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  ::ارارپیشگفتپیشگفت
 قسمت اول: اجمالی ازجریان کنفرانس ملی قضائی

 
با پیام جاللتمأب رئیس جمهوری  1390جدی  4کنفرانس ملی قضائی روز 

اسالمی افغانستان وبیانیه پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره 
محکمه ج.ا.ا در تاالر کنفرانس های ستره محکمه ج.ا.اگشایش یافت وبعد از ظهر 

وز مذکور و در جریان روز پنجم و ششم جدی کارش را طی جلسات کمیسیون های ر
با صدور قطع نامه پایان  1390جدی  7جداگانه وجلسات عمومی ادامه داد و بروز 

 پذیرفت.
در کار کنفرانس، اعضای شورایعالی ستره محکمه ، مستشاران قضائی دیوان 

والیات، روسای دیوان های  ها، روسای دوایر مرکزی، روسای محاکم استیناف
محکمه استیناف کابل، رؤسای محاکم ابتدائیه وآمرین ادارات وثایق وثبت اسناد شهر 

 کابل اشتراک داشتند.
ارنپوه حبیب څارنوال، څارنپوه محمد اسحاق "الکو" لوی څدر محفل ابتدائیه 

امریکا ،  س "كليم" سفیر حاكميت قانون ایاالت متحدهناهلب" وزیر عدلیه، غااهلل "
مسؤولین بعضي از سازمان ها وموسسات از جمله پروژه استقرار حاکمیت قانون 

(DPK( انستیتوت بین المللی مطالعات مقايسوي ماکس پالنک ، )MPIL ، )
( وبرخی از مقامات IIPECپاريس ) -انستیتوت بین المللی مطالعات مقايسوي فرانسه

 دعوت شده بودند.
کالم اهلل مجید آغاز وسپس پیام رئیس جمهوری محفل با تالوت آیاتی از 

اسالمی افغانستان توسط دوکتور عبدالملک "کاموی" آمر عمومی اداری قوه قضائیه 
 قرائت گردید.



 

 

بعدًا پوهاند عبدالسالم "عظیمی"بیانیه اساسی کنفرانس راکه اهداف کنفرانس 
 .نمودو اجمال فعالیت های قوه قضائیه را احتوا مي کرد، ارائه 

ارنپوه حبیب اهلل "غالب" وزیر عدلیه  ضمن صحبتي تدویر کنفرانس څاقبًا تعم
گام مثبت در راه تحكيم حاکمیت  را در راه تامین عدالت وایجاد سهولت برای مردم

 قانون دانسته برای کنفرانس توقع پیروزی نمود.
" با صحبت خویش ضمن تائید از فعالیت وارنپوه محمد اسحق "الکڅسپس 

تره محکمه واهداف کنفرانس، ساده  سازی اجراآت قضائی را که از جانب های س
ستره محکمه روی دست گرفته ویکی از اهداف کنفرانس را تشکیل می دهد، برای 

ین اارنوالی نتنها څمردم وارگانهای عدلی وقضایی کشور، مفید خوانده وتاکید نمود که 
قدمی که از جانب قوه قضائیه در  اصالحات وساده سازی را تائید می نماید بلکه هر

ارنوالی به تائید این پروسه آن را در امور خویش نیز تطبیق څاصالح امور برداشته شود، 
 خواهد کرد.

بعدًا جناب محترم هانس "كليم" سفیر حاکمیت قانون ایاالت متحده امریکا 
ضمن صحبتی تدویر کنفرانس را گام مثبت در راه حل مشكالت قضائي وایجاد 
سهولت برای مردم خواند وتذکر داد که به اساس سروی انجام شده در سال جاری ، 
عالقمندی مراجعه مردم به خاطر حل وفصل قضایای شان به محاکم تزئید قابل مالحظه 
یافته که این خود نمایانگر اعتماد آن ها نسبت به قوه قضائیه می باشد وبه دوام 

 ئی افغانستان کماکان تائید نمود.همکاری ومساعدت های شان به نظام قضا
پروگرام كار و تشكيالت كنفرانس و برنامه كاري آن  در ختم محفل افتتاحیه

توسط محمد عثمان "ژوبل" رئيس عمومي تدقيق و مطالعات قرائت گرديد و محفل 
افتتاحيه در همين جا خاتمه پذيرفت.كنفرانس ملي قضائي روي اهداف ذيل تدوير 

 يافت:
محاکم در  به استهداآتارائه توضیحات قانونی گی و دهیرس -1

عرصه های جزائی، مدنی، حقوق عامه، فامیلی، احوال شخصیه، تجارتی 
 واموروثایق، مسایل اداری و متفرقه.



 

 

قرار های  غور بر رهنمود های ساده سازی فیصله ها و -2
احوال شخصیه  جزائی، مدنی، حقوق عامه، فامیلی ومحاکم در قضایای 

 وتجارتی.

ازنگری اسناد ساده سازی در امور وثایق شامل یک مقرره ب -3
 وشش رهنمود.

را از طریق چهار کمیسیون اساسی و) چهار( کمیسیون معاونه  شکنفرانس کار
به ترتیب ذیل انجام  1390بعد از ظهر روز چهارم جدی ودر جریان روز پنجم جدی 

 دادند:
 کمیسیون اول: درمورد جزائی:

ت قضاوتپوه بهاء الدین "بهاء" عضو شورایعالی این کمیسیون تحت ریاس
ارنپوه محمد قاسم "دوست" څورئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه به اشتراک 

استهداآت  برسای محاکم استیناف والیات ؤر عضو شورایعالی، برخی از مستشاران و
د واصله ورهنمود ساده سازی فیصله ها و قرار های محاکم در قضایای جزائی غورکر

( توضیح قانونی را بارتباط استهداآت محاکم ورهنمود ساده سازی قرار 40ودر نتیجه )
ها و فیصله های محاکم جزائی را با ضمایم ونمونه ها قابل تطبیق با پاره از تعدیالت 

 وتصحیحات تائید نمود.
 

 در امور مدنی، حقوق عامه، فامیلی واحوال شخصیه: -کمیسیون دوم
یاست قضاوتپوه محمد علیم "نسيمي" رئیس دیوان مدنی این کمیسیون تحت ر

حقوق عامه ستره محکمه با اشتراک پوهاند عبدالعزیز "عزیز" عضو شورایعالی ستره 
واصله  استهداآتمحکمه ، عده اي از مستشاران قضائی، رؤسای محاکم استیناف بر 

و رهنمود توضیح قانونی را تصویب  (46)از محاکم غور بعمل آورده در مورد آن 
ساده سازی فیصله ها وقرار های قضائی محاکم مدنی را بعد از غور همه جانبه با پاره 

 ای از تعدیالت وتصحیحات الزم تائید نمود.
 



 

 

 در امور تجارتی:  -کمیسیون سوم
این کمیسیون تحت ریاست قضاوتپوه ضامن علی )بهسودی( رئیس دیوان 

م نبي "نوائي" رئيس ديوان امنيت عامه تجارتی ستره محکمه باشتراک قضاوتپوه غال
ستره محكمه، برخي از مستشاران قضائی و رؤسای محاکم استیناف والیات، نخست 

( 5مورد ) داده در تدقیق قرار و غور مورد استهداآت واصله از محاکم تجارتی را
رهنمود ساده سازی فیصله و قرار های  نیز تنظیم و را توضیح قانونیتجارتی  موضوع

 ارتی را با تعدیالت وتصحیحات الزم تائید کرد.تج
 

 در امور وثایق، مسایل اداری ومتفرقه: -کمیسیون چهارم
این کمیسیون تحت ریاست قضاوت پوه محمد عمر )ببرکزی( عضو 
شورایعالی ستره محکمه به اشتراک عده ای از مستشاران قضائی، روسای محاکم 

ت محاکم و اسناد ساده سازی اجراآت استیناف وآمرین وثایق شهر کابل استهداآ
( توضیح قانونی را بارتباط 33قضائی را در امور وثایق مورد غور قرار داده در نتیجه )

امور وثایق، مسایل اداری ومتفرقه تصویب ویک مقرره و شش رهنمود را بعد از غور 
 مجدد مورد تائید قرار داد.

 جلسه عمومی کنفرانس:
كنفرانس به منظور ارائه گزارش فعاليت روز ششم جدي جلسه عمومي 

كميسيون هاي اساسي با صحبت رهنمودي قضاوتپوه بهاء الدين "بهاء" رئيس ديوان 
جزاي عمومي ستره محمكه و رئيس جلسه عمومي سيمينار آغاز يافت. محترم "بهاء" 
طي صبحت شان بر گزاري كنفرانس ملي قضائي را كه به اثر تالش وسعي خستگي 

قام ستره محكمه ودست اندركاران كنفرانس وكسانيكه درين زمينه تالش ناپذير م
فراوان نموده اند، براي همه تبريك گفت و از همه جوانب بخاطر فراهم ساختن زمينه 

 تدوير آن ابراز تشكر و امتنان نمود.
سپس اجراآت کاری کمیسیون های چهار گانه توسط قضاوتپوه عتیق اهلل 

اء شورای عالی ستره محکمه و عضو داراالنشاء کنفرانس ، به "روفی" رئیس داراالنش



 

 

جلسه عمومی تقدیم گردید و مورد تائید جلسه عمومی قرار گرفت. بعداز ظهر همین 
روز قضاوتپوه محمد عمر "ببرک زی" عضو شورایعالی ستره محکمه در مورد 

نفرانس تکنالوژی جدید و ارتباط کاری آن با نظام عدلي و قضائی، به اعضای ک
معلومات همه جانبه داده و شاملین را در مورد اهمیت تکنالوژی جدید بخصوص به 

 ارتباط کریمینالستیک در ارگان های عدلی و قضائی در روشنی الزم قرار داد.
 جلسه اختتامیه:

 روز هفتم جدی جلسه اختتامیه کنفرانس ملی قضائی تدویر یافت.
 مجید آغاز و سپس محترم دوکتور این جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهلل

عبدالملک "کاموی" آمر عمومی اداری قوه قضائیه قطع نامه کنفرانس ملی قضائی را 
 قرائت نمود.

مطالب قطع نامه که دربرگیرنده تطبیق ستراتیژی مبارزه بافساد اداری ، 
ای اصالح اداره ، ایجاد سهولت بمردم ، ساده سازی اجراآت قضایی ، تطبیق برنامه ه

دارای اولویت ملی به منظورتأمین عدالت وتعمیم قانونیت برای ایجادفضای صلح وا 
منیت ، تعهد به تطبیق احکام شریعت ، قانون ، مقررات ،مصوبات ومتحدالمآل ها ی 

 ستره محکمه می باشد، مورد تا ئیدکنفرانس قرار گرفت.
اد اداری ، مطالب قطع نامه که دربرگیرنده تطبیق ستراتیژی مبارزه بافس

اصالح اداره ، ایجاد سهولت بمردم ، ساده سازی اجراآت قضایی ، تطبیق برنامه های 
دارای اولویت ملی به منظور تأ مین وتعمیم قانونیت برای ایجاد فضای صلح وامنیت ، 
تعهد به تطبیق احکام شریعت ، قانون ، مقررات ، مصوبات ومتحدالمآل های ستره 

 تائیدکنفرانس قرارگرفت.محکمه می باشد، مورد 
بعدًا محترم بهاء الدین "بهاء" رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه طی 
صحبتي اقدامات کاری و نتایج کمیسیون های اساسی چهار گانه کنفرانس را که در 
راس آن اعضای محترم شورایعالی قرار داشت، توضیح نموده و دست آورد های آن را 

بر استهداآت و رهنمود های ساده سازی فیصله ها و قرار  بارتباط توضیحات قانوني
های قضائی محاکم ، که در نتیجه کار مفید و مثمر اعضای شرکت کننده به خاطر 



 

 

انجام بهتر رسالت قضائی صورت گرفته است، به نماینده گی از ستره محکمه ج.ا.ا 
ل توفیق مزید و صحت مفید و مثبت ارزیابی نموده و برای همه شان از بارگاه ایزد متعا

 مندی کامل را استدعا نمود.
 سپس فضیلتمآب قاضی القضات ضمن صحبت رهنمودی کنفرانس فرمود:

ما امروز شاهد انجام یک کار بزرگ ، مفید و مطلوب می باشیم که توسط » 
یک تیم متخصص در راس شورای عالی ستره محکمه طی نشست چهار روز و با 

 سید.صدور قطع نامه به انجام ر
از همه کسانیکه در تدویر و تنظیم مصوبات کنفرانس ملی قضائی که از تاریخ 

صورت گرفت و تشریک مساعی نموده اند، از صمیم قلب  1390جدی  7الی  4
 تشکر می نمایم.

با آنکه در کنفرانس تصامیم خوبی در توضیح استهداآت قانونی و در ساده 
نًا سهولت زیادی را برای محاکم و سازی اجراآت قضائی اتخاذ گردیده که یقی

مراجعین به بار می آورد، اما مسأله مهیم این است که تنها این تصمیم بذات خود کافی 
نبوده بلکه الزم است، تا محاکم با اجراآت سالم و شفاف اعتماد مردم را طوري 
حاصل نمایند که هر دو جانب قضيه درك كنند كه قضاء مرجع آمال، آرزو ها و محل 
داد خواهي شان و تطبیق قانون است. لذا هر رئیس محکمه استیناف در حوزه والیت 
مربوط، به مثابه نائب قاضی القضات  همان منطقه از مواظبت نظام قضائی مسؤول و 

 «مکلف می باشد.
قاضی القضات ، همه روساء و قضات اشتراک کننده کنفرانس را به 

ای شان از بارگاه ایزد متعال آرزوی مسؤولیت های وظیفوی شان متوجه کرده بر
 موفقیت نمود.

در اخیر کنفرانس تصدیق نامه های ترتیب شده برای مستشاران، روسای 
محاکم استیناف، روسای مرکزی و سایر قضات شامل کنفرانس توسط قاضی القضات 

 ، اعضای شواری عالی آمر عمومی اداری قوه قضائیه توزیع گردید.
 



 

 

 که بخاطر آماده گی قسمت دوم: اقداماتی
 .تدویر کنفرانس انجام یافته است 

 .اول: در زمینه ساده سازی اجراآت قضائی
از آنجائیکه ساده سازی اجراآت قضائی یکی از موارد اصالح اداره را تشکیل 
میدهد بنابران به منظور اتخاذ تدابیر جهت کاستن از طوالت امور، بطوری که مردم 

افی به حقوق شان نائل آیند، کمیسیون ساده سازی بتوانند بدون صرف وقت اض
اجراآت قضائی تحت ریاست دوکتور عبدالملک "کاموی" آمر عمومی اداری قوه 

 قضائیه مرکب از:
عبدالودود "جوهری" ، شمس الرحمن "شمس" و برات علی "متین" مستشاران 

رای عالی ، قضائی دیوان های ستره محکمه ، عتیق اهلل "روفی" رئیس داراالنشاء شو
محمد عثمان "ژوبل" رئیس عمومی تدقیق و مطالعات ، سید مراد "شریفی" رئیس تفتیش 
قضائی ، محمد اسماعیل "عابد" رئیس تحریرات و محمد زمان "سنگری" رئیس محکمه 
ابتدائیه مواد مخدر بحیث اعضاء ونیز قضاوتوال ذکیه "هروی" آمر دفتر قوانین و 

عات بحیث مسؤول اداری و داراالنشاء این کمیسون لوایح ریاست تدقیق و مطال
 تشکیل گردید.

کمیته پس از تدویر جلسات مقدماتی از روسا، قضات محاکم، آمرین وثایق 
مرکز ووالیات رسمًا مطالبه کرد تا آراء و نظریات شان را به ارتباط پروگرام مورد 

ند ساده سازی بحث باالخص در رابطه به اینکه چگونه وبچه ترتیب می توان رو
اجراآت قضائی را تحقق بخشید سهولتي را برای اصحاب دعوی فراهم کرد، ابراز 

 بدارند.
کمسیون ساده سازی اجراآت قضائی تحت رهنمائی شورایعالی ستره محکمه و 
با در نظر داشت هدایات پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره 

میسیون نظارت مستقیم بعمل آورند که با در نظر داشت محکمه که وقتًا فوقتًا از کار ک
نظریات محاکم و ادارات وثایق در قدم اول رهنمود های ذیل را تنظیم و آماده طی 

 مراحل گردانید:



 

 

رهنمود ساده سازی فیصله ها وقرار های محاکم جزائی شامل فورم های  -1
دیوان های مربوط  نمونوی آن برای تحریر فیصله ها در محاکم ابتدائیه، استیناف

 ستره محکمه.

رهنمود ساده سازی قرار و فیصله ها وفورم های نمونوی آن براي تحریر  -2
وتنظیم فیصله ها در محاکم ابتدائیه، استیناف ودیوان های مربوط ستره محکمه در 

 بخش های مدنی، حقوق عامه، فامیلی واحوال شخصیه.

جارتی همراه با فورم رهنمود ساده سازی قرار ها وفیصله های محاکم ت -3
های نمونوی آن جهت تحریر وتنظیم فیصله ها در محاکم ابتدائیه، استیناف ودیوان 

 مربوط ستره محکمه.

 تهیه اسناد ساده سازی در امور وثایق شامل یک مقرره و شش رهنمود. -4

 تنظیم توضیحات قانونی: -دوم
)توضیح آجندای کنفرانس ملی قضائی را )ساده سازی اجراآت قضائی( و 

 قانونی به استهداآت( تشکیل میداد.
ءجزائی، مدنی، حقوق عامه، فامیلی ( استهدا124جهت غورکنفرانس جمعًا )

 احوال شخصیه، تجارتی، امور وثایق، مسایل اداری ومتفرقه مواصلت کرده بود. و
بتأسی از تجویز مقام عالی ستره محکمه کمیته های ذیل تعیین گردید تا 

آت واصله پاسخ های الزم را تهیه نموده گزارش آن را بعد از توحيد و پیرامون استهدا
 انسجام جهت تنظیم توضیحات قانونی به کنفرانس ارائه نمایند.

 کمیته ها به ترکیب ذیل تعيین وفعال گردیده بود:
کمیته غور به استهداآت جزائی مرکب از: عبدالکریم قانت مستشار  الف:

اد شریفی رئیس تفتیش قضائي، محترم حضرت گل دیوان جزاء ، محترم سيد مر
 حسامی مدقق قضائی ومحترم محمد زمان سنگری رئیس محکمه ابتدائیه مواد مخدر.

 و کمیته غور بر استهداآت مدنی مرکب از: محترم عبدالودودجوهری ب:
محترم برات علی متین، مستشاران قضائی، محترم ضیاء الحق مجددی مدقق قضائی 

 الدين "حامدي"  رئیس دیوان مدنی حوزه دوم شهر کابل. ومحترم معراج



 

 

کمیته غور بر استهداآت تجارتی مرکب از : محترم عبدالبصير عصیان،  ج:
محترمه صفيه ومحترم مالمحمد مستشاران قضائی ومحترم عبدالقادر حبیب مدقق 

 قضائی.
ی رئیس کمیته غور بر استهداآت امور وثایق مرکب از: محترم عتیق اهلل روف د:

داراالنشاءشورای عالی، محترم عبدالقیوم حلیم مدقق قضائی ومحترم عبدالرحیم عینی 
 مفتش قضائی.

این کمیته ها استهداآت واصله از محاکم را مورد غور قرار داده پاسخ الزم 
ه قررات نافذوتوضیحات قانونی را به ارتباط موارد پیشنهاد شده در روشنی قوانین وم

لمال ها ومصوبات شورایعالی ستره محکمه تنظیم و در اختیار وبارعایت متحد ا
( توضیح قانوني به 40داراالنشاء کنفرانس ملی قضائی قرار داد که در نتیجه    )

حقوق عامه، فامیلی واحوال  ( توضیح در امور مدنی،46ارتباط مسایل جزائی، )
امور وثایق،  ( توضیح پیرامون33( توضیح پیرامون مسایل تجارتی و )5شخصیه )

مسایل اداری ومتفرقه تنظیم واز طرف کمیسیون های کنفرانس با پاره تعدیالت 
 وتوضیحات مورد تائید وتصویب قرار گرفت.

به اساس تجویز شورایعالی ستره محکمه داراالنشاء کنفرانس وظیفه گرفت تا 
 اسناد مواد کنفرانس را توحید وتنظیم نموده آماده نشر سازد.

 ، توحید وانسجام امورکنفرانس : سوم: تدارک
بمنظور تنظیم  امور کنفرانس وتهیه مواد مورد بحث ، شورای عالی        

کمیته تدارک رابه   26/7/1390( مؤرخ1250ستره محکمه قرار مصوبه شماره )
 ترکیب ذیل تعیین نمود:

محترم عبدالودود جوهری مستشار دیوان جرایم علیه  امنیت  .1
 داخلی وخارجی.

 ترم برات علی متین مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه .مح .2

 محترم محمد عثمان ژوبل رئیس عمومی تدقیق ومطالعات . .3

 محترم عتیق اهلل رؤفی رئیس داراالنشاء شورایعالی . .4



 

 

 محترم الحاج محمدیعقوب رئیس مالی واداری. .5

 محترم محمد سعید خسروی آمرخدمات . .6

یح ریاست تدقیق محترمه ذکیه هروی آمردفترقوانین ولوا .7
 ومطالعات.

این کمسیون تحت ریاست دوکتورعبدالملک کاموی آمرعمومی اداری 
قوه قضا ئیه  ازتاریخ تصویب الی زمان تدویر کنفرانس  ملی قضایی جهت تحقق 

 اهداف ووظایف  ذیل اجرای وظیفه بعمل آورد:
تهیه لست اشتراک کنندگان درکنفرا نس ازترکیب رؤسای  .1

مستشاران قضایی ، رؤسای مرکزی ، اعضای مسلکی تفتیش  محاکم والیات ،
 وتدقیق ومحاکم ابتدائیه وادارات وثایق شهر کابل.

 ترکیب داراالنشاء کنفرا نس. .2

تنظیم تشکیل وپروگرام کار کنفرانس  شامل کمسیون های  .3
 اساسی ومعاونه  وآجندای کار.

 تقسیم اوقات کاری کنفرانس. .4

 تکثیر آن برای کنفرانس.توحیدوتنظیم مسایل قابل غور و .5

 تنظیم امورمالی ، تدارکاتی وا داری کنفرانس. .6

کمسیون تدارک ، امور محوله رابه وجه احسن اجراء نموده پروگرام 
کاروتشکیالت کنفرانس راتوأم باتقسیم اوقات کاری آن تنظیم وکمیته های معاونه 

ک مساعی همه راایجا د نمود که درنتیجه کنفرانس ملی قضایی باهمکاری وتشری
دست اندر کاران که لست آنهادرهمین کتاب درکمیته های مربوط درج می باشد، 

 بامؤفقیت کامل تدویروخاتمه پذیرفت.
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات ستره محکمه ج.ا.ا مسرت دارد که با ارائه 

( 264گزارش مختصر فوق، اسناد و مصوبات سیمینار را که بموجب مصوبه شماره )
توثیق شده است جهت استفاده محاکم و عالقمندان پیشکش مي  2/3/1391 مورخ 
 نماید.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 تشکیالت و بیا نیه ها  پروگرام کار

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 قسمت اول : بیانیه ها
 پیام جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان الف:
 بیانیه پوهاندعبدالسالم عظیمی قاضی القضات  ب :

 وسرپرست ستره محکمه ج.ا.ا  درجلسه افتتاحیه کنفرانس      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیام 

 محترم حامد کرزی جاللتمآب 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
  نحمده ونصلی علی رسوله الکریمنحمده ونصلی علی رسوله الکریم

  
 ن گرامی!اعضای محترم ستره محکمه ، اشتراک کنندگان کنفرانس ومهمانا

 السالم علیکم ورحمةاهلل وبرکاته وبعد.

 
مسرت دارم که باردیگرکنفرانس ملی قضایی بمنظور بحث، غور، 

 تبادل تجارب واتخاذ تصمیم روی مسایل مهم قضایی تدویر می یابد.
 

طوریکه بهمگان واضح میباشد، تأمین  صلح وامنیت درکشور 
هردو بااصالح اداره ،مبارزه مستلزم قانونیت وتعمیم عدالت می  باشدواین 

بافساد اداری ،ایجادسهولت وساده سازی در اجراآت بطورکل وبااجراآت 
سالم وشفاف قضایی بطور خاص ،رابطهء مستقیم دارد. ازین رو دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان بارعایت ستراتیژی مبارزه بافساد اداری مصمم 

تلف،اصول فوق رادقیقًا است تاکلیه ارگان های دولت در عرصه های مخ
رعایت نمایندوبه مقصد تحقق آن میکانیزم مؤثر مبارزه بافساد اداری، 

متصدیان  سهولت وساده سازی دراجراآت راطوربهترایجاد نمایند تااز یکسو
امور،وظایف شان رابطور سالم وعاری از خطای قانونی بوقت کم  ایفاء 



 

 

دمات دولتی بفرصت کوتاه ، کنند واز سوی دیگر مردم ما بتوانندازکلیه خ
 بدون سرگردانی ها، ولی بااطمینان خاطر مستفیدگردند.

بمنظور برآورده شدن این اهداف رؤساءوقضات ورزیده کشور، 
بمثابه اهل خبره قضایی،گردهم آمده اندتا رهنمودهای  رابه تصویب  برسانند 

ق ایی، مدنی،  حقوکه برای سرعت اجراآت قضایی درساحات  مختلف جز
 احوال شخصیه،تجارت وامور وثایق ممد ثابت گردد. عامه ، فامیلی و

یقین دارم ،درین کنفرانس پیرامون موضوعات فوق تصامیم مهم 
اتخاذ ودرنتیجه باایجاد سهولت وساده سازی ،خدمات قضایی بوقت کم 

 وباکمال اطمینان ازصحت آن،به هموطنان عزیز ارائه گردد.
ه طرح وتطبیق ستراتیژی پنج ساله  وتنظیم فعالیت قوه قضائیه درزمین

برنامه های دارای اولویت که نتایج مفید ومثبت رادرقبال داشته ،قابل 
اینکه ستره محکمه ج.ا.ا توانست درپرتواین برنامه  از قدراست و

هابمقصدتأمین عدالت ، تعمیم قانونیت،اصالح اداره ،مبارزه بافساد اداری ، 
آت قضایی اقدامات الزم،مشخص وثمربار سهولت وساده سازی دراجرا

 راانجام دهد، موجب خرسندی می باشد.
تدویر این کنفرانس راکه برای تحقق اهداف اصالح اداره وایجاد 
سهولت وساده سازی دراجراآت قضایی صورت گرفته است ،مفیدمیدانم 

 وبرای اشتراک کنندگان آن از بارگاه ایزد متعال مؤفقیتهای مزیدراخواهانم.
 ومن اهلل التوفیق
 حامد کرزی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
 1390جدی 4



 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیانیه
 «عظیمی»پوهاند عبدالسالم 

 قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه
 جمهوری اسال می افغانستان

 درجلسه افتتاحیه
 کنفرا نس ملی قضائی

 1390چهارم جدی 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

   الرحمن الرحیم الرحمن الرحیمبسم اهللبسم اهلل
الحمدهلل رب العالمین والصلوة والسالم علی اشرف االنبیاء والمرسلین  

محمد المصطفی صلی اهلل علیه وسلم وعلی آله وصحبه  سیدنا وموالنا
 اجمعین وبعد !

 جاللتمآبان: 
اعضای محترم کابینه ، اعضای محترم ستره محکمه ، مستشاران قضایی ،  رؤسای 

کز ووالیات ، رؤساء واعضای مسلکی واداری ستره محکمه ، محترم  محاکم مر
 مهمانان گرامی وحضارمحترم!
 . السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

تشریف آوری  همه شما را درجلسه افتتاحیه این سیمینار باشکوه که زیر 
سهولت وساده سازی اجراآت قضایی دایر است خوش آمدید میگویم وموفقیت »عنوان

کار سیمینار  که هدف آن ایجاد سهولت در ارائه خدمات قضائی بوده  مزید رادر
 وتحقق آن آرزوی هر شهروندجمهوری اسالمی افغانستان می باشد ، آرزومینمایم.

 حضارمحترم وگرامی!
قضا ء درکلیه کشورهای جهان بنا براینکه درموردهستی ها ی پرارزش جامعه 

ید وتأمین عدالت وحاکمیت  قا نون ازجمله جان ، مال وناموس ، قضاوت می نما
 رابعهده دارد، از مقام وارزش خاصی برخوردارمی باشد.

قوه قضائیه درافغانستا ن نیز براساس ارشادات دین مبین اسالم ومطابق به  
قانون اساسی نافذ وقوا نین اساسی ماقبل آن ، رکن مستقل دولت می باشد که وظایف 

 اجراء می نما ید.خود را در ردیف سایر قوای دولت 
تشکیل وصالحیت محاکم به پیروی ازاحکام قانون اساسی در قانون خا ص آن 

 به تفصیل مسجل گردیده است.  () قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه



 

 

حضارمحترم ! همه میدانیم که قوه قضائیه کشوردرنتیجه سی سال جنگ  
متحمل گردیده  ای دولته رانسبت به سایرارگان هبزرگترین وبیشترین صدم

 وبامشکالت عدیدهء ازلحاظ کادری وزیر بناهای فزیکی مواجه گردیده است.
ش درمورد  1343باتشکیل ا داره مؤقت در افغانستان احکام قانون اساسی 

قوه قضائیه نافذگردیدودرتقویت این رکن دولت فعالیت های زیادی آغاز گردید، ستره 
رحله مؤقت ودوره حکومت انتقالی به تأسی از محکمه ج.ا.ا باپشت سرگذاشتن م

 1382(  قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستا ن مصوب سال116حکم ماده )
(  قانون اساسی بعدازتائید 117رسمًاتشکیل وطبق حکم ماده ) 1385درنیمه سال 

 پارلمان آغاز بکار نمود.
که دربرابر ستره محکمه ج.ا.ا باوجودمحدودیتها وچالش های مختلف کاری 

آن قرارداشت طی سال های گذشته توانست نوآوری های جدیدوقابل توجهی  
راواردنظام قضایی کشورنماید، واحکام قانون اساسی رادرموردایجادواستقرار قوه 
قضائیه مستقل به مقصد تأمین عدالت وحاکمیت قانون تحقق بخشد، طرح برنامه 

سازی  ، جابجان فعالیت قضاییجنبه های کاری چو اصالحات قضایی که تمامی
مینماید  احتوا کادرها، بهبود وحل مشکالت مادی وفزیکی ودرمجموع  نظام سازی را

 ازاهم این اقدامات بحساب می آیدکه مهمترین آن درزمینه اصالحات قضایی عبارتنداز:
زون آن تحت رهبری یک هر  تنظیم  زون های قضائی هشتگانه که -

 نماید. عضوستره محکمه فعالیت می
تنظیم ریفورم در سیستم اداری محاکم که طرزالعمل آن تصویب گردیده  -

 وتطبیق آن جریان دارد.

تدویر سیمینارعالی رؤسای محاکم بمنظور حل پرابلم های قضایی  -
 وتوضیحات قانونی.

 تنظیم  ، تصویب وتطبیق مقرره سلوک قضایی . -



 

 

عده توضیحی ( قا 2( طرزالعمل، ) 9( مقرره ، ) 13تنظیم وتصویب ) -
(اساسنامه جهت رفع مشکالت وتنظیم امور قوه 2( رهنمود و)11،)

 قضائیه.

رهنمایی محاکم توسط مصوبات ومتحدالمالهای شورایعالی ستره محکمه  -
 غرض تطبیق بحیث رویه ء قضایی.  ،طبع وتوزیع آن  به محاکم

اجراآت مقدماتی بمنظور تطبیق برنامه ریفورم درساختار محاکم بمنظور  -
ایجاد اداره مفیدومؤثر وتطبیق برنامه اصالحات درخصوص منسوبین 

 غیرقضایی قوه قضائیه 

تنظیم ستراتیژی معارف قضایی بمنظور پخش ونشر مجله قضاء ، جریده  -
میزان، کتب فقهی وحقوقی وسایرانتشارات ، تبلیغ حقوقی ازطریق 

ساله تلویزیون،تربیه کادرهای قضایی جدید الورود در کورس  های یک 
( 750ودو ساله  ستاژ وکار آموزی چنانچه طی شش سال گذشته )

ی های حقوق ځنفرکاندیدان شمول به کادر قضاء که فارغان پوهن
 وشرعیات ومدارس دینی بوده اند ، آموزش دیده اند. 

تأمین همآهنگی میان ستره محکمه وارگان های عدلی وقضایی ازطریق  -
ه درحل مسایل و پرابلم ها  ، جلسات مشترک ومفاهمه صورت گرفته ك

 نهایت مفیدومؤثر بوده است.

 1386بمنظور ایجاد همآهنگی میان ارگانهای عدلی وقضا ئی درمیزان
کمیته همآهنگی ارگانها ی عدلی وقضایی به ابتکار ستره محکمه تشکیل 

 گردید.
این کمیته درآغازتحت ریاست قاضی القضات ورئیس ستره محکمه وسپس 

یس دیوان جزای عمومی ستره محکمه قضاوت پوه جناب تحت ریاست رئ
محترم بهاء صاحب وعضویت رئیس بوردمشورتی امورعدلی وحقوقی 

 ،رنوالی ، معین مسلکی وزارت عدلیهریاست جمهوری ، مرستیال لوی حا
رئیس اداره حراست قانون وامور قضایی اداره اموروداراالنشاء شورای 



 

 

رت دفاع ملی ، رؤسای محاکم وزیران، رئیس محکمه استیناف وزا
حوزوی شهر کابل ، رئیس محکمه ابتدائیه وزارت داخله ، رئیس محکمه 
ابتدائیه امنیت ملی ، مشاور حقوقی ریاست عمومی امنیت ملی ، رئیس 
عمومی مبارزه باجرایم جنایی وزارت داخله ، رئیس  عمومی محبس ، 

یت کابل ورئیس  رئیس عمومی مبارزه علیه تروریسم ، رئیس حقوق وال
عمومی حقوق وزارت عدلیه تشکیل وفعال گردید که درمدت  مورد 

(نشست روی بیش از یکصدو پنجاه موضوع  تفاهم 16گزارش  طی )
محکمه  بعمل آورده اند که به اساس آن ازجانب شورای عالی ستره

 الزم اتخاذ وعملی گردیده است. وسایرمقامات ذیصالح تجاويز
یابی مثبت ازکار کمیته فوق به ریاست های محاکم ستره محکمه با ارز

استینا ف والیت هدایت داد تا کميسیون های مشابه را از ترکیب 
مسؤولین ارگانهای عدلی وقضائی والیت مربوط تحت ریاست خویش دایر 
نمایند كه بتأسی ازآن ازدوسال باینسو جلسات  همآهنگی ازطریق 

انهای ذیربط درهرماه یکبار دایر ریاستهای محاکم استیناف باشتراک ارگ
گردیده و نتایج آن در جریده میزان ارگا ن نشراتی ستره محکمه بطورمنظم 

 انتنشار یافته است .
بخاطر سهولت دراجراآت قضایی طبق قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه  -

قضائیه عوض محاکم نواحی محاکم حوزه های شهری بمیان آمد که 
ضوع وتخصص رسیده گی می نماید، این مأمول امورمر بوط رابرحسب مو

در والیا ت کابل ، ننگرهار، بلخ ، کندز وهرات تطبیق شده ودرسایر 
 والیات بطورتدریجی تطبیق خواهدشد.

به مسایل کادری  توجه الزم صورت گرفت وکمسیون معینه باکار   -
مسؤوالنه  و باحوصله مندی تمام توانست تاتوانائی وظرفیت های کاری 

سوبین را مطالعه وارزیابی نموده سپس در تقرروتبدل کادرهای قضایی من
واداری درحالیکه اعمال اصل مندرج ستراتیژی اصالح اداره ومبارزه علیه 



 

 

فساد اداری یعنی ترجيح ضوابط برروابط اقدام گردید. درهمین راستاتوجه 
 دلسوزانه بعمل امدتایک عده ازکادرهای قضایی که بنحوی ازمسلک قضاء
بدور مانده بودند دوباره جذب وبه کار گماشته شدندکه تجارب آنهادر 

 پیشبردامورمؤثر ومفید ثابت گرديد.

درعرصه مبارزه با ارتشاء وفساد اداری توجه الزم مبذول گردید ونه  -
تنهاستره محکمه ریاست کمسیون طرح ستراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری 

خصوص منسوبین قوه قضائیه طوردقیق رابعهده داشت ، بلکه این امر رادر
 رعایت نموده متخلفین رابه چنگ قانون سپرده است.

بمنظور توسعه روا بط بین المللی قضاء فعالیت های عملی زیادی صورت  -
گرفته به همکاری وحمایت جامعه جهانی درامر آموزش کادرها توجه کا فی 

نون اساسی وقوانین بعمل آمده موقف قانونی قضاء درافغانستان  به اساس قا
مربوط در ضمن بازدیدها ازکشورهای خارج وطی مالقاتهای که با مقامات 

 .ومنابع بین المللی درداخل کشور صورت گرفته توضیح شده است. 

بخاطرتبادل تجارب قضائی زمینه های مسافرت مسؤولین قوه قضائیه         
انونی، بازدید درکنفرانس ها،سیمنارهاوورکشاپ های حقوقی، قضائی و ق

 ازنهادهای عدلی، قضائی کشور های خارج مساعد شده است.
درین مسافرت هاشخص قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه،      

اعضای شورایعالی ستره محکمه، آمرعمومی اداری قوه قضائیه ،رؤسای 
دوایروسایرقضات محاکم سهم گرفته اند.مسافرت هاباین منظور به 

،امارات متحده عربی ، ایاالت متحده امریکا، کشورهای هندوستان 
ایران،ژنیو ،سنگاپور، سویدن، جرمنی، ترکیه،تاجکستان قزاقستان ، 
آذربایجان آیرلند، پانامه ، هسپانیه ، ایتالیا ، اندونیزیا، فنلند ، 
فرانسه،انگلستان ، بنکاک ، هالند ، دنمارک ، مالیزیا ، فلپین ، تایلند ، 

انیا وکشورمصر، عربستان سعودی وچین صور ت گرفته ژنیو، اتریش ، روم
 است.



 

 

همچنان ضمن مالقات های که ازطـرف رهـبری ستره محکمه 
باشخصیت های بین المللی درکابل بعمل آمده  است پیرامون وضعیت 
کاری قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان وبرنامه های اصالحی 

ی دست  می باشد معلومات وارتقای ظرفیت که طبق پالن ستراتیژی رو
 داده شده است .

نتایج حاصله ازمسافرت ها ومالقات ها بمقصد انکشاف سیستم قضائی 
 درکشور مفید ومثمر واقع شده است.

همچنان  امضاء پروتوکول میان ستره محکمه ج.ا.ا  ووزارت عدلیه   -
جمهوریت عربی مصر ازاقدامات اهم ستره محکمه می باشدکه در سال 
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بموجب این پروتوکول جانب مصردرتربیه قضات ،تنظیم نصاب تعلیمی 
کورس ستاژ قضایی وکورسهای داخل خدمت ودرشرح وتوضیح قانون 
مدنی و قانون جزاء افغانستان و درامر ایجاد مرکز معلومات قضایی 
والبراتوار قضایی در چوکات قوه قضائیه کشورکمک ومساعدت می 

 نماید.

پروتوکول فوق  تاکنون شش گروپ  قضات محاکم  جمهوری بتأسی از 
روز جهت کسب اموزش های مسلکی  45اسالمی افغانستان برای مدت 

درمرکز ملی تعلیمات قضایی قاهره اعزام گردیده و دررشته های حقوق 
مدنی ، احوال شخصیه ، حقوق عامه ، حقوق تجارت  وحقوق جزاء ، 

ت این سلسله به اساس یک پروگرام آموزش  مسلکی دیده اند. وقراراس
 منظم ادا مه یابد.

بمنظورتنظیم زیر بناهای فزیکی قوه قضائیه ، مراکز فرهنگی در والیا ت  -
ننگرهار، پکتیا، بلخ ولغمان اعمار گردیده ودر والیات دیگر طبق  ،کندز 

 پالن وطور تدریجی اعمارخواهد گردید،



 

 

آغازگردیده ازان جمله  ساختمانهای موردنیاز محاکم براساس ضرورت  -
(55  ً ( تعمیر  متعلق به محاکم استیناف والیات ومحاکم ولسوالی قبال

 اکمال گردیده وکارساختمان سایرمحاکم جریان دارد.

 
 پیشرفت های ستره محکمه بعد ازستراتیژی ملی عدلی وقضایی

ستره محکمه پنج سال قبل از امروز در روشنی ستراتیژی انکشاف ملی 
ن که دربر گیرنده ابعاد مختلف منجمله ساحه عدلی وقضایی دولت است ، افغانستا

ستراتیژی پنج ساله را که جوابگوی نیازمندی های قوه قضائیه در دراز مدت بود ،طرح 
کردکه اساسات آن بعد ازتائیددونرها وتوافق درکنفرانس روم موردحمایت جامعه  

 قضایی طرح وتدوین گردید. جهانی قرار گرفت ومطابق آن برنا مه ملی وعدلی
 ستراتیژی قوه قضائیه دران زما ن مشتمل بر موارد ذیل بود :

توجه به  برنامه های آموزشی داخل خدمت وستاژ قضا یی وایجاد انستیتوت تعلیمات  -
 قضائی.

 اعمار وباز سازی محاکم ومنازل رهایشی قضات .  -
 حل مشکل ترانسپورتیشن قوه قضائیه. -
 اشات قضات .افزایش مع -
 تأمین امنیت محاکم وقضات . -
 تنظیم سیستم اداری محاکم. -

وسایر پروژه  هاوبرنامه های کوچک  که اجرای آنهابیشتر مشروط برحما یت جامعه 
 بین المللی بود.

یژی  ستره محکمه منتظرنمانده وکارهایش رابخاطر تحقق  باتدوین این سترات
ت داشته خود آغازکردو به پیشرفت های ذیل نایل امکانات د س عملی آن بااستفاده از

 آمد:
اول:  اگرچه  به اعمار مرکز تعلیمات قضایی دسترسی حاصل نشدامابه ستاژ 
قضایی به مثابه مهد پرورش قضات جوان توجه بعمل آمد و طی سالهای گذشته )چهار( 



 

 

اشته ( تن از فارغین آن به رسالت قضایی گم715دوره ستاژ قضایی دایر وتعداد)
شدند. همین فعاًلدور بیست وهفتم ودور بیست وهشت کورس ستاژقضایی ،مطابق 

( نفر ستاژیر 250ستراتیژی قوه قضائیه برای مدت دوسال درجریان است که تعداد)
 دران مصروف آموزش نظری وعملی قراردارند.

بمنظور ارتقای سطح دانش مسلکی وآگاهی حقوقی قضات در همکاری 
عدلی وقضایی در بخش های جزایی ، مدنی ، حقوق بشر ، حقوق باموسسات مختلف 

فامیل ،حقوق میراث، حقوق اطفال ، حقوق تجارت وسلوک کاردرمحاکم بیش 
تن ا زقضات مرکز ووالیات برنامه های آموزشی کوتاه مدت داخل خدمت  1500از

 راتعقیب نموده اند.
محکمه شهری  42محکمه استینا ف  34تن ازقضات در 1500دوم: بیش ا ز

محکمه ولسوالی بانظرداشت ،تحصیالت ،تجربه کاری ،ا هلیت وشایستگی  365و
ازطرف کمسیون تعیینات ستره محکمه جابجاگردیده اندوازنحوه اجراآت وکارکرد 

 ایشان همواره ارزیابی ومراقبت صورت میگیرد.
ی های حقوق وشرعیات به اساس ځ( تن فارغان پوهن57همچنان تعداد)

ارگانهای محلی ازجمله کسانیکه تجربه دوره محرری راپشت سرگذاشته اند،  پروگرام
به محاکم ولسوالی که قباًل غیر فعال بودند واکنون ازجانب دولت فعال ساخته شده 
اند تعیین وجابجا گردیده اند که ازصورت اجرای وظایف آ نها رؤسای محاکم وال یت 

ی نموده اند وقرار است تنظیم یک دور مربوط  باذکر مفیدیت ومؤثریت اظهار خرسند
 دیگر این قضات نیز بنابر ضرورت صورت گیرد.

قانون اساسی اقدام صورت  155سوم: درازدیاد معاش قضات برطبق ما ده 
گرفت ، سه سال قبل رئیس محکمه استینا ف ماها نه یکصد دالر وسایر قضات  ما ها 

الی نفاذ قانون معاشات اعتبار دارد دالرمعاش داشتند اماباافزودی مؤقتی که  50نه 
دالر،رؤسا وقضات دیوان های استیناف   900رؤسای  استیناف ماهانه معادل 

دالرحقوق دریافت مینمایند  400دالر وسایر قضات ماهوارمعادل  600معادل



 

 

وکارعملی اصالحات بخشهای اداری آغاز گردیده که باتحقق آن منسوبین ادا ری 
 ی مستفید خوا هند شدنیزاز حقوق الزم ماد

تعمیر محکمه  34چهارم: ازلحاظ زیربنای فزیکی  قوه قضائیه  درمجموع به 
(  476تعمیرمحکمه ولسوالی که جمعا) 401تعمیر محکمه شهری و 42استیناف ، 

باب تعمیردرسطح محاکم  50تعمیر میشودضرورت دارد. اما درمدت گذشته صرف 
ولسوالیها نوسازی وباز سازی شده وبه  استیناف ،محاکم شهری ومحاکم برخی از

 تعمیردیگرنیاز است. 426
تعمیر رهایشی قضات دروالیات وولسوالی هاضرورت  650همینطور به اعمار 
 جدی محسوس می با شد.

پنجم:درقسمت تأمین امنیت قضات ومحاکم مشکل جدی موجودبود، که به 
م حاکمیت قانون وعدالت تن ازقضات بخاطر فعالیت شان درتحکی12دالیل بی امنیتی 

 نفر قاضی هم در والیات لوگروزابل اختطاف گردیده اند. 6شهید و
ستره محکمه به مقصد تطبیق ستراتیژی پنج ساله درنتیجه تماس ها وتفاهم با 
وزارت محترم  داخله وبامقامات بین المللی باآلخره توفیق حاصل کردتاقطعه پولیس 

نیروهای  435( تن بااستفاده ازکمک قطعه 700محافظت قضات راعجالتًا به کمیت )
آیساف تشکیل کندوآموزش دهدودر پالن های ستراتیژ ی بعدی ، رشدوا نکشاف آن 
برطبق ضرورت وتحت پوشش قراردادن تمام محاکم والیات و ولسوا لی ها مطرح می 

 باشد.
ششم: قوه قضائیه تاپنج سال قبل از امروز ازلحاظ ترانسپورتیشن درسطح 

لی قرارداشت واکثریت رؤسای محاکم استیناف ، مستشاران قضایی ورؤسای ناز
ادارات فاقد وسایط نقلیه بودند وموجودیت سی عراده واسطه نقلیه کهنه وفرسوده ، 
کاری راازپیش برده نمیتوانست که این امربرروحیه وپرستیژ محاکم درمقایسه باسایر 

 بود. ارگانهای دولتی تأثیر نهایت منفی بجاگذاشته
ستره محکمه بخاطرحل این معضله اقدامات آنی وعاجل راروی دست گرفته 
وبااستفاده از بودجه عادی ستره محکمه ومساعدت های پروژه اصالحات سکتور 



 

 

( عراده واسطه جدید خریداری نمود 150عدلی وقضایی ازطریق کمک بانک جها نی )
 فوع کرد.که درعمل حداقل مشکالت ترانسپورتی قوه قضائیه رامر

همزمان با اقدام فوق نیازمندی های مرکز ووالیات الی سطح محاکم ا بتدائیه 
و ولسوالی ها ازلحاظ وسایط نقلیه ارزیابی وتشخیص گردیده وتهیه یکهزار عراده 
واسطه نقلیه درربرنامه پنج سال آینده قوه قضائیه جا دارد که ازطریق کمک دونر ها 

 ن توجه الزم مبذول خواهد شد. ومنابع بین المللی دراکمال آ
هفتم:دربخش مبارزه بافساد اداری قوه قضائیه پیشتاز بوده وحتی قبل ازتدوین 
سترا تیژی ملی اصالح اداره ومبارزه بافساد اداری کارهایی انجام یافته وا داره کنترول 
ومراقبت قضایی ایجاد گردیده که به اثر تالش این ادار ه تاحال تعدادی ازقضات 

منسوبین اداری  کمیشن کاران واشخاص غیرمنسوب به قضاء که  به جرم فساد ،
اداری دست داشته اند، دستگیر واجراآت محاکماتی وتأدیبی درموردشان اعمال 

 گردیده ا ست.
تن ازقضات بنابرشفافیت دراجراآت و صدور  300بهمین ترتیب بیش از

تقدیر  مکافات و النه موردقانونی ومبتنی براصول محاکمه عاد فیصله هادرمیعاد
تن ازقضاتی که دارای تحصیالت حقوقی وشرعی نبودند  50مقابل  در و قرارگرفته اند

تن ازقضات بخاطربررسی اجراآت ناسالم  30ازکار قضایی سبکدوش گردیده اندو نیز 
 وظیفوی به ریاست  تفتیش معرفی گریده اند.

 Rule ofی وقضایی)هشتم: سیستم اداری محاکم به همکاری پروژه عدل

lowقاضی  1500محکمه ولسوالی تطبیق گردیده و 365محکمه استیناف و 34( در
 مامور از برنامه های آموزشی آنهااستفاده برده اند. 1800و

 (1395-1390اولویت های پنج سال بعدی قوه قضائیه )
اولویت های پنج سال بعدی قوه قضائیه که درکنفرانس کابل نیز مطرح وروی 

توافق شده است درچوکات ستراتیژی برنامه ملی سکتور عدلی وقضایی مواردرذیل آن 
 احتوا مینماید: را

 



 

 

 الف : درزمینه تخصص وارتقای ظرفیت:
ایجا د انستیتوت تعلیمات قضایی بمنظور: تقویت کورس ستاژقضا ئی،تدویر 

ی کورس ستاژ محررین ،تدویر کورس ستاژ برای قضاتیکه تاحال این کورس راسپر
نکرده اند،تقویت کورس های داخل خدمت وایجادکورس های لسان)عربی ، انگلیسی 

 وفرانسوی(.
 ب :درزمینه تخنیکی وا نکشاف اداره:          

ساده سازی اجراآت قضایی، شرح و توضیح قوانین،ایجاد مرکزمعلومات قضایی،  -
سیستم ا داری  ایجاد دیپارتمنت واحد ترجمه، ایجاد سیستم مدیریت قضایا ،تقویت

محاکم،تنظیم مقررات ولوایح مورد نیاز، تحقق ریفورم اداری محاکم و تقویت امور 
 معارف قضایی بمنظور آگاهی عامه ازفعالیت های  قوه قضائیه .

 
 ج: درزمینه اداری:        

 ترا نسپورت. -
 تجهیرات. -
 امنیت )تقویت قطعه پولیس محافظ قضات درمرکز ووال یات(. -
 امه مبارزه بافساد.اد -
 فعال ساختن محاکم ولسوالی های غیر فعال درصورت مساعدت شرایط وا وضاع. -
 اعمار تعمیرات موردنیاز قوه قضائیه وبخصوص درمواردذیل: -

 تعمیرمحاکم. 426اعمار .1

 اعمارتعمیر مرکزی ستره محکمه. .2

 اعما رتعمیر  کمپلکس  محاکم کا بل. .3

 .تعمیر  رهایشی قضا ت  650اعمار .4

 اعما رتعمیر مرکزی تعلیما ت قضایی. .5

         
 



 

 

 وطرزالعمل سیستم اداری محاکم ساده سازی دراجراآت قضایی،سهولت 
 الف: تنظیم طرزالعمل سیستم اداری محاکم:

درنتیجه مطالعه وارزیابی همه جانبه  و بررسی های کار محاکم دراوقات 
برشیوه های کهنه اداری استوار مختلف این نتیجه بدست آمد که سیستم اداری محاکم 

بوده جوابگوی نیازمندی های نوین قوه قضائیه نمی باشد. بنابران ستره محکمه  به 
هدف تسهیل  تسریع ، معیاری نمودن ، مؤثریت وشفافیت بیشتر ، طرزالعمل سیستم 
اداری محاکم را تدوین و پس از تائید سیمینار عالی رؤسای محاکم منعقده سال 

 یب شورای عالی ستره محکمه  به مرحله اجرا ء قرارداد.وتصو 1386
برمبنای این طرزالعمل برای بخشهای اداری محاکم که بادوسیه 
هاسروکاردارند، فورم های مناسب بخاطرثبت اجراآت دوسیه های حقوقی وجزایی 
طرح وبه اختیار آنان قرارداده شد. درا ین فورم هاکه به شکل مجلد درقالب کتابهای 

لف مورداستفاده محاکم قرارداردسعی گردیده است تا پیرامون یک دوسیه مخت
مشخص معلومات همه جانبه راکه شامل تاریخ ورود دوسیه ، تاریخ ثبت ،تاریخ 
اجندای جلسه قضایی ، اجراآت بعمل آمده ، نمرات مکاتیب مبنی برارسال ومرسول 

د مؤظف  بدون دوسیه وده هاجزئیات دیگر می باشد سبب شده است تاکارمن
سرگردانی بتواند به دوسیه موردنظر دسترسی یابدوازچگونگی  دوسیه واینکه درکدام 

 مرحله ای ازاجراآت قراردارد معلومات الزم و کافی حا صل نماید.
مطابق این سیستم قاضی مؤظف دوسیه ،درقضایای جزایی بعداز اخذ دوسیه 

ده روز از ساعت وتاریخ  درخالل مدت یک هفته ودرقضایای مدنی درخالل مدت
 اولین جلسه قضایی به دفتر تحریرات محکمه یادیوان مربوط خبرمیدهد.

تطبیق طرزالعمل سیستم اداری محاکم سبب شده است تاقضایادرموعد معینه 
 قانونی آن مورد بررسی و انفصا ل قرارگیرد.

 
 
 



 

 

 ب : برنامه ساده سازی اجراآت قضایی:
کی از پروگرام ها ی مفیدومؤثر رادرراستای ساده سازی اجراآت قضائی ، ی

اصالحات قضا ئی تشکیل میدهد که ستره محکمه ج.ا.ا درمطابقت باستراتیژی  
 اصالحی قوه قضائیه، طرح وتدوین آن راروی دست گرفت .

هدف  ازپروگرام ساده سازی اجراآت قضائی دومطلـب عمـده راتشـکیل    
 میدهد:

ه ازطوالت بکاهد ومردم بتوانند بدون تنظیم امور قضـائی  به نحوی ک – 1 
اینکه وقت اضافی رابه مصرف برسانند به حقوق شان نایل آیند ومحاکم نیز در اجرای 
امور رهنمائی شوند که  امورمحوله شا ن را درمطابقت باقانون وبه داخل میعا د قانونی 

عاوی  قرارهای وعاری از ابهام واغالق ایفاء نمایند این بخش شامل تنظیم نمونه های د
قضائی وفیصله های محاکم درمراحل مختلف محاکمات راتشکیل میدهد که شـکل  

 رهنمودی دارد.
مرحله دوم تنظیم سیستم قضائی  راکوتاه شدن مراحل محاکمه  وایجاد  – 2

سهولت دررسیدگی قضایاتشکیل میدهدکه شا مل پیشنهاد تعدیل درا سناد تقنینی مـی  
  باشد.

بل توجه ستره محکمه ، یکی هم  سهولت ، ساده ومختصـر  ازجمله موارد قا 
 سازی روش های اجراآت  قضایی در مراحل مختلف محاکمات است.

تاجائیکه  سوابق نشان میدهد این مراحل درگذشته  نهایت پیچیده  ومشـکل  
بوده برای هرکس امکان احقاق حقوق موجودنبوده است . زیراترتیب دعوا،دفع ، دفع 

اضات وتصامیم قضائی همه تابع ادبیات خاص ، طویل، مغلق وپیچیده بوده الدفع ، اعتر
 مراحل وزمان زیاد را دربر می گرفت.

ستره محکمه  باتوجه باین موضوع  ورفع  اغالق وساده سـاختن اجـراآت   
قضائی کمیته های مرکب از قضات راکه درواقع  متخصصین امورقضائی می باشـند،  

 اقدامات الزم صورت گرفت.تشکیل نمود ودرامور مذکور 



 

 

مربوط، سعی بلیغ   همچنان شورای عالی ستره محکمه حین غور برمسایل
نموده است تا در امـور مربوط تسهیالت الزم بمیان آید و در نتیجه اصحاب دعوی 
درجریان دعوی ومحاکم در جریان رسیدگی  بتوانند بدون مشکل به اهداف قانونی 

 شان برسند.
جاد سهولت برای  اصحاب دعوی  و ساده ومختصر سـازی  باآنکه پروسه ای

 اجراآت قضائی ادامه دارد، تا اکنون اقدامات ذیل  درین زمینه تحقق پذیر فته است:
 فورم دورانی اسناد ملکیت زمین وساختمان ها. -1
 اجراي محاكمه محبوسين در محكمه محل حبس. -2
 قيد حضور متهم. تسليم گيري دوسيه هاي جزائي توسط محاكم بدون -3
رعايت حق اوليت در رسيده گي قضاياي كه متهمـين آن توقيـف و يـا    -4

 محبوس اند.
قيمت گزاري مدعي بها قبل از دوران دعوي از طرف اهل خبره بمنظور  -5

 جلوگيري از بروز منازعات بعدي.
 رسيده گي به دعوي جعل همزمان در ضمن رسيده گي اصل دعوي.-6
 تثبيت ذواليدي و تشخيص مدعي از مدعي عليه.تنظيم طرزالعمل   -7
 منع استجواب از مدعي عليه قبل از داير شدن دعوي. -8
 تنظيم امور مخازن وثايق و كمپيوتر رايز شدن اسناد. -9

انتقال صالحيت ترتيب اسناد خريد و فروش عـراده جـات و وسـايل    -10
 ترانسپورتي طبق قانون به ادارات ترافيك

اف هرچه بهتر پروسه ساده سازی اجراآت قضائی ، بمنظور انکش  -11
شورای عالی ستره محکمه کمسیون ساده سازی اجراآت قضائی را تشکیل نمودکه 

 فعالیت عملی آن درزمینه های جزائی، مدِنی، تجارتی واموروثایق آغاز گردید.
     

كميسيون بعداز كسب نظریات محاكم و آمريت هاي وثايق پالن مقدماتی     
رکمسیون بمقام عالی ستره محکمه گزارش  یافت وباالثرتوجه خاصی که رهبری کا



 

 

ستره محکمه درین زمینه داشت به کمسیون ساده سازی اجراآت  قضائی رهنمائی 
نمودتا سیت های فیصله های محاکم ثالثه طورنمونوی ترتیب گردد تا از 

هم برای مراجعیین یکسوامورسهل وساده گردیده وازجانب دیگر هم برای منسوبین و
 سهولت های الزم راایجاد نماید.

کمسیون مسایل فوق رابطوردقیق وهمه جانبه موردغور قرارداده ودرنتیجه مرحله 
 اول پروگرام ساده سازی را در دوبخش ذیل  تنظیم نمود:

شامل طرزالعمل هادراموروثایق وفیصله ها بارعایت سهولت وساده  بخش اول :    
 سازی.
 ترتیب سیت های فیصله ها. وم:بخش د    
بمنظور ایجادسهولت وساده سازی درامورتوثیق وثبت وثایق وفیصله ها،  الف:    

طرزالعمل های ذیل طرح وتدوین شده است که بعداز طی مراحل تدقیقی ازجانب 
 شورایعالی تصویب و به محاکم تعمیم گردیده است..

 قواعد رهنمودی دراجرای اموروثایق. -1
 توثیق عقدازدواج.طرزالعمل  -2
 طرزالعمل ثبت وثایق نکاحنامه. -3

 طرزالعمل توحید رویه درمحصوالت محاکم. -4

 طرزالعمل فورم دورانی اسنادملکیت.  -5

ده است که وثایق وطرزالعمل  های فوق طوری تنظیم شقواعد رهنمودی     
مطابق به اسنادتقنینی نافذ ،به زمان کم ولی با حصول اطمینان ازصحت ترتیب آن 

نجام شود.همچنان  وظائـف منسوبین محاکم وادارات وثایق مشخص شده ا
ومحکمه  یااداره وثایق وظایف شان رادرقبال وثیقه، مرحله به مرحله اجراء می 

اوشان به اجرای سالم ونحوهء اجراآت رهنمائی شده  کنند. یعنی ازیکسو
 .اندوازسوی دیگربرای مراجعیین سهولت های الزم پیش بینی شده است



 

 

رهنمود های ساده سازی اجراآت قضائی درعرصه های جزایی ، مدنی  ب :            
وتجارتی طوری تنظیم شده است تامحاکم بتوانند فیصله هاوقرارهای قضـایی را بـا   

 رعایت آن درمدت کوتاه  وعاری ازاغالق ترتیب واجراء نمایند. 
 ظر گرفته شده است:هاقرارذیل مدن درین رهنمودها سیت های نمونه وی فیصله

 سیت فیصله های جزائی.   - 1           
 سیت فیصله های مدنی وحقوق عامه.   -2
 سیت فیصله های فامیلی واحوال شخصیه.   -3
 سیت فیصله های تجارتی.   -4

 درتنظیم چهار سیت فیصله های فوق مراتب ذیل رعایت گردیده است:    
 ل آمده .ازالفاظ زائد  وغیرضروری اجتناب بعم -1
 جریان محاکمات ومرافعات درتطابق باقوانین مربوط صورت گرفته. -2

 عناصریکه  یک فیصله بایدداشته باشد رعایت شده. -3

 سهولت وساده سازی درتمام مراحل مد نظر گرفته شده. -4

 وباآلخره منسوبین محاکم به طرز فیصله نویسی رهنمائی گردیده اند. -5

 اند:سیت فیصله ها  بدودسته ترتیب یافته 
دسته اول:  بشکل تائیدی یعنی حالتی رادربر می گیرد که گویا فیصله ابتدائیه 

 توسط احکام محاکم فوقانی تائید شده است .
دسته دوم : به اساس نقض : یعنی حالتی رااحتوامی نماید که  فیصله ابتدائیه 

ی مجدد یااستیناف دریکی ازمراحل تقاضی طبق قانون نقض گردیده ومواجه به رسیده گ
 شده است.

ً  نمونه  بوده ومحاکم میتوانند  قابل یادهانی است که این فیصله ها کامال
 بااستفاده از اسلوب مندرج آن فیصله ها ی شان راتنظیم نمایند.

قراراست سیت های نمونوی که نتیجه کارکمسیون ساده سازی اجراآت 
سیمینار محول  قضایی ستره محکمه میباشد،جهت مالحظه ، غوروبحث به اعضای

گردد. توقع میرودبامطالعه دقیق طرح های یادشده،پس از غور،ارزیابی ،تبادل تجارب 



 

 

وتبادل نظر،درموردآن هاتصایم الزم وقانونی رااتخاذنموده رسالتی راکه درارتباط تنظیم 
بحث، غنامندی رهنمودهای مطروحه وتثبیت فورم های فیصله وقرار  مورد قواعد

 بعهده دارند، به نحومطلوب ایفاء نمایند.ازلحاظ شکل ومتن 
درین جا وظیفه ء خود میدانم ازتمام منابع کمک کننده درساحات مختلف 

( همکار همیشگی ما بانک جها نی ،  بخش حاکمیت قانون  USAIDبخصوص )
، ماکس پالنگ ، ایپک ، آیدلو ، جی تی زید وسایرمؤسسات 435آیساف وقطعه 

 ابل ابراز امتنان وتشکرنمایم.همکار دفتر ملل متحد درک
همچنا ن بجا خواهد بودتااز ارگانها ی همکار ستره محکمه یعنی وزارت 

در فضای تفاهم مشترک همواره درحل  ارنوالی کهڅمحترم عدلیه ، داخله ولوی 
 معضالت باما همکاری صمیمانه ونزدیک نموده اندتشکرنمایم.

قضائیه اعم ازقضایی وا داری هکذا ازهمه رؤسای محترم وسایرمنسوبین قوه 
که درتطبیق ثمر بار ستراتیژی ستره محکمه از هیچگونه تالش وجدیت دریغ ننموده اند 

 از صمیم قلب تشکرمینمایم
ودر اخیر امتنان فراوان خویش را به کمیته ساده سازی اجراآت قضایی که  

اهند نمودوهم ، عوض خوباکار پر بار شان چهره اجراآت قضایی را در آینده نزدیک 
ان خود را به تمام کسانی که به منظور تدویر این کنفرانس قبول زحمت احترام فراو

 فرموده وتشریک مساعی کرده اند ، ابراز میدارم .
ودرخاتمه  برای  اشتراک کنندگان  کنفرانس آرزوی موفقیت وازتوجه  

 وحوصله مندی شماحاضرین محترم جهان سپاس. 
 ومن اهلل التوفیق                        



 

 

 
 

                
 قسمت دوم:               

 پروگرام کاروتشکیالت کنفرانس        
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  هیأت رهبری عمومی کنفرانسهیأت رهبری عمومی کنفرانس
 قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه ج.ا.ا« عظیمی»پوهاند عبدالسالم  .1
 عضوشورای عالی ستره محکمه.« بهاء»قضاوتپوه بهاء الدین  .2

 عضوشورایعالی ستره محکمه.« دوست»قضاوتپوه محمد قاسم  .3

 عضوشورای عالی ستره محکمه.«  نسیمی»قضاوتپوه محمد علیم  .4

 عضوشورای عالی ستره محکمه.« راشد»قضاوتپوه عبدالرشید  .5

 عضوشورایعالی ستره محکمه.« نوایی»قضاوتپوه غالم نبی  .6

 عضوشورایعالی ستره محکمه.« ببرکزی»مرقضاوتپوه محمد ع .7

 عضوشورایعالی ستره محکمه.«   بهسودی»قضاوتپوه ضامن علی  .8

 عضو شورایعالی ستره محکمه.« عزیز»پوهاندعبدالعزیز .9

 قضاوتپوه دوکتورعبدالملک کاموی آمرعمومی اداری قوه قضائیه.  .10

   قانونپوه عبدالوهاب صافی مشاورستره محکمه  .11
  ::ییکمیسیون امور جزائکمیسیون امور جزائ

 
 پروگرام کار:

غور، بحث وابراز نظر روی رهنمود ساده سازی قرار ها، فیصله های محاکم جزائی -
 فیصله از لحاظ شکل ومتن. و وتثبیت فورم های قرار

 توضیح به استهداآت جزائی. -
 ترکیب:



 

 

( عضو شورایعالی  ورئیس دیوان جزای عمومی کمیسیون: محترم )بهاءالدین بها  رئیس
ومحترم قضاوتپوه مولوی محمد قاسم دوست عضو شورایعالی ستره  ستره محکمه

 محکمه
 منشی ها:

ی و جرایم علیه محترم قضاوتپوه عبدالودود جوهری مستشار دیوان جرایم نظام -1
 .امنیت داخلی و خارجی 

 قضاوتپوه حضرت گل حسامی عضو مسلکی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات. -2

 مسول اسناد:
 سول دفتر قوانین ولوایح ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.قضاوتوال ذکیه هروی م

 
 اعضا:
 محترم صفی اهلل مستشار دیوان جزای عمومی  -1

 محترمه حمیده مستشار دیوان جزای عمومی -2

 محترمه منیژه مستشار دیوان جزای عمومی -3

 محترمه عبدالکریم قانت مستشار دیوان جزای عمومی  -4

امی جرایم علیه امنیت داخلی محترم جنرال نثار احمد مستشار دیوان نظ -5
 وخارجی 

محترم عبدالقیوم کریمی مستشار دیوان نظامی جرایم علیه امنیت داخلی  -6
 وخارجی

 محترم غالم رسول دقیق مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه  -7

 محترم دل محمد مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه  -8

 ه ستره محکمه محترم محمد کاظم رشید مستشار دیوان امنیت عام -9



 

 

 محترم عزت اهلل مستشار دیوان جزای عمومی -10

 تدقیق ومطالعات ریاست مسلکی محترم عبدالقادر حبیب عضو -11

 تفتیش قضائی  ریاست محترم جمعه خان عضو مسلکی -12

 تفتیش قضائی  ریاست محترم محمد طیب عضو مسلکی -13

 تفتیش قضائی ریاست محترم عبدالرحیم عینی عضو مسلکی -14

  حقیق رئیس محکمه استیناف کابلمحترم صدیق اهلل -15

 محترم محمد عمر سرپرست ریاست محکمه استیناف کاپیسا -16

 محمد اسحق "مجددی" رئیس محکمه استیناف والیت پنجشیرمحترم  -17

 صاحب شاه رئیس دیوان جزاء و سرپرست محکمه استیناف والیت پکتیا.محترم  -18

 ناف والیت لوگرمحترم محمد عمر رئیس دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه استی -19

 رئیس محکمه استیناف والیت پروان یمحترم امراهلل ابدال -20

 رئیس محکمه استیناف والیت پکتیکا محمد حکیم "کنری"محترم  -21

 کابل والیت محترم عامر کاموی رئیس دیوان جزای محکمه استیناف -22

 کابل والیت محترم محمد صفا کریمی رئیس دیوان امنیت عامه محکمه استیناف -23

د برهان الدین سرپرست دیوان جرایم فساد اداری محکمه محترم سی -24
 کابل والیت استیناف

 محترم شیر محمد سرپرست دیوان مواد مخدر ریاست محکمه والیت کابل -25

 کابل والیت محترمه انیسه رسولی رئیسه دیوان اطفال محکمه استیناف -26

 کابل  والیت اطفال علیزوی رئیسه محکمه ابتدائیهمحترمه هما  -27

خلی یعقوب زرین خیل مستشار دیوان جرایم علیه امنیت دا حمدمحترم م -28
 وخارجی.

 محترم جنرال عبدالخالق "حلیم" رئیس محکمه استیناف نظامی. -29



 

 

 
 
 

  کمیسیون امور مدنی، حقوق عامه، فامیلی واحوال شخصیه:کمیسیون امور مدنی، حقوق عامه، فامیلی واحوال شخصیه:
ابراز نظر بر رهنمود ساده سازی قرار ها وفیصله های  و غور، بحث:پروگرام کار

حقوق عامه، فامیلی واحوال شخصیه وتثبیت نمونه های فورم های قرار محاکم مدنی، 
 وفیصله از لحاظ شکل ومتن.

 ترکیب:
رئیس کمیسیون محترم محمد علیم نسیمی  عضو شورایعالی ورئیس دیو ان  -1

عزیز( مدنی وحقوق  عامه  ستره محکمه ومحترم پوها ند عبدالعزیز)
 عضوشورایعالی ستره محکمه .

 منشی ها:
 توال برات علی متین مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه.قضاو -1

قضاوتمند معراج الدین رئیس دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه حوزه دوم و  -2
 رئیس محکمه اختصاصی ده عربان.

 مسوول اسناد وارتباط:
 محترم محمد عمر کریمی آمر احصائیه قضائی ریاست تدقیق ومطالعات.

 اعضاء
 د بره کی راجانی مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه محترم نثار احم -1

 محترم محمد علی امینی مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -2

 محترم ضیا الحق دینار خیل مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -3

 محترم فیض محمد وجدان مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -4



 

 

 مد دلدار مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمهمحترم بای مح -5

 محترم عبدالرحمن مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -6

 محترم عبدالجلیل فضل مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -7

 محترم عزیز اهلل مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -8

 می و جرایم علیه امنیت  داخلی وخارجی.گاللی مستشار دیوان جرایم نظا همحترم -9

 فلوران مستشار دیوان امنیت عامه همحترم -10

 محترم ضیاء الحق مجددی عضو مسلکی ریاست تدقیق ومطالعات -11

 تفتیش قضائی  ریاست محترم محمد معصوم عضو مسلکی -12

 تفتیش قضائی  ریاست محترم نور الحق عضو  مسلکی -13

 الیت کندهارمحترم دل آقا همت رئیس محکمه استیناف و -14

 محترم سید حسین رئیس محکمه استیناف والیت هلمند -15

 محترم مال محمد جان رئیس محکمه استیاف والیت ارزگان -16

 محترم عطاء اهلل رئیس محکمه استیناف والیت نیمروز  -17

 محترم شمس الرحمن رئیس محکمه استیناف والیت فراه -18

 هرات محترم سید عبدالغفار سرپرست ریاست محکمه استیناف والیت -19

 محترم عبیداهلل رئیس محکمه استیناف والیت غور -20

 محترم عبداهلل رئیس محکمه استیناف والیت بادغیس -21

 کابلوالیت  آصف رئیس دیوان مدنی واحوال شخصیه محکمه استیناف  محترم محمد -22

 کابل والیت محترم صفی اهلل سرپرست دیوان حقوق عامه محکمه استیناف -23

 کابل والیت مه ابتدائیه فامیلی واحوال شخصیهفرهاد سرپرست محک محترم محمد -24

 کابل والیت محترم امین اهلل سرپرست محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر -25

 کابل والیت محترم محمد اسلم سرپرست محکمه ابتدائیه استیناف فساد اداری -26



 

 

 محترم عبدالستار "مخدوم" معاون قضائی ریاست کنترول و مراقبت. -27
 
 
 
 
 

  ::کمیسیون امور تجارتیکمیسیون امور تجارتی
پروگرام کار غور، بحث وابراز نظر بر رهنمود ساده سازی قرار ها وفیصله های 

 محاکم تجارتی وتثبیت فورم قرار وفیصله های قضایای تجارتی از لحاظ شکل ومتن.
 ترکیب:

رئیس کمسیون  محترم قضاوتپوه ضامن علی بهسودی عضوشورایعالی ورئیس دیوان 
عضوشورایعالی ورئیس  "واییه غالم نبی "نمه و محترم قضا وتپوتجارتی ستره محک

 دیوان امنیت عامه ستره محکمه..
 منشی ها:

 قضاوتوال محمد زمان سنگری رئیس محکمه ابتدائیه مواد مخدر -1

 قضاوتپوه مال محمد مستشار دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه -2

 مسوول اسناد وارتباط:
ریاست  بی فیصله های محاکمتحلیل وارزیا محترم محمد داود سلیمی مدیر عمومی

 عمومی تدقیق ومطالعات.
 اعضاء:
 محترم عبدالبصیر عصیان مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -1

 محترم میر عبداهلل مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه  -2

 محترمه پروین مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -3

 محترمه صفیه مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -4

 م جیالنی مستشار دیوان تجارتی ستره محکمهمحترم سید غال -5

 محترم عزیز الرحمن ممنون مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -6



 

 

 محترم نظر محمد مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه -7

 محترم احمد جان مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه -8

ی محترم سراج الدین مستشار دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امنیت داخل -9
 وخارجی.

 محترم عبداهلل مستشار دیوان جزای عمومی  -10

 تدقیق ومطالعات ریاست محترم قاضی محمد سلیم عضو مسلکی -11

 تفتیش قضائیریاست محترم عبدالرحمن عضو مسلکی  -12

 تفتیش قضائی ریاست اصغر عضو مسلکی محمد محترم -13

 محترم فضل الهادی رئیس محکمه استیناف والیت ننگرهار -14

 ئیس محکمه استیناف والیت نورستانمحترم محمد موسی ر -15

 محترم سید علم رئیس محکمه استیناف والیت لغمان -16

 امین نیازی رئیس محکمه استیناف والیت کنرهااشرف محترم محمد  -17

 محترم  عبدالرحمن سرپرست ریاست محکمه والیت بدخشان  -18

 رئیس محکمه استیناف والیت کندز شکورمحترم عبدال -19

 استیناف والیت تخار محترم خیر محمد رئیس محکمه -20

 محترم محمد رحیم رئیس محکمه استیناف والیت بغالن -21

 محترم عبدالباری رئیس محکمه استیناف والیت زابل -22

 کابل والیت محترم میر ناصر الدین کلیم رئیس دیوان تجارتی محکمه استیناف -23

 کابل والیت محترم حبیب اهلل رئیس محکمه ابتدائیه تجارتی -24

 رئیس محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل محترم صفی اهلل مجددی -25

 .کابل شهر محترم سید احمد رئیس محکمه ابتدائیه حوزه اول -26



 

 

محترم شمس الرحمن رئیس محکمه شهری و سرپرست ریاست محکمه  -27
 استیناف والیت خوست.

  کمیسیون امور وثایق، مسایل اداری ومتفرقه:کمیسیون امور وثایق، مسایل اداری ومتفرقه:
 پروگرام کار:

 ر بر پیشنهاد ها و نظریات درین زمینه.بحیث، مذاکره پیرامون امور وثایق وغو -

 غور بر پیشنهادات متفرقه. -

 ترکیب:
رئیس کمیسیون: جناب محترم ) قضا وتپوه محمد عمرببرکزی ( عضوی شورایعالی 

 ستره محکمه 
 منشی ها:

 محترم قضاوتپوه عتیق اهلل روفی رئیس داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه. -1

عضو مسلکی ریاست عمومی تدقیق  محترم قضاوتمند عبدالقیوم حلیم -2
 ومطالعات

 مسوول اسناد وارتباط:
 محترم نجیب اهلل  "سروری" کارمند تحریرات ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.

 
 اعضاء
 محترم عبدالخلیل مستشار دیوان جزای عمومی ستره محکمه -1

 محترم امین اهلل مستشار دیوان جزای عمومی ستره محکمه -2

تشار دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امنیت داخلی محترم زلمی پاینده مس -3
 وخارجی



 

 

محترمه مکرمه مستشار دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امینت داخلی  -4
 وخارجی

 محترمه آصفه مستشار دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی -5

محترم عبدالحلیم عمادی مستشار دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه امینت  -6
 داخلی وخارجی

 محترم سید مراد شریفی رئیس تفتیش قضائی -7

 محترم مصطفی بارک زی رئیس وثایق وثبت اسناد -8

 تدقیق ومطالعاتریاست محترم عبدالبصیر شیخ احمدی عضو مسلکی  -9

 تفتیش قضائی ریاست محترم عبدالباقی مولوی زاده عضو مسلکی -10

 تفتیش قضائی ریاست محترم لعل آقا پتوال عضو مسلکی -11

 رم محمد عزیز رئیس محکمه استیناف والیت فاریابمحت -12

 محترم فضل الرحمن فضلی رئیس محکمه استیناف والیت بلخ  -13

 محترم غالم سخی رئیس محکمه استیناف والیت سمنگان  -14

 محترم عبدالتواب رئیس محکمه استیناف والیت سرپل  -15

 سرپرست ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان محمد ظریفمحترم  -16

 رمن اهلل رئیس محمکمه استیناف والیت بامیانمحترم نص -17

 رئیس محکمه استیناف والیت دایکندی  میر صمدمحترم خواجه  -18

 محترم عبداالحد امعان رئیس محکمه استیناف والیت میدان وردک -19

 ار رئیس محکمه استیناف والیت غزنیمحترم عبدالغف -20

 کابل والیت مخزن ریاست محکمه استیناف عبدالبشیر آمرمحترم  -21
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 قانون اساسی:
 

 
 (: 1پرسش شماره )

دربرخی ازدوسیه ها، متهمین برویت اوراق تحقیق معترف  ولی درجریان محاکمه 
هرگز به عمل جرمی دست نزده ایم ونشان انگشت مابخاطررهایی از اظهار میدارند که 

 توقیف گرفته شده وازمحتویات آن آگاه نمی باشیم .
هیأت قضایی نظر به حالت ظاهری آنها وبااستنباط از حال  واحوال جرم ومجرم متیقن 
میشودکه این اشخاص جرم رامرتکب نگردیده وبری الذمه  می باشند، امااگر تصمیم 

برائت گرفته شود محتویات اوراق تحقیق برخالف آن بوده  واحتمال نقض حکم به  به
همین دلیل ازمحکمه فوقانی متصور می باشد ودرصورتیکه تصمیم به مجازات گرفته 

 شود، عدالت خدشه دار میشود، موضوع   قابل توضیح است.
 توضیح:

قوانین نا فذه توضیح گردیده حکم به الزام متهم نیازمند دالیل کافی الزام است که در  
وازمجرای قانونی بدست آمده باشد. راجع به اقرارمتهم باید خاطرنشان کرد که طبق 

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم »( قانون اساسی 30( ماده )2فقره )
، محکمه حین «بارضایت کا مل ودرحالت صحت عقل درحضور محکمه باصالحیت

فوق رارعایت و در مواردیکه دالیل کافی الزام وجودنداشته  رسیده گی قضایا مطالب
 .باشد بارعایت اصل برائت تصمیم اتخاذ نما ید
 
 

 



 

 

 
 

 قانون تشکیالت و صالحیت محاکم:
 (: 2شماره )پرسش 

در خصوص صالحيت هاي موضوعي در قانون اجراآت جزائي موقت و يا كدام قانون 
مه از نقطه نظر صالحيت موضوعي ديگر مواردي موجود نيست در صورتيكه محك

 خود را فاقد صالحيت تشخيص بدهد بكدام ماده اتكاء نمايد. 
 توضيح:

( قانون تشکیل و صالحیت محاکم صالحیت های موضوعی به تفصیل 42در ماده )
پیشبینی گردیده  ، درمواردیکه محکمه خود را در رسیده گی موضوعی قضیه ذیصالح 

 د همین ماده قرارعدم صالحیت صادرنماید. نداند ، می تواند به استنا
 
 

 قانون جزاء:
 (: 3پرسش شماره )

در ماده سوم قانون جزاء استثناي رجعت قانون به ماقبل كه بمفاد متهم باشد. مدنظر 
 گرفته نشده بايد در عبارت ماده مذكوره ايزاد گردد.

 توضیح:
احت دارد بامراجعه ( قانون جزاء صر21( ماده )1پاسخ پرسش مطرح شده درفقره )

 بدان حل مطلب میگردد.
 

 (: 4پرسش شماره )
اگر شخصی از طريق جرم مالي را بدست » ( قانون جزاء چنین آمده است: 6درماده )

مثل يا قيمت آن بمالكش   ين آن واگر مال موجود نباشد بردآورده باشد. برد ع



 

 

قانون جرايم و جزا  در ماده اول قانون جزاء گفته شده است كه اين« محكوم ميشود
هاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. به عبارت ديگر تمام جرايم مندرج قانون جزاء ذريعه 

( قانون 6عليه متهم در محكمه مربوط تعقيب مي شود. لذا عبارت ماده )څارنوال 
در خصوص خساره مالي كه براي متضرر يا مجنی عليه  څارنوالجزاء در مورد ادعاي 

از طرف متضرر يا مجنی  څارنواليده است ،صحت نمي باشد. يعني از طرف مجرم رس
عليه در خصوص دعوي خساره مالي وكيل نبوده بنآًء صالحيت دعوي را هم ندارد. 
یعنی در صورتيكه شخص از رهگذر ارتكاب جرم مال عامه يا دولت را بدست آورده 

 ( تصريح گردد.6ده )( مصداق پيدا ميكند .كه بايد در عبارت ما6باشد عبارت ماده )
 توضیح:

مینار ی(  توضیح به استهداآت جزایی س16برابر پرسش شماره ) در درین مورد
( توضیح باستهداآت جزایی مصوب سیمینار سال 3وپرسش شماره ) 1386سال

، پاسخ جامع والزم داده شده ا ست، بارعایت مصوبا ت فوق چنین توضیح  1361
 میشود:

مقر باشد، درهرمرحله بدون دعوی به مالک قابل رد هرگاه مال موجود یامتهم 
د شناخته رجریان تحقیق به صفت مدعی حق العباست،درغیرآن عارض یامتضرر که د

(  قانون اجراآت جزایی می تواند دعوی حق العبدی 246شده باشد، طبق حکم ماده )
ه خودرا توأم بادعوی جزایی درمحکمه جزائی ویابعداز صدورحکم جزایی درمحکم

 ابتدائیه مدنی تعقیب نماید.
 

 (: 5پرسش شماره )
درتمام » (  قانون مذکور چنین تذکر رفته است: 463(  قانون جزاء وماده )6درماده)

احوال این فصل محکمه سارق راعالوه برجزای پیشبینی شده  به رد مال مسروقه 
 «.ویاقیمت آن نیزمحکوم می نماید



 

 

اختالف پیداشود مثاًل مالک خانه بگوید که مال  اگر در اندازه مال مسروقه  درینجا
مسروقه پنجاه  هزا ر افغانی است وسارق بگوید که مال مسروقه بیست هزار افغانی 

 است محکمه درینحالت قول مالک خانه راقبول کند ویا قول سارق را.
 توضیح:

ش هرگاه درکمیت مال بدست آمده اختالف موجود باشد،مدعی زیادت می توانددعوای
 رادرمحکمه ذیصالح تعقیب نماید.

 (: 6پرسش شماره )
 څارنوالقناعت »در ماده )دهم( قانون جزاء در مورد قطعيت حكم محكمه عبارت 

 اضافه گردد.«ومحكوم عليه

 توضیح:
 ،شکیل وصالحیت محاکم توضیح گردیده(  قانون ت53احکام قطعی درماده) موارد

عمیل می باشد، حاجت  به ایزاد درعبارت چون قانون مذکور مؤخرالتاریخ وواجب الت
 .قانون جزاء دیده نمیشود

 
 (: 7پرسش شماره )

( قانون جزاء گفته شده كه احكام اين قانون برهر شخصی كه در خارج از 17درماده )
افغانستان عليه افغان يا منفعت افغانستان مرتكب جرم گردد. نيز قابل تطبيق است. در 

مده است كه دعوي جزائي عليه مرتكبين اين جرايم مطابق فقره )دوم( ماده مذكور آ
قانون اجراآت جزائي اقامه ميگردد.طوريكه دقت ميشود. متن ماده مذكور عملي 
نیست. يعني شخصی كه در خارج افغانستان افغان است يا غير افغان چگونه ممكن 

 ميشود كه مطابق ماده مذكور مجازات گردد ؟ 

 توضیح:
( قانون جزاء 17و16نیز توضیح شده است  ،  مواد) 1361سال طوریکه درسیمینار

( قانون 18درمورد تطبیق احکام آن نسبت به اشخاص صراحت دارد وبه اساس ماده )
مذکورمجازات متهمین بعد از مراجعت به افغانستان صورت می گیرد. همچنان توسط 



 

 

فغانستان بازگردا نیده می له نامه ازطریق دیپلوماتیک متهم به ادطرزالعمل استرداد یاتبا
 شود.

 
 

 (: 8پرسش شماره )
عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا » ( قانون جزا چنین صراحت دارد: 27ماده )

امتناع از عمل مخالف قانون است به نحویکه عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و 
 «.رابطه سببیت بین عمل ونتیجه موجود شده باشد

نون جرم شناخته شده ولی امتناع از عمل مخالف قانون هیچگاه ارتکاب عمل مخالف قا
 جرم شده نمیتواند اگر ماده مذکور به این عبارت تصحیح گردد بهتر خواهد بود:

عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب از عمل مخالف قانون ویا امتناع از عملیکه قانون 
ه جرمي گردیده و رابطه به اجرای آن حکم نموده است به نحویکه عمل منجر به نتیج

 سببیت بین عمل ونتیجه موجود شده باشد."
 توضيح:
( قانون جزاء  درمدلول خودصراحت کافی دارد،  وایجاب تصحیح راهم 27ماده )

( 354نمی نماید، مستهدی در خواندن آن به خطا ء رفته است. در باره حکم ماده )
قانون روشن است ، به آن  (  قانون جزاء درخصوص امتناع از عمل ،  خالف355و)

 مراجعه شود.
 

 (: 9پرسش شماره )
اگرچه بمؤثریت عمل جرمی خوددر احداث » (  قانون جزاء این عبارت 28درماده )

بهتر است حذف شود زیرا در صورتیکه شخص مؤثریت عمل « نتیجه علم نداشته باشد
یجه جرمی خودرانفهمد چنین تعبیر شده میتواندکه قصدواراده شخص دراحداث نت

 مواجه به نقصان بوده  وعمدیت راافاده  نمی کند.
 توضیح:



 

 

(  قانون جزاء قابل حذف نمی باشد ، 28جمله مورد نظر استهداء کننده از ماده )
( توضیح به استهداآت 2( جلد )9( صفحه )13چنانچه در توضیح پرسش شماره )
نهائی دراحداث آمده است : اگرسبب به ت1361قانون جزاء  مصوب سیمینار سال

نتیجه کافی شمرده شود تنهافاعل ازعمل جرمی خودمسؤول شناخته میشود. مثاًل 
شخصی که قصد قتل دیگری را دارد بااستعمال آله ناریه اورا به قتل میرساند پس حادثه 
قتل با عمل مجرم وقصد جرمی اورابطه علیت مستقیم دارد وعمل فاعل در قتل مجنی 

 ه میشود.علیه سبب کافی پنداشت
بعضًا  واقع میگردد که بین فعلی که متهم قصد ارتکاب آنرا دارد و نتیجه جرمی که 
حادث میگردد رابطه علیت مستقیم وجود نداشته وعمل مجرم به تنهایی سبب کافی 

 واحداث نتیجه محسوب نمی گردد.
همچنان هرگاه مجرم قصد ضرب مجنی علیه راکه مصاب به مرض باطنی )مرض شکر( 

ده ودرنتیجه مجنی علیه  مجروح وبه سبب ضیاع خون فوت نماید بین نتیجه )فوت بو
مجنی علیه ( وقصد جرمی متهم )قصد ضرب( رابطه مستقیم وجود نداشته وضرب 
درحالیکه مجنی علیه مصاب به مرض شکر نمی بود به تنهایی در موت مجنی علیه 

لیت عمل جرمی خود در کافی پنداشته نمیشد در این صورت گرچه متهم به مسؤو
 احداث نتیجه علم نداشته معهذا مسؤول عمل پنداشته  می شود.

 

 (:10پرسش شماره ) 
طوریکه دقت میشود شراکت درجرم واتفاق درجرم مندرج قانون جزاء شبیه هم دیگر 

 ( قانون مذکور درموارد شراکت میفرماید39(ماده )2می باشند. چنانچه درفقره )
ب جرم باشخص دیگر موا فقت نماید وجرم باثر همین مو افقت درحالیکه باارتکا»

( قانون جزاء درمورد اتفاق بجرم اعمال تجهیزاتی ، تکمیلی 49ودرماده )«  بوجود آید
وتسهیالتی باجرم راتذکر داده است. شراکت درجرم واتفاق  درجرم باهم در شباهت 

ًء بهتر  است مواد اتفاق کامل قراردارندو فرق بارزی دربین شان دیده نمیشود بنا
 درجرم باشراکت درجرم مد غم گردد.



 

 

 توضیح:
( قانون جزاء موارد خاصی راپیش بینی نموده ، چه در 49( و)39) ادهریک از مو

اتفاق  به جرم محض اتفاق متفقین ، جرم تلقی گردیده قطع نظر ازاینکه جرم واقع شده 
(  قانون جزاء محض 28ایت ماده )باشد یانه شده باشد، امادر اشتراک به جرم بارع

 .تصمیم ، شروع به جرم شناخته نشده است. بنا ًء پیشنهاد ادغام واردنیست
مثالهای ذیل به منظورتفکیک موضوع اتفاق درجرم از شراکت درجرم قابل درک 

 است:
.چهارنفر باهم متحد می شوندکه فالن طفل رااختطاف نمایند، درچنین حالت گرچه 1

( قانون جزاء 49د، اتفاق درجرم تحقق می پذیرد ومتفقین مطابق ماده )جرم واقع نشو
 مستوجب مجازات می باشند.

. اگربیش ازدونفر  به اقدام سرقت تصمیم اتخاذ نمایند وتصمیم شان باثر عامل 2
خارجی دیگر متوقف گردد، فاعل وشرکاء مستوجب مجازات شروع به جرم مندرج 

که همین حالت مصداق شراکت درجرم راافاده  ( قانون جزاء میگردند39ماده )
 مینماید.

 بدین ترتیب دراتفاق تصمیم شرط است ودر شراکت عمل.       
 

 (: 11پرسش شماره )
ارتكاب عمل » ( قانون جزاء در قسمت دفاع مشروع چنين حكم است:57در ماده )

( 61ده )ودر ما« جرمي به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمي شود.
قانون جزاء آمده كه قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر 

( 2اينكه به منظور دفاع در برابر يكي از اعمال آتي صورت گرفته باشد .در فقره )
دفاع در برابر اعمال زنا ، لواطت يا تهديد به آن را ياد آوري نموده است. ولي در 

اگر شخص به اثر دفاع از ناموس ، » ين آمده است. ( قانون جزاء چن398ماده )
زوجه يا يكي از محارم خود را در حالت تلبس بزنا يا وجود او را با شخص غير در 
يك بستر مشاهده نمايد. وفي الحال هردو يا يكي از انهارا بقتل رسانيده يا مجروح 



 

 

دو سال نباشد نمايد. از جزاء قتل وجرح معاف اما تعزيرآ به حبسی كه بيشتر از 
( قانون جزاء مخالف حكم شريعت 398به فكر من اوآل حكم ماده )«محكوم ميگردد

( قانون جزاء در تناقض قراردارد. بهتر است كامال 61(و)57بوده وثاني به مواد )
 حذف شود.

 توضیح:
رؤســای محاکم نیزمطرح گردیده بود که در  1361عین پرسش درسیمینار سال

( جلد دوم ،مجموعه سیمینار ، چنین پرداخته شـده 46و 45)پاسخ آن به صفحات 
جزای متذکره جزای قتل وجرح نبوده بلکه متضمن مصلحت عامه وهدف »است: 

بامراجعه به متن توضیح فوق الذکر «. مقنن جلوگیری از تجاوز برسلطه عامه میباشد
 حل مطلب شده میتوا ند.

 
 (: 12شماره )پرسش 

نون جزای کشور محکمه می تواند به اساس تشخیص خود یا ( قا109طبق مفاد ماده )
ارنوال حد اکثر پیشبینی شده جزای نقدی را با رعایت شرایط واحوال مندرج څمطالبه 
( این قانون تا دو چند آن باال ببرد آیا در جرایم ترافیکی که تابع قانون 108ماده )

دو برابر به ماده مذکور قانون خاص میباشد محکمه میتواند به باال بردن جزای نقدی به 
 جزا استناد نماید یا خیر؟

 توضیح:
( قانون جزاء بلندبردن جزای نقدی راتادوچنداز جمله جزااهای  اصلی 109ماده )

مطابق ماده ده حکمی درا ین مورد وجودندارد، قبول نموده ، و در قانون ترافیک جا
جزایی راتنظیم کرده باشد، (  قانون جزاء درمواردیکه قوانین خاص ، احکام 521)

مرتکبین مطابق به احکام مندرج قوانین خاص مجازات می گردند. ازاینکه حکم مندرج 
(  قانون جزا ء در قانون ترافیک جاده پیش بینی نشده ، بنابران ، محاکم 109ماده )

 اجراآت شان رادرزمینه مطابق قانون خاص عیار سازند.
 



 

 

 
 

 (:13پرسش شماره ) 
هرگاه ارتكاب جرايم متعدد در نتيجه » ( قانون جزاء چنين آمده است 156درماده )

افعال متعدد صورت گرفته باشد واين جرايم با يكديگر طوري مرتبط باشند كه تجزيه 
را قبول نكند. وتامين هدف واحد جرايم مذكور را جمع كرده باشد محكمه به جزائي 

به تنفيذ جزائي شديد ترين تصريح  پيشبيني شده هر يك از جرايم حكم نموده وتنها
اين عبارت ماده مذكور نادرست ميباشد باين معني كه محكمه بهر يك « ميدارد....الخ

از جرايم حكم نمايد . ولي جزاء هر جرميكه شديد باشد تنفيذ گردد. لذا حكم 
( كه 156محكمه در رابط به ساير جرايم عبث باقي ميماند. درحالیکه جرايم ماده )

مرتبط وبمنظور هدف واحد صورت گرفته تحت پرنسيب كانكور جرايم يا تداخل  باهم
( بجرم شديد اصالت داده 155جرايم قرار ميگيرد. ودراين صورت مانند حكم ماده )

شده وساير جرايم حالت مشده جرم اشد قرار بگيرد لذا بهتراست عبارت ماده مذكوره 
 طور فوق اصالح گردد.

 توضیح:
(  قانون جزاء ازفعل واحدجرایم متعدد به میان آمده 155شود درماده )هرگاه مالحظه 

( قانون مذکور جرایم حادثه نتیجه افعال متعدد می باشدودر هردوماده 156ودرماده )
مسأله کانکورجر ایم مطرح است ،  نتیجه ومآل هردویکی ولی حاالت آن متفاوت می 

نیامده است وعبارت قانون  باشد ودرهیچیک ازاین دو ازجرمی فروگذاشت بعمل
 واضح وروشن بوده ، ضرورت ایزاد وتصحیح دران دیده نمیشود.

 
 (:14شماره )پرسش  

در صورتیکه یکنفر مرتکب اختطاف یک زن شود، وبا آن زنا نیز صورت بگیرد با نظر 
( قانون جزاء اجراآت بعمل آید یعنی مجازات 158( وماده )156داشت ماده )

( تنفیذ به 156دو در فیصله ذکر گردد با در نظر داشت ماده )اختطاف و زنا هر 



 

 

شدید ترین جزاء تصریح بعمل آید ویا اینکه مجازات اختطاف وزنا هر دو در فیصله 
( قانون جزاء مجازات آنها یکی بعد دیگر 158ذکر گردد و با نظر داشت ماده )

 باالیش تطبیق وتنفیذ شود.

 توضیح:
انون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان منتشره جریده ( ق7(  ماده )4فقره )    

(  موضوع راحل نمود ه که 952شماره مسلسل ) 25/4/1387رسمی مورخ 
مرتکب عال وه برجزای پیش بینی شده جرم اختطاف به مجازات زنایا لواط نیزمحکوم 

 .میگردد
 ( قانون جزاء قابل رعایت میباشد.158و در زمینه ماده )

 
 (:15) پرسش شماره 

قانون جزاء در مورد تعدد جرايم حكم شده اگر شخص مرتكب جرايم   (158ماده ) 
متعدد شده باشد محكمه به جزاء هر جرم حكم مينمايد. وجزاء ها يكي بعد از ديگري 

( سال تجاوز نكند. ولي 20بااليش تطبيق ميشود مشروط براينكه مجموعه حبس از )
گاه شخص باثر ارتكاب جرم محكوم گرديده  ( قانون آمده است هر159در ماده )

وبعدآ باثر جرم ديگر محكوم گردد. هر دو جزا ها يكي بعد از ديگر بااليش تطبيق 
( سال تجاوز نمايد. به نظر من چون مدت 20ميشود گرچه مجموعه مدت حبس از )

( 159( سال حبس در قانون جزاي ما بنام حبس دوام قبول شده .بناًء حكم ماده )20)
( 159قانون جزاء خالف پرنسيب قبول شده حبس دوام می باشد، لذاعبارت ماده )

 ( قانون جزاء تصحيح گردد.158قانون جزاء هم بايد مانند عبارت ماده )

 توضیح:
( قانون جزاء برمی آید که در آن حالتی پــش بینی شده 159ازمطالعه نص ماده )

رارگرفته وحبس محکوم که یک شخص از ارتکاب جرم جنایت محکوم علیه ق
بهارادرمحبس سپری مینماید وحـین سپری نمودن محکومیت اولی ، جرم جنایت 



 

 

دیگری رامرتکب گردد هـردوجزا یکی بعد دیگری باالیش تطبیق می شودگرچه 
 است . (  سال تجاوزنماید. متن ماده صایب ورسا20مجموعه  مدت حبس از)

اء اینست که ماده اول الذکر حالت ( قانون جز159( و)158فرق بین حکم ماده )
قبل ازصدور حکم را درجرایم متعدد پیشبینی نموده وماده اخیر الذکر حالت بعد 

 ازقطعی ونهایی شدن حکم اولی رابیان میدارد.
 

 (: 16پرسش شماره )
( سال باشد 2( قانون جزاء در مورد جرايمي كه جزاء آن حبس الي )161در ماده )

انسته شده. در اين مورد متحدالمالي از مقام ستره محكمه تعمیم تعليق مجازات جايز د
و در آن استفاده ازتعلیق مجازات درجرایمی جايزدانسته  شده  كه جزای اصل جرم 

( سال حبس باشد وبه عبارت ماده مذكوره استناد گرديده درحالیکه تعليق 2الي )
وی صورت می گیرد و مجازات مساهله با متهم است که بمنظوراصالح وتربیت مجدد

ازجانب دیگرطبق پرنسيب قبول شده حقوقی، مواد قانون كه در آن ابهام باشد به نفع 
متهم تفسير ميشود ودر تمام قانون جزاء چند مورد محدود است كه جزاء آن حبس 

( سال تعیين گرديده. كه اگر متحدالمال مذكور مدنظر گرفته شود، يكعده زياد 2الي )
مجازات خارج وصالحيت قضات بادرنظر داشت احوال مجرم وكميت  جرايم از تعليق

وكيفيت جرم محدود ميگردد. ودر قانون جزاء هم اين قاعده قبول شده كه قانون 
( قانون جزاء در 21بماقبل رجعت نمي كند. مگر اينكه بمفاد متهم باشد .ودرماده )

نافذ گردد. كه  اگر بعد از صدورحكم قطعي قانون»( آن چنين حكم است3فقره )
بموجب آن فعل را كه متهم به ارتكاب آن محكوم گرديده قابل مجازات ندانند. تنفيذ 

( گفته شده 161ودرماده )«. يرود حكم متوقف واثار جزائي مرتب بر آن ازبين م
هرگاه محكمه متيقن شود كه متهم دوباره مرتكب جرم نمي شود. ميتواند به تعليق »

وطوريكه ديده «. وآنرا شامل جزاء تبعي وتكميلی نمايد« دتنفيذ حكم تصريح نماي
( قانون جزاء جزاهاي تبعي در حكم اعدام حبس دوام وحبس 113ميشود در ماده )

( در 118طويل كه برمجرم حكم شده باشد تجويز گرديده وجزاهاي تكميلي در ماده )



 

 

رديده است ( سال تجويز نگ2حبس طويل وحبس تجويز شده است. ودر مجازات الي )
( نقصان است. يعني اينطور 161.بنا بر دليل فوق گفته ميتوانيم كه در عبارت ماده )

( سال يا جزاء نقدي الي 2هرگاه در جرايمی كه جزاء آن حبس الي )»اصالح گردد: 
 .بهتر به نظر ميرسد«. ( افغاني تعيین گردد...الخ 24000)

 توضیح:

به شورای عالی ستره محکمه راکه محاکم درمورد تعلیق تنفیذ مجازات مصو
طورمتحدالمآل تعمیم شده است ، دراجراآت شان مدنظرگیرند . اما حین تعدیل قانون 
جزاء، هردومورد یعنی )مجازات معینه قانون ( و ) مجازات محکوم بها(مورد بحث 

 وغور قرارگیرد.
 

 (:17پرسش شماره )
ه که پول، اوراق بها دار، ( قانون جزاء آمده است موظف خدمات عام269درماده)

امتعه يا ساير اموال ملکیت دولت را بدون حق تحت تصرف مالكانه خود درآورد به 
حبس متوسط محكوم ميگردد. ودر  مورد اينكه شخص غير موظف خدمات عامه عمل 

 فوق را انجام دهد در قانون جزاء ماده مشخص وجود ندارد.

 توضیح:
به نحو غیر مجاز اموال عامه راتحت تصرف  هرگاه  شخص غیر مؤظف خدمات عامه

 انونجزا ء باالی آن تطبیق میشود.وحیازت خود در آورد، احکام مواد فصل سرقت   ق
 

 (:18پرسش شماره ) 
در فصل چهارم باب اول کتاب دوم قانون جزای کشور تحت عنوان اختالس وغدر 

واختالس ( بحث گردیده اما تعریف مشخص از غدر 273الی  268طی مواد )
صورت نگرفته وهر شخص مطابق برداشت خود تعریف مي نماید بناًءخاطرتطبیق 
یکسان قانون نیاز مبرم به تعریف مشخص اختالس وغدر دیده میشود تا از هم تفکیک 

 شده بتواند.



 

 

 
 

 توضیح:
(  سیمینار 79(  صفحه )15در رابطه به پرسش استهداکننده توضیح پرسش شماره )

 حکمه ج.ا.ا به شرح ذیل وضاحت دارد:ستره م 1386سال 
به مالحظه فصل چهارم باب دوم کتاب دوم  قانون جزاءتحت عنوان اختالس 

( قانون  جزاء احکام مربوط به عنوان فوق تنظیم 273( الی ماده )268وغدرازماده )
شده است که به مطالعه آن میتوان مصداق اختالس رااز غدر تفکیک نمود. مثالً  فقره 

(  ماده 1( بوضوح مصداق اختالس رااحتوا میکند امافقره )268(  ماده )2)( و1)
(  قانون جزا ء موارد غدر را بیان داشته است بنابراین حصول منفعت مؤظفین 270)

خدمات عامه برای خود یابرای شخص دیگری ناشی ازانجام عقودوا عمال به نیابت 
دهد. اصطالح خیانت اصواًل ازدولت در امالک ودارایی دولتی غدر راتشکیل می

 دربرابرامانت استعمال میگرددوشامل این بحث نمی با شد.
 

 (:19پرسش شماره )
(قانون جزاء درمورد اختالس عالوه بر مجازات حبس ،رد مال اختالس 273درماده)

شده و جریمه نقدی معادل آن بر مختلس حكم شده بنظرمن براي اينكه جزاء متناسب 
مختلس حكم مجازات حبس رد مال اختالس شده كافي بوده  بجرم بوده باشد بر

 وجريمه معادل پول اختالس شده عادالنه به نظر نمي رسد بهتر است حذف شود.

 توضیح:
، مقنن بمنظورحمایت ازمنافع ملی تشدید تالس دستبرد به دارایی عامه  استاینکه اخ از

تر است حین تعدیل قانون ، اما بهزون به عدالت استمجازات را پیشبینی نموده ومو
 قرارگیرد. مجدد جزاء موضوع همه جانبه مورد غور

 
 (:20پرسش شماره ) 



 

 

(قانون جزاء درمورد سرقت و اتالف اسناد آمده است  كه اگر 282(ماده)6درفقره)
باثر اهمال وغفلت موظف  خدمات عامه صورت گرفته باشد مرتكب به حبس متوسط 

براي حفظ دكاكين ، شخصي رابنام چوكيدار دربدل محكوم ميگردد.اينكه در شهر ها
معاش استخدام مي نمايد اواًل چوكيدار مؤظف خدمات عامه محسوب ميشود يا 
خير؟وثانيًا درمورد سرقتي كه از اهمال چوكيدار صورت ميگيرد .درقانون جزاء ماده 

 (ماده مشخصي پیشبینی گردد.2( باب )16اي وجود ندارد بايد در فصل )
  توضیح:

چوکیداری قرارداد تجارتی است ،مسؤولیت مدنی دارد  نه مسؤولیت جزایی .عالوتًا 
( قانون جزاء تعریف وتحدیدگردیده بامراجعه به متن 12مؤظفین خدمات عامه درماده )

ماده متذکره حل مطلب شده می تواند.و درحالت اثبات تبانی چوکیداربامجرم، احکام 
 یت است.( قانون جز اءقابل رعا39ماده )

 
 (:21شماره )پرسش 

جنگ مغلوبه کدام است آیا در جنگیکه فاعل معلوم نباشد جنگ مغلوبه میباشد ویا 
 چطور.

 توضیح:
جنگ مغلوبه عبارت ازجنگی است که در آن فاعل مشخص  ومعلوم شده نتواند که 

 (  قانون جزا ء پیش بینی نموده است.413( ماده )1جزای اشتراک کنندگان رافقره )
 

 (: 22پرسش شماره )
دربسیاری مواد  قانون جزاء وسایرقوانین جزایی تصریح شده است که به حد 
اکثرجزای پیشبینی شده محکوم بجزاء گردد، منظور از حد اکثر جزاء چه می باشد آیا 
پنجاه جمع یک حد اکثر است  یاآخرین حد جزای ماده قانونی حد اکثر  میباشد مثال 

هفت ونیم سال جمع یک روز می باشد یاحد اکثر پانزده سال درحبس طویل حد اکثر 
 است.



 

 

 
 

 توضیح:
( 20می باشدبنابران درحبس دوام کمتراز)« حد نهایی»به مفهوم « حد اکثر» عبارت 

(سال ودرحبس 5(سال ،درحبس متوسط کمتر از)15سال ، درحبس طویل کمتر از)
 دانست .« حد اکثر»قصیر کمتر از یکسال رانمی توان 

 
 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:

 (: 23پرسش شماره )
درقضایای قطاع الطریقی رویه قضایی چنین است که دردیوان جزای عمومی حل وفصل 

 می گردددرحالیکه قضیه مربوط امنیت عامه است موضوع  قابل توضیح می باشد.
 توضیح:

ی هرگاه جرم توسط باند ( قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارج15طبق حکم ماده )
مسلح صورت گیرد، رسیده گی آن شامل صالحیت دیوانها ی مربوط امنیت داخلی 
وخارجی می باشد. بانظرداشت ماده متذکره وقانون مبارزه علیه تروریزم اگر حالتی به 

(  قانون جزاء باشد رسیده گی آن شامل 447وقوع  پیوندد که مصداق ماده )
زای عمومی دانسته میشود. واین حالت با موضوع قطاع صالحیت محاکم ذیصالح ج

فاده شخصی قطاع الطریق  مطرح الطریقی فرق دارد زیرا در قطاع الطریقی ، است
، اماهدف از با ند مسلح تخریب وسبوتاژ بوده وانگیره سیاسی آن غالب می است
 باشد.

 قانون محو خشونت علیه زنان:

 (: 24پرسش شماره )
نوان نکاح اجباری یا قبل از وقت غرض فيصله شرعی به این دیوان اوراق قضیه تحت ع

ارسال گردیده از مالحظه اوراق چنین برداشت میگردد که شخص زن بیوه را به نکاح 



 

 

ساله خود را به عقد نکاح پسر مذكوره داده است  13خود در آورده وبالمقابل دختر 
ت تحت اتهام قرار گرفته است که باالخره مذکوران در جرم نکاح اجباری وقبل از وق

هرگاه »( قانون منع خشونت علیه زن چنین صراحت دارد 28که در مورد ماده )
شخصی زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده وبدون رعایت حکم مندرج 

( قانون مدنی به عقد نکاح در آورد حسب احوال به حبس متوسط که از 71ماده )
م ودر صورت مطالبه زن عقد مذکورمطابق قانون فسخ دوسال کمتر نباشد محکو

به کار رفته است سوال در « در عقد نکاح در آورد»در ماده متذکره لفظ «. میگردد
اینجاست که درین قضیه آیا در حکم ماده متذکره زوج یا پدر یا هر دوی آن شامل 

 میشود یا یکی از آن ، موضوع قابل توضیح می باشد.
 توضیح:
( قانون منع خشونت علیه زن 28( و)26درمواد)« ه عقدنکاح درآوردب» عبارت 

مفهوم  به نکاح دادن راافاده مینماید بنابران درصورت شکایت  اولیای منکوحه 
ویاهرکسیکه مرتکب این عمل گردیده باشد ، مسؤول شناخته میشود. وقابل ذکر 

وده بلکه راجع به (  قانون مذکور راجع به جرم نکاح اجباری نب28است که ماده )
 جرم نکاح قبل ازاکمال سن قانونی می باشد.

 
 (: 25پرسش شماره )

( قانون منع  خشونت علیه زن ، مجنی علیه میتواند 39( ماده )2بادرنظرداشت فقره )
درهر مرحله از تعقیب عدلی )کشف ، تحقیق ،محاکمه( ازشکایت خویش منصرف 

جزاء متوقف می گردد درزمینه آیا  گردد درین صورت رسیده گی به دعوی وتطبیق
 حق اجتماع آسیب نمی بیندقابل توضیح می باشد.

 توضیح:
(  قانون منع خشونت علیه زن هکذا درماده 39(  ما ده )2چون درتعمیل فقره )

(  قانون جزا ء مصالح علیای خانواده که کانون کوچکی ازاجتماع بزرگ است 476)



 

 

ن مصلحت مخل مصالح اجتماع نمی گردد مطمح نظر قانونگذار است، رعایت ای
 رمحدوده فا میل قابل تطبیق است .وصرف د

 
 (: 26پرسش شماره )

قانون منع خشونت علیه زن تصریح شده که محکومین جرایم خشونت  (42)درماده 
در اینجااست درصورتیکه  رفته نمیتوانند سوالگعلیه زن موردعفو وتخفیف قرار
ردد آیامتهم جرایم گفت موجودأعلیه زن دالیل ردرمورد متهمین جرایم خشونت 

فت قضایی مثل مرتکبین سایر جرایم مستفید شده میتوا ند یاخیر؟ در أمتذکره از ر
 .ر صراحت بخشیده شود بهتر خو اهد بودگموردا

 توضیح:
 احوال مخففه مستوجب رأفت فت قضایی درصورت موجودیتأاستفاده از ر .1

 .مانع قانونی ندارد

م قانون اساسی عفووتخفیف مجازات ازصالحیت رئیس جمهور مطابق احکا .2
(  قانون محو خشونت علیه زن  مخالف قانون 32می باشد  وحکم ماده )

اساسی بوده وبه اساس تصویب شورای عالی ستره محکمه که قباًل درین مورد 
 صادر شده است  ازلحاظ عدم مطابقت آن با قانون اساسی محل تطبیق ندارد.

 ده گی به تخلقات اطفال :قانون رسی
 

 (:27شماره ) پرسش 
هرگاه هیئت طب عدلی در باره سن متهم نظر مبهم  وغیرمشخص ارایه نماید مثاًل 

( سال میباشد درین حالت محکمه کدام یک 19( و)18بگوید که سن فعلی متهم بین )
 رامدار اعتبار قراردهد.

 توضیح:



 

 

( سالگی به یقین است ، محکمه 18سال( بیانگر تکمیل )19و 18چون عبارت)بین 
 ( سالگی را اعتباردهد.18میل سن )تک
 
 
 

 (:28پرسش شماره ) 
(  قانون رسیده گی به تخلفات اطفال که چین صراحت دارد: 35در رابطه به ماده )

محکمه صالحیت دارد در موردطفل متهم بادرنظرداشت حاالت یکی ازتصامیم ذیل 
 رااتخادنماید:

 
 انجام خدمات اجتماعی.مکلف نمودن به  -1
 فرستادن به موسسات اختصاصی خدماتی اجتماعی. -2

 تعویق محاکمه. -3

دررابطه  به سایرفقرات ماده مذکور مشکل به مالحظه نمیرسد امابه ارتباط سه فقره 
فوق الذکر محاکم اطفال ذریعه قرار  تصمیم خویش راصادرنما یند ویاطی فیصله 

 تصمیم گیرد؟
 توضیح:

ویق محاکمه که تابع صدور فیصله نمی باشد، سایر فقرات مندرج ماده به استثنای تع
 (  قانون رسیده گی به تخلفات اطفال  بداخل فیصله رسیده گی شود.35)
 

 (: 29پرسش شماره )
( قانون رسیده گی به تخلفات اطفال که ثلث 39دررابطه به فقرات اول ودوم  ماده )

داده هرگاه اطفال ، جرایمی رامرتکب ونصف عین جرم کالن ساالن رامعیار قرار
گردند که جزای آن اعدام ویاحبس دوام باشد اجراآت محاکم اطفال درزمینه تطبیق آن 

 چه خواهدبود.



 

 

 همانندحبس طویل اجراآت شودیاخیر؟ -1
در رابطه  به تخلفاتی که جزای اصل جرم اعدام وحبس دوام است  -2

تصمیم  درمورد اطفال متخلف مرتکب تخلفات مذکور چه نوع
 اتخاذگردد آیا معیارحبس طویل قرار گیردیاچطور؟

 توضیح:
حکم به حبس دوام واعدام درمورد اطفال به حکم قانون ممنوع گردیده لذامعیار 

 حداکثرحبس طویل می باشد.
 

 (: 30پرسش شماره )
رابطه به ماده پنجاهم قانون رسیده گی به تخلفات اطفال چنین استهداء میشود: که  در

 ت محکمه ذیصالح پیرامون تعدیل فیصله های قبلی:اجراآ
 اگر فیصله نماید چگونه درقضیه دوفیصله نماید. -1
اگر قرار صادر نماید ، قرا ردر شکلیات قضیه صادر می شود نه درمتن  -2

 موضوع؟

اگر همانند دیوان های مقام ستره محکمه طی پیشنهاد تصمیم خویش  -3
 رااتخاذنماید چگونه خواهد شد؟

 حاالت فوق در زمینه طالب توضیح می باشیم. بانظرداشت
 توضیح:

حکم خویش » در ماده پنجاهم قانون رسیده گی به تخلفات اطفال تصریح گردیده که 
،چون تعدیل بعدی مکمل حکم اولیست، بدون رعایت « را عنداالقتضاء تعدیل نماید

 اصول محاکمه درذیل همان فیصله اولی صورت گیرد.
 : قانون اجراآت جزائی

 (: 31پرسش شماره )



 

 

طبق هدایت ماده ششم قانون اجراآت جزائی موقت مدت توقیف موقت بعد از 
( قانون مذکور تعیین میگردد. 36و6گرفتاری در جریان تحقیق طبق حکم ماده )

محکمه ابتدائیه میتواند در جریان محاکمه مدت توقیف را برای دو ماه اضافی ومحکمه 
ستره محکمه برای پنج ماه دیگر تمدید نماید در مورد تطبیق مرافعه برای دوماه دیگر و

ماده مذکور دیدگاه های متفاوت وجود دارد بعضی ها به این نظر اند که بعد ازاینکه 
متهم بحکم محکمه ذیصالح محکوم علیه قرارگیرد ولو حکم قطعی نشده باشد 

د ایجاب تمدید تازمانیکه ازمحکمه فوقانی برائت نگیرد ویا حبس خودراسپری نکن
توقیفی رانمیکند امادرتوقیف باقی میماند. وعده ای به این نظر اند که محاکم ابتدائیه 

 وفوقانی حین ورود دوسیه به محکمه به تمدید توقیفی اقدام نمائید.

 موضوع قابل بحث وتوضیح میباشد.
 توضیح:

(  128شماره )در رابطه به قضایای که درمیعاد معینه قانونی منفصل نگردد، مصوبه 
-558شورایعالی ستره محکمه که طی متحدالمآل شماره ) 31/1/1389مورخ 
تعمیم شده است،  هدایت واضح وروشن داردکه متن  27/2/1389( مؤرخ 660

 آن قرارذیل است:
ارنوالی درزمینه بارعایت احکام قانون ازمحکمه ابتدائیه تمدید توقیف رامطالبه  و څ» 

الزم قانونی رااتخاذنماید اداره مذکور درصورت ختم محکمه در مورد تصمیم 
طلب تمدید توقیف ،صالحیت محکمه ابتدائیه مبنی برتمدید توقیفی ازمحکمه استیناف 

نماید ومحکمه استیناف نیزتصمیم الزم قانونی را اتخاذ مینماید چنانچه بعداز مرور 
مدید توقیف مدت معینه شامل صالحیت محاکم تحتانی ازستره محکمه تقاضای ت

صورت می گیرد. باالثر محاکم بارعایت احکام قانون در مورد تمدیدتوقیف متهم 
 «تصمیم الزم قانونی اتخاذ بدارند

ً  مطرح  ودرقضایای که حکم محکمه صادرشده باشد،مسأله توقیف وتمدیدآن اصال
 نمی گردد.

 



 

 

 

 (: 32پرسش شماره )
ه های جزائی میدانند فیصله های مشکلی که همواره محاکم آنرا موجب التوای دوسی

غیابی است که وکالی مدافع ویا مساعدین قضائی حاضر بدفاع ازآن نیز نیستند 
اصاًل با بضاعت بودن  ددرصورتیکه متهم غائب وحاضربه تعقیب دوسیه نسبتی اش نباش

ونبودن آن باید مطرح نباشد بایست ازحقوق غایب مذکور قانونًا دفاع صورت گیرد 
 آن هرچه عاجل تعیین شود.وسرنوشت 

 توضیح:
محاکم در صورت مواجه شدن به قضایای که ایجاب رسیدگی غیابی رامینماید، مشکل 
رادرتفاهم باریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه وانجمن مستقل وکالی مدافع 

(  13( ماده )15( قانون  اجراآت جزایی موقت وفقره )46با در نظرداشت ماده )
 ی مدافع حل نماید.قانون وکال

 

 (:33پرسش شماره ) 
(  قانون اجراآت جزایی مؤقت شاهداول ، مجنی علیه دانسته 53( ماده )5درفقره)

شده امامعلوم نیست که آیاشهادت مجنی علیه منحیث یک دلیل مستقل به اثبات جرم 
محسوب میگرددیاخیر؟ درحالیکه شهادت مجنی علیه احتمال صدق وکذب را نیزدارا 

 .باشدمی 
 توضیح:

مراد از شهادت مجنی علیه اطالع وشکایت بوده ، نه آن شهادت متعارفی که دلیل 
 اثبات دانسته میشودوشهادت مجنی از جمله ادله اثبات نمی باشد.

 

 (:34پرسش شماره ) 
حین تنفیذ حکم  ،محکمه ابتدائیه در بعضی قضایاکه حکم محکمه  مبنی بر برائت 

انت احضار ازتوقیف رها می گردد ودر حین بررسی قضیه در متهم باشد، متهم به ضم



 

 

مرحله استینافی متهمین باوجود جلب های مکرر ازطریق ضامن چندان اعتنا نه نموده 
و ضامن شان خودرامعذور می دانند ، این عمل  واکثرًا به محکمه حاضر نمی شوند

ا شخص سبب التوا وطوالنی شدن اجراآت محکمه میگردد اگر درچنین قضای
بانظرداشت یک مؤیده به ضمانت مالی رها شود ، پس درین صورت شخص مجبور 

خواهد شد بخاطرجلوگیری ازضیاع مبلغ  تضمین شده قضیه مربوط خویش راتعقیب  
 وبه محکمه حاضرگردد.

 توضیح:
 (  قانون اجراآت جزایی درزمینه صراحت داردمطابق آن اجراآت بعمل آید.403ماده )

(  قانون ا.ج.م اقدام 44ضور متهم در مرحله استیناف طبق ماده)درصورت عدم ح
 شود.

 

 (:35پرسش شماره )
ازنگاه جرم شناسي الزم است كه اوآل هر جرم تعريف و ارکان آن مشخص وبعدآ 
مجازات هر جرم تعيین گردد. كه اين شيوه در قانون جزاي افغانستان رعايت نگرديده 

 قابل غوراست.

 توضیح:
تابهای فقه اسالمی خصوصًا تشریع جنائی اسالمی، قاموس اصطالحات جرایم در ک

حقوقی و ترمینولوژی حقوق مفصاًل تعریف گردیده، و در قانون جزاء نیز ازان تعریف 
 باثرشده، ضرورت به تعریف هر جرم در قانون جزاء محسوس نیست.

 
 (:36پرسش شماره ) 

تمرد اشخاص دربرابر فرامين مقامات تاجايیكه قانون جزاء مطالعه گرديد درمورد جرم 
صالحه وفيصله ها وتصاميم قطعي محاكم چيزي ديده نمي شود.الزم است درمورد جرم 
تمرد هم ماده وجود داشته باشد هكذا درمورد جرم نشوز زنان دربرابر شوهران  هم 

 بايد ماده جداگانه وجود  داشته باشد.



 

 

 
 توضیح:

ریاست دولت ج.ا.ا در  1/11/1373( مورخ337نقل فرمان تقنینی  شماره )      
درج گردیده با  1386( سیمینار رؤسای محاکم سال 64باره جرم تمرد د رصفحه )

مراجعه  به مجموعه سیمینار متذکره حل مطلب شده میتواند. حین تدوین کود واحد 
 جزایی موضوع تسجیل  حکم تمرد درقانون نیز در نظر گر فته شود.

موضوع مدنی است نه جزایی. در قانون مدنی در باره احکام معینی  نشوز زنان       
 .وجوددارد

 
 (: 37پرسش شماره )

زمانیکه فیصله محکمه استیناف ذریعه قرار قضایی دیوان مقام عالی ستره محکمه نقض 
ارنوال اعتراض برفیصله منقوضه  راتقدیم محکمه میداردو درینحالت څمیگردد بازهم 

 ت دعوی ضرورت است یااعتراض؟آیا به تقدیم صور
 توضیح:

درصورت نقض فیصله ازجانب محکمه فوقانی ضرورت به تقدیم اعتراض نیست.      
محکمه استیناف بادرج قرار نقضی رهنمودی ستره محکمه  وانعکاس دالیل دیگریکه 

ارنوال یامتهم بحیث نتمم ومکمل موضوع ارائه میگردد قضیه رابررسی څازطرف 
 صادرنماید. وحکم قانونی

 
 (: 38پرسش شماره )

ارنوال وهکذا دفاعیه متهم ومتهمین که دریک څبشما بهتر معلوم است صورت دعوی 
ارنوال څقضیه چند نفر راتشکیل میدهد، درفورم جزائی رسانیده میشود آنهم طوریکه 

تمام نتیجه اوراق وجوابات متهمین را بامندرجات دوسیه ونظریات شان درآن می 
وازسوی دیگروکیل مدافع متهمین باایزاد کلمات افاقی وغیر الزم طورمقدمه گنجاند 

وآنهم تکراری طی چندین ورق دفاعیه خودرا تحریر می داردو برای پرسونل قضائی 



 

 

واداری وقت زیادی بادرنظرداشت تراکم اموردیگر قضائی میسر نیست تادرثبت آن 
.روی همرفته باید صورت دعوی  اقدام نماید، ودرنتیجه باعث تراکم  امورمی گردد

ارنوال مؤظف مؤجزومستدل باشد وبایست بدالیل الزام اتکاداشته باشد واکثرًا دیده څ
ارنوال چیزدیگر است که البته خالی ازاشکال څشده که ماهئیت جرمی چیزی ونظر 

 نبوده واگر بارها مستردشود بازهم بهمان دالئل قبلی استناد مینمایند.

 توضیح:
درج استهداء بادرنظرداشت رهنمود ساده سازی فیصله هاوقرارهای محاکم د مشکل من

 رقضایای جزایی حل گردیده است.
 

 (: 39پرسش شماره )
فرق میان اختالس وباقیداری قابل توضیح می باشد زیرادر موارد متعدد شخص معتمد 

قانون  نقدی وجنسی به محض باقیداری مورد پیگرد قرار گرفته اند در حالیکه مطابق
تضمین های مالی وعقاری از اوشان موجود میباشد. محکمه چه نوع اجراآت را در 

 پیش گیرد.
 

 توضیح:
( قانون جزاء نیز مسجل می باشد، اختالس عبارت از تصاحب 268طوریکه در ماده )

یا پنهان نمودن اموال است توسط مؤظف خدمات عامه که منحیث وظیفه به وی سپرده 
( ماده سوم قانون تحصیل باقیات، باقی عبارت 1عایت حکم بند )شده باشد. و بار

است از مبالغ نقد و مقادیر جنسی که شخص مطابق باحکام قانون به پرداخت آن به 
 دولت یا مؤسسات دولتی مکلف باشد.

 



 

 

دارد و باقی و  وجودفرق بین اختالس و باقی این است که در اختالس عنصر جرمی 
 ا احتوامی نماید و تابع احکام قانون تحصیل باقیات می باشد.باقیداری موضوع مدنی ر

 (: 40پرسش شماره )
عاد قانوني استيناف طلبي نمي یارنوال در مڅدر برخي موارد در موضوعات جزائي 

ارنوال موضوع را به محكمه څ بعدًا قطعيت حاصل ميكند، موضوع "نمايد و قانونا
انقضای میعاد استیناف مه استيناف نسبت استيناف غرض بررسي ارسال ميدارد كه محك

، زمانيكه موضوع به استیناف خواهی را رد میکندارنوال با صدور قراري څ طلبی
ديوانهاي ستره محكمه ميرسد، ديوانهاي مذكور قرار استيناف را نقض و  هدايت 
ميدهد كه موضوع را از نگاه قانونيت بررسي نمائيد البته بدون استناد بمواد كدام 

 .اميد است در زمينه توضيح الزم داده شود؟  انونق
 توضیح:

این مطلب که تصامیم محکمه استیناف درموضوعات جزایی، مبنی برانقضای میعاد                    
استیناف خواهی دردیوان مربوط ستره محکمه مطرح گردد، ودیـوان آن را به محکمه 

( قانون اصول 461به الهام ازماده )حاکمه  جهت رسیده گی قانونیت ارجاع نماید، 
 محاکمات مدنی منشاء گرفته است.

بهتراست موضوع بحیث ضمیمه قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه ویا قانون                    
 اجراآت جزایی طی مراحل نماید.

                   



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ار های زی فیصله ها و قردوم: رهنمود های ساده سا

 در قضایای جزائیمحاکم 



 

 



 

 

 

  رهنمود ساده سازي فیصله ها و قرار های محاکمرهنمود ساده سازي فیصله ها و قرار های محاکم

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فهرست مطالب
 

 
 رهنمود. -

 نمونه ها. -

 قرار قضائی محکمه ابتدائیه. -

 فیصله تائیدی. -

 فیصله نقضی. -

 فيصله تعديلي -

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 نمود ره

  ساده سازي قرار ها و فيصله هاي محاکم جزائیساده سازي قرار ها و فيصله هاي محاکم جزائی

 احکام عمومی –قسمت اول 
 ماده اول:

در روشني قانون اجراآت جزائي موقت و سابقه طرز تحریر  این رهنمود 
 فیصله ها وقرارهای محاکم جزائی راتنظیم  می نماید.

 ماده دوم :
مؤجز، ساده و هدف رهنمود را تحرير فیصله وقرار محکمه جزائی  به نحو 

 روان تشکیل ميدهد. 
 ماده سوم:

هدف از ساده نویسی این است تا در فیصله و قرار از ذكر مطالب مغلق،  
 زائد وغیر ضروری جلوگيري بعمل آید.

 ماده چهارم:
قضائی را   –تطبیق  پروسه ساده سازی ، استفاده از اصطالحات حقوقی 

 .اخالل نمیکند
 ماده پنجم:

  ف اند تا محتويات رهنمود را به قضات مربوط توضيح،رؤسای محاکم مؤظ
 تفهيم و از تطبيق آن نظارت نمايند. 



 

 

 
 
 
 

 قرار ها و فيصله هاي جزائي  -قسمت دوم
 در محکمه ابتدائیه: –الف 

 قرار هاي جزائي: -اول:
 : ششمماده  

 قرار هاي جزائي از لحاظ شكل داراي محتويات ذيل ميباشد:
 و وكيل مدافع.ارنوال، متهم څشهرت  -1
 سرنوشت متهم.  تاريخ گرفتاري،  محل و تاريخ واقعه،  نوع واقعه،  -2

 تعداد اوراق قرار.  نمبر و تاريخ قرار، -3

 معرفي هيأت قضائي. -4

 اجراآت اداري. -5

 داليل و تصميم قضائي محكمه.  ارزيابي، -6

 
 فيصله هاي جزائي: -دوم:
 : هفتمماده 

 ویات ذیل می باشد:فیصله ها ی جزائی  ازنظر شکل داراي محت
 ارنوال ، متهم و وكيل مدافع.څشهرت  -1
نوع واقعه ، محل وتاریخ واقعه ، تاریخ ومحل گرفتاری ،  -2

 سرنوشت متهم.
 نمبروتاریخ فیصله ، نمبروتاریخ ابالغ حکم ، تعداد اوراق فیصله. -3



 

 

 معرفي هئيات قضائي.  -4

 اجراآت اداری. -5

 ارنوال.څدالئل الزام و مطالبه   خالصه دعوی، -6

 . فهيم حقوق اساسی متهمت -7

 خالصه جواب متهم يا وكيل مدافع آن. -8

 ارزیابی و داليل محکمه . -9

 . نص حکم -11

 

 درمحکمه استیناف : –ب 
 قرار هاي جزائي: -اول:
 : هشتمماده 

قرار هاي جزائي در ديوان استيناف از لحاظ شكل داراي محتويات ذيل 
 ميباشد:

 ارنوال ، متهم و وكيل مدافع.څشهرت  -1
 سرنوشت متهم.  تاريخ گرفتاري،  محل و تاريخ واقعه،  واقعه،نوع   -2

 تعداد اوراق قرار.  نمبر و تاريخ قرار، -3

 معرفي هيأت قضائي -4

 اجراآت اداري. -5

 داليل و تصميم قضائي محكمه.  ارزيابي، -6
 

 فيصله هاي جزائي: -دوم:
 : نهمماده  



 

 

با فيصله هاي جزائي در ديوان مربوط محكمه استيناف از لحاظ شكل 
 رعايت مراتب ذيل تحرير ميگردد:

 مستأنف:
 ارنوال. څ -1

 .متهم و وكيل مدافع -2

 محل واقعه.  نوع واقعه،  تاريخ واقعه،  -3
 نمبر و تاريخ فيصله، نمبر و تاريخ ابالغ حكم، تعداد اوراق فيصله.    -4

 معرفي هئيات قضائي.  -5

 اجراآت اداري.  -6

 خالصه اجراآت محكمه ابتدائيه -7

 يه.نص حكم محكمه ابتدائ -8

 ارنوال. څخالصه اعتراض  -9

 خالصه اعتراض يا جواب متهم.  -11

 ارزيابي و داليل محكمه.  -11

 نص حكم. -12

 

 در ديوان مربوط ستره محكمه: -ج
 ماده دهم:

قرار قضائي ديوان مربوط ستره محكمه از نظر شكل حاوي مراتب ذيل 
 است:
متهم( نوع واقعه، محل واقعه، تاريخ   ارنوال،څشهرت فرجام خواه )  -1

 اقعه.و
 نمبر و تاريخ قرار ، تعداد اوراق قرار. -2



 

 

 معرفي هئيات قضائي. -3

 اجراآت اداري. -4

 خالصه جريان قضيه. -5

 نص حكم محكمه استيناف. -6

 خالصه اعتراض فرجام خواه. -7

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي. -8

 نص قرار. -9

 ماده یازدهم:
 نمونه فیصله ها و قرارهای جزایی ضمیمه این رهنمود است.

ؤظف اند فیصله و قرار های شان را به با رعایت نمونه های تهیه محاکم م
 شده عیار نمایند.

 ماده دوازدهم:
این رهنمود باضمایم آن بعداز تصویب شورای عالی ستر ه محکمه نا فذ 

 .ودرمجله قضا ء نشر ميگردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 ضمایم:
 

 نمونه قرار قضائی محکمه ابتدائیه جزائي. .1

 فورم دعوی. .2

 جواب دعوی. فورم .3

 نمونه فيصله محکمه ابتدائیه جزائي. .4

 فورم اعتراض مستأنف. .5

 فورم جواب مستأنف علیه. .6

 نمونه قرار دیوان جزائي محکمه استیناف. .7

 نمونه فیصله دیوان جزائي محکمه استیناف. .8

 فورم اعتراض فرجام خواه. .9

 نمونه قرار دیوان جزائي ستره محکمه. .11
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 نمونه

 مه ابتدائیه جزائيقرار قضائی محک 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 دولــت ج.ا.ا ارنوالیـــڅلــــوي 
 استيناف واليت .................. څارنوالی
 ابتدائيه............................... څارنوالی

 
 ارنوال موظف:..........................څ 
 شغل.................. سكونت................... سن..................... .....متهم يا متهمين: ....................... ولد.................. 
 
 

 نمبر آگاهي قضيه: .............................. سال .........................
 ..     تاريخ واقع:...........................نوع واقعه :..................................  محل واقعه:..........................................

 قرار دارد.سرنوشت متهم:................................................................ از تاريخ ............................ تحت توقيف 

 
 .........! به رياست محترم ديوان ................... محكمه ابتدائيه ................

 
اوراق قـضيه مجروحيت ........................... ولد ............................... مندرج 
راپور آگاهي......................... به اتهام ........................ ولد .................... ذريعه 

 ب عدلي مواصلت ورزيده است.ارنوالي غرض تعقيڅنامه..................آمريت تحقيق 
 

 فشرده جريان موضوع:
 
 
 

ارنوالڅفورم دعوي   



 

 

 
 
 

 :ارنوالڅو مطالبه  دالئل الزام
 
 

روي جريان و دالئل فوق از هيأت محترم قضائي محكمه ابتدائيه ميخواهم 
كه متهم مذكور را مطابق حكم ماده )      ( قانون جزاء محكوم به مجازات 

 .فرمائيد
 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
 ارنوال موظفڅ

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ................ !.....برياست محترم ديوان ...............................محكمه ابتدائيه 
 

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در 
 ائه ميدارم:موظف ذياًل جواب ار څارنوالبرابر دعوي 

 
 تفصيل جواب:

 
 
 
 
 

 
 از هيئت محترم قضائي ميخواهم بارعايت اصل بي گناهي به برائتم اصدار حكم فرمايند.

 
 

                                                                                                             
                                                                                                         بااحترام                                                                      

                                                                  ....................                       
 متهم                                                                    

 
 
 

 فورم جواب متهم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 

 تانالمي افــغانســالمي جمهوريت            جـمهوري اسـن اسد افغانستا
 

 ستــــره محــكمه
 د )                ( ابتدائيه محكمه           

 د )               ( ديوان
 ارنوال :  ..................................................څ
 ....................... سکونت.......... شغل  ............ متهم:.................ولد................سن. 
 

 محل و تاريخ واقعه .......................                                                                  .........     ...نوع واقعه .......................
 سرنوشت متهم .............................                  ........  ...تاريخ ومحل گرفتاري ......

 
 دلوي خداي په نامه

در جلسه قضائي منعقده تاريخي......................... برياست ................ عضويت 
............... ذياًل ..............  و ..................  راجع به قضيه ..........................................

 رسيده گي به عمل آمد.

 

 
اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي ابتدائيه اجراآت اداري:

...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي 
 ديوان ميباشد.
 ي:خالصه دعو

 :فيصله جزائي

 
 

 :فيصله جزائي

 

 نمبر و تاريخ فيصله............................

 نمبر و تاريخ ابالغ حكم ...................

 تعداد اوراق فيصله ............................
 

                                                                                                                                                                                              
    

  
 

 د افغانســـتان اســـالمي جمهوريت                                 جــــمهوري اســــالمي افــغانســـتان
 

 ستــــره محــكمه
 د )                ( ابتدائيه محكمه           

 د )               ( ديوان
 ارنوال :  ..................................................څ
 ...... اقامتگاه .......................متهم:.....................ولد.................سن............. نمبرتذكره ........................ شغل و محل آن ............... 
 

 نوع واقعه .......................................                                                          
 محل و تاريخ واقعه ........................                                                          

 ومحل گرفتاري ....................                                                          تاريخ 
 سرنوشت متهم ...............................                                                         

                                                                                                                                                       
 

 دلوي خداي په نامه
 

به  در جلسه قضائي منعقده تاريخي......................... برياست ................ عضويت ..............  و ..................  راجع

 ............................................ ذياًل رسيده گي به عمل آمد.قضيه .............

 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي ابتدائيه ...............واصل و قيد شماره اجراآت اداري:
 ضائي ديوان ميباشد............... مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت ق

 

 

 خالصه دعوي:



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ارنوال :څداليل الزام و مطالبه 
 

 
 
 

 
 . ميباشد اصل دعوي ضم دوسيه  
 

 تفهيم حقوق اساسي متهم:
( قانون اجراآت جزائي موقت حقوق 5( قانون اساسي و ماده )31طبق حكم ماده ) 

 اساسي متهم مذكور برايش تفهيم گرديد.
 
 
مد در جواب اظهار داشت كه دعوي مذكور استجواب بعمل آ                    از  
 ارنوال با تعيين معياد برايم داده شود تا جواب تحريري خود را حاضر نمايم.څ
 

مذكور جواب تحرير خود را تقديم نمود كه فشرده آن قرار ذيل                      
 است:

 
 خالصه جواب  متهم:

 
 

 ورق حكم
 

 ورق حكم

 متهم
 كيل مدافعو

 

 متهم
 متهم وكيل مدافع

 وكيل مدافع
 

 متهم
 وكيل مدافع



 

 

 
 
 اصل دفاعيه ضم دوسيه ميباشد.

 
 محكمه: ارزيابي و داليل

 
 
 
 

 
 
 
 

 هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود.

 
......... در جلسه علني منعقده تاريخي .......................... ما هئيت قضائي ....... نص حكم:

به حضور طرفين قضيه باتفاق آراء متكي به داليل فوق طبق فقره )    ( ماده )     ( 
ي توقيفي ابتدااز ........ ولد ............... را در اتهام منسوبه قانون ................ تو ........

 به مدت .............. حبس ................. محكوم به مجازات نموديم. مورخ ......................
 
 
                                ..........................        ................................. 

 قاضي ديوان                 قاضي ديوان      
              ........................................................ 

 رئيس ديوان ................ محكمه ابتدائيه            
 
 
 
 

 ورق حكم
 

 ورق حكم



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 نستانارنوالي دولت جمهوري اسالمي افغاڅلوي 
 ارنوالي استيناف واليت ..........................څ

 
               
 : مستأنف

 .................... سكونت ..................... ........... شغلسنمتهم: ........................ ولد............                
 

 ....................... محل واقعه...............................................................نوع واقعه..................................
 .......تاريخ واقعه.................................................... سرنوشت متهم..................................................

 

 
 : فشرده جريان قضيه

 
 
 

 

 
 نص حكم محكمه ابتدائيه:

 
 

 څارنوال

 فورم اعتراض مستأنف



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 داليل و مطالبه مستأنف:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

...............                                                                                             
مستأنف    

 
 

 
 
 

 
 

 
 .محكمه استيناف................!برياست محترم ديوان ..............................

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل 
موظف جواب و بر فيصله محكمه  څارنوالحقوقي در برابر اعتراض دعوي 

 اعتراض خود را ذياًل ارائه مي نمايم:
 
 
 

 باحترام
................... 

 متهم
 
 
 
 
 
 

 فورم اعتراض و جواب متهم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    
 جمهوري اسالمي افــغانســـتان         د افغانسـتان اسالمي جمهوريت             

 ستــــره محــكمه
 د )                 ( استيناف محكمه           

 د )                ( ديوان
       

 ارنوالڅ              
  مستأنف:

 ....     ..............سكونت.......................................... ولد...........سن..........شغل.....متهم: ...               
 

 تاريخ واقعه:......................................                                                             
 ..............................                                                        نوع واقعه:...........     
 محل واقعه: ........................................     

 
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي.................. برياست ......... و عضويت ............  

 ..  راجع به قضيه ................... ذياًل رسيده گي به عمل آمدو ....

 

 نمبر و تاريخ فيصله: .................................. 
  نمبر وتاريخ ابالغ حكم:.............................

 تعداد اوراق فيصله: ....................................                                  
 

 :جزائي فيصله



 

 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي   اجراآت اداري:
ابتدائيه ...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت 

 .وان ميباشدقضائي دي
 

 خالصه اجراآت و نص حكم محكمه ابتدائيه:
 
 

ارنوال موظف دوسيه نسبتي متهم مذكور را څمحكمه فوق الذكر از اثر دعوي 
 تحت رسيدگي قرار داده و در زمينه حكم ذيل را صادر نموده اند:

 
 

 ائيه:نص حکم محکمه ابتد
 
 
 
 
 
 

                                   

ميعاد قانوني استيناف  مذكوران بر فيصله محكمه ابتدائيه قناعت نكرده به داخلمستانفان 
 طلب و اعتراضات شان را به اين محكمه تقديم نموده اند كه خلص آن قرار ذيل است:

 
 ارنوال:څخالصه اعتراض 

 
 
 

 اصل اعتراض ضم دوسيه مي باشد.

 

 
 خلص اعتراض يا جواب متهم:

 
 



 

 

 
 
 
 

 حكمه :ارزيابي و داليل م

 
 
 
 

 هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود:

 
 
 

 نص حكم :
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................                                                ...................... 
 قاضي ديوان                                                      قاضي ديوان

..................................................... 
 محكمه استيناف واليت .................. .....رئيس 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 

 ج.ا.اڅارنوالی لوي 
 رنوالیڅا................. لوي  څارنوالی

 
 څارنوال                  

 فرجام خواه : 
 ............  سكونت..........................شغل متهم: ..................... ولد................... سن ....................                   

 
 
 
 
 

 خالصه جریان قضیه و نص حکم محکمه استیناف:
 
 
 
 
 
 

 فورم اعتراض فرجام خواه 

 نوع واقعه..................................

 محل واقعه................................
 تاريخ واقعه...............................          

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصه اعتراض و مطالبه فرجام خواه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                     ........................                        

 فرجام خواه

 
 
 
 
 

                                                                     

                                              ئي:قرار قضا  
 
 

 جــــمهوري اســــالمي افــغانســـتان
 ستــــره محــكمه

 ديوان )                (
 ارنوال څ                

                                                              :فرجام خواه
 .................... سن ................ شغل................ سكونت............... .....ولد  متهم ..............................                 

                                                   
 ...........                     نوع واقعه ................................

 محل واقعه .........................................                                                       

 تاريخ واقعه ........................................

 
 

 دلوي خداي په نامه
.... هيأت قضائي ديوان ................... در جلسه قضائي منعقده تاريخي ..............

ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان در قضيه................ ذياًل تصميم قضائي اتخاذ 
 نموده اند.      

 

 نمبر و تاريخ قرار...............................

 تعداد اوراق قرار ...............................



 

 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي   :اجراآت اداري
و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت  استيناف ...............واصل

 .اجراآت قضائي ديوان ميباشد

 

 
   
 
 

                                

 جریان قضیه و حکم محکمه استیناف:خالصه 
 
 

 
 
 

 

  : محکمه استیناف نص حكم
 
 
 
 
 
 

 :فرجام خواهخالصه اعتراض و مطالبه 
 
 
 
 
 

 زيابي مستشاران قضائي:تحليل و ار
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

        .............................                                   ....................... 
 مستشار قضائي ستره محكمه                  مستشار قضائي ستره محكمه     
 
 
 نص قرار:      
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ..............................                                 ............................... 
 عضو ستره محكمه           عضو ستره محكمه                                

 ج.ا.ا       .ا.ا                                             ج       

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نمونه

 ئيجزا یه هاقرار ها و فیصل
 

 قرار قضائی محکمه ابتدائیه: -اول         
 تائيد شده فيصله -دوم

 الف: ابتدائيه   
 ب: استيناف

 ج: ستره محكمه
 صله نقض شده:في -سوم 

 الف: ابتدائيه
 ب: استيناف

 ج: ستره محكمه
 ه تعديل شده:لفيص -چهارم         

 الف: ابتدائيه
 ب: استيناف



 

 

 ج: ستره محكمه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 قرار قضائی:
 

 تاناسالمي جمهوريت                   جمهوري اسالمي افغانستان د افغانس
 ـكمهستــــره محـ

 د )                ( ابتدائيه محكمه           
 د )               ( ديوان

 ارنوال :  ...............................................څ
 ت..........................متهم:................................. ولد....................سن................. شغل ........................... سكون 
 

 .................                                                          نوع واقعه .............................................            محل و تاريخ واقعه ........................................
 ...................           سرنوشت متهم .................................................................   تاريخ ومحل گرفتاري .......

        

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي........... برياست ................ عضويت ...........  و 

 .......... ذياًل رسيده گي به عمل آمد.............  راجع به قضيه ........
 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي ابتدائيه اجراآت اداري: 
...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي 

 ديوان ميباشد
 
 

 و تصميم قضائي محكمه : ارزيابي دالئل 

 نمبر و تاريخ قرار: ..................................

  نمبر و تاریخ ابالغ قرار ..........................
 ......                                  تعداد اوراق قرار: ..............................

 



 

 

به مالحظه جریان قضیه ........................ ولد...................... عنوانی لوی 
ارنوالی عارض و تحریر نموده که با نماینده شرکت ......... راجع به انتقال ده هزار څ

قرار داد نموده  خریطه سمنت از کابل به قندهار در بدل مبلغ ................ افغانی کرایه
بودم. طبق قرار داد سمنت مذکور را انتقال و پول کرایه ام به ذمه شرکت مذکور با 
قیمانده و در پرداخت آن تاخیر و تعلل نموده، بامن از فریب کار گرفته و تقاضا نموده 
تا شرکت بحیث فریبکار مجازات و کرایه اش از شرکت اخذ و برایش تسلیم داده 

شرکت مذکور از ادعای عارض در جریان تحقیق انکار ورزیده از اثر شود، بالمقابل 
عرض عارض موضوع تحت تعقیب عدلی قرار گرفته پس از ترتیب اتهامنامه و صورت 

 ارنوال، دوسیه جهت فیصله به این دیوان احاله گردیده است.څدعوی 
 نظر باینکه:

 عریضه عارض منشاء حقوقی دارد. -
( 18( ماده )4انتقال و وجائب ناشی از آن طبق فقره ) قرار داد مربوط به نقل و -

 اصول نامه تجارت از موضوعات تجارتی پیشبینی گردیده.

 تاخیر در تادیه دین موضوع حقوقی بوده و صبغه فریبکاری ندارد. -

بنابرآن رسیده گی قضیه از صالحیت این دیوان نبوده مربوط محکمه ابتدائیه تجارتی 
 باشد و در زمینه تصمیم ذیل اتخاذ گردید:والیت ............ می

 
 

 نص قرار:
ما هیئت قضائی دیوان ............. محکمه ابتدائیه والیت ................. در جلسه  

علنی منعقده تاریخی .................. به حضور طرفین قضیه، باتفاق آراء متکی به دالیل 
( اصول محاکمات تجارتی 1رت و ماده )( اصول نامه تجا18( ماده )4فوق طبق فقره )

به عدم صالحیت این دیوان در رسیده گی قضیه تصمیم اتخاذ نمودیم. تحریرات دوسیه 
 را به سلسله مرجع مربوط به محکمه ابتدائیه تجارتی والیت ................. ارسال نماید.

   ...................      ..................... 
 قاضي ديوان        قاضي ديوان  

........................................... 



 

 

 رئيس ديوان محكمه ابتدائيه ................

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

–

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 دولــت ج.ا.ا ارنوالیـــڅلــــوي 
 ......استيناف واليت ............ څارنوالی
 ابتدائيه............................... څارنوالی

 
 ارنوال موظف:..........................څشهرت 

 شغل.....................  سكونت................... شهرت متهم يا متهمين: ....................... ولد........................ سن...............
 

 قضيه: .............................. سال .........................نمبر آگاهي 
 :...........................هنوع واقعه :.............................  محل واقعه:...............................................     تاريخ واقع

 .................. از تاريخ ............................ تحت توقيف قرار دارد.سرنوشت متهم:.................................
 

 محكمه ابتدائيه ................! ديوان ............. به رياست محترم
اوراق قضيه مـجروحيت ................. ولد ................. مندرج راپور آگاهي 

.......... ولد .................. ذريعه نامه ...................... آمريت تحقيق ................ به اتهام .....
 .غرض تعقیب عدلی مواصلت ورزیده استارنوالي څ

 فشرده جريان قضيه:
بتاريخ..........................حوالي ساعت ...........، .................... مجني عليه در 

ش بوده ................. متهم مذكور وارد دكان وي حاليكه مصروف دكانداري خوي
گرديده بدون مشاجره توسط چاقوي دست داشته اش موصوف را از ناحيه بازوي 
راست مجروح نموده كه موجب از كار افتيدن دست مذكور شده، مجروح به شفاخانه 

 ارنوالفورم دعوی څ



 

 

ست راست مجروح ................... توسط همجواران انتقال و دكتوران معالج به معلوليت د
ابراز نظر نموده اند كه نظر يه ايشان درج ورق ............... دوسيه ميباشد متهم  بال فاصله 

 از محل حادثه توسط پوليس گرفتار ، توقيف و قضيه تحت تحقيق قرار گرفته است.

 
 

متهم در اظهارات ابتدائي نزد پوليس به جرم خويش اعتراف نموده كه اظهارات 
رق ................ دوسيه مي باشد اما در صفحه تحقيق از ارتكاب جرم انكار وي قيد و

 ورزيده است.
شهود محل حادثه به ارتكاب جرم عليه وي اداي شهادت نموده اند كه قيد ورق 

 ........... و................ دوسيه ميباشد.
 

 : ارنوالڅو مطالبه  دالئل الزام
فعل گرفتار و يك قبضه چاقو منحيث وسيله متهم مذكور از محل حادثه بال -

 ارتكاب جرم از نزدش به دست آمده.

دوكتوران معالج مجروحيت مجني عليه را توسط چاقو تائيد و از كار افتيدن  -
 دست راست ويرا مصدق شده اند.

 متهم مذكور در اظهارات ابتدائي به جرم خويش اعتراف نموده است. -

 شهادت نموده اند.شهود محل حادثه عليه متهم اداي  -

روي جريان و دالئل فوق از هيأت محترم قضائي ميخواهم كه متهم مذكور را مطابق 
( قانون جزاء محكوم به مجازات فرمائيد تا موجب اصالح خودش و 417حكم ماده )

 عبرت ديگران گردد.
                                ................................. 

 ارنوال موظفڅ                                  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 برياست محترم ديوان...............................محكمه ابتدائيه ................!
 

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در 
 م:موظف ذياًل جواب ارائه ميدار څارنوالبرابر دعوي 

 تفصيل جواب:
من مرتكب جرم نشده ام، در حاليكه از محل حادثه عبور مي نمودم پوليس 

 .استمحل مرا اشتبا هًا گرفتار نمود و خالف قانون آزاديم را سلب نموده 
از هيئت محترم قضائي ميخواهم با رعايت اصل بي گناهي به برائتم اصدار حكم 

 فرمايند. 
 ااحترامب               

             .................                                                                                     
 متهم                 

 
 
 
 

 فورم جواب متهم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 تانسوري اسالمي افغانمهج       ن اسالمي جمهوريت           تاد افغانس

 ستــــره محــكمه
 د )                ( ابتدائيه محكمه           

 د )               ( ديوان
 

 ارنوال :  .....................................څ

 ........................... سکونت....سن................... شغل........................... .........متهم:........................ولد......... 

 

 ..............                                                          ........محل و تاريخ واقعه ..........       نوع واقعه ....................................                 
 .....................................      تاريخ ومحل گرفتاري ........................                    سرنوشت متهم .

      
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي................... برياست ............. عضويت ...........  

 .و ...........  راجع به قضيه ............. ذياًل رسيده گي به عمل آمد
 

 فيصله.......................... نمبر و تاريخ

 نمبر و تاريخ ابالغ حكم .................

 تعداد اوراق فيصله ..........................

:فيصله جزائي  

 



 

 

صادره .............. مورخ ................. څارنوالي ابتدائيه  اوراق قضيه ذريعهاجراآت اداري: 
...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي 

 ديوان ميباشد.
 خالصه دعوي:

............. څارنوال مدعي شده كه بتاريخ .................. حوالي ساعت ...............
 متهم مذكور با يك قبضه چاقو دست داشته اش در بازوي دست راست مجني عليه 

 
 

ضربه وارد نموده كه موجب از كار افتيدن دست مذكور شده و به شفاخانه 
 انتقال گرديد  متهم مذكور بال فاصله گرفتار و تحت توقيف قرار داده شده.

 ارنوال:څداليل الزام و مطالبه 

 ي بالفعل گرفتار -

 نظريه شفاخانه -

 بدست آمدن يك قبضه چاقو از محل حادثه  -

 اظهارات شهود محل حادثه                           -
از هيئت محترم قضائي ميخواهم متهم مذكور را حسب احوال در روشني احكام مسجل 

 .در قانون ............... محكوم به مجازات فرمايند. اصل دعوي ضم دوسيه ميباشد
 تفهيم حقوق اساسي متهم:
( قانون اجراآت جزائي موقت 5( قانون اساسي و ماده )31طبق حكم ماده )

 حقوق اساسي متهم مذكور برايش تفهيم گرديد.
استجواب بعمل څارنوال از وی  پس از تفهيم حقوق اساسي متهم در رابطه به دعوي

تحريري خود را حاضر  ارنوال برايم داده شود تا جوابڅآمد اظهار داشت كه دعوي 
 .خود را تقدیم که فشرده آن قرار ذیل است يمتهم مذکور جواب تحریر نمايم

 خالصه جواب  متهم:
من مرتكب جرم نشده ام، در حاليكه از محل حادثه عبور مي نمودم پوليس 

 محل مرا اشتبا هًا گرفتار نمود و خالف قانون آزاديم را سلب نموده اند.



 

 

ئي ميخواهم با رعايت اصل بي گناهي به برائتم اصدار حكم از هيئت محترم قضا
 فرمايند. اصل دفاعيه ضم دوسيه ميباشد.

 ارزيابي و داليل محكمه: 
 نظر به اين كه:

متهم مذكور در محل حادثه بال فاصله از طرف پوليس محل بالفعل گرفتار  -
 گرديده.

 
 
 
 
 

 ل حادثه به دست آمده.آله جارحه كه عبارت از يك قبضه چاقو ميباشد از مح -

 شهود حاضر در محل واقعه به ارتكاب جرم عليه متهم اداي شهادت نموده اند. -

دكتوران معالج به مجروحيت مجني عليه توسط آله جارحه كه قيد ورق )     (  -
 دوسيه ميباشد ابراز نظر نموده اند.

                                                                                                                                                                   هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود  
  نـص حكم:

ما هئيت قضائي ................... در جلسه علني منعقده تاريخي .......................... به حضور  
( قانون جزاء تو 417( ماده )1ق آراء متكي به داليل فوق طبق فقره )طرفين قضيه باتفا

 ................ ولد ............... را به ارتباط مجروحيت .............. ولد ................. مجني عليه 
به مدت سه سال حبس تنفيذي محكوم به   تعزيرًاي توقيفي مورخ ............... از ابتدا

 نموديم. مجازات
                                                        ................  ........................ 

 قاضي ديوان               قاضي ديوان          
.................................................... 

 رئيس ديوان جزاء محكمه ابتدائيه                  
 

 ورق حكم 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 ارنوالي دولت جمهوري اسالمي افغانستانڅلوي              
 (  ارنوالي استيناف واليت )څ

 
 څارنوال                 

 : مستأنف
 ............. سكونت .....................متهم: .................. ولد.................. سن........... شغل .......                   

 
 محل واقعه..............................................................                    ........................نوع واقعه...........................

 سرنوشت متهم.......................................................                   تاريخ واقعه................................................  

 
 به رياست محترم محكمه استيناف واليت ..................... ! 

اين جانب كه شهرتم در فوق ذكر گرديده بر فيصله نمبر.................. مورخ 
.............. بداخل ميعاد قانوني اعتراض خود را ذياًل ارايه .............. محكمه ابتدائيه ......

 مي داريم.
 

 أنفمستفورم اعتراض  



 

 

به مالحظه سوابق ............. باتهام مجروحيت .................. تحت  -فشرده جريان قضيه:
ارنوال موظف ارائه څتوقيف، تحقيق و تعقيب عدلي قرار گرفته و بنابر داليل كه 

................. مورخ ....................... ديوان ............... محكمه نموده، طي فيصله نمبر ....
 ابتدائيه ....................... ذياًل محكوم به مجازات گرديده است.

 
 

 
 
 

 
 

 نص حكم محكمه ابتدائيه :
..... ما هئيت قضائي ................... در جلسه علني منعقده تاريخي .....................

( قانون 417( ماده )1به حضور  طرفين قضيه باتفاق آراء متكي به داليل فوق طبق فقره )
جزاء تو ................ ولد ............... را به ارتباط مجروحيت .............. ولد ................. 

سال حبس تنفيذي  به مدت سه  تعزيرًاي توقيفي مورخ ............... از ابتدا مجني عليه 
 محكوم به مجازات نموديم.

 فيصله متذكره محكمه بنابر داليل ذيل قانوني نبوده و قابل نقض مي باشد.
 

 داليل و مطالبه مستأنف
 

( قانون جزاء كه شامل پنج سال حبس ميباشد 417ارنوال ابتدائيه بماده )څ -
جزاء را در  استناد نموده اما محكمه به حداقل آن حكم صادر و تناسب جرم و

 نظر نگرفته. 

دكتوران معالج مجروحيت مجني عليه را كه منجر به معلوليت دستش گرديده  -
 و خيم تشخيص اما محكمه آن را در نظر نگرفته.



 

 

مجازات مندرج حكم محكمه ابتدائيه بحال متهم مذكور مناسب نبوده و در   -
 اصالح آن تاثير مثبت نمي گذارد.

 ائي خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم.بنابر آن از هيئت محترم قض
                  

                                             .......................................... 
 معترضارنوال څ                                                              

 
 
 
 
 

 
 

 

                     
 ياست محترم ديوان جزاء...............................محكمه استيناف................!بر

 

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در برابر دعوي 
 جواب و بر فيصله محكمه ابتدائيه اعتراض خود را ذياًل ارايه ميدارم. څارنوال
 جواب:تفصيل 

 من به حكم محكمه ابتدائيه قناعت ننموده آن را عادالنه نمي دانم . -

ارنوال اعتراف نكرده ام تا موجب محكوميتم به جزا څبه اتهام مورد ادعاي   -
 ميگرديد.

ارنوال بدون موجوديت داليل كافي الزام عليه من اقامه دعوي و بر فيصله څ -
 ض آفاقي نموده است.ايكه بدون دليل به محكوميتم صادر شده اعترا

 باحترام                                                              
                                                          ................... 

 اعتراض يا جواب متهم
 



 

 

 متهم                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فيصله جزائي:

 
 
 

 ـتانسجمهوري اسالمي افغان               المي جمهوريت    د افغانستان اس   
 ستــــره محــكمه

 د )                  ( استيناف محكمه              
 د )                ( ديوان

 څارنوال                        
 : مستأنف         

 ...... ..........شغل......................سكونت................................ ولد..................... سن.... متهم:                        
 

 تاريخ واقعه:......................................                                                             
 ه:.........................................                                                        نوع واقع     
 محل واقعه: ........................................    

 
 دلوي خداي په نامه

 نمبر و تاريخ فيصله: ............................     
 نمبر وتاريخ ابالغ حكم: ......................      
 تعداد اوراق فيصله: ..............................      

 



 

 

  در جلسه قضائي منعقده تاريخي .......... برياست .............. عضويت ............ و
    .............  راجع به قضيه............. ذياًل رسيده گي به عمل آمد.                                                          

 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي    :اجراآت اداري
........ مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي ...............واصل و قيد شماره ......

 .ديوان ميباشد

 خالصه جريان قضيه و نص حكم محكمه ابتدائيه:
ارنوال موظف دوسيه نسبتي متهم مذكور را څمحكمه فوق الذكر از اثر دعوي 

 تحت رسيدگي قرار داده و در زمينه حكم ذيل را صادر نموده اند:
................ در جلسه علني منعقده تاريخي .......................... به حضور  ما هئيت قضائي ...

( قانون 417( ماده )1داشت طرفين قضيه باتفاق آراء متكي به داليل فوق طبق فقره )
 ..جزاء تو ................ ولد ............... را به ارتباط مجروحيت .............. ولد ...............
به   مجني عليه به شمول ايام توقيف گذشته از تاريخ .................. الي .................. تعزيرًا

 مدت سه سال حبس تنفيذي محكوم به مجازات نموديم.

ميعاد قانوني اعتراض و جواب  طرفين بر فيصله محكمه ابتدائيه قناعت نكرده به داخل
 قرار ذيل است: شانرا تقديم نموده اند كه خلص آن

 
 ارنوال:څخالصه اعتراض 

( قانون جزاء كه شامل پنج سال حبس ميباشد 417ارنوال ابتدائيه بماده )څ -
استناد نموده اما محكمه به حداقل آن حكم صادر و تناسب جرم و جزاء را در 

 نظر نگرفته. 

دكتوران معالج مجروحيت مجني عليه را كه منجر به معلوليت دستش گرديده  -
 يم تشخيص اما محكمه آن را در نظر نگرفته.و خ

مجازات مندرج حكم محكمه ابتدائيه بحال متهم مذكور مناسب نبوده و در   -
 اصل اعتراض ضم دوسيه مي باشد.اصالح آن تاثير مثبت نمي گذارد.



 

 

 اعتراض و جواب متهم: هصخال
 من به حكم محكمه ابتدائيه قناعت ننموده آن را عادالنه نمي دانم . -

ارنوال اعتراف نكرده ام تا موجب محكوميتم به جزا څه اتهام مورد ادعاي ب  -
 ميگرديد.

ارنوال بدون موجوديت داليل كافي الزام عليه من اقامه دعوي و بر فيصله ئي څ -
 كه بدون دليل به محكوميتم صادر شده اعتراض آفاقي نموده است.

 ارزيابي و داليل محكمه :
 نظر به اينكه:

كمه ابتدائيه در محدوده احكام قانون و در روشني آن صادر جزاي مقدره مح -
 ارنوال وارد نيست. څگرديده. اعتراض 

الزاميت متهم به شهادت شهود و نظر اهل خبره و بدست آمدن اله مكونهء جرم  -
 ثابت گرديده اعتراض متهم وارد نيست.

 هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود: 
 

 نص حكم :
ن .................. محكمه استيناف واليت ............. به اتفاق آراء ما هيأت قضائي ديوا

( قانون تشكيل و صالحيت محاكم قوه 33( ماده )2بحضور طرفين قضيه طبق فقره )
( قانون اجراآت جزائي مؤقت به تائيد فيصله نمبر 71( ماده ) 2قضائيه و فقره )

 ........................ حكم نموديم..... محكمه ابتدائيه .......................
 
 

.....................                                                        .................... 
 قاضي ديوان                                                       قاضي ديوان

.............................................................. 



 

 

رئيس ديوان جزاء محكمه استيناف                                                                                
...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ج.ا.اڅارنوالی لوي 
 څارنوالیجزاء عمومي لوي  څارنوالی

 
 څارنوال                  

 :فرجام خواه 
 ...... ................شغل...................سكونت................................. ولد...................... سن.... متهم:                    

 
 
 
 

  خالصه جريان و نص حكم محكمه استيناف:

 فورم اعتراض فرجام خواه 

 نوع واقعه..................................

 محل واقعه................................
 تاريخ واقعه...............................          

 



 

 

........ باتهام مجروحيت .................. تحت توقيف، تحقيق و تعقيب به مالحظه سوابق .....
ارنوال موظف ارائه نموده، طي فيصله نمبر څعدلي قرار گرفته و بنابر داليل كه 

..................... مورخ ....................... ديوان ............... محكمه ابتدائيه .......................  
( قانون جزاء به مدت سه سال حبس محكوم به مجازات گرديد. 417ق ماده )طب
ارنوال به فيصله محكمه ابتدائيه استيناف طلب و اعتراضش را تقديم داشته كه باالثر څ

محكمه استيناف طي فيصله نمبر .............. مورخ ....................... حكم ذيل را صادر 
 نموده :

وان .................. محكمه استيناف واليت ............. به اتفاق آراء ما هيأت قضائي دي
( قانون تشكيل و صالحيت محاكم قوه 33( ماده )2بحضور طرفين قضيه طبق فقره )

( قانون اجراآت جزائي مؤقت به تائيد فيصله نمبر 71( ماده ) 2قضائيه و فقره )
 .......................... حكم نموديم..... محكمه ابتدائيه .....................

 .فيصله نمبر فوق محكمه استيناف بنابر داليل ذيل قانوني نبوده و قابل نقض مي باشد
 
 

 خالصه اعتراض و مطالبه فرجام خواه:
محكمه استيناف با وصف موجوديت داليل كافي الزام چون: نظر داكتر معالج مبني بر 

ري بالفعل متهم و شهادت شهود محل واقعه كه در معلوليت دست راست متهم گرفتا
مرحله تحقيق جمع آوري گرديده به تطبيق سالم قانون التفات و توجه نكرده متهم را به 

( قانون جزاء محكوم نموده كه بيانگر عدم 417حداقل مجازات پيشبيني شده ماده )
 تناسب جرم و جزا و عدم تطبيق سالم قانون مي باشد. 

 صله مورد اعتراض قانوني نبوده خواهان نقض آن ميباشم.بنابر آن في
 بااحترام                                                                    

                                                                    ............................. 
 فرجام خواه                                                                     

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئي:قرار قضا
 

 
 جــــمهوري اســــالمي افــغانســـتان

 ستــــره محــكمه
 ديوان )                (

 ارنوالڅ                  
         فرجام خواه:                                                       

     متهم ......................... ولد........................سن ............. شغل ................. سكونت......................                    
                                                 

 ....                                                      نوع واقعه .......................................
 محل واقعه .........................................                                                      

 تاريخ واقعه ........................................
 دلوي خداي په نامه

 نمبر و تاريخ قرار......................
 تعداد اوراق قرار .....................

 



 

 

 
ه تاريخي .................. هيأت قضائي ديوان ................... در جلسه قضائي منعقد

ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان راجع به قضيه................ ذياًل رسيده گي و 
 تصميم اتخاذ نمود.                                

................ څارنوالي اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ . اجراآت اداري:  
...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي 

 ديوان ميباشد.
 خالصه جريان قضيه و نص حكم محكمه استيناف:

به مالحظه سوابق، رويداد قضيه طور يست كه متهم مذكور به اتهام مجروحيت  
..... گرفتار و تحت تحقيق قرار گرفته. بعداز اكمال تحقيق، و ترتيب اتهام نامه ...........

( قانون جزاء بمدت سه سال حبس  417ماده ) دوسيه به محكمه ابتدائيه احاله و طبق
 محكوم گردين طرفين به فيصله ابتدائيه قناعت ننموده قضيه به ديوان......................

........... محول ديوان مذكور فيصله محكمه ابتدائيه را طي فيصله محكمه استيناف .......
 نمبر ................. مورخ................... تائيد نموده كه نص حكم آن قرار ذيل است:

ماهيأت قضائي ديوان ................ محكمه استيناف واليت ............. در جلسه قضائي 
( 2................ باتفاق آراء به حضور طرفين قضيه متكي به فقره )منعقده تاريخي      ....

( قانون اجراآت جزائي 71( ماده )2( قانون تشكيل و صالحيت محاكم و فقره )33ماده )
مؤقت بتائيد فيصله نمبر ............... مورخ.................. محكمه ابتدائيه.................... حكم 

 نموديم.
بر فيصله نمبر فوق قناعت نكرده باالثر قضيه به اين ديوان واصل و فرجام خواه  طرفين

 اعتراضش را تقديم كه فشرده آن قرار ذيل است.
 خالصه اعتراض و مطالبه فرجام خواه:

محكمه استيناف با وصف موجوديت داليل كافي الزام چون: نظر داكتر معالج 
بالفعل متهم و شهادت شهود محل واقعه مبني بر معلوليت دست راست متهم گرفتاري 

كه در مرحله تحقيق جمع آوري گرديده به تطبيق سالم قانون التفات و توجه نكرده 
( قانون جزاء محكوم نموده كه 417متهم را به حداقل مجازات پيشبيني شده ماده )

 بيانگر عدم تناسب جرم و جزا و عدم تطبيق سالم قانون مي باشد. 



 

 

 مورد اعتراض قانوني نبوده خواهان نقض آن ميباشم. بنابر آن فيصله
 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي:

چون فيصله محكمه استيناف واليت................ عليه متهم در پرتو حكم ماده 
( قانون جزاء مجازات تعيين و تقدير گرديده و تعيين جزاء در محدوده احكام 417)

ه ذيصالح ميباشد بناًء اعتراض فرجام خواه واجد قانون از صالحيت هاي خاصه محكم
 ( قانون ا.ج.م نبوده بر فيصله محكمه وارد نمي باشد.71( ماده )2و1شرايط فقرات )

و قانونيت در فيصله مورد اعتراض بصورت دقيق رعايت گرديده قانونيت آن قابل تائيد 
 است.

 ه قضائي تقديم است.( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به جلس22موضوع طبق ماده )
      .................................                               ............................ 

 مستشار قضائي ستره محكمه                    مستشار قضائي ستره محكمه     
        

 
 

 نص قرار:
لسـه منعقـده تـاريخي    ما هيأت قضائي ديوان جزاي عمومي ستره محكمـه در ج 

..................... با نظر داشت تحليل و ارزيابي و داليل مستشاران به اتفاق آراء طبق فقـره  
( قــــانون تشــــكيل وصــــالحيت محــــاكم بــــه تائيــــد قانونيــــت       26( مــــاده )2)

 وديم.فيصله..................مورخ.................. محكمه استيناف................. تصميم اتخاذ نم
 اوراق بمنظور تنفيذ حكم به مرجع مربوطه ارسال گردد.

 
                       ...........................                                  ........................ 
 عضو ستره محكمه                               عضو ستره محكمه          

 ا                                                 ج.ا.اج.ا.                
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 څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستانلوي 

 ...............................څارنوالی استیناف 
 ............................ابتدائيه ...  څارنوالی

 
 ارنوال موظف:..........................څ

 ..................... سكونت...................سن..................  شغل متهم يا متهمين: ............................. ولد..............................
 
 

 .............. سال .........................نمبر آگاهي قضيه: ...............
 :...........................هنوع واقعه :........................................  محل واقعه:...................................     تاريخ واقع

 .............................. تحت توقيف قرار دارد. سرنوشت متهم:............................................... از تاريخ

 
 برياست محترم ديوان....................... محكمه ابتدائيه ............................. !

ظف دعوي خود را بر متهم حاضر به شرح ذيل در پيشگاه اين څارنوال مومن 
 محكمه اقامه مي نمايم.

 
  فشرده جريان قضيه :

 ارنوالڅفورم دعوي 



 

 

ساس راپور آگاهي ............... ليل.................. مورخ .................... متهم به ا
مذكور بداخل محوطه حويلي شخص متضرر گرديده با تهديد  سالح دست داشته اش 
از منزل وي مبلغ دو صد هزار افغاني و يك سيت طالي عربي را به سرقت برده. 

حوزه پوليس محل اطالع تيلفوني ميدهد،   همسايه باشنيدن صداي صاحب منزل به
موظفين حوزه بال فاصله به محل رسيده سارق را در حاليكه از منزل خارج ميشده با 
اجناس مسروقه گرفتار و قضيه تحت تحقيق قرار ميگرد متهم از اتهام منسوبه انكار 

موصوف  ورزيده رفتن خود را به منزل متضرر طور مهماني وانمود كرده. چون اظهارات
 قناعت بخش نبوده بدالئل ذيل در جرم ارتكابيه اش ملزم دانسته ميشود .

 ارنوال:څداليل الزام و مطالبه 
متهم با اجناس مسروقه در حاليكه از منزل متضرر خارج ميشد بالفعل گرفتار  -

 گرديده.

 مورد شناخت و ادعاي مستقيم متضرر قرار گرفته . -

................... از نزد وي بدست آمده كه يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر  -
 آله جرمي محسوب ميگردد.

بنابر داليل فوق انكار موصوف دليل عدم الزاميت وي نگرديده و مستوجب مجازات 
 پيش بيني شده در قانون ميباشد.

( قانون جزاء محكوم به 456لهذا از محكمه محترم ميخواهم متهم را طبق ماده ) 
( قانون مذكور يك ميل تفنگچه مكروف روسي 119هم وفق ماده ) مجازات فرمايند و

نمبر .............. بدست آمده مصادره گردد. قابل ذكر است كه پول و جنس مسروقه به 
 صاحب اش مسترد گرديده .

                 ............................ 
 ارنوال موظفڅ                  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 محترم ديوان...............................محكمه ابتدائيه ................ ! برياست
 

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در 
 موظف ذياًل جواب ارائه ميدارم: څارنوالبرابر دعوي 

 تفصيل جواب:
............... كه قباًل باوي شناخت و من مرتكب جرم نشده ام به منزل ......

معرفت داشتم طور مهماني رفته بودم پوليس محل مرا اشتباهًا  گرفتار و اصل مجرم از 
 محل فرار نموده آزاديم را خالف قانون سلب نموده اند.

از هيأت محترم قضائي ميخواهم بارعايت اصل بي گناهي به برائتم اصدار 
 حكم فرمايند.

 بااحترام                           
                .................                                                                                     

 متهم                            
 
 
 
 

 فورم جواب متهم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيصله جزائي :  
  
   

 جمهوري اسالمي افغانستان    ي جمهوريت         افغانستان اسالمد
 ستــــره محــكمه

 د )                ( ابتدائيه محكمه           
 د )               ( ديوان

 
 ارنوال :  ....................................څ

 ... شغل............................. سكونت ................................متهم:......................ولد........................سن.............. 

 

              .........                                             نوع واقعه ..........................................                    محل و تاريخ واقعه ...................................
  تاريخ ومحل گرفتاري ........................                   سرنوشت متهم ...................................................

 
 دلوي خداي په نامه

در جلسه قضائي منعقده تاريخي......................... برياست ................ عضويت 
.  و ..................  راجع به قضيه ......................................................... ذياًل .............

 رسيده گي به عمل آمد.

 .فيصله......................... نمبر و تاريخ
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم .................

 تعداد اوراق فيصله ..........................



 

 

 
اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي ابتدائيه اجراآت اداري: 

....... مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي ...............واصل و قيد شماره .......
 ديوان ميباشد.

 
 
 
 
 

 خالصه دعوي:
دعوي نموده كه در ليل............. تاريخ .................... حوالي ساعت  څارنوال

...................  شب متهم مذكور بايك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر .............. 
شته خويش بداخل حويلي متضرر گرديده و يرا با سالح تهديد و از منزلش دست دا

مبلغ دو صد هزار افغاني و يك سيت طالي عربي را به سرقت برده همسايه نزديك وي 
حوزه پوليس را ذريعه تيلفون در جريان گذاشته باالثر مؤظفين امنيتي به محل رسيده و 

 روازه منزل خارج ميشد گرفتار مي نمايند.سارق را با اجناس مسروقه در حاليكه از د
 ضم دوسيه ميباشد. څارنوالاصل دعوي  
 

 :ارنوالڅدالئل الزام و مطالبه 
 گرفتاري بالفعل -

بدست آمدن يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر .............. و اجناس  -
 مسروقه 

 شناخت و دعوي مستقيم متضرر -

( قانون جزاء محكوم به مجازات 456) از محكمه محترم ميخواهم متهم را طبق ماده
( قانون مذكور يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر 119فرمايند و هم وفق ماده )



 

 

.............. بدست آمده مصادره گردد. قابل ذكر است كه پول و جنس مسروقه به 
 صاحبش مسترد گرديده .

 
   حقوق اساسي متهم:

( قانون اجراآت ج.م 5اساسي و ماده ) (قانون31تضمينات و مفادات مندرج ماده )
براي متهم تفهيم گرديد متعاقبًا از وي استجواب به عمل آمد، اظهار داشت كه دعوي 

برايم داده شود تا جواب تحريري خود را حاضر نمايم. سپس متهم مذكور  څارنوال
 جوابش را تقديم نمود كه فشرده آن قرار ذيل است.

 
 

 خالصه جواب متهم:
ب جرم نشده ام، به منزل ......................... كه قباًل باوي شناخت و معرفت داشتم من مرتك

طوري مهماني رفته بودم پوليس محل مرا اشتباهًا گرفتار و اصل مجرم از محل فرار نموده 
 آزاديم را خالف قانون  سلب نموده اند. 

 ائتم اصدار حكم فرمايند.از هيأت محترم قضائي ميخواهم بارعايت اصل بي گناهي به بر
 اصل دفاعيه ضم دوسيه است.

 

 ارزيابي و داليل محكمه:
 نظر به اينكه: 

 متهم درمحل حادثه از طرف پوليس بالفعل گرفتار گرديده . -

 يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر .............. از نزدش بدست آمده. -

 مال مسروقه نيز از نزدش دريافت گرديده. -

 تقيم و شناخت متضرر قرار گرفته است.مورد ادعاي مس -

ملزم و مستوجب مجازات پيش بيني شده  څارنوالمتهم مذكور در قبال اتهام مورد ادعاي 
 قانون جزاء دانسته شد و در زمينه حكم ذيل صادر گرديد:

 نص حكم:



 

 

رفين قضيه ما هيأت قضائي ................ در جلسه علني منعقده تاريخي.................. بحضور ط
( قانون جزاء تو ................ ولد 459( ماده )5باتفاق اراء متكي به داليل فوق طبق فقره )

.................. را به ارتباط سرقت اجناس منزل .................. از آغاز توقيف كه   ................  
 به ( قانون ج 119ماده )ميباشد. بمدت سه سال حبس محكوم به مجازات نموديم و طبق 

 مكروف روسي نمبر .............. بدست آمده نيز اصدار حكم نموديم.مصادره تفنكچه 
       ..............................                                     ................................. 

 نقاضي ديوا              قاضي ديوان               
   ....................................................... 

 رئيس ديوان جزاء محكمه ابتدائيه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ي جمهوري اسالمي افغانستانڅارنواللوي 
 .....................استیناف والیت  ................څارنوالی 

 
 څارنوال              

 : نفمستأ
 ............ شغل .................... سكونت .....................سنمتهم: ............... ............. ولد...............                

 
 ..............................محل واقعه................................        ........................نوع واقعه...........................   
 ..........تاريخ واقعه................................................         سرنوشت متهم..............................................  

 
 به رياست محترم ديوان ................ محكمه استيناف واليت ................... !

.................. مورخ ................. ديوان را بر فیصله  رض اعتراض خودمن معت
 ................... محكمه ابتدائيه واليت ................ ذياًل تقديم ميدارم.

 اعتراض مستأنففورم 



 

 

 
  فشرده جريان قضيه :

به مالحظه سوابق .................. ولد .............. از طرف شب داخل منزل 
..... متضرر گرديده با تهديد سالح مبلغ دوصد هزار افغاني و يك سيت طالي .........

عربي را به سرقت برده به موجب اطالع همجوار متضرر، پوليس حوزه مربوط به محل 
حادثه رسيده متهم مذكور را خارج از دروازه منزل متضرر با پول و جنس مسروقه 

تحت تحقيق قرار ميگيرد. متهم در گرفتار و مال مسروقه به صاحبش مسترد و قضيه 
جريان تحقيق از ارتكاب جرم انكار  و دوسيه بعداز اكمال تحقيق و اقامه دعوي به 
محكمه ........... احاله و محكمه به موجب فيصله .................. مورخ..................  به الزام 

 متهم ذياًل اصدار حكم نموده است:
........... در جلسه علني منعقده تاريخي.................. بحضور طرفين ما هيأت قضائي .....

( قانون جزاء تو 459( ماده )5قضيه باتفاق اراء متكي به داليل فوق طبق فقره )
................ ولد .................. را به ارتباط سرقت اجناس منزل .................. از آغاز 

.........  ميباشد. بمدت سه سال حبس محكوم به مجازات نموديم و توقيف كه   .......
( قانون ج به مصادره تفنگچه مكروف روسي نمبر ........... بدست 119طبق حكم ماده )

 آمده نيز اصدار حكم نموديم.
ارنوالي و متهم دوسيه به محكمه استيناف احاله كه فيصله محكمه څباساس عدم قناعت  

 داليل ذيل قانوني نمي باشد. ابتدائيه بنابر 
 

 :څارنوال و مطالبه داليل
( قانون جزاء طالب مجازات 456برمبناي ماده ) دعوایشابتدائيه در  څارنوال -

( قانون جزاء اصدار حكم نموده در 459گرديده اما محكمه به اتكاء ماده )
 ( ميباشد.456حاليكه اتهام منسوب شامل حكم ماده )

دعوايش از تهديد به سالح كه از حاالت مشدده جرم ابتدائيه در  څارنوال -
 ميباشد متذكر اما محكمه  اين حالت را در نظر نگرفته .



 

 

ابتدائيه مصادره يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر ...........  متعلق  څارنوال -
 به متهم را مطالبه نموده ولي محكمه  آن را ناديده گرفته.

 قضائي خواهان نقض فيصله ميباشم.بنابر داليل فوق از هيئت محترم 
 بااحترام                              

                             ...................... 
 ارنوال متعرضڅ                           

 
 
 
 

 
 

 ! برياست  محترم ديوان ................ محكمه استيناف واليت ............................
بر  ظف جواب وموارنوال څاعتراض  در برابرمن ................... ولد.................. 

اعتراض خود را ذياًل  ....................... فيصله نمبر ............. مورخ .................... محكمه
 ارايه مي نمايم. 

گويا در فيصله جريان قضيه تحرير نموده كه  ذکر ارنوال مستانف بعدازڅ -
ابتدائيه خطا در تطبيق قانون به عمل آمده، در حاليكه كدام خطاء در تطبيق 

 ارنوال بخطاء رفته. څقانون وجود ندارد اصاًل 

ارنوال يكي از داليل شدت مجازات را تهديد به سالح وانمود كرده در څ -
 حاليكه من هيچ كس را تهديد نكردم و اثار تهديد ديده نشده است.

وال دليل نقض فيصله ابتدائيه را عدم مصادره يك ميل تفنگچه مكروف ارنڅ -
گچه مسأله جدا گانه بوده و موضوع تفنروسي نمبر ...........   گفته در حاليكه 

 عدم مصادره آن موجب نقض فيصله در قسمت مجازات متهم شده نمي تواند .

 و جواب متهماعتراض فورم 



 

 

نكرده و مرا  من مرتكب جرم مورد اتهام نشده ام محكمه به دفاعيه ام توجه -
محكوم به مجازات نموده، كه حكم محكمه مدلل و مستند نبوده خواهان نقض 

 آن ميباشم.                                                                                                      

 بااحترام
....................... 

 متهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيصله جزائي:
 

 دافغانسـتان اسالمي جمهوريت              جمهوري اسالمي افغانستان
 ستــــره محــكمه

 د )                 ( استيناف محكمه           
 د )                ( ديوان

 
 څارنوال                 

 : مستأنف 
 ......شغل...................سكونت.......... ........... ولد..................... سن...................... متهم:                

 
 تاريخ واقعه:......................................                                                             
 .                                                        نوع واقعه:........................................     
 محل واقعه: ........................................    

 

 ........... مبر و تاريخ فيصله: .......ن    
 نمبر وتاريخ ابالغ حكم: ............      
 .......  تعداد اوراق فيصله: .............    

 



 

 

 دلوي خداي په نامه
 

در جلسه قضائي منعقده تاريخي ............. برياست ............ عضويت ............ 
 .                                                             ذياًل رسيده گي به عمل آمدو...........  راجع به قضيه ............. 

 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي    :اجراآت اداري
........ كتاب ثبت ...............واصل و قيد شماره ......................... مورخ  .................

 .اجراآت قضائي ديوان ميباشد
 
 
 
 

 خالصه جريان قضيه و نص حكم محكمه ابتدائيه:
ارنوال موظف قضيه سرقت اموال منزل ............... باتهام څاز اثر دعوي 

................. تحت رسيدگي ديوان جزاي محكمه ابتدائيه ................ قرار گرفته و در 
 كم ذيل صادر گرديده است.زمينه ح

ما هيأت قضائي ................ در جلسه علني منعقده تاريخي.................. بحضور  طرفين 
( قانون جزاء تو 459( ماده )5قضيه باتفاق اراء متكي به داليل فوق طبق فقره )

.............. ولد ...................... ................ ولد .................. را به ارتباط سرقت از منزل ....
از آغاز توقيف كه ............ ميباشد بمدت سه سال حبس تنفيذي محكوم به مجازات 

 نموديم.
طرفين به فيصله قناعت نكرده بداخل معياد قانوني استيناف طلب و اعتراض و جواب 

 شانرا به شرح ذيل تقديم نموده اند.
 

 ارنوال:څ خالصه اعتراض



 

 

( قانون جزاء طالب مجازات 456برمبناي ماده ) دعوایشابتدائيه  څارنوال -
( قانون جزاء اصدار حكم نموده در 459گرديده اما محكمه به اتكاء ماده )

 ( ميباشد.456حاليكه اتهام منسوب شامل حكم ماده )

ابتدائيه در دعوايش از تهديد به سالح كه از حاالت مشدده جرم  څارنوال -
 ذكر گرديده اما محكمه  اين حالت را در نظر نگرفته .ميباشد مت

ابتدائيه مصادره يك ميل تفنگچه مكروف روسي نمبر ...........  متعلق  څارنوال -
به متهم را كه حين گرفتاري از نزدش بدست آمده نيز مطالبه نموده بود، ولي 

 محكمه  آن را ناديده گرفته .

 باشم.بنابر داليل فوق خواهان نقض فيصله مي
 
 
 

 اعتراض و جواب متهم:
 

جريان قضيه تحرير نموده كه گويا در فيصله  ذکر ارنوال مستانف بعدازڅ -
ابتدائيه خطا در تطبيق قانون به عمل آمده، در حاليكه كدام خطاء در تطبيق 

 ارنوال بخطاء رفته څقانون وجود ندارد اصاًل 

ح وانمود كرده در ارنوال يكي از داليل شدت مجازات را تهديد به سالڅ -
 حاليكه من هيچ كس را تهديد نكردم و اثار تهديد ديده نشده است.

ارنوال دليل نقض فيصله ابتدائيه را عدم مصادره يك ميل تفنگچه گفته در څ -
گچه مكروف روسي نمبر ...........  مسأله جدا گانه بوده و موضوع تفنحاليكه 

 زات متهم شده نمي تواند .عدم مصادره آن موجب نقض فيصله در قسمت مجا



 

 

من مرتكب جرم مورد اتهام نشده ام محكمه به دفاعيه ام توجه نكرده و مرا  -
محكوم به مجازات نموده، كه حكم محكمه مدلل و مستند نبوده خواهان نقض 

                آن ميباشم.                                                                                       

 ارزيابي و داليل محكمه:
 

نظرباينكه: سرقت از طرف شب با تهديد سالح صورت گرفته ، با نظر داشت 
( قانون جزاء در زمينه قابل تطبيق نبوده و حكم ماده 459حاالت قضيه، حكم ماده )

 ( قانون مذكور در مورد قابل تطبيق ميباشد.456)
( قانون جزاء خطا در تطبيق قانون بوده، اعتراض 459استناد محكمه به ماده ) آنبنابر 

 وارد است. 
 :هيئت قضائي در زمينه حكم ذيل را صادر نمودلذا 

 
 
 
 
 

 نص حكم:
ما هئيت قضائي ديوان...............محكمه استيناف واليت................در جلسه 

( 33اء متكي به ماده )علني منعقده تاريخي................بحضور طرفين قضيه باتفاق آر
( قانون اجراآت 68( ماده )2( فقره )2قانون تشكيل و صالحيت محاكم با رعايت بند )

جزائي مؤقت فيصله .............مورخ..................... ديوان ................ محكمه ابتدائيه 
( 1به جرم سرقت را طبق فقره )..............را نقض و شما................ولد...............متهم 

( سال حبس 7( قانون جزاء از آغاز توقيف     ...................... به مدت )456ماده )
( قانون ج به مصادره تنفگچه مكروف 119محكوم به مجازات نموديم و طبق ماده )

 روسي نمبر ........... بدست آمده نيز اصدار حكم نمويم.
 



 

 

      ............................................                                            ............. 
 قاضي ديوان                                                  قاضي ديوان           

.............................................................. 
تيناف                                                                                رئيس ديوان جزاء محكمه اس
...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ! محترم رئيس صاحب ديوان جزاي ستره محكمه
.................... من ................... ولد ....................... اعتراض خود را بر فيصله .. 

 تقديم ميدارم:  ....... محكمه استيناف واليت ............. ذياًل...............مورخ..................... ديوان جزاء
من در ليل ............... مورخ................... بخانه دوستم كه با وي معامله قرضداري داشتم رفته بودم بين 

همسايه كه از موضوع خبر نداشت به حوزه پوليس اطالع داد پوليس آمده   مرا به ما صدا بلند شد 
اتهام سرقت گرفتار و به حوزه انتقال داده. من مرتكب جرم سرقت نشدم سابقه جرمي ندارم محكمه 

ارنوال بمدت سه سال حبس محكوم به مجازات كرد به اثر څابتدائيه ......... مرا به موجب دعوي مجرد 
ارنوال دوسيه بديوان جزاء ........ محكمه استيناف واليت ............ محول شد څقناعت من و عدم 

محكمه مذكور طي فيصله ......... مورخ ................... فيصله ابتدائيه را نقض و من معترض را بمدت 
 ( سال حبس محكوم نمود فيصله ديوان مذكور بداليل ذيل قابل نقض ميباشد:7)

 اعتراض فرجام خواه



 

 

( قانون جزاي كه ديوان جزاي محكمه استيناف به 456اتهام منسوب به من ماده )در  -
 آن استناد نموده بي مورد بوده محكمه مرتكب خطاء در تطبيق قانون گرديده.

من به جرم سرقت اعتراف نكرده بودم محكمه تحتاني بدون موجوديت داليل كافي  -
ه مذكور در مخالفت با ماده حكم محكم  الزام به محكوميتم اصدار حكم نموده كه

 ( قانون اساسي قرار داشته مواجه به بطالن است.31)

را عليه من  مكروف روسي نمبر ...........  محكمه بدست آمدن يك ميل تفنگچه  -
 دليل الزام و از جمله احوال مشدده تلقي نموده و مجوز قانوني ام را در نظر نگرفته.

هم به نقض فيصله .................. مورخ ...................... غير از هيئات محترم قضائي ميخوا  بنًا
  قانوني ديوان جزاء محكمه استيناف واليت.................. تصميم اتخاذ فرمايند.

 بااحترام                                                                             
                                                                              .................... 

 فرجام خواه                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـالمي افــغانســـتانجــــمهوري اســ
 ستــــره محــكمه

 ديوان )                (
 

 ارنوالڅ               
                              فرجام خواه:                                  

 ..     متهم ..........................ولد..................سن ....................... شغل................. سكونت....................                
                                                 

 .........................                                                      نوع واقعه ..................
 محل واقعه .........................................                                                      

                                                                                         ...............نمبر و تاريخ قرار...
 تعداد اوراق قرار ...................

 قرار قضائي
 



 

 

 تاريخ واقعه ........................................
 

 هدلوي خداي په نام
 

در جلسه قضائي منعقده تاريخي .................. هيأت قضائي ديوان ................... 
ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان راجع به  قضيه................ ذياًل رسيده گي و 

 تصميم اتخاذ نمود.      
                                  

يعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي اوراق قضيه ذر :اجراآت اداري  
............... باساس فرجام خواهي متهم واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... 

 كتاب ثبت اجراآت قضائي ديوان ميباشد.
 :خالصه جريان قضيه و نص حكم محكمه استيناف

ضيه طوريست كه متهم مذكور به اتهام سرقت منزل  به مالحظه سوابق، رويداد ق
...............  گرفتار و تحت تحقيق قرار گرفته بعداز اكمال تحقيق و ترتيب اتهام نامه، 

محكمه ابتدائيه....................... احاله و محكمه موصوف طي فيصله .............  دوسيه به
را بمدت سه سال حبس محكوم نموده طرفين  ( قانون جزاء متهم 459خويش طبق ماده )

بر فيصله ابتدائيه قناعت ننموده ، باالثر قضيه بديوان ................ محكمه استيناف 
.................. محول و بعداز تقديم اعتراضات، ديوان مذكور حكم محكمه ابتدائيه را به 

.......... حكم ذيل را صادر علت خطاء در تطبيق قانون نقض و به موجب فيصله ......
 نموده است: 

ما هئيت قضائي ديوان...............محكمه استيناف واليت................در جلسه علني منعقده 
( قانون تشكيل و 33تاريخي................بحضور طرفين قضيه باتفاق آراء متكي به ماده )

( قانون اجراآت جزائي مؤقت 68)( ماده 2( فقره )2صالحيت محاكم با رعايت بند )
فيصله ..........مورخ.................. ديوان ............... محكمه ابتدائيه .............را نقض و 

( قانون جزاء از 456( ماده )1شما................ را به جرم سرقت مورد بحث طبق فقره )
( سال حبس محكوم به مجازات نموديم و 7) به مدت .......................ابتدائي توقيفي   



 

 

( قانون ج به مصادره تفنگچه مكروف روسي نمبر ........... بدست آمده 119طبق ماده )
 اصدار حكم نموديم.

ارنوالي به حكم محكمه قناعت و دوسيه باساس فرجام خواهي متهم جهت غور څ
 فرجامي واصل و فشرده اعتراض فرجام خواه قرار ذيل است.

 

 صه اعتراض فرجام خواه :خال
( قانون جزاي كه ديوان جزاي محكمه 456در اتهام منسوب به من ماده ) -

استيناف به آن استناد نموده بي مورد بوده محكمه مرتكب خطاء در تطبيق 
 قانون گرديده.

من به جرم سرقت اعتراف نكرده بودم محكمه تحتاني بدون موجوديت  -
حكم محكمه   صدار حكم نموده كهداليل كافي الزام به محكوميتم ا

( قانون اساسي قرار داشته مواجه به بطالن 31مذكور در مخالفت با ماده )
 است.

محكمه بدست آمدن يك ميل تفنگچه را عليه من دليل الزام و از جمله   -
 احوال مشدده تلقي نموده و مجوز قانوني ام را در نظر نگرفته.

م به نقض فيصله .................. مورخ از هيئات محترم قضائي ميخواه بنًا 
...................... غير قانوني ديوان جزاء محكمه استيناف واليت.................. 

  تصميم اتخاذ فرمايند.
 

 

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي :
قسميكه مالحظه مي شود فيصله محكمه استيناف مدلل هستند و قانوني 

( ق.ا.م.م 71( ماده)2و 1م خواه كه واجد شرايط مندرج فقره )بوده اعتراض فرجا
نمي باشد بر فيصله وارد نيست و در حكم محكمه تخطي قانوني ديگر كه موجب 



 

 

نقض و بطالن آن گردد وجود ندارد از نظر ما مستشاران تائيد مي باشد تحليل و 
ه جلسه ( قانون تشكيل و صالحيت محاكم ب22ارزيابي فوق طبق هدايت ماده )

 قضائي تقديم است.
 
         ................................                    .................................. 

 مستشار قضائي ستره محكمه       مستشار قضائي ستره محكمه     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص قرار:
عقده ماهيأت قضائي ديوان جزاء عمومي ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه من

( 2تاريخي.............. به اتفاق اراء با نظر داشت ارزيابي و داليل مستشاران ، طبق فقره )
( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به تائيد قانونيت فيصله نمبر ..............  26ماده )

.... تصميم مورخ .................. ديوان ............... محكمه استيناف واليت .................
 اتخاذ نموديم.

 تحريرات دوسيه را به منظور اجراآت قانوني و تنفيذ حكم  به مرجعش ارسال نمايد.
.......................................                        ................................. 

 عضو ستره محكمه                         عضو ستره محكمه     
 ج.ا.ا                                                        ج.ا.ا           

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 نمونه هاي جزائي

 احكام تعديلي  –بخش چهارم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دولــت ج.ا.ا ارنوالیـــڅلــــوي 
 استيناف واليت .................. څارنوالی
 ائيه...............................ابتد څارنوالی

 
 ارنوال موظف:................................څشهرت 

 ................. شهرت متهم يا متهمين:............................ولد.......................سن........................ شغل.............. سكونت.
 

................ سال ....................... نوع واقعه :................  محل واقعه:.......................... تاريخ نمبر آگاهي قضيه: ......
 :......................... سرنوشت متهم.................... از تاريخ ............................. تحت توقيف قرار دارد.هواقع

 ارنوالدعوی څفورم 



 

 

 
 ديوان ................... محكمه ابتدائيه .........................!  به رياست محترم

من څارنوال موظف دعوي خود را بر................... متهم در پيشگاه اين محكمه 
 به شرح ذيل اقامه مي نمايم.

 
 فشرده جريان قضيه:

ي واقع ده ( دولت3به پوليس اطالع رسيده كه ............. گدام دار گدام نمبر )
مزنگ كابل همه روزه  در ختم وقت رسمي كار يك بوجي گندم را از گدام كشيده، 

 در موتر تكسي با خود مي برد.
( بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ............. هئيت موظف 3:55باالثر حوالي ساعت )

پوليس، گدام دار مذكور را در حاليكه يك بوجي هشت سيره گندم را خارج از 
حوطه گدام در موتر تكسي جا بجا مي نموده بالفعل گرفتار، توقيف و قضيه تحت م

 تحقيق قرار مي گيرد.
متهم در اظهارات ابتدائي نزد پوليس به جرم خويش اعتراف نموده كه 
 اظهارات وي قيد ورق............ دوسيه ميباشد، اما در صفحه تحقيق از ارتكاب جرم

حل گرفتاري حاضر بوده عليه وي اداي شهادت نموده اند انكار ورزيده. شهود كه در م
كه قيد ورق............. دوسيه ميباشد ويك بوجي گندم بدست آمده از نزد متهم واپس 

 به گدام مذكور تسليم داده شده است.
 داليل الزام ومطاليه څارنوال:

آنرا متهم مذكور بالفعل همراه با يك بوجي هشت سيره گندم كه مجوز قانوني  -
 بدست نداشته گرفتار گرديده.

 در اظهارات ابتدائي به جرم خويش اعتراف نموده. -

 شهوديكه در محل گرفتاري حاضر بوده عليه وي اداي شهادت كرده اند. -

( پنجاه هزار سير 51111در تصفيه حسابي كه با متهم صورت گرفته جمعًا ) -
( سير 41111)گندم باسم وي قيد دفتر بوده، ولي گندم موجود در گدام 

 تثبيت گرديد.



 

 

 ( سير گندم كمبود را ارائه نمايد.11111ومتهم نتوانسته سند مجراي )

بنابر جريان وداليل فوق از هئيت محترم قضائي ميخواهم.............. متهم را طبق فقره 
( قانون جزاء به پانزده سال حبس ومبلغ 273( ماده )1( وفقره )268( ماده )2)
( ده هزار سير گندم اختالس 11111يليون افغاني جزاي نقدي معادل )( يك م1111111)

( سير گندم اختالس شده كه آنرا حيف ميل نموده محكوم به مجازات 9992شده ورد )
 فرمايند، تا پند به خودش وعبرت به ديگران گردد.

 بااحترام                    
           .................................  
 څارنوال موظف                      
 
 
 
 
 
 

 

 

 ................   !.....برياست محترم ديوان .....................محكمه ابتدائيه 
 

من ...................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در 
 رم:موظف ذياًل جواب ارائه ميدا څارنوالبرابر دعوي 

 تفصيل جواب:
من مرتكب جرم اختالس نشده ام، پوليس مرا اشتباهًا گرفتار نموده، در طول 
مدتي كه به صفت گدامدار مقرر وايفاي وظيفه نموده ام هيچگاه مال دولت را حيف 
وميل نكرده ام، اشخاص مغرض به پوليس اطالع كاذب داده اند و اسناد مجرائي 

 ود گرديده.( سير گندم از نزدم مفق11111)

 فورم جواب متهم

 



 

 

از هئيت محترم قضائي ميخواهم به برائت ذمه ام از اتهام منسوبه اصدار حكم  
 فرمايند.

  بااحترام           
  ................................. 

 متهم           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 د افغانستان اسالمي جمهوريت               جمهوري اسالمي افغانستان  

 ــــره محــكمهست
 د )                ( ابتدائيه محكمه           

 د )               ( ديوان
 

 ارنوال :  ...............................................څ
 .................. سكونت.............متهم:...................................  ولد.............................سن................. شغل ......... 
 

 ...................                                                          نوع واقعه ............................................                   محل و تاريخ واقعه ..................................
           تاري ...........................                   سرنوشت متهم ............................................................تاريخ ومحل گرف

                                             
 دلوي خداي په نامه

 

ياست ................ عضويت در جلسه قضائي منعقده تاريخي......................... بر   
..............  و ..................  راجع به قضيه ......................................................... ذياًل 

 .رسيده گي به عمل آمد
 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................. څارنوالي اجراآت اداري: 
ه ...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت ابتدائي

 .قضائي ديوان ميباشد
  خالصه دعوي:

څارنوال ادعا نموده كه پوليس بر اساس اطالع قبلي ................... گدامدار  
از ظهر روز چهار  ( بعد3:55( واقع ده مزنگ كابل را حوالي ساعت )3گدام نمبر )

 نمبر و تاريخ فيصله........................
 ...............نمبر و تاريخ ابالغ حكم 

 .....تعداد اوراق فيصله ...................

 فيصله جزائي:

 



 

 

 شنبه مورخ................. باتهام اختالس، بالفعل همراه با يك بوجي هشت سيره گندم
خارج محوطه گدام مذكور كه درموتر تكسي جابجا مي نموده گرفتار، توقيف و قضيه 

 تحت تحقيق قرار گرفته است.
 

 داليل الزام ومطالبه څارنوال:
هشت سيره گندم كه مجوز قانوني آنرا متهم بالفعل همراه با يك بوجي  -

 بدست نداشته گرفتار گرديده.

 در اظهارات ابتدائي به جرم خويش اعتراف نموده. -

 شهوديكه در محل گرفتاري حاضر بوده عليه وي اداي شهادت نموده اند. -

( پنجاه هزار 51111در تصفيه حسابي كه با متهم صورت گرفته، جمعًا ) -
( 41111ر بوده، ولي گندم موجود در گدام )سير گندم باسم وي قيد دفت

( ده هزار سير 11111چهل هزار سير تثبيت ومتهم نتوانسته سند مجرائي )
 گندم كمبود را ارائه نمايد.

( ماده 2څارنوال بنابر داليل فوق از محكمه تقاضا نموده تا متهم طبق فقره )
( 1111111ومبلغ ) ( قانون جزا به پانزده سال حبس273( ماده )1( وفقره )268)

( ده هزار سير گندم اختالس 11111يك ميلون افغاني جزاي نقدي معادل )
( سير گندم كه آنرا حيف وميل نموده محكوم به مجازات 9992شده ورد )

 گردد. اصل دعوي ضم دوسيه ميباشد.
 

 تفهيم حقوق اساسي متهم:
موقت ( قانون اجراآت جزائي 5( قانون اساسي وماده )31طبق ماده ) 

 حقوق اساسي متهم مذكور برايش تفهيم گرديد.
پس از دعوي وتفهيم حقوق اساسي، در رابطه به دعوي څارنوال از متهم  

استجواب بعمل آمد، اظهار داشت، دعوي څارنوال برايم داده شود تا جواب تحريري 
 خود را حاضر نمايم. سپس جواب تحريريش را تقديم كه فشرده آن قرار ذيل است.

 



 

 

 
 
 
 

 خالصه جواب متهم:
متهم در جوابش تحرير نموده كه مرتكب جرم اختالس نشده، پوليس او را 
اشتباهًا گرفتار نموده، اتهام منسوبه عليه وي عاري از حقيقت بوده و اشخاص 

( ده هزار سير 11111مغرض به پوليس اطالع كاذب داده اند، و سند مجرائي )
مه خواهان اصدار حكم به برائت ذمه اش گندم از نزدش مفقود گرديده از محك

 از اتهام منسوبه گرديده است. اصل دفاعيه ضم دوسيه ميباشد.
  
 ارزيابي وداليل محكمه: 
 نظر به اينكه: 

 متهم از طرف پوليس محل بالفعل گرفتار گرديده. -

يك بوجي هشت سيره گندم بدون داشتن مجوز قانوني خارج از محوطه  -
 ه.گدام از نزدش بدست آمد

شهوديكه در محل گرفتاري حاضر بوده عندالمحكمه عليه وي اداي  -
 شهادت نموده اند.

( سير گندم 51111در تصفيه حسابي كه با متهم صورت گرفته جمعًا ) -
( سير ظاهر شده 41111باسم وي قيد دفتر بوده، ولي گندم موجود در گدام )

عندالمحكمه ارائه ( سير گندم كمبود را 11111ومتهم نتوانسته سند مجرائي )
 نمايد.

 هئيت قضائي در زمينه حكم ذيل را صادر نمود.
 
 



 

 

 
 

 
  نص حكم:

ما هئيت قضائي ديوان .................. در جلسه علني منعقده تاريخي ................. 
( ماده 2به حضور حقيقي طرفين قضيه، باتفاق آراء متكي به داليل فوق، طبق فقره )

( قانون جزاء تو .................... ولد................... را 273( ماده )1فقره )( و جزء اول 268)
در قضيه اختالس مورد ادعا، از ابتداي توقيفي مورخ  .................. به مدت پنج سال 

(ده هزار سير 11111( يك مليون افغاني جزاي نقدي معادل )1111111حبس ومبلغ )
( سير گندم اختالس شده به گدام دولتي مذكور محكوم 9992گندم اختالس شده ورد )

 به مجازات نموديم.
 
 

       ...................                         ................... 
 قاضي ديوان              قاضي ديوان         

 
.................................................... 

 محكمه ابتدائيه رئيس ديوان جزاي
..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 ارنوالي دولت جمهوري اسالمي افغانستانڅلوي 
 ارنوالي استيناف واليت ..........................څ

 
 : مستأنف        

 .................... سن ........ شغل................. سكونت .....................متهم: ........................ ولد.....                   
 
 

 
 

 به رياست محترم ديوان .................... محكمه استيناف واليت ................ !
اينجانب كه شهرتم در فوق ذكر گرديده بر فيصله نمبر ................. مورخ  

.... ديوان .......... محكمه ابتدائيه ................... اعتراض قانوني خود را ذياًل ...............
 ارائه ميدارم:

 :فشرده جريان قضيه
( دولتي واقع ده مزنگ كابل بتاريخ 3...................... گدامدار گدام نمبر )

رفتار، توقيف و ......... باتهام اختالس، بالفعل همراه با يك بوجي هشت سيره گندم گ
قضيه تحت تحقيق وتعقيب عدلي قرار گرفته. پس از اقامه دعوي بر متهم،  
ديوان..................  محكمه ابتدائيه ............ متهم را طي فيصله نمبر........... مورخ........... 

( يك مليون افغاني 1111111( قانون جزا به پنج سال حبس و )271و286طبق ماده )
( سير گندم 9992( ده هزار سير گندم اختالس شده ورد )11111زاي نقدي معادل )ج

اختالس شده محكوم به مجازات نموده، كه فيصله متذكره محكمه بنابر داليل ذيل 
 قانوني نبوده وقابل نقض ميباشد:

 

 فورم اعتراض مستأنف

 څارنوال

 ......................................       محل واقعه.............................................................قعه..........نوع وا
 .....تاريخ واقعه....................................................        سرنوشت متهم...........................................



 

 

 
 

 
 :داليل و مطالبه څارنوال

شامل حبس طويل ( قانون جزا كه 268( ماده )2څارنوال ابتدائيه به فقره ) -
الي پانزده سال بوده استناد نموده، اما محكمه به حل اقل آن حكم صادر 

 كرده كه خطا در تطبيق قانون ميباشد.

مجازات مندرج حكم محكمه ابتدائيه متناسب به جرم ارتكاب شده نبوده  -
 ودر اصالح متهم تاثير مثبت نمي گذارد.

ر حال وكارمند دولت متهم در تاريخي كه مرتكب جرم شده گدامدار ب -
 بوده، اما محكمه حين تقدير مجازات وظيفه رسمي ويرا در نظر نگرفته.

 بنابر آن از هئيت محترم قضائي خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم.
                                           

 بااحترام                                                                   
                                                 .......................... 
 څارنوال معترض                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 .................!والیت  برياست محترم ديوان ...............................محكمه استيناف
 

من ................ولد...........................در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در برابر 
محكمه  ........... مورخ....... ديوان........... جواب و بر فيصله څارنوالاعتراض 

 ابتدائيه.................... اعتراض خود را ذياًل ارائيه مي نمايم. 
 ه قناعت نكرده و آنرا عادالنه نمي دانم.ابتدائيمن به حکم محکمه  -

به اتهام مورد ادعاي څارنوال اعتراف ننموده ام تا موجب محكوميتم به  -
 جزا مي گرديد.

 بنًا خواهان نقض فيصله متذكره و برائت ذمه خود ميباشم.
 باحترام        

...................                                                                                                                                  
 متهم
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

فورم اعتراض يا جواب 
 متهم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 د افغانستان اسالمي جمهوريت          جـمهوري اسالمي افغانسـتان   
 ستــــره محــكمه

 د )                 ( استيناف محكمه         
 ( ديوان     )               د                            

 
 ارنوالڅ            

 مستأنف: 
 ... ولد..........................سن..................شغل................سكونت................... .................متهم: ...             

 
 ...............                                                        تاريخ واقعه:.......................  
 نوع واقعه:.........................................                   
 محل واقعه: ........................................   

 دلوي خداي په نامه
............ برياست................وعضويت در جلسه قضائي منعقده تاريخي.............

.................و ................. راجع به قضيه ......................................................... ذياًل 
     رسيده گي به عمل آمد.

 
. څارنوالي اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ ................  اجراآت اداري:

ابتدائيه ...............واصل و قيد شماره .............. مورخ  ................... كتاب ثبت اجراآت 
 .قضائي ديوان ميباشد

 نمبر و تاريخ فيصله: .......................... 
       نمبر وتاريخ ابالغ حكم:....................  

 تعداد اوراق فيصله: ...........................                                  
 

 :جزائي فيصله



 

 

 
 
 
 
 
 

 خالصه جريان قضيه و حكم محكمه ابتدائيه:
ارنوال موظف څديوان ...................... محكمه ابتدائيه ........................ از اثر دعوي 

دوسيه نسبتي متهم مذكور را تحت رسيده گي قرار داده و در زمينه حكم ذيل را صادر 
 نموده اند: 

ما هئيت قضائي ديوان .................. در حلسه علني منعقده تاريخي ................. به حضور 
( و جزء 268اده )( م2حقيقي طرفين قضيه، باتفاق آراء متكي به داليل فوق، طبق فقره )

( قانون جزاء تو .................... ولد................... را در قضيه 273( ماده )1اول فقره )
( سال حبس ومبلغ 5اختالس مورد ادعا، از ابتدائيه توقيفي مورخ  .................. به مدت )

گندم اختالس  (ده هزار سير11111( يك مليون افغاني جزاي نقدي معادل )1111111)
( سير گندم اختالس شده به گدام دولتي مذكور محكوم به مجازات 9992شده ورد )

 :نموديم
 

 خالصه اعراض څارنوال:
( قانون جزا كه شامل حبس طويل 268( ماده )2څارنوال ابتدائيه به فقره ) -

الي پانزده سال ميباشد استناد نموده، اما محكمه به حد اقل آن حكم صادر 
   خطا در تطبيق قانون ميباشد. كرده كه

مجازات مندرج حكم محكمه ابتدائيه متناسب به جرم ارتكاب شده نبوده  -
 ودر اصالح متهم تاثير مثبت نمي گذارد.

متهم در تاريخي كه مرتكب جرم شده گدامدار بر حال وكارمند دولت  -
 بوده، اما محكمه حين تقدير مجازات وظيفه رسمي ويرا در نظر نگرفته.

رنوال بنابر داليل فوق خواهان نقض فيصله مورد اعتراض گرديده. اصل اعتراض ضم څا
 دوسيه ميباشد.



 

 

 
 
 

 خالصه جواب واعتراض متهم:
 من به حكم محكمه ابتدائيه قناعت نكرده وآنرا عادالنه نمي دانم. -

به اتهام مورد ادعاي څارنوال ابتدائيه اعتراف ننموده ام تا موجب  -
 يگرديد.محكوميتم به جزا م

 متهم در اخير خواهان نقض فيصله مورد اعتراض وبرائت ذمه خود گرديده است.
 

 ارزيابي وداليل محكمه:
اينكه ديوان ............... محكمه ابتدائيه.............، جرم ............. متهم را  -

ه ( قانون جزا ثابت دانست268( ماده )2بنابر داليل ارائه شده، در محدوده فقره )
قانوني بوده، خطا در تطبيق قانون صورت نگرفته تا موجب نقض فيصله مورد 

 اعتراض گردد.

چون الزاميت متهم بنابه گرفتاري بالفعلش همرا با يك بوجي هشت سيره  -
گندم وبه سبب شهادت شهود عندالمحكمه و به دليل اينكه در تصفيه حساب 

يد دفتر بوده كم ظاهر شده ( سير گندم از مقداري كه باسم وي ق11111مقدار )
وسند مجرائي آنرا عندالمحكمه ارائه كرده نتوانسته ثابت دانسته شده اعتراض 

 متهم وارد نيست.

( ده هزار سير وزياد است 11111نظر به اينكه مقدار گندم اختالس شده ) -
جرم متهم سنگين بوده، اما تقدير جزاي پنج سال حبس )حداقل جزاي پيشبيني 

( قانون جزا( نظر به اوضاع واحوال وي برايش خفيف 268( ماده )2) شده در فقره
مي باشد، و در فيصله محكمه ابتدائيه تناسب جرم وجزا رعايت نشده جزاي 

 مقدره در آن قابل تعديل دانسته مي شود.

 صادر نمود. بنابر آن هئيت قضائي در زمينه حكم ذيل را



 

 

 
 نص حكم: 
.. محكمه استيناف واليت ........ در جلسه علني منعقده ما هئيت قضائي ديوان......... 

تاريخي......... به حضور حقيقي طرفين قضيه، باتفاق آراء، متكي به داليل فوق طبق 
( قانون ت. ص. م حكم مندرج فيصله نمبر ......... مورخ ......... 33( ماده )2فقره )

( 268( ماده )2.... را تعديل و مطابق فقره )ديوان.................... محكمه ابتدائيه .......
( قانون جزاء تو.............. ولد................ را در قضيه 273( ماده )1وجزء اول فقره )

اختالس مورد ادعا، از ابتداي توقيفي مورخ......... به مدت يازده سال حبس ومبلغ 
هزار سير گندم اختالس ( ده 11111يك ميلون افغاني جزاي نقدي معادل ) 111111

 ( سير گندم اختالس شده محكوم به مجازات نموديم.9992شده ورد )
 

    ...................        ................... 
                                             قاضي ديوان        قاضي ديوان    

...................................................................... 
 رئيس ديوان.......... محكمه استيناف واليت

..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 برياست محترم ديوان........... ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان !
 

. در حال داشتن اهليت كامل حقوقي اعتراض خود من............... ولد................
را بر فيصله نمبر ............ مورخ................ ديوان.............. محكمه استيناف واليت 

 ............... ذياًل تقديم ميدارم.
 

 خالصه جریان قضیه و حکم محکمه استیناف:

اختالس گرفتار و توقيف شدم قضيه .................... از طرف پوليس باتهام بتاریخ
تحت تحقيق وتعقيب عدلي قرار گرفت. بنابه دعوي څارنوال در حاليكه به جرم اعتراف 
هم نكرده بودم ديوان................. محكمه  ابتدائيه ................. مرا طي فيصله نمبر ......... 

يلون افغاني جزاي نقدي معادل يك م 1111111مورخ ..........، به پنج سال حبس ومبلغ 
 ( سير گندم محكوم به جزا نمود.9992ورد )

استيناف  شدم. ديوان ............. محكمه بر فيصله محكمه ابتدائيه استيناف طلب 
واليت........... ، نيز به اعتراض من غور نكرده، طي فيصله نمبر ................. مورخ 

 ل را صادر نموده اند....................... حكم ذي
 

 نص حكم استيناف: 
ما هئيت قضائي ديوان........... محكمه استيناف واليت ........ در جلسه علني 
منعقده تاريخي......... به حضور حقيقي طرفين قضيه، باتفاق آراء، متكي به داليل فوق 

مورخ ......... ديوان طبق  ماده )      ( قانون ت. ص. م حكم مندرج فيصله نمبر ......... 
( 1( وجزء اول فقره )268( ماده )2محكمه ابتدائيه ........... را تعديل نموده مطابق فقره )

( قانون جزا............ تو.............. ولد........... را در قضيه اختالس مورد ادعا، از 273ماده )
 ابتداي توقيفي مورخ......... به 

 فورم اعتراض فرجام خواه



 

 

يك ميلون افغاني جزاي نقدي معادل  1111111مبلغ /مدت يازده سال حبس و
( سير گندم اختالس شده محكوم 9992( ده هزار سير گندم اختالس شده ورد )11111)

 به مجازات نموديم.
 

چون فيصله ديوان مذكور غير عادالنه و خالف قانون صادر يافته بناًء داليل ذيل قابل 
 نقض مي باشد.

 

 م خواه:خالصه اعتراض ومطالبه فرجا
من بكدام جرم اعتراف نكرده بودم، محكمه تحتاني بدون موجوديت دليل  -

كافي الزام به محكوميتم اصدار حكم نموده. اجراآت محكمه مذكور 
 ( قانون اساسي صورت گرفته قابل ابطال است.31خالف ماده )

در محاكم تحتاني بدست آمدن يك بوجي گندم، از نزدم، عليه من بحيث  -
 قبول شده، اما بداليل توجه صورت نگرفته. دليل الزام

محكمه تحتاني در تعديل جزاء از پنج سال حبس به يازده سال حبس  -
 احكام قانون وعدالت را در نظر نگرفته.

 بنًا از هئيت محترم قضائي خواهان نقض فصيله مورد اعتراض مي باشم.
                                                                                .................   

 فرجام خواه                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جــــمهوري اســــالمي افــغانســـتان
 ستــــره محــكمه

 ديوان )                (
      

 ارنوالڅ                 
                                                              :فرجام خواه 

                                                     .................. شغل .................. سكونت.....................سن ........................ولدمتهم ..........................                    
 نوع واقعه ...........................................                                                      
 محل واقعه .........................................                                                      

 ......................................تاريخ واقعه ..
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي .................. هيأت قضائي ديوان 
................... ستره محكمه جمهوري اسالمي افغانستان در قضيه................ ذياًل 

                   تصميم قضائي اتخاذ نموده اند.                     
 

اوراق قضيه ذريعه صادره .............. مورخ .................   اجراآت اداري:
........... مورخ  ....واصل و قيد شماره ... ............څارنوالي استيناف ........

 ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي ديوان ميباشد.
 

 نمبر و تاريخ قرار: ............... جزائي: قرار
 تعداد اوراق قرار: ................                                  

 



 

 

 محکمه استیناف: جریان قضیه و حکمخالصه 
( ده هزار سير گندم گرفتار 11111به مالحظه سوابق................... باتهام اختالس )

وتحت تحقيق قرار گرفته، بعد از اكمال تحقيق وترتيب اتهامنامه دوسيه به محكمه احاله 
اول ( وجزء 268( ماده )2گرديده. محكمه موصوف طي فيصله............. متهم را طبق فقره )

يك مليون افغاني  1111111( قانون جزاء به مدت پنج سال حبس ومبلغ 273( ماده )1فقره )
( سير گندم اختالس 9992( ده هزار سير گندم اختالس شده و رد )11111جزاي نقدي مادل )

شده محكوم.......... به مجازات نموده. طرفين به فصيله محكمه ابتدائيه قناعت نكرده باالثر 
ديوان.......... محكمه مذكور طي فيصله نمبر ............... مورخ ........... تعدياًل حكم  قضيه به

 ذيل را عليه متهم صادر نموده:
ما هئيت قضائي ديوان............. محكمه استيناف واليت.............. در جلسه علني  

اء ، متكي به داليل فوق طبق ماده منعقد تاريخي............... به حضور حقيقي طرفين، باتفاق آر
)       ( قانون ت.ص.م حكم مندرج فيصله نمبر ......... مورخ .......... ديوان محكمه ابتدائيه را 

( قانون جزاء تو.......... 273( ماده )1( وجزء اول فقره )268( ماده )2تعديل و مطابق فقره )
( 11ز ابتداي توقيفي مورخ............... به مدت )ولد..........  را در قضيه اختالس مورد ادعا ا

( ده هزار سير 11111يك ميلون افغاني جزاي نقدي معادل ) 1111111يازده سال حبس ومبلغ /
( سير گندم اختالس شده به گدام مذكور دولت محكوم به 9992گندم اختالس شده ورد )

 مجازات نموديم.
. دوسيه از اثر فرجام خواهي متهم به اين ديوان واصل څارنوال به فيصله نمبر فوق قناعت نموده

 وفرجام خواه اعتراض خود را تقديم كه قرار ذيل است.
 

 خالصه اعتراض و مطالبه فرجام خواه:
من به كدام جرم اعتراف نكرده بودم، محكمه تحتاني بدون موجوديت دليل  -

ر خالف كافي الزام به محكوميتم اصدار حكم نموده. اجراآت محكمه مذكو
 ( قانون اساسي بوده وقابل ابطال است.31ماده )

عليه من دليل الزام   در محاكم تحتاني بدست آمدن يك بوجي گندم از نزدم، -
 قبول شده وبه داليلي كه من داشتم توجه صورت نگرفته.

محكمه تحتاني در تعديل جزايم از پنج سال حبس به يازده سال حبس احكام  -
 ر نگرفته.قانون وعدالت را در نظ

 فرجام خواه در اخير اعتراضش خواهان نقض فيصله مورد اعتراض گرديده است.



 

 

 
 
 

 تحليل وارزيابي مستشاران قضائي:
با توجه به فصيله نمبر............. ديوان.......... محكمه استيناف واليت.................  

ليه.......... متهم طبق حكم فقره واعتراض فرجام خواه، ديده مي شود كه در فيصله نمبر فوق ع
( قانون جزاء تعيين وتقدير مجازات گرديده، 273( ماده )1( وجزء اول فقره )268( ماده )2)

( قانون ا.ج.م نبوده بر فيصله 71(ماده )2و1اعتراض فرجام خواه واجد شرايط مندرج فقرات )
 وارد نمي باشد.

. ديوان........ محكمه استيناف واليت مذكور قانوني بناًء از نظر ما مستشاران فيصله نمبر .......
 وقابل تائيد ميباشد. 

( قانون تشكيل وصالحيت محاكم جهت اتخاذ تصميم به 22تحليل وارزيابي فوق طبق ماده )
 جلسه قضائي تقديم است.

       ...........................................           ........................................... 
 مستشار قضائي ستره محكمه            مستشار قضائي ستره محكمه       

 
  نص قرار: 

ما هئيت قضائي ديوان........... ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه منعقده تاريخي.......... باتفاق آراء 
شكيل وصالحيت ( قانون ت26( ماده )2با نظر داشت تحليل وارزيابي مستشاران، طبق فقره )

محاكم، به تائيد قانونيت فيصله نمبر ......... مورخ.......... محكمه استيناف واليت .......... تصميم 
 اتخاذ نموديم.

 اوراق به منظور نتفيذ حكم واجراآت مقتضي به مرجع مربوطه ارسال گردد.
           .............................                   ............................ 
 عضو ستره محكمه        عضو ستره محكمه      

 ج.ا.ا                  ج.ا.ا            
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 قسمت دوم

  ، حقوق عامه ، فامیلی واحوال شخصیه، حقوق عامه ، فامیلی واحوال شخصیهدر امور مدنیدر امور مدنی    
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اول : توضیح به استهداآت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 حات قانونیمتن پرسش ها وتوضی

 (:1پرسش شماره )
در دعوی دفع تعرض مدعی باید در مدعی بها ذوالید و متصرف باشد، در دعوی دفع  

تعرض اگر مدعی قبل از ترتیب صورت دعوی و یا بعد از ترتیب صورت دعوی و قبل 
پیشبینی شده ماده  از اجراآت مربوط به محصول و درج دعوی در فرومه مخصوص

م .م .ا  .( ق154-153-29ود را کناره نماید. وطبق  مواد )م خ .م.1( ق . 26)
اجراآت شوداگرمدعی علیه خواهان حل و فصل قضیه باشد و مکلف به  ترتیب 

قامه خواهد کرد در این اصورت دعوی گردد. طبیعی است که دعوی غصب را 
صورت نیز مشکل وجود دارد وتغیر در سیر دعوی از یک حالت به حالت دیگر رونما 
 میگردد. در چنین حالت محاکم به مشکل مواجه  بوده. موضوع قابل توضیح میباشد. 

 توضیح:
هرگاه قرارقضائی ویاحکم محکمه به ترک خصومت مدعی دفع تعرض صادر 

( قانون 12وموصوف حاضر به تعقیب دعوی نگردد، مدعی علیه میتواندطبق ماده )
مدعی دفع تعرض ، اصول محاکمات مدنی ، بحیث مدعی دعوایش راعلیه 

 عندالمحکمه اقامه نماید.
 (:2پرسش شماره )

( قانون اصول محاکمات مدنی برای زوج غایب دارای 116-115طبق روحیه مواد) 
مسکن معلوم ومعین پس از اعال ن کتبی محکمه وانقضای میعاد مقرره  بخش اخیر 

 ( باتعیین وکیل برای غایب به موضوع رسیده گی میشود.116ماده )
(  قانون مذکور هرگاه مجلوب بعد ازاستحضاری به 146-145بموجب مواد)و

محکه حاضر نه شودویاغایب گرددبار ثانی وثالث جلب گردیده وازطریق 
 رادیوونشرات به جراید، محکمه اوراغایب ومفقود دانسته وکیل تعیین مینماید. 



 

 

 ابل تطبیق است.موضوع  قابل توضیح می باشدکه  ازجمله دوحالت فوق کدا م مواد ق
 توضیح:

مدت  مذکور ازتاریخ تصمیم قضایی محکمه ذیصالح مبنی بر  دادن مهلت  یک سال  
 به زوج عنین مدار اعتباراست.

 
 (: 3پرسش شماره )
م برای زوج غایب که مسکن معلوم و معین  –م  –( ق ا 116-115از روحیه مواد )

میگردد. که بعد از انقضای میعاد  داشته باشد اعالن کتبی محکمه یک مرتبه یی معلوم
م با تعیین وکیل برای غایب به  –م  –( ق ا 116مقرره بخش اخیر حکم ماده )

موضوع رسیده گی شود، هدایت فرموده . ولی رویه اکثر محاکم بخصوص زوج 
( وفق حکم 146-135غایب که مسکن معلوم و معین داشته باشد وفق حکم ماده )

-145لت شخص غایب که مواد )ام  آنرا پیشبنی نموده با ح( ق ،ا ، م ، 117ماده )
( قانون مذکور تصریح نموده با هم یکسان بوده یا چطور که اکثر محاکم در هر 146

( ق .ا.م.م اجراآت می 117( و )146-145دوحالت متذکره وفق احکام مواد )
 نمایند موضوع قابل بحث است. 

 توضیح:
( قانون اصول  155اعالم محکمه مندرج ماده ) درصورتیکه زوج غایب باوجود وصول

محاکمات مدنی وانقضای مدت معینه به غیابت خود ادامه دهد محکمه طبق حکم ماده 
 (  قانون مذکور باتعیین وکیل برای غایب به موضوع رسیده گی نماید.116)
 
 
 

 (:4پرسش شماره )
شبینی نموده تابع احکام ( ق. ا. م.م. پی203قرار های ذوالیدی  که صدوران را ماده )

استیناف خواهی میباشد یا خیر؟ درمورد قرار ذوالیدی ایکه خالف واقعیت صدور یافته 



 

 

باشد به این معنی که عین در تصرف شخص نمیباشد. اما به مفادوی قرار ذوالیدی 
 صدور یافته ،حکم ازچه قراراست. 

 توضیح:
سایرمواد قانون مذکور ( قانون اصول محاکمات مدنی و408بانظرداشت ماده )

قرارهای ذوالیدی قطعی بوده تابع مراحل استیناف طلبی دانسته نمی شود 
امـادرصورتیکه درصدور قرارهای مذکور احکام قانون رعایت نشده باشدطرف دعوی 

 میتوا ندبرآن ازنگاه قانونیت شکایت واعتراض نماید.
 

 (:5پرسش شماره )
مجلة االحکام از جمله دفوع مقبوله میباشد.  (1660دفع مرور زمان طبق حکم ماده )

در صورتیکه مدعی بالدفع از اثبات دعوای دفع  مرورزمان عاجزشود مطابق ماده 
( قانون اصول محاکمات مدنی سوگند مدعی اصل را مطالبه نماید یا وفق 348)
( قانون مذکور جریان محاکمه ادامه یابددرین خصوص اجراآت محاکم یکسان 350)

( استناد مینمایند موضوع قابل 350( و گاهی به ماده )348زمانی به ماده ) نبوده
 بحث بوده تادر مورد رویه واحد اتخاذ گردد. 

 توضیح:
درصورتیکه مدعی دفع ازاثبات دعوی دفع مرورزمان اظهار عجز نماید ، می تواند 

ی علیه سوگند مدعی اصل راتقاضاکند. اگرمدعی اصل ازسوگند نکول نماید، دفع مدع
(  قانون اصول 350اصل ثابت می گردد وهرگاه سوگندنمایدطبق پراگراف آخر ماده )

محاکمات مدنی، دعوی مدعی به حالت اصلی آن برگشته وجریان محاکمه ادامه می 
 یابد.

 
 

 (:6پرسش شماره )



 

 

( قانون اصول محاکمات مدنی در تعریف مدعابها، اگر پهلوی قوانین 8درماده )
 احکام شرعی(( زیاد شود جمله تکمیل میگردد. ی افغانستان عبارت ))مهوری اسالمج

 توضیح:
(  قانون اصول محاکمات مدنی جامع ومانع بوده ایجاب ایزاد رانمی نماید ،چه 8ماده )

 قوانین افغانستان مبتنی براحکام شرعی بوده  وماده فوق نیز درمطابقت به آن قراردارد.
 

 (:7پرسش شماره )
( قانون اصول محاکمات مدنی این عبارت زیاد شود . 11( ماده )1ه )هرگاه درفقر
و بعد از ثبوت دعوی یک وارث که مدعی است قاضی به تمام مدعابها »بهتر است. 

باالی مدعی علیه حکم نماید و تصریح شود که عندالمراجعه سایر ورثه ،محکوم علیه 
( مجلة االحکام 1642ماده )و مطلب فوق در « حصص آنان را برایشان تسلیم  نماید.

 صراحت دارد. 

 توضیح:
(  قانون اصول محاکمات مدنی درمدلول خودصراحت کافی 11( ماده )1فقره )

 130داشته ، ایجاب ایزاد را نمی نماید، محکـمه می تواند بـانظرداشت موا د
(  مجلة االحکام اجراآت  1642قانون اساسی کشور در روشنی ماده ) 131و

( قانون مدنی 323مصالح ورثه غائب متأثر گردد محکمه طبق ماده  ) ودرصورتیکه
 عمل نماید.

 
 (:8پرسش شماره )

در صورت وحدت »(  قانون اصول محاکمات مدنی چنین آمده است. 15در ماده )
سبب دعوی در مدعا بها و تعدد مدعی علیه ، استدعا توسط عریضه واحد صورت 

ود است. باید مثال داده شود. به نظر من جمله در عبارت مذکور ابهام موج« میگیرد
مذکوره در دعوایی مصداق داردکه مدعی محدوده واحد را که توسط چند نفر غصب 



 

 

چند نفر بصورت  شده است طی عریضه واحد دعوی کند، واگر  چندمحدوده توسط
 جداگانه غصب شده باشد ، بایدبرهرمدعی علیه جداجدااقامه دعوی بعمل آید.

 توضیح:
 بب دعوی  درمدعی به عبارت  است از:س

 عقد. .1

 اراده منفرده . .2

 فعل مضر .3

 فعل مفید. .4

 .قانون .5

طورمثال : دردعوائیکه برمدعی علیهم متعدداقامه میشود سبب دعوی عقد باشد مثاًل 
احمد، شریف و عبداهلل مبلغ نه صد هزار افغانی رامشترکًا به موجب عقد قرض ازنزد 

به پرداخت آن نشده اند محمد به دلیل اینکه سبب حق محمد اخذنموده وبعدًا حاضر 
مورد ادعاعقد قرض بوده و درمورد هرسه مدیون واحد است ، می توا ند برهرسه 

 مدیون طی عریضه واحد اقامه دعوی نماید.
درصورتیکه مثل نمونه فوق سبب دعوی واحد نباشد یعنی سه نفرمدیون مذکور توسط 

ته باشد، محمد بایدطی عریضه ودعوای جداگانه  عقدهای جداگانه ازمحمدقرض گرف
 .برهر مدعی علیه اقامه  دعوی نماید

 
 (: 9پرسش شماره )

ذکر شده « مرور زمان» ( قانون اصول محاکمات مدنی اصطالح 21(ماده )8درفقره )
( هدایت 22یعنی اگر شخصی در برابر دعوی مدعی دفع مرور زمان بگوید، در ماده )

 ( محکمه قرار قضائی صادر نماید. 21ورد تمام فقرات ماده )داده شده که در م

به نظر من ادعای مرور زمان مستلزم ثبوت است. در موردیکه ثبوت ادعا مطرح باشد 
( که 267و 198( بااحکام مواد )21( ماده )8ایجاب فیصله را می نماید. بنًا فقره )



 

 

تناقض قرار دارد. بهتر  صدور قرار قضائی را در ما هئیت دعوی مجاز نمیداند. در
 ( حذف شود. 21است فقره هشت مذکوره از ماده )

 توضیح:
درصورتیکه مرور زمان ایجاب اثبات راننماید محکمه درزمینه به قرار قضایی تصمیم 

فیصله اصدارحکم  درین صورت  طـــی دباشاثبات  مستلزماه گوهر میکنداتخاذ
  1386ر 7ر 5( مؤرخ  2425 -2375شماره )  چنانچه در موردمتحدالمال. رددگ

هکذا اصدار حکم درماهیت دعوی درصورت تصریح . ستره محکمه صراحت دارد
 (  قانون اصول محاکمات مدنی جوازدارد.198قانون طبق هدایت ماده )

 
 (: 10پرسش شماره )

( قانون اصول محاکمات مدنی آمده است هرگاه مدعی بار دوم در میعاد 32در ماده )
قامه دعوی خود حاضر نشود. محکمه مجددًا قرار ترک خصومت صادر می قانونی با

( گفته شده که قرار مذکور تابع استیناف طلبی است.عبارت ماده 33نماید.ودر ماده )
مذکورمبهم و نا مکمل است. باین توضیح که قرار ترک خصومت در غیاب مدعی 

محکمه اولی  حاضر شود و صادر میشود اگر مدعی بعد از سه سال یا اضافه از آن به 
محکمه برایش قرار را ابالغ نماید. و او بر قرارمذکور استیناف طلبی نماید. وبارسوم 

( کمک با مدعی 33دعوی مدعی تحت رسیده گی قرار بگیرد. به نظر من حکم ماده )
مزاحم است . به فکر من باید مدتیکه مدعی میتواند بر قرار محکمه استیناف خواهی 

 یین و قید شود و موجودیت اعذار شرعی از آن مستثنی گردد. نماید تع

 توضیح:
تعیین مدت برای سقوط حق شکایت مدعی غایب قبل از ابالغ ، قانونی نبوده ماده 

(  قانون اصول محاکمات 365متذکره ایجاب ایزاد قید رانمی کند. چنا نچه ماده )
 نی نموده ا ست.مدنی میعادتقدیم شکایت واعتراض رابعدازابالغ پیش بی

 
 



 

 

 (: 11پرسش شماره )

(  قانون اصول محاکمات مدنی در جلسه قضائی پهلوی هئیات قضائی و 48در ماده )
 څارنواالنرا هم تذکر داده است. طوریکه دقت میشود څارنوال طرفین دعوی حضور 

در موضوعات مدنی کدام رول ندارند. بهتر است مطلب فوق حذف شود. زیرا 
 دعی است ، نه مدعی علیه و نه هم وکیل یکی از طرفین دعوی .نه م څارنوال
 توضیح:
حذف می باشد  ( قانون اصول محاکمات مدنی قابل48ارنوال درماده )څکلمه 

وقانون تشکیل وصالحیت  1382وهمچنان بعدازانفاذ قانون اساسی مصوب سال
مدنی  برخی ازاحکام قانون اصول محاکمات 1384قضائیه نافذه سال محاکم قوه

باسیستم قضایی فعلی وقوانین متذکر ه سازگار نبوده ایجاب ایزاد، حذف ،تعدیل ، 
والغارامی نماید بناًء پیشنها د میگرددتاطرح جدید قانون اصول محاکمات  تصحیح

افغانستان  اسالمی مدنی درمطابقت باقوانین نافذه کشور وسیستم قضایی جمهوری
 تنظیم وطی مراحل گردد.

 
 (:12ه )پرسش شمار

( قانون اصول محاکمات مدنی رسیده گی قضیه در دیوانهای 68( ماده )2در فقره )
 محاکم والیات و ستره محکمه اصالح گردد. 

 توضیح:

(  قانون اصول محاکمات 68( ماده )2جمله مندرج استهدائیه  ایجاب ایزاد درفقره )
 مدنی رامی نماید.

 وق نیز درنظرگرفته شود.حین تهیه طرح جدید قانون مذکور ، مورد ف
 

 (: 13پرسش شماره ) 
رسیده گی » (  قانون اصول محاکمات مدنی آمده است. 82در فقره اول ماده )

بدعوی تقسیم یا ترکه از صالحیت محکمه شهری، ناحیوی  ولسوالی میباشد. که عین 



 

 

 به نظر من اگر عبارت ماده« مورد تقسیم یا ترکه در حوزه قضائی آن قرار دارد.
مذکوره اینطور اصالح شود بهتر است:) رسیده گی  تمامًا دعاوی مربوط به عیان مانند 
ترکه، تقسیم، غصب و غیره ازصالحیت محاکم ابتدائی است. که عین مورد دعوی در 

 حوزه قضائی آن قرار داشته باشد.(
 توضیح:

کان وغیره چون تحقیقات درمورد عقارمدعی بها واستفاده ازنظر اهل خبره وپلوان شری
درمحل عقارآسان بوده وباعث سرعت عمل دراجراآت وحل وفصل قضایا می گردد، 
بناًء استهدائیه معقول بوده مراتب مندرج آن حین تهیه طرح جدید قانون اصول 

 محاکمات مدنی درنظرگرفته شود. وفعاًل طبق حکم قانون نافذه اجراآت بعمل آید.
 

 (: 14پرسش شماره )

انون اصول محاکمات مدنی آمده است که هرگاه مدعی علیه در ( ق157در ماده )
موردیکه رد سوگند جواز دارد سوگند را به مدعی رد نماید اگر مدعی غایب گردد. 

( ق ،ا، م آمده است که در 357محکمه  به نکول مدعی حکم می نماید و در ماده )
فصل چهارم باب موضوع مربوط به رد سوگند طرفین به یکدیگر، احکام قسمت اول، 

پنجم قانون مدنی رعایت گردد. که مطلب فوق در جلد دوم قانون مدنی در مواد 
طرفیکه قسم »( آمده است. 1015( بیان گردیده در ماده )1014،1013،1012)

باو متوجه گردیده میتواند قسم را به طرف دیگر رد نماید. مگر اینکه قسم بنابواقعه ای 
ورت نگرفته، صرف از جانب طرفیکه توجیه قسم به او باشد که به اشتراک طرفین ص

( قانون مدنی و ماده 1015شده انجام یافته باشد. بفکر من الزم است که مفهوم ماده )
( قانون اصول محاکمات مدنی توضیح گردد. تا در مورد سوگند تعقید و ابهام 157)

  رفع و به سهولت قابل فهم باشد.
 توضیح:

 ی ذیل توضیح میشود:اارائه مثاله موضوع با
 



 

 

 مثال اول: 
 واقعه به اشتراک طرفین صورت گرفته باشد:        
احمد یک عراده موترش رابه بیع قطعی در بدل مبلغ پنجصد هزارافغانی به عبداهلل فروخت         

بعدًا درخصوص انعقاد عقد بیع مذکور بین طرفین ،دعوی بروز نمود واحمد مدعی دعوی عقد بیع 
اثبات رسانده نتوا نست وتقاضای سوگند عبداهلل مدعی علیه رانموددرین قضیه چون عقدبیع رابه 

واقعه ایست که توسط دوطرف انجام میگردد بنابر آن عبداهلل مدعی علیه می تواند قسم رابه احمد 
 مدعی رد نماید.

 مثال دوم :
 فین صورت گرفته باشد:وا قعه به اشتراک طرفین صورت نگرفته بلکه توسط یکی ازطر        
شریف دیوار باغ محمود راتخریب نمود، محمود برشریف دعوی جبران خساره دیوار         

مخروبه اش رااقامه نمودومبلغ دوصد هزار افغانی رااز بابت خساره وارده ازمدعی علیه 
گند تقاضاکرد،امامحمود مدعی دعوایش راعندالمحکمه به اثبات رسانده نتوانست وتقاضای سو

توسط یک طرف به وقوع  «  تخریب دیوار»شریف مدعی علیه رانمود درین قضیه چون واقعه 
پیوسته وطرف دیگر در آن شرکت نداشته ، شریف مدعی علیه نمی تواند سوگند رابه محمودمدعی 

 رد نما ید.
درقضیه اول الذکر هرگاه عبداهلل مدعی علیه سوگند رابه احمدمدعی رد  تبصره:       

وگند غایب شود ، احمدمدعی مذکور ایدواحمدمدعی رد سوگند رابپذیرد وبعداز قبولی رد سنم
 ،نکول کننده ازحلف دانسته میشود.

 
 (: 15پرسش شماره ) 

( قانون اصول محاکمات مدنی در دعوای مدعی بهای غیر منقول اقامه 215طبق ماده )
ماده مذکوره با ماده  شهود ذوالیدی حتمی پنداشته شده است. اواًل مفهوم مطلب

( صدور قرارقضائی در مورد تفریق ذوالید از 203( یکسان است زیرا در ماده )203)
خارج مدعی از مدعی علیه صالحیت داده شده در صورتیکه قرار مذکور صادر شود 
دیگر ضرورت باقامه شهود ذوالیدی دیده نمی شود، ثانیًا به فکر من در صورتیکه 

 زمین مدعی بها در نزد قاضی اقرار نماید کفایت می کند.  مدعی علیه بذوالیدی



 

 

و در این عصر  و زمان که زمین های اشخاص طی قباله های شرعی و یا در دفاتر 
امالک بنام شان قید می باشد، حیله و مواضعه نهایت بعید است. بنــاًء موضوع 

 تر است.قابل توجه بوده. شرط حتمی بودن شاهدان ذوالیدی اگر رفع شود به
 توضیح:
( مورخ 135( قانون اصول محاکمات مدنی به اساس فرمان تقتینی )215ماده )

مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تعدیل شده وشرط حتمی  27/10/1386
 مراجعه شود. بودن شاهدان ذوالیدی برداشته شده است به آن

 
 (: 16پرسش شماره ) 

دنی به تزکیه سری و علنی شهود ملزمه  ( قانون اصول محاکمات م337در ماده )
هدایت داده شده است. چون بعد ازادای شهادت شهود از مشهودعلیه پرسیده میشود 
که در باره شهادت شهود چی میگوید. اگرگفت که به حق شهادت داده اند در 
اینصورت به اقرار مدعی علیه حکم میشود و اگر گفت که شاهدان به دروغ شهادت 

در اینصورت به تزکیه سری و علنی شاهدان اقدام می شود. به نظر من بعد از داده اند. 
شهادت شاهدان از مشهود علیه باید پرسیده شود که جرح شرعی دارد یا خیر؟ در 
صورتیکه جرح آورده بتواند شهادت شاهدان رد و از مدعی شاهدان دیگر خواسته 

لنی شاهدان ضرورت دیده نمی شود و اگرجرح شرعی آورده نتواند به تزکیه سری وع
شود. به ادعای محض مشهود علیه که شاهدان ، شهادت دروغ داده اند، ترتیب اثر 

 داده نشود. 
 توضیح:

(  قانون اصول 321(  ماده )4چون نصاب شهادت وشرایط آن طبق حکم فقره )      
دمجلة محاکمات مدنی تابع احکام شریعت اسالم دانسته شده ،  درزمینه  موادمتعد

(  وشروح آن صراحت کافی دارد، 1724(  و)1716االحکام العدلیه منجمله مواد )
 به منبع مذکور مراجعه بعمل آید.

 



 

 

 (: 17پرسش شماره ) 

( قانون اصول محاکمات مدنی دفع صحیحه را در موارد شراء، ابراء ایفا 347ماده )
 اقرار و بعدًا دفع بگوید وهبه گفته است. وقتیکه مدعی علیه در برابر دعوی مدعی اواًل

( دفع متضمن اقرار است. که مدعی علیه باثبات آن 350. دفع مذکور مطابق ماده )
مکلف میشود و برای مدعی دیگر فرصت دفع الدفع نباید داده شود. ولی با تأسف 
بعضی قضات بعد ازد فع متضمن اقرار مدعی علیه برای مدعی حق دفع الدفع میدهند. 

خطی از حکم قانون اصول محاکمات مدنی است. باید موضوع در نظر که صریحًا ت
 گرفته شود.

 توضیح:
دردفع متضمن اقرار حق دفع الدفع برای مدعی اصل باقی است  به گونه مثال      

احمد ادعای غصب یک قطعه زمین را برشریف نمودوشریف در جواب دفعًا متذکر 
بیع قطعی ازنزدت خریده ام بالمقابل  احمد  شدکه زمین قباًل ملکیت توبود ومن آنرا به

مدعی اصل درجواب دعوی دفع شریف بگویدکه درست است من زمین مدعی بهارا به 
تو فروخته بودم اماچندروز بعد ازعقد بیع آنرا اقاله نموده ایم که درین صورت دفع 

حه الدفع احمد مدعی اصل شرعًا قابل شنیدن است والزم به تذکر است که دفع صحی
ولو بیشتر از سه مرتبه هم بوده باشد شرعًا مانعی برای شنیدن وترتیب اثردادن به آن 

 وجود ندارد.
 

 (:18پرسش شماره )

که در څارنوال مدنی ( قانون اصول محاکمات مدنی بیان گردیده ))360در ماده )
انی قضیه به حیث مدعی یا مدعی علیه اشتراک نموده ، میتواند علیه احکام محکمه تحت

 اعتراض نماید .((.
طوریکه معلوم است نماینده دولت در قضایای حقوق عامه قضایای دولت میباشد و  

( وضاحت ندارد. 360نماینده دولت در قضایای جزائی است. مفهوم ماده )څارنوال 



 

 

در موضوع مدنی به حیث مدعی و یا مدعی  څارنوال که چه وقت و در کدام قضیه 
 اند. مثال داده شود.علیه قرار گرفته میتو

 توضیح:
ارنوال منحیث مدعی ومدعی علیه درقضایای مدنی ، تجارتی واحوال څاشتراک         

شخصیه محل قانونی ندارد . اشتراک وی بحیث وکیل مسخر در حاالت وشرایط 
خاص بحیث نماینده غائب وغیره میباشد نه بحیث مدعی العموم. وماده مذکور حین 

 قانونی ا،م،م قابل حذف دیده می شود.کار روی بازنگری 
 

  (:19پرسش شماره )

( قانون اصول محاکمات مدنی آمده است )) میعاد تقدیم شکایت و 365در ماده )
« حکم»اعتراض بعد از صدور حکم مدت یک ماه است(( طوریکه دقت میشود کلمه 

کند و در  در مورد فیصله های محاکم مصداق دارد قرار قضائی محاکم را احتوا نمی
تمام قانون اصول محاکمات مدنی مدتیکه بر قرار قضائی اعتراض و شکایت شده بتواند 
و جود ندارد یعنی مدت استینا ف خواهی بر قرار ها معلوم نیست. صرف در ماده 

( قانون مذکور مدت استیناف خواهی بر قراریکه در خصوص اعتراضات ابتدائی 23)
اشد. بیست  روز بعد از ابالغ تذکر داده شده ( صورت گرفته ب21مندرج ماده )

است. و در مورد سایر قرار های قضائی مدت استیناف خواهی معلوم نیست . به نظر 
میعاد تقدیم شکایت واعتراض » ( اینطور تصحیح شود بهتر است365من اگر ماده )

 «. بر فیصله و قرار قضائی محاکم بعد از ابالغ آن مدت یک ماه است
 

 توضیح:
(  قانون اصول محاکمات مدنی تصمیم قضایی 365درماده )« حکم» مرادازکلمه 

است که شامل فیصله وقرار هردومی شود. محکمه  درخصوص قرارهاییکه قانونًا تابع 
 استیناف طلبی باشد، موعدمندرج ماده متذکره رادرنظرگیرد.

 



 

 

 (:20پرسش شماره )

ن ارکان اساسی قضاء ازموارد بطال ( قانون اصول محاکمات مدنی فقدا399در ماده )
ن دانسته شده .ایجاب می نماید این موضوع بامثال توضیح شود ،زیرا اکثر قضات آنرا 

 نمیدانند.
 

 توضیح:
مثاًل یکی ازارکان اساسی قضاء) قاضی( است وهرگاه حکم توسط غیرقاضی        

(  قانون 4اده )ءدرم صادر شده باشد ، موجب بطالن فیصله است وارکان اساسی قضا
 اصول محاکمات مدنی ضمن تعریف اصطالحات بیان گردیده  به آن مراجعه شود.

 
 (:21پرسش شماره )

درین آواخر قواعد وضوابط درهربخش نهایت زیاد شده رعایت آن نه تنها باعث رکود 
اجراآت قضائی گردیده بلکه تحریرآن در فیصله روزها وهفته ها را دربرمیگرد چه اگر 

ه امروزی وفیصله قبلی درنظرگرفته شود کارتحریر آن تخمین ده چند گردیده که فیصل
نه به نفع متداعیان بوده ونه اجراآت محاکم راسهل نموده است به هرصورت باید 
دعوی ودفع آن طی نمونه های رهنمودی طوری عیار گردد که مطالب ضروری درآن 

یگردد جلوگیری بعمل آید وچیز درج و ازاجراآت غیر ضروریکه باعث ازیاد امور م
دیگریکه درخور اهمیت اینست که دعوی بسیطه باید یک مرحله باشد وهمچنان 
صالحیت محاکم ثالثه طور مشخص ومعین تعیین وتثبیت گردد تاازیک طرف به 
سرگردانی بی موجب خلق اهلل خاتمه داده شود وازجانبی هم ازضیاع وقت مقامات 

رًا محاکم فوقانی فیصله های صادره مدنی راکه طبق صالحه کاسته شود هکذا اکث
( قانون اصول محاکمات مدنی ازنگاه نقایص شکلی سهو 398( ماده )3هدایت فقره )

واشتباهات قلمی که ایجاب استدراک نقصان رامینماید غرض تصحیح راجع  نمایند آن 
محاکم را روی نقایص شکلی وجزئی نقض مینماید چون ازیک طرف قرارهای قضائی 

فوقانی قانونًا واجب التعمیل است ، محاکم تحتانی ناگزیر دعوی رامجددًا بررسی 



 

 

وفیصله می نمایند که ازیک طرف باعث سرگردانی متداعیین گردیده وازجانب دیگر 
 باعث تراکم امور محاکم میگردد قابل غور وتعمق مقامات محترم است 

 توضیح:
هنمود ساده سازی فیصله ها وقرارهای مدنی قسمت بیشتر استهدائیه فوق به ر      

ارتباط داردکه عنقریب به دسترس محاکم قرار میگیرد ودرخصوص دعاوی مستعجله 
وبسیطه کارجریان دارد وطی رهنمودی درزمینه غرض اجراآت مقتضی  به محاکم 
خبرداده میشود ودرقسمت موارد نقض ، بطالن ، تائیدوتصحیح واستدراک 

غیره مواد قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه ( و33-27-26مواد)
( قانون اصول محاکمات مدنی صراحت 451و 398، 409، 400، 399ومواد)

( قانون مذکور رارعایت نموده هرگاه 398( ماده )3دارد ومحکمه فوقانی فقره )
موارد بطالن و نقض وجودنداشته باشدازنقض فیصله وسرگردانی اصحاب دعوی 

 یند.جلوگیری نما
 

 (:22پرسش شماره )

اکثرًا چنین اتفاق می افتد که  باثر تقاضای ورثه وثیقه حصر وراثت ترتیب ومدتی .
بعدوارثین دیگر ادعای کتمان ورثه رامینمایند آیا چنین ادعا را جعل اسناد تلقی نمود 
ویا صرف کتمان وارث درصورتی که واقعیت داشته باشد قابل بررسی است،یا وارثین 

 میتوانند وثیقه حصر وراثت دیگر راتهیه وترتیب نمایند. دیگر
 

 توضیح:
هرگاه  مدعی عندالمحکمه به اثبات برساند که در وثیقه حصر وراثت مرتبه      

تعدادورثه به صورت حصر مطابق واقع ذکرنگردیده وبعضی از ورثه کتمان شده ، 
نماید که این جعل ،جعل محکمه به ابطال وثیقه متذکره  به سبب جعل اصدار حکم می 



 

 

معنوی بوده نه جعل مادی ومحکمه درنص حکم خود تصریح نماید که جعل کنندگان 
 بعدازنهایی شدن حکم مورد تعقیب قرارگیرند .

 (: 23پرسش شماره )

ضروری است تا برای هرنوع دعوی حقوقی ،فیصله وقرارقضایی فورم خاص ترتیب 
ور خلص درآن جاداده شود . میشود گردیده ، دعوی، دفع دعوی واسباب حکم ط

 ( استفاده بعمل آید .1360درزمینه ازرهنمود طبع شد ه )
 توضیح:

استهدائیه معقول است ،رهنمود ساده سازی فیصله هاوقرارهای مدنی عنقریب به  
 دسترس محاکم قرار می گیرد ، به رویت آن اجراآت خواهند کرد.

 
 (: 24پرسش شماره ) 
لت فیصله مدنی الزم است صرف به درج شهادت مقبوله اکتفا غرض جلوگیری ازطوا 

 شود وازتحریر شهادت مردوده که باعث درازی فیصله میشود صرف نظرگردد .
 توضیح:

موضوع مندرج استهدائیه معقول است ، شهودیکه شهادت شان رد گردیده اثری برآن  
 .ه ضروری نیستمرتب نمی شود  بناًء ادخال متن ثبت شده شهادت مردوده درفیصل

 
 (: 25پرسش شماره )

درقسمت اجراآت غیابی الزم است به جلب های ثالثه اکتفا وازاعالن رادیو تلویزیون 
 صرف نظرشود .

 توضیح:
(  قانون اصول محاکمات مدنی صراحت 146درمورد استهدائیه ، حکم ماده )    

 آن اجراآت شود. دارد ورعایت حق غایب نیزدر قانون مذکور درنظرگرفته شده مطابق
 

 (: 26پرسش شماره )



 

 

ورق صورت حال فعلی که سال ها درمحکمه میماند وبعضًا مندرس میگردد الزم است 
 درمورد آن تجدید نظرصورت گرفته به سایز کوچک طبع گردد.

 توضیح:
موضوع مندرج استهدائیه در رهنمود ساده سازی فیصله ها وقرار های محاکم          

 ده بعدازتصویب به دسترس محاکم قرارخوا هد گرفت.درنظر گرفته ش
 

 (: 27پرسش شماره )

هرگاه درجریان دعوی به عوض شهادت شهود راجع به  موت مورث و جرارث  به  
 وثیقه حصر وراثت اکتفاشود، بهتر خواهدبود.

 توضیح:
درمورد حصر وراثت ، موت مؤرث وجرارث ، شهادت شهود حتمی بوده به وثیقه      
 وراثت اکتفانشود. هرگاه کثرت ورثه وتعدد  متوفیون مطرح باشد با نظر داشت حصر

 ( قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت بعمل آید. 327ماده ) 
 

 (:28پرسش شماره )

در صورتیکه خوف »( قانون اصول محاکمات مدنی چنین مشعر است 144ماده )
واند او را به دادن ضمانت کناره گیری یا فرار طرف دعوی متصور باشد محکمه میت

ولی اینکه محکمه در قبال موضوع چه نوع اجراآت نمایدمعلوم « حضور مکلف نماید
 نیست ، امید در مورد رهنمائي شود.

 توضیح:
بخاطرحصول اطمینا ن جهت احضار به موقع شخص مورد نظر درجلسات قضایی ، 

شرعی اخذوتسجیل محکمه می تواند ضمانت ضامن را ازمدعی علیه بداخل وثیقه 
 نماید.

 
 (: 29پرسش شماره )



 

 

هرگاه مشتری »( قانون مدنی چنین صراحت دارد: 2232درمورد ادعای شفع ماده )
قبولی شفع را رد نماید شفیع مکلف است که قبل از دفع دعوی به محکمه ،ثمنی را 

حق که به آن بیع صورت گرفته است در خزانه دولت یا بانک طور امانت بگذارد واال 
محکمه ابتدائیه به منظور رسیده گی به یک دعوی « شفیع در اخذ شفع ساقط میگردد

شفع به اساس هدایت مقام عالی ستره محکمه خواستار افتتاح حساب بانکی به این 
منظور از دافغانستان بانک گردیده بود ولی دافغانستان بانک از افتتاح حساب بانكي به 

، آیا حق شفیع به نسبت عدم تحویلی پول با وجود نام محكمه رسمًامعذرت خواسته 
مشکل پیش آمده که در مورد ، مدعی هیچگونه تقصیری ندارد ساقط خواهد شد یا 

 خیر؟ در زمینه رهنمائی الزم خواهند فرمود.
 توضیح:

شفیع بنام خودش  نمبرحساب افتتاح ومثل ثمن مبیعه را طور امانت تحویل بانک نماید 
برداده شود که پول متذکره بدون اجازه محکمه برای شفیع مذکور وبه بانک رسمًا خ

 تادیه نگردد.
 

 (: 30پرسش شماره )

شورای عالی ستره  9/4/1390( 187فتوای شورای علمای افغانستان که مصوبه )
محکمه را نیز در بر گرفته است چنین مشعر است )ثمن بیع وفا وقرض ورهن وسایر 

صعود ونزول ارزش پول به اساس ذهب وفضه از یوم مطالبات بین اشخاص در صورت 
العقد ویوم القبض تقدیر گردیده وپرداخت گردد در فتوای متذکره وتصویب نمبر فوق 
فضه و ذهب هر دو قابل تقدیر دانسته شده است در حالیکه ارزش فضه وذهب با هم 
 فرق فاحشی داشته وبه صورت حتمی در بین متعاقدان اختالف رونما میگردد
بناًءپیشنهاد میگردد تا در موارد فوق الذکر تنها یکی از آن دو یعنی )فضه یا ذهب( 

 قابل تقدیر دانسته شود تا مشکالت ناشی از موضوع به طور یکسان حل گردد.
 

 توضیح:



 

 

درمورد استهدائیه فوق محاکم محترم میتوانند نرخ ذهب)طال( را از بانک مرکزی     
 ان معلومات نموده درزمینه اجراآت نمایند.یا اهل حرفه واتحادیه زرگر

 
 (: 31پرسش شماره )

در صورتیکه بر شخص مجنون دعوی حقوقی صورت گیرد ، با تعیین قیم شرعی به 
رسيده گی موضوع پرداخته میشود ولی مشکل در اینجاست اگر مدعی از اثبات 

لیکه نیابت به ادعای خود عاجز گردیده وحلف مدعی علیه اصل را مطالبه نماید در حا
سوگندجواز نداشته ومجنون هم اهلیت سوگند وامتناع از آنرا ندارد پس محکمه به 

 اساس کدام اسباب ومدارک حکم خود را صادر نماید .
 توضيح:

 نظر بعدازصدور قرار قضایی مبنی برحجرمجنون مطبق والعالج که بموجب ابراز
ود ، اگر مدعی دعوایش رابه متخصصین طبی بعمل می آید برمجنون اقامه دعوی میش

بینه ومدارک اثباتیه باثبات رسانیده نتواند توجیه سوگند به وی جوازنداشته ،محکمه به 
 عدم اثبات دعوایش اصدار حکم می نماید.

درصورتیکه مجنون مبتالبه جنون ادواری وغیرمطبق باشد محکمه میتواند به اودرحال 
 افاقه توجیه سوگندنماید.

ر طبق نظر اهل خبره قابل عالج باشد بعد ازصحت یاب شدنش قسم اگرمجنون مذکو
 بوی توجیه می گردد.

 
 (: 32پرسش شماره )

بدون شک فیصله های حقوقی که در مورد امالک غیر منقول صادر میگردد در 
صورت قطعیت آن به مثل قباله شرعی برای محکوم له حایز اهمیت بوده وسند مالكيت 

ز اینکه در کنده سند مذکور بعد از قطعیت آن معامله صورت آن محسوب میگردد اما ا
نمیگیرد بناًء معلوم شده نمیتواند که آیا همین فیصله از  طرف محاکم فوقانی تائید 
گردیده یا اینکه نقض شده که محاکم در صورت بروز دعوی به چنین فیصله ها که 



 

 

رد ترتیب مثنی آن نیز قطعیت آن معلوم نیست استناد كرده نمي تواند وهکذا در مو
خالی از اشکال نمیباشد بناًء به خاطر حل معضله فوق پیشنهاد میگردد در صورتیکه 
فیصله محکمه ابتدائیه کسب قطعیت نماید باید بعداز تطبیق حکم غرض معامله به کنده 
آن به محکمه مربوط احاله گردد تا محکمه موصوف قطعیت فیصله را که چگونه 

نده آن معامله نماید واگر فیصله متذکره در مرحله استینافی مورد صورت گرفته به ک
واپس به محکمه موصوف مسترد گردد محکمه باید موضوع  نقض یا بطالن قرار بگیرد

نقض یا بطالن فیصله را به کنده آن برساند واگر به دیوان مربوطه استینافًا دایر گردد 
حکمه تحتانی اخبار نماید ودر صورت دیوان مربوط موضوع را کتبًا غرض معامله به م

نقض در دیوان های ستره محكمه نیز عین موضوع عملی گردد تا در آینده از کنده 
 چنین فیصله ها مثنی ترتیب نشده ومورد سؤ استفاده قرار نگیرد.

 توضیح:
استهدائیه درخصوص فیصله هاوقرارهای قطعی ونهایی موجه است محاکم فوقانی 

فیصله وقرار به محکمه صادرکننده آن اطمینان دهد وموضوع  ازقطعی ونهایی شدن
 درکنده فیصله وقرار قضایی ثبت گردد.

 
 (: 33پرسش شماره )

درصورتیکه معترض برای تقدیم اعتراض به محکمه حاضر نمیشود هئیت قضائی طبق 
( قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت می نماید، وقتیکه موضوع بدیوان 418ماده )

ستره محکمه محول میگردد دیوان مذکور دوسیه را غرض غور بر قانونیت مربوط 
فیصله ، به دیوان استیناف ارسال میدارد، حین غوربرقانونیت فیصله ، معترض بازهم 

 حاضر نمیشود هئیت قضائی تصمیم اش را بکدام طرف ابالغ کند.

 توضیح:
ور طرفین در آن امر رسیده گی نظارتی درمرحله استینافی وفرجامی یکسان بوده حض

حتمی نیست . محکمه میتواند درزمینه قانونیت ویاعدم قانونیت فیصله محکمه ابتداتیه 



 

 

تصمیم مقتضی اتخاذ ودرمورد ابالغ مراتب مندرج قانون اصول محاکمات مدنی قابل 
 رعایت است.

 
 (: 34پرسش شماره )

نسبت عدم صحت وقتیکه مدعی دعوی اش را تقدیم محکمه مینماید ، بعضي اوقات 
( قانون اصول محاکمات مدنی بکرات مدعی 210دعوی ، محکمه طبق هدایت ماده )

را مكلف به صحت دعوی مینماید ولی مدعی بان قناعت میکند واصرار دارد که 
دعوی اش صحیح است، و دیگر دعوی اورده نمیتواند باالخره از طرف محاکم به رد 

طرف محاکم فوقانی فیصله رد دعوی به هیچ دعوي ويا عدم سمع حکم میشود ولی از 
صورت تائید نمیشود در بسا اوقات مدعی بازهم دعوی را صحت کرده نمیتواند که 
این همه باعث سرگردانی محاکم وطوالنی شدن دعوی حقوقی میگردد ، موضوع قابل 

 توضیح است.
 توضیح:

ز مدعی توضیح هرگاه در دعوی ابهام وجود داشته باشد محکمه برای رفع ابهام ا
بخواهد تا اینکه دعوی صحت پیدا کند وبعدًا آنرا دوران بدهد و کوشش شود که از 

 رد وعدم سمع  آن جلوگیری به عمل آید.
 

 (: 35پرسش شماره )

در مورد دعوي تفريق به سبب ضرر كه از جانب زوجه اقامه ميگيرد و طرفين قضيه 
ج بعدًا غايب ميگردد. در موضوع از بعداز ترتيب دوسيه حاضر محكمه گرديده اما زو

 24/12/1385( مورخ 818طرف شورايعالي مقام ستره محكمه طي مصوبه نمبر )
هدايت الزمه داده شده. اما اگر زوجه در جريان دعوي غرض پيشبرد دعوي اش وكيل 
تعيين نمايد. آيا با موجوديت وكيل و عدم موجوديت زوجه تعيين حكم مورد دارد يا 

ثيقه وكالت خط صالحيت وكيل  درین مورد مشخص گرديده و يا نگرديده خير؟ در و
 باشد. آيا وكيل جهت اصالح صالحیت دارد ياخير؟



 

 

 
 

 توضيح:
هرگاه طرفین حاضر بوده وازجانب زوجه وکیل نیابت نماید درتعیین حکمان مشکل 
 قانونی وشرعی وجود ندارد چه حضور وتوصیف موکله جهت تعیین حکم عادتًا میسر

 است.
 
 

 (: 36پرسش شماره )

دعاوی انصراف از نامزدي كه به محكمه مواصلت ميورزد اكثرًا از طرف دخترها بوده 
كه در جريان دعوي ئ، پسر ادعاي عقد نکاح را مينمايد.بعداز صدور قرار دوران 
دعوي نكاح و مكلف شدن پسر بترتيب صورت دعوي پسر از محكمه كناره گیری 

محكمه ملتوی میماند. بعداز سپري شدن میعاد قانوني ،محکمه نموده و دوسيه در 
( ق.ا.م.م قرار ترك خصومت صادر و اوراق را به مرجعش ارسال 36مطابق ماده )

 ميدارد.اما دختر جهت تعيين سرنوشتش دوسيه رادوبا ره محول محكمه مينمايد.
آن  هرگاه پسر به محکمه حاضر وقرار ترک خصومت برایش ابالغ وموصوف بر

استیناف طلب گردد ودوسیه پس از نقض قرار ترک خصومت اولی جهت رسیده گی 
به دعوی نکاح محول محکمه شودوپسر بازهم صورت دعوایش را به محکمه حاضر 

( قانون ا،م،م 36نکند وغایب شود وقرار ترک خصومت دومی صادرشود، طبق ماده )
 ه تصمیم اتخاذ نماید.نهائی است. محکمه در مورد تعیین سرنوشت دختر چگون

 توضيح:
تصمیم محکمه در خصوص دعوی انصراف از نامزدی مندرج استهدائیه ایجاب دوسیه 

( 102جدید را نمی نماید. محکمه با نظر داشت عریضه اولی دختر طبق حکم ماده )
 قانون ا،م،م در زمینه تصمیم اتخاذ نماید.

 



 

 

 (: 37پرسش شماره )

صورت  1380هـ ش الي 1373در بين سالهاي در دعوي حق مهر كه عقد نكاح 
گرفته ومهرپول افغانی تعیین گردیده باشد، آيا تعيين مهر به اساس فرمان مقام محترم 
رياست جمهوري سه صفر آن حذف و محاسبه گردد. يا به قيمت طال و اسعار زمان 

می عقد نكاح محاسبه گردد. در حاليكه مطالبه مدعيه به قيمت طال به نرخ امروز 
 باشد. 

 
 توضيح:

چون دراستهدائیه دعوی بین دوشخص عادی بیان گردیده ، بارعایت مصوبات    
 13/7/1387مورخ  454وشماره   1386ر  2ر 27( مورخ 1381شماره )

( 1034 -975شورایعالی ستره محکمه  که ذریعه متحدالمآل ها ی شماره ))
ه محاکم تعمیم ب 5/8/1387( مؤرخ2989 -2720وشماره ) 5/3/1386مورخ

 گردیده ، وجه پولی مهر به نرخ طالاعتباراز تاریخ عقد نکاح قابل محاسبه می باشد.
 

 (:38پرسش شماره )

در صورتيكه دعوي بين دو اداره دولت بروز نمايد قضاياي دولت از مدعي نيابت نمايد 
كمه  و يا از مدعي عليه و در چنين مورد رسيده گي چنين دعاوي از صالحيت كدام مح

 است.
 توضيح:

حل وفصل »(  قانون قضایای دولت درزمینه چنین صراحت دارد : 22( ماده )1بند)
منازعات بین واحدهای اداری یک اداره یاوزارت بدوش اداره مرکزی یاوزارت مربوط 

 وفق آن اجراات شود. ایجاب رسیده گی قضائی را نمی نماید.« می باشد 
 

 (: 39پرسش شماره )



 

 

( قانون مذكور متضاد بنظر 461قانون اصول محاكمات مدني با ماده )( 317ماده )
مي رسد. هرگاه محكمه دريك موضوع تصميم قضائي اتخاذ نمايد آيا در عين موضوع 

 بدون نقض و يا ابطال آن بار ثاني تصميم قضائي گرفته ميتواند يا خير؟
 

 توضيح:
اردجداگانه راپیش بینی (  قانون اصول محاکمات مدنی مو461( و)317مواد)     

 نموده بین مندرجات این دوماه تناقضی وجود ندارد.
دررابطه باین مطلب که محکمه استیناف میتواند درحالیکه قرار قبلی اش ازطرف       

محکمه فوقانی نقض نگردیده تصمیم مجدد اتخاذ نماید، توجه مستهدی به متن ماده 
آن ازطرف محکمه فوقانی به محکمه (  قانون اصول محاکمات مدنی که در 461)

 استیناف هدایت داده شده معطوف می گردد.
 

 (:40پرسش شماره )

بعضي اوقات صورت دعوي غير صحيحه درج صورتحال گرديده و محكمه مطابق 
( قانون اصول محاكمات مدني مدعي را به تصحيح دعوایش مكلف 26هدايت ماده )

ر در محكمه توظيف ميگردد آيا قاضي نساخته و قاضي محكمه تبديل و قاضي ديگ
مذكور ميتواند مدعي را مكلف به صورت دعوي صحيحه نموده و صورت دعوي 
صحيحه را درج صورتحال نمايد و يا با اخذ توضيحات از مدعي رفع ابهام نمايد در 

 مورد طالب هدايت ميباشيم.
 توضيح:

ی مذکوره را هرگاه دعوی غیرصحیحه درج صورتحال گردیده وقاضی الحق دعو
بااخذ توضیح صحت نموده نتواند دراین صورت میتواند ازمدعی دعوای صحیحه 

 مطالبه واجراآت بعدی قضیه را تعقیب نماید.
 

 (: 41پرسش شماره )



 

 

دربسا موضوعات حقوقي بعداز درج صورت دعوي بصورت حال ، مدعي شهود 
دني غرض اداي ( قانون اصول محاكمات م215ذواليديش را مطابق تعديل ماده )

شهادت به محكمه حاضر و مدعي عليه حين اداي شهادت شهود ، از محكمه خارج و 
مدت ها از محكمه كناره گيري مينمايد در حاليكه موصوف در صحن محكمه حا 
ضربوده ولی باوجودتقاضا از استماع شهادت شهود ذواليدي مدعي ابا ميورزد. آيا 

 ا در نظر گيرد و يا چطور؟ محكمه در مورد موصوف احكام غيابي ر
 

 توضيح:
هرگاه مدعی علیه حین استماع شهادت شهود ذوالیدی وحصروراثت درصحن     

محکمه حاضر ولی باوجود تقاضا به جلسه قضایی حاضرنشود، چون این عمل وی بی 
اعتنایی در برابرمحکمه ومتضمن ضرر خصم می باشد، بنا بران شها دت  شهوددرحال 

 تماع وموصوف حاضر حکمی دا نسته شود.عدم حضوروی اس
 

 (: 42پرسش شماره )

در ولسوالي ها يك تعداد دعاوي بميان مي آيد كه مدعي و مدعي عليه اسناد رسمی 
( قانون اصول 9باسم خود ویامؤرث شان ندارند ، محكمه ابتدائيه مطابق ماده )

ديوان حقوق  محاكمات مدني دوسيه را به قضاياي دولت راجع و قضاياي دولت در
دوباره دوسيه  1350عامه اقامه دعوي ميكند ، دیوان موصوف به استناد سيمينار سال 

را به محكمه ابتدائیه راجع مینماید كه اول فيصله ميان دو شخص صورت بگيرد بعدًا 
در مورد بین دولت و شخص دعوي گردد. مدعي و مدعي عليه بخاطر اينكه حق 

ود اصالح عرفي ميكنند محكمه مجبورًا دوسيه را به ترك دولت را پامال نمايند بین خ
 خصومت خارج و حق دولت تلف ميشود درمورد طالب توضیح ميباشيم.

 توضيح:
 یکباردیگر تائید میشود. 1350تجویزسمیناررؤسای محاکم والیات منعقده سال



 

 

هرگاه دعوای ملکیت بین طرفین دعوی ودرعین حال بادولت درمیان باشد، نخست 
ی افراد حقیقی منفصل  ودر ثانی نماینده  قضایای دولت میتواند برمحکوم له اقامه دعو

 دعوی نماید..
 

 (: 43پرسش شماره )

چون قانونًا عقار مدعی بها باید دردفاتر امالکی بنام متداعیین ویا مورث شان قیدبوده 
ای ویااسناد شرعی داشته باشند درغیر آن ملکیت مذکور دولتی تشخیص وبه قضای

دولت قابل ارجاع است تادرحصه خویش اجراآت مقتضی رارعایت نماید مگر بعضًا 
( سال قبل 36چنین اتفاق می افتد که شخص ذوالید ، مدعی بهای مذکور را )

ازحدوث دعوی درتصرف وذوالیدی مورث وخودش وانمود میکند درحالیکه هیچ سند 
ت ویا چطور ؟وایا چنین ملکیت ملکیت درمورد ندارد ایا چنین دعاوی قابل دوران اس

 را ذوالید، ترکه وتقسیم وتحت فروش قرارداده میتواند یا خیر؟ 
 توضیح:
چنین صراحت  1387اسد سال  10( قانون تنظیم امور زمینداری منتشره 8ماده )
 دارد،
زمینداری که سند مدار حکم نداشته وزمین متصرفه وی ثبت دفتر » (1)

نیز ادعای ملکیت درآن نکرده  امالک دولتی نبوده واشخاص دیگر
وعالیم آبادی وکار زراعتی درا ن مشاهده شود وپلوان شریکان بیشتنر 

سال تصرف اوراتائید بدارند وتحت پروژه دولتی قرارنداشته باشد،  35از
ت به اساس تصرف مالکانه (جریب اصل مساح100ن مذکور الی صد)زمی

 ملکیت شخص محسوب می گردد.
(  این ما 1ناد مبطل تصرفات شخص مندرج فقره )درصورتیکه دولت اس (2)

ده را ازاله نماید، زمین ملکیت دولت شناخته  میشود، درا ین حالت 
 اجراآت ذیل رعایت می گردد.



 

 

( جریب زمین درجه اول یامعادل 10درصورتیکه ساحه زمینداری متصرفه الی ده )
ازده جریب معادل  آن باشد، طور رایگان به تصرف زمیندار  گذاشته شده وباالثر

 « درجه اول به نرخ روز باالی زمیندار  به قسط پنج سال به فروش میرسد
 حکم ماده فوق درزمینه استهداءصراحت تام دارد ، مطابق آن اجراآت بعمل آید.     

 
 (: 44پرسش شماره )

( قانون اجراآت جزائی موقت که مطالب شامل فیصله را در 61طبق هدایت ماده )
فقره پیش بینی نموده وفیصله جزائی را ساده ومختصر ساخته بنًا بخاطر  ظرف چهار

ساده سازی حدود فیصله مدنی، تجارتی وحقوق عامه پیشنهاد می نمائیم تا مطابق ماده 
مذکور نیز عمل صورت گیرد صرف به تقدیم صورت دعوی ودفع دعوی که طی 

ظف نشانی شد وشامل نسخه های علیحده تقدیم محکمه میگردد از جانب قاضی مو
فیصله گردد بدون اینکه یک بار دیگر تحریر گردد تا از ضیاع وقت بی مورد 

( قانون اصول محاکمات مدنی به درازا 256جلوگیری به عمل آید زیرا عمل به ماده )
کشیده بر خالف پالن وروحیه ساده سازی اجراآت نوین ستره محکمه میباشد وروش 

 است در مورد توجه مقام عالی را خواهانیم.فعلی تاکید بر ساده سازی 
 توضیح:

مراتب مندرج استهدائیه ، در رهنمود ساده سازی قرارهاوفیصله های مدنی ،تجارتی ، 
 احوال شخصیه وحقوق عامه درنظر گرفته شده درمراجعه به آن رفع مشکل گردد.

 
 (:45پرسش شماره )

تحقيقات الزم فيصله محکمه طوريكه ديده ميشود طرفين دعوي بعداز مدت زياد و 
ابتدائيه را بدست مي آورند ولي در دیوان مدني استيناف اكثرًا فيصله هاي محاكم 
ابتدائيه را نقض و دوباره غرض فيصله مجدد محول محكمه ابتدائيه مي نماید و مدتي 
را كه بايد طرفين دعوي غرض گرفتن فيصله مجدد بعداز نقض در دیوان مدني استيناف 

كنند و بعداز فيصله در صورت عدم قناعت محول ديوان مدني مقام ستره سپري 



 

 

محكمه شود دوباره اين مدت زياد را در محكمه ابتدائيه غرض فيصله مجدد سپري 
وبعدًا دوسيه محول دیوان استيناف مي شود كه هم وقت اصحاب دعوي ضايع وهم 

دعوي از تاخير  دوسيه در محاكم ابتدائيه تراكم ميكند و سبب شكايت اصحاب
 اجراآت و طوالني شدن پروسه محاكماتي مي شود .

( قانون اصول محاكمات مدني با نظر داشت جواب 398( ماده )2و هرگاه فقره )
روساي محترم محاكم مالحظه  1386( سيمينار سال 152( و )31پرسش شماره )

ي تواند شود چنين برداشت مي شود كه دیوان مدني محکمه  استيناف در صورتي م
فيصله محكمه ابتدائيه را بعداز نقض دوباره محول محكمه ابتدائيه نمايد كه موضوع 
ايجاب تحقيقات مزيد وگرد آوري داليل مجدد را كند و تحقيقات مزيد نسبت بعد 
مسافه به محكمه استيناف مشكل باشد و محكمه ابتدائيه چون تكميل داليل و 

دوسيه درصورت محسوس بودن ضرورت محول  تحقيقات مزيد برايش آسان است بناًء
محكمه ابتدائيه می شود و هرگاه محاكم ابتدائيه و استيناف در مراكز واليات و شهر 
ها باشند ضرورتي به احاله دوسیه به محكمه ابتدائيه ديده نميشود چون تحقيقات مزيد 

مينه طالب را مثل محكمه ابتدائيه، محكمه استيناف مربوط نيز كرده مي تواند در ز
 توضيح هستيم.

 توضيح:
موضوع مندرج استهدائيه معقول است در صورتيكه محكمه ابتدائيه مدني در مركز 

( 2واليات بوده وبعد مسافه با محل عقار و دعوي مطرح نباشد با نظر داشت فقره )
،محکمه واحوال  شخصیه  ( قانون اصول محاكمات مدني ، دیوان مدني 398ماده )

از نقض فيصله ابتدائيه تحقیقات الزمه رامرعی وقضیه رااستینافًا رسيده گي استيناف بعد
نماید .هرگاه بعد مسافه مطرح بوده و محكمه ابتدائيه در مركز واليات نباشد و 
تحقيقات مزيد و گرد آوري داليل مجدد در دعوي و حكم موثر باشد دیوان مدني 

نمودن موارد تحقيق غرض فيصله استيناف مربوط نظربه ضرورت مي تواند با مشخص 
 مجدد دوسيه را به محكمه ابتدائيه مربوط محول نمايد.

 



 

 

 (: 46پرسش شماره )
طوريكه سوابق نشان میدهد شخصی علیه دیگری ادعاء غصب زمين خود را نموده بود 
ومدعی علیه  نسبت اينكه فاميل اش در كشور ايران مسكن گزين اند پسر خود را از 

بدعوي و غيره تعيين نموده كه بعداز يك سلسله اجراآت مدعي طرف خود وكيل 
مذكور از اثبات دعوي خود توسط بينه اظهار عجز كرده مطالبه سوگند مدعي عليه را 
نمود كه از وكيل مدعي عليه مذكور خواستيم تا موكل خود را حاضر كرده توجيه 

وجود مهلت دادن  سوگند صورت گيرد . اما مدعي عليه بالوكاله موكل خود را با
( قانون اصول محاكمات مدني در مورد حكم 165حاضر نكرد ناگزير طبق ماده )

معلق به سوگند را طوري صادر نموديم ) مدعي عليه مذكور مكلف است تا مدعي بها 
را براي مدعي مذكور مسترد نمايد مگر اينكه موكل مدعي عليه مذكور در ميعاد 

مايد.( به خاطر اينكه در ماده متذكره تصريح شده كه قانوني حاضر شده اداء سوگند ن
محكمه حكم معلق به سوگند را برغائب صادر مينمايد ازينكه حكم محكمه طبق 

( قانون اصول محاكمات مدني خالي از دو نوع ) 4( ماده )9و  8هدايت فقرات  )
صادر حكم بر عدم اثبات،(  -قضاء الزام: حكم بر ثبوت مدعي بها و قضاء بالترك:

شده نميتواند بناًء درين موارد حكم به الزام مدعي عليه مبني بر استرداد مدعي بها 
صادر گرديده، ولي استرداد آن معلق به سوگند گذاشته شده تا موكل مدعي عليه 
مذكور حاضر شده اداء سوگند نمايد و يا هم نكول . ولي ديوان مدني محكمه 

ه و استدالل نموده كه محكمه ابتدائيه اواًل استيناف فيصله اين محكمه را نقض كرد
نبايد حكم به استرداد مال مينمود و ثانيًا حكم به تعليق سوگند بايد صادر مينمود، قابل 

 توضيح ديده ميشود:
( قانون اصول محاكمات مدني شامل 165حكم معلق به سوگند مندرج ماده ) -1

عداز انقضاء مدت تعليق رد و تسليمي مدعي بها ميگردد يا چطور؟ و يا اينكه ب
و عدم حضور غائب در مدت قانونی ايجاب اجراآت ديگري را مبني بر رد و 



 

 

تسليمي مدعي بها به مدعي مينمايدیاخیر؟. و در صورتيكه شامل استرداد 
 مدعي بها نشود چگونه حكمي صادر شود كه معلق به سوگند باشد؟

ل استينافي و بعداز صدور حكم معلق به سوگند، اوراق غرض طي مراح -2
فرجامي فرستاده شود يا اينكه الي مدت دو ماه به منظور حضور مدعي عليه 
غائب جهت اداء سوگند يا نكول آن در محكمه صادره حكم باقي بماند و در 
صورت باقي ماندن در قبال استيناف خواهي وكيل شخص غائب چگونه 

 اجراآت در نظر گرفته شود؟

ر حكم صادره معلق به سوگند، غرض اداء بعداز حضور مدعي عليه غائب د -3
سوگند يا نكول از آن، محكمه دعوي را داخل صورت حال جديد نموده 

 حكم مجدد صادر نمايد يا چطور؟

( قانون ا.م.م در مورد مدعي عليه غائب 166منظور از عذر موجه در ماده ) -4
و كه حكم معلق به سوگند عليه وي صادر گرديده چه بوده آيا مطلق سكونت 

اقامت مدعي عليه غائب در خارج كشور عذر موجه پنداشته مي شود يا اينكه 
موانع غير مترقبه كه باعث عدم حضور مدعي عليه غائب در مدت دوماه از 
داخل و يا خارج كشور مانع حضور وي به محكمه گردد عذر موجه تلقي 

 ميگردد؟

محكمه استيناف حكم به تعليق سوگند، مندرج قرار قضائي نقضي ديوان مدني  -5
چگونه حكم شرعي و قانوني است و مستند به كدام يك از قواعد شرعي و 
قانوني صادر شود گرچه ما نتوانستيم چنين حكمي را در قوانين نافذه در يافت 

 نمائيم بناًء غرض رفع مشكل قانوني فوق خواهان توضیح قانونی ميباشيم.



 

 

 توضیح:
لـیم مدعی به اصدارحکم شود. درحکم معلق به سوگند نباید به رد وتس .1

حکم مورد نظر به ادامه اجراآت گذشته بعد از استدالل مخـــتصر باید 
به مضمون ذیل صدور یابد: ماهیئت قضایی دیوان... محکمه ابتدائیه... 

( قانون اصول 165درجلسه مورخ ... متکی به دلیل فوق طبق ماده )
ل تو... مدعی علیه محاکمات مـدنی صدور حکم خودرا بر...غایب مؤک

بالوکاله تامدت دوماه اعتبار ازتاریخ ... الی ... به سوگند غائب مذکور 
 معلق نمودیم .

پس ازاصدارحکم، محکمه دوسیه ازمحکمه اخراج نشده والی انقضای  .2
(  167و 166مدت دوماه انتظار کشیده میشود وبا نظرداشت هدایت مواد)

 می آبد. قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت بعمل

بعد از حضورمدعی علیه غائب وسوگند آن یابعداز نکول حقیقی ویاحکمی  .3
وی ، ضرورت به صورتحال وفورم جدید نبوده ، حکم محکمه به ادامه 
اجراآت قبلی به قطع خصومت مدعی یا الزام مدعی علیه به ردوتسلیم مدعی 

 به صادر گردد.

مریضی شدید، محبوس  اعذارموجه شرعی و قانونی زیاد است ، طورنمونه: .4
بودن ، عوامل مجبره وقاهرهء خارج از اراده شخص غایب وغیره که مانع 

 حاضر شدن  وی  به محکمه گردد، ازجمله اعذار شرعی محسوب میشود.

بخاطردفع  دوام ضرر از « الضرورات تبیح المحظورات» درپرتو قاعده  .5
گند وطرز ذیحق ، قانون اصول محاکمات مدنی مسأله حکم معلق به سو



 

 

( پیشبینی نموده که 167و 166،  165رسیده گی آنرابداخل مواد)
 محاکم مکلف به تعمیل آن می با شند.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رهنمود های دوم
  فیصله ها و قرار های محاکمفیصله ها و قرار های محاکم  ساده سازیساده سازی

  نی حقوق عامه،فامیلیدر قضایای مد
 هيصو احوال شخ 
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 فيصله تائيدي مدني . -

 فيصله نقضي مدني . -

 قرار قضائي مدني . -

 فيصله حقوق عامه. -

 فيصله تائيدي احوال شخصيه. -

 فيصله نقضي احوال شخصيه. -
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 رهنمود ساده سازی فیصله ها وقرارهای محاکم

 مدنی، حقوق عامه واحوا ل شخصیه
 قسمت اول 

 احکام عمومی 
 ماده اول:

رد تحریر و تنظیم فیصله ها و قرار های محاکم مدنی ، حقوق عامه این رهنمود در مو 
 واحوا ل شخصیه  وضع  گردیده است.

 ماده دوم :
هدف رهنمود تحرير فیصله ها و قرار های قضائی  به نحو مؤجز، ساده و روان مي 

 باشد. 
 ماده سوم:

هام تحریر یابد هدف از ساده نویسی این است تا فیصله هاوقرارها عاری از اشکال و اب 
 و از ذكر مطالب مغلق، زائد وغیر ضروری جلوگيري بعمل آید.

 ماده چهارم:
 قضائی را اخالل نمیکند.  –تطبیق  پروسه ساده سازی ، استفاده از اصطالحات حقوقی 

 ماده پنجم:
تفهيم و از   رؤسای محاکم مؤظف اند تا محتويات رهنمود را به قضات مربوط توضيح،

 ارت نمايند. تطبيق آن نظ
 قسمت دوم

 فيصله ها و قرار هاي مدني 
 در محكمه ابتدائيه: -الف

 فيصله هاي مدني: -اول
 ماده ششم:



 

 

 فيصله هاي محاكم ابتدائيه از لحاظ شكل داراي محتويات ذيل مي باشد:
 نمبر و تاريخ فيصله، نمبر و تاريخ ابالغ حكم، تعداد اوراق فيصله. -1

اقامتگاه،  نمبرتذكره و   د، سن، شغل و محل آن،ول ولد ،   شهرت مدعي )اسم، -2
 محل صدور آن.(

اقامتگاه،   سن، شغل و محل آن،  ولد ،  ولد،  شهرت مدعي عليه )اسم، -3
 نمبرتذكره و محل صدور آن.(

 موضوع دعوي. -4

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل  -5
 صدور آن.

 معرفي هئيات قضائي. -6

 جراآت اداري.ا -7

اعالم ختم تحقيق و   تحقيقات،  خالصه جواب،  بخش تشريحي)خالصه دعوي،  -8
 رسيدگي به داليل(.

 اسباب حكم. -9

 نص حكم.-11
 قرار هاي مدني: -دوم

 ماده هفتم:
 قرار هاي محاكم ابتدائيه از لحاظ شكل داراي محتويات ذيل ميباشد:

 اد اوراق قرار.تعد  نمبر و تاريخ ابالغ،  نمبر و تاريخ قرار، -1

 شهرت طرفين دعوي. -2

 موضوع دعوي. -3

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل  -4
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي. -5

 اجراآت اداري. -6

 داليل و تصميم قضائي محكمه.  ارزيابي، -7

 



 

 

 
 

 در ديوان مربوط محكمه استيناف: -ب
 فيصله هاي مدني. -اول

  ماده هشتم:
فیصله های محکمه استیناف از لحاظ شکل، به استثنای عنوان محکمه حاکمه ، مانند 

 فیصله های محکمه ابتدائیه می باشد.
 ماده نهم :

 در قرار هاي ديوان محكمه استيناف مراتب ذيل از حيث شكل قابل رعايت است: 
 نمبر و تاريخ ابالغ قرار و تعداد اوراق قرار.   نمبر و تاريخ قرار، -1

 شغل و محل آن، اقامتگاه(.  سن،  ستانف )اسم، ولد،م -2

 (. شغل و محل آن، اقامتگاه  سن،  مستانف عليه )اسم، ولد، -3

 موضوع  دعوي. -4

در صورتيكه مستأنف يا مستانف عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل  -5
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي. -6

 اجراآت اداري. -7

 ائيه.خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتد -8

 خالصه اعتراض مستأنف. -9
 خالصه جواب مستانف عليه. -11

 ارزيابي وداليل محكمه.  -11

 نص قرار.  -12

 
 درديوان مدني ستره محكمه: -ج

 ماده دهم:
 قرار قضائي ديوان مربوط ستره محكمه از نظر شكل داراي محتويات ذيل است:

 نمبر و تاريخ قرار، تعداد اوراق قرار.  -1



 

 

 شهرت فرجام خواه. -2

 اسم ، ولد، شغل و محل آن، اقامتگاه(.محكوم له ) -3

 محكوم عليه )اسم، ولد ، شغل و محل آن، اقامتگاه(. -4

 موضوع دعوي. -5

 در صورتيكه فرجام خواه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل صدور آن. -6

 معرفي هيئت قضائي. -7

 اجراآت اداري. -8

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف. -9

 .خالصه اعتراض فرجام خواه-11

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي.-11

 نص قرار.-12
 قسمت سوم

 فيصله ها و قرار هاي حقوق عامه 
 در محكمه ابتدائيه: -الف

 فيصله هاي حقوق عامه : -اول
 ماده یازدهم:

 فيصله هاي محاكم ابتدائيه از لحاظ شكل داراي محتويات ذيل مي باشد:
 غ حكم، تعداد اوراق فيصله.نمبر و تاريخ فيصله، نمبر و تاريخ ابال-1

اقامتگاه،  نمبرتذكره و   سن، شغل و محل آن،  ولد،  ولد،  شهرت مدعي )اسم،-2
 محل صدور آن.(

اقامتگاه، نمبرتذكره   سن، شغل و محل آن،  ولد،  ولد،  شهرت مدعي عليه )اسم،-3
 و محل صدور آن.(

 موضوع دعوي.-4

شد نمبر سند نيابت تاريخ و محل در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب با-5
 صدور آن.

 معرفي هئيات قضائي. -6



 

 

 اجراآت اداري.-7
اعالم ختم تحقيق و   تحقيقات،  خالصه جواب،  بخش تشريحي )خالصه دعوي، -8

 رسيدگي به داليل(.

 اسباب حكم. -9

 نص حكم. -11

 
 قرار هاي حقوق عامه : -دوم

 ماده  دوا زدهم:
 كل داراي محتويات ذيل ميباشد:قرار هاي محاكم ابتدائيه از لحاظ ش

 تعداد اوراق قرار.  نمبر و تاريخ ابالغ،  نمبر و تاريخ قرار،-1

 شهرت طرفين دعوي.-2

 موضوع دعوي.-3

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل -4
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي. -5

 اجراآت اداري.-6

 .تصميم قضائي محكمه داليل و  ارزيابي،-7
 در ديوان مربوط محكمه استيناف: -ب

  ماده سیزدهم:
فیصله های محکمه استیناف ازلحا ظ شکل، به استثنای عنوا ن محکمه حاکمه ، مانند  

 فیصله های محکمه ابتدائیه می باشد.
 

 ماده چهاردهم:
رعايت  در قرار هاي ديوان مربوط محكمه استيناف مراتب ذيل از حيث شكل قابل 

 است:
 نمبر و تاريخ ابالغ و تعداد اوراق قرار.   نمبر و تاريخ قرار،-1

 شغل و محل آن، اقامتگاه(.  سن،  مستأنف )اسم، ولد،-3



 

 

 شغل و محل آن، اقامتگاه(.  مستأنف عليه )اسم، ولد، سن،-4

 موضوع دعوي.-5

ريخ و محل در صورتيكه مستأنف يا مستأنف عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تا-7
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي -8
 اجراآت اداري.-9

 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه.-11

 خالصه اعتراض مستأنف.-11
 خالصه جواب مستانف عليه.-12

 ارزيابي وداليل محكمه. -13

 نص قرار. -13

 

 درديوان مربوط ستره محكمه: -ج
 

 ماده پانزدهم:
 ه از نظر شكل داراي محتويات ذيل است:قرار قضائي ديوان مربوط ستره محكم

 نمبر و تاريخ قرار، تعداد اوراق قرار. -1

 فرجام خواه.-2

 محكوم له )اسم ، ولد، شغل و محل آن، اقامتگاه(.-3

 محكوم عليه )اسم، ولد ، شغل و محل آن، اقامتگاه(.-4

 موضوع دعوي.-5

 و محل صدور آن. در صورتيكه فرجام خواه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ-6
 معرفي هيئت قضائي. -7

 اجراآت اداري.-8

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف.-9

 خالصه اعتراض فرجام خواه.-11

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي.-11



 

 

 نص قرار.-12
 
 

 قسمت چهارم
 فيصله ها و قرار های احوال شخصيه 

 
 در محكمه ابتدائيه: -الف

 ماده شانزدهم:
 ه هاي احوال شخصيه از نظر شكل مراتب ذيل قابل رعايت مي باشد:در فيصل

 نمبر و تاريخ ابالغ حكم وتعداد اوراق فيصله.  نمبر و تاريخ فيصله، -1

شغل و محل آن، اقامتگاه و نمبر تذكره و محل   ولد، سن،  مدعي )اسم، ولد، -2
 (. صدور آن 

اه و نمبر تذكره و شغل و محل آن، اقامتگ  ولد، سن،  مدعي عليه )اسم، ولد، -3
 محل صدور آن(.

 موضوع دعوي. -4

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل  -5
 صدور آن.

 معرفي هيأت قضائي. -6

 اجراآت اداري. -7

اعالم ختم تحقيق و   تحقيقات،  بخش تشريحي )خالصه دعوي، خالصه جواب، -8
 رسيدگي به داليل(

 اسباب حكم. -9

 نص حكم.-11
 

 ماده هفدهم:
 قرار های محاکم ابتدائیه از لحاظ شکل دارای محتویات ذیل می باشد. 



 

 

 تعداد اوراق قرار.  نمبر و تاريخ ابالغ،  نمبر و تاريخ قرار، -1

 شهرت طرفين دعوي. -2

 موضوع دعوي. -3

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل  -4
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي -5

 اجراآت اداري. -6

 داليل و تصميم قضائي محكمه.  ارزيابي، -7

 

 در ديوان مربوط محكمه استيناف: -ب
 ماده هجدهم:

فیصله های محکمه استیناف ازلحا ظ شکل  ، به استثنای عنوا ن محکمه حاکمه ، مانند  
 فیصله ها ی محکمه ابتدائیه می باشد.

 
 ماده نزدهم :

به ارتباط قضاياي احوال شخصيه، از نظر شكل در قرار هاي قضائي محكمه استيناف 
 موارد ذيل قابل رعايت است:

 نمبر و تاريخ ابالغ قرار و تعداد قرار.  نمبر و تاريخ قرار، -1
 شغل و محل آن، اقامتگاه(.  سن،  مستأنف  )اسم، ولد، -2

 (. شغل و محل آن، اقامتگاه   سن،  مستأنف عليه )اسم، ولد، -3

 موضوع دعوي. -4

تأنف و مستأنف عليه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل در صورتيكه مس -5
 صدور آن.

 معرفي هيئت قضائي. -6

 اجراآت اداري. -7

 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه. -8

 خالصه اعتراض مستأنف. -9



 

 

 خالصه جواب مستأنف عليه. -11

 ارزيابي و داليل محكمه. -11

 نص قرار. -12

13-  

 در ديوان مربوط ستره محكمه: -ج
 ماده بیستم:

از لحاظ شكل مراتب ذيل قابل رعايت   رار هاي قضائي ديوان مربوط ستره محكمه،در ق
 است:
 تعداد اوراق قرار.  نمبر  و تاريخ قرار، -1

 فرجام خواه. -2

 سن، شغل و محل آن، اقامتگاه(.  محكوم له )اسم، ولد، -3

 سن، شغل و محل آن، اقامتگاه(. محكوم عليه )اسم، ولد، -4

 موضوع دعوي. -5

 م خواه نايب باشد نمبر سند نيابت تاريخ و محل صدور آن.در صورتيكه فرجا -6

 معرفي هيئت قضائي. -7

 اجراآت اداری.  -8

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف.  -9

 خالصه اعتراض فرجام خواه.-11

 تحلیل و ارزیابی مستشاران قضائی.-11
 نص قرار.-12      

 احکا م متفرقه –قسمت پنجم 
 ماده بیست ویکم:

رار هاي نمونه وی به ارتباط قضایای مدنی، حقوق عامه و احوال فیصله ها و ق
 شخصیه ضمیمه این رهنمود است.

محاکم موظف اند فیصله ها و قرار های شان را با  رعايت نمونه های تهيه شده 
 عیار نمایند.

 ماده بیست و دوم:



 

 

 گردد.این رهنمودبا ضمایم آن بعد از تصویب شورایعالی نافذ و در مجله قضاء نشر 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه ها
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (فورم دعوي )              

 شهرت متــداعيان



 

 

 
 

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر
 

تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                

 
 )                                   (   تعريف مدعي به و قيمت آن:

 
 
 

 بریاست محترم ديوان ................. محكمه ابتدائيه واليت  ..............................!      
....... مدعي بر مدعي عليه ........................... حاضر كه داراي اهليت من ..........     

 اقامه دعوي مينمايم: كامل حقوقي ميباشيم ذياًل
 
 
 

 بااحترام                                      
                                      ............................ 

 مدعي                                      



 

 

 

 



 

 

 (جواب دعوي  )               فورم
 

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

                

 
 بریاست محترم ديوان ................ محكمه ابتدائيه واليت  .............................! 

من ................. مدعي عليه ........................... در برابر دعواي مدعي ..................      
 ب ارائه ميدارم:حاضر كه داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم ذياًل جوا

 
 
 
 

                                     
 

 بااحترام                                        
                                      ............................ 

 مدعي عليه                                      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
                                                                                                 

 
 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه
 محكمه ابتدائيه ...................

                                                                                                                  
   مدعی علیه                                                             مدعی                   
 اسم                                                                   اسم                   
 ولد                                                                    ولد                   
 ولد                                                                    ولد                   
 سن  سن                                                                                     

 شغل و محل آن                                                      شغل و محل آن                
 اقامتگاه                                                                 اقامتگاه                
 نمبر تذکره                           نمبرتذکره                                                 

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن             صدور آن              نمبر سند نیابت تاريخ و محل     
 

 موضوع دعوي:...................

 دلـــوي خــداي په نامــه
 

.. و عضویت ............... و در جلسه قضائی مورخ ..................... بریاست ...........
 ...............راجع به دعوی اقامه شده ذياًل رسیدگی بعمل آمد:

 

اوراق قضيه ذريعه............... مورخ................... رياست ..................  -اجراآت اداري:
قضائي دوسيه هاي  واصل و قيد شماره ........... مورخ  ................  كتاب ثبت اجراآت

 حقوقي مي باشد.

 نمبر و تاريخ فيصله:..............

 نمبر و تاريخ ابالغ حكم:...........

 تعداد اوراق فيصله:.................
 

 فیصله مدنی:



 

 

 

 
 

 

 :مدعي خالصه دعوي

 مدعي عليه: خالصه جواب
 

 :اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به داليل   تحقيقات،

 اسباب حکم: 
 

 :نص حکم
 

                                                                                          .................     .................. 
 قاضی دیوان                                                                                 قاضی دیوان         

........................... 
 رئیس دیوان مدنی محکمه ابتدائی



 

 

  
 فورم اعتراض مستأنف

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر سند نیا
ت تاريخ و محل 

ب
صدور آن

 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 
 به ریاست محترم ديوان............... محكمه استيناف واليت ...........................!

 
نمبر ............... مورخ          من مستأنف ...................... اعتراض خود را بر             

 ..................  ذياًل ارائه ميدارم:
 
 :                خالصه  
 
 
 
 
  

 بااحترام                                                                                
                                                                                 ................................ 

 مستأنف                                                                                
 

 فیصله
 قرار

 فیصله
 قرار



 

 

 

 
 

 فورم جواب مستأنف عليه

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اس
ولد م
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 

 به ریاست محترم ديوان  .....................................................................!
من .................  مستأنف عليه ............... جواب خود را در برابر اعتراض 

 تقديم ميدارم:  ........... ولد ................... مستأنف ................ ذياًل....
 
 
 
 

                                                                             
 بااحترام                                                                     

                                                                  ............................. 
 مستأنف عليه                                                                     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ورق حكم

 

 
 قرار قضائي:

 
 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه

 محكمه استيناف واليت...............
 ديوان مدني و احوال شخصيه

 
 

 مستأنف:.................ولد................. سن.............شغل و محل آن................اقامتگاه.................
 ......اقامتگاه.....................مستأنف عليه:..........ولد................. سن..............شغل و محل آن.........

 موضوع دعوي:.....................
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 

 دلـــوي خــداي په نامــه
در جلسه قضائی مورخ .................... بریاست ............. و عضویت ............... و ...............راجع 

 ذياًل رسیدگی بعمل آمد: به دعوی اقامه شده
 

 
اوراق قضيه ذريعه.................. مورخ .............. رياست ..................... واصل و  -اجراآت اداري:

 قيد شماره .............. مورخ  .............. كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي مي باشد.
 
 

 :دائيهخالصه اجراآت و حكم محكمه ابت
 
 
 

 نمبر و تاريخ قرار :.......................
نمبر و تاريخ ابالغ : ....................  

           
تعداد اوراق قرار:.........................  

  



 

 

 

 

 خالصه اعتراض مستأنف:
 

 خالصه جواب مستأنف عليه:
 

 ارزيابي و داليل محكمه:
 

 نص قرار:
 
 
 
 

       ...........................                                                         ......................... 
 قاضی ديوان                                                    قاضی ديوان                      

 
.................................................... 

 رئيس ديوان مدني و احوال شخصيه 
 محكمه استيناف  

 

ورق حكم  
               

 



 

 

 فرجام خواه فورم اعتراض

 

 شهـرت فرجام خواه

شغل و محل  سن ولد اسم
بت تاريخ نمبر سند نیا اقامتگاه آن

 و محل صدور آن

      

 

 برياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا  !
 

...... اعتراض خود را  بر              نمبر ............... مورخ ..............  ..من فرجام خواه .....

 تقديم ميدارم:  ذياًلديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .................. 

 
 
 
 
 

 بااحترام                                                                             
                                                                              ................................ 

 فرجام خواه                                                                              

 فیصله
 قرار



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 :قرار قضائي
 

 
 جـمهوري اسـالمي افغانستان

 ستره محكمه

 ديوان مدني و حقوق عامه
 

 فرجام خواه:................
 ............... ................ ولد ................ شغل و محل آن............ اقامتگاه ......  محكوم له:

 محكوم عليه: ............. ولد ................ شغل و محل آن............ اقامتگاه...................... 
 موضوع دعوي:....................... 

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:
 

 
 دلـــوي خــداي په نامــه

برياست .............. و عضويت ................. و در جلسه قضائي مورخ ............... 
 ............... راجع به دعوي اقامه شده ذياًل رسيده گي به عمل آمد.

 
 
اوراق قضيه ذريعه صادره .................... مورخ....................... رياست اجراآت اداري: 

.......... مورخ ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي .................... واصل و قيد شماره .......
 دوسيه هاي حقوقي ميباشد.

 
 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف:

 
 

 خالصه اعتراض فرجام خواه:
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمبر و تاريخ قرار: .................
.تعداد اوراق قرار: .................  

 



 

 

 
 
 

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     ..............................                 ............................... 
 مستشار قضائي ستره محكمه                         مستشار قضائي ستره محكمه

 ج.ا.ا                                                      ج.ا.ا
 



 

 

 
 

 نص قرار:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ........................                                            .......................... 
 عضو ستره محكمه                           عضو ستره محكمه               

 ج.ا.ا                                                        ج.ا.ا

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 نمونه
 

 ،ي مدني ،احوال شخصيه فيصله ها و قرار ها
 فاميلي وحقوق عامه

 
 
 

 احكام مدني: .1
 اول تائيدي:

 ابتدائيه -الف:
 استيناف -ب:
 ستره محكمه -ج:

 
 به اساس نقض: -دوم:
 ابتدائيه -الف:
 استيناف -ب:



 

 

 ستره محكمه -ج:
 

 قرار قضائي محكمه ابتدائيه: .2

 حقوق عامه: .3

 ابتدائيه -الف:
 استيناف -ب:
 ستره محكمه -ج:

 احوال شخصيه: .4
 ي:تائيد -اول:
 ابتدائيه -الف:
 استيناف -ب:
 ديوان ستره محكمه -ج:

 :به اساس نقض -دوم:
 ابتدائيه -الف:
 استيناف -ب:
  ديوان ستره محكمه -ج:

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

–

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 فورم دعوي )قرض حسنه(

 شهرت متــداعيان

 دعي عليهم مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                



 

 

 

 

 افغاني وجه قرض حسنه 211111  مبلغ   تعريف مدعي به و قيمت آن:
 

 برياست محترم ديوان مدني محكمه ابتدائيه واليت ..........................!      
من................ مدعي در حال داشتن اهليت كامل حقوقي بر .......................  

 نمايم:اقامه دعوي مي  مدعي عليه كه او نيز  داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد ذياًل
 211111همين مدعي عليه كه داراي اهليت حقوقي بود بتاريخ ...............  مبلغ 

افغاني نوت رايج الوقت را از من طور قرض حسنه مطالبه نموده بود و من مبلغ مذكور 
را  برايش داده بودم كه آن را قبض نموده بود. مدعي عليه مذكور مبلغ متذكره را تا 

و حاضر به پرداخت آن نيست. بدينوسيله از محكمه مي خواهم به حال برايم نرسانده 
 تاديه مثل مبلغ مذكور بر مدعي عليه................. حاضر اصدار حكم فرمايند. 

 بااحترا
........................... 

 مدعي

 



 

 

 

 

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذ
كره ومحل صدورآن

ت تاريخ و محل  
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                

 
 برياست محترم ديوان مدني محكمه ابتدائيه واليت .......................! 

............. در برابر دعواي مدعي ..................... حاضر كه من مدعي عليه .......
 داراي اهليت كامل حقوقي ميباشیم ذياًل جواب ارائه ميدارم:

افغاني را از وي قرض نگرفته  211111من مبلغ   دعواي مدعي، حقيقت ندارد،
 ام. از محكمه مي خواهم برد دعوايش حكم فرمايند.

 بااحترام
............................... 

 مدعي عليه



 

 

 فورم جواب دعوي )قرض حسنه(
 
 
 
 



 

 

 فيصله مدني: 
                                                                                                       

 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه
 محكمه ابتدائيه ...................

 ................دیوان .
 مدعی علیه                                                           مدعی 

 اسم                                                                اسم
 ولد                                                                 ولد

 ولد                                              ولد                   
 سن                                                                 سن

 شغل و محل آن                                                      شغل و محل آن
 اقامتگاه              اقامتگاه                                                 

 نمبرتذکره و محل صدورآن                                      نمبرتذکره و محل صدورآن
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن                                  نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن 

 موضوع دعوي:......................
 

 په نامهد لوي خداي 
در جلسه قضائی مورخ  .............. بریاست ............. و عضویت ............... و ............... در رابطه به دعوی اقامه 

 شده ذياًل رسیدگی بعمل آمد:
 

د شماره ........ اوراق قضيه ذريعه صادره ........... مورخ  .............. رياست ............. واصل و قي اجراآت اداري:
 مورخ ............... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوق مي باشد.

 

 خالصه دعوي مدعي:
........... مدعی چنین دعوی نموده: همین .............. مدعی علیه ............ که دارای اهلیت حقوقی بود، بتاریخ  

نی نوت رایج الوقت را از من طور قرض حسنه مطالبه نموده بود و من مبلغ ............... مبلغ ................. افغا
مذکور را برایش داده بودم که آنرا قبض نموده بود و مبلغ متذکره را تاحال برایم نرسانده و حاضر به پرداخت 

 آن نیست از محکمه می خواهم به تادیه مثل مبلغ مذکور بر مدعی علیه حکم فرمایند.
ع دعوي مدعي از مدعي عليه پرسيده شدكه در رابطه به دعوي وي چي ميگويد مدعي عليه خواهان بعد از استما

يك نسخه از دعوي مدعي به منظور ترتيب جواب تجريري گرديدكه برايش با مهلت مناسب قانوني تسليم داده 
  شد مورخ   ................

 ا بداخل دو نسخه تقدم نمودكه قرار ذيل است:اليوم مورخ .............. مدعي عليه جواب تحريريش ر
 

 نمبر و تاريخ فيصله: ................

 نمبروتاريخ ابالغ حكم:...........

  تعداد اوارق فيصله:...................
    



 

 

 

 : مدعي عليه خالصه جواب
افغانی را از وی قرض نگرفته ام ، از محکمه تقاضا دارم برد   211111دعوی مدعی، حقیقت ندارد، من مبلغ

 دعوی مدعی حکم فرمایند.
 اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به داليل:  تحقيقات،

علیه از مدعی بینه و مدارک اثباتیه خواسته شد موصوف شهرت مکمله شهود پس از جواب باالنکار مدعی 
خود را به محکمه معرفی نموده و از جمله دو نفر شاهدان خود را در جلسه تاریخی ................ حاضر نموده که بصورت 

 انفرادي يكي پي ديگر چنین ادای شهادت نموده اند:
.... ولد ............... به لفظ اشهد ادای شهادت مینمایم بر اینکه : همین مدعی علیه......................... من ............. ولد ...........

افغانی را بطور قرضه حسنه مطالبه  211111حاضر بتاریخ  .............. به حضور من از همین مدعی ................... حاضر مبلغ 
 را برایش داد و او قبض نمود. نمود و مدعی حاضر مبلغ متذکره

ه: بعدًا شاهد دوم چنین اظهار داشت: من ............... ولد ................. ولد ................. به کلمه اشهد شهادت ادا میکنم ک
 211111........تقاضای  مبلغ بتاریخ .............. همین مدعی علیه .................. حاضر در حضور من از همین مدعی ..............

 افغانی را بطور قرض حسنه نمود که وی مبلغ متذکره را نقدًا به همین مدعی علیه و او تسلیم آنرا قبض کرد.
بعدًا در مورد صدق و کذب شهادت شاهدان از مشهود علیه پرسش بعمل آمد و به وی موقع جرح شاهدان داده شد، 

 هدان را صادق ندانست.موصوف جرح شرعی ارائه نكرده و شا
پس از اظهار عجز مشهود علیه از ارائه جرح شرعی، به تزکیه سری شاهدان اقدام شد در جریان تزکیه سری، شاهدان 

..... ........مذکوران از طرف .............................................................. منحیث مزکی عادل و مقبول الشهاده تائید شدند. و .
از عدالت و مقبول الشهاده ولد ................. ولد .................. و .................. ولد ................. ولد ................ مزکیان علنی نیز 

 د.بودن شاهدان بحضور شاهدان اثبات و طرفین دعوی در جلسه قضائی مورخ  ..................  ادای شهادت نمودن
 اسباب حکم:

 در دعوي قرض كه مدعي بر مدعي عليه اقامه نموده و مدعي عليه از دعوي مدعي انكار ورزيده نظربه اينكه:
 ........... مدعي دعوايش را عندالمحكمه به شهادت شهود باثبات رسانده. -

 می باشد.( قانون مدنی قرض گیرنده مکلف به پرداخت مثل آن برای قرض دهنده 1293طبق حکم ماده ) -

 بنًا هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود.
 نص حکم :

ما هیئت قضائی دیوان مدنی محکمه ابتدائیه ........................... در جلسه علنی منعقده تاریخی ................... به 
نمودیم که تو ............ ( قانون مدنی حکم 1293حضور طرفين دعوي به اتفاق آراء، بموجب شهادت شاهدان، طبق ماده )

افغانی مدعابها براي ............. ولد ................ مدعي بپردازید. قضینا و حکمنا بذلک  211111ولد ........... مدعی علیه مبلغ 
 علیک

                                                                        ..........................     .......................... 
 قاضی دیوان                                                                                قاضی دیوان

........................... 
 رئیس دیوان مدنی محکمه ابتدائیه

 



 

 

 فورم اعتراض مستأنف 
 
 

 شهرت مستأنف شهرت مستأنف عليه

اسم
ولد 
سن 
 

ش
غل و محل آن

 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 
 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ...................!

 

عتراض خود را بر            نمبر ............... مورخ من مستأنف ...................... ا

 .............. ديوان مدني محكمه ابتدائيه..................ذياًل ارائه ميدارم:

افغاني قرض  211111................. مدعي ............... بر من دعوي مبلغ  :      خالصه            
 حسنه را 

 

مدني محكمه ابتدائيه مذكور به سبب شهادت شاهدان طي فيصله نمبر فوق به  نموده بود، ديوان
اثبات دعوي مدعي بر من حكم نموده كه فيصله صادره به دالئل ذيل قابل نقض دانسته مي 

 شود:
دعوي مدعي دعوي صحيحه نبوده و حكم محكمه مبتني بر دعوي غير صحيحه قابل  -

 نقض ميباشد.

 سق حكم نموده كه شهادت شان قابل رد بود.محكمه به شهادت شاهدان فا -

 شهادت شاهدان با دعوي مدعي مطابقت نداشته قابل قبول نبوده است. -

 بنابر دالئل مذكوره  تقاضاي نقض فيصله نمبر فوق را دارم.
 بااحترام                                                                       

                                                                        ......................... 
 مستأنف                                                                       

 فیصله
 قرار

 فیصله
 قرار



 

 

 



 

 

 

 

 شهرت مستأنف شهرت مستأنف عليه

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور
 

اسم آن
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 
 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ...................!

 ...... جواب خود را در برابر اعتراض...........................من مستأنف عليه .....     
 تقديم ميدارم:  ................... مستأنف ................ ذياًل ولد

در دعوي من هيچ نقص قانوني وجود ندارد و از هر لحاظ با احكام شرع و  -
 قانون موافق است، اعتراض مستأنف آفاقي است.

 اعتراض مستأنف در مورد اينكه شاهدان فاسق مي باشند غير وارد است.  -

 ي من كاماًل موافق است. شهادت شاهدان با دعو -

تقاضا دارم به رد اعتراضات مستأنف مذكور و تائيد فيصله محكمه ابتدائيه تصميم 
 اتخاذ فرمايند.

 بااحترام
............................ 

 مستأنف عليه
 



 

 

 فورم جواب مستأنف عليه
 

 



 

 

 

 قرار قضائي:
 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان
 ستره محكمه
 اليتمحكمه استيناف و

 ديوان مدني و احوال شخصيه
 

 ...مستأنف: .....................ولد.................. سن.......... شغل ومحل آن.................اقامتگاه ........................
 گاه...........................مستأنف عليه: ................ولد................. سن..........شغل و محل آن.................اقامت

 استرداد و جه قرض حسنه  موضوع دعوي: 
 :نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

 

 د لوي خداي په نامه
در جلسه قضائی مورخ  .............. بریاست ............. و عضویت ............... و ............... در رابطه به دعوی          

 ذياًل رسیدگی بعمل آمد: اقامه شده
اوراق قضيه ذريعه صادره ........... مورخ  .............. رياست ............... واصل و قيد شماره  -اجراآت اداري:

 ........ مورخ  ....................  كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوق مي باشد.
 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:

افغاني  211111....... در ديوان مدني محكمه ابتدائيه .................. دعواي مبلغ ................... مدعي ....         
قرض حسنه را بر .......... مدعي عليه اقامه نموده. ديوان موصوف پس از دعوي مدعي و جواب باالنكارمدعي 

 حكم نموده است. عليه  بموجب شهادت شاهدان به اثبات دعوي مدعي 
قضيه از اثر استيناف خواهي و اعتراضات ذيل محكوم عليه كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته تحت غور اين 

 ديوان قرار گرفت.
 خالصه اعتراض مستأنف:

 حكم بر دعوي غير صحيحه صادر شده فيصله قابل نقض است. -

  حكم مبني بر شهادت شاهدان فاسق بنا يافته قابل نقض است.  -

 شهادت شاهدان با دعواي مدعي موافقت ندارد فيصله قابل نقض است. -

 و بالمقابل ............ محكوم له در جواب چنين متذكر شده است:
 خالصه جواب مستأنف عليه:

 دعوي من كدام نقصي ندارد و يك دعوي صحيحه است.  -

 يست .اعتراض مستأنف در مورد اينكه شاهدان فاسق مي باشند دليل قانوني ن  -

 موافق است لهذا تقاضاي تائيد فيصله را دارم.   شهادت شاهدان كاماًل با دعواي من -

نمبر و تاريخ قرار .....................   

نمبروتاريخ ابالغ قرار:................     
........... تعدا اوراق قرار:..............   



 

 

 ورق حكم
 

 

 ارزيابي و داليل محكمه:
باتوجه به فيصله ............. مورخ  ................ ديوان مدني محكمه ابتدائيه        

 با ينكه: ............... ، اعتراض مستانف و جواب مستانف عليه نظر
حكم محكمه پس از دعوي مدعي و جواب باالنكار مدعي عليه و اقامه شاهدان اثبات  -

و تزكيه سري و علني شاهدان و عدم ارائه دفع و جرح شرعي از طرف مدعي عليه، 
باثبات دعوي مدعي .............. صادر شده وحكم قانون بر دعوي مدعي بدرستي 

 است.تطبيق و اصول محاكمه رعايت شده 
در دعوی مدعی شرایط قانونی در نظر گرفته شده و جرح ارائه شده جرح مجرد بوده  -

 و شهادت شاهدان با دعوی مدعی موافقت دارد،

 اعتراض مستأنف غير وارد بوده  فيصله قابل تائيد است. 

 
ما هيئت قضائي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت  :نص قرار  

باتفاق   ...... در جلسه علني منعقده تاريخي .................... به حضور طرفين دعوي،..............
قانون ا.م.م  فيصله ............. مورخ   ................   (398( ماده )4آراء، بنابر دالئل فوق طبق فقره )

 ديوان مدني محكمه ابتدائيه ........................ را تائيد نمودیم.
 وراق به مرجع مربوط آن ارسال شود.ا
 
 

                                                                 ...................            ................... 
 قاضی ديوان              قاضی ديوان                                                                

........................... 
 رئيس ديوان مدني و احوال شخصيه 

 محكمه استيناف واليت........................

 
 



 

 

 فورم اعتراض فرجام خواه

 شهـرت فرجام خواه

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
نمبر سند نیابت و محل 

 صدور آن

      

        
 ه ستره محكمه ج.ا.ا  !مدني و حقوق عام برياست محترم ديوان 

من فرجام خواه ........... اعتراضات خود را  بر                نمبر................  
 مورخ .......... ديوان

  
مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .................. كه مؤيد فيصله ........... 

 تقديم ميدارم:  دائيه ......... ميباشد ذياًلمورخ ................ ديوان مدني محكمه ابت
من به عدم صحت دعوي مدعي اعتراض داشتم ديوان مدني محكمه تحتاني  -

 به آن اعتنا نكرده است.

شهادت هر دو شاهد اقامه شده با دعوي مطابقت نداشت ديوان مدني و  -
 احوال شخصيه مذكور بر اعتراضم غور نكرده.

مقبوله بوده بايد فيصله صادره نقض مي  حكم محكمه مبني بر شهادت غير -
 شد.

 
 بااحترام

........................... 
 فرجام خواه

 

 فیصله
 قرار



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قرار قضائي:
 
 

 جـمهوري اسـالمي افغانستان
 ستره محكمه

 ديوان مدني و حقوق عامه
 

            فرجام خواه: ................                               
 .......................... ولد ....................... شغل و محل آن................... اقامتگاه .....................   محكوم له:

 ......... محكوم عليه: ........................ ولد ..................... شغل و محل آن.................. اقامتگاه............
 موضوع دعوي: مطالبه مبلغ ............. وجه قرض حسنه  

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي ............... برياست ............. و عضويت ............ و            

 رسيدگي بعمل آمد  ...... ذياًل............... راجع به قضيه .........
اوراق قضيه ذريعه صادره ............... مورخ ............. رياست .............. واصل و  -اجراآت اداري:

 قيد شماره .......... مورخ  ............... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوق مي باشد.
   :خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف 

افغاني كه ........... مدعي بر ............ مدعي عليه اقامه  211111در دعواي قرض حسنه مبلغ          
نموده ديوان مدني محكمه ابتدائيه ............ پس از دعوي مدعي و جواب باالنكار مدعي عليه و اقامه 

............... حكم ذيل را به    شاهدان اثبات و تزكيه سري و علني شاهدان طي فيصله ......... مورخ
 اثبات دعوي مدعي صادر نموده : 

ما هیئت قضائی دیوان مدنی محکمه ابتدائیه ........................... در جلسه علنی منعقده تاریخی 
( 1293.................. به حضور طرفين دعوي به اتفاق آراء، متکی به سبب مذکوره فوق، طبق ماده )

افغانی مدعابها  211111مدنی تو ............ ولد ................ مدعی علیه را به پرداخت مثل مبلغ  قانون
 براي ............. ولد ................. مدعي محکوم نمودیم .

از اثر استيناف خواهي محكوم عليه ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .......... بر 
غور نموده و پس از ارزيابي داليل مندرج   مبر فوق  ديوان مدني محكمه ابتدائيه استينافًافيصله ن

اعتراض مستأنف و جواب مستأنف عليه و رد اعتراض مستأنف طي قرار قضائي ........... مورخ 
 نمبر فوق تصميم اتخاذ نموده اند: .............. به تائيد فيصله

 

 نمبرو تاريخ قرار: ..............

 تعداد اوراق قرار: ..............



 

 

  
ني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ....... در جلسه علني قضائي ما هيئت قضائي ديوان مد

باتفاق آراء، بنابر دالئل فوق اعتراضات ....... مستانف   منعقده تاريخي   ............ به حضور طرفين دعوي،
.................. ديوان     قانون ا.م.م  فيصله .......... مورخ  (398( ماده )4........ را غير وارد دانسته و طبق فقره )

 مدني محكمه ابتدائيه .............. راتائيد نمودیم.

باالثر فرجام خواهي ........... محكوم عليه اوراق جهت غور فرجامي به اين ديوان مواصلت ورزيده و فرجام 
 خواه مذكور اعتراض تحريري خود را تقديم اين ديوان نموده است. 

 خواه: خالصه اعتراض فرجام
 من بعدم صحت دعوي مدعي اعتراض داشتم ولي ديوان مدني تحتاني به آن توجه نكرده است. -

شهادت شاهدان با دعوي مدعي موافقت نداشته ديوان موصوف اين اعتراضم را در نظر نگرفته  -
 است.

 حكم محكمه مبتني بر شهادت غير مقبوله صادر شده بود بايد نقض مي شد. -
 شاران قضائي: تحليل و ارزيابي مست

باتوجه به فيصله .................. مورخ  ..................  ديوان مدني محكمه ابتدائيه ................. و قرار 
قضائي ............. ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ............... و اعتراض فرجام خواه 

  -نظر به اينكه:
دني ابتدائيه پس از دعوي مدعي و جواب باالنكار مدعي عليه و اقامه شاهدان اثبات و اظهار فيصله ديوان م

 عجز مدعي عليه از ارائه دفع و جرح شرعي باثبات دعوي مدعي صادر گرديده.
 در حكم صادره اصول محاكمه شرعي رعايت شده و حكم قانون به درستي تطبيق گرديده.  - 
صيه محكمه استيناف واليت ................ بر اعتراض مستأنف و جواب ديوان مدني و احوال شخ  - 

مستأنف عليه غور نموده و اعتراض معترض را ماده به ماده  رد نموده است و در اعتراضات فعلي فرجام 
خواه كدام مطلب و دليل جديد بمالحظه نميرسد و عين همان اعتراضاتي است كه در مرحله غور استيناف 

 شده است.مدلل رد 
در فيصله و قرار تائيدي صادره استیناف كدام تخطي قانوني كه در تغير حكم مؤثر بوده باشد و موجب  -

 نقض شده بتواند به مالحظه نميرسد.
بنًا اعتراضات فرجام خواه ................ غير وارد،  قرار قضائي تائيدي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه 

 ي و قابل تائيد است.استيناف مذكور قانون
 ( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به جلسه قضائي ديوان تقديم است.22تحليل و ارزيابي فوق طبق ماده )

                              ..............................                                  ............................... 
 ئي ستره محكمه                                          مستشار قضائي ستره محكمهمستشار قضا        

 ورق حكم



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فورم دعوي )تقسيم قضائي(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
شغل و محل  

 آن

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                

 تعريف مدعي به و قيمت آن: 
متصل   ................ناحيه ...........شهر..........شرقًا يك قطعه زمين تعميراتي به مساحت پانزده بسوه واقع

ملحق است به حويلي متروكه ............ولد ............ولد...............شمااًل پيوسته است به   است به سرك عام، غربًا
 افغاني 211111.......... قيمت آن مبلغلزيق است به ديوار باغ ملكيت...............ولد.............ولد...  راه عام و جنوبًا

 به رياست محترم ديوان مدني محكمه ابتدائيه واليت.....................!
 اقامه دعوي مينمايم.  من مدعيه بر مدعي عليه حاضر كه طرفين داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم ذياًل

................ ولد ....................... بود كه بتاريخ  ............. محدوده فوق حق و ملك پدرم ....................... ولد ...
و آنرا فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث به ورثه، منحصره مستحق االرثش كريمه بنت   فوت نموده،

ه ميراث مانده كه قبل از .................. ولد .............. زوجه و محمد شريف پسر و من شفيقه مدعيه دخترش ب
از محدوده فوق فارغ از  تقسيم و افراز آن كريمه موصوفه بتاريخ  ................... فوت نموده و حصه معينه اش، 

حق غير و عاري از موانع به جر ارث  به وارثان منحصر مستحق االرثش محمد شريف مدعي عليه پسر و من 
( سهم و به 8كه به من مدعيه از محدوده فوق مطابق احكام فرائض اهلل )شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده 

 ( سهم مشاع ميرسد.24( سهم از جمله )16محمد شريف )
در تصرف محمد شريف مدعي عليه بوده و حاضر به   چون زمين محدوده فوق قضاء قابل تقسيم بوده فعاًل

رم محدوده مذكوره را تقسيم قضائي باالفراز تقسيم رضائي آن نيست از پيشگاه قضاء مي خواهم و طلب دا
 نموده و بر همين مدعي عليه اصدار حكم فرمايند كه حصه معينه مرا افرازًا برايم تسليم بدارد .

 با احترام 
............................ 

 مدعيه



 

 

 



 

 

 

 فورم جواب دعوي )تقسيم قضائي(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ................!به رياست محترم ديوان مدني محكمه ابتدائيه.....................
من مدعي عليه  در برابر دعواي همين مدعيه كه داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم چنين 

 جواب  ارائه ميدارم:

 قابل سمع نمي باشد. دعواي مدعيه داراي نواقص زياد است،
كه  پانزده بسوه زمين مورد ادعا متروكه پدرم نبوده، ملكيت شخصي خودم ميباشد. مدعيه دليل ندارد

 متروكه بودن آنرا باثبات برساند. دعوايش صحت ندارد، نا حق مزاحم من است.
 از محكمه ميخواهم برد دعوايش اصدار حكم فرمايند.    

 با احترام 
............................ 

 مدعي عليه



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان
 ستره محكمه

 يه ...................محكمه ابتدائ
 دیوان .................

 مدعی علیه                                                           مدعی 
 اسم                                                                اسم

 ولد    ولد                                                             
 ولد                                                                 ولد

 سن                                                                    سن
 شغل و محل آن                                                      شغل و محل آن

 اقامتگاه                                               اقامتگاه                
 نمبرتذکره و محل صدورآن                                         نمبر تذکره و محل صدورآن 

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن                               نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن            
 موضوع دعوي:.................

 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي مورخ ............... برياست............... و عضويت .................. و ................. در 

 رسيدگي بعمل آمد: رابطه به دعوي اقامه شده ذياًل
رخ .................. رياست ............. واصل و به اوراق قضيه ذريعه صادره ............. مواجراآت اداري:  

 شماره ........... مورخ ................. كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي قيد ميباشد. 
 :خالصه دعوي مدعي 

.... يك قطعه زمين تعميراتي به مساحت پانزده بسوه واقع............. ناحيه............. شهر ..........
ملحق است به حويلي متروكه ................ ولد................... ولد   شرقًا متصل است به سرك عام غربًا

لزيق است به ديوار باغ مملوكه.............................ولد   پيوست است به راه عام و جنوبًا .................. شمااًل
............. محدوده مذكوره حق و ملك پدرم ................... ولد .............. ولد ....................ولد........

................ بود كه بتاريخ ................... فوت نموده و آنرا فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث 
..........زوجه و محمد شريف مدعي عليه به ورثه منحصره مستحق االرثش كريمه بنت.................ولد.....
تقسيم و افراز آن كريمه موصوفه به  پسر و من شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده و قبل از

تاريخ............... فوت نموده و حصه  معينه اش  از محدوده فوق فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر 
 ارث به وارثان

 فيصله مدني:
 

 نمبر و تاريخ فيصله ............................ 
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم.....................
 تعداد اوراق فيصله .............................
 



 

 

 



 

 

كه به من   وي محمد شريف پسر و من شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده، منحصران مستحق االرث
( سهم از جمله 16( سهم و به محمد شريف )8مدعيه از زمين محدوده فوق مطابق احكام فرائض اهلل )

در تصرف مدعي عليه قرار دارد   قابل تقسيم بوده و فعاًل سهم مشاع ميرسد. چون زمين مورد ادعا قضًا (24)
از پيشگاه قضاء مي خواهم و طلب دارم محدوده فوق   وصوف حاضر به تقسيم رضائي آن نمي باشد،و م

 را تقسيم باالفراز قضائي نموده و بر همين مدعي عليه حكم فرمايند كه حصه معينه مرا  برايم تسليم بدارد. 
مهلت خواست.  موصوفه از محكمه  بعد از صحت دعواي مدعيه از وي شاهدان ذواليدي خواسته شد،

 برايش........ روز مهلت داده شد. مورخه  ..................
اليوم مورخ  ................  مدعيه با دو نفر شاهدانش و مدعي عليه حاضر محكمه شدند پس از تدوير جلسه 

 به حضور طرفين دعوي اداي شهادت نمودند كه:  يكي پي ديگر در مجلس قضاء،  شاهدان به نوبت،
يك قطعه زمين   ن.........ولد........ولد..........در حال داشتن اهليت كامل اشهد اداي شهادت مينمايم كه:م

ميرسد به سرك عام  تعميراتي به مساحت پانزده بسوه واقع،............ناحيه.............شهر..............شرقًا 
ميرسد   ميرسد به راه عام و جنوبًا  ..........ولد.................شمااًلميرسد به حويلي متروكه.............ولد....... غربًا

به ديوار باغ مملوكه..............ولد ..................ولد...............كه همين شفيقه مدعيه با برادرش محمد شريف 
د و من تصرف ويرا در تصرف همين محمد شريف مدعي عليه ميباش  در مورد تقسيم آن دعوي دارد فعاًل

 در آن به چشم خود ديده ام و ميبينم. اين بود شهادت من كه اداء نمودم.
  من............ولد................ولد...............در حال داشتن اهليت كامل اشهد اداي شهادت ميكنم كه:

  ............ ...شهر ................ شرقًايك قطعه زمين تعميراتي به مساحت پانزده بسوه واقع............ ناحيه ....
ميرسد به راه   ميرسد به حويلي متروكه ...................... ولد .................. شمااًل متصل است به سرك عام غربًا

در مورد تقسيم آن  .................ولد ............... ولد.............كه ملحق است ديوار باغ مملوكه ،  عام و جنوبًا
در تصرف همين محمد  بين همين دو نفر شفيقه مدعيه و برادرش محمد شريف دعوي جريان دارد فعاًل

شريف مدعي عليه ميباشد.من تصرف ويرا در آن همه روزه به چشم ديده و مي بينم. اين بود شهادت من 
 كه اداء  نمودم.

د مورد قبول هئيت قضائي قرار گرفت و در چون شهادت شاهدان ذواليدي موافق دعواي مدعيه بو
خصوص شاهدان حصر وراثت به وثيقه اقرار خط فوتي نمبر.............. مورخ  .............مرتبه.................... 

 اكتفا بعمل امد.
از محمد شريف مدعي عليه پرسيده شد كه در رابطه به دعوي مدعيه چه ميگويد؟   بعدًا

ت دعواي مدعيه براي ترتيب جواب تحريري گرديد كه يك نسخه از دعواي موصوف خواهان صور
 مدعيه با ........روز مهلت برايش داده شد. مورخه  .............

اليوم مورخ ................ طرفين دعوي حاضر محكمه شدند. محمد شريف مدعي عليه جواب 
 تحريريش را تقديم نمود كه قرار ذيل است: 

 مدعي عليه:  خالصه جواب
دعواي مدعيه داراي نواقص زياد بوده قابل سمع نمي باشد. پانزده بسوه زمين مورد ادعا متروكه 
پدرم نبوده ملك شخصي خودم ميباشد. مدعيه دليل ندارد كه متروكه بودن آنرا به اثبات برساند. 

 .بنا حق مزاحم من است. از محكمه مي خواهم به رد دعوايش اصدار حكم فرمايند



 

 

 تحقيقات اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به داليل:
چون جواب مدعي عليه باالنكار بود، از مدعيه بينه و مدارك اثباتيه خواسته شد. مدعيه شهرت مكمله 
شهودش را به محكمه معرفي و از محكمه براي احضار شهود و ارائه سند مهلت خواست. برايش............. روز مهلت 

 ........................داده شد. مورخه .
اليوم مورخ............مدعيه با شاهدانش و مدعي عليه حاضر محكمه شدند. جلسه قضائي تدوير و شاهدان به 

 ثبت گرديد:  نوبت يكي پي ديگر به حضور طرفين دعوي اداي شهادت نمودند كه ذياًل
حال داشتن اهليت كامل اشهد اداي شهادت مي كنم كه:  من...............ولد.............ولد .................. در 

  متصل به سرك عام غربًا  پانزده بسوه زمين تعميراتي واقع ....................... ناحيه ................... شهر .............. شرقًا
محلق به راه عام و جنوبًا متصل به   ................ شمااًلپيوست به حويلي متروكه ........................ ولد .................. ولد ...

د ................ ديوار باغ مملوكه ............... ولد ................... ولد ............ حق و ملك ................ ولد .................. ول
.......... فوت نموده و آنرا فارغ از حق غير و عاري از موانع به پدر همين مدعيه و مدعي عليه بود كه بتاريخ .............

جر ارث به ورثه منحصره مستحق االرثش كريمه بنت ..............ولد...............زوجه و همين محمد شريف مدعي عليه 
اريخ .................... پسر و همين شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده و قبل از تقسيم و افراز آن كريمه موصوفه بت

فوت نموده و حصه معينه اش از زمين مذكوره، فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق 
االرث وي همين محمد شريف مدعي عليه پسر و همين شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده است زمين محدوده فوق 

 ف مدعي عليه ميباشد. اين بود شهادت من كه اداء نمودم.در تصرف همين محمد شري  فعاًل
من.................ولد................ولد....................اداي شهادت مي نمايم كه: شانزده بسوه زمين واقع 

حويلي متروكه ............... متصل به   .................. ناحيه ............. شهر ....................شرقًا پيوست به سرك غربًا
متصل به حويلي مملوكه ................... ولد .............. ولد   ملحق به راه عام و جنوبًا  ولد................ولد................ شمااًل

عيه و محمد شريف مدعي عليه بود كه ................ حق و ملك........... ولد ................ ولد ............... پدر شفيقه مد
بتاريخ  ..........................     فوت نموده و آنرا فارغ از حق غير  و عاري از موانع به جر ارث به ورثه منحصره مستحق 

خترش االرثش كريمه بنت .................ولد...........زوجه و همين محمد شريف مدعي عليه پسر و همين شفيقه مدعيه د
به ميراث مانده و قبل از تقسيم و افراز آن كريمه موصوفه بتاريخ .......................... فوت نموده و حصه معينه اش از 
زمين مذكوره فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق االرث وي همين شفيقه مدعيه 

در تصرف همين محمد   رش به ميراث مانده است. زمين مذكوره فعاًلدختر و همين محمد شريف مدعي عليه پس
 شريف مدعي عليه قرار دارد. اين بود  شهادت من كه اداء نمودم.

بعد از اداي شهادت شاهدان چون شهادت هر دو شاهد با دعوي مدعيه و با يكديگر موافق بود مورد قبول هيئت  
موصوف   ه پرسيده شد كه شاهدان در شهادت شان صادقند يا خير؟قضائي قرار گرفت و از محمد شريف مدعي علي

به تزكيه سري شاهدان اقدام   شاهدان را در شهادتي كه عليه وي ادا نموده بودند صادق ندانست چون جرح مجرد بود
ز جمله اهالي آن مسجد معرفي شده و مستوره عنواني ...............امام مسجد..........................واقع...............كه شاهدان ا

 بودند ارسال گرديد. مورخه ....................
اليوم مورخ ....................... طرفين دعوي حاضر محكمه شدند در حاليكه جواب مستوره نيز مواصلت كرده بود. چون 

ي شاهدان اقدام و از مدعيه خواسته شد به تزكيه علن  در تزكيه سري هر دو شاهد از طرف مزكي عادل دانسته شده بود،
تا دو نفر شاهدان را براي تزكيه علني شاهدان اصل به محكمه حاضر نمايد، مدعيه براي احضار شهود مهلت خواست. 

 برايش ........... روز مهلت داده شد. مورخه ................



 

 

 

و شاهدان اصل و مدعي عليه حاضر محكمه  اليوم مورخ .................... مدعيه با شاهدان تزكيه علني
يكي پي ديگر   شدند. شاهدان تزكيه علني در جلسه قضائي به حضور طرفين دعوي و شاهدان اصل به نوبت،

 اداي شهادت نمودند كه :
من ............... ولد ............. ولد .............در حال داشتن اهليت كامل اداي شهادت مي نمايم كه 

د ن دو نفر شاهدان اصل..................ولد................ولد.................و.................... ولد .................... ولهمي
.......................كه در همين قضيه باثبات دعواي همين شفيقه مدعيه عليه همين محمد شريف مدعي عليه اداي 

ن عادل و صادق مي باشند و گاهي از ايشان شهادت ناحق و دروغ را نشنيده ام. شهادت نموده اند هر دوي شا
 همين بود شهادت من كه اداء نمودم.

من..................... ولد...................ولد..............در حال داشتن اهليت كامل اداي شهادت مي نمايم كه 
........ولد......... و................ولد.................ولد...............كه همين شاهدان اصل...............ولد.........

درقضيه مورد بحث براي همين شفيقه مدعيه عليه همين محمد شريف مدعي عليه اداي شهادت نموده 
اند، هر دوي شان عادل، متدين و صادق ميباشند و از ايشان شهادت دروغ را نشنيده ام. اين بود 

 من كه اداء نمودم. شهادت
چون شهادت شاهدان اصل بايكديگر و با دعواي مدعيه موافق  بعد از تزكيه سري و علني 

 بود مورد قبول هئيت قضائي قرار گرفت.
چون مدعيه خواهان تقسيم قضائي باالفراز زمين محدوده مورد ادعا بود،  براي افراز آن و 

 مورخه..................... تعديل حصص ورثه به اهل خبره رجوع بعمل آمد.
اليوم مورخ  .................... طرفين دعوي حاضر محكمه شدند در حاليكه نتيجه كار اهل 
خبره نيز مواصلت ورزيده بود و در مجلس قضاء به حضور طرفين دعوي قرائت گرديد. ديده شد 

ه قطعه به حصص متعادل كه اهل خبره زمين محدوده مدعي به را با قيد قيمت و مساحت بداخل س
به اساس قرعه قطعه اول آن به اسم كريمه مدعيه و قطعه دوم و سوم آن باسم   افراز نموده است. بعدًا

 محمد شريف مدعي عليه اصابت نمود كه حدود و مشخصات آن قرار ذيل است:
مدعي شرقًا متصل است به سرك عمومي غربًا لزيق است به زمين حصه محمد شريف   -قطعه اول 

عليه ولد ................ ولد .............. شمااًل ملحق است به راه عام و جنوبًا پيوست است به ديوار باغ مملوكه 
 ( پنج بسوه و قيمت آن مبلغ .................. افغاني .5............... ولد..................... ولد ................. به مساحت )

 رقًا متصل است به زمين قطعه اول حصه شفيقه مدعيه بنت .............. ولد .............. ش -قطعه دوم 
غربًا لزيق است به زمين قطعه سوم حصه محمد شريف مدعي عليه مذكور ، شمااًل ملحق 

................. به است به راه عام و جنوبًا پيوست بديوار باغ مملوكه ................ ولد ................. ولد ...
 ( پنج بسوه و قيمت آن مبلغ ............... افغاني .5مساحت )



 

 

شرقًا متصل است به زمين قطعه دوم حصه محمد شريف مدعي عليه مذكور غربًا لزيق است  –قطعه سوم 
اًل ملحق است به راه عام و جنوبًا به حويلي متروكه ............. ولد .................... ولد ....................... شما

( پنج بسوه و 5پيوست است به ديوار باغ مملوكه ............... ولد.................... ولد ................. به مساحت )
 قيمت آن مبلغ ............. افغاني،

ه و مطالبه بينه و باآلخره پس از دعوي مدعيه و اقامه شاهدان ذواليدي و جواب باالنكار مدعي علي
مدارك اثباتيه از مدعيه و اقامه شاهدان اثبات و عجز مدعي عليه از دفع و جرح شرعي و تزكيه سري و 
علني شاهدان و ارجاع موضوع به اهل خبره به منظور تقسيم و افراز مدعي به، به كوچكترين سهم و 

مدعيه و مدعي عليه باساس قرعه  تقسيم و افراز آن از طرف اهل خبره به حصص متعادل و تعيين حصه
 ختم تحقيق اعالن گرديد.  به حضور متداعيان ، چون طرفين توضيحات ديگري بارتباط قضيه نداشتند،

 اسباب حكم: 
با توجه به دعوي مدعيه كه خواهان تقسيم قضائي يك قطعه زمين محدوده مدعي بها گرديده و 

 به اينكه: جواب باالنكار مدعي عليه و جريان محاكمه نظر 
مدعيه دعوايش را به شهادت شهود عندالمحكمه باثبات رسانده و مدعي عليه از ارائه دفع و  -

 جرح شرعي اظهار عجز نموده.

 قابل تقسيم باالفراز است.  ( قانون مدني مدعي به قضاء1955طبق ماده ) -

 . ( قانون مدني تطبيق و رعايت گرديده است1966( ماده )2و بند )  (1957ماده )  -

 بنًا در خصوص دعواي مورد بحث حكم ذيل صادر گرديد.
 نص حكم:

ما هيأت قضائي ديوان مدني محكمه ابتدائيه ..............در جلسه منعقده تاريخي  
( قانون 1951باتفاق آراء طبق ماده )  بنابر دالئل فوق،  ...................  به حضور طرفين دعوي،

................ ولد......................... ولد................... مدعي عليه كه از مدني حكم نموديم بر تو.....
جمله كل محدوده مدعي به زمين محدوده افراز شده قطعه اول را براي همين شفیقه مدعیه بنت 

 ............ ولد ............... تسليم نمائيد. قضينا و حكمنا بذلك عليك.
           ........................                             ....................... 

 قاضي ديوان      قاضي ديوان
................................. 

 رئيس ديوان
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 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه  محكمه استيناف واليت.........................!

 
نمبر ................مورخ   ..................    من مستأنف اعتراض خود را بر                         

 ارائه ميدارم:  محكمه ابتدائيه ...........ذياًل
 

پانزده  بسوه زمين را اقامه نمود   (15خالصه                   :  شفيقه بر من دعواي تقسيم قضائي )
شهادت شاهدان باثبات دعواي مدعيه طي  باالثر ديوان  مدني محكمه ابتدايئه ...............به سبببود، 

فيصله ............... مورخ  .................  عليه من اصدار حكم نموده، كه فيصله صادره به داليل ذيل قابل 
 نقض ميباشد:

 براي صحت آن از مدعيه شاهدان حصر وراثت خواسته نشده.  دعوي موروثي بوده، -

شانزده بسوه متذكر شده و شاهد  (16زده بسوه و شاهد دوم )پان  (15شاهد اول زمين متروكه را ) -
 دوم شهادت را به لفظ اشهد اداء نكرده.

مزكي در تزكيه سري شاهدان را عادل گفته و مقبول الشهادة متذكره نشده در حاليكه عادل و  -
 بودن شاهدان امر ضروري است.  مقبول الشهادة

 م.بناًء خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباش
 بااحترام

...................... 
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 محترم ديوان مدني و احوال شخصيه  محكمه استيناف واليت...................! برياست
من مستأنف عليه جواب خود را در برابر اعتراض ................ ولد ..............       
 ارائه ميدارم: مستأنف ذياًل

رابطه به فوت  چون وثيقه اقرار خط نمبر.............مورخ  .......................... در -
ضرورت به اقامه شاهدان حصر و   مورث و حصر ورثه در دوسيه موجود بوده،

 راثت نيست.

پانزده  (15زمين مدعي بها در صورت دعواي من مستأنف عليه به صورت واضح ) -
در صحت و   بسوه ذكر است. اينكه يك شاهد آنرا شانزده بسوه متذكر شده،

ند. هكذا عدم ذكر لفظ اشهد بدون عدم صحت فيصله مؤثر بوده نمي توا
 موجوديت نقايص ديگر موجب عدم صحت شهادت نمي گردد.

 مزكي هر دو شاهد را عادل گفته و شخص عادل مقبول الشهادة نيز ميباشد. -

 خواهان تائيد فيصله مورد اعتراض ميباشم.  بناًء اعتراض مستأنف غير وارد بوده،
 بااحترام                                                        

                                            ...................... 

 مستأنف عليه                                            

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 قرار قضائي:
                                                                                                  

 
  جمهوري اسالمي افغانستان 

 ستره محكمه
 محكمه استيناف واليت....................

 ديوان مدني و احوال شخصيه
 

 .... مستأنف :..................ولد........................ سن...............شغل ومحل آن..................اقامتگاه.................
 ف عليه:........................ولد............... سن.........شغل و محل آن...................اقامتگاه......................مستأن

 موضوع دعوي: تقسيم قضائي پانزده بسوه زمين 
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 
 دلوي خداي په نامه

برياست.....................و عضويت................ و در جلسه قضائي مورخ ................ 
 رسيدگي بعمل آمد: ............. در رابطه به دعوي اقامه شده ذياًل

اوراق قضيه ذريعه صادره ........... مورخ  ................ رياست ............  -:اجراآت اداري
......... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي واصل  و قيد شماره ............ مورخ   .........

 حقوقي ميباشد.
 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:

( پانزده بسوه زمين را بر محمد شريف مدعي 15شفيقه مدعيه دعواي تقسيم قضائي )
ديوان مدني محكمه ابتدايئه .................... پس از دعوي مدعيه و اقامه   عليه اقامه نموده،

اهدان ذواليدي و جواب باالنكار مدعي عليه و اقامه شاهدان اثبات از طرف مدعيه و تزكيه ش
طي فيصله .................. مورخ   سري و علني شاهدان و ارجاع موضوع به اهل خبره،

 ..................... حكم ذيل را صادر نموده است: 
..............در جلسه منعقده تاريخي  ما هيأت قضائي ديوان مدني محكمه ابتدايئه .....
( و بند 1951باتفاق آراء طبق ماده )  .................. به حضور طرفين دعوي، بنابر داليل فوق،

 ( قانون 1966ماده ) (2)

 

 نمبر و تاريخ قرار .................... 
 نمبر و تاريخ ابالغ قرار..............
 تعداد اوراق قرار ......................
 



 

 

 

ز ي حكم نموديم بر تو ..................ولد....................ولد......................مدعي عليه كه امدن
جمله كل محدوده مدعي به زمين محدوده افراز شده قطعه اول را براي همين شفيقه مدعيه 

 بنت .............. ولد ................ تسليم نمائيد. 
قضيه از اثر استيناف طلبي و اعتراض مستأنف كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته، تحت 

 غور اين ديوان قرار گرفت.
 أنف:خالصه اعتراض مست

دعوي موروثي بوده، براي صحت آن از مدعيه شاهدان حصر وراثت خواسته  -
 نشده.

( شانزده بسوه 16( پانزده بسوه و شاهد دوم )15شاهد اول زمين متروكه را ) -
 متذكر شده و شاهد دوم شهادت را به لفظ اشهد ادا نكرده.

در   نشده،مزكي در تزكيه سري شاهدان را عادل گفته و مقبول الشهادة متذكر  -
 حاليكه عادل و مقبول الشهادة بودن شاهدان امر ضروري است.

 مستأنف بنابر دالئل فوق خواهان نقض فيصله مورد اعتراض گرديده است.
بالمقابل......................مستأنف عليها جواب خودر ار بصورت تحريري تقديم نموده 

 كه قرار ذيل است:
 خالصه جواب مستأنف عليه:

ثيقه اقرار خط نمبر .................... مورخ ................... در رابطه به فوت چون و -
مورث و حصر ورثه در دوسيه موجود بوده، ضرورت به اقامه شاهدان حصر 

 وراثت نبوده است.

( 15چون زمین مدعی به در صورت دعوای مستأنف علیها بصورت واضح ) -
آنرا شانزده بسوه متذکر شده در عدم پانزده بسوه ذکر است. اینکه یک شاهد 

صحت فیصله موثر بوده نمی تواند. هکذا عدم ذکر لفظ اشهدبدون موجودیت 
 نقایص دیگر موجب عدم صحت شهادت نمی گردد.

 مزکی هر دو شاهد را عادل گفته و شخص عادل مقبول الشهاده نیز میباشد. -

ف و تائید فیصله مورد اعتراض مستانف علیه بنابر دالئیل فوق خواهان رد اعتراض مستان
 گردیده است.



 

 

 

 ارزيابي و داليل محكمه:

با توجه به فیصله ............مورخ   .............. محکمه ابتدائیه ...............و اعتراض        
 مستانف و جواب مستانف علیها:

 نظر  بانیکه:
مدعی شرط  اقامه شاهدان حصر وراثت در دعوای موروثی برای صحت دعوای -

 است اما اقامه نشده.

شهادت شاهدان اثبات در رابطه به مساحت زمین مورد ادعا با یکدیگر موافق  -
نبوده و شهادت شاهد دوم با دعوی مدعیه نیز از لحاظ مساحت زمین متذکره 

 موافقت نداشته، شهادت شاهدان قابل رد بوده است.

و مقبول الشهاده بودن برای قابل قبول بودن شهادت شاهدان، اثبات عادل  -
شاهدان، هر دو شرط است، چه شخص محدود فی القذف بعد از توبه ممکن 

 است عادل باشد ولی مقبول الشهاده بوده نمی تواند.

 روی دالئل فوق هئیت قضائی در زمینه تصمیم ذیل را اتخاذ نمود:
 نص قرار:

ت ما هئیت قضائی دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف والی
...................در جلسه منعقده تاریخی ........................به حضور طرفین دعوی بنابر 

( قانون ا.م.م به نقض فیصله 398( ماده )2دالئل فوق، باتفاق آراء طبق فقره )
 ودیم......................مورخ   .................. محکمه ابتدائیه ................تصمیم اتخاذ نم

مدعیه می تواند صورت دعوي استينافيش را ترتیب و جهت دوران باین دیوان تقدیم 
 نماید
      ...........................              ................................. 

  قاضی دیوان                               قاضی دیوان          
.......................................... 

 رئیس دیوان مدنی و احوال شخصیه
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فورم دعوي )تقسيم قضائي(
 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

                

 
 تعريف مدعي به و قيمت آن: 

متصل   يك قطعه زمين تعميراتي به مساحت پانزده بسوه واقع ................ناحيه ...........شهر..........شرقًا  
لد ............ولد...............شمااًل پيوسته است به ملحق است به حويلي متروكه ............و  است به سرك عام، غربًا

لزيق است به ديوار باغ ملكيت...............ولد.............ولد............. قيمت آن مبلغ ...................   راه عام و جنوبًا
 افغاني.

 ..............!برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ..........
 اقامه دعوي مينمايم.  من مدعيه بر مدعي عليه حاضر كه طرفين داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم ذياًل

محدوده فوق حق و ملك پدرم ....................... ولد ................... ولد ....................... بود كه بتاريخ 
و آنرا فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث به ورثه، منحصره مستحق   ه،....................   فوت نمود

االرثش كريمه بنت .................. ولد .............. زوجه و محمد شريف پسر و من شفيقه مدعيه دخترش به ميراث 
از محدوده  موده و حصه معينه اش، مانده كه قبل از تقسيم و افراز آن كريمه موصوفه بتاريخ ............... فوت ن

فوق فارغ از حق غير و عاري از موانع به جر ارث  به وارثان منحصر مستحق االرثش محمد شريف مدعي عليه 
( 8پسر و من شفيقه مدعيه دخترش به ميراث مانده كه به من مدعيه از محدوده فوق مطابق احكام فرائض اهلل )

 ( سهم مشاع ميرسد..24( سهم از جمله )16سهم و به محمد شريف مدعي عليه )
در تصرف محمد شريف مدعي عليه بوده و حاضر به تقسيم   چون زمين محدوده فوق قضاء قابل تقسيم و فعاًل

رضائي آن نيست از پيشگاه قضاء مي خواهم و طلب دارم محدوده مذكوره را تقسيم قضائي باالفراز نموده و بر 
 مايند كه حصه معينه مرا افرازًا برايم تسليم بدارد .همين مدعي عليه اصدار حكم فر

 بااحترام                                                                     
                                                                     ............................ 

 مدعيه                                                                      



 

 

 

 فورم جواب دعوي )تقسيم قضائي(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
شغل و محل  

 آن

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                



 

 

 

 
 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ........................!

من مدعي عليه  در برابر دعواي همين مدعيه كه هر دو داراي اهليت كامل حقوقي  
 ين جواب  ارائه ميدارم:ميباشيم چن

 قابل سمع نمي باشد. دعواي مدعيه داراي نواقص زياد است،
پانزده بسوه زمين مورد ادعا متروكه پدرم نبوده، ملكيت شخصي خودم ميباشد. مدعيه دليل 

 ندارد كه متروكه بودن آنرا باثبات برساند. دعوايش صحت ندارد، نا حق مزاحم من است.
 دعوايش اصدار حكم فرمايند. از محكمه ميخواهم برد

 با احترام 
............................ 

 مدعي عليه
 



 

 

 

 



 

 

 
                                             

 
 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه
 محكمه استيناف واليت....................

 ديوان مدني و احوال شخصيه
 

 مدعی                                                              مدعی
 اسم                                                               اسم                            

 ولد                                                                                           ولد
 سن                                                  سن

 شغل و محل آن                                          شغل و محل آن  
 اقامتگاه                                                                          اقامتگاه

 نمبر تذکره و محل صدور آن                                   نمبر تذکره و محل صدور آن                            
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن                                              نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن      

 موضوع دعوي: .................
 

 دلوي خداي په نامه
......................  بریاست .....................و عضویت ................و..............در رابطه   در جلسه قضائی مورخ        

 به دعوای اقامه شده ذیاًل رسیدگی بعمل آمد:
اوراق قضیه ذریعه صادره .........مورخ  .................. رياست ..............واصل و به  اجراآت اداری:

 ........مورخ ................. کتاب ثبت اجراآت قضائی دوسيه هاي حقوقي قيد ميباشد.شماره......
( پانزده بسوه واقع ................. ناحیه 15یک قطعه زمین تعمیراتی به مساحت ) خالصه دعوی مدعی:

ربًا ملحق است به حویلی متروکه ......................... شهر ...................... شرقًا متصل است به سرک عام، غ
غ ..................... ولد .................... ولد............... ، شمااًل پیوست است به راه عام و جنوبًا لزیق است به دیوار با

 مملوکه ............... ولد.............. ولد................ قيمت آن مبلغ ........... افغاني.
ه مذکوره حق وملک پدرم .............. ولد .............. ولد .............. بود که بتاريخ .................. فوت نموده محدود

و آنرا فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث، به ورثه منحصره مستحق االرثش کریمه بنت 
 ي عليه پسر و من شفيقه مدعیه دخترش به میراث مانده است...............ولد..............زوجه و محمد شريف مدع

بعدًا قبل از افراز و تقسیم آن کریمه موصوفه بتاریخ  ................ فوت نموده و حصه معینه اش از محدوده فوق 
 فارغ از حق غیر وعاری از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق االرث وی محمد شریف مدعی علیه پسر 

 

 فيصله مدني:
 

 نمبر و تاريخ فيصله ................... 
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم.............

....................تعداد اوراق فيصله .  



 

 

( سهم 8مدعیه دخترش به میراث مانده که به من مدعیه از زمین محدوده فوق مطابق احکام فرائض اهلل )و من شفیقه 
( سهم مشاع میرسد. چون زمین مورد ادعا قضاء قابل تقسیم 24( سهم از جمله )16و به محمد شريف مدعي عليه )

ر به تقسیم رضائی آن نمی باشد. از پیشگاه قضاء می است و فعاًل  در تصرف مدعی علیه قرار دارد و موصوف حاض
خواهم و طلب دارم زمین محدوده فوق را تقسیم باالفراز قضائی نموده و بر همین مدعی علیه اصدار حکم فرمایند 

 که حصه معینه مرا برایم تسلیم بدارد.
وفه از محکمه مهلت بعد از صحت دعوای مدعیه، از وی شاهدان ذوالیدی و حصر وراثت خواسته شد. موص

 خواست. برایش .................. روز مهلت مناسب داده شد. مورخه .................
 الیوم مورخ ................. مدعیه با شاهدانش و مدعی علیه حاضر محکمه شدند.

که ذیاًل ثبت پس از تدویر جلسه شاهدان به نوبت یکي پی دیگر ، به حضور طرفین دعوی ادای شهادت نمودند 
 گردید:

: من.......................ولد.......................ولد.....................در حال داشتن اهلیت کامل اشهد ادای شهادت مینمایم که
.شرقًا متصل ( پانزده بسوه واقع .................ناحیه...............شهر................15یک قطعه زمین تعمیراتی به مساحت )

است به سرک عام غربًا میرسد به حویلی متروکه .............ولد...............ولد................شمااًل ملحق است به را ه عام و 
..... ولد جنوبًا لزیق است به دیوار باغ مملوکه ..................ولد....................ولد................در اصل حق ملک ...........

.................... ولد ................. پدر همین شفیقه مدعیه و محمد شریف مدعی علیه بود که بتاریخ ...............فوت 
نموده و آنرا فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به ورثه منحصر مستحق االرثش کریمه بنت ............... 

ه و همین محمد شریف مدعی علیه پسر و همین شفیقه مدعیه دخترش به میراث مانده که قبل از ولد .............زوج
افراز و تقسیم آن کریمه موصوفه بتاریخ  .................... فوت نموده و حصه معینه اش از محدوده فوق فارغ از حق 

ن محمد شریف مدعی علیه پسر و شفیقه غیر و عاری از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق االرث وی همی
مدعیه دخترش به میراث مانده است، که زمین محدوده فوق فعاًل  در تصرف همین محمد شریف مدعی علیه قرار 

 دارد و تصرف ویرا در آن به چشم دیده و می بینم.
ل اشهد ادای شهادت میکنم که: یک قطعه من..................ولد................ولد................در حال داشتن اهلیت کام

( پانزده بسوه واقع..................ناحیه...............شهر................ شرقًا متصل است به 15زمین تعمیراتی به مساحت )
ست است به راه سرک عام، غربًا ملحق است به حویلی متروکه............ولد................ولد.................شمااًل پیو

لک عام.............و جنوبًا لزیق است به دیوار باغ مملوکه.....................ولد................ولد................در اصل حق و م
ریخ ................. ولد ............. ولد ............... پدر همین شفیقه مدعیه و همین محمد شریف مدعی علیه بود که بتا

................فوت نموده و آنرا فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به ورثه منحصر مستحق االرثش کریمه 
بنت............ولد................... زوجه و همین محمد شریف مدعی علیه پسر و همین شفیقه مدعیه دخترش به میراث 

ه موصوفه بتاریخ    .................. فوت نموده و حصه معینه اش از محدوده مانده که قبل از افراز و تقسیم آن کریم
فوق فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق االرث وی همین محمد شریف مدعی 

ن محمد علیه پسر و همین شفیقه مدعیه دخترش به میراث مانده است. زمین محدوده فوق فعاًل در تصرف همی
 شریف مدعی علیه میباشد و من تصرف ویرا در آن به چشم دیده ام و می بینم، این بود شهادت من که اداء نمودم.

 



 

 

بعد از ادای شهادت شاهدان ذوالیدی و حصر وراثت از محمد شریف مدعی علیه پرسیده شد که در جواب دعوای مدعیه 
ترتیب جواب تحریری گردید یک نسخه از دعوای مدعیه با  چه می گوید موصوف خواهان صورت دعوای مدعیه برای
 ........... روز  مهلت  برایش داده شد. مورخه   ...................

الیوم مورخ   .................... طرفین دعوی حاضر محکمه شدند. محمد شریف مدعی علیه جواب تحریریش را تقدیم نمود 
 که قرار ذیل است:

 :عی علیهخالصه جواب مد
دعوای مدعیه دارای نواقص زیاد است، قابل سمع نمی باشد. پانزده بسوه زمین مورد ادعا متروکه پدرم نبوده 
ملک شخصی خودم میباشد. مدعی دلیل ندارد که متروکه بودن آنرا باثبات برساند. بنا حق مزاحم من است. از محکمه می 

 خواهم به رد دعوایش اصدار حکم فرمایند.
 ات، اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به دالئل:تحقيق

چون جواب مدعی علیه باالنکار بود، از مدعیه بینه و و مدارک اثباتیه خواسته شد. مدعیه شهرت مکمله  
شهودش را به محکمه معرفی و اظهار داشت که در رابطه به پانزده بسوه زمین مورد ادعا قباله شرعی ............. مورخ 

....باسم..............پدرم نيز موجود است و از محکمه برای احضار شهود و ارائه سند مهلت خواست. برایش مهلت ..............
 مناسب داده شد. مورخه  ...................

یکی  الیوم مورخ ..................... مدعیه با شاهدانش و مدعی علیه حاضر محکمه شدند. جلسه قضائی داير و شاهدان به نوبت
 پی دیگر به حضور طرفین دعوی ادای شهادت نمودند :

( پانزده بسوه 15من................ولد......................ولد................در حال داشتن اهلیت کامل اشهد ادای شهادت مینمایم که: )
..شرقًا متصل است به سرک عام غربًا ملحق است به حویلی زمین تعمیراتی واقع ...............ناحیه..................شهر.............

ه متروکه ............. ولد............... ولد................ شمااًل لزیق است به را ه عام و جنوبًا پیوست است به دیوار باغ مملوک
............. ولد................ ولد................... پدر همین شفیقه ............. ولد................ ولد...............در اصل حق و ملک .........

مدعیه و همین محمد شریف مدعی علیه بود که بتاریخ ................. فوت نموده و آنرا فارغ از حق غیر و عاری از موانع به 
.................زوجه و همین محمد شریف مدعی علیه جر ارث به ورثه منحصره و مستحق االرثش کریمه بنت .................ولد.

پسر و همین شفیقه مدعیه دخترش به میراث مانده و قبل از افراز و تقسیم آن کریمه موصوفه بتاریخ ....................... فوت 
حصر مستحق االرث وی نموده و حصه معینه اش از زمین مذکوره فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به وارثان من

همین محمد شریف مدعی علیه پسر و همین شفیقه مدعیه دخترش به میراث مانده زمین محدوده فوق فعاًل در تصرف همین 
 محمد شریف مدعی علیه میباشد. این بود شهادت من که اداء نمودم.

شتن اهلیت کامل اشهد ادای شهادت می نمایم که پانزده بسوه من................ولد........................ولد................در حال دا
زمین واقع..............ناحیه................شهر................شرقًا متصل است به سرک عام غربًا ملحق است به حویلی متروکه 

اه عام و جنوبًا پیوست است به دیوار باغ مملوکه .....................ولد................ولد..................شمااًل لزیق است به ر
مملوکه  .................. ولد ................ ولد ..................... شمااًل  لزیق است به راه عام و جنوبًا پیوست است به دیوار باغ

...........ولد......... ولد.............پدر همین شفیقه مدعیه و همین ................. ولد ..................ولد..................حق و ملک........
 محمد شریف مدعی علیه بود که بتاریخ .................. فوت نموده و آنرا فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به

 



 

 

 
همین محمد شریف مدعی علیه پسر و همین شفیقه  ورثه منحصره مستحق االرثش کریمه بنت .............ولد............  زوجه و

مدعیه دخترش به میراث مانده و قبل از افراز و تقسیم آن کریمه موصوفه بتاریخ   .................... فوت نموده و حصه معینه 
شفیقه مدعیه اش از زمین مذکوره فارغ از حق غیر و عاری از موانع به جر ارث به وارثان منحصر مستحق االرث وی همین 

دختر و همین محمد شریف مدعی علیه پسرش به میراث مانده است. زمین مذکوره فعاًل در تصرف همین محمد شریف 
 مدعی علیه قرار دارد. این بود شهادت من که ادا نمودم.

بول هيئت بعد از ادای شهادت شاهدان اثبات چون شهادت هر دو شاهد با دعوي مدعيه و با يكديگر موافق بود مورد ق
قضائي قرار گرفت و از محمد شریف مدعی علیه پرسیده شد که شاهدان در شهادتشان صادقند یا خیر؟ موصوف شاهدان 

 را صادق ندانست چون جرح وي جرح مجرد بوده.
شاهدان از جمله اهالی آن به تزکیه سری شاهدان اقدام و مستوره عنوانی................امام مسجد.................واقع ..............که 

 مسجد معرفی شده بود ارسال گردید. مورخه   ..................
الیوم مورخ   ......................... طرفین دعوی حاضر محکمه شدند، در حالیکه جواب مستوره نیز مواصلت کرده بود. چون 

به تزكيه علني اقدام و از مدعيه   نسته شده بود،در تزكيه سري هر دو شاهد از طرف مزكي عادل و مقبول الشهادة دا
خواسته شد تا دو تفر شاهدان را براي تزكيه علني شاهدان اصل به محكمه حاضر نمايد. مدعيه مهلت خواست. برايش 

 مهلت مناسب داده شد.  مورخه    ...........................
تزكيه علني و شاهدان اصل و مدعي عليه حاضر محكمه شدند . شاهدان تزكيه اليوم مورخ   .................... مدعيه با شاهدان 

ثبت   يكي پي ديگر اداي شهادت نمودندكه ذياًل  به نوبت،  علني در مجلس قضاء به حضور طرفين دعوي و شاهدان اصل،
 گرديد:

يت كامل حقوقي اداي شهادت مي نمايم كه همين دو نفر من............ولد.................ولد........................در حال داشتن اهل
....... كه در همين قضيه شاهدان اصل ....................ولد.................. ولد................... و................ ولد................. ولد ......

اداي شهادت نمودده اند عادل و مقبول الشهادة بوده  باثبات دعوي همين شفيقه مدعيه عليه همين محمد شريف مدعي عليه
 و هيچ گاه از ايشان شهادت دروغ را نشنيده ام. اين بود شهادت من كه اداء نمودم.

من...............ولد....................ولد.................. در حال داشتن اهليت كامل اداي شهادت مي نمايم كه همين شاهدان 
بحث باثبات  ........ولد.......................ولد......................و...................ولد............ولد.............كه در قضيه مورداصل.......

دعوي همين شفيقه مدعيه، عليه همين محمد شريف مدعي عليه اداي شهادت نموده اند. هر دوي شان عادل و مقبول 
 اه از ايشان شهادت دروغ را نشنيده ام. اين بود شهادت من كه ادا نمودم.الشهادة بوده و هيچ گ

بعد از تزكيه سري و علني شاهدان چون مدعيه خواهان تقسيم قضائي باالفراز زمين محدوده مورد ادعا بود و طرفين به 
اعتراض نداشتند.  تعديل حصص كه از طرف اهل خبره در جريان رسيدگي قضيه د رمحكمه ابتدائيه صورت گرفته بود

انجام و در نتيجه از جمله كل   صرف مدعي عليه خواهان قرعه مجدد بود. باالثر جريان قرعه بحضور طرفين دعوي مجددًا
زمين محدوده مورد ادعا قطعه دوم و سوم آن به حصه محمد شريف مدعي عليه وقطعه اول آن به حصه شفيقه مدعيه 

 ار ذيل است:اصابت نمود كه حدود و مشخصات آن قر
قطعه اول: شرقًا متصل است به سرك عام، غربًا ملحق است به زمين قطعه دوم حصه محمد شريف مدعي عليه ولد 

 .................. ولد.......................... ولد........................ شمااًل لزيق است به راه عام و جنوبًا ميرسد به ديوار باغ مملوكه ........
 ( پنج بسوه و قيمت آن مبلغ .................. افغاني.5.................... ولد.................... به مساحت )

 



 

 

شرقًا متصل است به زمين قطعه اول حصه شفيقه مدعيه بنت ................. ولد ................. غربًا ملحق  -قطعه دوم:
شريف مدعي عليه مذكور شمااًل لزيق است به راه عام وجنوبًا ميرسد به است به زمين قطعه سوم حصه محمد 

( پنج بسوه و قيمت آن مبلغ 5ديوار باغ مملوكه ....................... ولد...................ولد................... به مساحت )
 .............. افغاني .

ه دوم حصه محمد شريف مدعي عليه مذكور غربًا ملحق است شرقًا متصل است به زمين قطع -قطعه سوم:       
 به حويلي متروكه ................ ولد................. ولد............... شمااًل لزيق است به راه عام جنوبًا ميرسد به ديوار باغ

 سوه و قيمت آن مبلغ .................. افغاني.( پنج ب5مملوكه ........... ولد.................. ولد................ به مساحت )
باالخره پس از دعواي مدعيه و اقامه شاهدان ذواليدي و حصر وراثت و جواب باالنكار مدعي عليه و ارائه قباله  

.......... پدر شرعي داراي ثبت محفوظ نمبر ............. مورخ ..................... اسمي ............. ولد ............ ولد .
مدعيه و مدعي عليه در رابطه به زمين محدوده مورد ادعا و اقامه شاهدان اثبات از طرف مدعيه و تزكيه سري و 
علني شاهدان و اظهار عجز مدعي عليه از ارائه جرح شرعي و تعيين حصه هر يك از طرفين دعوي باساس 

قانون ا.م.م ختم تحقيق  قضيه اعالن  (236ماده )قرعه، چون طرفين اظهارات و توضيحات ديگر نداشتند طبق 
 گرديد.

 اسباب حكم:
 با توجه به دعواي مدعيه و جواب مدعي عليه و جريان محاكمه نظر باينكه:     

 قانون مدني قضاء قابل تقسيم باالفراز است. 1955و  1954زمين مورد ادعا با نظر داشت ماده ) -

دني تعديل حصص و افراز آن از طرف اهل خبره صورت قانون م  (1966و 1957با رعايت ماده ) -
 گرفته و حصه هر يك از متداعيان باساس قرعه از لحاظ قيمت، مساحت و حدود مشخص گرديده.

تعداد ورثه و جر ارث را به شهادت شهود عند المحكمه باثبات رسانيده و مدعي   مدعيه فوت مورث، -
 وده.عليه از ارائه دفع و جرح شرعي اظهار عجز نم

 محكمه در زمينه حكم ذيل را صادر نمود:
     نص حكم:

ما هيأت قضائي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .................در جلسه منعقده 
  (1966و  1951طبق ماده )  باتفاق آراء  بنابر داليل فوق،  تاريخي         .......................... بحضور طرفين دعوي

كه از جمله كل محدوده   قانون مدني حكم نموديم بر تو محمد شريف ولد.................ولد................مدعي عليه،
زمين محدوده افراز شده قطعه اول را براي همين شفيقه بنت ............... ولد.................... مدعيه تسليم   مدعي به،

 عليك نمائيد. قضينا و حكمنا بذلك
................................                                                 ................................... 

 قاضي ديوان                   قاضي ديوان
............................................... 

 رئيس ديوان مدني و احوال شخصيه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رم اعتراض فرجام خواهوف

 شهـرت فرجام خواه



 

 

 

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
نمبر سند نیابت و محل 

 صدور آن

      

        

 !   برياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا
....  ديوان مدني و من فرجام خواه اعتراض خود را بر فيصله ................مورخ  ...................

 تقديم ميدارم:  احوال شخصيه محكمه استيناف واليت...............ذياًل
من در ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت...................ادعا نموده بودم كه  -

اما ديوان موصوف   پانزده بسوه زمين مورد ادعاي شفيقه مدعيه ملك شخصي ام ميباشد، (15)
 به آن توجه نكرده است.

شهادت شاهدان اثبات با دعواي مدعيه موافقت نداشته و قابل قبول نبوده، حكم ديوان مذكور  -
 بر شهادت غير مقبوله بنا يافته است.

شاهدان اثبات د رشهادت شان كاذب بوده و تزكيه سري و علني مطابق احكام تعليمات نامه  -
 دو شاهد قابل رد بوده است. تزكيه شهود انجام نشده، لهذا شهادت هر

 بنابر داليل فوق خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم.
 بااحترام

............................ 
 فرجام خواه

 
 

 



 

 

 قرار قضائي:
 

               
  جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه
 ديوان مدني و حقوق عامه

 فرجام خواه: ...............
 له:  .............. ولد .............. شغل و محل آن.................... اقامتگاه ................ محكوم

 محكوم عليه: .............. ولد ............... شغل و محل آن ................ اقامتگاه ...............
 ( پانزده بسوه زمين 15موضوع دعوي: تقسيم قضائي )

 نیابت تاريخ و محل صدور آن: نمبر سند
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائی مورخ  ......................  بریاست .....................و عضویت ................و..............در 

 رابطه به دعوای اقامه شده ذیاًل رسیدگی بعمل آمد:
...........مورخ  .......................... رياست................واصل و اوراق قضيه ذريعه صادره.........  -اجراآت اداري:

 قيد شماره .................. مورخ   ...................... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي  حقوقي ميباشد.
 :الصه اجراآت و حكم محكمه استينافخ

( پانزده بسوه زمين تعميراتي را استينافًا در 15راز )شفيقه مدعيه باالصاله دعواي تقسيم قضائي باالف
 ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ............ عليه  برادرش محمد شريف اقامه نموده.

ديوان موصوف پس از دعوي مدعيه، اقامه شاهدان ذواليدي و حصر وراثت و جواب باالنكار مدعي عليه و 
اثباتيه از مدعيه و اقامه شاهدان اثبات و تزكيه سري و علني شاهدان و اظهار عجز مدعي مطالبه بينه و مدارك 

عليه از ارائه جرح شرعي و تجديد قرعه بالنتيجه طي فيصله ....................مورخ .......................  به سبب شهادت 
 شاهدان حكم ذيل را صادر نموده است.

و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ..............در جلسه منعقده       تاريخي  ما هئيت قضائي ديوان مدني
( قانون مدني حكم 1966و 1951طبق ماده )  باتفاق آراء،  ............. به حضور طرفين دعوي بنابر داليل فوق،

كه از جمله كل محدود مدعي به زمين نموديم بر تو محمد شريف ولد.................ولد.....................مدعي عليه 
 محدوده افراز شده قطعه اول را براي همين شفيقه بنت ............... ولد ............... مدعيه تسليم نمائيد.

از اثر فرجام خواهي .........................محكوم عليه كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته، اوراق به منظور غور 
 اين ديوان مواصلت ورزيده و فرجام خواه اعتراض تحريري تقديم نموده كه قرار ذيل است:  فرجامي به 

 خالصه اعتراض فرجام خواه:
( پانزده بسوه زمين 15من در ديوان مدني و احوال شخصيه واليت.................ادعا نموده بودم كه ) -

 وصوف به آن توجه نكرده است.اما ديوان م  مورد ادعاي شفيقه مدعيه ملك شخصي ام ميباشد،

 نمبر و تاريخ قرار ........................ 
 تعداد اوراق قرار .........................



 

 

شهادت شاهدان اثبات با دعوي مدعيه موافقت نداشته و قابل قبول نبوده. حكم ديوان مذكور بر  -
 شهادت غير مقبوله بنا يافته است.

شاهدان اثبات در شهادت شان كاذب بوده و تزكيه سري و علني مطابق احكام تعليمات نامه تزكيه  -
 دت هر دو شاهد قابل رد بوده است.شهود انجام نشده، لهذا شها

 بنابر داليل فوق خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم.

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي:
باتوجه والتفات به فيصله ................. مورخ  .................. ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه 

 جام خواه نظر به اينكه:استيناف واليت ............... و اعتراض فر
( پانزده بسوه زمين تعميراتي پس از دعوي مدعيه و 15حكم ديوان موصوف در دعوي تقسيم قضائي ) -

اقامه شاهدان ذواليدي و حصروراثت وجواب باالنكار مدعي عليه و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از 
جرح شرعي و تزكيه سري و علني مدعي و اقامه شاهدان اثبات و اظهار عجز مدعي عليه از ارائه 

 شاهدان اثبات و تجديد قرعه صادر گرديده.

شهادت شاهدان اثبات با دعوي مدعيه باالصاله و با يكديگر موافق بوده و شاهدان در تزكيه سري و  -
علني عادل و مقبول الشهاده ظاهر شده اند و دليلي ارائه نگرديده كه مثبت خالف آن باشد. هكذا 

 نشده كه اجراآت  مربوط به تزكيه را خالف احكام تعليمات نامه مورد نظر باثبات برساند.دليلي ارائه 

بنًا عليهذا فيصله مورد اعتراض قانوني بوده و قانونيت آن قابل تائيد و اعتراض فرجام خواه غير وارد و قابل رد 
 دانسته مي شود.

 محاكم به جلسه قضائي ديوان تقديم است. ( قانون تشكيل و صالحيت22تحليل و ارزيابي فوق طبق ماده )
             .............................                                                  ............................ 

 مستشار قضائي ستره محكمه                                      مستشار قضائي ستره محكمه        
 

ما هئيت قضائي ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه منعقده تاريخي................با :  قرارنص 
فيصله..................مورخ  ................... ديوان مدني و احوال   نظر داشت تحليل و ارزيابي مستشاران باتفاق آراء،

( قانون ا.م.م به تائيد قانونيت 451( ماده )2. را قانوني دانسته طبق فقره )شخصيه محكمه استيناف واليت..............
 آن تصميم اتخاذ نموديم. دفتر تحريرات اوراق را به منظور تنفيذ حكم به مرجع اجرائي مربوطه آن ارسال نمايد.

 
                                     ............................................             ............................................. 

 عضو ستره محكمه                                                         عضو ستره محكمه          
 .اج.ا.ا                                                                          ج.ا                   



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قرار قضائي:
 

 جمهوري اسالمي افغانستان
 ستره محكمه

 محكمه ابتدائيه ...................
 ديوان مدني

 
 .................... اقامتگاه................... مدعي: .................. ولد ....................ولد................ شغل و محل آن

 .مدعي عليه: ..............ولد .................. ولد................. شغل و محل آن .............. اقامتگاه....................
 موضوع دعوي:....................

 :نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن
 په نامه دلوي خداي  

در جلسه قضائی مورخ  ......................  بریاست .....................و عضویت 
 ................و..............در رابطه به دعوای اقامه شده ذیاًل رسیدگی بعمل آمد:

 

............. واصل  اوراق قضيه ذريعه صادره ................. مورخ   ................ رياست :اجراآت اداري
و قيد شماره ................. مورخ .................... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي 

 ميباشد.
 ارزيابي ، داليل و تصميم قضائي:

با توجه به اوراق دوسيه ................ مدعي ضمن استدعائيه رسمي مطبوع شماره .............. ادعاي 
..............افغاني وجه قرض حسنه را بر .................... معروض عليه نموده و معروض عليه مبلغ .

مذكور، طي اعتراض ابتدائيش اقامتگاه قانوني خود را باغبان کوچه مربوط ناحيه اول شهر کابل 
ه متذكر شده و افزوده كه ديوان مدني محكمه ابتدائيه حوزه سوم شهر کابل در رسيدگي قضي

ذيصالح نمي باشد. و ......................... مستدعي نيز در استدعائيه متذكره اش اقامتگاه قانوني 
معروض عليه را باغبان كوچه تحرير نموده و وكيل گذر مربوط هم اقامتگاه مذكوره معروض عليه 

 را تصديق نموده است.
 بنًا عليهذا نظر باينكه:

تدعي و وكيل گذر مربوط اقامتگاه معروض عليه در بموجب تصديق ............... مس -
 منطقه باغيان كوچه ناحيه اول شهر كابل تثبيت گرديده.

( قانون ا.م.م محكمه ذيصالح در رسيدگي قضيه، محكمه محل 81بموجب ماده ) -
 سكونت مدعي عليه دانسته شده.

 را در زمينه اتخاذ نمود.هيئت قضائي اعتراض ابتدائي معروض عليه را و ارد دانسته و تصميم ذيل 

نمبر و تاريخ قرار .........................   

نمبروتاريخ ابالغ قرار:....................     
تعدا اوراق قرار:.............................    



 

 

 

 
ما هيئت قضائي ديوان مدني محكمه ابتدائيه حوزه سوم شهر كابل در جلسه  : نص قرار

منعقده تاريخي   ....................  به حضور طرفين دعوي ، باتفاق آراء، بنابر داليل فوق، 
فصال دعوي مورد ( قانون ا.م.م به عدم صالحيت اين ديوان در رسيدگي و ان81طبق ماده )

 بحث تصميم اتخاذ نموديم.
دوسيه به ديوان مدني محكمه ابتدائيه حوزه اول شهر كابل كه معروض عليه در حوزه 

( قانون 23( ماده )1قضائي آن اقامت دارد ارسال شود. قرار صادره قطعي نبوده و طبق فقره )
 ا.م.م قابل اعتراض در پيشگاه محكمه فوقاني مباشد.

 
   .................................                                                               ................... 

 قاضي ديوان                                                                       قاضي ديوان     
 ..................................... 

 مدني محكمه ابتدائيه  رئيس ديوان
 حوزه سوم شهر كابل                                             



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فورم )دعوي غصب(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور
 

اسم آن
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                

 
 تعريف مدعي به و قيمت آن:

يك قطعه زمين به مساحت يك جريب واقع گذر ..................... ناحيه ................ شهر 
ت.................. قيمت آن مبلغ ................... افغاني، محدود به حدود اربعه ذيل : شرقًا .................... والي

، غربًا و شمااًل متصل است به سرك عمومي و جنوبًا ميرسد به زمين ملكيت  دولت كه فعاًل در 
 يباشد.تصرف رياست برق واليت ............... قرار داشته وحد فاصل تهداب سنگ كاري شده م

 
 برياست محترم ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت......................!

من مدعي .................. بر مدعي عليه حاضر كه نماينده قضاياي دولت واليت .................... 
 بوده و طرفين داراي اهليت كامل حقوقي مي باشيم ذياًل اقامه دعوي مي نمايم.

ق واليت .............. موكل حكمي همين مدعي عليه بتاريخ ..................... در حاليكه رياست بر
داراي اهليت قانوني بود محدوده مذكوره فوق ملك متصرفه من مدعي را غصبًا متصرف گرديده، 

ليه را به بدينوسيله از محكمه ميخواهم تا رياست برق واليت .................. موكل حكمي همين مدعي ع
( قانون 769( ماده )1از اله حيازت باطله اش از زمين محدود فوق و رد آن به من مدعي طبق فقره )

                           مدني محكوم فرمايند.                                                                                                          
 رامبااحت

...................... 
 مدعي



 

 

 



 

 

 فورم جواب )دعوي غصب(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
 

ت تا
نمبر سند نیاب

صدور آنريخ و محل 
 

                

 
 برياست محترم ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت.......................!

من مدعي عليه ..........در برابر دعوي مدعي .......حاضر كه طرفين داراي اهليت كامل حقوقي 
 جواب ارائه ميدارم. ميباشيم ذياًل

... حاضر حقيقت ندارد. زمين محدوده مورد ادعا ملك دولت بوده، دعواي مدعي ...............
سال به اينطرف در تصرف مالكانه رياست برق  (31در دفتر اساس امالك دولتي قيد است و از مدت )

واليت ................. قرار داشته واحدي به شمول همين مدعي ................ حاضر دعوي ملكيت آنرا 
اًء دعوي فعلي در مورد آن قابل سمع نبوده از محكمه مي خواهم به رد آن اصدار حكم نكرده است. بن

 فرمايند.

 بااحترام               

         ......................... 
 مدعي               

 



 

 

 



 

 

 
                                                                                                       

                                                                                                                       
 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه
 محكمه ابتدائيه ...................

 دیوان .................
 مدعی علیه                                                           ی مدع

 اسم                                                                اسم
 ولد                                                                 ولد

 ولد                          ولد                                       
 سن                                                                 سن

 شغل و محل آن                                                      شغل و محل آن
 اهاقامتگاه                                                               اقامتگ

 نمبرتذکره و محل صدورآن                                      نمبرتذکره و محل صدورآن
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن                                نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

 موضوع دعوي:......................
 

 د لوي خداي په نامه
ورخ .............. به ریاست ............. و عضویت ............... و ............... در در جلسه قضائی م

 رابطه به دعوي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد.
اوراق قضيه ذريعه صادره ................ مورخ ................ رياست .............. واصل و :اجراآت اداري
 ........ مورخ .................... كتاب ثبت اجراآت قضائي  دوسيه هاي حقوقي مي باشد.قيد شماره .........

 خالصه دعوي مدعي:
مدعی.............. چنین دعوی نموده كه رياست برق واليت .................... موكل حكمي 

و را به مدعي عليه حاضر در حال داشتن اهليت قانوني يك قطعه زمين ملك متصرفه شخصي ا
مساحت يك جريب واقع گذر ............ ناحيه ............. شهر ............ واليت.................. قيمت آن 
مبلغ ................. افغاني محدود به حدود اربعه ذيل : شرقًا ، غربًا و شمااًل متصل به سرك عمومي و 

رف رياست برق واليت.......... قرار داشته و حد در تص محلق به زمين ملك دولت كه فعاًل جنوبًا 
متصرف گرديده. و از محكمه خواسته تا رياست برق   فاصل تهداب سنگ كاري شده ميباشد غصبًا

واليت مذكور موكل حكمي مدعي عليه حاضر را به ازاله حيازت باطله اش از زمين محدوده فوق و 
  ( قانون مدني محكوم نمايد.769ماده ) ( 1رد آن به مدعي مذكور طبق فقره )

مدني:فيصله   نمبر و تاريخ فيصله: ............ 
 نمبروتاريخ ابالغ حكم:........
 تعداد اوارق فيصله:...............



 

 

 
بعد از صحت دعوي مدعي از وي شاهدان ذواليدي خواسته شد، موصوف اظهار داشت كه شاهدان ذواليدي حاضر كرده نمي تواند و 

تذكر م  در تصرف رياست برق واليت.......... ميباشد. بعد در زمينه از مدعي عليه پرسيده شد، موصوف زمين محدوده مورد ادعايش فعاًل
 در تصرف مالكانه رياست برق واليت.........قرار دارد. شد كه گفته مدعي حقيقت دارد، زمين محدوده مورد ادعايش فعاًل

از مدعي عليه پرسيده شد كه در رابطه به دعوي مدعي چه مي  بعد از استماع دعوي مدعي و قبول تصادق خصمين در مورد ذواليدي،
دعوي مدعي براي تهيه جواب تحريري گرديد كه برايش يك نسخه از آن با ......... روز مهلت گويد. مدعي عليه خواهان صورت 

 قانوني داده شد. مورخه ............... اليوم مورخ ................. مدعي عليه جواب تحريريش را تقديم نمود كه قرار ذيل است.
 خالصه جواب مدعي عليه:

قت ندارد. زمين محدوده مورد ادعا ملك دولت بوده، در دفتر اساس امالك دولتي قيد است دعواي مدعي ...........حاضر حقي
( سال به اين طرف در تصرف مالكانه رياست برق واليت................ قرار داد واحدي بشمول مدعي حاضر دعوي ملكيت 31و از مدت )

 را قابل سمع ندانسته و خواهان حكم محكمه به رد آن گرديده است.آنرا نكرده است مدعي عليه بنابر ادعاي فوقش دعوي فعلي مدعي 
 تحقيقات، اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به دالئل:

از مدعي بينه و مدارك اثباتيه خواسته شد. موصوف شهرت مكمله چهار نفر شهود را به  پس از جواب باالنكار مدعي عليه،
 مهلت خواست كه برايش ......... روز مهلت   داده شد. مورخه ................... محكمه معرفي نموده و از محكمه براي احضار شهود

سيده اليوم مورخ .................. مدعي و مدعي عليه حاضر محكمه شدند. جلسه قضائي داير و از مدعي در رابطه به بينه و مدارك اثباتيه پر
ضاياي دولت است، شهودي را كه معرفي نموده بودم حاضر به اداي شهادت چون طرف مقابلم نماينده ق  شد. مدعي گفت سند ندارم،

آيا به وي سوگند ميدهد يا   نشدند و ايشانرا به محكمه حاضر كرده نمي توانم. بعد به وي تفهيم شد كه حق سوگند مدعي عليه را داريد،
ه توجيه قسم صورت گرفت، اما موصوف از اداي سوگند خير؟ موصوف تقاضا نمود تا به مدعي عليه قسم داده شود. بناًء به مدعي علي

نكول نموده و حاضر به اداي آن نشد. باالخره پس از دعوي مدعي و تصادق خصمين در مورد ذواليدي و جواب باالنكار مدعي عليه و 
نكول مدعي عليه از اداي سوگند، مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي و اظهار عجز وي و توجيه قسم به تقاضاي مدعي به مدعي عليه و 

 به جريان محاكمه و رسيدگي قضيه خاتمه داده شد.
 اسباب حكم:

در دعوي غصب يك جريب زمين كه مدعي بر مدعي عليه اقامه نموده و مدعي عليه از دعوي مدعي انكار ورزيده، نظر 
 باينكه:

 ت رسيده.دعوي مدعي بنابر نكول مدعي عليه از اداي سوگند عندالمحكمه باثبا -

( قانون مدني در صورتيكه مدعي عليه از اداي سوگند نكول نمايد دعوي به ضرر 1121قانون ا.م.م و ماده )  (346طبق ماده ) -
 اوخاتمه مي يابد.

( قانون مدني مي گويد: هرگاه مال معضوبه عقار باشد غاصب به رد آن به مالك با اجرت مثل مكلف 769( ماده )1فقره ) -
 ميباشد.

 هيئت قضائي حكم ذيل را صادر نمود: بناًء
ما هئيت قضائي ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت..........در جلسه منعقده تاريخي ....................... به حضور طرفين  نص حكم:

....ولد.......مدعي .......بر رياست برق ( قانون مدني به اثبات دعوي تو .....769( ماده )1بنابر دالئل فوق طبق فقره )  دعوي به اتفاق آراء،
ه رياست برق واليت................موكل حكمي همين ................ولد................مدعي عليه حكم نموديم و گفتيم به تو ........مدعي عليه ك

 ........تسليم نمايد. قضينا و حكمنا بذلكواليت مذكور موازي يك قطعه زمين محدوده مدعي بها را براي همين ............مدعي....
                                                                 ..........................                                          ........................ 

 قاضي ديوان                                                                                                      قاضي ديوان
....................................................... 

 رئيس ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه 
 واليت............................     

 



 

 

 فورم اعتراض مستأنف
 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

            

 
 برياست محترم ديوان حقوق عامه محكمه استيناف واليت .................!

 
نمبر ................. مورخ ....................... ديوان            من مستأنف ........ اعتراض خود را بر       

 حقوق عامه محكمه ابتدائي واليت...........ذياًل ارائه ميدارم:
 

 خالصه                  :  .............. مدعي ........... دعوي غصب يك قطعه زمين به مساحت يك جريب را در 
 

مه ابتدائيه واليت .............. بر من ............نماينده قضاياي دولت واليت مذكور بحيث ديوان حقوق عامه محك
مدعي عليه اقامه نموده بود. ديوان موصوف پس از دعوي مدعي و تصادق خصمين در مورد ذواليدي و 

ه من به تقاضاي جواب بالدفع من و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي و اظهار عجز وي و توجيه قسم ب
به سبب نكول از حلف باثبات دعوي مدعي به ضرر دولت   مدعي و امتناع من مستانف از اداي سوگند،

 كه فيصله صادره به داليل ذيل قانوني نبوده قابل نقض ميباشد: اصدار حكم نموده، 
حقوق عامه زمين مدعي بها در دفتر اساس امالك دولتي در جمع امالك دولت قيد بوده، ولي ديوان  -

محكمه ابتدائيه بدون انجام تحقيقات امالكي و روشن شدن قضيه به ضرر دولت اصدار حكم 
 نموده.

.......... سال است که در تصرف مالکانه و بال منازع ریاست برق والیت ( 31مدعي بها مدت )زمين  -
اما   بودم،قرار دارد و به همين سبب من مدعي عدم سمع دعوي مدعي به سبب مرور زمان شده 

 ديوان موصوف دفع مرا در نظر نگرفته.

مدعي دعوي صحيحه نبوده و توجيه قسم به مدعي عليه در دعوي غير صحيحه قانوني نمي دعوي  -
 باشد.

 خواهان نقض آن ميباشم.  بنابر دالئل فوق فيصله صادره قانوني نبوده،
 بااحترام                                     

                                        ............................ 

 مستانف                                    

 فيصله
 قرار

 فيصله
 قرار



 

 

 



 

 

 

 فورم جواب مستأنف عليه

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگ
اه

 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            



 

 

 

  

 برياست محترم ديوان حقوق عامه  محكمه استيناف واليت .......................! 

  من مستأنف عليه جواب خود را در برابر اعتراض............. ولد........... مستأنف  ذياًل
 تقديم ميدارم:

ائيه پس از علم آوري كامل بر مغصوبه بودن زمين ديوان حقوق عامه محكمه ابتد -
 مدعي بها به صدور حكم مبادرت ورزيده اعتراض مستأنف آفاقي است.

( سال به اينطرف در تصرف 31اين ادعاي مستأنف كه زمين مدعي بها از مدت )  -
دولت است حقيقت ندارد و يك ادعاي مجرد و بدون دليل است. اعتراض وارد 

 نيست.

چون مستأنف از اداي سوگند   ه در حدود احكام قانون صادر شده،فيصله محكم -
نكول نموده و دعوي من نيز نقصي نداشته فيصله محكمه قانوني و اعتراض مستأنف 

 آفاقي است.

 لذا خواهان تائيد فيصله صادره و رد اعتراض مستأنف ميباشم.
 بااحترام                 

                   .................................. 
 مستأنف عليه                 
 



 

 

 

 
   قرار قضائي:                                                                                                                  

                                                                                                               
                                                                                                              

 جمهوري اسالمي افغانستان
 ستره محكمه

 محكمه استيناف واليت.................
 ديوان حقوق عامه

 
 ...........سن............... شغل ومحل آن.............اقامتگاه ..........................ولد...................مستأنف :.

 .............سن........شغل و محل آن...............اقامتگاه..............................ولد.............مستأنف عليه:..
 موضوع دعوي:

 آن: خ و محل صدورنمبر سند نیابت تاري 
 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائی مورخ .............. به ریاست ............. و عضویت ............... و ............... در رابطه به 

 دعوي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد.
... رياست............به اين ديوان واصل و اوراق قضيه ذريعه صادره ........... مورخ ................ -اجراآت اداري:

 قيد شماره .............  مورخ  ................ كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي ميباشد

 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:
به مالحظه فيصله ............... مورخ ................. ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه 

............مدعي............دعوي غصب يك قطعه زمين به مساحت يك جريب را بر ..............مدعي عليه اقامه .
نموده، ديوان موصوف پس از دعوي مدعي و تصادق خصمين در مورد ذواليدي و جواب باالنكار مدعي عليه و 

به تقاضاي مدعي به مدعي عليه و نكول  مطالبه بينه و مدارك اثبات از مدعي و اظهار عجز وي و توجيه قسم
 مدعي عليه از حلف، حكم ذيل را صادر نموده:

ما هئيت قضاياي ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت ..........در جلسه منعقده تاريخي ..................... به 
(  قانون مدني به اثبات دعوي تو 769( ماده )1بنابر دالئل فوق طبق فقره )  حضور طرفين دعوي به اتفاق آراء،

.........ولد.......مدعي ........... بر رياست برق واليت................موكل حكمي همين ................ولد................مدعي 
عليه حكم نمودیم که گفتيم به تو ........ مدعي عليه كه رياست برق واليت مذكور موازي يك قطعه زمين 

 مدعي بها را براي همين ............مدعي............تسليم نمايد. محدوده
قضيه از اثر استيناف خواهي و اعتراض ذيل محكوم عليه كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته تحت غور اين 

 ورقه حكم
 

 نمبر و تاريخ قرار ...................
  نمبروتاريخ ابالغ قرار:..............

 تعدا اوراق قرار:.......................
                              

                 



 

 

 ديوان قرار گرفت.
 

 



 

 

 خالصه اعتراض مستأنف:
اما ديوان   قيد بوده، زمين مدعي بها در دفتر اساس امالك دولتي در جمع امالك دولت -

حقوق عامه محكمه ابتدائيه بدون تحقيقات امالكي و روشن شدن قضيه به ضرر دولت 
 اصدار حكم نموده است.

سال است كه زمين مدعي بها در تصرف مالكانه و بال منازع  رياست برق  (31مدت )  -
مرور زمان شده واليت.....قرار دارد ، به همين سبب خواهان عدم سمع دعوي مدعي به سبب 

 اما ديوان موصوف به دفع من توجه نكرده است.   بودم،

به همين لحاظ توجيه قسم به در خواست وي به من درست   دعوي مدعي غير صحيحه بود، -
 اما ديوان متذكره به آن توجه نكرده و به من توجيه قسم نموده است.  نبود،

 لذا فيصله صادره قابل نقض است -

يه جواب خود را در برابر اعتراض مستأنف به صورت تحريري تقديم نموده بالمقابل مستأنف عل
 كه قرار ذيل است:

 خالصه جواب مستأنف عليه:
ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه پس از علم آوري كامل بر مغصوبه بودن زمين مدعي بها  -

 به صدور حكم مبادرت ورزيده، اعتراض مستأنف آفاقي است.

سال به اين طرف در تصرف دولت  (31ه زمين مدعي بها از مدت )اين ادعاي مستأنف ك -
 حقيقت ندارد ادعايش بدون دليل و اعتراضش غير وارد است.  است،

دعوي من نقصي نداشته و مستانف در   فيصله محكمه در محدوده احكام قانون صدور يافته، -
له صادره قابل تائيد لذا اعتراض وي غير وارد و فيص  دعوي صحيحه از سوگند نكول نموده ،

 ميباشد.
 ارزيابي و دالئل محكمه:

با توجه به فيصله .................مورخ ...................... ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه    
 واليت................و اعتراض مستأنف و جواب مستأنف عليه، نظر باينكه:

بها را بر مدعي عليه اقامه نموده و مدعي ادعاي غصب يك قطعه زمين محدوده مدعي  -
مدعي عليه از دعوي مدعي انكار ورزيده و مدعي نتوانسته دعوايش را به بينه و مدارك 

 اثباتيه عندالمحكمه باثبات برساند.

مدعي عليه از اداي سوگند كه به در خواست مدعي پس از اظهار عجز او از اقامه شهود و  -
 شده نكول نموده است. ارائه مدارك اثباتيه به او توجيه

بناًء چون حكم محكمه با رعايت اصول محاكمه و  در حدود قانون صدور يافته قابل تائيد دانسته 
 تصميم اتخاذ گرديد. شد و در زمينه ذياًل

 



 

 

 
 

ما هئيت قضائي ديوان حقوق عامه محكمه استيناف واليت .............در جلسه منعقده   نص قرار:
قانون  ( 398ماده )  (4طبق فقره )  ، بنابر داليل فوق، ه حضور طرفين دعوي باتفاق آراءتاريخي.......... ب

ا.م.م به تائيد فيصله ............مورخ  ........... ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت ............ تصميم 
 اتخاذ نموديم.

 دفتر تحريرات دوسيه را به مرجع مربوط آن ارسال نمايد.
   ........................                                                                    .......................... 

 قاضي ديوان                                                                        قاضي ديوان     
......................................... 

 رئيس ديوان حقوق عامه
 محكمه استيناف واليت..........................



 

 

 



 

 

 فورم اعتراض فرجام خواه

 

 شهـرت فرجام خواه

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
نمبر سند نیابت و محل 

 صدور آن

      

        

 ! و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا  مدني برياست محترم ديوان
تراض خود را بر قرار قضائي ........... مورخ ............... ديوان حقوق عامه من فرجام خواه ........... اع

محكمه استيناف واليت ... كه مؤيد فيصله ........... مورخ  ................  ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه 
 تقديم ميدارم:  واليت مذكور است ذياًل

متذكر   كمه استيناف واليت .......... تقديم نموده ام،من در اعتراض خود كه بديوان حقوق عامه مح -
شده بودم كه زمين مدعي بها در دفتر اساس امالك دولتي در جمع امالك دولت قيد است و 
ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه تحقيقات امالكي را انجام نداده و قبل از روشن شدن جهات 

 ا ديوان مذكور به اعتراض فوقم توجه نكره است.ام  تاريك قضيه به صدور حكم مبادرت ورزيده،

سال است كه در تصرف مالكانه و  (31متذكره شده بودم كه زمين مدعي بها مدت )  همچنان اعتراضًا -
بال منازع رياست برق واليت .................. قرار دارد و دعوي مدعي به سبب مرور زمان در ديوان 

اما ديوان موصوف بمثل ديوان ابتدائيه به دفع من   مع نبوده،حقوق عامه محكمه ابتدائيه قابل س
 ترتيب اثر نداده است.

قانون ا.م.م محكمه در دعوي حقوق عامه باساس مدارك اثباتيه چون اسناد و شهود  (127طبق ماده ) -
اما ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه به من   حكم خود را صادر مي نمايد نه ديگر وسايل اثبات،

نماينده شخصيت حكمي هستم توجيه سوگند نموده و به سبب نكول به ضرر دولت اصدار  كه
 حكم نموده و ديوان حقوق عامه استيناف آنرا تائيد كرده كه قانوني نبوده است.

 لذا خواهان نقض قرار قضائي مورد اعتراض ميباشم.
 بااحترام                                                                  

         .............................. 
  فرجام خواه          



 

 

 



 

 

 قرار قضائي:
 

 
 جـمهوري اسـالمي افغانستان

 سـتره مـحـكـمه
 ديوان مدني و حقوق عامه

 
 فرجام خواه: ................                                          

 ................. ولد ............... سن............... شغل و محل آن.................. اقامتگاه .................   كوم له:مح
 محكوم عليه: ................. ولد .............. سن ............. شغل و محل آن.................. اقامتگاه................ 

 ي ........................  موضوع دعو
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 
 د لوي خداي په نامه

در جلسه قضائی مورخ .............. به ریاست ............. و عضویت ............... و ............... در 
 .رابطه به دعوي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد

 

قضيه ذريعه صادره ............... مورخ  ................. رياست............. به اين ديوان اوراق  -اجراآت اداري:
 واصل و به شماره ......... مورخ .................. كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي قيد ميباشد.

   خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف:
............... ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت فيصله ................مورخ   ..

................ميرساند كه ................مدعي ..........دعوي غصب يك قطعه زمين به مساحت يك جريب را 
 بر ..............مدعي عليه كه نماينده قضاياي دولت واليت............است اقامه نموده.

عوي مدعي و تصادق خصمين در مورد ذواليدي عقار مدعي بها و جواب ديوان موصوف پس از د
مدعي عليه و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي و اظهار عجز وي و توجيه قسم به مدعي عليه به 

  تقاضاي مدعي و نكول مدعي عليه از اداي سوگند حكم ذيل را صادر نموده اند.
ه ابتدائيه واليت .............. در جلسه منعقده تاريخي  ما هيئت قضائي ديوان حقوق عامه محكم

( قانون مدني 769( ماده )1طبق فقره )  بنابر دالئل فوق،  ................. به حضور طرفين دعوي، باتفاق آراء
يت..............موكل به اثبات دعوي تو .....................ولد..............مدعي.........بر رياست برق .............وال

حكمي همين................ولد.................مدعي عليه حكم نموديم و گفتيم به تو.......مدعي عليه كه 
رياست برق واليت مذكور يك قطعه زمين محدوده مدعي بها را براي ..........مدعي حاضر تسليم 

 نمايد. 

 ورقه حكم

 نمبرو تاريخ قرار: ..............

 تعداد اوراق قرار: ..............



 

 

 
وق عامه محكمه استيناف واليت ............ قضيه را تحت از اثر استيناف خواهي محكوم عليه، ديوان حق

قرار داده، پس از اعتراض مستأنف و جواب مستأنف  عليه طي قرار قضائي................مورخ    رسيدگي
 ................ تصميم ذيل را اتخاذ نموده اند:

سه منعقده تاريخي  .................. به ما هيئت قضائي حقوق عامه محكمه استيناف واليت..............در جل
( قانون ا.م.م به تائيد فيصله 398ماده ) (4طبق فقره )  بنابر داليل فوق،  حضور طرفين دعوي، باتفاق آراء،

..............مورخ  ................... ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه واليت .............تصميم اتخاذ نموده 
 اند. 

اثر فرجام خواهي............محكوم عليه اوراق قضيه جهت غور فرجامي به اين ديوان مواصلت  از
ورزيده. فرجام خواه مذكور كه فرجام خواهيش بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته، اعتراض تحريري 

 تقديم نموده كه قرار ذيل است:
 خالصه اعتراض فرجام خواه:

ن حقوق عامه محكمه استيناف واليت...............تقديم من در اعتراض تحريريم كه به ديوا -
نموده ام متذكره شده بودم كه زمين مدعي بها در دفتر اساس امالك دولتي در جمع امالك 
دولت قيد است. ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه تحقيقات امالكي انجام نداده و قبل از 

ؤثر بوده، به صدور حكم مبادرت روشن شدن جهات تاريك قضيه كه در تصميم گيري م
 ورزيده، اما ديوان مذكور به اعتراضم توجه نكرده است.

( سال است كه در تصرف 31متذكر شده بودم كه زمين مدعي بها مدت )  همچنان اعتراضًا -
مالكانه بال منازع رياست برق واليت ............قرار دارد و دعوي مدعي به سبب مرور زمان در 

مگر ديوان موصوف به مثل ديوان ابتدائيه   عامه محكمه ابتدائيه قابل سمع نبود،ديوان حقوق 
 به دفع مرور زمان من ترتيب اثر نداده است.

( قانون ا.م.م محكمه در دعوي حقوق عامه باساس مدارك اثباتيه چون اسناد 127طبق ماده ) -
وان حقوق عامه محكمه ولي دي  و شهود حكم خود را صادر مينمايد نه بديگر وسايل اثبات،

ابتدائيه به نماينده قضاياي دولت به صفت مدعي عليه توجيه سوگند نموده و به سبب نكول 
وي به ضرر دولت حكم صادر كرده و ديوان حقوق عامه استيناف نيز آنرا مورد تائيد قرار 

 داده كه قانوني نبوده. لذا قرار قضائي مورد اعتراض قابل نقض است.
 ابي مستشاران قضائي:تحليل و ارزي

با توجه و التفات به فيصله .............مورخ  ................. ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه ...........و 
قرار قضائي تائيدي .............. مورخ   ................. ديوان حقوق عامه محكمه استيناف واليت 

 ظر به .............و اعتراض فرجام خواه، ن

 



 

 

 
 اينكه:

انجام تحقيقات امالكي براي روشن شدن قضيه اهميت داشته و در حكم محكمه مؤثر بوده،  -
 ولي صورت نگرفته.

اما ديوان حقوق عامه   مدعي عليه در جواب دعوي مدعي به دفع مرور زمان متوسل شده، -
 محكمه ابتدائيه به دفع قانوني مدعي عليه ترتيب اثر نداده.

منحصر به مدارك اثباتيه ميباشد، اما ديوان حقوق عامه   ق عامه وسايل اثبات قانونًادر دعوي حقو
( قانون ا.م.م به نماينده قضاياي دولت به صفت مدعي عليه 127محكمه ابتدائيه خالف حكم ماده )

 توجيه سوگند نموده و به نكولش حكم كرده.
قانون  ( 411ماده )  (6و  4، 2دود فقرارت )بناًء حكم صادره ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه در ح

ا.م.م قابل نقض بوده، اما ديوان حقوق عامه محكمه استيناف واليت مذكور نيز بر فيصله غور درست 
فيصله صادره را تائيد نموده.   نكرده و بدون اينكه اعتراض مستأنف را ماده به ماده رد كرده باشد،

قابل نقض   ق عامه محكمه استيناف مذكور قانوني دانسته نشده،عليهذا قرار قضائي تائيدي ديوان حقو
 بوده و اعتراض فرجام بر آن وارد است.

( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به جلسه قضائي ديوان تقديم 22تحليل و ارزيابي فوق طبق ماده)
 است.

                                             ...........................            ........................... 
 مستشار قضائي ستره محكمه                           مستشار قضائي ستره محكمه             

 ج.ا.ا                                                        ج.ا.ا                          
 

حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه منعقده تاريخي  ما هئيت قضائي ديوان مدني و :نص قرار
باتفاق آراء، قرار قضائي ...............مورخ   .................... با در نظر داشت تحليل و ارزيابي مستشاران،

رخ .................. ديوان حقوق عامه محكمه استيناف واليت............را كه مؤيد فيصله ..............مو
ماده  (3.................... ديوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه ...............است قانوني ندانسته و طبق فقره )

( قانون ا.م.م آنرا نقض نموديم دفتر تحريرات دوسيه را به محكمه استيناف واليت ............ارسال 451)
يوان حقوق عامه محكمه ابتدائيه مذكور را نمايد تا ديوان حقوق عامه آن محكمه فيصله نمبر فوق د

در آن ديوان تحت دوران قرار داده و با صدور فيصله شرعي و قانوني   نقض و دعوي مدعي را استينافًا
 به مخاصمه طرفين خاتمه دهند.

       .........                                                    ..................................................... 
 عضو ستره محكمه                                                     عضو ستره محكمه        

 ج.ا.ا                                                                      ج.ا.ا               



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 فورم دعوي )تفريق به سبب ضرر(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

ت تاري 
نمبر سند نیاب

محل صدور آنخ و 
 

                



 

 

 

 
 تفريق به سبب ضرر  تعريف مدعي به وقيمت آن:  
 
 برياست محترم محكمه ابتدائيه احوال شخصيه واليت ..................!  

من .................. مدعيه بر مدعي عليه مذكور كه داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم ذياًل اقامه 
 دعوي مينمايم:

ن بتاريخ ...................... به موجب نكاحنامه شماره ............. مورخ ..................  مرتبه م
............. با مدعي عليه ازدواج نموده ام و مبلغ ................... افغاني به عنوان مهر برايم تعيين گرديده 

 است.
به بهانه هاي واهي مرا براي بار اول مورد ضرب و بعداز گذشت چند ماه از عقد نكاح، مدعي عليه 

 شتم قرار داد، چيزي نگفتم چند روز بعد مرا بيشتر از مرتبه اول لت و كوب كرد.
خواستم از وي به پوليس شكايت كنم، اظهار ندامت كرد و تعهد به زندگي سالم نمود. چند روز قبل 

و كوب كرد كه همسايه هايم از جريان اطالع  بازهم بهانه گيري نموده و مرا غير حق بيش از حد لت
 دارند. من از ضرب و شتم و خشونت مدعي عليه به ستوه آمده و ديگر توان تحمل آنرا ندارم.

لذا با تقديم اين صورت دعوي ، نظر به اينكه دوام معاشرت من با مدعي عليه بنابر تذكر فوق غير 
 از محكمه خواهان حكم تفريق ميباشم. ( قانون مدني183ممكن گرديده، مستند به ماده )

 بااحترام
................................ 

 مدعيه



 

 

 

 فورم جواب دعوي )تفريق به سبب ضرر(

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل صدورآن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

                



 

 

 

 
 به رياست محترم محكمه ابتدائيه احوال شخصيه واليت ..................!

من مدعي عليه در برابر دعوي مدعيه مذكوره كه داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم ذياًل 
 واب ارائه ميدارم.ج

دعوي مدعيه حقيقت ندارد، من ويرا لت و كوب نكرده و دشنام نداده ام، موصوفه بهانه  
طلبي ميكند، من زوجه خود را هرگز طالق نميدهم، با اوخشونت و بدرفتاري نه نموده ام، زوجه ام 

ر نمايد. چون كدام دليل و مدركي براي اثبات دعوايش ندارد، اگر داشته باشد، به محكمه حاض
دعوي وي عاري از حقيقت است، از محكمه خواهان حكم به دوام معاشرت و رد دعوي مدعيه 

 ميباشم.
 بااحترام

.............................. 
 مدعي عليه



 

 

 

 



 

 

 فیصله احوال شخصيه:

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
 

 جمهوری اسالمی افغانستان
 ستره محکمه

 ................محکمه ابتدائیه احوال شخصيه واليت..
 

 مدعی علیه                                                                  مدعی
 اسم                                                                               اسم

 ولد           ولد                                                                     
 ولد                                                                                ولد
 سن                                                                                سن

 شغل ومحل آن        شغل ومحل آن                                                          
 اقامتگاه                                                                          اقامتگاه

 نمبر تذکره و محل صدور آن                                            نمبر تذکره و محل صدورآن
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن               نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن                   

 موضوع دعوي:.......................
 
 

 د لوي خداي په نامه
در جلسهء منعقده تاریخی ................ به ریاست .............. و  عضویت.......... و .............. 

 راجع به دعوي اقامه شده ذیاًل رسیدگی بعمل آمد.
 

اوراق قضیه ذریعه............... مورخ ............... واصل و قید شماره ............... مورخ  اآت اداری:اجر
 .................... کتاب ثبت اجراآت قضائی دوسیه های حقوقی میباشد

 

 نمبر و تاریخ فیصله:............................

 نمبر و تاریخ ابالغ حكم:....................
........تعداد اوراق فیصله:.....................  

 



 

 

 خالصه دعوي مدعی:
خ .................... مرتبه من مدعیه بتاریخ .............. به موجب نکاحنامه شماره .......... مور

................. با ............. مدعی علیه از دواج نموده ام و  مبلغ ................. افغانی به عنوان مهر برایم تعیین 
گردیده است. بعداز گذشت چند ماه از عقد نکاح، مدعی علیه به بهانه های واهی مرا برای بار اول مورد 

ر داد، چیزی نگفتم، چند روز بعد مرا بیشتر از مرتبه اول لت و کوب کرد. خواستم از وی ضرب و شتم قرا
 به پولیس شکایت کنم اظهار ندامت کرد و تعهد به زندگی سالم نمود.

چند روز قبل بازهم بهانه گیری نموده و مرالت و کوب بیش از حد نمود که همسایه هایم از جریان اطالع 
 شتم و خشونت مدعی علیه به ستوه آمده دیگر توان تحمل آن را ندارم.دارند. من از ضرب و 

( 183لذا نظر به اینکه دوام معاشرت من با مدعی علیه بنابر تذکر فوق غیر ممکن گردیده، مستند به ماده )
 قانون مدنی از محکمه خواهان حکم تفرین میباشم.

در رابطه به دعوی وی چه میگوید؟ مدعی علیه بعداز استماع دعوی مدعیه، از مدعی علیه پرسیده شد که 
خواهان یک نسخه از دعوی مدعی به منظور ترتیب جواب تحریری گردید که برایش با مهلت مناسب 

 قانونی تسلیم داده شد.
 الیوم مورخ ................ مدعی علیه جواب تحریریش را بداخل دو نسخه تقدیم نمود که قرار ذیل است.

 عی علیه :خالصه جواب مد
دعوی مدعیه حقیقت ندارد. من و یرا لت و کوب نکرده و دشنام نداده ام. موصوفه بهانه طلبی 

 میکند. من زوجه ام را هرگز طالق نمیدهم، با او خشونت و بد رفتاری نه نموده ام.
 زوجه ام دلیل و مدرکی برای اثبات دعوايش ندارد، اگر داشته باشد به محکمه حاضر نماید.

دعوی وی عاری از حقیقت است، از محکمه خواهان حکم به دوام معاشرت و رد دعوی مدعیه چون 
 میباشم.

 تحقيقات، اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به داليل:
چون جواب مدعی علیه باالنکار بود، از مدعیه بینه و مدارک اثباتیه خواسته شد. مدعیه شهرت 

فی نموده و برای احضار آنها مهلت خواست که برایش مکمله چند نفر را بحیث مخبرین و مطلعین معر
 ........... روز مهلت داده شد.

الیوم مورخ ................. مدعیه حاضر و اظهار داشت که به نسبت قدرت ورسوخ مدعی علیه، کسی برای 
دمن ادای شهادت و ارائه معلومات به محکمه حاضر نمی شود، من کسی را حاضر کرده نمی توانم، شاه

خداوند )ج( است. دیگر کدام دلیل و مدرک ندارم، ولی اگر قطعه قطعه شوم و سالها بداخل زندان  باشم، 
حاضر به ادامه زندگی مشترک با مدعی علیه نیستم مرگ را از زندگی مشترک با وی ترجیح میدهم. از 

 محکمه خواهان حکم تفریق میباشم.
را به اثبات رسانده نتوانست و به ادعایش اصرار داشت، از چون مدعیه با و صفی که ضرر مورد ادعایش 

 نمایند.   طرفین  دعوی خواسته شد تا یک یک نفر از اقارب شان را بحیث حکم به محکمه حاضر
طر فین اظهار داشتند كه از اقارب ما در داخل کشور کسی نمی باشد و شهرت مکمله ................. و 

واران شان بود، بحیث حکم به محکمه معر فی نموده و برای احضار آنها از محکمه ............ را که از هج
 مهلت خواستند که برای شان .......... روز مهلت  داده شد.

 ه معرفی نموده بودند، حاضر محکمه شدند. حکمان مذکوران درطرفین دعوی با دو نفری ک ............ الیوم مورخ

 ورق حكم
 
 



 

 

که وظیفه شانرا به عدل و امانتداری انجام میدهند. پس از آنکه مکلفیت های محکمه ادای سوگند نمودند 
 حکمان به آنان تفهیم گردید، حکمان و طرفین دعوی از محکمه مرخص گردیدند مورخه  .................

الیوم مورخ .................. طرفین دعوی با حکمان مذکوران حاضر محکمه شدند، حکمان نظر شانرا 
 ورت تحریری تقدیم نمودند که قرار ذیل است.بص

هر قدر تالش کردیم و طرفین دعوی را به عفو، گذشت و مصالحه دعوت نمودیم،  نظر حکمان:
نتوانستیم به اصالح بین طرفین موفق شویم. طرفین مالمتی را به دوش یکدیگر می اندازند و معلوم شده 

ت، چون هر دو طرف سرسازش ندارند و به نصیحت نتوانست که مالمت اصلی کدام یکی از طرفین اس
های ما نیز اعتنا نداشتند ، ما به این نظر هستیم که دوام معاشرت زوجین متداعیین ممكن نبوده و تفریق 

 آنها برای جلو گیری از عواقب خطر ناک بعدی بهتر است.
ته شد تا دوشخص دیگر چون حکمان موظف موفق به اصالح بین طرفین نشده بود، از طرفین دعوی خواس

عادل و واقف به اوضاع و احوال شان را به منظور تعیین به حیث حکم به محکمه معرفی نمایند. متداعیان 
شهرت مکمله ................. و ............ را به محکمه معرفی نموده و خواستار مهلت برای احضار آنها شدند 

 د و طرفین دعوی از محکمه مرخص گردیدند مورخه  ................که برای شان .......... روز مهلت داده ش
الیوم مورخ ................ طرفین دعوی با حکمان معرفی شده حاضر محکمه شدند. حکمان مذکوران در 

 محکمه ادای سوگند نمودند که وظیفه شانرا به عدل و امانت داری انجام میدهند.
آنها تفهیم گردید، حکمان و طرفین دعوی از محکمه مرخص پس از آنکه مکلفیتهای حکمان به 

 گردیدند مورخه ...............
الیوم مورخ ...................... طرفین دعوی با حکمان مذکوران حاضر محکمه شدند. حکمان نظر تحریری 

 شانرا تقدیم نمودند که قرار ذیل است.
اصالح نمودیم و از ایشان خواستیم، کینه و کدورت  طرفین دعوی را چندین روز توصیه به نظر حکمان:

را از دل بیرون کرده و باهم به زندگی آرام و مسالمت آمیز ادامه بدهند. عالوه براینکه طرفین حرف های 
 مارا کمتر گوش میدادند، هیچکدام سخنان طرف مقابلش را نمی پذیرفت.

ند روز ما نتوانستیم به این نتیجه برسیم که و بار مالمتی را یکی بر دیگری حمل می نمودند.درمدت چ
منشاء اختالف کدام یکی از طرفین است. و در فرجام به این نظر رسیدیم که زمینه مصالحه و سازش بین 
زوجین میسرنه بوده و دوام معاشرت شان ناممکن به نظر میرسد و برای اینکه دوام معاشرت شان منجر به 

 باشد، تفریق بین طرفین را به صالح متداعیین میدانیم.خطرات جبران ناپذیر بعدی نشده 
بمالحظه نظر فوق روشن گردید که حکمان دومی نیز موفق به اصالح بین زوجین نشده و به غیر ممکن 

 بودن دوام معاشرت شان ابراز نظر نموده اند.
اتیه از مدعیه و اظهار بالخره پس از دعوی مدعیه و جواب باالنکار مدعی علیه و مطالبه بینه و مدارک اثب

عجز مدعيه از ارائه بینه و مدارک اثباتیه و اصرار وی به ادعايش و باالثر توظیف حکمان  اولی به منظور 
اصالح بین متداعیین و عدم موفقیت آنها به اصالح و توظیف حکمان دومی به منظور فوق و عدم موفقیت 

دم وجود امکان دوام معاشرت بین زوجین متداعیین آنها به اصالح و ابراز نظر حكمان اولی و دومی بع
 جريان محاكمه خاتمه پذیرفت.

 ورق حكم
 
 



 

 

 اسباب حکم:
( قانون مدنی دعوی تفریق به سبب ضرر رابر 183نظربه این که: ...........مدعیه طبق ماده )

شوهرش.......... مدعی علیه اقامه نموده و به سبب ضرب و شتم مکرر و خشونت و بد رفتاری وی، 
واهان حکم تفریق گردیده و مدعی علیه از دعوی وی انکار و رزیده و مدعیه ضرر مورد خ

 ادعایش را باثبات رسانده نتوانست.
نظر به این که: مدعیه ضرر مورد ادعایش را ثابت کرده نتوانست، و مع الوصف به    

 ادعایش اصرار داشت.
دو مرتبه به اصالح موفق نگردیده و  دوبار به منظور اصالح بین زوجین، حکمان توظیف و در هر

 بالنتيجه به غير ممکن بودن دوام معاشرت بین زوجین متداعیین ابراز نظر نموده اند.
( قانون مدنی ، هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردد و زوجه 185نظر به این که: طبق ماده )   

صالح بین زوجین تعیین به ادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه دوشخص را بحیث حکم جهت ا
( قانون مذکور، حکم تصامیم خود را به محکمه تقدیم و محکمه مطابق 191مینماید؛ و طبق ماده )

( قانون مذکور، هرگاه حکم به 188( ماده )1به آن حکم صادر مینماید، و طبق تعدیل فقره )
تشخیص نماید و  اصالح بین زوجین موفق نشود و محکمه دوام معاشرت بین زوجین را غیر ممکن

منشاء اختالف؛ زوج یا زوجین بوده و یا اصاًل معلوم نباشد، محکمه به تفریق بین آنها حکم 
 مینماید.

نظر به این که، بر عالوه دوبار توظیف حکمان، درجریان محاکمه نيز متداعیان چندین بار 
عیان دوام معاشرت با صالح توصیه و موثر واقع نگردیده و محکمه نظر به اوضاع و احوال متدا

 شانرا غیر ممکن تشخیص نموده.
 هیأت قضائی حکم ذیل را صادر نمود.  

 
 نص حکم :

......... در جلسه منعقده تاریخی  واليت ماهیأت قضائی محکمه ابتدائیه احوال شخصیه
عدیل ( و ت185و 183................ به حضور طرفین دعوی، باتفاق آراء بنابر دالیل فوق طبق ماده )

( قانون مدنی به تفریق بین تو ........... بنت................ مدعیه و همین ............... 188( ماده )1فقره )
 ولد ................. مدعی علیه حکم نمودیم.

و گفتیم به تو .............. که بعداز نهائی شدن حکم، رابطه زوجیت شما منحل بوده و 
. بعداز سپری نمودن ایام قانونی عدت اختیار نفس خود را ، خودش داردقضینا و مسمات ............

 حکمنا بذلک علیک.
     ....................                                                                    ...................... 

 قاضی محکمه                           قاضی محکمه                                         
............................ 

 رئیس محکمه ابتدائیه                                                      

 ورق حكم
 
 



 

 

 
 رم اعتراض مستأنففو

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل 
و محل آن

 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 به رياست محترم دیوان مدنی و احوال شخیصه محکمه استیناف واليت .......................!
 

وال نمبر............ مورخ .................. محکمه ابتدائیه اح                 من مستآنف اعتراض خود را بر
 شخیصه.............. ذیاًل ارائه میدارم:

 
خالصه                : زوجه ام مسمات ............. ولد.............. درمحکمه ابتدائیه احوال شخیصه ................ دعوی 

 تفریق 
 

ار من و اظهار عجز    به سبب ضرر را علیه من اقامه نموده بوده محکمه مذکور پس از دعوی مدعیه و جواب باالنک
مدعیه از اثبات دعوی و تعیین حکمان، بموجب نظر حکمان مذکوران طی فیصله نمبر فوق باثبات دعوی مدعیه، 

 علیه من اصدار حکم نموده  اند، که فیصله صادره به دالئل ذیل غیر قانونی و قابل نقض میباشد:
حه ترتیب اثر داده، در حالکیه تقدیم دعوی مدعیه دعوی صحیحه نبوده ، محکمه به دعوی غیر صحی -

 دعوی صحیحه در حقوق العباد شرط است.

مدعیه دعوی خود را باثبات رسانده نتوانسته بود، محکمه بدون اثبات دعوی و بدون دلیل علیه من اصدار  -
 حکم نموده است.

مورد لت و  کدام شاهدی در مورد لت و کوب زوجه ام علیه من ادای شهادت نکرده، نظر داکتر هم در -
 کوب وی وجود ندارد.

 بدون شک دعوی مدعیه کذب محض بوده و محکمه به دعوی کاذبه حکم نموده است.
 بنابر دالیل مذکوره فیصله مورد اعتراض قانونی نبوده خواهان نقض آن میباشم.

 بااحترام                                                                                                 
                                                                                              ..................... 

                                     مستانف                                                                         

 فيصله
 قرار

 فيصله
 قرار



 

 

 



 

 

 

 فورم جواب مستانف علیه 



 

 

 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            

 شخصيه محکمه استیناف واليت .............! به رياست محترم دیوان مدنی و احوال
من مستانف علیها جواب خود را در برابر اعتراض .............. ولد.......... مستانف، ذیاًل 

 تقدیم میدارم:
در دعوی من چون شروط عمومی و خصوصی آن در نظر گرفته شده، صحیحه میباشد و  -

 اعتراض مستانف آفاقی است.

م قانون بموجب نظر حکمان تعیین شده حکم نموده، حکم صادره چون محکمه طبق احکا -
 قانونی بوده و عدم اثبات ضرر دلیل بر غیر قانونی بودن آن محسوب نمی شود.

از اینکه خشونت، بد رفتاری ولت کوب معمواًل در داخل خانه صورت گرفته ، نه در  -
موجودیت شاهد و نظر انظار عام و نسبت شرم و حیا به داکتر مراجعه نکرده ام. عدم 

داکتر به هیچ وجه دلیل بر کذب دعوایم نه بوده و موجب بی گناهی مستانف و نقض 
 فیصله شده نمی تواند.

 من به مرگ خود راضی هستم نه بدوام زندگی مشترک با مستانف.
 بنابه دالیل فوق خواهان تائید فیصله مورد نظر و رد اعتراضات مستانف میباشم.

             بااحترام                                                       
                                           ...................... 

 مستانف علیها                                            



 

 

 

 
                                                                                   قرار قضائي:                                                     

                                                                                                                       
 

 جمهوری اسالمی افغانستان
 ستره محکمه
 ............ محکمه استیناف ....

 دیوان مدنی و احوال شخصیه
 

 ........مستأنف:...............ولد .................... سن.............. شغل و محل آن ............................اقامتگاه............
 .............. اقامتگاه ................... مستأنف علیه :..............ولد................. سن ............شغل و محل آن ......

 موضوع دعوی: تفریق به سبب ضرر
 :نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

 
 د لوي خداي په نامه

در جلسهء منعقده تاریخی ................... به ریاست .............. و  عضویت.......... و .............. راجع 
 ذیاًل رسیدگی بعمل آمد.به دعوي اقامه شده 

 

اوراق قضیه ذریعه، صادره ............... مورخ ................. رياست ...................... به این دیوان : اجراآت اداری
 واصل و قید شماره .................. مورخ .................. کتاب ثبت اجراآت قضائی دوسیه های حقوقی میباشد.

 

 اجراآت و حكم محکمه ابتدائيه:خالصه 
مدعيه دعوای تفریق به سبب ضرر را علیه شوهرش ....... اقامه نموده، که پس از دعوی مدعیه و 
جواب باالنکار مدعی علیه و مطالبه بینه و مدارک اثباتیه از مدعیه و اظهار عجزوی و اصرار مدعیه با دعایش 

 عدم موفقیت حکمان باصالح، حکم ذیل صادر گردیده است:و تعیین حکمان به منظور اصالح بین زوجین و 
ما هیأت قضائی محکمه ابتدائیه احوال شخصیه ............... در جلسه منعقده تاریخی   ..............  بحضور 

( قانون 188( ماده )1( و تعدیل فقره )185و 183طرفین دعوی، با اتفاق آراء، بنابر دالیل فوق ، طبق ماده )
، به تفریق بین تو ............. بنت ............. مدعیه و همین ................ ولد ............ مدعی علیه حکم  مدنی

نمودیم . و گفتیم به تو ............... که بعداز نهائی شدن حکم ، رابطه زوجیت شما و مسمات .......... منحل 
 ن ایام قانونی عدت اختیار نفس خود را، خودش دارد. بوده و مسمات ........... بعداز سپری نمود

قضیه از اثر استیناف خواهی و اعتراض محکوم علیه که بداخل میعاد قانونی صورت گرفته تحت غور این 

 نمبر و تاریخ قرار :..........................

 نمبر و تاریخ ابالغ قرار :..................

 تعداد اوراق قرار:.............................
 



 

 

 دیوان قرار گرفت.
 

 



 

 

 خالصه اعتراض مستانف :
 دعوی مدعیه غیر صحیحه بوده و محکمه به دعوی غیر صحیحه ترتیب اثر داده است.  -

دعیه از اثبات دعوایش اظهار عجز نموده و محکمه بدون دلیل باثبات دعوی مدعیه حکم م -
 نموده است.

کدام شاهد در مورد لت وکوب علیه من ادای شهادت نکرده و نظر داکتر هم در این  -
 خصوص وجود ندارد.

. مستانف در پایان باین لحاظ دعوی مدعیه کاذبه بوده و محکمه به دعوی کاذبه حکم خود را بنا نموده است
 حکم محکمه را غیر قانونی خواند و خواهان نقض فیصله مورد اعتراض گردیده است. اعتراض اش

بالمقابل مستانف علیها جواب خود را در برابر اعتراض مستانف به صورت تحریری تقدیم نموده که 
 فشرده آن قرار ذیل است.

 خالصه جواب مستانف علیه:
و خصوصی آن موجود بوده و صحیحه است و اعتراض  در دعوی من شروط عمومی -

 مستانف آفاقی میباشد.

چون محکمه طبق احکام قانون به موجب نظر حکمان تعیین شده حکم نموده، حکم  -
 صادره قانونی بوده و عدم اثبات ضرر دلیل بر غیر قانونی بودن آن محسوب نمی شود.

داخل خانه صورت گرفته ، نه در  از اینکه خشونت، بد رفتاری و لت وکوب معمواًل در -
انظار عام و نسبت شرم و حیا به داکتر مراجعه نکرده ام. عدم موجودیت شاهد ونظر داکتر 

 دلیل بر کذب دعوایم نه بوده و موجب نقض فیصله نمی گردد.

مستانف علیها افزوده است که به مرگ خود راضی است نه به دوام زندگی مشترک با مستانف،  
 ختم جوابش خواهان تائید فیصله صادره و رد اعتراضات مستانف گردیده است. موصوفه در

 ارزيابي و داليل محكمه:
بنابر استیناف خواهی ......... بر فیصله ........... مورخ .............. محکمه ابتدائیه احوال شخصیه 

انف علیها تحت غور و ارزیابی ..........، فیصله صادره ، اعتراض مستانف مذکور و جواب ......... مست
 قرار گرفت. 

نظر به این که: حکم مندرج فیصله مورد اعتراض پس از دعوی مدعیه وجواب باالنکار  -        
مدعی علیه و مطالبه بینه و مدارک اثباتیه از مدعیه و اظهار عجز وی از اقامه بینه و ارائه مدارک 

دو مرتبه حکم به منظور اصالح بین زوجین و عدم موفقیت  اثباتیه و اصرار مدعیه به ادعایش و تعیین
حکمان به اصالح و حصول اطمینان محکمه بعدم امکان دوام معاشرت بین زوجین متداعیین، صادر 

 گردیده است.
 



 

 

 
نظر به این که: فیصله مورد اعتراض با رعایت اصول و قواعد قانون ا.م.م وطبق مواد  -       

( قانون مدنی صحیحًا صادر و مصون از ایراد و 188( ماده )1فقره )( و تعدیل 185و 183)
 اشکال قانونی است.

نظر به این که: از طرف مستانف اعتراض موجهی که در تغییر حکم موثر بوده و   -
موجب نقض فیصله  گردد بعمل نیامده و اعتراض شماره اول آن آفاقی و بی دلیل 

 ( قانون مدنی میباشد.185ه )و شماره دوم وسوم آن مغایر منطوق ماد
 هیأت قضائی در نتیجه تصمیم ذیل را اتخاذ نمود.

 نص قرار:
ما هیأت قضائی دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف والیت............در جلسه 
قضائی منعقده تاریخی ..................... به حضور طرفین دعوی، باتفاق آراء بنابر دالیل فوق ، 

( قانون اصول محاکمات مدنی ، فیصله ................ مورخ 398( ماده )4قره )طبق ف
................... محکمه ابتدائیه احوال شخصیه ....... را تائید نمودیم اوراق قضیه به مرجع 

 مربوط آن ارسال گردد.
 
 

                                                   ...................                             .................... 
 قاضی دیوان                                                                          قاضی دیوان       

 ....................................... 
 رئیس دیوان مدنی و احوال شخصیه

 محکمه استیناف والیت                                         
 

 



 

 

 



 

 

 

 فورم اعتراض فرجام خواه



 

 

 
 شهـرت فرجام خواه

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
نمبر سند نیابت و محل 

 صدور آن

      

 مدنی و حقوق عامه ستره محکمه ج.ا.ا    ! رياست محترم دیوان  به
............ مورخ  .................... دیوان من فرجام خواه، اعتراضات خود را، بر قرار قضائی ... 

مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف والیت ............ که موید فیصله ............ مورخ ................... 
 محکمه ابتدائیه احوال شخصیه .............. میباشد ذیاًل تقدیم میدارم:

استیناف والیت ............. در اعتراض خود بر من در دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه  -
فیصله نمبر فوق متذکر شده بودم که دعوی مدعیه صحیحه نه بوده و محکمه ابتدائیه حکم 
خود را بر دعوی غیر صحیحه بنا نموده، ولی دیوان موصوف به این اعتراض من توجه نکرده 

 است.

اض تحریری ام، متذکر شده بودم من در دیوان مدنی و احوال شخصیه مذکوره، ضمن اعتر -
که محکمه ابتدائیه بدون اثبات و بدون دلیل علیه من حکم نموده، اما دیوان موصوف به این 

 اعتراض من اعتنا نکرده است.

من در اعتراض خود که تقدیم دیوان مدنی و احوال شخصیه متذکره نموده بودم، بدلیل  -
ای لت و کوب را باالی من نموده بود ، من اینکه مدعی بدون شاهد و بدون نظر داکتر ادع

دعوایش را کاذبه گفته بودم و خواستار عدم سمع آن شده بودم، ولی دیوان موصوف این 
 اعتراض مرا در نظر نگرفته است.

بنا بر دالیل فوق ، قرار قضائی ............... مورخ  ....................... دیوان مدنی و احوال شخصيه 
یناف والیت ......... که به تائید فیصله ................ مورخ .................... محکمه ابتدائیه محکمه است

 احوال شخصیه:.............. صادر شده غیر قانونی بوده و خواهان نقض آن میباشم.
 بااحترام                                                

                                            .................... 
 فرجام خواه                                            



 

 

 

 



 

 

 ----------نمبر و تاريخ قرار
                                       

--تعداد اوراق قرار                
-------- 
 

 قرار قضائي                                                                                                                
  
  

 جمهوری اسالمی افغانستان
 ره محکمهست

 دیوان مدنی و حقوق عامه 
 فرجام خواه:.........................

 محكوم له: ............ ولد .............. شغل و محل آن ............ اقامتگاه...............
 محكوم علیه: ............ ولد ............ شغل و محل آن ............ اقامتگاه...............

 ضوع دعوی : تفریق به سبب ضررمو
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 

 د لوي خداي په نامه
در جلسهء منعقده تاریخی ................... به ریاست .............. و  عضویت.......... و .............. 

 راجع به دعوي اقامه شده ذیاًل رسیدگی بعمل آمد.
ه ذریعه صادره .............. مورخ  ............... به این دیوان واصل و قید اوراق قضیاجراآت اداری: 

 شماره .................. مورخ ............... کتاب ثبت اجراآت قضائی دوسیه های حقوقی میباشد.
 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف:

........ دعوی تفریق به سبب ضرر مسمات ......... مدعیه در محکمه ابتدائیه احوال شخصیه ...
 را بر شوهرش ................. مدعی علیه اقامه نموده.

محكمه مذكور پس از دعوي مدعيه و جواب باالنكار مدعي عليه و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از 
ظيف مدعيه و اظهار عجز وي از اقامه بينه و ارائه مدارك اثباتيه و اصرار مدعيه باد عايش و تو

حكمان به منظور اصالح و عدم موفقيت حكمان و حصول اطمينان محكمه بعدم امكان دوام 
 معاشرت زوجين متداعيين طي فيصله ............. مورخ ............. حكم ذيل را صادر نموده اند:

........... به ماهيأت قضائي محكمه ابتدائيه احوال شخصيه .................... در جلسه منعقده تاريخي .
( ماده 1( و تعديل فقره )185و 183حضور طرفين دعوي، باتفاق آراء بنابر داليل فوق، طبق ماده )

( قانون مدني، به تفريق بين تو ............... بنت .............. مدعيه و همين ................ ولد 188)
ند كه بعداز نهائي شدن حكم، رابطه زوجيت شما و ................ مدعي عليه حكم نموده اند. و گفته ا

مسمات ............ منحل بوده و مسمات ......... بعداز سپري نمودن ايام قانوني عدت، اختيار نفس خود 
 را خودش دارد. 

 

 .....نمبر و تاريخ قرار ......
 ......اوراق قرار ......تعداد 

 قرار قضائي:



 

 

 
ه از اثر استيناف خواهي محكوم عليه، ديوان مدني و حوال شخصيه محكمه استيناف واليت ............ بر فيصل

نمبر فوق محكمه ابتدائيه احوال شخصيه................، استينافًا غور نموده ، پس از ارزيابي داليل مندرج 
اعتراض مستانف وجواب مستانف عليها و رد اعتراضات مستانف ماده به ماده، طي قرار قضائي ................... 

 .. تصميم ذيل را اتخاذ نموده اند:مورخ ..........
يأت قضائي ديوان مدني واحوال شخصيه محكمه استيناف واليت .......... در جلسه قضائي منعقده ماه

( 398( ماده )4تاريخي ...................... به حضور طرفين دعوي، باتفاق آراء، بنابر داليل فوق، و طبق فقره )
...... محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ............. قانون اصول محاكمات مدني ، فيصله ........... مورخ ...............

 را تائيد نموده اند.
از اثر فرجام خواهي .................. محكوم عليه اوراق قضيه جهت غور فرجامي، به اين ديوان مواصلت 
ورزيده، فرجام خواه مذكور كه فرجام خواهيش بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته اعتراض تحريري تقديم 

 موده كه فشرده آن قرار ذيل است:ن
 

 خالصه اعتراض فرجام خواه:
من در ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .............. در اعتراض خود متذكر شده بودم  -

 كه محكمه ابتدائيه بر دعوي غير صحيحه حكم نموده، اما ديوان موصوف به آن توجه نكرده.

اضًا متذكر شده بودم كه محكمه ابتدائيه بدون اثبات دعوي و يدون دليل عليه من در ديوان متذكره اعتر -
 من حكم نموده، اما ديوان موصوف به اين اعتراض من اعتنانه كرده است.

من در اعتراض خود در ديوان تحتاني، بدليل اينكه مدعيه بدون شاهد و نظر داكتر عليه من ادعاي لت و  -
را كاذبه گفته بودم و خواستار عدم سمع آن شده بودم، ولي ديوان  كوب را نموده بود، من دعوايش

 موصوف به اين اعتراض من نيز ترتيب اثر نداده است.

بنابر داليل متذكره قرار قضائي............. مورخ ....................... ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت 
............... مورخ ......................... غير قانوني محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ...................  ............ كه به تائيد فيصله

 صادر شده، نيز غير قانوني بوده ، خواهان نقض آن ميباشم.
 

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي :

......... محكمه ابتدائيه احوال شخصيه و قرار قضائي مطالعه و ارزيابي فيصله ................... مورخ ............. 
تائيدي .............. مورخ ........................ ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت................... و اعتراض 

يق به سبب ضرر را بر شوهرش.......... مدعي ................... فرجامخواه ميرساند كه ......................... مدعيه دعوي تفر
عليه اقامه نموده ، باالثر محكمه پس از دعوي مدعيه و جواب باالنكار مدعي عليه، و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از 

ظور مدعيه و اظهار عجزوي از اقامه بينه و ارائه مدارك اثباتيه و اصرار مدعيه به ادعايش و تعيين دو مرتبه حكم به من
اصالح بين زوجين و عدم موفقيت حكمان مذكوران باصالح و اطمينان محكمه بعدم امكان دوام معاشرت بين زوجين 
متداعيين باثبات دعوي مدعيه اصدار حكم نموده و اين حكم در مرحله غور استينافي پس از رد اعتراض مستانف 

 مورد تائيد قرار گرفته است.

 



 

 

 داشت اعتراض فرجام خواه: با توجه به جريان فوق و نظر
نظربه اينكه: در حكم مندرج فيصله نمبر فوق محكمه ابتدائيه، اصول محاكمه رعايت، و حكم      

 قانون بر دعوي مدعيه بدرستي تطبيق گرديده.
و هم ديوان مدني واحوال شخصيه محكمه استيناف واليت ............... بر فيصله صادره محكمه 

ات مستانف و جواب مستانف عليه غور نموده و اعتراض مستانف را ماده به ماده ابتدائيه و اعتراض
 رد كرده.

و در اعتراض فعلي ............... فرجام خواه كدام دليل جديد به مالحظه نميرسد و عين همان 
 اعتراضي است كه در مرحله غور استينافي مدلل رد گرديده.

ادره كدام تخطي قانوني كه موثر در تغيير حكم باشد، و و نیز در فيصله و قرار قضائي تائيدي ص
 موجب نقض قرار قضائي مورد اعتراض گردد، به مالحظه نميرسد.

اعتراض فرجامخواه غير وارد و قرار قضائي تائيدي نمبر فوق ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه 
 شود.استيناف واليت................... قانوني و قابل تائيد دانسته مي 

( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به جلسه قضايئ ديوان 22ارزيابي و تحليل فوق طبق ماده )
 تقديم است.

 
                   ...............................................                  ................................................... 

 ستره محكمه                              مستشار قضائي ستره محكمهمستشار قضائي          
 ج.ا.ا ج.ا.ا                                                                                  

 نص قرار :
ماهيأت قضائي ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه قضائي منعقده 

.........، باتفاق اراء با نظر داشت تحليل و ارزيابي مستشاران ، قرار قضائي ................ تاريخي........
مورخ ........................ ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت ...................... را كه 

مه ابتدائيه احوال شخصيه ..................... مويد فيصله ................... مورخ ...................... محك
( قانون اصول محاكمات مدني قانونيت انرا تائيد 451( ماده )2ميباشد، قانوني دانسته و طبق فقره )

 نموديم.
 تحريرات اوراق را به منظور تنفيذ حكم به مرجع مربوط ان ارسال نمايد.

 
      ......................................          .                                        ..................................... 

 عضو ستره محكمه                  عضو ستره محكمه                                                
 ج.ا.ا                          ج.ا.ا                                                                   



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هيصنمونه هاي احوال شخ
 احكام نقضي –بخش دوم 
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 مبلغ دوصد هزار افغاني مهر باقيمانده.مدعي به وقيمت آن: 

 
 به رياست محترم محكمه ابتدائيه احوال شخصيه واليت ..................!

مدعي عليه حاضر كه طرفين داراي اهليت كامل حقوقي ميباشيم به شرح ذيل اقامه  من مدعيه بر
 دعوي مينمايم:

من مدعيه زوجه منكوحه به عقد نكاح صحيح ، شرعي و قانوني............ ولد ..............  
ر ذمه ................. برادر ولد............... برادر همين مدعي عليه بودم،  مبلغ  دوصد هزار افغاني  مهرموجل من ب

مدعي عليه به سبب عقد نكاح صحيح دين الزم االداء بود، موصوف قبل از اداي مهر واجبه بتاريخ 
................ فوت نموده و از وي ورثه منحصره يك زوجه من مدعيه و يك دختربنام كر يمه ويك برادرعيني 

( جريب زمين زراعتي مندرج قباله شرعي ............... 11ور )همين مدعي عليه مانده ايم و از متوفاي مذك
 مورخ .................. و مبلغ  پنج مليون افغاني پول نقد متروكه مانده كه ايفاء دينم از آن شده ميتواند.

چون متروكه مذكوره در دست و تصرف همين مدعي عليه ميباشد و موصوف مبلغ مذكور را برايم نميدهد، 
( قانون مدني به ايفاي دين مذكورم محكوم 98سيله از محكمه طلب دارم تا مدعي عليه را طبق ماده )بدينو

 فرمايند.
 بااحترام

........................ 
 مدعي



 

 

 

 فورم: جواب دعوي ) مهر در متروكه زوج (

 شهرت متــداعيان

 مدعي عليه مدعي

اسم
ولد 
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
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 .............!به رياست محترم محكمه ابتدائيه احوال شخصيه واليت..............

 
من مدعي عليه در برابر دعواي همين .................. مدعيه كه طرفين داراي اهليت كامل 

 حقوق ميباشيم ذياًل جواب ارائه ميدارم:
دعواي ................. مدعيه حقيقت ندارد، يك افغاني هم از مهر مدعيه به ذمه برادرم باقي 

مهر مدعيه را كاماًل پرداخته است. مدعيه جز سرگرداني من كدام نمانده ، برادرم در زمان حياتش 
 مقصد ديگر ندارد. از محكمه مي خواهم به رد دعوايش اصدار حكم فرمايند.

 بااحترام
........................ 

 مدعي عليه
 



 

 

نمبر وتاريخ فيصله...................   
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم...........

اوراق فيصله.................... تعداد  

 مدعي
 اسم 
 ولد
 ولد
 سن

 شغل و محل آن
 اقامتگاه

 نمبر تذكره و محل صدور آن
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

 مدعي
 اسم 
 ولد
 ولد
 سن

 شغل و محل آن 
 اقامتگاه

 نمبر تذكره و محل صدور آن
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

 جمهوری اسالمی افغانستان
 ستره محکمه

 محکمه ابتدائیه احوال شخصیه والیت ...................

 

 
 فيصله مدني

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع دعوي:
 

 دلوي خداي په نامه
................ به رياست .............. و عضويت .................و .................. در درجلسه قضائي مورخ 

 رابطه به دعواي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد.
 

اوراق قضيه ذريعه صادره ..................... مورخ ................ رياست ..................... واصل و  اجراآت اداري:
 ه شماره.................. مورخ ............. كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي قيد ميباشد.ب
 

من مدعيه زوجه منكوحه به عقد نكاح صحيح، شرعي و قانوني ................ برادر  :خالصه دعوي مدعي
....... برادر همين مدعي عليه به سبب همين مدعي عليه بودم مبلغ دوصد هزار افغاني مهر موجل من بر ذمه ......

عقد نكاح صحيح دين الزم االداء بودم ................. برادر همين مدعي عليه قبل از اداي مهر واجبه بتاريخ 
.................. فوت نموده و از وي ورثه منحصره مستحق االرث يك زوجه من مدعيه و يك دختر صلبي بنام 

( ده جريب زمين زراعتي 11ياني همين مدعي عليه مانده ايم و از متوفاي مذكور )كريمه و يك برادر اع



 

 

مندرج قباله شرعي ................... مورخ ................. و مبلغ پنج مليون افغاني پول نقد متروكه مانده كه ايفاي 
 دينم از آن شده مي تواند.

 



 

 

 يباشد و موصوف مبلغ مذكور را برايم نمي دهد.چون متروكه مذكوره در تصرف همين مدعي عليه م
( قانون مدني به ايفاي دين مذكورم محكوم 98بدينوسيله از محكمه طلب دارم تا مدعي عليه را طبق ماده )

 فرمايند.
پس از استماع دعواي مدعيه، از مدعي عليه پرسيده شد كه در جواب دعواي مدعيه چه مي گويد؟        

 دعواي مدعيه گرديد.موصوف خواهان صورت 
 يك نسخه از دعواي مدعيه با مهلت قانوني برايش داده شد. مورخه ...............

 اليوم مورخ .................... مدعي عليه جواب تحريريش را تقديم محكمه نمود كه قرار ذيل است:
يه به ذمه برادرم باقي دعواي مدعيه بي دليل است. يك افغاني هم از مهر مدع :خالصه جواب مدعي عليه

نمانده، برادرم در زمان حياتش مهر مدعيه را مكماًل پرداخته. مدعيه جز سرگرداني من مقصد ديگر ندارد.  از 
 محكمه مي خواهم به رد دعوايش اصدار حكم فرمايند.

صل جواب خواسته شد چون جواب مدعي عليه متضمن دفع بااليفاء بود، بالمقابل از .................. مدعيه ا      
 و يك نسخه  از جواب بالدفع مذكور با مهلت قانوني براي مدعيه اصل داده شد. مورخه .....................

اليوم مورخ ................. طرفين دعوي حاضر محكمه شدند، مدعيه اصل جواب تحريريش را تقديم محكمه  
 نمود كه قرار ذيل است :

  : خالصه جواب مدعيه اصل
..................... برادر مدعي عليه اصل، مهر مرا كاماًل برايم نرسانده مبلغ دو صد هزار افغاني مهر موجلم به ذمه 

 اش باقي مانده، دفع ايفاي مدعي عليه اصل عاري از حقيقت است.
 از محكمه مي خواهم به رد آن اصدار حكم فرمايند.

 داليل : تحقيقات، اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به
پس از جواب باالنكار مدعيه اصل، از مدعي عليه اصل، براي اثبات دعواي دفعش بينه و مدارك اثباتيه      

خواسته شد، موصوف رسيد خط عرفي مورخ .................. را تقديم محكمه نمود و اظهار داشت كه در سند، 
گشت و امضاء وي در ذيل آن وجود دارد، كه مدعيه اصل به اسيتفاي كامل مهرش اقرار نموده و نشان ان

براي اثبات دعوايم كافي بوده، شهود و مدرك مثبته ديگر ندارم و متن سند من به قرار ذيل است:  من 
................. بنت .................. ولد .................. در حال داشتن اهليت كامل به رضا و رغبت اقرار نمودم 

بلغ  سه صد هزار افغاني را از بابت مهر خود نقدًا از شوهرم ....................ولد .................... تسليم براينكه : م
شده ام و از هرگونه دعواي بعدي در اين خصوص برايش ابراي عام و تام نمودم. فقط مورخه ................ 

 محل امضاء و نشان انگشت مقره...................
پس از مطالعه سند مدعي عليه اصل از مدعيه اصل پرسيده شد كه در مورد آن چه ميگويد؟ موصوفه در       

جواب اظهار داشت كه من به اسيتفاء مهر موجل خود اقرار نكرده ام و نه از اقرار خود در زمينه به 
 .ر سند  ارائه شده از من نمي باشد..................برادر مدعي عليه اصل سند داده ام. و امضاء و نشان انگشت د

 



 

 

پس از اين جواب مدعيه اصل ، چون موصوفه از سند مورد استناد مدعي عليه انكار نموده سند عرفي        
مذكور مدار اعتبار دانسته نشد. چون مدعي عليه اصل از ارائه بينه و مدارك اثباتيه ديگر اظهار عجز نموده. به 

مدعيه اصل را دارد. موصوف در جواب اظهار داشت كه به مدعيه اصل  وي تفهيم شد كه حق سوگند
 سوگند نمي دهم وطوعًا و رغبتًا اسقاط حلف نمود.  

بعد از دعوي مدعيه و جواب مدعي عليه مبني برايفاء و جواب باالنكار مدعيه اصل از دعواي ايفأ مدعي عليه 
ل و مدار اعتبار دانسته نشدن سند عرفي مورد استناد وي اصل و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي عليه اص

 و اظهار عجز وي از ارائه بينه و مدارك اثباتيه ديگر و اسقاط حلف وي به جريان محاكمه خاتمه داده شد.
 

 اسباب حكم:
 باتوجه به دعوي مدعيه وجواب مدعي عليه و جريان محاكمه نظرباينكه: 

( قانون ا.م.م بنابر انكار مدعيه اصل 291.......... مدعي عليه اصل طبق ماده )سند عرفي مورخ  ........  -      
 سند مثبت دانسته نشده و موصوف از ارائه بينه و مدارك اثباتيه ديگر اظهار عجز نموده است.

دعواي دفع بااليفاي مدعي عليه اصل متضمن اقرار بوده و موصوف از اثبات آن اظهار عجز نموده و   -     
 سقاط   حلف كرده است.ا

( قانون ا.م.م دفع متضمن اقرار در صورت عدم اثبات، مدعي عليه را محكوم به 351طبق ماده )    -     
 پرداخت مدعي بها مي سازد.

 بنًا محكمه در رابطه به قضيه مورد بحث حكم ذيل را صادر نمود:
 
.................. در جلسه منعقده تاريخي ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه احوال شخصيه واليت.. نص حكم: 

................ به حضور طرفين دعوي، بنابر داليل فوق، باتفاق آراء طبق ماده )         ( قانون مدني حكم 
نموديم بر تو .................ولد ................ مدعلي عليه اصل كه مبلغ  دوصد هزار افغاني مدعي بهاي 

 .......... بنت ....................... مدعيه اصل را نقدًا برايش بپردازيد قضينا و حكمنا بذلك عليك............
 

    ...........................                                                               ....................................... 
 قاضي محكمه                                                                       قاضي محكمه             

......................................... 
 رئيس محكمه ابتدائيه احوال شخصيه
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 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت..................!

 
 نمبر ...................... مورخ ................. محكمه    من مستانف اعتراض خود را بر             

 
 ابتدائيه احوال شخصيه...................... ذياًل تقديم ميدارم: 

 
خالصه                : مسمات ................... مستانف عليها بر من دعواي مبلغ  دوصد هزار افغاني را 

 از
 
بر برادر متوفايم، نموده بود، محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ...................... بابت مهر باقيمانده اش  

به سبب اسقاط حلف و عدم اثبات دعواي دفعم طي فيصله ........................ مورخ ..................... 
 قض ميباشد:باثبات دعواي مدعيه بر من اصدار حكم نموده، كه فيصله صادره به داليل ذيل قابل ن

 محكمه سند مرا ارزيابي نه نموده و به آن رسيدگي قانوني نكرده است..  -

 با موجود بودن سند، مطرح كردن حلف و اسقاط حلف مصداق شرعي و قانوني نداشته. -

مع الوصف دفع مرا غير ثابت دانسته   من سند به امضاء و نشان شصت مدعيه بدست داشتم، -
 اند.

 مورد اعتراض ميباشم.بنًا خواهان نقض فيصله 
 بااحترام

............................ 
 مستانف

 فيصله 
 قرار



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 جواب مستانف عليه فورم

 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف
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 برياست محترم ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت..................!  

 من مستانف عليه جواب خود را در برابر اعتراض  مستانف مذكور ذياًل تقديم ميدارم:      
ل من از سند عرفي مستانف منكر بودم، لهذا سند وي فاقد اعتبار گرديده و قاب -

 رسيدگي بيشتر نبود.

چون سند عرفي مستانف مدار اعتبار نبوده و دليل ديگر هم نداشت توجه محكمه  -
 به حلف و اسقاط حلف قانوني بوده است.

ازاينكه مستانف در محكمه ابتدائيه اسقاط حلف نموده ، بدون شك دفع وي  -
 باثبات نرسيده است.

 ئيد فيصله مورد اعتراض ميباشم.بنابر داليل فوق خواهان رد اعتراض مستانف و تا
 بااحترام                                                         

                                                          ......................... 
 مستانف عليه                                                          

 



 

 

 

 



 

 

 قرار قضائي:

 
 

 جمهوري اسـالمي افغانستان
 ستره محكمه

 محكمه استيناف واليت ..............!
 ديوان مدني احوال شخصيه

 
 .. مستأنف:.........................ولد ................. سن.............شغل و محل آن...................اقامتگاه..............

 مستأنف عليه: ................. ولد ................ سن..............شغل و محل آن ................. اقامتگاه............. 
 موضوع دعوي: مطالبه مبلغ  دوصد هزار افغاني مهر موجل.

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:
 

 دلوي خداي په نامه
........... به رياست .............. و عضويت .................و .................. در رابطه به درجلسه قضائي مورخ .....

 دعواي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد.
د اوراق قضيه ذريعه صادره ......................... مورخ ................... رياست ................... واصل و قي اجراآت اداري:

 شماره .................... مورخ ............... كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي ميباشد.
مسمات .................. مدعيه، دعواي مبلغ  دوصد هزار افغاني مهر  خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:

............. باقيمانده بر برادر آن ..................... مدعي عليه اقامه موجلش را كه بر شوهر متوفايش ......................ولد.......
نموده، محكمه ابتدائيه احوال شخصيه................. پس از دعواي مدعيه و جواب بالدفع مدعي عليه ، انكار مدعيه از 

........... مورخ  ............. حكم ذيل را دعواي دفع وي و اظهار عجز مدعي عليه اصل از اثبات دفعش ، طي فيصله ........
 صادر نموده است.   

ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه احوال شخصيه.................. در جلسه منعقده تاريخي................... به حضور طرفين دعوي، 
....... مدعي عليه اصل كه ه .............. ولد .....ک بنابر داليل فوق، باتفاق آراء ، طبق ماده )        ( قانومدني حكم نموده اند

. مدعيه اصل را نقدًا برايش بپردازيد. قضينا و حكمنا بذلك ...مبلغ دو صدهزار افغاني مدعي بهاي ............... بنت .........
 عليك.

 غور اين ديوان قرار گرفت. قضيه از اثر استيناف طلبي و اعتراض مستانف كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته، تحت 
 خالصه اعتراض مستانف: 

 محكمه سند مرا ارزيابي نه نموده و به آن رسيدگي قانوني نكرده است. -

 با موجود بودن سند ، مطرح كردن حلف و اسقاط حلف مصداق شرعي و قانوني نداشته. -

 بت دانسته اند.مع الوصف دفع مرا غير ثا  من سندبه امضاء و نشان انگشت مدعيه بدست داشتم، -

 بنًا خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم.

 بالمقابل..................... مستانف................ عليها جواب خود را بصورت تحريري تقديم نموده كه قرار ذيل است:

 نمبر و تاريخ قرار......................

 نمبر و تاريخ ابالغ قرار...............

 تعداد اوراق قرار ........................



 

 

 
 خالصه جواب مستانف عليه:

ه و قابل رسيدگي من از سند عرفي مستانف منكر بودم، لذا سندوي فاقد اعتبار گرديد -
 بيشتر نبود.

از اينكه سند عرفي مستانف مدار اعتبار نبوده و دليل ديگر هم نداشت، توجه محكمه به  -
 حلف و اسقاط حلف قانوني بوده است.

چون مستانف در محكمه ابتدائيه اسقاط حلف نموده . بدون شك دفع وي باثبات نرسيده  -
 است.

 تانف و تائيد فيصله مورد اعتراض ميباشم.بنابر داليل فوق خواهان رد اعتراض مس
 ارزيابي و داليل محكمه:

با توجه به فيصله ...................... مورخ ......................... محكمه ابتدائيه احوال شخصيه 
 .....................و اعتراض مستانف وجواب مستانف عليها نظر باينكه:

مورخ .....................  محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ...................... بعداز فيصله .....................  -
دعواي مدعيه و جواب بالدفع مدعي عليه و جواب باالنكار مدعيه اصل در برابر دعوي دفع 
بااليفاي مدعي عليه اصل و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي عليه اصل و اظهار عجز وي 

 ت دعواي دفعش و اسقاط حلف، بارعايت اصول محاكمه صادر گرديده.از اثبا

سند عرفي مدعي عليه اصل بنابر انكار مدعيه اصل از نشان انگشت و امضايش در آن ارزش   -
 اثباتي را از دست داده و مدعي عليه اصل دعواي دفع بااليفايش را به اثبات رسانده نتوانسته.

 ( قانون ا.م.م صادر گرديده است. 351ماده ) حكم محكمه در محدوده قانون وطبق -
 بنًا هئيت قضائي در زمينه تصميم ذيل را اتخاذ نمود که:

ماهيئت قضائي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .............. در جلسه  :نص قرار 
( 4باتفاق آراء، طبق فقره )منعقده تاريخي .................. به حضور طرفين دعوي، بنابر داليل فوق، 

( قانون .ا.م.م به تائيد فيصله .......................  مورخ .................... محكمه ابتدائيه احوال 398ماده )
 شخصيه .................. تصميم اتخاذ نموديم.

 دفتر تحريرات اوراق قضيه را به مرجع مربوط آن ارسال نمايد.
       ..........                                    ........................           ...................................... 

 قاضي ديوان                                                          قاضي ديوان             
......................................................... 

 رئيس ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف
 واليت ................................



 

 

 ورم اعتراض فرجام خواهف

 شهـرت فرجام خواه

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
نمبر سند نیابت و محل 

 صدور آن

      

 

 !ج.ا.ا  به رياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه
 

خود را بر قرار قضائي ........................ مورخ ..................... ديوان مدني و من فرجام خواه اعتراض 
احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .................. كه مؤيد فيصله ................... مورخ ...................... 

 قديم ميدارم:محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ................ بوده، ذياًل ت
من اعتراض نموده بودم كه محكمه ابتدائيه سند عرفي مورخ ............... مرا ارزيابي نكرده و به  -

آن رسيدگي قانوني نه نموده است. ولي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف مذكوربه 
 اعتراضم توجه نكرده.

ن سند، موضوع حلف و اسقاط حلف من در اعتراض خود تحرير نموده بودم كه با موجود بود -
 قابل طرح بوده نمي تواند، اما اين اعتراضم را در نظر نگرفته است.

من در اعتراض خود متذكر شده بودم كه با موجود بودن سندي كه در آن امضاء و نشان انگشت  -
غير مدعيه بمالحظه ميرسد ، چگونه دفع من غير ثابت بوده مي توانست كه محكمه ابتدائيه آنرا 

 ثابت گفته، اما ديوان موصوف از غور بر اعتراضم خود داري كرده است. 

 بنابر داليل فوق خواهان نقض قرار قضائي مورد اعتراض ميباشم.
 بااحترام                         

                           ........................... 
 فرجام خواه                          

 



 

 

 



 

 

 قرار قضائي:
 
 

 جـــمهوري اســالمي افـــغانســــتان
 كمهتره محـســ

 ديوان مدني و حقوق عامه
 فرجام خواه:................

 ..........محكوم له: ..................ولد .............. سن........... شغل و محل آن ................... اقامتگاه..............
 محكوم عليه :...............ولد ..................سن............. شغل و محل آن .................. اقامتگاه....................

 موضوع دعوي:مطالبه مبلغ دوصد هزار افغاني مهر موجل. 
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 
 دلوي خداي په نامه

مورخ ................ به رياست .............. و عضويت .................و .................. در رابطه درجلسه قضائي 
 به دعواي اقامه شده ذياًل رسيدگي بعمل آمد.

..... واصل اوراق قضيه ذريعه صادره ........................... مورخ .................... رياست ................ :اجراآت اداري
 و قيد شماره ....................... مورخ   .................. كتاب ثبت اجراآت قضائي دوسيه هاي حقوقي ميباشد.

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف:
مسمات ............................ دعواي مبلغ دوصد هزار افغاني مهرموجل را كه به ذمه شوهر متوفايش 

..........ولد ................ باقي مانده بر برادر آن .................... مدعي عليه كه متروكه متوفي در تصرف آن قرار ......
 داشته در محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ........................... اقامه نموده است.

ب باالنكار مدعيه اصل در برابر دعواي محكمه مذكور پس از دعوي مدعيه و جواب بالدفع مدعي عليه و جوا
دفع بااليفاي مدعي عليه اصل و مطالبه بينه و مدارك اثباتيه از مدعي عليه اصل و عاجز دانسته شدن مدعي عليه 
اصل از اثبات دفعش به سبب اسقاط حلف، طي فيصله ........................ مورخ .................... حكم ذيل را صادر 

 اند: نموده 
ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه احوال شخصيه ..................... درجلسه منعقده تاريخي ....................... به حضور 
طرفين دعوي، بنابر داليل فوق ، باتفاق آراء طبق ماده )        ( قانون مدني حكم نموديم بر تو ...............ولد 

دعي عليه اصل كه مبلغ دوصد هزار افغاني مدعي بهاي ......................... بنت ................ مدعيه ........................ م
 اصل را نقدًا برايش بپردازيد. 

از اثر استيناف خواهي.......... محكوم عليه، قضيه تحت غور ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف 
كه پس از ارزيابي اعتراض مستانف و جواب مستانف عليه ، طي قرار قضائي .......... واليت ............ قرار گرفته 

 مورخ  ............. تصميم ذيل را اتخاذ نموده اند: 

 نمبر و تاريخ قرار .............

 تعداد اوراق قرار...............



 

 

 
ماهيئت قضائي ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت .................... در جلسه منعقده تاريخي 

( قانون ا.م.م به 398( ماده )4ور طرفين دعوي، بنابر داليل فوق، باتفاق آراء ، طبق فقره )................... به حض
 تائيد فيصله ............... مورخ ................... محكمه ابتدائيه احوال شخصيه .......... تصميم اتخاذ نموده اند. 

اوراق به منظور غور   ميعاد قانوني صورت گرفته، از اثر فرجا مخواهي ................. محكوم عليه كه بداخل
فرجامي به اين ديوان مواصلت ورزيده، و فرجام خواه اعتراض تحريري تقديم نموده كه فشرده آن قرار ذيل 

 است:
من اعتراض نموده بودم كه محكمه ابتدائيه سند عرفي مورخ ................... مرا ارزيابي نكرده و به آن  -

ني نه نموده، اما ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف مذكور به آن توجه نكرده رسيدگي قانو
 است.

در اعتراض خود متذكرشده بودم كه با موجود بودن سند، موضوع حلف و اسقاط آن قابل طرح نمي  -
 باشد، ولي ديوان متذكره با عتراض من ترتيب اثر نداده است.

اقرار مدعيه سند معتبر به شصت و امضاي وي براي اثبات دفع  در اعتراض من تحرير شده بود كه از -
خود دارم كه محكمه ابتدائيه آنرا در نظر نگرفته و دفع مرا غير ثابت دانسته، اما ديوان موصوف به اين 

 اعتراضم التقات نكرده است.

 بنًا خواهان نقض قرار قضائي مورد اعتراض ميباشم.

 :تحليل و ارزيابي  مستشاران قضائي
باتوجه و التفات به فيصله .................. مورخ ....................... محكمه ابتدائيه احوال شخصيه 
............... و قرار قضائي تائيدي................ مورخ ................. ديوان مدني واحوال شخصيه محكمه 

 ر باينكه:استيناف واليت ........... و  اعتراض فرجام خواه نظ
( قانون ا.م.م سند 282( ماده )2( و فقره )281( قانون مدني و ماده )991( ماده )2طبق فقره ) -

عرفي، از جمله مدارك اثباتيه ميباشد. و رسيد خط مورخ ........................ دست داشته مدعي 
م محكمه عليه اصل قضيه نيز يك سند عرفي بوده و در صورت اثبات صحت آن در تغيير حك

 موثر است.
به مجرد انكار طرف دعوي از نشان انگشت و امضايش در سند عرفي، سند مورد نظر بي   -

اعتبار نه گرديده و به در خواست ذينفع جهت تثبيت صحت و سقم آن به اهل خبره قابل 
ارجاع ميباشد، لذا مي بايست سند عرفي مدعي عليه اصل قضيه جهت تطبيق، تدقيق ، استكتاب 

( قانون ا.م.م به اداره كريمينال تخنيك ارسال مي شد كه نشده 175براز نظر فني طبق ماده )و ا
 است.

قبل از روشن شدن صحت و سقم سند ارائه داشتهء مدعي عليه اصل و رسيدگي به آن مدعي  -
عليه اصل ازارائه مدارك اثباتيه عاجز دانسته شده و خالف اصول محاكمه موضوع به حلف و 

 كشانيده شده است. اسقاط حلف



 

 

 
( قانون 411( ماده )4، 2، 1بنًا در فيصله محكمه ابتدائيه قانونيت رعايت نگرديده و در حدود فقره )

ا.م.م قابل نقض بوده. و ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت مذكور نيز بر فيصله 
ورت مستدل ماده به ماده رد كرده صادره غور الزم نكرده و بدون اينكه اعتراضات مستانف را  بص

باشند، به تائيد فيصله قابل نقض مبادرت ورزيده اند. لذا اعتراض فرجام خواه وارد بوده و قرار 
تائيدي ديوان موصوف غير قانوني، قابل نقض و اوراق جهت صدور فيصله مجدد به آن ديوان قابل 

 ارجاع دانسته ميشود.
( قانون تشكيل و صالحيت محاكم به جلسه قضائي ديوان تقديم 22تحليل و ارزيابي فوق طبق ماده )

 است.
 

        .....................................                                 ................................. 
 مستشار قضائي ستره محكمه                         مستشار قضائي ستره محكمه       

 ج.ا.ا           ج.ا.ا                                                              
 

ماهيئت قضائي ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه ج.ا.ا در جلسه منعقده  نص قرار:
تاريخي...................... با نظر داشت تحليل وارز يابي مستشاران ، باتفاق آراء، قرار 

.............. مورخ ........................ ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت قضائي......
............................ را كه مويد فيصله ..................... مورخ ......................... محكمه ابتدائيه احوال 

 شخصيه ............................. ميباشد.
(قانون ا.م.م آنرا نقض نموديم. اوراق از طريق مرجع مربوط 451( ماده )3نوني ندانسته و طبق فقره )قا

به ديوان مدني و احوال شخصيه محكمه استيناف واليت مذكور ارسال شود تا پس از نقض فيصله 
داده، با نمبر فوق محكمه ابتدائيه مذكور دعواي مدعي را استينافًا در آن ديوان تحت دوران قرار 

 صدور فيصله شرعي و قانوني به مخاصمه طرفين خاتمه دهند.
                                       ..............................                 ...................................... 

 عضو ستره محكمه                    عضو ستره محكمه                                         
 ج.ا.ا                     ج.ا.ا                                                                  

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

  اول: توضیح به استهداآت تجارتیاول: توضیح به استهداآت تجارتی
 (: 1پرسش شماره ) 

د ( قانون حکمیت صورت می گیر28قضایی محکمه تجارتی که برطبق ماده ) قرار آیا
 تابع محصول می باشد یاخیر؟

 توضیح:
( قا نون حکمیت متضمن ضرر کلی منافع جامعه بوده ایجاب 28قرارمسجل درماده )

مینمایداصطالح قرار به فیصله تعدیل شود. موضوع  جهت طی مراحل قانونی به 
 وزارت عدلیه محول گردد.

 
 (:2پرسش شماره )

( قانون 31رت مبرم مالک ، طبق ماده )اتخاذتصمیم به تخلیه اماکن تجارتی مورد ضرو
طرزتحصیل حقوق بدا خل قرار صورت گیرد یافیصله ؟آیااستیناف خواهی برا ن مرتب 

 میشود یاخیر؟
 توضیح:

چون تقاضای تخلیه ، رسیده گی ماهوی بوده مستلزم اثبات وعدم اثبات می باشد ، 
رصورت شکایت بنابران موضوع بداخل فیصله رسیده گی شود تامحاکم فوقانی د

 محکوم علیه بران غور کرده بتوا ند.

 



 

 

 
 

 (:3پرسش شماره )
( قانون اصول محاکمات مدنی ، ممثل حقوق عامه 171حسب صراحت ماده )

صالحیت اقرار، ابراء واصالح را ندارد مگر اینکه در قانون طور دیگر تصریح شده 
یل ومنازعات باشد وحکمیت هم یکنوع صالحیت تام وکامل اصالح است ودر مسا

تجارتی که یکطرف آن دولت باشد آیا ممثل حقوق عامه موضوع را به حکم های که 
( قانون حکمیت تجارتی محول کرده میتواند یا 17کمتر از سه نفر نباشد مطابق ماده )

 خیر واین حکم ماده فوق الذکر تخصیص بعد از تعمیم است؟
 توضیح:

راء ، انصراف وقناعت راندارد. صالحیت  نماینده قضایای دولت  صالحیت اقرار، اب
( قانون قضایای دولت درمواردیست که اصالح متضمن  20-11اصالح مندرج مواد)

( قانون حکمیت عبارت 17نفع  عامه باشد. وحکمیت پیش بینی شده درماده )
 ازقضاوت قاضی است .

 
 (:4پرسش شماره )

ه ضروری است اما اکثر دردعوی تجارتی موجودیت اسناد ،شواهد ومدارک اثباتی
معامالت تجارتی بدون تعاطی اسناد صورت میگیردو استدالل مینمایند که بین تجار 
مسأله اعتماد مهم است زمانیکه چنین دعاوی محول محکمه میشود طرفین به یاداشت 
های شخصی شان استناد مینمایند مثاًل مدعی میگوید ازبابت  قیمت موتر فروش شده بر 

( افغانی طلب دارم وبه کتابچه ام درج است مدعی علیه 10000بلغ )مدعی علیه م
میگوید پول طلب مذکور رارسانیده ام وبه کتابجه ام درج است یعنی یادداشت طرفین 



 

 

شخصی است ورسمیت ندارد ویاهم مدعی علیه ازگرفتن جنس منکر است ، مدعی 
دعوی حکم صادر  اصل ومدعی ایفاءشهود اثبات نیز ندارند آیا به رد وعدم سمع

 ومحصول عدم اثبات اخذ گردد یاچطور.
 توضیح:

( قانون اصول محاکمات تجارتی مدعی مکلف است 232-231مطابق حکم ماده )
دعوی خود را به اساس، اقرار، سند و شاهد به اثبات برساند، سند عرفی و کتابچه 

( قانون 163های یاد داشت وقتی مدار اعتبار است که طرفین مطابق حکم ماده )
 اصول محاکمات تجارتی امضاء و شصت شان را درذیل سند مذکور تائید نمایند .

( قانون اصول محاکمات تجارتی 232در صورتیکه مدارک اثباتیه متکی به ماده )
وجود نداشته باشد به عدم اثبات دعوی مدعی حکم صادر و محصول عدم اثبات اخذ 

 میگردد.
 

 (:5پرسش شماره )
نید طرز رسیده گی قضایای تجارتی نهایت طویل بوده وموضوعات مندرج طوریکه ميدا

اوراق مرتبط به قضیه به دفتر ضبط دعوی تجارتی ثبت میگرددکه این امر باعث 
طوالت موضوع گردیده وتحریر این همه اوراق خالی از اشکال نیست، بناًء به منظور 

حریر فیصله تجارتی مثل جلوگیری از ضیاع وقت محکمه پیشنهاد مي شود که طرز ت
دعاوی عادی مدنی که فیصله وکنده آن صرفًا حاوی صورت دعوی ودفاعیه واجراآت 
قضائی محکمه میباشد صورت گیرد، بهتر خواهد بود وهمچنان اگر تصميم محكمه 
استيناف مبني بر تائید ونقض حكم ابتدائيه مثل قضایای مدنی به  داخل قرار قضائی 

 ت در اجراآت میگرددصادر شود باعث سهول
 توضیح:

خواست محکمه دربرنامه ساده سازی اجراآت قضایی قسمًا درنظرگرفته شده  ومیتوان 
 جمیع اسناد طرفین رادرثبت فیصله ضبط ونگهداری کرد.



 

 

راجع به اینکه  تائید فیصله در محاکم استیناف تجارتی ذریعه قرار صورت گیرد ، 
 فق ندارد.ات تجارتی توا( قانون اصول محاکم265باحکم ماده )

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  له ها له ها دوم: رهنمود های ساده سازی فیصدوم: رهنمود های ساده سازی فیص

    و قرار های محاکمو قرار های محاکم

 



 

 

 
 

 فهرست مطالب

 

 
 رهنمود. -

 نمونه ها. -

 فیصله تائیدی. -

 قرار تائیدی. -

 فیصله نقضی. -



 

 

 

 
 رهنمود ساده سازي فیصله ها وقرارهای محاکم تجارتی

 قسمت اول 
 حکام عمومیا 

 ماده اول:
 این رهنمود طرز تحریر فیصله ها وقرارهای محاکم تجارتی را تنظیم می نماید.

 ماده دوم :
 هدف رهنمود را تحرير فیصله و قرار تجارتی به نحو ساده و روان تشکیل میدهد. 

 ماده سوم:
زائد  هدف از ساده نویسی این است تا در فیصله ها و قرار ها از ذكر مطالب مغلق، 

 وغیر ضروری جلوگيري بعمل آید.
 ماده چهارم:

 قضائی را اخالل نمیکند.  –پروسه ساده سازی ، استفاده از اصطالحات حقوقی 
 ماده پنجم:

تفهيم و از   رؤسای محاکم مؤظف اند تا محتويات رهنمود را به قضات مربوط توضيح،
 تطبيق آن نظارت نمايند. 

 
 قسمت دوم

 ي تجارتیفیصله ها و قرار ها 
 در مرحله ابتدائیه: -الف

 ماده ششم:
حین ورود قضیه در محکمه ابتدائيه تجارتي موضوع از طرف دفتر تحریرات به هيأت 
قضائی پیشنهاد و هیئات مذکور در صورتيكه آنرا از لحاظ صالحیت و ماهیت، تجارتی 

 تشخیص نماید طی قرار قضائی به دوران دعوی تصمیم اتخاذ مینماید.

 



 

 

 

 
 فيصله هاي تجارتي: -ولا

 
 ماده هفتم:

 در فیصله تجارتی که از محاکم ابتدائیه صادر می شود مراتب ذیل قابل رعایت است:
 نمبر و تاریخ ابالغ حكم و تعداد اوراق فیصله.  نمبر و تاريخ فيصله، -1
اقامتگاه و نمبر تذكره و محل  شغل و محل آن،  ولد، سن،  شهرت مدعی. )اسم، -2

 صدور آن(.

اقامتگاه و نمبر تذكره و  شغل و محل آن،  ولد، سن،  هرت مدعی علیه.)اسم،ش  -3
 محل صدور آن(.

 موضوع دعوي. -4

در صورتيكه مدعي يا مدعي عليه نايب باشد نمبر سند نیابت تاريخ و محل  -5
 ن. صدور آ

 معرفی هيأت قضائی. -6

 اجراآت اداری. -7

تم تحقيق و اعالم خ  بخش تشریحي: خالصه دعوي، خالصه جواب، تحقيقات، -8
 رسيدگي به داليل.

 اسباب حكم.  -9

 نص حکم. -11

 قرار هاي تجارتي: -دوم
 ماده هشتم:

 در قرار قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي مراتب ذيل قابل رعايت است:
 نمبر و تاريخ قرار، نمبر و تاريخ ابالغ و تعداد اوراق قرار. -1

 شهرت طرفين دعوي. -2



 

 

 موضوع دعوي. -3

يه نايب باشد نمبر سند نیابت تاريخ  و محل در صورتيكه مدعي يا مدعي عل -4
 صدور آن.

 معرفي هيأت قضائي -5

 اجراآت اداري. -6

 ارزيابي، داليل و تصميم قضائي محكمه. -7

 در مرحله استیناف: -ب
 فيصله هاي تجارتي: -اول

 ماده نهم:
 درفیصله دیوان تجارتی محکمه استیناف مراتب ذیل قابل رعایت است:

 ر و تاریخ ابالغ حكم و تعداد اوراق فيصله.نمبر و تاریخ فیصله ، نمب -1

 اقامتگاه  (. شغل و محل آن،  ولد، سن،  مستأنف  )اسم، -2

 اقامتگاه  (. شغل و محل آن،  ولد، سن،  مستأنف عليه .)اسم،  -3

 موضوع دعوي. -4

در صورتيكه مستأنف و مستانف عليه نايب باشد نمبر سند نیابت، تاريخ و محل  -5
 صدور آن.

 ائي.معرفي هيـأت قض -6

 اجراآت اداری. -7

 خالصه اجراآت و حکم محکمه ابتدائیه. -8

 خالصه اعتراض مستأنف. -9

 خالصه جواب مستأنف عليه. -11

 ارزيابي و دالیل محکمه. -11

 نص حکم. -12

 
 



 

 

 

 قرار هاي تجارتي: -دوم
 ماده دهم:

 در قرار ديوان تجارتي محكمه استيناف مراتب ذيل قابل رعايت است:
 يخ ابالغ ، تعداد اوراق قرار.نمبر و تار  نمبر و تاريخ قرار، -1

 شهرت طرفين دعوي. -2

 موضوع دعوي. -3

عليه نايب باشد نمبر سند نیابت تاريخ و محل  مستانفيا  مستانفدر صورتيكه  -4
 صدور آن.

 معرفي هيأت قضائي -5

 اجراآت اداري. -6

 داليل و تصميم قضائي محكمه.  ارزيابي، -7

 در دیوان تجارتی ستره محکمه: -ج
 ماده ياز دهم:

 مراتب ذیل قابل رعایت است:  ر قضائی دیوان تجارتی ستره محکمه،در قرا
 نمبر و تاریخ قرار، تعداد اوراق قرار. -1

 شهرت فرجام خواه. -2

 محكوم له ) اسم ، ولد، سن، شغل و محل آن، اقامتگاه(. -3

 محكوم عليه) اسم، ولد، سن، شغل و محل آن، اقامتگاه(. -4

 موضوع دعوي. -5

 اشد نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن.در صورتيكه فرجام خواه نايب ب -6

 معرفي هيأت قضائي. -7

 اجراآت اداری. -8

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استييناف.  -9



 

 

 خالصه اعتراض فرجام خواه. -11

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائی. -11

 نص قرار. -12

 ماده دوازدهم:
 فیصله ها و قرار هاي نمونه وی محاکم تجارتی ضمیمه این رهنمود است.

م موظف اند فیصله ها و قرار های شان را با  رعايت نمونه های تهيه شده محاک
 عیار نمایند.

 ماده سيز دهم:
هرگاه دعوي و دفع دعوي پيش از يك مرتبه تعاطي شود، محكمه خالصه هر 

 دعوي و دفع را نيز در فيصله درج مينمايد.
 ماده چهار دهم:

لی نافذ و در مجله قضاء نشر این رهنمود با ضمایم آن بعد از تصویب شورایعا
 گردد.



 

 

 

 
 

 ضمایم:
 
 

 نمونه قرار قضائی محکمه ابتدائیه تجارتی. .1

 فورم دعوی. .2

 فورم جواب دعوی. .3

 نمونه فيصله محکمه ابتدائیه تجارتی .4

 فورم اعتراض مستأنف. .5

 فورم جواب مستأنف علیه. .6

 نمونه قرار دیوان تجارتی محکمه استیناف. .7

 کمه استیناف.نمونه فیصله دیوان تجارتی مح .8

 فورم اعتراض فرجام خواه. .9

 نمونه قرار دیوان تجارتی ستره محکمه. .11



 

 

 

 
 
 
 
 

 انجمهوري اسالمي افغانست

 هره محكمتس
 محكمه ابتدائيه تجارتي .............

 13/         تاريخ     /                        شماره:                                                               

 قرار محكمه پيشنهاد



 

 

  
حضورهئيت  محترم  قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي 

 واليت .....!
تقاضاي تخليه يك باب دكان ............. ازطرف .............  
ولد  ............  ساكن ............. عليه .......... ولد ............ 

............... مورخ ساكن .............. ذريعه صادره 
.................. اداره حقوق واليت................ به اين محكمه 

.. كتاب ثبت اجراآت قضائي قيد ...واصل و به شماره .......
 گرديده است. 

موضوع احترامًا عرض شد در مورد دوران و عدم دوران 
 آن طوريكه الزم دانند هدايت خواهند فرمود.

 
 بااحترام

 ي محكمه منش
 
 
 
 
 
 

 

 
 قرار قضائي نمبر ....... محكمه ابتدائيه تجارتي .......

موضوع مندرج پيشنهاد در جلسه مورخ ............... 
تحت غور و ارزيابي هيئت قضائي قرار گرفت 

 چون تقاضاي .................. ماهيت تجارتي دارد
قانون اصول  (115تحريرات طبق هدايت ماده )

جارتي بعد از تحويلي محصول اقامه محاكمات ت
 دعوي را داير نمايد.

 
قاضي محكمه                    قاضي محكمه 

 .................                        ........................ 
 

 رئيس محكمه
................... 

 

   



 

 

 

 فورم دعوي  )                  (

 
 شهرت متــداعيان

 دعي عليهم مدعي

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگا
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره ومحل 
صدورآن

 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

              



 

 

 
 (               )                       تعريف مدعي به و قيمت آن:

       
 
 

 ! بریاست محترم محکمه ابتدائیه تجارتی ........................................      
مدعي بر مدعي عليه ........................... كه داراي اهليت كامل حقوقي  ...................من

 اقامه دعوي مينمايم: ميباشيم ذياًل
                                                                                  

                                                                                                                                       
                                                                   

 بااحترام                                                        

                                                           ........................ 
 مدعي                                                             

 

 
 



 

 

 

 (          فورم جواب دعوي  )        



 

 

 

 شهـرت متداعیان
 مدعي عليه مدعي 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره و محل صدور آن
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

 
اسم

ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

نمبر تذكره و محل صدور آن  
ت تاريخ و محل  

نمبر سند نیاب
صدور آن

 

              

       
 بریاست محترم محکمه ابتدائیه تجارتی ................................!    
 

من مدعي عليه ................... در برابر دعواي مدعي ..................... كه داراي اهليت 
 كامل حقوقي ميباشیم ذياًل جواب ارائه ميدارم:

 
 
 
 

 بااحترام               
                ........................... 

 مدعي عليه              



 

 

 

 

 
 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان
 ستره محكمه

                                                                                         محكمه ابتدائيه ...................
   مدعی علیه                                                             مدعی                   
 اسم                                                                   اسم                   
 ولد                                                                    ولد                   

 سن                                                                    سن                   
 شغل و محل آن                                                      شغل و محل آن                
 اقامتگاه         اقامتگاه                                                                        
 نمبرتذکره و محل صدور آن                                 نمبر تذکره و محل صدور آن                
 نمبر سند نیابت  تاريخ و محل صدور آن                    نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن               

 موضوع دعوي:...................
 

 
 ـــوي خــداي په نامــهدل

در جلسه قضائی مورخ .................... بریاست ............. و عضویت ............... و 
 ...............راجع به دعوی اقامه شده ذياًل رسیدگی بعمل آمد:

 
........... واصل و اوراق قضيه ذريعه............... مورخ ................ اداره  ....... -اجراآت اداري:

به شماره ........... مورخ  ............... كتاب ثبت اجراآت قضائي قید و موضوع به موجب قرار 
 قضائی ............... مورخ .................. از صالحيت محكمه تشخيص و داير گرديد.

 نمبر و تاريخ فيصله:.............. رتی:فیصله تجا
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم:........
 تعداد اوراق فيصله:.................



 

 

 خالصه دعوي:
 
 

 

 خالصه جواب
 

 :به داليل اعالم ختم تحقيق و رسيدگي   تحقيقات،
 

 اسباب حکم:



 

 

 نص حکم
 

 
 
 
 

 
                                     .................                     .................. 
 عضو محكمه                                                    عضو محكمه  

........................... 
 رئیس محکمه                                    

 

 
 

 فورم اعتراض مستأنف

 مستأنف عليه مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگا
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و محل 
نمبر سند نیاب

صدور آن
 

            



 

 

 فیصله
 قرار 

 
 واليت ......................................! برياست محترم ديوان تجارتي محكمه استيناف

 

نمبر ................. مورخ                    من مستأنف ....................... اعتراض خود را بر
 .................. ذياًل ارائه مي دارم.

 
 :                 خالصه

 
 
 
 
 

                                                                                                      
 
 

                                                  بااحترام                                                                                               
                                                                       ........................ 

 مستأنف                                                                      
 

 

  
 

 فیصله
 قرار



 

 

 

 فورم جواب مستأنف عليه

 مستأنف عليه مستأنف

اسم
ولد 
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگا
 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

اس
ولد م
سن 
 

شغل و محل آن
 

اقامتگاه
 

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

محل صدور آن
 

            



 

 

 

 
 برياست محترم ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ...........................!

من مستأنف عليه .................... جواب خود را در برابر اعتراض ....................... ولد 
 ................ مستأنف ................. ذياًل تقديم ميدارم:........

 
 
 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                  بااحترام                                                                                                    
                                                                       ........................ 

 مستأنف علیه                                                                      
 



 

 

 

 
 

 
 جمهوري اسالمي افغانستان

 ستره محكمه

 ديوان تجارتی  محكمه استيناف واليت ..................
 

 سن................ شغل و محل آن.................. اقامتگاه..................... ...................ولد............. مستأنف:
 سن................ شغل و محل آن.................. اقامتگاه................. ............ولد.....مستأنف عليه:.............

 قرار قضائي: 
 نمبر و تاريخ قرار :.......................

 نمبر و تاريخ ابالغ : ....................            
 قرار:.........................    تعداد اوراق



 

 

 
 

 موضوع دعوي:......................
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 

 
 دلـــوي خــداي په نامــه

............... و در جلسه قضائي مورخ ............... برياست .............. و عضويت ..  
 ............... راجع به دعوي اقامه شده ذياًل رسيده گي به عمل آمد.

 
 

اوراق قضيه ذريعه.................. مورخ ..............   رياست .....................  -اجراآت اداري:
 ت اجراآت قضائي مي باشد.واصل و قيد شماره .............. مورخ .......................  كتاب ثب

 
 

 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:

 
 



 

 

 
 

 خالصه اعتراض مستأنف:

 خالصه جواب مستأنف عليه:
 

 ارزيابي و داليل محكمه:
 

 نص قرار:
 
 
 
 

       ...............                                                           .................................. 
 قاضی ديوان                                                                قاضی ديوان           

 
 
 

.................................................... 
 رئيس ديوان تجارتی

 محكمه استيناف والیت .............. 
 

 



 

 

 فیصله
 قرار

 فورم اعتراض فرجام خواه
 ام خواهشهـرت فرج

 سن ولد اسم
شغل و محل 

 اقامتگاه آن
نمبر سند نیابت تاريخ و 

 محل صدور آن

      

 
 تجارتی مقام عالی ستره محکمه ج.ا.ا  ! برياست محترم ديوان

         

 من فرجام خواه ........... اعتراض خود را  بر                 نمبر ........... مورخ  ....................

 :تقديم ميدارم  ديوان تجارتی  محكمه استيناف واليت .................. ذياًل

 

 

 

 

 

 

 

 بااحترام                                                                              
                                                                                  ........................ 

 فرجام خواه                                                                                  
 

 



 

 

 قرار قضائي:
 

 نمبر و تاريخ قرار: ...................

 تعداد اوراق قرار: .....................
 

 

 
 

  
 جـمهوري اسـالمي افغانستان

 ســــتره مـــحكــــمه

 دیــوان تــجارتی
 فرجام خواه:................

 ........ شغل و محل آن............... اقامتگاه ..................... ......... ولد ............  محكوم له:
 محكوم عليه: ............. ولد ............. شغل و محل آن.............. اقامتگاه..................... 

 موضوع دعوي:....................... 
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 

 
 ـداي په نامــهدلـــوي خـ

در جلسه قضائي مورخ ............... برياست .............. و عضويت 
 ................. راجع به دعوي اقامه شده ذياًل رسيده گي به عمل آمد.

اوراق قضيه ذريعه صادره .................. مورخ................ رياست اجراآت اداري:
قيد شماره .............. مورخ ............ كتاب ثبت اجراآت ................. واصل و 

 قضائي ميباشد.



 

 

 خالصه اجراآت و حكم محكمه استيناف:

 

 

 خالصه اعتراض فرجام خواه:
 



 

 

 
 
 

 

 تحليل و ارزيابي مستشاران قضائي: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          ............                     ..............          .......................... 

 مستشار قضائي ستره محكمه               مستشار قضائي ستره محكمه   
 ج.ا.ا                                                ج.ا.ا               



 

 

  نص قرار: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ..............................                  ............................ 
 عضو ستره محكمه                                عضو ستره محكمه           

 ج.ا.ا                                         ج.ا.ا                         
 

 



 

 

 
 

 هاي تجارتي نمونه 
 فیصله ها و قرار ها

 
 احکام تجارتی .1

 اول: تائیدی
 ائیهابتد -الف
 استیناف  -ب
 ستره محکمه  -ج

 دوم: به اساس نقض
 ابتدائیه  -الف
 استیناف -ب

 ج ستره محکمه



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نمونه هاي تجارتي

 احكام تائيدي -بخش اول



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 جمهـوري اســالمي افغانستـان 
 ستــره محكمــه

 محكمه ابتدائيه تجارتي .............

 13تاريخ     /     /                                                                          شماره:                    

 پيشنهاد قرار محكمه

 
حضورهئيت  محترم  قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي 

 واليت .....!
تقاضاي تخليه يك باب دكان .......... از طرف 

.... عليه ........... ولد ............ ساكن ......
............ ولد ........... ساكن ........... ذريعه 
صادره .......... مورخ .......... اداره حقوق 
........... واليت ............ به اين محكمه واصل و 
به شماره ......... كتاب ثبت اجراآت قضائي قيد 

 گرديده است. 
 موضوع احترامًا عرض شد در مورد دوران و عدم

 خواهند فرمود. دوران آن طور كه الزم دانند هدايت
 بااحترام

 منشي محكمه 
 

 
 قرار قضائي نمبر ....... محكمه ابتدائيه تجارتي .......

موضوع مندرج پيشنهاد در جلسه مورخ ............... 
تحت غور و ارزيابي هيئت قضائي قرار گرفت چون 

 تقاضاي ........... ماهيت تجارتي دارد .
قانون اصول  (105تحريرات طبق هدايت ماده )

محاكمات تجارتي بعد از تحويلي محصول اقامه دعوي را 
 داير نمايد.

 قاضي محكمه                            قاضي محكمه 

                               .............. ………… 

 

 رئيس محكمه
................... 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 شهرت متداعيان

 مدعی علیه مدعی

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

              

 
كان مندرج قباله شرعي نمبر ..................... تخليه يكباب دتعريف مدعي به و قيمت آن: 

 مورخ ...................
 
 

 حضور هيأت محترم قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي..........................!
من مدعي..........  در حال داشتن اهليت كامل حقوقي بر .............. مدعي عليه كه او نيز 

 ميباشد قرار شرح ذيل اقامه دعوي مينمايم:داراي اهليت كامل حقوقي 
در سال...........دكان فوق خود را به اساس مقاوله تاريخي...........طور اجاره به كرايه ماهوار 

و در اخير هر   مبلغ................افغاني براي ...............ولد.............مستاجر بدون سرقفلي داده بودم،
مطابق مقاوله تاريخي فوق اخذ مي نمودم، اجازه فروش بيع قطعي و سر قفلي برج كرايه خويش را 

را به مستاجر نداده بودم. بعداز گذشت مدتي كه به منظور گرفتن كرايه به دكان مراجعه نمودم كه 
در آن همين مدعي عليه فعاليت مي نمايد از وي مطالبه تخليه دكان مدعي بها را نمودم از تخليه 

رزيده دكانم را تخليه نمي نمايد. از اينكه بدكان ملكيت خود به منظور فعاليت شخصي با و دكان أ
ضرورت مبرم دارم. از هيئت محترم قضائي ميخواهم به تخليه دكانم بر مدعي عليه اصدار حكم 

 فرمايند. 
 با احترام               

           ....................... 
 مدعي               

 فورم دعوي )تخليه يكباب دكان(



 

 

 
 



 

 

 

 

 شهرت متداعيان
 مدعی علیه مدعی

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

              

 
 حكمه ابتدائيه تجارتي..........................!حضورهيأت محترم قضائي م

عليه در حال داشتن اهليت كامل حقوقي دعوي ..............مدعي را كه او نيز  من مدعي
 داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل دفع مينمايم:

.............. افغاني به همين دكان تحت امتياز سرقفلي من ميباشد. و امتياز سرقفلي آن را در بدل مبلغ
اساس سند تاريخي .............. از.............. ولد .............مستأجر قبلي كه صاحب امتياز سر قفلي 
دكان بوده خريداري و كرايه آن را به وقت و زمان به  موصوف تاديه نموده ام فوتوكاپي  اسنادم 

 ضم اين دفاعيه تقديم است.
م قضائي ميخواهم به مالحظه اسناد متذكره به رد دعوي مدعي اصدار حكم از هيئت محتر  بنًا

 فرمايند.
 با احترام            

         ..................... 
 مدعي عليه          

 

 فورم جواب دعوي) تخليه يكباب دكان(



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
  

 

 د افغانستان اسالمي جمهوريت                     جمهوري اسالمي افغانستان
 ــره محكمــهست                     

 محكمه ابتدائيه.......................                 
 

 مدعي:..........ولد..........سن..........شغل و محل آن..........اقامتگاه..............نمبر تذكره و محل صدورآن................
 ....اقامتگاه.............نمبر تذكره و محل صدور آن....................ولد.........سن............شغل و محل آن... مدعي عليه:

 موضوع دعوي:...............................   
              :نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن

    

 دلوي خداي په نامه
..... و ............... در جلسه قضائي منعقده تاريخي ............... برياست ............. و عضويت .......

 رسيدگي بعمل آمد.  راجع به قضيه ............... ذياًل
 

دوسيه ذريعه صادره ........... مورخ.................... اداره حقوق واليت   اجراآت اداري:
ي قيد و .............  واصل و به شماره............... مورخ ................... كتاب ثبت اجراآت قضائ

موضوع به موجب قرار قضائي .......... مورخ ................... شامل صالحيت قبول و داير 
 گرديده است.

 خالصه دعوي:
را  در سال...........دكان نمبر ...........ملكيت مندرج قباله شرعي ............. مورخ .............خود

يه ماهو را مبلغ.............افغاني به ............... به اساس مقاوله تاريخي........... به كرا
و در اخير هر برج كرايه را مطابق مقاوله فوق   ولد.............مستاجر بدون سرقفلي داده بودم،

اخذ مي نمودم، اجازه فروش بيع قطعي و سر قفلي را به مستاجر نداده بودم. بعداز گذشت 
ن مراجعه و ديدم كه در آن شخص ديگري فعاليت مي مدتي به منظور گرفتن كرايه به دكا

با ورزيده دكانم را تخليه نمي  نمايد از وي مطالبه تخليه دكان مدعي بها را نمودم موصوف أ
نمايد. از اينكه بدكان ملكيت خود جهت فعاليت شخصي ضرورت مبرم دارم. از هيئت 

 حكم فرمايند.  محترم قضائي ميخواهم به تخليه دكانم بر مدعي عليه اصدار

:فيصله تجارتي  .....و تاريخ فيصله:................... 
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم:.........
 تعداد اوراق فيصله:..................



 

 

 
 

 خالصه جواب:
همين دكان، تحت امتياز سرقفلي من ميباشد. و امتياز سرقفلي آن را در بدل مبلغ.............. 
افغاني به اساس سند تاريخي .............. از.............. ولد ............. مستأجر قبلي كه صاحب 

ا به وقت و زمان به  موصوف تاديه نموده ام امتياز منافع دكان بود خريداري و كرايه آن ر
 فوتوكاپي اسنادم ضم اين دفاعيه تقديم است.

از هيئت محترم قضائي ميخواهم به مالحظه اسناد متذكره به رد دعوي مدعي مذكور   بنًا
 اصدار حكم فرمايند.

 اعالم ختم تحقيق و رسيدگي به داليل:  تحقيقات،
ي و ساير اوراق داخل دوسيه و مقاوله هاي دست طوريكه ادعا و مدافعات اصحاب دعو

داشته طرفين مورد غور و بررسي قرار گرفت معلوم شد كه در سال .............. مدعي يكباب 
دكان ملكيتش را به اساس مقاوله تاريخي.............. به كرايه ماهوار براي 

 ..................ولد............... مستاجر داده بود.
از گذشت مدتي كه به منظور گرفتن كرايه به دكان مراجعه مي كند ميبيند كه در آن بعد

شخص ديگري فعاليت دارد، از مدعي عليه تخليه دكان را مطالبه مينمايد، وي در مقابل 
ادعاي مدعي ميگويد كه همين دكان تحت امتياز سرقفلي ام بوده در آن داراي حق امتياز 

ان مذكور را در بدل مبلغ............ افغاني به اساس مقاوله تاريخي ميباشم. امتياز سرقفلي دك
................ از ................. ولد ..................... مستاجر قبلي كه صاحب امتياز بوده خريداري 

 نموده ام كه فوتوكاپي سند سرقفلي را ضم دفاعيه اش تقديم داشته است. 
ه ضمن استعالميه تاريخي.............. از نزد مدعي راجع به اسناد به منظور روشن شدن قضي

دست داشته مدعي عليه در مورد سرقفلي دكان متذكره پرسش بعمل آمد مدعي مذكور در 
جواب استعالميه تحرير داشته كه نظر به تعامل و عرف تجارتي مستأجري كه سند سر قفلي 

تحت اجاره را به سرقفلي بدهد در حاليكه رقبه  از مالك رقبه نداشته باشد نمي تواند دكان
دكان ملكيت من بوده و به اساس مقاوله آن را بدون امتياز سرقفلي به  .............ولد.............. 
مستأجر به كرايه داده بودم مستأجر مذكور كدام سند سرقفلي از من ندارد تا به اساس آن 

يكه بين مستأجر من و مدعي عليه صورت گرفته منافع دكان را به فروش مي رسانيد عقد
فضولي بوده اگر كدام سندي از اقرار من داشته باشد ارايه دارد در غير آن اسناديكه ارايه 
داشته از اقرار من نبوده و من هم منحيث مالك رقبه به سند دست داشته مدعي عليه موافقه 

ق، موضوع روشن گرديد، محلي نكرده ام چون پيرامون چگونگي قضيه متكي به تحقيق فو
 براي تحقيقات مزيد باقي نماند بطرفين ختم تحقيق ابالغ و استحضاري اخذ شد.



 

 

 

 



 

 

 اسباب حكم:
از جريان ادعا و مدافعات اصحاب دعوي و  اسناد دست داشته شان چنين استنباط ميگردد 

 كه: 
................ ملكيت مدعي به موجب سند رسمي نمبر .................. مورخ ..... -

 ثابت بوده و منازعي در ملكيت رقبه وجود ندارد.

 سند ارائه داشته مدعي عليه از اقرار مالك رقبه نميباشد. -

 در سند مورد استناد مدعي عليه موافقه كتبي مالك رقبه وجود ندارد. -

 تصرف در ملك غير بدون موافقه مالك جواز ندارد . -

 ليه دكان را دارد.مالك در صورت ضرورت حق مطالبه تخ -

 بنابر داليل فوق در باره حكم ذيل صادر شد:
 نص حكم:

ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي واليت .............  در جلسه مورخ........... بحضور 
( اصول 232و 231( اصول نامه تجارت و ماده )2طبق ماده )طرفين دعوي به اتفاق آراء 

وي تو............. مدعي مبني بر تخليه يكباب دكان به اثبات دعمحاكمات تجارتي 
نمبر............. بر تو................ مدعي عليه اصدار حكم نموديم از اينكه مدعي بها وجه 

 نقدي نداشته ايجاب محصول را نمي نمايد.
ده و تحريرات مبلغ ............... افغاني قيمت فيصله را توسط محكوم عليه تحويل بانك نمو

فيصله را تكثير يك يك نقل آنرا در بدل قيمت معينه براي طرفين دعوي تفويض و 
 دوسيه را به مرجعش گسيل دارد.

 
 
 
 
 

                                                            ................       ................ 
 قاضي محكمه                          قاضي محكمه                                   

 
 .......................... 

 رئيس محكمه
 

 



 

 

 فيصله
 قرار

 فيصله
 قرار

 

 
 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

            

 
 تجارتي محكمه استيناف واليت.....................! ديوان محترم برياست

 
من مستأنف....................اعتراض خود را بر            نمبر.............مورخ.......... محكمه ابتدائيه             

 :ارايه ميدارم  تجارتي.............. ذياًل
 

مدعي از من ...................مطالبه تخليه يكباب دكان ملكيت انتفاعيم را نموده بود كه :       خالصه   
محكمه ابتدائيه تجارتي.......................طي فيصله نمبر فوق به اثبات دعوي مدعي، عليه من حكم نموده 

 است فيصله صادره به داليل ذيل قابل نقض دانسته ميشود:
ارتي سند سر قفليم را ناديده گرفته در حاليكه نظر به عرف تجارتي امتياز محكمه ابتدائيه تج -

 دكان مذكور را از ............. ولد................ كه دارنده امتياز آن بوده خريداري نموده ام.

هرگاه مستاجر قبلي امتياز سرقفلي دكان مذكور را  نمي داشت، چگونه امتياز آنرا به من  -
 ميفروخت.

 مستأجر قبلي  مبني بر  فروش امتياز سرقفلي طبق تعامل و عرف جاريه به عمل آمده است. عمل -

 بنًا روي داليل فوق فيصله قابل نقض ميباشد.
 بااحترام                                                     

                                               ........................ .. 
 مستأنف                                                     

 
 
 

 فورم اعتراض مستأنف
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

            

 فورم جواب مستانف عليه
 



 

 

 

 تجارتي محكمه استيناف واليت .....................! برياست محترم ديوان   
 

من مستانف عليه ............... جواب خود را در برابر اعتراض............... مستانف ذياًل 
 تقديم ميدارم .

در فيصله نقص قانوني وجود نداشته با احكام قانون موافق و اعتراض مستانف  -
 د.وارد نميباش

به اساس مقاوله دست داشته ام دكان مدعي بها را به كرايه ماهوار بدون سرقفلي  -
 به مستاجر داده بودم و وي صالحيت انتقال امتياز آنرا نداشت.

اگر مستأنف عليه از اقرار و يا اذن من مبني بر سرقفلي دكان مذكور اسنادي  -
 داشته باشد ارائه بدارد تا حقايق روشن گردد.

ه محكمه عادالنه اصدار يافته مي خواهم به تائيد آن و رد اعتراض مستانف بنًا فيصل
 مذكور تصميم اتخاذ فرمايند.

 بااحترام                                 
                             ....................... 

 مستانف عليه                             
 

 



 

 

 



 

 

 نمبر و تاريخ فيصله: ................. فيصله تجارتي:
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم:............

 ...تعداد اوراق فيصله:..................

 
 

 
 
 

 

 سالمي جمهوريت                         جمهوري اسالمي افغانستاند افغانستان ا
 ستــره محكمــه               

 ديوان............. محكمه استيناف واليت ..................                
 

                                       . اقامتگاه ........................سن .................. شغل و محل آن ................ ..............ولد............ مستانف:
 سن .................. شغل و محل آن ................. اقامتگاه .............. ..............ولد............ مستانف عليه: :

 موضوع دعوي: تخليه يك باب دكان 
 ور آن:نمبر سند نیابت تاريخ و محل صد

      

 دلوي خداي په نامه
 

در جلسه قضائي منعقده تاريخي ............... برياست ............. و عضويت 
 رسيدگي بعمل آمد.  ............ و ............... راجع به قضيه ............... ذياًل

 

يت............ دوسيه ذريعه صادره .................. اداره حقوق وال  اجراآت اداري:
واصل و به شماره .................. مورخ ........................ كتاب ثبت اجراآت 

 قضائي درج است.
 

 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائیه:
.................. مدعي .......................... در محكمه ابتدائيه تجارتي   

باب دكان را بر.............. مدعي عليه اقامه نموده و ................ دعوي تخليه يك 
قرار  تحقيقات الزمه بعداز ختم محكمه بعداز تعاطي ادعا و مدافعه طرفين و

 حكم ذيل را صادر نموده است: فيصله نمبر.........
  



 

 

 
 

 
بحضور  ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي واليت .............  در جلسه مورخ...........

( قانون اصول 232و 231( قانون تجارت و مواد )624( و )2مواد )طرفين دعوي به اتفاق آراء طبق 
به اثبات دعوي تو............. مدعي مبني بر تخليه يكباب دكان نمبر............. بر   محاكمات تجارتي

جه نقدي نداشته ايجاب محصول را تو................ مدعي عليه اصدار حكم نموديم از اينكه مدعي بها و
 نمي نمايد.

تحريرات مبلغ ...............افغاني قيمت فيصله را توسط محكوم عليه تحويل بانك نموده و فيصله را 
تكثير يك يك نقل آنرا در بدل قيمت معينه براي طرفين دعوي تفويض و دوسيه را به مرجعش 

 گسيل دارد.
ل مستأنف كه بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته بود تحت غور فيصله از اثر شكايت و اعتراض ذي

 قرار گرفت.
 خالصه اعتراض مستأنف:

مدعي از من ...................مطالبه تخليه يكباب دكان ملكيت انتفاعيم را نموده بود كه محكمه 
ه من حكم نموده است ابتدائيه تجارتي.......................طي فيصله نمبر فوق به اثبات دعوي مدعي، علي

 فيصله صادره به داليل ذيل قابل نقض دانسته ميشود:
محكمه ابتدائيه تجارتي سند سر قفليم را ناديده گرفته در حاليكه نظر به عرف تجارتي  -

امتياز دكان مذكور را از ............. ولد................ كه دارنده امتياز آن بوده خريداري نموده 
 ام.

اجر قبلي امتياز سرقفلي دكان مذكور را  نمي داشت، چگونه امتياز آنرا به من هرگاه مست -
 ميفروخت.

عمل مستأجر قبلي  مبني بر  فروش امتياز سرقفلي طبق تعامل و عرف جاريه به عمل آمده  -
 است.

 بنًا روي داليل فوق فيصله قابل نقض ميباشد.
 محكوم له در جواب چنين متذكر شده است:

 ستأنف عليه:خالصه جواب م
من مستانف عليه ............... جواب خود را در برابر اعتراض............... مستانف ذياًل تقديم         

 ميدارم .
 در فيصله نقص قانوني وجود نداشته با احكام قانون موافق و اعتراض مستانف وارد نميباشد. -

يه ماهوار بدون سرقفلي به مستاجر به اساس مقاوله دست داشته ام دكان مدعي بها را به كرا -
 اول داده بودم و او اجازه فروش امتياز آنرا صالحيت انتقال امتياز آنرا نداشت.

اگر مستأنف عليه از اقرار و  من مبني بر سرقفلي دكان مذكور اسنادي داشته باشد ارائه  -
 بدارد تا حقايق روشن گردد.



 

 

 
خواهم به تائيد آن و رد اعتراض مستانف مذكور بنًا فيصله محكمه عادالنه اصدار يافته مي 

 تصميم اتخاذ فرمايند.
 ارزيابي و داليل محكمه:

مستانف مذكور در اعتراضش سندي از اقرار مالك رقبه مبني بر سرقفلي دكان  -
 مذكور ارائه كرده نتوانست.

 مستانف امتياز دكان را از شخص فاقد صالحيت خريداري نموده است. -

ستانف مالحظه گرديد كدام دليلي كه موجب نقض فيصله طوريكه اعتراض م -
 ابتدائيه گردد در آن ارائه نشده است.

 كدام خطاي قانوني كه موجب نقض و بطالن گردد در فيصله وجود ندارد. -

 بنابر داليل فوق در زمينه حكم ذيل صادر گرديد:          
    

يت ............... در جلسه مورخ ماهيئت قضائي ديوان تجارتي محكمه استيناف وال نص حكم:
( قانون اصول 264................ بحضور طرفين دعوي به اتفاق آراء، بنابر داليل فوق طبق ماده )

محاكمات تجارتي به رد اعتراضات مستانف و تائيد فيصله ............. مورخ ............. محكمه 
 ادر نموديم.ابتدائيه تجارتي واليت .............. حكم ص

    .......................                                                           ........................ 
 قاضی دیوان                   قاضي ديوان                                                  

 
............................................. 

 واليت .................. رئيس ديوان تجارتي محكمه استيناف
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 شهرت فرجام خواه

 اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم

 
نمبر سند نیابت تاريخ و 

 محل صدور آن

      

 
 !  ديوان تجارتي مقام عالي ستره محكمه ج.ا.ارياست محترم ب

اعتراض خود را بر فيصله ............. مورخ ................... من فرجام خواه .................. 
 ديوان تجارتي محكمه  استيناف واليت ................. ذياًل تقديم ميدارم:

بديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ............. اعتراض نموده بودم كه سند سرقفلي من 
جارتي امتياز دكان مذكور را از مستاجر يكه ناديده گرفته شده در حاليكه نظر به عرف ت

امتياز سرقفلي را از مالك رقبه خريداري و بحيث يك مستاجر باالنتفاع سال ها  درآن دكان 
فعاليت داشته خريداري نموده ام نظر به تعامل ، محالت تجارتي كه بكرايه ماهوار به اجاره 

الك رقبه صورت ميگرد در حاليكه داده ميشود در اول هر سال تجديد قرار داد از طرف م
سند دست داشته مدعي و مالك رقبه از پانزده سال قبل بوده درين مدت چرا تجديد قرار 
داد صورت نگرفته اين خود ثابت مي سازد كه امتياز  دكان از طرف مالك رقبه بفروش 

 رسيده و مستاجر ملكيت انتفاعي اش را بااليم بفروش رسانيده است.
يل فوق از مقام محترم نقض فيصله استيناف را كه مؤيد فيصله ابتدائيه بوده بنًا روي دال

 ميخواهم.
 

 بااحترام
....................... 

 فرجام خواه
 
 

 اعتراض فرجام خواه
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان 
 سـتره محكمه 
 ديوان تجارتي

 فرجام خواه:........................
 د .......................... شغل و محل آن ............................. اقامتگاه .................محكوم له:.....................ول

 ...محكوم عليه: ................ولد ......................... شغل و محل آن .............................. اقامتگاه ..............
 ن مندرج قباله نمبر........................................ مورخ ............................موضوع دعوي: مطالبه تخليه دكا

 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:
 دلوي خداي په نامه

جلسه قضائي مورخ ................. برياست ..................... و عضويت در 
 .... راجع به دعوي اقامه شده ذياًل رسيده گي به عمل آمد......................... و ........

 
اوراق قضيه ذريعه صادره ............. مورخ ................................... واصل و يه شماره  اجراآت اداري:

 ................. مورخ................. كتاب مربوطه ثبت ميباشد.
 

  تيناف:خالصه اجراآت و حكم محاكم اس

مدعي مذكور در مورد تخليه يك باب دكان عليه .................... ولد ....................... ادعا 
 نموده مدعي بدليل اينكه سند امتياز سر قفلي بدست دارد از تخليه ابا ورزيده.

.......... مورخ محكمه ابتدائيه تجارتي واليت.................. بعداز تحقيقات قضائي طي فيصله ....
................... به اثبات دعوي مدعي حكم نموده مدعي عليه به فيصله قناعت نكرده باالثر استيناف 
طلبي وي موضوع محول ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ........... گرديده ديوان موصوف 

................... مورخ  بعداز ارائه اعتراض مستانف و جواب مستانف عليه و مستانف طي فيصله
اصدار حكم   ...................... به تائيد فيصله .............. مورخ .................. محكمه ابتدائيه تجارتي ذياًل

 نموده است:
ماهيئت قضائي ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ............... در جلسه مورخ ................ بحضور 

( قانون اصول محاكمات تجارتي به رد 264دعوي به اتفاق آراء، بنابر داليل فوق طبق ماده ) طرفين
اعتراض مستانف و تائيد فيصله ............. مورخ ............. محكمه ابتدائيه تجارتي واليت .............. 

 حكم نموديم.

 :قرار قضائي
 نمبر و تاريخ قرار:........................      

 تعداد اوراق قرار:.........................
 



 

 

............... مورخ .............. عنواني ديوان  مستانف مذكور به فيصله استيناف قناعت نكرده طي عريضه نمبر
 تجارتي ستره محكمه فرجام خواه و اعتراض خويش را بر فيصله استيناف تقديم اين ديوان نموده است.

 از اينكه فرجام خواهي مذكور داخل ميعاد قانوني بوده، دوسيه مذكور از اداره حقوق مطالبه گرديد.
وي را ذريعه تعرفه ......................... مورخ .............. و رسيد ...................... فرجام خواه محصول اقامه دع

 مورخ ................. بخزانه دولت تحويل نموده است:
 خالصه اعتراض فرجام خواه: 

 

 محكمه استيناف اعتراض مرا ناديده گرفته است. -

نموده باشدمي تواند آن را باالي ديگر بفروش مستاجر يكه از مالك ملك منفعت را خريداري  -
 رساند.

مستاجر قبلي امتياز دكان مذكور را به اساس مقاوله مورخ ................... باالي من بفروش رسانيده  -
 است كه سند سرقفلي دست داشته ام ضم اعتراض تقديم است. 

 خواهان نقض فيصله متذكره ميباشم.
 ائي:تحليل وارزيابي مستشاران قض

ازينكه مدعي عليه از مالك رقبه مبني به سرقفلي كدام سند نداشته بلكه سند دست داشته مدعي  -
عليه از اقرار مستاجر دكان مذكور بدون صالحيت واجازه مالك رقبه ترتيب گرديده و مالك رقبه 

اعتبار  آن را تصديق و صحه نگذاشته است بنًا تصرفات مستاجر در ملكيت غير صورت گرفته قانونًا
 ندارد. 

اينكه معترض عدم تجديد قرار داد هرسال را دليل بر وارد نبودن دعواي مدعي ميداند ، اين  -
موضوع از صالحيت مالك است ، چه در صورت عدم تمديد و تجديد، مقاوله قانونًا مطابق سال 

 قبلي تمديد شده قبول ميگردد.

 يصله مورد بحث قابل تائيد مي باشد. بنابر تذكرات فوق اعتراض فرجام خواه غير وارد و ف
                                                                   ............................     .................................... 

 مستشار قضائي ستره محكمه                      مستشار قضائي ستره محكمه   
 ج.ا.ا                             ج.ا.ا                                                               

ما هيئت قضائي ديوان تجارتي ستره محكمه در جلسه مـورخ............... بنـابر تحليـل و     نص قرار:
وان تجارتي محكمه اسـتيناف  ارزيابي مستشاران، به اتفاق اراء فيصله .......... مورخ ................... دي

واليت ................... را كه به تائيد فيصله .................... مورخ ............................ محكمه ابتدائيه 
( قانون اصول محاكمات تجارتي 281تجارتي واليت ............ صادر شده قانوني دانسته و طبق ماده )

 ميم اتخاذ نموديم. به تائيد قانونيت آن تص
 اوراق به منظور تنفيذ حكم به مرجع مربوطه ارسال گردد.

     ............................                                                      ............................. 
 عضو ستره محكمه     عضو ستره محكمه     

 ج.ا.ا                                                            ج.ا.ا                        



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نمونه هاي تجارتي

 احكام نقضي -بخش دوم



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 جمهـوري اســالمي افغانستـان 

 ستــره محكمــه
 محكمه ابتدائيه تجارتي .............

  13تاريخ     /     /                                             شماره:                                        
 

 قرار محكمه پيشنهاد



 

 

 
ضورهئيت  محترم  قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي ح

 ..!.......واليت ...
تقاضاي تخليه يك باب دكان .......... از طرف 
........... ولد ............ ساكن .......... عليه 

........ ساكن ........... ذريعه ............ ولد ...
صادره .......... مورخ .......... اداره حقوق 
........... واليت ............ به اين محكمه واصل 
و به شماره ......... كتاب ثبت اجراآت قضائي قيد 

 گرديده است. 
موضوع احترامًا عرض شد در مورد دوران و عدم 

 خواهند فرمود. ايتدوران آن طور كه الزم دانند هد
 بااحترام

 منشي محكمه 

 

 
 قرار قضائي نمبر ........ محكمه ابتدائيه تجارتي ........

موضوع مندرج پيشنهاد در جلسه مورخ 
............... تحت غور و ارزيابي هيئت قضائي قرار 
 گرفت چون تقاضاي ........... ماهيت تجارتي دارد .

قانون اصول  (105تحريرات طبق هدايت ماده )
محاكمات تجارتي بعد از تحويلي محصول اقامه دعوي 

 را داير نمايد.
 
 قاضي محكمه                      قاضي محكمه 

    …………                  ................. 
 

 رئيس محكمه
                    ................... 

 



 

 

 

 

 شهرت متداعيان
 مدعی علیه مدعی

 لدو اسم

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

              

 
 ..........!حضور هيئأت محترم قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي................
.......... كه او نيز ..من مدعي..........  در حال داشتن اهليت كامل حقوقي عليه ....

 داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل اقامه دعوي مينمايم:
.....دكان نمبر فوق خود  را به اساس مقاوله تاريخي ....................... طور اجاره ..در سال......

...... ولد ............. مستاجر بدون سرقفلي ...كرايه ماهوار مبلغ ................ افغاني براي ........به 
 و در اخير هر برج كرايه خويش را مطابق مقاوله تاريخي فوق اخذ مي نمودم.  داده بودم،

عي عليه نظر به ضرورت شخصي و مبرمي كه به دكانم دارم بعداز ختم ميعاد قرار داد از مد
 با ورزيده دكانم را تخليه نمي نمايد.  تقاضاي تخليه آن را نمودم ، وي أ

چون ميعاد قرار داد تكميل و امتياز سر قفلي در ميان نبوده و مستند به متن قرار  -
 داد حق تخليه برايم محفوظ است.

 از هيئت محترم قضائي مي خواهم به تخليه دكانم بر مدعي عليه حكم فرمايند.
 با احترام                                                                                           

                                                                                  ..................... 
 مدعي                                                                                 

 
 

 فورم دعوي تخليه يكباب دكان



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 شهرت متداعيان
 مدعی علیه مدعی

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

نمب
ت تاريخ و 

ر سند نیاب
 محل صدور آن

              

 فورم جواب دعوي تخليه يكباب دكان



 

 

 
 حضورهيأت محترم قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي..........................!

عليه در حال داشتن اهليت كامل حقوقي در برابر دعوي ..............  من مدعي
 ائه ميدارم:مدعي كه او نيز داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل جواب ار

دكان تحت ادعا  متروكه پدر مدعي بوده بدون ترتيب وثيقه حصر وراثت و  -
 وكالت از ساير ورثه حق تخليه آن را از من ندارد.

پدر مدعي در رابطه به امتياز سرقفلي دكان مذكور به اذن همين مدعي مبلغ  -
 ............. افغاني  از  من اخذ نموده كه سند آن ضمًا تقديم است.

مدت سي سال مي شود كه در دكان مذكور فعاليت تجارتي داشته و كسب  -
 شهرت نموده ام حاضر به تخليه آن نمي باشم.

 از هيئت محترم قضائي ميخواهم به رد دعوي مدعي مذكور اصدار حكم فرمايند.  بنًا
 با احترام                                                                 

                                                                    ..................... 
 مدعي عليه                                                                   

 

 



 

 

 فيصله  تجارتي:
 نمبر و تاريخ فيصله ............................ 
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم.....................

 تعداد اوراق فيصله .............................

 

 

 
 

 
 
 

 د افغانستان اسالمي جمهوريت                       جمهوري اسالمي افغانستان 
 ه محكمهستر  

 محكمه ابتدائيه ................... 
 

 ...تذكره و محل صدور آن.......... نمبر .............. اقامتگاه............. ولد........... سن....... شغل و محل آنمدعي:.....
 ..........ر تذكره و محل صدور آن.... شغل و محل آن...........اقامتگاه......... نمب........ سن............... ولد يه:مدعي عل

 موضوع دعوي: ...............................  
 نمبر سند نیابت تاريخ و محل صدور آن:

 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي ..................... به رياست ............. و عضويت 

 رسيدگي بعمل آمد.  ضيه ............... ذياًل............ و ............... راجع به ق
 

دوسيه تخليه يك باب دكان ذريعه صادره ............. مورخ................. اداره    اجراآت اداري:
حقوق واليت .............  واصل و به شماره ............... مورخ .............. كتاب ثبت اجراآت 

جب قرار قضائي .......... مورخ ................ شامل صالحيت قبول و قضائي قيد و موضوع به مو
 داير گرديده است.

 
 خالصه دعوي : 

در سال...........دكان نمبر فوق خود  را براي مدت يك سال به اساس مقاوله تاريخي 
....... ولد ............. مستاجر بدون ....................... به كرايه ماهوار مبلغ ................ افغاني براي .......

 و در اخير هر برج كرايه خويش را مطابق مقاوله تاريخي فوق اخذ مي نمودم.  سرقفلي داده بودم،
نظر به ضرورت شخصي و مبرمي كه به دكانم دارم بعداز ختم ميعاد قرار داد از مدعي عليه تقاضاي 

 ا تخليه نمي نمايد. با ورزيده دكانم ر تخليه آن را نمودم ، وي أ



 

 

چ -
ون ميعاد قرار داد تكميل و امتياز سر قفلي در ميان نبوده و مستند به قرار داد حق تخليه برايم 

 محفوظ است.

 

 
 خالصه جواب :

دكان تحت ادعا  متروكه پدر مدعي بوده بدون ترتيب وثيقه حصر وراثت و  -
 وكالت از ساير ورثه حق تخليه آن را از من ندارد.

عي در رابطه به امتياز سرقفلي دكان مذكور به اذن همين مدعي مبلغ پدر مد -
 ............. افغاني  از  من اخذ نموده كه سند آن ضمًا تقديم است.

مدت سي سال مي شود كه در دكان مذكور فعاليت تجارتي داشته و كسب  -
 شهرت نموده ام حاضر به تخليه آن نمي باشم.

 رسيدگي به داليل :تحقيقات، اعالم ختم تحقيق و 
با توجه بدعوي مدعي مبني بر تقاضاي تخليه دكان مدعي بها، جواب مدعي عليه و 

 داليل طرفين كه فوقًا درج گرديده قضيه ذياًل بررسي ميگردد:
بنابر تحقيقات انجام شده دكان مدعي بها بموجب قباله شرعي ............... ملكيت شخصي    -

( مدعي عليه بر دعوي مدعي وارد 1نمي باشد جواب شماره )مدعي مذكور بوده موروثي 
 نيست.

قرار داد رسمي كه حقوق و وجايب طرفين در آن تنظيم و توضيح گرديده و جانبين     -
( قانون اصول 163آنرا تائيد مي نمايند موجود بوده قرار داد مذكور طبق حكم ماده )

طرفين حجت ملزمه مي باشد  محاكمات تجارتي حيثيت سند رسمي را داشته باالي
مصرحات قرار داد مذكور ارزش و اعتبار حقوقي مطالب مندرج مواد ) دوم و سوم( جواب 
مدعي عليه را مبني بر دوام اجاره، و اينكه مبلغ ............... افغاني را طور سرقفلي به پدر 

اجاره براي مدت  مدعي عليه پرداخته باشد از بين مي برد چه بموجب قرار داد مذكور عقد



 

 

يكسال تعيين گرديده. همچنان مدعي عليه طبق اظهار خودش سندي از اقرار مدعي مبني بر 
گرفتن سرقفلي از شخصي مدعي ندارد بنًا مالك رقبه مي تواند در ختم قرار داد تقاضاي 

 تخليه را نمايد و مستاجر مكلف است متكي بهمان قرار داد ماجوره را تخليه كند.
مطالبات و اظهارات طرفين دعوي قرار فوق تحليل ، بررسي و قضيه روشن گرديد و  از اينكه

طرفين از ارائه اسناد موثر ديگر در موضوع اظهار عجز نمودند لهذا ختم تحقيق بطرفين ابالغ 
 و استحضاري اخذ شد.

 

 
 



 

 

 
 اسباب حكم :

خصي مدعي مذكور مي دكان مدعي بها بموجب سند رسمي ................ ملكيت ش    -    
باشد و مالك مي تواند در مملوكه اش تصرفات مالكانه نمايد. بنًا تقاضاي تخليه مملوكه حق 

 وي مي باشد.
ماده )    ( قرار داد خط كه برضائيت طرفين منعقد گرديده و اكنون هم اصحاب    -    

تقاضاي تخليه دعوي صحت آنرا تائيد مي نمايند به مالك حق ميدهد كه در ختم ميعاد 
ماجوره را نمايد و مستاجر هم مكلف است به محتويات قرار داد منحيث سند مدار حكم 

 عمل كند.
 با توجه به جريان و داليل فوق در مورد حكم ذيل صادر شد:

 نص حكم:
ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي واليت ................ درجلسه مورخ .................. 

( قانون 231و 157-163رفين دعوي متكي به داليل فوق به اتفاق آراء طبق مواد )بحضور ط
اصول محاكمات تجارتي به اثبات دعوي تو ....................ولد ....................  مدعي مبني بر 

 م.تخليه دكان مدعي به بر تو ................... ولد ................... مدعي عليه حكم نمودي
 ازينكه مدعي به وجه نقدي نداشته ايجاب محصول فيصدي را نمي نمايد.

تحريرات مبلغ .................. افغاني قيمت فيصله را توسط محكوم عليه تحويل بانك نموده و 
فيصله را تكثير يك يك نقل آنرا در بدل قيمت معينه براي طرفين دعوي تفويض دوسيه را 

 ايد.به مرجع مربوطه ارسال نم
 
 

   ..........................                                                           ..........................               .......................... 
 قاضي محكمه                                                             قاضي محكمه     

 
............................................. 

 رئيس محكمه 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 فيصله
 قرار

 فيصله
 قرار

 

 
 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

            

 
 تجارتي محكمه استيناف واليت.....................! رم ديوان رياست محتب
 

من مستأنف....................اعتراض خود را بر            نمبر.............مورخ.......... محكمه             
 ارايه ميدارم:  ابتدائيه تجارتي.............. ذياًل

 
البه تخليه يكباب دكان را نموده بود محكمه ابتدائيه تجارتي واليت مدعي از من مط:              خالصه

....................... طي فيصله نمبر فوق به اثبات دعوي مدعي بر من حكم نموده كه فيصله صادره به داليل 
 ذيل قابل نقض دانسته ميشود:

.. پدر مدعي به اذن و اجازه مدعي دكان مدعي بها را در سال ................... از نزد .............. -
مذكور در بدل مبلغ .................. افغاني كه از نزدم سر قفلي اخذ نموده بود طور سرقفلي اخذ 
نموده بودم و سند تحريري به امضاء پدر مدعي بدست دارم كه به محكمه ابتدائيه تقديم و ارائه 

را ناديده گرفته كدام تحقيقات در مورد  كرده بودم اما محكمه ابتدائيه سند دست داشته ام
 صورت نگرفته است.

مدت بيش از سي سال در دكان مدعي بها فعاليت تجارتي نموده و كرايه ماهوار را به مالك  -
 پرداخته و  رسيد اخذ نموده ام اما محكمه فعاليت تجارتي چندين ساله ام را ناديده گرفته است.

 صله ميباشم.بنابر داليل متذكره خواهان نقض في
 بااحترام                                                     

                                                .......................... 

 فورم اعتراض مستانف



 

 

 مستأنف                                                     
 

 



 

 

 

 
 

 شهرت مستأنف عليه شهرت مستأنف

 اسم

 نس ولد

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

            

 فورم جواب مستانف عليه



 

 

 
 برياست محترم ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت .....................!

 

ر برابر اعتراض............... مستانف ذياًل من مستانف عليه ............... جواب خود را د
 تقديم ميدارم:

در دعوي من و فيصله محكمه كدام نقص قانوني وجود نداشته با احكام قانون  -
 موافق و اعتراض مستانف آفاقي بوده وارد نميباشد.

 همين دكان ملك  من مدعي بوده در آن كدام شريك و حقدار ندارم.  -

اساس مقاوله تاريخي  ...................... به كرايه  همين ملك شخصي خود را به  -
ماهوار براي مدت يك سال طور اجاره براي مستانف داده بودم كه مستانف 
شرايط قرار داد را برضاء و رغبت قبول و در قرار داد شصت و امضاء نموده 

 است.

دكان را  در ماده )       ( قرار داد موافقه شده در صورتيكه مالك خواسته باشد -
 تخليه نمايد بعداز ختم قرار داد ميتواند تقاضا تخليه آنرا از مستاجر نمايد.

بنابر داليل فوق فيصله محكمه عادالنه اصدار يافته ميخواهم به تائيد آن و رد اعتراض 
 مستانف تصميم اتخاذ فرمايند.

 بااحترام                                   
                                ........................ 

 مستانف عليه                                       

 



 

 

 

 
 



 

 

 نمبر وتاریخ قرار.......................                                                                        قرار قضائی
 نمبر وتاریخ ابالغ قرار..............                                                                                               

 تعداد اوراق قرار......................                                                                                               

 
 جمهوري اسالمي افغانستان                       د افغانستان اسالمي جمهوريت  

 هستـره محكم             
 ديوان .............. محكمه استيناف واليت ..................              

 
 ........                                      ...............اقامتگاه............شغل و محل آن.................. سن......مستانف:.................ولد.............

 ......  ..............اقامتگاه............... سن.............شغل و محل آن.......مستانف عليه:...............ولد...........
 موضوع دعوي: تخليه يك باب دكان 

 نمبر سند نیابت تاريخ  و محل صدور آن:         
 

 خداي په نامه دلوي
در جلسه قضائي منعقده تاريخي ............... برياست ............. و عضويت ............ و              

 رسيدگي بعمل آمد.  ............... راجع به قضيه ............... ذياًل
. واصل و به دوسيه ذريعه صادره محكمه ابتدائيه تجارتي واليت...........   :اجراآت اداري

 .شماره .................. مورخ ................... كتاب ثبت اجراآت قضائي درج است
 خالصه اجراآت و حكم محكمه ابتدائيه:

ادعاي تخليه يكباب دكان نمبر ...................مندرج قباله شرعي .............. 
دعي بر ............. مدعي عليه به محكمه مورخ ..............كه باالثر ادعاي .............م

ابتدائيه تجارتي................اقامه گرديده و طي فيصله .............مورخ  ................  ذياًل 
 اصدار حكم نموده است:

ماهيئت قضائي محكمه ابتدائيه تجارتي واليت ................ درجلسه مورخ .............. 
( قانون 231و 157-163دعوي متكي به داليل فوق به اتفاق آراء طبق مواد )بحضور طرفين 

اصول محاكمات تجارتي به اثبات دعوي تو ....................ولد ....................  مدعي مبني بر 
 تخليه دكان مدعي به بر تو ................... ولد ................... مدعي عليه حكم نموديم.

 

 

 قرار قضائي : قرار قضائي :



 

 

 

 خالصه اعتراض مستأنف:

مدعي از من مطالبه تخليه يكباب دكان را نموده بود محكمه ابتدائيه تجارتي واليت 
....................... طي فيصله نمبر فوق به اثبات دعوي مدعي بر من حكم نموده كه فيصله 

 صادره به داليل ذيل قابل نقض دانسته ميشود:
.............. از نزد ................ پدر مدعي به اذن و دكان مدعي بها را در سال ..... -

اجازه مدعي مذكور در بدل مبلغ .................. افغاني كه از نزدم سر قفلي اخذ 
نموده بود طور سرقفلي اخذ نموده بودم و سند تحريري به امضاء پدر مدعي 

اما محكمه ابتدائيه سند  بدست دارم كه به محكمه ابتدائيه تقديم و ارائه كرده بودم
 دست داشته ام را ناديده گرفته كدام تحقيقات در مورد صورت نگرفته است.

مدت بيش از سي سال در دكان مدعي بها فعاليت تجارتي نموده و كرايه ماهوار  -
را به مالك پرداخته و  رسيد اخذ نموده ام اما محكمه فعاليت تجارتي چندين ساله 

 ست.ام را ناديده گرفته ا

 بنابر داليل متذكره خواهان نقض فيصله ميباشم.
 خالصه جواب مستأنف عليه:

در دعوي من و فيصله محكمه كدام نقص قانوني وجود نداشته با احكام قانون  -
 موافق و اعتراض مستانف آفاقي بوده وارد نميباشد.

 همين دكان ملك  من مدعي بوده در آن كدام شريك و حقدار ندارم.  -

شخصي خود را به اساس مقاوله تاريخي  ...................... به كرايه  همين ملك  -
ماهوار براي مدت يك سال طور اجاره براي مستانف داده بودم كه مستانف 
 شرايط قرار داد را برضاء و رغبت قبول و در قرار داد شصت و امضاء نموده است.

الك خواسته باشد دكان را در ماده )       ( قرار داد موافقه شده در صورتيكه م -
 تخليه نمايد بعداز ختم قرار داد ميتواند تقاضا تخليه آنرا از مستاجر نمايد.

بنابر داليل فوق فيصله محكمه عادالنه اصدار يافته ميخواهم به تائيد آن و رد اعتراض 
 مستانف تصميم اتخاذ فرمايند.

 

 



 

 

 
 ارزيابي و داليل محكمه!

واب مستأنف عليه در جلسه قضائي مورد رسيدگي طوريكه اعتراض مستأنف و ج
 قرار گرفت.

چون در مورد مبلغ .........................افغاني كه مستأنف ادعا دارد طور سرقفلي به اذن مدعي  
به پدرش تسليم نموده و سندي از اقرار پدر مدعي تقديم داشته كدام تحقيق صورت نگرفته 

 داشته مستأنف حكم صادر نموده. و محكمه بدون توجه به سند ارائه
 :فيصله صادره فوق قابل نقض بوده در مورد چنين تصميم اتخاذ گرديد  

 نص قرار:

ما هئيت قضائي ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ...................در جلسه 
طبق ماده  منعقده مورخ ................ به حضور طرفين دعوي بنابر داليل فوق ، باتفاق اراء ،

( قانون اصول محاكمات تجارتي به نقض فيصله .................... مورخ  ................. 264)
محكمه ابتدائيه تجارتي واليت ...................... تصميم اتخاذ نموديم. مدعي مذكور مي تواند 

 دعوي استينافيش را تقديم اين ديوان نمايد.
   .........................        .......................... 

 قاضي ديوان                         قاضي ديوان     
................................................. 

 واليت ............. رئيس ديوان تجارتي محكمه استيناف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 شهرت متداعيان

 مدعی علیه مدعی

 اسم

 ولد

شغل و سن
 

محل آن
 

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

              

 فورم دعوي )تخليه يك باب دكان(



 

 

 
 .!.........................برياست محترم ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت 

من مدعي..........  در حال داشتن اهليت كامل حقوقي عليه .............. كه او نيز 
 داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل اقامه دعوي مينمايم:

در سال...........دكان نمبر فوق خود  را به اساس مقاوله تاريخي ....................... طور اجاره 
مبلغ ................ افغاني براي .............. ولد ............. مستاجر بدون سرقفلي به كرايه ماهوار 

 و در اخير هر برج كرايه خويش را مطابق مقاوله تاريخي فوق اخذ مي نمودم.  داده بودم،
نظر به ضرورت شخصي و مبرمي كه به دكانم دارم بعداز ختم ميعاد قرار داد از مدعي عليه 

 با ورزيده دكانم را تخليه نمي نمايد.  خليه آن را نمودم ، وي أتقاضاي ت
چون ميعاد قرار داد تكميل و امتياز سر قفلي در ميان نبوده و مستند به متن قرار  -

 داد حق تخليه برايم محفوظ است.

 از هيئت محترم قضائي مي خواهم به تخليه دكانم بر مدعي عليه حكم فرمايند.
 خواهان صدور فيصله ميباشم.بنابر داليل متذكره 

 با احترام                                                          
                  ..................... 
 مدعي                    

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرت متداعيان
 مدعی علیه مدعی

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 نآ

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

 اسم

 ولد

 سن

 شغل و محل آن

 اقامتگاه

نمبرتذكره و محل صدور 
 آن

ت تاريخ و 
نمبر سند نیاب

 محل صدور آن

              

 
 ..........................!برياست محترم ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت

حقوقي در برابر دعوي .............. عليه در حال داشتن اهليت كامل  من مدعي
 مدعي كه او نيز داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل جواب ارائه ميدارم:

دكان تحت ادعا  متروكه پدر مدعي بوده بدون ترتيب وثيقه حصر وراثت و  -
 وكالت از ساير ورثه حق تخليه آن را از من ندارد.

لي دكان مذكور به اذن همين مدعي مبلغ پدر مدعي در رابطه به امتياز سرقف -
 ............. افغاني  از  من اخذ نموده كه سند آن ضمًا تقديم است.

مدت سي سال مي شود كه در دكان مذكور فعاليت تجارتي داشته و كسب  -
 شهرت نموده ام حاضر به تخليه آن نمي باشم.

 ور اصدار حكم فرمايند.از هيئت محترم قضائي ميخواهم به رد دعوي مدعي مذك  بنًا
 با احترام                                                                 
                                                                    ..................... 

 عي عليهمد                                                                   
 

 

 (يه يكباب دكاندعوي تخل)فورم جواب 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 نمبر و تاريخ فيصله ............................  فيصله تجارتي:
 نمبر و تاريخ ابالغ حكم......................

 تعداد اوراق فيصله .............................

 

 

   
   
 

 د افغانستان اسالمي جمهوريت                         جمهوري اسالمي افغانستان
 هستره محكم

 ديوان ................ محكمه استيناف واليت ...................
 

 . شغل و محل آن.............. اقامتگاه............ نمبر تذكره و محل صدور آن................مدعي:................. ولد............... سن......
 .................. ولد............... سن......... شغل و محل آن...........اقامتگاه......... نمبر تذكره و محل صدور آن............. مدعي عليه:

           ..................                     موضوع دعوي: .............
 نمبر سند نیائب تاريخ و محل صدور آن:

 

 دلوي خداي په نامه
در جلسه قضائي منعقده تاريخي   ..................... به رياست ............. و عضويت ............ 

 سيدگي بعمل آمد.ر  و ............... راجع به قضيه ............... ذياًل
 

اوراق تخليه يك باب دكان ذريعه صادره ........... مورخ  ................. اداره    اجراآت اداري:
حقوق واليت .............  واصل و بشماره ............... مورخ .................. كتاب ثبت اجراآت 

 قضائي درج است.
 :خالصه دعوي 

....  در حال داشتن اهليت كامل حقوقي عليه .............. كه او نيز من مدعي .............
 داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل اقامه دعوي مينمايم:

در سال...........دكان نمبر فوق خود  را به اساس مقاوله تاريخي ....................... طور اجاره به 
..... افغاني براي .............. ولد ............. مستاجر بدون سرقفلي داده كرايه ماهوار مبلغ ...........

 و در اخير هر برج كرايه خويش را مطابق مقاوله تاريخي فوق اخذ مي نمودم.  بودم،
نظر به ضرورت شخصي و مبرمي كه به دكانم دارم بعداز ختم ميعاد قرار داد از مدعي عليه 

 با ورزيده دكانم را تخليه نمي نمايد.  ، وي أ تقاضاي تخليه آن را نمودم



 

 

 

چون ميعاد قرار داد تكميل و امتياز سر قفلي در ميان نبوده و مستند به متن قرار داد  -
 حق تخليه برايم محفوظ است.

 از هيئت محترم قضائي مي خواهم به تخليه دكانم بر مدعي عليه حكم فرمايند.
 خالصه جواب :

داشتن اهليت كامل حقوقي در برابر دعوي .............. مدعي عليه در حال  من مدعي
 كه او نيز داراي اهليت كامل حقوقي ميباشد قرار شرح ذيل جواب ارائه ميدارم:

دكان تحت ادعا  متروكه پدر مدعي بوده بدون ترتيب وثيقه حصر وراثت و وكالت  -
 از ساير ورثه حق تخليه آن را از من ندارد.

طه به امتياز سرقفلي دكان مذكور به اذن همين مدعي مبلغ پدر مدعي در راب -
 ............. افغاني  از  من اخذ نموده كه سند آن ضمًا تقديم است.

مدت سي سال مي شود كه در دكان مذكور فعاليت تجارتي داشته و كسب شهرت  -
 نموده ام حاضر به تخليه آن نمي باشم.

 عوي مدعي مذكور اصدار حكم فرمايند.از هيئت محترم قضائي ميخواهم به رد د 
 تحقيقات، اعالم ختم تحقيق و رسيده گي به داليل: 

به مالحظه دعوي مدعي مبني بر تخليه دكان مدعي بهاء و جواب بالدفع مدعي عليه 
مبني بر سند ارايه داشته اش از اقرار پدر مدعي راجع به امتياز سرقفلي به اذن مدعي از وي 

ورخ .................... راجع به سرقفلي دست داشته مدعي عليه پرسيده شد طي استعالم رسمي م
موصوف در جواب از دادن اذن به پدرش انكار نموده بعدًا از مدعي عليه شهود و اسناد مثبته 
مطالبه شد موصوف از ارايه مدارك اثباتيه امتياز سرقفلي اظهار عجز نموده  صرف به سند 

 رار پدر مدعي ترتيب گرديده استناد نمود.دست داشته اش كه از اق
با توجه به دعوي مدعي، جواب بالدفع مدعي عليه و اظهار عجز وي از ارايه مدارك اثباتيه 

 راجع به امتياز سرقفلي و اذن مدعي به پدراش قضيه ذياًل بررسي ميگردد:
يه اسناد مثبته چون مطالبات و اظهارات طرفين دعوي قرار فوق گزارش يافت و طرفين از ارا 

 ديگر در موضوع اظهار عجز نمودند لهذا ختم تحقيق ابالغ و استحضاري اخذ شد .



 

 

 

 اسباب حكم:

دكان مدعي به  به موجب سند رسمي نمبر ............... مورخ   ................  ملك  -
 شخصي مدعي مذكور ميباشد.

 مالك ميتواند در مملوكه اش تصرفات مالكانه نمايد. -

ند دست داشته مدعي عليه كه  از اقرار پدر مدعي است مثبت سرقفلي شده نمي س -
 تواند. 

 مدعي عليه راجع به اذن مدعي كدام اسناد مثبته ارايه كرده نتوانست. -

ماده )                ( مقاوله رسمي كه برضائيت طرفين منعقد گرديده و اكنون هم اصحاب 
مالك حق ميدهد كه در ختم ميعاد قرار داد تقاضاي دعوي صحت آنرا تصديق مينمايند به 

تخليه ماجوره را نمايد و مستاجر مكلف است به محتويات قرار داد منحيث سند رسمي عمل 
 نمايد.

 با توجه به جريان و داليل فوق در مورد حكم ذيل صادر گرديد.
 نص حكم :

... در جلسه  منعقده ما هيئت قضائي ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ...........
( اصول 2ء طبق ماده )تاريخي ................ بحضور طرفين دعوي بنابر داليل فوق، به اتفاق آرا

به اثبات دعوي تو ( قانون اصول محاكمات تجارتي 232و231نامه تجارت و مواد )
ه بر تو ................ ................ ولد ................ مدعي مبني بر تخليه يك باب دكان مدعي ب

 ولد ..................... مدعي عليه حكم نموديم.
 از اينكه مدعي به وجه نقدي نداشته ايجاب محصول فيصدي را نمي نمايد. 

تحريرات فيصله را تكثير و يك، يك نقل آنرا در بدل قيمت معينه براي هريك از طرفين 
 مايد.تسليم و دوسيه را به مرجع مربوطه ارسال ن

   ......................                                                            ...................... 
 قاضي ديوان                                                                 قاضي ديوان   

 
............................ 

 رئيس ديوان 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 شهرت فرجام خواه

نمبر سند نيابت تاريخ و  اقامتگاه شغل و محل آن سن ولد اسم
 محل صدور آن

      

 
 ! تجارتي مقام عالي ستره محكمه ج.ا.ا  رياست محترم ديوانب

من فرجام خواه .................. اعتراض خود را بر فيصله ............. مورخ   ................  
 تي محكمه استيناف واليت ................. ذياًل تقديم ميدارم:ديوان تجار

من بديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ............. اعتراض نموده بودم كه   -
دکان مدعی بها را در سال ..................... از نزد .................ولد................پدر 

...........افغانی به سرقفلی اخذ و سندیکه به امضاء مدعی مذکور در بدل مبلغ.......
 موصوف رسیده بدست دارم اما محكمه استيناف آنرا در نظر نگرفته است. 

در مدت بیش از سی سال با دادن کرایه ماهوار مانند ساير دكانداران در دكان  -
 . است مذكور فعاليت نموده ام. ولي محكمه استيناف آن را ناديده گرفته

 نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم. بر  داليل فوق خواهان بنا 
 

 بااحترام
........................... 

 فرجام خواه
 
 
 

 فورم اعتراض فرجام خواهی
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 جـــــمهوری اســــــــالمی افـــــغانــــستان
 ستـــــــــره مـحــــكمــه  

 دیــوان تــــجارتـــی
 فرجام خواه : ..................

 ....................... ولد...................... شغل و محل آن...................... اقامتگاه....................محكوم له:.
 ......................ولد .....................شغل و محل آن.........................اقامتگاه....................... محكوم عليه:

 البه تخلیه یک باب دکان مندرج قباله نمبر ................ مورخ ........................... موضوع دعوی: مط
 نمبر سند نيابت تاريخ و محل صدور آن:

 
 دلوي خداي په نامه

در جلسه قضائي منعقده تاريخي   ..................... به رياست ............. و عضويت ............ و 
 رسيدگي بعمل آمد.  ... راجع به قضيه ............... ذياًل............

 

اوراق قضيه ذريعه صادره ............. مورخ .................... واصل و يه شماره ...............   اجراآت اداری:
 مورخ................. كتاب مربوطه ثبت ميباشد.

 

 خالصه اجراآت و حكم محکمه استيناف:
كور در مورد تخلیه یک باب دکان مندرج قباله شرعي..................... مورخ مدعي مذ

 ........................... علیه ..............ولد.............. ادعا نموده. 
درجواب مدعی علیه ادعای سرقفلی دکان مذكور را به اساس سند مورخه  .................... دست داشته اش از 

 پدر مدعی به اذن مدعي نموده و گفته است که در دکان مذکور حق امتیاز سرقفلی  دارم. اقرار
محکمه ابتدائیه تجارتی والیت .................... بعد از تحقیقات قضائی طی فیصله................ مورخ ..................  

م عليه موضوع محول دیوان تجارتی محكمه به اثبات دعوی مدعی مذکور حکم نموده از اثر عدم قناعت محكو
استیناف والیت...............گردیده دیوان موصوف بعد از ارایه اعتراض مستأنف و جواب مستأنف علیه طی قرار 

تی قضائی ............... مورخ   ..................  به نقض فیصله ............. مورخ  ................ محکمه ابتدائیه تجار
تحت دوران قرار داده است و بعد از دعوي و دفع طرفین و تحقیقات   مذكور تصمیم اتخاذ و قضیه را استينافًا

 قضائی طی فیصله .................مورخ   ............ چنین اصدار حکم نموده است:

 نمبر و تاریخ قرار .................. قرار قضائي:
 ................        تعداد اوراق قرار .

 



 

 

 
 

عقده ما هيئت قضائي ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت .............. در جلسه  من
( و 2تاريخي ................ بحضور طرفين دعوي بنابر داليل فوق، به اتفاق آراء طبق ماده )

( قانون اصول محاكمات تجارتي به اثبات دعوي 232و231( اصول نامه تجارت و مواد )624)
................  تو ................ ولد ................ مدعي مبني بر تخليه يك باب دكان مدعي به بر تو

 ولد ..................... مدعي عليه حكم نموديم.
 از اينكه مدعي به وجه نقدي نداشته ايجاب محصول فيصدي را نمي نمايد. 
 

  خالصه اعتراض فرجام خواه:
من بديوان تجارتي محكمه استيناف واليت ............. اعتراض نموده بودم كه دکان  -

.................... از نزد .................ولد................پدر مدعی مدعی بها را در سال .
مذکور در بدل مبلغ..................افغانی به سرقفلی اخذ و سندیکه به امضاء موصوف 

 رسیده بدست دارم اما محكمه استيناف آنرا در نظر نگرفته است. 

نند ساير دكانداران در دكان در مدت بیش از سی سال با دادن کرایه ماهوار ما -
 مذكور فعاليت نموده ام. ولي محكمه استيناف آن را ناديده گرفته است. 

 بنا بر  داليل فوق خواهان نقض فيصله مورد اعتراض ميباشم. 
  ارزیابی مستشاران قضائی:

به اساس اعتراض فرجام خواه فيصله .................. ديوان تجارتي محكمه اسيتناف 
 ت ............. از نگاه قانونيت ذياًل بررسي ميگردد.والي

( اصول نامه تجارت منازعات ناشي از معامالت تجارتی اواًل ذریعه 2طبق ماده ) -
مقاوله نامه های معتبر تجارتی حل و فصل میشود چون مقاوله نامه مورخ 

محكمه  ................... که به موافقه طرفین برای مدت یک سال منعقد گردیده
 ( اصول نامه تجارت به آن اعتبار داده عمل قانوني است.2استيناف طبق ماده )

 
 
 



 

 

 

 

فرجام خواه طی اعتراضش از سند مورخ ................ از اقرار پدر مدعی به اذن  -
مدعي مبنی بر دادن امتیاز سرقفلی متذکر شده در حالیکه مدعي از دادن اذن به 

 يه از اثبات آن اظهار عجز نموده است.پدرش منكر بوده و مدعي عل

ديوان تجارتي محكمه استيناف بخاطر حقظ حقوق مستأجر از مدعی مذکور راجع  -
به ضرورت مبرمش ضمن استعالم مورخه .............. پرسش بعمل آورده مدعی در 
ذیل استعالم تحریر داشته: که دکان مدعی بها را به کسی کرایه و سرقفلی نمیدهم 

 ودم فعالیت تجارتی مینمایم.بلکه خ

روی جریان و دالیل فوق اعتراض فرجام خواه وارد نبوده قانونيت  فیصله ............... 
 مورخ .............. دیوان تجارتی محكمه استیناف والیت ............... قابل تائید دیده میشود.

         ..............................................                      .................................................. 
 مستشار قضائي ستره محكمه                            مستشار قضائي ستره محكمه         

 ج.ا.ا                        ج.ا.ا                         
 

ره محکمه ج.ا.ا در جلسه مورخ ................. به ما هئیت قضائی دیوان تجارتی ست نص قرار:
( قانون اصول 281( قانون تشکیل و صالحیت محاکم و ماده)26اتفاق آرا طبق ماده )

محاکمات تجارتی فيصله ................ مورخ .................. ديوان تجارتي محكمه استيناف واليت 
 تائيد قانونيت آن تصميم اتخاذ نموديم................ را قانوني دانسته و به 

 تحريرات اوراق قضيه را به منظور تنفيذ حكم به مرجع مربوطه ارسال نمايد.
 

                   .............................                                               ...............................                                                        
 عضو ستره محكمه                                                  عضو ستره محكمه

 ج.ا.ا                           ج.ا.ا                     



 

 

 
 

 



 

 

 

  متفرقهمتفرقه  مسايلمسايل  یق ،مسایل اداری ویق ،مسایل اداری وامور وثاامور وثادردر



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  توضیح به استهداآتتوضیح به استهداآتاول: اول: 

 

 (   :1پرسش شماره )
قرار معلوم بانک ها جایداد های مدیونین خویش را در بدل قرضه تحت تضمین می 
گیرند ولی آنچه مهم است تعادل ارزش دین با مرهونه است که این امر قابل رعایت 

 نمی باشد.
ده ملیون افغانی قیمت دارد ولی قرضه برای شخص تا حدود بطور مثال جایداد مبلغ 

صد ملیون تادیه می گردد که به این حساب حقوق بانک ها مواجه به اتالف می گردد 
حال هیئت بانک  هرگاه در مورد تجویز اتخاذ گردد بهتر و موزون خواهد بود چنانچه

 آنرا قیمت گزاری نمایند.
 توضیح:

ا اخبار گردد تا بمنظور جلوگیری از اتالف پول بانک ها درینمورد جریان به بانک ه
تجویز الزم اتخاذ نمایند تا هیئت موظف قیمت گزاری بانک در مورد ملکیت که نزد 
کدام شخص است تتبع نموده طور مسوالنه به قیمت گزاری مبادرت نماید تا هیئت به 

ت نه شوند و هرگاه جبران خساره ناشی از قیمت گزاری غیر متناسب مواجه به مسولی
ریاست جمهوری در مورد به  4/9/1383( 3058هیئت قیمت گزاری مندرج حکم )

 قیمت گزاری مبادرت نمایند بهتر و موزون خواهد بود.

 
 (:2پرسش شماره )

را باالی یک شخص بفروش رسانیده  های خویش جایداد افراد ویک تعداد اشخاص 
م می نماید ولی بعد از گذشت یک مدت ملکیت مندرج قباله را برای خریدار تسلی

چون کاپی قباله نزد شان موجود است ازمخزن مثنی گر فته وبرویت مثنی جایداد را 
دوباره به شخص دیگری بفروش می رسانند یا در محکمه وکالت خط ترتیب 



 

 

میدهند که بعدًا سبب مشکالت درمحاکم میگردد بنا ًء چون   وصالحیت فروش را
زن والیت کابل شامل سیستم کمپیوتر شده اگر بعد از اجرای قباله قباله جات در مخ

جراء می شود یک نقل محاکم صورت می گیرد یامثنی ا تحوال ت امالکی که در
طرف مخزن درکنده قباله تحوالت آن  از آمریت مخزن نیز ارسال و مکتوب عنوانی

 تزویر گرفته شود. جلو جعل و تا ذکر شود

 توضیح:
ی و سوء استفاده از سند ملکیت که مندرج آن به مشتری انتقال بمنظور جلوگیر

گردیده اصل سند، باجریان در کنده قباله و یا ثبت کمپیوتر معامله گردد باختیار 
مشتری قرار داده شود مگر در حالیکه برای بایع ملکیتی باقی مانده باشد  ونیز جریان 

 انتقال ملکیت بدفتر مخزن اخبار گردد .
 

 (:3اره )پرسش شم
در تعرفه محصول دولتی در محاکم راجع محصول وثایق قباله بیع قطعی و قباله بیع 
جایزی و رسید خط مربوط آن ) فسخ بیع جایزی( تغییر  کمی مبنی بر تقلیل صورت 
گرفته است و تعدیل در آن رونما شده . ولی محصول وثایق تملیک خط ، و صیت 

اره خط ، اصالح خط، تقسیم خط و نیز خط ، حجت خط، سایر رسید خط ها، اج
وثایق تجارتی : ابرا خط، اجاره خط، اقرار خط، رسید خط و قرار داد خط بحال خود 
باقی مانده ایجاب مینماید تا متناسب با آن در محصول سایر وثایق نیز تقلیل بعمل آید و 

 در تعرفه محصول دولتی تعدیالت دیگری صورت گیرد.
بیع صرف، بیع مقایضه دهقانی، عاریت، و دیعت، عقود کار،  در مورد وثایق عقود:

وصیت به معاش و وصیت به منافع محصول معلوم و مشخص نیست هرگاه در مورد از 
 طرف وزارت محترم عدلیه اقداماتی صورت گیرد موزون خواهد بود.

 توضیح:
اذ وسند در موارد فوق وزارت محترم عدلیه با  مشوره وزارت مالیه تجویز عاجل اتخ

 تقنینی در مورد را طی مراحل نمایند.



 

 

 

 (:4پرسش شماره )
ابرا خط های دعاوی مدنی در محکمه مدنی تحت اجراء قرار گیرد نباید به ادارات 

 ثبت اسناد و وثایق ارجاع شود.

 توضیح:
از آنجا که موجودیت کتاب ابراء خط در دیوان های مدنی هیچگونه مانعی ندارد ونیز 

در دیوان مدنی منفصل می گردد اجرای ابراء خط در همان دیوان که  طوریکه دعوی
قباًل جهت دوران دعوی در قضایای امالکی تحقیقاتی را انجام داده موزون میباشد ودر 

 عین محکمه موضوع خاتمه میابد.
 

 (  :5پرسش شماره )
ست خوردار ات خاص براز آنجاکه اسناد قباله بیع قطعی ، تملیک و وصیت از اهمی

یکه درجه اول باشد تهیه و بدسترس محاکم  هرگاه وزارت محترم مالیه آن را در کاغذ
با مرور زمان مندرس  وثایق قرار دهد بهتر است تا اسناد مذکور و ادارات ثبت اسناد و

 نگردد.

 توضیح:
موضوع بخاطر جلوگیری از ضیاع اسناد و مندرس شدن آن به وزارت محترم مالیه 

مطبعه صکوک مربوط ریاست عمومی خزاین آن وزارت در مورد اقدام اخبار گردد تا 
 وبه چاپ طبع اسنــاد مذکور در کاغذ اعلی )      ( مبادرت نمایند.

 
 

 (: 6پرسش شماره )
بمنظور سرعت عمل در اجرای وثایق هرگاه وثایقیکه طور زاید بمصرف می رسد ستون 

محاکم و ادارات ثبت اسناد و  های تعرفه ، موضوع و تشریحات آن طبع و بدسترس
 وثایق گذاشته شود بهتر است. 



 

 

 توضیح:
درینمورد ریاست عمومی وثایق وثبت اسناد به مشوره روسا و قضات ادارات ثبت 
اسناد مرکزی وثایق مورد نظر را مشخص ، ستون های آن را تسوید و فرمایش طبع و 

 ارت محترم مالیه ارائه گردد.تهیه آن از طریق ریاست اداری ومالی ستره محکمه به وز
 

 ( :7پرسش شماره )
( قانون اصول محاکمات مدنی 37در محاکم کتب محاسبه با اوصیاء که در ماده )

پیشبینی گردیده وجود ندارد هرگاه از طرف ریاست اداری و مالی ستره محکمه در 
است. تا مرکز تهیه و بدسترس دیوان های مدنی محاکم ابتدائیه قرار داده شود بهتر 
 قضات با احساس مسولیت به امور محاسبه با اوصیاء عندالموقع اقدام نمایند .

( قانون  37کتاب ثبت سندات محصولی ، شهریه و دفتر تعرفه محصولی نیز در ماده )
 اصول محاکمات مدنی پیشبینی گردید تهیه آن ضروری میباشد.

 توضیح:
وثایق  قضات ادارات ثبت اسناد و و ریاست عمومی وثایق وثبت اسناد به مشوره روسا

قانون اصول محاکمات مدنی را تسوید، تهیه و ریاست  (37نمونه دفاتر مندرج ماده )
اداری ومالی ستره محکمه آنها را طبع و بدسترس محاکم  وادارات ثبت اسنا دووثایق 

 قرار دهند.
 

 

 (:8پرشش شماره )
ک نواحی در فورم انتقال ساختمانها در قباله ها و اسناد انتقال ملکیت دفاتر امال

تصدیق ملکیت مینمایند درحالیکه عین تصدیق از طرف ریاست امالک مرکز شاروالی 
نیز در فورم صورت می گیرد بطور مثال در حالیکه اساس احصائیه ثبت احوال نفوس 
در ولسوالی، والیت و مرکز وزارت داخله وجود دارد در یکی از مراجع مذکور تثبیت 

ت صورت گرفته میتواند بنابران در مورد ملکیت های شهری هرگاه تصدیق هوی



 

 

ملکیت امالک ناحیه کافی دانسته شود از سرگردانی مراجعین جلوگیری صورت می 
 گیرد.

 توضیح:
از آنجا که دفاتر امالک ناحیه جوابگوی نیاز مندی در حصه ملکیت شده میتواند 

اضافی بوده  ه بعین شکل صورت می گیردتصدیق دومی دفتر امالک مرکز شاروالی  ک
 فورم دورانی انتقال ساختمانها بمرکز شاروالی رجعت داده نه شود.

 

 (:9پرسش شماره )
وثایق نکاحنامه ها را بعداز تحقیقات قانونی الزم مبنی بر  ادارات ثبت اسناد و محاکم و

به محکمه و یا عدم موجودیت موانع در ازدواج توزیع مینمایند وحینیکه طرفین عقد 
دواج خویش میگردند مسؤولین از اداره ثبت اسناد و وثایق مراجعه و خواهان ثبت عقد

اهالی  وکیل گذر و ،امام ادارات ثبت اسناد و وثایق خواهان تصدیق مالمحاکم و 
 درستون های مربوط نکاحنامه میشوند.

ودن بنابران حتمی بدرحالی که حین اجرای نکاحنامه همزمان ثبت ازدواج مانعی ندارد 
ضروری نیست به  هالی درحالیکه صورت نگر فته باشدتصدیق مال امام، وکیل گذر و ا
 مراجعیین تکلیف ایجاد نگردد.

 
 
 

 توضیح:
 هرگاه در نکاح نامه تصدیق عقد ازدواج عرفی از طرف مال امام، اهل مجلس عقد و

ست تا مراجعین وکیل گذر صورت گرفته بود خوب، در غیر آن به آن ضرورت نی
مکلف به اخذ تصدیق آنها شوند عاقدین درصورتیکه نکاح نامه برای شان توزیع 

را در محکمه یا اداراه  ، عقد ازدواج شانگردیده  هر وقت به حضور دو نفر شاهدان
 ثبت اسناد و وثایق ثبت کرده میتوانند.



 

 

 
 (:10پرسش شماره )

به اصطالح وثایق کمپیوترایز شده ،  یا درمخازنی که سیستم کمپیوتری ایجاد گردیده و
انجاکه مثنی  داده میشود بنابران از بدسترس اشخاص قرار مثنی درکمپیوتر تهیه و

رد و تهیه وثایق مبلغ یکصد افغانی قیمت دا طرفی مثنی از درکاغذ سفید تهیه میشود و
 خدمات قضایی محسوب میشود هرگاه از نیز رنگ کاغذ ومثنی کمپیوتری بامصرف 

ازطریق وزارت محترم مالیه و شورای و زیران برآن قیمت گزاری صورت گیرد موزون 
 خواهدبود.

 توضیح:
بمنظور اینکه مثنی کمپیوتری وثایق حایز عین خدمات ترتیب مثنی وثایق عادی میباشد 

( 42و مثنی سایر وثایق بهادار یک صد افغانی قیمت دارد بنابران چون مطابق ماده )
اخذ مالیه ومحصول مطابق احکام قانون صورت می گیرد الزم است در قانون اساسی 

تعدیل در آن صورت گیرد  تعرفه محصول دولتی قیمت مثنی کمپیوتری نیز شامل و
 موضوع قابل ارجاع به وزارت های محترم عدلیه ومالیه میباشد.

 

 (:11پرسش شماره )
ت برعایدات از شخص حقیقی ( قانون مالیا30یق قباله بیع قطعی مطابق ماده )وثا در

طرف مستوفیت در مراکز  مالیات اخذ می گردد و تعرفه آن از که بایع باشد یک فیصد
دی جهت برای مؤ طرف مدیریت های مالیه در ولسوالی ها ترتیب و از والیات و

ادارات دولت در نماینده گی دافغانستان بانک داده میشود  تحویل به حساب قطعی و
عرفه محصول وثایق ت و اداره ثبت اسناد بدارد درعین زمان محکمه یاتا آنرا تادیه 

برای مشتری  مطابق تعرفه محصول دولتی درمحاکم را فیصدی مربوط به محکمه
میدهد تا آنرا نیز به حساب واردات قطعی دولت در نماینده گی دافغانستان بانک 

ساب واردات قطعی تعرفه به ح دو تحویل نمایند که باین حساب مبلغ  مندرج هر
گاه بعد از مفاهمه با دولت بوده هر یکسان عاید دو دولت تحویل میشود. چون هر



 

 

اداره ثبت اسناد و وثایق  درمورد تادیه هر دو تعرفه توسط محکمه یاوزارت مالیه 
 موزون خواهد بود. سهولت و رفع سرگردانی تحریر گردد بهتر و بمنظور

ت اسناد و وثایق ادارات مستوفیت یا مالیه را در بعد تحویل محکمه یا اداراه ثبو 
 جریان قرار دهند.

 توضیح:
وزارت مالیه اخذ و در صورت موافقه تعرفه یک فیصد ماليات  ين مورد موافقهدر

تحویل نماینده گی دافغانستان بانک  برعايدات طور عليحده از طرف محکمه تسوید و
تعرفه محصول محکمه  ارسال شود و آویز آن از طرف محکمه به مستوفیت ها گردد و

چه پول هر دو تعرفه به  .وثایق نیز قسم علیحده تسوید گردد و اداره ثبت اسناد یا
 حساب واردات قطعي دولت تحويل ميشود.

 
 (:12پرسش شماره )

جایداد صرف بارعایت الیحه ضمانت خط  ضمانت خط ها ی معتمدین درمورد عقار و
زمینه ضرورت  ضعیف تدوین گردیده ترتیب میشود درهاکه ازده ها سال قبل بطور 

مورد مقرره ای راوضع وطی مراحل نماید که به  وزارت محترم عدلیه در است تا
 محاکم اجراآت نمایند. و  استناد آن ادارات  مر بوط

 توضیح:
 موضوع به وزارت محترم عدلیه غرض ساختار سند تقنینی اخبار گردد .

 

 (: 13پرسش شماره )
فراد که جایداد های شان تحت تضمین بانک بوده وحاضر به اشخاص و ا داد ازیکتع

تصمیم محکمه ذیصالح بفروش  بعداز نمی شوند جایداد های آنها تادیه قرضه خود
 یا اشخاص با میرسد ولی معلوم نمی باشدکه به عوض بایع مذکور کدام شخص و

یع جایزی شامل و بعدًا در قباله بیع رعایت پروتوکول نیابت می نماید تا در وثیقه قباله ب
 فرمود. هندنماید، درحصه رهنمایی خوا محکمه اقرار قطعی به مشتری در



 

 

 توضیح:
ود، بانك را ذيصالح قرار مي دهد، تا در صورت عهچون مديون بموجب پروتوكول م

 رساند، بنابران نمايندهبين بوقت معين، جايداد مرهونه را بفروش دعدم تاديه و تصفيه 
بانك در موقع فروش و اجراي قباله قطعي بحيث بايع و در موقع فسخ بيع جايزي در 

 رد.يوثيقه رسيد خط بحيث مقر قرار ميگ
 

 (:14پرسش شماره )
در حصه ترتیب ضمانت خط حویلی یا اپارتمان رهایشی تا آنکه شخص دو حویلی 

مه روزه در اآت هنداشته باشد یک حویلی در تضمین گرفته نمیشود که همین گونه اجر
میباشد اما بسیار اوقات مراجعین که مکتوب از ادارات دولتی  محاکم از قبل معمول

بدست دارند وخواهان تحت تضمین قرار دادن حویلی هایشان به ادارات مربوطه 
د همواره استدالل مینمایند که همین  یک حویلی دارند و ديگر هیچ نوع جایداد نمیباش

ن قرار دهند وهم اینکه داشتن دو حویلی خویش را در حین ندارند تا تحت تضمی
تضمین حویلی قانونی ندانسته از محکمه دلیل قانونی در مورد مطالبه مینمایند وکدام 
رهنمود هم در شهر كابل ودیگر شهر ها در قسمت اینکه تضمین خط ها تحت کدام 

استدالل اشخاص  شرایط ترتیب گردد به دست رس نداریم تا در روشنی آن به جواب
 متقاضی بپردازیم ، موضوع قابل غور است.

 
 

 توضیح:
حکم قانون تحصیل باقیات خانه نشمین باقیده به نسبتی که سرپناه وی  بموجب

محسوب میشود به عوض باقی فروخته شده نمیتواند بنابران حسب حکم الیحه 
دیت دو شورایعالی وقت موجو 3/7/1358( 1575و متحد المال ) ها ضمانت خط

تحت مراقبت قرار می گیرد و حين با  براي تضمين ضروری میباشد وهر دوحویلی 



 

 

قیداری  یکی آن که در ضمانت خط داخل است عوض باقی به فروش مي رسد 
 وحويلی دیگر بحیث سرپناه برایش  باقی  می ماند.

 
 (:15پرسش شماره )

د ملکیت مدیون را در دول خارجی حینی که بانک به اشخاص قرضه میدهد صرف سن
از وی نسبت اعتماد اخذ وبعد قرضه اجراء می گردد در وطن عزیز ما از اقرار مدیون 
به بانک قباله بیع جایزی داده میشود ولی اصل سند ملکیت  نزد مدیون باقی می ماند 
که بساواقع شده مدیون ملکیت تحت تضمین  بانک رابفروش رسانیده ودیون بانک به 

 ینحال ضرور است تا:سوخت میرسد در
قباله بیع جایزی بانک دردفاتر امالک شاروالی هامعامله گرددتامانع تصدیق  .1

 بعدی ملکیت بایع شودو در مورد اطمینان خواسته شود.
ازاجرای قباله بیع جایزی به مخزن وثیقه ) قباله قطعی( ملکیت مدیون اخبار  .2

 صورت گیرد تا مانع اجرای مثنی وثیقه شود.

کیت ) قباله قطعی( مدیون رانیز با نک تاحین تصفیه قرضه اصل سندمل .3
 واجرای رسیدخط بدفتر مر بوط خود قیدوحفظ نماید.

 توضیح:
 مراتب پیشنهادی تائید گردید مطابق آن عمل شود.

 
 (  : 16پرسش شماره )

اینکه ملکیت  ازهای تحت استمالک بعد حین اجرای قباله بیع قطعی درمورد جایداد
آن برای بایع ملکیتی باقی نمانده  ه دولت انتقال نمود سند سابقه که درمندرج سند ب

سوء استفاده آن  بایع از تا بایع اخذ وضم قباله به اداره استمالک محول گردد از باشد
 گردد. بوط اخبارقباله استمالک به دفتر امالک مر ن اجرایبعدی ننماید. همچنان جریا

قباله قطعی( نیز اخبار گردد تا مثنی آن اجراء ازصورت استمالک به مخزن وثیقه ) 
 نگردد.



 

 

 
 توضیح:

 پیشنهاد عینًا تائید گردید مطابق آن اجراآت صورت گیرد.

 
 

 (:17پرسش شماره )
درمورد نکاح نامه هافورمه های که غرض ثبت ترتیب داده شده شهرت مکمل ناکح 

رناحیه مربوط ومنکوحه ذکر ولی درمورد سکونت اصلی ، فعلی مدت اقامت آن د
تاریخ ومحل عقد نکاح واندازه مهر مدنظرگرفته نشده است وهم قباًل درتصویب 
شورایعالی ستره محکمه درحصه اجرای نکاح خط موجودیت یکی ازاقارب درجه اول 
منکوحه حتمی دانسته شده است درحالیکه یک تعداد ازخانم ها بامادرش ویاهمشیره 

یا پدرش بامذکوره حاضرنمی باشد هم قبول شده اش ازخارج کشورمی آیند وبرادر و
خارج می باشند وحاضر به گرفتن تذکره نمی شوند وتاکید میکنند که  برویت 

 پاسپورت برایشان نکاح خط ترتیب گرددکه مخالف به تصویب شورایعالی می با شد.

 توضیح:
بینی ( )رهنمود ثبت نکاح نامه ( پیش2فورم ثبت نکاح نامه که درجزء الف ماده)

گردیده ، چون فورم مذکور درواقع )فورم نمونه ثبت نکاح نامه( میباشد، از طرف 
ریاست اداری و مالی طبع ، تکثیر و به محاکم ابتدائیه و ادارات ثبت اسناد و وثایق 

 توزیع گردد.
حصه توثیق عقد ازدواج موجودیت یکی از اقارب درجه اول منکوحه حتی االمکان در

در مورد اجرای اسناد افغانهائیکه در خارج سکونت دارند با  تبحیث شاهد ضروریس
استفاده از پاسپورت های دست داشته شان در توثیق عقود شان اجراآت صورت 

 گرفته میتواند.
 
 



 

 

 (: 18پرسش شماره )
یک تعدا د ازبانک های شخصی ودولتی باموافقه شان همراه مشتری به مالحظه قباله 

له متذکره شان یک اندازه پول هنگفت رابرای اشخاص ومشاهده ساحه مندرجه قبا
وشرکت ها طور قرضه تادیه می نمایند درحالیکه مطابق به نورم شاروالی کابل قیمت 
جایداد مندرجه قباله متذکره نهایت کم می باشد که بعدًا سبب مشکالت بانک ها وهم 

نک ها نهایت کم اشخاص ومحاکم میشوندوهم اندازه محصول قباله های بیع جایزی با
 بوده درحالیکه تکتانه بانک از اشخاص وشرکت ها نهایت زیاد می باشد.

 توضیح:
راجع به اینکه محصول قباله بیع جایزی بانک ها نهایت کم بوده توضیح می گردد که 
تقلیل در محصول قباله بیع جایزی بانک ها بمنظور تشویق و انکشاف سرمایه گذاری 

در محصول قباله بیع جایزی بین اشخاص حقیقی متناسب و  در مملکت بوده و تقلیل
 قریب آن بوده  باالثر محلی برای ازدیاد محصول باقی نمی ماند و موزون نیست.

 

 (:19پرسش شماره )
بخش توضیح به استهداأت در امور وثایق  1386در سیمینار روسای محاکم سال 

در مورد ساختمانهای که در ( ترتیب وثیقه ذواليدی را صرف 14راجع پرسش نمبر )
ساحه شاروالی و امالک عامه موقعیت نداشته باشد حصر داشته ودر مورد زمین به 

که طی  1386/   1/  9( مورخ 4تصفیه هدایت داده اند، پهلوی آن مصوبه نمبر )
تعمیم شده است  نیز در مورد  25/2/1386(مؤرخ 879-820متحدالمآل شماره )

رای جایداد های تحت استمالک قلعه زمان خان که در مسیر ترتیب وثیقه ذوالیدی ب
سرک قرار دارند اصدار یافته است ولی در آن مسله زمین، ساختمان ویا هم حویلی 
مشخصًا ذکر نه گردیده. از طرف دیگر ریاست استمالک بعضی اوقات مکاتیب را 

ه از اقرار عنوانی محاکم وثایق مبنی بر اجرای قباله های زمین های استمالک شد
اصدار مینمایند که در آن کتابچه های را که بنام سند رسمی  يمالکین زمین در حال

( 5ملکیت میباشد اسناد بنیادی شمرده درج مکاتیب استمالکی خویش مینمایند وماده )



 

 

قانون تنظیم امور زمینداری را بدون در نظر داشت اینکه شرایط سند بنیادی قرار دادن 
د نظر گرفته باشند دلیل  میگیرند حال چون همچو زمین ها که درج همچو اسناد را م

همین نوع مکاتیب ریاست استمالک  میباشد حویلی ویا ساختمان نبوده وتحت شرایط 
جایداد استمالکی که سند ذوالیدی برایش ترتیب گردد نیز نمیباشد محاکم حین بر 

طرف هدایت یادداشت شماره خورد با همچو زمین ها چه نوع اجراآت نمایند تا از یک
نادیده گرفته نشود و از طرف دیگر جلوگیری از  13/9/1385( مورخ 719)

شکایات بی جا وبی مورد مالکین همچو زمین وریاست استمالک گردیده باشد ناگفته 
نماند در اکثریت کتابچه های بنام سند رسمی ملکیت به دها جریب زمین بنام یکتن از 

شرعی آن بنام مورث آن میباشد وتا هنوز شرعًا  حالیکه قباله ها ه درج گردیده درورث
 ترکه و تقسيم نگردیده.

 مراتب فوق پیشنهادًا تقدیم گردید تا درمورد تصمیم الزم اتخاذ گردد.

 توضیح:
حین استمالک در مورد حویلی ها وساختمان ها در صورتیکه ساحه از زمره نمرات 

 493دی بمنظور استمالک حسب مصوبه شاروالی نباشد ترتیب وثیقه ذوالی
، ندارد اما راجع به زمین زراعتی شورایعالی ستره محکمه مشكلي 23/6/1385مورخ

اسنادمدارحکم ملکیت زمین درماده پنجم قانون تنظیم امور زمینداری منتشره شماره 
د ذوالیدی لزومی نداشته هرگاه اسنا( جریده رسمی صراحت دارد. ساختاروثیقه 958)

ر حکم مندرج ماده پنجم قانون امور زمینداری وجود نداشت. موضوع با عملیه مدا
تصفیه حل وبعد از عملیه تصفیه در مورد استمالک به دولت قباله داده میشود به هر 
حال در مورد زمین تطبیق احکام قانون تنظیم امور زمینداری امر ضروري بوده همچنان 

م مورث شخص باشدبا داشتن وثیقه ترکه خط در صورتیکه ملکیت در قباله شرعی بنا
مالک سهم خود محسوب شده میتواند. ولی بمنظورجلوگیری سوء استفاده از وثیقه 
ذوالیدی موردبحث دراخیرستون موضوع وثیقه تحریرگردد که وثیقه هذاصرف به 

 منظور استمالک اعتبار دارد.
 



 

 

 (: 20پرسش شماره )
ل زون های چهار گانه محاکم والیت کابل الی به همگان معلوم است که از بدو تشکی

تجویز در حصه نصب وتعین وصی برای صغار از صالحیت های آمریت  1389سال 
شورايعالي  10/3/1390( مورخ 520شماره) بعدًا قرار مصوبههـای وثایق بوده که 

محاکم ابتدائیه تفویض گردید  وتا حال  ديوان هاي مدني این صالحیت به ستره محكمه
صامیم در حصه چگونگی اجراآت در حصه صغار تعیین ونصب وصی در حصه خرید ت

فروش وغیره امورات متعلق به حقوق صغار از طرف دیوان های مربوطه مدنی حوزه  
ها صورت میگیرد و چون هدف ومقصد مقام محترم ستره محکمه از اصدار همچو 

گیری از  سرگردانی تصاویب همواره آسانی وساده سازی اجراآت محاکم غرض جلو
خلق اهلل میباشد ولی بعد از تصویب مصوبه فوق الذکر اجراآت امروزی طوریست که 
عرایض مبنی بر ترتیب حصر وراثت ها به آمریت های وثایق تقدیم میگردد که این 
اداره قطعه استعالم را غرض معلومات از تعداد ورثه صغار ، کبار، ذکور و اناث متوفی 

الزمه از طریق ناحیه به وکیل گذر ارسال می دارد واستعالم دیگر را وغیره معلومات 
غرض اینکه چه تعداد از ورثه در ردیف فامیلی متوفی از احصائیه تذکره اخذ کرده اند 
به ریاست احصائیه ارسال وطالب معلومات میشوند وبعد از تکمیل آن از اقراری پنج 

سلیم ورثه میگردد وایشان دوباره تن مقرون و شهود وثیقه حصر وراثت ترتیب وت
غرض ترتیب وثیقه وصایت خط با وثیقه حصر وراثت دست داشته خویش به دیوان 
مدنی مربوطه مراجعه مینمایند اما دیوان مدنی مربوطه طی مراحل را که قباًل در حصه 
ترتیب وثیقه حصر وراثت صورت گرفته از قبیل ارسال استعالم ها به اهالی واحصائیه 

سرگرفته ودوباره به جمع آوری همچو معلومات مشابه متوصل میگردند که سبب از 
ضیاع وقت مراجعین و سرگردانی بی مورد آنان میگردد از اینرو پیشنهاد مینمائیم تا 
دیوان های مدنی وثیقه حصروراثت را در حصه تثبیت ورثه متوفی کافی دانسته وحین 

رات صغیر همان وثیقه حصر وراثت تجویز در حصه نصب وتعیین وصی وغیره امو
ده به دادست داشته عارضین را در تثبیت موجودیت صغار در بین ورثه ترتیب اثر 

ترتیب وصایت خط اقدام نمایند ویا هم وثایق حصر وراثت های آنعده از عارضین که 



 

 

در جمع ورثه ایشان صغار موجود باشند ابتدا با وصایت خط وتجویز یکجا ترتیب 
ز سرگردانی دوباره مراجعین واجراآت تکراری ومشابه محاکم در یک دهند تا ا

از طریق سیمینار  البته گردید ه باشد مراتب فوق پیشنهادموضوع جلوگیری بعمل آمد
 روسأ محترم محاکم که عنقریب دایر میگردد تصمیم اتخاذ خواهند نمود.

 توضیح:
صغار محتاج به نصب  دیوان های مدنی ذیصالح مربوط حین ترتیب وصایت خط های

وصی بعداز طی مراحل قانونی از طریق خودشان حصروراثت متوفا را توام و بداخل 
وثیقه وصایت خط درج واجراء نمایند از ارجاع ورقه عرض جهت ترتیب وثیقه 

 حصروراثت جداگانه به ادارات ثبت اسناد و وثایق مربوط جدًا خود داری نمایند.

 

 (: 21پرسش شماره )
ت  خوانابودن وثایق الزم است صرف به یک مهر اکتفا شود ویا مهر کلکی درقسم 

 اجازه داده شود .
 توضیح:

حسب تجویز قبلی اول و اخر وثیقه ) صدر ستون تشریحات و ختم آن( به مهر رسمی 
محکمه ممهور می گردد در سایر موارد وثیقه به امضاء اکتفا میشود بعد هم قضات 

ی از تزویر بر فوتو ها نیز مهر نمایند تا تعویض نگردد ولی مهر میتوانند بمنظور جلوگیر
کلکی در وثایق استعمال نگردد پهلوی امضای قاضی در یک محل وثیقه اسم وی 

 تحریر و نیز الزم نیست باالی مهر امضاء و باالی امضاء مهر شود.
 

 (: 22پرسش شماره )
ناد ملکیت زمین های نواحی به اساس هدایت مقام محترم شورایعالی ستره محکمه اس

شهر کابل که در ولسوالی های مربوط ثبت امالک می باشد، توسط محاکم حوزوی 
 شهر کابل اجراء می شود که از لحاظ قیمت گزاری وطی مراحل مشکالت دارد.



 

 

 بناًء اگر اجرای این اسناد دوباره توسط محاکم ولسوالی اجراء شود بهتر خواهد بود.
 توضیح:

ضه که از طرف مقام محترم شورایعالی صورت گرفته موزون می باشدچه صالحیت مفو
هر محکمه ویااداره ثبت اسنادووثایق حایز حوزه جغرافیایی خودبوده وقباًل مصوبه 

بران تاکید 1347(  سیمینار رؤسای محاکم والیات منعقده سال 63مندرج  ص )
ریاست  4/9/1383( 3058نموده ، موجب تعمیل است هرچه حسب حکم )

شورایعالی قیمت گزاری  19/3/1389( 265جمهوری اسالمی افغانستان ومصوبه )
زمین های زراعتی توسط هئیتی به اشتراک نمایندگان وزارت عدلیه ووزارت زراعت 
تحت ریاست نماینده وزارت مالیه و همچنان بروفق حکم مذکور قیمت گذاری 

تراک نمایندگان شاروالی و وزارت ساختمان های ساحه شاروالی ها توسط هیئتی به اش
عدلیه تحت ریاست نماینده وزارت مالیه صورت میگیرد آنها مسوالنه ساحات را مطابق 

 نرخ روز قیمت گذاری مینمایند.
 

 (: 23پرسش شماره )
( قانون 74( قانون اساسی و بر حسب حکم ماده )155بارعایت حکم ماده )

اعضای ستره محکمه ، مستشاران  تشکیالت وصالحیت محاکم قوه قضائیه برای
قضائی و قضات محاکم معاش مناسب توسط قانون تعیین می گردد گرچه اخیرًا در 
معاش قضات افزونی بعمل آمده است اما قانون حقوق وامتیازات قضات تا حال تدوین 
نگردیده بنابران هرگاه بر تسوید و طی مراحل قانونی موضوع  مذکور از طرف ستره 

 ام شود موزون خواهد بود.محکمه اقد
 

 توضیح:
پیشنهاد معقول است  ، بهتراست تاطرح قانون وامتیازات قضات تسوید وجهت طی 

 مراحل قانونی آماده گردد.
 



 

 

 (: 24پرسش شماره )
زمانیکه قضات به محاکم توظیف میشوند اسناد تقنینی وکتب فقهی الزم درمحاکم 

مور شهروندان مبادرت گردد چنانچه وجود نداشته تابااستفاده ازآن به اجرای ا
ریاستهای  محاکم استیناف نیز فاقدکتابخانه هامی باشد هرگاه درمورد تجویزی اتخاذ 

 گردد بهتر خواهد بود.
 توضیح:

موجودیت کتب واسناد تقنینی بمنظور ریسرج قضایی درمحاکم ازضروریات مبرم  
ادفوق راتهیه و درهر محسوب می گر دد هرگاه بامساعدت موسسات بین المللی مو

محکمه به جمع مسؤولین اداری محاکم قید گردد تاازدستبردمحفوظ بوده، ضروری 
می باشد همچنان اگردرمحاکم استیناف به تأسیس کتابخانه اقدام شودنیزموزون خوا 

 هد بود.

 

 (: 25پرسش شماره ) 
درج  زوجه ادعای تفریق را مینماید بعد از یک سلسله اجراآت مقدماتی موضوع

صورتحال میگردد در جریان دعوی زوجین برضایت شان خلع نموده محکمه احوال 
( قانون تعرفه محصول دولتی در محاکم از زوجه ده فیصد از 18شخصیه مطابق ماده )

 بدله خلع محصول اخذ مینماید.
سوال در اینجاست وقتیکه فیصله محصولی شود یعنی ایجاب محصول را نماید به 

( قانون مذکور محصول فیصله دعوی ازدواج یا انحالل آن 2( ماده )2اساس فقره )
پنجصد افغانی بدون ده فیصد اخذ گردد یا خیر؟ ونیز قابل ذکر است ده فیصد 

 محصول که از بدل خلع اخذ میگردد در مواد قانون مذکور وضاحت ندارد.
 توضیح:

آن ومحصول طبق تعرفه محصول دولتی ، محصول فیصله دعوی ازدواج وانحالل 
(  ماده دوم طور جداگانه ذکر گردیده ، بناًء  5(  و)2فیصله های مدنی در جزء )

محصول بدل اصالح درفیصله های مدنی وتجارتی نیز غیر از اصالح ازدواج وانحالل 



 

 

آن می باشد. لذا درفیصله ازدواج یا انحالل آن چه به صورت اثبات صورت گیرد یابه 
 نجصد افغانی می باشد.صورت اصالح محصول همان پ

 
 (: 26پرسش شماره )

زوجه ادعای تفریق را مینماید قبل از اینکه موضوع درج صورتحال گردد زوجین 
برضایت شان خلع مینمایند ونیز محکمه احوال شخصیه کتاب خلع نامه را ندارد در 

 کتاب طالق نامه خلع را اجرا مینماید.
لتی در محاکم مالحظه میگردد خلع نامه سوال در اینجاست طوریکه تعرفه محصول دو

نه از جمله وثایق است که ایجاب محصول را نماید ونه از آن جمله وثایق است که 
ایجاب محصول را نمی نماید در صورتیکه خلع نامه از جمله وثایق محصولی باشد چند 

 فیصد محصول اخذ میگردد.
 توضیح:

نوع مالیه ومحصول ، بدون حکم ( قانون اساسی هیچ 42( ماده )2طبق پراگراف )
اندازه مالیه ومحصول وطرز تادیه آن ، »( آن3قانون وضع نمی شود. وطبق پراگراف )

 «.   بارعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد
محصول ساکت باشد نباید در آن مورد کنجکاوی گردد  درصورتیکه قانون ازبناًء 

 ف وضع گردد.وباالی مردم بدون  موجب  تکلی

 (: 27پرسش شماره )
شخصی سالها قبل ازدواج نموده وبعدًا این عقد رادروثیقه اقرار خط مسجل ساخته 

میدار دکه وثیقه اقرارخط وی موردقبول مقام وزارت خارجه  است. موصوف اظهار
 قرارنگرفته وخواهان نکاح نامه می باشند. بنابران درموضوع چنین استهداء میشود:

صادره ریاست 25/6/1388 ( مؤرخ1738 -1666حدالمآل )مت بموجب
ء شورای عالی ستر ه محکمه اگرزوجین سالها قبل ازدواج کرده باشندونکاح داراالنشا

خط نداشته باشند به اثرتقاضای شان درصورت حضور هردوطرف شان در محکمه 



 

 

م نکاح خط برای شان اجراء وترتیب شده میتواندودرصورت عدم حضور شان ویاعد
 حضوریک طرف ، وثیقه اقرارخط ترتیب گردد.

( مؤرخ 340( رهنمودتوزیع نکاحنامه که قرارمصوبه )10اما فقره الف ماده )
 شورای عالی ستره محکمه نافذ شده چنین مشعر است: 8/4/1389
هرگاه زوجین حاضر باشند اقرار شان مبنی بر وقوع وبقای عقد، مهر مؤجل »

 «.می گرددواوالددرج وثیقه اقرار خط 
بین متحدالمآل ورهنمود تضاد وجوددارد توضیح شود که بکدام یک عمل صورت 

 گیرد.
 

 توضیح:
صراحت تام داشته  25/6/1388( مؤرخ 1738-1666متحدالمآل شماره )

( 10ورهنمود توزیع نکاحنامه نیز در روشنی آن تنظیم شده است.  لهذاماده )
 متن ذیل تصحیح گردد: رهنموددرمطابقت به متحدالمآل متذکره به

هرگاه زوجین حاضر باشند،اقرار شان مبنی بر وقوع وبقای عقد  ، مهر مؤجل » 
 «.واوالد درج وثیقه نکاحنامه میگردد

ودرمواردیکه  بنا بر غیابت زوجین ویا یکطرف آنها  وثیقه اقرارخط ترتیب می یابد، 
 وثیقه اقرارخط حیثیت وثیقه نکاح راحایز می باشد.

 
 (: 28شما ره )پرسش 

ين قضات مدت سه سال در نظر گرفته شده یدر قانون تشكيل وصالحيت محاكم در تع
يكتعداد قضات در واليت كابل و چند واليت بزرگ ديگر از اخذ انسالك الي تقاعد 

ا امن براي مدت ندور دست و يات  باقي ميمانند برعكس يكتعداد قضات در وال
 اهد بود اگر اين اصل قانوني در نظر گرفته شود .طوالني باقي ميماند عادالنه خو

 



 

 

 توضیح:

تعیینات شامل تقرر وتبدل بطور نورمال با رعایت احکام قانون تشکیل وصالحیت 
محاکم صورت می گیرد وآن از صالحیت شورایعالی ستره محکمه میباشد هرگاه 

رشد قضائی تبدیلی از طرف مقام محترم شورایعالی بعد از سه سال صورت گیرد برای 
 وعلمی قاضي و توسعه معلومات وی در محاکم دیگر موثر میباشد.
 البته حاالت خاص وضرورت اداره ازین امرمستثنی خواهدبود.

 ( :29پرسش شماره )

 کشوردر سفر هاي خارجي رويه يكسان نيست بعضي قضات بشكل متواتر بچندين 
ج نميشوند از جهت اينكه سفر از مرز هاي افغانستان خار سفر مينمايند و برخي اصاًل

ازيكطرف قضات با طرز محاكمه ممالك مختلف اشنائي  میباشدموزنده آهاي خارجي 
ت و تفريح بخاطر رفع خستگي قضات ححاصل مينمايند و از طرف ديگر يك نوع سيا

 محسوب ميشود.
 توضیح:

با هرگاه در مورد تعیین قضاتی که به سفر های خارجی مبادرت مینمایند کمیته 
صالحیتی موظف گردد بهتر و موزون خواهد بود تا از یکطرف مستحق تثبیت گردد 
واز جانب دیگر از تکرار سفر یک قاضی جلوگیری شود وبرای قضات جوان حق 

 اولیت داده شود.
 

 :30پرسش شماره )

( قانون تشکیالت وصالحیت محاکم قوه قضائیه قطعیت احکام صادره 3حکم ماده )
را پیشبینی نموده ولی راجع به فیصله های صادره محاکم ابتدائیه مطابق  محاکم ابتدائیه

( قانون مذکور رویه مقام عالی ستره محکمه طوری است 53( حکم ماده)3-2مواد )
که باید قضیه جریان محاکماتی ثالثه را طی نماید. در صورت وجود نص قانون رویه 

 بر خوردار بوده. قابل توضيح است. قضائی از قوت



 

 

 توضیح:
( قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه فیصله های قطعی محاکم 53ماده )

استیناف را مشخص کرده که در فرجام رسی نظارت براحکام محاکم تحتانی صورت 
 می گیرد.

 

 (  :31پرسش شماره )
( قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه چنین حکم نموده است هر 43ماده)

صالحیت رسیده گی یک قضیه جزائی بین دومحکمه که در حوزه قضائی  گاه در مورد
محکمه استیناف قرار دارند. اختالف بروز نماید حل اختالف و تشخیص محکمه 
ذیصالح توسط هئیت مرکب از روسای دیوان ها تحت اثر رئیس محکمه استیناف 

 صورت میگیرد. 
ونما گردد. تشخیص سوال طوری است  اگر چنین مشکل در موضوعات حقوقی ر

محکمه ذیصالح از صالحیت کدام محکمه میباشد آیا از صالحیت مقام عالی ستره 
( قانون مذکور قیاس گردد.  موضوع 34محکمه یا اینکه به قضیه جزائی مندرج ماده )

 قابل توضیح است. 

 توضیح:
ل حل تنازع صالحیت از نگاه موضوعی وحوزوی در قضایای مدنی ، حقوق عامه، احوا

شخصیه وتجارتی بین دو محکمه بعد از صدور قرار قضائی توسط آنها مطابق ماده 
( قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه از صالحیت شورایعالی ستره  24)

( قانون اجراآت جزائی موقت قانون تشکیل 27محکمه میباشد انفاذ حکم ماده )
رده است بلکه حکم مذکور وصالحیت محاکم را در مورد قضایای حقوقی اخالل نک

 منحصر به قضایای جزائی میباشد.
 (  :32پرسش شماره )

 ،1350، 1347،1349ی قضایی سال های ازانجائیکه درنشریه  های سیمینار ها
رهنمایی های وجودداشته که باقوانین مخالفت ندارد ولی 1386و  1381،  1361



 

 

تانشریه کنفرا نس ملی قضایی  نسخه های آن نایاب می باشد بنابران پیشنهاد میگردد
به وفرت طبع وبدسترس قضات ومحاکم قرارداده شود ونیز آنعده ازمواد  1390

نشریه های سیمینار های که قابل رعایت می باشند توحید وطو ر علیحده منحیث 
الی   1347)مجموعه مصوبات سمینیار های رؤسای محاکم والیات منعقده از سال

 ، موزون خواهد بود.طبع وتکثیر گردد  1386
 توضیح:

پیشنهاد موزون است ، هرگاه درمورد توحید سیمنیار های سال های قبل طبق متن 
پرسش ازطرف مقام عالی ستره محکمه توجه بعمل آید نتایج مفید ومطلوب رادرقبال 

 خواهددا شت .
 (  :33پرسش شماره )

بنابران منازل مذکور برای قضات درمرکزووالیات منازل رهایشی اعمار گردیده است 
تازمانیکه برای مامورین اداری  منازل یااپارتمان اعمار می گرددصرف دردسترس 

 داده شود. قضات به ترتیب کرسی های قضایی شان قرار
همچنان قضاتی که  درساحه وظیفه حویلی شخصی مشترک یاموروثی داشته باشند الزم 

مستحق بوده وحویلی یا اپارتمان  است استحقاق وی به قاضی دیگری که به تعقیب آن
رهایشی ندارد داده شود به قضات مرکز نسبت به قضات  ولسوالی حق قدامت داده 

 شود.
 توضیح:

بق آن اجراآت ومشکل قضات در زمینه تسوید وتهیه الیحه ای مبادرت شود تامطا
مان اپارت و انجاکه در ستراتیژی ستره محکمه ساختمان حویلی ها از گردیده ومرفوع 

برای مسکن قضات پیش بینی گردیده پالن آن هرچه سریعتر تعمیل گردد، موزون  ها
 است.

 



 

 

 



 

 

  دوم: اسناد ساده سازی دراموروثایق وثبت اسناددوم: اسناد ساده سازی دراموروثایق وثبت اسناد
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 رهنمود توضیحی
  در امور اجرای وثایقدر امور اجرای وثایق

 
 :الف : مقدمه 

محاکم وادارات ثبت اسناد و وثایق، امور توثیق را مطابق احکام شریعت  .1
 وقانون بارعایت سهولت وساده سازی  دراجراآت انجام دهند.

هدف ازسهولت وساده سازی این است تا امور مراجعین دروقت کم، به  .2
راحل کوتاه ، اجراء و ازسرگردانی جلوگیری صورت صحیح، سالم  وطی م

 بعمل آید.

رعایت سهولت وساده سازی در اجراآت به هیچوجه احکام قوانین را اخالل  .3
 نمي نمايد.

 شروط اجرای وثایق: –ب 

مسأله تصدیق اهلیت، شخصیت و محل اقامت التزام کنندگان در  .1
 وثایق: 



 

 

ه محالت زيست تکالیفی را ازانجائیکه در تعامل جاريه ارجاع عرایض اشخاص ب
برای مراجعین بار آورده است،بنًا به خاطر جلوگيري از سرگرداني مراجعين بهتر 

 است:
درصورتیکه  وثیقه در محکمه ولسوالی ترتیب گردد  وشخص تذکره بدست 
داشته تذکره وي از ولسوالی مذکور باشد، محکمه بدون ارجاع عریضه به 

قریه دار، به ترتیب وثیقه مبادرت نماید.  ولسوالی جهت تهیه تصدیق ملک و
هرگاه تذکره شخص از  محل دیگر بوده ولی در حوزه  قضایی محکمه ولسوالی 
اقامت داشته باشد در این حال اگر مامور دولت و یا شخص دیگری تصدیق 
اهليت، شخصيت و محل اقامت وی را نمود وثیقه وی اجراء ودر غیر آن 

 صدیق مبادرت بعمل آید.ازطریق ولسوالی به کسب ت
هرگاه وثیقه در شهریکه حوزه های مختلف قضایی و ادارات ثبت اسناد و وثایق  

دارد، ترتيب ميگردد تصديق ناحیه شاروالی یا تصدیق مامور دولت و يا شخص 
 دیگر در اجراي وثيقه كافي ميباشد.

 

( تعلیماتنامه 11بمنظور تطبیق دقیق قانون بارعایت ماده ) .2
ایق صرف مشخصات تذکره تابعیت شاملین وثایق دروثایق درج تحریروث

گرددازدرج نمبرکارت هویت ،پاسیورت ، کارت انتخابات وسایر اسناد 
 خودداری شود.

حین مراجعه  اشخاص به محاکم وادارات ثبت اسناد و وثایق  .3
شهود   مسؤولين درمورد تهيه لوازم ضروری وثیقه مانند تذکره، فوتو،

 سال راتکمیل کرده باشند، آنان را رهنمائی می نماید.18ن واینکه شهود س



 

 

درترتیب وکالت خط ها، در صورتيكه اسناد مکمل امالكي  .4
در وکالت درج و از موكل موجود باشد،  نمبر، تاریخ ومحل صدور سند 

 به وكيل ذكر بعمل آيد.  ،كل بهؤمشخصات كامل م

 هر گاه سند ملكيت موكل حین ترتیب وکالت خط موجود .5
كل به را به وكيل در ؤصورتيكه موكل معلوميت م نباشد، اجرای وثیقه در

 وثيقه وكالت تصريح كرده باشد مانع ندارد.

درصورتیکه  مقر وثيقه شخص معروف ومشهورباشد، همچنان در  .6
وكالت خط هاي تجارتي تاجريكه داراي جواز تجارتي باشد به شاهدان 

 معرفت ضرورت نيست.

اي يك وارث صورت گرفته مي ثت به تقاضترتيب وثيقه حصرورا .7
 حضور ساير ورثه ضرورت نيست.  ،تواند

راجع به كسانيكه در خارج وفات نموده اند حين ترتيب وثيقه  .8
حصر وراثت و وصايت خط در نمايندگي هاي سياسي ج.ا.ا مقيم خارج و 
يا محاكم و ادارات ثبت اسناد و وثايق در داخل ارائه تصديق  وفات 

مايندگي سياسي و يا به محكمه و ادارات ثبت اسناد و وثايق شخص به ن
 حتمي ميباشد.

در تنظيم اقرار خط ها، از اقرار اهالي به منظور توحيد رويه الزم  .9
 است به اقرار سه نفر مقر و دو نفر شهود معرفت اكتفاء گردد.

قضات، اقرار وشهادت کسانیراکه دارای اهلیت حقوقی کامل  .10
و آنرا شامل وثيقه ميسازند. بنابر آن در ستون تشريحات  اند مسوالنه تثبيت



 

 

مقرله يا شاهد داراي اهليت كامل   مقر،»وثيقه ذكر اين مطلب كه 
كلمات « شرعي و نافذ جميع تصرفات شرعي خود بوده و ميباشد حقوقي،

و صرف در ستون موضوع از اهليت  شودخود داري  از آن اضافي بوده
 بعمل آيد. حقوقي شاملين وثيقه تذكر

از ارجاع وثایق حجت خط و رسید خط به شعبات واردات  .11
وتحصیلی مستوفيت و مالیه  خودداری بعمل آید. البته شعبات تحصیلی و 

ات مستوفیت و ماليه  حقوق شان را از سایر طرق بدست آورده ردوا
 میتوانند.

تذکره  نزد متهم ،خط اعتراف به جرم هرگاه در وثیقه اقرار .12
  نباشد به خاطر جلوگیری از ضیاع دالیل وضیاع وقت، موجوداو  تابعيت

حضور شهود اخذ و نظرداشت تذکره تابعیت به  در اعتراف متهم بدون
 نصب فوتو و نشان شصت اكتفاء بعمل آيد. ،معرفت

هرگاه هيئت قضائي محكمه اي كه جرم در حوزه قضائي آن  .13
اطر جلوگيري از واقع گرديده حضور نداشته باشند محكمه همجوار آن بخ

 ضياع داليل، اقرار متهم را درج وثيقه نمايند.

محاکمی که به امور انفصال قضایا و نیز اجرای وثایق مبادرت  .14
می نمایند پروگرام کار خویش را طوری تنظیم نمایند كه برای مراجعیین 

 تکلیف ایجاد نگردد.



 

 

این رهنمود بعد ازتصویب شورای عالی ستره محکمه نافذ و در  .15
 ( 1)له قضاء نشر گردد.مج

 
 
 
 
 
 

 
 رهنمود

    مربوط به اخذ محصول فيصدي وثايق وفيصلهمربوط به اخذ محصول فيصدي وثايق وفيصله
 

( قانون اساسی ج.ا.ا هیچگونه  مالیه ومحصول بدون حکم 42طبق ماده ) -1
قانون اخذ شده نميتواند،  این رهنمود امور مربوط به اخذ محصول فيصدي وثایق 

د اداري دولتي، تنظيم مي وفیصله ها را در روشني قانون محصول وثايق واسنا
 نمايد.

 
محصول فیصدی  محاکم مطابق قانون محصول وثايق واسناد اداري دولتی  -2

 وتعرفه محصول دولتی و تعديالت آن به خزینه دولت تحویل گردد .
 

                                                

شورای  15/4/1389( مؤرخ 381ه )رهنمود توضحی درامور اجرای وثایق ، به موجب تصویب شمار  
مجله قضا ء نشر شده است. 1390حمل  سال عالی ستره محکمه نا فذ ودرشماره اول ، ماه



 

 

قیمت وثایق ازطرف محرر جمعده اخذودرزمان معین توسط تعرفه به   -3
ت ماليه تعيين مينمايد تحویل نمایندگی دافغانستان بانک و يا بانكي كه وزرا

 وتصفیه حساب آن توسط مستوفیت ها با محررین جمعده صورت  گیرد

 

محاكم وادارات وثايق وثبت اسناد، محصول وثايق وفيصله ها را طور نقده  -4
اخذ ننمايند بلكه محصول مذكور توسط تعرفه محكمه ويا اداره وثايق وثبت 

ويا بانكي كه از طرف وزارت ماليه ويا اسناد به نماينده گي دافغانستان بانك 
مستوفيت مربوطه معرفي ميگردد ودر ولسوالي ها در صورت عدم موجوديت 

 نمايندگي بانك به خزينه دولت به حساب واردات آن تحويل گردد.

آویز تحویلی محصول درکتاب ثبت سندات محصولی معامله ، نصب  -5
مايد، سپس وثيقه ثبت، مهر وکیفیت آن در وثيقه تحرير ومحرر آن را امضاء ن

  .وامضاء گردد

هرگاه محصول خالف قانون ويا بيشتر از مقدار معين اخذ شده باشد، يا  -6
طرفين  قبل ازمهر وامضاء وثیقه، ازابرام عقدانصراف نمایند ، باثردرخواست 

( قانون محصول وثایق و اسناد اداري دولتی از طریق 9مؤدی طبق حكم ماده )
 طالبه وبرايش مسترد گردد.مستوفیت تخصيص م

 

( قانون ماليات بر عايدات مكلف به تحويل 30اشخاصيكه مستند به ماده ) -7
يك فيصد مالیه در انتقال ملكيت عقاري مي باشند، موظف اند تصديق تحويلي 

 آن را در فورم دوراني از مرجع مربوط حاصل نمايد.

 



 

 

ستره محکمه نافذ ( ماده بعد ازتصویب شورای عالی 8این رهنمود بداخل ) -8
 ( 2ودرمجله قضاء نشر گردد.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رهنمود
  فورم دورانی اسناد ملکیتفورم دورانی اسناد ملکیت

 

 
این رهنمود امور مربوط به فورم دورانی  اسناد ملکیت عقاري را تنظیم  -1

 می نماید.
فورم دورانی اسناد ملکیت برای ساختمانها و امالک زراعتی حاوی  -2

 مطالب ذیل میباشد:

و مشتری در وثایق قباله بیع قطعی وجایزی، شهرت واهب شهرت بایع  -الف : 
)مملک(  و موهوب له) مملک له (در وثیقه تملیک خط، شهرت موصی و 
                                                

ب (  488رهنمود مربوط به اخذ محصول فیصدی وثایق وفیصله ها به موجب تصویب شماره ) - 2
مجله قضاإ به نشر  1390 شورای عالی ستره محکمه نا فذ ودرشماره اول ، ماه حمل سال 19/5/1389مؤرخ

 رسیده است .



 

 

موصی له در وثیقه وصیت خط، شهرت ترکه کنندگان در وثیقه ترکه خط، 
شهرت تقسیم کنندگان در وثیقه تقسیم خط و شهرت ضامن و  ضمانت گیرنده 

 در وثیقه ضمانت خط.

 نمبر ، تاریخ ومحل صدورسند ملکیت. -ب :
تعریف ملکیت عقاري از قبیل نوعیت، موقعیت، مساحت، حدود وکیفیت  -ج:

 معامله.
 تصديق قيديت ملكيت عقاري از جانب ادارات امالك مربوط.  -د:

نظر اهل خبره مبنی برکیفیت ،مساحت ، حدود وقیمت عقار به نرخ   -هـ :
 روز.

 سندملکیت. تصدیق ثبت محفوظ -و:
 تصديق تحويل يك فيصد ماليات برعايدات  در بخش واردات ماليه. -ز:
هرگاه درمورد ثبت محفوظ نزد هیأت قضائی اشتباهی باشد به حصول  -3

 تصدیق  ثبت محفوظ وثیقه ازمخزن مربوط اقدام مینمایند.

 فورم دوراني فروش ساختمان ها و زمين ضميمه اين رهنمود مي باشد. -4

( بعداز تصويب شوراي عالي ستره 4با دو نوع فورم مندرج ماده)اين رهنمود 
 (3) محكمه نافذ و در مجله قضاء نشر گردد

 
 
 
 
 

                                                
شورای عالی ستره  22/4/1389( مؤرخ 429رهنمود فورم دورانی اسناد ملکیت به موجب تصویب شماره ) - 3

 مجله قضاإ به نشر رسیده است . 1390محکمه نا فذ ودرشماره اول ، ماه حمل سال 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 فورم دورانی فروش زمین
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قريه
 

ولسوالي يا ناحيه
 

ت
والي

قريه 
 

ولسوالي يا ناحيه
 

ت
والي

 

 

          

شهرت 
 مشتري

          

 حدود اربعه و مشخصات مبیعه 

 من عارض میخواهیم ملكيت )               ( خود که مشتمل است بر)            ( واقع )          ( به مساحت
 ند قانونی نمبر )                (را که محدود است بدین حدود اربعه:)               (متر مربع قباله یا س 

 شمااًل متصل است به )
 جنوبًا متصل است به  )
 شرقًا لزيق است به    ) 
 غربًا پيوست است به   )

 
ترکه ملکیت فوق به بیع قطعی در بدل )            ( افغانی ، بیع جایزی، قطعی، در بدل )           ( افغانی، 
 می گردد، تملیک می گردد، که در مورد آن وصیت صورت میگیرد تحت ضمانت قرار داده میشود.

 

 تصديق از ثبت محفوظ ديوان قضاء

 
 
 
 



 

 

 

 

تصديق ملكيت  مديريت امالك ریاست زراعت 
 والیت مربوط

 
 
 
 
 

نظر اهل خبره راجع به كيفيت مبیعه،  مساحت و 
 قيمت آن مطابق نرخ روز.

ايزي ضرورت به قيمت گذاري نمي در بيع ج
 باشد

 
 
 
 
 

نظر ریاست مطالعه و نقشه برداری در صورتیکه 
 یکی از حدود به مکلیت دولت متصل باشد.

 

فورم هذا بمنظور اجراي )                 ( غرض تصديق و طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط 
 راجع شد. 

 بااحترام
 همحل امضاي رئيس و مهر اداری محکم



 

 

 فورم دورانی فروش ساختمان ها
 
 

شماره تاريخ و محل صدور 
سند

 

شهرت 
 بايع

 ولديت ولد اسم

شماره 
ثبت، 
صفحه 
جلد و 
محل 
صدور 
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 سكونت فعلي سكونت اصلي

قريه
 

ولسوالي يا ناحيه
 

ت
والي

قريه 
 

ولسوالي يا ناحيه
 

ت
والي

 

 

          

شهرت 
           مشتري

 مشخصات مبیعهحدود اربعه و  

ــه مســاحت    ــع )          ( ب ــر)            ( واق  مــن عــارض میخــواهیم ملكيــت )               ( خــود کــه مشــتمل اســت ب
 )               (متر مربع قباله یا سند قانونی نمبر )                (را که محدود است بدین حدود اربعه: 

 شمااًل متصل است به )
 به  )جنوبًا متصل است 

 شرقًا لزيق است به    ) 
 غربًا پيوست است به   )

 
ملکیت فوق به بیع قطعی در بدل )            ( افغانی به بیع جایزی، در بدل )           ( افغانی، ترکه می گـردد، تملیـک   

 می گردد، که در مورد آن وصیت صورت مي گيرد. تحت ضمانت قرار داده میشود.
 



 

 

 فوظ ديوان قضاءتصديق از ثبت مح

 
 
 
 

 

 تصديق ملكيت  مديريت امالك ناحیه مربوط

 
 
 
 
 

نظر اهل خبره راجع به كيفيت مبیعه،  مساحت و قيمت 
 آن مطابق نرخ روز

 .در بيع جايزي ضرورت به قيمت گذاري نمي باشد

 
 
 
 
 

 واردات مستوفیت
 

 

  تحصیلی مستوفیت

( غرض تصديق و طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط    فورم هذا بمنظور اجراي )                   
 راجع شد. 

 بااحترام
 محل امضاي رئيس و مهر اداری محکمه

 
 



 

 

 رهنمود
  توزيع نكاحنامهتوزيع نكاحنامه  

 
 

 
محكمه يا اداره وثايق مربوطه قبل از توثيق عقد نكاح مراتب ذيل را در نظر 

 گيرد:
 نكاحنامه در محل اقامت زوجه توزيع مي گردد.  -1

ه عاقدین دریک حوزه قضایی اقامت داشته باشندهردو طي در درصورتیک -2
 خواست واحد تقاضاي نكاحنامه را مينمایند. 

درصورتیکه عاقدین  درحوزه های مختلف قضایی اقامت داشته باشند در   -3
 خواست در ادارات محل اقامت شان تصديق ميگردد.

وجه بعداز وثایق حوزه قضائی محل زیست زو  محکمه یا اداره ثبت اسناد  -4
فورم در  طي مراحل در خواست نکاح نامه را برای عاقدین توزیع مينماید

 خواست در ضميمه ميباشد.

نكاحنامه در شهريه و كتاب ثبت راجستر و به متقاضي تسليم داده ميشود   -5
را صالحيت  وثايق نكاح نامه راجستر ناشده و محاكم و ادارات ثبت اسناد

 گان توزيع نمايند. براي درخواست كننده  ندارند

وثایق  و عاقدین بعداز اخذ نکاحنامه میتوانند درمحکمه ویا اداره ثبت اسناد  -6
مربوط به توثیق عقدنکاح مبادرت ورزند و یانکاح نامه راباخودبرده به 
تدویرمحفل ازدواج وعقدنکاح درمجلس محلی اقدام و پس از عقد نكاح به 

 ثبت آن مبادرت نمايند.



 

 

ه خارجی مسلمان یا دختر اهل کتاب با افغان ازدواج نماید، درصورتیکه تبع  -7
درینحال از تجرد ناکح به سلسله وزارت امورخارجه از سفارت مربوط آن 

 معلومات گرفته ميشود.

 درتوزيع  نکاح نامه براي پيروان سایر ادیان مراتب ذیل در نظرگرفته شود:   -8
ي اسالمي افغانستان را داشته هرگاه پیروان سایر ادیان تابعیت جمهور –الف    

باشند بعداز اكمال معلومات راجع به عدم موانع عقد نكاح شان در وثيقه اقرار 
 خط صورت ميگيرد.

عقد نکاح اهل هنود در شگون نامه و در صورت عدم موجوديت آن بعد  –ب    
 از كسب معلومات راجع به عدم موانع ازدواج در وثيقه اقرار خط توثيق ميگردد.

هرگاه اتباع خارجي در محاكم يا ادارات ثبت اسناد و وثايق به منظور   -9
عقد ازدواج مراجعه نمايند از طريق وزارت خارجه از سفارت هاي 
مربوطه شان معلومات بعمل آيد، هرگاه زوجين مسلمان باشند عقد 
ازدواج شان در وثيقه نكاحنامه و اگر  پيروان ساير اديان باشند در وثيقه 

 ط توثيق گردد.اقرار خ
هرگاه زوجین سالها قبل باهم ازدواج نموده و  نکاحنامه نداشته باشند و  -10

تقاضاي تائيد عقد نكاح  قبلي شان را نمايند در ینصورت مراتب ذیل قابل رعایت 
 است:
هرگاه زوجین حاضر باشند اقرار شان مبني بر وقوع و بقاي عقد، مهر  –الف 

 ميگردد. اح نامهنكموجل و اوالد درج وثيقه 
درصورتی که یکی اززوجین حاضروطرف دیگردرداخل کشورنباشد  –ب 

درینحال به اثر درخواست طرف حاضر وتصدیق محل زیست زوجه باترتیب اقرار 
 خط ازاقرارسه نفر مقرین  وشهادت شهود تائید عقد ازدواج صورت ميگیرد.



 

 

خارج اقامت داشته هرگاه هیچکدام از زوجین درداخل حضور نداشته و در  -ج
باشند باثرتقاضای یکی از اقران واعوان اوشان بعداز تائید محل زیست زوجه 

 اقرار خط مبني بر تائید و تصدیق ازدواج ترتيب ميشود.
ازانجائیکه  تائید تجرداشخاصیکه درخارج ازدواج مینمایند مستلزم اجرای  -11

تقاضای وي،  در حال وثیقه میباشدبنابران هرگاه خود شخص حاضر باشد باثر
 عدم حضور باثر تقاضاي اعوان واقران وی وثیقه تجرد ترتیب مي گردد.

( ماده تنظیم شده است ، بعدازتصویب 12این طرزالعمل که بداخل )  -12
 ( 4)شورای عالی ستره محکمه نافذودر مجله قضاء نشر گردد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

شورای عالی ستره محکمه نا فذ  8/4/1389مؤرخ(  340رهنمود توزیع نکاح نامه به موجب تصویب شماره ) 4  
 مجله قضاإ به نشر رسیده است . 1389ودرشماره چهارم ، ماه سرطا ن سال 



 

 

 



 

 

 

 

 در خواست نكاحنامه
 كنندگان شهرت درخواست

 برياست محترم محكمه....................!
لد.............. ما دونفر هريك...............بنت.................ولد....................باشنده................و................ولد...........و

خود، مي خواهيم ازدواج نمائيم، خواهشمنديم در باشنده..............در حال داشتن اهليت كامل حقوقي به رضا و رغبت 
 مورد طي مراحل و توثيق عقد نكاح ما به شعبه مربوط خويش هدايت فرمايند. 

 

 محل امضا و اثر انگشت در خواست كننده گان
 

                                                                             ........................            ........................... 

فورم هذا به منظور طي مراحل به مراجع مربوط ارسال گرديد محل امضاء رئيس محكمه يا آمر اداره ثبت اسناد و 
 وثايق).....................(

 تصديق اهالي گذر
ي و قانوني وجود ندارد. در صورت با در خواست كننده گان معرفت كامل داريم، در عقد از دواج شان موانع شرع

 خالف مسؤل و جوابده ميباشيم.
 محل امضاء و اثر انگشت سه نفر از همجواران و امام مسجد

.                 ..............................               .........................               ............................................. 

 تصديق اداره محل: ) ناحيه يا ولسوالي( تصديق وكيل گذر يا قريدار

 از تحرير فوق اهالي و امام مسجد تصديق است.

 محل مهر
............................... 

 از برحالي وكيل گذر يا قريدار تصديق است.

 محل مهر
.......................... 

 

 
 شعبه مربوطه!

 به را اجرا نمايندنكاحنامه مطلو 
 محل امضاء رئيس محكمه يا آمر وثايق

.............................................................. 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 رهنمود

  ثبت وثيقه نكاح نامهثبت وثيقه نكاح نامه  
 این رهنمود امور مربوط به ثبت وثیقه نکاح نامه را تنظيم مي نمايد. -1

 می باشد:درثبت وثیقه نكاحنامه مراتب ذیل قابل رعایت  -2

( قانون مدنی نکاح نامه درسه نسخه تهیه میشود،  61بموجب ماده )  -الف:
کنده وثیقه نکاح نامه حیثیت نسخه سوم را حایز میباشد و نمونه فورم آن كه به 

 .شكل كتاب صد ورقه تهيه مي شود ضمًا قابل مالحظه است
با دونفر  درصورتیکه مهر زوجه پول نقد و یامـال منقول باشد زوجين -ب:

شاهدان به محکمه ویا اداره وثایق و ثبت اسناد مربوط حاضر،و اقرار شان درج 
نكاحنامه گرديده و بعداز ثبت يك يك نسخه آن به طرفين عقد تفويض مي 

 گردد. 
هرگاه مهر زوجه مال غیرمنقول باشد بعداز مالحظه سندملکیت فورم طی  -ج:

دد. درصورتیکه راجع به انتقال مراحل آن به اداره محل عقار محول مي گر
ملکیت مشکلی نباشد نوعیت، موقعیت، مساحت، حدود و مشخصات عقار 

 نمبر، تاريخ و محل صدور سند در نکاحنامه درج ميگردد. 
چون مهرمحصول فيصدي نداردبه قیمت گذاری مهر غير منقول ضرورت  -د:
 ت.سين



 

 

تيكه مهر مال غير منقول بعداز ينكه نكاحنامه ثبت و مهر گرديد در صور -هـ :
 باشد جهت قيد ملكيت به نام زوجه به دفتر امالك مربوط محول مي گردد.

ثبت نکاحنامه میعاد ندارد،بنابرآن هر زمان در حضور زوجین به ثبت آن  -و:
 اقدام شده میتواند.

این رهنمودبعدازتصویب شورای عالی ستره محکمه نافذودرمجله قضاءنشر  -3
 ( 5)ميگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
شورای عالی ستره محکمه نا  8/4/1389( مؤرخ 340رهنمود ثبت وثیقه  نکاح نامه به موجب تصویب شماره ) - 5

 رسیده است . مجله قضاإ به نشر 1390فذ ودرشماره اول ، ماه حمل سال 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 مقرره 

  اجرای مثنی وثایق در مخازناجرای مثنی وثایق در مخازن
 وثایق محاکم استیناف 

 
 

 ماده اول:
این مقرره امور مربوط به اجرای مثنی وثایق را که از طریق اداره مخزن محاکم 

 استيناف با استفاده از کمپیوتر صورت می گیرد، تنظیم نماید.
 

 ماده دوم:
ام تعلیمات نامه تحریر وثایق وتعلیمات نامه اشباه وثایق را مواد اين مقرره احک

 اخالل نمی کند.
 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 

اسناد رسمی محاکم ثبت  های آرشیف ملی وثایق بوده وبایست در مخزن
 وراجستر گردد ودر حفاظت آن تدابیر الزم صورت گيرد.

 
 



 

 

 
 

 ماده پنجم:
برای هیچ کس مجاز نیست که به مخزن وثایق دسترسی حاصل نماید.موظفین 
رسمی اداره مخزن طبق تشریفات ومقررات خاص بنابرضرورت ،زیر نظارت وبه 

ی وثایق را مورد مطالعه وتطبیق استیذان رئیس مخزن در حدود وظیفه، کنده ها
 قرار می دهند.

 
 ماده ششم:

اتاقیکه کمپیوتر قرار دارد به جز مسئول شعبه کمپیوتر وتجهیزات آن، ورود  در
 سایر منسوبین وگذاشتن اشیای دیگر مجاز نیست.

 
 ماده هفتم:

مسئولین وموظفین شعبه کمپیوتر وظایف را در اتاق خاص ومصئون تحت نظر 
اجراء می نمایند. واز رعایت اسرار وظیفه مسئول ومکلف می  رئیس مخزن

 باشند.
 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 

 طریق مرجع مربوط تهیه می گردد. استیناف از
 



 

 

 
 ماده دهم:

مثنی به کسی داده می شود که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن باشد. در 
خواست اخذ مثنی، تذکره، وکالت خط .به رویت تذکره یا سایر اسناد رسمی 

 ثبت هویت برای درخواست اخذ مثنی شرط می باشد.
 ماده یازدهم:

 قانون اخذ می گردد.قیمت وثیقه مطابق احکام 
قیمت وثیقه مانند سایر وثایق از در خواست کننده در بدل رسید حاصل وبه 

 حساب واردات دولت تحویل می گردد. 
آمر اداره مخزن ورئیس محکمه از وضع عواید مخزن، نظارت مستقیم بعمل می 

 .آورند وبخاطر رفع مشکالت وکاستی ها موظفین را رهنمائی می نمایند
 ازدهم:ماده دو

 اداره مخزن امور اجرای مثنی وثایق را در دفتر خاص ثبت می نماید.
در این دفتر که دارای نمبر مسلسل وتاریخ می باشد شهرت درخواست دهنده 

 مثنی یا وکیل قانونی آن، نمبر وتاریخ،موضوع وثیقه درج می باشد.
 ماده سیزدهم:

اجرائیه مخزن بداخل دو نسخه از شعبه کمپیوتر مثنی وثیقه را در برابر تعرفه شعبه 
 طبع خارج وطور مصئون به شعبه اجرائیه تسلیم میدهد 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 

 متقاضی تسلیم می دهد. به



 

 

 
 ماده پانزدهم:

پس از اجرای مثنی و تحریر عبارت )مطابق اصل است(به اساس راپور موظف 
تطبیق کننده با کنده آن، کمپیوتر کار موظف،کیفیت اجرای مثنی وصورت 
اطمینان از تطبیق سند را با کنده در صفحه کمپیوتر معامله می نماید و عالمت 

 صحت می گذارد.
ازین عالمت گزاری این است تا در آینده معلوم شده بتواند که از سند هدف 

مورد نظر مثنی گرفته شده در عین زمان اطمینان از صحت سند از طریق تطبیق با 
 :کنده حاصل شده است

 
 ماده شانزدهم:

شعبه کمپیوتر اداره مخزن در خالل هر ششماه اوراق کمپیوتر شده را در 
صحت اسناد مورد مالحظه قرار میدهد وراپور آن را خصوص حصول اطمینان از 

به شعبه اجرائیه مخزن ارائه مینماید تاضمن تهیه گزارش در راپور اجراآت مد نظر 
 گرفته شود.

 
 ماده هفدهم:

اداره مخزن در مورد اجرای مثنی وثایق در هر ربع سال به ستره محکمه گزارش 
 میدهد.

 این گزارش شامل دو بخش است.
پور احصائیوی که معمواًل در هر ربع به اداره احصائیه قضائی ارسال می الف: را
 گردد.



 

 

ب: گزارش تفصیلی موضوع که شامل شهرت مکمله در خواست دهند وخالصه 
محتویات وثیقه می باشد، به ریاست عمومی ثبت اسناد وثایق ستره محکمه ارسال 

 مي گردد.
 

 ماده هجدهم:
اده از تاریخ تصویب شورایعالی ستره محکمه ( م18این طرز العمل بداخل ) -1

 نافذ است.
از تطبیق این طرزالعمل آمرين مخازن،روسای محاکم استيناف وریاست  -2

 عمومی ثبت اسناد و وثایق ستره محکمه نظارت بعمل مي آورند.
 ( 6این مقرره در مجله قضاء نشر می گردد.) -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                

به شورا ی عالی ستره محکمه  1386ر    8ر 29( مؤ رخ  665این مقرره بموجب  مصوبه شماره )  - 
 تصویب رسیده است.



 

 

 رهنمود
  ت اسنادت اسنادرسیده گی به صحت وعدم صحرسیده گی به صحت وعدم صح

 ووثایقی که ثبت آن دراثر حوادث ووقایع
 ازمیان رفته است

 
 

 

 ماده اول:

حوادث ووقایع  ناشی ازجنگ  درشهر ها، قراء وقصبات  جمهوری        
اسالمی افغانستان، سبب گردید تا باآسیب پذیری مخازن وثایق محاکم ،ثبت 

قودگردد .ستره اسناد وثایق دست داشته مردم روی عوامل مختلف حریق یامف
محاکم هدایت صادرنمود تادر  محکمه بامراجعه پیهم اصحاب اسناد فوق به

، طبق احکام موادنهم وسی ویکم تعلیماتنامه تحریروثایق رسیده گی قضایی مورد
 بعمل آورند.

باالثربرخی محاکم طی استهداآت جداگانه تقاضانموده اند که به ارتباط این        
 یده گی ، بطور مشخص تنظیم وتعمیم گردد. موضوع، طرزالعمل رس

بنابران طی این رهنمود، طرزالعمل رسیده گی به صحت وعدم صحت        
اسناد ووثایقی که ثبت آن دراثر حوادث ووقایع ازمیان رفته است ، تنظیم  وتعمیم 

 گردید.    
 
 
 
 



 

 

 ماده دوم :
، زلزله ، سیالب ، حوادث  ووقایع به مقصد این رهنمود عبارت اند از: حریق 

 حمالت دشمنان دولت وامثال آن که باعث تخریب مکان وضیاع اسناد گردد.
 ماده سوم:

بموجب احکام تعلیمات نامه تحریروثایق ، مصوبات ومتحدالمآلهای ستره محکمه  
رسیده گی به اسناد ووثایق ازحیث اینکه دارای ثبت محفوظ می باشد یاخیروحایز 

 ز صالحیت محکمه ذیصالح مربوط می با شد.اعتباراست یانیست ، ا
 ماده چهارم:

محاکم ذیصالح رسیده گی به موضوع صحت وعدم صحت  :الف          
 وثایق:

محکمه ذیصالح برای رسیده گی به موضوع صحت وعدم صحت وثایق          
 درمرکز دیوانهای مدنی محاکم حوزوی چهارگانه شهرکابل است.

به محاکم ولسوالی های والیت کابل که ازحیث صحت وثایق مرت :ب         
وعدم صحت واعتبارمندرجات وثیقه ایجاب رسیده گی را نماید بارعایت موقعیت 

 جغرافیایی بیکی ازدیوا ن های مدنی محاکم حوزوی شهر  کابل ارجاع می یابد.
ج : محکمه ذیصالح جهت رسیده گی به وثایق مرتبه محاکم مرکز و         
 یها در والیات دیوان های مدنی محکمه شهری می باشد، ولسوال
د : در ساير والیاتیکه چند محکمه شهری موجود باشد موضوع توسط         

 دیوان مدنی محکمه حوزه اول شهری موردرسیده گی قرارمی گیرد.
هـ : در والیاتیکه محکمه شهری تشکیل نشده باشد، وثایق مرتبه محاکم         

والی ها توسط محکمه ابتدائیه مرکز والیت مورد غور و رسیده گی مرکز و ولس
 قرار می گیرد.

 



 

 

 ماده پنجم:
محکمه مربوط قبل ازرسیده گی به موضوع سند ، به اکمال مراتب ذیل می    

 پردازد:
اخذمعلومات های الزم و مشاهدات پلوان شریکان ، همجواران   :الف       

 مندرج وثیقه موردبحث. ودفاتر مالیاتی در مورد جایداد
حصول اطمینان ازمراجع مربوط در مورد اینکه جایداد مندرج وثیقه  :ب        

 تحت ادعا قرارندارد.
درصورتیکه جایداد مندرج وثیقه تحت ادعا قرار داشته باشد موضوع مانند      

 سایر قضایای مدنی ، طبق احکام قانون مورد رسیده گی و انفصال قرارگیرد. 

 
 ده ششم :ما
و مشاهدات د رمورد وثیقه مورد بحث ت قضائی یعد ازکسب معلومات الزم هیأ 

 به صدور قرار قضایی مبادرت می ورزد.
در این قرار تصمیم محکمه مبنی بر موقف وثیقه ازحیث اعتبار قانونی تصریح 

 میگردد. 
 

 ماده هفتم:
حکم ماده محکمه مربوط حین رسیده گی به صحت و عدم صحت وثیقه مطابق 

 ( تعلیماتنامه تحریر وثایق ، امثال و نظائر وثیقه را مورد غور قرار میدهد.31)
 

 ماده هفتم :
امثال و نظائر، عبارت اند ازاسناد همنوع  و یا اسناد یکه در همان زمان به مهر 

 وامضاء اعضای محکمه وکتابت منسوبین محکمه ترتیب شده باشد.



 

 

 
 ماده هشتم:

 نظر می گیرد: مد نیز نظائر نکات آتی را ن غور برامثال ومحکمه مر بوط  حی
که طور سرپارچه  ارائه شده باشد،  هرگاه امثال ونظائر اسنادی باشند –الف     

 اکمال شود: معلومات ذیل درمورد آن باید
 یاخیر؟ دارای ثبت محفوظ قضاء می باشد اسناد مذکور آیا .1
 یاخیر؟ دارد راپور سالتمام آن وجود .2

 و حیث کتابت ، مهر مورد بحث از سند نظائر با رتیکه امثال ودرصو .3
 امضاء مطابقت داشت فوتوکاپی آن ضم سوابق می گردد.

 
ثایقی تشکیل دهند که  کنده های و درصورتیکه امثال ونظائر وثیقه  را :ب 
مخزن  محکمه و یا در مخزن وثایق وجود دارد، تصدیق  محکمه با در

 قضایی درج میگردد.  محل صدور آن درمتن قرار ، نمبر ، تاریخ ومربوط
 تحت مشاهده و بحث را همچنان هیأت قضایی درمخزن مربوط کنده مورد

 آوری می نماید. قضا ئی ازآن یاد قرار در میدهد و مداقه قرار
 

 ماده نهم:
رسیده گی به موضوع صحت وعدم صحت وثایق باثردرخواست شخصی 

 حقوقی ملکیت مندرج آن باشد. صورت می گیرد که خواها ن تصرفات
مؤرث آن انجام یافته نزد هیأت  معنوی اویا شخصیکه وثیقه به مفاد مادی  یا

 قضایی منحیث طرف دیگر قضیه محسوب می شود.
 
 



 

 

 ماده دهم:
معنوی وی انجام گردیده مکلف به  وارث شخصی که سند به مفاد مادی یا

 ترتیب وثیقه حصر وراثت می باشد.
 

 :ماده یازدهم
باشد، ترتیب وثیقه وکالت غایب )قیم  هرگاه متقاضی روی ضرورت غایب

 ضروری می باشد. زمینه خط( در
 

 ماده دوازدهم:
ثبت درکتاب ثبت مربوط  به شخصی که سند  بعداز راجستر و محکمه قرار

قایم مقام  قانونی اش انجام شده باشد  مؤرث یا وی یا مادی یا معنوی به مفاد
 تسلیم می گردد.

 
 ماده سیزدهم:

درقرارقضایی وثبت آن نمبرتذکره ، فوتو وامضای شخصی اخذ میگرددکه 
 مؤرثش انجام شده باشد. معنوی وی یا وثیقه به مفاد مادی یا

 
 ماده چهاردهم:

ن احکام قانون اصول محاکمات محکمه مربوط در صدور قرار قضایی وثبت آ
شباه وثایق ، مصوبات ومتحدالمال نامه اتعلیمات ،وثایق تعلیماتنامه تحریرمدنی، 

 های ستره محکمه راجداً  رعایت نمایند.
 
 



 

 

 ماده پانزدهم:
ستره محکمه کتب ثبت قرار قضایی وثبت  وثایقی راکه کنده  های آن ازبین 
رفته طبق نمونه منضمه این مقرره به قدر ضرورت تهیه ودراختیارمحاکم 

 مربوط قرارمیدهد.
 

 ماده شانزدهم :
رورت باثرتقاضای شخصیکه سند به مفاد مادی یامعنوی آن درصورت ض

انجام شده است، مثنی قرارقضایی که شامل ثبت سند موردبحث نیز می 
 باشد، اصواًل اجراء شده میتواند.

     
 ماده هفدهم :   

( بعد ازتصویب 6این رهنمود بانمونه کتاب ثبت قرار قضایی مندرج ماده )      
 (7ه نافذ ودرمجله قضاء نشرگردد.) شورایعالی ستره محکم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

شورا ی عالی ستره   1390ر   6ر  29( مؤ رخ 1046این رهنمنود به موجب مصوبه شماره )  
 محکمه به تصویب رسیده است.



 

 

 
 



 

 

 

  جلسه عمومیجلسه عمومیسوم: سوم: بخش بخش 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 محتواي جلسه عمومي كنفرانس ملي قضائي

 
جلسه عمومی کنفرانس ملی قضایی  1390روز سه شنبه ششم جدی 

 دایرگردید.
 ه گزارش کار کمسیون ها ی کاریارائ جلسه عمومی کنفرا نس را برنامه

امور جزایی  اهل خبره در استفاده از لستیک ووتوضیح مسایل مر بوط به  کریمنا
 تشکیل میداد.

 

ادامه یافت ،  10ساعت  وتا صیح آغاز 8ازساعت  اول کهدرجلسه 
عضو شورای عالی ستره محکمه واستاد « ببرک زی»قضاوت پوه محمد عمر 
استفاده ازان درقضایای  طرز ون مسایل کریمنالستیک وکورس ستاژ قضایبی پیرام

 جزایی بیانات توضیحی ارائه نمود.
 

 ظهر ادامه یافت.12صبح الی ساعت10جلسه دوم  ازساعت 
 

درین جلسه اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه ، آمر عمومی 
اداری قوه قضائیه ، رؤسای دوایر ستره محکمه ومشمولین کنفرا نس اشتراک 

 اشتند.د
 



 

 

الم اهلل مجید گشایش یافت وت آیاتی از کتال ازینکه جلسه با بعد
رئیس دیوان جزای عمومی ستره  عضو شورایعالی و« بهاء»ءالدین قضاوتپوه بها

فعالیتهای که در  از رئیس جلسه عمومی کنفرانس سخنرانی نموده و محکمه و
 ل آورد.ن وسپاس بعمامتنا ابراز ی مختلف انجام یافته بودبخش ها
 

اراالنشاء شورای عالی ستره پوه عتیق اهلل روفی رئیس دبعدًا محترم قضاوت
داراالنشاء کنفرانس، عضو  و ضوکمسیون ساده سازی اجراآت قضایی، عمحکمه

   در ارتباط رهنمودها و سیونهای چهارگانه کنفرانس رايکموفعالیت  گزارش کار
، حقوق عامه ،ل شخصیه  فامیلیوعات مدنی، احواتوضیحات قانونی پیرامون موض

تجارتی ، وثایق ، مسایل اداری ومتفرقه به جلسه عمومی  قرائت نمودکه مورد 
 تائید قرارگرفت.

          

نونیت خاتمه به تأمین صلح ، امنیت  وتحکیم قاجلسه با دعائیه خیر مبنی          
 پذیرفت.
 

 ادامه یافت .  (30/3( بعد از ظهر الی ساعت )2جلسه سوم از ساعت )
توضحیات شان  بیانات و« ببرک زی»وتپوه محمدعمر درین جلسه قضا

یای جزایی ادامه داده برد آن در قضا را پیرامون مسایل کریمنالستنیک وطرز کار
 سخ گفت .نظر علمی پا ی مشمولین کنفرانس ازبه پرسش ها

 

ت علمی ازین بیانات وتوضیحا ابراز امتنان وسپاس مشمولین کنفرا نس با
بردند تامتن لکچر های فوق از طریق تکنالوژی معلوماتی دراختیار شان  توقع

 ر مربوط همواره ازان استفاده الزم کرده بتوانند.در امو قرارگیرد تا
 

استقرار صلح وامنیت  از ظهر به امید( بعد30/3جلسه فوق ساعت ) 
 خاتمه پذیرفت. درکشور



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 صحبت رهنمودی

 پوه بهاء الدین )بهاء(قضاوت
 عضو شورایعالی ورئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه

 رئیس جلسه عمومی کنفرا نس ملی قضایی
 1390جدی6



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 الحمد هلل وحده

 والصلوة علی من النبی بعده 
 من اتبع الهدی علي والسالم

 
 عالیجنابان:

رؤسای ای مسلکی دوایر مرکزی، ؤسای و اعضر مستشاران قضایی،         
 گان کنفرانس ملی قضاییه اشتراک کنند سایر محاکم والیات، قضات محترم و

 السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته .
 

کنفرانس ملی قضایی راکه به اثر تالش وسعی ی یک باردیگر برگزار        
کسانیکه ستره محکمه ودست اندر کاران کنفرانس و يلعا خستگی ناپذیر مقام

 تبریک عرض میکنم. درین زمینه تالش فراوان نموده اند،
 

 ،قوق عامه، مدنی ، حروز به مسایل مهم جزایی سیون هاطی دویکم       
نتیجه  در و دقت زیاد بخرچ داده اند احوال شخصیه غور و ، فامیلی وتجارتی

همه  در برابراستهداآت واصله از محاکم توضیحات قانونی را توانستند که در
نیز رهنمود های ساده  ارائه نمایند و بخش های یاد شده  به تصویب برسانند و

در هریک ازساحات فوق پس از تدقیق  های محاکم را قرار و سازی فیصله ها
ن اسناد ساده سازی در امور وثایق راکه شامل یک دهند،  همچنا مورد تائید قرار

 جدید نظر تائید کردند.ت ( رهنمود می باشد پس از غور و6مقرره و)
 

زمینه فهم  توضیحات قانونی در برابر استهداآت به یقین میتوان گفت که        
های مورد بحث که  رهنمود نیز برای قضات فراهم میگرداند و دقیق قوانین را



 

 

 خدمات قضایی چه در فیصله یا تا ، سبب می شودحایز می باشد حیثیت نمونه را
 عاری از اغالق و مدت کوتاه مناسب و )وثایق( در اسناد ترتیب چه هم در قرار و

مردم به نظام  نتیجه باعث تقویت اعتماد در اشتباه در اختیار مردم قرار گیرد و
 قضایی کشور می گردد.

 

 قضات محاکم سراسر کشور با و سادید ر باز و شکی نیست که دید       
واقع میشود،   قضایی مفید محوله ، در پیشبرد امورمقامات رهبری قوه قضائیه

راه حل موانع احتمالی ایکه در تبادل تجارب در  و یدها، تماس ها بازد و دید زیرا
سبب می شود تا در رسیده گی قضایا سکتگی رخ  و محاکم قرار می گیرد رابرب

دارد،  اسناد گردد، مفیدیت زیاد دهد وباعث ایجاد سرگردانی اصحاب دعوی و
هبری قوه عماًل دیدیم که سیمینار های قبلی که ازجانب رما وشما چنانکه همه 

ت وحل مشکالت قضایی ثمر بخش ، در راه تأمین عدالقضائیه تدویر یافته است
 برابر توضیحات قانونی در العمل های مشخص و ها، طرز وضع رهنمود با وبوده 

 استهداآت رهنمای محاکم شده است.
 

 اشتراک کنندگان محترم کنفرانس:
می  بع قانون الیتناهی الهی می باشیم، چنانکه خداوند)ج(تا شما و ما       

ان اهلل یأمرکم ان تؤدواالمانات الی اهلها واذاحکمتم بین الناس ان » فرماید: 
 «تحکموا بالعدل

 در به صاحبان آن بسپارید و یعنی: به تحقیق خداوند امر می نمایدکه امانات را
 حکم کنید. نصافا  ومیان مردم به عدالت 

 

قع وهر موضوع قابل تطبیق می در هر مو آیت فوق مفاهیم کثیر دارد و       
را دارد وبرما ی یعنی درساحه کار مانیز مفهوم اساسی خود امور قضائ در ، وباشد



 

 

ن ور خود تطبیق نماییم. زیرا قضائی که درادر ام آن را الزم است که مفهوم
یریش نیست واعتماد مردم نسبت بآن حاصل عدالت وجود ندا شته باشد، قابل پذ

نمی شود.  وازهمین جاست که گفته میشود :بسوی شخص نبینید که کیست ؟ 
 بلکه به سخن او گوش دهیدکه چی می گوید؟

 

مسلک قضا ء ، همانگونه که ازقدسیت کامل برخوردار بوده وازنظردین        
ک مسلک مشکل بوده برای ودنیا دارای مقام شامخ می باشد،  بهمان پیمانه  ی

شخصی که درین مسلک اشتغال دارد ، الزم است تا بااحتیاط کامل رسالت 
قضایی خودراانجام دهد زیرا اگر قضاوت یک کار سهل وساده می بود، 
دراینصورت ضرورت به کادر قضایی واستخدام قاضی نبود ، بلکه هر شخص 

اء یک امانت الهی  بوده عادی میتوانست بامر قضاوت بپردازد.  درحالیکه قض
وباید به عهده کسی قرارگیرد که اهلیت آن راداشته باشدو شرط اول آن تأ مینن 
عدالت است تاحق مظلوم ضایع نه شودو ظالمی نتواند از کیفر اعمال خود 

 مصؤون بماند.
راه دیگر رسیدن به عدالت ، تطبیق  آیه مبارکه ) وشاورهم فی االمر(  یعنی        

وتبادل تجارب است که در شور ، بحث وتفاهم باهم مشکالت خودرا مشوره 
باهم طرح کنیم  وحل نماییم تاکار خلق اهلل در روشنی تطبیق قانون ، حاکمیت 
قانون ، تأ مین عدالت  واحقاق حقوق حقه ، حراست گرددو مردم از با ب قضا 

 ء ناامیدنروند.
 

ادی بابصیرت وبصارت تام من فکر می کنم که طی دوروز کارهای زی       
توسط کمسیون ها اجراء شده ، یعنی هم خود  فهمیده اندوهم به دیگران توضیح 

 کردند.
 



 

 

برای تمثیل یک قضاء صاف ، شفاف، ونمونه وبرای اینکه قضا ء مرجعی        
نیست که همه کس یعنی هردوطرف دعوی )مدعی ومدعی علیه ( ازان راضی 

حکم محکمه برله یکی وعلیه دیگری صادر می شود ، باشد ، زیراخواهی نخواهی 
امااگرحکم ما به حق صادر شد وخدای ما، وجدان ماوقضاء ما از ماراضی بود، 

 برای ماکافی است .
 

ازخداوند )ج(  مسئلت می نمائیم که در راه استحکام  پایه های قضاء        
سازد. وبما توفیق  وحفظ اما نت الهی وانتقال سالم آن به آیندگان مارا مؤفق

 اعطانماید تاهمه باهم برای اجرای کارمردم مصدر خدمت گردیم .
 ومن اهلل التوفیق                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  جلسه اختتامیه جلسه اختتامیه   ::بخش  چهارمبخش  چهارم



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 صحبت شفاهی
  ««عظیمیعظیمی»»پوهاند عبدالسالم پوهاند عبدالسالم 

 ا.اقاضی القضات وسرپرست ستره محکمه ج.
 درجلسه اختتامیه

 کنفرانس ملی قضایی
 درتاالر کنفرانس  های ستره محکمه

 .ش1390جدی  7
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 الحمد هلل رب العلمین ، 
 والصلوة والسالم علی سید االنبیاء والمرسلین

 وعلی آله واصحابه اجمعین
 

 قضات گرامی ، مشمولین محترم کنفرانس !
 

 لسه باشکو به همه شماتبریک می گویم.ختم کنفرانس ملی قضایی رادرین ج
ما امروز شاهد انجام یک کار بزرگ ، مفیدومطلوب میباشیم که توسط یک 
تیم متخصص ومتعهد در رأس شورای عالی ستره محکمه طی نشست های چهار روزه 

 وباصدورقطع نامه بانجام رسید.
  4ریخ ازهمه کسانیکه درتدویروتنظیم مصوبات کنفرانس ملی قضایی که ازتا

، صورت گرفت وتشریک  مساعی نموده اند، ازصمیم قلب 1390جدی  7الی 
 تشکر می نمایم.

 

باآنکه درکنفرانس تصامیم خوبی درتوضیح استهداآت قانونی ودر ساده سازی 
اجراآت قضایی انجام گردیده که یقینًا  سهولت زیادی رابرای محاکم ومراجعیین به بار 

است که تنهااین تصامیم بذات خود کافی نبوده بلکه الزم   می اورد. اما نکته مهم این
است تا محاکم بااجراآت سالم وشفاف اعتماد مردم  راطوری حاصل نمایند که 
هردوجانب قضیه درک کنندکه قضاء مرجع آمال وآرزوهاومحل دادخواهی شان 

 وتطبیق قانون است. اعتماد عبارت ازبدست آوردن قلب مردم است.
 

باصرف مال خود به مردم برسیم یعنی نمی توانیم    م نمیتوانیممابرای مرد
ازمال خود تحفه هایی توزیع نماییم زیراازتوان ماخارج است ، مگر میتوانیم خود 
راخدمتگزارشان قراردهیم ، وباخالق خودبآن هااحسان کنیم ،درنتیجه اگر باتأمین 

زحاکمیت قانون استّ  عدالت احقاق حق نمودیم درواقع تحفه بزرگی که عبارت ا



 

 

برای نیازمندان داده ایم. وساده سازی زمانی مفید ومؤثر می باشدکه مشکل تراشی 
راازمغز خود بیرون کنیم ، مشکل مردم راحل نماییم و دراجرای امور، ازقاعده 

 امروزوفرداکارنگیریم.
 

قانون دردستور کار ماقراردارد ، همه می دانیم که قانون دراسلوب 
ح باال و بطور فنی ومسلکی تنظیم شده وبعضًادارای اغالق وابهام نیز می خاص،درسط

باشدکه فهم آن برای هرکس کارآسان نیست حتی بسیاری از اشخاص مسلکی نیز 
نمیتوانندمفهوم حقیقی آنرا  بدون دقاقت الزم درک نمایند.   بناًء فهم قانون مستلزم 

باشد.  اگر قضات گرامی کمی آموزش  یک سلسله مقدمات ودقاقت های الزم می 
وقت خودرا درراه درک  وتوضیح مفاهیم واقعی قانون بمصرف برسانند واخیر االمر 
یکجانب اصحاب  دعوی راکه ذیحق نمی باشند، مخاطب قرارداده برای شان 
بفهمانندکه قانون درموضوع مانحن فیه چنین حکم می کند وازین روممکن نیست که 

،من یقین دارم که موجبات قناعت وی تاحدودی فراهم حکم به مفادشماصادرشود
میشود واین کاردر حالی امکان پذیر است که ماآنرژی خودرا،وقت خودرا ، مقام 

 خودرا وآموخته های خودرا درخدمت مردم قراردهیم.
 

تاجائیکه به ستره محکمه مربوط است ،  فکر کردیم که قاضی ماصادق باشد، 
قاضی آرام باشد ونسبت به سایر ارگان های دولت معزز  درعین زمان توجه کردیم تا

 ومحترم قرارگیرد.
 ترانسپورت وسایر ،حقوق کادری ،معاش نظر قضات خویش از همواره از ما
 حدود امکان مواظبت نموده ایم. مسایل ، تا

 

 دارند مقام ریاست محکمه قرار که در نکنند چنین فکر قضات ماهمواره باید
مردم  اجرای کار فکر در خویش تکیه زنند و به مقام ومسند ایندچون به دفتر بی و

انجام خدمات قضایی به  حالیکه هدف اساسی موجودیت ارگان قضاء را در نشوند،
 طریق حاکمیت قانون وتأمین عدالت تشکیل میدهد. مردم از



 

 

 

همانگونه که قاضی القضات درمرکز ازتمام  امورقضایی مسؤولیت دارد، و 
رئیس محکمه استیناف نیزدر حوزه  سیستم قضایی، مواظبت مینماید، بطور کل از

والیت مربوط به مثابه نایب قاضی القضاات همان منطقه درمواظبت نظام قضایی دارای 
، نظارت از نظافت دفتر،  صحت اجراآت قضایی  عین مکلفیت هابوده ازسلیقه کاری ،

باشد،درغیر آن نمی توان قبول دیوانهاومحاکم مربوط وسایر امور مسؤول و مکلف می
 کرد که یک سیستم درست  قضایی داشته باشیم.

درسیستم  قضایی برخی کشورهاازجمله مصردفتر معلومات قضایی فعال است 
که قاضی القضات میتواندازدفتر خویش بااستفاده ازتکنالوژی معلوماتی معاصر ، بدون 

 حاصل نماید. صرف وقت اضافی ازتمام جریان های قضایی کشوراطالع
 

فتر معلومات قضایی ازجمله برنامه تنظیم د نداریم ، مگر ماهنوز این سیستم را
همکاری  واریم بامساعدت وکه امید  های کاری قوه قضائیه می باشداولویت 

 بطور مالی این امکانات را فراهم شدن زمینه های تخنیکی و اهل خبره و متخصصین و
 مراکز والیات بلکه در عموم محاکم نه تنها در با ارتباط ما مطلوب بدست آریم و

سمینیار  آنزمان  مجبوریم به تدویر کنفرانس ها، ولسوالی ها نیز قایم گردد. تا مراکز
ورکشاپ های قضایی ونیز به اخذ راپورهای احصائیه قضایی وگزارش های کاری  و ها

 نماییم. اکتفا
 

 دوستان گرامی!
معین زمانی به مقصد تبادل  مقطع در باید اسیمینار ه تدویرکنفرانس ها و 

آگاهی از برنامه ها وتحوالت نوین قضایی  ، حل مشکالت مهم قضایی وتجارب
دوجانب بدانیم  رؤسای محاکم  هر و تا ما دید ها بعمل آید دید و باز صورت گیرد و

ویر تد که ماچه میخواهیم ،شماچه میخواهید ومردم ماچه میخواهند ، وحتی مردم بعداز
 واقع شد. مفید لویه جرگه عنعنوی صلح ازماچه می خواهند و چگونه می توان بان ها

 



 

 

باشد،  بین ستره محکمه وقضات محاکم تعارف وآشنایی کامل موجود باید
 قوه قضائیه زیاد صورت توقع مردم از هر مهمتر ازان اینکه مردم چی میخواهند ، در

صادق ودقیق باشند ، زیرا  محتاط، سیارهای شان ب است. ازینرو قضات باید درکار
 امور محوله و پیشرفت درکار های قضایی فقط باین امر ساده سازی وسهولت در

راضی  خوش و کرده اند که باالی شان اعتماد خالصه میشود که  قضات مردم را
 بسازند.
 تجارتی، مدنی، جمله جزایی، قضایای مختلف از مبرهن است که  محاکم در                 

متقبل میشوند ولی در عمل  زحمات زیادی را فامیلی وسایر امور ،  احوال شخصیه
چون ستره  که احکام قطعی ونهایی محاکم کمتر مجال تطبیق می یابد، دیده میشود
آن نظارت از تطبیق احکام قطعی ونهایی  محاکم به پیروی از رأس  وسایر محکمه در
اداره تعقیب احکام نهایی وقطعی  مه مصمم است تابعهده دارند، ستره محک محاکم را
 ایجاد وباین موضوع نظم قانونی وسرعت عمل بخشد. محاکم را

رؤسای  تا اجراآت محاکم ، تصویب نمود از ستره محکمه برای آگاهی بهتر
محاکم در هرسه ماه  یک مراتبه مطابق پرسش نامه مطرح شده که به تائید شورای 

جواب داده و  به پرسش ها و ضرشورایعالی حاضر شوندعالی رسیده است به مح
تأمین رابطه مرکز   با تا اداری محاکم توضیحات الزم ارائه نمایند قضایی و پیرامون کار

راه حل آن  والیات فهمیده شودکه کدام کار ها انجام یافته ومشکالت درکجاست و با
 عملی برداریم. و مردم گام های استوار چیست؟ تابتوانیم درحصه جلب اعتماد

سا و اعضای مسلکی دوایر         عموم مستشاران قضایی ، رؤ دراخیر از
رؤسای   ، رؤسای دیوان های محکمه استیناف ،ستره محکمه، رؤسای محاکم والیات

بارعایت مصوبات این کنفرانس ، محاکم ابتدائیه وآمرین وثایق  شهر کابل  میخواهم 
أمین  عدالت قضایی واحقاق حقوق حقه مردم توجه روشنی حاکمیت قانون  به ت در

کافی مبذول داشته و باآنچه گفته آمد روحیه خدمت گزاری به مردم رادرخویش زنده 
 نگهداشته مصدر خدمت گردند. موفقیت همه شمارا از بارگاه ایزد متعال خواهانم.

 مؤفق  باشید            



 

 

 

  ارزیابیارزیابی
 نتایج ودستآوردهای

 بمنظور ساده سازی اجراآت قضایی 1390یی کنفرانس می قضا
 
 
 

فضیلتمآب محترم پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات وسرپرست 
ستره محکمه ،عالیجنابان  اعضای شورای عالی ،مستشاران قضایی ،رؤساء 
واعضای مسلکی دوایرمرکزی ،رؤسای محاکم استیناف والیات ومرکز، سایر 

 رکنفرانس ملی قضایی.قضات ومنسوبین اشتراک کننده د
 

تدویر کنفرانس ها، سیمینار ها وورکشاپ های قضایی  درفاصله های 
معین  سبب می شودتارؤسای محاکم ازنزدیک بارهبری ستره محکمه بازدیدهایی 
داشته از پالیسی وتحوالت قضایی که درنتیجه پروگرام های اصالحی قوه قضائیه 

ان همچو مجالس علمی  تجارب رویدست می باشدازنزدیک آشناشوندودرجری
خود راارائه دهند و از تجارب دیگران استفاده برند. و ازجانب دیگر  برنامه های 
مهمی راکه درامر تأمین عدالت وحاکمیت قانون مؤثرمیباشد، ارزیابی نمایند ، 
بمقصد حل معضالت مهم قضایی بحث وشورنموده تصایم الزم  رااتخاذ وبمنظور 

انین مربوط توضیحات ، طرزالعمل ها ورهنمودالزم را تنظیم درک وفهم واضح قو
وارائه دهند وگذشته ازان اسنادساده سازی اجراآت قضایی راکه نه تنها برای 
منسوبین محاکم بلکه برای اصحاب دعوی واسناد،دراحقاق حق وتنظیم وثایق 

ارزيابي كانفرانس ملي قضائي توسط قضاوتپوه بهاوالدين "بهاء" عضو شوراي عالي ، رئيس ديوان 
 جزاي عمومي ستره محكمه و رئيس جلسه عمومي كنفرانس به متن ذيل صورت گرفته است.



 

 

قانونی سهولت رادرقبال دارد، با غور وخوص موردتاییدقرارداده آماده طی مراحل 
 می سازند.

کنفرانس ملی قضایی نیز به ابتکار ستره محکمه جمهوری اسالمی 
باپیام جاللتمآب محترم رئیس جمهوری  1390افغانستان روزچهارم جدی 

اسالمی افغانستان و بابیانیه اساسی ایکه توسط فضیلتمآب محترم قاضی القضات 
انست  پروگرام کاری  ایراد شد، گشایش یافت  ودرخالل مدت  سه روز قبل  تو

 خویشرا طبق تقسیم اوقات معینه به تحقق برساند.
اعضای سیمینار درچهار کمسیون اساسی ، داراالنشاء وکمسیون های 
معاونه  تنظیم گردید که در رأس هرکمسیون اساسی یک یادو عضوشورای عالی 

 قرارداشت.
 ترکیب کمسیون هاعبارت بود از:
ین کمسیون  بعد ازغور براستهداآت کمسیون اول درامورجزایی:  ا

( توضیح قانونی رادرارتباط قانون جزاء وقانون 16واصله از محاکم به تعداد )
 اجراآت  جزایی تنظیم وارائه نمود. 

همچنان کمسیون جزاء  رهنمودساده سازی فیصله وقرار قضایی محاکم  
بحث راکه  جزائی رامورد غورقرارداده و پس ازشور وبحث کافی  رهنمود مورد

شامل مقدمه، نمونه های دعوی ، جوابیه متهم ، فیصله  و قرار می باشد،  تائید 
نمود که بعدازتاتید جلسه عمومی کنفرانس وتصویب شورای عالی ستره محکمه 

 به منصفه عمل قرارخواهدگرفت.
کمسیون دوم در امورمدنی، حقوق عامه ،  فامیلی واحوال شخصیه :  این 

، امون امورمدنی ، مسایل حقوق عامهستهداآتی را که پیرکمسیون  نخست ا
حقوق فامیل واحوال شخصیه ازمحاکم مواصلت نموده بود مودرغورقرارداد 

 ( عنوان توضیح قانونی رادرزمینه های فوق ارائه نمود. 48ودرنتیجه )



 

 

همچنان رهنمود ساده سازی فیصله هاوقرارهای محاکم مدنی ، حقوق 
ال شخصیه را که شامل مقدمه، دعوی،دفع  دعوی فیصله ها عامه ، فامیلی واحو

وقرارهای نمونه وی محاکم ابتدائیه ، استیناف وستره محکمه می باشد ،  به شور 
وبحث  گرفت ودرنتیجه پس ازتبادل نظروتجارب  رهنمود وضمایم آن را باپاره 

 ای از تعدیالت وتصحیحات الزم تایید کرد.
ن بعدازتائید جلسه عمومی وپس از هردوبخش مصوبات این کمسیو

 تصویب شورای عالی ستره محکمه نافذخواهدشد.
داآت  واصله درین کمسیون ابتداء استه کمسیون سوم : در امورتجارتی:

ارتی مورد غور قرارداده شد و به ارتباط آن چهار توضیح ازمحاکم در قضایای تج
 قانونی تهیه وتنظیم گردید.

مودساده سازی فیصله وقرار های محاکم نان  درین کمسیون رهنهمچ
تجارتی مورد غوروبحث قرارداده شد که درنتیجه  رهنمودموردبحث  شامل 
مقدمه ، دعوی مدعی، دفاع مدعی علیه  ،وفیصله وقرار های تجارتی درمحکمه 

ه  میباشد باضمایم آن تائید دیوان ستره محکم ابتدائیه ،  محکمه استیناف  و
هداآت ورهنمود موردبحث  بعد ازتائید جلسه عمومی ، هردوبخش استگردید

 کنفرانس وتصویب شورای عالی ستره محکمه نافذخواهدشد.
 

درآغاز   در اموروثایق ،مسایل اداری ومتفرقه: -کمسیون چهارم 
استهداآت واصله  ازمحاکم بارتباط اموروثایق ومسایل اداری ومتفرقه  موردغور 

( توضیح  28یجه پس ازشوروبحث  ، تعداد )این کمسیون قرار داده شد ودرنت
 قانونی تنظیم وارائه گردید.



 

 

بهمین ترتیب درکمسیون مذکور  اسناد ساده سازی دراموروثایق که 
شامل یک مقرره  وشش رهنمودمی باشدموردغور وبازنگری قرار گرفت و پس 

 ازشوروبحث ومداقه الزم تائید گردید.
عمومی و تصویب شورای عالی  مصوبات این کمسیون بعداز تائیدجلسه

 ستره محکمه نافذ خواهد گردید.
تاجائیکه به مالحظه میرسد  کنفرانس طی سه روز گذشته  چه درجلسات 
کمسیونها وچه درجلسه عمومی  درمدت کم کاربس بزرگی راانجام داده است. 

دلگرمی تام درحل مسایل مطروحه  باتشریک مساعی و بحث و وپس از شور
 استهداآت واصله از برابر پهلوی تنظیم وارائه توضیحات قانونی در رد پرداخته و
زمینه ساده  در روشن را های واضح و ، رهنمودطبخش های مربو محاکم در

حقوق عامه ، فامیلی واحوال سازی اجراآت قضایی  درساحات جزایی ، مدنی ، 
باال  ن دراد که تفصیل آقرارد تائید نیز مورد راوثایق ، تجارتی وامورشخصیه

 یافت. تحریر
باآنچه گفته آمد، دستآوردهای کنفرانس ملی قضایی رادرزرمینه های 
یادشده که درنتیجه کارمفیدومثمراعضای شرکت کننده آن بخاطرانجام 

.ا مفید  بهتررسالت قضایی صورت گرفته است،به نماینده گی ازستره محکمه ج.ا
 و متعال توفیق مزید رگاه ایزدبا وبرای همه شان ازو مثبت ارزیابی مینمایم 

 عادارم. استد صحتمندی کامل را
  والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته                                     



 

 

 
  قطع نامهقطع نامه

 کنفرانس ملی قضایی
 )ساده سازی اجراآت قضایی(

 1390جدی 7کابل:
 
 

انستان، کنفرانس ملی قضایی به تجویز ستره محکمه جمهوری اسالمی افغ
بمقصد غوروتنظیم رهنمودهای ساده سازی اجراآت قضایی ، برخی ازاستهداآت 
وتبادل تجارب ودریافت راه حل های مناسب ومعقول ،درپرتو احکام شریعت وقانون 

باپیام جاللتمآب محترم رئیس جمهوری  1390به روزیکشنبه چهارم ماه جدی سال 
مینارتوسط جاللتمآب محترم پوهاندعبدالسالم اسالمی افغانستان وارائه بیانیه اساسی سی

عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه درشهرکابل ،درمقر ستره محکمه 
 برای چهار روز دوام کرد. 1390گشایش  یافت والی هفتم جدی 

 مشمولین کنفرانس ازترکیب اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه ،
دوایر مرکزی ،رؤسای محاکم والیات،  مستشاران قضائی ، رؤساء واعضای مسلکی

رؤسای دیوانهای محکمه استیناف ، رؤسای محاکم ابتدائیه شهر وآمرین وثایق شهر 
 ( نفرتشکیل یافته بود.200کابل به کمیت )

این کنفرانس امورمحوله رادرچهارکمسیون اساسی ذیل مورد بحث ،غور          
 وبررسی قرارداد: 

لملك "كاموي" آمر عمومي اداري قوه متن قطع نامه در جلسه اختاميه توسط قضاوتپوه دوكتور عبدا
 قضائيه قرائت گرديد.



 

 

مودساده سازی اجراآت قضایی کمسیون اول درارتباط رهن .1
درامورجزائی وتثبیت فورم های فیصله وقرار ازلحاظ شکل 

 وطرزتحریر وتوضیح به استهداآت جزایی.

کمسیون دوم: درمورد رهنمود ساده سازی اجراآت قضایی به ارتباط  .2
مسایل مدنی ، احوال شخصیه وحقوق عامه، تثبیت  فورم های فیصله 

 ریر  وتوضیح به استهداآت مدنی .وطرز  تح حاظ شکلوقرار ازل

 ساده سازی اجراآت قضایی در : بارتباط رهنمود سومکمسیون  .3
موضوعات تجارتی، تثبیت فورم های فیصله وقرارهای تجارتی 

 وتوضیح به استهداآت تجارتی.

کمسیون چهارم: بارتباط رهنمود های ساده سازی دراموروثایق  .4
 اآت واصله درموارد فوق.،مسایل اداری ومتفرقه وتوضیح به استهد

کمسیون های کنفرانس بعدازظهر روزچهارم جدی وروزهای پنجم وششم 
جدی بطور منظم وپیگیر برآجندای مطروحه بحث ،غوروبررسی بعمل آورده نظریات و 
پیشنهادات شان را درجلسات متعدد ودرجلسات عمومی خویش طی یادداشت های 

ت مندرجات آنهامطالب این قطع نامه تنظیم جداگانه تنظیم وارائه نمودندکه بارعای
 وتصویب گردید.

 مشمولین کنفرانس مراتب ذیل را به اتفاق آراءبه مثابه قطع نامه صادرنمود:
همانگو نه که درپیام رئیس جمهوری اسالمی افغانستان انعکاس یافته است ،   .1

وساده  تطبیق  ستراتیژی مبارزه بافساداداری  ،  اصالح اداره  وایجاد سهولت
سازی دراجراآت قضایی به منظور تأمین عدالت وتعمیم قانونیت ،  ودرایجاد 
فضای صلح وامنیت ازعوامل مهم بشمارمی آید، بناًء اشتراک کنندگان 
سیمینارمتعهد اند که جهت تحقق  عوامل واهداف فوق ازهیچگونه سعی 

 ومجاهدت الزم دریع نمی نمایند.

پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات  بیانیه اساسی سیمینار که توسط .2
وسرپرست ستره محکمه  ج.ا.ا ارائه گردید،درواقع معرف واقعی کار کرد 



 

 

های ستره محکمه طی چهار سال گذشته میباشد،موردتائیدسیمینار قرارگرفت 
 وحمایت قاطع خویش راازمجموع مطالب آن اعالم میداریم.

محکمه تحت پروگرام وبرنامه  تمام اقدامات الزمی که ازجانب رهبری ستره .3
های اصالحات قضایی درزمینه های بهبود وضعیت قضات،نوسازی وبازسازی 
تعمیرات محاکم ومنازل رهایشی منسوبین قوه قضائیه ،تأمین امنیت محاکم 
وقضات، امورترانسپورت و سایربرنامه های دارای اولویت انجام گردیده 

درعرصه های مختلف کاری ، ویاتحت کارمی باشد و تحوالت عمیقی که 
کادری ، بسط وتوسعه مناسبات بین المللی وتأمین هم آهنگی باارگانهای 
حراست قانون ،مبارزه بافساداداری ، توسعه برنامه های آموزش قضات،تأمین  
مرکزیت واحد و سایر اقدامات درعرصه های تأمینات  فزیکی  ولوژستیکی 

ربوده درامرارتقای پرستیژ قوه قضائیه  قوه قضائیه ازجمله اقدامات مفیدومثم
مهم و با ارزش می باشد،اعضای کنفرانس این تالش های همیشگی وخستگی 
ناپذیر رابدیده قدر نگریسته آنراتائید می نمایدوتوقع میبرد تاامورمذکورهرچه 

 بیشتروبهترادامه یابد.

م ا درسیمینار عالی رؤسای محاکداتی راکه رهبری ستره محکمه ج.ا.تعه .4
(  درمورد بهبودوضع معیشتی قضات بعمل 1386عقرب  17-11منعقده )

آورده بودند،بطور مثبت ومطلوب ایفاءگردیده ودرتعیین معاش ماهوار قضات 
وحقوق کادری آن هاتوجه خاص والزم صورت گرفته است. این اقدامات 

 ستره محکمه  موجب خرسندی و رضایت مندی ماوسایر قضات  میباشد.

رانس متعهد اند که بادرک رسالت خطیرقضایی ،درحفظ اعضای کنف .5
پرستیژقوه قضائیه  بهتر ازپیش بکوشندودرراه تعمیم قانونیت وتأمین عدالت 

 ازهیچگونه مساعی دریع نورزند.

مشمولین سیمینارمتعهدمیباشندکه درامرامحای پدیده فساداداری ،ارتشاء  .6
 قاطع و پیگیرنمایند.وسایر مواردیکه به حیثیت قضاء لطمه میزندمبارزه 



 

 

رهنمودهای ساده سازی اجراآت قضایی راکه قباًل ازطریق کمسیون ساده   .7
سازی اجراآت قضایی طرح وتنظیم گردیده در کمسیونهای مربوط سیمینار 
بادقت تام ارزیابی ودرنتیجه تبادل تجارب بعد ازتصحیح وتعدیالت  الزم 

 تائیدگردید.

صله هاوقرارهای محاکم درعرصه جزایی ، رهنمودها بانمونه های فی        
 مدنی، احوال شخصیه،حقوق اموتجارتی موردتائید سیمینار قرارگرفت.

تطبیق وترویج رهنمود ونمونه ها محاکم رادر امرتحریر وساده سازی          
طوری کمک می رساند که خدمات قضایی درمدت کم وعاری از ط مربو امور

 نمونه های منضمه آنرا و ها نس این رهنمودفرایابد. لهذاکناشتباهات انجام 
 تعمیم خواهد و تائید مینماید که بعداز تصویب شورایعالی ستره محکمه نافذ

 گردید.
         

م وترتییب سیت های که سلسله تنظی کنفرانس پیشنهاد می نمایند         
 تا یابدقرارها روی اشکال وعناوین مختلف دیگرنیزادامه  ونمونوی فیصله ها 

مطالعه قضایای مختلف به طرز تحریر درست اسنادقضایی آشنایی و  محاکم با
 مهارت کامل حاصل نمایند.

توضیحاتی که در برابر استهداآت محاکم صورت گرفته زیر عنا وین: توضیح 
وق عامه ، فامیلی به استهداآت جزایی ، توضیح به استهداآت مدنی ، حق

  واحوال شخصیه .
ه استهداآت امورتجارتی وتوضیح به استهداآت اموروثایق ، مسایل توضیح ب  .8

اداری ومتفرقه تنظیم گردیده تائید گردید ، این بخش نیزپس از اصئیب 
 شورایعالی ستره محکمه تعمیم خواهد شد.

دراخیر اعضای کنفرانس بادرک عمیق از رسالت قضاءدراسالم ودرافغانستان  .9
عت وقانون وسایراسنادتقنینی اعم ازمقررات ،متعهداند که باتطبیق احکام شری



 

 

،لوایح ، سیمینار ها،مصوبات ومتحدالمالهای ستره محکمه  امورمحوله 
 رااجراء نمایند وتمام فعالیت  خویش رابه محورعدالت متمرکز سازند.

 ومن اهلل التوفیق                                                
 

 
 
 

  مصوبهمصوبه
  ای عالی ستره محکمه ج.ا.اای عالی ستره محکمه ج.ا.اشورشور

 درباره

 اسناد ومصوبات
 1390-کنفرانس ملی قضایی 

 پیرامون
 توضیح قانونی به استهداآت

 و
 ساده سازی اجراآت قضایی

 ش1139ر3ر2( مورخ 264شماره )



 

 

 
 

 
 

    در تاالر کنفرانس های 1390جدی 4کنفرانس ملی قضایی که بتاریخ 
کالم اهلل مجید وباقرائت پیام جاللتمآب رئیس تالوت آیاتی از  ستره محکمه ج.ا.ا با

باصدور قطع نامه  1390جدی  7جمهوری اسالمی افغانستان گشایش یافت وبه روز 
خاتمه پذیرفت  نه تنها ازنظر کمی وکیفی قابل مالحظه است بلکه  در امر توضیح 

ت وثمر قانونی به استهداآت محاکم ودر زمینه ساده سازی اجراآت قضایی ، مفید ، مثب
 بخش  بوده است.

 

کنفرانس مسایل مطروحه راازطریق کمسیون های اختصاصی چهارگانه :  
کمسیون امورجزایی ، کمسیون امور مدنی ، حقوق عامه ، فامیلی واحوال شخصیه ، 
کمسیون امورتجارتی  وکمسیون اموروثایق ، مسایل اداری ومتفرقه  مورد غور قرارداد 

 ص ورهنمودی راصادرنمود.ودرمورد هریک تصاویب مشخ
 

، ه پس ازتائید جلسه عمومی کنفرانسمصوبات کمسیون های چهارگان و اسناد
ازطریق داراالنشاء کنفرانس توحیدومنسجم گردیده جهت غور نهایی وتصویب به 

 شورای عالی ستره محکمه محول گردید.
 

را شورای عالی ستره محکمه بامالحظه اسنادومصوبات کنفرانس مراتب ذیل 
 .تصویب نمود

  
 

پیام رهنمودی جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان و بیانیه   اول:
القضات  قاضی« عظیمی»اساسی کنفرانس که توسط فضیلتمآب پوهاند عبدالسالم 

های  ا ایراد گردید ومبین ارزیابی فعالیت ودست آوردوسرپرست ستره محکمه ج.ا.



 

 

مورد تائید کنفرانس  هدایات می باشد و واعد وقوه قضائیه طی  پنچ سال گذشته ، ق
 تصویب گردید. دیگر تائید و واقع شده است ، یک بار

 

محاکم مراتب آن را تاجائیکه به کار قضاء مرتبط می باشد، جدًا رعایت 
 نمایند.

 

( موضوع  40توضیح قانونی به استهداآت محاکم در امورجزائی بداخل) دوم:
هاوقرارهای قضایی محاکم در  قضایای جزایی شامل  و رهنمود ساده سازی فیصله

سیت فیصله وقرارهای نمونه وی محاکم ابتدائیه  ، استیناف وفرجام باضمایم آن تائید 
 وتصویب گردید.

 

توضیح قانونی به استهداآت محاکم درزمینه های مدنی ، حقوق عامه ،  سوم:
ه سازی فیصله ها و قرار ساد (  موضوع  ورهنمود46فامیلی واحوال شخصیه بداخل )

 ، حقوق عامه و احوال شخصیه  شامل سیت فیصله وهای محاکم در قضایای مدنی
فرجام  باضمایم  آن مورد تائید  ، استیناف ونمونه وی درسطح محاکم ابتدائیه قرار های

 وتصویب  قرارگرفت.
 

( موضوع 5توضیح قانونی به استهداآت  محاکم تجارتی بداخل ) چهارم :
نمود ساده سازی فیصله هاوقرارهای محاکم تجارتی شامل سیت های نمونه وی وره

فیصله وقرار در  مراحل مختلف ابتدائی ، استینافی وفرجام باضمایم آن تائید وتصویب 
 شد.

،  توضیح قانونی به استهداآت واصله محاکم به ارتباط اموروثا یق پنجم:
سناد ساده سازی در اموروثایق شامل  ( موضوع   وا33مسایل اداری ومتفرقه بداخل )

 ذیل: رهنمود 6یک. مقرره و
 

 رهنمود توضیحی دراموراجرای وثایق . .1

 رهنمود مربوط به محصول فیصدی وثایق وفیصله ها . .2



 

 

 رهنمود فورم دورانی اسناد ملکیت. .3

 رهنمود توزیع نکاحنامه. .4

 رهنمود ثبت وثیقه نکاح نامه. .5

 اکم استیناف.مقرره مثنی وثایق درمخازن وثایق مح .6

وثایقـی که ثبت آن  و رهنمود رسیده گی به صـحت وعدم صحت اسناد .7
 دراثـر حوادث ووقایــع ازمیان رفته است.

که بعد ازتطبیق  یک دوره امتحانی درمحاکم وادارات وثایق ،جهت غنامندی هرچه 
ب بیشتربازنگری ، تکمیل وتائید شده است  ، بارعایت اصالحات وا رده تائید وتصوی

 گردید.
محاکم وادارات وثایق وثبت اسناد ،  مقرره ورهنمودهای مذکور رابطوردقیق 

 تطبیق نمایند.   
ساحات مختلف مندرج موا د دوم تمام رهنمود های ساده سازی در ششم:

م این مصوبه به حیث نمونه تنظیم شده  ومحاکم می توا نند با مالحظه آن وپنج
 استفاده نمایند  درصدور فیصله هاوقرارهای مربوط 

هرگاه درمورد بهبود آن نظر مشخص داشته باشند ، موضوع را به کمیته ساده 
 سازی اجراآت قضائی ستره محکمه رسمًا ارجاع دارند.

کمیته ساده سازی اجراآت قضائی برطبق مطالبه کنفرانس فعالیت خویش 
الیت بعد از تصویب رادرزمینه  تنظیم سایرسیت های نمونه وی ادامه دهد، نتیجه این فع

 شورایعالی ستره محکمه به محاکم ابالغ  گردد.
 

ینی پیشنهاد شده اجراآت ذیل عملی اسناد تقن درموردتسوید طرح  هفتم :
 گردد:



 

 

بنابر مطالبه کمسیون امورمدنی ، حقوق عامه  فامیلی واحوال شخصیه ،  الف :
ایی جمهوری اسالمی طرح جدید قانون اصول محاکمات مدنی در مطابقت باسیستم قض

 افغانستان تسوید گردد.
برطبق مطالبه کمسیون امور وثایق ، مسایل اداری و متفرقه ، طرح قانون  ب :

حقوق و امتیازات قضات وطرح مقرره امور ذاتی قضات تهیه وجهت طی مراحل 
 قانونی آماده گردد.

 
ت داراالنشاء کنفرانس به همکاری ریاست عمومی تدقیق ومطالعا هشتم:

 اسنادومصوبات فوق را آماده نشرنماید.
 

به خاطر تعمیم مصوبات کنفرانس وتطبیق محتویات آن ، رؤسای محاکم  نهم:
استیناف ، سیمینار ها وورکشاپ های  رادر مراکز والیات مر بوط دایرنمایندومنسوبین 

 قضایی خویش را به مطالب کنفرانس آگاه سازند.
 

ارش جامع ازتطبیق محتوای این مصوبه را رؤسای محاکم استیناف ، گز دهم:
 ششماه بعدازتاریخ صدور آن ، به مرکز ارائه دهند.

 
ومصوبات کنفرانس عجالتًا به تیراژ سه هزارنسخه طبع  و در  اسناد یازدهم:

 اختیار محاکم ومراجع مربوط قرارداده شود.



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البوم فوتو هاي 
 كنفرانس ملي قضائي
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