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٣

پیشگفتار:
مینار عالی رؤسای یبا پیام رئیس جمهور اسالمی افغانستان س

تامین عدالت) قبل از ظهر روز –محاکم تحت شعار (تعمیم قانونیت 
نتال از جانب ستره محکمه در هوتل انترکانتی ن١٣٨٦) عقرب ١٢(

گشایش یافت.
»عظیمی«وهاند عبدالسالمــمآب پــدر محفل افتتاحیه جاللت

قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه، رئیس عمومی 
امنیت ملی، عده یی از مقامات بلند پایه دولتی، قضات، سفرای برخی 
از کشور های دوست مقیم کابل و مسؤلین بعضی از سازمان ها، 

اشتراک به عمل )USAID(پروژه عدلی و قضائیموسسات و
آورده بودند.

جید توسط قاری استاد ــــاتی از کالم اهللا مــــمحفل با تالوت آی
برکت اهللا سلیم آغاز و سپس پیام رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

آمر عمومی اداری قوه قضائیه »کاموی«توسط دوکتور عبدالملک 
قرائت گردید.

جاللتمآب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه بیانیه اساسی بعداً 
مینار و اجمال کارکرد های قوه قضائیه را یمینار را که اهداف سیس

»دانش«احتوا می کرد ارائه فرمود، متعاقباً جناب محترم محمد سرور 
وزیر عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ضمن صحبت در مورد 

کام شریعت روشنی انداخته، چنین در پرتو احءجایگاه و شأن قضا
توضیح نمود که قضاء از جمله وظایف انبیاء بوده و قضات جانشین 
پیامبران در تامین عدالت اند. موصوف عوامل مهم رسالت قضائی را 

٤

فرصت های تشریح نموده، آرزو کرد تا با تدویر  چنین سیمینار ها
فراهم شود.برای پیشرفت و ارزیابی امور عدلی و قضائی بیشتری

مشاور بخش حاکمیت قانون »گری پیتر«سپس جناب محترم
مینار را گام مثبت یسفارت امریکا مقیم کابل ضمن صحبتی تدویر س

زیت خواند و اضافه نمود که کدر حل مشکالت قضائی و تامین مر
) عالقمندی ٢٠٠٧بر اساس سروی انجام شده در سال جاری عیسوی (

حل قضایای شان به محاکم تزئید قابل مالحظه مراجعه مردم به خاطر 
که نمایانگر اعتماد آنها کسب نموده و به دو چند افزایش یافته است 

کمک های دولت متبوعش دوام و برنسبت به قوه قضائیه می باشد 
نسبت به نظام قضائی افغانستان کماکان تاکید بعمل آورد.

»ببرکزی«عمر در ختم محفل افتتاحیه، جناب محترم محمد 
عضو ستره محکمه پالن کاری سمینار را که طی یک هفته اعتبار از 

) عقرب در چوکات کمسیون های مشخص تنظیم شده و ١٨الی ١٢(
مرکب از اعضای ستره محکمه، مستشاران قضائی، قضات نظامی، 

والیات بودند به شاملین  استيناف رؤسای ادارات مرکزي و محاکم 
که توسط کمسیون ها در بخش رامقدماتی ایهتوضیح نمود و کار

د.نمومثبت ارزیابی ،بودهای مربوط انجام یافته 
د:اهدف از تدویر سمینار مراتب ذیل را تشکیل می د

ت محاکم در عرصه های جزائی، امنیت آرسیدگی به استهدا-١
عامه، مدنی، تجارتی، حقوق عامه و احوال شخصیه، امور وثایق و 

داری.معضالت ا



٥

رهنمودهاطرزالعمل ها و مقرره ها، قواعدتوضیحی،تدوین-٢
محاکم.اجراآتبه خاطر انتظام هرچه بهتر 

النه با قضات به خاطر ارتقاء ووصحبت های جدی و مس-٣
لیت وتعهد کاری در قبال رسالت قضائی و اصحاب دعوی به وومس

ونیت و تامین منظور تسریع روند کاری محاکم جهت تعمیم قان
عدالت قضائی.

سمینار کارش را از طریق پنج کمیسیون کاری که ریاست هر 
کمیسیون را یکی از اعضای شورایعالی به عهده داشت، تنظیم نمود.

) عقرب آغاز نموده ١٢ر روز (کمیسیون ها کار شان را بعد از ظه
) موضوع می ٣١٨استهداآت واصله که ارقام عمومی آن به (به ارتباط

از طریق تبادل تجارب در پرتو احکام شریعت و قوانین نافذه ،رسید
غور و بحث به عمل آورده پاسخ ها و توضیحات الزم را در مقابل 

که در جلسه عمومی سیمینار به تصویب رسید.ندهر بخش تهیه نمود
کمیسیون ها طور ذیل گزارش شده است:اجراآتارقام 

) ١٥٠ی بر استهداآت جزائی و امنیت عامه باالی (کمیسیون بررس-
بعد ازتحلیل دقیق وحذف بخش های موضوع غور و بحث نموده

) موضوع نظر مشخص ارائه کرده است.٦١بر (تکراری وهمگون
کمیسیون مدنی، تجارتی، حقوق عامه و احوال شخصیه باالی -
مورد درپس ازدقــت کافی) موضوع غور و بحث انجام داده و١٠٠(
نموده است.ارائهتوضیحیمشخصیات) موضوع نظر٤٣(

) موضوع بنابر اهمیت آن ایجاب غور وبحث مزیدرامی ١٦همچنان(
نمودکه طبق تجویز شورایعالی ستره محکمه تدقیق آ ن بآینده موکول 

) موضوع که به ارزش واعتباراسناد وطرزالعمل اخذ ١٠گردیدوتعداد(
٦

ست کارکمسیون مدنی حذف و محصول ارتباط می گرفت ازفهر
توضیحاتی که ازطریق  این کمسیون تهیه شده بود ضم توضیحات 

استهداآت وتوضیحاتی که درمورد کمسیون اموروثا یق گردید. بقیه
ن تهیه شده بود، چون موضوعات همگون وتکراری راتشکیل میداد، آ

طبق مصوبه شورا ی عالی ستره محکمه از فهرست نشر حذف 
گردید.

) موضوع غور و بحث ٤٠میسیون بررسی امور وثایق در مورد (ک-
) ٥٠بعمل آورده كه بشمول ده موضوع ارجاعيه كميسيون مدني (

) موضوع آن از حیث ٨که از آن جمله (موضوع را تشكيل ميدهد.
) ٣٢ارتباط موضوع به توضیحات کمیسیون مدنی مدغم گردیده، (

ظیم و ارائه شده استموضوع آن به طور مشخص در مورد وثایق تن
وبقيه نسبت همگون وتكراري بودن از فهرست كار كميسيون حذف 

گرديد.
بامطالعه  بیش ازیکصد کمیسیون اداره قضائی و امور متفرق-

به ارتباط موضوع واصله پس ازتفکیک وردیف بندی مسایل مشخصاً
نموده راه حل هايي ارائه داشته است .) موضوع غور و بحث ٢٥(
کمیسیون تدوین مقرره ها ،قواعد، طرزالعمل ها و رهنمود ها، در-
)  رهنمود بعد  از ٥) طرزالعمل  و (٤) قاعده توضیحی (٢) مقرره (٢(

غور ،بحث و تدقیق الزم، تنظیم و تائید شده است.
جناب قاضی القضات و رئیس ١٣٨٦) عقرب ١٦قبل از ظهر روز (

رؤسای محاکم اشتراک مینار عالییستره محکمه در جلسه عمومی س
نمود، در آغاز این جلسه روسای کمیسیون های پنج گانه در مورد 

بحضور قاضی القضات گزارش دادند ی شاننتایج کار کمیسیون ها



٧

که مورد ارزیابی مثبت قرار گرفت. سپس جناب قاضی القضات 
مینار در يورئیس ستره محکمه ضمن تائید نتایج و دست آوردهای س

محاکم و مشکالت آن ها تماس گرفته نظریات مورد وضعیت 
مشمولین را مطالبه و استماع کرد.

در اخیر این جلسه قضاوتپوه عبدالجبار غفاری رئیس محکمه 
استیناف والیت جوزجان به نمایندگی از روسای محاکم استیناف 
واعضای سیمینار، ضمن امتنان و سپاس از سخنان  رهنمودی رئیس 

.بعمل آوردین تجدید تعهد ستره محکمه، چن
حرمت قضاء را که مسند انبیاء است جریحه دار نمی سازیم.  « 
حیثیت و اعتبار قوه قضائیه را که در رهبری آن جناب شما قرار -

دارید و به پاکی تمثیل می شود، در انظار جامعه ارتقا داده 
پرستیژ آن را حفظ خواهیم کرد.

رچه بیشتر رعایت نموده اطمینان ما می خواهیم عدالت قضائی را ه-
و اعتماد مردم را بدست آوریم.

اطمینان می دهیم که قضاء را فرض کفایی دانسته و منحیث یک -
»عبادت نسبت به این رسالت خطیر عمل نمائیم.

حت ریاست جناب ـــهر همین روز که تــدرجلسه بعد از ظ
دایر تره محکمهرئیس دیوان جزا ی عمومی سبهاء الدین (بهاء)

گردید، مصوبات کمیسیون ها توسط منشی هر کمیسیون به جلسه 
عمومی ارائه شد و مورد تائید قرار گرفت.

) عقرب با بیانیه اختتامیه جاللتمآب ١٧مینار قبل از ظهر (یکار س
پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات و رئیس ستره محکمه پایان 

یافت.
٨

ه با قرائت آیاتی از کالم اهللا مجید توسط محترم محفل اختتامی
قاضی عبدالرحیم "عینی" رئیس محکمه استیناف سرپل آغاز گردید، 

مینار توسط جاللتمآب محترم یسپس نتایج و دست آوردهای کاری س
بهاءالدین(بهاء)عضو شواریعالی ورئیس دیوان جزای عمومی

.ستره محکمه مورد ارزیابی مثبت قرا گرفت
متعاقباً جاللتمآب قاضی القضات و رئیس ستره محکمه طی 

صحبتی گفت:
مینار یهنوز مسئله مشکل که عبارت از مرحله تطبیق تصاویب س« 

است، در پیشرو قرار دارد و از خداوند متعال توفیق می خواهیم تا 
زمینه تطبیق تصاویب را که منجر به تامین بیشتر عدالت گردیده و 

مارا به اهداف ویت را ضمانت می نماید اعطاء فرمایدتامین امن
»وظیفوی مان هرچه بیشتر نزدیک سازد.

تا بعد اضی القضات از رؤسای محاکم خواستهمچنان جناب ق
مینار های یک روزه یا دو یاز بازگشت به والیات مربوطه شان س

ینار میکاری سد و نتایج حاصله زه را به منسوبین شان تدویر نماینرو
عالی رؤسای محاکم را به آگاهی شان برسانند.
آمر عمومی »کاموی«بعداً جناب محترم دکتور عبدالملک 

) ماده از جانب ١٠اداری قوه قضائیه قطعنامه سیمینار را که در (
داراالنشاء تهیه شده بود، به خوانش گرفت که از جانب اعضای 

تائید شد.سمینار 
مینار و تطبیق بال انحراف یجلسه عمومی سدر قطع نامه از تصاویب

آنها بعد از طی مراحل اصولی، اقدامات انجام یافته قوه قضائیه در 
الحی به منظور ثبات خالل سال گذشته، برنامه ها و تدابیر بعدی اص
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رعایت و تطبیق یکسان قوانین و تامین عدالت قضائی با نظام قضائی،
قای پرستیژ قوه قضائیه در جامعه توجه به استقالل قضاء به منظور ارت

حمایت به عمل آمده است.
تصدیق نامه هایی که از قبل آماده شده بود از ،در اخیر محفل

جانب محترم قاضی القضات و اعضای شورایعالی ستره محکمه به 
وزیع گردید.تاعضای سیمینار

ی جلسه اختتامیه با دعائیه مولوی محمد صدیق مسلم رئیس عموم
.ندداراالفتاء ستره محکمه پایان پذیرفت

جاللتمآب حامد کرزی رئیس ١٣٨٦) عقرب ١٩روز شنبه (
مینار را در مقر ریاست یاعضای س،جمهوری اسالمی افغانستان
جمهوری به حضور پذیرفت.

محفل با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید توسط قاری عبد الرحیم 
ناب ــپس جــاز و ســل آغــرپــسوالیتس محکمهــرئی»ینیــع«
حترم بهاء الدین (بهاء) رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه ــم

گزارش کاری سیمینار را بحضور جاللتمآب رئیس جمهور ارائه نمود 
مولوی عبدالغفار صائم رئیس محکمه استیناف الحاجو متعاقب آن

یات بیانیه ئی را والیت هرات به نماینده گی از روسای محاکم وال
ایراد کرد که طی آن خواسته های روسای محاکم انعکاس یافت وبه 
انجام وظایف و وجایبی که مسئولیت های قضات را تشکیل میدهد 

تجدید تعهد صورت گرفت. 
در اخیر جناب جاللتمآب رئیس جمهور، ضمن صحبتی از نتایج 

د و قضات را به ودست آورد های سیمینار اظهار خرسندی بعمل آور
وظائف سنگینی که به عهده دارند متوجه وبرای شان اطمینان دادکه 

١٠

در مورد رفع مشکالت وکمبودی های محاکم توجه خاصی مبذول 
:ندمی دارد، و چنین ارشاد فرمود

مردم افغانستان خواستار تامین هرچه بیشتر امنیت و عدالت اند که « 
کشور است، زیرا مردم تحقق خواست آنها بعهده قضات و محاکم

آرزو دارند که وقتی به دروازه های محاکم می رسند کمال عدالت 
در مقابل خواست آنها مراعات گردد.

بناءًً اکمال ضروریات محاکم وظیفه من و تامین عدالت وظیفه شما 
».است

فوتو های یادگاری در صحن ریاست جمهوری اخذمحفل با 
پایان پذیرفت.

ساس تجویز مقام عالی شورایعالی ستره محکمه، داراالنشاء به ا
سیمینار وظیفه گرفت تا اسناد ومصوبات سیمینار عالی روسای محاکم 

را توحید وتنظیم نموده آماده نشر سازند.
) هفته بکار ادامه پنجداراالنشاء بعد از ختم کار سیمینار مدت ( 

د وتنظیم نموده آماده نشر داد و اسناد ومصوبات مورد بحث را توحی
گردانید.

مسرت ریاست عمومی تدقیق ومطالعات ستره محکمه ج.ا.ا
اسناد و مصوبات سیمینار را ،فوق مختصربا ارائه گزارشداردکه

جهت استفاده محاکم و عالقمندان پیشکش می نماید.
فیقو من اهللا تو
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پیام
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

سیمینا ر  عالی روسای محا کمبمناسبت تدویر  
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والسالم علی خاتم النبیینةالحمدهللا رب العالمین والصلو

گاناشتراک کنندهمحکمه،محترم سترهاعضای
مهمانان گرامی!وسیمینار

السالم علیکم ورحمة اهللا وبرکاته .

ه منظور تبادل نظر ، تجارب  واندوخته هاوتعمیم دست آوردهای ب
گون علوم ، تدویر کنفرانسها ، سیمینار متخصصان رشته های گونه

هاوهمایشهای علمی وکاری ارزشمندی خاص دارد. ازین طریق گونه
تاریک موضوعات روشن می گرددوناگفته هاگفته میشوند.های

لوم قضایی لوم ، فهم ودرک ععباتوجه باروابط ارگا نیک میان
لزم مستکه مبناواساس آن راشریعت مقدس اسالم تشکیل میدهد نیز

حکام قوا نین با امطالعه دقیق علمی وعملی بوده ، زما نیکه مطابقت
ل رسالت قضایی مطرح میشود ایجاب تامل اعماحینیعتمنابع شر

وغور بیشتر رامینما ید.
ا ندباید با ورود ، وقوف ماعکه ممثل تامین عدالت دراجتقضات

توانایی ،بوط به آنهاشرعی مرذواحاطه ء الزم بر قوانین ومنابع ومآخ
ه گی به نحراف  شرعی وقانونی راه در رسیدصدور احکام  بالا 

از قوا نین ، یابرداشت وتفسیر قضایا دا شته باشند،  نبا ید عدم درک
ند.برساهصدمخصمین رانالت میادنادرست از آن، تامین ع

١٤

که سوابق نشان میدهد ازتدویر ودعوت یکشور تاجایقضائیهقوهء
عرف ع های مشخص زمانی منحیث یکد رمقطسیمینارهای قضایی

متجرب درتجمعی قضاه نموده ، ازآرایااستفادــجوبه معقول
محاکم، سود جسته حل غامض ترین مسایل واستهداآت قانونی

واستفاده برده است.
ری ستره محکمه درعرصه های که از سوی رهبیماتازاقدامن 

قضایی در چوکات اصالحات به میان آمده وا دامه دارد، به مختلف 
نهمطمئنم که قوهء قضائیه کشور بارهبری مدبرام وخوبی آگاهی دار

در مسیری حرکت می نماید تا قا نونیت به گونهء  مسوولین آن
ء قوهژامین وپرستیــتیکسان تطبیق ، عدالت به بهترین وجه ممکن

حق مظلومین ار تقاء یابد.قضا ئیه  ازطریق احقاق 
در مبارزه علیه درحالیکه ازتمامی اقدامات  اصالحی باالخصمن

از میان قوهء قضائیه مل آنستگیری یکعده عوافساد اداری که د
نه حمایت می نمایم ، قاطعاباعث پاکیزه گی صفوف قضائی گردیده

اکارش رادر زمینه غور روی ضر قضایی  توقع دارم تحاار ینمی. از س
طلوب ایفانموده ، دقیق وبه نحومآت واصله قانونی به صورتاستهدا

و قانونی گرهی ازمشکالت محاکم بااتخاذ تصامیم مدلل شرعی
رابگشایند ورا هگشای راه آنهاگردند.

مینار موفقیت  مزید از بارگاه یراک کننده گان ساشتفرجام  بهدر 
رزو مینمایم.آخدا وند متعال 

التوفیقا هللاومن
حامد کرزی

نرئیس جمهوری اسالمی افغانستا
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بیانیه 
»عظیمی« پوھاند عبدالسـالم 

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه
نستانجمهوری اسالمی افغا

جلسه افتتاحیهدر
سیمینار عالي روساي محاكم 

١٣٨٦عقرب ١٧- ١٢
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الرحمن الرحیم
و السالم  علی اشرف االنبیاء ةالحمد هللا رب العالمین والصلو

والمرسلین ، سیدنا وموالنامحمد المصطفی صلی اهللا علیه وسلم وعلی 
آله وصحبه  اجمعین وبعد!

اعضای محترم ستره محکمه،مستشاران قضايی، روسـای محترم 
رممحـاکم مرکز وواليات ،مهمانان گرامی وحضارمحت

سيمينارعالی روسای محاکم !
السالم علیکم ورحمة اهللا وبرکاته :

ه مسرورم ازاینکه درسیمینارباشکوه کنونی تشریف آوری هم
گویم وموفقیت مزیدی درکارسیمینارآرزومی شما راخوش آمدید می

نمایم .
درست درحدود یکسال قبل از امروز درمطابقت با قانون 

وری اسالمی افغانستان ستره محکمه جدید تشکیل، اساسی جمه
واعضای آن برمبنای حکم مقام عالی ریاست جمهوری پس ازتائید 

احقاق حقوق مردم راستایپارلمان کشور مسئولیت خطیری را در
شدند، وباتالش متقبلمین یکسان قوانین وعدالت قضایی ارنجدیده ، ت

تر ازپنجهزاردوسیه بیش،شباروزی وجدیت کامل درطول مدت یکسال
ونیز به داده شددرسطح ستره محکمه تحت رسیدگی وانفصال قرار

منظور تنظیم وبهبود امور اداره، مطالعاتی صورت گرفت ویگانه راه 
بود که می توانست با حل طرح وتنظیم برنامه های ریفورم قضایی 
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، کاستی ها را برشمرده وراه های برون رفت را اجراآتانسجام 
نماید .مشخص 

که الی ستره محکمه آنچه راـــــــشورای ع،درنخستین اقدام
درسطح شورای عالی تراکم نموده بود وازیک جلسه به جلسه 

ن به دو هزار موضوع میرسید،  و تعداد آدیگری موکول می شد
مورد رسیده گی جدی قرار دادو به حل آنها اقدام کرد . بعداً بخاطر 

ای ـــهیه های متراکم درسطح دیوانـــده گی سریع بر دوســـرسی
پنجهزاردوسیه را تشکیل میداد بیش ازستره محکمه که درآن زمان 

کهپالن های مشخصی رویدست گرفته شد واین توفیق حاصل گشت 
رسیده گی تماماًالی ختم سال گذشته دوسیه های متراکم گذشته

ز حفظ له بعدی نیــگی دوسیه های واصشود وسرعت عمل دررسیده
گردد . دربررسی دوسیه های جزایی حق اولیت به دوسیه هایی داده 

طور به تمامی محاکم ینـشد که شاملین آن درمحبس قرار داشتند هم
مرکزووالیات هدایات صریح صادرگردید تاسرعت عمل را در 

نعده دوسیه های جزایی را که آرسیده گی دوسیه ها به میان آورده و
جندای کاری شان قرار آند در  اولویت مشمولین آن درمحبس ا

دهند، ونیز ازریاست محابس وزارت عدلیه خواسته شد تالست چنین 
دوسیه ها را به ستره محکمه بسپارد، درهمین راستا ایجاد هفت کمیته 
اختصاصی قضایی به منظور بررسی حدود دوهزارجلد دوسیه متراکم 

د که نتایج آن نیز در دیوان امنیت عامه استیناف مرکز موفقیتی بو
مطلوب و قناعت بخش میباشد .

درتدوام اتخاذ اقدامات اصالحی ، تمام محاکم والیات به 
هشت زون قضایی تقسیم گردیدکه هرزون تحت قیمومیت یکی از 
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باسفر های منظم، هازونینلوواعضای ستره محکمه قرار داشته ومس
فیت های اداری ، توانمندی ها و ظر–قضایی اجراآتچگونگی 

کاری ، میزان رضائیت اصحاب عرض و دعوی از ین محاکم ، انتظام 
زرا نظارت کرده کرـــن محاکم با مـــین روابط ایــدهی وتامـــگزارش

رهنمایی های مثمرو مفیدی را به منسوبین و کارکنان محاکم مبذول 
ارائه می ورای عالیــه جلسات شــان را بــزارشات بررسی شگو

خیراً مقام ستره محکمه به منظور موثریت هرچه بهتر زونهای نمایند .ا
قضایی  روسای محاکم  استیناف هشت والیت درجه اول را به صفت 
معاونین زونهای مربوط تعیین نمود که رسیده گی به اهداف متوقعه  
را درتفاهم با روسای زون ها تسریع بخشیده گزارش کار شان را به 

ینمایند .مقام ستره محکمه ارائه م
همین اکنون، فعالیت جریان دارد تا روابط میان این زون های 

ه شبکه آن چندماه قبل درــرنت کــریق انتـــرکز ازطــا مــبیــقضای
زستره محکمه تاسیس گردید، تامین گردد .کرــم

درزمینه مبارزه با فساد اداری نیز فعال بوده ایم . فساد اداری و 
نظر مداوم قرار  داشته و به اثر توجه و تالش  در راس آن رشوه زیر 

تن از منسوبین ٢٠مراقبت وکـنـترول قضایی اداره ریاست تفتیش و
محرر در جریان اخذ رشوه  بالفعل گرفتار شده ٦قاضی  و ١٤شامل 

اند . پنج تن آنان ازجانب محکمه عالی قضات  به حبس های یک 
ادل رشوه محکوم گردیده عــالی سه سال ، طرد مسلک  و جریمه م
تیژی ملی مبارزه با فساد اداری اند . تالش د رجهت  تدوین یک سترا

اصالح اداره  به سطح دولت که اینجانب ریاست  آنرا به عهده دارم و
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رو به اختتام است  امیــد وارم این سند فرا گیر در مجموع ، اقدامات 
م نماید .دولت را درزمینه مبارزه با این پدیده مهلک منسج

درعرصه توسعه مناسبات بین المللی قضا ، نیز توجهات 
زیادی صورت گرفته است. درمدت سپری شده توسط اینجانب با 
اضافه از یکصد نهاد و موسسه مربوط به کشور های خارجی از طریق 

مذاکرات صورت گرفته، دررابطه به مالقات ونماینده گان آن ها
نج ساله ستره محکمه که درچوکات  موقف  قضا و طرح استراتیژی پ

ده ــاستراتیژی ملی افغانستان تدوین یافته به آنها معلومات داده ش
ین طرح طوریکه درمتن آن تذکربعمل . درصورتیکه منابع مالی ااست

طی پنج سال آینده یک دگرگونی .آمده تدارک ودریافت گردد
جاد مثبت وعظیمی را درساختاروحل مشکالت مربوط به قضاء ای

یر کشور جاپان منجر  به توافق ـخواهد کرد. مذ اکرات و گفتگو باسف
و تعهد کشور متبوعش در جهت اعمار ساختمان جدید ستره محکمه 
که قرار است  در ساحه سی جریب زمین ملکیت ستره محکمه در  

صورت گیرد ،  گردیده وکمیته مشترکی از سفارت ساحه داراالمان
ووزارت  شهر سازی بر اورد این ساختمان جاپان ،  ستره محکمه  

عظيم را تکمیل نمودندکه عنقریب از مجاری دیپلماتیک  به مقامات 
کشور جاپان تسلیم داده خواهدشد . 

درپروسه تحکیم روابط قوه قضائیه درجهان خارج شخصاً 
اینجانب درکنفرانس بین المللی صلح منعقده شهرلکنهوی هندوستان 

ی شدن درکشور عربی مصر م درزیر سایه جهانوکنفرانس جهان اسال
درکنفرانس بین المللی منعقده روم( پایتخت کــشور ایتالیا) و همینطور

قضایی آن اشتراک بعمل –راجع به افــغانستان و سکتور عدلی 
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آورده و حمایت آنها را نسبت به ساختار نظام قضایی ورشد ظرفیت 
بت به وعده های داده های کاری و کادری آن جلب نموده ام ونس

دیدار اینجانب از کشور فرانسه .شـــده خوش بینی احساس مینمایم 
که وعده هایی درجهت کمک دربخشهای آموزش قضایی و تریننگ 
قضات افغان  درمکتب عالی قضات آن کشور دریافت شده نیز دست 

آورد خوبی محسوب شده ميتواند.
کنفرانس محکمه دره ستره ــرتبالیـیات عچنان اشتراک ههـ

بین المللی تعلیمات قضائی ، منعقده کشور اسـپانیه ، که دست آورد 
ئیه داشت قابل ح بین الـــمللی برای قـــوه قضاقابل مالحظه درسط

تذکر میباشد.
به همین ترتیب اشتراک هیئت  های نمایندگی ســتره محکمه 

از روسای باترکیب اعضای شورا ی عالی ، مستشاران قضا ئی وبعضی 
پین وهند به يادارات مرکزی به کشورهای عربستان سعودی ، مصر ، فل

ن المللی ی معرف خوبی از توسعه مناسبات بیمنظور سفرهای رســـم
قوه قضا ئیه می باشد.

حل معضله کادری نیزاز جمله اولویت های کاری بود که 
م درمدت گذشته تغییر ،تبدیل وتقرر بیش از صد تن از روسای محاک

مرکزووالیات، روسای محاکم حوزه یی شهرکابل وسایر قضات 
محاکم پس ازمطالعه کرکتر ستیک آنها از جانب کمیسیون با 
صالحیت کادری که اعضای شورای عالی در ترکیب آن حضور 
دارند صورت گرفته است . به یقین میتوان گفت که در تغییر و تحول 

وده ، ضوابط بر کادری اصل شایستگی ، تعهد وتخصص مدنظر ب
روابط  رجحان داشته است. 
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تصویب مقرره طرز سلوک قضایی قضات که درآن مسئولیت 
ها ونیزطرزسلوک آنهادرمقابل اصحاب دعوی تسجیل گردیده 
مهمترین سندیست که پس ازآداب القاضی رهنمون راه قضات 
گردیده و رعایت آن، مقام وحیثیت قضا راحفظ وشفافیت کاری 

ی را تضمین مینماید . وکار روی غنامندی بیشتر آن منسوبین قضای
ادامه دارد. این درحالیست که ستره محکمه  تشکیل محاکم حوزه یی 
شهرکابل وبرخی ازوالیات  راکه هر محکمه دارای دیوانهای متعد د  

ه سهولت های زیادی را در عرصه رسیدهــعال نمودکــاست عمالً  ف
اب عرض و دعوی ایجاد کرده اصحگی به دوسیه ها و مطالبات 

.است
درپهلوی تدابیری که درسیمینار های سال های قبل بمنظور 

درزمینه،محاکم،صورت گرفته بوداموراداری وساده سازی اسنادظیمتن
طرزالعمل اداری محاکم به همکاری اداره پروژه عدلی وقضائی طرح

محاکم توجه زیادی مبذول گردید ودر نتیجه طرزالعمل سیستم اداری 
تنظیم و مورد غور شورایعا لی ستره محکمه قرار گرفت وباتائید 
کارهای اجراء شده درین مورد تجویز شد تابعد ازمالحظه وتائید 

سیمینار حاضر مورد تطبیق  قرارگیرد.
که باتطبیق این سند تقنینی مشکالت اداری ن داریم یقی

محاکم تااندازه زیادی مرفوع خواهد شد.
های قضایی که درارتقای آگاهی مسلکی درعرصه آموزش

قضات جوان وقضات با تجربه از ارزش به سزایی برخوداراست نیز 
،برای اولین بار از فارغان کارهای زیادی صورت گرفته است

ی های شرعیات وحقوق پوهنتون های افغا نستان، و به استندرد پوهن
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) تن ٧٠٠های اکادیمیک امتحان کانکورگرفته شد و از جمله ( 
) تن آنان که بلند ترین نمره راگرفته بودند، ٢٠٠(،ازمتقاضیان امتحان

) تن آنان را قشر اناث تشکیل میدهد . ١٧جذب گردیدند که (
پروگرام درسی این دوره درتماس ، مفاهمه و هماهنگی سازمانهای 

قضایی عالقمند به قضا مانند (سازمان بین المللی انکشاف -عدلی
، انستیتوت ماکس USAIDقضایی –و پروژه عدلی ایدلو-حقوق 

ج.ا.املی آموزش حقوقی) درمرکزپالنگ ومکتب قضائی فرانسه
پوهنتون کابل تنظیم گردیدو دروس آنان به وسیله استادان واقع 

مختلطی که متشکل از قضات با تجربه و استادان پوهنتون کابل اند به 
پیش برده میشود .
ی های علیمی ستاژیران وپوهنهنگی نصاب تآبخاطر هم

یک نصاب  ینحقوق و شرعیات  پوهنتون هاي كشور درجهت تدو
سویه تحصیلی محصلین باشد تجانستعلیمی مطلوب که بیانگر 

ی  ها و وزیرمحترم تحصیالت عالی دایر جلساتی با روسای آن پوهن
گردیده و تبادل افکار بعمل آمده است .

ی که میان این پروژه ها ئهاه اثر پروتوکولـــهمینطور ب
رنامه های مختلف قصیر المدت ـیده بـــرسءاــــمحکمه به امضوستره

تن از قضات مرکز ووالیات فراهم آمده و ٢٠٠ننگ قضایی براییتر
وباکشورهای مختلف دنیا بخاطر اعطای بورسهای تحصیلی

و تفاهم همشاهداتی قضایی، تماس حاصل گردیده است ووعد
اد های مسئول درکشورهای مصر وفرانسه در ایجاد مشخص نه

پروگرام های فیلوشیب  سهولت ها از طریق اعطای بورسها درچوکات
و اسکالرشب قابل یاد آوری میباشد . توجه به غنامندی نشرات 
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قضایی نیزدرجهت بلند بردن درک و فهم مسلکی منسوبین قضایی 
نامه هارا درچوکات  مهم و باارزش بوده وستره محکمه مجموع این بر

مقرره معارف قضایی پیش بینی و تنظیم نموده که کار روی تحقق 
آن از جانب کمیته عالی تعلیمات قضایی جریان دارد.همین اکنون با 
همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان از طریق برنامه معارف اسالمی 

تا دهی گردیده کهرپانزده  روز مصاحبه های قضایی سازمانـد ره
در رابطه به ساختـار قوه قضا ئیه ، مقرره معارف قضایی ، اکنون

مقرره طرز سلوک قضایی برای قضات ، و سایر موارد مصاحبه هایی 
اجرا گردیده که دران عده یی از اعضای محترم ستره محکمه ، 

مرعمومی اداری قوه قضا ئیه  و قضات برجسته سهم گرفته اند . آ
دربخشهای ساختمانی ، ترانسپورتی بخاطرحل سایر مشکالت 

وتوجه به مشکل معاش قضات نیز اقدامات  معین ومشخصی بعمل 
آمده است. به کمک منابع ملی وبین المللی  و بااستفاده از امکانات 
محدود بودجوی درمـــــدت سپری شده ساختمانهای مربوط به 

کمه محاکم خوست ، بامیان  شغنان ، بدخشا ن ، دوشی بغال ن  ومح
فرهنگیسرپل اعمارگردیده هـــکذا دریک عده ازوالیات ، مــراکز 

الون سایجاد شده که با سهولت های کتابخانه  ،کمپیوتر،قوه قضا ئیه 
کنفرانس وسایرتسهیالت غرض براه اندازی محافل قضایی مجهز اند. 

قرار است امسال در شش والیت دیگرنیز چنین مراکز 
زمینه قابل یاد ين ) درUNODCسسه (اعمارشوند که همکاری مو

.آوری میباشد
ظورحل مشکالت ترانسپورتی محاکم نیز اقداماتی بعمل به من

نقلیه تیزرفتارجديد از بودجه هجاه عراده واسطــرید پنــده، خـــآم
٢٤

ستره محکمه که قسمت اعظم آن به اختیارمحاکم والیات قرار داده 
ن کامال طی گردیده و اقدام عملی است که مراحل آخواهد شد

عنقریب بدسترس قرارمی گیرد.
توجه به حل مشکل کمی معاش قضات نیز ازمسایلی بود که 
با جدیت تعقیب میگردید ، طرح ستره محکمه درزمینه به وزارت 
محترم مالیه ارسال شد و برویت آن از طریق وزارت مالیه وعدلیه 

د تصویب قرار قانون معاشات تدوین واز جانب شورای وزیران مور
ً  زیر غور ومداقه پارلمان کشور می  گرفت که قانون مذکور فعال
باشد. امید است درمدت کمی جامه عمل بپوشد وبه این معضله نیز 

پایان داده شود .
الزم به تذکر است که ستره محکمه درپهلوی توجه به 

قضایی واداری ، اقدامات الزم درزمینه تامین تفاهم و اجراآت
ی باسایر ارگانهاوپروژه های همکار درعرصه های حقوقی هنگآهم

وقضائی را نیز مدنظر داشته وطی جلسات متعدد روی تحکیم این 
وابط بین ارگانها روابط ومناسبات تاکید نموده وفضای مطلوبی را درر

.ایجاد کرده است
ستره محکمه بخاطر ادای حق نسبت کمک هاومساعدتهای 

آنهامبذول گردیده مایندگان دپلوماتیازطریق نکهکشورهای دوست
ودیگر موسسات  وپروژه های همکار در راستای استحکام قوه قضائیه 

) وسازمان ملل متحد که در PRTوباالخص از نقش ناتو ، تیم های (
اعطاء وانتظام این کمک هانقش بس ارزنده ای راایفاکرده ا ند ، 

حمایت های حقوقی صمیما نه اظهارامتنان وتشکر مینما ید وازاین 
کماکان حمایت کرده وآنهارابخاطر رسیدن به اهداف مطروحه که 
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ئی باشد مهم وارزنده تلقی می متضمن  ثبات یک نظام ارزشمند قضا
ید.نما

طی ماه گذشته برمبنای تــصویب شورای عالی ستره محکمه 
هنگی ارگانهای حراست  قانون تحت ریاست  محترم آکمیسیون هم

تره محکمه وبا شرکت نماینده گان محترم لوی عضو س»ءبها«
،  وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ، وزارت عدلیهارنوالی

که بر مشکالت و معضالت موجودمیان ارگانهای فوق ایجاد گردیده
هنگی کاری را درچوکات قانون بین آرسیده گی نموده وتفاهم و هم

.می نمایدآنها ایجاد 
حضار گرامی!

راکه میتوان به جرئت  اظهارکرد این  است که رهبری چیزی 
ستره محکمه تمامی اقدامات را بخاطر ارتقای مقام وحیثیت قضا 

برو وعزت خویش تلقی آ،برو وعزت قضاراآدرجامعه به کار بسته ،
مینمایند ماهمچنانی که میخواهیم تا قوه قضا ئیه مظهر تطبیق یکسان 

ن مواظب آشور باشد موازی به قوانین و تامین عدالت قضایی درک
،  درحفظ ا درک بهتر رسالت خطیر قضاییهستیم تا صفوف قضایی ب

پرستیژ قوه قضائیه بیشتر از پیش بکوشند، زیرا قضا پس ازاین تحمل 
اهمال و بی مباالتی در وظیفه به وسیله منسوبین خویش و تحمل 
پشت سر گویی و ارائه  نظریات ومالحظات غیر مستدل وبدون 
مدرک بر علیه  قضا رابه وسیله هر شخص ویاهر مرجعی که باشد 
ندارد و چنین موارد را با دقت تام مطالعه کرده  وواکنش الزم قانونی 
را نشان خواهد داد.  ما طی سال گذشته چندین تبصره غیر مستند 
مراجع بیرونی را برعلیه کارکرد های قوه قضا ئیه از طریق انتشارات 
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ه ایم و چند مرجع دیگر را به منظور ارائه جواب قضایی پاسخ گفت
خوانده ایم الزم و مستدل به جلسه شورای عالی ستره محکمه فرا

وچنین پالیسی را بخاطر حفظ استقالل،حرمت ووقار قضا  تعقیب 
خواهیم کرد . 

اشتراک کننده گان محترم سیمینار!
با آنهم آنچه انجام یافته یقیناً مکفی و قانع کننده نیست اما 

نمایانگر تالش، تعهد واحساس ما درجهت اعتالی نظام قضایی 
کشوربوده میتواند. تدویر سیمینار های سراسری محاکم اکنون به یک 
فرهنگ قضایی مبدل گردیده و درآن مجمعی از قضات باتجربه و 
آگاه از مسایل فقهی و قانونی به منظور بحث روی مسایل مطروحه 

وتصامیم آنها در ارتقای سطح فعالیت و قضایی گردهم می آیند 
مسئولیت قضایی بسا ارزنده وقابل حساب است .

این بارنیز با استفاده از فرصت به منظورمشوره و دریافت راه 
ت واصله وتصویب برخی آحل های شرعی و قانونی درمقابل استهدا

ازرهنمود ها ، طرز العمل ها ومقررات ضروری که محاکم بدان ها 
رم دارند  و تبادل افکار روی مشکالت عایده گردهم آمده ایم نیاز مب

تا آراء و نظریات جمعی قانونی را درحل این معضالت باهم شریک 
بسازیم . ستره محکمه با درک این ضرورت  تدویر این سیمیناررا 
تجویز کرد و سپس هدایت الزم به منظورایجاد داراالنشاء سیمینارونیز 

با ترکیب اعضای آنها صادر نمود که کمیته کمیته های فرعی کاری 
ها به گونه مقدماتی روی موضوعات مطروحه کار نموده و نتایج  را 
بعد ازغور نهائی کمسیون های معینه سیمینار، به جلسه عمومی 

گزارش خواهند داد .
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لین تدویرسیمیناراز تجربه، خبرت ومن متیقن هستم که مسو
لب قابل بحث درسیمینار را درست گاهی کامل برخوداربوده و مطاآو

جندا را مالحظه کردم مسایل آطوریکه ،تنظیم وترتیب نموده اند
اهللا که درمدت کار ءمورد نظر خوب چوکات بندی شده و انشا

سیمینارروی همه غور ومداقه صورت میگیرد و نتایج متوقعه بدست 
خواهد آمد .
درین تمه درحالیکه يكبار ديگرتشریف آوری همه را درخا

ل روز مینار خیرمقدم میگویم ازتمامی ذواتی که درمدت چهیس
النه تمام امورمربوط به سیمینار راچه ووگذشته باکارمداوم وتالش مس

وامنیت ازلحاظ علمي و چه ازلحاظ شکلی درکتگوری های، جزائی
وثایق، امور اداری وطرح عامه، مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه،

طرزالعمل هاورهنمودها وسایرامور تشریفاتی عد،ها،قوامقررهوتدوین
زمینه تدویر این سیمینار عالی را فراهم ساخته وترتیب وتنظیم نموده

اعضای داوند متعال برای آنهاوـــمایم وازخـــنان مینــاندابراز امت
مینار توفیق میخو اهم تاکار های شان راموفقانه وسربلندا نه یمحترم س

. ایفاواجراء نمایند 
.الحمد هللا الذی بنعمته تتم الصالحات
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صحبت رهنمودي 
ج.ا.اجاللتمآب قاضي  القضات ورئيس ستره محكمه

با اشتراك كننده گان سيمينار عالي روساي محاكم
١٣٨٦عقرب ١٦

جاللتماب قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل ازظهر 
شانزدهم عقرب درحالیکه کارکمیسیون  های معینه سیمینار به پایان 
رسیده بود ضمن استماع  گزارش کاری آن ها که بوسیله روسای 

هنمودی خطاب به روسای محاکم  ایراد فرمود آنها ارائه شد بیانیه ر
که نکات مهم آن  انتشار می یابد .
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بسم 

اقعاً  مهم نتایج ودست آورد های سیمینار عالی روسای محاکم و
وبه نفع مردم ومحاکم است ولی اجازه بفرمائید موقع را مغتنم  شمرده 

صحبت دوستانه وصمیمانه  ای باشما داشته باشم. 
بدون شک قوه قضائیه  رکنی از قوای ثالثه  دولت بوده واگر 
دولت به کدام مشکلی دراجتماع  مواجه میگردد  نقش وسهم قضات 

زیرا کشور درمرحله خطیر استبیشتر درحل این مشکالت از همه 
وحساس  قرار داشته، فداکاری  واز خودگذری را از فرد فرد این 
وطن میخواهد. قضات باید رسالت تاریخی شان را منحیث اساس 

وتهداب جامعه درک نمایند که جلب اطمینان مردم درین پروسه  
نسبت به هرچیز دیگری مربوط به حرکت خودماست  که چی می 

م وچی خدمتی را نه تنها به حرف وادعای محض بلکه درعمل به کنی
آنها  عرضه می نمائیم .

فروگذاشت وسهل انگاری درایفای رسالت درهمه عرصه ها مهم 
مأيوسي مردم از قضا مهمتر از .تر ازآن استم ولی درساحه  قضا مه

که بهیمأيوسي آنها ازسایر نهاد های دولتی است زیرا  از قضات
نمیتوان چنین ،نداگاهآم شرع ، قرآن ، احادیث نبوی وقوانیناحکا

توقعی را انتظار برد . با تاسف مواردی که درکمیسیون مبارزه با فساد 
اداری واصالح اداره مورد ارزیابی  وتحلیل قرار گرفته اند بعضاً 
جدی ترو کمرشکن  تر از پدیده  های رشوه  وفساد  اداره اند ولی 

این دو پدیده  شوم اخیرالذکر تعامل ومعامله بامردم است  از آنجاییکه 
بناًء زمینه  فاصله میان مردم را ایجاد می نماید.  ما مردم قدر دان 
وقدرشناس  داریم  که قلبهای شان را فقط بالطف  خوش ، روش 
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نیک و اخالق نیکو میتوان تسخیر کرد. اساس هراداره بخصوص  
حصول رضائیت مردم حصول قضا، کسب رضائیت  مردم است و

رضای خداوند (ج)  است وکسی که رضای  خداوند بزرگ بااوست 
وظایف ما از لحاظ شرعی ، سیاسی و مردمی بناًءهمه چیز با اوست 

بسیارسنگین وقابل تأمل است. فقط قضات اند که باسلوک قضایی 
قانونی وبه موقع درقبال قضایا مانع ابرازنظرهای اجراآتمطلوب  و

رمستدل  وغیر موجه افراد فرصت طلب نسبت به قضا می گردند.غی
عد میتوانیم برین مسئله وقتی از پرستیژ قضا حرف میزنیم از دوب

بنگریم  یکی ظواهر مادی اند که ( خانه ، موتر، معاش ، امتیازات و 
ربرمی گیرد که مادرین )رادتامین سایر ضروریات زنده گی قاضی

عد دیگروابسته به ایم ومنتظر نتایج آنیم ولی بُِراستا گامهایی برداشته
عملکرد خود قاضی است که باسلوک نیک میتواند آن را کسب 
نماید. این دیگر چی عیبی خواهد داشت اگر یک قاضی شخصی را 
که بیسواد است و چگونگی طی مراحل عرضش رانمی داند بالطف 

باوی یکجا وهرگاه الزم افتد  کندخوش ومهربانی کمک ورهنمائی 
به دفاتر مربوطش برود وتکلیفش را حل نماید یقیناً تاثیرات  عملی 
این نوع برخورد ها به مراتب باالتراز تبلیغات  ما دراخبار، مجله ، 

جریده ، رادیو وتلویزیون است .

ان ثبت تاریخ اند کارهای مهمی را ـــــــــقهرمانانی که نامهای ش
ند که باکارساده ودرشرایط عادی درشرایط دشوار انجام داده ا

،باید باوجودمشکالتبناْء،چنین عنوان ونشان راکسب کردنمیتوان
نظام بسازیم ودرساختار نظام نسل جدید را تربیه کنیم زیرا درسه دهه 

آن وقت گذشته  بیشترین صدمه برقوای بشری وارد آمده وجبران
پیشبرد برنامه های گیراست لذا باید درتجهیزکادرهای موجود ازطریق 
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متعدد تعلیمات قضایی توجه کنیم وتاحد مقدورضروریات مسلکی را 
مرفوع نمائیم .

الم ـگی رابطه انسان با انسان است ممکن یک عاساس زنده
خوب ، کار خوبی را انجام دهد ولی برخورد وسلوک وی بادیگران 

واهید خلق خوش بهترومهمتر است هرزمانی که میخًءمعقول نباشد بنا
خود را درموقعیت وی ،اجرای کارکسی را به فردا موکول کنید

بول ــه ای برای شما قابل قـــقراردهید وبیاندیشیدکه آیا چنین روی
است ؟ پس بیائید به مردم وعده دهیم که هرگاه به دروازه 
مابخاطراجرای کارشان مراجعه کنند درخدمت شان باشیم  ودل شانرا 

بدست آریم .
ش خلق راشکارکند     آدمی بیش ازین چی کار کند خلق خو

قضات محترم ! بسیارمحتاط باشید تادرفیصله های تان عدالت را 
مراعات کنید. حق وجیبه است وباید باقضاوت عالمانه حق را به 
حقدارآن ولوکه دشمن باشد سپرد. واگراوالدما صاحب این حق 

ق به گونه قصدی گرفته شود لذا ضیاع حاننباشند باید ازنزدش
وعمدی گناه عظیم است وباید ازآن پرهیز کرد .

ماباید هرشب عمل روزانه خود را درمحکمه وجدان محاکمه کنیم 
که چی کاری را برای مردم انجام داده ایم.  باید به این مفکوره 
نباشیم که افغانستان برای ماچی داده بلکه باید طوری بیاندیشیم که 

اده ایم. وقتی درمحاکم قضاوت می کنیم رابطه ما مابه افغانستان چی د
فقط با خدا(ج) ومردم است وباید فیصله های مابربنای حق ورعایت 

بیطرفی کامل استوار باشد .

٣٢

شفا هیبیانیه
»عظیمی«پوھاند عبدالسالم 

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ج .ا.ا
در محفل اختتامیه

اکم سیمینار عالی روسای مح
١٣٨٦عقرب ١٧



٣٣

الرحمن الرحیم!
اعضاء محترم ستره محکمه، روسای محترم محاکم والیات، مستشاران 

محترم قضائی، قضات محترم ،خانم ها وآقایان !
السالم علیکم ورحمة  اهللا وبرکاته.

جای بساخوشی است که مادر پایان موفقیت آمیز سیمینار عالی 
توانستیم سای محاکم قرارداریم وواقعاً  افتخار آفرین است که مارو

درینجا .به نتایج مفید، مثمر ورهنمود های روشن وواضح دست یابیم
درجریان فعالیت که مرا ممنونمجاللتمآب محترم بهاء صاحب از

از تا وبجاست قرار دادند کاری سیمینارائیت بخش کمسیون های رض
ینار بخاطر اشتراک، زحمت، مطالعه ومناقشه سیمشاملینفرد فرد 

از رسانه ها بخاطر حضور همیشگی ،خوب شان در کار کمیسیون ها
ياز کمک کننده گان مالی سیمینار وباالخره از همکاری تمام،شان

کسانی که در این راستا سعی ومجاهدت بعمل آورده اند اظهار امتنان 
توا نست  تایک هفته ای. سیمینار با کار وفعالیت نمایموتشکر 

مستدل ترین توضیحات وتصاویب را در قبال استهداآت واصله قانونی 
مقرره ، از محاکم در پرتو احکام شرعی وقوانین نافذه تنظیم نموده

را برای ورهنمود هاقاعده های مهم توضیحی،طرز العمل هاها ،
الش کار بالوقفه، تکه . برساندانتظام کاری محاکم به تصویب 

همآهنگی الزم میان آرای سیمینار وخستگی ناپذیر، فضای مطلوب
قابل تقدیر است، امیدوارم تا شورایعالی ستره محکمه بتواند با 
تصاویب نهائی این اسناد گام مهمی در حل استهداآت محاکم بر 
دارد وخدمتی را درراستای تعمیم قانونیت وتامین عدالت که غایه 

٣٤

هاییتشکیل میدهد انجام دهد.ما امروزدستاوردوهدف این سیمینار را 
از سیمینار داریم ولی باید فراموش نکنیم که حصول این دستاورد ها 

و یتدر تاریخ بشرزیراانجام کار نه بلکه مطلقاً ویقیناً آغاز کار است 
انجام کار نبوده، هیچگاهی قوانین ، لوایح ومقررات طرح انسانیت 

جدیدیمادر حقیقت مسوولیت وخط مشیرانبناباندبلکه آغاز کار 
تعهد ما بناًءبه امضاء رسانیدیم.ازنوانتخاب کردیم و تعهدی را

تر ومسئولیت ما بیشتر گردیده است وباید هرلحظه، هر روز سنگین
چقدر آنرا اتخاذشدهکه از تعهدات وتصاویب ماییمنظارت نوهر ماه 

امعه ، مردم ، نظام ، عملی وتطبیق نموده ایم وچقدر آن بدرد ج
محاکم، وبدرد تامین عدالت وتامین امنیت در کشور می خورد. توقع 
این است تا قضات محترم خواست نظام، زمانه ومقتضای عصر را با 
توجه به احکام الهی واحادیث نبوی (ص) که از ما چه میخواهد بهتر 

نظامیدرک نموده وبه کسانیکه میخواهند قصداً وعمداً اساسات بنیاد
را خساره مند بسازند مجالی ندهند.قضائي 

خطوط اساسی کار خود توا نستیمنیار عالییمباتدویر ا ین ساینکه 
کارآییکار خوبی انجام داده ایم ولی سوال نماییمآینده ترسیم را در

به نفع مردم وجامعه جداً مطرح است که این اساساتوبکارگیری
.دشخواهیم انشاء اهللا موفق نه باتال شهای مسووالنه ودلسوزا

فرمودند درارز یابی شانصاحب»بهاء«طوریکه جناب محترم 
سالی که نیکو است از بهارش پیدا است.

تعهد ،تضامن وپشت کاری که در بین اشتراک کننده های سیمینار 
است ضمانتی باشد برای تطبیق مصوبات سیمینار ومن ددیده شد امی

دنبال خواهد شد . ما در اینجا برای نام، برای یقین دارم که انشاء اهللا
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یگانه هدف ما این است بلایمچوکی وبرای کسب امتیازات نیامده
که باید نمونه خوبی برای تامین عدالت در بین جامعه ومردم خود 
باشیم وتامین عدالت که نهایتاً به تامین امنیت منجر میشود، یک هدایه 

ما ،ر انجام خوب آن هم هستیم ویک آغاز خوب است وما منتظ
امیدواریم که سال های آینده درخشان تر، روشن ترو واضح تر باشد 

انشاء اهللا عمل عهد کردیم وتصمیم گرفتیم به همین مقصد طوریکهو
نیز خواهیم کرد.

وهر افتخاری که نصیب فامیل دحیثیت یک فامیل را دارارگان ما
فامیل است هیچ وقت ما به محصول کار همه اعضای یقیناًمیشود

مگراینکه همکاری فرد فرد تنهائی نمی توانیم کاری را از پیش ببریم 
باشد.پس کار تنها نزد رئیس محکمه، نزد رئیسشما در میان 

منسوب ستره محکمه ونزد اعضای ستره محکمه نیست بلکه نزد هر 
محرر یک دراجـــرای آن مسوول اند، وقتیوهمهاست قوه قضا ئیه

را به وقت وزمانش تحریر و آماده نمی کند چه پیش می ایفیصله
طبیعی است که سکتگی وضیاع زحمات. لهذا یک جامعه ؟آید

اجراید کهنفکر کنییک فامیل هیچ وقت نباید طوریواعضا
کارجمعی وموفقیت دربلکه . ول فعــــالیت انفرادی استــمحصکار

ما نیک نامی مشترک وخدا اشتراک مساعی است زیرا نیک نامی
نخواسته بدنامی ما بدنامی مشترک است. در حال حاضر مملکت به 
تربیه کادر مسلکی به مثابه مشکل ترین ،پرقیمت ترین ومهمترین 

عنصر پیشرفت وارتقا جامعه جداً نیاز مند است.
به تربیه کادر ها بسیار متوجه تالهذا وظیفه همه ما وشما است 

وهمآهنگی الزم ذات البینییم که از اعتماد کاملباشیم وکوشش کن
٣٦

برخوردار باشیم. از جمله نتایج بسیار مهم وعمده سیمینار امروزی 
متیقن شدیم شناخت خودی، شناخت اداره ورهبری آن بود ومابه این

اء اهللا ــــــی کنیم انشـــکه در اداره و در سیستمی که باالی آن کار م
شفافیت وجود دارد. 

لیت خود را بدانیم وباید همه ما مسوواعتبار قضاءی حفظ مقامبرا
کسانی ممکن در بودکه و مشترکاً کوشش کنیم. بسیار متوجه باید

باشند وشایعاتی را عمداً یاقصداً پخش نظام قضائیصدد بدنامی
نمایند. بناًء روسای محاکم محترم استیناف والیات کوشش کنند تا 

ا با ستره محکمه در میان گذارند، تا در ردرچنین مواردهر مشکلی 
رفع آن اقدام شود. امروز کسانی هستند که حتی شایعات پخش می 
کنند ومی خواهند از چیز های بسیار کثیف استفاده کنند وآوازه 

صدای ثبت شده واسنادی وجود دارد که شخصی در .بیاندازند
وی محبس با محبوس وقوماندان محبس جر وبحث می کند وبرای 

ر پول در این قضیه داده شود برای اینکه اقدممی گوید که باید این 
یاد می کند که از این پول صرف این پول تنها از من نیست وسوگند 

ها مصرف شده است.االبپنج هزاربرايش باقي مانده ودیگرکل اش در
ستره محکمه وقتی در ساحه خود می بیند موضوع را تحقیق می 

این اصل قرآنی »فتبینواإنببن جائکم فاسق إآمنوا ین ذالایهاای«کند 
ین وتحقیق در موضوعات، این درد هارا شفا می دهد وبسیار یاست تب

مسایل را روشن می سازد وسوء ظن واشتباه را از بین می برد ولی با 
سازماندهی شده بایدمحتاط وتوطئه هایمسایلایندرقبالوجود همه

ی خویش را صادقانه ومسوالنه انجام رسالت قضائر باشیم ووهوشیا



٣٧

ین تدهیم ودر مسیر قانونیت وعدالت با شفافیت کاری قدم های م
واستوار برداریم. 

با اغتنام فرصت از تعهد مستشاران قضائی وروسای محاکم در بذل 
قضائی، بلند بردن ظرفیت کاری، احقاق اجراآتسرعت عمل در 

قضائیه ومبارزه بافساد اداری ار قوهــــحق مظلومین، حفظ پرستیژ ووق
اظهار امتنان نموده واز خداوند متعال به همه قضات در تحقق اهداف 
واالی وظیفوی شان موفقیت مزید مسئلت کرده واز تمامی روسای 
محترم محاکم استیناف میخواهم که در برگشت به والیات مربوط 

ر های اهداف ومقاصد این سیمینار عالی را از طریق تدویر سیمینا
یکروزه یا دو روزه به آگاهی قضات محترم شان برسانند. زمانه ومردم 
از ما عدالت وقانونیت می خواهد تا بنیاد یک جامعه مرفه وعادالنه 

گذاشته شود.انتظار آن رادارند،طوریکه همه
ومن اهللا التوفیق

٣٨

ارزیابی از نتایج ودست آورد های
ممحاکمینار عالی روساییس

بهاء) عضو شورای عالی و توسط جناب عالیقدربهاء الدین( 
ان جزای عمومی ستره محکمه ج.ا.ارئیس دیو

١٣٨٦عقرب ١٧
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ب محترم پوهاند عبدالسالم عظیمیآبه اجازه جاللتم
قاضی القضات ورئیس ستره محکمه، اعضای محترم ستره محکمه، 

محترم قضائی، روسای محترم محاکم استیناف مرکز مستشاران
ووالیات واشتراک کننده گان سیمینار عالی روسای محاکم.

را روسای محاکمنخست از همه پایان موفقیت آمیز سیمینار عالی 
با زحمات وتالش های زیر شعار(تعمیم قانونیت ، تامین عدالت )که 

اه یافت تبریک صادقانه شما قضات گرامی به نقطه اختتامش ر
الی ـــعتماد بی پایان شورایـــوتهنیت عرض می دارم وثانیاً از اع

ند محترم قاضی القضات ورئیس ــــکمه در رأس دانشمــــستره مح
ستره محکمه که ارزیابی از نتایج کاری این سیمینار عالی را به من 

اظهار امتنان وسپاس می نمایم.ندمحول فرمود
حضار گرامی!

سالیکه نیکوست از بهارش پیداست.وبناًء چه خوش گفته اند :
ارزیابی مثبت وواقعبینانه از کار این سیمینار عالی که از آغاز تا ایندم 
با کمال رغبت، مسئولیت پذیری وجدیت اعضای آن طی طریق نمود 

ارزیابی ایرا خدمت شما ارائه ،ناگفته پیداست.ونمی توان جز از این
کرد.

ه در جریان سیمینار مسئولیت کمیسیون غور بر گرچه بند
ی در تماس با ـــــولماستهداآت جزائی وامنیت عامه را به عهده داشت

محترم سیمینار بریاست جناب محترم دوکتور عبدالمک داراالنشاء
آمر عمومی اداری قوه قضائیه که تنظیم کننده امور سیمینار »کاموی«
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،بودآنیسیون های معینهوهمآهنگ کننده موضوعات کاری کم
عالقه فراوان بخاطر وکه همه کمیسیون ها با شوقمنیک آگاه بود

همه تالش ها وفهم ،ایفای تعهد شان در اجرای رسالت محوله
مسلکی شانرا بخاطر دریافت وجستجوی راه حل های قانونی ومناسب 
در قبال استهداآت وارده بکار بستند وخسته گی را به خویش راه 

ادند.ند
از آنجائیکه ادای حق دیگران یک وجیبه است لهذا ضرور می 

کاری کمیسیون اجراآتشمارم تا درین ارزیابی روی فعالیت ها و
ضای محترم ــاز اعکــدام آنرا یکیه ریاست هرــکترمــهای مح

ستره محکمه به عهده داشتند کوتاه مکثی داشته باشند.
ر بر استهداآت جزائی اگر درین جا از فعالیت کمیسیون غو

یقیناً منظورم از تالش وزحمت بی حد یموامنیت عامه آغاز می نما
وحصر اعضای محترم کمیسیون به همکاری جناب محترم مولوی 

که در مدت کم ولی با عزم قوی در می باشد» ستدو«محمد قاسم 
) استهدای واصله ١٥٠ذه بر ( ــروشنی احکام شرعی وقوانین ناف

بعد ازغور وفحض  همه جا نبه روی (    ) موضوعمودهرسیده گی ن
پاسخ الزم ومعقول توضیحی را تنظیم کردند. کار این کمیسیون نه 
تنها از لحاظ کمیت استهداآت بل از لحاظ دقت وجر وبحث های 
منطقی ایکه پیرامون مسائل مطروحه صورت می گرفت بسیار جدی 

یق نظریات وبعد جمعبندی بود. ابراز رای آزاد اعضای کمیسیون، تلف
آراء در اتخاذ یک تصمیم مناسب قانونی در باره مسائل مطروحه از 
جمله خصوصیات بارز این کمیسیون به شمار می آید که هم آهنگی 

آراء عمومی درین کمیسیون را می توان بسیار خوب ارزیابی نمود.
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کمیسیون محترم غور بر استهداآت مدنی، تجارتی، حقوق عامه 
غور نموده ودر راه وصول ) استهدا واصله١٠٠وال شخصیه به (واح

تالش زیادی را به خرچ به مطلوب( توضیح قانونی) برا ستهداآت
توضیحا تقهی ـــــدادند ودر مراجعه به قوانین نافذه واحکام ف

تهیه مورد بحثاستهداآت ارتباطمستدل وموجه قانونی را در 
نند که رسیده گی به استهداآت نمودند. قضات محترم بهتر می دا

کاریست دشوار وپیچیده حقوق عامه ، واحوال شخصیه ،تجارتی،مدنی
وقضاتی می توانند بهتر در زمینه کار نمایند که در کود مدنی وقواعد 

که دایره وسیعی را احتوا می نمایند احاطه ووقوف کافی داشته فقهی
رئیس این باشند تا آنجا که واضح است وجناب محترم نسیمی 

کمیسیون اظهار داشتند قضات محترم این کمیسیون از چنین خبرت 
وتوانائی برخوردار بوده وتوانسته اند غامض ترین استهداآت را به 
بررسی بگیرند وراه حل آنها را پیشبینی نمایند بناًء کار درین بخش 

نیز آنچنانیکه گزارش شده به سطح بلندی انجام یافته است.
م غور بر استهداآت امور وثایق بریاست جناب کمیسیون محتر

محترم بهسودی عضو ستره محکمه وهمکاری اعضای محترم آن پس 
) ٤٠از غور وخوض همه جانبه نظریات جامع وعملی را در قبال (

استهدای واصله تهیه نموده واز آنجائیکه این بخش نیز روابط وعالقه 
عضای آن در تهیه جدی باکود مدنی دارد بنا برآن یقیناً زحمت ا

جواب ومراجعه آنها به منابع وماخذ مهم شرعی وقانون مشهود است 
وفعالیت شان انصافاً مثبت وپر بار تلقی می شود.
طرز ه ها، قواعد،رمقردرین جا سخن از فعالیت کمیسیون غور بر

العمل ها ورهنمودهاست که بریاست جناب محترم عبدالرشید
٤٢

اعضای »ببرکزی«محمد عمرب محترمجناوهمکاری»راشد«
محترم ستره محکمه وسایر اعضای محترم کمیسیون فعالیت های 
ارزشمندی انجام یافته است. اگر از زاویه علمی بر کارکرد های این 
کمیسیون نگاه کنیم در می یابیم که ذوات محترم در واقع یک تالش 

رهنمود ولعمل هاطرزامقرره ها، قواعد ،تقنینی را در راستای تدوین
ها که می تواند پس از تصویب شورایعالی ستره محکمه مالک عمل 
محاکم قرار گیرد، انجام داده اند. جزئیات کاری این کمیسیون 
مستلزم دقت کامل از لحاظ اینکه اسناد مدونه شان در تعارض 
وتصادم با قوانین نافذه قرار نگیرد، بوده است که واقعاً چنین دقتی 

) مقرره ٢(ردیده وکمیسیون با بذل مساعی وزحمات زیادرعایت گ
) رهنمود را تنظیم نموده اند ٥) طرزالعمل و (٤(،) قاعده توضیحی٢(

که از جانب جلسه عمومی سیمینار هم به تصویب رسید که موفقیت 
این کمیسیون به حساب می آید.

کمیسیون محترم غور بر مسائل مطروحه در ساحات اداری بریاست 
محترم غالم نبی نوائی عضو ستره محکمه نیز کار های مفیدی ب جنا

را به انجام رسانیده است. این کمیسیون حدود یک صد معضل 
از لحاظ روابط ،نمودهومشکل در ساحات اداری را مطالعه وتوحید

) معضل اساسی به دریافت راه ٢٥وتحت (،ذات البینی شان منسجم 
یت این کمیسیون محترم نشان حل آنها پرداخته است. گزارش فعال

میدهد که بخاطر دستیابی به یک راه حل در مقابل مشکالت متعدد 
مالی، اداری، کادری، تعمیراتی، امنیتی، مداخلوی، همآهنگی، 
تجهیزاتی وسایر موارد در این ساحه، طرح وتطبیق اقدامات معقول 

یب پیشبینی گردیده ونشان داده شده است که انشاء اهللا پس از تصو



٤٣

آن توسط شورایعالی ستره محکمه در حل این مشکالت تدابیر عملی 
روی دست گرفته خواهد شد ومن در این بخش از کار این کمیسیون 

ارزیابی مثبت ارائه می نمایم.
در این پروسه که ارزیابی نتایج کار کمیسیون های محترم کاری 

محترم مطرح بحث است، یادآوری از فعالیت پیگیرانه داراالنشاء 
سیمینار وکمیسیون های محترم اسناد وارتباط وتشریفات که از جمله 
کمیسیون های خدمت گذار سیمینار می باشند وحجم کار آنها به 
همه واضح وروشن است نیز امر الزمی وضروری پنداشته می شود. 
آنچه که در چوکات این کمیسیون ها صورت گرفته وبخصوص تپ 

م محمد قاسم حلیمی رئیس مالی وتالش مسئوالنه وجدی محتر
واداری وهمکاران شان در راستای انتظام این مجلس وسهم پروژه 
محترم عدلی وقضائی چکی در تمویل مصارف این سیمینار ومساعی 
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات در تنظیم متن ومقدمات کار سیمینار 

برجسته ومشهود بوده وقابل امتنان می باشد.
ان محترم سیمینار عالی روسای محاکم!اشتراک کننده گ

که انجام شده در مجموع یک ارزیابی مثبت را ياگر از کار های
. در مجموع رسیده گی مارائه نمودم، ناشیانه وعاطفی عمل نکرده ا

کار ساده وآسانی نبود وقضات سابقه ء) استهدا٣١٨وغور روی (
دارند نیک وگرامی که از سیمینار های قبلی ستره محکمه خاطراتی

می دانند که کار بس عظیم وسترگی انجام یافته واگر به نشر این 
تصاویب پس از تصویب شورای محترم عالی ستره محکمه اقدام 
سریع بعملِ  آید، محاکم مجموعه قطوری ازین تصاویب را بدست 

٤٤

وگره گشای مشکالت اندخواهند آورد که تا حال بدست نیاورده
قضائی آنان خواهد بود.

پس از این ارزیابی مختصر اجازه دهید یاد آوری کنم که پیام 
جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در حمایت از این 

ب قاضی القضات آسیمینار وبیانیه اساسی ارائه شده توسط جاللتم
ورئیس ستره محکمه که بیانگر دست آورد های کاری ستره محکمه 

را در دل ها زنده کرد که قضاء در عرصه های مخلتف بود این امید 
منحیث یک ارگان متحرک وفعال بسوی ترقی وتعالی در حرکت 
بوده از حیثیت، وقار وپرستیژ آن قاطعانه دفاع صورت میگیرد 
وشرکت کننده گان محترم سیمینار هم با دلگرمی ونگریستن به فردا 

ی های تابناک با تعهد پذیری بخاطر انجام بهتر رسالت قضائی، انرژ
بیشتری را در پیشبرد کار سیمینار بخرچ دادند که نتیجه آن طوریکه 
گفتم روشن است وبدین وسیله به نماینده گی از ستره محکمه 

صحت مندی از وجمهوری اسالمی افغانستان به همه توفیقات مزید
بارگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

اهللا وبرکاتهةالسالم علیکم ورحم



٤٥

بیانیه
عبدالغفار صائمالحاج مولوی

رئیس محکمه استیناف
والیت هرات

٤٦

الحمد هللا رب العالمین والصلواة والسالم علی سیدنا وموالنا محمداً 
صلی اهللا علیه وسلم وعلی آله واصحابه اجمعین وبعد!

جمهوری اسالمی زی رئیس حامد کرمحترمبه اجازه جاللتمآب
یمی قاضی القضات و رئیســـالم عظــــاند عبدالســــــپوه،افغانستان

روسای محاکم والیات واعضای ستره محکمه ، اعضای ستره محکمه،
سیمینار !

اینجانب عبدالغفار صائم رئیس محکمه استیناف والیت هرات قبل 
روفیت های ازهمه از لطف ومهربانی جناب عالی که با وجود مص

شاملین سیمینار عالی را به حضور پذیرفتند تشکر مینمایم و به ،جدی
نماینده گی از روسای محاکم استیناف والیات نکاتی  چند را حضور 

جاللتمآبی به عرض میرسانم.
سیمینار عالی ستره محکمه به منظور تعمیم قانونیت وتأمین عدالت 

از جانب ١٣٨٦عقرب ١٧لی ا١٢بنا بر تجویز ستره محکمه از تاریخ 
ستره محکمه درهوتل انتر کانتیننتال دایر گردید وباصدور قطعنامه ای 

) استهداء محاکم ٣١٨موفقانه به پایان رسید .درین سیمینار بیش از (
مورد غور وبحث قرار گرفت ودرنتیجه تبادل افکار راه های مناسب 

تصویب جستجووتوضیحات الزم تهیه وارائه گردید که بعد از
شورای عالی ستره محکمه مورد استفاده محاکم قرار خواهد گرفت.

تاجائیکه به مالحظه می رسد ستره محکمه ج.ا.ا  از یکسال بدین 
طرف اقدامات مفید وموثر را در جهت حفظ حیثیت ووقار قضاء 



٤٧

واصالح سیستم قضائی افغانستان اتخاذ نموده است که تدویر سیمینار 
به منظور تعمیم قانونیت وتامین عدالت یکی از عالی روسای محاکم 

همین اقدامات بجا وموثر می باشد ونتایج آن بدون شک در اصالح 
است.سیستم وارتقای سطح دانش قضات حایز اهمیت خاص 

ما یقین کامل داریم که تدویر سیمینار ها همان گونه که درپیام 
ته بود به منظور جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تذکر یاف

حل غامض ترین مسایل قضائی نقش مفید وارزنده داشته وجز 
فرهنگ قضائی به شمار میاید .

روسای محاکم درحالیکه توجه واهتمام مقام ریاست جمهوری 
ومقام عالی ستره محکمه را درراه اصالح سیستم قضائی وارتقای 

شکالت سطح دانش مسلکی قضات مورد تائید قرار میدهد پاره از م
محاکم را که بی گمان درامور عدالت قضائی بی تاثیرنمی باشدبه 

عرض میرساند .
ما روسای محاکم کشور متعهد ایم تا پالیسی رهبری ستره -١

محکمه در قسمت تسریع رسیده گی قضایا به وقت وزمانش، 
، مبارزه علیه فساد اداری وارتشا را بطور اجراآتقانونیت، شفافیت در 

نمائیم تا  از این طریق بتوانیم در راه تامین عدالت جدی تعقیب
مصدر خدمت گردیم.

تا جائیکه امکانات میسر است مساعی به خرچ میدهیم تا -٢
قضات زیر دست خویش را به ارتباط مواد واحکام قانون رهنمائی 

می وقضائی آنها طوریکه پالیسی ـــح علـــالزم نموده ودر ارتقای سط
است، سهم فعال گیریم.ستره محکمه واضح

٤٨

ده گی از روسای محاکم استیناف والیات تعهد می نبه نمای-٣
سپاریم که با مراجعین برخورد نیک وشفاف داشته در حل وفصل 

قضایا حق وعدالت را در نظر گیریم.
موضوع تامین امنیت: طوریکه مبرهن است قضات از جمله -٤

اط دوردست اجرای اشخاص غیر نظامی بوده ودرشرایط سخت ودرنق
وظیفه مینمایند تا جائیکه به مالحظه می رسد علت کمبود قضات 
محاکم ومشکالت مردم از ناحیه عدم دسترسی قضاء ، موضوع امنیت 
است. تا وقتیکه امنیت قاضی وامنیت محل سکونت قضات تامین 
نباشد، مسلم است که مشکل کمبود قاضی کماکان در میان خواهد 

بود.
می معاش قضات آنهم در محالت دور دست مشکل موضوع ک-٥

.مواجه می سازدراست که گذاره شباروزی آنها رابه مشکل عمده دیگ
گرچه به توجه مقام ریاست جمهوری وبه پیشنهاد ستره محکمه 

آن است از ءیز جزـــه قضات نــــقانون معاشات مقامات دولت ک
وپس از تائید جانب ستره محکمه به همکاری وزارت مالیه تنظیم 

مجلس عالی وزراء غرض تصویب به ولسی جرگه محول شده است 
اما تا وقتی که این قانون طی مراحل می نماید، مدتی زیادی را در بر 
خواهد گرفت، لهذا اگر جهت رفع مشکل، معاش منطقوی برای 

قضات منظور شود تا حدی از مشکل کاسته خواهد شد.
رعایت قانون اساسی جمهوری مطابق به سوابق تاریخی وبا -٦

اسالمی افغانستان قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده، وظایف خودرا 
درردیف قوه اجرائیه وقوه تقنینیه  اجرا مینماید . به این ترتیب 
درموردحفظ مقام رئیس محکمه استیناف دروالیت ورئیس محکمه 



٤٩

مقتضی ولسوالی درولسوالی درمعادلت باوالی وولسوال اقدام الزم و 
صورت گیردتا حیثیت قانونی و وقار قاضی مدنظر گرفته شود.

با آنکه  مقام ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به -٧
خصوص به اثر توجه جاللتمآب قاضی القضات و سایر مقامات 
رهبری قوه قضائیه درمورداعمار تعمیرات محاکم توجه الزم مبذول 

ی تحمیلی تعمیرات محاکم داشته ولی از آن جا که درجنگ ها
ومنازل رهایشی قضات از میان رفته است ،لذاایجاب مینمایدتا از 
جانب دولت بودجه بیشتری دراختیار قوه قضائیه قرار داده شود تا 
دراعمار تعمیرات محاکم واعمار منازل رهایشی قضات دروالیات 
وولسوالی ها اقدام الزم ومقتضی صورت گیرد واین معضله هرچه 

د تر حل گردد.زو
والی دروالیت وولسوال درولسوالی نه تنها دارای یک موتر -٨

تعقیبیه واضافی ترانسپورتیبوده بلکه برعالوه موتر خویش از وسایط
نیز استفاده مینماید .درحالیکه برای روسای محاکم ولسوالی اصالً 

نظر گرفته نشده است . مدموتر درتشکیل 
ه درمورد تهیه موتر برای روسای اقدام مقام عالی ستره محکم

محاکم که اقدامات درین زمینه روی دست میباشد ، مفید وارزشمند 
است وامید میرودتا هرچه زود تر این معضله درخصوص روسای 
محاکم استیناف حل گردد . ولی توجه مقام عالی درمورد اعطای 

یک عراده موتر برای هر رئیس محکمه ولسوالی معطوف میگردد .
خاتمه به نمایندگی از روسای محاکم استیناف والیات وسایر در

١٣٨٦عقرب ١٧–١٢اعضای سیمینار عالی روسای محاکم منعقده 
از توجهاتی که جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان درامر 
تقویه قوه قضائیه کشور مبذول میدارند، ابراز امتنان وشکران مینمایم .

ومن اهللا التوفیق

٥٠

قسمت دوم 
سیمیناررام کار وتشکیالت گپرو

کمسیون جزا ئی وامنیت عامه.-١
ل شخصه.مدنی، تجارتی ، حقوق عامه و احواکمسیون -٢
کمسیون امور وثا یق.-٣
ل متفرق  .کمسیون اداره قضا ئی و مسای-٤
کمسیون تنظیم وتدقیق مقرره ها، طرزالعمل ها ورهنمودها.-٥



٥١

تهداآت جزائی وامنیت عامهکمیسیون توضیح بر اس

غور وبحث روی استهداآت واصله در ارتباط پروگرام کار: 
موضوعات جزائی وامنیت عامه وتنظیم پاسخ ها وتوضیحات قانونی 

در مورد آن.
ترکیب:

رئیس وعضو شورایعالیرئیس کمیسیون: محترم بهاء الدین (بهاء)
ولوی محمد دیوان جزای عمومی ستره محکمه به همکاری الحاج م

قاسم دوست عضو ستره محکمه.
منشی ها:

ستره محکمهد جوهری مستشار دیوان امنیت عامه محترم عبدالودو- ١
محترم حضرت گل حسامی عضو مسلکی ریاست تدقیق ومطالعات - ٢
اعضا:

ستره محكمه محترم مظفر الدین تجلی مستشار دیوان جزا عمومی -١
ستره محكمه  عمومیمحترم محمد زمان سنگری مستشار دیوان جزا- ٢
ستره محكمه  ر دیوان جزاء عمومیامحترم ضیاء الحق دینارخیل مستش- ٣
ستره محكمه محترمه حمیده مستشار دیوان جزا عمومی-٤

ستره محكمه محترم سید امین اهللا مستشار دیوان جزا عمومی-٥
ستره محكمه محترمه گاللی مستشار دیوان امنیت عامه -٦
ستره محكمه تشار دیوان امنیت عامه محترمه مهرو حمید مس-٧
ستره محكمه محترم محمد علیم مستشار دیوان امنیت عامه-٨

٥٢

محترم جنرال غالم سخی مستشار نظامی ستره محکمه -٩
نظامی ماکعمومی محمحترم جنرال عبدالروف طیب رئیس -١٠
محترم میرعبداهللا رئیس محکمه استیناف والیت پروان-١١
استیناف والیت بلخ محترم فضل وهاب رئیس محکمه-١٢
محترم عبدالغفارصایم رئیس محکمه استیناف والیت هرات-١٣
محترم محمد رحیم رئیس محکمه استیناف والیت بادغیس-١٤
محترم محراب علی رئیس محکمه استیناف والیت بامیان -١٥
رمحترم سید مراد شریفی رئیس محکمه استیناف والیت ننگرها- ١٦
ف والیت کندهارمحترم (عبدالجلیل) رئیس محکمه استینا-١٧
محترم عبدالباسط بختیاری رئیس محکمه ابتدائیه حوزه -١٨

چهارم شهر کابل
مه استیناف کابلمحکدیوان اطفال محترمه انیسه رسولی رئیسه- ١٩
محترمه هما علی زوی رئیس محکمه ابتدائیه اطفال-٢٠
محترمه مکرمه رئیس محکمه ابتدائیه مواد مخدر-٢١
مه استیناف مواد مخدرمحترم نجیب اهللا رحمانی رئیس محک-٢٢
محترم محمد کاظم رشید رئیس دیوان امنیت عامه محکمه -٢٣

استیناف کابل
محترم عبدالشکور رئیس دیوان جزاء محکمه استیناف کابل -٢٤
محترم عبدالقادر حبیب مدقق قضائی ستره محکمه -٢٥
محترم محمد عیسی احمدی مفتش قضائی ستره محکمه -٢٦
محکمه محترم محبوب الهی مفتش قضائی ستره-٢٧
محترم مولوی عبدالبصیر عضو ریاست افتاء -٢٨
محترم مولوی مصطفی عضو ریاست افتاء-٢٩



٥٣

کمیسیون توضیح بر استهداآت مدنی، حقوق عامه، 
تجارتی و احوال شخصیه

غور وبحث بر استهداآت واصله به ارتباط مسائل مدنی، پروگرام کار: 
توضیحات حقوق عامه، تجارتی واحوال شخصیه وتهیه پاسخ ها و

قانونی درین موارد.
ترکیب:

وشوراي عاليعضو رئیس کمیسیون: محترم محمد علیم نسیمی
:ستره محکمهوحقوق عامهرئیس دیوان مدنی

منشی ها:
محترم محمد علی امینی مستشار دیوان مدنی ستره محکمه  -١
محترم برات علی متین مستشار دیوان مدنی ستره محکمه-٢

:اعضاء
ستره محکمهخلیل مستشار دیوان مدنی وحقوق عامهمحترم عبدال- ١
ستره محکمهمحترم عبدالجلیل مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه - ٢
ستره محکمه محترم فیض محمد وجدان مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه- ٣
محترم عبدالحنان مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -٤
محکمه محترم عبدالمومن مستشار دیوان تجارتی ستره-٥
تجارتی ستره محکمه رم نثار احمد مستشار دیوان محت-٦
محترم شمس الرحمن مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه - ٧
محترم جنرال محمد حلیم عمادی مستشار نظامی ستره محکمه - ٨
محترم جنرال زلمی پاینده مستشار نظامی ستره محکمه-٩

٥٤

الیت کابلمحترم عبدالسالم قاضی زاده رئیس محکمه استیناف و- ١٠
ــمحترم عبدالوراء قیومی معاون رئیس مح- ١١ کمه استیناف والیت پنجشیر ـ
محمد عبدالجبار رئیس محکمه استیناف والیت غزنی- ١٢
محترم ولی احمد عاصم رئیس محکمه استیناف والیت کاپیساء- ١٣
محترم مراد علی مراد رئیس محکمه استیناف والیت کندز-١٤
والیت زابلمحترم عبدالواحد رئیس محکمه استیناف-١٥
محترم عطاء اهللا رئیس محکمه استیناف والیت دایکندی -١٦
ع اهللا رئیس محکمه استیناف والیت سمنگانیمحترم سم-١٧
محترم محمد امین نبیل رئیس محکمه تجارتی مرکز کابل -١٨
محترمه فوزیه ورکزی رئیس محکمه فامیلی شهر کابل-١٩
محترم محمد عامر کاموی رئیس دیوان مدنی واحوال -٢٠

محکمه استیناف کابل.شخصیه
محترم عبدالرب رئیس دیوان تجارتی محکمه استیناف کابل- ٢١
محترم عبدالغنی رئیس دیوان حقوق عامه محکمه استیناف کابل - ٢٢
محترم عبدالکریم قانت رئیس محکمه حوزه دوم شهر کابل- ٢٣
محترم عبدالبصیر فائز مدقق قضائی ستره محکمه-٢٤
ره محکمه محترم انور الحق اعظمی مدقق قضائی ست-٢٥
محترم نجیب اهللا قادری مدقق قضائی-٢٦
محترم محمد قسیم مفتش قضائی ستره محکمه -٢٧
محترم محمد فاروق مفتش قضائی ستره محکمه -٢٨
محترم غالم محمد مفتش قضائی ستره محکمه -٢٩
محترم مولوی ابن یمین عضو ریاست عمومی افتاء -٣٠
یاست عمومی افتاءرمحترم مولوی عبید اهللا عضو-٣١



٥٥

ن غور بر استهداآت امور وثایقکمیسیو

غور وبحث روی استهداآت مربوط به امور وثایق پروگرام کار: 
ومحصول وثایق ومصارف در محاکم وتهیه پاسخ ها وتوضیحات 

زمینه ها.مقتضی درین 
ترکیب:

ضامن علی بهسودی عضو ستره محکمهرئیس کمیسیون:
منشی ها:

.ستره محکمهق وثبت اسنادوثایعمومیمحترم عبدالقیوم کریمی رئیس- ١
نذیر گل تقوی معاون ریاست داراالنشاء ستره محکمه محترم - ٢

اعضاء:
محترم نور اهللا غضنفر مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه -١
عزیزاهللا مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -٢
محترم عبداهللا مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه-٣
رمه آصفه کاکر مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمهمحت-٤
زگانومحترم محمد جان رئیس محکمه استیناف والیت ار-٥
محترم عبدالرحیم عینی رئیس محکمه استیناف والیت سرپل -٦
محترم محمد معصوم رئیس محکمه استیناف والیت تخار-٧
اکت پکتیمحترم عبدالمنان عطا زاده رئیس محکمه استیناف والی-٨
محترم عزت اهللا رئیس محکمه استیناف والیت پکتیا-٩

محترم عبدالتواب رئیس محکمه استیناف والیت کنرها-١٠
محترم عبدالرحیم رحیمی آمر وثایق محکمه حوزه چهارم کابل-١١

٥٦

محترم عبدالکریم نایاب آمر وثایق محکمه حوزه سوم کابل -١٢
زه دوم شهر کابلمحترم محمد اصغر آمر وثایق حو-١٣
محترم علی محمد جالب آمر وثایق حوزه اول شهر کابل-١٤
محترم ایوب شاه سرپرست مخزن والیت کابل -١٥
محترم سید حسین رئیس محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل-١٦
محترم جنرال صابر رئیس دیوان عساکر محکمه استیناف نظامی -١٧
یس دیوان جرایم افسران ستره محکمه محترم جنرال سراج الدین رئ- ١٨
محترم جنرال عبدالقیوم رئیس محکمه قوای سرحدی-١٩
محترم جنرال غالم سخی مستشار نظامی ستره محکمه -٢٠
محترم محمد یعقوب زرین خیل رئیس امور ذاتیه ستره محکمه -٢١
محترم ضیاء الحق مجددی مدقق قضائی ستره محکمه -٢٢
تر اکبری مدقق قضائی ستره محکمه محترم محمد اخ-٢٣
محترم عبدالمقیم عطارد مفتش قضائی ستره محکمه -٢٤
محترم بابه کالن ناهض مفتش قضائی ستره محکمه -٢٥
محترم احمد شاه سلیم عضو مسلکی ریاست نشرات-٢٦
محترم پیر محمد روحانی عضو ریاست افتاء -٢٧
ی وقضائی پروژه عدلمحترم احمد زبیر ساعی عضو-٢٨
پروژه عدلی وقضائی محترم عبدالفرید سلطانی عضو-٢٩
ستره محکمهمر کتابخانه محترم عبداهللا آ-٣٠
ریاست عمومی تدقیق ومطالعاتاحصائیه قضائی محترمه فتانه مدیر-٣١
ریاست امور ذاتیه ستره محکمهمحترم احمد فرید شریفی آمر سوانح -٣٢



٥٧

ورهنمود هاطرز العمل هاقرره ها، تنظیم وتدقیق مکمیسیون

غور وتدقیق مقرره ها، قواعد توضیحی، طرزالعمل ها پروگرام کار: 
ورهنمود ها.

ترکیب:
رئیس دیوان وشورایعالی عضو »راشد«رئیس کمیسیون: عبدالرشید 

عضو »ببرکزی«امنیت عامه ستره محکمه به همکاری محمد عمر 
ستره محکمه.

منشی ها:
رئیس داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه »روفی«اهللا محترم عتیق- ١
عضو مسلکی ریاست تدقیق ومطالعات»وثیق«محترم فیض الرحمن - ٢

اعضاء:
محترم عبدالبصیر مستشار دیوان جزای عمومی ستره محکمه -١
محترم مال محمد مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -٢
محکمه استیناف والیت میدان وردکمحترم امراهللا ابدالی رئیس -٣
محترم بهاء الدین سرپرست محکمه استیناف والیت غور-٤
محترم سید غالم فاروق رئیس محکمه استیناف والیت نیمروز -٥
محترم ظاهر الدین رئیس محکمه استیناف والیت نورستان -٦
محترم محمد جوره رئیس محکمه استیناف والیت بغالن-٧
اهللا رئیس محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل محترم عبید-٨
محترم جنرال عبدالخالق حلیم رئیس محکمه استیناف نظامی -٩

محترم جنرال محمد احسان رئیس دیوان جرایم افسران محکمه استیناف- ١٠

٥٨

تدقیق ومطالعات ستره محکمهعمومیمحترم محمد عثمان ژوبل رئیس-١١
مسلم رئیس داراالفتاء ستره محکمه صدیق محمدمحترم مولوی-١٢
محترم عبدالبصیر مستغفر رئیس دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه - ١٣
محترم محمد حکیم کنری مدقق قضائی ستره محکمه -١٤
محترم عبدالسلیم مدقق قضائی ستره محکمه -١٥
محترم خواجه غالم صادق مدقق قضائی ستره محکمه -١٦
اری غیرت مدقق قضائی ستره محکمه محترم عبدالب-١٧
محترم نور الحق نور مفتش قضائی ستره محکمه -١٨
محترم عبدالحسیب مفتش قضائی ستره محکمه -١٩
نشراتریاست محترمه نظیفه عضو مسلکی -٢٠
محترم مولوی عبدالرحیم عضو مسلکی داراالفتاء -٢١
فتاءداراالمحترم مولوی رمضان عضو ریاست -٢٢
فتاء داراالحترم مولوی خلیل اهللا عضو ریاست عمومی م-٢٣
پروژه عدلی وقضائی محترم داکتر محمد عارف مشاور ارشد-٢٤
پروژه عدلی وقضائیمحترم داکتر جانباز مشاور ارشد-٢٥
محترم عبدالصبور شمس آمر ارتباط خارجه-٢٦
محترم حسین احمد عضو مسلکی داراالنشاء شورایعالی -٢٧
ترم قاضی محمد خان مفتش قضائی ستره محکمهمح-٢٨



٥٩

مربوط به اداره قضائیکمیسیون حل استهداآت
مسایل متفرق و

غور به استهداآت مربوط به اداره قضائی ومسائل متفرق پروگرام کار: 
وتهیه پاسخ ها در این موارد.

ترکیب:
رئیس وعضو شوراي عالي رئیس کمیسیون: محترم غالم نبی نوائی

دیوان تجارتی ستره محکمه 
منشی: 

محترم محمد عمر مومند رئیس تفتیش قضائی-١
جریده میزانمسوولمحترم محمد صدیق ژوبل مدیر-٢
اعضا:
عمومی ستره محکمه یمحترم ذکر اهللا مستشار دیوان جزا- ١
محترم عبدالرحمن مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه- ٢
س محکمه استیناف والیت لوگر رئیحقیقمحترم صدیق اهللا- ٣
محترم عبدالمتین رئیس محکمه استیناف والیت لغمان- ٤
محترم عبدالشکور رئیس محکمه استیناف والیت بدخشان- ٥
محترم محمد عالم ثابت رئیس محکمه استیناف والیت فراه - ٦
محترم محمد اکبر رئیس محکمه استیناف والیت فاریاب -٧
ف والیت خوستمحترم سید محمد رئیس محکمه استینا-٨
محترم عبدالستار رئیس محکمه استیناف والیت جوزجان-٩

محترم جنرال سید حسن رئیس محکمه وزارت داخله -١٠
٦٠

محترم عبدالوکیل عمری رئیس نشرات ستره محکمه -١١
محترم مولوی محمد قاسم حلیمی رئیس مالی واداری ستره محکمه - ١٢
محترم محمد سعید خسروی آمر عمومی خدمات ستره محکمه - ١٣
موسی رضوی رئیس مساعدت های حقوقی ستره محکمه محمدمحترم- ١٤
محترم محمد اسماعیل عابد رئیس تحریرات ستره محکمه -١٥
محترم محمد عمر کامران معاون ریاست امور ذاتیه -١٦
محترم عبدالرزاق نسیمی مدقق قضائی ستره محکمه -١٧
محترم محمد انور داودزی مدقق قضائی ستره محکمه -١٨
توال مفتش قضائی ستره محکمه محترم لعل آقا پ-١٩
محترم عبدالباقی مولوی زاده مفتش قضائی ستره محکمه -٢٠
محترم حفیظ اهللا مفتش قضائی ستره محکمه -٢١
صبور عضو مسلکی ریاست محمد عبدالمحترم مولوی-٢٢

نشرات ستره محکمه 
محترم عزیز الرحمن ممنون عضو مسلکی ریاست نشرات ستره محکمه - ٢٣
فتاء داراالعضو مسلکی ریاست محترم مولوی محمد غوث-٢٤
ریاست محترم خواجه عتیق اهللا آمر تعلیمات قضائی -٢٥

عمومی تدقیق ومطالعات 
داراالنشاء ریاستمحترم محمد اکبر مجاهد آمر تحریرات-٢٦

شورایعالی ستره محکمه 
محترم غالم جیالنی سروری معاون ریاست تفتیش قضائی -٢٧



٦١

مینار یداراالنشاء عمومی س

اجرای کلیه امور سکرتریت وتنظیم داراالنشاء سیمینار.: پروگرام
ترکیب:

دوکتور عبدالملک "کاموی" آمر عمومی اداری قوه رئیس کمیسیون:
قضائیه.
اعضاء:

عبدالودود جوهری مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه -١
محترم محمد علی امینی مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه- ٢
علی متین مستشار دیوان مدنی ستره محکمهمحترم برات-٣
عتیق اهللا روفی رئیس داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه -٤
تدقیق ومطالعات ستره محکمه عمومیمحمد عثمان ژوبل رئیس- ٥
پروژه عدلی وقضائی مشاور ارشدجانبازنجیب اهللاداکتر-٦

٦٢

کمیسیون اسناد وارتباط

رای امور اسناد وارتباط سیمینار تحت نظر تنظیم واجپروگرام کار:
سیمینار.ءمستقیم داراالنشا

ترکیب:
قضاوت وال فاطمه ملکپورآمر تحریرات ریاست مسئول بخش:

عمومی تدقیق ومطالعات
اعضاء:
محترم محمد عمر کریمی مدیر تحلیل وارقام-١
مدیر راپور های قضائی بنائیمحترمه پشتنه -٢
وی مدیر استخدام ریاست ذاتیهرهمحترمه قضاوت وال ذکیه - ٣
کارمند ریاست امور ذاتیهیهفوزقضاوتمندمحترمه-٤
ارمند ریاست تدقیق ومطالعاتکمحترمه مریم -٥
فرهنگی ریاست نشراتعمومیمحترم وحید اهللا اسد یار مدیر- ٦
طباعتی ریاست نشراتعمومیمحترم غالم رسول عبادی مدیر- ٧
وقضائی پروژه عدلی عضومحترم عبدالبصیر ملک زی-٨
محترم محمد حارث کمپیوتر آپریتر -٩

محترم مصطفی عمر صورتگر کمپیوتر آپریتر -١٠
محترم ننگیالی کمپیوتر آپریتر-١١
محترم نصرت کارمند ریاست ذاتیه-١٢
محترم شیر آغا آپریتر فوتوکاپی -١٣



٦٣

بخش دوم
توضیح به استهداآت
جزائی وامنیت عامه

٦٤

ف والیت سمنگان:پرسش ریاست محکمه استینا- ١
هاي تعزيري را ءاين قانون جرايم وجزا،ءمطابق ماده اول قانون جزا

اما در اين قانون تمرد منحيث جرم پيشبيني نگرديده .تنظيم مينمايد
مشروعيت جرم از ومطابق هدايت ماده دوم وسوم قانون مذكور 

ومجازات بحث نموده واكثراً موضوع تمرد در مقابل سركشي محكوم 
يه در خصوص تطبيق فيصله هاي نهائي محاكم مطرح ميگردد كه عل

موجبات تعقيب عدلي محكوم عليه را فراهم مينمايد موضوع ايجاب 
اتخاذ تجويز مقتضي را در روشني احكام قانون مينمايد.

توضیح: 
واقعاً در قانون جزاء از جرم تمرد بحث نگردیده وجزای آن تعیین وپیش 

تکمیل این خال با در نظر داشت قانونیت جرم بینی نشده است بخاطر 
رئیس جمهور دولت اسالمی ١/١١/١٣٧٣) ٣٣٧فرمان تقنینی (ءوجزا

٣١/١/٧٤) مورخ ٧٧٣افغانستان در باره جرم تمرد منتشره جریده رسمی (
ریاست دولت وجود دارد که در آن تمرد جرم قبول و اندازه جزای آن 

ردیده بناًء مشکلی در مورد وجود تعیین وقانونیت جرم وجزاء تامین گ
در برابر احکام قطعی متمردندارد محاکم ومراجع مربوط تا زمانیکه جزای 

محاکم ویا اوامر قانونی موظفین خدمات عامه درکود جزاء تنظیم میگردد 
نمایند.اجراآتمطابق فرمان متذکره 

--.فرمان تقنین رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان در باره جرم تمرد
١/١١/١٣٧٣) تاریخ ٣٣٧شماره (

بمنظور تحکیم مزید نظم شرعی وحقوقی در کشور واجرای بالانحراف اساسات عدلی وجزائی 
وتطبیق موثر احکام جزائی بر متخفلین، تطبیق بموقع فرامین، احکام وهدایات رئیس جمهور د.ا.ا، 

د.ا.ا اوامر شرعی وقانونی احکام نهائی وتنفیذی محاکم د.ا.ا، قرار های قانونی لوی ارنوالی
رئیس حکومت مراتب آتی منظور است:

ماده اول:



٦٥

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء .- ٢
قد اند كه ديت كيفر عده معت؟ا جبران خسارهديت مجازات است ي

ي خود را به اين اصل استوار ميكنند كه اين گروه رأ.جنائي است
ل وجرح در شبه عمد وخطاء دیت را تشريعت اسالم در قضایای ق

طوريكه از ماده اول قانون جزاء بر مي است.كيفر اصلي قرار داده
احكام فقه حنفي قصاص وديت مطابق به،آيد مرتكب جرايم حدود

ديت را مجازات دانسته است در ،شريعت اسالم مجازات ميگردد
صورتيكه دیت مجازات باشد آيا عالوه بر ديت بر جبران خساره نيز 
حكم شده ميتواند يا خير در مقابل عده ديگر معتقد اند كه ديت فاقد 

استدالل ميكنند.چنین وصف كيفري يا جزائي است و
در قانون تعيين شده كم ويا ی کهزاري مجازاتعرف قانونگطبق -١

زياد نميگردد ودر اسالم هم اين قاعده مسلم واصل اساسي است مثالً 
وزياد شده متعيين شده است كطوریکهحد زنا، سرقت وغيره

ميتواند.اد شده ینميتواند در حاليكه ديت به تراضي طرفين كم يا ز
شخصیکه در مقابل فرامین واحکام شرعی رئیس جمهور فیصله های نهائی وتنفیذی محاکم، قرار 
های قانونی لوی ارنوالی د.ا.ا، اوامر شرعی وقانونی رئیس حکومت بدون عذر موجه تمرد نماید 

ر محکوم میگردد. حسب احوال به حبس قصی
ماده دوم:

در صورت تکرار ودوام تمرد، متمرد به حبس متوسط محکوم میگردد.
ماده سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وبه جریده رسمی نشر گردد.

٦٦

ود نه به سود اشخاص هاي نقدي به نفع دولت وصول ميشجزاء-٢
است وبه او پرداخته ميشود ورتيكه حق صاحب خون ومتضرردر ص

نه به خزانه دولت.
اگر ولي دم چيزي دريافت نکند مجرم را عفو کند ابراری به وی-٣

نیست وبه نفع بیت المال هم وجهی از مرتکب دریافت نمیشود در 
ابران آيا در صورتيكه ديت مجازات ميبود عفو شاكي بي اثر بود بن

ه آن ميشود كه صورتيكه ديت را جبران خساره بدانيم آيا توام ب
ديت به مجازات تعزيري حبس نيز محكوم كنيم يا مرتكب راعالوه بر

خير.
ولي تير بیاندازدبه طرف او را تيري د قتل دیگریصبه قیاگر شخص

به خطا رفته وبه ديگري اصابت وموجب فوت او شود آيا متهم به 
قانون جزاي ل عمد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت؟ان قتعنو

افغانستان چنين حالت را قتل عمدی دانسته وجزاي قتل عمد را باالي 
چنانچه قانون جزاء افغانستان در ماده می داندمرتكب قابل تطبيق 

هكبه نحوي«است) خود قصد جرمي را چنين تعريف نموده٣٤(
در »يجه جرم ديگر شود.قوع نتوقوع جرم مورد نظريا ومنجر به 

وقصاص از همثال فوق در فقه اسالمي قتل خطاء دانسته شدحاليكه
.می گرددمرتكب ساقط 

توضیح: 
گفت که:کاپیساء بایدحکمه استیناف والیتدررابطه به پرسش ریاست م

جزای اصلی قتل شبه عمد وجرح در شریعت اسالم دیت است ودیت 
است که به مجنی علیه ویا به ولی آن تعلق عبارت از اندازه معین مال

می گیرد نه به خزانه دولت لهذا دیت جزای محض نبوده بلکه عالوه 



٦٧

حیثیت تعویض را که جزای مدنی است نه جنائی نیز دارا ،بر جزاء
بوده هم مجازات وهم تعویض می باشد.(تشریع جنائی اسالمی 

وقوانین وضعی)
مالیست که در مقابل قتل، جرح :(رح)دیت در اصطالح فقهای کرام 

ونقص عضو از طرف جانی به مجنی علیه یا ورثه او داده می 
شود.(ترمینولوژی حقوق جزای اسالمی)

ویادیت کیفر نقدی است که در سه مورد ذیل از مجرم برای مجنی 
قام قانونی او گرفته می شود .معلیه ویا قایم

قام قانونی مممجنی علیه ویا قای«در صورت توافق وتراضی -١
بجای قصاص به دیت.»آن

در صورتیکه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد.-٢
در مورد یکه قانون به دیت حکم کند مانند قتل فرزند از طرف پدر.- ٣

مقدار دیت هزار دینار طال ویا ده هزار درهم نقره است. 
الزم میگرددض نفس و(ترمینولوژی حقوق) دیت مالی است که ع

) ٧٦٧م می شود. ماده (دون النفس الزوارش مالیست که در مأ
.تمسک القضاة

) الی ماده ٧٦٧ماده (ازفصل هشتم درانواع واحکام دیات ،موارد
مراجعه و ا) ماده وار به تفصیل توضیح شده نیازمندان می توانند ب٨٥٤(

مطالعه آن در کلیه موارد وجزئیات آن آگاهی حاصل وحل مطلب 
نمایند.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٣

حكم قطعي بايد در فيصله هاي محاكم تحتاني و اصطالح حكم 
نهائي در فيصله هاي مقام ستره محكمه بكار برده شود. 

٦٨

توضیح:
قانون جزاء کشور حل مطلب می گردد.١٠با مراجعه با متن ماده 

) چنین مشعر است:١٠ماده (
ون عبارت از حکمی است که نهائی حکم قطعی به مقصد این قان

شده باشد یا موارد استیناف یا تمیز طلبی برای آن موجود نباشد ویا 
میعاد های استیناف وتمیز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان:- ٤
قانون جزاء كه از شروع بجرم بحث نموده فقره )٢٩(در ارتباط ماده 

شروع بجرم را تعريف نموده ومطابق فقره دوم مجرد تصميم اول آن
به ارتكاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع بجرم تلقي نميشود 
موضوع ايجاب توضيح را مينمايد چه در تعبیراعمال مقدماتي اكثراً 
مرتكب اشتباه گرديده اجراي اعمال مقدماتي را شروع بجرم تلقي 

عوي و محكمه به همين دليل، اغلب متهم باساس آن اقامه دارنوالو
را محكوم به مجازات مينمايد طور مثال چند نفر از طرف شب در 
يك سراي واقع شهر ايبك در يك موتر جابجا وبا وسايل سرقت از 

آالتيكه دكان را سوراخ نمايند مجهز رقبيل سالح وبوكس پنجه وساي
قبيل سوراخ نمودن ميباشند اما قبل از اينكه به اعمال مقدماتي از 

دكان ويا منزل آغاز نمايند دستگير ميشوند آيا اين قضيه شروع بجرم 
بوده قابل تعقيب عدلي دانسته ميشود ويا اينكه مطابق فقره دوم ماده 
مذكور جرم پنداشته نشده واشخاص مذكور قابل تعقيب عدلي 

نميباشند؟ موضوع قابل توضيح ديده ميشود. 
توضیح: 

) قانون جزاء شرایط تحقق شروع به جرم ٢٩) ماده (١(طبق حکم فقره
عبارت اند از:



٦٩

آغاز به اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه.-١
متوقف یا خنثی شدن آثار آن به اسباب خارج از اراده فاعل.-٢

با تحقق حاالت فوق عمل مذکور شروع به جرم تلقی گردیده مرتکب 
از طرف محکمه استیناف والیت مستوجب مجازات می باشد در مثالیکه 

سمنگان داده شده است جمع شدن چند نفر در یک موتر وتهیه وسایل 
سرقت تا زمانیکه عمالً به سوراخ نمودن دکان ویا خانه ویا باال شدن به 
دیوار خانه جهت داخل شدن به حویلی به خاطر سرقت به میان نیاید 

قابل مجازات نمی عمل مذکور شروع به جرم نبوده طبق احکام قانون
باشد ومعیار در تشخیص اعمال مقدماتی شروع به جرم تحقق شرایط 

متذکره میباشد.
تشخیص محکمه در اعمال مقدماتی وتفکیک آن از عمل شروع به جرم 

گی میباشد. در مثال فوق هتابع ظروف وحاالت قضیه مورد بحث ورسید
ده باشد از لحاظ قانوناً جرم بواگر حمل ونگهداشت وسایل تهیه شده 

دیگر مرتکب مجازات میگردد نه از لحاظ ارتکاب جرم سرقت.
اعمال مقدماتی، مثال: خرید سالح یا کارد برای قتل احمد.-١
می کند.پسرکسی راخودنیت اختطافمجرد،مثال:شخصی دردلتصمیم- ٢

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٥
ه سن هفت سالگي را تكميل قانون جزاء طفليك٧٢مطابق هدايت ماده 

ننموده باشد دعوي جزائي عليه او اقامه شده نميتواند اما مطابق فقره اول 
سالگي را ١٢ماده پنجم قانون رسيده گي به تخلفات اطفال شخصيكه سن 

تكميل ننموده باشد در صورت ارتكاب جرم مسوليت جزائي به او راجع 
ائي بلند برده شده اين نميشود كه در حقيقت پنج سال سن مسوليت جز

ماده ايجاب تعديل را نموده بايد سن مسوليت تكميل سن ده سالگي قرار 
وضوع قابل توضیح می باشد.مگيرد.

٧٠

توضیح: 
) قانون رسيده گي به تخلفات اطفال ٥) ماده (١چون طبق حكم فقره (

) سالگي را تكميل نكرده باشد ١٢مسئوليت جزائي به طفل كه سن (
د لهذا ضرورت تعديل ماده مذكور بارعايه كليه جهات راجع نميگرد

وحاالت وظرفيت هاي خوردسال در سنين مختلف تعيين وتثيبيت 
بعقيده ما ،ه استوتنزيل آن به ده سالگي موجه به نظر نرسيدهگرديد

طبق حكم قانون مذكور كه قانون خاص وآخرين قانون نافذ در مورد 
گردد.اجراآتاست، 

مه استیناف والیت کندهار !پرسش ریاست محک- ٦
هرگاه مراهق مرتكب جرم شود و :) قانون جزاء چنين مشعر است٨٦ماده (

) سالگي را تكميل نمايد مانند مراهق با او ١٨هنگام صدور حكم سن (
معامله ميشود. 

) سالگي مرتكب جرم قتل گردد و ١٧در صورتيكه يك شخص در سن (
ر سال دستگیر ميگردد يعني در موصوف فرار نمايد وبعد از گذشت چها
سالگي قرار دارد در همچو )٢١زمان دستگيري شخص مذكور در سن (

معامله ءحالت آيا در مورد مذكور حسب هدايت ماده فوق قانون جزا
شود و يا چطور. 

توضیح: 
) قانون جزاء سن حين ارتكاب جرم را مدار اعتبار ٨٥) ماده (١فقره (

آن را در نظر می ،اكمه وتعيين مجازاتقرار داده ومحاكم حين مح
) قانون جزاء در مورد چنين صراحت دارد: ٨٥) ماده (١گیرند. فقره (

ق در وقت ارتكاب جرم اساس تعيين مسووليت هسن صغير ومرا
شناخته ميشود.



٧١

عالوتاً ضميمه مقررات مربوط به محاكمه تاديبي خوردساالن كه 
شورايعالي ٢٣/١/١٣٥٤رخ ) مو١٦٥الي٥٠ذريعه متحدالمال شماره (

قضاء وقت بعموم محاكم ابالغ شده داراي چنين صراحت می باشد: 
خوردساليكه در دوران صغارت مرتكب جرم گرديده و اتهام منسوب 
بوی در كبارت طرف رسيده گي محكمه قرار ميگيرد محكمه با در 
نظر گرفتن زمان ارتكاب جرم مقررات تعزيري را باالي آن تطبيق 

كه زمان ارتكاب جرم تطبيق چنان مقررات را ايجاب مي كرد.نمايد
لذا موضوع واضح بوده محاكم طبق صراحت قانون ومتحد المال 

نمايد.اجراآتمتذكره در فوق 
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٧

) ماده یکصدویکم قانون جزاء پنج سال ٢) ماده صدم وفقره (٢در فقره (
گردیده است حداقل حبس طویل ءکتگوری های جزاحبس شامل هر دو 

هم پنج سال حبس وحد اکثر حبس متوسط نیز پنج سال حبس معین 
گردیده است.

) ماده یکصدو دوم قانون ٢) ماده یکصدویکم وفقره(٢همچنان در فقره (
جزاء یک سال حبس شامل هر دو کتگوری های جزاء گردیده است 

حبس قصیر تعیین گردیده است. یعنی حداقل حبس متوسط وحد اکثر 
حبس دوام شانزده ء) قانون جزاء حد اقل جزا٩٩همانطوریکه در ماده (

سال ودر ماده صدم قانون جزاء حد اکثر جزای حبس طویل پانزده سال 
معین گردیده است. بهتر بود که پنج سال حبس ویک سال حبس معینه 

جزاء میگردید ) نیز شامل یکی از کتگوری های ١٠٢-١٠١-١٠٠مواد (
بکدام کتگوری مجازات گردیده است. متهمتافهمیده شده میتوانست که

توضیح: 

٧٢

در رابطه باین مطلب که حد اکثر حبس قصیر وحداقل حبس متوسط، 
حداکثر حبس متوسط وحد اقل حبس طویل، حداکثر حبس طویل 
وحداقل حبس دوام بارعایت اعداد (یکسال، پنج سال پانزده سال وشانزده
سال) هرکدام شامل دو کته گوری های جزاء گردیده ظاهراً حدود ومرز 
های مشترک دارند که تفکیک آن نزد مرجع استهداء کننده سوال ایجاد 

) ١٠٢،١٠١،١٠٠) مواد (٢نموده لهذا قابل تذکر است که هرگاه فقرات (
قانون جزاء که در آن ها چنین آمده (مدت حبس طویل از پنج سال کمتر 

مدت حبس متوسط از یکسال کمتر واز .انزده سال بیشتر نمی باشدواز پ
) ساعت کمترو از ٢٤مدت حبس قصیر از (.پنج سال بیشتر نمی باشد

یکسال بیشتر نمی باشد) بدقت مالحظه شود صراحت ومنطوق کلمات 
(کمتر وبیشتر) مندرج فقرات متذکره بیانگر این است که تکمیل یک 

حبس ،متوسط،ال حد اکثر مجازات حبس قصیرسال ،پنج سال وپانزده س
مثالً گذشت ساعتی به سنوات متذکره که آغاز سال دوم میباشدطویل 

سال ششم وسال شانزدهم اند حد اقل حبس متوسط حبس طویل وحبس 
وحد مشترک بین حد اکثر حبس قصیر زرمدوام می باشد.که بدینترتیب 

حبس طویل وجود وحد اقل حبس متوسط وهکذا بین حبس متوسط و
نداشته حدود هرکدام در قانون مشخص است مثالً تکمیل یک سال، پنج 
سال، پانزده سال حبس قصیر حبس متوسط وحبس طویل بوده متجاوز از 

آن حداقل حبس متوسط حبس طویل وحبس دوام می باشد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت بادغیس !- ٨
شخصيكه به حبس دوام يا است:چنین آمده قانون جزاء١١٣در ماده 

محروم ميگردد.آتي نيزحقوق وامتيازاتازده سال محكوم گرددازبيشحبس 
) عضويت پارلمان، ٣) خدمت در اردو(٢) ماموريت دولت (١(

) سهم گيري در انتخابات ٤شاروالي ها، جرگه هاي واليتي ومحلي (
اعم از دولتيي) استعمال عناوين وتعليق نشانها٥بحيث راي دهنده (
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) ٧) عضويت در هیات مديره شركتها وبانكها (٦داخلي وخارجی (
) شهادت در عقود ٨يت ووكالت در معامالت دعاوي (موصايت قیمو

) عقد قرار داد با دوائر دولتي ويا ٩ومعامالت در مدت محكومیت (
رياست ،) صاحب امتياز مدير مسئول١٠كسب امتياز از طرف دولت (

) اداره اموال وامالك در ١١وروز نامه ها (هئيات تحرير مجالت 
استثني وقف ووصيت. در سراسر مملكت عزيز به مدت محكوميت، 

ما افغانستان دها وصد ها نفر محكوم عليه باالتر از ده سال داريم بعد 
ا عفو محكوم بهاي باالتر از ده سال را بسپري نمودن حبس ميعادي 

در محابس سپري وتخفيف، مجازات مدت محكوم بهاي خود را
نموده اند واز حبس رها شده اند اما قبل ازينكه مطابق به احكام قانون 

ر حاليكه حق از محكمه تقاضاي اعاده حيثيت را نموده باشند د
رد فوق الذكر را بحكم قانون ندارد استفاده استفاده از يازده مو

ز ده ميدارند وهيچ مرجعي متوجه احكام جزا هاي تبعي قانوني باالتر ا
سال نمي باشد و هيچ نوع مراقبت فزيكي وعملي در سطح افغانستان 

؟نقض قانون محسوب نميشودآياوعامل باز دارنده وجود ندراد. 
ي پوليس عدلي وقضائي درين راستا چه نوع طرز العمل دارند.ارنوال

توضیح: 
قسميكه مالحظه مي شود در استهدائيه محكمه كدام مشكل از ناحيه 

ت اجمال ، ابهام يا تضاد در حكم قانون مطرح نشده بلكه موجودي
) قانون جزا در متن ١١٣مرجع استهدا كننده بعد از نقل نمودن ماده (

استهدائيه مي نويسد (در سر تاسر مملكت عزيز ده ها وصد ها نفر 
محكوم عليه باالتر از ده سال حبس داريم كه بعد از سپري نمودن 

و تخفيف مجازات از حبس رها شده اند مدت حبس محكوم بها يا عف
٧٤

اما قبل از اينكه مطابق احكام قانون تقاضاي اعاده حيثيت نمايند 
قانوني در مورد اعاده حيثيت شان بعمل آيد مخالف احكام اجراآتو

قانون از حقوق يازده گانه مندرج ماده فوق الذكر استفاده مي نمايد 
قانوني باالتر از ده سال وهيچ مرجعي متوجه احكام جزا هاي، تبعي و

،حبس نمي باشد ودر فرجام عمل متذكره را نقض قانون خوانده
ي پوليس عدلي وقضائيارنوالح چگونگي طرزالعمل یتقاضاي توض

.نموده استدر مورد را
در رابطه بموضوع مورد بحث بايد متذكر شد كه در باب نهم قانون 

) ٤٨٧الي ماده ٤٦٩ده (جزائي تحت عنوان اعاده حيثيت از مااجراآت
قانون مذكور در مورد اعاده حيثيت، حكم اعاده حيثيت، شرايط اعاده 

به حكم قانون وغیره ،حيثيت، الغاي حكم اعاده حيثيت اعاده حيثيت
نی وتنظیم گردیده مشکل قانونی در زمينه یوروشنی پیشبحاحکام واض

ند ومحاكم مكلف اارنوالوجود ندارد محكوم عليهم، پوليس، 
وظايف وصالحيت هاي شانرا در روشني احكام مواد مندرجه باب 

نوني اجرا جزائي در مورد اعاده حيثيت قضائي وقااجراآتنهم قانون 
يش از اين احكام قانون نافذ به شكل کنند وعملي سازند تا باشد ب

متروك در روي صفحات كاغذ باقي نمانده اصل حاكميت قانون رعايت گردد.
محکمه استیناف والیت سرپل:پرسش ریاست - ٩

) قانون جزاء نشر حکم از جمله مجازات تکمیلی ١١٧مطابق ماده (
) قانون مذکور  نشر حکم باید در فیصله ١٢٠بوده وحسب ماده (

تصریح وقبل از قطعی شدن نشر آن جواز ندارد اما بدون در نظر 
) قانون جزاء حکم ذریعه١٢٠) قانون اساسی وماده (٢٥داشت ماده (

رسانه های خبری نشر میگردد. موضوع قابل توضیح است.
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توضیح: 
) قانون جزاء می رساند که نشر ١٢٠) قانون اساسی وماده (٢٥ماده (

حکم قبل از قطعی شدن آن جواز ندارد.
پرسش ریاست محکمه استیناف مواد مخدر !- ١٠

در مورد فیصله های محکمه استیناف مواد مخدر بر مجرمینی که قبل 
اذ قانون جدید مواد مخدر مرتکب این جرایم شده اند اکثراً مقام از نف

عالی دیوان امنیت عامه ستره محکمه فیصله های این محکمه را نسبت 
نقض ) قانون جزاء١٤٣/١٤٥ورعایت مواد (خطا در تطبیق قانون

ومینگارند که نظر با پالیسی دولت تخفیف مجازات رأفت قضائی 
اد مخدر نباید رعایت گردد ومتهم باید سهولت در مورد مجرمین مو

به اشد مجازات محکوم گردد زیرا که قانون جدید مبارزه علیه مواد 
مخدر تخفیف مجازات ورأفت را در مورد، منع قرار داده است در 

هدایت میدهد که قانون بما قبل رجعت نمیکند. یحالیکه قاعده قانون
حکم نماید مخالفت بناًء محکمه در مورد اگر تشدید مجازات را 

باصل عدم رجعت قوانین بما قبل خواهند بود.
: توضیح

با رعایت قاعده عدم رجعت قانون بما قبل وتطبیق قانون انفع واصلح 
للمتهم در قضایای قاچاق مواد مخدر که قبل از نفاذ قانون جدید 
مبارزه علیه مواد مخدر بوقوع پیوسته با تحقق حاالت و شرایط قانونی 

فصل پنجم (معاذیر قانونی واحوال مخففه قضائی ) قانون جزاء مندرج
محکمه ممانعت وجود ندارد یوضه قانونفدر استفاده از صالحیت م

) قانون ١٤٦و ١٤٣/١٤٤/١٤٥اما در تمام حاالتیکه محکمه طبق مواد (
حکم می نماید مکلف است وفق حکم ماده ءبه تخفیف جزاءجزا

٧٦

احوالی را که بموجب آن جزاء را ) قانون مذکور معاذیر و١٤٧(
تخفیف میدهد در اسباب حکم خود تصریح نماید.

در مورد پالیسی دولت مندرج استهدائیه محکمه استیناف مواد مخدر 
باید متذکر شد که سیاست وپالیسی دولت را در هر ساحه وبخش 
قانون تعیین می کند وهرگز نمی توان به عمل مخالف صراحت 

لیسی نام نهاد وصالحیت قانونی محکمه وحق متهم ومنطوق قانون پا
را اخالل کرد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت تخار:- ١١
در یک جرم مجرم بدوسال حبس محکوم میگردد آیا قاضی میتواند 
یکسال آن را تنفیذ ویک سال دیگر آنرا تعلیق حکم نماید وآیا حکم 

محکمه قابل تقسیم است.
توضیح: 

) ٦٣٨شماره (مصوبه یت) قانون جزاء با رعا١٦١طبق حکم ماده (
که ذریعه متحد المال شورایعالی ستره محکمه ٨/١٣٨٥/ ٢٥مورخ 

به محاکم ابالغ ٩/١٣٨٥/ ١٢) مورخ ١٣٥٩) الی (١٣٣٢شماره (
که جزای آن تا دوسال حبس باشد با یدر جرایمگردیده است، 

ی تواند به تعلیق تحقق اسباب تعلیق وانعکاس آن در فیصله محکمه م
میم اتخاذ نماید.صوتنفیذ حکم ت

در صورتیکه متهم قبل از صدور حکم تعلیقی تحت توقیف نباشد 
نیازی به تجزیه حکم به تنفیذ وتعلیق محسوس نبوده کلیه حبس 

محکوم بها تعلیق میگردد.
متهم مدتی را در محبس سپری ،هرگاه قبل از صدور حکم تعلیق

که به تنفیذ حبس گذشته وتعلیق مدت باقیمانده ستنموده باشد اینجا
تصمیم اتخاذ وروی ضرورت مسئله تجزیه مطرح می شود.



٧٧

پرسش ریاست داراالفتاء ستره محکمه:- ١٢
در صورتیکه شخص با استعمال مواد مخدر در حالت زوال عقل 

مرتکب قتل شود این قتل چه نوع قتل است؟
توضیح: 

احت دارد.) قانون جزاء صر٦٩موضوع در ماده (
با آنهم این موضوع مربوط به تشخیص قاضی است که قاتل به کدام 
انگیزه، بااستفاده از کدام نوع آله، با در نظر داشت شخصیت مجنی 

قاتل شخص معتاد است یا نه؟،علیه مرتکب قتل گردیده است
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء .- ١٣

اسلحه ومواد انفالقيه باالثر بعضاً دوسيه ها در ارتباط نگهداشت
موظف غرض فيصله شرعي باين محكمه مواصلت ارنوالادعاي 

) قانون ٢١٣موظف مجازات پيشبيني شده مواد (ارنوالميورزد و
نمايد طوريكه مواد مذكور قانون یجزاء را براي متهمين قضيه مطالبه م

قضيه جزاء مورد مطالعه قرار گرفت جزاي مذكور قطعاً در ارتباط 
بنابران از اينكه در رابطه بموضوع حين بررسي دچار ردمصداق ندا

مشكالت ميباشيم در قانون جزاء وقانون جرايم عسكري كدام 
مجازات مشخص پيشبيني نگرديده در زمينه طالب هدايت ميباشيم.

توضیح: 
هرگاه در نتیجه تحقیقات ثابت شود که اسلحه ومواد منفلقه نگهداری 

) قانون ٢١٣ر اختیار گذاشتن جنایتکاران مندرج ماده (شده بخاطر د
) قانون مذکور بیان ٢١٤جزاء تهیه گردیده حکم آن در ماده (

گردیده است.

٧٨

واگر بمنظور بدست آوردن منفعت مادی ویا معنوی مواد متذکره در 
دسترس قوای دشمن قرار داده میشود حکم آن تحت عنوان مساعدت 

) قانون جرایم علیه امنیت داخلی ٢٣به قوای دشمن در ماده (
.استوخارجی توضیح گردیده

واگر اسلحه ومواد منفلقه مورد بحث بخاطر فروش تهیه شده باشد 
) قانون انسداد قاچاق روشن می باشد.١٣حکم آن در تعدیل ماده (

با در نظر داشت هدف تهیه ًء مراجع مربوط ومحکمه وظیفه دارندبنا
یده بموضوع رسیده گی نمایند.که در تحقیقات روشن گرد

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کابل: - ١٤
هرگاه در جرم سرقت هیچ «) قانون جزاء تصریح میدارد ٢٦٠ماده (

یکی از احوال مشدده مندرج این فصل موجود نگردد یا قیمت مال 
مسروقه نا چیز باشد مرتکب حسب احوال به حبس قصیری که از سه 

» وسط که از دوسال بیشتر نباشد محکوم میگرددماه کمتر یا حبس مت
ولی کمیت مال نا چیز در ماده مذکور وضاحت ندارد ومعین 

تفسیر می باشد.ونگردیده موضوع قابل توضیح 
توضیح: 

از آنجا که ناچیز بودن مال مسروقه به زمان ومکان، اوضاع واحوال 
ی را به رأر تقدیر آنااقتصادی واجتماعی افراد فرق می کند قانونگذ

ایقاضی گذاشته است ولی بهر حال باید قیمت مال مسروقه باندازه
باشد که فیصله محکمه ابتدائیه در آن قانوناً قطعی قبول شده است.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ١٥
ختالس وخيانت صراحت تام وجود در قانون جزاء بين كلمه غدر وا

شخاص وغدر شامل كدام اشخاص كه اختالس شامل كدام اندارد
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چه ميباشد در مورد خيانت نيز توضيح وتفصيالت موجود نيست. اگر 
يك اندازه بحث شده آنهم قناعت بخش ١٣٦١مينار سال یدر س

نميباشد.
توضیح: 

) ٢٦٨به مالحظه فصل چهارم تحت عنوان اختالس وغدر از ماده (
ن فوق تنظیم شده ) قانون جزاء احکام مربوط به عنوا٢٧٣ماده (الی 

است که به مطالعه آن میتوان مصداق اختالس را از غدر تفکیک 
) بوضوح مصداق اختالس راحتوا ٢٦٨) ماده (٢) و (١نمود مثالً فقره (

) قانون جزاء موارد غدر را بیان ٢٧٠) ماده (١می کند اما فقره (
داشته است بنابراین حصول منفعت موظفین خدمات عامه برای خود 

رای شخص دیگری ناشی از انجام عقود واعمال به نیابت از دولت یا ب
دارائی دولتی مظهر غدر را تشکیل میدهد اصطالح و در امالک 

خیانت اصوالً در برابر امانت استعمال میگردد وشامل این بحث نمی باشد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان:- ١٦

كب جرم ماده مذكور به رد قانون جزاء متهم مرت٢٧٩در ارتباط ماده 
قيمت آن اگر عين موجود نباشد به پرداختمال غصب شده ويا

صورت ارنوالمحكوم ميگردد صدور حكم در زمینه مطابق دعوي 
٤٦٣گيرد ويا مدعي حق العبدي وهمچنان عين مشكل در تطبيق ماده 

قانون مذكور در حصه رد مال مسروقه ويا قيمت آن نيز محسوس 
بل بحث ميباشد.است كه قا

توضیح: 
در مواردیکه مطابق احکام قانون جزاء جواز قانونی به رد مال متعلق 
به مجنی علیه ومتضرر وجود داشته عارض یا متضرر در جریان تحقیق 

٨٠

) ٢٤٦بصفت مدعی حق العبد شناخته شده باشد طبق حکم ماده (
ام جزائی قبل از اینکه رسیده گی بدعوی جزائی انجاجراآتقانون 

یابد می تواند دعوی حق العبدی خود را در محکمه ایکه به قضیه 
جزائی رسیده گی می نماید اقامه کند اما بعد از اینکه بخش جزائی 
قضیه مرحله ابتدائی را طی کرد نمی تواند در محکمه استیناف دعوی 
حق العبدی خود را اقامه کند وبوی موقع داده می شود تا دعوی حق 

بعد از صدور حکم جزائی در محکمه حقوقی اقامه العبدی خود را
نماید.

اصوالً حکم به رد عین ویا قیمت مال باساس مطالبه مدعی حق العبد 
در ذیل فیصله جزائی بدون ارنوالصورت می گیرد نه ضمن دعوی 

حق العبد.مطالبه مدعی
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار:- ١٧

قتل بااحوال مشدده راپیشبینی جزاياء)قانون جز٣٩٦) و(٣٩٥مواد (
کرده درمورد قتل فاقد احوال مشدده ماده قانون وجودندارد. محکمه 

به کدام ماده درمورد مجازات تمسک نماید.
توضیح: 

) قانون جزاء جمله یا کلمه ٣٩٦،٣٩٥به مالحظه متن ومحتوای مواد (
جازات به احوال مشدده به نظر نمی رسد بلکه با رعایت اصل تعیین م

تناسب جرم برای حاالت جداگانه وقوع قتل عمدی پیشبینی گردیده 
) ٣٩٦،٣٩٥مندرج مواد (احكام اند هرگاه جرم قتل عمدی بداخل 

قانون جزاء واقع گردیده باشد همان مجازات (اعدام یا حبس دوام) 
) قانون ٣٩٦،٣٩٥تطبیق میگردد اگر قتل خارج از احوال مندرج مواد (



٨١

شده باشد احکام مربوط به آن مانند قتل مندرج ماده جزاء انجام 
) وغیره قابل تطبیق خواهد بود.٣٩٩(

!پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان - ١٨
جرم انتحار را قابل به در مورد شروع قانون جزاء ٣٩٧ماده ٣فقره 

قابل توضيح است.،مجازات نميداند
: توضیح

ن جزاء شروع کننده به انتحار ) قانو٣٩٧) ماده (٣طبق حکم فقره (
مجازات نمیگردد. 

یعنی اجرای هرگونه اعمال برضد نفس شروع کننده به انتحار از 
طرف خودش مسئولیت جزائی را بار نمی آورد.

دست زند که اعمال مذکور یمثالً اگر شروع کننده به انتحار به اعمال
شامل منجر به مجروحیت یا معلولیت وی گردد چون اعمال مذکور

حالت شروع به انتحار است اما بدلیل اینکه همین مجروحیت یا 
معلولیت که توسط خود معلول ویا مجروح ارتکاب وبه انتحار منتهی 
نگردیده مرتکب منحیث شروع کننده به انتحار قابل مجازات نمی 

باشد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت هرات، محکمه - ١٩

!استیناف مواد مخدر استیناف والیت سمنگان و محکمه
طوریکه معلوم است. قانون مبارزه علیه مواد مخدر، موافق ومتناسب 
به اوضاع واحوال کشور مانبوده وجزاهای پیش بینی شده در آن، 
نهایت شدید وسنگین است. خصوصاً جزا های نقدی آن خیلی باالتر 

قدی جزا های نذفیاست. وتعیین وتناز توان مالی اکثر افراد جامعه م
آن اشکاالتی عمده را وارد می نماید. ایجاب می کند تا در مورد آن 

تجدید نظر کلی صورت بگیرد.
٨٢

توضیح: 
ریاست محکمه استیناف والیت هرات جزاهای پیش بینی شده در 
قانون مبارزه علیه مواد مخدر را خیلی ها شدید وسنگین خصوصاً 

امعه خوانده خواهان مجازات نقدی آنرا باالتر از توان مالی افراد ج
تجدید نظر کلی بر قانون مذکور شده است.

ریاست محکمه والیت سمنگان مجازات حبس وجریمه نقدی مندرج 
شدید وغیر ،در قانون مبارزه علیه مواد مخدر را نهایت سنگین

همچنان ریاست است.منصفانه تلقی وتقاضای تعدیل آنرا نموده
زات پیشبینی شده در قانون محکمه والیت سمنگان ضمن اینکه مجا

مبارزه علیه مواد مخدر را سنگین خوانده تقاضای تعدیل آنرا نموده 
) قانون مذکور را که بموجب ٣١) ماده (٢طور خاص تعدیل فقره (

آن تعلیق مجازات، رافت قضائی ورهائی مشروط در قسمت متهمین 
میجرایم قاچاق مواد مخدر ممنوع ساخته شده خواهان تعدیل آن 

.باشد
هکذا ریاست محکمه استیناف مواد مخدر طی شرح مفصلی مجازات 
مندرج قانون مبارزه علیه مواد مخدر را غیر مناسب به شرایط جامعه 
افغانی خوانده می نویسند که یک جرم دو مجازات را در بر دارد 
مجازات حبس الی دوام ومجازات نقدی تا چند ملیون افغانی هکذا 

اکم در زمینه عدم رعایت تخفیف صالحیت محاز مسئله محدودیت
فت در قسمت متهمین جرایم قاچاق مواد مخدر بحث ودادن ورأ

صالحیت اخذ سمپل وامحای مواد مخدر بدست آمده را به پولیس 
) قانون مذکور ابراز نظر نموده ٣٩) ماده (٤) مندرج بند (٣٣٣قطعه (

دار مواد مذکور اند که بمنظور جلوگیری از سوء استفاده اگر یک مق



٨٣

بخاطر گرفتن سمپل های دوم محافظه وبعداً به حکم محکمه ضبط 
ومصادره گردد بهتر خواهد بود همچنان در قسمت نام گذاری 
محکمه ابتدائیه واستیناف مواد مخدر مطالبی را متذکر ودر رابطه به 

) قانون مذکور تقاضا نموده اند که نماینده ٣٣کمیسیون مندرج ماده (
حکمه باید از کمیسیون مذکور ریاست نماید. که همه مطالب ستره م

مندرج پیشنهاد محکمه استیناف مواد مخدر نیاز مند تعدیل قانون می 
باشد.

با توجه به پیشنهاد های مراجع متذکره که فشرده آن فوقاً ارقام یافت 
وبا رعایت اینکه قانون باید جنبه عملی وتطبیقی داشته باشد وبا در 

ت طرز ونحو جاری مبارزه که مزدوران وفقیران اجیر ونادار نظر داش
گرفتار وقاچاقبران اصلی به ندرت گرفتار وتعقیب می شوند بناًء جزا 
های معینه قانون مبارزه علیه مواد مخدر واقعاً سنگین بوده خصوصاً 
بخش جریمه های نقدی آن بارعایت وضع مالی واقتصادی افراد 

کم طور عبث روی کاغذ باقی مانده واز جامعه غیر عملی بوده وح
فروش کلیه دارائی منقول وغیر منقول متهمین که آنهم تابع قوانین 
وطرز العمل خاص است اقالً صدم حصه پول محکوم بها بدست نمی 
آید بناًء در قسمت قاچاقبران اصلی اگر گرفتار شوند جزای معینه 

مجازات بدنی کلیه قانونی خیلی ها ناچیز بوده الزم است در پهلوی 
دارائی های شان که از مدرک سیاه بدست آورده اند ضبط ومصادره 
گردد. اما در مورد متهمین وگرفتار شدگان اجیر ومزدوران کلینر 

صیت شده اند عودرایور که بعضاً از فرط ناداری وبیچارگی دچار م
جزای مالی (جریمه نقدی) مندرج قانون مذکور نهایت سنگین بوده 

جنبه عملی وتطبیق نداشته معادل تباهی وبدتر از مرگ کلیه اصالً
٨٤

کمیسیون به تائید تقاضا ًءمیل متهم گرفتار شده می باشد بنااعضای فا
های مراجع متذکره پیشنهاد کننده طرفدار جدی تجدید نظر وتعدیل 
بخش جزائی خصوصاً قسمت مجازات نقدی قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر می باشد.
یاست محکمه استیناف والیت سمنگان !پرسش ر- ٢٠

قانون اساسي كشف جرم از صالحيت پوليس وتحقيق )١٣٤(در ماده 
ي دانسته شده اما حدود وثغور ارنوالجرايم مربوط صالحيت 

صالحيت پوليس كه مرحله كشف را به عهده دارد تعیين ومشخص 
پوليس به بطالن مواجه نشود بايداجراآتنميباشد بمنظور آنکه 

مراحل كشف مشخص شود.
:توضیح

دا است قانون اساسی یک کشور منحیث قانون ویمگان ههطوریکه به
مادر عمومیت وکلیات را بیان واحتوا مینماید وتوضیح احکام موارد 
خاص را به قوانین خاص حواله میدهد چنانچه در مورد کشف جرم 
قوانین خاص منجمله قانون پولیس وقانون کشف وتحقیق احکام

ق ی) قانون کشف وتحق٢) ماده (٣روشن دارد در صورتیکه به فقره (
حل مطلب می گردد.مراجعه شود ) قانون پولیس ٥) ماده (٤وفقره (
پرسش ریاست محکمه خورد ساالن !-٢١

جریمه نقدی که خود یک نوع مجازات است ودر قانون جدید مواد 
جزای مخدر مرتکبین قضایای مواد مخدر بر عالوه جزای حبس به 

جریمه نقدی نیز محکوم میگردند، در حالیکه به اساس پرنسیپ 



٨٥

مشروعیت جرایم وجزاء جرم عمل شخصی است بناًء اثرات آن طبق 
) قانون جزاء باالی دیگران سرایت نمی کند.٦٥-٢٥احکام مواد (

بناًء در ارتباط به اطفالیکه مرتکب چنین تخلفات میگردند سرمایه 
وان مسوولین حق العبدی (ولی، وصی) آنها شخصی ندارند چگونه میت

را محکوم به جزاء (جریمه نقدی) نمود در حالیکه مسوول حق العبد 
فقد مسوولیت پرداخت جبران خساره اطفال را دارند نه مسوولیت 

در زمینه طالب هدایت میباشیم..جزای آنها را
توضیح: 

بشمول مجازات پیش بینی شده در قانون مبارزه علیه مواد مخدر
قابل تطبیق است که دارای سنین یجزای نقدی مندرج آن بر مجرمین

د، ل متخلف از قانون محل تطبیق ندار)سال باشد وبر اطفا١٨بیشتر از (
قابل » قانون رسیده گی به تخلفات اطفال«چه در خصوص اطفال 

طفلیکه مورد اتهام «تطبیق است، چنانچه ماده سوم آن صراحت دارد: 
مرتکب تخلف از قانون شود یا اعمال غیر عادی را از قرار گیرد،

خود نشان دهد ویا اینکه نیاز مند مراقبت وحفاظت باشد، مطابق 
»احکام این قانون با وی برخورد صورت می گیرد.

بنابران، از اینکه در قانون رسیده گی به تخلفات اطفال مجازات نقدی 
پرسش فوق محکمه برای طفل پیش بینی نشده، به همین لحاظ برای

اطفال نیز محلی باقی نمی ماند.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٢٢
قانون رسيده گي به تخلفات اطفال ٢٠وماده ٥) ماده ١(فقره بين 

لیت وساله مسو١٢به طفل ٥تناقض ديده ميشود. زيرا كه در ماده 
ه وجنایت ) در جرم جنح٢٠) ماده ١جنائی واقع نمی شود. در فقره (

٨٦

تحقیقات جنائی را متوجه طفل می سازد که این خود تناقض را نشان 
ميدهد كه قابل توضيح ميباشد.

توضیح: 
) قانون رسیده گی به تخلفات اطفال به ٥) ماده (١در فقره (

شخصیکه سن دوازده سالگی را تکمیل ننموده باشد در صورت 
ه دوم ماده متذکره ارتکاب جرم مسئولیت جزائی را راجع ننموده وفقر

در صورتیکه حرم ارتکابی که موجب ضرر مادی گردیده ناشی از 
غفلت والدین بوده باشد والدین را به جبران ضرر مادی عاید شده 

مکلف گردانیده است.
) قانون مذکور هم تحت حجز قرار دادن طفل ٢٠) ماده (١وفقره (

کرده باشد صاحب عقل ودرایت را که سن دوازده سالگی را تکمیل ن
در صورت ارتکاب جرم جنحه وجنایت ممنوع قرار داده صرف 
سپردن وی را به ممثل قانونی یا اقاربش بارعایت درجات بعد از اخذ 

اجازه میدهد.ارنوالیضمانت به 
بناًء هرکدام از مواد متذکره بیانگر حالت خاص بوده مفهوم هردو 

دوازده سالگی بری ماده مورد بحث خورد سال را قبل از تکمیل سن 
فیمابین مواد متذکرهجزائی میداند که بدین ترتیباز مسئولیت

وجود ندارد.تناقض

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٢٣
به اساس ماده بیست و دوم قانون رسیده گی به تخلفات اطفال، طفل 
حق دارد که در تمام مراحل تحقیق ومحاکمه وکیل مدافع وترجمان 

اشته باشد.د



٨٧

اگر در ماده مذکور غور شود تعیین وکیل مدافع از طرف طفل که 
فاقد اهلیت حقوقی بوده درست وموجه نخواهد بود بناًء غرض روشن 
شدن موضوع پیشنهاد میگردد تا صالحیت تعیین وکیل مدافع از 

طرف اشخاص ویا مراجع دیگر تثبیت وتوضیح گردد.
توضیح: 

) قانون رسیده گی به تخلفات ٢٢ماده ()١هرگاه مندرجات فقره (
اطفال که استهداء محکمه استیناف والیت میدان وردک مبتنی بر آن 
تنظیم گردیده بدقت مالحظه شود اندیشه مرجع استهداء کننده در 

متن ومنطوق آن اینطور توضیح وحل گردیده:
(طفل در تمام مراحل تحقیق ومحاکمه حق داشتن وکیل مدافع 

جمان را دارد)ومطالبه تر
در صورت عدم توانائی مالی والدین ویا ممثل قانونی طفل مبنی بر 
استخدام وکیل مدافع ومطالبه ترجمان محکمه اختصاصی اطفال 
وکیل مدافع یا ترجمان را به مصرف دولت برای طفل موظف می 
نماید) که بدینترتیب اوالً تعیین وکیل مدافع از صالحیت والدین یا 

آن بوده ودر صورت عدم توانائی مالی شان به محکمه ممثل قانونی
وکیل مدافع ویا دولتصالحیت ووظیفه سپرده شده که بمصرف

ترجمان را، برای طفل موظف سازد.
پرسش ریاست محکمه خورد ساالن !- ٢٤

نسبت عدم موجوديت محكمه اختصاصي استينافي اطفال هرگاه 
قضايای مواد مخدر يكه :

ات آن دو يا بيشتر از دو كیلو گرام باشد. هيروئين و مشتق-الف
مقدار ترياك ده يا بيشتر از ده كيلو گرام باشد. -ب 

٨٨

مقدار چرس و ساير مواد كيمياوی پنجاه كيلو يا بيشتر از پنجاه -ج 
كيلو گرام باشد. 

در صورتيكه مقدار مواد مخدر باالتر از مقدار فوق الذكر باشد آيا 
يا را محكمه استيناف امنيت عامه دارد صالحيت رسيدگي همچو قضا

يا از صالحيت هاي محكمه اختصاصي استيناف مواد مخدر ميباشد. 
توضیح: 

مقام محترم ریاست جمهوری ٣/٥/٨٤) ١٦٨٤چون مطابق فرمان (
کیلوگرام هیروئین ومشتقات )٢() و بیشتر از ٢صالحیت رسیده گی (

یشتر از پنجا کیلوگرام وب٥٠آن ده وبیشتر از ده کیلوگرام تریاک، 
چرس به محکمه اختصاصی مواد مخدر تفویض گردیده چون مرحله 
ابتدائی قضیه مورد بحث بعلت خورد سال بودن متهم در محکمه 
اختصاصی اطفال بررسی وفیصله گردیده بناًء صالحیت رسیدگی 

اطفال دارا استینافیاستینافی همچو قضایا را نیز محکمه اختصاصی
می باشد.

رسش ریاست محکمه خورد ساالن !پ- ٢٥
در ارتباط به اطفال معروض به خطر قابل ياد آوري ميدانم :

زمانيكه بعد از حكم محكمه ، اطفال معروض به خطر و يا اطفال 
نيازمند مراقبت و حفاظت به پروشگاه و يا ساير موسسات خيريه 
دولتي مربوط وزارت كار و امور اجتماعي اعزام ميگردند موسسات

مذكور به دليل اينكه آنها متخلف از قانون هستند و باالي روحيه 
اطفال عادي موسسات مذكور تاثير منفي ميگذارند از پذيرش آنها اباء 

ميورزند. 



٨٩

پيشنهاد ميگردد تا با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ًءبنا
پروتوكولي در مورد پذيرش اطفال معروض به خطر و اطفال نيازمند 

اقبت و حفاظت عقد گردد تا مشكل محكمه از اين ناحيه مرفوع مر
گردد.

توضیح: 
گرچه در قانون رسيده گي به تخلفات اطفال تحت عنوان اتخاذ 
تدابير موقت حفاظتي محل نگهداري اطفاليكه سن دوازده سالگي را 

دوازده سالگي را تكميل وهجده سالگي سن تكميل نكرده واطفاليكه 
اند طي ماده نزدهم وفقرات ششگانه ماده بيستم قانون را تكميل نكرده

مذكور مکلفیت قانونی مراجع مربوط توضيح گرديده كه طبق آن 
مراجع ومراكز اصالح وترتيب اطفال موسسات پرورشي وآزمايشي 
وموسسات اختصاصي خدمات اجتماعي قانوناً وظيفه دارند اطفال 

نمايند.مورد بحث را طبق تجويز محكمه تسليم وحفاظت
باآنهم اگر اين مكلفيت قانوني مراجع مربوط در مركز بين وزارت 
محترم كار وامور اجتماعي ورياست عمومي محكمه استيناف كابل 
ودر واليات بين نمايندگي هاي محترم واليات وزارت متذكره 
ومحكمه محترم استيناف واليت مربوط طي پروتوكول تنطيم وتائيد 

گردد بهتر خواهد بود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٢٦

اختطاف وقتی مطرح شده میتواند که زن یا دختر به اکراه برده شده 
زن یا دختر برضاً خود با فرد اجنبی از خانه کهباشد. اما دیده شده

شوهر یا ولی اش فرار نموده است. درین مورد در قانون جزاء کدام 
آن مجازات گردد چنانچه در صراحت موجود نمیباشد تا به اساس

٩٠

نیز ١٣٦١سیمینار روسای محاکم سال ٦جلد ٥٠الی ٤٦صفحات 
بکدام نتیجه نرسیده اند تا باساس آن مجازات میگردید.

:توضیح
شخص زن یا دختر بدون اکراه وفریب برضای خودش با ههرگا

درترک منزل شوهر چوناز خانه شوهر ویا ولی خارج گردداجنبی 
دعه وجود ندارد بناًء قضیه اختطاف خعناصر کره یا فریب وویا ولی 

نمی باشد اما از اینکه زن ویا دختر مذکور با خارج شدن ازمطرح 
اجنبی همچنان اجنبی که زن یا منزل شوهر ویا پدر ورفتن با شخص

صیت شده اند مطابق حکم عدختر نا محرم را باخود برده مرتکب م
ی می باشد.ریزعمجازات ت) قانون اساسی قابل١٣٠ماده (

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار:- ٢٧
نبی(ماده جزائی)وجودندارد ـــــراد اجـــــدرمورد ورودغیرقانونی اف

محاکم درمورد مجازات متفاوت است گفته میشود که اجراآت
درقانون پاسپورت رد مرز پیشبنی شده ومجازات وجودندارد ولی عده 

هم حسب هدایت ماده رااضافه ازیکسالمحاکم حتی مجازات
)قانون اساسی تجویز مینماید برای ایجاد رویه واحد تجویز چه ١٣٠(

است .
توضیح: 

واقعاً در ورود غیر قانونی کدام مویده جزائی که مرتکب بموجب آن 
مجازات گردد وجود ندارد.

ور کنندگان بدون مجوز از عباز اینکه در شرایط فعلی هدف اکثر 
ین ماتد را دیدن اقارب ووابسته گان ویا کار وغریبی بخاطر سرح

معیشت تشکیل میدهد بناًء بعقیده کمیسیون تا زمانیکه سوء نیت وارد 



٩١

شونده بدون مجوز متکی بدالیل واضحه ثابت نگردد بهتر است به 
واز ترتیب دوسیه ضخیم که موجب ضیاع ءاکتفازرماخراج ورد 

د.وقت میگردد جلوگیری بعمل آی
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٢٨

در فصل پنجم اين قانون از پوليس عدلي و صالحيت آن بحث شده 
) قانون اساسي كشور كشف جرایم توسط ١٣٤كه به هدايت ماده (

پوليس گفته شده و از پوليس عدلي نام برده نشده در تضاد بوده و 
عدليه كه در از جانبي در تشكيل وزارت امور داخله يا وزارت 

تشكيل بنام پوليس عدلي وجود ندارد بايد كلمه پوليس عدلي بنام 
پوليس تعديل شود.

توضیح: 
قسميكه در استهدائيه توضيح شده در قانون اساسي كلمه پوليس 
تذكار يافته كه پوليس اسم جنس بوده در برگيرند انواع پوليس از 

وجوديت كلمه عدلي قبیل جنائي، امنی، عدلي وغيره مي باشد بناًء م
جزائي موقت در مخالفت ماده متذكره قانون اجراآتدر قانون 

اساسي قرار نميگيرد بلکه قابل توفيق است.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار:- ٢٩

) قانون اساسی کشور صالحیت تحقیق جرایم وظیفه ١٣٤در ماده (
حیت جزائی صالاجراآت) قانون ٣١است ولی ماده (ارنوال

استنطاق را برای پولیس نیز داده است وپولیس از این صالحیت 
نیز همین استنطاق پولیس ارنوالاستفاده و دوسیه را ترتیب میدهد و

جزائی را اجراآت) قانون ٧را مورد تمسک قرار میدهد متهم ماده (
تمسک وآنرا قابل استناد نمی داند ومطابق این ماده محکمه هم 

٩٢

نگردیده باشد کا نماید در صورتیکه این ماده تعدیل نمیتواند برآن ات
راه بیرون رفت چیست؟

توضیح: 
) قانون اساسی کشف جرایم توسط پولیس ١٣٤متکی بحکم ماده (

صورت ارنوالیوتحقیق جرایم واقامه دعوی علیه متهم از طرف 
میگیرد.

) ماده ١هدف ومراد از کلمات استنطاق وباز جوئی مندرج فقره (
جزائی موقت پرسش های ابتدائی ومقدماتی اجراآتقانون ) ٣١(

مرحله ای کشف می باشد که بخاطر ابالغ دالیل گرفتاری وتثبیت 
عارف در قوانین تهویت مظنون بعمل می آید چه تحقیق مصطلح وم

) ساعت اصوالً عملی نیست واز جانبی هم اگر ٢٤در حد اکثر (
فسر وبیانگر فقره اول آن ) ماده متذکره م٢اندکی تعمق شود. فقره (

بوده به پولیس عدلی وظیفه میدهد بعد از انسجام استنطاق راپور 
ابتدائیه مربوط ارسال ومظنون را غرض ارنوالیخود را به اجراآت

باز جوئی واستنطاق بعدی بوی تسلیم نماید هرگاه هدف از استنطاق 
بازجوئی زام مظنون غرضعو بازجوئی فقره اول تحقیقات می بود به ا

مورد باقی نمی ماند.ارنوالیو استنطاق به 
ی فوق که از اثر عدم مشخص ساختن قیفه تویگذشته از تعبیر وتوج

مرز کشف وتحقیق در قوانین ناشی گردیده وبعضاً سبب مداخله 
مسوولین کشف به صالحیت مسئولین تحقیق میگردد با توجه به این 

اساسی تنظیم گردیده اصوالً در مطلب که قوانین فرعی در پرتو قانون 
که مخالف قانون اساسی نافذ یمخالفت آن قرار نمی گیرد وقانون

عارض تساوی تگردیده باشد بادر نظر داشت قوت و ضعف که در 



٩٣

حجتین در قوت وضعف شرط می باشد اصالً معارض قانون اساسی 
به پیروی از حاکمیت فته وخود بخود ملغی می باشد بناًءقرار نگر

بوده مشکلی در ارنوالیتعقیب آن وظیفه وتحقیق جرایم ،انونق
زمینه وجود ندارد وتحقیقاتیکه توسط پولیس بعمل آمده طبق حکم 

اساسی مواجه به بطالن است محکمه در روشنی ی) قانون١٣٤ماده (
قانونی را مرعی دارد.اجراآت، جزائی موقتاجراآت) قانون ٧حکم ماده (

استیناف والیت جوزجان !پرسش ریاست محکمه - ٣٠
قانون تشكيل وصالحيت محاكم قوه ٢٤ماده ٨با توجه به فقره 

شورايعالي،قضائيه ج.ا.ا چون در تخلفات جنائي وانتظامي قضات
يك مرحله وبه سويه خيلي عالي تصميم اتخاذ بطورستره محكمه

وفيصله صادر ميكند به تناسب محكمه آن بايد كشف وتحقيق اتهام 
ي خاص صورت بگيرد نه ارنوالمربوطه توسط پوليس وقضات

عادي، محل حوزه قضائي آن.ارنوالذريعه پوليس و
توضیح: 

) طرح قانون تشکیل ٩٥،٩٤،٩١مامول مرجع استهدا کننده در مواد (
وصالحیت محاکم که تحت غور پارلمان قرار دارد بر آورده شده 

اقی نمی ماند.بعد از تصویب قانون مذکور مشکلی در مورد ب
قضات نیز وجود ارنوالی،ارنوالیعالوه بران در تشکیل لوی 

دارد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کندهار !- ٣١

اوراق و دوسيه جزائي براي متهمين ازجانب مامورين ضبط قضائي 
ترتيب و بررسي گرديده محول محكمه ابتدائيه میگردد محكمه 

ميكند و موضوع به ديوان مرافعه مي ابتدائيه به برائت متهمين حكم
آيد ديوان جزاء نيز به برائت متهمين حكم ميكند و موضوع شان به 

٩٤

ديوان جزاء ستره محكمه ميرود ستره محكمه به نسبت نواقص جزئي 
فيصله ديوان جزاء محاكم واليت را نقض وغرض فيصله مجدد 

ائيد مينمايد ارسال ميدارد ديوان جزاء محاكم واليت فيصله سابقه را ت
رياست ديوان جزاء ستره محکمه بار دوم فيصله ديوان جزاء واليت 

ءنقض و غرض فيصله مجدد ارسال مينمايد بعداً ديوان جزار دومرا با
رياست محکمه استیناف واليت در فيصله مذكور غور كرده دالئل 

باربرائت متهمين را مجدداً به دالئل معقول دريافت ميدارد ولي اگر 
به برائت متهمين مينمايد قرار ديوان حكموم نظر به دالئل مجددس

) ٢٨و ماده ٢٧_ماده ٢هدايت ماده بند (طبقجزاء مقام ستره محکمه 
قانون تشكيل وصالحيت محاكم كه واجب التعميل است مقيد به آن 
نبوده و اگر به جزاء و حبس آن حكم گردد مسئوليت نداشته عنداهللا 

ر اين رابطه طالب هدايت مياشيم. مسئول خواهیم بود د
توضیح: 

) قانون تشكيل وصالحيت محاكم ٢٦) ماده (١طبق حكم فقره (
هرگاه ديوان هاي ستره محكمه حين رسيده گي فيصله مورد اعتراض 
در يابند كه فيصله محكمه تحتاني در مخالفت با قانون يا خطا در 

نموده غرض تطبيق یا تاويل قانون صادر گرديده فيصله را نقض
صدور حكم به محكمه تحتاني ارجاع ميدارد.

همچنان ديوانهاي مذكور صالحيت دارند كه فيصله مورد اعتراض را 
اساسي موثر در حكم اجراآتبه سبب بطالن در حكم يا بطالن در 

نقض نموده با ذكر داليل واضح دوسيه را بمحكمه مربوط ارجاع 
دارند.



٩٥

كه دعوي (دوسيه) بآن ارجاع ياهرگاه بر حكم صادره محكمه 
گرديده بار دوم اعتراض صورت گيرد ومحكمه مرجوع اليه حكم 
قبلي را كه از طرف ديوان ستره محكمه نقض گرديده بود باهمان 

) قانون ٢٧داليل اولي حکم نموده باشد ستره محكمه مطابق ماده (
تشكيل وصالحيت محاكم فيصله مورد اعتراض را تحت غور 

ميدهد در صورتيكه فيصله متذكره به اكثريت آراء از وبررسي قرار
طرف ستره محكمه نقض گردد رسيده گي واصدار حكم در موضوع 
توسط محكمه ئي صورت مي گيرد كه حكم منقوضه به آن ارجاع 

.استگرديده
درين صورت محكمه مرجوع اليه مكلف به رعايت مفاد قرار 

طعي مي باشد.رهنمودي ستره محكمه بوده حكم صادره آن ق
) قانون تشكيل وصالحيت محاكم كه ٢٧) ماده (٢قسمت اخير بند (

محكمه مرجوع اليه را مكلف به رعايت مفاد قرار رهنمودي 
) قانون مذكور كه احكام ٢٨ستره محكمه ساخته وهمچنان ماده (

وقرار هاي محكمه فوقاني را در مورد رسيده گي مجدد قضايا بر 
جب التعميل دانسته نزد رياست محكمه استيناف محاكم تحتاني وا

كندهار كه بزعم خود شان داليل الزام متهم را كافي ندانسته قرار 
نقض ستره محكمه را غير موجه تلقي واصدار حكم سومي ديوان 
جزاي محكمه استيناف را مبني ببرائت متهم عادالنه مي دانند تشويش 

روي از احكام مواد متذكره وسوال ايجاد نموده متذكر شده اند كه پي
مستلزم اينست كه مثالً شخص بي گناه مجازات شود.

در رابطه بانديشه وتشويش استهدا كننده مذكور بايد خاطر نشان كرد 
كه مكلفيت محکمه مرجوع اليه به رعايت مفاد قرار رهنمودي 

) طرح جديد قانون تشكيالت ٤٨) ماده (٢ستره محكمه در فقره (
٩٦

در وتحت غور پارلمان قرار دارد حل گرديده کهاكم وصالحيت مح
آن چنين آمده:

هرگاه حكم صادره جديد بازهم مورد اعتراض قرار گيرد -٢«
وديوان ستره محكمه آنرا وارد تشخيص دهد حكم را نقض نموده 
وموضوع را با رهنمود كامل غرض رسيده گي مجدد به محكمه 

»ل نهائي مي باشد.مماثل ارجاع مي نمايد حكم محكمه مماث
) قانون قابل تذكر است كه ماده متذكره صرف ٢٨در قسمت ماده (

دوران مجدد قضيه را بر محاكم تحتاني واجب نموده است، هدايت 
متني كه عدالت را مختل واستقالل قاضي را جريحه دار سازد در آن 

وجود ندارد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء:- ٣٢

کتمان جرم بین محاکم عادی ودیوان های امنیت عامه راجع به قضیه
در مورد صالحیت تنازع صالحیت صورت می گیرد موضوع قابل 

توضیح است.
توضیح: 

رسیده گی به جرایم کتمان جرم واخفای مجرمین طبق حکم فقره 
) قانون تشکیل وصالحیت محاکم وبا در نظر داشت ٥١یک ماده (

ستره محکمه که١٤/١٢/١٣٥٩) ٤١٩() الی ٥٧٤متحد المال شماره (
در شده است از اص١٣/٩/١٣٥٨) ٨٥٨) الی (٨٠٧تائید متحدالمال (به

از صالحیت محاکمی دانسته میشود که رسیده گی اصل جرم قانوناً 
صالحیت آن محاکم باشد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٣٣
ای مظنون ومتهم جزائی براجراآتماده پنجم قانون ٧و٦در فقرات 

حق سکوت داده شده وسکوت در معامالت حقوقی انکار تعبیر 



٩٧

میشود در موضوع جزائی سکوت متهم چه تعبیر گردد موضوع قابل 
توضیح میباشد.

توضیح: 
حق سكوت از جمله حقوق اساسي متهم مي باشد.

) ق،ا،ج اين بوده كه متهم را هيچ ٥) ماده (٦مراد از سكوت در فقره (
در .ه جبر واكراه مجبور به اقرار واعتراف كرده نمي تواندمرجع ب

داليل و مدارك اثباتيه جرمي استفاده ،مورد اثبات جرم از شواهد 
در قضاياي جزائي سكوت مفهوم اقرار وانکار را افاده نمي .بعمل آيد

كند.
سوب می شود سکوت متهم نه دلیل براقرار ونه دلیل بر انکار وی مح

به ساکت هیچ قول (از »لساکت قولبسنتالی«قاعده: بلکه طبق این 
اقرار یا انکار) منسوب نمی گردد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٣٤
) قانون تشكيالت و ٥٣جزائی موقت به ماده (اجراآت) قانون ٨ماده (

صالحيت هاي محاكم قوه قضائيه در تضاد است. 

توضیح: 
) قانون تشکیل ٥٣ماده (وجزائی موقت اجراآت) قانون ٨بین ماده (

) قانون ٥٣وصالحیت محاکم اصالً تضاد وجود ندارد چه در ماده (
عموم موارد قطعیت حکم محکمه ابتدائیه تشکیل وصالحیت محاکم

جزائی موقت صرف یک اجراآت) قانون ٨بیان شده  اما در ماده (
تعیین شده حالت قطعیت حکم محکمه ابتدائیه مبنی براینکه در مدت 

به مرافعه خواهی آن اقدام نشده باشد، ذکر شده است.
٩٨

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٣٥
جزائی موقت از تفریق ویکجا سازی قضایا اجراآتقانون ١٤در ماده 

ومحکمه ابتدائیه ارنوالبحث شده ودر فقره دوم ماده مذکور برای 
استعمال شده که قضایای )میتواند(اختیار داده شده یعنی کلمه 

مختلف را از هم تفکیک وتفریق نماید.
ومطابق پاراگراف دوم فقره دوم ماده یادشده در حالیکه ارتکاب جرم 
توسط بزرگ ساالن واطفال هم صورت گرفته باشد هردو صالحیت 

ومحکمه ارنوالبرای شان تفویض شده در حالیکه در این صورت 
ا تفکیک نموده قضیه خورد سال را مکلفیت دارند که این قضیه ر

علیحده وقضیه کالن سال راجداگانه بررسی نماید موضوع قابل 
توضیح دیده میشود.

توضیح:
ج.م مطالعه اجراآت) قانون ١٤طوریکه عنوان در رابطه به ماده (

میگردد دو حالت را تفریق ویک جاسازی قضایا احتواء می کند که 
ج.م اجراآت) قانون ١٤) ماده (٢و١(یک جا نمودن قضایا در اجزاء 

)، ١٥٨بیان گردیده است که حاکی از جرایم متعدد مشتمل مواد (
) ٢) و (١) قانون جزاء بوده است وتفریق سازی قضایا در اجزاء (١٥٦(

ج.م بیان شده است چون قضایای اجراآت) قانون ١٤) ماده (٢فقره (
ج.م به اساس قانون آتاجرا) قانون ١٤) ماده (٢) فقره (٢مندرج بند (

خاص تخلفات اطفال بنابر موجودیت محکمه اختصاصی مقید میباشد 
لهذا کلمه (میتواند) بحال خود باقی نمانده است بلکه قسمت دوسیه 

خوردساالن به محکمه اختصاصی اطفال قابل رجعت میباشد.



٩٩

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٣٦
را جزائي موقت قصد ارتكاب جرم جراآتاقانون ٢٦ماده ٢در فقره 

(جرم تلقي نموده) در حاليكه قصد يك امر باطني است عناصر مادي 
ءكه قانونيت جرم وجزاءمكونه جرم عرض وجود نميكند. قانون جزا

در آن مشخص گرديده قصد ارتكاب را جرم نميداند بنابران ماده 
توضيح ديده ميشود.وه یمذكور قابل توج

توضیح: 
جزائی موقت مراجعه شود فصل متذکره اجراآتر به فصل چهارم قانون اگ

صالحیت محاکم را در حل وفصل قضایای مطروحه پیش بینی نموده است.
در صورت قصد «) چنین مشعر است: ٢٦) ماده (٢متن کامل فقره (

ارتکاب جرم، صالحیت رسیده گی قضیه را محکمه ای دارد که 
» جرم در آن محل تکمیل شده باشد.آخرین عمل ارتکاب یافته به

در فقره فوق صالحیت حوزوی محاکم در مورد جرمیکه از قصد 
ارتکاب شروع وآخرین عمل ارتکاب یافته با جرم در آن محل 

طمح نظر است اگر متوجه شویم اینجا محض متکمیل شده باشد 
قصد ارتکاب جرم مطرح نیست بلکه جرم تکمیل شده مدنظر است 

ج.م مبنی بر شاخص محکمه اجراآت) قانون ٢٦ه (در باره ماد
ذیصالح حوزه وی وضاحت دارد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٣٧
) ٣٨) قانون ا.ج.م در مورد تالشي منازل یا ماده (٣٧) الي (٣٢مواد (

قانون اساسي مطابقت ندارد. 
توضیح: 

) ٣٨ده (جزائی موقت ومااجراآت) قانون ٣٧و٣٢تضاد بین مواد (
قانون اساسی درمورد تالشی منزل وجود ندارد بلکه قانون اساسی 

١٠٠

وقوانین فرعی هر دو تحت حاالت خاص ومعین با اجازه ساکن 
وقرار محکمه اجازه تالشی منزل را میدهد ودر جرم مشهود که 
مامور مسوول بدون اجازه قبلی محکمه داخل منزل شده تالشی می 

اجراآتقانون) ٣٢(ماده ) ٢(فقرهطبق حکم استکند مکلف
ابتدائیه ارنوالمربوط را به اجراآتموقت بال فاصله راپور جزائی 

.ارائه نماید
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٣٨

) ٢) ق.ا.ج.م وسایل اثباتیه عبارت از: شهود (٣٧در بند سوم ماده (
،ضبط اشیاء ،تالشی -٥تفتیش محل ٤-آپالین -٣مقابله شهود. 

ارزیابی ومعاینات تخصصی استنطاق بوده واز اقرار مظنون کدام اثری 
وجود ندارد در حالیکه وسایل متذکره در شرایط کنونی نسبت عدم 

تثبیت جرم جنائی نمیتواند بزارالت واموجودیت متخصصین آ
قانوناً تثبیت نماید ومحاکم از این راجوابگوی  مسئله بوده وجرم 

اکثراً تحقیقات به اقرار مظنون ومتهم صورت گرفته واتهام ناحیه که
علیه آن به اساس اقرار وارد گردیده است درین صورت محاکم اگر 
به اقرار متهم استناد نماید مخالفت از صراحت قانون بوده واگر اقرار 
را نادیده بگیرند متهم باید رها گردد. در این مورد طالب هدایت 

بوده ومی باشیم.
ضیح: تو

م كه حاكي از وسايل -جاجراآت) قانون ٣٧) ماده (٣عطف به فقره (
ومدارك اثباتيه مبني بر الزامیت متهم ميباشد اقرار متهم را كه عاری 
از هر نوع اجمال، ابهام متناسب به عمل جرمي وظاهرالحال مكذب 



١٠١

آن نباشد ودر نسبت آن به متهم كدام اشکالی قانوني موجود نباشد 
عدارا نمي كند.مابه يك امر، نفي صيصده است چه تننفي نكر

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٣٩
) ا.ج.م ٣٧اقرار از جمله مدارك اثباتيه اساسي جرم است. در ماده (

قانون اقرار صريح در جمله مدارك اثباتيه افزوده شود و در نزديك 
ترين محكمه محل درج وثيقه شرعي شود.

توضیح: 
جزائی موقت وظايف ارنوال را در بر اجراآت) قانون ٣٧(ماده

شمردن وسايل اثباتیه جرم تنظيم كرده واقرار امر متعلق به متهم 
است وگنجانيدن آن در ماده مذكور ايجاب نميكند واز موثریت 

وارزش حقوقي آن كه مربوط متهم است نمي کاهد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٤٠

جزائي موقت براي محاكماجراآتقانون ٥٣ماده ٣رد فقره در مو
در صورتيكه متهم تحت توقيف باشد استذكر گرديدهچنین

محكمه مكلف است فوراً قضيه را رسيده گي نمايد كه آيا توقيف 
قانوني است يا خير؟ الزاميت وبرائت وي در فيصله ظهور ميكند در 

گردد.آينده احضاروي به محكمه چگونه تضمين 
توضیح: 

جزائي موقت در اجراآت) قانون ٥٣) فقره (٢در روشني حكم جز (
صورتيكه متهم تحت توقيف باشد محكمه مكلف است فوراً قضيه را 
رسيده گي نمايد که آیا توقيف قانوني است يا خير؟ در صورتيكه 

هائي متهم قانوني وغير ضروري تشخيص دهد برتوقيف او را غير
وام توقيف وي بانديشه اينكه در صورت ضرورت مي نمايد دحكم 

١٠٢

احضار آن در محاكم فوقاني سبب مشكل نگردد با موازين عدالت 
سازگاري نداشته  منطق قانونی ندارد هرگاه به احضار متهم در 

به ،محاكم فوقاني ضرورت احساس گردد مطابق مقررات مربوط
مساعي در صورتيكه با اجراي همه.اقدام گرددویجلب واحضار 

اجراآت) قانون ٤٧حاضر نگردد محكمه در پرتو هدايت ماده (
مرعي دارد.را مقتضي اجراآتجزائي موقت 

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٤١
در بسا موارد قانون ا.ج.م تذكر رفته كه مجني عليه ، ارنوال و متهم 

حاليكه ميتوانند باالي فيصله هاي محاكم تحتاني اعتراض نمايند در
در قضاياي جزائي اين حق براي ارنوال و متهم مختص ميباشد.

توضیح: 
ارنوال ابتدائيه ومتهم مي م -ج-) قانون ا٦٣) ماده (١مطابق فقره (

توانند باالي فيصله محكمه ابتدائيه اعتراض نمايند اين امر مانع 
اعتراض مجني عليه يا متضرر در صفحه حق العبدي شده نميتواند چه 
مدعي حق العبدي يا مجني عليه هم ميتواند باالي فيصله محكمه 

ابتدائيه در قسمت حق العبدي اعتراض نمايد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٤٢

قانون ا.ج.م از مامورين ضبط قضائي بحث شده اما ٣٢در ماده 
مامورين ضبط قضائي تعريف نشده ايجاب توضيح را مينمايد. آیا به 

جزائي قبلي اكتفاء شود.اجراآتتعدیل قانون ١٤ريف ماده تع
توضیح: 

) قانون ٣٢صالحيت ها ووظايف مامورين ضبط قضائي در ماده (
) ١٤م بيان شده است ومامورين ضبط قضائي در ماده (-جاجراآت



١٠٣

معرفي گرديده است به مالحظه آن حل زائیجاجراآتتعديل قانون 
مطلب گردد.

مه استیناف والیت بادغیس !پرسش ریاست محک- ٤٣
ارنوال در اگرجزائي موقت ميگويداجراآتقانون ٣٦در ماده 

روز از تاريخ گرفتاري صورت دعوي را بمحكمه تقديم ١٥ظرف 
ننمايد متهم رها ميگردد مگر اينكه باثر در خواست بموقع ارنوال 

روز ديگر تمديد شود.١٥مدت توقيف براي 
كه درخواست براي تمديد توقيفي از كدام اوالً توضيح نگرديده 

ل فوقاني با تصميم خودش در حاليكه نامي از اارنومرجع ميباشد 
در حالیکه تمامي تمديد توقيفي ها در جريان ومحكمه برده نه شده 

پروسه تحقيق از محاكم اخذ ميشود ومحكمه ميتواند وصالحيت دارد 
ر بدارد چنين حكمي كه امر تمديد توقيفي متهم تحت تحقيق را صاد

نقش ٦جزائي موقت وجود ندارد ثانياً در ماده اجراآتدر قانون 
٢در عين حال بعد سپري شدن است محكمه کمرنگ نشان داده شده 

ماه ٥ماه صالحيت استيناف يا مرافعه و ٢ماه صالحيت ابتدائيه و
خوف فرار متهم در بين بوده ويا متهم ،اگرصالحيت ستره محكمه

ابت ومعين در افغانستان نداشته باشد تكليف محكمه چه سكونت ث
ميباشد آیا در حين اصدار حكم بمشكل مواجه نمي شود، رهائي  

همچو متهمي تحت چه شرايط ميتواند باشد.
توضیح: 

) ق، ا، ج، م مالحظه گردد ارنوالی بعد ٣٦هرگاه مندرجات ماده (
موظف است از اکمال صالحیت پانزده روزه اش در توقیف متهم

توقیف پانزده روز دیگر متهم را از محکمه ذیصالح مطالبه نماید ودر 
١٠٤

) قانون مذکور مواعید صالحیت محکمه ٦) ماده (٢پاراگراف (
ابتدائیه استیناف وستره محکمه در تعیین سرنوشت متهم احکام روشن 

دارد وکدام اجمال وابهام نیازمند توضیح در آن دیده نمیشود.
محکمه استیناف والیت سرپل !پرسش ریاست - ٤٤

جزائی موقت متصل مجني عليه اجراآت) قانون ٣٩) ماده (٢در فقره (
جمله مدعي حق العبد يا مسئول حق العبد ايزاد گرديده و لفظ 

محكمه مربوط به محكمه فوقاني تعديل شود.
توضیح: 

هرگاه اندكي دقت شود مجني عليه ومدعي حق العبد الفاظ -١
) قانون ٣٩) ماده (٢مراد از مجني عليه در فقره (مترادف بوده

جزائي موقت همانا مدعي حق العبد مي باشد لهذا افاده اجراآت
كامل بوده ايجاب ایزاد (مدعي حق العبدي) را نمي نمايد.

از اينكه فقره اول ماده مورد بحث قانون مذكور صالحيت -٢
سيه نسبت عدم موظف را در ختم تحقيقات مبني بر حفظ دوارنوال

موجوديت داليل الزام بيان داشته وقضيه هنوز در مرحله وصفحه 
مافوق ويا مجني عليه ارنوالابتدائي قرار دارد پس طبعاً اعتراض 

مذكور به محكمه ابتدائيه مربوط صورت مي ارنوالباالي تصمیم 
گيرد نه به محكمه فوقاني .

ریاست محکمه استیناف والیت کندهار !- ٤٥
محكمه ابتدائيه حكم عليه ،سيه های جزائي باوجود نواقصدودر 

متهمين مينمايد موضوع به ديوان جزاء مي آيد آيا دیوان جزاء به 
دوسيه ناقص حكم كند و يا نواقص دوسیه را بقرار قضائي برمال 

خالها و نواقص ارنوالفيصله تحتاني حكم نماید تا ضنموده به نق



١٠٥

يصله مجدد به محكمه ابتدائيه ارسال دوسيه را گرفته بعداً غرض ف
ارسال کند تا نواقص ارنوالدارد و يابدون نقض فيصله تحتاني به 

ارسال دارد. ءرا اخذ نموده بعداً به ديوان جزا
توضیح: 

جزائی موقت که وظایف اجراآتهرگاه فصل هشتم قانون 
واحاله دوسیه ارنوالوصالحیت های محکمه بعد از اقامه دعوی 

) در آن تنظیم گردیده بدقت ٦٣) الی ماده (٤٢حکمه از ماده (بم
مالحظه شود. درهیچ ماده وبخش آن مطلبی مبنی بر استرداد دوسیه 
جهت تکمیل نواقص وجود ندارد بلکه بعد از احاله دوسیه به محکمه 

قضیه، مربوط به محکمه ذیصالح میباشد یعنی اگر اجراآتکلیه 
ه شود که زوایای تاریک در محکمه حین بررسی قضیه متوج

تحقیقات وجود دارد ویا در جمع آوری نظریات اهل خبره وتهیه 
مدارک اثباتیه اقدامات مقتضی صورت نگرفته است، می تواند توسط 

موظف خال های تحقیقاتی را تکمیل ویا نظر اهل خبره را ارنوال
در مورد اخذ نماید. همچنان اگر حین محاکمه استنتاج شود که 

گردیده در مشددهرایم اضافی ویا حقایقی که منجر به حاالتج
از آن ذکری در میان ارنوالقضیه وجود دارد اما در صورت دعوی 

نیست وهرگاه تشخیص دهد که وصف جرمی است متفاوت از 
ارنوالجرمی که در ادعانامه وجود دارد ،میتواند به اثر تقاضای 

بالغ ووقت کافی برای دفاع به موضوع را به متهم ووکیل مدافع وی ا
آنها بدهد لهذا الزم است حتی االمکان  محکمه از استرداد دوسیه به 
منظور تکمیل نواقص خودداری نموده متکی به صالحیت قانونی خود 

ومراجع مربوط اقدام کند وفیصله ارنوالیبه تکمیل نواقص توسط 
١٠٦

ر وسرنوشت صحیحه قانونی خود را بداخل میعاد معینه قانونی صاد
متهم ویا متهمین را روشن سازد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٤٦
به محاكم واصل وچنین ٢١/١٢/٨٥) ٢٤٣٦در اين اواخر متحد المال (

ي ها ارنوالدوسيه هاي كه بدون متهم از طرف هدايت ميدهد:
هراجع ميگردد تسلیم و بعداً به جلب آن ها از طریق قوماندانی امنی

با وجود جلب های اشخاص مظنون ومتهم را حاضر اقدام می شود،
وامنيت عامه ومحاكم ابتدائيه ءننموده دوسيه ها بديوان هاي جزا

جزائي موقت فيصله را در مورد اجراآتالينحل باقي ميماند وقانون 
حضور متهم حكم مينمايد كه بايد متهم از خود دفاعيه ترتيب 

توضیح شده ١٩٠امه اداري محاكم در ماده وقرائت نمايد ودر اصولن
كه دوسيه بدون متهم گرفته نشود تا بزودي حل وفصل گرديده باشد 
وهم اگر از طريق راديو احضار متهم مطالبه شود رياست تلویزيون 
حق االشاعه آنرا از محاكم مطالبه مينمايند وكدام تخصيص در مورد 

تعويق مي افتد.وفيصله هاي محاكم به اجراآتوجود نداشته 
توضیح: 

ج.م قبل از اجراآت) قانون ٤١،٤٦،٤٧در مورد احکام غیابی مواد (
احاله دوسیه به محکمه در صفحه تحقیق یاتعقیب وبعد از احاله 

به ٢١/١٢/٨٥) ٢٤٣٦دوسیه به محکمه صراحت دارد متحدالمال (
یافته است که دوسیه ر) قانون ج.م صدو٤٢تاسی از حکم ماده (

یادیگر ارنوالیی را بعد از احاله به محکمه قابل ارسال به جزائ
ودرمراجع الزم ندانسته اند بلکه محکمه باید داخل اقدام گردیده 



١٠٧

ج.م به صدور فیصله عادالنه اجراآت) قانون ٥٣روشنی حکم ماده (
مبادرت ورزند.

قضایای ارسالی مراجع حقوقی به هاي در رابطه به تسلیمی دوسیه 
) اصول محاکمات مدنی وضاحت دارد مطابق آن ١٧اده (محاکم م
صورت گیرد هرگاه محاکم مدنی در رسیده گی به قضایای اجراآت

) ١٨٥،١٦٢،١٦٣مدنی به مرحله غیابی رو برو گردد در زمینه مواد (
قانون اصول محاکمات مدنی با تعیین وکیل از طرف مدعی علیه 

نمایند.اجراآتغائب میتواند 
محکمه استیناف والیت زابل!پرسش ریاست- ٤٧

اگر کدام دوسیه در دیوان جزاء استیناف فیصله گردد واز ریاست 
محترم دیوان جزاء مقام ستره محکمه به منظور تکمیل قسمتی از 

که فیصله به آننواقص مثل نه بودن یکی از مشمولین عمده قضیه
یکی از جانب ديگراز ومسترد شودارتباط مستقیم داشته باشد

به فیصله نهائی بی منکه نمايدفغان وداد واومتهمین محبوس باشد
در که سرنوشت مانده ام واز طرف دیگر شخص مذکور شامل قضیه 

جلب شود حاضر نه می هر اندازه کهخارج ویا داخل کشور باشد 
شود مدت طوالنی باالی آن گذشته ومی گذرد از یک جانب قرار 

از طرف دیگر متهم محبوس بی محاکم فوقانی واجب التعمیل است
تواند طالب هدایت می باشد.مانده محکمه چه کرده میسرنوشت
توضیح: 

جزائی موقت اجراآت) قانون ٤٧هرگاه با تحقق شرایط مندرج ماده (
اصدار حکم غیابی در داخل میعاد معینه قانونی عمالً میسر گردد در 

غیر آن بمنظور مورد متهم حاضر وغایب رسیده گی صورت گیرد در 
١٠٨

تامین عدالت وتعیین سرنوشت در مورد متهم حاضر فیصله صادر 
فیصله جداگانه االحضارشگردد ودر قسمت متهم غایب عند 

صورت گیرد.
عدم حضور یکی از متهمین سبب تاخیر صدور حکم در مورد متهم 

غایب شده نمیتواند.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٤٨

١٤که سن یجزائی موقت شهود اجراآتقانون ٥٠مطابق ماده 
سالگي را تكميل كرده باشد مكلف به اداي سوگند ميشوند آيا اداي 
سوگند نزد مامورين ضبط قضائي باشد يا عندالقضاء قابل توضيح 

ميباشد.
توضیح: 

جزائی موقت شهودیکه اجراآت) قانون ٥٠) ماده (١طبق حکم فقره (
کرده باشند مکلف اند قبل از ادای ) سالگی را تکمیل١٤سن (

شهادت بنام خداوند (ج) سوگند یاد کنند که جز حقیقت چیز دیگر 
می باشند.قرا بیان نکرده در شهادت خود صاد

ادای سوگند عندالمحکمه درجلسه قضائی صورت میگیرد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٤٩

) قانون اساسي در ١٣٤ی موقت) به ماده (جزائاجراآت) (قانون ٥٣) ماده (٤فقره (
بايد كلمه تحقيق به كشف تصحيح شود.قراردارد،تضاد 

توضیح: 
) قانون اساسی کشف جرایم توسط پولیس ١٣٤بمالحظه ماده (

صورت می ارنوالیوتحقیق جرایم واقامه دعوی علیه متهم توسط 
د منافی قانون گیرد بناًء بادر نظر داشت اینکه هیچ قانون فرعی نمیتوان



١٠٩

اساسی باشد فلهذا در  این جا تعارض وجود ندارد احکام قانون 
اساسی نافذ ومرعی االجرا است.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٥٠
جزائی شهادت شهود در جريان تحقيق را اجراآتقانون ٥٥ماده 

قانون اساسي مطابقت٣٠اساس در محاكمه ميداند اين ماده با ماده 
ندارد قابل تفسير وتوضيح ميباشد.

توضیح:
جزائی موقت چنین است: ارزش اجراآت) قانون ٥٥عنوان ماده (

تحقیق: ومتن ماده مذکور اشعار میداردکه: اوراق اجراآتدالیل در 
شهادت شهود ومعاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق 

ل دهد.جمع آوری گردیده است میتواند اساس تصمیم را تشکی
وکیل مدافع منتخب اش ومشروط براینکه نتایج نشان دهد که متهم 

ند که ه باشدر هنگام جریان تحقیق حاضر بوده ودر موقفی قرار داشت
بتوانند سوال ویا اعتراض خویش را ارائه بدارند، در غیر آن اسناد 

فوق صرف جنبه قرینه را دارا میباشد:
علی الرغم اینکه مشروط باتوجه به متن ومحتوای ماده متذکره

بحضور وکیل مدافع پیش بینی شده است بازهم به انتفاء شرط مذکور 
دالیل جمع آوری شده در جریان تحقیق به حیث قرینه دال به 
الزامیت متهم شده میتواند چه در مجازات تعزیری قرینه نیز دلیل الزام 

رج تلقی میگردد ماده متذکره حاکی از شهادت ودیگر دالئل مند
) قانون اساسی حاکی از اقرار در ٣٠صفحه تحقیق بوده است وماده (

ج.م کدام تناقض دیده اجراآت) قانون ٥٥محکمه میباشد با ماده (
نمی شود هرگاه آثار مادی جرم در صفحه تحقیق واستنطاق جمع 

١١٠

آوری شده باشدبدون اقرار در محکمه دلیل الزام در مجازات تعزیری 
پنداشته میشود.

ست محکمه استیناف والیت بادغیس !ریا- ٥١
جزائي موقت ميگويد در صورتيكه محكمه اجراآتقانون )٦٠(ماده 

سال محكوم نمايد در متن حكم خويش ميتواند ٣متهم را به بيش از 
امر گرفتاري وي را صادر نمايد.

از كلمه (ميتواند) در ماده مذكور چنين استنباط ميشود كه اگر متهم 
ميتواند امر تنفيذ حكم خود نسال محكوم نمايد ٣از را بحبس كمتر 

را صادر نمايد حبس هاي قصير چه ميشود. آیا كلمه ميتواند در 
؟اصدار حكم تنفيذي قاضي را مقيد نمي سازد

توضیح: 
جزائی موقت بر اجراآت) قانون ٩٥) ماده (٥،٤از مالحظه فقرات (

فیصله غیابی بحث ) قانون مذکور نیز از اصدار٦٠می آید که ماده (
می نماید یعنی در صورتیکه محکمه متهم غائب را به بیش از سه سال 
حبس محکوم نماید، می تواند  در متن حکم امر گرفتاری وی را نیز 

کلمه صادر نماید پس اندیشه استهداء کننده ناشی از مفهوم مخالف
ز ) مبنی بر اینکه محکمه چنین صالحیت را در حبس کمتر امیتواند(

سه سال نداشته باشد غیر موجه به نظر می رسد. چه در همچو موارد 
مفهوم مخالف اصوالً حجت نمی باشد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٥٢
جزائی موقت لفظ حين اجراء اجراآت) قانون ٧٩) ماده (٢در فقره (

شود.صحیحبه حين ارجاع ت
توضیح: 



١١١

جزائي موقت اجراآت) قانون ٧٩() ماده ٢بمالحظه متن پشتو فقره (
با مراجعه به حل گرديده (ارجاع تحرير گرديده)موضوع متذكره

نيست بلكه ارجاع است.مطلب نمايد يعني منظوراجرامذكورحلماده
غلطي طباعتي ميباشد در اصل نسخه قانون منتشره جريده ءكلمه اجرا

دي درج گرديده در چاپ هاي بعءرسمي در متن دري كلمه اجرا
به ارجاع اصالح شود.

پرسش ریاست ریاست محکمه استیناف والیت سرپل!- ٥٣
جزائی موقت محکوم علیه، اجراآت) قانون ٧١مطابق هدایت ماده (

استیناف میتواند علیه فیصله محکمه استنیاف به ارنوالیمتضرر یا 
) وهدایت ٨٠پیشگاه ستره محکمه فرجام خواهی نماید ومطابق ماده (

قانون اساسی وهدایت ماده دهم قانون تشکیل وصالحیت )١٢٩ماده (
محاکم فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است ومتکی به 

) قانون تشکیل وصالحیت محاکم فیصله ها وقرار ٣٥هدایت ماده (
های محاکم استیناف در تمام قضایای شامل صالحیت قطعی می 

ت؟باشد. آیا باالی فیصله قطعی هم اعتراض مجاز اس
توضیح:

ستره محکمه قضایای واصله از محاکم استیناف را صرف بمنظور 
قرار می دهد مگر نان از تطبیق صحیح قانون مورد رسیده گی یاطم

لحاظ را از قضیه اینکه قانون در حالت خاص صالحیت رسیده گی 
کیفیت وکمیت به آن تفویض نموده باشد.

وصالحیت محاکم فیصله )  قانون تشکیل٣٥با اینکه طبق حکم ماده (
ها وقرار های محاکم استیناف در تمام قضایای شامل صالحیت قطعی 

) همین قانون صالحیت ٢٧و٢٦) ومواد  (٦) ماده (٢می باشد اما فقره (
که راغور ورسیده گی به فیصله های قطعی صادره محاکم استیناف

١١٢

یا متهم قرار می گیرد به دیوان هایارنوالمورد اعتراض 
ستره محکمه داده است پس معلوم است که قطعیت حکم مانع 

اعتراض بر قانونیت نمیگردد.
با آنهم در طرح جدید قانون تشکیل وصالحیت محاکم که تحت 
غور پارلمان قرار دارد کلیه فیصله ها وقرار های محاکم استیناف 

) قانون مذکور توضیح ٥٥د قطعیت آن در ماده (رقطعی نبوده وموا
ردیده است.گ

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت بادغیس !- ٥٤
انون جزاء توضيحات وجود دارد خصوص حبس تنفيذي وتعليقي در قدر

جزائي موقت ازآن نامبرده اجراآتقانون ٨٦درخصوص بديل حبس كه در ماده اما
طي واز چه نوع محكوم عليه ر العمل وجود ندارد كه در چه شرایشده كدام دستو

اند بديل حبس را تجويز نمايد قانون گذار اين مطلب را مسكوت عنه گذاشته ميتو
وبديل حبس تابحال در محاكم عملي نمي شود.

توضیح: 
) ٤٦٢-٤٦٠-٤٥٨-٤٥٧-٤٥٦-٤١٦(مواددراستفاده ازبدیل حبسنحوه

جزائی تنظیم وتعیین گردیده بمالحظه آن اجراآتوغیره مواد قانون 
حل مطلب گردد.

ست محکمه استیناف والیت جوزجان !پرسش ریا- ٥٥
جزائي كه امر مصادره اشياء ودارائي محكوم اجراآتقانون ٨٨ماده 

سي بوده قابل اقانون اس٤٠عليه را به پوليس صادر ميكند مخالف ماده 
تفسير از مراجع ذيصالح ميباشد.

توضیح:
جزائی موقت دقت شود در اجراآت) قانون ٨٨اگر در عنوان ماده (

) آن ١تطبیق فیصله مبنی بر مصادره اشیاء: فقره («تحریر یافته که: آن 



١١٣

امر مصادره اشیا ودارائی محکوم علیه را به ارنوالاشعار میدارد که 
مر پولیس محل که اشیا وداراتی در آن موقعیت دارد صادر مینماید آ

) تصریح مینماید که: حکم مصادره اشیا وداراتی توسط ٢وفقره (
»ق می گردد.پولیس تطبی

در این هیچ جای شک نیست که ملکیت از تعرض مصئون و مطابق 
ملکیت هیچ شخص بدون حکم ،) قانون اساسی٤٠هدایت ماده (

قانون وفیصله محکمه با صالحیت مصادره نمیشودو بارتباط پرسش 
مطروحه باید گفت حینیکه به حکم محکمه با صالحیت به مصادره 

مطابق هدایت ،ت حاصل نمودیک ملکیت حکم شد وحکم قطعی
) قانون اساسی تعمیل فیصله های قطعی محاکم از جمله ٧٥ماده (

ارنوالی) قانون اساسی ١٣٤وظایف حکومت بوده چون مطابق ماده (
جزء قوه اجرائیه میباشد لذا به همکاری پولیس احکام قطعی محاکم 

اید.منجمله حکم مصادره اشیا ودارائی را توسط پولیس تطبیق مینم
) قانون تشکیالت وصالحیت محاکم قوه قضائیه ٧٣) ماده (٢وفقره (

) قانون اساسی وماده ٤٠نیز بدان صراحت داده است. لذا بین ماده (
جزائی موقت تناقض وجود ندارد.اجراآت) قانون ٨٨(

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٥٦
ابد ايجاب ميكند در فقره در قانون جزاي كشور از حبس دوام بحث شده نه حبس 

) اين قانون كلمه حبس ابد به حبس دوام كه بيشتر ماْنوس است تعديل ٩١اول ماده (
شود و نيز ابهاماتيكه در متن ماده مذكور محسوس است رفع گردد. 

توضیح: 
قوس سال ٣٠) مورخ ٨٤٢در تصحيح منتشره جريده رسمي شماره (

چنين آمده است:١٣٨٣

١١٤

جزائي موقت براي محاكم منتشره اجراآتقانون تصحيح ضروري در
در صفحه هشتاد ويكم در سطر ١٣٨٢) سال ٨٢٠جريده رسمي (

چهارم متن دري وپشتو كلمه ابد به دوام تصحيح شود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٥٧

در قانون مذكور بسي موارد الزمه امور جنائي بيان نشده مثالً در 
مقتول دفن شده و اخراج از قبر طوريكه در كشف نعش و جسد 

جزائي قبلي بيان شده درين قانون اجراآت) قانون ٧٧تعديل ماده (
) افزوده شود.٧٧مسكوت عنه بوده محتويات تعديل شده ماده (

توضیح: 
جزائی موقت مراجعه شود اجراآت) قانون ٩٨) ماده (٣اگر به فقره (

ین قانون هر حکمی از احکام با انفاذ ا«در آن تصریح گردیده که 
ن باشد ملغی شناخته وقوانینی که مناقض با حکمی از احکام این قان

جزائی اجراآتاز این صراحت بر می آید که قانون »می شود.
موقت صرف احکام قوانین را ملغی قرار داده که متناقض با حکمی 

جزائیاجراآتاز احکام قانون مذکور باشد پس سایر مواد قانون 
وتعدیل آن بقوت قانونی خود باقیست ونافذ می باشد.

استهدائیه محکم مرافعه والیت  پکتیا:- ٥٨
جرایم تحت صالحیت رسیده گی محاکم که تفکیکیقانون-١

ابتدائیه عادی ودیوان امنیت عامه محاکم مرافعه که قضایای جنائی را 
ابتداء رسیده گی مینماید وجود دارد یا خیر؟ 

مواد مخدر از وکشیدن وخوردن افیون ،قضیه استعمالرسیده گی -٢
صالحیت کدام محکمه است.



١١٥

بعضی از دوسیه ها بحث از خرید وفروش ویزه ممالک عربی -٣
بخصوص مملکت عربستان سعودی دارد که ویزه از مملکت 

ه افغانی به صفت مهاجر ععربستان سعودی در مملکت پاکستان به تب
ستان را ترتیب وبه کشور های عربی طور جعل وفریب پاسپورت پاک

یش را در مورد پول وغرض مزدوری وکارمیروند، اکنون دعاوی خ
براه انداخته اند قضیه گاهی بدیوان امنیت عامه که فریب وجعل را 

بدیوان مدنی منحیث موضوع تجارتی محول می وبعضاًدر بر میگیرد 
شود خرید وفروش ویزه جنبه تجارتی دارد یا چطور؟

یح: توض
) طرح قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه ٦٣در ماده (-١

که تحت غور پارلمان قرار دارد صالحیت های دواوین جزای 
عمومی، مدنی، حقوق عامه، امنیت عامه و دیوان جرایم ترافیکی 

) بالترتیب ٦٧،٦٦،٦٥محاکم ابتدائیه شهری مراکز والیات ودر مواد (
یه تجارتی، محکمه ابتدائیه احوال صالحیت های محکمه ابتدائ

) قانون ٦٨شخصیه ومحکمه اطفال تعیین وتشخیص گردیده وماده (
مذکور صالحیت های محکمه ابتدائیه ولسوالی را مشخص نموده که 
با نفاذ آن هیچ نوع ابهامی در مورد قضایای شامل صالحیت دیوان ها 

ومحاکم باقی نمی ماند.
ال، اعتیاد، وخوردن افیون وچرس گی به قضایای استعمهرسید-٢

شامل صالحیت محاکم دعاوی ابتدائیه مربوط می باشد.
جزائی ومواد ما بعد آن اجراآت) قانون ٢٤٦طبق حکم ماده (-٣

می تواند دعوی حق العبدی را در ،شخصیکه از جرم متضرر گردیده
پیشگاه محکمه ایکه به قضیه جزائی رسیده گی می کند قبل از آنکه 

ده گی بدعوی انجام یابد اقامه نماید هرگاه مدعی حق العبد حین رسی

١١٦

ه دعوی حق العبدی نشد می تواند ماقامه دعوی جزائی حاضر به اقا
جزائی علیه متهم در محکمه اجراآت) قانون ٢٥٦مطابق حکم ماده (

حقوقی دعوی خود را تعقیب نماید.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سرپل !- ٥٩
جنحه و جنايت بيان نگرديده است و نيز در مورد ،م قباحتزمان در جراین مروریتعي

اجراآت) قانون تعديل ٣٨) و (٣٢تالشي اشخاص و منازل و غيره طوريكه مواد (
جزائي بيان شده در اين قانون نيامده بايد افزوده شود.

توضیح: 
) تعدیل قانون ١٠ر در ماده (تعیین مرور زمان در جرایم مذکو

جزائی مسجل گردیده ودر مورد تالشی اشخاص، منازل آتاجرا
جزائی اجراآت) تعدیل قانون ٣٨و٣٢وغیره احکامیکه که در مواد (

بیان شده نافذ العمل میباشد حاجت افزودن آن در قانون جدید 
جزائی موقت نیست.اجراآت

براي اينكه عدالت تامين گردد و هيچ مجرم از پنجه قانون - ٦٠
گناه مجازات نشود محتويات ماده ششم و هفتم قانون فرار نکند و بی 

اجراآت جزائي قبلي كه در اين قانون انعكاس نيافته افزود گردد.
توضیح: 

يكه درقانون اجراآت جزائي موقت حكم يا صراحت وجود  نداشته باشد ددر موار
از ١٤/١٢/١٣٨٢مورخ )١١٥مراجع مربوط ميتواند عندالضرورت طبق هدايت فرمان (

قانون اجراآت جزائي و تعديل آن استفاده نمايند.
پرسش ریاست محکمه استیناف مواد مخدر !- ٦١

در مورد ضمانت سر در قوانین نافذه مملکت کدام مدارک ویا ثبوت 
نیست طوریکه مقامات اطالع ترسها بدسارنوالیدر محاکم و



١١٧

دارند متهمین ویا محکومین که برائت گرفته اند یا میعاد حبس 
از محاکم باال بخاطریکه اندوليوم بها را در زندان سپری نمودهمحک

در سلب آزادی دوباره جلب نشود واز جانبی ضمانت سرداده نمیتواند
است.تدرین مورد رهنمود مقام عالی اشد ضرور.بسر می برند

توضیح: 
تحت حبس نگهداشتن متهم برائت يافته بدليل نداشتن ضامن سر با 

زگاري ندارد لهذا شخص بري الذمه شناخته شده از موازين عدالت سا
حبس رها گردد ودر صورت ضرورت احضار وي در محاكم فوقاني 
هرگاه با كار برد وسايل و امكانات جلب واحضار حاضر نگردد از 

احكام مربوط به فيصله غيابي در مورد استفاده به عمل آيد.

١١٨

بخش سوم

دنی توضیح بھ استھداآت م
،تجارتی 

حقوق عامھ واحوال شخصیھ 



١١٩

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !.١
طوریکه در عقد سالگي را تكميل كرده باشد١٦كه سن یدختر

ميتواند براي دفاع از خود نیزآيا در معامالتنکاح وکیل میگیرد
؟وكيل بگيرد 

:توضیح
هليت حقوقي وحالت ) قانون مدني تكميل ا٤٦طبق هدايت ماده (

١٦سالگي ميباشد وتعيين سن ١٨مدني براي دختر وپسر تكميل سن 
سالگي براي دختر در نكاح حالت خاص است كه مقصور به مورد 

قابل سرايت به ساير موارد نمي باشد.وخود است
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ارزگان.٢
قابل بوده ولی در اناث شرقمبین اسالم حقوقی زیادی را برای دین 

ومحروم نمي باشد) هم از حقوق خود بر خودار ٥٠جامعه ما فیصد (
هستند بسیاری ازین زن ها طبق قانون اسالمی بنکاح داده نمی شوند 

ولور داده میشود.،بلکه زن ها در بد
سن وسال ،عمر ورضایت طرفین مراعات نمی شود بلکه از راه جبر 

در نتیجه دعاوی، جنگ وجدال واکراه نکاح صورت می گیرد که
ومشاجرات قوی به میان می آید.

محاکم ازین رهگذر به مشکالت زیادی مواجه هستند برای حل این 
مشکل اگر کمیته های اصالحی ولسی ایجاد گردد وفورمه های 
خاصی طبع گردد وبدسترس کمیته ها اصالحی ومحاکم قرار گیرد تا 

١٢٠

بدون محضر ،اء شودنکاح خط و طالق در محضر محکمه اجر
غیر اجراآتمحکمه طالق ونکاح خط جواز ندارد که درین صورت 

قانونی وغیر شرعی از بین خواهد رفت عدالت اجتماعی تامین خواهد 
شد ومشکالت محاکم رفع وعواید محاکم افزون خواهد شد.

توضیح:
-١٠٠-٩٩-٧١-٧٠-٦٩-٦١(در مورد پرسش مذکور صراحت مواد

صورت اجراآتدنی موجود است مطابق آن قانون م)١٠٢و ١٠١
گیرد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٣

طبق مقررات از جانب غایب ،زوج،در دعوی تفریق به سبب غیابت
وکیل مسخر تعیین ووکیل موصوف صالحیت قناعت وسایر اقداماتی 
را که به ضرر غائب باشد حایز نمیباشد لزوماً دعوی متذکره قابل 

) قانون ١٩٧قیب محاکم ثالثه تا قطعیت موضوع میباشد اما ماده (تع
مدنی تفریق را در محاکم طالق رجعی دانسته وعدت آنرا نیز مثل 
عدت طالق رجعی محسوب نموده است پس سوال در اینجاست که 
آغاز ایام عدت از حکم محکمه ابتدائیه حساب میشود یا از تاریخ 

محاکم ثالثه در مورد رهنمائی قطعیت فیصله یعنی از تاریخ طی
نموده ممنون سازند.

توضیح:
) قانون تشكيل وصالحيت محاكم احكام ١٠حسب هدايت ماده (

قطعي محاكم واجب التعميل است وحكم به تفريق بين زوجين بعد از 
قطعيت حكم محكمه قابل محاسبه ميباشد بناًء طبق هدايت ماده 

فسخ تفريق ،وفات،طالقد وقوع ر) قانون مدني عدت به مج٢١١(



١٢١

مي گردد. در تفريق قضائي بين زاركه در نكاح فاسد آغاتويا م
ميشود.ززوجين بعد از قطعيت حكم محكمه آغا

پرسش ریاست محکمه والیت دایکندی:- ٤
درجریان بررسی قضائی معلوم میشود که مدعی بها درتصرف 

جبراً وقهراً به هیچ یک از طرفین قضیه نبوده بلکه توسط عمال وقت
بهانه های جلوگیری از تصرفات محلی ومنطقوی از تصرف عارض 

شخص ثالث تحویل گردیده که فشرده به ومعروض علیه کشیده شده 
جریان آن از این قرار است: 

زمانی که مدعیون استدعای خودها را علیه مدعی علیهم که ظاهراً 
رمحکمه مطرح نمودند قبل اسناد قانونی ومدار حکم دراختیار دارند د

برین کمیسیون های قضائی که از طرف جبهات فعال دوره انقالب 
غرض رسیدگی قضایای مدنی محل تشکل یافته زمین های متنازع فیه 
را از تصرف مدعی علیهم خارج وبه اشخاص مورد نظر شان به عنوان 
صاحبان حق با صدور فیصله ویا بدون فیصله سپرده اند وپس از 

فوق حکومت طالبان بر اوضاع مسلط می شود اینبار شکایت آتاجرا
به پیشگاه هیات قضائی طالبان کشانیده میشود ومسئولین قضائی طالبان 

کمیسیون قضائی مدعی بها را از تصرف مدعیون اجراآتبرخالف 
متصرف اجباری خارج ومجدداً در تصرف مدعی علیهم قرارمیدهد 

ط میکند همین مدعیون مذکورون اما وقتی که حکومت طالبان سقو
کمیسیون های قضائی اجراآتکه قبالٌ زمین های مذکور را براساس 

بدست آورده بودند خودها را مالک اصلی زمین معرفی نموده ادعا 
میکنند که ما در زمان طالبان مهاجر شده بودیم اکنون میخواهیم 

١٢٢

ملکیت های غضب شده مایان طبق هدایت فرمان ریاست جمهوری
برای مایان  تسلیم داده شود البته مسئولین امور هم زمین های متنازع 
فیه را بر اساس مطالبه برای شان تسلیم داده اند که مدت دوسال در 
تصرف شان قرار داشته وبعد از تاسیس والیت دایکندی درسال 

در اثر تقاضای دارندگان سند شرعی قضیه محول محکمه ١٣٨٣
ازینکه قضیه ایشان احاله محکمه گردد مربوطه میگردد ولی قبل

اولیای امور غرض جلوگیری از تشنجات محلی مدعی بها را از 
تصرف اشخاص اخیرالذکر کشیده به اشخاص ثالث میسپارد چون 
ذوالیدی در تصرف هیچ یکی از طرفین قضیه قرار نداشته وقسمتی از 
هیمن مدعی بهای مذکور فعالً بدون اینکه درتصرف یکی از 

تداعیون قرار داشته باشد حتی درتصرف شخص ثالث میباشد م
محکمه نسبت فقدان ذوالیدی که حیثیت مدعی علیه را تمثیل کند به 

ی بیرون رفت از این معضله را به ئمشکل عدیده مواجه بوده توانا
خاطر ندارد واگر احیاناً زمین های مذکور را به منظور تثبیت ذوالیدی 

چه کسی قرار دهد تا دعوا در مسیر بخواهد بگذارد در تصرف
طبیعی آن دوران نماید بناً مراتب استهداء عرض شد چطوریکه 

هدایت فرمایند تعمیل خواهد شد.
توضیح:

االحکام ) مجلة١٦٧٩) قانون مدنی وماده (٢٢٦٥نظر بحکم ماده (
ذوالید ومتصرف در زمین مذکور همان اشخاص دانسته می شود که 

تر از آن در زمین فوق الذکر ذوالیدو متصرف سال ویا بیشومدت د
بوده اند وبعداً روی مصلحت منطقه زمین از تصرف آنها اخراج و در 
تصرف شخص ثالث قرار داده شده واین عمل که باساس مصلحت 



١٢٣

) قانون مدنی موجب اخالل ٢٢٦محل صورت گرفته طبق حکم ماده (
ثالث شده نمی ذوالیدی شان نه شده وانتقال ذوالیدی آنها به شخص

تواند لذا اشخاص که جدیداً تبارز کرده ودعوی می نمایند قانوناً 
خارج ومدعی دانسته می شوند.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٥
قانون مدنی که از موضوع حضانت بحث نموده ٢٣٦در ارتباط ماده 

ق مطالب ذیل قابل توضیح دیده میشود زمانیکه بین زن وشوهر طال
له حضانت وپرورش طفل واضح است ئویا تفریق صورت میگیرد مس

که چه کسی حق حضانت را دارد اما بعضی مشکالت عاطفی بعد از 
طالق وتفریق بروز مینماید که محکمه از لحاظ قانونی در تطبیق آن 

سالگی که ٩الی ٧به مشکالتی مواجه میشود اکثر اطفال بین سنین 
مادر مستحق پرورش طفل می باشد اطفال دوره حضانت شان میباشد و

تمایل بارفتن همرای مادر را نداشته وعالقه دارند که در آغوش پدر 
باشند اما مادر از حق خود انصراف نمی نماید وبعد از تکمیل 
حضانت غالباً بمالحظه میرسد که پدر خواهان تسلیمی اطفال خویش 

گی نمایند در همچو میباشد اما اطفال تمایل ندارند که با پدر زنده
را در نظر بگیرد تا طفل از صدمه روانی اجراآتاحوال محکمه چه 

در امان باشد.
توضیح:

حضانت دختر و پسر مدت) قانون مدني٢٤٩حسب هدایت ماده (
طفل تنظيم گرديده پرورشحق)٢٤١و٢٤٠و٢٣٩بارعايت ماده (و

ادر به ه طفل دخيل نمي باشد بخاطريكه قداراست ودر اين مدت ا
ل الي فدرك منافع خود نيستند بعد از ختم مدت حضانت پرورش ط

١٢٤

بات تعلق ميگيرد صتكميل سن رشد به پدر واقارب وي به ترتيب ع
وبعد از تكميل سن رشد حق واختيار دارند كه با پدر باشند ويا مادر.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٦
) مالحظه میگردد: کاریزهای مخروبه ٨٣) فرمان (٣قراریکه در ماده (

وغیر مخروبه  جوی های میدان وردک تحت آن وسایر امالکی که 
ملکیت اشخاص در آن قانوناً ثابت نگردیده دولتی شمرده می شود.

در حالیکه تمام مردم کشور امالکی را در دست دارند که مطابق 
پنجاه ساله قانون دارای اسناد شرعی وبنیادی نبوده وصرفاً ذوالیدی 

واضافه تر از آن را منحیث سند عنوان مینمایند که قاضی در تطبیق 
،های منطقوی ومحلی مواجه گردیدماده متذکره به حساسیت

تواند در مورد تصمیم قضائی اتخاذ کند بناًء پیشنهاد میگردد تادر یمن
مورد ماده مذکور قید زمانی را ایزاد فرموده وبمرجع آن ارسال دارند 

مشکالت مردم ومحکمه در مورد حل گردد.تا 
توضیح:

) قانون ٩٦٥) وپارا گراف دوم ماده (٢٢٧٩مطابق به هدایت ماده (
ت آن مدت آاستثنامدنی مدت مرور زمان با رعایت احکام خاص و

هرگاه شخص در طول مدت مذکور بطور ،پانزده سال می باشد
نازعه ومعارضه متوالی وبال انقطاع در عقار یا اشیاء دیگر بدون م

تصرف مالکانه داشته باشد دعوی باالی آن قابل سمع نمیباشد ومدت 
) ٣٣) مدت (٢٢٨٠مرور زمان در دعوی میراث مطابق بند اول ماده (

) در ٣٣سال تعیین گردیده باین اساس اگر شخص در طول مدت (
عقار ذوالید بوده وبدون منازعه در آن تصرف مالکانه داشته باشد 

بر عقار مذکور بدون وجود عذر شرعی شنیده نمی شود دعوی ارث 



١٢٥

) قانون مدنی ٩٦٥) و (٢٢٧٩ت مواد (آکه این یک مورد از استثنا
) تملک اموال دولت، آثار ٢٢٨٠میباشد اما نظر بحکم بند دوم ماده (

باستانی وامالک موقوفه بر اساس مرور زمان جواز ندارد.
لید بودن در اموال دولت، با در نظر داشت بند دوم ماده مذکور ذوا

آثار باستانی ولوکه بیشتراز پنجاه سال هم باشد موجب تملک وانتقال 
ملکیت شده نمی تواند.

رياست ديوان مدني حوزه اولپرسش - ٧
) قانون اساسي ملكيت افراد از تعرض مصئون است. ٤٠طبق ماده (-١

ي ) قانون اساس٤٠مدت مرور زمان در موضوع فوق الذكر با ماده (
آیا در تضاد و اقع نميگردد؟ در مورد خواهان معلومات هستيم .

توضیح:
قانون اساسی از ملکیت ثابت شخص بحث دارد ومالکیت ) ٤٠(ماده 

ثابت شخص را از تعرض غیر مصوون دانسته است وحکم این ماده 
با مبحث مرور زمان قانون مدنی کدام تضادی ندارد بدین مفهوم که 

اه به مرور زمان ساقط نمی گردد چنانچه فقره حق ثابت شخص هیچگ
بمرور قانون مدنی در زمینه صراحت دارد وآنچه که ) ٩٦٥(ماده ) ١(

حق ثابت نبوده بلکه دعوی مطالبه زمان قابل اسقاط دانسته می شود
ماده مذکور در ) ٢(که هنوز ثابت نیست چنانچه فقره استحقی

.زمینه صراحت دارد
رف باشد ولی نسبت مرور زمان ته حق مدعی معوهرگاه مدعی علیه ب

تدالل به مرور زمان نماید، این ساز ایفای آن خود داری کند وا
استدالل قانونی نبوده وملزم بایفای آن میباشد بدلیل اینکه حق ثابت 

.است وحق ثابت به مرور زمان ساقط نمی گردد
١٢٦

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٨
) قانون اصول محاکمات مدنی بینه ٢٧٢) ماده (٢ره (مطابق حکم فق

ونیز ماده هقاطعه ومستبطقرائن ،شهادت شهود،اسنادعبارت است از 
محتویات اسناد رسمی «حکم میکند که چنین) قانون مدنی٩٩٢(

شمرده میشود، بشرطی که از ) این قانون حجت ٩٩١مندرج ماده (
وهمچنان ماده » باشدتزویریکه قانوناً تصریح شده خالیجعل و

فرامین، اسناد «) قانون اصول محاکمات مدنی حکم میکند: ٢٨٧(
رسمی، فیصله ها وقرار های قطعی محکمه در صورتیکه عاری از 

اداره دولتی یا دیوان قضاء درجعل وتزویر بوده دارای ثبت محفوظ 
در حالیکه در » م استالزاباشد اسناد مثبته شناخته شده دلیل اثبات و

قانون اصول محاکمات مدنی وقانون مدنی سند رسمی از جمله 
مدارک اثباتیه شناخته شده وقتی که یکنفر سند رسمی ملکیت را 
داشته باشد چه حاجت است که ملکیت خویشرا با شهود ثابت بسازد 
در حالیکه شهود بدرجه دوم مدارک اثباتیه آمده است وسند رسمی 

ارد. بدرجه اول مدارک اثباتیه قرار د
توضیح:

اسناد رسمی دوقسم است .
سند رسمی که مقرآن خود مدعی ، مورث مدعی ویا قائم  مقام -١

آن باشد .
سند رسمی که مقردرآن خود ومورث قائم مقام آن نباشد.-٢

) قانون اصول محاکمات مدنی ٢٨٤سند اول الذکر طبق هدایت ماده (
.است قبل از دوران دعوی قابل اعتبار ودلیل الزام 



١٢٧

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:-٩
اکثراً یک تعداد از برادران کوچی مادعاوی علفچر را به عنوان 
دعوی ملکیت در محاکم راه اندازی نموده در حالیکه مرعی عبارت 

ی است که دولت یا شخص در آن تصرف مالکانه کرده ئهاه از زمین
سیساتی را اعمار نماید. افع عامه تأد مگر اینکه دولت بمننمی توان

ا از حیث اعمار منازل رنهادرغیر آن هیچ کس حق تصرف مالک
ا در مورد حق انتفاع بناًء بمقام محترم پیشنهاد میگردد توغیره ندارد
ریعت احکام شروشنائی قانون وکه درایعلفچرها مصوبهومالکانه در

فرموده تا تصویب وغرض توحید مرافق قضائی بمحاکم ارسال 
مشکالت موجوده حل گردد واز جانب دیگر چون علف چرها 

) بحیث ملکیت دولت قرار میگیرد در ٨٣بلتدآبه بوده تحت فرمان (
فی ملکیت را مینماید بناًء ) قانون مرعی ن٤) ماده (١ه فقره (حالیک

غرض رفع این تناقض طالب هدایت می باشیم.
توضیح:

اين موات ومرعي را از نظر فقهبخاطر توضيح بيشتر بهتر است زم
يم:ئتعريف نما

موات ومرعي:
الماء علیه ةلبغال نقطاع الماء عنه اولیضاع به من االرفتنالموات ماال ي

له اوكان مملوكافي او ما اشبه ذلك فماكان منها عاديا ال مالك
بحيث اذا وقف ةرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرياالسالم ال يع
اح اليسمع الصوت فيه فهو موات. صقصي العامر فانسان من ا

.) هدايه٤ج.٤٧٥(

١٢٨

ه آب غلبم قرار دارد نسبت انقطاع آب ويا سالزمينهاي كه در دار اال
الك معيين نداشته و نسبت مبرآن قابل تصرف وانتفاع نباشد واز خود 

عد ودوري از ضروريات قراء وقصبات نباشد آن زمينها موات بوده ب
جواز ندارد.من اجازه اماوتصرف در آن بدحنیفهابو در نزد امام

واگر به قراء وقصبات نزديك بوده كدام مالك معيين نداشته باشد 
هيچ كس حق ومی شودمرعي واز جمله حوائج همان قريه محسوب 

تصرف مالكانه را در آن ندارد. حتي براي امام مسلمين جايز نيست 
.عين آنرا توزيع نمايدمكه براي شخص 

حا رومطةهل القريوز احياء ماقرب من العامر ویترك مرعي الوالیج
وز ان يقطع االمام ماال غني الیجلحصادهم ... وعلي هذا قالوا

.) هدايه٤.ج ٤٧٨بالمسلمين عنه (
بنابر جزئيات فوق زمين هاي ال مالك برابر است كه موات باشد ويا 

كانه نمايند كه در آن تصرف مالتمرعي برای هيچ كس جايز نيس
صرف حق استفاده و انتفاع را طور دسته جمعي دارند باين فرق كه 

جايز طور انفرادي به اجازه امامتتصرف اشخاص در زمين هاي موا
وائج همان قريه است جايز نيست. در عي كه از جمله حربوده ودر م
) قانون مدنی صراحت دارد.١٩٩٢) و (١٩٩١مورد مواد (

فامیلی  شهرکابل:پرسش  ریاست محکمه - ٩
در قانون مدنی تسلیمی طفل بعد ازاکمال سن حضا نت -١

برمبنا ی خودرا اجراآتتصریح نشده محکمه فامیلی در این رابطه  
د بایددر قانون مدنی ما ده خاص دراین اساسا ت فقه انجام میده

خصوص ایزاد شود.



١٢٩

ی دختر و پسر نظر به عدم رشد ذهنی ، جسمی وروحی برا-٢
بلند برده شود یعنی برای پسر ده سال وبرای دختر سن حضا نت

ن گردد.یسال تعی١٣
توضیح:

) قانون ١٣٠محکمه فامیلی در مطابقت حکم ماده (اجراآت-١
اساسی است الی تدوین وتنفیذماده خاص کما فی السابق ادامه 

یابد.
ا شد سن چون احکام قانونی شامل حاالت عمومی می ب-٢

قانون مدنی تعیین گردیده است پسرودختردررای ـــــبحضــــانت 
وتمدیدمدت حضا نت درصورت ضرورت نیز پیش بینی گردیده 

ت نمایند.آکام قانونی محکمه ا جرااست مطابق اح
پرسش ریاست محکمه والیت دایکندی:- ١٠

) ٣و٢ر فقره (یکی از صالحیت های رؤسای محاکم استیناف که د
اکم ذکر شده توظیف موقت صالحیت محو) قانون تشکیل ٣٦ماده (

عضوء یک دیوان به دیوان دیگر توظیف یکی از قضات استیناف به 
محاکم ابتدائیه درصورت ضرورت. و از توظیف رؤسای یک دیوان 
به دیوان دیگر وهم رؤسای واعضاء محاکم ابتدائیه به محاکم ابتدائیه 
دیگر ویا دیوان های استیناف تذکر نه آمده درمورد طالب هدایت
میباشیم به خاطری که چند قاضی که در والیت دایکندی توظیف 
هستند به حیث رئیس می باشد اکثریت ولسوالی ها قاضی ندارد وهم 
بعضی اوقات درهمه دیوان های استیناف سه قاضی وجود نداد تا 

نصاب قضائی تکمیل شود.
توضیح:

١٣٠

دها) م٥،٤،٣،٢در رابطه به پرسش فوق در صورتیکه طبق فقرات (
بعمل آید مشکل عدم اجراآت) قانون تشکیل وصالحیت محاکم ٣٦(

تکمیل نصاب قضائی مرفوع می گردد. توظیف رئیس یک دیوان به 
دیوان دیگر، همچنین توظیف رئیس ویا عضو یک محکمه ابتدائیه به 

محکمه ابتدائیه دیگر عندالضرورت کدام ممانعت قانونی ندارد.
ا بمنظور تکمیل نصاب به ستره واز توظیف روسا وقضات دیوان ه

محکمه نیز خبر داده شود. 
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار.- ١١
) قانون اصول محاكمات مدني حكم مي كند كه بررسي ١٦ماده (

عريضه عارض بعد از حضور معروض عليه صورت ميگيرد ولي ماده 
) همين قانون در صورت عدم حضور مدعي عليه در حاليكه ١٥٨(

عارض يعني مدعی اصرار دارد اصدار حكم غيابي را تجويز مينمايد 
كه علي الظاهر در بين اين دو ماده تعارض وتضاد موجود است كه 

در مورد رفع آن طالب هدايت هستيم.
مينمايد كه عده از اشخاص اند كه جايداد هاي مردم هكذا استهداء

در ممالك خارجي را غصب وفعالً آنرا به كرايه داده اند وخود شان 
سكونت پذير گرديده اند.وحاضر نمي گردند وبعضاً حتي محل بود 

ات وباش شان هم معلوم نيست آيا مي توان در مورد اينگونه عقار
تا غاصبين غايب کشیدويا انتظار وبه احكام غيابي صادر کردمغص

وب منه متصور گردند كه درين صورت تلف حقوق مغصحاضر
دايت ميباشيم.است در باره طالب ه

توضیح:



١٣١

) قانون اصول محاکمات مدنی بیانگر حکم حالتی است که ١٦ماده (
) قانون مذکور بیانگر ١٥٨معروض علیه حاضر باشد، برعکس ماده (

حکم حالتیست که معروض عليه غائب است لهذا دو ماده مذکور از 
موارد جداگانه بحث دارد بنابراین در صورتیکه مدعی علیه غائب 

) قانون مذکور را در نظر گرفته ١٥٩و١٥٨محاکم حکم ماده (باشد
نمایند.اجراآتدر قضایای وارده 

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء .- ١٢
در قانون اصول محاكمات مدني در رابطه به ابطال قرار محكمه 

زيرا در رد.تحتاني توسط محكمه فوقاني كدام احكامي وجود ندا
ن اهليت قضاء قرار قضائي توسط محكمه تحتاني اصورتيكه بنابر فقد

در زمينه .صادر گرديده باشد موجب بطالن آن ميگردد نه نقض
كاستي وجود دارد.

توضیح:
) قانون اصول محاكمات مدني تمام دعاوي ٧٩حسب هدايت ماده (

خالف آن حكم نموده باشد. همدني به جز از موارديكه قانون ب
هصلیحكمه ابتدائيه حل وفصل ميشود زمانيكه فمرحله ابتدائيه آن در م

ها ويا قرار هاي محاكم تحتاني توسط محاكم فوقاني مواجه به بطالن 
گردد ارجاع آن غرض صدور فيصله جديد به محكمه ابتدائيه طبق 

تمي است زيرا در ح) اصول محاكمات مدني ٣٩٨فقره اول ماده (
فوقاني تصاميم محاكم تحتاني توسط محاكماجراآتصورت ابطال 

الحيت ـمحاكم تحتاني كالً از بين ميرود پس محاكم فوقاني ص
ندارد.رسيده گي قضايا را ابتداًء

١٣٢

) قانون اصول محاكمات ٣٩٩ه كه در ماده (لهمان اسباب بطالن فيص
هم شده مي تواند.ر مدني ذكر شده موجب بطالن قرا

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب:- ١٣
می کند:والیت فاریاب چنین استهداءدائیه مرکزمحکمه ابت

اکثرموضوعات که درین محکمه ازطرف اصحاب دعوی مطرح بحث 
که دهد میرا تشکیل وتحت رسیدگی قرار دارد موضوعات امالکی 

مربوطولسوالی پشتونکوت یامربوطبوده ومدعی بها امالکی
ما مدعی ولسوالی خواجه سبزپوش ویا شیرین تگاب میباشد امحکمه

نور باید ه میباشد واز نظر این خادم شرع اعلیه از توابع مرکز میمن
قرار دارد که رسیدگی این قسم منازعات مبیعه درساحه هرولسوالی 

بآن محکمه راجع گردد.
شورایعالی ستره ٢٧/٢/٨٦) ٥٨مصوبه (به دلیل اینکه باساس 

ائی میباشد که مرجع عالی برای تصمیم گیری موضوعات قضمحکمه
که مبیعه دارا می باشدصالحیت ترتیب قباله امالکی را حوزه قضائی

) اصول محاکمات ٩٢ماده (دیگردرساحه آن قرار دارد ازجانب
گی دعوی تقسیم وترکه ازصالحیت ه مدنی چنین مشعر است: رسید

محاکم شهری ناحیوی ولسوالی و عالقداری میباشد که عین مورد 
ه آن قرار دارد و ازین ماده قانون اصول تقسیم وترکه درحوز
شورایعالی ستره محکمه٢٧/٢/٨٦) ١٥٨وبه (محاکمات مدنی ومص

موضوعات ومنازعات رسیده گی به چنین برداشت میگردد که 
قلمرو ت محکمه ای میباشد که مدعی بها درساحهامالکی از صالحی

ت ماده آن محکمه قرار دارد واز نظر ما موضوعات امالکی تابع هدای



١٣٣

اصول محاکمات مدنی میباشد امید درین مورد رهنمائی ) قانون ٨١(
فرمانید.

توضیح:
) قانون اصول محاکمات ١٠٠الی ٧٩درمورد صالحیت محاکم مواد (

مدنی صراحت کامل  دارد: درصورتیکه دعوی امالک درمحکمه 
ذیصالح غیرمحل موقعیت ملکیت صورت گیرد محکمه ذیصالح 

لکیت، تثبیت قیمت و کیفیت  مدعی بها ازطریق راجع به قیدیت م
محکمه محل عقار توسط ادارات امالک و اهل خبره محل مدعی بها 

که ای قبل از رسیدگی تکمیل وبه محکمه راتحقیقات مورد نظر 
دعوی را تحت رسیدگی قرار میدهد اخبارشود  بجز مواردیکه قانون 

ت گرفته نمیتواند.مجاز قرار داده دردیگر محالت اقامه دعوی صور
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ١٤

) قانون اساسی وماده نهم قانون اصول ١٢٠مطابق هدایت ماده (
محاکمات مدنی وهدایت ماده سوم قانون تشکیالت وصالحیت 

دولت بحیث مدعی فردومحاکم قوه قضائیه ج.ا.ا در دعاوی بین
مانیکه مدعی به در حیازت ومدعی علیه قرار گرفته میتواند اما ز

وتصرف دولت باشد بحیث مدعی علیه واگر مدعی به در تصرف 
دولت نباشد دولت بحیث مدعی قرار میگیرد اما زمانیکه دعوی 
غرض رسیده گی بمحکمه محول میشود نماینده قضایای دولت خود 
را مکلف باقامه دعوی ندانسته واستدالل مینماید که دولت همیشه در 

ی علیه قرار دارد ولزوماً باید دعوی را طرف مقابل دولت موقف مدع
اقامه نماید ولوکه در مدعی بها ذوالید بوده ودر موقف مدعی علیه 

قرار دارد موضوع قابل توضیح میباشد.
١٣٤

توضیح:
فرمان رياست دولت انتقالي افغانستان در باره ١٨/٨/٨٢قبالً بتاريخ 

چنين تصريح گرديده بود:امالك صادر ودر فقره دوم ماده هشتم آن
زمين هاي كه بين دولت واشخاص تحت دعوي قرار داشته باشد الي «

كه در آنوقت »فيصله نهائي محكمه در ذواليدي دولت باقي مي ماند
استدالل مذكور نماينده قضاياي دولت قانوني بود اما بعداً بتاريخ 

ب سپس قانون اساسي افغانستان از طرف لويه جرگه تصوي١٤/١٠/٨٢
در روشني آن قانون تشكيل وصالحيت محاكم قوه قضائيه نافذ 

) قانون اساسي وماده سوم قانون ١٢٠كه در ماده (است گرديده 
صالحيت هاي قوه « تشكيل وصالحيت محاكم چنين تصريح شده:

از طرف اشخاص کهل رسيده گي به تمام دعاوي استقضائيه شام
مدعي يا مدعي عليه در حقيقي يا حكمي به شمول دولت به حيث

.»مطابق باحكام قانون اقامه ميگرددپيشگاه محكمه 
ازينكه تاريخ قانون اساسي وقانون تشكيالت وصالحیت محاکم موخر 
است لذا فقره دوم ماده هشتم فرمان مذكور ملغي گرديده واستدالل 
نماينده قضاياي دولت بماده هشتم فرمان مذكور بعد از انفاذ قانون 

ق الذكر بي مورد است.  در صورتيكه مدعي بها در تصرف هاي فو
دولت باشد مطابق هدايات قوانين نافذه بايد اشخاص وافراد اقامه 
دعوي نمايند اگر مدعي بها تحت تصرف افراد واشخاص حقيقي ويا 

قضاياي دولت خارج بوده مكلف است من حيث مدعي ،حكمي باشد
باقامه دعوي بپردازد.

مه استیناف والیت ننگرهار !پرسش ریاست محک- ١٥



١٣٥

دربعضي اوقات اصالً مدعي عليه حاضر محكمه نميشود و مدعي به 
حل موضوع خويش اصرار ميكند درين حالت محكمه چه بايد كرد؟ 

ي عليه غايب به محكمه به گرفتن وكيل مسخر از طرف مدعقانون آيا 
ميدهد ويا خير؟اجازه

توضیح:
اصالً مه تقديم نمايد ومدعي عليه هرگاه مدعي عريضه اش را به محك

كن قبل از یحاضر محكمه نگرديده ويا اينكه حاضر محكمه شود ل
حل وفصل قضيه بهن غائب گردد ومدعيآدوران دعوي يا بعد از 
جلب واعالن بارعايت اجراآته بعد از ماصرار داشته باشد محك

احكام فصل هشتم باب دوم قانون اصول محاكمات مدني طبق 
) قانون اصول محاكمات مدني بتعيين وكيل ١٥٨/١٥٩ت مواد (هدايا

مسخر اقدام ميكند گرچه در بعضي از محاكم چنين رويه اتخاذ 
گرديده كه بعد از يك مرتبه حداقل حضور مدعي عليه به محكمه 

) قانون اصول ١٥٨دام بتعيين وكيل مسخر مي نمايند اما ماده (قا
وتعيين وكيل مسخر در هر محاكمات مدني در مورد صراحت داشته 

دو صورت فوق الذكر قانوني دانسته مي شود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء- ١٦

) ق.ا.م.م. در مورد تعیین وکیل برای غایب تعیین ١٥٩در ماده (
ارنولی ها ز گردیده حاالنکه در تشکیل فعلی مدنی تجویارنوال

 ارنوالیارنوال مدنی وجود ندارد اکثر ها از قبول وکالت امتناع
مدنی نداریم در مورد مشکل فوق ارنوالوتوضیح مینمایند که ما 

توجه مقام عالی را خواهیم.
توضیح:

١٣٦

) قانون اصول محاکمات مدنی اگر از اقارب ١٥٩به موجب ماده (
ناع تدرجه اول غائب ، زوج يا زوجه وی موجود نباشد یا از وكالت ام

حذف ارنوالیمدنی فعالً از تشکیل لارنواورزند از اینکه 
) ١٦٠و١٥٩گردیده بعوض آن از مساعدت های حقوقی مطابق ماده (

ارنوالمدنی ارنوالقانون اصول محاکمات مدنی ویا غیر از 
به نقض ذکوردیگری بحیث وکیل برای غائب تعیین گردد حکم م

البه که حین مطاستمربوط مکلفارنوالیمواجه نمیگردد و اداره 
به محکمه معرفی نماید تا ران آن اداره ارنواالمحکمه یکی از 

جهت دفاع از غائب بحیث وکیل مسخر تعیین گردد.
استهدائيه رياست ديوان مدني حوزه اول- ١٧

. م. مدني ممثل حقوق عامه در برابر حكم ١–١٧٣طبق ماده -٢
اق صادره محكمه صالحيت قناعت را ندارد. و بعضي موارد چنين اتف

مي افتد كه ممثل حقوق عامه اصالً و قطعاً اسناد بنيادي كه ملكيت 
دولت رادر مدعابها ثابت نمايد ندارد . ومطابق ماده فوق الذكر به 
حكم صادره محكمه صالحيت قناعت را ندارد . آيا دوران همچو 

افراد نمي گردد. كه در زمينه قضايا باعث ضياع وقت محكمه و 
ئي مي باشيم . هدايت و رهنماطالب

توضیح:
حقیقی وحکمی مدعی صرف می تواند دعوی شخصدر دعوی بین

ه عندالمحکمه باثبات برساند ودر همچو يتثبااخود را به بینه ومدارک 
هدعاوی حلف وتکول مورد ندارد، در صورتیکه مدعی نمایند

قضایای دولت وشخص حکمی ومدعی علیه وذوالید شخص حقیقی 
از ارائه بینه ومدارک اثباتیه اظهار عجز نماید باشد، وشخص حکمی 



١٣٧

اثبات دعوی وی اصدار حکم می نماید، مع الوصف بعدم محکمه 
باید قانوناً استیناف طلب گردد تا دیده شود ینماینده شخص حکم

اجراآتویل ویا بطالن در ه در فیصله صادره خطا در تطبیق تأک
باشد جود نداشته که موجب نقض فیصله می گردد، وحاالتیوغیره 

ورسیده گی بر همچو شکایت قانونی بوده وبه هیچ صورت ضیاع 
موضوع باید محاکم ثالثه را طی -وقت وکارعیث محسوب نمی شود

.نماید
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت دایکندی:- ١٨

هرگاه جایداد مدعی بها بدفتر امالک مر بوط  اسمی مدعی یامدعی 
قیدیت وثبت نداشته باشد دراینحالت موضوع علیه یاآ باء واجداد آنها

به قضایای دولت راجع شود آیامحکمه حسب دالیل اثبات طرفین 
دعوی رسیده گی نما یند اگر به قضایای دولت ارسال شوددر رابطه 

رامرعی نمایند.اجراآتقضا یا ی دولت چه نوع 
توضیح:

ورث هرگاه عقار مدعی بها بدفتر امالک دولتی اسمی طرفین یام
)  ماده ١٧٦) ماده (١آنهاقیدوثبت نباشد محکمه وفق هدایت فقره (

) ا صول محاکمات مدنی در رابطه تحقیقات الزمه راتوسط اهل ١٧٧(
ذات البینی اشخاص ، و مواضعه نيخبره وبه منظور جلوگیری ارتبا

نت حقوق عامه بعد از حصول اطمینا ن محکمه جهت حفظ وصیا
میباشد موضوع راتحت بها زمین دولتی نمبنی براینکه ساحه مدعی

ردهند.رسیده گی قرا
پرسش محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ١٩

١٣٨

بخاطر جلوگیری از تراکم دعاوی ودعوی جالبی ها پیشنهاد 
مینمائیم تا در الیحه محصول باالی مدعی قبل از دوران دعوی یعنی 

یت وتابع اجراء بمجرد تقدیم استدعا درمحکمه قیمت مدعی بها تثب
وتحویلی محصول به دولت گردند. که این امر جلو دعوی دروغین 

ومردم آزاری ها را درمحاکم میتواند بگیرد.
توضیح:

) قانون اصول محاکمات مدنی الزم است راجع به ١٩٢مطابق ماده (
کیفیت مدعی بها وقیمت آن قبل از ادخال موضوع به صورتحال 

ودفاتر امالکی تهیه گردد ولی تحویل معلومات الزم از اهل خبره 
محصول مستند به قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی و تعرفه 
محصول دولتی حین اقامه دعوی و بعد صدور حکم اخذ میگردد 

باالثر تحویل محصول قبل از دوران دعوی صبغهء قانونی ندارد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار !- ٢٠

نامزدي از آمريت حقوق به محكمه مواصلت ميورزد زن دوسيه فسخ
ادعا دارد كه فالن شخص نامزدم است ومدت چندسال  ميشود كه 

چه موردنامزدم غايب است ومطالبه فسخ نامزدي را ميكند درين
شود آيا صرف به ادعاي زن اعتبار داده شود يا چطور؟اجراآت
توضیح:

قوقي به جانب مقابل وعده اگر طرفين عقد در حال اهليت كامل ح
ات مردم دازدواج را داده باشند وايجاب وقبول نکاح طبق عرف وعا

) قانون مدني هر يك از ٦٤صورت نگرفته باشد حسب هدايت ماده (
طرفين حق انصراف را از آن دارد بخاطريكه در مورد كدام عقدي 
صورت نگرفته است واگر اين كار توسط اولياي طرفين در حين 



١٣٩

بدون ايجاب وقبول صورت گرفته باشد بازهم حكم همان صغارت
است.

اگر حين نامزادي مراسم ايجاب وقبول نکاح توسط خود شان ويا 
) قانون ١٩٤اولياي شان اجراء شده باشد محكمه مطابق هدايت ماده (

احكام تفريق عليه غايب را مطابق فصل ،مدني به اساس مطالبه زوجه 
مدني رعايت نمايد.اصول محاكماتقانونهشتم

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٢١
) ق.ا.م.م بعد از صحت ٢١٥در دعاوی عقاری مطابق هدایت ماده (

دعوی اقامه شهود ذوالیدی حتمی میباشد اما از اقامه شهود موت 
مورث حصر وراثت وجرارث در قانون کدام صراحت وجود ندارد و 

قضائی کشور اقامه شهود حصر وراثت طوریکه دیده میشود در رویه
وموت مورث معمول بوده ودر صورت عدم تحقق آن فیصله نقض 

میگردد موضوع قابل توضیح میباشد.
توضیح:

) ٢١٥در مورد اقامه شهود ذوالیدی در مدعی بها غیر منقول ماده (
قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد واگر مدعی بها ملکیت 

هم ثشهود موت مورث وحصر وراثت وجرارموروثی باشد اقامه
صفحهه ویاملک) فتاوای ٣٩٦نظر بمسایل شرعیه که در صفحه(

ای حمایه از رذکر گردیده ب١بازاالحکام سلیم) شرح مجلة١٠١٧(
) اذا لم یقم البینه المدعی بموت المورث وحصر وراثته وجرارثه انتفت الدعوی صفحه ١(-١
) فتاوی عالم گیری.٣٦٩(

١٤٠

فذه حقوق جمیع ورثه ضروری وحتمی میباشد، گرچه در قوانین نا
وموت مورث ذکر ثجرارضرورت اقامه شهود حصر وراثت ،

) قانون اساسی مراجعه باحکام ١٣٠ردیده لکن مطابق حکم ماده (نگ
ازدود ذکر شده در قانون مذکور یکیحفقه حنفی در داخل 

مکلفیت محاکم دانسته می شود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٢٢

م در مورد اقامه –م –) ا ٢١٥اکثراً در محاکم بخاطر تطبیق ماده (
نسبت عدم مساعد بودن حاالت در منطقه وامثال آن شهود ذوالیدی 

مدعی نمی تواند شهود ذوالیدی خود را به محکمه حاضر نماید 
ومحکمه نیز با صراحت قانونی موضوع را به عدم سمع فیصله مینماید 
در حالیکه مدعی حق بجانب بوده اما نسبت معاذیر نمی تواند شهود 

خالف واقع وعدل بوده خویش را حاضر نماید که این نوع تصمیم
احتراماً پیشنهاد میگردد که درین مورد از کلیه فقهی یعنی مواد 

وسایر کلیه های فقهی استفاده نمایند مجلة االحکام)١٧٥٤/١٧٥٥(
قضائی در کشور توحید ویکسان گردد واز جانب دیگر اجراآتکه 

مشکل صاحبان حق در چوکات احکام شریعت حل گردد.
توضیح:

البد فی شهادة االرث من خمسة شروط االول الجر والثانی بیان سبب الوراثة کاالخوة 
البیه وامه أالحدهما نحو ذلک الرابع قول الشاهد الوارث له ةوالعمومة الثالث بیان أنه اخو

أوال أعلم له وارثا والخامس أن یدرک الشاهد المیت واال فالشهادة باطله لعدم معاینه السبب 
)١٠١٧لة االحکام سلیم باز (صفحه شرح مج



١٤١

هنمود توضیحی به ارتباط ذوالیدی در مدعی بهاکه قواعد مطابق ر
مینارواقع گردیده است ، اجراآت  بعمل يروشن دارد ومورد تائید س

آید.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٢٣

قسمیکه دیده میشود محاکم ابتدائیه یک تعداد از قضایای حقوقی را 
ضار شهود نسبت نواقص صورت دعوی ویا هم نسبت عدم اح
) قانون ٢١٥ذوالیدی در مدعی بها غیر منقول طبق صراحت ماده (

١٣٨١) سیمینار سال ١٠٧اصول محاکمات مدنی ورهنمائی صفحه (
روسای محاکم به عدم سمع دعوی مدعی فیصله مینمایند وفیصله 

که به آن اتکا شده است صحیح میباشد از اینکه يشان روی دالیل
ماهیت موضوع در فیصله شان تماس نگرفته محاکم ابتدائیه در اصل 

ستیناف در قبال همچو اند پس دیوان مدنی وحقوق عامه محاکم ا
رهنمائی نمایند.؟مکلفیت قانونی داردفیصله جات چه

توضیح:
تقدم دعوي صحيحه از طرف مدعي حق العبد در موضوعات حقوقي 

عدم صحت صورت دعوي صحت سمع دعوي ميباشد در حالشرط 
) قانون اصول محاكمات مدني مدعي از طرف ٢٦ق ماده (مطاب

محکمه در حالوتصحيح دعوي ساخته ميشود بهمحكمه مكلف
م صحت صورت دعوي در موضوع رسيده گي مينمايد ودر عد

رفع ابهام وتناقض از دعوی صحت آن با اخذ توضیحات از مدعی،
زمینه برای عدم سمع دعوی مساعد نگردد.تا مینماید، 

و قضايا نسبت عدم قناعت محكوم عليه غرض غور استينافي چماگر ه
صورت نقض فيصله دربه محاكم فوقاني راجع شود محكمه استيناف 

١٤٢

) قانون اصول محاكمات ٣٩٨) ماده (٢محكمه تحتاني طبق فقره (
مدني صالحيت اقدام به صدور فيصله جديد ويا ارجاع آن به منظور 

را دارد.گرد آوري داليل به محكمه تحتاني 
رهنمودتوضیحی به ارتباط تنظیم امور ذوا لیدی در بخش ذواليدي 

درمدعابهاوضاحت دارد. بمالحظه آن حل مطلب گردد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کندهار !- ٢٤

در وقت حكومت طالبان اكثراً موضوعات حقوقي طوري حل وفصل 
ه نشده يعني اصولي و قانوني در نظر گرفتاجراآتگرديده كه اصالً 

صرف در يك ورق سفيد بدون تقديم دعوي وجواب آن وبدون در 
نظر داشت تمام مسائل مربوط به فيصله اما در اخير چنين فيصله تبعاً 
حكم به مالمتي يكي از جانبين قضيه صادر شده و باالي فيصله 
متذكره چند سال سپري شده اكنون محكوم عليه همان وقت عارض 

نمايد اجراآتآيا محكمه در اين مورد چه نوع هکمينمايداو ادع
اگر ؟همان فيصله سابقه را كه داراي نواقص فوق بوده اعتبار دهد

همچو فيصله قطعی گرديده یعني به وقت وزمان آن ،آنرا اعتبار دهد
ز خواهي صورت نگرفته و يا يباالي آن كدام مرافعه خواهي و يا تمي

د موضوع را رسيدگي نمايد در اين اينكه چنين فيصله را اعتبار نده
رابطه طالب هدايت هستيم؟ 

توضیح:
هرگاه محکوم علیه باالی فیصله صادره حکومت طالبان که در وقت 
وزمانش استیناف طلبی نکرده است بعد از ایجاد حکومت موقت 

) اعتراض کند ومرافعه طلب شود درین صورت دیده شود که ١٣٨١(
) قانون اصول ٢٧٠و٢٦١یت مواد (آیا فیصله وقرار مطابق هدا



١٤٣

محاکمات مدنی برای محکوم علیه ابالغ گردیده است ویا خیر؟ در 
صورتیکه ابالغ صورت گرفته باشد ومحکوم علیه بعد از ابالغ 

هم باشد قطعی نواقص استیناف طلب نشده باشد فیصله ولوکه دارای 
ق بوده واجب التعمیل میباشد، در صورتیکه ابالغ نشده باشد طب

ابالغ بعمل آید در صورت عدم قناعتش حاالد فوق الذکر اهدایت مو
قضیه قابل رسیده گی در محکمه فوقانی میباشد زیرا حق استیناف 
طلبی ویا فرجام خواهی محکوم علیه تا زمان ابالغ باقی بوده وبعد از 

) ق.ا.م.م محاسبه میگردد.٤٣٧) ویا (٣٦٥ابالغ حکم طبق ماده (

کمه استیناف والیت هرات !پرسش ریاست مح- ٢٥
آمده چنین) قانون اصول محاکمات مدنی٣٣٨) ماده (٢در فقره (

هرگاه شخصی تصرفات مالکانه شخص دیگری را مدتی «است: 
مشاهده نماید وراجع به مالک بودن خود با وجود نبودن اعذار قانونی 
مانند صغارت، جنون وامثال آن دعوی نکند. بعداً اگر دعوی نماید 

در ماده »ت قرینه قاطعه منتفی است.لعوی ملکیت وی به دالد
مذکور فوق مراد از کلمه مدت چقدر وقت است؟ که با سپری شدن 

عوی ملکیت شخص مذکور قابل سمع آن با داللت قرینه قاطعه د
) مدت مذکور را ٤٥٤ت در تکلمه رد المحتار جلد اول صــ (نيس

قابل غور است.زیاده تر از سه سال ذکرکرده است موضوع
توضیح:

) قانون اصول ٢٧٢قرینه قاطعه یکی اسباب حکم طبق حکم ماده (
االحکام چنین تعریف ة) مجل١٧٤١محاکمات مدنی بوده ودر ماده (

حد الیقین .ةالبالغةالقرینه القاطعه هی االمارگردیده 

١٤٤

از تعریف فوق چنین استنباط میگردد که هر آن نشانه وعالئم که 
رینه قاطعه بوده قصادره اش گردد حکم ن محکمه در موجب تیق

تعیین مدت برای آن صورت نگرفته وسبب حکم شده می تواند
ید در دکه اصالً یک جلد بوده مطالعه گرتکمله رد المختارطوریکه 
هرات) مطلب تحریری فوق ریاست محکمه استیناف ٤٥٤صفحه (

قی ومدنی در ماده بنظر نرسید ومثال های قرینه قاطعه در موضوع حقو
عندالضرورت االحکام وشرح آن ذکر گردیده استة) مجل١٦٥٩(

ن حل مطلب نمود.می توان با مراجعه بآ

پرسش  ریاست محکمه استیناف والیت جوزجا ن:- ٢٦
در دفع تعرض درمورد اموال غیرمنقول اگر عقار بنام مدعی علیه -١

باشد طبعاً انتقال صورت می گیرد آیامحصول گر فته شود یا خیر؟
هر گاه در محکمه  استینا ف بعد از نقض  فیصله ابتدائیه حکم به -٢

تینا ف نفع همان محکوم له محکمه بتدائیه  صادرگردد محکمه اس
اگر اخذ نماید کدام محصول ازابتدائیه ید یاخیر ؟محصول اخذنما

یااستینا ف ؟
)  قانون اصول محاکمات مدنی چنین تصریح بعمل ٢٨٤در ماده (-٣

آمده است: ا سنا دیکه از اقرارمقر یاقایم مقام مقر ترتیب گردیده 
باشددرحصه مقر وورثه آن بدون دورا ن دعوی مدار اعتبار است 

ضا ئی موضوع راخاتمه محاکم درهمچوحالت  به صدور قرار ق
عی پنداشته می شوداما میدهند که این قرار ها از جمله قرارهای قط



١٤٥

اد ماده ننی آن رادرماهیت موضوع تلقی مینماید باستمحاکم فوقا
ید.ول محاکمات مدنی آن رانقض می نما)  اص٢٦٧(
)  قانون ٤٠١هرگاه درمحکمه فوقانی در مطابقت حکم ماده (-٤

تائید فیصله صادره محکمه ابتدائیه  قرار اصول محاکمات مدنی به
صادر شده باشد بعداً قرار صادره محکمه فوقا نی دردیوا ن مدنی 
ستره محکمه نقض گردد دراینحالت دیوان مدنی مرافعه چگونگی 

رادر رابطه به فیصله ابتدائیه که صراحتاً ازطرف تمییز نقض اجراآت
وا ن ارسال نما ید یاخوددینگردیده اتخا ذ نماید به محکمه ابتدائیه 

ید؟مرافعه ابتدائیه رسیدگی نما
توضیح:

چون در دعوی دفع تعرض درصورت اثبات آن مدعی به -١
دردست مدعی دفع  تعرض باقی می ما ندواصالً حکم به اثبات ید 
مدعی دفع تعرض صادرمی گرددبناًء ایجاب محصول را نمی کند. 

جاب محصول را اصالً دعوی دفع تعرض دعوی ذوالیدی بوده ای
نمیکند.

چون درنفس االمر فیصله محکمه فوقا نی بتائید فیصله ابتدائیه -٢
صدور یافته است ایجاب محصول رانمی کند.

)  ا صول محاکمات ٢٨٤برداشت محکمه مذکور از حکم ماده (-٣
مدنی درست وسالم بوده است اگر محاکم فوق به نقض  آن متکی 

)  ١٩٨میورزد خالف حکم ما ده (مذکورمبادرت )  قا نون ٢٦٧بماده (
نون مذکور می باشد ازآن جلوگیری بعمل آید.قا
) ا صول محاکمات مدنی قرار ٤١٥ازاینکه وفق هدایت ماده (-٤

ابتدا ئیه تحت رسیدگی فیصله صادره دیو ان مدنی مرافعه مویدئی قضا
فعه فته است درصورت نقض قرار قضا ئی دیوا ن مدنی مراقرار گر

١٤٦

ن مدنی تصمیم قضائی باقیمانده است دیوافیصله ابتدائیه بدون تصریح 
مرافعه دوحالت را درنظر گیرند:

اول اینکه اگر فیصله ابتدا ئیه  موا جه به بطالن باشدبدیهی است که 
بعد از صدور قرار قضائی بربطالن آن بمحکمه ابتدائیه ارسال می 

گردد.
دا ئیه موا جه به نقض با شد بعد از اینکه در صورت فیصله ابت-دوم 

  ً صدور قرار قضائی برنقض آن خود دیوا ن مدنی مرا فعه استینا فا
گی نماید.ه رسید

پرسش ریاست محکمه والیت دایکندی:- ٢٧
که بنظرمیرسد درسالهای قبل عده از اشخاص به صورت از آنجای

زش متخاصمین دریک محدوده که اسناد بنیادی وقانونی مطابق ار
های قانونی تنظیم امور زمینداری وغیره قوانین نافذه کشور در اختیار 
نداشتند خصومتی را در محکمه آن وقت براه انداختند ومحکمه 
ذیصالح وقت هم بدون این که درقسمت داشتن ونداشتن اسناد 
مدارحکم طرفین تماس بگیرد ابراءخط شرعی ویا فیصله اصالحی 

طرفین قضیه صادر نموده است اما خویشرا به منظور قطع خصومت
سند صادره محکمه وقت تاکنون در دفتر اساس رسماً به اسم دارنده 
سند قید نگردیده کماکان دردسترس شان قراردارد روی هم رفته پس 
از گذشت برهه از زمان مشخص دیگری به صفت مدعی تبارز نموده 

می نماید علیه دارنده همین سند مذکور ادعای ملکیت نموده است و
احاله میگردد از له شرعی به محاکم مربوطه این والوقضیه غرض فیص

اینکه همچوسند دارای ثبت محفوظ قضاء و امثال بوده و کدام 
است اين اشکالمالحظه راجع به ترتیب آن نزد محکمه وجود ندارد 



١٤٧

درحین ترتیب وثیقه مذکور داشتن اسناد قانونی طرفین دعوا كه 
است درصورتیکه بعمل آمدهاجراآتر زمینه دومطرح نگردیده 

برمبنای اسناد قانونی ترتیب نشده باشد درحین بروز همچووثائق
ی را ئدعوای جدید باالی همچو اسناد محکمه چه نوع طرزالعمل قضا

گردد.پیش گیرد تا مشکالت قانونی در روشنی احکام قانون مرفوع 
توضیح:

ست آورده اند نسبت اینکه اسنادی که اشخاص فوق الذکر قبالً بد
بوسیله محکمه ذیصالح ترتیب گردیده اسناد رسمی بوده تا زمانیکه 

) ٢٨٧و٢٨٤جعل ومشبوهیت آن ثابت نه شده باشد طبق هدایت مواد (
قانون اصول محاکمات مدنی بحیث اسناد مثبته شناخته شده دلیل 

ل اثبات اثبات والزام میباشد هرگاه باالی اسناد مذکور دعوی جع
) قانون ٣٠٢و٣٠١ومشبوهیت صورت گیرد محکمه طبق احکام مواد (

نمایداجراآتمذکور در مورد 
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٢٨

) قانون اصول محاکمات مدنی در دعوی دفع ٣٢٩طبق حکم ماده (
تعرض در مدعی بهای غیر منقول بعد از ثبوت ذوالیدی مدعی از 

مطالبه میگردد اما فهمیده نمیشود که مدعی علیه حجت وبرهان
منظور از حجت وبرهان چی بوده آیا شهود هم از جمله حجت 

وبرهان محسوب میگردد یا خیر؟
توضیح:

اخیر زمثل کنهب معتبره فقتاست در کت وبرهان حجشهود از جمله 
) شاهد از جمله ال االقرارةمتعدیةحجةالبینوعینی وغیره ذکر است(

گر حجت ماستزیرا اقرار هم حجت .است نه اقراریهحجت متعد
١٤٨

ه است بناًء اگر مدعی علیه دفع تعرض قاصره ولی شاهد حجت متعدی
مدعی بها را مي نماید وباقامه شهود می پردازد این اقامه ءادعای شرا

شده وحکم محکمه بنفع مجوز تعرضششهود حجت پنداشته شده 
آن انجام می یابد.

ستیناف والیت فاریاب !پرسش ریاست محکمه ا- ٢٩
اگر كه) قانون اصول محاکمات مدنی تصریح گردیده٤١٩در ماده (

جانب مقابل معترض حاضر نشود حق اعتراض معترض باقی میمایند. 
در حالیکه بعضی از کسانیکه به محاکم ابتدائیه به نفع شان فیصله 
میگردد در محاکم استیناف خود را کناره میدارند و به جلب هم 

اضر نمیشوند پس معترض تا کدام وقت منتظر باشد ومحکمه ح
نماید؟اجراآتاستیناف در مورد اوراق چه نوع 

توضیح:
) این است که عدم حضور طرف مقابل معترض به ٤١٩هدف ماده (

محکمه در میعاد معینه در حصه سقوط حق اعتراض معترض ویا 
محکوم علیه کدام تاثیر ندارد.

) قانون اصول محاکمات ٣٩٣به حکم ماده (محکمه فوقانی مطابق 
لل بودن فیصله محکمه تحتانی را باثر شکایت دمدنی قانونیت وم

جانبی که فیصله محکمه تحتانی به ضررش صادر شده ارزیابی میکند 
اعتراض متعرض وشاکی در صورتیکه فیصله صادره قانونی باشد

اعتراض معترض را رد نموده وفیصله مذکور را تائید می کند واگر
د ولی معترض شوارد باشد ویا اینکه در فیصله خال ونواقص موجود با

نقض نموده صورت فیصله راهردوبآن تماس نگرفته باشددر
وعندالضرورت فیصله را به محکمه تحتانی ارجاع میدارد که تا اینجا 



١٤٩

تمام شده دیده صشقدائیه به نتضرورت بحضور طرفی که فیصله اب
موضوع را تحت ،ود محکمه فوقانی بعد از نقضنمیشود واگر خ

رسیده گی قرار دهد درین صورت اگر مدعی حاضر نه شد طبق 
بعمل می آید واگر اجراآتام قانون در حصه غیابت مدعی احک

مدعی علیه غائب گردید حکم غیابی مطابق فصل نهم باب دوم قانون 
) ٤١٩ه (اصول محاکمات مدنی در مورد واجب التعمیل میباشد وماد

قانون مذکور این مطلب را افاده میکند که عدم حضور طرف مقابل 
صادر شده در میعاد معینه قانونی فعشیعنی کسیکه فیصله ابتدائیه به ن

در سقوط اعتراض معترض کدام تاثیر نداشته حق اعتراض معترض 
بحالش باقی بوده ومحکمه فوقانی مکلفیت دارد که باعتراض مذکور 

دهد.باثرترتیب
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت بادغیس !- ٣٠

اگر ١٣٨٤در رابطه به قانون تشكيل وصالحيت قضائي منتشره سال
آن خيلي ها كلي تدوين شده نظر به قوانين دقيق مطالعه شود مواد

سابقه درين راستا ايجاب توضيح وتشريح بيشتري را مينمايد و تجديد 
ت روز وتوسعه تشكيالت قضائي نظر وهمه جانبه را نظر به ايجابا

.بازنگري را مينمايد
آماده ١٣٨٤قانون تشكيل وصالحيت قضائي سال ٢٣در ماده -١

است محاكم استيناف فيصله ها و قرا ر هاي محاكم تحتاني را ميتواند 
طبق احكام قانون تصحيح نقض تعديل تائيد يا لغو نمايد. 

موضوعات جزائي حق در صورتيكه فيصله هاي محاكم ابتدائيه در
العبدي وحقوقي مدني وفاميلي يكمراتبه نقض ميشود و ضمن قرار 

ل به محكمه حاكمه اولي كه حكم را صادر قضائي با توضيح دالئ
١٥٠

نموده غرض فيصله مجدد عادالنه مطابق مقررات واصول مشروعه 
ونواقص قانوني مسترد ميشود بدليل تخطي از احكام قانون نقض 

ت بمرحله سوم محكمه ابتدائيه ميتواند فيصله سومي ميشود درين صور
مجدد را صادر نمايد يا اينكه در ديوان مدني وحقوق عامه ويا ديوان 

رياست محكمه استيناف بشكل ابتدائي مورد بررسي قضائي قرار ءجزا
داده شود قانون گذار اين موضوع را ناديده گرفته ومسكوت عنه 

ين خصوص در همين قانون گذاشته تكليف محاكم استيناف در
روشن نه شده:

توضیح:
محكمه فوقاني بعد از نقض فيصله محكمه تحتاني طبق هدايت بند 

) قانون اصول محاكمات مدني صرف براي يك مرتبه ٣٩٨دوم ماده (
تيد ضرورزوآنهم در صورتيكه به گرد آوري داليل وتحقيات م

كمه جهت ضيه را به محكمه حااس گردد مي تواند كه قــــاحس
گي مجدد ارجاع نمايد در غير حالت فوق خود محكمه رسيده 

»ابتدائيه«فوقاني اقدام به فيصله مجدد مي نمايد ومحكمه تحتاني 
صالحيت فيصله براي بارسوم را ندارد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیساء- ٣١
) ق.ا.م.م ذیالً تصریح گردیده ٣٩٨صالحیت محاکم مرافعه در ماده (

است.
ح به منظور رسیده گی مجدد در حکمه ذیصالارسال قضیه به م-١

صورت بطالن فصیله.
اقدام به صدور فیصله جدید در صورت نقض فیصله.-٢



١٥١

محاکم استیناف با استفاده از صالحیت های قانونی در صورت نقض 
فیصله محکمه تحتانی باید به صدور فیصله جدید اقدام نماید اما بدون 

این امر مبادرت ورزند تمام دوسیه های نقض شده را حتی اینکه به
محکمه اجراآتارسال مینمایند که این امر ودوباره به محکمه تحتانی 

باشد امید که در جهت ) ماده مذکور می٢تحتانی مخالف حکم بند (
در زمینه تجویز مناسب اتخاذ گردد.اجراآتت سالم

توضیح:
محاکمات مدنی در قسمت بند اول ) قانون اصول ٣٩٨راجع به ماده (

کدام اشکالی وجود ندارد که در صورت بطالن فیصله به محکمه 
هت رسیده گی مجدد ارجاع میگردد در قسمت بند دوم جذیصالح 

که چنین مشعر است: اقدام به صدور فیصله جدید در صورت نقض 
فیصله محکمه تحتانی یا در صورت ضرورت ارجاع قضیه به محکمه 

ه منظور گرد آوری دالئل وتحقیقات مزید جهت رسیده گی حاکمه ب
مجدد. 

در اینجا بند دوم دو قسمت دارد یک قسمت آن اینکه محکمه 
ه صدور فیصله جدید اقدام کند.بفوقانی خود 

وقسمت دوم  اینکه: حکم صادر شده ولی دلیل کافی وجود ندارد 
از آن ویا قضیه ایجاب تحقیقات مزید را می نماید مگر محکمه

می گردد تا ارسالکرده لذا دوسیه دوباره محکمه تحتانی ضماغا
جسته ل صادر نماید ویا تحقیقاتیکه موضوع را بر دحکم خود را مست

میسازد صورت گیرد زیرا محکمه تحتانی داخل منطقه بوده وشنرو
میباشد یکار آن با مردم قریب تر واضافه تر نظر به محاکم فوقانووسر

ل در محکمه ابتدائیه قوی تر میباشد واگر منظور گردآوری بناًء دالئ
١٥٢

فوقانی به صدور فیصله اقدام هدالئل وتحقیقات مزید نبوده محکم
نماید در این صورت ارجاع قضیه بعد از نقض توسط محکمه فوقانی 

به محکمه دبدون وجود ضرورت به گردآوری دالئل وتحقیقات مزی
نی باید از آن اجتناب ورزند.تحتانی بی مورد بوده محاکم فوقا

پرسش ریاست  محکمه استینا ف  والیت جوزجا ن:- ٣٢
)  قانون تشکیل وصالحیت محا کم قوه ٣٣) ماده (٢درفقره (-١

) ١گی قضایای مندرج فقره (ه قضا ئیه محکمه استینا ف حین رسید
قض ، تعدیل ، تایید  این ماده  میتوا ند طبق احکام قانون تصحیح ، ن

)  اصول محاکمات مدنی چنین ٣٩٨)  ماده (٣یند اما فقره (نمایالغوه 
بیان مینماید:

فیصله  های محاکم تحتانی عاری ازموارد بطالن نقض ودارای نقایص 
ت در اعدادوار قام ازطرف محکمه فوقانی نقض نشده هایا اشتبا

صالح به محکمه تحتانی اعاده می نقصان واصرف جهت استدراک
وقابل غور است.بودهه تنا قضگردد در  بین دوماد

)  قانون تشکیل وصالحیت محاکم توظیف یکی ٣٥درماده (-٢
ازقضات محکمه استیناف به محاکم ابتدا ئیه  در صورت ضرورت 
پیشبینی شده آیا رئیس محکمه استیناف قضات محاکم ابتدائیه را به 

محکمه ا ستینا ف توظیف کرده میتوا ندیاخیر؟
یت شرعی قبالًدرهر سال ازطر یق ریاست در رابطه به تسعیر د-٣

دار اال نشاء مقام عالی ستره محکمه تثبیت می گردید به تما م محاکم 
لمال خبرداده می شد ا ما درا ین اوا خر کمافی السابق امتحدطور

دچار مشکالت صورت نگر فته محا کم از این نا حیه اجراآتکدام 
شند.می با
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توضیح:
ق هردوما ده مندرج استهدائیه  عطف هرگاه به نصوص ومنطو-١

بمنظور استدراک وتصحیح توجه گردد  احاله واعاده فیصله ابتدا ئیه 
است که بغیر قص وخال های شکلی تصریح بعمل آمدهدررفع نوا

م ا شد بنابرین بین دوماده فوق کدان وتعدیل می بازموارد نقض ،بطال
تنا قض  وتباین به نظر نمیرسد.

رئیس محکمه استینا ف درنص ما ده متذکره مقید چون صالحیت -٢
به توظیف قضا ت محکمه استینا ف به محاکم  ابتدا ئیه  داخل حوزه 
تحت صالحیت اومی با شد شامل اطالق نمی با شد بنا بر این رئیس 
محکمه ا ستینا ف حایز صالحیت  توظیف قضات محاکم ا بتدا ئیه 

بدیوان های استینا ف نبوده است .
گرچه عطف به سوابق متحدالمالها ی شورای عالی ستره محکمه ا-٣

صادرگردیده است که هامتحدالمالدرین مواد ١٣٨٢یا١٣٨٣درسال 
حین برخوردمحاکم به تعیین تسعیر  وجه ومقدار دیت ازا هل خبره 

در محالتی که امکان وبانک مرکزی (افغانستان بانک) که معموالًبه 
اتحا دیه زرگری اطالق موجود نباشد، به با دافغانستان بانک تماس 

می شودمعلوما ت اخد نمایند مگر خوبتر خوا هد بودکه ریاست 
محترم دا راالنشا ء ستره محکمه روحیه قبلی را اعاده نما یند تابحیث 

حجت قوی درفیصله های محاکم به آن اتکا ء شود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٣٣

ئی دیوان های ستره محکمه مبنی بر نقض فیصله های قرار های قضا
استینافی رهنمودی وقابل رعایت در فیصله وتصمیم قضائی بعدی 

قرار های متذکره فاقد كهمالحظه میگرددميباشد،امابعضاًبهمحاکم 
١٥٤

دالئل وهدایات رهنمودی قانونی بوده صرف باذکر خطاء در تطبیق 
د که این امر باعث مشکالت ویا تاویل قانون مورد نقض قرار میگیر

در محاکم تحتانی گردیده واکثراً باعث نقض دوم میگردد لذا بخاطر 
جلوگیری از همچو حاالت احتراماً پیشنهاد میگردد تا در مورد طبق 
احکام قانون در مورد تخطی ها اشارات وهدایات صریح را بکار 

گرفته ومحاکم تحتانی را رهنمائی فرمایند.
توضیح:

) قانون اصول محاکمات مدنی تطبیق قرار ٤٠٥س هدایت ماده (به اسا
ابطالن فیصله در حصه یقضائی محکمه فوقانی مبنی بر نقض 

رسیده گی مجدد حتمی پنداشته شده گرچه ذکر نواقص وخطاهای 
بودن قرار یقانونی موجود در فیصله بطور اجمال در حصه غیر قانون

ر است که محاکم فوقانی حین محکمه فوقانی کفایت میکند اما بهت
تحریر نقض ویا بطالن به موضوع توجه نموده نکاتی را که باعث 

ه ساخته قسمی تحریر بدارند که ستردیده بر جگنقض یا بطالن 
منحیث رویه قضائی از آن در آینده استفاده شده بتواند.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت هرات !- ٣٤
ابتدائیه از اثر استیناف خواهی در موضوعات مدنی. فیصله محکمه

استیناف  والیت تحت غور محکمهمدنیدیوانمحکوم علیه، در
قرار میگیرد. ودیوان از صالحیت قانونی کار گرفته حکم محکمه 
ابتدائیه را باطل، نقض و یا غرض رسیده گی مجدد واپس به محکمه 

) قانون ٤٠٥ابتدائیه ارسال میدارد. محکمه ابتدائیه به اساس ماده (
اصول محاکمات مدنی مکلف به رسیده گی مجدد است. باید برای 
بار دوم موضوع را فیصله نماید. در حالیکه موضوعات جزائی هرگاه 

استیناف مورد نقض ویا بطالن قرار بگیرد، محکمه در دیوان جزای 



١٥٥

دیوان موصوف قضیه را به محکمه ابتدائیه ارسال ننموده وآن را خود 
ید. آنچه در مورد قضایای مدنی قابل مالحظه دیده میشود فیصله مینما

محكمه استينافاینست که گاهی دیده شده که فیصله ابتدائیه در 
ویا حکم شده استویا بدون اسباب بطالن باطل گرديدهنقض

ابتدائیه ایجاب تائید را مینمود ونقض وارد نیست با وجود آن محکمه 
ت. که این خود تراکم موضوعات ابتدائیه مکلف به فیصله مجدد اس

مدنی را در ابتدائیه به بار می آورد و طرفین دعوی زیاد سرگردان 
میشوند و باعث میشود تا محکمه مورد شکایت واعتراض جامعه قرار 
گیرد. درین مورد تسهیالتی اگر در نظر گرفته شود خوب خواهد 

بود.
توضیح:

) قانون اصول ٤٠٠و٣٩٩، ٤٠٥،٣٩٨در مورد پرسش فوق مواد (
آن مکلف میباشد.رد،محاکم به پیروی ازمحاکمات مدنی صراحت دا

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب !- ٣٥
محاکم استیناف ودیوان ستره محکمه طبق احکام مواد اجراآت

) قانون اصول محاکمات مدنی در رابطه به نقض ٤٦٨) و (٤٠٢،٤٠١(
رت وسط قرار قضائی صوویا تائید فیصله های محاکم تحتانی ت

یده دیوان مدنی وحقوق عامه ریاست میگیرد زمانیکه قرار قضائی مؤ
محاکم استیناف والیت از اثر فرجام خواهی نقض میگردد بهتر 
خواهد بود نقض مذکور به صورتحال فیصله محکمه ابتدائیه معامله 

باشد در ی قضائی نیز مانند سایر وثایق مجلدگردد وضمناً قرار ها
ینده کنده محفوظ داشته باشد.آ

توضیح:
١٥٦

دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه فیصله ها وقرار های صادره 
محاکم استیناف را از لحاظ قانونیت ومطابقت بااحکام شریعت طبق 

) قانون اصول محاکمات مدنی مورد ارزیابی ٤٥١حکم بند اول ماده (
در صدور فیصله در اثر غور ودقت ثابت شود کههقرار میدهد هرگا

غرض وها وقرار های متذکره تخطی قانونی بعمل آمده آنها را نقض 
صدور فیصله مجدد به محاکم تحتانی ارجاع می نماید در صورتیکه 

استیناف توسط دیوان هیده دیوان مدنی وحقوق عامه محکممؤقرار 
مربوط ستره محکمه نقض گرددوعلت نقض خالصه ونواقص موجود 

ائیه باشد دیوان مربوط محکمه استیناف مکلف است در فصیله ابتد
که فیصله صادره محکمه تحتانی را نقض نموده با ارسال یک 
مکتوب محکمه مذکور را مطلع بسازد وخودش اقدام به صدور 

بمانند کتب وثایق هاساختن قراردفیصله مجدد نماید در باره مجل
ات محاکم امکانمقام با صالحیت ستره محکمه بادر نظر داشت

.صادر خواهند فرمودالزم ومقتضیهدایت
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت سمنگان !- ٣٦

حکم قضاء مستند بر مدارک «ق.ا.م.م چنین صراحت دارد: ٤٩٩ماده 
در » اثباتیه و علیه یک یا بعضی از وارثین حکم برکل ورثه است

ر مدعی له وارثیکه درادعوی میراث اگر از جمله ورثه یکتن دعوی
بها ذوالید است باثبات برساند آیا این حکم حقوق سایر ورثه را هم 
ثابت میسازد وهر وارثیکه در متروکه سهم دارد بدون استدعا ودعوی 
وحکم جداگانه محکمه مطابق، همان فیصله وهدایت ماده مذکور 
سهمیه خویش را از وارث ذوالید به دست آورده میتواند ویا اینکه 

) مجله ١٦٤٢مفهومی دیگری دارد که در حکم ماده (ماده مذکور 
االحکام آنعکاس یافته است؟ موضوع قابل توضیح دیده میشود. 



١٥٧

توضیح:
یکی از ورثه حاضر، باالی شخصی که در عقار ذوالید باشد هرگاه

دعوی ملکیت موروثی را نماید مثالً: بگوید که این عقار از پدرم 
غائب است بطریق ارث انتقال یافته بعد بوده برای من وبرادرم که فعالً 

را باثبات برساند شیاث دعورجراوداد ورثه عاز بیان موت مورث، ت
محکمه نصف مدعی بها را بطور مشاعی برای مدعی حکم میکند 

ه غائب بنزد ذوالید باقی می ماند سپس اگر برادر غایبش حاضر صوح
اقامه شهود نمود محکمه ذیصالح بدون اراش هومطالبه حصگردید

شخص غائب ونصیب به همان حکم سابق اکتفاکرده حصه
عندالحکم را در وقت حضورش برایش تسلیم می نماید زیرا نظر به 
قاعده ، یکی از ورثه در دعوای که علیه میت ویا له میت اقامه 

م واقع می شود در حقیقت اثبات ملک برای میت صمیگردد بحیث خ
برای ورثه انتقال یافته است بناًء باثبات صورت گرفته بعداً بطریق ارث 

مجدد وحکم مجدد ضرورت احساس نمیگردد همان حکم که برای 
یک وارث صورت گرفته در واقع حکم برای تمام وارثین دانسته می 

جعه ورثه غائب توسط صدور قرار قضائی در اشود ومحکمه هنگام مر
بین حکم اش تصمیم اتخاذ می نماید. تفاوتی کههحصه تسلیم حص

) ١٦٤٢) قانون اصول محاکمات مدنی ومحتویات ماده (٤٩٩ماده (
ت که ماده مذکور مجلة االحکام ن اسمجلة االحکام وجود دارد ای

ای سایر ورثه میداند که برحکم برای یکی از ورثه را وقتی حکم 
) قانون ٤٩٩اثبات حکم بوسیله بینه صورت گرفته باشد ولی ماده (

که عبارت از اسناد، شاهده تمام مدارک اثباتیهمذکور در برگیرند

١٥٨

) قانون اساسی محاکم ١٣٠است، میباشد وطبق هدایت ماده (وقرینه
مکلف اند که موافق هدایت ماده مذکور عمل نمایند.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان !- ٣٧
آنعده ملكيت هاي دولتي كه از طرف دولت براي يكتعداد اهالي در 

ليه موقت اجازه حق انتفاع برايشان داده شده است كه از بدل ما
سالهاي متمادي تحت تصرفات وذواليدي شان قرار دارد ودر آن 
كشت وزارعت مينمايند ودر دفاتر امالكي بطور كشتمندي قيد وثبت 
ميباشد، اگر در همچو امالك ادعاي غصب صورت گيرد يا از طرف 

بايد نمود.اآتاجراشخاص غصب شده باشد چه نوع بعضي
توضیح:

االحكام چنين مشعر است:) شرح مجلة١٦٣٧ماده (
ت بروديع مستعیر عيديع ومودع در دعوي ودحضور هر يك از و

تاجر در دعوي اجاره بر سومرموجربر معيردر دعوي مستعارومعي
تاجر ومرتهن وراهن در دعوي رهن بر مرتهن شرط است.سم

ن مورد غصب قرار گيرد در وومرهمستعار ماجور ،يعتداما اگر و
مرتهن ميتوانند بر غاصب اقامه دعوي تاجر،سم،يرتعمس،يعداينصورت و
ولي مالك اين اموال تنيسینيازلمالك اين امواحضورنمايند وبه 

بدون حضور اين اشخاص دعوي داير كرده نميتواند. بناًء بر هدايت 
شان طور اجاره تاجر ومستعیر كه زمين هاي دولتي نزدسماده فوق م

ا عاريت قرار دارد اگر غصب گردد حق دعوي را بر غاصب یو
دارند.
پرسش دیو ان تجارتی محکمه استینا ف والیت کابل:- ٣٨



١٥٩

نما ینده شرکت توسط مکتوب غرض انتقال ملکیت صورت معرفی
می گیرد طور مثال موتر باسم مشتری انتقال میگردد  آیا معرفی 

داردیاخیر؟نماینده مذکور شکل قا نونی
توضیح:

در صورتیکه مهروا مضاء رئیس شرکت ومعا ون آ ن نزد محکمه 
موجود باشد در فروش اموا ل منقول شرکت مکتوب خاص برای 
نماینده مذکور داده شده با شدبعد ازتطبیق مهروا مضا ء ا سنا دشرعی 

فروش اموا ل مذکور امضا ء شود.
یت کا بل:پرسش دیوان تجارتی محکمه استینا ف وال- ٣٩

کمپنی  های بزرگی درخارج هستند میخوا هنددر افغانستان بهمان 
اسم شرکت ثبت وراجستر نمایند طوریکه رئیس شرکت فالن شخص 
بدون سهم ومعا ون شرکت فالن شخص بدون سهم و بامعاش 
ماهوارکار می کنند در موردثبت مذکور طالب هدا یت می باشیم که 

آیا ثبت شودویا نه؟
توضیح:

چون شرکت هامعامالت بزرگ تجارتی را درداخل افغا نستان انجام 
ن راجستر وثبت رکت باسرمایه معین درداخل ا فغانستامی دهندبایدش

با شند و نمایندگی اگر سرما یه معین  راثبت نکرده است بنا ًء حق 
فعا لیت وراجستر را ندارد.

پرسش  ریاست محکمه خاص ملکیت ها:- ٤٠
رافعه در اثر غیابت معروض علیه به جلب واعالن محاکم ابتدائیه  وم

توسط اطالعات جمعی ا قدام میدا رد موصوف بعد از اعال م یک 
مرتبه حاضر می گرددولی بازهم درجلسات بعدی غایب می شود آیا  

١٦٠

همان حضورمدعی علیه اثرات جلب واعال ن رادیو را خنثی می کند 
ور ؟ جلب واعالم رادیوئی  مجددضرورت است ویا چط

توضیح:
هرگاه معروض علیه بعد ازجلب های سه گا نه واعال ن رادیو 
بمحکمه حضور یابد وبعداً از محکمه کنا ره گیری ورزد درا ین 
حالت محکمه به منظور رعایت اصل حقوق تسا وی طرفین برای یک 
مرتبه ویراتحت جلب قراردهد ودرصورت ادامه غیابت بدون عذر 

کام تعیین وکیل مسخر را درمورد تحت موجه محکمه میتواند اح
قراردهد.ءاجرا

چون کمیته خاص ملکیت ها حاال ملغی می باشد عنوان پرسش قابل 
یر است.يتغ

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت بلخ:- ٤١
هزار هاجریب زمین بکر وبایر دولتی ، امالک شخصی -الف 

ولت درخالل شرایط تنظیمی ازطرف اشخاص به عنوان نماینده د
درحال فقدان صالحیت باالی افرادبفروش رسیده است اسنادرسمی 
آن توسط قضات فاقد انسال ک ترتیب شده است الی اکنون  چندین 

مراتب دست به دست قباله گردیده است.
عده از تعمیرات رهایشی وادارات دولتی بدون طی مراحل -ب 

آن نیز استمالک نمره بندی گردیده به فروش رسیده وا سنادشرعی
ترتیب شده و چندین باربین افراد عنوانی خرید وفروش تبادله گردیده 

است.



١٦١

زی سی هزار جریب زمین بکروبایر دولتی واقع دوجنا ح موا-ج
سرک حیرتان ازطر ف اشخا ص ذی نفوذ به عنوا ن کمپ  مهاجرین 
ولسوالی دولت آباد تصرف گردیده که برای توجیه تصرف ایشان 

عی ذوالیدی درمحکمه ابتدائیه  ولسوالی حیرتان اقرارخط های شر
ترتیب گردیده وبرمبنای همان اقرارخط های ذوالیدی توسط قباله 

الیکه ساحه های قطعی باالی افرادفروشات صورت گر فته است . درح
لی نهر شاهی بوده اسناد ذوالیدی خالف بوط ولسوامتذکره مر

چهار حلقه چاه صالحیت ترتیب گردیده والی اکنون درساحه فقط
ه ت غیر شرعی گر فتن  جلو تصرفاردیده چگونه میتواعمیق حفر گ

لید صورت گیرد یااشخاص حقیقی موردفوق دعوی باالی ذواشوددر
وحکمی باالی اشخاص متعدد اقا مه دعوی نما ید آیا محاکم میتوا 

نند همچوقضایاراحل وفصل نما یند.

توضیح:
ناشی از هر گونه قضایارا درهر صورت محکمه صالحیت دعا وی 

دارابوده باتفکیک نوعیت وتشخیص  صالحیت میتوا ند به حل وفصل 
بحث امالک دولتی چنین دعاوی بپردازد ازاینکه درموضوع مورد

ت ) ریاست دولت ومصوبا٨٣فرمان (احکاممطرح است بناءًً
حدوث گرفته شود درصورت یعالی ستره محکمه در رابطه مدنظرشورا

االحکا م وماده ة)  مجل١٦٣٥ده (ه شرعی مندرج مادعا وی مسئل
)  قا نون اساسی مرعی گردد. وهمچنان طبق متحد ١٢٠) ، (١٢٧(

محکمه داراالنشاء ستره محکمه که باالثر پیشنهاد ریاست ١٣٨٥المال 

١٦٢

مقام ریاست دولت صورت گرفته ١٣٨٥بلخ وحکم تاریخی استیناف
بعمل آید.اجراآتدر مورد 

محکمه والیت دایکندی:پرسش ریاست- ٤٢
چون اکثریت ساکنین والیت دایکندی اهل تشیع است وطبق ماده 

)قانون اساسی درمورد مسائل احوال شخصیه فیصله به حکم فقه ١٣١(
جعفریه میشود وبه نظر علماء اهل تشیع درفقه جعفری تفریق بین 

زوجین ویا فسخ نکاح ویا اجرای طالق بدون رضایت زوج نمیشود.
محکمه درمورد مسائل احوال شخصیه دچار مشکل است اکثر لهذا 

فامیل ها که موضوع شان به صلح حل نشود به محکمه رجوع می 
کند خواهان تفریق می باشد یا به سبب ضرور ویا غیوبت ویا عیب 
ویا عدم انفاق وزوج بدون اخذ پول زیاد راضی به طالق نمیشود 

وزوجه توان اداء آن را ندارد.
ائل دیگر احوال شخصیه طرفین دعوی فتواهای مختلف از وهم درمس

مراجع تقلید به محکمه تقدیم می کند آیا محکمه میتواند تا تصویب 
قانون احوال شخصیه وفق احکام قانون مدنی اصدار حکم کند ویا 

اینکه معطل بماند؟
توضیح:

) قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مبنی بر ١٣١در ماده (
قضایای احوال شخصی بر طبق مذهب اهل تشیع قید مطابق رسیدگی

به احکام قانون وجود دارد. چون قانون احوال شخصیه اهل تشیع تا 
هنوز نافذ نگردیده است، بناًء محاکم الی نفاذ قانون مورد بحث مطابق 

نمایند.اجراآتکماکان ١٣٥٥احکام قانون مدنی مصوب سال 



١٦٣

دی:پرسش ریاست محکمه والیت دایکن- ٤٣

دراختیار نداشته از بعضی قضایائی وجود دارد که طرفین هیچگونه اسناد قانونی 
) سال به این طرف درتصرف و ذوالیدی شان قرار ٥٠الی ٤٠عرصه (

داشته ودولت هم علیه همچو اشخاص کدام ادعای نکرده است 
محکمه در برابر دعاوی همچو اشخاص واصحاب دعوی از چه نوع 

بگیرد تا مشکل محکمه وطرفین حل وفصل گردد؟رویه قضائی کار 

توضیح
درصورتیکه ملکیت به دولت مربوط نباشد محاکم درین مورد 

) قانون اصول محاکمات مدنی به مرور زمان ٢١) ماده (٨مطابق فقره (
تصمیم اتخاذ نمایند.

١٦٤

بخش چهارم

توضیح بھ استھداآت امور 
وثایق ،محصول
ومصارف محاکم 



١٦٥

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ١
ول فیصله را که محکوم له قرارگرفت محصيچون شخص

د وفیصله غرض غور استینافی به دیوان مدنی دربانک تحویل مینمای
ارجاع ودیوان متذکره فیصله ابتدائیه را نقض وغرض فیصله مجدد به 

وع درمحکمه ابتدائیه به اصالح محکمه ابتدائیه ارسال میدارد موض
خاتمه می یابد دراین صورت اگر دعوی دربدل عقارصلح گردیده 
باشد ودعوی داخل صورت حال شده باشد از بدله صلح محصول 
قباله گرفته  نمیشود زیرا محصول فیصله محصول قباله بوده است. اگر 
دعوی داخل صورت حال نشده باشد درین صورت محصول اصالح 

گردد یا مبلغی که در فیصله  تحویل نموده مجراء داده خط اخذ
شود؟

توضیح:

مطابق قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی درقضایای مدنی 
وتجارتی محصول از محکوم له اخذ نمیگردد بلکه محصول از 
محکوم علیه اخذ می گردد ولی درمورد اینکه شخص درمحکمه 

موده و درمحکمه استیناف نیز به ابتدائیه به تحویل محصول مبادرت ن
تحویل محصول مکلف میگردد محصولی را که وی درمحکمه 

) فقره اول ماده دوم تعرفه ٥ابتدائیه تحویل نموده است، مطابق بند (
محصول دولتی درمحاکم ج.ا.ا  برایش  مجرا داده میشود. همچنان به 

ل تاسی از آن درصورتیکه شخص درجریان محاکمه بعداً به تحوی
.محصول مجدد مکلف گردد برای وی مجری داده میشود

١٦٦

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب:- ٢
ملکیت مربوط یک اداره دولتی درصورتیکه به یک اداره 

دولتی داده شود و اداره مذکور ازمحکمه تقاضا قباله نماید آیا ديگر
ایجاب اجرای قباله را می نماید؟

نماید، قانوناً والی ها منحیث نماینده دولت اگر ایجاب اجرای قباله را
بحیث بایع و مشتری قرار میگیرند درچنین حالت اگر بایع والی 
والیت را قبول نمایم بحیث مشتری چی کسی قبول گردد وهمچنان 

اگر بایع شاروالی باشد چگونه اجراآت صورت گیرد؟
توضیح: 

دولتی بعوض ویا هرگاه ملکیت ازیک اداره دولتی به اداره دیگر-١
بدون عوض انتقال مینماید ضرورت به ترتیب قباله نبوده انتقال 
ملکیت باثر پیشنهاد اداره دولتی بعد از منظوری رئیس جمهور 
صورت میگیرد البته ادارات ذیربط درمورد عقاریکه انتقال میگردد 
تفصیل نوعیت، موقعیت، مساحت، حدود وسایر مشخصات ملکیت را 

مذکور درج می نماید.در پیشنهاد 
که ملکیت به اداره دیگر دولتی یاگر بایع شاروالی باشد درصورت-٢

انتقال می نماید حسب ماده اول اجراآت میشود ولی اگر ملکیت 
ازطرف شاروالی به اشخاص حقیقی انتقال می نماید والی مطابق فقره 

دولت ) قانون ادارات محلی منحیث بایع بالوکاله ازطرف١٤) ماده (٨(
دروثیقه قباله قطعی  نیابت می نماید.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان:- ٣



١٦٧

تعلیماتنامه تحریر ١١درج نمبر تذکره تابعیت شخص مطابق ماده 
٢٤/٢/١٣٤٠) ١٧١وثایق ضروری میباشد وهمچنان مطابق متحدالمال (

حتمی دارالنشاء شورایعای ستره محکمه درج نمبر تذکره در وثیقه
میباشد درغیر آن اعتبار ندارد در حالیکه اکثریت مطلق قشر اناثیه از 
داشتن تذکره بی بهره اند این مشکل چگونه حل گردد، قابل توضیح 

است.
توضیح:

درصورتیکه وثایق از اقراری اناثیه و راجع به التزام اوشان ترتیب 
صورتیکه میگردد حتی الوسع به اخذ تذکره تابعیت مکلف شوند ودر 

درجه اول اناثیه دروثیقه نبود یکی از اقاربموجودامکان اخذ تذکره
بحیث شاهد قرار گیرد وبه ترتیب وثیقه مبادرت شود.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیسا ! - ٤
گذاری عقار مورد فروش از طرف حین اجراء قباله راجع به قیمت

دیده میشود که اًاحیانت قیمت گذاری، محکمه مطمئن نمی باشد هیأ
بین قیمت گذاری ونرخ روز تفاوت قابل مالحظه دیده میشود بخاطر 
محصول دولت اگر یکی از اعضاء محکمه شامل هیئت قیمت گذاری 

گردد خوب خواهد بود .
توضیح:
) قانون اصول محاکمات ١٧٧-١٧٦احکام مندرج مواد ( همطابق ب

شتراک قضات ومنسوبین مدنی اهل خبره غیر قضات می باشند ا
٢٥/٨/١٣٨٤) ٦٧٦اداری محاکم در زمره اهل خبره خالف یادداشت (

اهل خبره وکار شناسان مطابق الیحه شورایعالی می باشد چون معموالً
ومقرره معینه قیمت گذاری می نمایند اگر نزد محکمه غبن فاحش 

١٦٨

ز به مالحظه برسد محکمه می تواند نظریه اهل خبره مجدد را غیر ا
که قیمت معینه مندرج یهیئات قبلی مطالبه نماید البته در صورت

عریضه بایع که بین متعاقدین مورد موافقه قرار گرفته با قیمت گذاری 
اهل خبره تفاوت داشته باشد محصول قباله از بلند ترین قیمت اخذ 

میگردد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک:- ٥

ه ش وثیقه شهداء طبق تعامل به اساس فورمدرمورد ترتیب
وثیقه اجراء میگردد که این طور ) ریاست شهداء ومعلولین،١٢(

رگ که محدوثیقه شهداء می شودیش ازباجراآت اسباب اجراء 
ومحکمه ومراجع عالی قوه اجرائیه ومیرعادی را نیز شامل میگردد،

هیچ مورد،ی میگردند درحالیکه محکمه درمتهم به اجراآت غیرقانون
نوع صالحیت کاری مبنی بر تثبیت مرگ شهداء نداشته وندارد لذا به 
مقام محترم پیشنهاد مینمایم تا صالحیت اخذ اقرارمردم محل را در 
وثیقه بداخل محکمه تصویب وبه محاکم ارجاع بفرمایند تا جلو جعل 

کاری ها وسوء استفاده ها گرفته شود.
توضیح:

ا شهود وثیقه وصایت خط ویا مقرین  درهمچوموارد الزم است ت
وثیقه اقرار خط حصروراثت از محل مسکونه شهداء باشند.

پرسش محکمه استیناف والیت فاریاب:- ٦
) تعرفه ٢محصول اثبات فیصله های حقوقی طبق هدایت ماده (

محصول دولتی درمحاکم ج.ا.ا ازمحکوم علیه اخذ میگردد اگر فیصله 
علیه با تعین وکیل مسخر غیاباً به مالمتی نسبت عدم موجودیت مدعی

غائب فیصله وغائب محکوم علیه قرار میگیرد پس درمورد اخذ 



١٦٩

نوع همحصول از محکوم علیه غائب که اصالً غائب میباشد چ
اجراآت گردد؟

توضیح: 
وکیل مسخر هیچگاه به تحویل محصول مکلف نمیگردد و ازطرفی 

ستره محکمه شورایعالی١٣٨٦/ ٥/٧) ٥٨٩هم حسب مصوبه شماره (
٢٨/٧/١٣٨٦) مورخ٢٥٩٣) الی   (٢٥٣٩(که ذریعه متحد المال شماره 

به محاکم اخبار شده است، رسیده گی استینافی وفرجام رسی به 
تحویل محصول محکمه تحتانی مشروط نمی باشد ومحکوم علیه 
غائب مدیون دولت بوده ودین مورد نظر قانوناً عندالحضورش قابل 

می باشد.تحصیل
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت پکتیاء:- ٧

متحد المال ستره محکمه حاکیست که آن عده اشخاصیکه 
یروتصحیح اسم وی یباید برای تغباشد عمرشان از هجده سال باال 

وثیقه شرعی ترتیب نشود اما از طرف ریاست معارف والیت پکتیا 
عمرشان کهعرفی می نماید برای تصحیح ویا تغیر اسم مرایشاگردان

از این ناحیه دچار مشکالت هستیم لطفا .از هجده سال باال میباشد
نمایند.رهنمائیدرمورد 
توضیح:

) قانون ثبت احوال نفوس تبدیل اسم بعداز تکمیل ٧٠مطابق ماده (
سن هجده و تصحیح اسم بعداز ظهور جلب مکلفیت عسکری 

ن صورت میگیرد آنهم برای  صورت گرفته نمیتواند واگر قبل از آ
یکبار ولی تصحیح اسم به ترتیبی که  اسم شخص تبدیل نگردد و به 

باشدکه شهرت داشته و احتمال جعل وتزویر وجود نداشتهیاسم
١٧٠

مانعی ندارد بطورمثال شخصی در اثنای تعلیم به یک ،تصحیح گردد
یا اسم نام داخل مکتب گردیده تذکره بنام اصلی بعداً اخذ می نماید و

مندرج تذکره وی به دفتر مکتب تصحیح نگردیده درین حال تصدیق 
اصلیت وشخصیت متعلم مذکور به تائید اسم اصلی مندرج تذکره 

وی صورت می گیرد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب:- ٨

سناد ) قانون اصول محاکمات مدنی ا٢٨٧باساس حکم ماده (
که ثبت محفوظ دیوان قضا را دارا ته می شودوقتی مدار اعتبار دانس

بهتر می بود که عالوه . برای تامین مصوونیت ثبت های محفوظ باشد
ثبت کمپیوتر نیز گردد.،براینکه اسناد درمخزن حفظ میگردد

توضیح: 
از والیات آغاز ایپروسه ثبت اسناد درکمپیوتر درمرکز وعده

نیز تنظیم وتصویب یوتر طرزالعمل ترتیب مثنی توسط کمپ، گردیده
این سیستم درسایر والیات نیز آغاز خواهد گردید.شده است، 

پرسش ریاست محکمه والیت دایکندی:- ٩
از اشخاص به ایاز آنجای که بنظرمیرسد درسالهای قبل عده

صورت متخاصمین دریک محدوده که اسناد بنیادی وقانونی مطابق 
اری وغیره قوانین نافذه کشور در ارزش های قانونی تنظیم امور زمیند

اختیار نداشتند خصومتی را در محکمه آن وقت براه انداختند 
ومحکمه ذیصالح وقت هم بدون این که درقسمت داشتن ونداشتن 
اسناد مدارحکم طرفین تماس بگیرد ابراءخط شرعی ویا فیصله 
اصالحی خویشرا به منظور قطع خصومت طرفین قضیه صادر نموده 

سند صادره محکمه وقت تاکنون در دفتر اساس رسماً به اسم است اما



١٧١

دارنده سند قید نگردیده کماکان دردسترس شان قراردارد روی هم 
رفته پس از گذشت زمان شخص دیگری به صفت مدعی تبارز نموده 
علیه دارنده همین سند مذکور ادعای ملکیت نموده است ومی نماید 

مربوطه این وال احاله میگردد از وقضیه غرض فیصله شرعی به محاکم 
اینکه همچوسند دارای ثبت محفوظ قضاء و امثال بوده و کدام 
مالحظه راجع به ترتیب آن نزد محکمه وجود ندارد تنها اشکالی که 

بدون درنظر داشت ترتیب وثیقه مذکور اين است كه موجود است 
اسناد قانونی طرفین دعوا صورت گرفته است، هرگاه ومالحظه

ثایقیکه برمبنای اسناد قانونی ترتیب نشده باشد درحین بروز دعوای و
دری رائمحکمه چه نوع طرزالعمل قضا،جدید باالی همچو اسناد

روشنی احکام قانون مرفوع شده باشد.پیش گیردتامشکالت قانونی در
توضیح:

اصالح خط وسایر انواع آن ثبت ،درصورتیکه وثایق ابراء خط
باشد محاکم هباشد ومطابق احکام قانون ترتیب شدمحفوظ داشته

برعایت آن مکلفیت دارند.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت زابل ! - ١٠

ه میی، قباله های قطعی به محکمه ارائیک تعداد اصحاب دعاو
ن از تحویل خانه یا مخزن دارند وقتیکه راجع به سقم وصحت آ

ارد که کنده قباله مربوط تحریر میدمعلومات اخذ می گردد جواباً
حریق گردیده در همچو حاالت محاکم چه نوع اجراآت نمایند . 

توضیح:

١٧٢

در صورتیکه مماثل قباله های مورد نظر وجود داشته واحتمال جعل 
٩وتزویر آن موجود نباشد محکمه ذیعالقه میتواند وفق هدایت ماده ( 

) تعلیمات نامه تحریر وثایق اجراآت نماید .٣١و
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار:- ١١

درمحکمه شهری اکثر اشخاص مراجعه مینمایند ومیخواهند که 
وثایق شان از قبیل حصر وراثت یا وکالت وغیره جهت اجرای حقوق 
تقاعد مورث آن ها درمحکمه شهری اجراء گردد، حینی که آز آنها 

ه شان مثالً از خوگیانی پرسان میشود و تذکره از آنها میخواهیم تذکر
د که ما درشهر جالل آباد نیا کامه وغیره ولسوالی ها است ومیگوی

بود وباش داریم برای جلوگیری از جعل وتزویر اگر وثایق شان 
اجراء شود بهتر است زیرا درجای شانمربوطههايدرولسوالی

مربوط تعداد ورثه به اهالی معلوم میشود و حجم تراکم کار در 
شهری کم میشود، طالب هدایت میباشیم.محکمه
وثایق حصروراثت در صورت امکان درمحل وفات متوفی توضیح:

ترتیب گردد، ودر صورتیکه وثیقه درغیرمحل نسبت ضرورت ترتیب 
میگردد، الزم است شهود وصایت خط ومقرین اقرار خط 
حصروراثت از محل مسکونه متوفا باشند ولی وثیقه وکالت در محل 

موکل ترتیب میگردد.سکونت 
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت پکتیا:- ١٢

درین اواخر ریاست کاروامور اجتماعی وکالت وثایق سابقه 
شهداء را به محاکم مسترد میکند که یک وکالت برای سه نفر است 
از آن اضافه قابل قبول نمیباشد درحالیکه یک شهید هفت ویا زیادتر 

الزم است که سه وثیقه وکالت برایش ترتیب ورثه داشته باشد پس 



١٧٣

گردد که این عمل از یکطرف مخالف شریعت و از جانبی سبب 
سرگردانی ورثه شهداء میگردد که باین اساس این را خود فساد 

فع مشکالت راداری مینامیم که دریک موضوع طبق احکام شریعت و
اساس ه یک خانواده و ازیک نفر ویک وثیقه به سه نفروکیل ورثه وس

تغیرداده میشود که درمورد نیز توجه اولیا امور را معطوف میداریم.
توضیح: 

درترتیب وثیقه وکالت تعداد موکلین ولوبه هرعدد باشد منحصر به 
تعداد نبوده  مانع قانونی ندارد استدالل اداره کار وامور اجتماعی مبنی 

ه قابل ازآن اضافواست ورثه منحصربراینکه یک وکالت به سه نفر
، بی مورد میباشد البته دقت قضائی حین ترتیب وثیقه نيستقبول 

وکالت بمنظور جلوگیری از جعل و تزویر امر ضروری میباشد که 
موکل از اقارب درجه اول، دوم وسوم وکیل باشد. درمورد، تقرر 

ین وکیل مدافع مشروط به جواز وکالت می باشد.يوتع

پرسش ریاست محکمه والیت کندهار:- ١٣
یک تعداد وثایق خرید وفروش عراده جات از قبیل موتر 

رسماً ترتیب وبه مراجع مربوطوموترسایکل بین شرکت ها و افراد 
ارسال میگردد، ولی درمورد محصول کدام الیحه ویا متحدالمال 
واصل نشده که ایجاب تحویل محصول را مینماید یا خیر، اگر 

ورد عدم تحویل محصول اخذ گردد چندفیصد خواهد بود؟ درم
محصول نیز کدام هدایت موجود نیست ازاینکه انتقال ملکیت صورت 
میگیرد نظربه تعامل باید محصول اخذ گردد، اما تاکنون درطی پنج 

١٧٤

سال گذشته دراین مورد محصول اخذ نشده ووثایق خرید وفروش آن 
مورد نیت. روش بعدی درترتیب وصرف قیمت وثیقه اخذ شده اس

چه خواهد بود.
توضیح:

درحین ترتیب وثیقه فروش عراده جات صرف قیمت وثیقه اخذ 
میگردد،مستندبه  فقره (پنجم) مقررات مربوط به وثیقه خرید وفروش 

عراده جات موتری، وثیقه انتقال ملکیت دارای محصول فیصدی
درمحاکم نمی باشد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کاپیسا:- ١٤
ستره محکمه ترتیب قباله های جایداد باساس تجویز مقام

عقاری ازقبیل زمین وساختمان بدون داشتن اسناد بنیادی منع قرار 
گرفته نظر به شرایط و اوضاع دودهه جنگ دروطن اکثر مخازن 

پروگرام های اکثربناًءمحفوظ دیوان قضاء از بین رفتههایوثبت
کود مواجه شدهبازسازی نسبت عدم ترتیب اسناد انتقال ملکیت به ر

درزمینه طالب هدایت می باشیم.است
توضیح:

درمورد زمین ،تصفیه ساحه صورت گیرد و درمورد ساختمانهای 
قدیمه ، درصورتیکه ساختمان درساحه شاروالی وامالک عامه 

موقعیت نداشته باشد از اقرار همجواران  وثیقه ذوالیدی ترتیب گردد.
میدان وردک: پرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ١٥

که رایئقراریکه دیده میشود محاکم استیناف برخی از دوسیه ها
) قانون اصول ٣٨٢) ماده (٣بنفع مدعی حکم گردیده به استناد فقره (



١٧٥

محاکمات مدنی به نسبت عدم تحویلی محصول دولتی ازجانب 
محکوم علیه تسلیم نمیشوند وازجانبی دیگر محکوم علیه بخاطر اینکه 

بها مدتی دردست آن باقی بماند واز طرف دیگر مدعی مدعی
رم با استفاده مذکور خسته شده دعوی را ترک گوید از مقامات محت

میگردد لذا بمقام محترم پیشنهاد تسهیالت قانونی خواهان اقساط 
میگردد تا درمورد رفع این مشکل اقدام عملی قانونی را که حل 

فته هدایت بفرمایند.مشکل مردم و محاکم باشد روی دست گر
توضیح:

رسیدگی استینافی وفرجام رسی، قضایای مدنی مانند قضایای تجارتی 
که ذریعه شورایعالی ستره محکمه٥/٧/٨٦) ٥٨٩حسب مصوبه (

به محاکم ٢٨/٧/١٣٨٦) مورخ٢٥٩٣) الی (٢٥٣٩المال شماره (متحد
اخبار شده است، به تحویل محصول مشروط نبوده بنابرین درزمینه 

بارعایت مصوبه فوق شورایعالی ستره محکمه مشکل حل میگردد. 
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار.- ١٦

وثیقه اخبار مخبرین که در مورد نکاح زوج وزوجه شهادت میدهند 
ومحکمه وثیقه اقرار خط آنها را ترتیب مینماید که به حکم نکاح 

ز بین خط است ولی در صورت ترتیب آن محصول نکاح خط ا
ت آمیرود اینگونه وثایق با در نظر داشت وثیقه نکاح خط قابل اجرا

است یا خیر؟
توضیح:

وثیقه نکاح خط مستند به قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی 
وتعرفه محصول دولتی در محاکم محصول ندارد وثایق اقرار خط 

١٧٦

باشد از راجع به ازدواج های سابقه که یکی از زوجین حضور نداشته 
اقرار مخبرین ترتیب می گردد. نیز محصول ندارد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار.- ١٧
اجراآت خرید وفروش آن وسایر اجراآتی ،آیا قبالجات کتابچه ئی

که برویت همین قباله ها صورت می گیرد، صحت دارد یا خیر؟
توضیح:

ملکیت محسوب در مورد اراضی زراعتی چون دفتر مالیه دهی سند
می گردد در حالیکه تصفیه اراضی صورت گرفته باشد کتابچه 

مذکور بارعایت احکام قانون صحت دارد.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کندهار:- ١٨

بعضی اشخاص اسناد شرعی که از ترتیب آن تخمین یکصدسال یا 
اضافه از این سپری شده غرض ثبت محفوظ به تحویلخانه مراجعه می 

مایند در تحویلخانه ثبت های آن وجود ندارد وامکان دریافت شان ن
ونظایرآن هم غیرممکن است درمورد ثبت آن خلق اهللا به مشکل 
مواجه هستند قبالً دروقت حکومت شاهی مقام عالی ستره محکمه 
وقت برای رفع مشکالت کتاب مخصوص چاپ وبه محاکم والیات 

اگر کدام نفر اسناد قدیمه ارسال کرده بود در رادیو اعالن نمود
داشته باشد غرض ثبت به محکمه مراجعه نماید ازطرف محکمه هیئت 

اصل وثیقه را درکتاب مخصوص ثبت ،به شمول قاضی تعین شده بود
بعد از مهررسمی وامضاء قاضی وهیئت مقرره اصل وثیقه بمالک آن 

مورد داده میشد وثبت آن در تحویلخانه میبود حاال اگر مقام شما در
کدام تجویز اتخاذ نماید مشکالت خلق اهللا تعالی مرفوع خواهد شد.

توضیح:



١٧٧

داراالنشاء شورایعالی ١٣٤٨/ ١٠/٦) ٥٠٢٩-٤٧٧٣قبالً باثر متحدالمال (
ط ـــناد اهالی توســــغرض جلوگیری از جعل وتزویر وساختن اس

العمل دعوت شدند تا اسناد دست داشته شان را درکتاب طرز
جلوگیری جعل اسنادد تا از نمان وقت معامله وثبت نمایمخصوص ه

بعمل آید و مدتی مدیدی جریان مذکور صورت گرفت، منظور 
هیچ وجه ثبت مذکور جمع آوری اسناد قدیمی بوده وبه صرف

حیثیت ثبت محفوظ را نداشته  حال از آنجاکه اسناد امالکی در 
هم در این اواخر پهلوی خود قیدیت امالکی میداشته باشد و ازطرفی 

به جعل وتزویر اسناد مبادرت گردیده محاکم درحین رسیدگی 
منازعات احکام قانون را رعایت نمایند دراین زمینه پروسه مشاهده 

) تعلیماتنامه تحریر وثایق میباشد.٩نظایر وامثال خالف ماده (
:ارزگانپرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ١٩

ل ترتیب می گردد صالحیت وکالت خط های که در خارج وداخ
های مفوضه چون سرپرستی،  اجاره وکرایه عندالضرورت دعوی 
ودفع، وباالخره به فروش به بیع جایزی و یا قطعی اگر می شود، 

کفایت می کند.
آیا متضمن تسجیل قباله واخذ ثمن ودادن قباله به مشتری میشود یا 

نه؟ طالب هدایت میباشیم.
توضیح:

تام ی قباله واخذ ثمن در وکالت باید باصراحتذکر صالحیت اجرا
صورت گیرد وآنچه در وکالت ذکر نه شده باشد وکیل به آن عمل 

کرده نمیتواند.
:دایکندیپرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ٢٠

١٧٨

کتاب وثایق صحافت درست ندارد جلد آن نازک وکاغذ آنهم 
نازک است زود زود مندرس می شود.

توضیح:
ذ کتب وثایق از نوع عالی و ستند رد تهیه، طبع الزم است کاغ

وبصورت درست صحافت گردد تا از مندرس شدن آن جلوگیری 
بعمل آید.

:کندهارپرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ٢١
در مواردیکه مالیه در دفاتر قید نبوده وزمین داری به قلبه، تخمریز، 

تار شود.حقابه وغیره درج باشد در اجرای قباله جات چگونه رف
توضیح:

عرف محالت متفاوت است عرف محل در اجرای مراتب قباله جات 
مدنظر محاکم ذیصالح باشد. وتحویل معیار های مذکور توسط اهل 
خبره به جریب که حاوی مساحت دو هزار متر مربع میباشد صورت 

گرفته میتواند.
:بلخپرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ٢٢

له داده شود یا خیر؟ اگر مالیه در نظر گرفته به اساس مالیه دهی قبا
مالیه اصل، مازاد، مترقی، وموقت.،شود کدام نوع 

مالیه اصل رعایت شود.توضیح:
:بغالنپرسش ریاست محکمه استیناف والیت- ٢٣

از نام وثیقه معلوم میشود که وثیقه بمعنی محکم واعتبار ووثوق است. 
ث امال وانشاء بطور بناًء الزم است که محررین خوش خط ومنحی

صحیح تحریر شود پس توجه جدی به محررین شود، خصوصاً در 
تحریر قباله ها وفیصله ها به صورت جدی به این موضوع توجه شود 



١٧٩

ومحرر یکه صفات فوق را داشته باشد به اجرای وظیفه تحریر موظف 
شود.

توضیح:
ط با آنکه توجه قضات در اجراآت وظایف حتمی است یکی از شرای

اولی استخدام محررین حسن خط قبول شود وکورسهای محررین 
ایجاد شود اگر محررین جدید در آینده از طریق کانکور بیایند بهتر 

خواهد بود.
پرسش ریاست محکمه استیناف والیت ننگرهار.- ٢٤

طبق الیحه جدید محصول از محکوم علیه گرفته شود وعادالنه هم 
غصب عقار محصول را نمی همین است ولی محکوم علیه در موضوع

به اخذ منافع مغصوبه دوام میدهد ودر موضوعات تجارتی هم وپردازد 
وضع به همین منوال است تجویز باید چه باشد؟

توضیح:
قبالً در موضوعات تجارتی استیناف خواهی ویا فرجام طلبی بدون 

) قانون اصول محاکمات ٣٢٠تحویل محصول طبق هدایت ماده (
) ٤٩١قبول واقع نمیگردید که باالثر فیصله شماره (تجارتی مورد 

مجلس وزراء وقت فقره چهارم پره گراف اول ٢٤/٢/١٣٥٣مورخ 
ماده مذکور باین قسم تعدیل گردید که محصول فیصله بحیث دین 
دولت است واز طریق اداره مربوط الزم التحصیل بوده وجریان 

ه محصول عندالوقت یا فرجامی بواسطه عدم تادییرسیده گی استیناف
ت مشابه قضایای آمعطل نمی ماند. ازینکه قضایای مدنی در اجرا

٥/٧/٨٦تجارتی است اخیراً شورایعالی ستره محکمه در مجلس مورخ 
) ٣٢٠) چنین تصویب نمودند که حکم تعدیل ماده (٥٨٩طی مصوبه (

١٨٠

) مورخ ٢٧٣به شماره (کهقانون اصول محاکمات تجارتی
رسمی وزارت عدلیه وقت نشر گردیده است در جریده ٣٠/٢/١٣٥٣

مورد تحصیل محصول قضایای فیصله شده مدنی وحقوق عامه 
وفرجامی این قضایا در مراحل بعدی محاکم یورسیده گی استیناف
شود که با تطبیق هدایت فوق مقام شورایعالی ءفوقانی تطبیق واجرا

مشکل فوق الذکر قابل حل میباشد.ستره محکمه 
) ٢٥٩٣) الی (٢٥٣٩ماره فوق ذریعه متحد المال شماره (تصویب ش

به محاکم اخبار شده است. بمالحظه آن حل مطلب ٢٨/٧/١٣٨٦مورخ
گردد.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب:- ٢٥
از اثر جنگ های داخلی سه دهه اخیر تعمیرات ادارات دولتی 

والیت نقل آن نیز بشمول اسناد اداره ولسوالی ها حریق گردیده ودر
بعد از برقراری حاکمیت دولتی درمحالت مدیریت نمی باشدموجود 

های داخلی مالیه وامالک ولسوالی ها از روی فورمه اظهار نامه 
امالک ،مدیریت عمومی اصالحات داخلی ریاست زراعت والیت

اشخاصیکه نقل نموده باساس آن مالیه اخذ می دارد.
ن زمینداری فورمه اظهارنامه ایرا که سند ) ماده دوم قانو٢٠فقره (

شورایعالی ستره محکمه ١٣/٩/٨٥) ٧١٩ملکیت نداشته ودر مصوبه (
مواصلت ورزیده ١٣٨٥)١٦٧٦ج.ا.ا که طی متحدالمال شماره (

منع آناجرای قباله،که امالک سند بنیادی نداشته باشدیدرصورت
قرار داده است.



١٨١

تب امالک ومالیه سابق زمین درکكه ضمناً باید خاطرنشان ساخت 
مالک وقید موقیعت اندازه نوعیت وحدود اربعه شامل دفتر نشده 

صرف چند افغانی مالیه دهی قید دفتر داشته است.
اندازه نوعیت و حدود اربعه ،یتعدرحالیکه درفورمه اظهارنامه موق

زمیندار مالیه زمین را پرداخته ١٣٥٤زمین توضیح شده و از سال 
است.
سیمینار روسای محاکم ٤٣پرسش شماره ١٢١نان درصفحه همچ

اجرای قباله زمین های للمی که مالیه دهی داشته ١٣٥٠والیت سال 
.شده است باشد مجاز شمرده 

مشکل اساسی درین جاست که مدیریت های مالیه وامالک به جزء 
از فورمه اظهارنامه کتب قبلی را نسبت حریق دراختیار ندارند 

یدهند وزمیندار نیز درزمین تصرف چندین قرنه دارد واز معلومات م
سمع نگردیدن دعوی اش برای استاجدادش بمیراث رسیده

زمینداری مشکل خلق می نماید چراکه زمین اش به هرنوع که شده 
غضب شده درصورتیکه ادعای غصب نکند دعوی اش تحت مرور 

یکند زمان قرار میگیرد.  و عارض تقاضای سمع دعوی اش را م
ومحاکم مشکل قانونی دارد امید که غرض حل مشکل مردم، ما را 

هدایت فرمایند.
توضیح:

درصورتیکه دفاتر امالکی ولسوالی باثر حوادث ازبین رفته باشد 
درمورد از مرکز والیت ودرغیر آن از وزارت زراعت ودرمورد اسناد 

به معادلت سابقه از وزارت مالیه معلومات می نمایند و درزمینه راجع 
مبلغ مالیه دهی با کمیت اراضی از ادارات امالک مالیه وحتی ریاست 

کادستر معلومات نموده میتوانند.

١٨٢

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت پکتیاء:- ٢٦
) اصول محاکمات مدنی که بخش نتیجه فیصله را ٢٥٨ماده (

تشریح نموده درفقره چهار ماده مذکور از مصارف محکمه تذکر 
عمل آمده، مصارف محکمه تشریح گردد که مراد آز آن محصول ب

فیصله ها است ویا کدام مصارف دیگر؟
توضیح:

،مصارف محکمه عبارت است از قیمت وثیقه، صورتحال وفیصله
محصول اقامه دعوی وفیصله و مصارف اهل خبره وآنچه درقانون 

تصریح گردیده میباشد.
ردک:پرسش محکمه استیناف والیت میدان و- ٢٧

بخاطر جلوگیری از تراکم دعاوی ودعوی جالبی ها پیشنهاد 
قبل از دوران دعوی یعنی بمجرد ،مینمائیم تا در الیحه محصول 

مدعي تابع تحویلی قیمت مدعی بها تثبیت و،تقدیم استدعا درمحکمه
د. که این امر جلو دعوی دروغین ومردم محصول به دولت گرد
یتواند بگیرد.آزاری ها را درمحاکم م

توضیح:
) قانون اصول محاکمات مدنی الزم است راجع به ١٩٢مطابق ماده (

کیفیت مدعی بها وقیمت آن قبل از ادخال دعوی به صورتحال 
معلومات الزم از اهل خبره ودفاتر امالکی تهیه گردد ولی تحویل 
محصول مستند به قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی و تعرفه 

ول دولتی حین اقامه دعوی و بعد از صدور حکم اخذ میگردد محص
تحویل محصول قبل از دوران دعوی صبغهء قانونی ندارد.



١٨٣

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت هرات:- ٢٨
قبل از صدور الیحه جدید محصوالت محصول مدعی بها از 
کسیکه فیصله به نفع آن صادر میگردید، اخذ میشد. حینیکه فیصله 

کور از طرف محکمه استیناف نقض وبار دیگر به نفع طرف دیگر مذ
فیصله صادر میگردید از آن محصول گرفته میشد، وشخص اول که 

رده بود، خواهان به نفع آن صادر ومحصول را تحویل کفیصله اولی 
استرداد پول تحویلی خود میگردید، درحالیکه پول تحویل شده به 

حویل گردیده وبانک وماموریت حساب واردات دولت بطور قطعی  ت
های مالیه از استرداد پول مذکور امتناع میورزند ودر مورد الیحه 

د با تفاهم وزارت ین مشکل وجود دارد، ایجاب مینمایجدید نیز ا
ین گردد تا درحاالت فوق الذکر ودیگر یمالیه، حساب بانکی امانت تع

گرفته شود حاالت پول به حساب امانت تحویل و موقع لزوم واپس 
وحقوق مردم تلف نگردد.

توضیح:
محصولیکه حسب قانون به حساب واردات قطعی دولت تحویل 

) ٥٨١گردیده بازگشت و استرداد آن جواز ندارد ولی حسب مصوبه (
شورایعالی درصورتیکه محکوم علیه باثر فیصله قطعی ١٢/٧/١٣٨٦

علیه محکوم محکوم له قرارگیرد میتواند به اقامه دعوی جبران خساره
علیه به شمول محصولی که تادیه نموده است، مبادرت نماید.

پرسش ریاست محکمه استیناف والیت کندهار:- ٢٩
وثایق، قباله ها یا غیره اسناد که از سال به ارتباطبعضی اشخاص

) ترتیب یافته غرض ثبت محفوظ به تحویلخانه ١٣٥٩) الی (١٣١٠(
است محکمه کندهار در اخیر مراجعه می نمایند چون تحویلخانه ری

حریق  شده اکثر ثبت های بنا برشرايط ناگوار آن وقت ) ١٣٥٩سال (
اسناد خلق اهللا یا درجمله کتب حریق شده میباشد ویا به اثر وقوع 

١٨٤

حوادث در ابتداء حکومت فعلی ازبین رفته در مورد اگر مقام عالی 
کدام تجویز اتخاذ نمایند بهتر خواهد بود.

توضیح:
درصورتیکه وثیقه دارای ثبت محفوظ بوده وکنده آن باثرحوادث 
ازبین رفته باشد محکمه ایکه وثیقه مورد نظر در حوزه قضائی آن 

) تعلیمات نامه تحریر وثایق، ٣١ترتیب گردیده است، مستند به ماده (
در صورت تقاضاء ضمن دعوی ویا دفع دعوی باذکر جزئیات نظائر 

گه مورد استناد ونظائر آن، با در نظر داشت وامثال والحاق فوتوی رن
) ٣١راپور ربعوار آن در آرشیف ستره محکمه بوده و رعایت ماده (

تعلیمات نامه تحریر وثایق در فیصله ویا ضمن قرار قضائی به تائید 
٢وقانون بودن وثیقه، تصمیم الزم ومقتضی اتخاذ نماید.

پرسش ریاست محکمه استینا ف والیت تخار:- ٣٠
حه شهری مرکزی تخار شاروالی تخا ر مقدار زیاداز زمینهارا در سا

نمره بندی نموده اندوباالی اشخاص وافراد در بدل قیمت های معینه
اعمار توزیع وبفروش رسانیده اندکه مشتریون آن تعمیرات رهایشی

نموده اند می خواهندکه آن راباالی دیگری بفروشند ازمحکمه 
دتحویلی ا شخاص فقط اسناچون این گونهتقاضای قباله رامی نما یند 

رابدست دارند دیگر کدام اسناد بنیادی یمت زمین های خریده شدهق
ورسمی از جمله قباله وغیره بدست ندارند ودر همچوحالت محکمه 
٢ ) تعلیمات نامه تحریر وثایق فیصله ها چنین مشعر است: ((ثبت وثایق که به نثبت وقوه حوادث وواقعات ٣١ماده (
از بین رفته باشد نظر به رفع مشکالت، محاکم می تواند که امثال وثایق متذکره را از حیث تحریر وثیقه ویا مهر قاضی 

گرفته در صورتیکه امثال ونظایر آن موجود وبه مهر همان قاضی ممهور باشد اعتبار بدهند.))مذکور در نظر



١٨٥

چگونه اجراآت رامــرعی نما یند به ترتیب قباله اقدا م ورزند یااز آن
خودداری کند.

توضیح:
طعی  برمبنای اسناد اساسی وبنیادی قابل اجراء می چون قبا له های ق

باشند اشخاص وافراد مورد نظر محکمه اوالً از شا روا لی قباله  قطعی  
ً  به ترتیب قباله های مورد بحث براساس قباله  رابدست آرند بعدا

بنیادی اجراآت نما یندتامحصول دولت درمرتبه اول حذف نگردد.
الیت خوست  ریاست محکمه استیناف وپرسش- ٣١

ولسوالیها ووالیات مردم در دشت هاو کوه ها، میدان ها يدر بعض
وبیله ها زمین هارا آباد نموده وخانه ها را اعمار ساخته اند ومتصرف 

اوقات يگردیده اند که مالکین همین طور خانه ها وزمین ها در بعض
را میخواهند این طور زمینها را بفروش برسانند وهمین قسم تعمیرات 

ضمین بدهند ویا تملیک نمایند توسط قباله شرعی بخرند ویا در ت
این قسم آبادی زمین ها بیله وتعمیرات مذکور فوق در اماکن چون

واراضی دولتی میباشد ومحکمه در این چنین ملکیت هااجراآت کرده 
می باشند.نمیتواند وصاحبان چنین ملکیت ها از محکمه شاکی 

معضله را حل نمایند بهتر خواهد بود.مقامات مربوط محترم این
توضیح:

به مقصد حمايت وصيانت از حقوق دولت واتباع جمهوري اسالمي 
افغانستان به منظور جلوگيري از ترتيب قباله واسناد ملكيت اراضي 

در ١٣/٩/٨٥) مورخ ٧١٩فاقد اسناد بنيادي شورايعالي طي يادداشت (
مورد چنين هدايت صادر نمودند:

١٨٦

ايداد ها وعقار را بدون اسناد بنيادي پيشبيني شده در قباله ج-١
اً اجرا ننمايند.عقانون اصالً وقط

اًسند اظهار نامه سند امالكي نبوده در انتقال ملكيت قطع-٢
ناد قرار نگيرد.تمورد اس

اجراي قباله متوازن به اندازه ماليه دهي صورت گيرد -٣
قرار داده نشود. بيعه مازاد از ماليه به صورت قطع داخل مواراضي 

بيعه مطابقت اراضي با ماليه ضروري ميباشد. يادداشت مدركميت 
به ٢٣/٩/٨٥) مورخ ١٧١٨الي ١٦٩٥نمره فوق ذريعه متحد المال (

عموم محاكم خبر داده شده است بناًء حسب هدايت فوق محاكم در 
مورد اقدام نمايند.

پرسش ریاست محکمه وال یت دا یکندی:- ٣٢
یشوددر آ ن قید مساحت مرتبه محاکم دیده مهاي ه طوریکه اکثرقبال

شد بلکه تنها به ذکر حدود اربعه اکتفاشده است احیاناً قید درج نمی با
جریب وحدود اربعه هردوذکر می با شد امایک طرف از اصحاب 

می کند طرف دیگر مساحت مندرجه ددعوی حدود اربعه را استنا
ام یکی از این محکمه کدقباله رااتکا ء می نماید در همچو حالت 

طالب در زمینه.راد مساحت را یا حدود اربعهدوحالت راترجیح ده
هدایت می باشیم.

توضیح:
هرگاه محکمه به صحت قباله مورد بحث مطمئن باشددر صورتیکه 
مساحت مندرج قباله مورد بحث طوری درج گردیده باشدکه 

ددر اینحا لت به دربرابرهر واحدقیاس یاسهم قیمت معین گردیده با ش
مساحت اعتبار داده شود امااگر مساحت هیچ ذکر نگردیده باشد 



١٨٧

یادرمقابل هرجزء مبیعه قیمت تعیین نشده با شد بحدود اربعه 
) مجلة االحکام ٢٢٢اعتبارداده شود. این موضوع موافق با ماده (

وشرح سلیم باز میباشد.

١٨٨

بخش پنجم 

بوط بھ مرتوضیح بھ استھداآت
ئی اداره قضا

ومسائل متفرق 



١٨٩

استهدا : اتخاذ اقدامات بخاطرتامین امنیت قضات ومحاکم :- ١
به منظور تامین بهترامنیت محاکم مرکز ووالیات وقضات راه حل :

مربوط آن که درشرایط فعلی رسیده گی به قضایای امالکی وجرایم 
دهند تجویز جدی گرفته علیه امنیت داخلی وخارجی رانیز انجام می

شود . الزم است تادرزمینه یک پروتوکول مشخص با وزارت امور 
داخله عقد گردد و برمبنای آن قوماندانی های امنیه مکلف گردند تا 
طبق گذشته با تقبل مصارف نیروهای امنیتی خو یش  درتامین امنیت 

)  قانون تشکیل و صالحیت محاکم ٧٣قضات و محاکم مطابق ماده (
اقدام نمایند بخصوص که درشرایط فعلی موضوع تامین امنیت قضات 

ون هماهنگی کمیسیازاهمیت جدی برخوردار میباشد.ومحاکم
عضو »ءبها«الدینء ارگانهای عدلی وقضایی که بریاست محترم بها

جندای آستره محکمه فعالیت مینماید ، رفع این مشکل رانیز د ر
.جلسات کاری شان شامل خواهند فرمود 

ین یکادری ، رعایت توازن عدالت درتعاستهدا : رفع کمبودات - ٢
قضات در والیات ، رعایت تعهد وتخصص  وترویج سیستم  دورانی 

در پروسه تعیینات :
قانون تشکیل ٦٥و٦٣ریاست امور ذاتیه برطبق مواد  :راه حل

وصالحیت محاکم اقدامات جدی را بخاطر تکمیل کمبودات قضایی 
لسوالی ووالیات اتخاذ واز فارغین  ستاژقضایی  درزمینه درمحاکم  و

قرر را از قبل دقیقاً استفاده الزم ومعقول بعمل آورده  معیار وشرایط ت
ومنطقی . همینطوربه منظور اجرای یک استراتیژی سالم درنظربگیرد

١٩٠

عالقمندی قضات نیز درآن درجهت اکمال کادرقضایی که 
ت بادرنظرداشت سیستم دورانی باید عدالت درتعین قضا،مضمرباشد

ل و غفلت  وظیفوی شان جداً رعایت گردد ، قضات نباید بخاطر اهما
به والیات تبدیل گردند بلکه بادرنظرداشت تعهد شان درمرکز جزاًء

درخدمتگذاری  به مردم وبا توجه به تخصص آنها طوری به محاکم 
اًکتوظیف گردند تا دریک محکمه  قضات با تجربه وجدید مشتر

کارنمایند زیرا همین حاال دربسا از محاکم در والیات تمامی  قضات 
جدید ونو کار اند که نسبت نداشتن تجارب کاری مشکل جدی را 

درامر ایفای رسالت قضایی به بار آورده است .
ریاست ذاتیه درتقرر وتبدل مسنوبین قضایی قانون تشکیل وصالحیت 

تبدیلی قضات قبل از اکمال دوره قضایی را مراعات نماید واز تغییرو
ستره محکمه را د مگر اینکه مالحظه مشهودی مقاممعین بپرهیز

ناگزیر بدین تغییر و تبدیل نماید . مقام ستره محکمه به قضات وارد و 
سابقه دارتوجه خاص مبذول کرده بادرنظرداشت شایستگی ودلسوزی 

نماید .شان دراجرای وظایف به تمدید دوره خدمت شان مبادرت
دررابطه به عدم همکاری پولیس درجلب متهمین استهدا: شکایات - ٣

و اصحاب دعوی که از طریق محاکم کندهار وبادغیس مطرح 
گردیده :

مركزاز آنجایی که این شکایات از طریق اکثریت  محاکمراه حل : 
ووالیات  مواصلت می ورزد باالخص  اینکه عدم همکاری پولیس  

ضیه منجر به فیصله غیابی میگردد ودرفیصله  غیابی  درجلب اطراف ق
کماکان خطر عدم تامین عدالت واقعی متصور است لذا موضوع 

بامقام وزارت امورداخله مطرح وامر قاطع آن وزارت به قوماندانی  



١٩١

اب دعاوی که از طریق حهای امنیه به منظور همکاری در جلب اص
ه به این معضله پایان محاکم تقاضا می گردند  جداً معطوف گردید

–هنگی ارگانهای عدلی آداده شود این مشکل درکمیسیون هم
وتحت ریاست ن میباشدقضایی که نماینده وزارت  امور داخله جزء آ

فعالیت رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه»بهاء«جناب 
مینماید نیز مطرح گردد .

رم امور داخله بهتر است این معضله در پروتوکولی که با وزارت محت
عقد می گردد، نیز انعکاس یابد.

نگ ها :نیمساویانه اشتراک درسیمینارها وتراستهدا: رعایت سهم - ٤
گ  های قضایی نقش مهم نینبنابرینکه سیمینار ها وترراه حل : 

وارزنده  درازدیاد دانش وفهم حقوقی و تبادل تجارب قضایی دارند 
طوری برنامه ریزی نماید  تا تدقیق ومطالعات  عمومیریاستبناًء

تمامی قضات محاکم این پروگرام ها را که ازطریق پروژه های 
بگیرند  وهمه به طوریکسان ویر می یابند به گونه دورانی فراهمکار تد

از مفردات این برنامه ها مستفید گردند .
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات پروژه های غیر دولتی را که در 

وتربیتی قضات مستقالنه عمل می های تعلیمی برگزاری تریننگ 
د، هماهنگ سازد تا این اقدامات تحت اداره واحد قرار گیرد ننمای

وطبق تصویب شورایعالی ستره محکمه به شکل مناسب ودورانی عمل 
شود.

استهدا : پیشنهادات  درمورد توجه به معا شات ، امتیازات مسلکی - ٥
و کادری قضات ومنسوبین اداری :

قانون اساسی ١٥٥گرچه ستره محکمه مطابق به ماده راه حل :
ی را درمورد ازدیاد  معاش قضات بعمل آورده وموضوع پس اجراآت

١٩٢

ازدرج درقانون معاشات مقامات عالی دولتی مراحل مربوط را طی  
می نماید با آنهم ایجاب می نماید تا پروسه طی مراحل تسریع 

منسوبین  اداری را که شامل PRRگردیده وستره محکمه روند 
ازدیاد معاشات قضات نیستند  جدی تعقیب نماید تامشکل کارمندان  

ردد ضمناً ریاست اداری باوزارت گاداری وقضایی مشترکا رفع 
محترم مالیه موضوع تادیه  امتیاز مسلکی  برای منسوبین را که نظر  به 

لمطرح نموده به این مشک،صیل قابل پرداخت بود درجه تح
گی نماید زیرا پرداخت  فعلی امتیاز مسلکی که ماهوار از رسیده

.بیست افغانی تجاوز نمی نماید  یک نوع مضحکه تلقی  میگردد
همچنان  بخاطر توجه بیشتر  به وضعیت اقتصادی  منسوبین  اداری 
وقضایی بخصوص دروالیات  موضوع تادیه معاش منطقوی واعاشه 

لعه گردیده  تجویز معقول ومنطقی متناسب به ساعته  به آنان مطا٢٤
شرایط کاری وامنیتی والیات اتخاذ گردد .

استهدا:  ازمداخالت ، فرمایشات و سفارشات درامورقضایی که - ٦
استقالل  قضا را خدشه دار مینمایند جلوگیری شود .

ازآنجائیکه مداخله درامورمحاکم استقالل و بیطرفی قضا را راه حل :
ک به ممربوط منهاجراآتچنانکه قضات درل می برد  بناًءزیرسوا

قانون  اند  بناء نباید بر سفارشات مطروحه ترتیب اثر دهند وسایر 
تا از مداخله،  سفارش وفرمایش درامورقضایی موظف اندمقامات نیز

جلوگیری نمایند البته هدایات  ورهنمود های مقام ستره محکمه مجزا 
ازین امراست .

تهدا : اگر پرسونل محاکم شامل هئیت مختلط سایر  ارگانها اس- ٧
نباشند ، این امکان وجود دارد تا واقعیت ها به درستی انعکاس نیابد .
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درمورد عدم اشتراک پرسونل محکمه درزمره هئیات راه حل  :
٢٥/٨/١٣٨٥مورخ ٦٧٥-٦٣١مختلط طوری که متحد المال شماره 

راحت دارد ، کمیسیون نیز به منظور شورای عالی ستره محکمه ص
حفظ پرستیژ وبیطرفی قضا  بر تطبیق ان تاکید مینماید . 

استهدا : حل ضروریات محاکم از لحاظ  قوانین ، تعدیالت  - ٨
قوانین، انتشارات قضایی وجراید رسمی .

قضایی سیت های قوانین و –از آنجائیکه پروژه عدلی راه حل : 
قرار دادهمحاکم مرکز ووالیات اختیاره و بهتعدیالت آن را آماد

شاید مشکالت محاکم ازین ناحیه تاحدی مرفوع گردیده باشد. ،است
اگر مشکلی بازهم درزمینه  وجود داشته باشد دررفع آن کمک پروژه 

قضایی مجدداً جلب  گردد وهمچنان  بخاطر بدسترس  –عدلی 
ضرورت موجود گزاری  جراید رسمی به محاکم مرکز ووالیات ،

در تماس وتفاهم با مقامات درزمینه ازطریق ریاست نشرات تشخیص 
ت محترم عدلیه رتهیه وامر توزیع  رایگان آن ازطریق  وزاصالحه

حاصل گردد .
شارات قضایی به محاکم تنشرات به نوبه خویش در ارسال انریاست 

ی والیات الی سطح ولسوالی ها وسایر محاکم مرکز اقدامات  مقتض
بعمل آورد . ایجاد کتابخانه ها درسطح محاکم  استیناف  ولو با 
امکانات  محدود مطالعه گرددو  اسناد ومصوبات سیمینار حاضر بعد 
ازطی مراحل دریک مجلد طبع وبه دسترس محاکم مرکز ووالیات 
قرارداده شود . ریاست اداری مصوبات لوایح وقوانین  موجود 

نده ریاست نشرات ردیف بندی و به درتحویلخانه را باحضور نمای

١٩٤

منظور استفاده قضات طبق حواله اصولی به تمامی   محاکم والیات 
ارسال نماید .

استهدا : درمورد شکایات اشخاص شاکی از فیصله های محاکم - ٩
که باید به عرایض وشکایات شان پس از معلومات چگونگی حقیقت 

.قضایا از مراجع مربوط رسیده گی بعمل آید 
ازآنجائیکه دررسیده گی به دعاوی طبیعتاً  فیصله به نفع راه حل :

بعضاً طرف دیگرقضیه  شکایاتی را ًءیکی از طرفین دعاوی است بنا
درزمینه عدم رعایت عدالت به مقامات عالی ارائه مینماید  وسعی 

یجاب میکند تا امیکند تا عرض وادعایش را موجه جلوه دهد بناًء
ه گی به چنین عرایض صاحب صالحیت اند ، رسیدمراجعی که در 

نخست معلومات  الزم را پیرامون چگونگی قضیه وادعای  مطروحه 
تکمیل نموده بعداً به اعطای اوامر قانونی بپردازند تاجریان قضیه نزد 

ظن محاکم تحتانی مورد سؤاجراآتمقامات مذکور روشن گردیده و
قرار نگیرد .

ط  محاکم والیات  حل گردد .استهدا : مشکل وسای- ١٠
ریاست اداری مشکل وسایط ریاست  های محاکم والیات راه حل : 

را مطابق تشکیل مرفوع نموده وبدین منظور پروسه  خریداری وسایط  
جدید را تسریع  وضمناً موضوع بدسترس گذاری حداقل یکعراده 
واسطه اضافی دیگر را به محاکم  به منظور اجرای وظایف رسمی 
وانتقال  قضات مطالعه نماید به همین مقصد اگر تدارک واسطه 
جدیداضافی عجالتاً مقدور نباشد بخاطررفع این ضرورت درترمیم 
اساسی وسایط موجوده محاکم اقدام بعمل آید ووجوه کافی 

.محاکم و الیات  پیش بینی گردد١٣٨٧ترمیماتی درتخصیصات سال 
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یات  اداری ولوژستیکی استهدا : توجه الزم دررفع ضرور- ١١
محاکم والیات  صورت گیرد :

ستره ١٣٨٧ریاست اداری حین ترتیب بودجه سال راه حل  : 
محکمه ضروریات عینی ومعقول محاکم ابتدائیه واستیناف والیات را 
از لحاظ لوازم دفتر ، تجهیزات کمپیوتری، قرطاسیه، روغنیات، وسایل 

رضروریات لوژستیکی دقیقاً  مراسالت وسایوسایل تسخین ،کن ،سرد
تشخیص ووجوه الزم پولی را دررفع این حوایج پیش بینی  نماید . 
درجریان سیمینار به روسای محترم محاکم خاطر نشان شود تا آنها 
ظرفیت الزم استفاده  ازتخصیصات  منظورشده  محاکم خویش را 

حاکم ایجاد نمایند تا درختم سال پول  تخصیصیه  به دوریه نرود . م
مکلف گردند تا اسناد مصارفاتی شانرا  به موقع  طی مراحل و 

گزارش دهند .
ریاست اداری موظف است رعایت توازن در تخصیص فصول وابواب 
محاکم والیات را باتوجه به وسعت ساختار تشکیالتی وشرایط اقلیمی 

صیص آن ها در آغاز هر ربع اقدام آن ها در نظر داشته ودر ارسال تخ
نماید، واگر مشکل جدی در رابطه به موضوع در سطح وزارت سريع

مالیه وجود داشته باشد، مراتب به مقام عالی ستره محکمه گزارش 
داده شود وهدایت الزم حاصل گردد.

استهدا : معادلت امتیازات محاکم ولسوالی واستیناف والیات - ١٢
باولسوالی ها ووالیات درنظرگرفته شود :

ر ایجاد توازن وحفظ معادلت موقف ولسوالی ها بخاطراه حل  :
) تخصیصه والیات ٢٢کود (ومحاکم استیناف والیات بهتر است در 

وجوه کافی بخاطر حل مشکالت آنان در نظر گرفته شود پیش بینی 
١٩٦

تا با استفاده از آن معضالت مرفوع گردیده ووقار محاکم در قطار 
محلی والیات حفظ گردد.سایر ادارات 

ستهدا : عطف توجه به ترمیم  تعمیرات کاری ورهایشی ا- ١٣
ستره محکمه :

آمریت تعمیرات ریاست اداری با استفاده  از امکانات  راه حل  :
بودجه انکشافی ستره محکمه وبا جلب کمک منابع ذیعالقه خارجی 
پالن  مشخص ترمیم تعمیرات کاری ورهایشی  ملکیت ستره محکمه 

اقدامات  عملی را آغاز نماید تا از تخریبرا رویدست  گرفته و
وانهدام امالک ستره محکمه جلوگیری بعمل آید .

محاكم بههمچنان ریاست اداری با طرح پالن مشخص ضرورت
تعمیرات رهایشی وکاری را مرفوع ودر استرداد امالک   ستره 

محکمه از نزد سایر ادارات نیز اقدامات جدی وعملی نماید.
اداری قوه قضائیه این پروسه را بصورت جدی آمریت عمومی 

کنترول نماید.
استهدا : منسوبین قضایی و اداری محاکم والیات به اذن کدام - ١٤

مرجع میتوانند به مرکزبیایند ؟
، منسوبین قضایی واداری ادارهباتوجه به اصول مرکزیتراه حل :  

مرکز بیایند :والیات میتوانند پس از استیذان مقامات ذیل به محاکم 
حاکم  به استیذان رئیس محکمه قضات و مامورین اداری م-١

یناف .است
.روسای زون های قضائیروسای استیناف  به اذن -٢
حالت عاجل با کسب اجازه تیلفونی از مقام ستره محکمه یا در -٣

آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.



١٩٧

استهدا : تحویلخانه های محاکم شرایط الزم جهت حفظ- ١٥
ونگهداشت  اسناد را ندارند به وضعیت  آنها توجه صورت گیرد .

آمریت تعمیرات وریاست عمومی وثایق وثبت اسناد     راه حل :
طبق یک پالن معین تحویلخانه ها ومخازن وثایق ستره محکمه

محاکم والیات  را سروی نموده  وضعیت  موجوده  آنها را از لحاظ 
به استندرد  های قبول شده مطالعه داشتن شرایط نگهداری اسناد 

د وبعد درترمیم ، بازسازی ورفع ضروریات تخنیکی مخازن ننمای
ه امکانات ستره محکمه اده ازذرایع ممکنه که دربرگیرندبااستف

.ندوامکانات سایر پروژه های همکارباشد اقدامات  اساسی بعمل آورد
ضات :استهدا :توجه به رفع موانع تثبیت درجه کادری ق- ١٦

،درمورد رفع موانع دراجرای تثبیت درجه کادری قضاتراه حل :
ی را کهریاست ذاتیه موظف است با تفاهم  بخشهای ذیربط  موانع

٦٦با طرح سند تقنینی پیش بینی شده درماده وجود دارددرزمینه 
قانون تشکیل و صالحیت محاکم  حل نماید تا قضات ازحقوق 

انون مستفید گردند .کادرقضایی مسجل  شده درق
استهدا : بهتراست تاتشکیل مفتیشن قضایی درچوکات  محاکم - ١٧

والیات مدنظرگرفته  شود .
گرچه پیشنهاد معقول است ولی ایجاد واحد جدید در راه حل:

ر نیست لذا بهتر است تا ریاست تشکیل زون های قضائی عجالتاً مقدو
دورانی کمافیم ومنظتفتیش گروپ های تفتیش شانرا به شکل 

وفعالیت های تفتیشی را به انجام رسانند السابق به والیات اعزام نموده 
.گيرندزیر پوشش قرار اجراآتتمامی محاکم از لحاظ تفتیش تا

١٩٨

استهدا : تشویش محاکم از مداخله ارگانهای غیر قضایی - ١٨
درامورقضاء

م طرح حکم مقام  محترم ریاست جمهوری درمورد عدراه حل :
مداخله ارگانهای غیرقضایی به امورقضا به صورت مفصل ومدلل 
ترتیب وبعد از منظوری آن مقام متحدالماالً  به تمام ارگانهای دولتی 

ارنوالی  وظیفه داده شود تا موارد اخبارگردد ، درین حکم به لوی 
مشهود ومستند مداخله  درامورقضا رامورد تعقیب قانونی  قرار دهند ، 

شعبات  جنایی به صورت عمومی درقضایای مدنی  مداخله همچنان  
ارنوالی بجز از د ونیزادارات ننکرده وبه رسیده گی اقدام ننمای

راحت دارد به رسیده گی قضایای مدنی ـــــحاالتی که درقانون ص
مبادرت  نورزند .

استهدا : محررین  جدید التقرر از لحاظ سواد حقوقی مشکالت - ۱۹
با اسناد ووثایق شرعی وفیصله هاسرو کارشانرحالیکهزیادی دارند د

است .
مامورین وکارمندان  اداری قبل از انکه به وظایف محرری راه حل :

توظیف گردند باید کورس قصیرالمدت تریننگ محررین داخل 
اداره تعلیمات قضائی پالن تدویر کورسهای .خدمت را تعقیب بدارند

ی باموسسات  ذیعالقه طرح و درتطبیق تریننگ  محررین را درهمکار
اقدام نماید در سطح زون های قضائی به گونه دورانی ودر مرکز آن

اله روسای محاکم محررین مبتدی را بخاطر آشنائی بامور جعلی الع
مربوطه کمک دلسوزانه نمایند.



١٩٩

قوانین وهدایات تدرجمع آوری ونشر تعدیال:استهدا - ۲۰
رزما نها ی متفاوت بشکل متحدالمال به سیمینارها وتصاویبی که د

پراگنده اند اقدام شود .فعالْ محا کم صادر گردیده  و
سلسله  نشر متحدالمالهای –تقاضا معقول ومورد تائید است :راه حل 

انتشار یافته است تا جایی که نافذ بوده ١٣٥١خیرسالاقضائی که تا
دد تا زمانیکه این قضائی ارتباط می گیرد دنبال گرقوبه توحید مراف

قضاءةموقع فراهم میگردد متحدالمالها بطور متناوب ازطریق مجل
نشر گردد.وجریده میزان

استهدا:  درمورد مشکل تهیه لباس مخصوص به قضات :- ۲۱
)  قانون تشکیل  وصالحیت ٧٠درین زمینه مطابق به ماده (راه حل :

ه از طرف محاکم الیحه لباس مخصوص قضات  حین اجرای وظیف
بعد از ولعات  تحت مطالعه مجدد قرار گیردریاست تدقیق ومطا

اقدام نماید.یعالی ، ریاست اداری درتهیه  آنتصویب شورا
:تشکیل اداره مساعدت حقوقی ء ضرورت توسعهاستهدا:- ۲۲

ماده ٣بندمثل مازآنجائیکه اداره مساعدت حقوقی یگانه راه حل :
سالمی افغانستان می باشد ولی تشکیل )  قانون اساسی جمهوری ا٣١(

فعلی آن کفایت  کاری امور مرکز ووالیات  رانسبت محدودیت 
ندارد بنابرآن هرگاه  اداره مساعدت حقوقی درمرکز توسعه ونماینده 

والیات فعال گردد بهتروموزون خواهد بود .ن درآی گی ها
رشیف آدرمورد ارسال راپور های سالتمام محاکم به :ءاستهدا- ۲۳

:ستره محکمه 
رشیف ستره محکمه غرض استفاده  موثر آبه منظور غنای راه حل :

ثبت اسناد که به امور وثایق الزم است تاجمیع محاکم وادارات  
٢٠٠

ه گی مینمایند دراخیرسال راپور سالتمام  وثایق را تهیه وبه رسید
ز اتابعدارسال دارندستره محکمه ریاست عمومی وثایق وثبت اسناد

ارسال مربوطرشیف آدر، اجراآتغور وکنترول واطمینان از صحت 
درمورد توجه فرمایند .استینافوروسای محاکم ومحافظت گردد

ازآنجائیکه  قضات به منظور توسعه آگاهی فقهی ،حقوقی -٢٤
وقضائی به مطالعه آثار درزمینه های فوق ضرورت دارند ، یکی از راه 

ر وتراجم آنهاست لذا ریاست نشرات های تأمین مقصد فوق چاپ آثا
موظف است تا از نویسنده گان مجرب ومتخصص درعرصه های 
علوم قضائی بخواهد تاتالیفات  وتراجم شانرا غرض طبع به ریاست 
نشرات بسپارند وریاست نشرات درچاپ آنها پس از طی مراحل 

مربوط اقدام وبه دسترس محاکم قرار دهد . 
را که ضرورت های نشراتی را ریاست اداری مدرک الزم 
.و سالهای بعد پیش بینی نماید١٣٨٧تکافوکرده بتواند دربودجه سال 

اين کمیسیون پیشنهاد مینماید تا به  منظور تحقق مصوبات -٢٥
کمیسیون که از جلسه  عمومی می گذرد ومورد تائید  شورای عالی 

ه ریاست  یکی از ستره محکمه قرار میگیرد کمیته ای ذیصالح  را ب
نمایند تاچگونگی  اجرای مصوبات اعضای محترم ستره محکمه تعیین

را درعمل کنترول ومراقبت نمایند . 



٢٠١

بخش ششم 

مقرره ھا ، طرزالعمل ھا 
ورھنمود ھا 

٢٠٢

فهرست : 

٢٠٢...........................مقرره نظارت از امور قضائی و اداری محاکم - ١
٢٠٥..................................................مقرره اجرای مثنی وثایق - ٢
٢٠٩.........................ین وظایف کاری زون های قضائی یطرزالعمل تع- ٣
٢١٤...........................................طرزالعمل توضیح به استهداات - ٤
٢٢٠.............................کوم علیه غایب طرزالعمل ابالغ حکم به مح- ٥
٢٢٤....................................قاعده توضیحی در مورد غصب عقار - ٦
٢٣١.......................................قاعده توضیحی در مورد حضانت - ٧
٢٣٥.................رهنمود در باره طرزاستفاده از مراکز فرهنگی قوه قضائیه - ٨
٢٣٨.......................رهنمود در باره آموزش های قضائی داخل خدمت - ٩

٢٤١...............رهنمود توضیحی در مورد تکفل اجتماعی بی سرپرستان- ١٠
٢٤٥............................رهنمود توضیحی در مورد تحریر فیصله ها - ١١
٢٥٢.......نظیم امور ذوالیدی در مدعی بهارهنمود توضیحی به ارتباط ت- ١٢
٢٥٧..............................طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان- ١٣



٢٠٣

مقرره 
نظارت از امور قضائی و اداری محاکم 

ماده اول:
این مقرره امورمربوط به نظارت سالم و دقیق  امور قضائی و 

د.اداری محاکم را تنظیم مینمای
ماده دوم:

هئیات های نظارتی از محاکم والیات بطورعادی واقتضائی از طریق 
ریاست تفتیش قضائی به لزوم دید مقام ستره محکمه به محاکم اعزام 

میگردد.
ماده سوم:

هئیات های اعزامی مؤظف اند تا درجریان بازدید، وظایف آتی را 
ایفاء نمایند:

زفعالیت گذشته ازلحاظ کمی ارزیابی فعالیت محکمه مربوط ا-الف
مقام ستره محکمه .وکیفی وتهیه گزارش  درین زمینه به

رسیدگی به شکایات عارضین باثر هدایت مقام ستره محکمه -ب
قانونی. و در صورتیکه ماهیت شکایت علیه اجراآتغرض غور و

رئیس محکمه بوده ویا مطلب سری دیگر را احتواء نماید، 
ست با درنظرداشت اسرار وظیفه به ارتباط درینصورت هیئات مؤظف ا

آن هدایت مقام ستره محکمه را حاصل نماید.
سهم گیری در انفصال قضایای تحت دوران محکمه، -ج

درصورتیکه تعداد قضایا از حیث کمی متراکم باشد ومحکمه درمورد 
رسیدگی آن نسبت کمبود قضات یا تراکم دوسیه ها به مشکل مواجه 

٢٠٤

فویض صالحیتی که از جانب ستره محکمه صورت باشد، به اساس ت
می گیرد.

تنظیم جلسه مباحثه وتبادل تجارب با اشتراک هیئات های قضائی -د
محاکم مربوط به ارتباط قوانین و مسایل حقوقی ومشکالت محاکم 

درین زمینه.
ماده چهارم:

ت به پیشنهاد ریاست تفتیش ومنظوری ستره محکمه أیترکیب ه
صورت می گیرد.

هئیات موظف از امور قضائی واداری محاکم نظارت می نماید.
مفتش بخش نظامی حتمی است.،در امور نظارت محاکم نظامی

ماده پنجم:
ارزیابی وضعیت فزیکی محاکم و ارائه گزارش از کمبودات وسایل 

ت ظاهری محاکم از یکاری دفاتر ازقبیل میز، چوکی، الماری و وضع
آید.وظایف هیئات بشمار می

ماده ششم:
هیئات درختم کار گزارش مفصل از نتیجه کار را تنظیم وبه مراجع 

ذیل تقدیم می نماید:
الف_ گزارش عمومی مبنی برفعالیت هیئات از کارمحکمه را به دفتر 

تحریرات آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.
پیشنهاد بمنظور اکمال نواقص کاری را بریاست تدقیق ومطالعات -ب

تنظیم رهنمودها برای جلوگیری از تکرار آن.جهت
راپور فعالیت محاکم که ایجاب تفتیش را بنماید بریاست تفتیش -ج

قضائی.



٢٠٥

ماده هفتم:
در صورتیکه راپور هیئات مبین تخلفات قضائی واداری  باشد، 
ریاست تفتیش به ارتباط آن اقدام الزم وقانونی را مرعی نماید ونتیجه 

ومطالعات محول سازدرا بریاست تدقیق 
ماده هشتم: 

ریاست تدقیق ومطالعات، با مالحظه گزارش هیئات بمنظورجلوگیری 
از تکرار اشتباهات رهنمود های الزم را تنظیم وبعد از منظوری مقام 
ذیصالح ستره محکمه به اختیار محاکم قرار دهد تا درموارد مشابه از 

آن استفاده الزم صورت گیرد.
ماده نهم:

ت تفتیش قضائی حین اعزام هئیات به محاکم مراتب مندرج این ریاس
مقرره را جداً درنظرگیرد وبخاطر تفویض صالحیت برای قضاتی که 

درترکیب هیئات قرار دارند تجویز ستره محکمه را حاصل نماید.
ماده دهم:

نافذاست.شوراي عالي ستره محكمهاین مقرره ازتاریخ تصویب

٢٩/٨/١٣٨٦) تاریخ ٦٦٥شماره تصویب (

٢٠٦

مقرره
زناثنی وثایق در مخاجرای م
محاکم استینافوثایق

ماده اول:
امور مربوط به اجرای مثنی وثایق را که از طریق اداره مقررهاین 

تنظیم ،با استفاده از کمپیوتر صورت می گیرداستينافمخزن محاکم
نماید.

ماده دوم:
احکام تعلیمات نامه تحریر وثایق وتعلیمات نامه اشباه مواد اين مقرره 

ثایق را اخالل نمی کند.و
ماده سوم:

امور اجرای مثنی از طریق اداره مخزن محاکم صورت میگیرد.
ماده چهارم:

تمام کنده های وثایق که ثبت محفوظ دیوان قضاء را تشکیل میدهد 
جزء ارزش های آرشیف ملی وثایق بوده وبایست در مخزن اسناد 

ابیر الزم رسمی محاکم ثبت وراجستر گردد ودر حفاظت آن تد
.يردگصورت

ماده پنجم:
برای هیچ کس مجاز نیست که به مخزن وثایق دسترسی حاصل 
نماید.موظفین رسمی اداره مخزن طبق تشریفات ومقررات خاص 

زیر نظارت وبه استیذان رئیس مخزن در حدود وظیفه، ،بنابرضرورت 
کنده های وثایق را مورد مطالعه وتطبیق قرار می دهند.



٢٠٧

ماده ششم:
در اتاقیکه کمپیوتر قرار دارد به جز مسئول شعبه کمپیوتر وتجهیزات 

آن، ورود سایر منسوبین وگذاشتن اشیای دیگر مجاز نیست.
ماده هفتم:

مسئولین وموظفین شعبه کمپیوتر وظایف را در اتاق خاص ومصئون 
تحت نظر رئیس مخزن اجراء می نمایند. واز رعایت اسرار وظیفه 

اشند.مسئول ومکلف می ب
ماده هشتم:

شعبه کمپیوتر موظف است، در طبع اسناد مربوط از کاغذ مقاوم که 
برای وثیقه مناسب باشد استفاده نماید.

ماده نهم:
کاغذ وسایر ضروریات کمپیوتر به پیشنهاد رئیس مخزن وتائید 

ریاست محاکم استیناف از طریق مرجع مربوط تهیه می گردد.
ماده دهم:

.ه می شود که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن باشدمثنی به کسی داد
تذکره، وکالت خط .به رویت تذکره یا سایر ،در خواست اخذ مثنی

شرط می باشد.برای درخواست اخذ مثنیاسناد رسمی ثبت هویت
ماده یازدهم:

قیمت وثیقه مطابق احکام قانون اخذ می گردد.
کننده در بدل رسید قیمت وثیقه مانند سایر وثایق از در خواست

حاصل وبه حساب واردات دولت تحویل می گردد. 

٢٠٨

نظارت مستقیم ،د مخزناداره مخزن ورئیس محکمه از وضع عوایآمر
وبخاطر رفع مشکالت وکاستی ها موظفین را بعمل می آورند
د.نرهنمائی می نمای

ماده دوازدهم:
می نماید.اداره مخزن امور اجرای مثنی وثایق را در دفتر خاص ثبت

بر مسلسل وتاریخ می باشد شهرت در این دفتر که دارای نم
موضوع نمبر وتاریخ،خواست دهنده مثنی یا وکیل قانونی آن، در

وثیقه درج می باشد.
ماده سیزدهم:

شعبه کمپیوتر مثنی وثیقه را در برابر تعرفه شعبه اجرائیه مخزن بداخل 
اجرائیه تسلیم میدهد دو نسخه از طبع خارج وطور مصئون به شعبه 

ورسید اخذ مینماید.
ماده چهاردهم:

شعبه اجرائیه مخزن مثنی را با اصل کنده تطبیق می دهد وبعد از ثبت 
در کتاب مربوط ومهر وامضاء مسئولین یک نقل را بدفتر قید ونقل 

دیگر را در بدل رسید به متقاضی تسلیم می دهد.
ماده پانزدهم:

به اساس است)مطابق اصل (ر عبارت پس از اجرای مثنی و تحری
کیفیت ،موظف تطبیق کننده با کنده آن، کمپیوتر کار موظفرراپو

اجرای مثنی وصورت اطمینان از تطبیق سند را با کنده در صفحه 
کمپیوتر معامله می نماید و عالمت صحت می گذارد.

هدف ازین عالمت گزاری این است تا در آینده معلوم شده بتواند 
سند مورد نظر مثنی گرفته شده در عین زمان اطمینان از صحت که از 

سند از طریق تطبیق با کنده حاصل شده است.



٢٠٩

زدهم:ماده شان
کمپیوتر شده را اوراقشعبه کمپیوتر اداره مخزن در خالل هر ششماه 

در خصوص حصول اطمینان از صحت اسناد مورد مالحظه قرار 
مخزن ارائه مینماید تاضمن تهیه شعبه اجرائیهبه میدهد وراپور آن را 

مد نظر گرفته شود.اجراآتگزارش در راپور 
ماده هفدهم:

اداره مخزن در مورد اجرای مثنی وثایق در هر ربع سال به ستره 
محکمه گزارش میدهد.

این گزارش شامل دو بخش است.
الف: راپور احصائیوی که معموالً در هر ربع به اداره احصائیه قضائی 

می گردد.ارسال
ب: گزارش تفصیلی موضوع که شامل شهرت مکمله در خواست 

ریاست عمومی ثبت اسناد بهدهند وخالصه محتویات وثیقه می باشد،
وثایق ستره محکمه.

ماده هجدهم:
) ماده از تاریخ تصویب شورایعالی ١٨این طرز العمل بداخل (-١

ستره محکمه نافذ است.
استينافسای محاکموررين مخازن،آمالعمل از تطبیق این طرز-٢

عمومی اسنادووثایق ستره محکمه نظارت بعمل مي آورند.وریاست
در مجله قضاء نشر می گردد.این مقرره-٣

شورایعالی ستره ١٣٨٦/ ٢٩/٨) مورخ ٦٦٥بموجب مصوبه شماره (
محکمه ج.ا.ابه تصویب رسید.

٢١٠

طرز العمل
تعیین وظائف کاری زون های قضائی

ماده اول:
مبنی:

این طرزالعمل بمنظورتعیین وظائف کاری زونهای قضا ئی وضع 
گردیده است.

اده دوم:م
اهداف:

طرف هیات رهبری امورقضا ئی سرتاسری کشورازوارسی -١
ستره محکمه.

قضایادرمحاکم.ایجاد اصالحات درطرز رسیده گی-٢
بازرسی طرزکار قضات ومنسوبین اداری وایجادسرعت کاری -٣
تحکیم هرچه بهتر سلسله مراتب اداری در محاکم.-٤

ماده سوم:
فاهمه ستره محکمه بامحاکم بمنظور آسان ساختن زمینه تماس وم

) حوزه ارتباطی تقسیم ٨والیات وا طراف ، تمام والیات کشور  به (
ک گروپ کاری ر حوزه تحت اداره وبررسی قضائی بیگردیده وه

بشکل نوبتی قرارمی گیردکه در راس آن یک عضو شورای عالی 
ستره محکمه قرادارد.

زون های هشت گانه عبارتند از:



٢١١

کابل ): شامل والیات کابل ، پروا ن ، ول ( زون حوزه ا.١
کاپیسا وپنجشیر. مـرکز آن والیت کابل  ، معا ون زون رئیس 

محکمه استیناف والیت کابل.
حوزه دوم (زون جنوب):  شامل والیات لوگر، غزنی، پکتیا .٢

وخوست. مرکز آن والیت پکتیا. معا ون زون رئیس محکمه 
استیناف والیت پکتیا.

نوب غرب): شامل والیات زابل ، حوزه سوم (زون ج.٣
اروزگان، کندهار وهلمند. مرکز آن والیت کندهار،  معاون 

زون رئیس محکمه استینا ف والیت کندرهار.
حوزه چهارم (زون غرب) : شامل والیات نیمروز، فراه ، .٤

هرات ، غور وبادغیس. مرکز آن والیت هرات ، معاون زون 
رئیس محکمه استیناف والیت هرا ت

ه پنجم(زون شرق): شامل والیات ننگرهار ، لغما ن ، کنر حوز.٥
ونورستا ن. مرکز آن والیت  ننگرهار. معاون زون رئیس 

محکمه استینا ف والیت ننگرها ر.
حوزه ششم ( زون شما ل شرق) : شامل وال یات  بدخشان ، .٦

. معاون زونکندزتخار، کندز وبغال ن.  مرکز آن والیت 
.الیت کندزرئیس محکمه استینا ف و

حوزه هفتم (زون شمال): شامل والیات فاریاب ، بلخ، .٧
سمنگان ، شبرغان وسرپل. مرکز آن والیت بلخ ،  معاون زون 

رئیس محکمه استیناف والیت بلخ.

٢١٢

حوزه هشتم (زون مرکزی) : شامل والیات بامیان، دایکندی .٨
ومیدان وردک. مرکز آن والیت بامیا ن ، معاون زون رئیس 

یناف  والیت بامیان.محکمه است
ماده چهارم:

محاکم ابتدائیه نظامی تابع زون های مندرج فوق می باشند.
ماده پنجم:

وظائف گروپ های کاری درزون های هشت گانه قرارذیل است:
محاکم ، معلومات در باره تعداد اجراآتبررسی دقیق  طرز کار و-١

ادتحت دورا ن قراردارد ،میعدوسیه هائی که درهر محکمه 
دوسیه ودالیل عدم اتخا ذ تصمیم درموردفیصله دوسیه ها.

ارزیابی قدرت کاری وشهرت کارکنان قضائی واداری محاکم -٢
هر والیت.

به همکاری معاون زون.گذاشتن صندوق شکایات-٣
قوانین وتبلیغ حقوقی به مقصد توضیح فعالیت های محاکم تعمیم -٤

یق مطبوعات وجلب اعتماد مردم به قوه قضائیه کشور از طر
ورسانه های جمعی.

تقسیم اوقات وجدول راپوردهی دنگروپ کاری مکلفیت دار-٥
هفته وارمحاکم ابتدائیه  رابه محکمه ا ستیناف والیت بصورت

محاکم استیناف زون را طور ماهوار تنظیم وهمچنان راپوردهی 
وترتیب وبه ستره محکمه ارائه نماید.

:ششمماده 
کی از اعضای ستره محکمه به اشتراک بریاست یهر گروپ کاری 

دونفرمستشارا ن دیوا نهای ستره محکمه ویک نفر عضوتفتیش 



٢١٣

به حوزه های معین هشت گا نه به ا وقات مختلف تشکیل می گردد و
مسافرت می نمایند.

ترکیب اعضای گروپ برای یک حوزه یاساحه برای مدت شش ماه 
.می باشد

:ماده هفتم
ور های کاری خودراطور محرمانه ازطریق گروپ معینه کاری راپ

بری ـــــــراساً  به هیات رهستره محکمهداراالنشاء شورای عالی 
ستره محکمه ارائه مینماید. ستره محکمه بعد ازمطالعه وبررسی همه 

.می نمایدجانبه راپور، درموردتصمیم الزم اتخاذو
:ماده هشتم

دائم فعال می باشد.به طور زون مرکز 
:نهمماده 

وظا ئف معا ونین زونها :
می امور اداری زون ازطریق معاون زون بطورمنظم اجراء .١

ودفاتر مر بوط زون رامجزاء از دفاتر اداری ریاست گردد
نما ید.می محکمه  ، تنظیم 

امورمحاکم والیات مربوطهون زون بطورمتنا وب ازمعا.٢
رایادداشت وبرای رفع آن دید بعمل آورده مشکالت باز
ایات الزم صادر و از موضوع بمرکز نیزگزارش ارائه نماید.هد

معاون زون در مورد وضعیت فزیکی محاکم به مرکز گزارش .٣
ارائه نماید.

ون زون ورکشاپ ها و سیمینار ها را درمـــوا قع الزم معا.٤
دایرنموده والیات مربوطهدرمـــرکز زون برای محاکم 

ودرختم به مرکز گرارش دهد.
٢١٤

درغیاب رئیس  زون صالحیت های رئیس زون ون  زون معا.٥
لیت نموده دراخیر هر ماه درمورد فعارابطور قانونی اعمال 

خویش گزارش دهد ونیز راپور قضایای اجراء شده  رادر 
جمع آوری وا زطریق خویش به مقا م ستره مربوطوالیات 

محکمه ارسال نماید.
:ماده دهم

ستره محکمه نا فذ است.این طرزالعمل ازتاریخ تصویب شورایعالی

٢٩/٨/١٣٨٦)   مورخ ٦٦٥شماره تصویب (



٢١٥

طرزالعمل توضیح به استهداآت
فصل ا ول

احکام عمومی

ماده اول:
این طرزالعمل امور مر بوط به استهداآت محاکم ومراجع مر بوط 
راکه بارتباط مسایل قضاء وقانون صورت می گیرد، تنظیم می نما ید.

ماده دوم:
در امر رسیدگی رامحکمهستره اجراآتواین طرزالعمل ، خطوط 

می وتوضیح به استهداآت ورهنمائی محاکم ومراجع مر بوط تنظیم 
.نماید

فصل دوم
منابع حکم

ماده سوم:
محاکم در قضایای « ) قانون اساسی ج ا.ا ١٣٠مطابق حکم ماده (

مورد رسیدگی ، احکام این قانون اساسی وسایر قوانین راتطبیق می 
کند.

ازقضایای مورد رسیدگی ، در قانون اساسی هرگاه  برای قضیه یی
وسایر قوانین حکمی موجودنباشد، محاکم به پیروی ازاحکام فقه 
حنفی ودرداخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ، قضیه 
رابه نحوی حل وفصل می نمایندکه عدالت رابه بهترین وجه تامین 

»نماید
٢١٦

کمه مکلف است مح« )  قانون اساسی:١٢٨وبموجب  حکم ماده (
».اسباب حکمی راکه صادرمی نماید ، درفیصله ذکر کند

تشکیل ) قانون ٩) و(٧د(ن اساسی وموابتاسی ازموا دفوق قانو
محاکم موظف اندقضایارامطابق باحکام وصالحیت محاکم قوه قضائیه،

قانون اساسی و سایر قوانین و درساحه ایکه حکم قانون موجود نباشد 
به موضوع رسیدگی نموده اسباب حکم خورا مطابق احکام شریعت 

در فیصله ذکرنماید.
) مجلة ١٧٩٤) و(١٧٩٣طوریکه درمواد(قضاتتابنابران الزم است 

محاکمات مدنی نیز مسجل ) قانون اصول٤٩٨االحکام  و درمـاده (
دانشمند بوده به مسایل فقهی ،خبیر، اشخاص حکیم ،می باشد

:قانونایجاب طبقذاواحکام قانون وارد باشند.  له
حین تقرر قاضی مواصفات فوق درنظر گر فته شود..١
شریعت ، قانون برای قاضی الزم است تا با مراجعه به احکام .٢

ها، طرز العمل ، اساسی،  قوا نین،فرامین، مقررات، لوایح
حقیقی سطح دا مطالعاتی وتدموامتحدالمالها، رهنمودهاو سایر

تقابخشد تااحکام قو انین راشخصاً ارنش حقوقی وفقهی خود
رابطورمطلوب درک نماید وقدرت تطبیق سالم آن راداشته 

باشد.



٢١٧

فصل سوم
طرزتنظیم استهداء

ماده چهارم:
هرمحکمه در قضایای وارده اوالً  به رهنمائی قانون وکتب فقهی 
غور نموده وحتی المقدور بکوشند  در روشنا ئی  احکام قانون 

قهی درزمینه رسیدگی واصدار حکم نمایند.واستفاده ازمنابع ف
هرگاه درموضوع وا رده به چنان مشکالتی موا جه شودکه تناقص 

حتیاج به درمواد قانون ویاا بهام وا شکال مطلق به نظربرسدکه ا
استهدائیه  رادر سه د، درینصورت مراتب تفسیر قانون دا شته باش

د:بخش ترتیب ده
رابه تفصیل کامل درج نماید.در بخش اول محتویات اصل موضوع 

انین ومنابع فقهی بخش دوم نظرخودراکه ازمطالعه قودر
، ارائه کند.مذکورحتی المقدور بدست آورده استدرموضوع

دربخش سوم موضوع ضرورت به تفسیر وتوجیه قانون  
مراتبه به ستره رابامدارک مورد مطالعه شان بارعایت سلسله 

د.محکمه ارجاع نمای
ضوعاتی که ایجاب توضیح ، توجیه وتفسیر قانون را بنماید البته مو

بمقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم و مطابق به هدا یت مقام 
موصوف نتیجه ابالغ  می گردد.

ماده پنجم :
محاکم در تنظیم استهداء مراتب ذیل رادرنظر گیرند:

٢١٨

درموضوعاتی که به اساس قو انین واحکام فقهی حل می .١
ضرورت جدی از استهداء خود داری ورزیده باعث گردد، بدون

سرگردا نی مراجعین وشعب مر بوط نگردند.
درصورتیکه علی رغم مطالعات مقدما تی محکمه ، ضرورت .٢

به توضیح ، توجیه ویاتفسیر موجود باشد با درنظرداشت قواعد 
مندرج این طرزالعمل استهداء شان راترتیب نمایند.

حکمه ه ازطریق شعبات ستره منظریات تدقیقی ومشورتی ک.٣
نداشته اساس حکم محکمه قرارنمی گیرد تنظیم میشود جنبه الزامی 

ن استفاده آزوط میتوا ندبحیث یک نظر مشورتی ابه محکمه مربلک
نما ید و ودر اصدار حکم واتخا ذ تجویزآزادی کامل دارد.

ماده ششم:
رابه مشکل قانونی مواجه می گردد، موضوعزمانی که محکمه به

جلسه هیات قضا ئی مطرح ومطابق قواعدمندرج این طرزالعمل 
درزمینه  غور و از ریاست محکمه استیناف والیت مر بوط استهداء 

نماید .
ان های خویش مورد تیناف موضوع رادرجلسه مشترک دیومحکمه اس

غور وبررسی قراردهد.
هرگاه  به راه حل موضوع توفیق حاصل شد محکمه مربوط 

ائی مینماید. درصورتیکه موضوع قابل توضیح ، توجیه وتفسیر رارهنم
دا نسته شود، تفصیل موضوع رابمقام ستره محکمه بنگارند.

ماده هفتم:
اق قضایای جزا ئی ، مدنی وتجارتی محاکم از ارسال دوسیه هاوا ور

به عنوا ن استهداء به ریاست محکمه استیناف ویامقام ستره محکمه 



٢١٩

گی وانقضای میعاد مقرره  قانونی میگردد ، ه یدکه باعث التوای رس
جداً اجتناب نمایند ودر مواردی که ضرورت به استهداء باشد، 

نه در  قضیه خاص  بلکه به ارتباط قوانین ومسایل فقهی رااستهداء 
بمفهوم عام و بدون اینکه اورا ق ویادوسیه ئی رادر ضمیمه داشته 

.دارندباشد، تنظیم وارسال 
مفصل چهار

رسیدگی به استهداآت
ماده هشتم:

قانون )٢٤) ماده (٩گی به استهداآت مطابق حکم فقره (ه رسید
ازطریق شورای عالی ستره محاکم قوه قضائیه تشکیل وصالحیت

محکمه صورت میگیرد.
ماده نهم:

تدقیق ومطالعات استهداء واصله رادر روشنی قوا نین عمومیریاست
رارداده نظرتدقیقی ومشورتی راتنظیم ومسایل فقهی مورد مطالعه ق

مینما ید.
ماده دهم:

هرگاه نظر تدقیقی ومشورتی راتوضیح وتشریع قوا نین در روشنی 
صراحت قانون تشکیل دهد نظر بعد از منظوری قاضی القضات 

ورئیس ستره محکمه به مرجع مر بوط اخبار میگردد.
ماده یازدهم:

وتفسیرقانون باشد توجیهومشورتی متضمن درصورتیکه نظرتدقیقی
دراینصورت نظر جهت غور به شورای عالی ستره محکمه تقدیم می 

گردد.
٢٢٠

ماده دوا زدهم:
عالی ستره محکمه هرگا ه نظرتدقیقی جنبه عام دا شته واز شورای 

االنشاء شورایعالی موضوع راجهت توحید مرافق تائید گردد  دار
طورمتحدالمآل ابالغ قضائی وتطبیق یکسان قوانین به عموم محاکم 

می نما ید.
ماده سیزدهم:

روسای محاکم استیناف موظف ا ند تایک نقل متحدالمآل صادره 
ستره محکمه را دراختیاردیوا ن ها ومحاکم ابتدائیه مر بوط قراردهند.

ریاست های محاکم ا ستینا ف ومحاکم ابتدائیه والیت مـربوط 
لوایح ومتحدالمال مقررات،نین ،فرامین،کتب فقهی ،قوامـوظف اند تا

شند.ی را طور منظم د رمحل کار شان داشته باهای قضا ئ
هرمحکمه ای که موادفوق رانداشته باشد د راکمال آن بارعایت 

سلسله مراتب اقدام نماید.
ماده چهاردهم:

اعم از روسا واعضاء در مجموع موظف اند تاقو انین مقضات محاک
ابطور منظم مطالعه نمایند ودر موضوعی ،مقررات لوایح ومتحدالمالهار

که یک بار استهداء صورت گر فته وتوضیح آن طور متحدالمآل 
ابالغ شده است ، باردوم به عین دلیل وعین موضوع استهداء مجاز 

نمی باشد مگراینکه تعدیل آن به دالیل مقنع پیشنهاد گردد.
ماده پانزدهم:

تره محکمه نا فذ است.این طرزالعمل ازتاریخ تصویب شورایعالی س

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (



٢٢١

طرزالعمل
ابالغ حکم به محکوم علیه غایب

در قضایای مدنی حقوق عامه واحوال شخصیه

) قانون اساسی ١٢١این طرزالعمل به اساس حکم ماده ( 
) ١٥٣جمهوری اسالمی افغانستان بادر نظر داشت احــــکام مواد(

نی وبارعایت ) مندرج فصل نهم  قانون اصول محاکمات مد١٧٤الی(
بحیث ١٣٥٠احکام قواعــــــد احکام غیابی مصوب سیمنار سال 

احکام توضیحی وتفسیری وضع وتنظیم گردیده است .       
احکام غیابی ونحوه ابالغ به محکوم علیه غایب یکی 

به سبب برداشت اجراآتازمواردی است که نسبت عــــدم توحیددر 
راوانی وط دراین زمینه مشکالت فهــای متفاوت قضات از قوانین مرب

ورده است که طرزالعمل توضیحی ذیل را برای طرفین دعوی ببار آ
جهت حل مشکالت موجود تنظیم وتجویز گردید : 

عواملی که مدعی علیه جهت رسیده گی ودفاع از حقوق 
خویش به محکمه حاضر نمی گردد عمدتاً اسباب ذیل را دربر می گیرد :

قودیت به سبب مف-الف: 
به سبب غیابت -ب  : 
به سبب تمرد مدعی علیه -ج  : 

٢٢٢

قوانین مربوط به احکام مفقود وغایب :
قانون مدنی ٢٠٥٦و  -٣٢٨-٣٢٧-٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤-٣٢٣مواد 

ن عمل نماید .ــت دارد محاکم مربوط مطابق  به آدر مورد صراحــ
طرز رسیده گی به احکام غیابی :

الف : جلب واحضار 
١٥٢–١٢٨جلب واحضار در فصل هشتم مواد موضوع

اصــــــــول محاکمات مدنی بیان گردیده است . 
ب :  حکم علیه غایب :

١٧٤الی ١٥٣فصل نهم قانون اصول محاکمات مدنی در مواد 
١٣٥٠نار روسای محاکم سال ین تصریح نــــموده و نیز سیمآبه 

ر قضایایی حقوقی تحت عنوان :   قواعد مربوط به احکام غیابی د
ن حکم خود به آدرمورد رهـنمود خوبی است که تا فعالً محاکم در

ناد مینمایند.تاس
ج : نحوه ابالغ و اطالع حکم به محکوم علیه غایب :

قانون اصول محاکمات مدنی چنین مشعر است : ١٧٢ماده : 
احکام غیابی به وکیل ابالغ وبه محکوم علیه اطالع داده 

اطالع نامه به ،ت عدم امکان ابالغ به محکوم علیهمیشود در صور
یکی از اعضـــای فامیل غایب تسلیم ودر صورت عدم موجودیت 
اعضـــای فامیل به اداره محل بود وباش و یا اداره محل کارشان 

سپرده میشود .
قرار های محاکم تحتانی ون میعاد اعتراض علیه فیصله ها وچ

صورت حکم به محکوم علیه حاضر به محاکم فوقانی بعد از ابالغ
می گیرد وبارتباط محکوم علیه غایب میعاد اعتراض زمانی آغاز 



٢٢٣

ارسال به محل قانونی محکوم علـــیه غایب ابالغ میگردد که
. محکوم علیه غایب از آن اطالع حاصل نمایدو

صورت گیرد . اجراآتفوقتی در مواردبهتر است به نحو آ
محکوم علیه غایب خارج کشور :اطالع حکم به –الف 

حکم محکمه بعد از ابالغ به محل قانونی محکوم علیه -١
به نماینده گی خارجهامورغایب خارج کشور از طریق وزارت 

کشور های خارجی کتباً  ارسال گردد .های افغانستان در
معلوم ص غایبــــشور شخــــکصـــــورتیکه در-٢

قیم کشور خارج اطالع داده ی مگـرف به همان نماینده باشد صـــ
.شود
نماینده گی افغانستان مقیم کشور خارج مکلف است -٣

خارجه ووزارت امور مهاجرین همان کشور اموراز طریق وزارت
حکم محکمه را به اطالع محکمه علیه غایب برساند . 

در صورت دریافت محکوم علیه غایب استحضاری -٤
م محکمه کتباً وی مبنی بر اطالع محکوم علیه غایب از حک

درحضور داشـــت دو نفر از پـــرسونل نمانیده گی افغانستان در 
خارج کشور اخذ گردد .

از استحضاری، صورت محکوم علیهدر صورت امتناع -٥
امتناع در حضور داشت دو نفر شاهدان از جمله پرسونل نماینده 

نها اخذ گردد . آگی افغانستان تحریر وامضاء 
نماینده ه محکوم علیه توسط گی اطالع دهی بچگون-٦

رسماً ارسال گردد تا به گی های افغانستان به وزارت خارجه
ی که در نظر است اقدام صورت گیرد . اجراآتن مالحظه آ

٢٢٤

اطالع حکم به محکوم علیه غایب داخل کشور :  - ب : 
غایب حکم محکمه به محکوم علیه،در صورت امکان–١

ن کتباً استحضاری اخذ گردد . اطالع واز صورت اطالع دهی آ
صورت ،از استحضاریمحکوم علیهدر صورت امتناع -٢

امتناع در حـضور داشت دو نفر شاهد تحریر شود . 
در صورت عدم موجودیت شخص غایب حکم محکمه به -٣

یکی از اقارب شخص غایب تسلیم واز طریق وی به شخص غایب 
اطالع داده شود .

یت اقارب وی ویا امتناع امر از در صورت عدم موجود-٤
تسلیمی ورق اطالع به وکیل محل زیست تسلیم واز طریق وی به 

شخص غایب اطالع صورت گیرد .
در صورتیکه محکوم علیه غایب از جمله کارکن ادارات -٥

ویا خارجی موسسات داخلی دولتی ، شرکت های شخصی و
یه غایب به ،حکم محکمه از طریق ادارات محل کار محکوم علباشد

وی اطالع داده شود. 
مراجع مذکور مکلف است از صورت اطالع دهی ویا -٦

عدم آان به شعبات ومحالت ابالغ حکم کتباً معلومات دهند .
محصول محکمه : 

در صورتیکه محصول محکمه متوجه شخــــــــص غایب -١
باشد، موضوع به ادارات تحصیلی اطالع گردد.

رسی تحویل محصول معطل شده افی وفرجام رسیده گی استین-٢
نمی تواند.

نافذ شورایعالی ستره محکمه این طرزالعمل از تاریخ تصویب 
است.

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (



٢٢٥

قاعده توضیحی
در زمینه غصب عقار 

مقدمه:
ازخالل استهداآت واصله چنین استنباط گردیدکه برخی محاکم با 

نین ذکر مواد قانون مدنی ومسایل شرعی بارتباط غصب عقار چ
استهدا نموده اند که اگر قیمت بناء واشجاری که باالی زمین 
مغصوب از طرف غاصب صورت گرفته است نسبت به زمین 

ن در موقع ردمال مغصوب چه معامله آمغصوب بیشترباشد ویا عکس 
صورت گیرد؟

متن استهداء:
در حین بررسی قضایای متنازع فیه بمالحظه میرسد که غاصبین « 

ا صرف هزار ها ویا حتی بمغصوب هموطنان مهاجر باالی امالک
صدها هزار دالر امریکائی عمرانات وآبادی نموده که حین صدور 
حکم با رعایت دقیق وسالم احکام قانون ومسایل فقهی محکمه را 

بدریافت دالئل قانع کننده مبنی به بمشکل مواجه ساخته تا هنوز
توانیم قناعت اصحاب احکام قانون ویا مسایل فقهی مفتی به که ب

دعوی را فراهم وعدالت قضائی را بوجه احسن تامین نمائیم بصورت 
موفق نشده ایم نا گزیر خواستیم که موضوع را از مقام عالی درست 

استهدا ء نمائیم وآن اینکه:
غاصب بردآنچه «) قانون مدنی ذیالً مشعر است: ٧٦٥) ماه (١فقره (

) قانون مذکور می گوید: ٨٠٨وماده (» غصب نموده مکلف می باشد

٢٢٦

هرگاه ملک شخص با ملک شخص دیگری طوری متصل گردد که 
انفصال آن بدون ضرر غیر ممکن باشد، ملکی که قیمت آن کمتر 
است بعد از تادیه قیمت تابع ملکی شناخته می شودکه قیمت آن 

) قانون مذکور تصریح داشته ٧٦٩ولذا فقره دوم ماده (». بیشتر باشد.
در صورتیکه غاصب در عقار بناء اعمار نموده باشد ویا -):٢«(که: 

اشجار غرس کرده باشد مالک میتواند اشجار وبناء را قطع نماید. ویا 
له در ئاین مس». قیمت آن را در صورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد

) فتاوای کاملیه طور اختالفی ذکر شده. ودر فتاوای ٢٠٩صفحه (
موضوع چنین آمده است:عالمگیری باب دوم در 

اگر شخصی زمینی را غصب ودر آن عمارت ساخت قیمت زمین «
علیحده وقیمت عمارت علیحده معلوم گردد. اگرقیمت عمارت 
ازقیمت زمین زیادباشدمالک زمین حق نقض آبادی را ندارد وبر 
غاصب قیمت زمین برای مغصوب منه الزم می شود. واگر قضیه 

س است چنانچه این موضوع در ماده برعکس بود حکم نیز بر عک
) رهنمای وثایق وسجالت دعاوی محاکم عدلی تالیف مرحوم ٥٩(

مولوی عبدالباقی صافی نیز تسجیل یافته که رهنمای مذکور منحیث 
دستورالعمل بدسترس قضات محاکم قرار دارد.

) شرح مجلة االحکام تالیف سلیم رستم ٩٠٦وبهمین منوال ماده (
مجله بدین مضمون صراحت دارد:بازلبنانی شارح 

ان کان المغصوب االرضاًفبنی الغاصب فیها بناءبغیر  تراب تلک «
-االرض واالفالبناء لرب االرض النه لوأمر بنقضه بغیر تراباً کماکان

او غرس فیها اشجاراً فانه یومر بقلها ورداالرض وان کانت ». در منتقی
الرض خالفاً لکرخی فانه قال قیمة البناء و الغراس اکثر منه من قیمة ا



٢٢٧

) انه لوقیمة البناء ٩٠٢قیاساً علی مسالة الدجاجة الی مرت فی المادة (
مر بالقلع ولکن فی ءاکثر یضمن الغاصب قیمة االرض ویتملکها وال یو

الحامدیه عن االنقروی انه الیفتی بقول الکرخی صــرح به الـمولی ابو 
االسالم علی افندی ونعم هذا سعود ثم قال وباالمر بالقلع افتی شیخ

الجواب فانه سد باب الظلم ویمکن ان یفرق بین هذا المسالة وبین 
مسالة الدجاجة ونحوها بانه تلک االمر اضطراری صدر بدون قصد 
معتبر واما الغصب فهو فعل اختیاری مقصود. اهـ. ثم اعلم ان هذا 

مر ءاً فیواالختالف فیما اذا کانت االرض ملکاً اما اذا کانت وفق
».مجمع االنهر«الغاصب بالقلع والرد مطلقاً 

در یک جا بناًء از آنجائیکه از یک طرف قانون مدنی مضطرب بوده 
باالی ملک مغصوبه نموده ودر جای دیگر مطلقاً حکم به قلع بناء

ملکی که قیمت آن کمتر است آنرا تابع ملکی دانسته که قیمت آن 
ل فقهی که فوقاً ذکر شد مفتی به بیشتر است. واز طرف دیگر مسای

نبوده که محکمه باستفاده آن عدالت قضائی را بوجه احسن تامین 
مارا این مطلب تشکیل میدهد که: اگر ءنماید لذا محتوای استهدا

غصب ١٣٥٧شخص زمین هموطن مهاجر خود را پس از ماه ثور 
مت عمارت بمراتب از یکرده باشد ودر آن عمارت ساخته باشد وق

یمت زمین زیاد باشد وبر عکس آن، در چنین حاالت استناد حکم ق
محاکم بکدام یک از مواد قانون مدنی ویا مسله فقهی مفتی به استوار 
باشد تا بارعایت احکام قانون عدالت به بهترین وجه ممکن تامین 

».گردد. امید که مقام عالی در زمینه ما را هدایت فرمانید

٢٢٨

توضیح:
هدائیه مالحظه می گردد محور استهداء محکمه را طوریکه متن است

این مطلب تشکیل میدهد که اگر غاصب در باالی زمین مغصوب 
عمارتی ساخته باشد که قیمت آن بمراتب از قیمت زمین بیشتر باشد 
وبرعکس آن، در چنین موارد استناد حکم محاکم بکدام یک از مواد 

باشد.قانون مدنی ویا مسله فقهی مفتی به استوار 
) قانون مدنی را تذکر داده است ٧٦٥) ماده (١محکمه در آغاز فقره (
آنچه غصب نموده مکلف می غاصب برد«که چنین مشعر است 

) قانون مذکور را به عبارت ذیل تذکار داده ٨٠٨س ماده (وسپ» باشد
هرگاه ملک شخص به ملک شخصی دیگر طوری متصل «است: 

ممکن باشد ملکی که قیمت آن گردد که انفصال آن بدون ضرر غیر
کمتر است بعد از تادیه قیمت تابع ملکی شناخته می شود که قیمت 

».آن بیشتر باشد
) ٧٦٩می نگارد : فقره دوم ماده (ءهمچنان محکمه بدوام استهدا

آباد : در صورتیکه غاصب در عقار بناءه تقانون مذکور تصریح داش
مالک می تواند اشجار وبناء نموده باشد ویا اشجار غرس کرده باشد، 

را قطع نماید ویا قیمت آن را در صورت موافقه غاصب مقلوعاً 
) فتاوای کاملیه طور اختالفی ذکر ٢٠٩بپردازد. این مسئله در صفحه (

».شده است
در متن استهداء به مسائل فقهی مندرج در کتب فتاوای کاملیه، 

م ورهنمای عالمگیری، سلیم باز، رهنمای وثایق وسجالت محاک
معامالت (حقانی) استناد شده  است.



٢٢٩

تا جائیکه متن استهدا مورد ارزیابی قرار میگیرد، محکمه حکم مندرج 
له فقهی کتاب کاملیه مقایسه ئ) قانون مدنی را در ارتباط مس٧٦٩ماده (

) قانون ٧٦٥نموده وآن را اختالفی گفته است وهمچنان بین ماده (
) ٨٠٨مکلف می نماید وحکم ماده (مدنی که غاصب را برد مغصوب 

قانون مدنی که در امالک مخلوط ملک دارای قیمت نازل که تابع 
ملکی که قیمت بیشتردارد دانسته است، در تضاد می بیند. 

آنچه درمتن استهداء آمده ومسایل مربوط آن طبق شرح ذیل قابل 
توضیح  دانسته می شود:

) ٨٠٨حت تام دارد وبا ماده () قانون مدنی صرا٧٦٥) ماده (١فقره (-١
) ٨٠٨قانون مذکور قابل مقایسه وتطبیق دیده نمی شود زیرا ماده (

اصالً به بحث غصب ارتباط ندارد وسایر مواردی را در بر می گیرد 
که امالک اشخاص نه از طریق غصب بلکه بوسیله دیگر با هم طوری 

) درین ٨٠٨مخلوط گردد که بدون ضرر قابل تجزیه نباشد.لذا ماده (
مبحث قابل استناد نمی باشد.

) ٩٠٥) قانون مدنی وبادر نظر داشت مواد (٧٦٥باساس حکم ماده (-٢
) مجلة االحکام العدلیه وشرح مواد مذکور که از جانب ٩٠٦و(

» مجوزه«(اتاسی) شارح مجلة االحکام صورت گرفته به استناد 
که به روسای محاکم والیات ١٣٥٠) سمینار سال ١٠٣مندرج ص (

تصویب شورایعالی قوه قضائیه آنزمان رسیده است وتحت عنوان 
تجویز در راه توحید وانسجام مسایل مفتی به فقه حنفی از طریق «

(کتاب االتاسی (شرح مجلة چنین مشعر است:» اتکا ء به ماخذ
فقه حنفی را توحید نموده است به حیث راحجکه مسایل االحکام)

نماید.خذ ومحکمه بآن مراجعه  أم
٢٣٠

هرگاه مسئله در کتب دیگر فقهی نسبت به آن ارجح بود قاضی می 
تواند در چنین حالت به کتب دیگر نیز مراجعه نماید در چنین حالت 

،بمنظور توحید انسجام وتعمیم قواعد ومسایل مفتی به فقه حنفی
خذ ودالیل حکم أقاضی مکلف است دالیل رحجان قول را با ارائه م

قاعده توضیحی ذیل به ارتباط موضوع ».  بفرستدستره محکمه به 
قابل رعایت است:

به رد آنچه » غاصب«) قانون مدنی ٧٦٥) ماده (١مطابق حکم فقره (
) ٧٦٩) ماده (١طبق حکم فقره («و». غصب نموده مکلف می باشد

قانون مذکور هرگاه مال مغصوب عقار باشد، غاصب به رد آن 
در «وبموجب فقره دوم ». اشدبمالک یا اجرت مثل آن مکلف می ب

صورتیکه غاصب در عقار بناء آباد نموده باشد ویا اشجار غرس کرده 
باشد، مالک می تواند اشجار وبناء را قلع نماید ویا قیمت آن ها را 

وبه اساس فقره سوم » درصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردارد
بر قیمت آن ،رت  تلف شدن عقار یا وارد شدن نقصاندرصو«

گرچه غاصب متعدی نباشد، به ضمان مکلف می گردد.
) ٩٠٦هرگاه قیمت بناءنسبت به زمین بیشتر باشد، مطابق حکم ماده (

مجلة االحکام این کار را به اساس گمان وسبب شرعی انجام داده 
باشد درین حال صاحب عمارت ویا درخت قیمت زمین را بمالک 

بدهد وزمین از آن وی می شود.
بطور مثال: کسی «ه فوق مثال توضیحی ذیل آمده است: در متن ماد

در زمینی که برای وی به ارث مانده بود عمارتی بنا کرد که قیمت 
تعمیر از اصل زمین زیاد تر شد. بعد از آن برای زمین صاحبی پیدا 



٢٣١

شد، صاحب عمارت پول قیمت زمین را به صاحبش بدهد و آن 
».عمارت وزمین را برای خود نگهدارد

تاسی شارح مجلة االحکام در شرح ماده  فوق تصریح نموده است وا
که تمسک بقول فوق بدو شرط متکی می باشد: یکی اینکه قیمت 
بناء از زمین بیشتر باشد ودیگر اینکه گمان وسبب شرعی در میان 
باشد یعنی غاصب به سوءنیت وبعمل غصب مبادرت نورزیده 

ق نپذیرد، بقول ظاهر باشد.ودر صورتیکه یکی از دوشرط فوق تحق
) ذکر شده است تمسک می شود که ٩٠٦الروایه که در اول ماده (

شامل دونظر است:
یکی اینکه عمارت از تهداب ویران می شود وغاصب مواد تعمیراتی 
خود را می گیرد و دیگر اینکه مالک به توافق جانب مقابل قیمت 

مارت متعلق به مواد تعمیراتی را بطور مقلوع به غاصب می پردازد وع
مالک زمین می گردد.

در تمام حاالت فوق هدف این است که راه ظلم مبنی بر اخذ ملک 
غیر بطور غصب وبدون اجازه مالک شیوع پیدا نکند ودرعین حال 
مالک زمین حین استرداد ملک مغصوبه از غنای غیر مستحق استفاده 

نکند.
توضیح شده نظری که درشرح اتاسی بر مجلة االحکام بقرار فوق

روسای ١٣٥٠) سیمینار سال ١٠٣است ، مطابق مجوزه مندرج  ص (
محاکم والیات بوده  قابل تطبیق است .

این رهنمود از تاریخ تصویب نافذ است

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (

٢٣٢

قاعده توضیحی 
درموردحضانت

مقدمه:
شد، برخی محاکم باهم یکسان نمیبااجراآت»نتحضا«درمورد

امانند مسایل مورد نزاع به شکل فیصله محاکم اجرای این امور ر
مدنظر می گیرند وچنین عقیده دارندکه ماهیت قضیه راتشکیل 
میدهد. وبعضی هم باین نظراندکه این موضوعات ازوظایف محاکم 
فامیلی می باشدکه بایدما نندتعیین نفقه از طریق تجویز شرعی توسط 

م درین ستهداآتی ه. واقرار قضائی صورت گیرد نه صدور فیصله
مورد بمقام ستره محکمه توصل ورزیده است که بحیث نمونه 
استهدائیه ریاست محکمه فا ملیی شهرکابل موردمطالعه وبررسی 

قرارمی گیرد.
متن استهداء:

) قانون مدنی حضانت پسر باسن هفت ٢٤٩به اساس ماده (
) سالگی خاتمه پیدامیکندکه باتوجه به موادفوق ٩وازدختر باسن (

م است که حضانت طفل حق وتکلیف مادر است ق م مسل
دربرابر فرزند برای مدتیکه قانون تعیین نموده است.

اماعمالً بعد ازطالق ویاهم تفریق این حق جبراً  توسط پدر ازمادر  
طفل گرفته شده و مادرمجبور به دعوی گردانیده میشود که این 

حضانت دعوی وطی مراحل چه بساکه درجریان دعوی حق 
)  قانون اصول ٢٠١) و(٢٠٠د(تم می گردد . زیرا موانیزخ



٢٣٣

محاکمات مدنی چه درمحکمه ابتدائیه ، استیناف ودیوا ن 
)ماه  راکه مجموعاً اضافه از یکسال ٥) ماه ویا(٤محکمه (ستره

ودرصورت نقض فیصله محاکم فوقانی وارسال ومرسول ازمراجع 
ن مشکل هرگاه به مر بوط سالها رااحتوا مینماید . برای رفع ای

مبنی برتسلیمی محکمه ابتدائیه صالحیت اصدار قرار قضائی نهایی
طفل به مادرداده شودوآنگاه شخص معترض دعوی  خویش 
رادنبال نماید سبب جلوگیری از اتالف حقوق اطفال وتامین 

عدالت خواهد گردید.
بادرنظرداشت مقدمه فوق ومتن استهداء وبخاطر رعایت حقوق 

ر توضیح وظائف وصالحیت محاکم فامیلی تجویز طفل بمنظو
ذیل منحیث قاعده ء توضیحی درمورد حضانت  اتخا ذگردید:

تجویز:
حتوامی محاکم در امور  فامیلی درمجموع دو بخش راااجراآت

واعمال صالحیت های قانونی بمنظور نماید: یکی اجرای وظائف 
، اوالدو تجویز شرعی درموارد مر بوط مانند تعیین نفقه آباء

اقارب،   اداره اموال ، وصایت ، والیت ، تجویز شرعی درمور د 
، تنظیم وش جایدادصغیر بارعایت مصلحت طفلفروش یاعدم فر

ه گی قضائی که ضرورت به رسیدامورحضانت طفل وامثال آن
، شرعاً  وقانوناً ازوظایف  قاضی بحساب می آید. و دیگر نداشته 

انواده که جزء درحاالت اصالح حل منازعات ناشی از امور خ
وابراء  در سایر موارد مستلز م رسیدگی قضا ئی بوده ایجاب می 
نمایدتاحکم محکمه درماهیت ذریعه فیصله ودر شکل توسط قرار 

صادر گردد  وتابع استیناف وفرجام می باشد.
٢٣٤

طوریکه توضیح گردید، ازجمله امور یکه بدون ایجاب رسیدگی 
رعی و قانونی به وسیله محکمه اجراء می قضائی ازطریق تجویز ش

گردد ، یکی هم حضانت طفل راتشکیل میدهد.
احکام مربوط به امور حضا نت وتسلیمی طفل به شخص مستحق  
در قانون مدنی وتعدیالت آن بطور مفصل ومصرح موجود است . 

محکمه بعد از تشخیص شخصی که مسئولیت حضا نت  را با در     
استحقاق شرعی باوتعلق می گیرد ،  تجویز نظر داشت  درجات و

شرعی خود را درمور د حضانت اتخا ذ و بوسیله  قرا ر قضائی 
تسجیل می نماید.

این قرار ماهیتاً مبنی برتجویزشرعی محکمه درمورد سرپرستی 
طفل می باشدکه مطابق قانون و بادر نظرداشت مصلحت قانونی 

سیدگی قضایی طفل صورت گر فته است و چون تجویز شرعی ر
نمی باشد لهذا ایجاب استیناف وفرجام  رانمیکند.

فوق ، معترض واقع گردد  اجراآتهرگاه طرف ذی ربط ب
محکمه اعتراض رادرمورد درجات استحقاق حضانت و مواصفات 

تحت  غور شخصی که بحیث مسئول حضانت تعیین شده است
خص ، در صورتیکه محکمه باین نتیجه برسدکه شقرار میدهد 

مواصفات قانونی می تعیین شده فاقد درجه استحقاق وعاری از 
میتواند به تجویز قبلی خودتجدیدنظربعمل آرد وقرار مجدد باشد،

رابرطبق اقتضاء قانون صادرنماید.
لذا موضوع تعیین شخص مسئول برای حضا نت طفل ازجمله 

باشدکه بادرنظرداشت ومنازعات نبوده ازوظائف محکمه میدعاوی 
حت  طفل ازطریق تجویز شرعی صورت می گیرد وضرورت مصل



٢٣٥

به صدور فیصله راندارد.بلکه تجویز محکمه درخصوص فوق 
مورداستیناف وفرجام قرار نمی گیرد.

ع اراده دعوی ومخاصمه داشته هرگاه شخصی به ارتباط موضو
ند عی محکمه اخالل واقع گردد،میتوابدون اینکه درتجویزشرباشد

ون درمحکمه ذیصالح دنبال نما ید.دعوی خودراطبق قان
قاعده توضيحي فوق ازتاريخ تصويب شوراي عالي ستره محكمه 

نافذ است.

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصاویب (

٢٣٦

رهنمود در باره:
استفاده از مراکز فرهنگی قوه قضائیه

مقدمه:
رادرجنب فرهنگي قوه قضائيهستره محکمه ج.ا.ا پروژه  اعمارمراکز 

والیات آغازنموده است که این مامول ينافاستریاست های محاکم
در والیا ت (بلخ ، کندز، پکتیا، ننگرهار ولغمان )  اکمال گردیده وبه 
بهره برداری سپرده شده است ودر یک عده دیگر اجرای 

کاردرمورداکمال پروسه جریان دارد.
م وحفظ ومراقبت ازتعمیر های این رهنمودبمنظور استفاده مفید،الز

تنظیم شده است.گی قوه قضائیهمراکز فرهن
ماده اول:

که درجنب تعمیرریاست محکمه فرهنگی قوه قضائیهمرکز تعمیر 
استیناف اعمارگردیده است  ازجمله امالک قوه قضا ئیه بوده، 
ریاست محکمه استیناف والیت به حفظ ومراقبت آن موظف می 

باشدوبنابران وظیفه دا رندتا :
سرجمع امالک قوه قضا ئیه  قیدنموده تعمیر متذکره رادر –الف 

ازموضوع به شعبه تعمیرات ریاست اداری ستره محکمه رسماً اطمینان 
دهد.



٢٣٧

د یت دهاداری خویش هدا اداره تحریرات وبهریاست استیناف –ب 
خویش اجیرنکارکناخبرگیری نمایندواره تعمیرهموتاازامور تنظیف 

.را باین منظور توظیف سازند
واتاق تابخانه ، کدارای سالون ،که ز فرهنگی قوه قضائیهتعمیرمرک-ج

های مورد ضرورت می باشددراختیار ریاست محکمه قرارداشته بدون 
استیذان ریاست محکمه استینا ف هیچ مرجع دیگرازان استفاده کرده 

نمیتواند.
ماده دوم:

به استیناف والیت ازتعمیرمرکز فرهنگی قوه قضائیهریاست محکمه 
ذیل میتوا نند استفاده نمایند:مقاصد 

بمنظور تدویر سیمینار وکنفرانس های که ازجانب ریاست –الف 
ریاست ومحاکم مربوط آن آنوبه اشتراک منسوبیناستينافمحکمه

صورت می گیرد.
بمقصد تدویر برنامه های آموزش قضایی که ازجانب موسسات –ب 

.مر بوط به تو افق ستره محکمه صورت می گیرد
بمنظور استفاده هیات هایی که ازجانب ستره محکمه برای انجام -ج

وظایف معین ومشخص درآ ن وال یت توظیف میگردند.
محاکم نظامی که در چوکات قوه قضائیه طبق قانون اجرای -د

وظیفه می نمایند، می توانند با در نظر داشت شرایط مندرج این ماده 
مقاصد واهداف امور فرهنگی استیذان رئیس محکمه استیناف برایبه 

د.ناستفاده الزم ومقتضی بعمل آرومعارف قضائی 

٢٣٨

ماده سوم:
هاوکنفرانس هایی که هرگونه  برنامه های آموزش قضایی سیمینار

دایرمی گردد، تحت نظارت مستقیم درمرکز فرهنگی قوه قضائیه
ریاست محکمه استیناف بوده وریاست محکمه وظیفه داردتاراپور  

ن را اعم ازاینکه برنامه روی چه موضوع دایرگردیده،  چه مفصل آ
تعدادآموزش دیده اندوبرنامه ازجا نب کدا م مرجع وروی چه 

تدقیق ومطالعات عمومیمضامین تنظیم و تدویر یافته است ، بریاست
ستره محکمه گزارش  ارائه نمایند.

ماده چهارم:
وقع می برد ستره محکمه ازروسای محاکم استینا ف صمیما نه ت

مراتب فوق را دقیقاً  رعایت نما یند.
ماده پنجم:

نافذ است .شورایعالی ستره محکمه یبصوتاین رهنمود ازتاریخ 

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (



٢٣٩

رهنمود
در باره آموزش قضائی داخل خدمت

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان بخاطر ارتقاء سطح دانش 
مللی کورس های حقوقی قضات به همکاری موسسات بین ال

آموزشی قضائی داخل خدمت را تنظیم نموده است که تاحال تعداد 
زیاد قضات این کورس ها را سپری نموده اند، بمنظور نظم بهتر درین 

زمینه رهنمود ذیل صادر می گردد:
آموزش قضائی براساس پروگرام واحد ومعین برای قضات در -١

ارا فرا گیرند ، لذا نظر گرفته شده تا قضات طور منظم این کورس ه
ها یعنی کورس های (آیدلو) معرفی قضاتی که از این کورس

، (سیدا) وامثال آن فارغ می گردند برای با دوم در عین )(چکی
حاصل است.تحصیل کورس مجاز نمی باشد و

ددر صورتیکه دور اول کورس ها برای تمام قضات خاتمه یاب-٢
تمام قضاتیکه مرحله صورت درانور دوم با تغییر کیفیت دایرگردد،ود

ورت متناوب بادرنظرداشت ـــباردوم بصاول راتکمیل کرده باشند
سهمیه واستحقاقی که ازطریق پروژه مر بوط باختیار قوه قضا ئیه 
قرارداده میشود،  برای کسب تحصیالت وتبادل تجا رب درمرحله 

باالتر معرفی خواهند شد.
قضائی جداً از معرفی قضات ذیل به کورس های آموزش -٣

احتراز بعمل آید:

٢٤٠

قضاتی که تازه کورس ستاژ قضائی را سپری نموده اند تا -الف
وقتیکه یک دوره کار عملی را در محاکم سپری نه نمایند.

بامعرفی شان جلسه قضائی از نصاب بیفتدو یا کمبود که قضاتی -ب
قاضی عمالً محسوس باشد تازمان رفع مشکل.

کورس ها را سپری نموده باشند.قضاتی که یک بار این -ج
ف قضائی تعیین بست می شوند آنعده قضات که به وظای-د

که اشغال بست نکرده و حد اقل مدت سه ماه به وظیفه جدید ینتازما
اجرای وظیفه نمایند.

بمقصد معرفی قضات به کورس های ارتقای سطح دانش -٤
مه حقوقی ، اعطای موافقه کتبی روسای محاکم وبخصوص محک

که قاضی در آنجا اجرای وظیفه می نما ید شرط اساسی ای
معرفی پنداشته میشود.

اجراآتادارات مرکزی بدون موا فقه روسای محاکم درین زمینه 
بعمل نیاورند.

بمنظور تطبیق این رهنمود ایجاب مینماید تا:-٥
اداره تعلیمات قضائی به همکاری ریاست امور ذاتیه مراتب –الف 

جداً رعایت نماید.فوق را
اداره تعلیمات قضائی لست قضاتی را که یک بار در کورس -ب

های مورد نظر آموزش دیده اند، تهیه وتنظیم نموده در معرفی قضات 
ازان استفاده الزم نماید.

هرگاه در لست کمبودی موجود باشد در تفاهم وهمکاری باریاست 
ذاتیه آن را اکمال نماید.



٢٤١

قضائی قبل از معرفی کاندیدان به موسسه مربوط اداره تعلیمات -ج
نام قضات تعیین شده را در لست تطبیق نماید، در صورتیکه قبالً 

آموزش ندیده باشند به معرفی شان اقدام بعمل آرد.
اداره تعلیمات قضائی در تماس باموسسات بین المللی متعهد به -٦

ریان اجرای آموزش قضائی موظف است تا از حضورکاندید درج
درس واز ارزیابی نهائی شان نظارت وکنترول بعمل آورد.

در صورتیکه قضات در کورس ها غیر حاضری نمایند،چون -٧
از جمله مامورین دولت می باشند بااوشان برخورد قانونی صورت 

گیرد.
ش را درین زمینه یاداره تعلیمات قضائی گزارش فعالیت خو-٨

ه مراتب لرنظرداشت سلسوختم هر کورس بادزوبخصوص در آغا
وارائه نماید.تنظیممعینهیددر مواع

والیات هنگام معرفی قضات به استيناف روسای محاکم -٩
رسهای آموزش داخل خدمت مراتب این رهنمود راجداًکو

رعایت نمایند.
اداره تعلیمات قضا ئی ضرورت آموزش قضا ئی داخل -١٠

شت امکانات خدمت رابرای قضات محاکم نظامی بادرنظردا
موجودوبه تناسب تشکیل برحسب ضرورت درنظر گیرد.

شوراي عالي ستره محكمه این رهنمود از تاریخ تصویب-١١
نافذ است.

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥تصویب (

٢٤٢

رهنمود توضیحی:
درمورد تکافل اجتماعی بی سرپرستان

نمبر ریاست عمومی افتاء واحتساب از ضمیمه مکتوب 
تدقیق ومطالعات ریاست عمومی٢٥/٦/١٣٨٦) مورخه ٩١٦(

دوموضوع ذیل را استنباط مینماید:
تکافل اجتماعی بی سرپرستان جواز دارد ویاخیر؟-١
وثیقه تکفل اجتماعی بی سرپرست موجود است ویا خیر؟-٢

الجواب واهللا اعلم بالصواب
را قرار علماء ریاست افتاء درروشنائی احکام شرعی موضوع

ذیل توضیح میدهند:
مسئله تبنی درزمان جاهلیت درمیان مردم یک امر معمول بود بعداً 
دین مقدس اسالم حرمت قرابت، میراث وثبوت نسب ونسبت شخص 
را به غیرفامیل وپدرش ممنوع وحرام گردانید ولی تکافل اجتماعی را 

ذیل را به که از ضروریات اجتماعی انسانی است قبول دارد وعبارت 
منظور توضیح بیشتر این مسئله تقدیم میداریم:

به اساس فتوی شرعی داراالفتاء ستره محکمه جمهوری اسالمی 
وسای محاکمافغانستان وتائید سیمینار عالی ر

.١٣٨٦عقرب سال ١٧- ١٢منعقده 



٢٤٣

صلی اهللا علیه (قال قال رسول اهللا -رض-وعن سهل بن سعد
انا وکافل الیتیم له و لغیره فی الجنة هکذا واشاره بالسبابة )وسلم

رواه البخاری.-والوسطی وفرج بینهما شیئاً
ه حضرت رسول ) روایت میکند کرض(ترجمه: سهل بن سعد

فرموده است: ثواب تربیه کنندهء طفل )صلی اهللا علیه وسلم(اکرم
باشد در جنت )اجنبی(خواه  از (خود تربیه کنندهء طفل) باشد ویا

خود اشاره نمود و همراه من است همچنین با انگشت سبابه و وسطی
(روایت بخاری).کمی  بین انگشتان خودجدائی کرد . 

ط اقارب ـالک دیگر توســه به ممـــفالی کـــاطل فوق بناً بردلــی
وخویشاوندانشان برده میشوند مراعات نکات ذیل درمورد شان 
ضروری است که درنظر گرفته شود تا ازفساد بعدی پیشگیری شده 

باشد.
فمن تبنی لقیطاً او مجهول النسب دون اَن یدعی اَنه ولده لم یکن ولده 

بالقرابة ومن ما والتجری علیه احکام التحریم  ارث بینهحقیقة فال یثبت التو
کان له اب معروف نسب الی ابیه ومن جهل ابوه دعی مولی و اخافی 
الدین منعاً من تغییر الحائق و حفظما لحقوق اآلباء واالوالد من الضیاع او 
االنتقاص وتوفیراً لوحدة االنسجام فی االسرة فکثیراً ما اساء الولد المبنی 

زوجین و اقاربهما فی العرض والمال. لکن لم یمنع االسالم تربیة ولداً لل
بعد البلوغ اوقبله بقلیل. وانما فتح ۀلقیط وتعلیمة ثم یحجب عن االسو

باب االحسان الیه علی اوسع نطاق وعد ذالک انقاذا للنفس من الهالک و 
٧٢٤٩. ص احیاَء للنفس بشریة ومن احیا نفساً فکانما احیا الناس جمیعاً

احکام القرآن جصاص.٥جلد ٢٢٢فقه اسالمی واَدلة. ص١٠جلد 

٢٤٤

ازمطالب کتاب معتبر فقه و آیات احکام پیرامون سرپرستی اطفال 
بی سرپرست  نکات ذیل مراعات شود:

محافظت عقیده اسالمی وجهت آرامش فردی واجتماعی )١
حتمی است.

به تکلیف های فردی واجتماعی اش مؤظف گردد.)٢
بوت حرمت نکاح به این سبب بوجود نمی آید.ث)٣
قرابت فامیلی (حرمت های خانوادگی) مطرح نمیگردد.)٤
احکام میراث بدان جاری نمیشود.)٥
اما ه اسم پدراصلی اش محفوظ میباشد.نسب شخصی ب)٦

درصورتیکه مجهول النسب باشد صرف برادردینی خوانده 
میشود.

حیات مادی ومعنوی وی ضمانت گردد.)٧
ه نام اسالمی نداشته باشد نام نیک برای وی درصورتیک)٨

انتخاب گردد.
تعلیم مسائل ضروری دینی و دنیوی و اخالق اسالمی در )٩

برنامه هایش گنجانیده شود.
به یکی از حرفه های حالل رهنمائی گردد.)١٠
بعد از بلوغ، استقالل اسالمی اش را درتمام عرصه های )١١

زندگی دارا میگردد.
ومعنوی وی باشد.متوجه رشد، حیات مادی)١٢
اصولی اقاربتکفل شخص بی سرپرست صرف ازطرف)١٣

درجه اول تا درجه سوم صورت گرفته میتواند وبه اشخاص بیگانه 



٢٤٥

قرابت دادن این حق بخاطر جانب رعایت مصلحت بی فاقد رابطهء
سرپرست مجاز نمی باشد .

درصورتیکه جهت حفاظت وسالمت شخص واجتماع نکات 
تکافل وسرپرستی اشخاص ،رت احسن مراعات نماید متذکره را بصو

حاجتمند، شرعی و مرعی االجراء میباشد. 
) چنین تجویز میگردد که تازمانی که باین موضوع ٢دربرابرفقره (

وثیقه خاص ومعین مشخص میگردد محاکم امور مربوط به (تکافل 
اجتماعی بی سرپرستان) را  دروثیقه اقرارخط اجراء نمایند.

نافذ است.شوراي عالي ستره محكمه هنمود ازتاریخ تصویباین ر

٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥تصویب (

٢٤٦

رهنمود توضیحی
در مورد تحریر فیصله های مدنی، تجارتی، حقوق 

عامه واحوال شخصیه
محاکم ج.ا.ا و به منظور جلو گیری از اجراآتبخاطر توحید وانسجام 

عدالت سرگردانی اصحاب دعاوی ،ضیاع وقت دوایر دولتی ،تامین 
قضائی وبه مقصد اصالح فیصله های متفرق وپراگنده در قضایای 
مشابه وایجاد همگونی وتوافق بین احکام صادره وتنظیم امور محوله 

پیروی ورعایت رهنمود ذیل در امور مدنی ،تجارتی، حقوق ،محاکم
عامه واحوال شخصیه ضروری میباشد:

الحظه میگردد طوریکه فیصله ها وقرار های صادره محاکم م-١
اکثر مطالب وموضوعات آن به شکل متفرق وپراگنده تحریر یافته، 
هر محکمه مطابق به سلیقه وذوق خود به دالیل مختلف توصل می 
ورزد از آن جمله برخی از محاکم به قوانین ملغی مانند اصولنامه 
اداری عدلی واصول نامه حقوقی عدلی وامثال آن اتکا نموده حکم 

می نمایند. ومحکمه دیگری به جزئیه فقهی بدون تمییز خود را صادر
مسایل راجح ومرجوح از کتب مختلف فقهی استخراج نموده 
وباوجود صراحت قانون بدان اتکا می نماید ومحکمه دیگری با ذکر 
مواد قوانین ملغی ونافذه وذکر مسائل فقهی بطور مختلط استناد 

بدون موجب بدرازا می از یک طرف کار را اجراآتمینماید که این 
خیر در حکم میگردد واز جانب دیگر در موضوعات أکشاند وباعث ت



٢٤٧

صورت گیرد ویک قسم حکم اجراآتوقضایای که باید یکسان 
صادر گردد احکام مختلف که با هم فرق فاحش دارند صادر می 
گردد، پس برای رفع این خالف ورزی ونواقص موجود جهت توحید 

ق قضائی ایجاب می نماید که محاکم در وانسجام احکام ومراف
) قانون اساسی وسایر قوانین ١٣٠قضایای مورد رسیده گی حکم ماده (

سفانه اکثر محاکم احکام قانون را طوریکه أنافذه را تطبیق نمایند اما مت
الزم ومقتضی است، مراعات نکرده باوجود اینکه احکام مورد تطبیق 

راجعه به قوانین نافذ به احکام در قوانین نافذه موجود است بدون م
قوانین ملغی ومسائل شرعی وجزئیات فقهی بدون تذکر اینکه مفتی به 
می باشد یانه! وبدون ذکر ضرورت مراجعه با آنها استناد نموده به 
اصدار حکم می پردازند گرچه این موضوع در سیمینار های سال 

یت مطلق به ) برای محاکم خاطر نشان شده اما اکثر١٣٨١) و (١٣٦١(
آن عمل نمی کنند بناًء الزم است که محاکم رهنمود فوق را در نظر 

متفرق، متنوع وخالف قانون احتراز نمایند وبخاطر اجراآتگرفته از 
عملی شدن مطالب فوق هئیأت اعزامی تفتیش حین بررسی فیصله ها 
وقرار های محاکم، خالف ورزی های فوق محاکم را تخطی عمدی 

ب کرده وقابل باز پرس می دانند.ازقانون حسا
قراریکه دیده می شود دعاوی که به محاکم تقدیم می گردد در -٢

شرایط فعلی خیلی طوالنی بوده دعوی نویسان دعوی را شاخ وپنجه 
داده کلمات تکراری وجمالت غیر ضروری را درج دعوی می نمایند 

نا وگاه دعوی آنقدر طویل ساخته می شود که مطلب اصلی در آن
معلوم گردیده واحیاناً در ضمن تحریر دعوی، دفع دعوی فرضی را 
نیز می نویسند درحالیکه اگرجمالت وکلمات تکراری وغیر ضروری 

٢٤٨

٢٥–٢٠صفحه تحریر گردیده در ٤حذف گردد دعوی که در 
سطر می تواند خالصه گردد واصحاب دعاوی اکثر از سواد کافی 

حقوق واصول محاکمات برخود دار نبوده مخصوصآ در ساحه 
معلومات نداشته ومکرراً نزد دعوی نویسان مراجعه می نمایند پس 
بخاطر اینکه از عدم سمع دعوی از ناحیه عدم صحت آن جلوگیری 
صورت گیرد واز جانب دیگر مطلب ومفهوم دعوی هنگام قرائت آن 

١٣٦١فهمیده شود الزم است که فورمه های دعاوی سیمینار سال 
اداره مربوطه ستره محکمه دراختیار محاکم گذاشته توسط١٣٦٢و

شود .
درحال حاضر تحریر فیصله ها وترتیب آن به شکل کهنه وقدیمی -٣

اش بوده باین قسم که دعوی وجریانات محاکماتی را در روی وپشت 
ورق فیصله که چاپی وقیمت دار بوده می نویسند وقسمت باقی مانده 

فاعیه مدعی علیه وغیره جریانات مطالب دعوی وشهود ذوالیدی ود
ودالیل محکمه را در ورق های سفید نوشته وبعداً چندین ورق را پی 
در پی باهم سرش می کنند که گاهی اوراق سرش شده با یکدیگر 

در محاکم که فعالًاجراآتدارای ده متر طول میگردد این نوع اًتقریب
رواج دارد دارای معایب ونواقص ذیل میباشد .

بسا اوقات دیده شده که بعضی از اوراق فیصله ها درجریان -الف
ارسال ومرسول دوسیه به محاکم باالئی واسترداد آن به محاکم 

تحتانی ازبین رفته ویا پاره میگردد .
حفاظت آن در مخزن وتحویل خانه ها خیلی مشکل بوده بسا -ب

د .اوقات ورق های سرش شده از هم جدا گردیده ومفقود می شون
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م باالئی خیلی دشوار مطالعه وبررسی چنین فیصله ها در محاک-ج
.گرددآوری وذهن نشین نمیدرست جمعبوده ومطالب آن بصورت 

تسلیم نقل فیصله وفوتوکاپی آن برای اصحاب دعاوی خیلی -د
مشکل وجنجال بر انگیز است . 

ت پس بخاطر ترتیب وتنظیم  سالم اوراق فیصله ها وقرار هاالزم اس
که محاکم در مورد توجه نموده وفیصله وقرار را بصورت رساله طور 
مجلد ترتیب نموده باین قسم که اوالً فیصله  رادرورق چاپی فیصله 
که باین منظور در اختیار محاکم قرار گرفته داغ نموده بعد ازینکه 
صفحه تشریحات بطور مکمل تحریر گردید، از تحریر در پشت ورق 

کرده باقی مطالب وجریانات را در ورق حکم که فیصله خود داری 
برای تحریر فیصله ها تهیه شده درج نمایند در اخیر دالیل محکمه 
ونص حکم را نوشته بعد از مهر وامضاء ورق  ها را شماره زده وجمع 
کرده در یک مجلد که دارای وقایه باشد ترتیب نمایند که اگر 

د یک رساله شده ترتیب فیصله باین شکل صورت بگیرد بمانن
درنگهداری وحفاظت وتکثیر آن برای مدعی ومدعی علیه سهولت 

بمیان می آید .
یه وبه اختیار هستره محکمه، اوراق اول فیصله ها را بشکل نیم تخته ت

محاکم قرار دهد.
مالحظه ومطالعه دوسیه های واصله بدیوان مدنی ستره محکمه -٤

تقدیم ودرج دعوی نشان میدهد که در بعضی از محاکم بدون
صحیحه مدعی توسط صدور قرار قضائی در ماهیت دعوی به حل 
وفصل موضوع می پردازند که بصورت اتومات بدون چون وچرا در 

) قانون اصول ٤٠٩محاکم فوقانی مطابق به حکم بند سوم ماده ( 
٢٥٠

محاکمات مدنی نقض میگردد  بناًء در ین مورد توجه قضات محترم 
ردد که از صدور قرار قضائی در ماهیت دعوی ومحاکم معطوف میگ

بجز حالتی که صراحت قانون باشد خود داری نمایند زیراصدور 
قراردرماهیت دعوی بعوض اینکه موجب حل وفصل موضوع شود 

ورده وسبب ضیاع وقت شعبات سرگرانی را برای اصحاب دعوی بارآ
دولتی نیز میگردد .ودوایر

هم تذکر رفته وقتی که یک دعوی طوریکه درسیمینار های قبلی -٥
حقوقی وعقاری عندالمحکمه مطرح میگردد باید قبل از درج دعوی 
بداخل صورت حال تحقیقات امالکی درموردصورت بگیرد تافهمیده 
شود که مدعی بها درکتاب اساس امالکی باسم کدام یکی از طرفین 

ان خرید از ان شده وبنام مورث شیویا مورث شان ویاکسی که ادعا
قیدیت دارد یا خیر ؟ سپس جهت جلوگیری از اختالف طرفین 

اي درتنفیذ اشکال واقع نشود باید محکمه اًدرحدود بخاطری که بعد
گی میکند با توظیف یک هئیت اداره ه موضوع را رسیدکه ابتداً

محل واهل خبره،کروکی مدعی بها را ترسیم، مدعی بها را تعریف، 
گذاری آن مبادرت نموده وحدود مساحت آنرا تثبیت وبه قیمت

مشخصات مدعی بها را درج، امضاء وشصت طرفین را بحیث تصدیق 
اخذ نمایند . 

احیاناً اگر بین متداعیین در تثبیت حدود اختالف به میان آید مثالً 
مدعی حدود سابقه را  اعتبار بدهد ومدعی علیه حدود حاضر راقبول 

متصل بود بزمین اًقبالً شرقکند درین صورت چنین تحریر گردد که 
) پس با عملی B) وحاال متصل است به قلعه ملکیت (Aملکیت (

شدن طرح مذکور بسا از مشکالت که از ناحیه اختالف در حدود 
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ایجاد می شود مانند نقض فیصله بخاطر اجراء کشف واشکال درتنفیذ 
وغیره از بین می رود .

بل از انفاذ قانون اصول درپشت پارچه ابالغ از قدیم االیام ق–٦
محاکمات مدنی در فقره چهارم چنین تحریر گردیده : پارچه ابالغ 

غاز استیناف یا تمیز طلبی آکه بمنظور تثبیت تاریخ ابالغ جهت 
خود داری وعدم قناعت در پارچه ابالغ اکیداًمیباشد از ذکر قناعت

شود . 
) قانون اصول ٣٦٨این ماده چهارم مقرره مربوطه به ابالغ با ماده  (

ته وملغی دانسته می شود بناًء محاکمات مدنی در تضاد قرار داش
گاه طرف غیر قانع در ذیل ورقه ابالغ حکم که از طرف محاکم هر

ابتدائیه ویا دیوان مربوط محکمه استیناف برایش داده می شود عدم 
قناعت خود را تذکر دهد این امر حیثیت شکایت داشته وضرورت به 

م عریضه مبنی بر شکایت دیده نمیشود ومراجع مربوطه حین طبع تقدی
ورقه پارچه ابالغ از درج وتحریر فقره چهارم مقرره مذکور خود 

داری نمایند . 
احکام غیابی که توسط محاکم مطابق فصل نهم قانون اصول -٧

محاکمات مدنی صادر میگردد ایجاب می نماید که طبق هدایت ماده 
ذکور بوکیل مسخر ابالغ وبه محکوم علیه اطالع داده ) قانون م١٧٢( 

درصورت عدم امکان ابالغ به محکوم علیه اطالع نامه بیکی –شود 
از اعضاء فامیل غایب تسلیم ودر صورت عدم موجودیت اعضاء 
فامیل به اداره محل بود وباش ویا اداره محل کار محکوم علیه سپرده 

م مالحظه میگردد مراتب شود . طوریکه فیصله های غیابی محاک
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هدایت ماده مذکور قانون را مراعات نمی نمایند ازینرو جهت تعمیل 
حکم ماده مذکور قانون، دوسیه از دیوان مدنی ستره محکمه مسترد 
وبه محکمه مربوطه ارجاع میگردد . لذا الزم است که حین ابالغ 

) مذکور را در نظر گرفته ١٧٢حکم غیابی محاکم هدایت ماده ( 
نمایند .اجراآت

در قانون مدنی که فعالً نافذ بوده در مورد دعوی شفع هدایاتی –٨
موجود است که محاکم حین رسیده گی دعوی شفع قطعاً آنرا در 

) ٢٢٣٢( می نمایند از ان جمله حکــــم مادهاجراآتنظر نگرفته 
قانون مذکور است که اعالن رغبت شخص را درگرفتن شفع وقتی 

میداند که به ثبت رسیده باشد هم چنان مشتری را حجت برغیر
مکلف میداندکه در ظرف سی روز بعد از اعالن، ثمنی که به آن بیع 
صورت گرفته در خزانه بانک طورامانت بگذارد که در حوزه آن 
عقار مورد نظر قرار دارد ، واالحق شفیع دراخذ شفع ساقط می شود .

ون توجه نکرده بدون ثبت محاکم بصورت عموم به هدایت فوق قان
ه اعالن شفع وبدون تحویلی ثمن مشفوعه در قریب ترین بانک ب

رسیده گی دعوی شفع می پردازند ازینکه شفع یک حق ضعیفه بوده 
وبسا اوقات دیده شده که بعداز مرور یکسال وبیشتر از ان شفیع 
دعوی شفع را می نماید ولی با آنهم دعوایش شنیده می شود ، لذا 

محاکم مطابق هدایت ماده فوق عمل نمایند تا در چنین موارد باید
دعوی بی مورد در جریان قرار نگیرد .

این رهنمود از تاریخ تصویب نافذ است.-٩
٢٩/٨/١٣٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (
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رهنمود توضیحی
به ارتباط تنظیم امورذوالیدی درمدعی بها

مقدمه:
یکی از وظائف محاکم این است تاحین رسیدگی به دعوی ، 

اازمدعی علیه تفکیک وذوالیدحقیقی راازخارج نخست مدعی ر
تشخیص نماید.

قواعد « روسای محاکم والیات ١٣٥٠باین منظور سیمینار سال
) ماده  ١٠رابداخل (»  مربوط به ارزش اسناد شرعی به تناسب ذوالیدی
ید شناخته میشود، ــــتنظیم کردکه به اساس آن حایز سند شرعی ذوال

بار شرعی ــخود رااز اخرفــــــتصلیکهوذوالیدفاقدسندشرعی درحا
ی باثبات برساند، ــــــضور قاضـــهمجوار واشخاص معتمد وثقه درح

محکمه باصدور وثیقه ذوالیدی ، اوراذوالید تشخیص می نما ید.
درجریان سالهای بعد معلوم گردیدکه یکعده عناصر استفاده 

ی دولتی وعامه جو وفرصت طلب با سوء استفاده از قاعده فوق زمینها
راغیرحق تصاحب کرده باترتیب وثیقه ذوالیدی مندرج سیمینار 

، خود را ذوالید وحتی مالک       روسای محاکم والیات١٣٥٠سال
وانمودکرده اندکه باعث بروز مشکالت بعدی شده است.

ازینرو شورایعالی ستره محکمه بادر ک حقیقت فوق قبالً 
ری ازتعدی به حقوق عامه  از تجویزنمودکه محاکم بمنظور جلوگی

٢٥٤

ترتیب وثیقه ذوالیدی اجتناب بعمل آورند وموضوع ذوالیدی 
مدعابهاطبق احکام شریعت وقانون مورد انفصال قرار گیرد.

تدقیق عمومیگذشته ازان طوریکه استهداآت واصله بریاست
ومطالعات نشان میدهد، دراکثرمحاکم پیرامون احکام ذوالیدی وطرز 

شکالت وجودداشته که منجر به استهداء  وتعطیل در آن ماجراآت
شده است . بنابران بمنظور رفع  مشکالت وتوضیح جوا نب اجراآت

ابهام این رهنمودتوضیحی به ارتباط امور ذوالیدی درمدعابهاتنظیم 
گردید:

ماده اول:
هنگام احاله قضیه  به محکمه ، الزم است، محکمه در بدو امر 

ین درمورد ذوا لیدی می باشدویادر الف طرفتشخیص دهدکه آیااخت
.ملکیت

ماده دوم:
درحالیکه منازعه طرفین راموضوع ذوالیدی تشکیل دهد، محکمه طبق 

) مجلة ١٧٥٥) و(١٧٥٤حکام شریعت وقانون بخصوص موا د(ا
االحکام  راجع به تنازع باالیدی ، موضوع رارسیدگی مینماید.

تفریق خارج از ذوالید درینصورت تشخیص مدعی ازمدعی علیه  و
صول محاکمات مدنی به قرار ) قانون ا٢٠٣قیقی طبق حکم ماده (ح

قضائی صورت می گیرد.
ماده سوم:

دارنده  سندشرعی که سند دست داشته وی دارای ثبت محفوظ 
دیوان قضاء وعاری ازجعل ، تحریف وتزویر بوده ومدعابهای 

شناخته می شود.غیرمنقول درتصرف وی قرارداشته باشد،  ذوالید 
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ماده چهارم:
گی به موضو ع ذوالیدی وتفریق ذوا لیدازخا رج صرف از ه رسید

وظایف وصالحیت  محکمه ذیصالح می باشد، مراجع غیرقضا ئی 
مداخله درین مورد راندارند. به همین دلیل تجویز مقامات غیر حق

ینکه مدعی بهابدست شخص ثالث راقضائی ویامداخالت شان مبنی ب
) قانون اساسی سازگار نیست زیرا طبق ٤٠ته شود باروحیه ماده (گذاش

حکم مذکورملکیت ازتعرض مصئون است وهیچ کس ازکسب 
ملکیت وتصرف درا ن بدون حکم محکمه ذیصالح منع شده نمی

) ١٢٠. ازجانب دیگر اینگونه تجاویز ومطالبات درمخالفت بامواد(ندتوا
طبق احکام موا دمذکور ) قانون اساسی نیز قراردارد زیرا١٢٢و(

رسیدگی به تمام دعاوی ازصالحیت قوه قضائیه بوده و هیچ قانون 
نمیتواند درهیچ حالت قضیه یاساحه ایرا از دایره صالحیت قوه قضائیه 

خارج نما یدوبمقام دیگری تفویض  کند.
ماده پنجم:

بعد ازاینکه مدعی ازمدعی علیه تشخیص وخارج از ذوالید تفریق 
حکمه به دوران قانونی اصل دعوی (دعوی ملکیت) مبادرت گردید م
میورزد.

) قانون اصول محاکمات ٢١٥درینصورت مدعی طبق حکم ماده (
مدنی به اقامه شهود ذوالیدی مکلف میگرددزیرا اقامه شهود ذوالیدی 
برای صحت قضاء برملکیت است وازین سبب درموضوعات عقاری ، 

)٣دق طرفین اعتبارداده نمیشود.( اقامه شهود امرحتمی است وبه تصا
درمدعی بهای غیرمنقول بعد « ) قانون اصول محاکمات  مدنی: ٢١٥الف : ماده (-٣

».ازصحت دعوی مدعی اقامه شهود ذوالیدی حتمی است
٢٥٦

درصورتیکه مدعی امکان اقامه شهود ذوالیدی راندا شته با شد، مطابق 
که ماخوذ ازجامع الفصولین می )  مجلة االحکام١٦٨٠شرح ماده (

)٤شد ، به مدعی علیه حلف راجع می گردد.( با
ماده ششم:

ت حکم هرگاه دعوی بین اشخاص ودولت قرارداشته با شد بارعای
اصول ه حکم ماده نهم قانون) قانون اساسی ومطابق ب١٢٠ماده (

ت مدنی ، اداره قضایای دولت نماینده قانونی دولت بوده محاکما
درقضایای مدنی که حقوق ووجائب ، نفع  وضرر کلی وقسمی دولت 

مطرح باشد بحیث مدعی یا مدعی علیه قرار می گیرد.
صرف سابق والحق را با دقت در چنین موارد محکمه ذیصالح ید وت

درنظر گر فته بادرنظرداشت اینکه یدوتصرف ازدالیل قوی وحتی از 
مظاهر ملکیت به شمار می رود، ذوالید وخارج راازهم تفریق نمایند 

ین ــــــــــردد که در عگمی القـزیراطبق قانون ذوالید به کسی اط
افع آن ا ستـــــفاده داشــــته و ازمــــنمدعابهابالفعل تصرف مالکانه 

)٥یدبرابراست که دولت با شدیافرد.(نما
فی العقار المتنازع فیه والیحکم یلزم  اثبات الید:« ) مجلة االحکام ١٧٥٤ب : ماده (

». بتصادق الطرفین ، یعنی  الیحکم یکون المدعی علیه ذوید باقراره عند دعوی المدعی. 
یعنی: اثبات وضع ید در عقارمتنازع فیه  به موجب بینه الزم میشود وبه تصادق طرفین یعنی به 

کم نمی شود.سبب اقرار مدعی علیه مبنی بر ذوالید بودنش هنگام دعوی مدعی ح
) عبارت جامع الفصولین راچنین نقل ١٧٥٤) زیر شرح ماده (١١٠سلیم بازدرصفحه (-٤

یعنی اگر » لوا نکرالمدعی علیه الید ولم یکن للمدعی بینة یحلف المدعی علیه« نموده است:
مدعی علیه ید درحال انکار قرارداشت ومدعی امکا ن بینه را   ندا شت بمدعی علیه حلف 

می گردد.راجع 
قال فی ترجیح البینات « ) میگوید: ١٠٠١) در صفحه (١٦٨٠سلیم باز درشرح ماده (-٥

للمرحوم افندی حمزی فذوا لید  هومن کان المدعی به فی تصرفه بحیث ینتنفع به والخارج 
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ماده هفتم:
محاکم  به ارتباط تفکیک ذوا لید ازخارج موکول به حل اجراآت

تشخیص مدعی ازمدعی علیه صورت می به منظوروفصل  دعا وی 
گی قضا ئی ه گی به موضوع ذوالیدی جزء رسیده گیردو رسید

میدهد درغیر موجودیت دعوی مورد محکمه را دردعوی تشکیل 
بررسی قرارنمی گیرد.

ماده هشتم:
ا ین رهنمودتوضیحی بعد از تصویب شورای عالی ستره محکمه نا فذ 

است .

وبا ت  که مدعی  به  بالفعل درتصرف اکسی اسافندی حمزی گفته است که ذوالیدمرحوم 
گیرد وخارج برخالف آن است.شدوازان منفعت 

٢٩/٨/٨٦) مورخ ٦٦٥شماره تصویب (

٢٥٨

طرزالعمل
سیستم اداری محاکم 

افغانستان
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فهرست

فصل اول  : محاکم ابتدائیه.
فصل دوم : محاکم استیناف.

ل سوم :ستره محکمه.فص
فصل چهارم: احکام نهائی.

٢٦٠

هدف
ماده اول:

موثریت و معیاری نمودن، تسریع، ،لیسهتاین طرزالعمل به منظور 
شفافیت بیشتر سیستم اداری در محاکم افغانستان وضع گردیده است.

فصل اول
محاکم ابتدائیه

دوسیه های مقاوم و جدید
ماده دوم:

ظ و نگهداری بهتر اوراق قضایای وارده، دوسیه های به منظور حف
مقاوم و جدید در شروع هر سال برای دفاتر تحریرات محاکم ابتدائیه 

حجم قضایای وارده حقوقی و جزایی آنها در یک سال متناسب به
تهیه میگردد. دوسیه های از قبل تهیه شده در الماری و یا سیف های 

سل نگهداری میشود. دوسیه های از دفتر تحریرات به اساس نمبر مسل
قبل تهیه شده دارای خصوصیات و اوصاف ذیل میباشد.

نمبر دوسیه ها)١(
رنگ دوسیه ها)٢(
(صفحه چهارم) دوسیه هاعقبدر معلومات مختصر )٣(

. نمبر دوسیه١
ماده سوم:

به منظور تفکیک، دریافت معلومات و دسترسی همزمان به دوسیه ها، 
نمبر خاصقی به محاکم ابتدائیه دارایایی و حقوقضایای وارده جز
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ششم  این طرزالعمل که طبق نمونه ذیل  و نمونه مندرج ماده اند
.درج می گردد

نوع قضیه    –نمبر –نوع قضیه               سال –نمبر–سال 
حقوقی         –١–١٣٨٦جزایی               –١–١٣٨٦
توضیح:

مدیریت عبارت از سالی است که دوسیه قضیه به یکی از سال:) ١(
یده باشد.دتحریرات دیوانهای محاکم ابتدائیه وارد گرهای 

عبارت از نمبر مسلسلی است که دوسیه ها به اساس آن ) نمبر:٢(
شماره بندی میگردد.

می قضایا تصنیف عموو: عبارت است از ذکر اسم ) نوع قضیه٣(
(جزایی / حقوقی)

) دوسیه قضیه بعد از ورود به تحریرات محاکم ابتدائیه و ثبت آن ٤(
دوسیه های حقوقی یا جزایی به داخل دوسیه اجراآتدر کتاب ثبت 

های مقاوم و جدید که از قبل نمبر گذاری شده است، گذاشته 
میشود، و کارت فهرست برای آن ترتیب میگردد.

عرایض حقوقی
:ده چهارمما

قانون اصول ١٨و ماده ١٢فقره دوم ماده عرایض حقوقی مطابق 
ابتدائیه تقدیم و در دفتر مربوط مستقیمآ به محاکممحاکمات مدنی 

(کتاب ثبت عرایض) ثبت و به داخل کارتن جداگانه عرایض حقوقی 
گذاشته میشود. در صورتیکه عریضه متذکره قابلیت دوران در محکمه 
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د منحیث یک قضیه جداگانه از کارتن عرایض حقوقی را داشته باش
خارج و به داخل دوسیه های از قبل نمبر گذاری شده انتقال میآبد. 

. رنگ دوسیه ها٢
ماده پنجم:

به منظور تفکیک بهتر دوسیه ها از یکدیگر، دوسیه های جزایی 
(جزائی عمومی، امنیت عامه، اطفال و ترافیکی) و حقوقی (مدنی، 
احوال شخصیه، حقوق عامه و تجارتی) در محاکم ابتدائیه  با در نظر 
داشت دیوان های مربوط از رنگ های مشخص، دایمی و مختلف 

برخوردار میباشد.
. معلومات مختصر عقب (صفحه چهارم) دوسیه:٣

ماده ششم:
پیگیری مراحل مختلف وسریع معلومات و ارائهبه منظور دریافت
شرده قضیه طبق شرح ذیل درج جدول عقب ف،رسیده گی قضیه

دوسیه میگردد:            
معلومات مختصر عقب دوسیه

 :متهم / مدعی علیه: -------------ارنوال / مدعی------
مرسل: ــــــــــــــــــــــــ

/  /خ وارده:نمبر دوسیه : ـــــــــــــــ  تاری
نمبرمکتوب:ــــــــــــــــ     /      /  تاریخ:             /    /                                                           

----------نوع قضیه / موضوع دعوی: 
تاریخ تسلیمی دوسیه:ات مؤظف:                  اسم قاضی/قض

/     /ورت دعوی:    /     /      تاریخ تقدیم دفاعیه:تاریخ تقدیم ص
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جلسات 
قضایی

١٢٣٤٥٦تعداد
/   تاریخ

/
   /

/
   /

/
   /

/
   /

/
    /

/
تاریخ تسلیمی دوسیه به تحریرات تو سط قاضی مؤظف به منظور 

ی از تصامیم ذیل:        یک
استرداد دوسیه:                                                    -الف

/  / تاریخ مکتوب مستردی: 
صدور قرار قضائی-ب

عدم مستردینوع قرار
صالحیت

ترک 
خصومت

عدم دوران 
دعوی

نمبر قرار
/      //      //      //      /تاریخ قرار

صدور فیصله:- ج

نمبر فیصله
/      /تاریخ فیصله

مرسل الیه:    // تاریخ صادره: 
کارت فهرست

ماده هفتم:
به منظور دریافت سریع دوسیه ها وارائه معلومات دقیق، در دفاتر 

محاکم ابتدائیه کارت فهرست به اساس حروف الفبا مطابق تحریرات 
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به اسم مدعی در قضایای حقوقی و در قضایای جزایی به اسم متهم 
طبق جدول ذیل ترتیب میگردد:

کارت فهرست
شهرت مدعی علیه /متهمشهرت مدعی

ولداسمولداسم

--------------نمبر دوسیه: 
)نوع قضیه: (                

توضیح:
.يا متهمعبارت است از اسم و ولد مدعیيا متهم) شهرت مدعی١(
.) شهرت مدعی علیه عبارت است از اسم و ولد مدعی علیه٢(
) نمبر دوسیه قضیه عبارت از نمبر دوسیه یی است که اوراق قضیه ٣(

در آن قرار دارد.
که دعوی مطابق آن اقامه ) نوع قضیه عبارت است از موضوع ای٤(

گردیده باشد.
متهم و نوع قضیه نمبر دوسيه،) شهرت مدعی و شهرت مدعی علیه٥(

توسط محرر مؤظف تحریر میگردد.
کارت خروج

:ماده هشتم
حینیکه قضات یا مامورین اداری محکمه به دوسیه مربوط ضرورت 
احساس نمایند، محرر مؤظف کارت خروج را خانه پری و بجای 
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وسیه در الماری مربوط قرار میدهد تا شخص گیرنده دوسیه و تاریخ د
آن مشخص باشد. این کارت حاوی مطالب ذیل میباشد:

)  نمبر دوسیه١(
)  شماره (دفعات اخذ دوسیه)٢(
)  اسم شخص گیرنده دوسیه٣(
)  وظیفه٤(
)  تاریخ اخذ٥(

کارت خروج
--------نمبر دوسیه: 

تاریخوظیفهاسم گیرندهشماره
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /

٢٦٦

حفظ و نگهداری سوابق
ماده نهم:

ع مربوط آن، سوابق قضیه بداخل دوسیه های حین ارسال قضیه به مرج
از قبل نمبر گذاری شده باقی مانده و در اخیر هر سال به آرشیف 

فرستاده میشود.
کتاب ثبت قضایا در محاکم ابتدائیه

ماده دهم:
، جلوگیری از ضیاع وقت ناشی از ثبت عین اجراآتبه منظورتوحید 

کتاب واحد، و معلومات در کتب متعدد و درج تمام معلومات در
اجراآتدر محاکم ابتدائیه، کتاب ثبت یه دقیق از قضایائارائه احصا

به A٣دوسیه های حقوقی و جزایی طبق نمونه ذیل در کاغذ نوع 
شکل یک رویه به داخل پنجاه صفحه که هر صفحه دارای ده شماره 

میباشد، چاپ میگردد.
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حکمه جمهوری اسالمی افغانستانستره م
ریاست محکمه استیناف والیت (                )

ریاست محکمه ابتدائیه (               )
دیوان       (                 )                          

دوسیه های حقوقیاجراآتکتاب ثبت 
١٣سال:   )                          ١صفحه (   

نمبر دوسیه

شهرت 
مدعی 

شهرت 
نوع قضیهمدعی علیه

ورود قضیه به 
محکمه

اجراآت
مالحظاتخروج قضیهمحکمه

اسم

اسمولد

ولد

مرسل
تاریخ ورود
تعداد اوراق

تاریخنوع
مرسل الیه

تاریخ خروج
تعداد اوراق

٢٦٨

١٣سال    اجراآت) ٢صفحه (   

شماره

مسترد 
شده 

توسط 
مکتوب

قرار 
فیصلهقضایی

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه
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ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست محکمه استیناف والیت (                )

ریاست محکمه ابتدائیه (               )
دیوان (                  )

دوسیه های جزاییاجراآتکتاب ثبت 
١٣سال:   )       صفحه (      

نمبر دوسیه

شهرت 
 ارنوال

شهرت 
متهم

نوع قضیه

ورود قضیه 
به محکمه

اجراآت
خروج قضیهمحکمه

مالحظات

اسم
اسمولد
ولد

مرسل
تاریخ ورود
تعداد اوراق

نوع
تاریخ

مرسل الیه
تاریخ خروج
تعداد اوراق

٢٧٠

١٣سال    اجراآت) ٢صفحه (   

شماره

مسترد 
شده 

توسط 
مکتوب

قرار 
فیصلهقضایی

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

نمبر 
هدوسی

توضیح ستون های کتاب:
در این ستون نمبر دوسیه که قضیه در آن قرار دارد ) نمبر دوسیه: ١(

تحریر میگردد.
ارنوال: ) شهرت مدعی/٢(

 /اسم: در این ستون اسم مدعی.ارنوال تحریر میگردد
تحریر میگردد.ولد: در این ستون اسم پدر مدعی
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) شهرت مدعی علیه/متهم: ٣(
.اسم: در این ستون اسم  مدعی علیه/ متهم تحریر میگردد
.ولد: در این ستون اسم پدر مدعی علیه/ متهم تحریر میگردد

در این ستون موضوع که به اساس آن دعوی اقامه ) نوع قضیه:٤(
گردیده است، تحریر میگردد.

) ورود قضیه به محکمه:٥(
 مرسل: در این ستون اسم مرجع ایکه دوسیه را به محکمه

فرستاده است، تحریر میگردد.
 تاریخ ورود: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه به محکمه وارد

گردیده، تحریر میگردد.
 تعداد اوراق: در این ستون تعداد اوراق که در داخل دوسیه

میباشد، تحریر میگردد.
محکمه:اجراآت) ٦(

ادستردامحکمه مبنی براجراآتر این ستون نوعیت نوع: د
توسط مکتوب، قرار یا فیصله تحریر میگردد.

توسط مکتوب، قرار یا ادستردتاریخ: در این ستون تاریخ ا
فیصله تحریر میگردد.

) خروج قضیه:٧(
 مرسل الیه: در این ستون اسم مرجع ایکه دوسیه به آنجا

فرستاده میشود، تحریر میگردد.
اریخ خروج: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه از محکمه ت

خارج میگردد، تحریر میشود.

٢٧٢

 تعداد اوراق: در این ستون تعداد اوراق داخل دوسیه بعد از
محکمه، تحریر میگردد.اجراآت

) مالحظات: این ستون به منظور تکمیل و اضافت معلومات مورد ٨(
استفاده قرار میگیرد.

ستون تعداد قضایائیکه از دیوان طور مکتوبی ) شماره: در این ٩(
مسترد شده یا به قرار قضایی ویا فیصله انجام یافته است، درج 

میگردد.
محکمه توسط مکتوب اجراآتمکتوبی: نشان دهنده استرداد) ١٠(

میباشد. 
) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١١(

است تحریر میگردد.
محکمه توسط قرار قضایی اجراآت) قرار قضایی: نشان دهنده ١٢(

میباشد.
) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١٣(

است تحریر میگردد.
محکمه توسط اجراآت) فیصله: نشان دهنده ستون مربوط به ١٤(

فیصله میباشد.
دوسیه وارد گردیده ) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که ١٥(

است تحریر میگردد.
) پشتی کتاب: رنگ پشتی کتاب مطابق به رنگ دوسیه های ١٦(

همان قضیه (جزایی یا حقوقی) بوده و شامل معلومات ذیل میباشد: 
نام کتاب
نام محکمه
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نام دیوان
سال
جلد)(

) کتاب وارده و صادره (اندیکاتور) در محاکم ابتدائیه به حیث ١٧(
کتاب اداری باقی مانده، مکاتیب اداری، متحد المال ها و یک

مکاتیب مربوط به یک قضیه در آن ثبت میگردد.
) کتاب شهریه بخاطر ثبت عواید وثایق در محاکم ابتدائیه باقی ١٨(

مانده قیمت وثیقه و محصول فیصله در قضایای حقوقی در آن درج 
ب شهریه متفاوت میگردد. نمبر صورت حال و نمبر فیصله در کتا
میباشد ولی نمبر دوسیه باید در هر دو یکی باشد. 

فصل دوم
فمحاکم استینا

دوسیه ها
ماده یازدهم:

به منظور حفظ و نگهداری بهتر اوراق قضایای وارده، دوسیه های 
مقاوم و جدید در شروع هر سال برای دفاتر تحریرات دیوان های 

ارده حقوقی و جزایی آنها محاکم استیناف به اساس حجم قضایای و
در یک سال تهیه میگردد. دوسیه های از قبل تهیه شده در الماری و 
یا سیف های دفاتر تحریرات به اساس نمبر مسلسل نگهداری میشود. 
دوسیه های از قبل تهیه شده دارای خصوصیات و اوصاف ذیل 

میباشد.
) نمبر دوسیه ها١(

٢٧٤

رنگ دوسیه ها)٢(
یه هامعلومات مختصر عقب دوس)٣(

. نمبر دوسیه ١
:ماده دوازده هم

به منظور تفکیک، دریافت معلومات و دسترسی همزمان به دوسیه ها، 
قضایای وارده جزایی و حقوقی به دفاتر تحریرات دیوان های محاکم 
استیناف از نمبر خاص برخوردار میباشد که طبق نمونه ذیل و نمونه 

.گرددزدهم این طرزالعمل درج میمندرج ماده پان
نام دیوان–نمبر  –سال 
جزای عمومی–١–١٣٨

توضیح:
) سال: عبارت از سالی است که دوسیه قضیه به یکی از تحریرات ١(

یده باشد.ددیوانهای محاکم استیناف وارد گر
) نمبر: عبارت از نمبر مسلسلی است که دوسیه ها به اساس آن ٢(

اره بندی میگردد.شم
) نام دیوان:  عبارت است از نام دیوان مربوطه محاکم استیناف که ٣(

دارای صالحیت موضوعی و حوزوی در قضیه میباشد.
) دوسیه قضیه بعد از ورود به تحریرات دیوانهای محاکم استیناف و ٤(

دوسیه های قضایی به داخل دوسیه اجراآتثبت آن در کتاب ثبت 
دید که از قبل نمبر گذاری شده است، گذاشته های مقاوم و ج

میشود، و همزمان کارت فهرست برای آن ترتیب میگردد.
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عرایض استیناف طلبی
ماده سیزده هم:

عرایض استیناف طلبی که باالی فیصله محاکم ابتدائیه به دیوانهای 
محاکم استیناف جهت استیناف طلبی سپرده میشود،  بعد از ثبت در 

(کتاب ثبت استیناف طلبی) به داخل کارتن مخصوص دفتر محکمه 
عرایض استیناف طلبی گذاشته میشود. تحریرات دیوانها دوسیه را 
رسمأ از مرجع مربوطه خواسته و بعد از وصول دوسیه از مرجع 
مربوط، عریضه و یا فورم استیناف خواهی از کارتن بیرون شده و 

ضم اوراق دوسیه مربوط میگردد.
ها. رنگ دوسیه٢

ماده چهاردهم:
به منظور تفکیک بهتر دوسیه ها از یکدیگر، دوسیه ها در محاکم 
استیناف با در نظرداشت دیوان های مربوط از رنگ های مشخص، 

دایمی و مختلف برخوردار میباشد.
. معلومات مختصر عقب (صفحه چهارم) دوسیه:٣

ماده پانزدهم:
پیگیری مراحل مختلف وسریع معلومات و ارائهبه منظور دریافت
طبق شرح ذیل  درج جدول عقب فشرده موضوع ،رسیده گی قضیه

دوسیه میگردد.
معلومات مختصر عقب دوسیه

------------ مستانف علیه: ---- -- --- مستانف: 
-------- مرسل: 

نمبر دوسیه : ــــــــــــــــــ      
٢٧٦

/   /  ریخ وارده: تانمبر مکتوب : ـــــــــــــــــ
تاریخ:     /     /

نوع قضیه:
اسم قاضی مؤظف:                                    تاریخ تسلیمی:

تاریخ تقدیم دفوع:      /     /تاریخ تقدیم اعتراض:    /     /  

جلسات 
قضایی

١٢٣٤٥٦تعداد
/     تاریخ

/
     /

/
     /

/
     /

/
     /

/
     /

/
بعداز اتخاذتاریخ تسلیمی دوسیه به تحریرات تو سط قاضی مؤظف 

یکی از تصامیم ذیل:        /    /
استرداد دوسیه:                                                    - الف

/   / تاریخ مکتوب مستردی:
صدور قرار قضائی             - ب

نوع 
قرار

عدم مستردیباطلتائیدنقض
صالحیت

عدم 
دوران 
دعوی

ترک 
خصومت

سقوط 
حق 

اعتراض

انقضای 
میعاد

نمبر 
قرار

تاریخ 
قرار
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صدور فیصله:- ج
لغوتعدیلتصحیحتائیدنقضنوع فیصله
نمبر فیصله

تاریخ فیصله

تاریخ فرجام خواهی:      /        /
------مرسل الیه:/  /    ادره:   ص

کارت فهرست
:ماده شانزدهم

به منظور دریافت سریع دوسیه ها و ارائه معلومات دقیق، در دفاتر 
تحریرات دیوانهای محاکم استیناف کارت فهرست به اساس حروف 

قوقی و تجارتی و در در قضایای حمستانفالفبا مطابق به اسم
قضایای جزایی به اسم متهم طبق جدول ذیل ترتیب میگردد:

کارت فهرست
شهرت مستأنف علیهشهرت مستأنف/متهم

ولداسمولداسم

--------------نمبر دوسیه: 

نوع قضیه: (                                  )

توضیح:
اسم و ولد مستأنف/متهم.) شهرت مستأنف/متهم عبارت است از١(
) شهرت مستأنف علیه عبارت است از اسم و ولد مستأنف علیه.٢(

٢٧٨

) نمبر دوسیه عبارت است از نمبر دوسیه یی که اوراق قضیه در آن ٣(
قرار دارد.

) نوع قضیه عبارت است از موضوع ایکه دعوی مطابق آن جریان ٤(
دارد.

و نوع ،نمبردوسيهعلیه) شهرت مستأنف / متهم، شهرت مستأنف٥(
قضیه توسط محرر مؤظف تحریر میگردد.

کارت خروج
ماده هفدهم:

حینیکه قضات یا مامورین اداری محکمه به دوسیه ضرورت احساس 
نمایند، محرر مؤظف کارت خروج را خانه پری و بجای دوسیه در 
الماری مربوط قرار میدهد تا شخص گیرنده دوسیه و تاریخ آن 

این کارت حاوی مطالب ذیل میباشد:مشخص باشد.
) نمبر دوسیه١(
) شماره (دفعات اخذ دوسیه)٢(
) اسم شخص گیرنده دوسیه٣(
) وظیفه٤(
) تاریخ اخذ٥(
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کارت خروج
--------نمبر دوسیه: 

تاریخوظیفهاسم گیرندهشماره
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /

حفظ و نگهداری سوابق
ماده هژدهم:

حین ارسال دوسیه به مرجع مربوط، سوابق قضیه بداخل دوسیه های 
از قبل نمبر گذاری شده باقی مانده و در اخیر هر سال به آرشیف 

محکمه فرستاده میشود.
کتاب ثبت قضایا در دیوانهای محاکم استیناف

م:ماده نزده
، جلوگیری از ضیاع وقت ناشی از ثبت عین اجراآتبه منظور توحید 

معلومات در کتب متعدد و درج تمام معلومات در کتاب واحد، و 
اجراآتیه دقیق از قضایا در محاکم استیناف کتاب ثبت ئارائه احصا

به شکل یک رویه A٣دوسیه های قضایی طبق نمونه ذیل در کاغذ 
هر صفحه دارای ده شماره میباشد، چاپ به داخل پنجاه صفحه که

میگردد.

٢٨٠

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست محکمه استیناف والیت (                      )

ریاست دیوان (                   )
دوسیه های قضاییاجراآتکتاب ثبت 

١٣سال:    صفحه (        ) 

نمبر دوسیه

شهرت 
مستانف

شهرت 
مستأنف 

نوع قضیهعلیه

ورود قضیه 
به دیوان

اجراآت
مالحظاتخروج قضیهدیوان

ولداسمولداسم

مرسل

تاریخ ورود

نوعتعداد اوراق

تاریخ

مرسل الیه

تاریخ خروج

تعداد اوراق
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١٣سال    راآتاج) ٢صفحه (   

شماره

مسترد 
شده 

توسط 
مکتوب

قرار 
فیصلهقضایی

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

توضیح ستون های کتاب:
در این ستون نمبر دوسیه که قضیه در آن قرار دارد ) نمبر دوسیه:١(

تحریر میگردد.
نف: تأ) شهرت مس٢(

.اسم: در این ستون اسم مستانف تحریر میگردد
تحریر میگردد.ولد: در این ستون اسم پدر مستأنف

) شهرت مستآنف علیه: ٣(
.اسم: در این ستون اسم  مستأنف علیه تحریر میگردد
.ولد: در این ستون اسم پدر مستأنف علیه تحریر میگردد

٢٨٢

اساس آن دعوی جریان ) نوع قضیه: در این ستون موضوعی که به٤(
دارد، تحریر میگردد.

) ورود قضیه به دیوان:٥(
 مرسل: در این ستون اسم مرجع ایکه دوسیه را به محکمه

فرستاده است، تحریر میگردد.
 تاریخ ورود: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه به دیوان محکمه

وارد گردیده، تحریر میگردد.
 اوراق داخل دوسیه تحریر تعداد اوراق: در این ستون تعداد

میگردد.
دیوان:اجراآت) ٦(

 ادستردبرادیوان مبنیاجراآتستون نوعیت نوع: در این
توسط مکتوب، قرار یا فیصله تحریر میگردد.

توسط مکتوب، قرار یا ادستردتاریخ: در این ستون تاریخ ا
فیصله تحریر میگردد.

) خروج قضیه:٧(
مرجع ایکه دوسیه به آنجا مرسل الیه: در این ستون اسم

فرستاده میشود، تحریر میگردد.
 تاریخ خروج: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه از دیوان خارج

میگردد، تحریر میشود.
 تعداد اوراق: در این ستون تعداد اوراق داخل دوسیه بعد از

محکمه، تحریر میگردد.اجراآت
ت معلومات مورد ) مالحظات: این ستون به منظور تکمیل و اضاف٨(

استفاده قرار میگیرد.
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) شماره: در این ستون تعداد قضایائیکه از دیوان طور مکتوبی ٩(
مسترد شده یا به قرار قضایی ویا فیصله انجام یافته است، درج 

میگردد.
دیوان توسط مکتوب اجراآتمکتوبی: نشان دهنده ادسترد) ا١٠(

میباشد. 
نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ) نمبر دوسیه: در این ستون ١١(

است تحریر میگردد.
دیوان توسط قرار قضایی اجراآت) قرار قضایی: نشان دهنده ١٢(

میباشد.
) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١٣(

است تحریر میگردد.
له دیوان توسط فیصاجراآت) فیصله: نشان دهنده ستون مربوط به ١٤(

میباشد.
) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١٥(

است تحریر میگردد.
) پشتی کتاب: رنگ پشتی کتاب مطابق به رنگ دوسیه های ١٦(

همان دیوان بوده و شامل معلومات ذیل میباشد: 
نام کتاب
نام دیوان
سال
جلد

٢٨٤

دیوانهای محاکم استیناف ) کتاب وارده و صادره (اندیکاتور) در١٧(
به حیث یک کتاب اداری باقی مانده، مکاتیب اداری، متحد المال ها 

و مکاتیب مربوط به یک قضیه در آن ثبت میگردد.
فصل سوم

ستره محکمه
دوسیه ها

ماده بیستم:
به منظور حفظ و نگهداری بهتر اوراق قضایای وارده، دوسیه های 

رای دفاتر تحریرات دیوانهای ستره مقاوم و جدید در شروع هر سال ب
محکمه به اساس حجم قضایای وارده حقوقی و جزائی آنها در یک 
سال تهیه میگردد. دوسیه های از قبل تهیه شده در الماری و یا سیف 
های دفتر تحریرات به اساس نمبر مسلسل نگهداری میشود. دوسیه 

اشد.های از قبل تهیه شده دارای خصوصیات و اوصاف ذیل میب
نمبر مسلسل دوسیه ها)١(
رنگ دوسیه ها)٢(
معلومات مختصر عقب ( صفحه چهارم) دوسیه ها )٣(

. نمبر دوسیه ١
ماده بیست و یکم:

به منظور تفکیک، دریافت معلومات و دسترسی همزمان به دوسیه ها، 
قضایای وارده به دفاتر تحریرات دیوانهای ستره محکمه از نمبر خاص 

نمونه ذیل و نمونه مندرج ماده بیست و برخوردار میباشد که طبق
.هارم این طرزالعمل درج می گرددچ
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نوع قضیه–نام دیوان –نمبر  –سال

قتل–جزا      –١–١٣٨٦
توضیح:

) سال: عبارت از سالی است که دوسیه قضیه به دفاتر تحریرات ١(
ره محکمه وارد گریده باشد.دیوانهای ست

) نمبر: عبارت از نمبر مسلسلی است که دوسیه ها به اساس آن ٢(
شماره بندی میگردد.

) نام دیوان:  عبارت است از نام دیوان مربوط ستره محکمه که ٣(
دارای صالحیت رسیدگی در قضیه میباشد.

) نوع قضیه: عبارت است از موضوع ایکه دعوی به اساس آن ٤(
یان دارد. این بخش نمبر دوسیه بعد از ورود دوسیه به دیوان جر

مربوطه، درج حاشیه دوسیه قضیه میگردد.
) دوسیه قضیه بعد از ورود به دفاتر تحریرات دیوانهای ستره ٥(

قضایی به داخل دوسیه اجراآتمحکمه و ثبت آن در کتاب ثبت 
د، و های جدید که از قبل نمبر گذاری شده است، گذاشته میشو

کارت فهرست برای آن ترتیب میگردد.
عرایض فرجام خواهی

ماده بیست و دوم:
که به دیوانهای ستره محکمه جهت فرجام خواهی سپرده ی عرایض

میشود بعد از ثبت در کتاب ثبت فرجام خواهی به داخل کارتن 
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مخصوص عرایض فرجام خواهی گذاشته میشود. تحریرات دیوان 
مربوطه خواسته و بعد از وصول دوسیه، دوسیه را رسمآ از مرجع

عریضه از داخل کارتن بیرون شده و ضم اوراق دوسیه مربوط آن 
میگردد.

. رنگ دوسیه ها٢
ماده بیست و سوم:

به منظور تفکیک بهتر دوسیه ها از یکدیگر، دوسیه ها با درنظرداشت 
دیوان های مربوط ستره محکمه از رنگ مشخص، دایمی و مختلف 

ر میباشد.برخوردا
. معلومات مختصر عقب (صفحه چهارم) دوسیه:٣

ماده بیست و چهارم:
پیگیری مراحل مختلف وسریع معلومات و ارائهبه منظور دریافت
معلومات مختصر قضیه درج عقب (صفحه چهارم) ،رسیده گی قضیه

دوسیه  قضیه میگردد. معلومات مختصر عقب دوسیه در دیوانهای 
یل توسط شخص مسوول و موظف در اوقات ستره محکمه قرار ذ

مختلف مراحل دوران دوسیه خانه پری میگردد:
معلومات مختصر عقب دوسیه 

-------------علیه: عترضمبا(              )فرجام خواه: 
--------مرسل: 

نمبر دوسیه: ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ                   نمبر مکتوب: 

/     /تاریخ ورود دوسیه:اریخ:    /      / ت
/    /تاریخ تقدیم اعتراض:   ----------نوع قضیه: 
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تاریخ تسلیمی دوسیه به مستشار:   /    /اسم مستشار مؤظف:     
بعداز اتخاذمؤظف تاریخ تسلیمی دوسیه به تحریرات تو سط مستشار 

یکی از تصامیم ذیل:        /    /
استرداد دوسیه:                                                    -الف

تاریخ مکتوب مستردی: ــــــــــــــــــــــــ         
صدور قرار قضائی-ب

مستردينقضتائیدنوع قرار
نمبر قرار

/     //     ///    تاریخ قرار

صدور فیصله –ج 
تعدیلتصحیحفیصله

نمبر فیصله
/     //     /تاریخ فیصله

-- ---- مرسل الیه: /   /   تاریخ صادره:   

کارت فهرست
ماده بیست و پنجم:

به منظور دریافت سریع دوسیه ها و ارائه معلومات دقیق، در دفاتر 
ریرات دیوانهای ستره محکمه، کارت فهرست به اساس حروف تح

در قضایای حقوقی و در قضایای الفبا مطابق به اسم فرجام خواه
جزایی به اسم متهم طبق جدول ذیل ترتیب میگردد:

٢٨٨

کارت فهرست
علیهمعترضشهرت شهرت فرجام خواه / متهم

ولداسمولداسم

--------------نمبر دوسیه: 
نوع قضیه: (                                  )

توضیح:
) شهرت فرجام خواه/متهم عبارت از اسم و ولد فرجام خواه/متهم.١(
علیه.معترضعلیه عبارت از اسم و ولد معترض) شهرت ٢(
) نمبر دوسیه قضیه عبارت از نمبر دوسیه یی است که اوراق قضیه ٣(

در آن قرار دارد.
قضیه عبارت است از موضوعی که دعوی مطابق آن جریان ) نوع٤(

دارد.
و نوع ،نمبردوسيه) شهرت فرجام خواه/متهم، شهرت مدعی علیه٥(

قضیه توسط شخص مسوول موظف تحریر میگردد.
کارت خروج

ماده بیست و ششم:
حینیکه اعضای ستره محکمه، مستشاران قضائی و یا مامورین اداری 

وط ضرورت احساس نمایند، مسوول مؤظف دیوان به دوسیه مرب
کارت خروج را خانه پری و بجای دوسیه درالماری مربوط قرار 
میدهد تا شخص گیرنده دوسیه و تاریخ آن مشخص باشد. این کارت 

حاوی مطالب ذیل میباشد:
) نمبر دوسیه١(
) شماره (دفعات اخذ دوسیه)٢(



٢٨٩

) اسم شخص گیرنده دوسیه٣(
) وظیفه٤(
تاریخ اخذ)٥(

کارت خروج
--------نمبر دوسیه: 

تاریخوظیفهاسم گیرندهشماره
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /
/     /

  //
حفظ و نگهداری سوابق

ماده بیست و هفتم:
حین ارسال دوسیه به مرجع مربوط، سوابق بداخل دوسیه های از قبل 
نمبر گذاری شده باقی مانده و در اخیر هر سال به آرشیف فرستاده 

میشود.
کتاب ثبت قضایا در دیوانهای ستره محکمه:

ماده بیست و هشتم:
ری از ضیاع وقت ناشی از ثبت عین ، جلوگیاجراآتبه منظور توحید 

معلومات در کتب متعدد و درج تمام معلومات در کتاب واحد، و 
ارائه احصایه دقیق از قضایا در دیوانهای ستره محکمه، کتاب ثبت 

٢٩٠

به شکل یک رویه A٣قضایی طبق نمونه ذیل در کاغذ نوع اجراآت
اپ به داخل صد صفحه که هر صفحه دارای ده شماره میباشد، چ

میگردد.

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست دیوان (                      )

آمریت تحریرات
قضاییاجراآتکتاب ثبت 

١٣سال:   صفحه(      )

نمبر دوسیه

شهرت فرجام 
عترض/مخواه

شهرت 
معترض

نوع قضیهعلیه

ورود قضیه 
به دیوان

اجراآت
خروج قضیهدیوان

مالحظات

اسم
اسمولد

مرسلولد
تاریخ ورود
تعداد اوراق

تاریخنوع
مرسل الیه

تاریخ خروج
تعداد اوراق



٢٩١

١٣سال    اجراآت) ٢صفحه (   

شماره

مسترد 
شده 

توسط 
مکتوب

قرار 
فیصلهقضایی

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

نمبر 
دوسیه

توضیح ستون های کتاب:
این ستون نمبر دوسیه که قضیه در آن قرار دارد ) نمبر دوسیه: در ١(

تحریر میگردد.
: ) شهرت فرجام خواه/معترض٢(

/تحریر میگردد.معترضاسم: در این ستون اسم فرجام خواه
تحریر تعرضولد: در این ستون اسم پدر فرجام خواه/م

میگردد.
علیه: ) شهرت معترض٣(

میگردد.علیه تحریرعترضاسم: در این ستون اسم  م

٢٩٢

علیه تحریر میگردد.عترضولد: در این ستون اسم پدر م
) نوع قضیه: در این ستون موضوع ایکه به اساس آن دعوی جریان ٤(

دارد، تحریرمیگردد.
) ورود قضیه به دیوان:٥(

 تاریخ ورود: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه به دیوان وارد
گردیده، تحریر میگردد.

ن اسم مرجع ایکه دوسیه را به دیوان مرسل: در این ستو
فرستاده است، تحریر میگردد.

 تعداد اوراق: در این ستون تعداد اوراق که در داخل دوسیه
میباشد، تحریر میگردد.

دیوان:اجراآت) ٦(
 دیوان به اثر مسترد کردن اجراآتنوع: در این ستون نوعیت

ریر توسط مکتوب و یا رسیدگی توسط  قرار یا فیصله، تح
میگردد.

 تاریخ: در این ستون تاریخ مکتوب، قرار و یا فیصله  تحریر
میگردد.

) خروج قضیه:٧(
 تاریخ خروج: در این ستون تاریخ ایکه دوسیه از دیوان خارج

میگردد، تحریر میشود.
 مرسل الیه: در این ستون اسم مرجع ایکه دوسیه به آنجا

فرستاده میشود، تحریر میگردد.
اق: در این ستون تعداد اوراق داخل دوسیه بعد از تعداد اور

دیوان، تحریر میگردد.اجراآت



٢٩٣

) مالحظات: این ستون به منظور تکمیل و اضافت معلومات مورد ٨(
استفاده قرار میگیرد.

صورت اجراآت) شماره: تعداد قضایائی است که در مورد آن ٩(
گرفته است.

دیوان اجراآتون مربوط به مکتوبی: نشان دهنده ستادسترد) ا١٠(
توسط مکتوب میباشد. 

) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١١(
است تحریر میگردد.

دیوان توسط اجراآت) قرار قضایی: نشان دهنده ستون مربوط به ١٢(
قرار قضایی میباشد.

وارد گردیده ) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه١٣(
است تحریر میگردد.

دیوان توسط فیصله اجراآت: نشان دهنده ستون مربوط به ) فیصله١٤(
میباشد.

) نمبر دوسیه: در این ستون نمبر و سالی که دوسیه وارد گردیده ١٥(
است تحریر میگردد.

) پشتی کتاب: رنگ پشتی کتاب مطابق به رنگ دوسیه های ١٦(
امل معلومات ذیل میباشد: همان دیوان بوده و ش

نام کتاب
نام دیوان
سال
جلد

٢٩٤

) کتاب وارده و صادره (اندیکاتور) در دیوانهای ستره محکمه به ١٧(
حیث یک کتاب اداری باقی مانده، مکاتیب اداری، متحد المال ها و 

مکاتیب مربوط به یک قضیه در آن ثبت میگردد.
فصل چهارم
احکام نهائی

یب جلسات قضا ئی:سیستم تقویمی وترت
ماده بیست و نهم:

بمـنظور تنظیم بهتر جلسات قضائی، ارائه معلومات دقیق ازوقت و 
ارنوال واداره محبس جلسات قضا ئی برای طرفین دعوی ، ساعت 

وعدم مزاحمت مراجعیین درکار یومیه قضات وکارمندان اداری 
سیستم تقویمی که یکی ازاجزای مهم اداره محاکم –محکمه 

شمارمی آید، رعایت می گردد.ب
مطابق این سیستم  قاضی موظف دوسیه ، در قضایای جزائی بعد 
ازاخذ دوسیه در خالل مدت یک هفته ودر قضایای حقوقی درخالل 

) روز ازساعت وتاریخ اولین جلسه قضائی به دفتر تحریرات ١٠مدت (
مربوط خبرمیدهد.محکـمه یا دیوان 

ن مر بوط ساعت وتاریخ جلسات دفتر تحریرات محکمه یادیوا
قضائی را به ترتیب تاریخ ورود دوسیه بشکل هفته واردریک جدول 
ترتیب نموده وغرض اطالع مراجعیین محکمه آنرا به دیوارمحکمه 

نصب مینماید.
این جریا ن درتما م محاکمی که به کیفیت وماهیت موضوع 

رسیدگی مینما یندمورد تطبیق قرار می گیرد.



٢٩٥

در دیوان های ستره محکمهنظم کار 
:ماده سی ام

دیوانهای ستره محکمه که طبق قانون ضرورت به حضور اصحاب 
) این طرزالعمل ٢٩دعوی ندارند، تابع تطبیق موارد مندرج ماده (

نمیباشند.
هردیوان نظم کار خویش را خود تنظیم می نماید وبعد ازمنظوری 

رئیس دیوان مورد تطبیق قرارمی گیرد.
:صوبات سیمینارهای قبلی محاکمبقای م

:ویکمماده سی
احکام این طرزالعمل به جز در موارد مصرح، سایر مصوبات سمینار 

های روسای محاکم وضمایم آن را اخالل نمی نماید.
:زمان نفاذ

:ماده سی ودوم
این طرزالعمل از تاریخ تصویب شورایعالی ستره محکمه نافذ و در 

مجله قضاء نشر می گردد.

٢٩٦


سیمینار عالی روسای محاکم

تامین عدالت)- (تعمیم قانونیت

١٣٨٦عقرب سال ١٧



٢٩٧

سیمینار عالی روسای محاکم که بنابه تجویز شورایعالی ستره 
محکمه بمنظور غور و رسیدگی بر استهداآت واصله ودریافت راه 

پرتو احکام شریعت و قوانین نافذه به حل های مناسب ومعقول در
با پیام جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی ١٣٨٦عقرب ١٢تاریخ 

بیانیه اساسی سیمینارتوسط جاللتمآب پوهاند وارائه افغانستان 
عبدالسالم عظیمی قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ج.ا.ا در شهر 

١٣٨٦ب عقر١٧کابل درهوتل انترکانتیننتال گشایش  یافت و الی 
تباط توضیح قوانین اربرای شش روز دوام کرد، امور محوله را به 

،مسایل فقهی و تنظیم، تدوین وتدقیق مقرره، رهنمود وطرزالعمل 
های مورد نیاز بخاطر تحقق اهداف متوقعه فوق از طریق فعالیت مثمر 

و مسئوالنه کمیسیون های ذیل:
.) موضوع١٥٠کمیسیون جزائی وامنیت عامه شامل (-١
کمیسیون مدنی، تجارتی، حقوق عامه و احوال شخصیه شامل -٢
) موضوع.١٠٠(
) موضوع.٤٠کمیسیون امور وثایق شامل (-٣
) ٤) رهنمود (٥کمیسیون طرزالعمل ها و رهنمودها شامل (-٤

) مقرره و (دو) قاعده توضیحی.طرز العمل، (دو
) موضوع.٢٥کمیسیون مسائل اداری و متفرق شامل (-٥

وب انجام داد. اعضاء سیمینار با توجه با مساعی و به نحو مطل
تالشهایکه در حل مسایل مطروحه مبذول گردیده، تصاویب آنرا 
حمایت و پس از غور شورایعالی ستره محکمه قابل تعمیم می داند 

٢٩٨

وخویشرا نسبت به موارد آتی که باعث تقویت نظام قضائی وارتقای 
میپندارد: پرستیژ قوه قضائیه میگردد متعهد ومسئول

طوریکه درپیام جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان -١
تصریح شده است، قضات درواقع ممثل تاٌمین عدالت دراجتماع اند 
وباید با دقت و احاطه الزم بر قوانین ،منابع و مآخذ شرعی ، توانائی 
صدور احکام بالانحراف شرعی وقانونی را دررسیدگی قضایا داشته 

نای ارشاد فوق ضرورت تدویرسیمینار بمنظور حل غامض باشند. برمب
ترین مسایل و استهداآت قانونی محاکم مبرهن است. اعضاء سیمینار 
تدویر این سیمینار و امثال آنرا گامی در راه تعمیم قانونیت و تامین 

عدالت تلقی مینماید.
از بیانیه اساسی سیمینار که توسط جاللتمآب محترم پوهاند -٢

عظیمی قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ارائه گردید عبدالسالم
ومعرف واقعی کارکردها و فعالیت های قوه قضائیه میباشد به طور 

قاطع حمایت میکند. 
اعضاء سیمینار متعهد اند که با درک رسالت خطیر قضائی، -٣

درحفظ پرستیژ قوه قضائیه بیشتر از پیش بکوشد و درراه تعمیم 
از هیچگونه مساعی دریغ نورزد و در پهلوی قانونیت و تامین عدالت

آن طوریکه درمتن بیانیه جاللتمآب قاضی القضات ورئیس ستره 
محکمه انعکاس یافته است آرزو داریم تا مقام ستره محکمه در راه 
سد نظریات و مالحظات غیرمستدل و بدون مدرک برعلیه قضاء 

قانونی را بوسیله هرشخص ویا مرجعیکه صورت میگیرد تدابیر الزم
بمقصد حفظ استقالل، حرمت و وقار قضاء کماکان اتخاذ نمایند.
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از تمام اقدامات قوه قضائیه که تحت پروگرام و برنامه های -٤
ریفورم یا اصالحات قضائی به منصه اجراء قرار گرفته است و 
تحوالت عمیقی را در عرصه های مختلف کاری، کادری، بسط و 

هنگی با ارگانهای حراست آتامین همتوسعه مناسبات بین المللی،
قانون، مبارزه با فساد اداری، توسعه برنامه های آموزش قضائی تامین 
مرکزیت واحد از طریق ایجاد زون های قضائی و سایر اقدامات در 
راستای تامین فزیکی و لوژستیکی قوه قضائیه به بار آورده  ،پیشتیبانی 

جدی می نماید.
بری ستره محکمه به منظور ایجاد کوشش های بالانقطاع ره-٥

همآهنگی کاری میان ارگانهای حراست قانون که پیشرفت وموفقیت 
وظیفوی را تضمین می نماید  ، مورد حمایت سیمینار قرار دارد.

تصاویب این سیمنار عالی در جهت دریافت راه حل های قانونی -٦
وشرعی در قبال استهداآت پیچیده وغامض واصله پس از تصویب 

رایعالی ستره محکمه قابل تعمیم است و آرزو می رود تا این شو
تصاویب با بیانیه اساسی سیمینار در نشریه واحد تدوین، تنظیم وتعمیم 

یابد تا گره گشای مشکالت محاکم گردد.
مشمولین سیمینار از مقام رهبری ستره محکمه صمیمانه میخواهند -٧

دری، فزیکی، مسایل کاراكه به تا آنعده از تصاویب سیمینار
لوژستیکی و تجهیزاتی قوه قضائیه رابطه میگیرد و تاجایی منعکس 
کننده مشکالت و پرابلم های مادی قضات ومنسوبین قضائی میباشد ، 
مورد توجه جدی قرارداده نسبت به حل مشکالت مطروحه عطف 

توجه جدی بعمل آورد.

٣٠٠

دقت اعضای سیمینار عالی حفظ وقار و پرستیژ قوه قضائیه را با-٨
کامل شان درک نموده با صداقت و ایمانداری در اجرای رسالت 
قضائی شان که میراثی از وظایف انبیاء علیهم السالم است خواهند 
پرداخت، قضات در تامین عدالت و تطبیق یکسان قوانین خواهند 
کوشید و با رعایت سلوک قضائی با اصحاب دعوی وعرض برخورد 

اشت. و در احقاق حق آنان قضاوت نیک وبا پیشانی بازخواهند د
عادالنه و عالمانه را بکار خواهند بست.

سیمینار طرزالعمل های کاری  ، رهنمودهای قضائی و قواعد -٩
توضیحی وتفسیری را که ازجانب ستره محکمه طرح و در کمیسیون 
طرزالعمل ها و رهنمود ها با دقت تام ارزیابی و بعد از تصیحح و 

وبه جلسه عمومی ارائه گردید ، ممد فعالیت های تعدیالت الزم تائید 
کاری قضات دانسته تصویب و تعمیم آنها را به محاکم، مهم 

وضروری می شمارد.
طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان که ازجانب -١٠

ستره محکمه تدوین و به سیمینار ارائه گردید، در ایجاد اصالح امور 
وایجاد نظم اجراآتاشد وباعث تسهیل در اداری مفید و موثر می ب

می گردد ، لذا مورد تائید قرار گرفت. 
و من اهللا توفیق 
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مصوبھ 
شورایعالی ستره محکمھ ج.ا.ا

در باره تائید و تصویب اسناد و مصوبات
سمینار عالی روسای محاکم

تامین عدالت- تعمیم قانونیت  
)١٣٨٦)عقرب (١٧- ١٢منعقده (

۲۹/٨/١٣٨٦مورخ )           ۶۶۵شماره (
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اــمصاســنادو نارعالی روســای مـت سیموب اکـم که از حــی
) ازجانب ستره محکمه درهوتل ١٣٨٦)عقرب(١٧-١٢(تاریخ

ه، انترکانتی ننتال دایر گردید، از نظر کمی و کیفی قابل مالحظه بود
مر تعمیم قانونیت و تامین عدالت نقش مفید ادست آوردهای آن در 

و مثبت را در بر دارد.
ت ومسایل یشتر و دقت کامل به توضیح استهداآمینار بمنظور غور بیس

قابل غور به ترکیب پنج کمیسیون بزرگ و اختصاصی، پرداخت که 
مرکب بودند از کمسیون غور به استهداآت جزائی، امنیت عامه،

کمسیون توضیح بر استهدآت مدنی، تجارتی، حقوق عامه و احوال 
شخصیه، کمسیون غور به استهداات مربوط به امور وثایق، کمسیون 
مربوط به اداره قضائی و مسایل متفرقه و کمیسیون غور بر مقرره ها، 

طرزالعمل ها، قواعد و رهنمود های توضیحی.
از تائید جلسه پس مینار یاسناد و مصوبات کمیسیون های پنج گانه س

از توحید و انسجام جهت بعدمینار یعمومی از طریق داراالنشاء س
غور نهائی و تصویب به شورایعالی ستره محکمه محول گردیده 

است.
طوریکه اسناد و مصوبات سمینار عالی رؤسای محاکم مورد غور و 

دقت قرار گرفت:
ئید قرا رگرفته است.دسته اول مصوباتی است که به اتفاق مورد تا-١
را تشکیل می دهد که تکرار ی و همگون یدسته دوم استهداآت-٢

می باشد.
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دسته سوم موضوعاتی است که ایجاب غور بیشتر را می نماید.-٣
دسته سوم مصوبات که تاشورایعالی ستره محکمه تجویز کرد 

به ایجاب غور مزید را می نماید به ریاست داراالنشاء سپرده شود تا 
طور مجزاء از کار سمینار مورد غورقرار گیرد.

ت که مطالب تکراری و همگون را تشکیل می دسته دوم استهداآ
دهد از کار سمینار حذف گردد.

بنابر آن دسته اول اسناد مصوبات سیمینار که شامل کار کمیسیون 
های پنج گانه بوده و به اتفاق آراء کمیسیون ها تنظیم و از جانب 

می تائید گردیده است، با در نظر داشت مراتب ذیل جلسه عمو
تصویب و تائید گردید.

پیام رهنمودی جاللتمآب حامد "کرزی" رئیس جمهوری –اول 
مینار که توسط جاللتمآب پوهاند ياسالمی افغانستان و بیانیه اساسی س

ستره محکمه ج.ا.ا به عبدالسالم "عظیمی" قاضی القضات و رئیس
یان شده است و شامل توضیح فعالیت و دست آورد مینار بیارتباط س

های یکساله قوه قضائیه، قواعد و هدایات می باشد. و مورد تائید 
مینار واقع گردیده است یکبار دیگر تائید و تصویب می شود، يس

محاکم مراتب آن را تاجائیکه به کار قضاء ارتباط دارد، جداً رعایت 
نمایند.

زائی و امنیت عامه بعد از حذف توضیح به استهداآت ج- دوم
غور بیشتر را می نماید، مطالب تکراری و موضوعاتیکه ایجاب

)توضیح  مورد تائید و تصویب قرار گرفت.٦١بداخل (

٣٠٤

توضیح به استهداآت مدنی، تجارتی، حقوق عامه و احوال - سوم
شخصیه بعد از حذف مطالب تکراری و آنچه ایجاب غور بیشتر را 

) توضیح مورد تائید و تصویب واقع شد.٤٣ل (می نماید، بداخ
ذف ـــــتوضیح به استهداآت مربوط به امور وثایق بعد از ح- چهارم

) موضوع مدنی والحاق آن با توضیحات مربوطه به امور مدنی، ٨( 
) توضیح تائید و تصویب شد.٣٢بقیه به داخل ( 

فرقه که نظریات کمیسیون مربوط به اداره قضائی و مسایل مت- پنجم
) موضوع ٢٥مورد تائید جلسه عمومی نیز واقع شده است بداخل (

تائید و تصویب گردید، ادارات مربوطه ستره محکمه در مورد تحقق 
و تطبیق آن اقدام جدی و به موقع به عمل آرند.

مقرره ها ،طرزالعمل ها قواعد و رهنمود های توضیحی که - ششم
مینار قرار يید جلسه عمومی سپس از غور کمیسیون مربوطه مورد تائ

گرفته است عبارت اند از:
) ماده.١٠مقرره نظارت از امور قضائی و اداری محاکم به داخل (-١
) ماده.١٨مقرره اجرای مثنی وثایق بداخل (-٢
) ماده.٩ین وظایف کاری زون های قضائی بداخل (يطرزالعمل تع-٣
ماده.) ١٥طرزالعمل توضیح به استهداات بداخل (-٤
) ماده.١٥طرزالعمل ابالغ حکم به محکوم علیه غایب بداخل (-٥
) فصل و ٤بداخل (طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان-٦
.) ماده٣٢(
) ماده تشریحی.٢قاعده توضیحی در مورد غصب عقار بداخل (-٧
) ماده تشریحی.٢قاعده توضیحی در مورد حضانت بداخل (-٨
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ه طرزاستفاده از مراکز فرهنگی قوه قضائیه بداخل رهنمود در بار-٩
) ماده.٥(

) ١١رهنمود در باره آموزش های قضائی داخل خدمت بداخل (-١٠
ماده.

رهنمود توضیحی در مورد تکفل اجتماعی بی سرپرستان بداخل -١١
) ماده.١٣(

) ماده.٩رهنمود توضیحی در مورد تحریر فیصله ها بداخل (-١٢
ضیحی به ارتباط تنظیم امور ذوالیدی در مدعی بها رهنمود تو-١٣

) ماده.٨بداخل (
تائید و تصویب گردید.

مقرره ها، قواعد، طرزالعمل ها و رهنمودهای توضیحی فوق از تاریخ 
تصویب نافذ و در مجله قضاء نشر گردد.

مینار به همکاری ریاست عمومی تدقیق یداراالنشائ س- هفتم
فوق را آماده نشر بسازد.ومطالعات اسناد و مصوبات

مینار عالی رؤسای محاکم از يدر نشر اسناد و مصوبات س- هشتم
طریق پروژه عدلی و قضائی اقدام عاجل صورت گیرد.

به خاطر تعمیم مصوبات و تطبیق محتویات آن رؤسای محاکم - نهم
را در مراکز والیات مربوط دایر نمایند و يوالیات ورکشاپ های

مینار آشنا سازند.يخویش را به محتویات سمنسوبین قضائی 
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