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 داراالنشاء شورای عالی :
رياسببت محکمببه اسببتينا  واليببت  1393ر6ر10مببور   478اسببتهدائيه شببماره 

 کابل واصل و حاوی متن ذيل است:
قببانون اجببراات  1363ر3ر15) طوريکببه بببه شببما بهتببر معلببوم اسببت بببه تبباري  

افببو و مرعببیاال جببراء گرديببده اسببت .  درمببورد تطبيببق و طببرز جزايببی جديببد ن
ر رهنمبايی ميباشبيم کبه مبتن مبوکور  120العمل اجرای ماده  قانون مبوکور طالب

 قرار ذيل است :
هرگبباه رببارنوال بببه حکببم صببادره محکمببه ابتدائيببه درجببرم جنايببت مبنببی بببر » 

ه مببتهم را قبببل از رسببيده گببی بببه اصببل فيصببله مببورد اع ، ت برائببتت توقيبب تببرا
هايی وی تصمم الزم اتخباذ  ه و يا ر طور مستعجل رسيده گی و در زمينه توقي
خالل مببدت پببانزده روز امببر تمديببد  نمايببد ت هرگبباه محکمببه فوقببانی حببد اکثببرد

هببا مي ب ه مبتهم را صبادرننمايد مبتهم فبورا  ر ه « ردد توقيب آيبا همبين ادامبه توقيبب
ه درضميمه دوسيه به محکمه تقازجا ر رارنوال موظ  ديم گردد يا چطور؟ (ن

طوريکه متن استهداء توام با نظر تدقيقی رياست عمومی تبدقيق و مطالعبات ببه 
ور   شورای عبالی سبتره محکمبه گبزارف يافبت  بباالثر  1393ر7ر22جلسه م

 هدايت ذيل صادرگرديد: 1115قرار تصوير شماره 
ه مبتهم تصبميم قضبايی ميباشبد ت ربارنوالی اسبتينا  قببل از ا»  حالبه چون توقي

دوسيه به محکمه استينا  توام با پارچهابالغ پيشنهاد سرنوشبت مبتهم را مبنبی 
هايی با ارائه داليل به محکمه استينا  تقديم بدارد ت اينکه  بر تمديد توقيه ويا ر
محکمه استينا  آنرا می پويرد يا نميپويرد ازصالحيت قانونی محکمه استينا  

 «می باشد . 
ر طی نامبه  ر تصوي ببه رياسبت محکمبه  1393ر8ر4مبور   650شبماره مرات

استينا  کابل اخبار و بدينوسيله متحد الماال  به محاکم استينا  و مراجع مربوط 
م را بببه محبباکم مربببوط تعمببيم و عنببد الموقببع مطببابق آن  اخبببار شببد تببا موضببو

 اجراات بعمل آورند . 
  1393ر8ر17مورخ  1845الی 1788متحد المال شماره

 ورای عالی :داراالنشاء ش
ور   928نامه شماره   رياست تحريبرات سبتره محکمبه ازاثبر  1393ر5ر29م

ور   3724پيشنهاديه شماره رياسبت عمبومی ربارنوالی تمييبز  1393ر5ر26م
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جببرايم عليببه امنيببت داخلببی و خببارجی مقببام محتببرم لببوی رببارنوالی بببه مببتن ذيببل 
 مواصلت ورزيده است :

ببه  1393ر3ر15جزايبی جديبد ازتباري  ) بادرنظر داشت اينکه قانون اجبراات 
ر و  ه ت تحقيببق ت تعقيبب بعببد نافببو گرديببده و اجببراات مراحببل مختلببه شببامل کشبب
در  آن از لحبباظ  محاکمببه درآن پببين بينببی گرديببده اسببت امببا در برخببی مببواد منبب
م ايجبا  توضبيح  ر تطبيقبی آن اشبکاالت وجبود دارد کبه موضبو امکانات جوانب

 ا می نمايد که ذيال  به  آن اشاره مي ردد :مال رـويا صدور مصوبات و متحد ال
قببانون اجببراات جزايببی هرگبباه رببارنوال بببه حکببم صببادره  102متکببی بببه مبباده 

، نمايد ت  محکمبه فوقبانی  محکمه ابتدائيه درجرم جنايت مبنی بر برائت اعترا
ه مببتهم تصببميم اتخبباذ  قبببل از رسببيده گببی بببه اصببل قضببيه  در ارتببباط بببه توقيبب

 يکه دراين ارتباط مطرح مي ردد مينمايد ت سواالت
دامه توقيه متهم رادرچنين حالت ايا -1 ـارنوال ابتدائيبه ببه محکمبه ربتقاضای ا

 محترم استينا  مطرح نمايد يا رارنوال استينا  . 
د  ادامببه توقيببه کببه در شببراي    -2 حضببور مببتهم در محکمببه اسببتينا  بببه هبب

 کنونی امکانات محدود دارد حتمی ميباشد يا خير . 
ه بعببدازحکم محکمببه ابتدائيببه مبنببی بببر برائببت الومببه  اجببرا  -3 ات ادامببه توقيبب

قبانون  4قبانون اساسبی و مباده  25توس  محکمبه اسبتينا  در مغبايرت ببه مباده 
واهد گرفت .  جزاء قرارنخ

قانون اجراات جزايی جديد ديوان محترم ستره محکمه  179متکی به ماده   -4
 ، ی فيصببله محکمببه اسببتينا  بببه رنوال ببباالارببدر مرحلببه تمييببز بعببد از اعتببرا

و ويببا تاييببد فيصببله تصببميم اتخبباذ مينمايببد ت آيببا مقببام محتببرم سببتره محکمببه  نقبب
درمرحلببه تمييببز بببدون دو حالببت فببوم الببوکر درمببورد فيصببله اسببتينا  تصببميم 

 دي ری اتخاذ نموده ميتواند ياخير.
جازات خاصتا  ديوان ستره محکمه د رحالت انفاذ فعلی قانون متوکره به تشديد م

 حکم ميتواند ياخير . 
وم تحت غور رياست عمومی تدقيق و مطالعات قرارگرفت وبباالثر  استهدائيه ف

 در زمينه چنين ابراز نظر به عمل آمد :
ه  102ماده »  ، ببه برائبت مبتهم و توقيب قانون اجراات جزايی درمورد اعتبرا

ببر دوام احتياطی وی به تجويز محکمه ذيصالح صراحت تام دارد ت حکم مبنی 
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قبانون جبزاء قرارنبدارد  4قبانون اساسبی و مباده  25توقيه در مغايرت  با ماده 
قببانون اجببراات جزايببی هرگبباه محکمببه فوقببانی  102زيببرا طبببق مفبباد مببتن مبباده 

هبا  15درخالل مدت  ه متهم را صادر نه نمايد مبتهم فبورا  ر روز امرتمديد توقي
 مي ردد .

در  مباده  های من قبانون اجبراات جزايبی جديبد تمبامی  279الوه برصالحيت 
های مقام عالی ستره محکمه و ديوانهبای محتبرم آ ن طبور مفصبل در الحيت 

قانون موکور مسجل  9ماده 2حيت قوه قضائيه خاصتا  فقره قانون تشکيل وصال
ر نمايد   .«گرديده است ت مرجع مستهدی ميتواند به مالحظه آن حل مطل

کمببه بادرنظرداشببت نظببر تببدقيقی فببوم بببه مقببام محتببرم شببورای عببالی سببتره مح
 هدايت ذيل را صادر نمود : 1393ر6ر25مور   836موجر مصوبه شماره 

موضببوعات جزايببی درهببر مرحلببه ای ازمحبباکم  کببه قرارداشببته باشببد اعببم  -1) 
ازمحببا کببم ابتدائيببه ت اسببتينا  و سببتره محکمببه رببارنوالی مربببوط در قبببال آن 

الزم مينمايد .  اجراات
ه متهم درمغايرت باماده حکم م -2  4قانون اساسی و ماده  25بنی بر دوام توقي

 قانون جزاء قرارندارد .
ر  مبباده  -3 قببانون اجببراات جزايببی نافببو  279عبالوه بببر صبالحيت هببای منببد

های ديوانهای ستره محکمه طور مفصل در ماده نهم قانون تشبکيل و  الحيت 
ان سبتره محکمبه از ن باه الحيت قوه قضبائيه صبراحت دارد ولبی هرگباه ديبو

بهتبر اسبت فيصبله را مسبتند ببه  بدانبدکميت ت مجازات محکمبه اسبتينا  راقليبل 
د ببه محکمبه اسبتينا  محبول احکام قانو ن نقو و قضيه را جهت انفصال مجبد

 (نمايد .
ر  طی نامه شبماره -4 ر تصوي ببه مقبام محتبرم  1393ر7ر27مبور   391مرات

 1845الببی 1766مال شببماره ـه طببی متحببد الببا رنببوالی اخبببار و بدينوسببيلرببلببوی 
ور   م به محاکم استينا  و مراجع مربوط اخبار شبد تبا موضبو 1393ر8ر17م

 الموقع مطابق ان اجراات بدارند .را به محاکم مربوط تعميم و عند
  1393ر8ر20مورخ  1925الی1846متحد المال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :
مبور   1384تبدقيق و مطالعبات راجبع ببه نامبه مدققين  قضايی رياست عمومی 

رياست محکمه استينا  واليت بدخشان از اثر استهدائيه رياسبت  1393ر3ر15
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الت در قضبايای  محکمه ابتدائيه شهری مرکز واليبت متبوکره دررابطبه ببه مشب
  433وال شخصيه درمناطق دوردست نظر تدقيقی خوين را ضم نامه شماره ـاح

 ل داشته که محتوی شرح ذيل است :ارسا 1393ر5ر18مور  
مببببور   1135) قبببببال  شببببورای عببببالی سببببتره محکمببببه طببببی مصببببوبه شببببماره 

 چنين تجويز نموده بود : 1393ر8ر16
ر و ميبراث ببه محباکم ولسبوالی هبا مرببوط اسبت »  قضايای احوال شخصبی نسب

ولببی قضببايای نکبباح و طببام آندببه بببه ازدوا  تعلببق مي يببرد بببه محکمببه احببوال 
واليت محول شود ودر والياتيکه هنبوز محکمبه احبوال شخصبيه شخصيه مرکز 

تشکيل نشده قضايای مربوط به ديوان مدنی محکمه شهری واليت محول شود  . 
» 

م طببی متحببد المببال شببماره  بببه  1393ر9ر24مببور   1675ا 1583مصببوبه فببو
عموم محباکم تعمبيم و بباالثر رياسبت محکمبه اسبتينا  واليبت بدخشبان درمبورد 

ها و مرکز واليت زياد ببوده چنين استهد اء نموده است  که فاصله ميان ولسوالی 
م جغرافيايی ت امنيتی وترانسپورتی حضور طرفين دعوی حکمين  به دليل اوضا
وم را ببه  تا هل خبره و شهود از ولسوالی ها به مرکز واليبت ت تطبيبق تجبويز فب

واهان تجديد نظر درين مورد شده ا  ند  . مشکل مواجه ساخته است لوا خ
م  در روشنی ماده   قانون تشکيل وصالحيت قوه قضائيه مورد غور  68موضو

 قرارگرفت و در زميه چنين ابراز نظر به عمل آ مد :
 ماده فوم درموردصالحيت محکمه ابتدائيه ولسوالی چنين صراحت دارد :

) محکمه ابتدائيه ولسوالی تمام قضايای جزای عمومی ت مدنی و احوال شخصيه 
مببه مي ببردد ت امببور خببانواده ( راکببه مطببابق بببه احکببام قببانون بببه پيشبب اه آن اقا) 

 (رسيده گی می نمايد .
در  فصببل پببنجم بببا  دوم قببانون اصببول  و نيببز طبببق صببراحت احکببام مببواد منبب
محاکمببات مببدنی رسببيده گببی بببه دعبباوی احببوال شخصببيه کببه مببدعی دران زوجببه 

کبه کبامال  در مطابقبت ببا باشدت ازصالحيت محکمه محل سکونت زوجه ميباشد 
 قانون تشکيل وصالحيت قوه قضائيه قراردارد . 68صراحت ماده 

ر دي ر قانون اصول محاکمات مبدنی درفصبل ششبم بخصبو  طبی مباده  ازجان
ه نمبوده کبه  8قضايای مربوط ببه امبور خبانواده را ضبمن  101 کت بوری تعريب

ه اسبت و چبون مباده مسايل نکاح ت طالم و آثار مربوط ازجمله آن به حسا  آمد
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قببانون تشببکيل و صببال حيببت قببوه قضببائيه در پهلببوی ذکببر احببوال شخصببيه  68
ازصطالح ) امور خانواده ( نيز تصريح نموده است ت بنابرآن ببه تاسبی ازحکبم 

وم و بارعايت حکم ماده  68ماده  قانون اصول محاکمات مدنی کبه  101قانون ف
يبه ولسبوالی هبا در قضبايای احبوال قانون خا  در زمينه ميباشبد ت محباکم ابتدائ

ذکببر اسببت ت  بببه شببمول  101شخصببيه ) امورخببانواده ( کببه تفصببيل ان درمبباده 
م حايزصالحيت رسيده گی دانسته ميشود. ال  قضايای نکاح و 

وم بالتفصيل به شورای عالی ستره محکمه تقديم گرديد بباالثر درجلسبه   ر ف مرات
 ن هدايت داده شد  . چني 664طی تصوير شماره  1393ر5ر21مور  

ور   1135مصوبه شماره »  شورای عالی منبوط ببه ايبن ببوده  1392ر8ر18م
درهر واليت محکمه خا  احوال شخصيه ايجاد ميشود و دروالتيکه محباکم  که 

قانون تشکيل وصالحيت قبوه  68احوال شخصيه ايجاد نشده باشد ت مطابق ماده 
ه زصبالحيت محباکم ابتدائيبه قضائيه ت رسيده گی به موضوعات احبوال شخصبي

 «ولسوالی دانسته ميشود . 
ر طی نامه  ر تصوي به رياست محکمه استينا   1393ر5ر27مور   457مرات

الماال  بببه محبباکم اسببتينا  و مراجببع مربببوط بدخشببان اخبببار و بببدين وسببيله  متحببد
م را بببه محبباکم مربببوط تعمببيم نمببوده عنببد الموقببع طبببق ان  اخبببار شببد تببا موضببو

 نمايند .اجراات 
 

 
 

وهن ون ارف:  «راجی»قضاوتپوه يادگار  پژ
 

  توضيح مفاهيم قانون مدنیتوضيح مفاهيم قانون مدنی
 ختم وصایت –پنجم 

 :311 مادۀ
 فۀ وصی در حاالت ذيل ختم مي ردد:ـوظي

 وفات شخص ناقص اهليت. – 1
ن هجببده سببال یت – 2 اينکببه بببه اسببا  م ر  رسببيدن شببخص نبباقص اهليببت بببه سبب

.  جده سال ی تبدوام وصايت امر شبده باشبدقرارمحکمهت قبل از رسيدن به سن ه
 اشد.ـنون بـتوه يا مجـور معـن موكـيدن به سـاينكه شخص ناقص اهليت حين رس
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 توضیح:
وم به ادامبه وصبايت وصبی محلبی بباقی نميماندوضبرورت  زيرا دردوصورت ف

ا  نمي ردد بناء  وظيفه وصی خاتمه پيداميکند.  احس
(  سببال ی 18ررسببيدن بببه سببن )م ردرصببورتيکه شببخص نبباقص اهليببت قبببل ا

معتوه يامجنون ثاببت گبردد درايبن صبورت دوام وصبايت وصبی بعبد از رسبيدن 
( سببال ی نسبببت احسببا  ضببرورت نيزادامببه 18شببخص نبباقص اهليببت بببه سببن )

 پيداميکندوختم نمي ردد.
 اعادۀ مجدد واليت ولی. – 3

 توضیح:
الحظه ماده ) ر شبناخته شبد285هرگاه ولی ب ه ياببه مبدت ببين (  اين قانون غائب

از يکسببال محکببوم بببه حبببم گببرددت محکمببه بببه تعطيببل واليببت  وی حکببم صببادر 
ببارفع اسببا  موجببه آن  می نمايد کهوشخص دي ری بحيث وصی مؤقت تعيين 

 حق واليت ولی مجددا  اعاده گرديده ووظيفه وصی مؤقت نيزخاتمه می يابد.
، اجرای آن تعين گرديدهغتم عمليكه وصی خا  ـخ - 4  است. ر

 توضیح:
ر  محکمه بصبطورمثال: شخصی که به دعوی مهارت داشته باشد  حيت الازط

وصی خا  بدعوی مربوط به اشخا  ناقص اهليت تعيين گرديده باشدودعوی 
مبوکور بمفباد شبخص نبباقص اهليبت خبتم گببردد دراينصبورت نيزوصبايت وصببی 

 خا  ختم مي ردد.
 زل وصی يا قبول استعفای وی.ـع - 5

 توضیح:
امه وصايت وصی باقی نمانده وظيفه وصی ختم ميشود.زير  امحلی برای اد

 فقدان اهليت قانونی وصی يا غيا  و يا وفات وی. – 6
 توضیح:

له: هرگاه وصبی درحبين وصبايت معتبوه ويبامجنون گردددراينصبورت نسببت  ا
 فقدان اهليت قانونی وصی ت وظيفه وصی نيزخاتمه پيدامی نمايد.

ر گردي ده وظيفه وصايت مختل شود وياوصی وفبات نمايبدت  :هرگاه وصی غاي
 وظيفه وصی نيزختم مي ردد.

 :312 مادۀ
 عزل مي ردد:ل ـوصی در حاالت ذي

در  مبواد ) هرگاه سببی ازاسبا  -1 ون ناقب( ايبن 290ت289حرمان وصبايت منب
 وجود گردد.ـم
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 توضیح:
جببرم  طورمثببال: وصببی نعببوذ بببار کافرومرتببدگرددويا بحکببم قطعببی محکمببه بببه

منبببافی آدا  عامبببه ياعفبببت وغيبببره محکبببوم بجبببزاء شبببودويامحکوم ببببه افبببال  
ت ها وصی عزل مي ردد.  شودتدرينصور

ت اهمبال ـاگر در ادارۀ اموال شخص ن – 2 تصبر  نمايبدت يبا   ا سبوءيباقص اهليب
 دم عزل وصی مصلحت وی بخطر مواجه باشد.عاينكه در 
 توضیح:

له:   درا در اداره امبوال شبخص نباقص وصی مکلفيت شرعی وقانونی خو گراا
همال ياسوء تصر  نمايد ت قانونا  معزول مي ردد. هليت ايفانکند ا  ا

ر شخص ناقص اهليبت راجبع ببه دعبوی حقبوقی   : هرگاه وصی بدعوی ازجان
مببر بببوط بببه شببخص نبباقص اهليببت بحيببث وصببی خببا  تعيببين شببده باشببد وصببی 

عببدم عببزل وصببی  مببوکور طببور شببايدوبايد وظيفببه محولببه را انجببام ندهببد ودر
 مصلحت وی بخطرمواجه باشدوصی عزل ميشود.

 :313 مادۀ
له است در خـالل سبی روز از خبتم وصبايت امبـوال  ادارۀ خبود  تحبتوصی مك

قام يبا خبود شبخص نباقص ـايم مبـورت حسا  و اسناد متعلق به آن به قبـا صـرا ب
ص خشبۀ ـورثبـاشد و يبا در صبورت وفبات وی بـه به سن رشد رسيده ببـاهليت ك

ليت تسليم نمايد و پم از تسليمیت صورت حسا  و تسليمی امبـوال را ـناقص اه
 ربوط تقديم نمايد.ـحكمۀ مـبه ادارۀ م
 توضیح:

های وصبی رابيبان نمبوده اسبت هرگباه  وصبی مطبابق هبدايت  اين ماده  مکلفيت 
ذمه وی حاصل می گردد.  فوم اجراآت وعمل نمود برائت 

 
 

 :314 مادۀ
ر شبناخته شبودتهرگاه وصی وفات نم   ايبد يبا محجبور عليبه واقبع گبردد و يبا غايب

ه  ورثه يا شخص قايم مقام او به تسليمی امـوال و تقبديم صبورت حسبا  آن مكلب
 می گردد.
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 توضیح:
ر شببناخته  الببه: هرگبباه وصببی وفببات نمايببد ويامحجورعليببه واقببع گببردد وياغايبب

، تصبف يه شودوصايت وصی خاتمه يافته دراينصورت ورثه وصی موکور غبر
وال تحببت وصببايت مببؤرث متوفبباء وتسببليمی آن بوصببی جديدوتقببديم ـحسببا  امبب

له می باشد.  صورت حسا  مک
 : هرگببباه وصبببی وکيبببل ببببه اداره امبببوال تحبببت وصبببايت نببباقص اهليبببت داشبببته 
باشددراينصورت وکيل وصی بحيث قايم مقام اوبه تسليمی اموال وتقديم صورت 

ه مي ردد.  حسا  آن بمرجع ذيصالح مکل
 :153 مادۀ

محكمه می تواند به اثر مطالبۀ وصی تسبليمی تمبام و يبا قسبمتی از امبـوال تحبت 
، اداره بخببود شببخص نبباقص اهليببت كببه بببه سببن ) ( سببال ی 16وصببايت را غببر

وصی نمی توانبد قببل از گوشبتن   در صورت رد مطالبهت يده باشد اجازه دهدتـرس
 كمه تقديم نمايد.طالبۀ خود را مجددا  به محـيكسال از قرار نهائی محكمه م

 توضیح:
الحظه ماده ) ( سال ی 16(  اين قانون هرگاه صغير به سن )277اله: چنانده ب

اهت ياغفلت کاری يامعتوه ومجنون نببوده شبخص مميبز  رسيده باشدومتال به سف
باشد وصی می تواندبه اجازه محکمهباصالحيت مبلغبی راببرای تجبارت بدسبتر 

ه ميتواندباثرمطالبببه وصبببی تسبببليمی تمبببام   وی ب ببوارد ببببه اسبببا  آن  محکمببب
، اداره بخودشخص ناقص اهليت که به  وياقسمتی ازاموال تحت وصايت راغر

زه دهد.16سن )  ( سال ی رسيسده باشداجا
 : درصورت ردمطالبه وصی نميتواند قبل ازگوشتن يک سال از قرار قضبايی 

را قانون گبوار ميعباد نهايی محکمه مطالبه خودرامجددا   به محکمه تقديم نمايد زي
 ردمطالبه وصی رايک سال ازتاري  نهايی محکمه تعيين نموده است.

 :316 مادۀ
شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشدت به منفعبت وصبی   تعهد يا ابراء

وقتی اعتبار دارد كه وصی صورت حسا  نهائی مرببوط ببه امبوال وی را قببال  
ر و تقديم نموده باش  د.ـترتي

 :توضیح
هرگبباه امببوال تحببت وصببايت نبباقص اهليببت درحببين تعيببين وصببی بببرای وصببی 
ا  مطالبببه وصببی  ازطببر  محکمببه رسببما  تسببليم داده شببده باشببدو محکمببه بببه اسبب

(  ايببن قببانون تمببام وياقسببمتی ازامببوال تحببت وصببايت 315قرارمندرجببه مبباده )
، اداره بخود شخص ن سبيده باشبد ( سبال ی ر16اقص اهليت کبه ببه سبن )راغر
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ر اجبباز ه بدهببد دريببن صببورت ايببن تسببليمی امببوال تحببت وصببايت وصببی ازجانبب
(  سبباله نيببز برسببيد خبب  رسببمی شببرعی 16وصببی بببرای شببخص نبباقص اهليببت )

عندالمحکمه بعد از صورت حسا  نهايی وتقديم آن به محکمه صورت  مي يبرد 
ودررسيد رسمی تعهبد شبخص نباقص اهليبت مبنبی براينکبه در آينبده راجبع بعبدم 

تحت واليبت وصبی بکبدام دعبوی نبدارم و اببرا ء عبام وتبام ببرای  تسليمی اموال
( 16وصی موکورنمودم تاين تعهد يا ابراء شخص ناقص اهليت که به سن رشد )

دخ  رسببببمی  سببببال ی رسببببيده اسببببت بمنفعببببت وصببببی اعتبببببار دارد ت ايببببن رسببببي
ر سبببببند  عندالمحکمبببببه وتعهبببببد واببببببراء شبببببخص نببببباقص اهليبببببت بهردوجانببببب

 مداراعتبارشناخته ميشود.
 :317مادۀ 

مكلبه اسبت صبورت  ( شخص ناقص اهليت كه مباذون ببه ادارۀ امبوال باشبدت 1)
وال را بببه محكمببۀ مربببوط تقببديم نمايد.محکمببه نظببر وصببی را ـاالنۀ امببسببحسببا  

 سا  اخو مينمايد. ححين رسيدگی 
 توضیح:

( 39زيرا درحقيقت وظيفه ومکلفيبت محکمبه اصبالحيت ووصبی مطبابق مباده )
( سبال مکمبل شمسبی مبی باشبد 18ن شخص نباقص اهليبت ببه )اين قانون تارسيد

الت دارای  مشروط براينکه شخص رشيد درحالبت صبحت عقبل دراجبرای معبا
اهليت حقوقی کامل شناخته شودت ت بناء   شخص ناقص اهليت که مأذون به اداره 

، جلببوگيری از اتببال  امببوال تحببت اداره خودمکلببه اسببت ـامبب وال باشببد غببر
امببوال راببه محکمببه مبر بببوط تحبت نظببر وصبی مببوکور صبورت حسببا  سباالنه 

  تقديم نمايد.
اذون ـالص ساالنۀ شخص مبـوايد خـد تا عـی تواند امر دهـ( همدنان محكمه م2)
ه ـت گواشتـم انداز به وديعـها طور پـكی از آنـا يـانت خود محكمه يـحسا  امــب

 مايد.ـناستفاده ـورت مأذون نميتواند بدون اجازه محکمه ازآن ن صــشود. دري
 توضیح:

(  ايببن قببانون بببه سببن قببانونی رشببد 39زيراشببخص نبباقص اهليببت مطببابق مبباده )
ر  اموال خودفاقد اهليت حقوقی کامبل شبناخته ميشبودبناء تمبام  نرسيده ودر تص

اداره امبببـوال وحسبببا  مرببببوط آن بمحکمبببه مبببأذون ببببه عوايبببد سببباالنه شبببخص 
 جازه محکمه ازآن استفاده نمايد.اصالحيت بوده وحتی مأذون نميتواند بدون ا

 :318مادۀ 
ر  مببادۀ ) له احكببام منببد ن ـ( ايبب317هرگبباه شببخص مبباذون بببه اداره امببـوال مخببا

ر  نمايد و يبا اسببابی موجبـود  وء ـا در ادارۀ خود سـراآت نموده يـانون اجـق تص
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ر  شبخص مب گردد كه از ره اذون امبـوال تحبت ادارۀ وی مواجبه ـور دوام تص
ر مطالبببه ـر حسببر صببوابديد خببود يببا باثببـدت محكمببه مببی توانببد ببببببه ضببرری باشبب

م داليبـه پبـالقبـا  ذيشبخی از اکارنوال يا يـر اذونت ـل شبخص مبـم از اسبتما
ر نمايد.ـاج  ازه داده شده را محدود و يا سل

 توضیح:
در  ماده )ذهرگاه شخص مأ عالوه برمخالفت احکام من ( 317ون به اداره اموال

اهت ياغفلت وی در اداره امـوال خودکه از  اين قانون به نسبت اسبا  سف
ر  شخص مأذون امـوال تحت  اداره وی مواجه به ضرری  ره ور دوام تص

ر صوابديدخودوياباثر مطالبه  ظه يايکی رباشدمحکمه ميتواندبرحس ارنوال مؤ
م داليل شخص مأذون  اعمه پم ازاستما ازاشخا  ذيعالقه ازقبيل برادر تکاکاوي

ر ت اجـــازه  ر نموده وصی جديدی راجهت  تصــ داده شده رامحــدود وياسل
 اداره امـوال شخـص مــأذون تعيين وامـوال مـــوکور بــوی تسليم داده شود. 

 حجر –جزء سوم 
 توضیح:

وده ودرصطالح قانون گزارمنع حجردرلغت بمعنای منع وبازداشتن ازچيزی ب
ر م شخص ر ازتصرفات فعلی وقولی وی است که ازجان حکمهذيصالح به سب

م التصر   اهت ياغفلت نظر به مصلحت محجوروممنو هيت ت سف جنون تمعتو
 قرارگيرد.

 :319مادۀ 
ر جنونت1) وهيتت  ( شخص بالغ به سب اهت يا غفلت وی در ادارۀ امـوال   معت سف

محكوم به حجر گرديده و تا وقتی دوام ميكند كبه محكمبه برفبع آن حكبم نبه نمبوده 
 باشد.

در  اين  ( محكمه2) برای ادارۀ امـوال شخص محجور عليهت مطابق به احكام من
 قانون قيم تعيين می نمايد.

 توضیح:
مدومببوارد محکمببه باصببالحيت شببرعا  بخبباطر رعايببت مصببالح  ه ه: زيرادر البب
ودهبببا نباشبببند ميتوانبببد درمرحلبببه اول  اشخاصبببيکه قبببادر ببببه اجبببرای مصبببالح خ

د . ايبن محجوريبت تباوقتی دوام محجوريت آنهارادر اداره اموال شبان صبادرنماي
 ميکندکه محکمه به رفع  آن حکم نمايد.

 :در مرحله ثانی محکمه برای اداره اموال شخص محجور عليه مطابق شراي  
در  مواد)  (  اين قانون درمورد قيم تعيين می نمايد.390و 389من

 :320مادۀ 
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ر  مرب ر  مقدم م  وط به سرپرستی محجور عليهتـمصا  ی باشد.بر ساير مصا
 

 توضیح:
ر  مربوط به سرپرستی محجور عليه ازقبيل خوراکتپوشاکتمسکن  زيرامصا
وتببداوی الزم برسايرمصببار  ازقبيببل تببرميم خانببهتديوا ر ببباغ تآبيبباری زمببين 

 وغيره مقدم می باشد.
 

 :321 مادۀ
اهت يا غفلت شخصی را در اداره امـوال ب1) حجبر ه ( هرگاه محكمه به سبر سف

اشد. می تواند اداره قسمتی از اموال را توس  محجور عليه مجاز محكوم نموده ب
 قرار دهد.

وم اح2) ذون ببه ادارۀ امبـوال أه ناقص اهليت كبه مببوط ب رم امک( در صورت ف
 طبيق مي ردد.ـت باشدت 

 توضیح:
له:چنانده ماده ) ر  شخصبيکه ببه »(  قانون مدنی حکم مبی نمايدکبه 548ا تصب

اهت ت محجورعليببه قرا ر سببف رگرفتببه تدر امببور مربببوط بببه اداره امببوالی کببه سببب
ر  محکمه ببوی اجبازه داده شبده درحبدود احکبام قبانون صبحيح  تسليمی آن ازط

 می باشد.
وال ـ :درصببورت فببوم احکببام مربببوط برنبباقص اهليببت کببه مببأذون  بببه اداره امبب

 ( قابل تطبيق می باشد.318و 317باشد مواد)
 :322مادۀ 

در  مواد ) اين قبانون در مبورد قبيم اعتببار داشبته و سباير ( 290ت289شراي  من
 احكام مربوط به وصی نيز در مورد وی قابل تطبيق می باشد.

 توضیح:
الحظه احکام مواد) (  ايبن قبانون شخصبی کبه ازن با ه صبغر سبن 41و40زيراب

الت حقبوقی را انجبام دهبد  تمعتوه ببودن يباجنون غيبر مميبز باشبدت نميتوانبد معبا
الحظه مباده )  وناقص اهليبت پنداشبته ( ا يبن قبانون شبخص نباقص 42ميشبودوب

اهليت وفاقبد آن تبابع احکبام وصبايتتواليت وقوامبت مطبابق ببه شبراي  وقواعبد 
رم در اصبطالح فقببه اسببالمی  پببين بينببی شببده ايببن قببانون مببی باشببد. وتنهببااين فبب
ر  ولی نداشته باشد ببرای  وجوددارد که اگرصغير ولی وياوصی اختياری ازط

ر  مح کمهباصالحيت وصبی تعيبين مي بردد.  واگرشخصبيکه ببه سبن وی ازط
رشد قبانونی رسبيده ولبی سبفيه يامتالببه غفلبت کباری ويبامعتوه ويبامجنون باشبد 
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ر  محکمهباصالحيت شخصی رابنام قيم برای اداره امب وال نباقص اهليبت ـازط
ر  مببواد) ( ايببن قببانون درمببورد قببيم 390و 389تعيببين مينمايببد ولببی شببراي  منببد

ر  مبباده اعتبار داشبته وسبباير احکبام مربببوط ببه وصببی ازقبيبل مکلفيببت هبای منببد
 (  اين قانون و غيره نيز درمورد قيم قابل تطبيق می باشد.304)

 غایب و مفقود - مجزء چهار
 :323 مادۀ

ر بوده و در  هرگاه شخص واجد اهليت قانونی مدت يكسال و يا بيشتر از آن غاي
ه در حباالت ذيبل از طبر  او وكيبل تعبين اثر آن مصالح وی متأثر گردد. محكمب

 نمايد: یم
 ر بوده حيات و وفات وی معلوم نباشد.ـفقوداالثـدر صورتيكه م - 1
در صببورتيكه محببل سببكونت يببا اقامت بباه وی در خببار  از افغانسببتان معلببوم  - 2

ر شببخص  نبببوده و ادارۀ امببور مربببوط يببا نظببارت بببر اجببراآت قببايم مقببام از جانبب
ر ناممكن باشد.  غاي

 تبصره:
ه مفقببود رابيببان ميداردکببه هرگبباه شببخص واجببد اهليببت  شببماره اول مبباده تعريبب

قانونی مدت يک سال ويابيشتر ازآن مفقود االثر ببوده حيبات ووفبات وی چبه در 
رخار  آن معلوم نباشد واحوال اوقطع گرديده باشد.  داخل کشوروچه د

ر رابيبان مبی نمايبدت هرگباه  شبخص واجبد شماره دوم مباده تعريبه  شبخص غايب
ر بوده محل سکونت يااقامت اه وی  اهليت قانونی مدت يکسال ويابيشتر ازآن غاي
درخار  ازافغانستان معلوم نباشد واداره امور مرببوط يانظبارت براجبراآت قبايم 
ر نبباممکن باشببدتدرهردو صببورت مصببالح وی متببأثر  ر شببخص غايبب مقببام ازجانبب

 گرددت محکمه ازطر  وی وکيل تعيين می نمايد.
 :324ۀ ماد

ـوكور  ر قبال  وكيل عام و تام برای خود گماشته باشد و وكيل م هرگاه شخص غاي
واجد تمام شراي  مربوط به وصبی باشبدت محكمبه وكالبت او را تائيبـد و در غيبر 

 آن شخص دي ری را بحيث وكيل تعيين می نمايد.
 توضیح:

ر قبال  مطابق ماده ) يل عام (  قانون مدنی شخصی راوک1554هرگاه شخص غاي
وتام برای خودگماشته وتعيين نموده باشدووکيل موکور واجد تمام شراي  مربوط 

ر  مبببواد) (  ايبببن قبببانون باشبببد ت محکمبببه وکالبببت  290و 289ببببه وصبببی منبببد
اوراتائيدمينمايدوضببرورت بببه تعيببين وکيببل دي ببری ديببده نمببی شببودتدرغير آن 

 شخص دي ری رابحيث وکيل وقيم تعيين می نما يد. 
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ل متروکببه را هرگبباه ورثببه حاضببرين متوفببا خواسببته باشببندکه امببوا طورمثببال :
هاعندالمحکمببه تقسببيم رضببايی درغيبا  يکببی ازورثببه م ر درببين خود فقودوياغايبب

سيم رضايی رادرغيا  يکی ازتقسبيم ( قا نون مدنی تق1952چون ماده ) نمايند ت
 ، هببد ت بنبباء  دراينصببورت محکمببه باصببالحيت ميتوانببد غببر کننببدگان جوازنميد

وم ومصالح وی مطبابق مبواد )ح (  ايبن قبانون شبخص مبورد 324و323مايه حق
ر بحيببث وکيببل وقببيم  ر شببخص مفقببود وياغايبب اعتمبباد واجببد شببراي  راازجببا نبب
درموردتقسببيم رضببايی امببوال مشببام ومشببترک متروکببه باسبباير ورثببه وشببرکاء 
ر  وکيبببل وقبببيم تعيبببين نمايبببد  وحفبببا واداره مبببال مفبببرزه حصبببه شبببخص غايببب

وياوکيببل موکوردرتقسببيم رضببايی قببايم مقببام شببخص مفقببود  تدراينصببورت قببيم
ر قرارمي يرد ت واين امرجوازدارد.  وياغاي

 :325مادۀ 
ر نيز قابل تطبيق است.  تمام احكام مربوط به وصی در مورد وكيل شخص غاي

 توضيح:
م صغارواشببخا   ، حمايببت حقببو چببون محکمببه باصببالحيت شببرعا  وقانونببا غر

رروصببببببببی ووکيببببببببل را ازطببببببببر  مفقودوغايببببببببر صبببببببالحيت تعيببببببببين وتق
وهردودارای احکببام مشببترک  وواحببد مببی باشببند بنببابران تمببام احکببام  آنهببادارد

ر نيز قابل تطبيق است.  مربوط به وصی درموردوکيل شخص غاي
 :326مادۀ 

هببـ( هبب1) الك وی ـرگاه شخصببيكه بببين از چهببار سببال مفقببود گرديببده و غالبببا  
يت متوفی شبناخته ميشبود و متصور باشد. چنين شخص به حكم محكمۀ باصالح

  شخيص مدتيكه بعد از آن شخص مفقود متبوفی شبناخته ميشبودتتدر ساير موارد 
، ب  اشد.ـرای محكمه می بـمفو

( محكمببه در معلببوم نمببودن حيببات و وفببات شببخص مفقببود از وسببايل ممكنببه 2)
 استفاده می نمايد

 تشريح:
ر ببوده هرگاه شخص واجد اهليت قانونی مدت يک سال ويابيشتر ازآ .1 ن غايب

ت حيات ووفات وی معلوم نباشدت زوجبه اوحبق شبوهرکردن رانبدارد امانفقبه وی 
ر ومفقبود تاديبه مي بردد ت همدنبين امبوال شبخص  از اموال ودارائی شخص غاي
ر ومفقببود از مببؤرث  ر ومفقودقابببل ترکببه بببين ورثببه نيسببت  وشببخص غايبب غايبب

ات اوحفبببا خودحبببق  سبببهميه ارث رادارد وحصبببه اوتبببامعلوم شبببدن حيبببات وممببب
 مي ردد.
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هرگببا ه شخصببيکه بببين ازچهارسببال  مفقودگرديببده وغيببا  وی در امبباکنی  .2
هالک وی ت کشبتیت  متصور باشد مانند غياببت درحبين حب  وسببی باشدکه غالبا  

ر  زوجبه وی مطالببه حکبم صبدور  جنگ تغارت وغيره ودرچنبين حالبت ازطب
و  مفقود االثر امحکمه باصالحيت صبورت گرفتبه باشب دت محکمبه بعبد وفات ز

از مطالببببه صبببورت دعبببوی ازمدعيبببه مبببوکوره ودايرکبببردن آن بصبببورت حبببال 
و  مفقودازوسبايل ممکنبه  محکمه واخو جوا  از وکيل وممثل قبانونی شبخص ز
ر ومفقود در مکبان زوجبه ويبابردن زوجبه  و  غاي اعالن ونشراحضار ز ازقبيل

اسبببتفاده بببه مکببان خببوين وغيبببره اسببتفاده نمببوده وبعبببدازطی مراحببل قببانونی و
هبببالک متصبببوروثابت گبببرددت محکمبببه  ازوسببايل ممکنبببه کبببه نبببزد قاضبببی غالبببا  
ميتواندبحضبببور داشبببت زوجبببه مدعيبببه توکيبببل وممثبببل قبببانونی زو  مفقبببود ببببه 
نظرعلمبببای مالکيبببه بحکبببم وفبببات شبببخص مفقبببود ببببين ازچهبببار سبببال ازتببباري  
خصببومت صببادرنمايدت چنببين شببخص بحکببم محکمببه باصبالحيت متببوفی شببناخته 

عدا زوجببه مببوکوره عببدت وفببا ت را سببپری نمببوده اگببر خواسببته باشببد ميشببودت ب
وهم امببوال ومتروکببه وی بببين ورثببه تقسببيم ميشببودواگر از  ازدوا  کببرده ميتوانببد

آنهم ببين وسهميه ارثيه وی حفا گرديده باشبدمؤرث اومال بطريق ارث باقيمانده 
 ورثه تقسيم مي ردد.

ر علم ک تدرسايرموارد که غيا   وی به منظور سياحت  .3 ار ت تجارت ت طال
هالک وی متصور نباشد تتشخيص مدتيکه بعدازآن  وادای ح  و غيره باشدغالبا  

، به رأی محکمه می باشد مفقود متوفی شاخته  .ميشودمفو
 :327مادۀ 

ر  مبادۀ )ـه ( ايبن قبانون حكبم 326رگاه به وفات شبخص مفقبود طببق احكبام منبد
له بوده و تمام متروكبۀ وی ببين زوجه وی ب وشتاندن عدت وفات م  شده باشدت ك

وندت تقسبيم مبی ـكم به وفات مسبتحق ميبراث شبناخته شبـورثه ايكه حين اصدار ح
 گردد.

 
 
 

 توضیح:
ر  محکمبببه  دريبببن مببباده آثارمرتبببر عليبببه حکبببم بوفبببات شبببخص مفقبببود ازطببب

 باصالحيت بيان گرديده است که طبقا  قابل رعايت وتطبيق ديده ميشود.
 :328مادۀ 
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با  موجببۀ آن از ببين رفتبه و يبا شبخص ـتی ختم می گردد كه اسبحالت غيا  وق
ببه حكبم محكمبه ببا صبالحيت متبوفی   ر وفات نمايد يا اينكبه شبخص غايبرتـغاي

 شناخته شده باشد.
 توضیح:

ر حيببببات داشببببته حاضببببرمکان وخانببببه خبببببودگردد  .1 هرگبببباه شببببخص غايبببب
ر اسبا  موجبه که غيابت باشبدازبين رفتب ه خبتم دراينصورت حالت غيا  به سب

 مي ردد.
ر درحالبببت غرببببت ومسبببافری وفبببات نمايددراينصبببورت  .2 وياشبببخص غايببب

 نيزحالت غيا  ختم ميشودوآثار وفات بآن تطبيق مي ردد.
يااينکببه شببخص غايببر بحکببم محکمببه باصبالحيت متببوفی شببناخته شببده باشببد  .3

دراين صورت نيزحالت غيا  ختم گرديده آثار احکام وفات حکمی درآن تطبيبق 
 مي ردد.

 
 مساعدت قضائی -پنجم جزء 

 :329 مادۀ
واند اراده ـگ ببوده و نبه تبنبر يبا كبور و گـهرگاه شخص كر و گنگ يا كبور و كب

نين شببخص جهببت ـه چببـمحكمببه مببی توانببد ببب  ود را طببور صببحيح ابببراز نمايببدتـخبب
در  مادۀ )  .( اين قانون مساعد قضائی تعيين نمايد304معاونت در تصرفات من

 تبصره :
در  ماده (  اين قانون قبال  مرور گرديده اسبت عندالضبرورت 304) تصرفات من

 ميتوان درآن مراجعه نمود لواضرورت به تکرار آن ديده نميشود.
 

 :330مادۀ 
در  مادۀ )  ( اين قانون بر مساعد قضائی تطبيق می گردد.303احكام من

 تبصره :
ر  مبباده )  (  ايببن قببانون کببه قبال مببرور شببده اسببت عندالضببرورت303احکببام منببد

ر نمود ت ضرورت به تکرار نيست.  ميتوان بآن مراجعه وحل مطل
 نظارت -جزء ششم 

 :331مادۀ 
، مراقببت اجبراآت وصبیتـ( م1) رت ـقبيم و وكب  حكمه مبی توانبد غبر يل از غايب

 شخصی را بحيث ناظر تعيين نمايد.
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له است در صورت ايجا  مصبلحتت محكمبه و يبا ربـارنوال م ربوط ـبـناظر مك
 ر مطلع گرداند.را از جريان امو

ر و يـ( ن2) له است تا به استيضاح ناظـاي ر در مبورد اداره امبـوال و ـا وكيل مك
رام مربوط آن جوا  دهـحقق اسـت  د.ـناد و او
ر يبا وكيبل موجبود نباشبدت نباظر از محكمبه مرببوط تعيبين ( 3) در صورتيكه نايب

ر يا وكيل جديدی را تقاضا می نمايد.   ناي
ر و يا وكيلان تعيين نـا زمـ( ت4) ت ناظر به اجرای اموری اقدام مينمايد كه در  اي

 تأخير آن ضرر متصور باشد.
 توضیح:

درايبببن مبحبببث بخببباطر تأکيبببد بيشبببتر روی حقبببوم ومصبببلحت امبببـوال صبببغار 
له ساخته است تااز اعمال کسبانيکه ببه حيبث  ومحجورين وغائبين محکمه رامک

ر تعيببين مببی گببردد نبباظر مقر رنمايببد تببااز اعمببال وصببی ت قببيم ووکيببل ازغايبب
 آنهانظارت نمايد.

 
 
 

 :332مادۀ 
ر ؤوت عزل و استعفاء اجرت و مس در مورد تعيين ليت ناظرت احكام متعلق به نايب

 و يا وكيل تطبيق می گردد.
 توضیح:

ر روی  زيرا وظيفه نظارت ناظر براعمال واجراآت وصبی ت قبيم ووکيبل ازغايب
وم ومصلحت اموال صغار ومح جورين وغبائبين بنايافتبه اسبت تأکيد بيشتر برحق

ر  لوا درمورد تعيين ت عزل تاستعفا واجرت ومسؤوليت ناظر احکام متعلق به ناي
 وياوکيل که قبال  مرور شده است تطبيق مي ردد.

 :333مادۀ 
 هرگاه اسبا  موجبه نظارت از بين برودت محكمه به وظيفۀ ناظر خاتمه ميدهد.

 توضیح:
 ( سببال ی برسببدواموال18ن رشببد قببانونی )طورمثال:صببغيرناقص اهليببت بببه سبب
ر قبيم تعيبين گرديبده وفبات تحت اداره وصی راتسليم گرددويامح جوريکبه ازجانب

ر تعيبين شبده ت شبخص غايبر حاضبرگرددتدرين  ر غاي نمايد وياوکيلی که ازجان
حالت هااسبا  موجبه نظارت ازبين رفتبه محکمبه بوظيفبه نظبارت نباظر خاتمبه 

 فه ناظرديده نميشود.ميدهدوضرورت به دوام وظي
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 یداتـــؤم -جزء هفتم 
 :334مادۀ 

ه باشبدت 1) ( هرگاه وصی در وظايفيكه طبق احكام اين قانون به اجبرای آن مكلب
ر قصوری گرديده يا دراجرای قرار صادرۀ محكمه اه مال ورزدت محكمبه ـمرتك

ه ـون جبزاءت وصبی را ببـهبای پبين بينبی شبدۀ قانباميتواند با در نظبر گبرفتن جز
يبا  ـرتا محروميت از كل اجـيمۀ نقدی كه از ده هزار افغانی متجاوز نباشد يجر

 ها محكوم نمايد.نـی از آکسمتی از آن و عزل يا بيـق
وم را بببـ( در صب2) نكه شببخص ـدون ايبـورتيكه وصبی امببور مسبتلزم مجببازات فب

ص اهليببت متضببرر گببرددت جبببران يببا اعببوار مقنعببه نببزد محكمببه ارائببه نمايببد. ـناقبب
در  اين مادۀ حكم نمايد.ـواند به بـمی تمحكمه  ه مجازات من  رائت وی يا تخفي

 :335مادۀ 
ر وظايفی را ك ه ـهرگاه ناي در  اين قانون به اجرای آن مكل ی مه طبق احكام من

ر آن خ اره ببه شبخص نباقص اهليبت وارد گبردد. سبـباشد اخـالل نموده و ببه سبـب
ه اجببرت مببی ـيل بببکببـت وليؤوساره تببابع حببدود مسببـليت وی در جبببران خببؤومسبب

 اشد.ـب
 :336مادۀ 

در  مواد ) ر 335ت334احكام من (اين قانون بر قيمت مساعد قضائیت وكيل از غاي
 و وصی خا  و وصی مؤقت تطبيق می گردد.

 
 توضیح:

ون مدنی درمباحث گوشته واين مباحث تأکيد داشته تادرضبيام حقبوم صبغار نقا 
ه از تببأمين مصببالح خببود عبباجز انببد ومحجببورين وکسببانيکه نسبببت عوامببل مختلبب

اسا  آن درجزء هفبتم تحبت  ر وتعيين ممثل قانونی جلوگيری بعمل آيدوبه  بانص
عنوان مؤيدات  برای وصبی ت قبيم ت نايبر ومسباعد قضبايی و نباظر اخطبار داده  
له  ازاجرای وظبايه محولبه هرکبدام بالنوببه مطبابق  قصبور  که در صورت تخ

 وارده می باشند. خوين مسؤول ومکله به جبران خساره
خوشبختانه شورايعالی ستره  محکمه بخاطراهتمام درحقوم صغار تأسيم دفاتر 

ر وطی متحبدالملل شبماره )  -566محاسبه بااوصياء را درمحاکم ابتدائيه تصوي
ؤر  617 به عموم محاکم اخبارنموده اند که متحبدالمآل مبدکور  26/2/1387( م

 يک گام مثبت وسازنده می باشد.درقسمت جلوگيری از اتال  حقوم صغتار
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 قسمت دوم
 اشخاص حكمی

 احكام عمومی -مبحث اول 
 :337مادۀ 

نابر اهبدا  ـوده و بـشخص حكمیت شخصيت معنويست كه واجد اهليت حقوقی ب
 ي ردد.ـا جمعيت تشكيل مـؤسسهت شركت يـمعين بشكل م

 تشریح:
له: چنانده درفصل دوم ت اشبخا  ت قسبمت اول شبخص حقيقبی ب حبث شبد کبه  ا

شخصيت انسان با والدت کامبل  وی ببه شبرط زنبده ببودن آغازوباوفبات انجبام »
تکه اين انسان شخص حقيقی عينی  ومادی بوده درخبار  موجودوديبده «می يابد

ميشودوبه وسبيله حبمالمسبه ميتبوان آن را لمبم کردوواجبد اهليبت حقبوقی مبی 
 باشد. 

  ديبده نميشبودوبه  : شخص حکمبی شخصبيت معنبوی اسبت غيرمبادی درخبار
وسبببيله حببم المسبببه نميتبببوان آن رالمبببم کبببرد اماواجبببد اهليبببت حقبببوقی ببببوده 

ا  معين بشکل موسسه ت شرکت ياجمعيت تشکيل می گردد.  وبنابراهد
 :338مادۀ 

م است:  شخصيت حكمی دو نو
شخصببيت حكمببی عببام كببه شببامل دولببتت اركببانت ادارات فرعببی يببا شببعبات  - 1

عامه  می باشد. مربوط به آن و تأسيسات 
 
 
 

 توضیح:
البببه: شخصبببيت حکمبببی عبببام :  شبببامل دولبببت افغانسبببتان .ارکبببان آن عببببارت 
هاوياشبعبات  ها ت ادارات فرعی آن عبارت ازواليبات وولسبوالی  ازوزارت خانه 
هاوواليببات وولسببوالی هببامی  مربببوط بببه آن عبببارت از دوايردولتببی وزارتخانببه 

 باشد.
ی اسببتفاده وبهببره بببرداری عمببوم  : عبببارت ازتأسيسببات عامببه مببی باشببدکه بببرا

دجاده هببات ومعببابرعمومی  پببل هببا ت مببوزيم ت  ده ومهيببا شببده باشببدتمانن مببردم آمببا
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ميادين وچوک  هاکه متعلبق ببه ملکيبت افرادنببوده وببرای منبافع ومصبالح عامبه 
 تخصيص يافته است.

شخصببيت حكمببی خببا  كببه ناشببی از اراده افببراد خصوصببی بببوده بببه شببكل  - 2
مؤسساتت شركتهای مدنی يا تجارتی و امـثال آن بوجود آمبده  جمعيت هات وقهت

ها را عام قرار داده باشد.  باشدت م ر اينكه قانون چنين شخصيت 
 تشریح:

له: شخصيت حکمبی خبا  کبه ناشبی از اراده افرادخصوصبی ببوده ببه شبکل  ا
ه  قه ومؤسسات بوجود آمده باشدتدرين قانون درموارد آتبی تعريب جمعيت هات و

ت مربوط به آن بحبث شبده اسبت بالنوببه در آينبده قاببلمالحظبه ديبده وصطالحا
 ميشود.

الی مدافعين  موضوعات حقوقی ومبدنی   :شرکت مدنی تعبارت از اتحاديه و
مببی باشببدکه موضببوعات حقببوقی مببدنی راعندالمحکمببه نظببر بببه خواسببت مببدعی 

الی مدافع دنبـال مينمايند ويابعبباره دي بر شبرک ت مبدنی ويامدعی عليه بحيث و
الحظه ماده ) ر »(  قانون مدنی 1216به  شرکت عببارت ازعقديسبت کبه بموجب

آن دو يازياده ازاشخا  تعهد مينمايند تبادر بکبار انبداختن يبک فعاليبت مبالی ببه 
پرداختن مقدار مـال يا انجام عمل يااعتبار طوری سهيم شوندکه مفادوخسباره ببه 

ع شبود. بمالحظبه بنبد اول مباده اسا  مو افقه که بين آنهاصورت گرفته ت توزيب
(  قانون مدنی شرکت به مجرد تشکيل وثبت ونشبر آن شخصبيت حکمبی 1221)

 تلقی ميشود.
» (  قببانون تجببارت افغانسببتان116 : شببرکت هببای تجببارتی: بمالحظببه مبباده )

الت تجاريبببه  عببببارت از اشبببتراک اشبببخا  اسبببت کبببه ببببه مقصبببداجرای معبببا
وم  واحديامتعدد به وجود می آ  «.يددرموض

م ذيل است:117قرارماده ) های تجارتی به انوا  (  شرکت 
ه(.لکشرکت تضامنی )کو .1  تي
 شرکت تضامنی مختل  )کومانديت(. .2
 شرکت محدودالمسؤوليت ) لميتد(. .3
 شرکت سهامی )انونيم ( .4
ه(. .5  شرکت تعاونی )کوپراتي
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( قانون تجارت شرکت هبای تجبارتی دارای شخصبيت 118يادداشت: قرارماده )
 باشند.حقوقی می 

م راينکه قانون چنين شخصي هاراعام قرارداده باشد.د:   ت 
 توضیح:

گرچه تاحال درافغانسبتان ديبده نشبده اسبت کبه قبانون موضبوعه چنبين شخصبيت 
هاراعام قرارداده باشد اماامکان داردنظبر ببه منبافع ومصبالح عامبه مانندشبرکت 

ه(  را  اردهد درتعاونی )کوپراتي  قانون جديدموضوعه عام قر
 :339دۀ ما

م اشخاصيكه واج ناص الزمه يك شخصبيت حكمبی هسبتندت ـد شراي  و عـمجمو
 توس  قانون بحيث شخص حكمی شناخته شده می توانند.

 توضیح:
م اشخا  اتحاديه قالين بافان واتحاديه سبفربری داخلبی  وياخبارجی  مانند مجمو

نببه توسبب  واتحاديببه پيشببه وران زنببان ازقبيببل توليببد امببوال تجببارتی زنانبه وطفال
 قانون خا  بحيث شخص حکمی شناخته شده ميتواند.

 
 :340مادۀ 

 هرشخص حكمی دارای ممثل می باشد كه از ارادۀ آن نمايند گی می نمايد.
 توضیح :

طورمثال:هرگاه اشخا  عام وياخا  بحيث مدعی  ويامدعی عليبه قرارگيرنبد 
ز اراده آن کبه ادراين صورت يکنفرازنماينده قضايای دولت بحيث ممثل قبانونی 

ذريعه مکتبو  رسبمی ببه محکمبه اصبالحيت مبر ببوط معرفبی  نمايدنماينده گی 
 مي ردد.

همدنببان هرگبباه شببخص حکمببی ماننببد شببرکت هببای خصوصببی درقضببيه حقببوقی 
مببدعی ويامببدعی عليببه قرارگيببردتدراين حالببت يکنفرازعضوشببرکت خصوصببی 

خبا   توس  مکتو  رسبمی ببه محکمبه اصبالحيت کبه ازاراده شبخص حکمبی
وم رادر محباکم  موکور نماينده گی نمايدبحيث ممثل قانونی معرفی ميشودتاموضب

 الثه پيشبرد.
 :341مادۀ 
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م ببر  شببخص حكمببی دارای جميببع حقوقيسببت كببه توسبب  قببانون تعيببين گرديببدهت 
 حقوقی كه منحصربه شخصيت حقيقی باشد.

 تشریح:
ر  دولت  وم طورمثال: هرگاه نماينده قضايای دولت بحيث مدعی ازط درموضب

مدنی وحقوقی باالی اشخا  حقيقی ممثل قانونی معرفی شده باشد ممثل قبانونی 
م مربببوط بببدعوی مببوکور قانونببا  شببناخته شببده ممثببل  مببوکوردارای جميببع حقببو
ونماينبببده دولبببت ميتوانبببد دعبببوی مبببدنی وحقبببوقی راباترتيبببر صبببورت دعبببوی 

وی درمحکمبببه ابتدائيبببه محبببول دعبببوی مبببوکور دنبببـبال وبعبببد ازدايرشبببدن دعببب
وانکارمدعی عليه دعبوی مرببوط قضبايای دولبت راتوسب  شبهودمثبته ببه اثببات 
برساند ولی قانونا  بضرردولت حق نداردکه ببدون اقامبه دعبوی تبرک خصبومت 
نمايببد ويببا ابببراء واصببالح بضببرردولت نمايببد ودر صببورتيکه درمحکمببه ابتدائيببه 

ب يببردت حببق دعببوی مربببوط دولببت را باثبببات رسببانيده نتوانببد محکببوم عليببه قرار
 قناعت راندارد.

 :342مادۀ 
 ی می باشد:ـ( شخصيت حكمی دارای خصوصيات آت1)
 حقوم ووجاير مالی مستقل. - 1
 اهليتی كه در اساسنامه آن تحديد گرديده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد. - 2
 حق اقامه و دفع دعوی. - 3
آنجبا اداره مركبزی  داشتن اقامت اه مستقل وآن عبارت از محلی است كبه در - 4

 آن واقع است.
 تشریح:

ر مبالی مسبتقل طبور مثبال :هرگباه يکعبده اشبخا  ببه مقصبد  وم وجايب له: حقب ا
الت تجاريه م تجارت شرکت  قانون(117طابق به شماره )هـ( ماده )اجرای معا

(  118تعاونی )کوپراتيه (  رابوجود می آورند اين شرکت تجارتی قبرار مباده )
ر مببالی مسببتقل بببوده ميتواننببد وشخصببيت حقببوقی  قببانون تجببارت دارای وجايبب

الت تجبارتی  درتحت عنوان شرکت تعباونی خبود ببه عقبدمقاوالت واجبرای معبا
مستقال  پرداخته صفت داين ومبديون را اکتسبا  نماينبد ونيزميتواننبد بباين صبفت 

 درمحاکم  اثبات وجودکنند واموال منقول وغيرمنقول راتصر  نمايند.
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ه( تحديدگرديبببده باشبببد کبببه  :اهليتيکبببه درا ساسبببنامه شبببرکت تعببباونی )کوپراتيببب
م واحد توليدزراعتی فعاليت نموده می توانبد وايبن  شرکت تعاونی تنهادر موضو
فعاليت تحديد شده را قانون مجازدانسته باشد خصوصيات شبرکت مبوکور بحيبث 

 شخصيت حکمی دارای خصوصيات موکور صحت دارد.
شخصببيت حکمببی خببا  بببوده عنببداللزوم   :شببرکت تعبباونی )کوپراتيببه(دارای

الت تجارتی بحيبث مبدعی ويامبدعی عليبه شخصبيت حکمبی خبا   دعاوی معا
قرارگرفتبه ممثبل قببانونی آن درمحکمبه باصبالحيت ميتوانبد بصببفت مبدعی اقامببه 

 دعوی نمايدويابصفت مدعی عليه دفع دعوی کند.
مرکبزی د: طورمثال :شرکت تعاونی مبوکور درمرکبز شبهرکابل تأسبيم واداره 

 داشته باشد اقامت اه مستقل آن شهر کابل دانسته ميشود.
  بببوده و شببعبات آن در افغانسببتان خببار( شببركتهای كببه مركببز اصببلی آن در2)

مطابق به قانون اجبازه داده شبده باشبدت مركبز ادارۀ آن نظبر ببه قبانون افغانسبتان 
های آن قرار داربع  د.ارت است از محليكه در افغانستان ادارۀ فعاليت 

 توضیح:
درمورداشبخا  حکمبی خبارجی ماننبد »( اين قانون چنين مشعر است:18ماده )

شرکتهاتجمعيتهاتمؤسسات وامثال آن ت قانون دولتی اعتبارداردکه اداره مرکزی 
آنهادران واقع است اگرفعاليت عمده اين اشخا  درافغانستان داير باشبدت قبانون 

 افغانستان تطبيق ميشود.
تجارتی شرکتهای که مرکز اصلی آن درخبار  ببوده وشبعبات  بنابران درفعاليت

 آن درافغانستان باشدت قانون افغانستان تطبيق ميشود.
 

 تبصره :
هرواحد اشخا  حقيقی ت اشبخا  حکمبی عبام وخبا  درموضبوعات حقبوقی 
الت تجبارتی بحيبث مبدعی ومبدعی عليبه قرارگرفتبه ميتوانبدولی در  مدنی ومعا

سيده گی قضايی قرارداشبته باشدخصوصبيات آتبی برخی مواردکه قضيه تحت ر
 قابل رعايت می باشد:

حيث مدعی  ومدعی عليه قرار بهرگاه اشخا  حقيقی دارای اهليت قانونی  .1
خصبببومت نمايبببد ويببباابراء واصبببالح  تبببرکميتوانبببدت  درمحکمبببه  باشبببد گرفتبببه 
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هی  محکمه درکندواگر ا دعوی عليه آن حکم صادرنمايدتازاستينا  خوا  انصر
 عت کند.وقنا

له وسبوگند اگر .2 به اشخا  حقيقی دارای اهليت قسم متوجبه گبردد ميتوانبدح
 نمايدويااينکه ازحله نکول کندومحکوم عليه قرارگيرد.

شبده اخاصبه مبدعی وممثبل قبانونی شبناخته هرگاه اشخا  حکمبی عامبه وي .3
باشد نميتواند درجريان دعوی ترک خصومت نمايدويا ابراء و اصالح کندت بلکه 

له ا الثبه  رببوط اشبخا  حکمبی عامبه وياخبا  را درمحباکممسبت دعبوی مک
 نمايد. دنبال

ه قسببم بببه ممثببل قببانونی گرددتممثببل يببدعببوی ويببادفع دعببوی توج درهرگبباه  .4
(  354ده )کول ازسبببوگندراندارد زيرامطبببابق مببباقبببانونی حبببق ادای سبببوگند ويبببان

 قانون اصول محاکمات مدنی در ادای سوگند نيابت جوازندارد.
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هللا                                                                  "ستانکزی"پوهنوال 

هنتون کابل پوهنځی حقوم و علوم سياسیاستاد   پو
 

  سير تحليلی در قانون اصول محاکمات مدنیسير تحليلی در قانون اصول محاکمات مدنی
(4) 

ر  مببادۀ  : هيببات قضببائی در مببوارد منببد ايببن قببانون بببه  21مببادۀ بيسببت دوم
وم را رسببيدگی نمببوده قببرار قضببائی صببادر و بببه حضببور طببرفين دعببوی  موضبب

 طرفن ابالغ ميدارد.
م چنببين بببر ميايببد کببه محکمببه در صببورت موجوديببت  از فحببوای مبباده فببو

ه جداگانه تصميم اتخاذ مينمائيد   اعتراضات در دو موق
نخست اينکه اگر اعتراضات مؤجبه و قبانونی نباشبد در ان صبورت محکمبه 

،قرار مبنی بر  ت مؤجه و قابل  یصادر و در صورت را رد اعترا که اعتراضا
واهد نمود.  قبول باشد قرار مبنی بر رسيدگی قضيه را صادر خ

در  مادۀ  اين قبانون قناعبت  22مادۀ بيست سوم: طرفيکه به قرار قضائی من
، خود را به محکمبۀ حاکمبه يبا  نداشته باشد ميتواند طی مدت بيست روز اعترا

، ببه محکمۀ فوقانی تقديم نمايد د له است به معتر رين حالت محکمۀ حاکمه مک
، را بعببد از ثبببت در دفتببر مربببوط بببه محکمببۀ  قيببد تبباري  رسببيد داده و اعتببرا

 فوقانی احاله نمايد.
اين يک اصل عمده در ساحۀ اصبول محاکمبات اسبت کبه طبرفين دعبوی ببر 

، ببه اسبتثنا از مبوارد های محاکم حبق اعتبرا ها و قرار  کبه ببه اسبا   یفيصله 
وم الوکر که از جمله موازين محاکمبۀ صرا حت اين ماده قانون با رعايت اصل ف

رار هببای صببادرۀ محبباکم در مببورد  ، بببر قبب عادالنببه شببمرده ميشببود حببق اعتببرا
 ، اعتراضبببات ابتبببدائی را ببببه رسبببميت شبببناخته و ببببه خصبببم کبببه ضبببمن اعتبببرا
،  انضمامی قانع نيست حق مراجعه ببه محباکم فوقبانی را داده چبه قانونبا  اعتبرا

 رد.يدر محکمۀ تحتانی به محاکم فوقانی صورت مي 
عاد تقبديم صبورت دعبوی و جبوا  دعبوی ببدون عبور يمادۀ بيست چهارم: م

 پانزده روز بيشتر بوده نميتواند.معقول از 
شدۀ حقوقی اسبت کبه قبانون دارای قلمبرو ببوده و ايبن پويرفته اين يک اصل 

احۀ اصول محاکماتی نيز اين قلمرو قانون عبارت از زمان و مکان ميباشد در س
قاعده رعايت گرديده بدين معنی که تقديم دعوی و چ ون ی اعتراضبات مطبابق 

ه  ۀ فببوم الببوکر پببين بينببی شببده اسببت چناندببه در مببادبببه قببانون در مببوارد مختلبب
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، بايبد در ظبر   جبوا  انبرا بببه  مبدعی عليبهروز صبورت دعببوی و 15معتبر
، در واقعيبت تحبت مبرور محکمۀذيصالح تقديم نمائيد . در غير ان  اين اعترا

وم  واهببد بببود . در سبباحۀ اصببول محاکمببات موضبب زمببان امببده و قابببل اسببتمام نخ
همانببا صبالحيت حببوزوی محباکم بببوده کبه قبببال  در  تطبيبق قبانون از لحبباظ مکبان 

 .است مورد معلومات ارايه شده
بيست پنجم: تحريرات محکمه مکلبه اسبت از وصبول صبورت دعبوی مادۀ 

 و ضمايم ان به مدعی و مدعی عليه با قيد تاري  رسيد بدهد.جوا  دعوی 
اين بدان معنی است کبه تحريبرات محکمبه مرببوط بالوه ببر انکبه از لحباظ 

امن جلبو سبؤ اسبتفاده خصبوم شکيالت بايد اجراتن را تنظيم نما ئيد و با اين اقبد
را در دعوی جلوگيری نموده و همدنان محکمبه و ببه خصبو  تحريبرات انبرا 

ر اجندای قضائی محاکم مدد ميرساند.در   ترتي
کمببه بعببد از وصببول دعببوی در صببورت مببادۀ بيسببت ششببم: تحريببرات مح

ص هيببآت قضببائی اجببرآت مربببوط بببه محصببول را مطببابق  صببحت ان بببه تشببخي
در  فورمبۀ  قانون انجام و صورت دعبوی را ببه امبر تحريبری رئبيم محمکمبه 

، تهيبه جبوا  معين نموده و يک نسخۀ انرا به تعبين وقبت ببه مبدع ی عليبه غبر
مدعی به تصحيح صورت دعوی  تتسليم ميدهد و در صورت عدم صحت دعوی

 مکله ميشود.
وم تقسبيم  به  طور عموم دعوی از لحاظ صبحت و عبدم صبحت ان ببه سبه نب

 مي ردد دعوی صحيح ت دعوی فاسد ت دعوی باطل . 
ت محکمبه در مبورد دعبوی صبحيح توضبيحات آقبل ازينکه به توضيح اجرا

رايه نمايم ت بهتر است در مورد انوام دعوی از لحاظ صحت و عدم صبحت ان ا
 پردازيم.ب
 وهر خبود صبحيح نببوده و  –دعوی باطل دعبوی باطبل انسبت کبه در ذات و جب

ر ابطبال دعبوی  یفاقد يکی از شروط صحت دعوی باشبد . نببود شبرايط کبه سبب
  ردد عبارتند از:مي
 نبود اهليت -1
 عی بهاعدم مستحيل الثبوت بودن مد-2
بايد مدعی ملکيت خود را به اقرار متکی نسازد زيرا اقبرار مجبرد از اسببا  -3

کببه بببه  کببه مببدعی در ضببمن دعببوای یملکيببت شببمرده نمببی شببود. و در صببورت
اظهبار نمائيبد ايبن گونبه  ر ملکيت خود را اقرار  مبدعی عليبه  محکمه تقديم و سب

 دعوی قابل سمع نيست.
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ت محکوم بهبا ملبزم قبرار داده شبده شرط است که مدعی عليه در صورت ثبو-4
کببه در ان مببدعی عليببه در صببورت اثبببات مطببابق مقببررات  پببم دعببوایبتوانببد 

 شرعی و قانون ملزم شده نتواند دعوی باطل است
و باشد.-5  بايد دعوی عاری از تناق
وی خار  از قضآ مطرح -6  گردد دعوی باطل استدر صورتيکه دع

در  تمببات باطببل شببناخته شببده از نظببر اصببول محاککببه مببوارد شببن گانببه دعببوی 
ر شده نميتواند.  صورت ادعای مدعی ت مدعی عليه به محکمه جل

  اهيت  -دعوی فاسد وهر خود يا در م به ان دعوی گفته ميشود که در ذات و ج
م گرديبده و در  ، ظاهری غيبر مشبرو ان صحيح بوده ليکن نسبت برخی عوار

قابل توکر است که در صورت رفع اين نواقص دعوی قابل سمع است. اين نکته 
صورتيکه مدعی بر دعوی فاسد خود اصرار ورزد در ان صورت دعبواين رد 

 گريده از مدعی عليه جوا  خواسته نميشود.
 عببببارت از ان دعبببوی اسبببت کبببه تمبببام شبببراي  عمبببومی و  -دعبببوی صبببحيح

خصوصی دعوی رعايت گرديده و شبخص دعبواين را ببه محکمبه تقبديم نمائيبد 
ۀ مببوکور دعبوی بايببد صببحيح ببوده تببا از يکطببر  مبباد.پبم مطببابق بببه صبراحت 

ی هم تابع محصول مقرره گبردد. منظبور از يمورد رسيدگی قرار گيرد و از سو
 اخو محصول در محاکم دو نکته است 

نخست اينکه فروف خدمات يکی از منبابع عايبداتی دولبت هبا ببوده و محباکم 
محسبو  گرديبده و از طريق ارايه خدمات به عنوان يبک مرجبع عايبداتی دولبت 

ثانيا  اينکه اخو محصول طرفين را وادار به اقامه دعوی نموده و ايبن امبر باعبث 
واهد شد تا از تراکم دعوی در محاکم جلوگيری شود.   خ

مبباده بيسببت هفببتم: محکمببه بعببد از تهيببۀ جببوا  مببدعی عليببه تبباري  جلسببۀ 
 رسيدگی قضيه را به طرفن ابالغ نمايد.

ماده بعد از انکه صحت دعبوی تثبيبت گرديبد و  در مطابقت به صراحت اين
مببدعی عليببه دفاعيببه اف را بببه محکمببه تقببديم نمببودت محکمببه بايببد تبباري  جلسببۀ 

کببه در قببانون ديببده  یيببد . درينجببا مشببکلسببيدگی قضببيه را بببه خصببوم اببالغ نمار
اهی يميشود اين است که قيد تعين م ل ممکن است گب عاد ارئه نشده است که اين خ

ر تاخير د و هبر تباخير باعبث بحبران اعتمباد سب ر رسيدگی قضايای مدنی گردد. 
واهد شد.  بين مراجعين به محاکم و محکمۀ ذيصالح خ

در دعاوی بسي  و دعاوی ايکه ايجبا  رسبيدگی عاجبل   مادۀ بيست وهشتم:
اظهببارات شببفوی طببرفين رسببيدگی بعمببل ميايببد.  را نمايببد بببه مالحظببه اسببتدعا و 
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م و احبوال متبداعيين و شبراي  زيسبت ببه تشبخيص  دعاوی بسي  نظر ببه اوضبا
 محکمۀذيصالح مربوط است.

م ان واحد  م مي ردد که موضو ال باوجود انکه دعوای بسي  به ان دعوی ا
بوده و وسايل اثبات اشکارا و صريح وجود داشته باشد اما اگر به مبتن ايبن مباده 

رسبد . از دقت شود در کنار دعبوی بسبي  اسبتعجاليت دعبوی نيبز ببه الحظبه مي
و همدنبان ت  ه ببرای دعبوی بسبي  صبورت ن رفتبه  م تعريب سوی دي ر هبي  نبو
خصوصيات دعوی مستعجل نيز در قانون مشخص ن رديده و در ينجا تشخيص 

اوضبام به محکمۀذيصالح معتبر دانسته شده است  به اين معنی که محکمه بايد 
دعی بهبا را اعتببار و احوال متداعيين و شراي  زندگی انهبا توجبه نمبوده ت امبا مب

که در وضعيت نامناسر و ضعيه بسر ميبرند  ینداده است با وجوديکه اشخاص
واهند کرد.  ازين وضعيت استفاده خ

م بطور عموم تحريبری در نظرگرفتبه  با وجود انکه در محاکم افغانستان دفا
شببده و ايببن ناشببی از اسببالمی بببودن اصببول محاکمببات مببدنی اسببت چناندببه تببا 

ا قضاوت قاضی تحريری نببود بلکبه بصبورت شبفوی دعبوی اخرعصر اموی ه
ر  قاضو ی االغ ميشبد ت ولبی دفع سمع مي رديد و حکم به طرفين دعوی از ط

نببد کببه در عصببرخالفببت معاويببه ضببرورت ثبببت و تحريببر احکببام بببا انهببم مي وي
هجبری  40قضات احسبا  گرديبد زيبرا وقتکبه در عصبر اميبر معاويبه در سبنه 

وم ميراث ميان شد قضاوت گماشته  قمری سليم بن عدی به و مشاراليه در موض
ورثه حکم صارد کرد ولی ورثۀ موکور از حکم سر پيدبی و انکبار نمبود و ببار 
دي ر نزد قاضی به منازعه پرداختند درين وقت قاضی مجبور شد مجددْا ت حکبم 

د کند و صيغۀ حکم را تحرير و ثبت نمائيد تا دوباره مجال برای انکار باقی نمانب
وم بود که در تاري  سالم تحرير گرديد .  پم فيصلۀ متوکره نخستين موض

بببه درينجببا قببانون صببريحا  در دعببوی عاجببل و بسببي  بببه اصببحا  دعببوی 
 استدعای شفوی و اظهارات شفوی اجازه ميدهد.

عاد قانونی  به محکمه تقديم يمادۀ بيست نهم: مدعی ايکه دعوی خود را در م
ومت قبرار قضبائی صبادر و عريضبه را ببه مرجبع ننمايد محکمه ببه تبرک خصب

 مربوط مسترد مينمايد.
از فحوای مادۀ فوم الوکر چنين استنباط مي ردد که هرگباه مبدعی در ظبر  

روز صورت دعواين را به محکمه تقديم ننمايد محکمه قرار مبنی بر  15مدت 
 ترک خصومت را صادر مينمائيد.

ر مبببدت معينبببه قبببانونی تبببرک خصبببومت عببببارت از حالتيسبببت کبببه مبببدعی د
و هم اصل دعوی را در محکمۀ ذيصالح دنبال ننمائيد.  صورت دعواين 
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عبباد يمبباده سببی ام: در صببورتيکه مببدعی عليببه جببوا  تحريببری خببود را در م
م  قانونی به محکمه تقديم ننمايد محکمه به جوا  شفوی او اکتفا نموده در موضو

 رسيدگی قضائی مينمايد.
وم الوک ر چنين بر ميايد که قانون اصول محاکمبات مبدنی از صراحت مادۀ ف

افغانستان دفع دعبوی مبدعی عليبه را ببه طبور تحريبری تبرجيح ميدهبد. و دريبن 
مورد الزامبا  کبدام صبراحت وجبود نبدارد زيبرا اظهبارات شبفوی مبدعی عليبه را 

 می پويرد.اعتبار داده و انرا 
به  29  مادۀ قضائی مندررمدعی بعد از صدور قرا مادۀ سی ويکم: هرگاه 

وم را مطالبببه و بعببد از احضببار  محکمببه مراجعببه نمايببد  محکمببه سببوابق موضبب
ر دعبوی  م رسيدگی مينمايد . مدعی دراين حالت به تعقي ر  مقابل در موضو ط

ه ميباشد.  خود مکل
درين ماده قانون محدوديت به مالحظه ميرسد زيرا اگر مدعی بار دوم بدون 

دامۀ دعواين ابآ و کبه قبانون تعبين نمبوده  یرزد بار دي ر در مدتعور مؤجه از ا
محکمه قرار ترک خصومت را صبادر نمبوده و مبدعی نميتوانبد ببه دعبواين در 
، مببدعی ت  محکمببۀ ابتدايببه ادامببه دهببد چناندببه دريببن حالببت در صببورت اعتببرا
وم در محکمۀ فوقانی مورد رسيدگی قرار مي يرد چنانده مادۀ سی و سوم  موض

 چنين صراحت دارد:
ر  مببادۀ  مببادۀ ايببن قببانون تببابع احکببام اسببتينا   32سببی و سببوم: " قببرار منببد

 خواهی بوده م ر اينکه قانون بر خال  ان تصريح کرده باشد"
ر  مببادۀ  -1مببادۀ سببی وچهببارم:"  را صببادر نمببوده و  32محکمببۀ قببرار منببد

قرار موکور توس  محکمبۀ فوقبانی نقبو گبردد مکلبه اسبت ببه رسبيدگی قضبيه 
 اقدام نمايد .

و خببود رسببيدگی مجببدد قضببيه را  -2 محکمببۀ فوقببانی مکلببه اسببت قببرار نقبب
 توس  محکمۀ اولی به طرفن ابالغ نمايد."

بببار قببرار تببرک  يببه در نتيجببه عببدم مراجعببت مببدعی دوئهرگبباه محکمببۀ ابتدا
ون هرگباه مبدعی ايبن قبان 33يد به اسبا  صبراحت مبادۀ خصومت را صادر نما

مبۀ يبد امبا اگبر محکد ببه ان رسبيدگی نماۀ اسبتينا  بايبيد محکمببار ثالث ادعا نما
و نما يد محکمۀذيصالح محکمبۀ ايسبت کبه ببار سبوم استينا  قرار دومی را نق

قرار تبرک خصبومت را صبادر نمبوده ببود. دريبن صبورت ميتبوان چنبين نتيجبه 
م  ببرای سبه ببار در  گرفت که بادر نظرداشت اسبتثنايی کبه ذکبر گرديبده موضبو

 قرار گرفته ميتواند.يه مورد رسيدگی ئمحکمۀ ابتدا
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فقرۀ دومی اين ماده چ ون ی اجرآت محکمۀ اسبتينا  را وضباحت داده. ببه 
استناد اين اصل محاکماتی که حکم محکمه در هر حالبت بايبد علنبی ابالغ گبردد 

 از اجرآت خوين طرفين دعوی را با خبر ميسازد. 
،  پببنجم:مببادۀ سببی و  " مببدعی بعببد از ورود قضببيه بببه دفتببر محکمببه غببر

سيدگی مجبدد مکلبه اسبت در خبالل يکمباه دعبوی خبود را ببه محکمبۀ مرببوط ر
عباد مقبرره دعبوی خبود را ياقامه نمايد در صورتيکه بدون عور قبانونی ببداخل م

 اقامه ننمايد محکمه به ترک خصومت قرار صادر و اين قرار نهائی ميباشد."
وم چنين بر ميا ا مبدعی يد که به منظور معاونبت بيشبتر بباز صراحت مادۀ ف

که دوبار دعوی او تابع قرار ترک خصومت گرديده و محکمۀ استينا  نيز انرا 
به محکمۀ اولی محول ساخته مبدت يکمباه فرصبت ميدهبد. امبا در صبورتيکه در 
مدت موکور نيبز مبدعی ببه اقامبۀ دعبواين حاضبر نشبود محکمبۀ مربوطبه قبرار 

کور دي بر در يبد کبه مبدعی مبومينما رمبنی بر ترک خصومت را ببه گونبۀ صباد
م دعوی نموده نمی تواند و منطق ان اينست که باعث ضيام وقت محاکم  موضو

ر سرگردانی خصم خوين ن ردد.  از يکسو و سب
مادۀ سی و ششبم: در دعبوی نکباح ت مبدعی مکلبه اسبت در حبال عبدم عبور 
مؤجه از تاري  وصول عريضه دعوی خود را درخالل مدت يکمباه ببه محکمبه 

نبد ببه تبرک خصبومت قبرار ه ميتواپری شبدن ايبن موعبد محکمبسبتقديم نمائيد ببا 
 يد. برای مدعی صر  يکبار حق استينا  خواهی داده ميشود.صادر نما

هرگاه محکمۀ اولی بار دوم به ترک خصومت قبرار صبادر نمايبد ايبن قبرار 
 نهائی ميباشد.

طوريکه دريبن مباده ديبده ميشبود قبرار تبرک خصبومت در دعبوی نکباح در 
ر  يکبار در نظر گرفته شده و در صورت تکرار ان فق  ببرای  ۀ اولمرحل ص

 .يکبار حالت استينافی دارد
 يده است؟دسوال اينست که چرا دعوی نکاح تابع اين حالت استثنائی گر

در جوا  بايد گفت که در نخست عقد نکاح از جمله عقود تشريفاتی بوده کبه در 
رای محکمبه سبهل تبر اسبت.  صورت بروز اختال   دسترسی به وسايل اثببات بب

م مببالی زوجببه يکببی از موارديسببت کببه  ثانيببآ در نکبباح و دعببوی مربببوط ان حقببو
ميتوانببد يکببی از طببرفين را متضببرر سببازد . ثالثببا  بحببث واليببت زوجببه در نکبباح 

هد.   مطرح بوده. رابعا  صالحيت حوزوی محکمه نيز استعجاليت ميخوا
آت محبباکم در مببورد ااجببربببادرنظر داشببت نکببات فببوم الببوکر در دعببوی نکبباح 

 پين بينی نموده است.صدور قرار ترک خصومت را قانون وار مختصر 
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تببوکر يافببت  قببرار دومببی نهببائی بببوده و ايجببا   در دعببوی نکبباح طوريکببه قبببال  
کبه قببال  ارائبه گرديبد ت نبه  یشکليات و اجرآت بيشتر را ببا در نظبر داشبت داليلب

 مينمائيد.
 فاتر ذيل ميباشد:  مادۀ سی وهفتم: محکمه دارای د

کتا  وارده و صبادره: کتبا  وارده و صبادره از  جملبه اسبناد رسبمی اداری  -1
 بوده که در تحريرات محکمه مورد استفاده قرار مي يرد.

های جزائی: در جملۀ دفباتر عمبدۀ اداری يکبی هبم کتبا   -2 درا  دوسيه  کتا  ان
دار  است که در ان شهرت  نت ت شبغل( ت ربارنوال شبامل ) اسبم ت ولبد ت سبکوان

ت تباري  جلسبهت علبت تعجيبل يبا شهرت مدعی عليبه يبا مبتهم ت داليبل اسبتعجاليت 
در   تآخير جلسۀ ما بعد ت تاري  جلسۀ صدور حکم ت نمبر و تاري  صدور حکبم 
گرديببده. و در قضببايای جزائببی بببه مجببرد حصببول دوسببيه در صببورت امکببان و 

هرا  شامل صالحيت محکمه باش د و صورت استينا  مالحظۀ حل و فصل ان ظا
هی که در موعد معبين صبورت گرفتبه باشبد شبامل ايبن دفتبر  احکام استينا  خوا

يده و بعبد از شبامل شبدن ببه ايبن دفتبر دعبوی جزائبی قانونبا  اقامبه شبده تلقبی دگر
م انجبام يافتبه نميتوانبد و از محکمبه  گرديده بدون حکم و يا قرار محکمبه موضبو

 خار  نمي ردد.
درا  قضايای -3 مدنی و تجارتی : اين کتا  تقريبا  فعال  در محاکم مبدنی  کتا  ان

، ان کتا  ثبت اجرآت قضايای مبدنی مبورد  دمور استفاده قرار نمي يرد و بعو
دوسببيه از تحريببرات محکمببۀ  وقتببی اسببت کببه یاسببتفاده قببرار مي يببرد و ان کتبباب

وم به اين کتبا  ثببت شبده و شبامل بخبن  ابتدايه محول ديوان موکور گردد موض
 ای ذيل است.ه

شهرت مدعیت شهرت مدعی عليه ت نوم قضيه ت مرسبل ت تباري  ورود ت  تعبداد 
و  قضيه . رام ت اجرآت ت خر  او

وم نظببر بببه احببوال و  -4 ک موضبب اجنببدای جلسببات قضببايای عاجببل : هرگبباه يبب
م ايجا  رسيدگی عاجل را به تشخيص محکمۀ ذيصالح نمايد درين کتبا   اوضا

های ذي  ل استثبت مي ردد و شامل بخن 
رببارنوال ت شببهرت مببدعی عليببه يببا مببتهم ت داليببل و اسبببا  شببهرت مببدعی يببا 

نمبببر و تبباري   جلسببۀ صببدور حکببم ت ت ۀ صببدور حکببم اسببتعجاليت ت تبباري  جلسبب
 الحظات .

ئببه بببه ااجنببدای جلسببات قضببايای عببادی : زمانيکببه دوسببيه تکميببل و امببادۀ ار  -5
وم بببه قاضببی يببا رئببيم محکمببه تقببد يم و بببه اسببا  جلسببات قضببائی گرديببد موضبب

وم  نوبت و ساعت رسيدگی قضيه معين و درين دفتر رسانيده ميشود و از موضب
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به طرفينابالغ مي ردد تا در موعبد معبين ببه جلسبۀ قضبائی حاضبر شبوند. ايبن 
 دفتر شامل موضوعات ذيل ميباشد 

رارنوال ت شهرت مدعی عليه يا متهمت ساعت و تباري  جلسبه ت شهرت مدعی يا 
جلسه ما بعد ت تاري  صدور حکم ت نمبر و تباري  صبدور و اخير علت تآجيل و ت

مالحظات. حکم.  ت
رام حکببم قضببائی: در قضببايای مببدنی اغبباز مببدت رسببيدگی دعببوی  -6 فورمببۀ او

رمه مدار اعتببار ببوده کبه در ان  در  و بعد از ان اين فو مدعی به فورمۀ خا  
مقدمبه ت  نمبر خصوصبی و نمببر عمبومی رسبانيده ميشبود فورمبۀ متبوکره شبامل

تشبريح ت اسببتدالل ت نتيجببه ت و نببص حکبم ميباشببد. و فيصببلۀ هيببت قضببائی در ان 
ر  ايشان امضاء و مهر مي ردد.  تحرير و از ط

رام حکم قضبائی: ايبن فورمبه در واقعيبت کبا -7 ام پی فورمبفورمۀ ثبت او ۀ اور
، حفبببا و  حکبببم قضبببائی ببببوده کبببه تحريبببرات محببباکم فورمبببۀ متبببوکره را غبببر

تر خوين امضاء و حفبا ميبدارد . در صبورت ضبرورت در ن هداشت اسناد دفا
اتيبه ببه منظببور معلومبات از ان اسببتفاده ميشبود و شبامل تبباري  ت محبل صببدور ت 

وم مورد دعوی ت موضوع که ببه ارتبباط  یشهرت اشخا  شامل قضيه ت موض
ان حکببم صببادر گرديببده ت علببل و موجببر صببدور حکببم ت مببادۀ قببانونی بببه ارتببباط 

 باشد.قضيه ت نص حکم مي
ورمه هي  ت قضائی امضا و مهر مينمايند.ئنا گفته نبايد گواشت که در اخير اين ف

های قضائی: اين فورمه شامل تاري  ت علل صدور  -8 فورمۀ اصل و ثبت  قرار 
وم مورد دعوی ت موضبوع  یقرار ت شهرت مدعی ت شهرت مدعی عليه ت موض

ر قبرار ت مب ادۀ قبانون ببه ارتبباط که به ارتباط ان قرار صادر شده ت علل و موجب
مالحظات.  قضيهت نص حکم و

دفتر محاسبۀ اوصيا: طوريکه ميدانيم وصيت زمانی اعتبار دارد تبا ببه طبور  -9
م کتبا  مخصبو  از  رسمی شامل وثايق محاکم گردد بنا  بدين منظور اين اورا
ر  ستره محکمه در محاکم مربوط وجود داشبته تبا در صبورت ضبرورت از  ط

 ان استفاده نمايد.
، : درين دفتر که از جمله دفباتر اداريسبت تمبام -10 دفتر ثبت شکايات و اعترا

و بر احکام نها ر  مي ردد.يی و غير نهايشکايات و عراي  ی محاکم در ان د
واهی: هرگبباه درخواسببت مبنببی بببر اسببتينا  خببواهی  -11 دفتببر ثبببت اسببتينا  خبب

وعد قانونی ان صورت گيرد محکمه انرا به دفتر قيد و اصل درخواستی را در م
به محکمۀديصالح اسبتينا  جهبت رسبيدگی ارسبال ميبدارد . تحريبرات محکمبۀ 
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هی را بببه اسببا  در خواسببت ) فورمببۀ مرتبببه( در دفتببر  اسببتينا  ت اسببتينا  خببوا
 استينا  خواهی داخل مينمائيد.

نبص حکبم کبه است  یۀابالغ عبارت از ورقپارچبالغ نامه:ابالغ نامه يا  -12
در  و  هی طرفين در جلسۀ قضائی به محکوم عليبه تسبليم داده در ان  ، اگا غر

ت خبود قناعبت يبا عبدم سبشنشبان ميشود. که درين بارچه محکوم عليه با گوشتن 
 قناعت خوين را ابراز ميدارد . 

در هببر محکمبه موجوديببت ان  -13 کتبا  ثبببت سبندات محصببولی : ايبن دفتببر کبه 
نم عوايد محکمه م د  ان ثبت يال يباشد اين دفتر در مدت سبه ضروری است ه

های ذيل ميباشدماه به ستره محکمه را   :پور داده ميشود و شامل بخن 
ؤدی ت نمره و تاري  تعرفه ت نمره و تاري  رسيد ت نمره و تار ي  اويبز شهرت م

مالحظات.  ت مبلغ تاديه شده و
در  گرديببده و سببند بهببا دار  -14 شببهريه ) تببابلو( : دريببن دفتببر تمببامی وثببايق 

ا مي ردد و شامل موضوعات  شرعی محکمه ميباشد که در تحريرات محاکم حف
 ذيل است 

م ت تاري  و نمبر ت شهرت مبدعی ت سبکونت ت  م موضو شهرت مدعی عليه ت نو
مالحظات.  قيمت ت محصول ت

و که عنوانی مقام ستره محکمه تقديم مي بردد و  -15 کتا  ثبت عرايو: عراي
ر و تنظببي و بعببد از جمببع اوری ترتيبب احکببام از  پببم ازم و توسبب  مببدير عببراي

در  ايببن دفتببر ميشببود البتببه در عريضببه نمبببر ثبببت و تبباري  ان  قاضببی القضببات 
های ذيل است   در  و عريضه دوباره به عار، تسليم مي ردد و شامل بخن 

مالحظات. ، ت احکام ت تسليمات ت  تاري  ت شماره ت شهرت مکملۀ عار
ر که در ان مؤدی اويز ببانکی را ببه محکمبه دفتر تعرفۀ محصولی: اين دفت -16

پببول را تسببليم نمببوده و بببه کببه  یتحويببل داده شببامل شببهرت مببؤدی بببوده و مرجعبب
 به محکمه ارسال ميدارد. آن راواردات دولت انتقال نموده اويز

دفتببر حاضببری: يکببی از دفبباتر اداری محبباکم بببوده کببه چ ببون ی و عببدم  -17
رعايبت  خته و ببان ادارات را مشبخص سباوبين و کارمندان و اجيراسحضور من

 ان انها مستحق امتيازات مالی شناخته ميشود.
های قطعی محباکم: ببا وجوديکبه ايبن دفتبر عمبال  در  -18 دفتر نظارت به فيصله 

محاکم صورت اجرائی ندارد اما موجوديت ان يک نياز مبرم است زيرا محکمه 
الت  ال و بايد از تطبيق حکم نظارت نمايد تا اگر مش در زمينه موجود باشد بر

 در صالح ان کوشيده شود.
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وم چبون  -19 رام مطبب ساير دفاتر مورد نياز : همدنبان محباکم دارای برخبی او
ده همدنان محاکم اختصاصی ميتواند  رام اداری بو الم ت مکتو   و ساير او است

وم  رام مطب  خود باشد. مختص به دارای او
م مادۀ سی و هشتم ر محباکم نظبر ببه خصوصبيات کبار : تعداد و انوا دفباتر و کتب

و هر يک از محاکم مطابق به خصوصيت کار خبود از  هر محکمه متفاوت بوده 
در  مادۀ   اين قانون استفاده مينمايد. 37دفاتر من

م محباکم وجبود دارد.کبه عبارتنبد  الحظه مي ردد در افغانستان سبه نبو طوريکه 
 از:
با : عبببارت از محبباکم -1 ر مطابقببت بببه قببانون اساسببی انببد کببه د یمحبباکم خب

افغانسبتان تآسبيم ميشبوند و بعبد از انجبام قضبيه مربوطبه ببه طبور مسبتمر نمبی 
 توانند موجوديت داشته باشند.

م بوده که عبارتند از محکمۀ خا  ريم جمهور ت  م محاکم چهار نو اين نو
محکمببۀ خببا  اعضببای سببتره محکمببه ت محکمببۀ خببا  وزرأ و محبباکم خببا  

 عسکری.
احت احکام قبوانين مربوطبه ببه محباکم وزرأ و اعضبای سبتره به اسا  صر

مهرت و دفاتر بخصو  خود بوده که بعد از انجام کار  محکمه اين محاکم دارای 
 و مسدود شدن ان در ستره محکمه محافظت مي ردد.

اطببالم مي ببردد کببه در چهببار چببو  قببوۀ  یمحبباکم اختصاصببی: بببه ان محبباکم -2
کبه د صبالحيت  یقه اجتمباعی و يبا حباالتقضاييه مطابق به شغل ت پيشه و مو

محاکم دي ر شامل شده نميتواند تآسيم مي رددمثال محکمۀ اختصاصی نظر ببه 
شبببغل و پيشبببه محکمبببۀ اختصاصبببی نظبببامی يبببا پوليسبببی و تجبببارتیت محکمبببۀ 

قه اجتماعی قضايا محکمۀ اختصاصبی اطفبال و فباميل . یاختصاصی نظر به مو
امل شبببده نميتوانبببد ماننبببد محکمبببۀ حببباالت کبببه در صببالحيت سببباير محببباکم شببب
 اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات.

ايببن محبباکم نيببز ميتواننببد بببا در نظببر داشببت خصوصببيات کبباری شببان دارای 
 دفاتر بخصو  خود باشند.

انببد کببه نظببر بببه نيبباز هببای عمببومی و  یمحبباکم عمببومی : عبببارت از محبباکم -3
های اداری تآسيم ميشوند مانند مح ها ت شبهر هبا و شکيالت واحد  اکم ولسوالی 

 واليات.
کببه قببانون انببرا پببين بينببی نمببوده  یدر ضببمن اينکببه ايببن محبباکم دارای دفبباتر

وم البوکر نظبر ببه خصوصبيات کباری  ميباشندت هر يک از ديوان هبای محباکم فب
 شان دفاتر خا  خود را دارند.
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منبدان با در نظر داشت احکام اين قانون ساير مکلفيبت هبای کارمادۀ سی و نهم: 
ر  اداری محاکم توس  اليحۀ جداگانه ايکه شورای عالی ستره محکمه انرا تصوي

 مينمايد تنظيم مي ردد.
اگر بهتشکيالت قوه قضاييه توجه صورت گيرد قوه قضباييه ازيبن لحباظ دارای 
دو بخن مشخص بوده که عبارتند از بخن مسبلکی ) قضبايی( و بخبن اداری ت 

هببای تخنيکببی امريببت عمببومی اداری قببوه  کببه تنظببيم بخببن دومببی از صبالحيت
قضاييه بوده که معموال مطابق به قانون اکثريت اجرات ان توس  شورای عبالی 
م و در هبر سبطح دارای شبکيالت  تنظيم مي ردد. از سوی هم محاکم از هبر نبو
اداری محدود اند که به منظور تنظيم انها وضع لوايح ازصالحيت های شورای 

ر  امريبت عمبومی اداری قبوه قضباييه کتببآ عالی ستره محکمه مي باشد که از ط
 پيشنهاد مي ردد.

 قانون اساسی صراحت دارد. 125و  124چنانده درين مورد مادۀ 
نا گفتبه نبايبد گواشبت کبه سبترهمحکمبه صبالحيت دارد در کنبار لبوايح در سباحۀ 

رره ها نيز بپردازد.  قضايی به تدوين و تصوير مق
 فصل سوم

 ضایای مدنی در محاکمجریان رسیدگی ق
رسيدگی به تمبام دعباوی مبدنی در محباکم جمهبوری افغانسبتان علنبی مادۀ چهلم: 

 ميباشد.
ر افشبای اسبرار  م ر در حاالتيکه رسيدگی علنبی نظبم عامبه را اخبالل و يبا سبب

 گردد.  محرمانۀ زندگی اشخا
اسبت. چناندبۀ مبادۀ  هيکی از موازين محاکمۀ عادالنبه اصبل علنبی ببودن محاکمب

وم مدنی و سياسی به علنی بودن محاکم تاکيد داشته چبه  14 ميثام بين المللی حق
 128قضببيه جزايببی يببا مببدنی باشببد . همدنببان قببانون اساسببی افغانسببتان در مببادۀ 

وم چنين صراحت داده است. " در محاکم افغانستان ت محاکمه  خوين بدين موض
حکبام قبانون در بصورت علنی داير مي ردد و هر شخص حبق دارد ببا رعايبت ا

 ان حضور يابد.
که در قانون تصبريح گرديبده يبا سبری ببودن محاکمبه  یمحکمه ميتواند در حاالت

ر هر حال  ضروری تشخيص گردد جلسات سری داير کن ولی اعالم حکم بايد د
 علنی باشد."

ذيبل مطبابق ببه  تبا رعايت اين صراحت استثنآ محاکم بطور غير علنی در حاال
 شخيص محکمۀ ذيصالح داير شده ميتواند:احکام قانون و ت

 که منافع اشخا  نا بالغ يا هم سرپرستی اطفال مطرح باشد. یدر مورد -1
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وهری. -2  در مسايل اختالفات زنا و ش
عامه و نظم عمومی تقاضا نمايد. -3  در حاالتيکه منافع 
ص دهد. -4 عامه را تشخي  در حاالتيکه محکمه مصلحت 

 منطق علنی بودن محاکم عبارتند از:
 هی محاکم  باالی محکومين و سايرين.يتاثيرات تنب  -هال

وم عامه مردم. -   بلند بردن سطح اگاهی حق
از جانر هيآت قضايی در راه تحقق عدالت. -   بکار برد احتياط بيشتر 

از سوی دي ر در مادۀ متوکره راجع به قضايای مدنی بحث گرديده است. اگر به 
وط به دعوی و قواعد مربوط ببه تشبکيل قواعد شکلی که ) مشتمل بر قواعد مرب

وم دعبوی را ميتبوان بطبور عمبوم  وصالحيت محاکم ميباشد(. دقت نمايم چهارن
 ی ت دعوی مدنی ت تجارتی و اداری.يتشخيص داد : دعوی جزا

ر درتشکيالت محاکم نيز اين اصل در سراسبر جهبان در نظبر گرفتبه  بدين ترتي
های محاکم نيز ببه اعت ببار ايبن تصبنيه دعبوی تعبين گرديبده ميشود وصالحيت 

 است.
های مربوط محاکم) ابتدا يه ت اسبتينا  ئدر کشور ما نيز قضايای مدنی در ديوان 

م اختصاصببی بببودن دعببوی را  ت سببتره محکمببه( حببل و فصببل مي ببردد ت کببه نببو
 مشخص ميسازد .

در روز هبای رسبمی دايبر به عالقمنبدان اجبازه مادۀ چهل و يکم : جلسبات علنبی 
 ده ميشود.حضور دا

محاکم به طور عام دارای ايبن خصوصبيت انبد کبه در اوقبات و ايبام رسبمی بايبد 
وم البوکر بيبرون از اوقبات و ايبام رسبمی  داير گردنبدت ببا در نظبر داشبت مباده فب
م اسبتثنا را نمبی پبويرد و اصبدار حکبم ان در  تدوير محاکم ناجايز بوده ت هي  نو

 اشد.اوقات و ايام فوم الوکر فاقد اعتبار ميب
 بالغ حکم محکمه در تمام حاالت علنی ميباشد.مادۀ چهل و دوم: 

وم قبال در مادۀ   توضيح گرديد. 40اين موض
 باقی دارد                                                                    
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 محمد ناصر حسن زاده
 پیوسته به گذشته

 
  ائي افغانستانائي افغانستانفراز هاي از سيستم قضفراز هاي از سيستم قض

  
 خصوصیات قانون اصول محاكمات  وسازمان قضائي كشور ما

م اين است كه وجه تمايز وفرم قوانين محاكماتي را  د  ما ازميان عنوان فو ه
م قوانين بايد دارنده  از ساير قوانين بيابيم ومشخصات وخصوصياتي كه اين نو

 آن باشند با يك نظر اجمالي پيدا كنيم . 
ر متوكره آن را بداخل چند عنوان به بررسي مي ناگزير براي  درك بهتر مطال

 گيريم : 
 قوانين اصول محاكمات  ازمنظر ثبات وتحول .  -1

اهوي بيشتر تحول مي  ناگفته پيداست كه قوانين شكلي درمقايسه با قوانين م
م وقت بدون نياز به تحول اجتماعي درآن تغيير وتبديل صورت  پويرد ودراسر

مينه قانون گزار دست بازداشته وسهم بسزائي دارد هرزمانيكه مي يرد دراين ز
ر بهتري از شيوه وروف قبل براي محاكمات وتظلمات  احسا  كند شيوه وترتي
وجود دارد با تغيير قانون روشهاي جديد را بوجود مي آورد و مورد استفاده 

خاذ قرارمي دهد البته قانون زار توجه مبوول مي دارد مبني به اينكه با ات
هي  وم افراد جامعه وارد آيد وگا روشهاي جديد نبايد لطمه و صدمه به حق
ر تشخيص دهد شكل محكمه ومرجع قضائي را مي تواند  قانون زار اگر مناس
هاي قلمرو كشور مراجع قضائي وبه عبارت دي ر محاكم  تغييردهد ويا درحوزه 
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ده فقره ) ر ضرورت واحتياجات بوجود آورد چنان ( وفقره 62( ماده )3برحس
ر تصريح نموده است. 32( ماده )3) م ت ت ت   قوه قضائيه براين مطل  )

و   ودرمحلهاي برطبق لزوم ديد محاكمي موجودرا به علت كم بودن كار ح
( م ت ت ت   قوه قضائيه محاكم سيار ايجاد 5( ماده )3نمايد . ومتكي به فقره )
ازيك محل به محل دگر منتقل  ( مقر محاكم را5( ماده )2نمايد وبه استناد فقره )

 سازد . 
الت تحولي را در جامعه  ودرنتيجه ثابت شده كه هيديك از اين تغييرات وتبد
، خطر قرار نداده  وم هي  فردي از افراد جامعه را درمعر ايجاد نكرده وحق
هاي اصول  همواره درزمينه  ودرطي ساليان متمادي قانون زاري افغانستان 

ائي دروضعيت صالح ونواوري بوده اند ت اين محاكماتي وسازماني قض
الحات درباره قوانيني كه حق را ايجاد مي كند مانند  درحالي است كه چنين ا
قانون مدني وقانون تجارت به سادگي عملي نمي باشد بطور مثال قوانين مدني 
هاي كه موجد حق است به ندرت تغييري پيدا كرده است درحاليكه  درآن قسمت 

اهده مي كنيد طرز رسيدگي به دعوي تجاري ومدني ومرجع آن طوريكه مش
ر ازتجار به  ن از اين مجلسي مرك همواره درتغيير وتحول بوده است وپي
مجلم محاكمات تجارتي  دعوي تجاري رسيدگي ميكرد وسپم هيأتي بنام 
تشكيل شد كه مربوط به وزارت تجارت بود تا اينكه در اين اواخر قانون اصول 

ارتي بوجود آمد ومحاكم تجارتي تشكيل گرديد وحل وفصل قضايا محاكمات تج
ودعاوي  تجارتي به محاكم تجارتي محول گرديد همدنين دربحث مسايل مدني 
مي توان از اصولنامه اداري محاكم عدلي كه بيان ر مسايل وامور محاكماتي را 

مه حقوقي عدلي محاكم يادكرد كه هردو اصولن امه با تنظيم مي كرد واز اصولنا
ايجاد اصول محاكمات مدني وقانون مدني  درراستاي دعاوي مدني تحول 

 پويرفت . 
الحظه مي رسد كه چ ونه قوانين تشريفاتي واصول  وم به  ر ف با توجه به مطال
محاكمات وسازمان قضائي درحال تغيير وتحول مي باشند ت اما اين راهم ناديده 

هاي جامعه تطبيق نبايد گواشت كه تغيير وقتي مفيد تلقي م ي شود كه بانياز 
داشته وضرورت تغيير را ايجا  نمايد واين تغيير با درنظرگرفتن تمام جهات 
همان سال  م پيوندد ورنه مثال  اگرقانوني يكبار دريك سال وضع سپم در بوقو
دمه وارد مي سازد و سازمان اجرائي قانون را  ملغي شود به نظام قضائي ص

 ه ميدارد . درتزلزل ودل  واپسي ن 
هوي وقوانین شكلي  قوانین اصول محاكمات ازنظر قوانین ما
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هوي تقسيم مي   نخست بايد توكر داد كه قوانين بدودسته قوانين شكلي وقوانين ما
 شوند . 

قوانين شكلي ت شكل وشراي  ظهور عمل قضائي وتشريفات اسناد وطزر 
وبطور كلي رسيدگي به دعاوي مطروحه درمحاكم وچ ون ي تشكيل محاكم 

وم را دراثناي ظهور اختال  فيمابين افراد مشخص مي  ههاي رسيدن به حق را
وم را  هوي ايجاد كننده حق هستند واسبا  ومباني حق كند درحاليكه قوانين ما
مشخص مي نمايند وبه بيان دي ر شراي  اساسي تحقق عمل قضائي را عنوان 

اظهار عقيده وم مي توان  ر ف نمود كه دريك دعوي  مي كند بنابر شرح مطال
هيتي وقوانين شكلي هردو كار برد دارند  اهوي ويا ما درمحاكم كشور ما قوانين م
ومورد استفاده قضات قرارمي گيرند وبايد متوكر شوم كه حقي بايد  برطبق 
، تجاوز وانكار  اهيتي وجود داشته باشد ودرعين حال درمعر قانون م

براي اثبات ونفي آن رسيدگي انجام قرارگرفته باشد تا متكي به قوانين شكلي 
 گيرد . 

بمنظور توضيح بيشتر ياد آور بايد گرديد اينكه قوانين اصول محاكمات اعم از 
قانون تشيالتوصالحيت سازمان قضائي شراي  دعاوي وبرنحوي رسيدگي 
م مدني مثل شراي   هستند درحاليكه قواعد حقو به آن نوعا  ازقوانين شكلي 

ال ت ودعاوي ويا تعيين حقاالرث ورثه وامثال آن ازقوانين اساسي صحت معا
اهيتي مي باشند اين راهم فراموف نبايد كرد ومورد توجه قراربايد داد كه  م
وم ثابته اي براي افراد بوجود مي آورد  بعضي از قوانين اصول محاكمات حق

 بناء  نمي توان آنها را بطور مطلق قوانين شكلي دانست . 
 اكمات ازنظر قوانین آمره وخیرهقوانین اصول مح

همرفته قوانين ازناحيه اي دي ر بدودسته آمره ومخير ه )) تكميلي يا تفسيري روي
تقسيم مي شوند قوانين مخيره ويا تفسيري ازنظر حقوقدانان   ((يا تعويضي

قوانيني هستند كه افراد درانجام ياعدم انجام آن آزادند درحاليكه قوانين آمره 
ازاسم آن پيداست به افراد امر مي كند وتكليه براي آنان ايجاد مي همان ونه كه 

كند وعدم انجام آن امرنظم عمومي را مختل مي سازد وبه تعبيري به آن لطمه 
وارد ميآورد وقوانين آمره آزادي افراد را محدود مي سازد ودراين راستا بايد 

حيت وشكيالت گفت كه قوانين مربوط به سازمان قضائي از قبيل قانون صال
قوه قضائيه ازجمله اي قوانين آمره بشمارمي آيد ت مثال  وقتي قانون مي گويد 
قضايا درمحكمه ابتدائيه ولسوالي توس  سه نفر قاضي حل وفصل شود ويا اينكه 
قانون شكيالت وصالحيت قضائي هدايت مي دهد كه  درمركز هرواليت يك 

ر از رئيم عمومي محكمه استينا  تشكيل مي گردد ومحكمه است ينا  مرك
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وروساي ديوانهاواعضا مي باشد وقضايا درمرحله استينافي توس  سه نفر 
قاضي حل وفصل مي شود  اجراي اين ونه اوامر براي مراجع قضائي 
هند . اما قوانين  م مي باشد و نمي توانند آنرا تغيير بد واصحا  دعوي الزم االتبا

ين مخيره هستند واصحا  دعوي مي ازجمله قوان 1مربوط بهصالحيت نسبي 
توانند بارضايت يكدي ر ازآن عدول نمايند اين تاسيم حقوقي دراصول 
ا صالحيت  محاكمات افغانستان محلي از ازاعرا  ندارد وتراضي براي انحر
نسبي درسيستم قضائي افغانستان وجود ندارد وقانون زاران با اين قاعده 

ودي خود بتوانند دعوي نسبتي خوين را تنصيص ننموده اند تاطرفين دعوي بخ
ل دهند .   دراثر تراضي كه بميان بيآيد ازمحكمهذيصالحيت به محكمه دي ر انتقا
ولي درسيستم قضائي افغانستان چنانده پين ازين نيز توكرداده ام كه مساله 
ا  ازصالحيت نسبي نه توس  تراضي طرفين دعوي بلكه براسا   انحر

ر  دعوي آنهم درحال موجوديت وارائه عوامل تقاضاي لوي رارنوال ي اط
موجه وضرورت غيرقابل رفع مطابق احكام قانون توس  شوراي عالي ستره 
محكمه صورت گرفته مي تواند به نظر حقوقدانان دي ر قوانين اصول محاكمات 
بمعناي اخص واجراي احكام قسمتي امره وازقواعد انتظامات عمومي به حسا  

خيره اند بنابراين تشخيص قوانين امره ومخيره به اين مي روند وقسمتي م
اهي عبارات مواد قانون كه به نحو  سادگي نيست كه تصور مي شود زيرا گ
آمرانه تنظيم يافته وتعيين تكليه نموده حكايت از آمره بودن آن مي كند وكلماتي 
له است(( ونمي تواند مشخص امرونهي قانون زارمي  ازقبيل ))بايد(( و)) مك

همراه دارد.  باشد وكلماتي مثل )) مي توانند ((  ويا ممكن است ونظابران را ب
وامرتشخيص اين دو جنبه ي فني وتخصص دارد وقاضي محكمه بايد با توجه 
دهد ت هرگاه آنرابا نظم  به وضع جامعه اراده ي قانون گزار را تشخيص 

 عمومي درمطابقت ديدآنرا امري تلقي نمايد . 
 اكمات ازنظرحقوق عمومي وحقوق خصوصيقوانین اصول مح

وم عمومي بررواب  دولت وافراد ويارواب   م ان روشن است كه حق بره
وم خصوصي فق  با رواب   كم قوانين حق سازمانهاي دولتي حاكم مي باشد برع
افراد سركار دارد وآنرا تنظيم مي نمايد اعم از اينكه اين رواب  مربوط به امور 

 .  مالي باشد يا خانوادگي
وناگفته نماند كه قوانين مربوط به سازمان قوه قضائيه و تبيينصالحيتهاي آن 
وم عمومي بحسا  مي روند . بخاطر اينكه تكيالت قضائي قسمتي از  جز وحق

                                                      
 درباره صالحیت ذاتي صالحیت نسبتي مطالبي پیش از این تذكر داده شده است . 1
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دست اه حكومت را تشكيل ميدهند ولي بخاطر بايد داشت كه قوانين اصول 
يد اصوال  به رواب  محاكماتي بمعناي اخص آن واجراي احكام حقوقي بدون ترد

افراد وحل وفصل دعاوي آنان مربوط مي باشد ودرزمره اي قوانين خصوصي 
 احصاء مي شوند . 

 قوانین اصول محاكماتي از نظر قاعده عطف بماسبق نشدن
اصوال  قانون نسبت به آينده اثرخود را وارد مي سازد وبه ماقبل خود اثر ندارد 

م اين اصل را پويرفت وهم ايجا  مي كند كه چنين باشد ت مصلحت اجتما ه است 
و اين تاسيم حقوقي يك اصل قالئي به حسا  مي رود تاما ناگفته نماند كه 
قوانين اصول محاكماتي بطور كلي وقوانين سازمان قضائي صالحيت محاكم 

نسبت به دعاوي كه  بطور اخص )) درصورتيكه درقانون تصريحي نباشد ((
هنوز پا يان نپويرفته اثردارد يعني به بيان دي ر دراين درگوشته طرح شده و

طه به ماسبق مي شود به اين دليل كه طرفين دعوي نسبت به  موارد قانون ع
هنوز حق  م مرجع رسيدگي كننده وتشريفات رسيدگي  الحيت محكمه ويا نو
طه بماسبق را ايجا  نمايد ت با وصه آنهم  ثابته اي پيدا نكرده اند تا عدم ع

م از هوي داشته باشد درآن نو قوانين اصول محاكماتي كه تاحدي جنبه ما
طه بماسبق نميشود بطور مثال  وحقوقي ثابته درآن مطرح است قانون جديد ع
هي ازاحكام ابتدائي درصورتيكه حكم صادره اصوال  قابل  مدت استينا  خوا
نا  باشد ودرزمره احكام قطعي نباشد يكماه است البته پم ازابالغ حكم ت  استي
ه  در اينحالت اگر قانون جديدي اين مدت را به بيست روز تقليل داد نبايد عط
نا  داشته اند  ر قانون سابق حق استي به ماسبق شود وكساني را كه هنوز برحس
ا  تشكيالت  ازاين حق محروم نمايد ت از جهت دي ر اگر مثال  محكمه اي به اس

نفر عضو رسيدگي نموده صالحيت قوه قضائيه مامور بوده قضيه اي را با سه 
وقانون جديد اعضاي محكمه را به دونفر تقليل داده باشد ت اين قانون به ماقبل 
اثرمي نمايد ودعاوي مطروحه درجريان را دربرمي گيرد بعلت اينكه قانون 
گزارتشخيص داده كه رسيدگي وحل وفصل قضيه با محكمه جديد دوعضوي 

هم حقي نسبت به محكمه قبلي بهتر انجام مي پويرد وطرفين دعواي مطر وحه 
ه  سه عضوي پيدا نكرده اند بنابراين قانون جديد درچنين مورد بخصو  عط
وم ثابته واحتمالي هميشه  بماسبق مي شود ولي درحين حال تعيين وتشخيص حق

ه بماسبق را روشن مي كند .    كارساده اي نيست بهمين لحاظ خود قانون عط
طه به دامه بحث  بمنظور روشن شدن بهتر ع ماسبق شدن ويا نشدن قوانين به ا

هوي تعيين مي كند كدام اعمال جرم است ت  اضافه بايد نمود كه قوانين ما
م  شرايطي كه اعمال مجرمانه را قابل مجازات مي سازدچيست ؟ ومجازات انوا
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طه بماسبق نشدن  رفتارهاي مجرمانه كدام است ؟ اصل درقوانين جزائي عل
  نتيجه اصل قانوني بودن جرايم به ميان آمده است كه است واين اصل به اسا

( ت م ت  3اكثر ملل متمدن ازجمله افغانستان آنرا قبول نموده است ودرماده )
كم را نمي توان مجازات نمود م ر مطابق به احكام  خود توكرداده است كه هيد

طه بم اسبق قانون كه قبل از ارتكا  فعل مورد اتهام نافو گرديده باشد واصل ع
هم جريان دارد .   نشدن به عنوان يك اصل كلي شناخته شده كه درقوانين مدني 

( م ت م افغانستان حاكي ازاين است كه احكام قانون 10( ماده )2چنانده فقره )
به ماقبل رجعت نمي كند م ردرحاالتي كه درقانون تصريح شده باشد ويا احكام 

عامه باشد . وتفاوتي مي وم ت م دراين بخن وجود آن مربوط به نظام  ان م ت   
ه  اهي قانون زار الزم دانسته قانون را عط دارد بدين ونه كه درقوانين مدني گ

ده قانون زاردرماده ) ( م ت م تصريح نموده كه 13به ماسبق كرده است چنان
هرگاه احكام قانون جديد مرور زمان را نسبت به قانون سابق كمتر تعيين نمايد 

ل از انفاذ  قانون جديد آغاز يافته باشد تابع احكام قانون جديد گرچه اين مدت قب
طه به ماسبق شدن قاطعيت  مي باشد . درحاليكه درقوانين جزائي منع ع
طه به  وحتميت  بيشتر دارد ولي با آنهم دربعضي موارد استثناءآتي براصل ع

 ماسبق شدن وارد آمده  است  وآن موارد عبارتند از: 
هي قوانيني وضع مي شود واعمالي را كه قبال   -قوانين عمومي : -1 مثال  گا

صورت گرفته وجرم نبوده مجازات مي كند براي نمونه مي توان به فرماني 
درفرانسه صادرشد وهمكاري فرانسويان  1944دسامبر  26استناد كرد كه در

را درزمان جنگ باقواي اشغالي المان جرم شناخت ويكي دي راز نمونه هاي 
طه ب هاي بزرگ بارز ع ه ماسبق شدن قوانين جزائي موافقتنامه سران كشور

ميباشد كه محاكمات نورنبرك به اتكاء آن انجام گرديد وازطر   1945درسال 
طه قوانين جزائي به  ا  ازاصل عدم ع جمعي از حقوقدانان به علت انحر

 ماسبق مورد انتقاد قرار گرفت . 
ورهاي امريكات روسيه  1945وآن موافقتنامه چنين بود كه دراوت سال  كش

شوروي وان لستان قانوني براي محاكمه جرايم جن ي وضع كردند ومحاكمه 
همان سال  م جرايم بودند درنوامبر  افرادي كه متهم به ارتكا  اين نو
درنورنبرك آغاز شد پم از ارائه وبررسي اسناد ومدارك بسيار زياد بالخره 

ت ريبن تروپ ت كايتل ت فرانگ  عده ي ازسران حكومت نازي ازجمله گورينگ
حكم اعدام درمورد  1946اكتوبر  16ودي ربه مجازات اعدام محكوم شدند ودر

همه اين افراد به جز گورينك كه درزندان باسيانور خود كشي كرده بود اجراشد 
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هاي فون پاين ودكترشاخت معرو  درين محاكمات جان  ودونفر دي ر به نام 
 .  1ندسالم بدر بردند وتبرئه شد

درظاهر به  -قوانين تفسيري : -2 هي قانون زار قانوني وضع مي كند كه  گا
شكل قانون جديد جلوه نمي كند بلكه قانون زار بااين عمل خود درواقع معني يك 
قانون مهم ومورد اختال  سابق را با به كار بردن الفاظ وعبارات جديد روشن 

نامند وقانون گزار با استفاده  مي سازد كه اين قانون جديد را قانون تفسيري مي
طه به ماسبق مي كند بدون آنكه  ازاين وسيله درواقعيت امراحكامي را ع

( اپريل 28صريحا  اين امررا عنوان كرده باشد ازاين قبيل است فرماني كه در)
درمورد جرايم جنگ صادر شد وعمال  جرايم جديدي به جرائمي  1944سال 

( قانون جزاي افغانستان 3فه كرد . گرچه ماده )كه از پين برقرار شده بود اضا
كم را نمي توان مجازات نمود م ر مطابق به احكام  هيد مشعر براين است كه 
ه به  قانوني كه قبل از فعل مورد اتهام نافو گرديده باشد كه ازاين ماده عط
ماسبق نشدن قانون جزا متبادر مي گردد ولي درعين حال قانون جزاي 

ه  به ماسبق شدن قانون جزا را درصورتي جايز مي شمارد كه به افغانستان عط
( خود تحت عنوان تطبيق قانون ازحيث زمان بداخل 21نفع متهم باشد ودرماده )

ر قانوني مجازات مي شود  ر جرم به موج دوفقره چنين تصريح مي كند مرتك
م ر اينكه قبل از صدورحكم قطعي قانون  كه دروقت ارتكا  فعل نافو باشد 

 يدي كه به نفع متهم باشد نافو گردد . جد
ر آن فعلي  -اگربعداز صدورحكم قطعي قانوني نافو گردد: -3 كه به موج

راكه متهم به ارتكا  آن محكوم به جزا گرديده قابل مجازات نداند تنفيو حكم 
وم  ر برآن ازبين مي رود ت ازمندرجات مواد متوكره ف قه وآثار جزائي مرت متو

غانستان برمي آيد كه قانون زاران اين كشور متوجه اصل الوكر قانون جزاي اف
ه بماسبق شدن و نشدن قانون جزا بوده اند .   عط

وم كه درفقرات  -قوانين ارفام آميز : -4 ( م ت   21ماده ) 2و 1ازبيان ف
توكررفته معلوم مي شود كه قانون جزاء با اين تاسيم حقوقي خود به قانون 

طه به ماس ر ع بق شدن قانون جزا  مي ردد اشاره مي كند ارفام آميز كه موج
واين خود يك استناد دي ري به شمارمي رود كه براصل موكور وارد است وآن 
طه به ماسبق مي كنند با  اينكه اگرقانون جزايي جديد به نفع متهم باشد آن را ع

ماده  2انكه درمورد متهم حكم محكوميت قطعي صادرشده باشد چنانده درفقره 
له اين  نظريه اند ومي  ( م ت  21) توضيح داده شد ولي عده ازحقوقدانان مخا

                                                      
 حقوق جزائي عمومي دكتر پرویز صالغي .   1
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گويند درصورتي كه حكم قطعي درمورد متهم صدور يافته باشد قانون جديد را 
ورهاي دي ررويه ي متفاوتي را دراين  نبايد به گوشته سرايت داد بعضي كش

طه مساله اتخاذ كرده اند وعده معدودي از حقوقدانان فرانسوي طرفدار ع
م حكم قطعي قرارگرفته است  قوانين ارفام آميز به اعمال مجرمانه كه موضو

 هستند . ازجمله بلوندو ووالت چنين مي گويند : 
اعالم  ر قانون جديد مجازات را تنزل بدهند يا آن را بي مورد )) بايد به موج

ر قانون جديد بي فائده شناخته شده چرا بايد اج راء كنندزيرا مجازاتي كه به موج
 شود (( 

كشور جمهوري سالمي ايران كه دراين زمينه  1352قانون مجازات سال 
( چنين 6وضع شده راه حل مطلو  تري ارائه داده است ودرقسمت اخيرماده )

ر قانون سابق حكم قطعي والزم  مقرر داشته است : درصورتي كه به موج
واهد شد :   الجرا صادرشده باشد به ترتير زير عمل خ

ر قانون الحق جرم شناخته نشود دراين اگرعم لي كه درگوشته جرم بوده به موج
واهد شد واگردرجريان اجرا باشد موقو  الجراء  صورت حكم قطعي اجرا نخ
دنين درموردي كه حكم قبال اجرا شده باشد  وهم واهد ماند ودراين دومورد  خ

اهد بود .  ر نخو  هيد ونه اثركيفري برآن مرت
ه كردن قوانين ارفام آميز به گوشته را حقوقدانان اين ناگفته نماند كه فل سفه عط

، وضع قانون ارفاقي جديد حكايت ازآن  طور شرح مي دهند : كه بنابه فر
دارد كه درنظر جامعه عملي كه قبال  به عنوان جرم مجازات مي شد دي ر 
خال  انتظارات عمومي نيست يااگر قبال  مجازات شديد تري داشت اكنون 

ر مي شناسد بنابر اين منطق جامعه  مجازات خفيه تري را براي آن مناس
ر شده اند  وعدالت حكم مي كند كه افراد را به خاطر اعمالي كه درگوشته مرتك
وامروز مجازاتي ندارد يا مجازات آن خفيه ترشده است با قانوني سابق 

 مجازات نكنيم . 
  )) تسري قانون جزاي ارفاق آمز الحق ((

همرفته  درمورد تسري قانون جزاي الحق به اعمالي كه به محكوميت قطعي روي
منجرشده وقانون جزاي افغانستان تسري آن را به اعمالي كه به محكوميت 
قطعي منجر شده همانطوري كه توكر دادم جايز شمرده ولي اكثر حقوقدانان 

واهمي ت فرانسه وحقوقدانان ايران برعكم عقيده دارند كه بمنظور حفا تماميت 
نظام قضائي بايد ازتسري قانون ارفام آميزالحق به اعمالي كه به محكوميت 
قطعي منجرشده خود داري كرد . با انهم دكتر پرويز صانعي يكي ازحقوقدانان 
م  وم پرداخته دركتا  حقو نا  جمهوري سالمي ايران بارد اين  نظربه ف سرش
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درست نيست زيرا  جزاي عمومي خود مي نويسد : )) به نظرما اين اسدالل
همه افراد بتوانند ازنتاي  تحولي كه  منطق وعدالت ايجا  مي كند كه 
درروحيات وانتظارات مردم جامعه پديد آمده استفاده كنند ت وقطعي شدن حكم 
ومحكوميت نبايد دراين امر تغييري به وجود آورد . امري كه عمال  باعث 

ن است كه اين سازمان با تماميت واعتبار نظام قضائي يك كشور مي شود آ
استقالل وبي نظري كامل  ولي بافكر گشوده وباتوجه به شراي  متغير اجتماعي 

قوانين را تفسير واجرا كند ودرنتيجه درميان توده مردم جامعه اعتقاد   ((
واطمينان كامل نسبت به تماميت وشايست ي خود به وجود آورد وگرنه با خشكي 

هميتي واعتباري براي قوه قوانين وجمود شكل اجراي مج ازات نمي توان چنين ا
ر كرد.  قضائيه كس

 قانون ارفاق آمیز
ن  واهد بود كه درباره قوانين ارفام آميز بحث خوي بي مناسبت وخالي ازفايده نخ
را به شكل ذيل دنبال نمائيم وبپاس  اين پرسن بپردازيم كه قوانين ارفام آميز 

وم قانون را مي تو  ان ارفام آميز دانست ؟ كدام است ؟ كدام ن
حقوقدانان را عقيده براين است كه تشخيص اين امر كه آيا قانونالحق نسبت به 
ام آميز است همواره آسان نيست ت حقوقدانان بعضي  قانون سابق خفيفتر يا ارف
م قوانين پويرفته اند  ضواب  كلي را به عنوان راهنما براي تشخيص اين نو

 بدون ترديد ارفام آميز معرفي نموده اند . وبطور نمونه قوانين زيرا 
قانوني كه عملي را كه درگوشته جرم بوده فاقد اين وصه بسازد ويا  -1

 مجازاتي براي آن تعيين نكند 
وجهه جديد پين بيني كند .  -2  يك عامل م
م جرم ارتكابي را تغيير دهد به اين معني كه اگر جرم درگوشته  -3 نو

د كند با جنحه رابه خال  وقباحت تبديل نمايد جنايت بوده حال آن را جنحه قلمدا
 . 
 به جاي مجازات پين بيني اقدامات تاميني بنمايد .  -4
درجه مجازات جرم ارتكابي را تخفيه دهد . وآن درصورتي است كه  -5

( م ت   معاذير مخففه درجنايتي موجود گردد كه جزاي آن 143به اسا  ماده )
وم جزاي اعدام رابه  اعدام باشد محكمه مي تواند به استناد معاذير مخففه ماده ف

واهد بود .  ن همان قانون ارفام آميز خ ل دهد . واي  حبم دوام تنزي
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الحق تخفيه دهد بطور مثال  -6 ميزان مجازات جرم ارتكابي را قانون
مجازات عملي درگوشته شن ماه حبم جنحه اي بوده ودرقانون جديد براي 

 ين بيني شده باشد . همان عمل جرمي سه ماه حبم جنحه اي پ
قانوني كه به قاضي اجازه دهد كيفيات مخففه را درتعيين مجازات  -7

مراعات كند ويا حدود اختيارات قاضي را دراين امر افزاين دهد .چنانده 
درفصل پنجم قانون جزاي ما تحت عنوان معاذير قانوني واحوال مخففه قضائي 

 چنين اجازه به قضات ما اعطا گرديده است . 
 نوني كه كيفيات مخففه اي را درمورد يك جرم برقرار كند . قا -8
قانوني كه عوامل مشدده اي را كه قبال  درمورد جرمي رعايت مي شده  -9

 حو  نمايد . 
ن ازاين مشمول  -10 قانوني كه به قاضي اجازه دهد درمورد جرمي كه پي

 ارفام نبوده تعليق مجازات كند. 
 را حو  كند . قانوني كه مجازت تكميلي جرمي  -11
كه به طورخود به خود همراه با  قانوني كه مجازات تبعي يك جرم را )) -12

 به مجازات تكميلي اختياري تبديل كند .   ( ((1)1حكوميت اجرا مي شود
قانوني كه حداكثر مجازات را پائين آورد وهمين طور قانوني كه حداقل  -13

ل دهد .   مجازات را تقلي
ل مجازات را افزاين دهد ولي حداكثر آن را پائين آورد قانوني كه حداق -14

ر امكان محكوميت متهم به حداكثر بيشتر )) كه درقانون سابق  زيرا بدين ترتي
 پين بيني شده بود (( ازبين برود . 

 عطف به ماسبق نشدن قوانین شكلي
ر اشاراتي به عمل آمده ت بمنظور توضيحات   درآغاز بحث درباره اين مطل

اهوي  بين تر كم قوانين م متكي به نظريات حقوقدانان توكر بايد داد كه برع
درباره قوانين شكلي يعني قوانين مربوط بهصالحيت ت شكيالت وشيوه هاي 
محاكماتي وهمين ونه مطابق رويه اي قضائي كشور فرانسه ت مرورزمان جنبه 
طه به ماسبق نشدن يك  طه به ماسبق شدن اصل وع اي عمومي جرايم ع

راستثنايي مي باشد . با اين توضيح كه اين قوانين بدون درنگ رعايت ودر ام
                                                      

 ود .به فصل دوم وفصل سوم ق ،ج ما مراجعه ش 1
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مورد اعمالي هم كه قبل از انتشار قانون جديد ارتكا  يافته اجرا مي شود اين 
طه به ماسبق شدن قوانين شكلي  درم ت  ما ع قاعده دودليل دارد : يكي اينكه 

، ت قوانين شكلي جديد براي اجراي عدالت  منع نشده دي ر اينكه بنابه فر
هنوز صورت  جزائي مناسبتر است وبنابراين بايد نه تنها درمورد اعمالي كه 

 ن رفته بلكه درمورد اعمالي هم كه درحال رسيدگي است اجرا شود . 
م ر  ه به ماسبق نميشود  اهوي وشكلي باشد عط اگر قانوني داراي دوجنبه م

هوي ارفام آميز باشد.   درصورتي كه ازنظر ما
م به  ده درحقو ر نظريه اي حقوقدانان چنان هرحال قوانين شكلي برحس

ر براي متهم محدوديتي بوجود آورد به گوشته سرايت نمي كند  وفرصتهاي مناس
مثال  رسيدگي استينافي يا  فرضا  يك قانون شكلي كه طريق رسيدگي مجدد ))

ه  تميزي (( را برمتهم مي بندد يا توسل به آنرا ازگوشته مشكل تر مي س ازد عط
ر بعضي جرايم را  به ماسبق نمي شود ت همين طور اگر قانون شكلي جديد تعقي
براي اداره اي مدعي العموميت آسان ترسازد به گوشته سرايت نمي كند ت 
دهد  بالخره توكر بايد داد قانون جديدي كه مدت مرورزمان را افزاين مي 

ون گوشته سرآمده درمورد كساني كه مدت مرور زمان جرم شان مطابق قان
 رعايت نمي گردد . 
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 تحقیق و نگارش: قضاوتمند ذبیح هللا نبوی
 

  نقدی بر قانون نظارت برتطبيق استراتيژی نقدی بر قانون نظارت برتطبيق استراتيژی 
 اصلاز منظر فساد اداریو مبارزه علیه ارتشاه

 مجازاتپرنسیب قانونیت جرایم و
 

دمه :  مق
ها  يکی از اصول مسلم  پويرفته شده قوانين  اساسی و عادی کشور

ر  قانونيت جرايم و اصل تکنوانسيونهای بين المللی  و متون دينی پرنسي
جرم  یمجازات می باشد اصل قانونيت جرم بدين مفهوم است که هي  عمل

ر قانون و اصل قانونيت مجازات بيان ر اين  شمرده نمی شود م ر به موج
قبالّ تعيين گرديده است مورد که  مويده قانونیمسله است که هي  مجازات بدون 

حکم قرار نمی گيرد در مقاله هوا سعی به عمل آمده است تا قانون نظارت 
که از جمله قوانين شکلی  برتطبيق استراتيژی مبارزه عليه ارتشاه وفساداداری 

بعضی از اين جرايم ساداداری را بازگو نموده است تبا توجه به بوده و جرايم ف
که جزا قوانين متنی کشوربا پين بينی شده و بعضی دي ر در که مجازات آنها 

ماده  وضاحت ندارد ويا برخی از فقرات در قوانين جزايی کشور  های شان
سوم اين قانون ازمنظر اصل قانونيت  جرايم و مجازات به نقد گرفته شود بدين 

مبحث اول سيرتاريخی اين  تنظيم شده است:لحاظ مقاله هوا طی چهار مبحث 
تمبحث دوم جاي اه اين اصل در متون دينی تمبحث سوم جاي اه قانونی در اصل

قانون اساسی و قانون جزا مبحث چهارم اصل قانونی بودن استحقام مجازاتت 
وم ارائه .گرديده است .  و در اخيرنتيجه گيری از مباحث ف

 
 

 مبحث اول : سابقه تاریخی اصل پرنسیب قانونیت جرایم و مجازات
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ر قانونيت جرايم و مجازات به قرن هجدهم برمی از لحاظ تار يخی اصل پرنسي
ها در تعيين جرم و بين بينی  گردد تتا آن زمان مقامات قضايی در اين کشور

ر  و عادات مردم رامجازات حدومرزی  نمی شناختند و به اسا  فرمانها و ع
رهای شخصی  حکم می راندند ابهام و اجمال نصو  قانونی منشاه تفسي

ن و در نتيجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری دادرسا
 1وخودکام ی آنان می انجاميد .

بکاريا و منتسکيو از جمله نخستين فيلسوفانی بودند که دراين قرن برلزوم   
قانونی بودن جرم و مجازات و تفکيک قواپرداختند تبکاريا در کتا  معرو  

م از اين اصل می  1764خود "جرايم و مجازات که درسال  انتشاريافت در دفا
ر باجرايم را تعيين کرد واين  های متناس نويسد "تنها برپايه قوانين ميتوان کيفر

راسا  يک قرارداد  بهاختيار خا  تتنها قانون وار که نماينده جامعه است که ب
 2اجتماعی تشکيل يافته است تعلق دارد .

همين کتا  بکاريا صريحاّ در مقام د )هر در  م ازآزاديهای مردم می نويسد  فا
 3چه موقع گناهکار و چی موقع بی گناه است کهشهروندی بايد بداند

منتسکيو در روح القوانين به اين نکته چنين اشاره می کند )اگرقوه قضاييه از 
هم آزادی وجود ندارد چه آنکه  قوه قانون  گواری و اجرايی مجزا نباشد باز 

اهد بود وقتی قاضی خود  اختيار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خو
هم اجرا واهد بود . نمايد مقنن بود وخودف   4اقتدارات او جابرانه خ

اصل قانونی بودن جرايم و مجازات دراجرای صحيح عدالت نيز بی تاثير 
همه گان دربرابر قانون برابر باش د ننيست تزيرا عدالت اقتضا می کند که 

، ورزی و بنابراين وجود قوان هيد ونه شايبه غر ين ثابت که در تشريع آن 
جانبداری نباشد و صر  نظر از مورد يا موارد خاصی به اجراگواشته شود راه 
را برای وصول به اين مقصود هموار می سازد تبطور کلی يکی از مبانی اين 
ن  اصل تاصل آزادی است زيرا هر فعلی که جرم تلقی و مجازات برای آن پي

ود تنکناه و محدوداتی برای انسان پديد می آورد و مغاير با آزادی است بينی نش
                                                      

وم جزای عمومی ت   -   1271ت   21تنشرميزان تچا   1اردبيلی تدکتر محمدعلی تحق
ت  - ه محمد علی اردبيلی    342سزار بکاريا ترساله جرايم و مجازات ها تترجم

ر      3-112سزار بکاريا تهمان اث
ت  -4 تبرگرفته از  297شارل لويی منتسکيو تروح القوانين تترجمه علی اکبر تمهتدی 
ن   م   127اخو بيشي
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های او معلوم و محفوظ  آزادیبنابراين حرکت کرامت انسانی حکم می کند که 
 1باشد .

 مبحث دوم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازات داسالم
الم حاکی از لزوم عنصر قانونی برای ت یمهمترين منابع حقق که در شريعت ا

 :جرم می باشد عبارتند از 
د ) ( در قران کريم می فرمايد .– 1  خداون

له هللا نفسا اال ما اتيها )سوره طالم ايه  ( يعنی خداوند هي  کم را 7اليک
 جز به آنده توانايی داده تکليه نمی کند .

م 15وماکنا معوبين حتی نبعث رسوال )سوره اسرا ايه – 2 هي  ک (يعنی ما 
نيم تا انيکه پيامبری بفرستيم .و دراين مورد قاعده عقلی قبح را کيفر نمی ک

عقا بالبيان به اين امر اللت دارد که بدون حکم و تصريح قانونی اگر کسی 
هن امی که قانون وار افراد را  به کيفر برسد عقل آنرا قبيح و نادرست ميداند و تا

ندارد و هر گز کسی از کاری منع نکرده انجام دادن آن کار مباح است و معنی 
واهد کرد .  2را برای انجام دادن آن کيفر نخ

 مبحث سوم : اصل قانونی بودن جرايم و مجازات در قانون
قانون اساسی افغانستان در ماده بيست وهفتم دراين مورد چنين صراحت دارد 

قبل از ارتکا  آن نافو  )هي  عمل جرم شمرده نمی شود م ر به حکم قانونی که
م ر گرديده ب ر تگرفتار و يا توقيه نمود  اشد تهي  شخص را نمی توان تعقي

هي  شخص را نمی توان مجازات نمود م ر به حکم محکمه  طبق احکام قانون ت
اصالحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکا  فعل مورد اتهام نافو 

 3گرديده باشد .
ن 37و 3ت 2ر مواد قانون جزای افغانستان نيز به پيروی از اين اصل د خوي

 چنين صراحت دارد 
ر قانون  هي  عملی جرم شمرده نمشود م ربه موج  ماده دوم : 

هيدکم را نميتوان مجازات نمود م ر مطابق به احکام قانونيکه  ماده سوم : 
 قبل از ارتکا  فعل مورد اتهام نافو گرديده باشد .

                                                      
وم جزای عمومی ت- ت   1  اردبيلی تمحمد علی تحق   1291نشر ميزان 
وم تطبيقی تف  -2 وم جزای عمومی سالم تنشريه موسسه حق ت  6ابوالقاسم تگرجی تحق

وم جزای عمومی    93 ت   21ت چا  1برگرفته شده از دکتر محمد علی اردبيلی تحق
127  

  13823  قانون اساسی افغانستان تمصو -
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يح اعمال جرمی و ماده سی و هفتم : عنصر قانونی جرم عبارت است از تصر
های آن  در قانون .  1جزا

وم بشر مصو   مجمع  1948دسامبر  10چنانده  اين اصل دراعالميه حق
عمومی سازمان ملل متحد مورد تصريح قرار گرفته و چنين عنوان می نمايد 

هي  کم برای انجام يا عدم انجام عمل آن عمل به  تکه در موقع ارتکا  یکه "
وم ملی يا بين ا ر حق واهد شد موج لمللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخ

هي  مجازاتی شديدتر از آنده که در موقع ارتکا  جرم به آن  به همين طريق 
واهد شد .  2تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخ

نتاي  اصل قانونی بودن : نتاي  اصل قانونی بودن جرايم و مجازات را ميتوان 
طه به ماسبق نشدن قوانين جزايی  بررسی در  تفسير قوانين جزايی و قاع ده ع

له از نظر دکترين   کرد در رابطه به تفسير قوانين جزايی روشهای مخت
 وجوددارد که ذيالّ بيان می گردد.

: تفسير مضيق : بعضی معتقد اند که قاضی نبايد از محدوده اصل قانونی 1
مالحظات سياسی و اجت وم جزا فراتر رفته و به خاطر وم و بودن حق ماعی تحق

ی های فردی را به مخاطره اندازد روف تفسير مضيق براين است که  منافع آزاد
وم قانون و موارد در  به منط که صريحا ّو مجزا بيان شده توجه و منظور  یدا

عايت قواعد دستوری استنباط نمايد از مفهوم کلمات و عبارات و با ر مقنن را
ن نيست بايد آنرا به نفع متهم تعبير و مع هوا در موارد که قانون صريح و روش

 تفسير نمود .
: تفسير از طريق قيا   در مسايل جزايی : دراجرای اصل قانونی بودن 2

جرايم و مجازاتهای را که قانون برای اعمال بزهکارانه ای معيين نموده است 
نسبت به اعمال دي ری که مورد حکم قانون نبوده است نسبت دهد اگرچه بين 

مجرمانه و غير مجرمانه تشابه زيادی وجود دارد يعنی اصالّ در مسايل  اعمال
م است . ا  ممنو  جزايی تفسير از طريق قي

ارتکا   شود که  ی: ممکن است اعمال: منع تفسير موسع قوانين جزايی 3
مشمول قوانين جزايی نسبت به آنها به علت عدم امکان پين بينی در زمان 

، شبهه ر در معر و ترديد باشد درمسايل جزايی نميتوان برای  وضع و تصوي
قاضی قايل به اختيار تفسير موسع از قوانين جزايی شد زيرا تفسير موسع 
قوانين جزايی با اصل قانونی بودن جرايم و مجازات منافات دارد و توسل به 
اين روف منتهی به تجاوز از حدود منظور قانون وار  و به منزله قبول اختيار 

                                                      
و  -    13551قانون جزای افغانستان تمص
ت   - وم کنونی  هدی تقانون مجزات اسالمی و نظم حق   352دکتر حجتی تسيد م
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وصه عمل مجرمانه و کيفرآن است در نتيجه از يکطر  قاضی در ت عيين 
، خطر و تهديد واقع می شود و بيم آن می  م و آزادی های فردی در معر حقو
رود که قاضی تحت تاثير مايالت و احساسات شخصی و جو حاکم بر محي  

وم فردی را محدود و منتفی سازد . ثانيآ ت يکي از لوازم منطقي و   1معينی حق
ها اين است که قوانين جزايي به ضرور ي اصل قانوني بودن جرايم و جزا

رهايي را  گوشته باز نمي گردد )عدم رجعت جزا به ماقبل( به اين معنا که رفتا
شود. در غير اين صورت مقامات  که در گوشته ارتکا  يافته اند شامل نمي

اعمالي که توانند افراد را به صورت خودسرانه در قبال  اجرايي يا قضايي مي
در هن ام ارتکا  مجاز بوده اند جزا دهند. به عبارت دي رت اين اصل از 

م جديد و ناخواسته کند و  هاي دولتي حمايت مي اي از جرم جامعه در برابر انوا
از اين امر که مقامات حکومتي يا قوه قضاييه افراد را به خاطر اعمالي که 

ر و م کند  الزم  جازات کنندت پيش يري ميهن ام ارتکا  قانوني بوده اندت تعقي
به ذکر است که حکم عدم تاثير قوانين جزايي بر گوشتهت نسبت به قوانين متني 

ر که قوانين متني به گوشه سرايت  و شکلي تفاوت پيدا مي کند. به اين ترتي
کند م ر آن که قانون جديد به حال متهم مساعد تر باشد. اما قوانين شکلي به  نمي

     2کند م ر آن که قانون جديد به حال متهم شديدتر باشد. يت ميگوشته سرا
م منافع فرد و جامعه را در قبال داشته که ذيالّبيان می چنانده   رعايت اصل فو

 گردد.
له : رعايت منافع فرد : با قبول اصل مزبور تافراد قادر به سنجن و  ا

م از جرم  ال و کيفر از ارتکا  ارزشيابی رفتار خود بوده و می توانند با ا
اعمال بزهکارانه خودداری نمايد بنتام دانشمند ان لسی معتقد بود که هر فردی 
قبل از ارتکا  فعل مجرمانه احتمال حاصل از ارتکا  جرم را با خطرات 
جن و مقايسه نموده و با توجه به ترجيح يکی بر دي ری  ناشی از کيفرآن سن

ا  عمل نمايد بنابرآن قانون وار تصميم گيری و ممکن است مبادرت به ارتک
ر آن قادر به  بايد قبالّ تعيين کرده باشد که عمل ارتکابی جرم است تا مرتک
سنجن فعلی که در صدد ارتکا   آن است باشد تزيرا قواعد اخالقی برای 
تعيين درجه و اهميت اعمال ضد اجتماعی کافی نيست انسان به خاطر غرايزی 

ر دنبال تامين م نافع خوين است و لوا جامعه با اعالم قبلی از طريق که دارد ه
                                                      

وم جزای عمومی ت   - 1  نشرميزان  79و 78ت   1دکتر اير  گلدوزيان تبايسته های حق
  1385تچا  

عالمه تنقدی بر قانون جزای افغانستان  -2  الم حيدر ت وزارت عدليه  10  دکتر 
و  57تماهنامه عدالت تسال نهم ف    ت1386/ق
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وضع جرم آگاه سازد که فعل يا ترک فعل معيين دارای جنبه ضد اجتماعی بوده 
واهد داشت  و جرم تلقی ميشود دراين صورت فرد امکان سنجن و مقايسه را خ

 و اتخاذ يک سياست اصولی ومنطقی  می تواند مانع افزاين جرايم گردد .
ت منافع اجتماعی : بااحترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات   : رعاي

قواعد و قوانين اجتماعی دارايی اعتبار و قدرت بيشتری گرديده و افراد در 
واهد نمود در غير اين  های اقتصادی و مجاز ترديد نخ گسترف رواب  و فعاليت

ه الت و کيفر ای صورت برای احتياط و محافظه کاری برای احتراز از مش
احتمالی مانع از فعاليتهای اقتصادی وفنی و باال رفتن سطح زندگی مردم می 
و بايد درکمال و بی طرفی وواقع  شود قانون گوار برای رفع هر گونه تبعي
بينی تبدون انکه مجرم را بشناسد و بدون آنکه قبل از وضع قانون بداند 

هد شد با  های تعيين شده بعداّ به چی کسی تحميل خوا متون قانونی کلی و کيفر
هم در جهت عدالت  ها تعيين نمايد اين روف  عام اعمال ممنوعه و حد اکثر کيفر

ی های فردی می شود . ر تامين حقوم و آزاد هم موج  1و انصا  است و 
 مبحث سوم :  اعمال نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

ها هم برای قانون  وارتهم برای اعمال اصل قانونی بودن جرايم ومجازات 
 قاضی وهم برای دست اه اجرايی الزم است .

مجلم که نماينده آن  – 1 نتاي  اصل برای قانون وار : اراده عمومی به وسيله 
ا  از معيارهای مقرر  است ظاهر می شود تپاداف اغتشاشات اجتماعی يا انحر
جامعه را قانون مصو  توس  نماينده اراده عمومی معيين می دارد که جرم 

يست تآيين رسيدگی به آن کدام است و چی مجازات برای هر جرم وجود دارد چ
ر متن قانون دقت کافی مبوول دارد اين متن بايد  قانون گوار بايد در تصوي
صريح و روشن و کافی برای درک مقصود مقنن باشد البته اين بدان معناست 

درهر مورد به مسايل خيلی جزيی اشاره کند زير ا اين کاردر هر که قانون گوار 
عمل مقدور نيست تاما همان طوريکه گفته شد بايد دقت کافی در ن ارف متن 
قانون برای انيکه قابل فهم برای کليه افراد باشد بکار رود جرايم بايد به روشنی 

ات هر يک طور وضوح مشخص گردد.  معلوم باشد و مجاز
 نتاي  اصل برای قاضی  – 2

ر درا صل قانونی بودن اين است که عمل ارتکابی ازنظر قاضی مهمترين مطل
هد يعنی بايد حتماّ درمورد عمل قانونی  را باماده ای از قانون جزا تطبيق د
ر  دي ر قضات  وجود داشته باشد که قاضی منطبق به آن اقدام نمايد از ط

                                                      
ت   -   1ت76و 75دکتر اير  تهمان اثر
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کيفری بايد متن قانونی را بطور محدود يا مضيق تفسير کند و حق تفسير موسع 
يا  ناشی از اين را ندارد تقاض يا  متوسل شود تممنوعيت ق ی کيفری نبايد به ق

امر است که چنانده قاضی جرم را که قانون مشخص نکرده در مقايسه با جرم 
ها از  دي ر خلق کند يا به مجازاتی حکم دهد که امر قانون وجود ندارد نه تن

قوه اصل قانونی بودن در آن عدول کرد بلکه با تفکيک قوا و عدم دخالت 
  قضائيه در قوه مقننه اعتنائی نداشته است .

 نتاي  اصل برای دست اه اجراکننده – 3
پم از صدور رأي و قطعيت آنت مسأله اجراي حكم از موقعيت خاصي 
برخوردار استت زيرا از طرفي زيان ديده از جرم توقع دارد كه رأي صادره 

 در مورد مجرم اجرا شود تا موجر تشفي خاطر او گردد
ق بر موازين قانوني باشد و نمي توان به دلخواه بما اجراي حكم نيز بايد منطا

حکمي را اجرا كرد يا نحوه اجرا را تغيير داد. به عنوان مثالت وقتي رأي مبتني 
بر شن ماه زندان استت قانون وار زندان را تعريه و نحوه ن هداري محكوم 

به حبم را تغيير داد و نه را در زندان مشخص مي کند. لوا نه مي توان حكم 
هبانان و مديران زندان گواشت هر فردي به  نحوه اجراي آن را به دلخواه ن 
مجرد اجراي حكم زير پوشن قوانين قرار مي گيرد و اصل قانوني بودن 
مجازاتها به نحوه اجراي آنها نيز دقيقا  سرأيت مي کند. البتهت نبايد فراموف كرد 

ها و ب هاي اداره زندانها يا مؤسسات تربيتي و كه برخي آيين نامه  خشنامه 
تأميني گاه به شکلي محدود از اصل قانوني بودن دور مي شوند. بديهي است 

 1آيين نامه ها و بخشنامه هاي داخلي نبايد با قانون در تضاد باشند. 
 مبحث چهارم:اصل قانونی بودن استحقاق مجازات

م مجازات بدين مع ر جرم اصل قانونی بودن استحقا ناست که قانون مرتک
مستحق را مجازات بداند البته تصريح به آن الزم نيست بلکه جرم بودن فعل يا 
ترک فعل کفايت می کند تزيرا بين جرم و استحقام مجازات مالزمه است و 
جرم بودن استحقام کيفر تلغو و استحقام بدون کيفر قبيح و ظالمانه است قانون 

م و ميزان مجازات  استحقاقی دقيقآمشخص شود و هي  اختياری دراين بايد نو
ر حد اکثری و حداقلی به قاضی که گفته می شود قانون گوار  جهت و لو در قال

  2نيست و بايد صرفآمجری تصميمات قانون وار باشد داده نشود .
                                                      

ت   - 1  وم جزايی عمومی  ها تدکتر رضا تزمينه حق ا  خانه گن   53و  52نورب تهران تکت
  1385دانن تتهران 

حقومتمجله  سجادی نژاد تسيداحمد تاصل پرنسير قانونيت جرايم و مجازات در فقه و - 2 
ت   ها  وم پژوهش   20شماره  1385تابستان  62تخصصی الهيات وحق
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به تعبيری دراجرای اصل قانونی بودن تقانونی بودن جرم به تنهايی کفايت نمی 
مجازات عمل يا ترک عمل در ستون قانونی نيز تصريح گردد تا کند تبلکه بايد 

قاضی در تشخيص جرم و مجازات آزاد نباشد و مقيد به قانون گردد زيرا در 
رت هد  اصل قانونی بودن تامين نمی گردد .  1غير اينصو

بنآ سياستهای کيفری که درواقع علت و زيربنای جرم ان اری يک عمل توس  
بايد به گونه باشد که نقصی درآن موجود نباشد چراکه نقص قانون وار می باشد 

واهد داد به  در سياستهای کيفری به مجرمين اجازه ارتکا  جرم را خ
نظرميرسد زمانی قانون وار می بايست مبادرت به جرم ان اری فعل يا ترک 
های جرم شناسی و کيفر شناسی به خوبی  فعلی نمايد که مواضع ازنظر داده 

الت آن عمل درجامعه تحليل شده  و نياز به جرم ان اری عمل باتوجه به مش
ايجادکرده و باتوجه به نظم عمومی که درخطر قرارگرفته احسا  گردد چراکه 
نقص در سياستهای کيفری خود می تواند جز عوامل جرم زا بوده ونوعی قانون 

م مشخص گريزی در افراد ايجاد کند تبنابراين در يک سيستم تنظام کيفری جراي
 2گردد تا در حد امکان ارتکا  جرايم کاسته شود و نظم عمومی محفوظ بماند .

وم الوکر وجاي اه اين اصل درقانون اساسی و قانون جزای  باوجود موارد ف
کشور متاسفانه اين اصل در قانون نظارت برتطبيق استراتيژی مبارزه عليه 

ناديده گرفته شده چنانده ف بوده   ـه 1387ارتشاه وفساداداری که مصو  سال 
به صفت  یت ماده سوم اين قانون  موارد17ت16ت15ت14ت11ت8ت18در فقرات 

که بطور مشخص در هر   یجرايم فساداداری جرم ان اری گرديده اما مجازات
ن  وم الوکر برای عاملين  اين جرايم در قوانين جزايی کشور پي يک از فقرات ف

ماده سوم اين قانون نه جرم  18انده در فقره بينی گرديده باشد موجود نبوده تچن
بطور مشخص ذکر شده ونه مجازات برای مرتکبين آن در قوانين متنی کشور 

م الوکر چنين پرداخته می شود .  وجود داردکه ذيالّ به  شرح فقرات فو
 ماده سوم :

استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی : اين فقره که  – 8
از فقره سواستفاده ازصالحيت وظيفوی که در فقره ششم اين ماده ذکر مجزا 

ر مجازات قابل نقد می باشد زيرا مجازات ظگرديده است از لحا که  یاصل پرنسي
ر اين عمل درقوانين جزايی کشور به صراحت  پين بينی شده باشد  برای مرتک

وهفتم وجودنداشته که اين خود تضاد صريح با  اساسی  قانونماده بيست 
                                                      

وهن تشکوه النور ت - 1  17رحمانی تمعصومه تاصل قانونی بودن جرايم و مجازات تآينه پژ
  1380دی بهمن 

ت   - 2  وم جزای عمومی    237دکتر شامپيانی تهوشنک تحق
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)هي  عمل جرم شمرده نمی شود  افغانستان که دراين مورد چنين صراحت دارد 
هي  شخص را نمی  م ر به حکم قانونی که قبل از ارتکا  ان نافو گرديده باشد 
ر تگرفتار و يا توقيه نمود م ر طبق احکام قانون تهي  شخص را  توان تعقي

ت و مطابق به احکام نمی توان مجازات نمود م ر به حکم محکمه بصالحي
چنانده تفسير  داردقانونی که قبل از ارتکا  فعل مورد اتهام نافو گرديده باشد.( 

ا  در مسايل جزايی کالّ منع قرار داده شده است و آنرا نميتوان با  موسع و قي
ا  نموده و مجازات که برای  ی راجرم سواستفاده ازصالحيت وظيفوی قي

وظيفوی در نظر گرفته شده باالی مرتکبين  عاملين سواستفاده ازصالحيت
سواستفاده از امکانات دولتی نيز قابل تطبيق دانست  بناّ مجازات مستقل برای 

 عاملين اين جرم در نظر گرفته شود.
افزاين غير قانونی دارايی: قانون وار دراين فقره افزاين غير قانونی  – 11

وده است اما بازهم  جای تفسير دارايی را جز جرايم فساداداری جرم ان اری نم
موسع و دست باز را برای قضات کشور در رابطه به مجازات عاملين اين جرم 
ن غير قانونی دارايی  از طريق ارتکا  جرايم متعدد  گواشته است زيرا افزاي
ر امکان پوير بوده چنانده  از قبيل اختال  ترشوه تطهير پول تغدر وغص

کشور و قانون تطهير پول  جرم ان اری  جرايم متوکره در قانون جزايی
وم الوکر جز جرايم آنها ومجازات  در نظر گرفته شده است چنانده اگر جرم ف

وم نبود و اگرمجزا از جرايم ذکر شده  ذکر شده باشد پم نياز به ذکر فقره ف
يا  و تفسير موسع قانون بايد مجازات  باشد قانون گوار بخاطر جلوگيری از ق

ن املين اين جرم بطور مشخص  در قوانين جزايی کشمشخص را برای ع ور پي
شورای عالی ستره  2322الی  2250دالمال نمبر بينی می نمود. هر چند متح

ور   در رابطه به قضيه  30/9/1388محکمه جمهوری سالمی افغانستان  م
تطهير پول صادر گرديده )قضيه تطهير پول در محکمه ابتداييه مبارزه با جرايم 

داری مرکز کابل منفصل گردد ونيز جميع قضايای ناشی از فسادادری فسادا
در  ماده  قانون نظارت برتطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساداداری  3من

منسوبين نظامی امورداخله ترياست امنيت ملی و منسوبين نظامی وزارت خانه 
م طور  های دارایتشکيالت نظامی به محکمه موکور محول و موضو

 1مال به جميع محاکم اخبار گردد.متحمدال
وم تطهير پول را جز جرايم فساداداری  ق لمداد با توجه به متحدالمال نمبر ف

وم تفسيراز افزاين غير قانونی دارايی نموده اما آيا منظور ازمتح دالمال نمبر ف
                                                      

دهای  - 1  ها تمصوبات و رهنمو ت  مجموعه متحمدالمال -1385تسال  726ستره محکمه 
1388  
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عامه بوده زيرا تطهير پول طبق فقرات هژده گانه  ماده  ظه خدمات  توس  مو
رت برتطبيق استراتيژی مبارزه عليه ارتشاه و فساداداری به سوم  قانون نظا

 صراحت جز فساداداری محسو  ن رديده است.  
م از کار درامور مربوطه :  – 14 م تحفه به منظور اجرا يا امتنا اخو هر نو

وم آن چه جای تامل است انيکه آيا منظور قانون وار از اين  دررابطه به فقره ف
ظه خدمات عامه فقره رشوه است که در ب م از عمل که مو رابر اجرا يا امتنا

له ميباشد تحفه و يا بخشن  را بدين منظوراخو می نمايد که دراين  بدان مک
مورد جرم رشوه  تلقی می گردد يا جرم مجزا از جرم رشوه می باشدت در 
وم نبوده  وم رشوه باشد نياز مجدد به ذکر فقره ف صورتيکه منظور ازفقره ف

ه اول اين ماده رشوه به صراحت جرم فساداداری قلمدادگرديده زيرا در فقر
است در صورتيکه مجزا از جرم رشوه باشد قانون وار مجازات مشخص را 

 برای عاملين آن در قوانين جزايی کشور پين بينی مينمود . 
   تعلل در اجرای وظيفه محوله  – 15
و  15به دو فقره )عدم رعايت قواعد سلوک اداره مربوطه : دررابطه  – 16
( اين قانون که از سوی قانون وار به صفت جرايم فساداداری پين بينی 16

ر اصل مجازات در قبال متوکره در نظر گرفته شده  گرديده است اما آيا پرنسي
است ياخيردر فصل پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی  تحت عنوان موارد 

 نموده است .موارد ذيل را چنين بيان  30تاديبی در ماده 
 ماده سی ام: 

در  مواد  1فقره   101-95: مامور و کارکن قراردادی با رعايت احکام من
قانون کار در موارد ذيل بار اول توصيه باردوم اخطار تبارسوم کسر مزد الی 

 پن  روزه تبار چهارم با تبديلی به وظيفه مشابه تبديل می شود .
   .عدم پايبندی به وظيفه  – 1
ر با مراجعين بر – 2   .خورد نامناس

 .عدم دقت دراجرای اوامر قانونی ووظيفه  – 3
ه  – 4  .تخطی از اليحه وظاي
ه و اوامر قانونی  – 5  .تعلل و يا تاخير دراجرای وظاي
 .عدم دقت در ن هداشت و نظافت دفتر ولوازم کار  – 6
 .عدم رعايت انضباط دفتر – 7
 .ه بهانه جوئی به مقصد گريز از وظيف – 8

ر ازصالحيت آمرين درجه اول و دوم 2فقره ) ( توصيه و اخطار بالترتي
ارزيابی کننده فورم ارزيابی اجراآت ساالنه و کسر مزد ازصالحيت وزير يا 
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در  ماده دهم اين  آمر اعطا درجه اول و تبديلی مامور ازصالحيت مقامات من
 قانون می باشد .

در  3فقره ) ر من ( اين ماده توس  طرزالعمل 1فقره )(: چ ون ی اجرای تادي
 1جداگانه صورت می گيرد .

الحظه قرار گرفت تعلل دراجرای 5و 3طوريکه فقره ) ( اين قانون مورد 
له اداری  وظايه محوله به صفت يک تخ وظايه محوله و عدم دقت در اجرای 
توس  قانون گوار پين بينی شده که مويدات  تاديبی آن توصيه اخطار تبديل و 

ر طبق فقره دوم به کس ر معاف پين بينی گرديده است  کهصالحيت اجرای تادي
وم اوآل تعلل و عدم دقت  صراحت پين بينی گرديده است بنآبا توجه به موارد ف
وم الوکر به صفت جرم نه بلکه به صفت  وظايه محوله طبق قانون ف دراجرای 

له اداری پين بينی گرديده است  ثانيآصالحيت رسيدگی ه  يک تخ به اين تخل
ازصالحيت آمرين درجه اول و درجه دوم توزير وآمر اعطا پين بينی گرديده 

 است  نهصالحيت محاکم .
الحظات قومی تمنطقوی تموهبی تحزبی تجنسيتی و – 17 دخيل ساختن 

 شخصی دراجرای امور محوله 
وم ماده يازدهم قانون جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی  دررابطه به فقره ف

 مورد تعمق است 
هبی و نژادی  و تساوی حقوم ملی تمو  ماده يازدهم : نق

شخصيکه به تبليغ يا تروي  به قصد تحريک خصومت و اختالفات ملی  – 1
وم يا تامين برتريهای  تنژادی تقبيلوی و لسانی پرداخته يا به محدود ساختن حق

م بنابر تعلقات قومی ت ملیت نژادی تموهبی تقبيلوی و لسا نی به پردازد به اتبا
 جزای حبم متوس  الی سه سال محکوم می گردد.

ر  – 2 ر شورف يا بی نظمی اهالی گردد مرتک درصورتيکه چنين اعمال موج
 به جزای حبم طويل می گردد .

عامه دست به دخيل  ظه خدمات  وم در صورتيکه شخص مو دررابطه به ماده ف
وم مس مالحظات قومی و نژادی بپردازد ماده ف کوت عنه بوده و قضات ساختن

يا  يا تفسير موسع بزنند که خود نياز به وضع مجازات با  نمی توانند دست به ق
عامه (در قوانين نافوه کشور دارا می باشد  ه خدمات  توجه به فاعل جرم )موظ

. 
در  ستراتيژی مبارزه عليه فساداداری  – 18 م ساير اعمال من اجرا يا امتنا

م اعمال مندر  ستراتيژی مبارزه عليه  .دررابطه به اين فقره اجرا يا امتنا
                                                      

و   - 1   وزارت عدليه تجريده رسمی  16/4/1387قانون کارکنان خدمات ملکی تمص
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م اعمال منظور قانون گوار بوده آيا اعمال از  فساداداری مشخص نشده چی نو
ر  قانونيت جرايم و مجازات معيين و مشخص گرديده است  ، اصل پرنسي لحا

اتخاذ چنين سياست جنايی از يک سو باعث ناديده گرفتن  اصل  بناء  يا خير؟ 
رهم زدن آرا وحدت  "ده ت و از سوی تفکيک قوا ش رويه قضايی دي ر باعث ب

وظيفه قوه قضاييه صدور احکام مستدل و مستند به نيزمی گردد زيرا اصوال  
له اند که هر واقعه جزايی را  محاکم جزائیمواد قانون مجازات است يعنی  مک

وسقالل ومواد مربوط تطبيق کرده حکم راتعيين کند تزيرا جدائی جزا با قانون 
قوه قضاييه از ساير قوای حاکم ايجا  می کند که قوه قضاييه نبايد بطور عموم 

هر چند قانون مبارزه عليه ارتشاه وفساداداری   1."و قاعده کلی حکم بدهد
درصورت نبود مجازا ت محاکم را دررابطه به مرتکبين جرم  1383مصو  

ازدهم اين قانون که چنين فسادادریصالحيت تعزيری قايل گرديده بود ماده دو
 مشعر است .

هم   ماده دوازد
در  جرايم اين قانون به شمول کارکنان اداره مبارزه عليه ارتشاه - 1  ر من مرتک

 وفساداداری مطابق به احکام قانون جزا و ساير قوانين نافوه مجازات می گردند.
در  اين قانون در قانون جزا – 2 و ساير  درصورتيکه برای يکی از تخلفات من

ر را با  قوانين مجازات پين بينی ن رديده باشد تمحکمه صالحيت دارد مرتک
 2درنظرداشت حاالت ارتکا  جرم تعزير نمايد.

ر مجازات قرار دارد  وم نيز در تضاد صريح با اصل پرنسي بنآ فقره دوم ماده ف
 زيرا تعيين جرايم ومجازات ازصالحيت انحصاری قانون وارمی باشد .

همانطوريکه منافع و مزايای اين اصل و قوانين نافوه کشوررا نتيجه گي ری  : 
وم به بحث و بررسی گرفتيم دريافتيم که قانون وار افغانی مهمترين  درمورد ف
اصل پويرفته شده  که در قانون اساسی تقوانين عادی وکنوانسيونهای بين المللی 

ماده سوم  اين قانون  که جای گاه خود را دارا می باشددر  بعضی فقرات 
ر مجازات   صراحت واضح در قوانين متنی کشوراز لحاظ اصل پرنسي
وم الوکر متضمن آزادی  ده اصل ف وجودداشته باشد ناديده گرفته است چنان

اتخاذ يک سياست کيفری رعايت  اقانون وار بايد بوتعدالت و برابری می باشد 
وم الوکر ر  با درمصوبات قوانين جزائی درنظرگيرد تا رااصل ف از يکط

                                                      
ت   - 1  وم جزای عمومی  تسازمان  1385تتهران تسال  79وليدی تمحمد صالح تحق

  مطالعه و تدوين کتر علوم انسانی دانش اه سمت
و  ریوفسادادا ارتشاه عليه مبارزه قانون – 1   1383 تمص
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ر قانون واضح و آشکارا وحدت رويه قضايی را ايجاد نموده و از سوی  تصوي
 دي ر اصل تفکيک قوا رعايت گردد .  

 منابع و مآخو:
وم جزای عمومی ت   -1   21تنشرميزان تچا   1اردبيلی تدکتر محمدعلی تحق

   127ت  
ها تترجمه محمد عل -2  ی اردبيلی ت   سزار بکاريا ترساله جرايم و مجازات 

34    
همان اثر    - 3    112سزار بکاريا ت
 297شارل لويی منتسکيو تروح القوانين تترجمه علی اکبر تمهتدی ت   -  4 

  127تبرگرفته از ماخو بيشين   
م جزای عمومی ت   - 5  129نشر ميزان ت   1اردبيلی تمحمد علی تحقو
وم جزای عمومی سالم  -6  تنشريه موسسه حقوم ابوالقاسم تگرجی تحق

م جزای  93ت  6تطبيقی تف  برگرفته شده از دکتر محمد علی اردبيلی تحقو
  127ت   21ت چا  1عمومی   

 1383قانون اساسی افغانستان تمصو   -7
  1355قانون جزای افغانستان تمصو  -8 
دکتر حجتی تسيد مهدی تقانون مجازات اسالمی و نظم حقوم کنونی ت   -9 

35 
وم جزای عمومی ت  دک -10  و 78ت   1تر اير  گلدوزيان تبايسته های حق

  1385نشرميزان تچا   79
ت  10ت  تنقدی بر قانون جزای افغانستانعالمه دکتر غالم حيدر  – 11

هنامه عدالت تسال نهم ف  و  57وزارت عدليه ما  1386/ق
ر  تهمان اثرت   - 12  76و 75دکتر اي

وم جزايی عمومی ت   نوربها تدکتر رضا تزمينه - 13  تهران  53و  52حق
 1385تکتا  خانه گن  دانن تتهرانت

ر قانونيت جرايم و مجازات در فقه و  -14  سجادی نژاد تسيداحمد تاصل پرنسي
وم پژوهشها ت   ومتمجله تخصصی الهيات وحق شماره  1385تابستان  62حق

20  
ومه تاصل قانونی بودن جرايم و مجازات تآ -15  وهن رحمانی تمعص ينه پژ

  1380دی بهمن  17تشکوه النور ت
هوشنبدکتر شام - 16  م جزای عمومی ت  گيانی ت  237تحقو
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موعه متح -17  های ستره محکمه  جمهوری مج هنمود دالمالها تمصوبات و ر
 1388-1385تسال  726سالمی افغانستان ت  

وزارت عدليه  16/4/1387قانون کارکنان خدمات ملکی تمصو   -18 
 رسمی تجريده

وم جزای عمومی ت   -19   1385تتهران تسال  79وليدی تمحمد صالح تحق
 تسازمان مطالعه و تدوين کتر علوم انسانی دانش اه سمت

 1383وفساداداری تمصو   ءقانون مبارزه عليه ارتشا –20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیکونکی : ډاکتر عبدالکریم زیدان
 حضرت ګل حسامی  هژباړونکی : قضاوتپو

 
  فرد او حکومت پ اسالمی شريعت  کیفرد او حکومت پ اسالمی شريعت  کی

(2) 
 دوهم څپرکی

المی حکومت کی فردی حقوق  په ا
 سریزه : -11

هغه کی له مينځه نه ځی  په سالمی حکومت کی دفرد دريځ جوت  دی او په 
هغه د بقا او مصلحت   هغه سره مرسته کوی او د بلکی فرديی تررنګه دريږی له 

هماغسی چی سالمی حکومت هم دفرد دشخصيت  په لوری کی کارکوی . لکه 
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هڅه کی دی . ځکه دهريوه بقا اومصلحت د بل  هغه دمصلحت لپاره په  د بقا او د
 لپاره  اړين دی او دهغوی ترمينځ هيڅ ډو اختال  او خصومت شتون نلری .

له يوبل سره د دوی په دښمنۍ او مخالفت کی يوازی په خصومت او مخالفت 
ای لری . د مخالفت او بيلتون دارنګه موارد کيدکی ت هيڅ کوم مصلحت شتون ن

هغه مواردوکی رام ځ ته شی چی يو له هغو دواړورخه له نيشی يوازی په 
سالمی بنسټ ځينی چی د قاعدی له مخی دواړه بايد ورته تسليم وی منحر  
شی . له دی امله په سالمی حکومت کی ت فرد له ټولو حقوقو رخه چی اسالم 

هغه شيان ورته ټاکلی دی ب رخمن دی ت ځکه سالمی حکومت  په دقيق ډول 
الم ټاکلی دی . په دی صورت کی که چيری فرد له خپلو  ترسره کوی چی ا
المی حکومت د پايښت   حقوقورخه  په بشپړه توګه برخمن وی ت دا د ا
ستمالتړ دی او هغه ځواکمن او دخپلو موخو په تحقق کی يی پياوړی کوی . له 

ال  ومومی او د دی دی کبله حکو هڅه کوی چی افراد په خپلوحقوقو مت 
حقوقو د ادأ کولو لپاره زياته ليوالتيا لری . په دی دليل چی د دی حقوقو له 
المی  مينځه  تلل به دحکومت لپاره هيڅ ګټه ونه لری او په اساسی ډول ا
المی  حکومت په دی دليل رامينځ ته شوی دی چی افراد وکوالی شی خپل ا

همو سببونو له جملی رخه  ژون دامه ورکړی .او د دی توانايی د خورا م دانه ته ا
دخپلو حقوقو ځينی  دافراد و برخمنتو  ت بلکی پردی حقوقو باندی دال  

 موندلولپاره له دوی رخه التړدی .
 دبحث میتود : -12

وم په دوه ډلو ويشو  د دی مبحث دخورا آسانيدولپاره په حکومت کی دافراد وحق
وم . او د دواړو په اړوند په ځانګړی توګه بحث سي وم او عمومی حق اسی حق

 کوو .
 لومړی مبحث

 دافراد وسیاسی حقوق
 سیاسی حقوق : -13

هانو له نظره عبارت دی له : ) هغه حقوقو رخه چی شخص يی په دی  د حقوقپو
ال  راوړی ت لکه د  اعتبارچی ديوی سياسی مجموعی )ټولګی( غړی دی په

او کانديدا کيدلو حقت په حکومت کی دعمومی دندو د په غاړه انتخابولو
 (268اخيستلوحق()اصول القانونت دکترسنهوری وحشمت ابن شيت  

يا په بل تعبير: ) له هغه حقوقو رخه عبارت دی چی فرد دهغو په وسيله  
دحکومتی چاروپه اداره او دهغو په ريرچاروکی ګډون ولری ( ) القانون الدولی 

 .(272  1کتر جابرجاد ت   الخا ت د
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المی شريعت کی له سياسی حقوقورخه په هماغه معنا  په دی مبحث کی په ا
هانو له نظره موبيان کړبحث کوو تررو د دی حقوقو موخه او  چی دحقوقپو

 پراخوالی چی شريعت د افراد ولپاره په پام کی نيولی مونږ ته روښانه شی .
 لومړی : د انتخابولوحق

 دمشر) رئیس ( انتخاب :دحکومت  -14
ر  دحکومت د رئيم انتخابول دافرادوله حقوقو رخه دی . روک چی د دی منص
هم په دی چاره تصريح  لپاره غوره کړی د حکومت قانونی مشربه وی . فقها وو
رامامت او بيعت  هغه روک چی مسلمانان يی پ کړی ده ت له هغی جملی وايی : 

لګرتيا او مرسته يی واجبيږی ( ) المغنی اتفام وکړی ت امامت يی ثابتيږی او م
دامه حنبلی   وهم ) د حکومت امامت او سرپرستی 106   8ت ابن ق ( ا

دحکومت له مشرسره د خلکوپه بيعت کی ثابتيږی  نه په تيروخت کی ) پخوانی 
نها  السنة النبوية ت امام  مشرپه واسطه ( د ده د قايم مقام کيدو په وسيله . ( ) م

( . له دی کبله دحکومت مشرهغه روک دی چی يوه 142  1ابن تيميه  
هغه راضی دی او نوموړی خپل ځواک  -ټولګه )جماعت  ډله ( يی ټاکی او په 

 او فرمان چلول له دی رضايت او هغه ټاکنی  رخه ترالسه کوی .
 د دی حق بنسټ : -15

د افرادولپاره د حکومت دمشردغوره کولو دحق بنسټ ره شی دی ؟ هغه ره 
الړدی ت داسی  چی کوالی شو ويی وايو دا دی چی دا حق د شورا پراصل 

هغه رامينځ ته کړی دی او دشرعی د احکاموپه اجرا  اصل چی شريعت 
کولوکی د دټولنيزمسئوليت د پيدايښت سرچينه او د دی احکامو سره  سم دهغه 

 دچارو اداره ده .
 لومړی د شورا اصل : -16

ی : ژباړه : او د دوی کار د دوی په مينځ کی په دا اصل قرآن کريم بيان کړی د
آيت( . دايوررګند نص دی د دی  -38 –مشوره ) سره ( وی ) دشوری سورت 

په اړوند چی د مسلمانانو چاری په تيره بيا د هغوی مهمی چاری د شورا له 
دمهموچارو له جملی  ر  الری اداره کيږی او له شک پرته د حکومت دمشرمنص

المشوره صورت ومومی چی ټول يی پراهميت  رخه دی چی بايد په هکله يی 
الزمه ده  خبردی او د دوی د ژوندانه په بنسټيزو چارو پوری اړه پيدا کوی . نو
رهغوی حکومت کوی د رای حق ولری او همدارنګه له  هغه چاپه اړوند چی پ د
هغه چاپه اړوند چی غواړی دحکومت دمشرپه عنوان يی غوره کړی  دی امله د

المشوره  الزمه ده .ليد  توګی روښانه شی ت 
 دشرعی د احکاموپه اجرا کی دخلکومسئولیت : -17
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خلک دشرعی د احکاموپه اجرا او دهغی دچارو په اداره کی د دی احکاموسره 
سم مسئول دی او دا مسئوليت د قرآنی آيتونو له مجموعی رخه جوت دی او 

م خطابونه او  مسلم تاريخی سوابق يی هم تائيد وی . په قرآن کريم کی د شار
ررګندونی د مسلمانانو ټولی )جماعت( ته متوجه دی ت دبيلګی په ت هللا تعالی 
الړ] خا [  فرمايی : ژباړه : ) ای مومنانو! اوسئ تل په انصا  سره محکم 
اهدۍ [ ستاسی پرنفسونو وی ] چی زيان مو په  اهدان اګرکه ]دا ش د هللا لپاره  ش

[ والدينو] موراو پالرستاسی [ يا)په (  اقاربو] خپلوانو ستاسی  کی وی [ يا] په
ټول عهدونه  ئآيت ( ژباړه : ) ای مومنانو! پوره کړ -135[) دالنساء سورت 

دا لمائده سورت لومړی آيت ( ژباړه : ) اومؤمنان او مؤمنانی ځينی د دوی )(  
[ حکم کوی په  دوستان دی دځينی نوروت او په ايمان کی ټول سره يو شان دی

نيکيو] چی د هللا او د رسول هللا اطاعت دی [ او منع کوی له بديوچی ] د هللا او 
آيت ( ژباړه : )  -71 –درسول هللا ) ( رخه مخالفت دی [ ) دالتوبه سورت 

هغه شی چی نازل کړی شوی دی تاسی ته ستاسی  متابعت کوئ ) ای مکلفانو( د
ا  سورت  آيت ( ژباړه : ) زناکوونکی ښځه او  -3-د ر  له جانبه () د االعر

زناکوونکی سړی پم ووهئ ) ای قاضيانو( هريو له دغودواړوسلت سل  دری 
آيت ( ژباړه : ) او) نارينه ( غل او)  -2-) تازيانه ( ...... ( ) دالنور سورت 

هغه عمل ت چی دی  ښځينه ( غله ت نوپری کړئ د دویالسونه لپاره د جزا د 
آيت ( . دا آيتونه او د دوی په  -38-( ) د المائده سورت دواړو کړی دی 

ريرنورد شرعی د احکامو په اجرا کی دمسلمانانو د ټولی پرمسئوليت او 
 هرهغه ره چی د هغوی د چاروپوری اړه پيدا کوی روښانهداللت  لری .

دا دروند مسئوليت چی د خلکو پرغاړه دی ت د دی غوښتنه کوی چی ټولنه  -18
هغه ره له عهدی د خپل ځ ان لپاره حاکم ) واکمن(  وټاکی تررووکوالی شی د

هماغه د شرعی د احکامو اجرا  رخه ووځی چی پروړاندی يی مسئول دی چی 
 کول او د دی احکامو سره سم د چارو اداره کول دی .

هغه ځايه چی د ټولنی د ټولو افراد وځواک چلول دهغوی د ځانګړنو په  -19 له 
ه بڼه شونی نه دی او په عمل کی هم امکان نلری ت د ځواک په لحاظ  په مستقيم

هغه ره کی چی د ټولنی پرغاړه دی وړاندی شويده  چلولوکی دنيابت نظريه په 
چی د هغی له مخی خلک يو روک له خپله اړخه په استازيتو  غوره کوی 
ه دی نيِغ په نيغه هغی مکل هغه ره  داجرا لپاره چی د شرعی له خوا په   تررود 
ر ټاکنه د خلکوله ډيرو خالصواونګه  حقوقو رخه ده ت  ځواک وچلوی . دا ناي
هغه ره کی چی په خپل ملکيت  کی يی  ځکه مالک حق لری يوبل شخص په 

د ځواک خاوند دی پردی  -لری وکالت ته غوره کړی او امت د مسلمانانو ټولنه 
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هم لری نو د حکومت د مشر بنسټ په هغه کی د وکيل د ټاکلو کلوحق د ټاحق 
 يوازی په خلکو پوری اړه لری .

 دحکومت دمشرقانونی دریځ : -20
هغه ره ته په پام سره چی وړاندی يی يادونه وشوه  دحکومت دمشرقانونی 
هماغه د نيابت  اووکالت  دريځ دی ت يعنی وکيل  دريځ روښانه کيږی  چی 

رخه په دامت له لوری ت له دی امله نوموړی يو داسی روک دی چی له امت 
نيابت غوره شوی دی تررود هغوی چاری د سالمی شرعی د قوانينو پربنسټ 

هم په دی  مسئاله تصريح  وواو نور احکام يی اجرا کړی . فقهااداره کړی 
کړی ده ت له هغی جملی ما وردی ت مشهورفقيه ت دامير ترفرمان الندی دخليفه 

 ياوزير دمړينی په بيان کی وايی :
وه امير رخه  چی خليفه منصو  کړی وی اطاعت وشی ت ) هرکله که له ي

دخليفه  په مړينه اميرنه عزل کيږی خو که اميرد وزير له لوری منصو  شی د 
وزير په مړينه  ليری کيږی تځکه  دخليفه انتصا  دمسلمينو په استازيتو  دی 
 او دوزيرانتصا  له خپل ځان رخه په نيابت دی (.) احکام السلطانية ت ماوردی

 ( .29ت   
 خلک د قدرتونو سرچینه : -21

هغه ځايه چی د حکومت مشر د وکالت په دريځ  کی دی ررګنده ده چی خپل  له 
ځواک )قدرت( له خپل موکل يعنی خلکو ځينی اخلی . له دی کبله خلک دقدرت 
هم بيا نيږی  هماغسی چی د نن ورځی په قانونی صطالح کی  سرچينه ده 

تبار او دخلکوپه نامه له دی ځواک رخه برخمن دحکومت مشر دخلکو په اع
 کيږی .

البته دی ټکی ته پاملرنه اړينه ده چی که ره هم امت د قدرت او ځواک سرچينه 
ده خوځواک يی محدود دی نه مطلق ت يعنی د هللا تعالی له مطلق قدرت او 
هغه ره کی چی د فرد لپاره  په احکامو او  ارادی پوری محدود دی چی په 

ز نظام کی ت ررګند شوی دی . پردی بنسټ د امت له واک چلولو) فرمان ټولني
هغه ديوريزرامنځ  روايی ( رخه موخه د دی نظام په اجرا کی اچول دی نه په 

 ته کول .
ر چی په دی قدرت کی شتون لری واکمن  هغه خصوصيت ) ځانګړنی ( په سب د

قدرت په هغه  د دی نظام دتغيير) بدلون( حق نه لری او نه شی کوالی خپل
چاروکی چی د هغه پرضد دی يا يی په تغيير تماميږی ت په کار يوسی . 

هغه پرضد دخپل قدرت   هماغسی چی خلک د هللا تعالی دشرعی د تغيير او د
چی د وکالت په دريځ کی قرارلری  -دپه کاروړلو حق نه لری ت د حکومت مشر
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کی چی وکالت يی هم له دی حق رخه برخمن دی ت ځکه وکيل په هغه ره  -
ر  قدرت   رالسه کړی دی نه شی کوالی له خپل موکل رخه زيات د تص
هغه ره چی بيان شول ځينی ټکی حاصليږی  له هغی جملی داچی  ولری له 
هرکله که امت يو داسی قانون وضعه کړی چی د هللا تعالی له قانون سره اړ  

هغه ره پلی کړی چی د هللا د قانون پر ضد وی همدارنګه که ونه لګوی او يا 
دحکومت مشرچی د امت وکيل دی د دی په ريرمواردوته اقدام وکړی دا کارله 
ر ت باطل دی  شرعی سند پرته دی او د قدرت له محدودی رخه دتيری په سب
..... ځکه لکه ررنګه چی وړاندی وويل شول د امت واکمن يو اجرائيی واکمن 

سی واک چلوونکی نه دی چی دی او د الهی مدون شريعت اجراکوی او تاسي
 نوی شريعت ) قانون( رامينځ ته او اجرا يی کړی .

 مستقیم او غیرمستقیم انتخاب ) ټاکنه ( -22
خلک د حکومت دمشرد ټاکلو دحق درلودونکی دی خو دا چاره ررنګه ترسره 

کيږی ؟ آيا ټول خلک دهغه دترسره کولو لپاره نيغ په نيغه اقدام کوی يا داچی  
ه ډله د خلکو په استازيتو  دا کارترسره کوی. په واقعيت کی دهغوی يو

ځانګړی او صريح ضواب  په شريعت کی دحکومت دمشرپه ټاکنه کی خپل حق 
ته درسيدلو لپاره دامت دکارکړنی په ررنګوالی او کيفيت کی قيد شوی نه دی . 

هغه بڼه اوکيفيت د زمانی او مکانی شرايطو ل طدارنګه استنبا ه کيږی چی د 
مخی چی امت په کی قرارلری ټاکل کيږی . له دی کبله شونی ده چی دوه 
ميتودونه يعنی مستقيم او غيرمستقيم وی . زمونږ په باور دشريعت قاعدی 
دواړه ميتودونه رانغاړی . د مستقيمی ټاکنی په اړوند په قرآن کی کوالی شو په 

هری بڼه د دی دی آيت استناد وکړو : ) وامرهم شوری بينهم( د دی نص ظا
المشوره وکړی  غوښتنه کوی چی دامت افراد په خپلوچاروکی له يوه بل سره 
چی له هغی جملی دحکومت دمشرټاکنه ده او ټول د دی حق د ادا کولو لپاره ت 
هغه روک چی د شرعی عور په علت له هغورخه مستثنی شی  ګډون کوی مګر 

هغه ره چی امام فخررازی د دی آيت  لکه کوچنيان ت ليونيان او غيرمسلمانان . 
په تفسيرکی بيانوی په مستقيمه ټاکنه کی دامت په ګډون کی زمونږ نظرتائيد وی 

. 
المشوره يی کوله  نوموړی فرمايی : ) هرکله که يوه پيښه کيدله راټوليدل او 
) ( هغوی په دی کارکی ستايی ت په بل عبارت په رايه کی  او رښتن تعالی 

هغه ره په ترسره کولو يی ټينګارنه کاوه چی په  هرروک چی ځانمنلی نه ؤ او د
م نه وه کړی ( ) تفسيرالرازی   (.177  -27  –هکله يی اجتما
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ه مسلموتاريخی سوابقوکی د راشدينوخلفاوو په دوره کی دغيرمستقيم انتخا  پ
هغه زمانه په اسالم  –لپاره ځينی مدرکونه )السوندونه( موندل کيږی  چی 

هغه هيدو او د نوموړی سترخلفا  -د پلی کولو له نظره له ټولو غوره دوره وه  دپو
اهل حل  ديوی ډله خلکوله خوا دخالفت لپاره غوره شول چی هغوی هماغه په 
هغه خلک چی په مدينه کی  له هغوی رخه يی  او عقد مشهوراشخا  ؤ او 
هغه شخص ته يی چی دحکومت د مشرتو  لپاره  متابعت او پيروی کوله او 

ی ؤ بيعت کاوه او داسی نه وه چی انتخا  ت په ټولو سالمی ځمکوکی غوره شو
د ټولو مسلمانانو انتخا  وی . د انتخا  او ټاکلو د دی ميتود په وړاندی هيڅ  
، نه دراشدينو خلفاو و اونه دنورو له خوا نه دی نقل شوی .  له دی  ډول اعترا

م امله کوالی شو د دی ډول ) غيرمستقيم ( انتخا  په در ستوالی يونوعه اجما
وبولو هماغسی چی ځينی اسناد  په غيرمستقيم ميتودکی دحکومت دمشرپه 
هم مومو.  غوره کولو کی د امت د حق دتحقق موندلو ) رښتياينی ( په اثبات کی 
له دی امله ترهغه مهاله چی خلک د انتخا  له حق رخه  برخمن وی کوالی 

دمشرپه غوره کولو کی ګډون ولری شی په مستقيم يا غيرمستقيم ډول دحکومت 
هغه کی بل  کوم مهال  چی مستقيم ګډ ون اړين نه وی دحق رښتن کوالی شی په 

ا  لری ت ځکه  هم په غيرمستقيم انتخا  باندی اعتر چاته وکالت ورکړی فقها 
باورمن دی چی دحکومت مشر)اهل حل اوعقد( ټاکی او د ده په ټاکنه کی 

. ابن خلدون په )مقدمه ( کی وايی : ) هرکله که  دټولوخلکوګډون ته اړه نه شته
م په وسيله ټاکل کيږی ت  –خالفت مقام  –قرارپردی وی چی د ا مقام  د اجما

، دی اود اهل حل اوعقد دواکونو له محدودی پوری اړوند دی چی  کفايی فر
هغه رخه اطاعت  يو شخص د هغه لپاره غوره کوی او پرخلکوباندی له 

( . ماور دی په دی هکله وايی : ) 193ه ابن خلدون ت  واجبيږی ( ) مقدم
هل  زعامت ياد اسالمی حکومت مشرتو  په دوه طريقو سره منعقد کيږی يو دا
وهم د مخکينی امام دځای ناستی تو  په وسيله ( )  حل اوعقد په انتخا  او د

 (.4الماوردی ت   
هل: -23  دحل اوعقدا

الم په قانون کی جاری طريقه د غ الری د حکومت که دا يرمستقيم انتخا  له
هغه کسان چی اجرا کوونکی يی دی دفقهاوو په اصطالح  دمشرغوره کول وی 
مه ده پوه  شو دحل او عقد اهل  الز ت د حل اوعقد اهل نوميږی . نوله دی امله
کوم کسان دی ؟ او له خلکوسره يی اړيکه ررنګه ده او رنګه له دی دريځ رخه 

 برخمن کيږی ؟
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وصا  شميری ت د  د لومړۍ داهل لپاره عام ا پوښتنې په اړوند فقها دحل اوعقد 
بيلګی په توګه ت ماوردی دهغوی لپاره په دری ځانګړتياوو قايل دی ت لومړی 
هغه چاد پيژندلو لپاره کافی پوهه  وهم د هغه له ټولو شرايطو سره ت د عدالت د

هغه  چادغوره کولو دمشرتو  وړ او دمعتبروشرايطو درلودونکی وی ت درييم د
لپاره ذکاوت اوالزم حکمت چی دمشرتو  لپاره  خوراوړاو دهغوی دګټو) 

هم دا  4-3مصالحو( په تدبيرکی هڅاندوی . ) الماوردی ت   او پخپله ابويعلی 
 کی بيان کړی دی (. 4-3شرطونه په خپل کتا  ) احکام السلطانيه   

کی دزياتی توضيح لټی ته  يوه ډله نوی فقها د حل اوعقد د اهل داوصافو په باره
راوتلی دی . دهغوی له جملی رشيد رضا د تفسير المنار رښتن فرمايی ) اولی 
المرد اهل حل اوعقد يوه ډله مسلمانان دی چی عبارت دی له اميرانوت 
حاکمانوت علماووت دپوځ له مشرانو او نورمشران او لويان چی خلک داړتيا وو 

م کوی .( ) دليری کولواو عمومی مصالحو لپا ره هغوی ته رجو
 ( .18  5تفسيرالمنارت 

هغه کسان  له دی مواردو رخه کوالی شو دارنګه  ومومو چی حل او عقد اهل 
دی چی خلک تری اطاعت کوی او پرهغوی اعتماد لری او دهغوی له رايی او 
نظرسره موافق دی ځکه په هغوی کی خال  او ثبات او تقوی او عدالت 

ارو پيژندنه او دامت دمصالحو په لوری کی هلی ځلی وينی اوصحيح تفکرت د چ
. 

همی پوښتنی په اړوند : له خلکو سره دحل او عقد د اهل اړيکه اوپيوند  د دو
دنيابت او وکالت له نوعی رخه دی يعنی د امت په استازيتو  دحکومت د 
رئيم په ټاکنه کی ګډون کوی او دهغه په اجرا کی ت د امت وکيالن دی او 

 وی له لوری دحکومت د مشرټاکنه پخپله دامت ټاکنه ګڼل کيږی .دهغ
د درييمی پوښتنی په اړوند يعنی دا چی دحل اوعقد اهل ررنګه دخلکو په 
چاروکی له دی موقعيت رخه برخمن کيږی ښايی داسی وانګيرل شی  چی 
هغوی دخلکو دټاکنی په اثردی دريځ ته رسيږی خو په تاريخی سوابقو کی 

رد نه دی ليدل شوی چی خلک راغونډ شی او يوه ډله وټاکی او داسی يو مو
هغوی ته د)حل اوعقد داهل ( صفت ورکړی  سره له دی ت د تاريخی سوابقو نه 
هغه کسان چی د  هغه  ره کی  چی بيان موکړل پردیداللت لری چی  شتون په 
حل اوعقد د اهل په عنوان نومول شوی دی دخلکو استازی نه ؤ  او دهغوی 

هماغسی چی ررګند دی  –يالن نه ګڼل کيږی ت ځکه د وکالت عقد وک هم  –لکه 
هم په ضمنی طريقه منعقد کيږی . لکه ررنګه چی د حل  په تصريحی بڼه او 

الم د صدر په دوران کی دامت له اړخه  دراشدينوخلفا  -اوعقد د اهل وکالت د ا
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ضمنی وکالت ؤ . ځکه هغوی په کفايت اوکارپوهنی او خال  او  –وو دوران 
الم کی په وړاندی والی پيژندل شوی ؤ . له دی امله هغوی  عدالت او په ا
دخلکو له رضايت او اعتماد رخه برخمن ؤ ت نو دی ته اړتيانه وه چی امت يی 

بل  په صريح ډول وټاکی اوکه ټولټاکنی هم رامينځ ته کيدلی له هغوی پرته
اهم دحل اوعقد له اهل سره د رقابت او سيالۍ  روک نه بريالی کيدل او که چ
ادعا درلوده ت دد ی مقام د رالسه کولو لپاره يی له هغوی سره په رقابت ال  
پوری کاوه . پردی بنسټ دهغوی له لوری دحکومت دمشرټاکنه په ضمنی 

 وکالت  او دملت له لوری رضايت ؤ .
داهل پیژندنه :په اوسنی عصرک  -24  ی دحل اوعقد 

که وغواړو چی په اوسنی عصرکی د شرعی داحکامو سره سم دحکومت مشر 
په غيرمستقيمه توګه وټاکل شی ت خلک اړدی داسی کسان وټاکی چی په دی 
هغه کسان چی د  ټاکنه کی په نيغ په نيغه دخالت کی دهغوی استازی وی . 

هل خلکوله خوا د دی مهمی دندی لپاره  غوره ک يږی کوالی شو ) د حل اوعقد ا
( يی ونوموو ت  ځکه د خلکود رضايت وړدی او له هغوی رخه ننګه او 
التړکيږی . حکومت دنده لری د دی ټاکنو  د ترسره کولو لپاره الزم شراي  
الزمو شرايطو  هغه  دسالمتيا تضمين وکړی او په هغه افراد وکی  برابر او د

داهل په عنوان غوره کيږی وټاکی . شتون چی د خلکو له خوا د حل  اوعقد 
هغه ره په رڼا کی چی فقها وو يی يادونه کړی ده ت دحل او عقد اهل دتشکيل  د
لپاره دا ډول ټاکنه او دهغوی دوکالت ثابتول په صريحه توګه دخلکو له لوری 
الزم او اړين دی . ځکه په اوسنۍ زمانه کی دضمنی وکالت تحقق ) رښتياينه ( 

داهل حل دامت د ا فرادو د زياتوالی په علت ستونزمن دی . او که هرروک چی 
او عقد شراي  ونه لری اووکوالی شی دخلکو له خوا دضمنی نيابت د درلودلو 
مه ت خپل ځان منصو  او دهغوی استازی وبولی د امت پرم  د  په پل
ر  ( به يی  خطردروازه پرانيستل کيږی اوفساد او هراړخيزه ګډوډی )هر  اوم

هغه ره دی چی نه يی شريعت تجويزوی او نه يی سليم عقل  منه ونيسیل او دا
 منی .

 ځای ناستی توب ) جانشینی ( : -25
ځينوپه دی اړوند چی خلک دحکومت مشر پخپله ټاکی ت نيوکه کړيده تځکه چی 
سالمی پوهانو ويلی دی : دحکومت مشری د وړاندينی خليفه له لوری ورپسی 

و له الری صورت مومی . د بيلګی په توګه ماور دی وايی : خليفه ته د پريښوول
زعامت ياد سالمی حکومت مشرتو  په دوه طريقو سره منعقد کيږی يو د اهل 
دوهم د مخکينی امام دځای ناستی تو  په وسيله ( )  حل اوعقد په انتخا  او
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(. په ځوا  کی بايد ووايوچی : دوليعهد قانونی تفسيردا دی 4الماوردی ت 
ی نوموړی دمخکينی خليفه له لوری دحکومت دسرپرستۍ لپاره نامزد ) چ

د اهل  نوماند( شوی دی او دا اقدام د ده د ټاکل کيدو په معنانه دی ځکه دحل اوعق
ورسره بيعت  کوی او که يوازی دا پريښوونه ) واګواری ( دحکومت دمشرۍ 

ړتيا لری ؟ که دسرپرستۍ لپاره کفايت کوی نو بيا د دوی د بيعت لپاره ره ا
هل او يا خلک ديو چا په اړوند دا نوماندکول ونه منی  فرضاٌ دحل اوعقد ا
هيڅکله نه شی کوالی د حکومت مشرشی  . يوی ډلی فقها وو په دی چاره 
تصريح کړی ده اوويلی يی دی : ) دحکومت امامت او سرپرستی دحکومت له 

) پخوانی مشر په مشرسره دخلکو په بيعت کی ثابتيږی نه په تيروخت کی 
نها  السنة النبوية ت ابن تيميه    1واسطه  ( د ده د قايم مقام کيدو په وسيله ( ) م

 142 . ) 
 دوهم :دسالمشوری حق

وهم حق چی افراد تری برخمن دی دسالمشوری حق دی او په حقيقت   -26 د
دامه ده .روک چی  هماغه ا کی دحکومت دمشرپه ټاکنه کی د امت د حق 

ره غوره کيږی ترهغه مهاله چی په پست ) مسند( کی باقی پاتی شی دمشرۍ لپا
بايد له خلکوسره سالمشوره ولری او دا د دوی دحقوقو له جملی رخه دی په 

وی او دهغوی د اجرا قصدولری .  ټولو چارو کی چی د هغوی پوری اړوند 
 اعتراض او ځواب یی : -27

د حکومت مشر داسی روک  ځينو پردی مساله نيوکه کړی ده ترهغه مهاله چی
وی چی خلکو پخپله دی ټاکلی وی او دباوروړيی دی مفهوم نه لری چی له 
، ته  هغوی سره سالمشوری ته اړين وی .له دوه اړخه کوالی شو دی اعترا

 ځوا  ووايو .
لومړی اړ  : دحکومت مشرکه هررومره دخلکو داعتماد وړوی او دهغوی له 

يا سهوْا داسی يوه کارته اقدام وکړی چی لوری وټاکل شی کيدای شی قصدْا 
هغه له واقع کيدو وروسته د دارنګه خساری دجبران  دخلکو په زيان وی او د
هغه ره په هکله  الره شتون ونلری . له دی امله امت حق لری د لپاره هيڅ بله
چی په ده پوری اړيکه پيدا کوی په احتياط  سره عمل وکړی او دی د 

 ه تسالمشوری ته اړباسی . ضرردليری کولو په موخ
وهم اړ  : له امت رخه د حکومت دمشروکالت يومقيد وکالت دی دهغه  د
المشوره وکړی ت ځکه   دقيدونوله جملی رخه دا دی چی له خلکو سره 
المشوری په باره کی شرعی نص وارد شويدی او خلک نه شی کوالی له  د

هماغسی چی وړاندی وويل شو ل دخلکو ځواک په هغه رخه تيرشی ځکه لکه 
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هم  -دحکومت مشر –شريعت پوری محدود دی او وکيل  ته دهغه د سپارلو حق 
بايد له دی قيد سره يو ځای وی . که د ټاکلو پرمهال په دی قيد تصريح شوی 
الم دی  المشوری په اړوند شرعی نص د هللا تعالی دا  وی يانه وی شوی . د 

د دوی له تجاوزنه پرتا ( اوله ) هللا ( ) : ژباړه : ) نو دوی ته عفووکړه ) يعنی 
د دوی دتقصيراتو( رخه دوی ته مغفرت وغواړه او له دوی سره ) ای محمده ! 
( په کارکی مشوره وکړه ت نوکله ت چی دی ټينګه اراده وکړه ) د يوه کارکولو 

آيت ( په  -159 –ته ( ت نو پرهللا باندی ) اعتماد ( وکړه () دآل عمران سورت 
ر والی ) وجو  دی آ يت کی دحکومت پرډيرلو ړمقام باندی دسالمشوری واج

هره بڼه  امرد وجو  لپاره  ( په صراحت سره بيان شوی دی ت ځکه د صيغی ظا
ومه قرينه د دیداللت خنډ وی ) الوجيزفی اصول الفقه ت د  دی مګردا چی ک

له ډاکترعبدالکريم زيدان ت بل کتا  ت    يت ( او که چيری د دی آ240مو
سالمشوری امررانغاړی  رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم ته  دچی  –خطا  

متوجه  وی ت چی په خورا لوړقدراو منزلت کی قرارلری ت له ده پرته په نور 
ر دی ت  ر والی ت الپسی واج ود سالمی حکومت په واکمنانو د سالمشوری واج

هم په دی ټکی د صحت ګوته ږد  ی .دفقها وو او مفسرينو اقوال 
هغه ره چی دابن تيميه د السياسة الشرعية  په کتا  کی راغلی  له هغی جملی 
المشوری ته اړدی ځکه هللا تعالی خپل پيغمبر) ( ته  دی : ) دحکومت مشر

( . د 169پرهغی فرمان ورکړی دی ( ) السياسة الشرعية ت ابن تيميه ت 
: ) بيشکه هللا  طبری په تفسير کی د دی ايت په تفسير کی دارنګه راغلی دی

تعالی خپل پيغمبر) ( ته فرمان ورکړی دی په هغه چاروکی چی سالمشوره 
المشوره ال  پوری کړی  الزمه ده ت له خپلو اصحابو سره په  په کی
رمهال له ده رخه پيروی  ترروامت يی زده کړی له ستونزو سره دمخام  کيدو پ

 4) تفسيرالطبری ت   وکړی او په کارونو کی يوله بل سره سالمشوره وکړی 
( . د رازی په 250  4ت همدارنګه و. ګ ت تفسير القرطبیت   93 

تفسيرکی دارنګه راغلی دی : ) حسن او سفيان بن عيينة ويلی دی . چی 
پيغمبرصلی هللا عليه وسلم ته په سالمشوری فرمان ورکړل شوی دی 

المشوری  کولوکی له ده رخه پيروی وکړی او دا رهم په  مت په مينځ تررونو
زی    (.66  9کی د يو سنت په بڼه واوړی ( ) تفسيررا

المشوره دپيغمبر صلی هللا عليه وسلم له پياوړو او ټينګو  -28 له امت سره 
 سنتونورخه دی :

المشوری پرحق ټينګار کيږی له هغه  داچی دامت لپاره ت دهغوی پرواکمنانو د
قدراو منزلت او سترتو  سره  ځايه دی چی ت پيغمبر صلی هللا عليه وسلم دخپل
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سره او له الهی وحی رخه په برخمنتو  په زياتو مواردو کی له خپلو اصحابو 
المشوره کوله ت د بدرپه غزاکی يی له مدينی رخه بهردجنګيدو لپاره له  سره 
المشوره وکړه ت داحد په غزاکی يی له هغوی سره په دی اړوند  اصحابو سره 

يا له غليم سره د جګړی لپاره بهرالړشی سالمشوره  چی په مدينه کی پاتی شی
وکړه  . د بدرپه غزاکی حبا  بن منورداوبو راه ګانو ته په ښکته کيدلو کی له 
المشوره وکړه او مشوره يی ومنل شوه . په  پيغمبرصلی هللا عليه وسلم سره 
دم کی سعد بن معاذ او سعد بن عبادة له دښمن سره دجوړجاړی )سازف ( ت  خن
په پريښوولو کی دمدينی دمحصول ديوی برخی په وړاندی له جګړی رخه په 
المشوره وکړه او مشوره  ال  اخيستو کی له پيغمبر صلی هللا عليه وسلم سره 

م ت  68ت   9يی ومنل شوه ) تفسيرالرازی ت   ماالسما ( او 219ت امتا
سالمشوره  پيغمبر صلی هللا عليه وسلم دارنګه خو راډيرله خپلو اصحابو سره

وهان وايی : )هيدا له رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  کوله ترهغه ځايه چی پ
رخه  زيات له خپلو يارانو سرهسالمشوره نه ده کړی () السياسة الشرعية ت ابن 

 (. 149تيميهت  
 سالمشوری پریښوول دحکومت دمشردلیر کیدو المل ګرځی . -29

ه په پاملرنه او دحکومت دمشرملزم والی په سالمشوره کی دامت دحق ثابتيدوت
پرهغه ت فقهاووتصريح کړی ده چی د حکومت دمشرله خوا د دی حق پريښودل 
المل ګرځی . په تفسير القرطبی کی راغلی دی : ) ابن  دنوموړی دليری کيدو
هغه له يقينی احکامو  عطيه فرمايی :  شورا دشريعت دقواعد وله جملی او د

هغه روک چی المشوره ونه کړی  رخه ده .  دعلم او دين له خاوندانو سره 
ر دی ( ) تفسيرالقرطبی ت   ( له دی کبله په هغه 249  4ليری کول يی واج

الم بنسټ رامينځ ته شی هيڅ مستبد حاکم به دوام ونه لری .  نظام کی چی د ا
 المشوره په کومو چارو کی صورت مومی : -30

المشوره په بيالبيلو ح کومتی چاروکی صورت مومی همدارنګه  له خلکوسره 
په شرعی پوری اړوند و اجتهادی چارو کی چی په اړه يی هيڅ کوم نص شتون 
نلری د فقها وو په تعبير: د حکومت مشر ددين او دنيا په چاروکی سالمشوری 
ته اړه لری . دجصا  په تفسير کی راغلی دی : ) د دنياپه چارواو دينی 

شتون نه لری سالمشوره صورت مومی ....( )  چاروکی چی په اړه يی وحی
 (.40  2احکام القرآن ت جصا    

دمهمو مسئلولکه : دحکومت عمومی  د دنيا په چاروکی سالمشوره کيدای شی 
اعالن د تړونونوالسليکول او ...... په  سياستونه ت لښکرکشی او دجګړی

می ځکه دا اړوندوی . سالمشوره په جزيی او کوچنيو مسئلوکی صورت نه مو
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مه ګټه نلری  وهم کو کار غيرممکن او نا معقوله دی او اړتيا ورته نه شته ا
وهمدارنګه پرهغی دتوصيی هيڅ کوم دليل شتون نلری .  ا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 تالیف/ دکتور محمد گل )عتیقی (
 مترجم : قاضی نثاراحمد ملکزی 

 
  اثر الوفاة فی العقوداثر الوفاة فی العقود

 
 مبحث اول

 نتعریف خیار واحکام عمومی آ
 تعریف خیار:

خيار درزبان عربی بمعنی اختيار وپسنديدن يکی از دوحالتی است که شخص 
 آنرا انتخا  مينمايد.

ه فقهای اسالمی ودانشمندان قانون اين لفا )خيار( را بمع نی عام آن چنين تعري
ر درفس  عقد يا بقای آن نموده  اند : ) خيارحق يکی ازطرفين عقد يا هردو جان

 شرم يا باراده جانبين بوجود می آيد.است تکه بحکم 
درينجا بايد درنظر داشت که حق فس  عقد درخيار يا حق فس  درعقود غير 
الزم مانند وکالت يا عاريت وامثال آن فرم دارد ت زيرا حق فس  درعقود غير 

 1الزم ازخوا  آن عقودبشمار ميرود ت وبخيار ضرورت ندارد.
                                                      

ا )خير(. - 1 و  درلف عر  وتا  العر  المصباح المنير ؛ لسان ال
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کاری وکيل مي يرد ت هريک ازطرفين  ثال اگر شخصی کسی را برای انجام 
ميتوانند اين عقد : ) وکالت( رافس  نمايد ت زيرا   وکيل باشد يا موکلچی  عقد

عقد وکالت بوات خودف يک عقد غير الزم )قابل فس ( بوده ضرورتی به 
 خيارندارد.

ا ( حق فس  را  همدنان  دربعضی عقود يکی از اطرا  عقد ) نه تمام اطر
  ران ت وبدون گواشتن خيار ت دارا ميباشد.بدون اراده دي

وياثال اگر عقد کفالت )ضمانت ( را درنظر ب يريم مکفول له ) دائن وکسيکه 
به نفع وی ضمانت صورت گرفته( ميتواند اين عقد را فس  نمايدت بدون انکه 
ر  مکفول له  غير  ا  دي ر عقد رضائيت داشته باشند ت زيرا اين عقد ازط اطر

واهد شد.الزم وقاب  ل فس  است ت چنانده  در آينده به  تفصيل ذکر خ
ازهمين لحاظ فقهای سالمی گفته اند: حق استفاده ازخيار برای فس  عقد تنها 
درعقودالزم ) مانند بيع واجاره ( وامثال آن مطرح گرديده قابل بحث است ت نه 

 1درعقود غير الزم که  هرگز به خيار ضرورت ندارند.
 ائده خیار:دوم حکمت وف

م باشد ويا بحکم قانون ت وچه ازطر   –مساله  موجوديت خيار چه بحکم شر
هن ام عقد بوجود آيد يقينی ساختن اراده جانبين بعد ازيک مدت ت  عاقدين 
امه عقد ت يا فس  نمودن  وفرصت يافتن آنها برای انديشه وتفکر درانجام واد

ريک مدت معين با خود آنست تتا از تصميم عجوالنه شان متضرر ن ردند د
م تصميم نهائی اتخاذ  بيشتر بينديشند ت ويا با دي ران مشوره نموده تدر موضو

 کنند.
م عقد  هم واقع ميشود که عاقدين به استعمال وتجربه  نمودن موضو هی چنين  گا
م عقد را صالنديده اندت وعقد را با اوصافيکه  ضرورت دارند ويا موضو

ر  مقابل ذکرشده خريداری نموده تووقتيکه آنرا می بينند مبيعه با ان  ازط
وصا  برابر نبوده وحتی بعد از تسليمی وبردن بخانه يا ضرورتيکه دارند  ا
مطابقت  نميکند ت درين حالت اگر عقد قطعی باشد ت وعاقدين حق خيار يا فس  

 عقد را نداشته باشند تيکی از طرفين يا هردوی آنها متضرر مي ردند.
سالمی وبسياری از قوانين وضعی تحق انتخا  وفس  عقد را ازين لحاظ فقه 

هن ام انعقاد عقد توکر داده شود به عاقدين پين بينی نموده  بال وبدون انکه 
 است .

يکی ازفقهای مالکی بنام ابن رشد ت درکتا  مشهورف ) المقدمات ( می نويسد) 
اراده عاقدين  خيار بدو دليل بميان آمده : يکی برای مشوره دريقينی ساختن

                                                      
هايه المحتا   4/409مواهر الجليل شرح مختصر الخليل  - 1  .4/2؛ ن

ACKU



 قضاء اثر الوفاة فی العقود
  

 
76 

 

د  خريداری را بر آورده ميتواند يا نه؟  وه  ، تودوم برای تجربه مبيعه که غر
1 

هی معيو  وناقص ميباشد وخيار ) اختيار فس   م عقد گا ر دي ر موضو ازجان
عقد( ميتواند خريدار را ازدو راه حمايت کند ) جبران خساره يا فس  اصل عقد 

د  اصلی بميان آمدن خيار م تبنابر ان ه ات دفع ضرر متعاقدين وحمايت ازحقو
 جانبين است.

ازين جهت دريکی ازاحاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم به روايت ابن عمر 
الت خريد وفروف  یرضی هللا عنه می خوانيم که شخص از صحابه درمعا

ر می خورد ت پيامبر صلی هللا عليه وسلم براين هدايت فرمودند :) إذا  غالبا فري
ر را خالبه( وقتيکه  معامله خريد وفروف بعت فقل  هی ب و :فري انجام ميد

 وخدعه دربين نباشد.
معلوم ميشود که  خيار يا اختيار فس  عقد چندين قسم است که شد از انده گفته 

ها به  حکم  ن هن ام عقد بوجود می  آيد ت وبعضی ازان بعضی از انها باراده جانبي
 هن ام عقد نيست .دربه توکر آن شرم ويا قانون بوجود آمده ضرورت 

قسم اول را خيارات شرطی می نامند ت وقسم دوم را خيارات شرعی توازجمله 
مشهور ترين خيارات شرطی يکی خيار شرط است ودي ر خيار تعيين . واز 
ر ت  م خيار را ذکر کرده اند : خيار عي جمله مهمترين خيارات شرعی سه نو

مجلم وما اثر  ر خيار رويت ت خيار  وفات را درهريک ازين خيارات به ترتي
 فوم ذکرمينمائيم .

 
 
 

 مبحث دوم
 تاثیر وفات درخیار شرط

قبل ا ز انکه تاثير وفات را درخيارشرط مورد بحث قرار دهيم ت بايد اين خيار 
ه نموده ت ونظر فقهای سالمی را دران توضيح نمائيم   را تعري

ه نموده اند :فقهای اسالمی خيار شرط را به الفاظ وعبار  ات مختله تعري
يکی ازفقهای حنفی درکتا  مشهورف ردالمحتار مي ويد : خيار شرط اسم 
حالتی است که يکی از عاقدين اختيار فس  يا برقراری عقد را برای خود شرط 

 2گواشته باشد.
                                                      

 المقدمات تاليه/ ابن رشد. - 1
 . 4/47ابن عابدين  - 2
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شکی نيست که اين تعريه ناقص به نظر می  آيد زيرا حالتی راکه هر دو 
ر  اين حق را داشته  باشند شامل نمي ردد. ط

ه نموده اند که  ازين جا است که عده از فقهاء خيار شرط را به عباراتی تعري
ده عالم مشهورمصری مرحوم احمد ابراهيم بک  همه حاالت باشد . چنان شامل 
هر دوی شان اختيار فس   مي ويد: خيار شرط حالتی است که يکی از طرفين يا 

هن ا م انعقاد عقد يابعد از ان شرط گواشته  عقد را بخود ويا به شخص سوم 
 1باشند.

جواز ومشروعيت خيار شرط : مورد اتفام اکثريت علمای فقه  اسالمی 
قراردارد ت واين مساله بر اسا  حديث صحيح از ايام پيامبر صلی هللا عليه 
های سالمی قابل تطبيق  وسلم تا امروز درمحاکم شرعی وقوانين مدنی کشور

صلی هللا عليه وسلم به يکی از يارانن که درخريد وفروف  است . رسول اکرم
ر می خورد فرمودند: )وقتی فروف وخريد  الزم نداشته وغالبا فري مهارت

 2نباشد ت وبرای من مدت سه روز خيارباشد. يرميکنی ب و ) خالبه( خدعه وفر
الت مالی به چنين خيار ضرورت دارند تا بعد از  ر دي ر مردم درمعا ازجان

نا  درمورد ازتفکر وتامل کار گرفته وبااخري ن هد وفروف اج ل ودوستان خوي
 مشوره  نموده  تصميم شانرا تحقق بخشند.

قابل ذکر است که خيار شرط تنها درعقودی مطرح ميشود که  دراصل ازجمله 
الزم مانند بيع واجاره وامثال ان باشد ت نه عقود جائزه )قابل فس ( مانند  3عقود

ها باراده يکی ازطرفين قابل فس  وکالت وشرکت  وامثال ان ت زيرا چنين عقد 
 بوده ضرورت به خيار شرط ندارند.

 دراين جا به مساله دي ر نيز بايد اشاره نمائيم :
ر وحتی نزد اکثر  1 خيارشرط به هريک ازطرفين معامله ويا به هر دو جان

خيارشرط  فقهاء به يک شخص سوم صورت گرفته ميتواند درنتيجه هر طرفيکه
 به منفعت وی تمام ميشود استفاده کرده ميتواند .

الم باين  عقيده اند که خيار شرط از -1 درمورد مدت اين خيار اکثر فقهای ا
سه روز بيشتر اعتبار ندارد ت زيرا درحديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم سه 

ه روز ذکرگرديده ولی عده دي ر از فقهاء می گويند: مدت خيار شرط نظر ب
                                                      

ی    - 1 سالم  . 194االلتزام فی الشرم ا
 روايت عبدهللا بن عمر .؛ ب 4/328فتح الباری شرح بخاری - 2
 عقود الزم عقودی است که بدون رضايت طرفين قابل فس  نميباشند. 3
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ا  مورد معامله  ضرورت بموافقه طرفين تعيين مي ردد ت ونظر به اشياء واجن
 1کمتر از سه روز ويا بيشتر ازان تعيين شده ميتواند.

 فرع دوم : تاثیر وفات درتوریث خیار شرط
 فقهاء کرام درتوريث خيارشرط وانتقال آن به ورثه متوفی دارای سه نظريه اند:

چه بايع  يابدز وفات مورث به ورثه انتقال نمی نظريه اول : خيار شرط بعد ا
باشد ويا مشتری ويا اشخا  ثالث بلکه بمجرد وفات خيار شرط ساق  مي ردد 

ر زيديه واباضيه است.  2واين نظريه احنا  وموه
نظريه دوم : خيار شرط بعد از وفات مورث بطور مطلق به ورثه انتقال ميکند 

نظريه فقهاء مالکی ت شوافع ويک روايت مانند سائر اموال متروکه ميت واين 
 3از امام احمداست.

امام احمد امده : خيار شرط درصورتی به دريک روايتی که ازنظريه سوم : 
که مورث درحياتن خيار شرط را مطالبه نموده باشد واگر  می يابدورثه انتقال 

دت سکوت اختيارکرده باشد ويا درحيات انرا مطالبه نکرده باشد درحاليکه م
 4.يابدخيار نيز منتهی ن رديده باشد  پم درين صورت به ورثه انتقال نمی 

 خالصه دالئل قائلین به عدم توریث خیار شرط:
له : خيار بمثابه صفت ذاتی وخا  متوفی بوده وانتقال آن به ورثه متصور  ا

نيست مانند علم ت قدرت وغيره صفات تبناء خيار شرط به ورثه انتقال نمی يابد  
وصا  وی تبدليل اينکه خيار فق  صفت متوفی است ومتعلق به ما نند سائر ا

اراده خودف درفس  وعدم فس  خيار است چون اراده به وفات نمودن منقطع 
مجلم وخيار  گرديده است ت لوا گفتيم خيار به ميراث برده نمی شود مانند خيار 

 قبول .
                                                      

؛ والزيلعی  5/263برای بحث وتفصيل مزيد  احکام خيار شرط  ديده شود : البدايع    - 1
وما  3/91ومابعد ان وحاشيه الدسوقی مع الشرح الکبير  4/47وما بعد ان ؛ ابن عابدين  5/16

هو   4/19شرح الخرشی بر مختصر خليل بعد ان و م شرح الم وما بعد ان ؛  1/190؛ المجمو
هاية المحتا   ه  4/3ن  .1/357ومابعد آن ومنتهی االرادات  3/526؛ والمغنی ابن قدام

؛ االيضاح  3/351؛ بحر الزخار  44ت13/42المبسوط  تاليه امام سرخسی  - 2
 .4/56وابن عابدين  3/296تاليه/شماخی 

م  3/102حاشيه الدسوقی علی الشرح الکبير از دردير   - 3 ؛ القواعد از ابن  9/222؛ المجمو
ی    ر حنبل هاء  316رج  . 1/517؛ توکرة الفق

ه - 4 م  3/518المغنی تاليه / ابن قدام ن رجر   4/210؛ کشا  القنا  .316؛ القواعد اب
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هامن کتا  تبين الحقائق تحرير نموده  که : ارث دراحوالی به دکتور شلبی در
ورثه منتقل مي ردد که انتقال ان متصور باشد بناء انتقال خيارشرط متصور 

 1نيست مانند علم ت قدرت وسائر صفات ذاتی مورث .
 : ابن الهمام وسرخسی بعدم توريث خيار شرط چنيناستدالل نموده اند :خيار 

ا  م يا  منفعت به مال قي ع الفارم است ت بناء مال نيست بلکه منفعت است ت وق
م از هبه زمانيکه  توريث خيارشرط به ورثه جواز ندارد ت مانند حق رجو

ر) هبه دهنده( وفات نمايد .  2واه
اموال متروکه  متوفی از طريق ميراث به ورثه انتقال می يابد نه ازطريق 
فروف ت ودرميراث خيارات بوده نمی تواند  ت زيرا خيار از جمله لوازم 

 3قد است ت بناء توريث خيار شرط جواز ندارد .وموجبات ع
 خل دالئل قائلین به توریث خیار شرط :

له :خيار شرط حق ثابت مورث است بناء خيار شامل ترکه مي ردد تو ترکه  ا
به چيزی اطالم ميشود که شخص درحياتن مالک آن بوده باشد چه مال باشد 

وم بناء خيار حق است وحق  به  4مي ردد. منتقل ورثه ويا حق
 گوارد جای به ی رامال يا حقی کم   : پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده )هر

اين نص صريح است بر اينکه حق ومال به ورثه منتقل  (.رسد می او ورثه به
 منافع بودن آن دليل به اعيان و تاشيا است اموالاز جمله مي ردد زيرا منافع 

، زيرا قرار می گيرند توجه مورد  آن منفعت همانا اموال جميع از ارآشک غر
 و يتيم مال و موقو  مال در منافع ضمان به نيز حنفی متأخران حتی و است
 5.اند نموده حکم استت برداری بهره آماده که مالی

ر و د پم خيار نن به ورثه منتقل مي رديتعيخيار   : به اتفام فقهاء خيار عي
 6شرط نيز به ورثه منتقل ميشود.

شئيت واراده مجرده نبوده که بوفات مورث ساق  گردد بلکه حق د : خيار م
 1د.نمالی است که ورثه ازان استفاده ميکن

                                                      
من دکتور شلبی ؛ الم 19؛ 4/18تبين الحقائق  زيلعی  - 1 ؛  13/42بسوط سرخسی ؛ به ها

43. 
من العنايه بابرتی  - 2 ه ها  .43؛13/42؛ المبسوط  5/125فتح القدير علی الهدايه وب
 3/296؛ االيضاح  3/4؛ مغنی المحتا   3/244کتا  بجيرمی علی شرح  منه  الطال    - 3
. 

لرو، النضير - 4  .2/194؛ القليوبی  2/120مراجع سابقه وديده شود ؛ ا
 . 12/27وايت بخاری ؛ ديده شود فتح الباری حديث بر - 5
ه امام قرافی  218؛  2/209بدايه المجتهد  - 6 وم تالي  .279 – 3/275؛ والفر
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 که يابد می انتقال ورثه به درصورتی شرط دالئل کسانيکه گفته اند :خيار
 باشد نموده مطالبه را شرط خيار درحياتن مورث

و وبدل در ان جواز ن له :خيار حق فس  عقد است که تعوي دارد ت پم خيار ا
بمعنی اختيار بين اجازه وفس  است واين يک صفت ذاتی است مانند قدرت 
وعلم که قابل انتقال نمی باشد ت پم اگر درحياتن مطالبه نکرده باشد خيار 

حق فس  ويا عدم فس  عقد را  درحياتن بوفات مورث ساق  مي ردد اما اگر
ه باشد درين صورت بوفات وی باشد وبه ان اصرار وتاکيد  ورزيد کرده مطالبه

و به ورثه وی منتقل مي ردد ت بناء هر آنده که به  رود نمی ازبين خيار حق
 2خير ورثه باشد انرا اختيار نمايند.

  : ميتوان برای اين فريق به عدم سقوط خيار به وفات مورث بعد از مطالبه 
 چنيناستدالل نمود : 

ر حق خيار است واصرار وت اکيد به بقاء خيار درمدت معينه چون متوفی صاح
ن  دليل بر استمراريت خيار استمثال : اگر کدام حادثه عارضی به مورث به پي
ر  مقابل عقد شرط کرده  ايد مانند ديوان ی يا مرگ مانند اين است که بر ط
باشد که اگر وفات نمودم ويا کدام حادثه ر  داد ورثه وی از اين خيار استفاده 

 ناء خيار بعد از مطالبه به وفات ازبين نمی رود .کرده می تواند ب
ر حنابله کدام دليل صريح درمورد توريث خيار درصورت  رموه با انکه د
مطالبه دريافت نکرديم ليکن در يکی ازروايات از امام احمد امده : اگر مورث 

 3بعد ازمطالبه خيار وفات نمود وارث حق مطالبه را دارد.
ی دالیل فوق  وترجیح : مناقشه وبرر

 دانستيم که درمورد توريث خيار حنابله دارای دو نظر اند : 
توريث خيار بطور مطلق  يعنی خيار بطور مطلق به ميراث برده ميشود  1

ها ويک روايت ازامام احمد ( است  واين نظر جمهور فقهاء ) شوافع ت مالکی 
ريث خيار تو 2وداليل حنابله همان داليلی است کهقبال ذکر گرديده است. 

 درصورت مطالبه مورث درحال حياتن.
درمورد توريث خيار درحالت مطالبه وعدم توريث خيار درحالت عدم مطالبه 

 بايد گفت :4
                                                                                                                                

ه  - 1  .2/579المغنی ابن قدام
م تاليه ابن مفلح - 2 جر    4/91الفرو ؛ والشرح الکبير بويل المغنی  316؛ والقواعد ابن ر
4/77. 
م   - 3 ن رجر   ؛ وال 4/210کشا  القنا  . 316قواعد اب
م  - 4 جر  4/210کشا  القنا  .316؛ القواعد ابن ر
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زيرا ميتوان از اين فريق سوال کرد که  استموجه غير اين نظر غير صحيح و
اظهار رغبت در  معنی ومقصد از مطالبه توريث خيار چيست ؟ اگر معنی ان 

وامضاء نمودن عقد باشد که به امضاء ان عقد تکميل وتمام ميشود وخيار  تائيد
ظهار رغبت واراده در فس  عقدتمثال فس  را اختيار  انتهاء ميابد ويا معنی ان ا

درهر دو صورت چيزی باقی نمی ماند که به ميراث برده شود .  نمود پم 
اظهار رغبت امضاء  دو هر اما اگرمعنی ان عقد وفس  ان ت حالت باشد يعنی 

ر نميشودت زيرا کدام امر زائد بر خيار  پم بايد بدانند که در اين فائده مرت
ر گردد .  موجوده نيست  1که بران فائده مرت

ر بر اين است که  اما داليل کسانيکه به توريث خيار قائل اند :ترکيز اين موه
وم مالی به شمار ميرود نه اينکه فق  متعلق به ار اده مجرده خيار ازجمله حق
ر وخيار تع  ين .ياست که ضمن ترکه به ميراث برده ميشود مانند خيار عي

يا  مع الفارم است ت چون ورثه  ر وتعيين ق يا  خيار شرط به خيار عي اما ق
 مستحق مبيعه ومال شده اند .

يا   ر   وتعيين موجه به نظر نرسيد تزيرا نقصان  خيار شرطاما ق به خيار عي
ر درذات مبيعه ا هن درقيمت ان مي ردد به اين علت است وعي ر کا ست که سب

ر  ای که ورثه مستحق مبيعه  آن  ردند که قبل از وفات مورث ميعاری از عي
ر  ر درمبيعه ديده شد از جهتعي اهر ن رديده بود وبعد وفات عي است  که  یظ

ر بعد از وفات مورث به ورثه  انتقال می برخال  خيار شرط   يابد خيار عي
ر را به چون حق خ ر درمبيعه نيست تلوا فقهاء خيار عي ر عي يار شرط به سب

 استمده آخيار نقيصه  نيزمسمی نموده اند زيرا نقص دريک جزء مبيعه بوجود 
تپم وارث مستحق قيمت جزء معيوبه مبيعه مي ردد که مورث درحياتن حين  

 عقد مستحق ان گرديده بود ت بناء نفم خيار قابل توريث نيست .
دالئل قائلين به اثبات خيار شرط بعد ازوفات مورث ازکمی وکاستی  مثليکه

شرط نيز کمی وکاستی دارد   خيار توريث عدم به قائلين مبراء نيست ت دالئل
تزيرا اين گفته دقيق نيست اينکه خيار شرط يک اراده مجرده وفردی است زيرا 

، ازخيار  تعلق  خيار به بيع است ت ومنشا وبنياد ان عقد مالی است لوا غر
وصول به يک  منفعت مالی بوده برخال  بعضی ازخيارات درعقود غير مالی 

 مانند خيار بلوغ وامثال ان.
                                                      

من شلبی 42/ 13المبسوط سرخسی  - 1 ؛ االختيار لتعليل المختار  4/18؛  تبين الحقائق به ها
ه/ مرحوم شي  احمد  2/3تاليه امام موصلی حنفی  ؛ وااللتزام فی الشرح االسالمی تالي

بک     .197ابراهيم 
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يا  خيارشرط به خيار قبول درعدم توريث خيار  يا  مع شرط همدنان ق ق
الفارم است تزيرا خيار قبول  غيرالزم است ومحل ان    قبل ازقبول وقبل از 

بعد از انعقاد عقد ت اما خيار شرط ازخيارات ثابته درعقود انعقاد عقد است  نه 
به مشتری وپول مبيعه به بايع انتقال  همنعقده ميباشد وبه اسا  ان ملکيت مبيع

می يابد ودرصورت وفات يکی ازطرفين عقد اين ملکيت به ورثه انتقال می يابد  
الزم است که خيار شرط همراه با اصل ملکيت به ورثه انتقال نمايد مانند  پم

 که تابع مبيعه است. یوصف
ناگفته نماند که احنا  وشوافع دراين اتفام دارند که شخصيکه درعقود الی مدت 
ر  حق خيار گردد تا اخرين لحظات اين حق باقی می ماند ت چون  معينه صاح
الزم است که عقد بيع با جميع متعلقات آن  منشا واسا  خيار عقد بيع است پم

 رشرط  بعد ازوفات مورث به ورثه انتقال نمايد. من جمله خيا
ر مرگ ضرری بروارث است  باالضافه بايد ياد آور گرديد که اسقاط خيار بسب
زيرا مورث شان بعد از انکه حين عقد مستحق ان گرديده بود ورثه از اين حق 

که حين عقد  طرفين ورضايت عقد محروم مي ردند بناء الزم است که باسا 
ی طرفين ثابت گرديده بود اين حق )خيار شرط (به ورثه متوفی نيز اين حق برا

وم گردد .  ثابت گردد تابه ثبوت خيار ضرر از ورثه نيزمرف
وم نظر اکثر فقهاء درتوريث خيارشرط راجح بوده زيرا اصل اين  بنابر دالئل ف

ورثه  انتقال نمايد  بهانده راکه متوفی بجا گواشته وترک نموده است بايد :است
 1م ر درحاالت خاصی که انتقال ان ممکن نباشد.

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
هايه المقتصد ابن رشد  بدايه - 1  . 2/209المجتهد  ون

 
                                    ق(ـ ه 1306-1237ألیف: محمد قدری باشا )ت
 وزير عدلية مصر در دولت عثمانی 

ا  مولوی غوث الدين مستمند غوری  وهتپوترجمه: قضا  الح
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)قسمت                                                                                         
هم(   سيزد

وال االنسان  مرشد الحيرانمرشد الحيران وال االنسانالی معرفة ا   الی معرفة ا
 
 

 کتاب کفالت
 باب اول
 فصل اول

: کفالببت عبببارت اسببت از يکجببا کببردن ذمببه کفيببل بببه ذمببۀ اصببيلت در 729مببادۀ 
 .1مطالبۀ به نفم يا دين و يا عين

ر حببق : کفالبت تنهبا بببه ايجبا  کفيبل صبحي730مبادۀ  ح نميشببود. تبا زمانيکبه طالب
ر وی اگر فضولی باشد. در مجلبم عقبد قببول نکنبدت هرگباه  )مکفول له( و يا ناي

 يابد.  قبول کردت صحت می
: برای صبحت کفالبت شبرط اسبت کبه هبر يبک از کفيبل و مکفبول لبهت 731مادۀ 

عاقل و بالغ باشند. پم کفالت ديوانه و طفل گرچه تاجر هم باشد صحيح نميشود. 
هم درست نيست. م ر اينکه تاجر باشد.  و نيز کفالت از برای مجنون و طفل 

ر  آنهبا ببه کفيبل لبزوم مبی ياببد. و حبق از کفيبل گرفتبه  و اما کفالت از ط
ذمۀ مجنون و طفل استت جواز دارد.  ميشود و کفالت از دينی که بر 

: هم چنان برای صحت کفالت شرط است که مکفول ببه بباالی شبخص 732مادۀ 
صيل مضمون باشد. دين معلوم يبا عبين معلبوم و يبا شبخص معلبوم باشبد. و نيبز ا

 بايد کفيل به تسليم دادن آن قادر باشد. 
، موت استت اگر مبديون ببه دينبی باشبدت 733مادۀ  : کفالت مريضی که در مر

که تمام دارائی آن را در بر ب يردت صحيح نميشود. و اگر دين وی تمبام دارائبی 
ی گرفت و مبلغ کفالت وی بعد از ادای دين از ثلث باقيماندۀ مال اف را در بر نم

ميت بيرون کرده می شدت کفالت وی صحيح مي ردد. و اگر کفايت نمی کردت به 
                                                      

شخصی را که ذمۀ خود را بومۀ دي ری يکجا می سازدت کفيل و دي ری را اصيل و يا  -1
ر حق و دين را مکفول له و مال ضمانت شده را مکفول بهت مي ويند.   مکفول عنهت و مطال

ر ضمانت به تسليم مال کفالت بالنفم: ضمانت سرت بالمالت به ادای مال ضمانت می کند. اگ
باشد. با التسليمت اگر به ادای ثمن مبيعه و تسليم آن باشد. و يا نفم بايع بشرط استحام مبيعه 

 باشد ضمانت درکت ناميده ميشود.
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 اندازۀ ثلث مالت صحت می يابد.
: کفالت به اعيانی که خود آنها بباالی اصبيل مضبمون ميباشبند صبحيح 734مادۀ 

ر ميشببود و اعيببان مضببمونه عبببارت انببد  از امواليکببه بببه هبالک آنهببا قيمببت واجبب
االمثبال  ر مي بردد اگبر از ذوات مي ردد اگبر ذوات القبيم باشبد. و مثبل آنهبا واجب
باشدت مانند مبيعۀ بيع فاسدت يا مغصوبهت يا مقبوضه بر سوم شراء )قيمت گواری 

 خريدن( )در صورتيکه ثمن آن مسمی شده باشد.
ر 735مادۀ  دي ری باالی اصيل مضمون هسبتند. نبه : کفالت به اعيانی که به سب

ر تسبليم کبه  به نفم خودهبات صبحيح نميشبود. و آنهبا عببارت انبد از: اعيبان واجب
ر نمبی  موجود ميباشد. و در صوريکه هالک شوند مثل آنها و يا قيمت آنها واجب
وت و رهببن. زيببرا آنهببا مضببمون بببه ثمببن و ديببن  گببردد. ماننببد مبيعببه قبببل  از قببب

 ميباشند.
کفالت جواز داردت منجزه و بدون قيد و شرط باشد. و يبا بزمبان آينبده  :736مادۀ 

نسبت داده شود. و يا مطلق به شبرط مناسببی باشبد. ببرای وجبو  حبقت يبا ببرای 
 امکان استيفاءت يا برای متعور بودن آن.

: کفالبت ببه امانبت هبا صبحيح نميشبود. ماننبد وديعبتت مبال مضباربتت 737مادۀ 
 داده شده در دست اجاره گيرنده.شرکتت عاريتت و اجاره 

 
 فصل دوم

 )در کفالت به نفس(
: در کفالت به نفمت )ضمانت سر( حاضر ساختن مکفولت بدوف كفيل 738مادۀ 

ميباشد. هرگاه در کفالت تسليم مکفول در زمان معين شرط شده باشد. کفيل تا به 
هان ياحضار و تسل آن باشبدت م آن در زمان معين به مکفول له در صورتيکه خوا

 مجبور کرده نميشود.
هرگببباه در زمبببان معبببين مکفبببول را حاضبببر نمبببودت کفيبببل از کفالبببت خبببود 

شود. اگر حاضر نکردت حبم کرده شود. تا وقتبی کبه عجبز و نباتوانی يال  م
 گردد. وی از احضار مکفول ثابت

: هرگاه مکفبول ببالنفم )كسبيكه ضبمانت سبر داده( ببه غيببت معلبومی 739مادۀ 
ر باشد. ه  غاي و مکفول له احضار او را مطالبه کنبد. کفيبل ببه احضبار وی مکلب

، اعتماد و اطمينان. در زمان رفبتن کفيبل  ساخته شود. و مکفول له ميتواند غر
ر ببود کبه  بجهت احضار مکفبول از وی کفيلبی ب يبرد. اگبر مکفبول طبوری غايب

 نميشود. جای بود و باف وی معلوم نبود احضار وی از کفيل مطالبه
: کفيل  ببه نفبم ببه تسبليم شبخص مکفبول ببه مکفبول لبهت ببه حيثبی کبه 740مادۀ 
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مخاصمه با او براين ممکن باشدت از کفالتخال  ميشود. اگر چبه تسبليم دادن 
وی بدون مجلبم حکبم هبم باشبد. تبا وقتبی کبه تسبليم آن در مجلبم قضباءت شبرط 

 نبوده باشد.
ليم نمبودم. امبا زمانيکه کفيل ب ويد کبه مکفبول را بجهبت کفالبت ببه تبو تسب

اگر اين طور ن فت ديده شود. اگر مکفول له طلر تسليم را از وی کبرده ببود ببه 
تسليم مکفول به مکفول له از کفالت براءت حاصل می کندت و اگر نخواسته بودت 

 از کفالتخال  نميشود.
: هرگاه مکفول عنه فوت کند. کفيل از کفالتخال  می شود. و کفيل 741مادۀ 

براءت حاصل می کند. چنانکه کفيل اول اگر فوت کندت کفيل ثانی بری  کفيل نيز
مي ردد. و کفيل به فوت داين مکفول له براءت نمی يابد. بلکه ورثه  از مسئوليت

 وی حق مطالبۀ احضار مکفول عنه را از کفيل دارند.
 

 فصل سوم
 )در کفالت بالمال(

هبول صبحيح ميشبود. و کفالبت : کفالت بالمال خواه معلوم باشد و يبا مج742مادۀ 
بببه ديببن ثابببت در ذمببۀ کببه بجببز ادای آن و يببا ابببراء از آن بببه امببر دي ببری سبباق  

 نميشود نيز صحيح است. 
ر ثاببتت صبحيح نميشبود. م بر ببه ديبن نفقبۀ مقبدره يب: کفالت به ديبن غ743مادۀ 

 برای زوجه که به راضی شدن طرفين و يا به امر قاضی تعيين شده باشد.
هرگاه دو شريک و يا بيشتر از آن دينی باالی شخصی داشته باشبندت  :744مادۀ 

 کفالت يکی از شرکا حصۀ شريک خود را در دين مشترک صحت ندارد.
: کفالت وکيل از مشتری به ثمن چيبزی کبه بمشبتری فروختبه اسبتت و 745مادۀ 

کفالت وصی به ثمن آنده که از مال صغير فروخته است. و کفالت ناظر به ثمن 
ه فروخته استت صحيح نميشود.آن  ده که از مال وق

: ببرای داينبی کبه ديبن وی کفيبل داردت جبايز اسبت کبه ديبن خبود را از 746مادۀ 
هم. اگبر کفيبل هبم کفيبل  اصيل مطالبه کند و يا از کفيل و يا از هر دو نفر شان ببا

 مطالبه کند. داشت. داين از هر کدامی که خواسته باشد ميتواند دين خود را
: هرگاه به يک دين کفيبل هبای متعبددی ببوده باشبد. و هبر يکبی بطبور 747ۀ ماد

های پی در پی كفالبت کبرده باشبند. از تمبامی شبان  الحده تمامی دين را به عقد 
م ببی خبال   د. ه تمببام ديببن مطالبببه ميشببود اگببر يکببی از کفبالء ديببن را ادا کببر

بودند. ادا کنندۀ دين ميشوند. و اگر آنها از جای برخی به تمامی دين به امر کفيل 
وم ميباشد.  رات بر هر يکی بقدر حصۀ دارای حق رج
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: هرگاه کفيل هبای متعبدد ببه يبک دينبی کبه آن را ببه عقبد واحبد كفالبت 748مادۀ 
اهم ادای آنرا متعهد شده باشند موجود باشدت از هر يکی از آنهبا مطالببه  كرده و ب

م ر به حصۀ آن از دين کفالت شده.  نميشود. 
يکبی از کفيبل هبا بطبور منفبرد اداي آندبه را کبه در ذمبۀ دي بری  اگر هبر

است تعهد نمايد. در اين صورت مكفول له ميتواندت از هر يکی تمام دين خود را 
 مطالبه کند.

: هرگاه دين باالی اصيل مؤجل باشدتو شخصبی را ببه آن کفيبل بدهبدت 749مادۀ 
 دين موکور باالی کفيل نيز بصور مؤجل الزم مي ردد.

: هرگاه کفيل دين حبال )ببدون اجبل( را بطبور مؤجبل کفالبت نمايبد. آن 750مادۀ 
م ببر آنکببه کفيببل تأجيببل را  ديببن ببباالی کفيببل و اصببيل بصببورت مؤجببل مي ببردد. 
هن بام کفالبت تأجيبل را خبا  از ببرای کفيبل  بخودف نسبت بدهبد و يبا دايبن در 

 شرط کرده باشد. درين دو صورت تأجيل باالی اصيل نمی باشد.
: هرگاه داين دين خود را باالی اصيل تأجيل ب وارد. اين تأجيبل بباالی 751مادۀ 

کفيل و کفيبل کفيبل نيبز اعتببار دارد. اگبر تأجيبل را بباالی کفيبل اول ب بوارد. ببر 
 ل نيست.يکفيل دوم نيز تأجيل اعتبار دارد. و باالی اصيل تأج

کبرده ببودت اداء : هرگاه کفيل از مال شخص خود چيبزی را کبه کفالبت 752مادۀ 
نمودت ميتواند برای اخو آن به اصيل مراجعه کنبد. البتبه در صبورتيکه کفالبت ببه 
امر اصبيل صبورت گرفتبه باشبد. و اصبيل از جملبه کسباني باشبد کبه اقبرار شبان 

 باالی خودشان جواز دارد. لوا کفيل نميتواند به طفل محجور رجوم کند.
ببه دايبن ضبمانت کبرده اسبت مکفبول  : قبل از ادای دينی که كفيبل آنبرا753مادۀ 

هم ببوده  لهت نميتواند آن را از اصيل مطالبه کند. اگرچه کفالت وی به امر اصيل 
 باشد.
: هرگبباه مکفببول بببه ديببن مؤجببل باشببد و کفيببل آنببرا بببرای مکفببول لببه 754مببادۀ 

بصورت معجل ادا کندت نميتواند به گرفتن آن به اصيل مراجعه کنبد. اگبر کفالبت 
 ل باشد. م ر آنکه مدت تأجيل به سر رسيده باشد.به امر اصي

ذمۀ وی مؤجبل باشبدت بصبورت حبال و 755مادۀ  : هرگاه اصيل فوت کند و دين 
ر االداء مي ردد. و داين مکفول لهت ميتواند ديبن خبود  فوری در حق خودف واج

 را از ترکۀ اصيل متوفی ب يرد. نه از کفيل.
هبم مؤجبل باشبدت در حبق خبود متبوفی : هرگاه کفيبل فبوت کنبدت و ديبن 756مادۀ 

بصورت حال و فوری مستحق اداء مي ردد. و داين ميتواند دين خود را از ترکۀ 
وی ب يببردت اگببر وارث کفيببل آن را بببه دايببن اداء کببرده بببه اصببيل رجببوم کببرده 
نميتواند اگر کفالت به امر اصيل باشد. م ر آنکه مدت کفالبت بسبر رسبيده باشبد. 
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وم دارد  . آن اه حق رج
ر ادای ديبن 757مادۀ  هم فبوت نماينبد. ببرای طالب : هرگاه اصيل و کفيل هر دو با

خيار است در گرفتن ديبن بصبورت حبال از ترکبۀ اصبيل يبا ترکبه کفيبلت از هبر 
 کدامی که خواسته باشد گرفته ميتواند.

ذمۀ ميت مفلمت دين ساق  مي ردد. م ر آنکه در حبال حيبات وی 758مادۀ  : از 
 وجود باشد و يا رهنی باشد.کفيلی به دين م

: کفيل بالنفم يبا بالمبالت اگبر کفالبت وی بصبورت حبال باشبدت ميتوانبد 759مادۀ 
اصيل را از رفتن به سفر منع کند. اگر کفالت کفيل به امر اصيل صورت گرفتبه 
خال  کند. به تسبليم دادن  باشد. و به او قدرت سفر رفتن را ندهد. تا آنکه او را

 باشد. به نفم و يا به دادن دين به طلبکار اگر کفالت بالمال نفم او در کفالت
 باب چهارم

 در ابراء از کفالت مالی
ر برائبت اصبيلت کفيبل و 760مادۀ  : ادای اصيل و يا کفيبل مبال مکفبول را موجب

 مي ردد.  کفيل کفيل
ر مي ردد.761مادۀ   : ابراء دادن داين به اصيلت براءت کفيل را موج
ت کفيلت برائبت اصبيلالزم نمبی گبردد. هرگباه دايبن کفيبل را : به برائ762مادۀ 

 برائت بدهدت اصيل برائت حاصل نميکند.
: هرگاه داينبی کبه ديبن وی کفالبت شبده ببودت فبوت کبرد. و ميبراث وی 763مادۀ 

مديون منحصر بود. و وارثی دي ری نداشت کفيل از کفالبت ديبن مبوکور  تنها به
 کند.  می برائت حاصل

ی هببم داشببتت کفيببل تنهببا از حصببۀ مببديون اگببر دايببن متبب وفی وارث دي ببر
 برائت مي يرد. نه از حصۀ وارث دي ر.

: حوالببه دادن اصببيل قرضببدار خببود را از ديببن کفالببت شببده بببر شببخص 764مببادۀ 
ر برائبت اصبيلت  دي ری به حوالبه مقببول از محيبلت محبال و محبال عليبهت موجب

 کفيل و کفيل کفيل مي ردد.
ه به استحقام برده شودت کفيل از ثمني که ضبامن آن ببوده : هرگاه مبيع765مادۀ 

 استت برائت حاصل می کند.
 

 کتاب حواله
: حواله عببارت اسبت از انتقباال ديبن و مطالببه از ذمبۀت محيبل )حوالبه 762مادۀ 

ذمۀ محال عليه )کسيکه حواله به او ميشود(.  دهنده( به 
ن قيبد و شبرط( و حوالبه : حواله ببر دو قسبم اسبت. حوالبۀ مطلبق ) ببدو767مادۀ 
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 شرط(. و قيد مقيد )با
ذمۀ خودت طلب ار خود را باالی 768مادۀ  : حواالۀ مطلق آن است که دين دار به 

شخص دي ری بطور مطلق حواله می دهبد. ببدون قيبد اينکبه از دينبی کبه حوالبه 
عليببه داردت اداء شببود. يببا از عينببی کببه در نببزد محببال عليببه  دهنببده در ذمببۀ محببال

 پرداخته شود. دارد. يا از عين مغصوبهامانت 
: حوالببۀ مقيببد آن اسببت کببه مببديون طلبكببار خببود را ببباالی محببال عليببه 769مببادۀ 

ذمۀ او را از دينی کبه ببر ذمبۀ محبال عليبه دارد. يبا از  حوالۀ مقيد ميدهد. که دين 
 عينی که به نزد او امانت دارد. و يا مغصوبه استت اداء نمايد.

 فصل اول
 صحت عقد حواله و نفاذ آن( )در شرط های

: برای صحت انعقاد حواله شرط است که حواله دهنبدهت حوالبه گيرنبده 770مادۀ 
و حواله داده شده عاقبل و ببالغ باشبند. پبم حوالبه دادن و حوالبه گبرفتن ديوانبه و 
طفل غير مميز صحيح نميشود. چنانکه قبول مجنون و طفل حواله را برای خود 

رت هبم ها نيز صحيح نيست. اگ رچه طفل حواله داده شده مميبز و مبأذون ببه تجبا
 باشد.
: برای نافو شدن عقد حواله شرط است که حواله دهندۀ و حواله گيرنده 771مادۀ 

هر دو بالغ باشند. پم حوالۀ کودک مميز نافو نمي بردد. بلکبه بصبورت موقبو  
اگر اجازه وابسته به اجازۀ ولی وی و يا وصی وی ميباشد.  منعقد مي ردد. يعنی

 نميشود. داد نافو می گردد و اگر نداد نافو
و حواله دادن طفل مميز نافو نمی باشد. م ر آنکه ولی و يا وصی ببراين 

 اين اجازه را داده باشند. و حواله داده شده از حواله دهنده داراتر باشد.
م ببی يعنببی حوالببه دهنببده و حوالببه 772مببادۀ  : بببرای صببحت حوالببه رضببايت ه

شخص حواله داده شده شرط اسبت. و حضبور شبخص حوالبه داده شبده گيرنده و 
ر باشد و در شهر دي ری بسر ببرد. پم حواله ای به  شرط نيست. بلکه اگر غاي
او داده شببود. بعببدا  حوالببه بببه او برسببد. و بببدون اکببراه آن را قبببول کنببدت حوالببه 

زد. در صببحت مببی يابببد. و ببر او الزم اسببت کببه ديببن را بببه حوالببه گيرنببده بپببردا
صببورتيکه حوالببه را قبببول نکنببدت ديببن بببه ذمببۀ او انتقببال نمببی يابببد. و ملببزم بببه 

 پرداخت آن نيست. حواله گيرنده حق مطالبه دين را از او ندارد.
لببيکن رضببايت حوالببه داده شببده در يببک صببورت شببرط نيسببت کببه زوجببۀ 
شخص به امر قاضی جهبت نفقبۀ خبود قبر، کبرده باشبد. دريبن صبورت زوجبه 

ه مي ردد تا ميتواند  وهر مکل وهر دين را به او حواله دهد. و ش بدون رضايت ش
 دين را به حواله گيرنده بپردازد.
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: برای صحت حواله شرط است که حواله دهنبده مبديون حوالبه گيرنبده 773مادۀ 
باشببد. وگرنببه وکالببت شببمرده ميشببود. و شببرط نيسببت کببه حوالببه داده شببده مببديون 

اببد. و مکلبه ببه يحوالبه راضبی شبدت صبحت مي حواله دهنده باشبد. بلکبه اگبر ببه
پرداخببت ديببن بببه حوالببه گيرنببده مي ببردد. گرچببه شببخص حوالببه داده شببده مببديون 

هم نباشد.   حواله دهنده 
 

 
 فصل دوم

 در دیونیکه حواله به آنها جواز دارد
: هببر دينببی کببه کفالببت بببه آن صببحت نمببی گيببردت حوالببه بببه آن صببحيح 774مببادة 

 نيست.
نيکبه کفالبت ببه آن صبحت داردت حوالبه ببه آن صبحيح اسبت ببه : هر دي775مادة 

شرطی آنکه معلوم باشد. پم حواله به دين مجهول صحت ندارد. اگر حواله دهد 
به آن چيزی که در آينده نزديبک از حوالبه دهنبده بباالی شبخص حوالبه داده شبده 

واهد شدت پم اين حواله باطل است.  اثبات خ
مرتببه ببر ذمبه اصبالتا  صبحيح اسبتت حوالبه   : قسبمی کبه حوالبه ديبون776مادة 

ر مي رددت نيز صحيح است. ذمه مرت  ديونی که طور کفاله يا حواله در 
 فصل سوم

 )در احکام حواله(
 

: هرگبباه حوالببه گيرنببده حوالببه را قبببول کنببد. و حوالببه داده شببده بببر آن 777مببادۀ 
ين و مطالبۀ آن راضی گرددت حواله دهنده و کفيل وی اگر کفيل داشته باشدت از د

 يکجا برئی الومه ميشود.
م بر  و برای حواله گيرنده حق مطالبه ببر حوالبه داده شبده ثاببت مي بردد. 

 برائت حواله دهنده و کفيل وی مشروط به سالم بودن حق حواله گيرنده است.
:  در حواله مطلقه مطالبۀ حواله دهنده از حواله داده شده قطع نميشود. 778مادۀ 

واله دهنده باالی حواله داده شده دينی داشته باشد. و يبا عينبي در نبزد بلکه اگر ح
وی به امانت نهاده بود. و يبا مبال مغصبوبۀ از وی در نبزد حوالبه داده شبده ببود. 
دريبن صببورت ميتوانبد کببه بعبد از حوالببه نيبز از وی مطالبببه نمايبد. تببا آنکبه ديببن 

نمبودت ببه انبدازه ادا کردگبی ديبن حواله را به حواله گيرنده اداء کند. اگر آنبرا ادا 
 ازو ساق  ميشود.

، دار نبببود. و بببه امببر وی ديببن  اگببر حوالببه داده شببده از حوالببه دهنببده قببر
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 حواله را ادا نمود ميتواند به اخو مثل آن بر حواله دهنده مراجعه کند.
و اگر دين او را بدون امبر وی ادا کبرده ببودت متببرم و نيکبو کبار شبمرده 

وم   را ندارد.شده و حق رج
: هرگاه حواله به عين امانبت يبا مغصبوبه و يبا ببدين خاصبی از حوالبه 779مادۀ 

دهنببده ببباالی حوالببه داده شببده مقيببد باشببدت حوالببه دهنببده نميتوانببد از محببال عليببه 
مطالبه نمايد و محال عليه نميتواند آنرا به حواله دهنده بدهبد. اگبر آنبرا ببه حوالبه 

رنده تباوان بپبردازد. و ببرای گبرفتن آن بباالی حوالبه دهنده بدهد بايد به حواله گي
وم دارد.  دهنده حق رج

: هرگاه گرو گيرندهت قرضدار خود را بباالی گبرو دهنبده حوالبه بدهبد. 780مادۀ 
م مببال گببروی سبباق  ميشببود. و ايببن عمببل بببرای حوالببه گيرنببده  حببق وی در حببب

شبتری ببه گروی محسو  نمي ردد. و همدنبان اگبر ببايع قرضبدارف را بباالی م
 اخو ثمن حواله بدهدت حق وی در حبم عين مبيعه ساق  مي ردد.

اما اگر گرو دهنده به گروگيرندهت دينی را که باالی شخص دي بری داردت 
حواله بدهد و يا مشتری به ببايع ثمنبی را کبه بباالی شبخص دي بری دارد. حوالبه 

م مبيعبببه سببباق   بدهبببد. حبببق گبببرو گيرنبببده در حببببم رهبببنت و حبببق ببببايع در حبببب
 نمي ردد.

: هرگبباه مببديون دايببن خببود را بببه شببخص دي ببری حوالببه بدهببد. و در 781مببادۀ 
حوالببه ايببن طببور شببرط کنببد کببه حوالببه داده شببده عببين مملوکببه حوالببه دهنببده را 
بفروشد و از ثمن آن ديبن حوالبه داده شبده را ادا کنبد. و حوالبه داده شبده نيبز ايبن 

مبی گيبرد. و حوالبه داده شبده  حواله را به همبين شبرط قببول کنبد. حوالبه صبحت
بدادن حواله قبل از بيع عينت مجبور کرده نميشود. و بر بيع عين و تاديۀ دين از 

 ثمن آن مجبور کرده ميشود.
: ديبن بباالی حوالبه داده شبده؛ ببه همبان صبفتی کبه بباالی حوالبه دهنبده 782مادۀ 

 بوده است تعلق مي يرد.
بايد حواله داده شده آنرا بصبورت اگر دين باالی حواله دهنده معجل باشدت 

معجل ادا نمايد. و اگر دين باالی محيل موجل باشدت حوالۀ آن بباالی محبال عليبه 
 نيز مؤجل ميباشد. و محال عليه تا رسيدن مدت ملزم به دادن دين نيست. 

و اگر حوالبه دهنبده فبوت کبرد. مبدت اجبل بباقی ميمانبد. و اگبر حوالبه داده 
ت حبال و فبوری در مبی آيبد. و بايبد از ترکبۀ وی ادا شده فوت کردت ديبن بصبور

گردد. اگر ترکه آن را پوره کرده ميتوانست. وگرنه حواله گيرنده ببه اخبو ديبن و 
يا باقيماندۀ آن بر حواله دهنده مراجعه کند. تا در زمان رسبيدن مبدت تأجيبل آنبرا 

 ادا کند.
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 فصل چهارم
الن حواله میگردند و  آنچه که موجب آن نمیشود در احکام اموریکه موجب ب

: حواله گيرنده نميتواند به گرفتن دين خود بر حواله دهنده رجوم کنبد. 783مادۀ 
م را ببرای حوالبه گيرنبده شبرط کبرده باشبند. يبا  م ر آنکه در حوالبه خيبار رجبو
هالک مال حواله دادهت حواله فس  گرديده باشبد. و بالک مبال در  ر اينکه به سب

دو کببار صببورت مي يببرد. اول اينکببه حوالببه داده شببده از  حوالببه مطلقببه بيکببی از
و هي  يک از حواله دهنده و حواله گيرنده بينۀ ندارد.  حواله منکر ميشود. 

و دوم اينکببه حوالببه داده شببده در حببال افببال  فببوت کنببد. و مببال عببين و يببا 
ه دينی را که حواله را ايفاء کند به ترکه ن واشته باشد. و نه هم کفيل و ضامنی بب
تمامی  دين داشته باشد. اگر متوفی دينی را به ترکه ب وارد. گرچه آن دين باالی 

 هم باشدت حواله باطل نمی گردد. یشخص مفلس
: متعور شدن گرفتن دين از حوالبه داده شبده و مفلبم شبدن وی اگرچبه 784مادۀ 

ر طبالن حوالبه و بازگشبتن ديبن ببر حوالبه دهنبده  به حکم قاضی هم باشدت موجب
 گردند. نمی 
: هرگاه دينی که حواله به آن مقيد بودت ساق  گرديدت و حواله داده شبده 785مادۀ 

 به سبر يک امر سابق از آن برائت يافتت حواله باطل مي ردد. 
اگر بايع قرضدارف را به اخو ثمن باالی مشتری حواله داد. بعداٌ مبيعه به 

 له دهنده باز مي ردد.استحقام برده شدت حواله باطل ميشود. و دين بر حوا
: هرگبباه دينببی کببه حوالببه بببه آن مقيببد گرديببدهت بببه اثببر عارضببۀ بعببد از 786مببادۀ 

 حواله از بين برود. و برائت از آن آشکار نشود. حواله باطل نمی گردد.
اگببر بببايع قرضببدار خببود را ببباالی مشببتری بببه ثمببن مبيعببه حوالببه داد. پببم 

ری بالک شبد. و ثمبن از مشبتری سباق  مبيعه در نزد بايع قبل از تسليم آن بمشت
ر يا خيار دي ری رد نمبودت حوالبه باطبل نمبی گبردد. و  شد يا مبيعه را بخيار عي

م را دارد.  حواله داده شده بعد از اداء بر حواله دهنده حق رجو
: هرگاه مديون داين خود را باالی وديعت داده شده حواله بدهدت حوالبۀ 787مادۀ 

در نزد اوست. پم عين وديعت قبل از ادای آن به حواله مقيد به عين وديعت که 
ه هالک گرددت وديعت داده شده ببرئ الومبه و  گيرندهت بدون تعدی وديعت داده ش
حواله هم باطل ميشبود. وديبن ببر خبود حوالبه دهنبده ببر مي بردد. و ببه اسبتحقام 
ر  دي ببری باطببل کننببدۀ حوالببه اسببت مثببل هببالک  بببرده شببدن عببين وديعببت از طبب

 ت.وديع
و اگر هالک عين وديعت در اثر تقصير و تعدی وديعت داده شده صورت 
ب يردت حواله باطل نشده بلکه وديعت داده شده برای حواله گيرنده ضبمان قيمبت 
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آنرا اگر از ذوات القيم باشد و يا ضمان مثل آنرا اگر از ذوا االمثال باشدت بايبد 
 بپردازد.

خود را باالی شبخص حوالبه داده شبده : هرگاه شخص مديونت طلبکار 788مادۀ 
حواله بدهد حوالۀ مقيد از عين مغصبوبه کبه در نبزد اوسبت. پبم عبين مغصبوبه 
ر قبببل از دادن آن بببه حوالببه گيرنببده هبالک گببرددت حوالببه باطببل  در دسببت غاصبب
نميشود. و حواله داده شده برئ الومه نمی گردد. بلکه ضمان آن را از روی مثل 

لببه گيرنببده بدهببد. و اگببر عببين مغصببوبه را دي ببری بببه و يببا قيمببت بايببد بببه حوا
استحقام بردت حوالبه باطبل ميشبود. و حوالبه گيرنبده ببه اخبو حبق خبود ببه حوالبه 

 دهنده بر گردد.
در هببر جببای کبه مبيعببه بببه اسبتحقام بببرده ميشببودت مبيعبۀ کببه ثمببن آن 789مبادة   :

. در رجبوم حبق حواله داده شده استت اگر حوالبه داده شبده حوالبه را تاديبه نمايبد
واهد ببه حوالبه گيرنبده کبه قببو کبرده اسبتت رجبوم کنبد. و  خيار دارد. اگر ميخ

واهد به حواله دهنده مراجعه  نمايد. اگر ميخ
 فصل پنجم

 در حکم حواله بعد از وفات یکی از متعاقدین
: عقد حواله فايدۀ نقل و تحويل را ميدهد. نه تمليک را براببر اسبت کبه 790مادۀ 

باشد يا مقيد. اگر حوالبه دهنبدۀ مبديون قببل از گبرفتن حوالبه گيرنبده حواله مطلق 
ن را از حواله داده شده فوت کندت آنده را که حوالبه داده شبده در زمبان يتمامی د

حيببات حوالببه دهنببده گرفتببه باشببدت بخببودف تعلببق مي يببرد. و آندببه را کببه ن رفتببه 
اه ديببن در بببين مسبباوی دارد. هرگبب اسببت. بببا سبباير طلب بباران حوالببه دهنببده حببق

طلب اران حواله دهنده تقسيم شده باشد. حوالبه گيرنبده در حصبه هبای طلب باران 
وم بر حواله داده شده را ندارد.  که اخو نموده اندت حق رج

: هرگاه حواله دهنده وفات يافت. از وی ورثه باقيماندند نبه طلبكبارانت 791مادۀ 
اله داده شده بودت ورثۀ حوالبه و موت وی قبل از گرفتن دين حواله گيرنده از حو

دهنده ميتوانند دين او را از حواله داده شده مطالبه و اخو و ببه ترکبه يکجبا کننبد. 
 درين زمان حواله گيرندهت دين خود را بايد از ترکه ب يرد.

: هرگاه حواله داده شدت در حاليکه مديون باشبد فبوت کنبدت مبال متبوفی 792مادۀ 
گيرنببده بببر طبببق حصببه هببای شببان تقسببيم شببود. و آن در ببين طلبکبباران و حوالببه 

مقدار دينی که از حوالبه گيرنبده بعبد از تقسبيم بباقی مانبده باشبد. ببه حوالبه دهنبده 
 رجوم کنند.

: هرگبباه حوالببه گيرنببده وفببات يابببد. و حوالببه داده شببده وارث او باشببدت 793مببادۀ 
د. هبم چنبان  آنده که از حواله دهنده باالی حوالبه داده شبده باشبدت باطبل مبی گبرد
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اگببر حوالببه گيرنببده مببال حوالببه را بببه حوالببه داده شببده بخشببن نمايببد حوالببه باطببل 
 ميشود.

 فصل ششم
 در برائت حواله داده شده

: حواله داده شده به تأديۀ ديبن و يبا حوالبۀ آن ببه شبخص دي بر و قببول 794مادۀ 
ر  شخص دي ر برائت حاصل می کند.  حواله از ط

ه گيرنده به حواله داده شدهت ابراء بدهد. دين سباق  شبده و : هرگاه حوال795مادۀ 
حواله داده شده برئی الومه مي ردد. اگر حواله داده شبده حوالبه را قببول نکنبد از 
حيبث اينکبه مبديون حوالبه دهنبده نباشبد. پبم ببه هبي  چيبزی ببر او رجبوم کببرده 

 نميشود. 
و هبم : هرگاه حواله گيرنده دين را ببه حوالبه داده شب796مادۀ  ده بخشبن کنبد. و ا

هبه را قبول کند دين را مالک ميشود. اگر به حوالبه دهنبده مبديون باشبدت ديبن از 
هنببده  ا  مجرايببی ديببنت سبباق  مي ببردد. و اگببر حوالببه د وی قصاصببا  يعنببی بببه اسبب

 مديون باشد. خودف و ورثه اف حق مطالبۀ آنرا دارند.
 نيست. دين و هبۀ وی صحيح: ابرای حواله گيرنده به حواله دهنده از 797مادۀ 
، دهنبده جبواز دارد. و امبا اگبر 798مادۀ  : سفتهت بدون شرط منفعبت ببرای قبر

 1منفعت مشروط و يا متعار  باشدت مکروه تحريمه است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
ر، که مسافری  -  1 اصل اين لغت فارسی است. بمعنی محکم و سخت و استوار. نوعی ق

کم در مقصد مسافر از  هد که آن خود مالی شبيه آن در نزد ثالثی دارد. و مالی بکسی ميد
ن خطی )بصورت حواله( مي يرد تا در مقصد از محال عليه مثل  مسافر از گيرنده مال خوي
ه را سفته .. گويند. ) ترينولوژی حقوقی(  همان مال که در مبداء داده در مقصد ب يرد. آن نام

   لن رودی
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 "صدیقی" بصیراحمد قضاوتمند
 

  دعاوی قوقی در اسالمدعاوی قوقی در اسالم  مشروعيتمشروعيت
 

دامه برای و گرديده خلق بالطبع مدنی انسان م با است مجبور زندگی ا  همنو
 آن در و دهبد تشبکيل اجتمباعی اسبت نباگزير يعنبی ت کنبد قرار بر رواب  خوين
م  زنبدگی احتياجبات تمبام نميتواند انسانی هي  اينکه جهت از. نمايد زندگی اجتما
م دي بران کمبک بدون و تنهائی به را خوين م از دور سبازدت مرفبو  در و اجتمبا
 .است ممکن غير او برای زيستن انزوا

ور  خلدون ابن  شناسی هجامع پدر شک بدون که سالمت جهان بزرگ م
رو  اثر در ميباشدت جهان دمه) خوين مع  دارای انسان  اينکه به راجع( مق

 خدایت که چنانست آن بيان: است داشته تحرير استت چنين مدنی سرشت
ر بصورتی را او و بيافريد را انسان سبحانهت  بی بقاين و یزندگان که کرد ترکي

 ساختمان در و کرد رهبری فطرت به غوا جستن به را او و نيست ميسر تغويه
 .فرمود تعبيه را غوا آوردن بدست توانايی او بدنی

 را خوين نيازمندی نتواند تنهايی به بشر فرد يک که قدرتی چنان آن ولی 
ر ستا الزم او حيات بقای برای که را موادی تمام و آورد فراهم غوا  از  کس

، مثل در اگر که چنان کندت  روز يک تغويۀ برای که را گندمی مقدار کنيم فر
واهد است ضرور او ر بخ واهد ممکن کند کس  راه اين در اينکه م ر بود نخ

 ازين يک هر و کند اتخاذ پختن و خميرکردن و کردن آرد: قبيل از اعمالی
 آنها تکميل که گونيستگونا ابزار و ديگ و کاسه به محتا  خود گانه سه اعمال

 نيستت ممکن گر کوزه و نجار و آهن ر چون صنعت ر چندين ياری به جز
،  صورت اين در بخورد آيد در نان بصورت آنکه بی را گندم دانۀ او کنيم فر
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های به نياز آن آوردن بدست برای هم باز  و کاشتن: مانند دارد بيشتری کار
ا  اعمال اين از يک هر در و کوبیت خرمن و درويدن های به احتي  ابزار

 و افزونست نخستين قسمت از درجات به که دارد بسياری صنايع و گوناگون
مه دادن انجام برای فرد يک توانايی است محال  بم کارها اين از بعضی يا ه
 .باشد

های بايد ناچار بنابراين  ن از بسياری نيرو  تا آيد گرد هم با همنوعان
 که مقداری همکاری و تعاون سايۀ در وقت آن گردد فراهم آنان و او روزی
ها برابر چندين بلکه و گروه آن حاجت مدنين. آيد می بدست کندت رفع را آن  هر ه

م برای بشر داافر از يک . است نيازمند خود همنوعان ياری به خوين از دفا
ر حيوانات کليۀ در را طبايع چون سبحانهت خدات زيرا  زورمندی و فرمود ترکي

 اعضا اين همۀ جای به را انسان انديشۀ و دست و.  کرد تقسيم آنان ميان را
م وسيلۀ  و است صنعت ری آمادۀ انديشهت خدمت در دست زيرا داد قرار او دفا

م اعضای جانشين که کند می توليد ابزاری آدمی برای صنعت  دي ر دفا
 هب که شمشير و است شاخدار جانوران شا  جای به که نيزه مانند جانورانست

های جای  خشن و سخت پوست جانشين که سپر و رود می کار به درندگان چن ال
م ابزارهای بردن بکار برای فرد يک توانايی است  زيرا نيستت کافی دفا

های  آنها ساختن آماده برای بسياری وسايل و صنايع و فراوانست مزبور ابزار
ن نوعانهم با است ناگزير نيز باره درين رو اين از آيدت می کار به  خوي

واهد نيايد پديد تعاون و همکاری اين که هن امی تا و کند همکاری  توانست نخ
واهد پوير امکان او زندگانی و کند تهيه غوا و روزی خود برای  زيرا بودت نخ
ر تعالی خدای دامۀ برای که است آفريده چنان را او ترکي  غوا به خود زندگی ا

ر به نيز و است نيازمند م خود از تواند نمی الح فقدان سب  شکار و کند دفا
، در او حيات سرعت به و شود می جانوران  و گيرد می قرار نيستی معر

م ، بشر نو  و غوا باشدت داشته همکاری و تعاون اگر ولی. گردد می منقر
ا و بقا در خدا حکمت و آيد می بدست او دفاعی الح م حف  کمال به او نو

م بنابراين. ميرسد م برای اجتما  گرنه و ضروريست و ناپوير اجتنا  انسان نو
هان آبادانی از خدا ارادۀ و آدمی هستی  وی کردن جانشين و انسان وسيلۀ به ج
  .پويرد نمی کمال
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م اين هرگاه کرديم بيان چنانکه سپم  آبادانی و آيد حاصل بشر برای اجتما
 تجاوز از هک باشد آنان ميان در حاکمی بايد ناگزير پويرد انجام آن بوسيلۀ جهان
م دي ر بدسته ای دسته  بشر حيوانی طبايع در ستم و تجاوز زيرا کندت دفا

 خود از زبان بی جانوران تجاوز از آن وسيلۀ به بشر که الحی و است مرضم
م م برای کند می دفا  زيرا نيست کافی يکدي ر به بشر افراد خود تجاوز از دفا
 که بيابند دي ری وسيلۀ بايد چارنا پم شودت می يافت همه دستر  در ابزار اين
 جز به وسيله آن است ممکن و کند پيش يری يکدي ر به آنان تجاوز و تهاجم از

 نمی در را انسان الهامات و مشاعر دي ر جانوران کليۀ زيرا باشدت آدميان خود
واهد آنان خود از فرد يک حاکم آن بنابراين يابند  تسل  و غلبه آنان بر که بود خ

 شرح اين با و کند  تجاوز نتواند دي ری به هيدکم تا باشد داشته یزورمند و
 1است. ناپوير اجتنا  و طبيعی خاصيتی دارای انسان که شد آشکار

 وی در زيسبتن و نمبودن زنبدگی از جهت اينکه انسبان سرشبت مبدنی داردت
م م بببه منجببر شببد متزلببزل قيببود ايببن هرگبباه ميباشببدت قيببودی دارای اجتمببا  و نببزا

واهببد شببان ينببب خصببومت م و خصببومات قطببع. گرديببد خ  زنببدگی الزمببه هببا نببزا
م هبا و خصبومت جامعبه بشبری از  آميز مسالمت اسبت و در صبورت ادامبه نبزا

واهد رفت  .بين خ
الم دين ر و مفاسد دفع بر ا  هبای راه از يکبی دعبوی. دارد تاکيبد منبافع جل

م را خصبومات کبه است یطريق و است مفاسد دفع مهم  ادامبه در. ميسبازد مرفبو
ر در که روايات و احاديث و آيات از چند ذکر به  مشبروعيت ببه راجبع فقهبی کت

 :ميپردازيم است گرديده بيان دعوی
 :قرآن در دعوی مشروعيت دليل
 در و ببوده دعبوا مشبروعيت بيان ر که دارد وجود چند آياتی کريم قرآن در

 .ميشود ذکر ذيل
نُوَن َحت   -1 ج ُوي فِّج  َفََل َوَرب َِّك ََل يُْؤمِّ َِّ ََ بَْيجنَمُْ  مُج   ََل يَ ََ ى يَُحك ُِّموَك فِّيَما َشج

ا َقَضْيَت َويَُسل ُِّموي تَْسلِّيًما. م  ا مِّ ًَ ََ مِّْ  َح َأْنفُسِّ
 پروردگارت به سوگند نهت: »ترجمه 2

                                                      
 جلد)گنابادی  پروين محمد :دونت ترجمهخل ابن خلدونت مقدمه بن محمد بن الرحمن عبد  1

 93  ت (اول
 65قرآن کريمت سوره نسات ايت  2
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 قبرار داور و حکبم تبورا خبوين ختالفبات در آنکبه م بر نميآورنبد ايمان آنها که
ال و نکننببد نبباراحتی احسببا  خببود دل در تببو داوری از سببپم و دهنببد  تسببليم کببا
 « .باشند

يَن.-2 جطِّ بُّ يْلُمْقسِّ َوإِّْن َحَكْمَت َفاْحُكْ  بَْينَمُْ  بِّاْلقِّْسطِّ إِّن  يلل َه يُحِّ
 و: »ترجمبه  1

 دوسبت را عبادالن هللا يقينبا کبنت داوری آنهبا بين در عدالت با کردی داوری اگر
 «دارد. 

 : سنت در دعوی مشروعيت دليل
 قسبم ببه زمينبه در کبه اسبت(  ) خبدا پيبامبر فرموده دعوی اسا  و اصل

َ  يلل هُ َعْنمَُما َأن  َرُسوَل يلل هِّ َصل ى يلل جهُ  » نمودند: ارشاد ذيل َعنِّ يْبنِّ َعب اٍس َرضِّ

جالأ َأْمجَويَل َقج ََ هُْ   َعلَْيهِّ َوَسل َ  َقاَل: لَْو يُْعطَى يلن اُس بَِّ ْعَويهُْ  ََل  َعجى رِّ ََ َمجا ْوٍ  َو ِّ

 ََ يَن َعلَى َمْن َأْنَكج  در منازعبات و مخاصبمات 2«. لَكِّن  يْلبَي ِّنََة َعلَى يْلُم  عِّ   َويْليَمِّ
 مخاصبمات و منازعبات ايبن فصبل و حبل و ببوده طبيعبی امبر يک بشری جامعه

دامه صورت در زيرا نيستت پوير امکان دعوی و مطالبه طريق از غير  داشتن ا
واهد ميان در بزرگ فسادی عاتمناز اين  دوسبت را فسباد تعبالی خداوند و آمد خ

  .ندارد
  چيبزي  بمبردم  ادعبا  بمجبرد  اگبر: )اسبت ذيبل قبرار مبوکور حديث ترجمه

  کبه  شبدند مي  پيبدا  مردماني  بود مي  کافي  دعوي  طرح  مجرد و شد مي  داده
  اسبت  برمبدعی  بينبه  و  دليبل  اقامبه  پبم  شدند مي  مردم  مال  و  جان  مدعي

 (.بخورد  سوگند  بايد  منکرنيز  و
 از کببه روايبباتی و(  ) اکببرم پيببامبر احاديببث از چنببدی ذکببر بببه ادامببه در
و در کتبا  البدعوی  اسبت گرديبده بيبان دعوی مشروعيت به راجع کرام صحابه

 :القضائيه از آن توکر به عمل آمده استت ميپردازيم
با  حضرت از -1  حضبر از شبان يکبی که نفر دو کهت است هشد روايت ع
 بيببان را خببوين دعببوی(  ) اکببرم رسببول نببزد بببود کنببده از دي ببری و مببوت
 دارم زمينی من! خدا رسول ای مي فت بودت موت حضر از که شخصی. نمودند

                                                      
 43قرآن کريمت سوره مائده آيت  1
 ت م ه 1405 الثاني الطبع دارالفكرت ت الزهيلي وهبه الدوكتور ادلتهت و االسالمي الفقه 2

د ت الجزا دمشقت سوريه  513   السا
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ر  آنبرا شخص اين و مانده برايم پدر از که  کنبده از آنکبه امبا. اسبت نمبوده تصب
 کشبت آنبرا مبن و دارد قبرار مبن ذواليدی و ر تص تحت زمين اين مي فت بودت

ر و مينمبايم  بببرای(  )خبدا پيببامبر. نبدارد حقببی زمبين همببين در مبن مقابببل جانب
 نبهت گفتت «ميباشد؟ شهودی تو برای آيا: »گفتند بود موت حضر از که شخصی

 اسبت فباجر شخص اين هللات رسول يا: گفت.« است آن دادن قسم تو برای» گفتند
 پبم ت نيسبت پرهيزگبار چيبز هبي  ببه اين و دهم قسم آنرا من که دندار پروائی و

هی اين از غير تو برای: » گفتند  ببودت کنبده اهبل آنکبه سبپم.« نيسبت دي ری را
 قسبم تبو اگبر! »بباف متوجبه: فرمودند خدا پيامبر نمايدت ياد سوگند که برخواست

 وریطبب بخببوریت ظلببم بببه را مببال ايببن تببو حاليکببه در ت مببال همببين در بخببوری
  « .است روي ردان تو از خداوند که مينمائی مالقات را خداوند
 شخصبی ببين و مبن ببين در: گفت که است شده روايت قيم بن اشعت از-2
هی به راجع دي ری  خبدا رسبول ببه را خبوين دعبوی داشبتت وجبود منازعبه چا

اهد يبا: »گفتند برايم خدا رسول نموديمت بيان  ایببر «ببده قسبم اورا يبا و بيباور شب
: گفتنببد(  ) خببدا رسببول نببداردت پروائببی و ميخببورد قسببم او درينجببا: گفببتم شببان
 قسببم اف در او حاليکببه در هسببتمت مببال همببين مسببتحق کببه بخببورد قسببم کببه کسببی
م ين او ببر خداونبد کهت مينمايد مالقات را خداوند حالی در بودت گفته دروغ  خشب
    .است

 اجبراآت اسبا  و اسبت شبده ذکبر(  )خبدا پيبامبر از کبه دي بری حديث-3
ة »ميدهد؛ تشکيل را حقوقی محاکم  «عليبه مبدعی علبی واليمين المّدعي على البيّن
اهد يعنی ميباشد   . است مدعی عليه بر قسم و است مدعی بر سند و ش
   «َوا    غَيْبرُ  أَوْ  َوا    ت عَفَبا    فِبي حَقَّبكَ  خُبوْ : » فرمودنبد(  )خبدا رسول-4
 يببا و مي يريببد کامببل خببواه درسببتت طريببق بببه ار خببوين حببق ب يريببد: » ترجمببه
 «ناکامل.
 فصباحت از اسبتفاده ببا و چباالکی طريبق به کسانيکه به راجع خدا پيامبر-5
  ِّ  »: فرمودنببد ميآورنببد بدسببت را مببالی نبباحق بببه دعببوات طريببق از کبالمت

وعججن أُ

َأ  »ال: َسلَمَة رض  يلل ه عنما  َأن رسول يلل ه َصل ى هللُا َعلَْيهِّ وَسل   ق إِّن َما َأنَا بَش

جْن بَْعجف  َفَمجْن َقَضجْيُت لَجهُ  تِّجهِّ مِّ  َ ُموَن إِّلَ    َولََعل  بَْعَضُكْ  َأْلحَن بُح َوإِّن ُكْ  تَْختَصِّ

َن يلن جارِّ  يهِّ شیأ بقوله َفإِّن َما َأْقطَُع لَهُ قِّطَْعًة مِّ  ام المبؤمنين ام از:  ترجمبه  «بَحق ِّ َأخِّ
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 ايببن جببز: »فرمودنببد(  )پيببامبر کببه اسببت شببده روايببت (عنهببا هللا رضببي) سببلمه
واهببای داوری شببما و هسببتم انسببان هببم مببن کببه نيسببت  مببن نببزد بببه را خببود دع

 مببن و باشببد دي ببری از تر قببوی دليببلت آوردن در شببما از يکببی شببايد آوريببدت می
راسا   بر کسی برای اگر پم کنم؛ می صادر حکم او نفع به شنومت می که آنده ب

 اوسبتت مسبلمان ببرادر ببه متعلبق کبه نمبودم حکبم حقبی ببه اهریظب داليل اسا 
وز  آتن از ای پاره آن که بداند  .« ام داده او به که است د

 ذکبر چنبين دعبوا دشبواری و وکالبت مشبروعيت ببه راجع دي ر جای در-6
 ببن عهللا کبرد وکيبل کبه( ر،)علبی  حضبرت از است شده روايت: است شده

 دشبوار و بزرگ کاری دعوا» ترجمه  «قحما ومتالخص ان» فرمود و را عفرج
 «است.

 روايبت اسبتت شنيده دردا ابی از نيز او که ليلی ابی بن عبدالرحمن از» -7
ر يک به راجع نفر دو: که است  ادعبای اثببات ببرای دو هبر و داشبتند دعوا مرک

اهد خوين  در: گفبت و نمبود صبادر حکبم شبان هردوی برای پم نمودند اقامه ش
وغ ببو گببردن و ميآمببد فببرود چيببزی آسببمان از اسببرائيل بنببی زمببان  را ظببالم و در

 1نيست( اونطور حاال) .مي رفت
 دعبوی اقامبه کبه دارد ببرآن اللت است شده ذکر باال در که احاديث و آيات

 اسبالم ديببن در رفتببه دسببت از حببق گببرفتن و تجبباوز مببورد حببق از حمايببت بببرای
م الم بايد برای اح مشرو م از مظلبوم در مقاببل ميباشدت و حکام ا قام حق و دفبا

ر قوانين مفيد و مطابق  هی را فراهم کنند و با تصوي ظالم شراي  و زمينه دادخوا
م را تضمين نمايند. وم اتبا الم حق  با شريعت ا

 
 

                                                      
النتا عتيق بن محمد بن عدنان دوکتور 1  االسالمیتانتشارات فقه فی القضائيه الدعوی لدق

ا، جوزیت ابن دار  73-71صص 2007 سعودی عربستان ري
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  اجـمالی از فعاليتهااجـمالی از فعاليتها
  درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 اول : بخش فساد اداری :
 سخن نخست

ری پديدۀ منفی ای است که خطرات جدی را به دولت افغانستان متوجه فساد ادا
ن  ساخته است. اين پديدهت نه تنها ساختار نظام اداری دولت را می تواند به چال
بکشدت بلکه تأثيرات ناگواری بر نظام اقتصادی کشور وارد می کند. لوا امروزه 

و دولت افغانستان مبارزه با اين پديدهت به يک ضرورت حياتی برای جامعه 
 تبديل شده است. 

مبارزه با پديدۀ فساد اداری در گام نخست مستلزم اقدامات پيش يری کننده است. 
م  ر تدابير نظارتی و کنترول کنندۀ اند که از وقو اقدامات پش يری کننده ت اغل

 ارتکا  فساد در محي  اداری و اقتصادی جلوگيری می کنند.
کنترل کنندهت افرادی پيدا می شوند تا از فيلتر اين علی رغم اقدامات نظارتی و 

ر فساد شوند. بحران کابلبانک که از بزرگترين  اقدامات عبور نموده و مرتک
شبکۀ اختال  و پولشويی در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشتت 
نشان می دهد که مفسدين اداری و اقتصادی به آسانی می توانند از اين فيلترهای 

های بزرگ مالی و اقتصادی بزنند. نظ ارتی عبور نموده و دست به فساد
مظنونينت متهمين و محکومين قضيۀ کابلبانک با ناديده گرفتن احکام قوانينت به 
ر دادن سيستم نظارتی دولتت دست به  خصو  قانون بانکداری و با فري

ها ها و پولشويی های بزرگی زدند. از اين روت اين قضيه و صد قضيۀ  اختال  
دي ر که در محاکم اختصاصی مبارزه با فساد اداری تا کنون مورد رسيدگی 
قرار گرفتندت نشان می دهد که مبارزۀ کافی و مؤثر با پديدۀ فساد اداریت الزمۀ 

 يک سياست جزايی مؤثر است. 
از اين جهتت قوۀ قضائيۀ افغانستان با درک اين موضومت طی چند سال اخيرت 

در راستای نهادينه ساختن يک سياست جزايی مؤثر بر ضد گام های استواری 
فساد اداری برداشت که تأسيم محاکم اختصاصی مبارزه با فساد اداریت از 

 مهمترين آن است. 
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قوۀ قضائيۀ افغانستان با تأسيم محاکم اختصاصی مبارزه با فساد اداریت طی 
داشته است که اين چند سال اخيرت مبارزۀ جدی بر ضد فساد اداری و عاملين آن 

بدين سوت فعاليت های  1388واک خاصه خپرونه( از سال ځنشريه )د قضائيه 
اهانه به نشر می ساين محاکم را به طور مسل ن قرار داده و م ل تحت پوش

 رساند. 
قضيۀ بحران کابلبانک يکی از دوسيه های بزرگ فساد اداری و مالی است که 

است. از اين رو در اين شماره از )د  محاکم افغانستان به آن رسيدگی نموده
واک خاصه خپرونه( گزارف مفصل و اختصاصی در مورد اين ځقضائيه 

 قضيه و اجراآت محاکم در مورد آن تهيه شده و بدست نشر سپرده شد. 
م فساد و بحران در آن و  های کابلبانکت شيو در اين شماره به پيشينۀ فعاليت 

دست داشته و مورد محاکمه قرار گرفتند و  علل آن و افرادی که در اين بحران
خالصۀ از فرايند محاکمه و اجراآت قضايی که محاکم در  م به در مجمو

 رسيدگی به اين بحران مالی و اقتصادی انجام داده اندت پرداخته شده است. 
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 کابلبانک مالی قضيۀ بحران قضايی به گزارشی از رسيدگی

  
مهور   حکم رئيم ج

هوریاسالمی ا  فغانستان جم
 در مورد حل بحران مالی کابلبانک و استرداد 

 دارائی های سرقت شده
 9/7/1393مور  

های  به منظور حل و فصل سريع قضيه بحران کابل بانک و استرداد دارايی 
سرقت شده ان بانک ت به تاسی ازحکم ماده شصتم و بادرنظرداشت حکم فقره 

ر آ 16  نمايم : تی را منظور میماده شصت و چهارم قانون اساسی مرات
المی افغانستان قضيه بحران کابل بانک را که  -1 ستره محکمه جمهوری ا

ر و درظر   ازمدت يکسال در محکمه استينا  واليت کابل ملتوی مانده ت تعقي
ه  ارنوالريک و نيم ماه ازتاري  صدورحکم هوا اتهامات وارده از سوی  موظ

اهد ت تهام جرم پولشويی را دقيقا  ابه شمول  بررسی و در پرتو ساير اسناد وشو
 داليل و مدارک دست داشته فيصله نمايد .

له اند تادر قسمت ارنوالرلوی  -2 های ذيرب  بدون تعلل مک ی و ساير نهاد 
واهد و اسناد مرتب  به قضيه با محاکم همکاری نمايند .  دريافت ش

 د و اشخا کا ت افراری هدايت داده ميشود تا ساير شارنوالربه اداره لوی  -3
ر  را ن اداره متهم شناخته شده آکه در بحرا ن مالی کابل بانک شريک و ازجا ن

ر عدلی قرارداده وطی مدت پا نزده يوم ازتاري  صدورحکم  اند ت مورد تعقي
 محکمه اقامه دعوی نمايد .  عليه شان در هوا
ظه است تاارنوالراداره لوی  -4 تنفيو حکم محکمه ابتدائيه درمورد  از ی مو

ر  وم بعداز صدور اين حکم يسه  قضيه کابل بانک نظارت نموده در ظ
ه و الی فيصله نهايی محاکم ثالثه ن هداری نمايند .  متهمين متوکره را توقي

ظه است تا پالن زمانی مشخص را به  -5 مديريت تصفيه کابل بانک مو
های کابل بانک الی مد ده يوم ازتاري   تمنظو رختم پروسه تصفيه دارايی 

ر نمايد.صدو  راين حکم ترتي
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، آمديريت تصفيه کابل بانک  -6 نعده مقروضين  خوين را که  تا هنوز قرو
تعهد  شده شان را تاديه ننموده اند طی مدت پن  يوم  بادرنظرداشت قوانين نافوه 

ی ت وزارت امور داخله وساير ارنوالرجهت تحصيل پول احضار نمايد . لوی 
، و  دارايی های کابل بانک با مديريت مراجع  ذيرب  جهت تحصيل قرو

ی همه جا نبه نمايند .  تصفيه کابل بانک همکا ر
ی ت وزارت ماليه ت وزارت امور خارجه و د افغانستان ارنوالربه لوی  -7

های  بانک وظيفه سپرده ميشود تا به منظور منجمد سازی و استرداد پول 
ر  ده يوم سرقت شده کابل بانک که به خار  ازکشورانتقال گرديده است  در ظ

های ذيرب  جهت پي يری  از طريق مراجع ديپلما تيک با نماينده گان کشور 
های دوجا نبه حقوقی جهت شموليت وجوه تمامی  متداوم ت درخواست همکاری 

 مقروضين کابل بانک ارسال نمايد .
ر  د ه يوم  اسناد پروسه خصوصی  -8 ظه است تادر ظ وزارت ماليه مو

طی مرا حل نموده جهت منظوری به مقام عالی سازی نوی کابل بانک را 
 رياست جمهوری اسالمی افغا نستان پيشنهاد نمايد . 

پيشرفت کارخوين درختم هرهفته الی ختم ميعاد معينه به زادارات ذيرب  ا -9
ف دهند .   مقام عالی رياست جمهوری اسالمی افغا نستان گزار

ن از تطبيق حکم رياست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزيرا-10
 .نظارت نمايد

 الف : تحقیقات ابتدائی

  واقعه شرح.1
رام تحقيق چنين استنباط می گردد که در پی افشاشدن وضعيت الحظه او  نا از 

المللیت رياست د  بين و ملی های رسانه طريق از کابلبانک مالی بحران و سالم
ديون خوين را  کابلبانک به موقع مديونينافغانستان بانک تشخيص می دهد که 

های بانک نسبت به  نپرداخته اند و نيز متوجه می شود که ارزف دارائی 
، آن کم است. بنا بر آنت به استناد حکم مادۀ ) ( قانون بانکداریت به 53قرو

خوين عنوانی هيأت مديره کابل بانکت  14/6/1389(837اسا  مکتو  )
ک موکور متولی انتصا  نمود.   برای بان
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ر حکم شماره بعدا  جهت تش خيص عوامل بحران مالی کابل بانکت به موج
مقام رياست جمهوریت هيئت مختلطی تحت رياست داکتر  13/1/1390(244)

عزيزهللا لودين رييم وقت ادارۀ عالی نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه با 
م کابل بانک را به بررسی گرفته و  فساد اداری تعين و توظيه گرديد تا موضو

 ارائه نمايند.  گزارف
وم الوکرت هيئت موکور قضيه را بررسی نموده و گزارف  بر اسا  حکم ف

 خوين را تهيه و تکميل نمود. 
(ميالدی تأسيم و در 2004بر اسا  اين گزارفت کابل بانک در سـال )
م به تعداد شانزده نفر سهمدار داشته است.   مجمو

های انجام شده توس  هيئت متوک نتيجه در  مبلغ که گرديد رهت معلومبررسی 
گرفته است.  قرار دستبرد مورد و امريکايی اختال  دالر( 814561294)

 واتر) از عبارت که کابلبانک کننده تفتين های شرکت بررسی نتاي  همدنان
 موکور های کمپنی که است آن می باشدت نمايان ر محاسبين و قانوندانها ت( هاوز
 غير و فريبانه عوام راپور بلکه نبودهت دقيق خوين اجراآت در اينکه بر الوه
 اند.  ساخته مساعد کابلبانک مالی بحران برای را زمينه نموده و ارائه واقعی

 در اين گزارف به علل و عوامل بحران مالی کابلبانک قرار ذيل پرداخته شد : 
( قانون بانکداری به صورت مستقيم و غير 34کابل بانک در مغايرت با ماده)-

 تقيم در فعاليت تجارتی غير مجاز سرمايه گزاری نموده است. مس
( قانون موکور بايد فعاليت کابل بانک را 24هيأت نظار کابل بانک طبق ماده )-

نظارت و راپور تخلفات را به هيأت عاملت مجمع عمومی سهمداران وبانک 
وم اجراآت ننمود.   مرکزی ارسال می کردت اما هيأت نظار طبق ماده ف

( قانون مبارزه با 9و 8( قانون بانکداری و مواد )41ل بانک خال  ماده )کاب-
، اجراء کرده که اکنون در  تطهير پول برای اشخا  مجهول الهويه قرو

 حصه بازپرداخت قرضه وتکتانه به مشکل جدی مواجه شد.
( قانون بانکداری برای اشخا  وابستهت قرضه 40کابل بانک خال  ماده )-

 ء نمود.های متعدد اجرا
( قانون مبارزه 14و 12-6-5کابل بانک در مغايرت صريح با هدايت مواد )-

ها دالر را به خار  کشور انتقـال داده وليکن بانک  با تطهير پولت مليون 
هي  اقدام قانونی نکرده است.  مرکزی در زمينه 
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هاد و مجهول الهوية در مورد خريداری اسهام - کابلبانک برای سهمداران نام ن
ل بانک که يک عمل خال  قانون و مقررات می باشدت سهولت فراهم نموده کاب

 و زمينه سازی کرده است.
ر اسناد - مسئولين عالی رتبۀ کابلبانک به کارمندان زيردست خود جهت ترتي

هی داده اند.   قرضه بانکی دستور شفا
ر نمودهت برای مقروضين - های بدون تضمين ترتي مسئولين کابلبانک دوسيه 

های غير واقعی قرضه  های بدون ارزيابی در خواست نموده و برای شرکت 
 حسا  بانکی افتتاح نموده اند.

ها و امانات مردم خيانت نموده اند. -  مسئولين کابلبانک در سپرده 
وم به عنوان عوامل بحران مالی کابلبانک و  وم الوکر با تثبيت موارد ف هيئت ف

ف خود را مبنی بر وجود بحران تشخيص خسارت وارده به بانک موکورت گزار
 از تن( 20) مالی و فساد در کابل بانک تکميل نمودت و به ارتباط آنت تعداد

در جدول ذيل  را در قضيه ذی دخل دانست که کابلبانک و د افغانستان کارمندان
 نشان داده شده اند. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ه آنها در زمان ارتکا  ج (1) شماره جدول همانت و وظاي  رم:تعداد مت
 متهمان شهرت

 وظيفه  اسم
ک هيات اسبق ريم شير خان فرنود  کابلبان

ک کابل عامل هيات ريم اسبق سرپرست خليل هللا فيروزی  بان
 بانک کابل تفتين آمر راجاگوّپال

، کميته آمر رام چندارن ک کابل قرو  بان

ک کابل نظار هيات عضو محمد افضل  بان
م ک کابل IT آمر محمدطار  بان
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خن مسول ناصرکمال   بانک کابل سری تا سر شبکه ب
 بانک کابل قانون از پيروی اسبق کارمند محبو  شاه

هللا خن مسول ام  بانک کابل دولتی رواب  ب
ک کابل عملياتی اسبق آمر عبدالبصير  بان

هللا حميد ک کابل مديره هيات عضو و پامير هوای شرکت ريم ام  بان
ک افغانستان د اسبق ريم عبدالقدير فطرت  بان
ر هللا صافی ک افغانستان د اول معاون مح  بان

ک افغانستان د مالی های راپور و معامالت تحليل مرکز آمر مصطفی مسعودی  بان
 بانک کابل نوی رييم مسعودخان

 بانک افغانستان د نظارت تيم سرگروپ ظفر هللا فقيری
 مالی نظارت عمومی آمر محمدقسيم رحيمی

ک افغانستان د نظارت عضو محمد عار   بان
 بانک کابل اسبق کارمند عصمت هللا بيک

، تحقيقات بعدی و تشخيص ساير عاملين احتمالی  هيئت متوکره قضيه را غر
 محول نمود.  رارنوالیبحران و فسادت به 

ؤر ( 281) شماره حکم هدايت اسا  سپم به  محترم مقام 16/1/1391 م
 قضايای به رسيدگی اختصاصی محکمه نتافغانستا سالمی جمهوری رياست
  گرديد. ايجاد مالی کابلبانک بحران

 

های عمومی.2 وم خسارات وارده به کابل بانک و دارايی   مجم
از آنجاييکه بحران کابلبانک يک قضيۀ بزرگ و از لحاظ برآورد دقيق 
له بازرسی و  خسارات وارده به بانک موکور پيديده استت در مراحل مخت

 م مختلفی در مورد خسارات وارده به بانک موکور ارايه گرديد. تحقيقت ارقا
نتيجۀ اولين بررسی انجام شده توس  هئيت مختل  د افغانستان بانکت  در

م خسارت های مالی وارده به کابلبانک به ارزف مبلغ ( 814561294) مجمو
 دالر تثبيت گرديد.

 اين به خودت تحقيقات نتيجۀ در کابلبانکت بحران ابتدائيۀ محکمۀ قضايی هيئت
م از فيروزی هللا خليل سهم که رسيد نتيجه  به وارده های خسارت مجمو

وهشت مليون وسی پنجصد مبلغ کابلبانکت  چهل دوصدو هزار ونهصد
 فرنود شيرخان سهم است. بوده امريکايی دالر( 530988240) دالرامريکائی

 وپنجصد نمليو دوصدوهفتادوهشت مبلغ بانکت کابل مديره هيئت رئيم
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بوده ( 278573054) امريکائی دالر هزار چهار و پنجاه هزارو سه وهفتادو
 .است 
 غازی موسی خان مسعود که داد تشخيص همدنان ابتدائی محکمۀ قضايی هيئت
نيز  با دستبرد به دارايی های نوی کابلبانکت مبلغ پن   بانک کابل نوی رئيم

 وارد کرده است. مليون دالر امريکايی به بانک موکور خسارت
هيئت قضايی محکمۀ استينا  واليت کابل در رسيدگی استينافی به قضيۀ بحران 

های  -5/9/1392( 195) شماره قضائی کابلبانکت بر اسا  قرار
هان 3/8/1393(158) و -2/6/1393(98)  از بيشتر تحقيقات خوينت خوا

 بلبانککا به وارده مالی های خسارات مورد در کابلبانک تصفيۀ مديريت
 بانکت کابل تصفيه مديريت توس  شده ارايه گزارف مبنای بر نتيجهت در. گرديد
 سهمداران وساير فرنود شيرخان و فيروزی هللا خليل بالوسيلۀ که ای نقدی وجوه
 گرديده وميل حيه دي ر بزرگ مقروضين گروپ( 13) شامل بانکت کابل

 تثبيت آمريکايی دالر( 27/987726427)بر بالغ مجموعی صورت به استت
 . است شده

 شيرخان بالوسيله بانک کابل دارايی اعظم قسمت گرديدت مالحظه که قسمی
ه زمينه شخص دو اين. است گرديده اختال  فيروزی هللا وخليل فرنود  حي
 بانک کابل سهمداران ساير برای را بانک کابل دارايی دي ر هن فت مبالغ وميل

 . نمودند مهيا تمی باشد مشخص گروپ( 13) شامل که
م بانکتاز کابل تصفيه مديريت گزارف بر اسا   مبلغ مجمو

 مبلغ صرفأ -16/7/1393 تاري  الی آمريکايی دالر( 27/987726427)
م دالرت از( 43/226149065)  .گرديد حصول بانک کابل مقروضين مجمو

وم های زيان شدن وارد پی در  وهفت حدودسی مبلغ دولت کابلبانکت به الوکر ف
 طريق از دالرامريکائیت ميليون( 825)معادل افغانی ميليون وششصد ميليارد
 مردم های سپرده تاديه و جبران منظور به بانک کابل حسا  به مرکزی بانک

 نمود که اين خود ضربۀ دي ر به دارايی های عمومی بود. تزريق بانک کابل به

 وارده خسارت در شيرخان فرنود سهم.2-1
بانک  کابل تصفيه مديريت توس  شده ارايه و ارقامآمار  آخرين بر اسا 

ور ) م از فرنود شيرخان سهم ت(19/8/1393 م  وارده مالی های زيان مجمو
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 و وهشتاد سيصد و ميليون وهفت دوصدوسی مبلغ مجموعا بانکت کابل به
 دالرامريکائی نودونه اعشاريه هفت و وشصت هشتصد چهارهزارو

 .  است بوده( 99/237384867)
وم مبلغ تکتانۀ دنانهم  از قانونی غير طور به قرضهت عنوان به که - الوکر ف

 يک هفتاد و وهشتصد ميليون وشن نود مبلغ -است شده کشيده بيرون کابلبانک
 شد( 61/96871210) دالرامريکائی ويک شصت اعشاريه ده صدو دو هزار

 وچهار وسی دسيص مبلغ جمعا آنت تکتانۀ مبلغ و شده اخو مبلغ ترتيرت بدين که
 دالرامريکائی شن اعشاريه وهشت وهفتاد هزار وشن پنجاه دوصدو و ميليون

 . است شده( 6/334256078)
راسا  م از جمله بانکت کابل تصفيه مديريت معلومات ب  مقروضيت مبلغ مجمو
 هزار وهفت هشتاد ويکصدو ميليون شصت مبلغ کنون تا ت(فرنود) شيرخان

( 68/60187141) امريکائی دالر وهشت تشص اعشاريه ويک چهل ويکصدو
نا  ديوان قضايی هيئت توس  که است گرديده حصول کابلت از  واليت استي
م  .شد دانسته وضع فرنود قابل شيرخان مقروضيت مجمو

 وارده خسارت در خليل هللا فيروزی سهم.2-2
 هللا خليل بانکت کابل تصفيه مديريت توس  شده ارايه وارقام آمار به مستند
 يکعده نام به غيرقانونی صورت به را بانکی قرضه( 184)تعداد به زیفيرو

 مجهول افراد يکعده برای هکوا. است نموده وامضا اجرا بانک کابل سهمداران
 ازجمله که است نموده و امضا اجرا را دي ر بانکی قرضه( 101)نيز الهويت

ر بدون آن قرضۀ( 12)تعداد به شدهت ياد بانکی قرضه( 101)  اجرا تصوي
 .است گرديده
م ، اين مجمو  هزاروسيصد وهشت ميليون بر چهارصدويازده بالغ بانکیت قرو

 گرديده( 24/411008379) وچهاردالرامريکائی بيست اعشاريه ونه هفتاد و
 . است

صو  همدنان  بانکی های قرضه الهويۀ مجهول تجارتی شرکت( 14) برای مو
 را شده ياد های شرکت ثبت تجارت وزارت است؛ بوده جعلی که کرده اجرا
وم اجراآت باالثر که است دانسته تزويری وآنرا نکرده تائيد  مجموعاٌ  الوکرت ف
 ونهصدو ميليون سيصدوهفتادوپن  مبلغ
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وهزاروپنجصدوشصت  دارايی به دي ر دالر امريکائی( 375982560)هشتادود
 . است گرديده وارد خسارت کابلبانک های

م لوا  اجراآت اثر بر مستقيم غير يا و مستقيم طور به که های خسارت مجمو
 مبلغ استت واردگرديده کابلبانک به فيروزی هللا خليل قانونی غير و نادرست

 مبلغ آنجملهت از که است شده امريکايی دالر( 786990939.24)
 شخصی حسا  و منفعت به مستقيم طور به امريکايی دالر( 43/137174981)

 دالر( 50/59457910) مبلغ آن تکتانۀ که شده تمام فيروزی هللا خليل شخص
ر بدين. است شده آمريکايی م ترتي  طور به فيروزی هللا خليل که خسارتی  مجمو

 مبلغ داردت مستقيم مسئوليت آن قبال در و نموده وارد کابلبانک به مستقيم
 . شده است امريکايی دالر( 93/196632891)

م از نکتبا کابل تصفيه مديريت معلومات اسا  بر وم مبلغ مجمو  تا الوکر ف
م از که است گرديده حصول( 68/7622255) مبلغ کنون  مقروضات مجمو
 .شد  دانسته وضع قابل موکور متهم

 رارنوالیاجراآت .3
 در کابل واليت اداری فساد از ناشی جرايم با مبارزه رارنوالیهيئت تحقيق 
 ت به ارتباط اختال  مظنونين موکور به مسئوليت مزيد خوينت نتيجۀ تحقيقات

  ابراز نظر نمود. وظيفوی الحيت از استفاده سوء و دستبرد
 اتهامات مختلفی از جمله : رارنوالی

 خيانت در امانت و دستبرد به دارائی های کابل بانکت-
 زمينه سازی برای خيانت در امانتت-

وم الوکر مطرح نمود.  و سوء استفاده ازصالحيت وظيفوی عليه متهمين ف
له به ارتباط  رنوالیرا وم الوکر را بنا بر داليل و مدارک مخت متهمين ف

وم الوکر مسئول دانستت به  2 فقره 273 ت 268) قانونی مواد استناد اتهامات ف
 ت 8 مواد و جزا قانون ت 158 ماده رعايت با 39 و ت 310 ت 381 ت 285 ماده
الح مطالبۀ پول(ت برای آنها از محکمه ذي تطهير قانون 9 و ت 3 ت 32

ر قرار داد.   مجازات نمود و تعداد دي ری را نيز تحت تعقي
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ر اتهامنامه و اقامۀ دعوای  رارنوالی بنا بر داليل فومت دوسيه را بعد از ترتي
، حل وفصل قانونیت به محکمۀ ابتدائيۀ رسيدگی  وم الوکرت غر عليه متهمين ف

 به بحران کابل بانک احاله نمود. 

 ابتدائی محکمۀ   : اجراآت
 جمهوری رياست16/1/1391 تاري ( 281) شماره حکم هدايت اسا  به

مه افغانستانت سالمی مالی  بحران قضايای به رسيدگی اختصاصی محک
  گرديد. ايجاد کابلبانک

، حل وفصل قانونیت محول محکمۀ  دوسيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی غر
له مورد رسيدگی  ابتدائيۀ رسيدگی به بحران کابلبانک گرديده و در جلسات مخت

 قضايی قرار گرفت. 

  اتهامی داليل و وارده اتهامات.1
ور   نت  15/12/1391هيئت قضائی محکمۀ ابتدائيهت در جلسۀ قضائی م خوي

در نتيجۀ رسيدگی به قضيهت افراد زيادی را در بحران کابلبانک دخيل دانستت 
 از جمله : 

 کابلبانکت های دارايی به دستبرد ارتباط را به تن سه-
 ( تن را به ارتباط زمينه سازی برای دستبرد به دارايی های کابلبانکت9نه )-
هی - م د ال و هشت تن را به ارتباط سوء استفاده ازصالحيت وظيفوی و عدم ا

 از جرمت متهم نمود. 
 
 

مه تصميم.2   هيئت قضايی محک
وليت تعداد هيئت قضايی محکمۀ ابتدائيه در نتيجۀ بررسی اتهامات واردهت مسئ

تن را شريک  26از متهمين را در قبال قضيۀ کابلبانک ثابت دانست؛ تعداد 
ر عدلی قرار داد و تعداد  تن از مقروضين  12جرم قلمداد نمود و مورد تعقي

ر عدلی دانست که می  بانک موکور را که در بحران مالی نقن داشتند قابل تعقي
 ه نمود:توان به جزئيات تصميم موکور قرار ذيل اشار

ه نقدی.2-1 های مختل ها و جزا  محکوميت پانزده تن به حبم 
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مۀ  جلسه علنی قضايی اختصاصی بحران مالی کابل بانک درهيئت قضايی محک
الی مدافع  15/12/1391 تاريخی خوين با حضورداشت طرفين قضيه و و

وم و به اتکای مادۀ )  ( قانون اساسی و128آنهات به اتفام آراء با استناد بداليل ف
( قانون اجراآت جزائی 52( قانون تشکيل وصالحيت محاکم و ماده )8مادۀ )

( قانون 47( قانون جزا و ماده )381ت و  285ت  466ت  6موقت و مواد )
 اجراآت جزائی موقت ذيال  در مورد ايشان اصدار حکم نمود:

هيئت عامل کابل بانک را در قضيه دستبرد .1 خليل هللا فيروزی فرزند رئيم 
های کابل بانک بر اسا  مواد)دارا عالوه بر استرداد 6و 466ئی  (قانون جزات

مبلغ پنجصد وسی مليون ونهصدوهشت هزار دوصدو چهل دالرامريکائی 
م 530988240) ( از تاري  ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت پن  سال حب

 تنفيوی محکوم به مجازات نمود.
هيئت مديره کابل با.2 نک را در قضيه دستبرد دارائی شيرخان فرنود رئيم 

عالوه بر استرداد مبلغ 6و  466های کابل بانک به اتکای مواد ) ( قانون جزات
دوصدوهفتادوهشت مليون وپنجصد وهفتادو سه هزارو پنجاه و چهار هزار دالر 

( ت از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت پن  سال 278573054امريکائی )
 جازات کرد.حبم تنفيوی محکوم به م

ر عضو هيئت نظار کابل بانک را به اتهام .3 محمدافضل فرزند فضل حبي
زمينه سازی برای دستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود وخليل هللا 

( قانـون اساسـی تعزيـرا  از تاري  ابتـدای ايـام 130فيروزی به اتکـای مـادۀ )
 فيوی محکوم کرد.نظـارت و توقيفی به مدت چهار سال حبم تن

هام زمينه سازی برای .4 عبدالبصير فروغ آمر عملياتی کابل بانک را به ات
دستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود وخليل هللا فيروزی به اتکـای 

( قانـون اساسـی تعويـرا  از تاري  ابتـدای ايـام نظـارت و توقيفی به 130مـادۀ )
 حکوم کرد. مدت چهار سال حبم تنفيوی م

دطارم ميران آمر آی تی کابل بانک را به اتهام زمينه سازی برای .5 محم
دستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی به اتکای 

م تنفيوی محکوم نمود.130ماده )  ( قانون اساسی تعزيرا  به مدت دو سال حب
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ل بانک را به اتهام کمال ناصر کرور مسئول بخن شبکه سرتاسری کاب.6
زمينه سازی برای دستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود و خليل 

م 130هللا فيروزی به اتکای مادۀ ) ( قانون اساسی تعزيرا  به مدت دو سال حب
 تنفيوی محکوم نمود.

محبو  شاه فروتن کارمند بخن اداری قانون کابل بانک را به اتهام زمينه .7
برد به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود و خليل هللا سازی برای دست

( قانون اساسی تعزيرا  به مدت دو سال حبم 130فيروزی به اتکای ماده )
 تنفيوی محکوم نمود.

ن مسئول بخن رواب  دولتی کابل بانک را به اتهام زمينه .8 امين هللا خيراندي
فرنود و خليل هللا سازی برای دستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان 

( قانون اساسی تعزيرا  به مدت دو سال حبم 130فيروزی به اتکای ماده )
 تنفيوی محکوم نمود.

هام زمينه .9 ن کابل بانک را به ات اساميان هريک راجا گوپال کرشنن آمر تفتي
سازی برای دستبرد برد دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود و خليل هللا 

( قانون اجراآت جزايی 47( قانون اساسی و ماده )130ده)فيروزی به اتکای ما
ه و وکيل مدافع تعزيرا  بمدت رموقت غيابا  به حضور داشت  ـارنوال موظ

 چهار سال حبم محکوم نمود.
رام چندران ولد گورنادن آمر کميته قرضه کابل بانک رت به اتهام زمينه .10

فرنود و خليل هللا ستبرد به دارايی کابل بانک برای شيرخان  سازی برا د
( قانون اجراآت جزايی 47( قانون اساسی و ماده )130فيروزی به اتکای ماده)

ه و وکيل مدافع متهمت تعزيرا  به رموقت غيابا  به حضورداشت  ـارنوال موظ
 مدت چهار سال حبم محکوم نمود. 

هيئت مديره .11 هللا رئيم شرکت هوائی پامير و عضو  امان هللا حميد ولد 
بانک را به اتهام زمينه سازی برای دستبرد به دارايی کابل بانک برای کابل 

( قانون اساسی و ماده 130شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی به اتکای ماده)
ظه و ر( قانون اجراآت جزايی موقت  غيابا  به حضورداشت 47) ـارنوال مو

 وکيل مدافعت تعزيرا  به مدت چهار سال حبم محکوم نمود. 
هام زمينه سازی برای دستبرد عصم.12 ت هللا بيک کارمند  کابل بانک را به ات

به دارايی کابل بانک برای شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزیت به اتکای 
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( قانون ارجراآت جزايی موقت غيابا  به 47( قانون اساسی و ماده )130ماده)
ه و وکيل مدافع متهم موکورت تعزيرا  رحضورداشت  به مدت ـارنوال موظ

 چهار سال حبم محکوم نمود.
مسعود خان موسی غازی رئيم نوی کابل بانک را در قضيه دستبرد مبلغ .13

( و ماده 466پن  مليون دالر امريکائی از دارايی کابل بانکت به اتکای مواد)
عالوه به استرداد مبلغ پن  مليون دالر امريکائی به مدت سه 6) ( قانون جزات

 به جزا نمود.  سال حبم تنفيوی محکوم
اسامی عبدالقدير فطرت رئيم اسبق د افغانستان بانک را وفق هدايت ماده .14

( قانون اجراآت جزايی موقت به اتهام سوء استفاده ازصالحيت وظيفوی 47)
ر هدايت ماده ) ( قانون جزای به مدت شن ماه حبم تنفيوی و به اتهام 285حس

م بحرانت وفق هدايت م هی از وقو م د ال ( قانون جزا غيابا  به 381اده )عدم ا
( قانون 156مدت دوسال حبم تنفيوی محکوم به جزا نمود و طبق حکم ماده )

جزای مدت دو سال حبم تنفيوی را که جزا شديد بودهت باالين قابل تنفيو 
 دانست. 

ر هللا صافی معاون اول د افغانستان بانک را در قضيه سوء استفاده از .15 مح
م و در 285اده )الحيت وظيفوی طبق م ( قانون جزا به مدت شن ماه حب

م بحرانت وفق هدايت ماده ) م دهی از وقو ( قانون جزا به 381قضيۀ عدم اطال
( قانون 156مدت يکسال حبم محکوم به جزا نمود و با در نظرداشت ماده )

 جزا مدت يکسال حبم تنفيوی را باالين قابل تطبيق دانست.
ظارتی د افغانستان بانک را به اتهام سوء هللا فقيریت سرگروپ تيم ن.16

( قانون جزا به مدت شن ماه 285استفاده ازصالحيت وظيفوی طبق ماده )
م دهیت وفق هدايت ماده ) ال ( قانون جزا به 381حبم تنفيوی و به اتهام عدم ا

( قانون 156مدت يک سال حبم محکوم به جزا نمود. با درنظرداشت ماده )
 م را که جزای شديد بوده باالين قابل تنفيو دانست.جزات مدت يک سال حب

اسامی بسم هللات عضو نظارت د افغانستان بانک را به اتهام سوء استفاده از .17
( قانون جزا به مدت شن ماه حبم تنفيوی 285الحيت وظيفویت طبق ماده )

م دهیت وفق هدايت ماده ) ( قانون جزا به مدت يک 381؛ و به اتهام عدم اطال
( قانون جزات مدت 156حبم محکوم به جزا نمود. با درنظرداشت ماده )سال 

 يک سال حبم که جزای شديد بودهت باالين قابل تنفيو دانست. 
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آصه عضو نظارت د افغانستان بانک را به .18 ر  سالک ولد محمد محمد عا
( قانون جزا به مدت 285اتهام سوء استفاده ازصالحيت وظيفویت طبق ماده )

م دهیت وفق هدايت ماده ) شن ماه حبم ال ( 381تنفيوی و به اتهام عدم ا
قانون جزا به مدت يک سال حبم محکوم به جزا نمود که با درنظرداشت ماده 

( قانون جزات مدت يک سال حبم را که جزای شديد بودهت باالين قابل 156)
 تنفيو دانست.

استفـاده  محمدقسيم رحيمی آمــر عمومی نظـارت مالی را در قضيـه سـوء.19
ه مدت سه ماه حبم و در 285ازصالحيت وظيفویت طبق ماده ) ( قا نون جزا ب

م دهیت وفق ماده ) ال ن ماه حبم 381قضيه عدم ا ( قانون موکور به مدت ش
( قانون موکور مدت 156تنفيوی محکوم به جزا نمود که با درنظرداشت ماده )

 نفيو دانست .شن ماه حبم را که جزای شديد بودهت باالين قابل ت
های مالی د .20 الت و راپور مصطفی مسعودی آمر مرکزی تحليل معا

( 285افغانستان بانک را به اتهام سوء استفاده ازصالحيتت وفق هدايت ماده )
م دهی  هام عدم اطال قانون جزا به مبلغ دوازده هزار افغانی جريمه نقدی و به ات

م بحرانت وفق هدايت ماده ) ا به مبلغ بيست چهار هزار ( قانون جز381از وقو
مه نقدی محکوم به جزا نمود که با در نظرداشت ماده ) ( قانون 156افغانی جري

مه نقدی را که جزای شديد بودهت  هار هزار افغانی جري موکورت مبلغ بيست وچ
 باالين قابل تطبيق دانست.

مۀ ابتدائيهت حکم وم هيئت قضائی محک هی استينا  حق ندانسته را قطعی ف  خوا
 . دانست را محفوظ متهمين

 

 

جزئيات فيصلۀ محکمۀ ابتدائيۀ قضيۀ کابلبانک؛ ( : 2) شماره جدول
م تعدادمحکومينت م و قانون مواد اتهامت نو  مجازات ميزان و نو
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تعداد 
م اتهام متهم م ضرر  نو مجمو

مه 1مواد قانون وارده به دالر  حکم محک

 م.  6و  466م  809561294 دستبرد به دارايی های کابل بانک 2 1
سال  5هرواحد؛ 

 حبم 
 و جبران ضرر

مه کابل  7 2 زمينه سازی برای دستبرد به دارای عا
ک و م  1.1م. 130م   بان

 سال حبم4هرواحد؛  م.ا. .م 47

مه کابل  2 3 زمينه سازی برای دستبرد به دارای عا
ک  سال 2هرواحد؛  1.1.م 130م  بان

  حبم

م عدم و تصالحي از استفاده سوء 1 4  م. 381 و 285 ماده  دهی اطال
  حبم سال 2  

م عدم و صالحيت از استفاده سوء 1 5  381 و 285 ماده  دهی اطال
  حبم سال 1 م. 

م عدم و صالحيت از استفاده سوء 1 6  381 و 285 ماده  دهی اطال
 م. 

 افغانی 24000
 جزای نقدی

  حبم سال 3 م.  6 و 466 5000000 بانک کابل به دارايی های دستبرد 1 7

م عدم و صالحيت از استفاده سوء 4 8  381 و 285 ماده  دهی اطال
 م. 

 سال 1هرواحد؛ 
  حبم

م عدم و صالحيت از استفاده سوء 1 9  381 و 285 ماده  دهی اطال
  حبم ماه 6 مدت م. 

ر.2-2  مظنونين ساير عقي
 ت تعدادهيئت قضايی محکمۀ ابتدائی بحران کابلبانک طی حکم صادرۀ خود

 های به دارايی دستبرد ت در بانک مسئولين بلندپايۀ کابل با را که دي ر تن( 16)
ر و موکورت به عنوان شريک جرمی قلمداد شده بانک  نيز يک و بودند غاي
ر  از را که متهمين از تعداد ها ضمانت به رارنوالیلوی  ط بودندت  گرديده ر
ر تحت  اند از : اين اشخا  عبارت .قرار داد عدلی تعقي
 .بانک عامل هيئت معاون شکران هللا-1
 .نظار هيئت عضو شيرخان حاجی -2
 .بانک کابل عامل هيئت عضو و کريدت شعبه آمر اميتاباسو-3
 .بانک کابل قرضه بخن مدير احمدتميم-4
 .بانک کابل عامل هيئت عضو و بانک کابل مالی آمر چی ماتوپی-5
 .بانک کابل قرضه بخن کارمند کرور هللا -6
 .بانک کابل عامل هيئت عضو و اسبق معاون نورزاد فريدون داکتر -7
نم -8  .بانک کابل عامل هيئت عضو و ارشد مشاور جا

                                                      
اختصارات بکار رفته در اين جدول به اين معنی است؛ م : ماده؛ م.  : قانون جزا؛ م.ا.ا:  1

ان؛ م.ا. .م: قانون اجراآت جزايی موقت.  قانون اساسی افغانست
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 .بانک کابل نظار هيئت عضو اکبر حسن -9
ور  -10  بانک کابل عامل هيئت عضو ج
 .بانک کابل مالی خطرات آمر ضياالحسن  -11
 .بانک کابل نظار هيئت عضو احمدجاويد  -12
 .بانک افغانستان د مالی خطرات رام حيدری نورخان  -13
ر -14  .بانک افغانستان د آمرنظارت اميرزاده هللا نجيب
 .بانک کابل ارزيابی آمر سيفی نورهللا -15
اهين صرافی کارمند طرا  ولد فهيم  -16  .دوبی در ش

له نمود تا در مربوطه رارنوالیهيئت قضايی محکمهت   گرفتاری مورد را مک
ر و  کنند. نونیقا اجراآت فوم الوکر اشخا  تعقي

 حقيقی و حکمی ذيل : ( تن از اشخا 14هيئت قضايی متوکره همدنان تعداد )
همدار ظاهر محمدطاهر حاجی-1  تس
ر داود الم-2 ومت الم سهمدار نصي  فار
 سهمدارت نثاراحمد صوفی -3
 سهمدارت شکران هللا-4
 سهمدارت هللا نعمت هللا حيات-5
 ت(دخيره) حيرتان نقفتی تاسيسات-6
 نفتت کابل-7
 پاميرت هوايئ شرکت-8
 داویت عبدالغفار-9

 حبيبیت گلبهار-10
اهرت جان هلک اخترگل-11  محمدط
 تاورت-12
 استيلت آريانا-13
اهين صرافی-14  در قانونی غير های با اخو قرضه اشخاصی را که ساير و ش

)مور   اکنون تا و گرفته سهم بانک کابل های به دارايی دستبرد
ر دانست و اندت قاب پرداخته نه را شان های ( قرضه15/12/1391 ل تعقي

له را رارنوالی ر مورد در نمود تا مک  اجراآت شان کشانيدن محاکمه به و تعقي
 .کند مقتضی
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 عبارت که خارجی کمپنی دو هکوا هيئت قضايی در حکم خود تصريح نمود که
و  واتر) از ن بودهت (محاسبين و ها دان قانون و ت ها  بانک کابل مسئوليت تفتي

 و واقعی غير های راپور و نکرده دقت خوين اجراآت را بر عهده داشتندت در
 ساخته مساعد بانک کابل مالی بحران برای را زمينه کرده و ارائه فريبکارانه

ر اند؛ از اين رو قابل  اند. عدلی تعقي
مۀ حکم خود عالوه نمود که در سال   2010هيئت قضايی محکمۀ ابتدائی در خات

های کا بلبانک مورد دستبرد قرار گرفتت سر هن امی که مقدار هن فت دارايی 
گروپ و اعضای تيم نظارتی د افغانستــان بانکتکابل بانک را نظارت نمودهت 
طی گزارف خال  واقعت اجراآت ناسالم کابل بانک را به مقامات مربوطه سالم 

ر عدلی دانست و  ه نمود تا:  رارنوالیجلوه داده اندت لوا آنها را قابل تعقي را مکل
ر مظنونين موکور اجراآت مقتضی نمايد؛ وجوه نقدی که از نزد در مورد  تعقي

اساميان شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی تحصيل گرديده و هکوا وجوه نقدی 
های موکوران چه در داخل و يا خار  کشور  که از مدرک فروف جايداد 
م محکوم بهای که عليه هر واحد شان صادر می  تحصيل می شودت از مجمو

 ت وضع گردد؛ بعدا  مابقی محکوم بها باالی شان تحصيل گردد. شود

ا  محکمۀ   : اجراآت  استين
طرفين دعوی در قضيۀ کابلبانکت به فيصلۀ محکمۀ ابتدائيه قناعت نکرده و 
ر شدند. بر اين اسا ت شورای عالی ستره محکمه مبتنی بر حکم نا  طل  استي

ر ( 281) شماره  اسالمی جمهوری ستريا محترم مقام 16/1/1391 مؤ
ر شماره ) افغانستانت سا  تصوي ور  367بر ا خودت و بر 14/3/1392( م

ر    مالی حل بحران مورد در رياست جمهوری9/7/1393مبنای حکم مو
الحيت رسيدگی استينافی  ت شده سرقت های دارائی استرداد و کابلبانک

و نمو امۀ استينا  واليت کابل تفوي  د. قضيه را به ديوان امنيت ع
نا  طی قرار  عامۀ استي هيئت قضايی ديوان امنيت  ر فومت  بر مبنای تصوي

ور  150قضايی نمبر خوينت از آمادگی خود برای رسيدگی  29/5/1392م
طالم داد.   رارنوالیاستينافی قضيهت به   مربوطه 

وم الوکرت رياست  امنيت عامۀ استينا  واليت کابل  رارنوالیبر اسا  قرار ف
ور   1055/584ره ضم مکتو  شما رام قضيۀ بحران  13/6/1392م خودت او
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ر  1کابلبانک را بعد از صدور فيصلۀ شماره ) محکمۀ  15/12/1391( مو
نا  واليت کابل  امۀ استي ، بررسی استينافی محول ديوان امنيت ع ابتدائی غر

 نمود. 
عامه جلسات متعدد ابتدايی در مورد قضيه داير  هيئت قضايی ديوان امنيت 

خوين به اين نتيجه  11/8/1392. هيئت قضايی در جلسۀ منعقدۀ تاريخی نمود
ه ميل دارايی های  عالوه بر اختال  و حي رسيد که در قضيۀ بحران کابلبانک
های تزويری بسياری صورت  بانک توس  سهامداران و مسئولين آنت قرضه 

ها فرد و گر ها معاملۀ مشکوک انجام شده و ده  وه بدون گرفته استت بين از ده 
رديه قرار گرفته  هر کدام آنها مشخص باشدت در يک  اينکه حسا  و مسئوليت 

م اتهام مواجه شده اند.   و با يک نو
هيئت قضايی بر اين نظر شد تا مراحل محاسبهت تصفيه و منازعه  بر اين اسا ت 

مۀ افراد دخيل  قرضدارانبه گونۀ فنی و دقيق با حضور همۀ سهام دارانت  و ه
مورد رسيدگی قرار گيرد و ميزان مسئوليت هر کدام از اين افراد در در قضيه 

( مور  195قضيه مشخص گردد؛ بنا بر آنت طی قرار قضايی شماره )
م رخوين  5/9/1392 الت فو له نمود تا به منظور رفع مش ارنوال را مک

 الوکر از طريق مديريت تصفيۀ کابلبانکت اجراآت مقتضی نمايد. 
وم الوکرت هيئت قضايی ديوان  رارنوالی يل تأخيرلبعدا بد در حل مشکالت ف

ر  9امنيت عامه طی قرارهای قضايی شماره ) و شماره  30/1/1393( مو
ر  98) وم الوکر توس   2/6/1393( مو الت ف هان حل مش خوينت خوا

 گرديد.  رارنوالی

 محکمه ستدالل و اتهامی داليل.1
راحل مقدماتیت ديوان امنيت بعد از تصفيۀ جنبۀ محاسباتی قضيه و تکميل م

 عامۀ استينا  دوسيه را مورد رسيدگی استينافی قرار داد. 
 هيئت قضايی با بررسی جوانر قضيه به نتاي  ذيل دست يافت :

 

  فرنود خان شير عليه اتهامی داليل .1-1
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 اجرای حين بانک کابل سهمداران عمومی مجمع رئيم اسبق فرنود شيرخان
  بانک کابل در خوين تصدی

، اعطای های الحيت که بوده  مربوط واداری امورمالی وساير الن قرو
وصو  را داشته است. اداره رئيم به  ماده( 2) فقره( 9) بند مطابق همدنان م
 بود گرديده تعيين نيز بانک کابل نظار هيأت رئيم بحيث بانکداری قانون( 24)

العيه مکاتيرت تمام صدور اجرای که های ها ا  کابل ومهم نال وقرارداد
ه منحيث فرنود شيرخان است. او بست ی داشته وتصديق امضاء به بانک  موظ

قه اين از استفاده با عامه خدمات  پول وتطهير به اتهام اختال  اف وظيفوی مو
 اين اتهام او را ثابت می سازد: ذيل مسئول دانسته شد و داليل

له :   رئيم منحيث رنودف شيرخان بانکداریت قانون( 24) ماده اسا  بر -ا
 ومسئوليت مکلفيت بانک کابل نظار هيأت ورئيم سهمداران مجمع عمومی
خن تمام بر مستقيم نظارت  عهده به را بانک کابل به مربوط های فعاليت های ب

وصو  اما. است داشته خن به مربوط های فعاليت از اينکه تنها نه م  های ب
له  شخصأ بلکه است؛ نياورده ملبع نظارت عندالموقع و قصدا   بانک کابل مخت

الت انجام بر مبنی جرم ارتکا  روند در برای  خودت برای قانونی غير معا
 اين. است بوده دخيل بانک کابل سهمداران وساير اف جرمی شرکای دي ر
دمه است نموده فراهم را بانک کابل مالی بحران اسبا  امرت  به شديدی ای وص

. باشد نمی جبران قابل مدت کوتاه در که است نموده وارد کشور واعتبار اقتصاد
مسئول شناخته می  جزا قانون( 268) ماده( 1) فقره هدايت وفق دليلت همين به

 .شود.
، اجرای صالحيت بانکداریت قانون( 38) مادۀ اسا  بر -:    را قرو

 سمت حال عين در که است داشته بانک کابل عمومی رئيم فرنود شيرخان
 به توجه با. است داشته عهده بر نيز را بانک کابل ظارن هيأت رياست تصدی

 گرديده ارايه بانک کابل تصفيه مديريت طريق از که دوسيه ای منضمه اسناد
 کابل در شان تصدی اجرای  حين فيروزی هللا خليل و فرنود شيرخان استت
 يکتعداد نام به بانکداری قانون ال  را الن ای قرضه 17 تعداد به بانکت

، اجرای اسناد ودر نموده اجرا گروپی مقروضين وساير دارانسهم  قرو
 کابل های دارايی از هن فتی مقادير ترتيرت بدين. اند نموده امضاء متوکره
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ن شخصی وميل حيه ومورد کرده خار  بانک کابل حسا  از را بانک  خوي
 . دادند قرار گروپی ومقروضين بانک کابل سهمداران وساير

وم الوک متهمان  قضايی متعددی جلسات و در رارنوالی تحقيقات پروسۀ در رف
، اجرای به ا  بحث مورد قرو  عملکرد بودن قانونی بر و نمودند واقرار اعتر

 قانون هيئت قضايی محکمۀ استينا  مطابق حاليکه در نمودندت تأکيد شان
، اجرای بانکداریت  از يکی داده که تشخيص نورمال را غير متوکره قرو

 اتهام وارده بر بناءت. نمود فراهم را بانک کابل مالی وبحران وطسق اسبا 
 افغانستان جزای قانون( 268) ماده( 1) فقره هدايت را وفق فرنود شيرخان
 .او را مسئول دانست دليل همين به و شمرده اختال 

 بالخص بانک کابل مالی بحران دوسيه ای منضمه اسناد به مستند -:  
 ای پروسه ودر بانک کابل تصفيه مديريت در فرنود انشيرخ کتبی اعترافات
وصو  واقرار رارنوالی تحقيقات  محکمۀ استينا ت قضائی متعدد جلسات در م

های هيئت قضايی در يافت که تمام ر  تحت جايداد  وفريده فرنود شيرخان تص
 در چه -بود بانک کابل سهمداران از يکی حال عين در که -(خانمن) فرنود
 کابلت نو شهر واقع حويلی دربند يک استثنای به کشورت از خار  رد وچه داخل

 حکم مطابق درحاليکه است؛ گرديده خريداری بانک کابل وحسا  دارايی از
 بخن در گواری سرمايه الحيت فرنود شيرخان بانکداریت قانون( 34) ماده
وم های  به را گواری سرمايه اين بناء   است؛ نبوده دارا کابلبانک پول از را ف

ر بانک کابل دارايی اختال  مقصد خال  شخصی منفعت وکس  دانسته و آن را
 . دانست فرنود شيرخان جرم ارتکا  بر دليلی عنوان کرده و بانکداری قانون

هيئت  بانکت کابل تصفيۀ مديريت توس  شده ارايه وارقام آمار اسا  به -:د 
مه در يافت که شيرخان  دي ر بانکی قرضه( 180)تعداد به فرنود قضايی محک

 می مشخص گروپ( 13) شامل که - بانک کابل سهمداران از يکعده بنام را
 بزرگ دي ر اجرا کرده است.  مقروضين بعضی و - گردد

 ت کابلبانک مالی بحران مربوط های دوسيه ای منضمه اسناد به مستند -:هـ 
 در قضايی متعدد جلسات در و خارنوالی تحقيقاتی درپروسۀ متهم اعترافات

صو  هيئت قضايی در يافت که متهم قضيهت استينافی مرحله  افتتاح با مو
هين صرافی نام به بانکی حسا   اعظم قسمت و مردم های سپرده دردبیت شا
، اجرای از طريق را بانک درکابل موجود دارايی  داده انتقال غيرقانونی قرو
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ها ها آپارتمان خريداری به و ها خريداری و ورکش درداخل... و وجايداد  يال
اهين صرافی ازطريق هکوا و است ورزيده مبادرت( دوبی)ازکشور درخار   ش

 سهمداران مشخص گروپ( 13)برای را بانک کابل دارايی وميل حيه زمينه
در  بانک کابل مه من هامنا ظه خارنوال ات  . است نموده مساعد قضيهت مو

  فيروزی هللا خليل عليه اتهامی داليل .1-2

 رياست مسئوليت فيروزی هللا خليل بانکداری قانون( 25) ماده دايته به مستند
م مادۀ حکم برمبنای و است داشته عهده به را بانک کابل عامل هيئت تصدی  فو
 های فعاليت تمام قانونی و صحيح اجرای تا داشت ومکلفيت مسئوليت الوکر
ه رسيد که هيئت قضايی محکمه به اين نتيج. کند رهبری و تنظيم را بانک کابل
ر وميل منظورحيه به عمدا موکور متهم  از قسمت يک غيرقانونی وتصاح

ر بانکت کابل های دارائی است و به  گرديده پول تطهير و اختال  جرم مرتک
وصو  مبنی بر مسئوليت ذيلت داليل ستدالل نموده  فومت اتهامات قبال در م
 : است
له  مه اسناد به هيئت قضايی مستند -:ا  قضيه به مربوط های سيهدو ای منض
دريافت که  بانکت کابل تصفيه مديريت توس  شده ارايه معلومات و بانک کابل
 شريک( فرنود)  باشيرخان را الن قرضه( 17) بر اينکه عالوه موکور متهم

 از وجوه الحظۀ مقاديرقابل الثرآن استت نموده امضاء و اجراء اف جرمی
هيئت قضايی  آنت بر الوه. است نموده وميل حيه را بانک کابل حسا  نقدی

 نام به را دي ر دالرامريکائی ميليون دوازده متوجه شد که متهم موکور مبلغ
ر اجرا خودف برای غيرقانونی صورت به پامير هوائی شرکت قرضۀ  وتصاح
هم و اصلی ازسهمداران يکی حاليکه درعين موصو  زيرا است؛ نموده  کابل م
 درپروسه که است بوده نيز پامير هوائی رکتش معاون استت بوده بانک

ا  يادشده اعمال به عندالقضاء و رارنوالی تحقيقاتی  لوا. است کرده اعتر
 . ثابت دانست   جزاء قانون( 268) ماده( 1)  فقره هدايت مسئوليت او را وفق

 مديريت توس  شده ارايه وارقام آمار هيئت قضايی محکمه بر اسا  - :  
( 184)تعداد به فيروزی هللا به اين نتيجه رسيد که خليل نکتبا کابل تصفيۀ
 بانک کابل سهمداران يکعده نام به غيرقانونی صورت به را دي ر بانکی قرضه

( 101)نيز الهويت مجهول افراد يکعده برای همدنان. است نموده وامضا اجرا
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( 12)تعداد جملهت آن از که است نموده وامضا اجرا را دي ر بانکی قرضه
ر بدون آن قرضۀ  . است گرديده اجرا تصوي

م ، مجمو وم بانکی شدۀ تاديه قرو  وهشت ميليون چهاروصدويازده بر بالغ ف
 وچهاردالرامريکائی بيست اعشاريه ونه هفتاد و هزاروسيصد

 . است گرديده( 24/411008379)
 شرکت( 14) برای هيئت قضايی در يافت که توس  متهم موکورت عالوتاٌت
 و بوده جعلی که است گرديده اجرا بانکی های قرضه الهويت جهولم تجارتی
 بعمل تصديق و تائيد شده ياد شرکت( 14) از ثبت تجارت محترم وزارت
 . اند دانسته تزويری وآنرا اند نياورده

)  هللا خليل جرمی عملکرد بر را دليلی شده ياد هيئت قضايی اعمال برآنت بنا
مسئولت او  جزاء قانون( 268) ماده( 1) فقره هدايت وفق و دانسته(  فيروزی
 ثابت دانست. بانک کابل دارائی نقدی وجوه اختال  بر را مبنی

 و بانک کابل مالی بحران های دوسيه منضمه اسناد به هيئت قضايی مستند -:  
 در واقرارف رارنوالی تحقيقات ای پروسه در فيروزی هللا خليل اعترافات

متهم موکور بر  در يافت که استينافیت رسيدگی مرحلهدر  قضائی متعدد جلسات
 به را بانک کابل به مربوط نقدی وجوه بانکداری قانون( 34) ماده ال 
ر منظور ، اجرای طريق از شخصی مادی منفعت کس  وبدون قانونی غير قرو

ر ر خود برای تصوي  مجاز غير های بخن در گواری سرمايه به و نموده تصاح
وصو  عملکرد اين. تاس ورزيده مبادرت  مطابق وی مسئوليت بر را دليل م

 .جزا دانست  قانون( 268) ماده( 1) فقره

ر داليل .1-3  کابلبانک کارمندان مسوليت کس
رم )ميران(ت کمال ناصر  از جمله کارمندان کابلبانک هر يک : محمد طا
ها  "کرور"ت محبو  شاه " فروتن" و امين هللا "خير اندين" امضاء های خود

های غير قانونی تائيد کردند. آنان در جريان جلسه قضائی و  را در اسناد قرضه 
اهای شان را بنا بر هدايت شيرخان فرنود وانمود کرده و  های شانت امض دفاعيه 
های خوين گفته اند که شيرخان فرنود  آنرا ناشی از تر  از دست دادن وظيفه 

 نيز  آن را تائيد نمود.  
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هيئت به اين ن ( قانون جزا مسوليت 94تيجه رسيد که طبق ماده )بنا بر آنت 
همين موکور نيستت اما از  ، غير قانونی متوجه مت جزائی در امضاء اسناد قرو
های  اينکه نامبردگان بعد از رفع فشار از جريان قضيه و حيه و ميل سپرده 
م نداده اندت آنها را در اين  ال کابلبانک به کدام مرجع رسمیذيصالح ا

( قانون جزا مسئول دانست. از اين جهتت  از اين 381ماده )خصو  وفق 
وم الوکر را که مبتنی بر ماده  روت صدور حکم محکمۀ ابتدائيه عليه متهمين ف

و 130) ( قانون اساسی صادر شد ت خطاء در تطبيق قانون دانست و آن را نق
 نمود.

ر داليل .1-4   بانک افغانستان د کارمندان مسوليت کس
( قانون د 117( قانون بانکداری و هدايت ماده )42( ماده )8طبق هدايت فقره )

همۀ بانکها بر عهدۀ د افغانستان بانک  افغانستان بانکت مسوليت نظارت بر 
رهللا فقيری مسئوليت سرگروپ نظارتی  است. بر مبنای مواد قانون ذکر شدهت

( 1387( بر عهده داشت؛ شيرآقا "حليم" در سال )1386کابلبانک را در سال )
ر هيت نظارتی  مسوليت نظارت کابلبانک را عهده دار بود؛ بسم هللا در ترکي

ر  "سالک " درسال "1386سال ) " 1387( عضويت داشت و محمد عا
 منحيث عضو هيت نظار به کابلبانک عازم شد.  

م  رام دوسيه بر می آيد که تمام اشخا  فو از بررسی فيصله های محاکم و او
ه  م گزارشات واقعی مربوط کابلبانک به " د افغانستان الوکر قانونا  مکل به اطال

بانک" بوده اند؛ اما آنان از بحرانی که دامن گير کابلبانک شده بودت به "د 
( 3( به درجه )4افغانستان بانک" گزارف ندادند بلکه کابلبانک را از درجه )

 ارتقا دادند. 
هيئت قضايی اشخا  نام برده را در قبا ل اتهامات وارده مطابق فقره بنا بر آنت 

( قانون جزا مسئول دانست وليکن به رويت سوابق تحصيلی 381( ماده )1)
و  146شغلی و عدم موجوديت سوابق جرمی متهمين موکورت محتويات ماده )

 ( قانون جزا را به حال شان قابل رعايت دانست.144
های مالی در " د افغا نستان بانک" هيئت قضايی مصطفی مسعودی آمر راپور 

رهای مشکوک مالی کابلبانک براين مواصلت ورزيد و او  را بدليل اينکه راپو
ه  ه قانونا  مکل هي  اقدام قانونی انجام نداد ت و بدليل اينکه موص در مورد آنها 
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های واصله را به مرجعذيصالح آن ارسال نمايد که چنين نکردت   بود تا راپور 
 ن جزا مسئول دانست. ( قانو381( ماده )1مطابق فقره )

وم الوکر  ا  در مورد حکم ابتدائيه در مورد متهمين ف هيئت قضايی ديوان استين
 تصريح نمود که محکمه 

م 285ابتدائيه عليه متهمين موکورين مطابق ماده ) ( قانون جزا به مجازات حب
وم الوکر مشمول آن  و جريمه نقدی اصدار حکم نموده است. محتويات مادۀ ف

عامه می شود که با استفاده ازصالحيت وظيفوی احکام عده موظف ين خدمات 
قوانينت مقرراتت حکمت قرار و امر محکمه و يا تحصيل ماليات بدون مجوز 
قه سازدت در حاليکه در قضيۀ کابلبانکت از متهمين موکورين  قانونی را متو

ثبات چنين تخطی صورت ن رفته است. بناء  در اين راستا کدام دليلی که بر ا
وم الوکر وفق ماده ) ( قانون جزا بوده 285ارتکا  عمل جرمی عليه متهمين ف

 باشدت وجود ندارد. 
مه ابتدائيه را در اين بخن از  لوا هيئت قضايی محکمۀ استينا  حکم محک

و دانست.  فيصله مواجه به نق
نا  ادعای سارنوال را مبنی بر اينکه محمد قسيم  هيئت قضايی محکمۀ استي

ديريت نظارت عمومی د افغانستان بانک را به عهده داشته و تمام رحيمی م
( توحيد 1387و  1386جريانات غير واقعی نظارت کابلبانک را در سالهای )

ر مسوليت مستقيم نامبرده می گرددت رد نمود. زيرا به  نموده است که سب
های بحران مالی کابلبانک معلومات کتبی رياس ت د الحظه اسناد منظمه دوسيه 

تصدی مديريت  1387و  1386افغانستان بانکت محمد قسيم رحيمی در سالهای 
عمومی نظارت امور مالی را در " د افغانستان بانک" عهده دار نبوده است. 
يالت عالی ماستری در کشور  بلکه وی طی سالهای متوکره مصرو  تح

صو  را در مطابقت به هداي ت ماده ماليزيا بوده است. لوا هيئت قضائی مو
وصو  در اخير 28) ( قانون جزا مسول نشناخت. بلکه به اين نتيجه رسيد که م

به حيث مدير عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک تقرر  1388سال 
زمانی  2010مارچ  3الی  2010جنوری سال  11حاصل نمود حتی به تاري  

های قانونی و ن واقص بخشهای که کابلبانک را ارزيابی نموده استت تخطی 
له کابلبانک را طی هفتاد صفحهت مشخص و برجسته ساخت که منجر به  مخت
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افشای بحران مالی کابلبانک شد و اداره د افغانستان بانک نيز آنرا تائيد و 
 تصديق نمود.

  محکمه تصميم.2
همه جانبۀ قضيه و  نا  در نتيجۀ بررسی  عامۀ استي هيئت قضايی ديوان امنيت 

ها و دفاعيه های طرفين منازعه و مبتنی بر داليل بعد از استمام و ا رزيابی ادعا
در  فقره ) های من وم الوکرت در حدودصالحيت  (قانون 267( مادۀ)2اتهامی ف

( قانون تشکيل وصالحيت قوۀ قضائيه و مصوبۀ 54اجراآت جزايی و ماده )
ور  1202شماره ) شورايعالی ستره محکمهت در جلسه قضايی  3/8/1393( م

هـ ف خوين متفقا  در حضور طرفين قضيه 20/8/1393منعقده تاريخی  علنی
صادره  15/12/1391(1( خوين ت فيصلۀ شماره)480طی فيصله شماره )

محکمه ابتدائيه اختصاصی بحران مالی کابل بانک را در مورد: شيرخان 
ر  سالکت شيرآقا حليمت  فرنودت خليل هللا فيروزیت محمدقسيم رحيمیت محمدعا

ارم ميرانت بسم هللات محبو  شاه فروتنت کمال ناصر کرورت مصطفی محمدط
و و استينافا  حکم ذيل را  مسعودیت ظفرهللا فقيری و امين هللا خيراندين نق

 صادر نمود :
 را : محمدمراد ولد فرنود شيرخان.2-1
( 3) ماده رعايت و( 46)ماده( 1) فقره طبق پول تطهير جرم ارتکا  قضيه در

 رسمی جريده منتشره جرايم از ناشی عوايد و پول تطهير يهعل مبارزه قانون
 تنفيوی محکوم نمودت حبم سال پن  به مدت 10/8/1383(840)
قانون ( 268)ماده( 1) فقره مطابق ختال ت جرم ارتکا  قضيه خصو  در-

 مجازات به محکوم نظارت ايام ابتدای از تنفيوی حبم سال ده مدت به جزا
 نمودت

ها محکوم مجازات شديدترين قانون جزا (156)ماده مطابق-  ده مدت همانا که ب
ن قابل  می شودت گوشته توقيه و نظارت ايام شمول به تنفيوی حبم سال باالي

 تطبيق دانستت
 مبلغ دوصدوسی متهم موکور را به رد قانون جزا( 273) ماده هدايت مطابق-

 عشاريه هفت و شصت هشتصد چهارهزارو هشتادو صد سه مليون وهفت
ن و شده اختال  وجه امريکائی دالر( 99/237384867)نودونه  مبلغنودوش
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 شصت عشاريه ده دوصدو هزارو هفتاويک هشتصدو و مليون
 مبلغ جمعا   که آن تکتانه امريکائی دالر (61/96871210)ويک

 هزار شن و دوصدوپنجاه و مليون وچهار صدوسی سه( 6/334256078)/
 ريکائی می شودت محکوم نمودتام دالر شن عشاريه وهشت وهفتاد

وم الوکر به تاديه-  دوصدو( 99/237384867) مبلغ جريمه و مطابق مادۀ ف
 وهفت شصت هشتصدو هزارو وچهار هشتاد سيصدو و مليون وهفت سی

 اصدار باالين نيز شده اختال  وجه معادل دالر امريکائی دالر نودونه عشاريه
 .نمود حکم

 
 
 

 
 : را فيروزی هللا خليل.2-2
 ماده رعايت و( 46) ماده( 1) فقره طبق پول تطهير جرم ارتکا  قضيه در-
 1383 سال منتشره جرايم از ناشی عوايد و پول تطيهر عليه مبارزه قانون( 3)

 تنفيویت حبم سال پن  مدت به
 جزا قانون( 268)ماده( 1)فقره هدايت مطابق اختال  جرم ارتکا  و به اتهام-
 مجازات به محکوم توقيفی و نظارت ايام ابتدای از تنفيوی حبم سال ده مدت به

 نمود.
 ده مدت همانا که بها محکوم مجازات شديدترين قانون جزا( 156) ماده مطابق-

 باالين قابل می شودت گوشته توقيفی و نظارت ايام شمول به تنفيوی حبم سال
 دانست. تطبيق

 و مليون فتوه سی يکصدو مبلغ رد به قانون جزا( 273) ماده هدايت مطابق-
رهزارو وهفتادو يکصد  سه و چهل عشاريه يک هشتادو صدو نه چها

 ونه پنجاه مبلغ و شدهت اختال  وجه امريکائی دالر( 43/137174981)
 عشاريه نهصدوده هزارو هفت و پنجاه چهارصدو و مليون

 يکصدونود مبلغ جمعا   آن که تکتانه امريکائی دالر( 50/5945791)پنجا
 نودو عشاريه يک نودو هشتصدو و هزار دو و سی صدوشش و مليون وشن

 می شود محکوم نمود. امريکائی دالر( 93/196632891)سه
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( 43/137174981)مبلغ جريمه تاديه مطابق مادۀ متوکره متهم موکور را به-
 يک هشتادو نهصدو و هزار چهار هفتادو ويکصدو مليون هفت و سی يکصدو
 نمود. محکوم نيز شده اختال  وجه عادلم امريکائی دالر و سه چهل عشاريه

 و فرنود شيرخان اساميان نزد از ای که نقدی هيئت قضايی حکم نمود که وجوه-
 فروشات درک از که پولی وجوه کوا و است تحصيل گرديده فيروزی هللا خليل

 بدست و تحصيل کشور از خار  در يا و داخل در چه موکوران های جايداد
م از استت آمده  خليل و فرنود شيرخان واحد هر عليه که بهای حکومم مجمو

 تحصيل شان باالی بها محکوم بقيه بعدا   و گردد حکم شده استت وضع فيروزی
 . شود

 از حکم اين اصدار از بعد دي ری که پولی هيئت قضايی اضافه نمود که وجوه-
وم محکومان از واحد هر نزد  محکوم اصل از نيز می گردد حصول الوکر ف

 . می باشد وضع قابل شان بهای
دطارم هيئت قضايی هريک.2-3 وم الم ولد ميران محم  ناصر کمـال و فار

  شاه محبو  و کرور
 سال يک به مدت قانون جزا( 381) ماده مطابق را شاه مبارک ولد فروتن
 .نمود مجازات به محکوم توقيفی گوشته و نظارت ايام شمول به تنفيوی حبم
 العابدينت ذين ولد حليم شيرآقا خانت عيسی دول فقيری هللا واحد هر .2-4

ر  و عبدالمحمد ولد هللا بسم آصه ولد سالک محمدعا  د کارمندان محمد
 : را بانک افغانستان

م به اتهام عدم- هی اطال  144) ماده رعايت و   م( 381) ماده هدايت وفق د
گوشته  حبم ايام شمول به تنفيوی حبم ماه شن بمدت موکور قانون( 146و

 کوم نمود تمح
( قانون 4مطابق ماده ) وظيفوی الحيت از استفاده سوء و در ارتباط به اتهام-

برئ  الزام کافی داليل موجوديت عدم ( قانون اساسی نسبت25جزا و ماده )
 الومة دانست.

 مورد قضيه در وارده اتهامات از را عبدالحميد ولد رحيمی محمدقسيم.2-5
( 25) ماده و   م( 4)ماده طبق الزام یکاف داليل موجوديت عدم نسبت به بحث
 شناخت. الومه بری اساسی قانون
 :  را عبدالرحيم ولد مسعودی مصطفی.2-6
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م به اتهام عدم- ال هی ا ( 24000) مبلغ پرداخت به   م( 381) ماده مطابق د
 نقدیت جريمه افغانی هزار وچهار بيست

 ماده و ن جزاقانو( 4)ماده مطابق وظيفوی الحيت از استفاده سوء به اتهام-
 شناخت. الومه بری الزام کافی داليل موجوديت عدم نسبت اساسی قانون( 25)
م عدم قضيه در را خليل ولد خيراندين هللا امين.2-7 ال هی ا  ماده مطابق د
 تاري  الی 13/3/1391 تاري  از اف اعتبار گوشته قانون جزا به حبم( 381)

 محکوم نمود. 20/7/1392
تت راجا گوپال کرشننت رام چندرانت عصمت هللا در مورد عبدالقدير فطر.2-8

م  بيک و امان هللا حميد به نسبت اينکه در مرحله ابتدائی حکم باالی متهمين فو
الوکر غيابی صدور يافته و تا الحال حکم برايشان ابالغ و تنفيو ن رديده استت 

هيئت قضايی مطابق ماده ) فی ( قانون اجراآت جزايیت رسيدگی استينا305بناء  
 به قضيه را ه ابالغ و تنفيو حکم باالی افراد يادشدهت موکول نمود.

ر هللا صافیت .2-9 تصميم گيری در مورد مسعود خان موسی غازیت مح
عبدالبصير فروغ و انجينر محمدافضل را به نسبت اينکه در مرحله استينافی 
ر هستندت به احضار  آنها و  تطبيق حکم در مورد شانت مشروط و موکول  غاي

 نمود.
ا  اشخا  ذيل را در زمره شرکای جرمی .2-11 هيئت قضايی محکمۀ استين

های کابل بانک دانسته  شيرخان فرنود و خليل هللا فيروزی در دستبرد به دارائی 
ر عدلی دانست :  و آنها را قابل تعقي

 .بانک کابل عامل هيأت معاون( شکران) هللا-
 .بانک کابل نظار هيأت عضو خان شيرين حاجی-
 . بانک کابل عامل هيأت عضو و کريدت شعبه آمر يتاباسوام-
 .بانک کابل قرضه بخن مدير احمدتميم-
 . عامل هيئت   عضو و بانک کابل مالی آمر پی متوچی-
 .بانک کابل قرضه بخن مدير کرول هللا-
 .بانک کابل هيأت عضو و اسبق معاون نورزاد فريدون داکتر-
 . بانک کابل هيأت وعض و بانک کابل ارشد مشارو سن جان-
 . بانک کابل  نظار هيأت عضو اکبر حسن-
ور -  .بانک کابل عامل هيأت عضو ج
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 مالی کابل بانک.  خطرات آمر ضياالحسن-
هيأت نظارکابل بانک.-  احمدجاويد عضو 
 نورخان آمر خطرات د افغانستان بانک. -
ر-  .بانک افغانستان د نظارت آمر اميرزاده هللا نجي
 .بانک کابل رزيابیا آمر سيفی نورهللا-
اهين صرافی کارمند ترا  فهيم- ر مورد دوبی در ش  قرار جدی عدلی تعقي

 . گيرند
وم الوکرت شرکت- ر عدلی افراد ف اشخا   و ها هيئت قضائی عالوه بر تعقي

ه در ذيل را نيز  سهيم قرضه اخو عنوان تحت بانک کابل های دارائی وميل حي
 دانسته است : 

 .ظاهر محمدطاهر حاجی-
ر داود المغ - وم الم نصي  .فار
 .نثاراحمد صوفی-
 .شکران هللا-
 .کوکده هللا حيات-
 .حيرتان نفتی أسيسات-
 .نفت کابل-
 .پامير هوائی شرکت-
 .داوی عبدالغفار-
 .حبيبی گلبهار-
 .طاهر محمد و جان هلک اخترگل-
 .تاور گلبهار-
اهين صرافی-  .ش
 .ستيل آريانا-
 .کرزی محمود-
 .فهيم عبدالحسين-
اهرگروپ-  .ظ
 .گروپ گاز-
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ا ت مطابق مۀ استين قانون تشکيل و ( 13) ماده( 12) فقره هيئت قضايی محک
 حکم و رارنوالیالحيت 

 قضای قرار و جمهوری رياست محترم مقام 9/7/1393(3) شماره
حکم به  بانکت کابل اختصاصی ابتدائيه محکمه صادره 10/12/1392(1)

ها وم الو دارائی و منجمد ساختن جايداد  در نمود و شان ذمت تاديه کر الیافراد ف
ر عدلی دانست  ذمت تاديه در تعلل صورت  . شانت آنها را قابل تعقي

دنان دو.2-11 و  خارجی کمپنی هئيت قضائی متوکره هم ها  قانون و واتر
 راپور و گزارف واقعيت ال  نکردهت دقت خوين اجراآت در را که دانها
 نيز اندت نموده فراهم بانک کابل قضيه مالی بحران برای را زمينه کرده و ارايه
ر قابل  . دانست عدلی تعقي

 
 

 

جزئيات حکم محکمۀ استينا  در مورد متهمين قضيۀ ( : 3) شماره جدول
 کابلبانک

مار
ش تعداد  ه

ضرر وارده به  نوع اتهام متهم
حکم  1مواد قانون دالر

 محکمه
جزای نقدی به 

 دالر
جبران ضرر به 

 دالر

تطهير پول  1 1
 334256078.6 و اختال 

م.ت.  3و م 46/ 1م 
ت  1/268پ. و م 

 م.  273و  156
سال  10

م  حب
237384867.

99 
33425607

8.6 

تطهير پول  1 2
 و اختال 

196632891.9
3 

م.ت.  3و م 46/ 1م 
ت  1/268پ. و م 

 م.   273و  156
سال  10

م  حب
137174981.

43 
19663289

1.93 

زمينه  3 3
م1 م   381م   سازی    سال حب

م  4 4 عدم اطال
 146و144ت  381م   دهی

 م  
ما ماه  6

م    حب

م  1 5 عدم اطال
م.  25م.   و  4م   دهی

   بری الومه ا.ا

م  1 6 عدم اطال
 24000 م.   381م   دهی

   افغانی

م  1 7 عدم اطال
   حبم گوشته م.   381م   دهی

شرکت در  16 
ر عدلی  شرکت در ضرر اختال     تعقي

                                                      
ه در اين جدول به اين معنی است؛ م.ت. پ : قانون تطهير پول؛ اختصارات بکار رفت 1

الحيت سارنوالی .  م.ت. .   : قانون تشکيل و 
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 18 
حيه و 

و  ميل
 دستبرد

 12/13م نا معلوم
 م.ت. . 

انجماد 
   دارايی

گزارف  2 
ر عدلی //  غير واقعی    تعقي

له رارنوالیهيئت قضايی يادشدهت .2-1  نفـری( 227) لست تا ساخت را مک
آنها را به عنوان افراد ذيدخل در بحران کابلبانک قلمداد  فرنود را که شيرخان

 .دهد قرار جدی بررسی کرده استت مورد
وم اخير حکمو در هی فرجام ندانسته وحق نهائی الوکر را ف  عليهم محکوم خوا
وم  را برای آنها بر اسا  قانون محفوظ دانست.  الوکر ف

 تميز محکمۀ د : اجراآت
ام دوسيۀ کابلبانک را ـارنوالی امنير ،  5/9/1393به تاري  ت عامه اور غر

مۀ ستره  به ديوان رارنوالیاز لوی غور نهايی و فرجام خواهیت تميز امنيت عا
 محکمه محول نمود. 

های محاکم تحتانی .1  تحليل و ارزيابی قضيه و فيصله 
ـارنوالی و متهمين فرجام خواه رهيئت قضايی ديوان تميز صورت اعتراضات 

های محاکم تحتانی را از نظر قانونيت تحت غور و ارزيابی قرار داد.   و فيصله 
همه جانبۀ قضيهت اعتراضات فرجام هيئت قضايی ديوان تميز در نتيجۀ  بررسی 

خواه را در مورد حکم محکمۀ استينا  وارد ندانستت صدور فيصلۀ ديوان 
 محکمۀ استينا  را :

در حصۀ هر يک شيرخان فرنودت خليل هللا فيروزیت محمدقسيم رحيمیت -
 مصطفی مسعودی و امين هللا خيراندين در چوکات احکام قانون دانست؛ 

ر عدلی شانزده نفر مظنونين و  همدنان فيصلۀ- متوکره را در حصۀ تعقي
و  و قانون دانها؛ انجماد دارايی های  متهمين و دو کمپنی خارجی واترها
اشخاصيکه در نص حکم محکمۀ متوکره تصريح گرديده است و بررسی لست 

( نفری را که شيرخان فرنود قلمداد نموده استت قانونی دانست و آن را 227)
 د نمود. عينا  تائي

ا  را در حصه مجازات  وم استين هيئت قضايی ديوان تميز فيصلۀ نمبر ف
هريک : محمد طارم ميرانت کمال ناصر کرورت محبو  شاه فروتنت ظفرالدين 
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ر  که از جمله مامورين و کارمندان  فقيریت شيرآقا حليمت بسم هللا و محمدعا
ل نمود؛ زيرا مجازات اداری و استخدامی بانک مرکزی و کابل بانک اندت تعدي

ر عمل جرمی شان سن ين دانست.   صادره شده در حق آنها را  به تناس
ر  هيئت قضايی موکور هرچند جرم متهمين را در قضيه ثابت و آنها را مستوج
مجازات دانست اما با در نظرداشت حاالت مدنی و اقتصادی و تبعيت شان از 

( قانون جزا را که حالت رأفت 146و  144اوامر مقامات مسئولت احکام مواد )
 پين بينی نموده استت در مورد آنها قابل رعايت دانست. 

مۀ تميز.2 هيئت قضايی ديوان امنيت عا  تصميم 
امه ستره محکمه در جلسه  با توجه به داليل فومت هيئت قضايی ديوان امنيت ع

ن 1393/ 10/9تاريخی  خوي
الحيت قوه قضائيهت رای ( قانون تشکيل و ص9( ماده)2به استناد حکم فقره )

ر  480خود را در مورد فيصله خ  شماره ) محکمه  20/8/1393( مو
 استينا  واليت کابل قرار ذيل صادر نمود:

يم هيأت مديره کابل .2-1 حکم استينا  را در حصۀ هر يک شيرخان فرنود رئ
هيأت عامل کابل بانکت متهمان قضيهاختال   بانک و خليل هللا فيروزی رئيم 

پول ت مبنی بر مدت ده سال حبم تنفيوی هر کدام آنها و جريمه نقدی  و تطهير
 آنها معادل پول اختال  شدهت تائيد نمود. 

نا  را در قسمت برائت محمدقسيم رحيمی و در حصه مصطفی .2-2 حکم استي
ر عدلی شانزده نفر مظنونين و متهمين  مسعودیت امين هللا خيراندين و تعقي

و  و قانون دادن ها ( و انجماد دارائی قضيه و دو کمپنی خارجی ) وا تر ها
های اشخاصيکه در نص حکم محکمه استينا  تصريح گرديده و همدنان 

 ( نفریت عينا  تائيد نمود. 227بررسی لست )
رم ميرانت کمـال ناصر .2-3 حکم استينا  را در حصه هريک : محمدطا

شده کرور و محبو  شاه فروتن که به مدت يک سال حبم تنفيوی  محکوم 
( قانون جزات 144( و )381بودندت تعديل نموده و هرکدام را وفق هدايت مواد )

 به مدت شن ماه حبم تنفيوی محکوم نمود. 
رهللا فقيری ت شيرآقا حليمت بسم هللا و  نا  را در حصۀ همدنان حکم استي
ر  که محکمۀ استينا  هرکدام شان را به مدت شن ماه حبم تنفيوی  محمد عا
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( با 381وده بودت تعديل نموده و هر کدام شان را مطابق حکم ماده)محکوم نم
( قانون جزا به مدت سه ماه حبم تنفيوی تخفيفا  146و 144رعايت مواد)
 محکوم نمود.

مۀ ستره محکمه4جدول شماره )  ( : حزئیات حکم دیوان امینت عا
 در مورد فیصۀ محکمۀ استیناف 

ره
شما

 

م اتهام تعداد متهم ا حکم استي نو  حکم تميز ن

 تطهير پول و اختال  1 1
سال حبم و جزای نقدی مبلغ  10

دالر و رد مبلغ  237384867.99
 دالر اختال  شده 334256078.6

 تآييد

و 137174981.43و جزای نقدی  سال حبم 10 تطهير پول و اختال  1 2
 تأييد دالر اختال  شده 196632891.93رد مبلغ 

مم6 زمينه سازی اختال  3 3  ماه3 اه حب

دهی 4 4 م  م3 عدم اطال  ماه 3 ماه حب

دهی 1 5 م   تأييد برائت عدم اطال

دهی 1 6 م   تأييد افغانی 24000 عدم اطال

دهی 1 7 م   حبم گوشته عدم اطال
 تأييد

ر عدلی شرکت در اختال  16 8  تأييد تعقي

 انجماد دارايی حيه و ميل  18 9
 تأييد

ر عدلیتعق تهيۀ گزارف غير واقعی  2 10  ي
 تأييد

 
 
 

 

  
  قضائیقضائیهای های ضايعه ضايعه 

مه مرحوم عتیق هللا روفی  زندگینا
الحببببا  قضبببباوتپوه عتيبب هللا )رؤفببببی( فرزنببببد 
مرحببببوم الحببببا  مولببببوی عبببببدالرؤ  در سببببال 
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در قريه )ذی واليت( ولسبوالی جلريبز واليبت ميبدان وردک چشبم ببه جهبان 
ليمبات متوسبطه را در ليسبه کشوده تعليمات ابتدايی را در ليسه نعمبان پبروانت تع

نن رهببار و تعليمببات ثببانوی را در مدرسببه علببوم شببرعيه پغمببان )مدرسببه امببام 
وهن کنونی( فرا گرفته و در سال « رح»ابوحنيفه وهنتون  تی شرعياځاز پ پ

 کابل فارغ وبه سلک قضاء پيوسته است.
ه ذيل را ايفا نموده است : مرحومی طی   سال خدمت صادقانه وظاي

ی محکمه ولسوالی ب رام واليبت پبروانت قاضبی محکمبه ولسبوالی پنجشبير قاض
واليت کاپيسات قاضبی ديبوان جبزای محکمبه اسبتينا  واليبت باميبان بعبدا  رئبيم 
ديوان جزای محکمه استينا  واليت باميبانت قاضبی محکمبه ابتدائيبه جبزای اول 

هارت آمبر ثببت اسبناد و  واليت کابلت رئيم محکمه ولسوالی پنجبوای واليبت کنبد
وثببايق شببهر نببو کابببلت رئببيم محکمببه ولسببوالی خببان آببباد خببدمتی ديببوان مببدنی 
محکمه استينا  واليت کابلت قاضی محکمبه سبروبی کاببل خبدمتی ديبوان مبدنی 
محکمه استينا  واليت کابلت عضو مسلکی رياست عمومی ثبت اسبناد و وثبايق 

ت رئيم ديوان مبدنی و منشی کميته علمی وثايقت آمرثبت اسناد و وثايق بريکوت
عامه محکمه استينا  واليت کابلت مفتن قضايی در بست سومت مفبتن  وم  و حق
قضببايی در بسببت دومت مببدقق قضببايی و آمببر ديپارتمنببت مببدنی و حقببوم عامببه 
رياسبت تبدقيق و مطالعببات سبتره محکمببهت عضبو سبتره محکمببه و قاضبی ديببوان 

عامه ستره محکمبهت رئبيم داراالنشباء شبورايعالی سبتره محکمبهت عضبو  امنيت 
نا  اداره  سبببتره محکمبببه و قاضبببی ديبببوان امنيبببت عامبببه سبببتره محکمبببهت کارشببب
حراسبببت قبببانون و امبببور قضبببايی رياسبببت عمبببومی اداره امبببورت معببباون اداره 
فرهن ی رياست عمومی اداره امورت معاون رياسبت تحريبرات رياسبت عمبومی 

محاکمببه  اداره امببورت عضببو سببتره محکمببه و قاضببی ديببوان تنببازم صبالحيت و
قضببات سببتره محکمببه رئببيم تحريببرات سببتره محکمببهت رئببيم اداره مسبباعدت 

حقوقی ستره محکمهت رئيم داراالنشاء شورايعالی ستره محکمه.
مرحوم عتيق هللا روفی در جريان خدمت در سيمينار هبای متعبدد قضبايی بحيبث 
ه بببوده ودر عببده ای از  عضببو سببيمينار ويببا عضببو داراالنشبباء سببيمينار موظبب

رعالوه اشتراک در کميسبيون سيم های آن بوده  ها منشی يکی از کميسيون  ينار 
هببببای تببببدقيق قضاياتمنشببببی کميتببببه علمببببی وثببببايق تببببدريم در کببببور  سببببتاژ 
قضاتاشببتراک در جلسببات تقنينببی تعضببويت هئيببت تحريببر مجلببه قضبباء ارگببان 
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نشراتی ستره محکمه ت اشتراک در سيمينار بزرگداشت از شخصيت جليل القدر 
اعظببم ابوحنيفببه "رح" در شببهر دوشببنبه تاجکسببتانت سببفر علمببی حقببوقی بببه امببام 

وم  جمهوری عربی مصرت ايتاليا و المغر  همدنان سفر علمبی در مبورد موضب
ثبت اراضی به فرانسهت هالند و دنمارکت سفر به امارات متحده عربیت بلجبيم و 

، عربستان سعودی فعاليتهای دوره کار ی وی سويدنت سفر رسمی به شهر ريا
 را تشکيل ميدهد.

سال کاری به نشبان عالمبه سبيدجمال البدين  مرحوم قضاوتپوه روفی در مدت 
های متعدد درجه اولت تقدير نامه  متعدد درجه دومت تقدير های افغانت تقدير نامه 

های متعدد درجه سوم و تحسين نامه هبای متعبدد نيبز مفتخيبر گرديبده اسبت  نامه 
  ببه اثبر حملبه تروريسبتی دشبمنان صبلح وثببات قبو مرحومی االخره صبح 

 مردم افغانستان به شهادت رسيد. 
وهمبدردی عميبق نسببت ببه شبهادت وی  اظهار تسبليت  ستره محکمه  .ا.ا ضمن 
واهبد تبا ببه مرحبومی بهشبت ببرين وببه فاميبل وبازمانبدگانن  از بارگاه الهی ميخ

 صبر جميل عنايت فرمايد.
 زنده گی نامه مختصر 

 قاضی عبدالمجيد فايز رحوممقضاوتمند 
قضاوتمند الحا  مولوی عبدالمجيد فايز فرزند الحا  مولبوی عببدالغفور نبادمتدر 

خورشبببيدی در يبببک  دهبببم مببباه حمبببل سبببال 
خانواده متدين وعلبم پبرور ديبده ببه جهبان  گشبود 

ببببه صبببفت کارمنبببددر رياسبببت حببب   درسبببال 
قا   واليت غور تقرر حاصل کبرد واز سبال  واو

)دوره مقاومبت( ببا ايجباد يبک ببا    تا  
مدرسببه خصوصببی بببه تببدريم وتربيببه  جوانببان 
ر وروز  وفرزنببببدان مسببببلمانان  پرداخببببت  وشبببب

بببا  مصببرو  تببدريم بببود تببا اينکببه در سببال 
ايجبباد اداره موقببت شببهيد قاضببی فببايز بببه عنببوان  
قاضببی در رياسببت محبباکم واليببت غببور انسببالک 

به حيث سرپرست رياست محکمبه مرافعبه واليبت  قضائی اخو نمود ووظايفی را
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ن هبای مختلبه محباکم  غور ترئيم محکمه شهری واليت غور و عضو در ديوا
واليت  غور ايفا نمبودواخير بحيبث عضبو ديبوان امنيبت عامبه محکمبه اسبتينا  

 واليت غور مصرو  خدمت بود .
هن بی واليبت غبور ببود . های درخشان علمبی وفر او  قاضی فايز يکی از چهره 

ضببمن اينکببه يببک  عببالم توانببا وممتبباز در بخببن هببای مختلببه شببرعيات وعلببوم 
های برجسبته وقاببل توجبه اف ايبن بودکبه در علبم  سالمی بود تيکی از شاخص 
رم العباده برخبوردار ببود .او يبک اثبر را پيرامبون  هوف خا ميراث از استعداد و

 اند.علم ميراث زير تحقيق داشت که با شهادتن  اين اثر ناتمام م
وا  کرده که دارای يک پسر وسه دختبر مبی باشبد قاضبی  وصو  يک بار ازد م

د  قضاء وظيفبه محولبه اف را باکمبال صبداقت  فايز مدت  سال در مسلک مق
وايمانداری انجام که کارکرد رفتار نيکن زبانزد خبا  و عبام اسبت . سبرانجام  

حرکت بود تدر  اين عالم بزرگ دين تشام اه حين که از مسجدبسوی منزلن در
نا  مرود سبوء قصبد قبرار گرفبت کبه در نتيجبه ببه  مسير راه از سوی افراد ناش

 رجه اعالی شهادت نايل گشت . 
 روحن شاد ويادف گرامی باد                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مه  زنده گینا
مه مه قاضی فهی مرحو
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اليت کاپيساء  1354د در سال مرحومه قاضی فهيمه  بنت گل محم هجری شمسی در 
م از اتمام تعليمات ثانوی  ديده به جهان گشود و پ

هن يالت عالی از پو هنتون کابل وتح ځی شرعيات پو
منسلک به  5/7/1384واکمال دوره ستاژ قضائی به تاري  

گرديده ووظايفی را به حيث قاضی درمحاکم سلک قضاء 
 1390يه ترافيک واز سال حوزوی شهر کابل تديوان ابتدائ

ه ابتدائيه احوال شخصيه  بدينطر  به حيث عضو محکم
 ابتدائيه کابل ايفاکرد.

بوده   مرحومه فهيمه قاضی صادم تمتعهد ووظيفه شنا
ک زن با يه محوله را به حيث ي حسا  عالی ا ووظا

م رسالت خطير قضائی انجام داد  وطندوستی وبا ح
هی از تامين حق وعدالت در  هيد ا ن صاو هاي هراسيده است .دار فيصله   ن

ر   نخست 1393قو  26مرحومه فهيمه باکمال اندوه بی پايان به روزچهارشنبه مو
ا  وبعد به گونه ظالمانه وبيرحمانه به قتل رسيده است .  اختط

 روحن شاد ويادف گرامی باد
 
 
 
 
 
 

 قاضی مستمند غوری

 

 

مبر اسالمبمناسبت ميالد سرور كاينات، و خاتم انبياء پيا  

(صلی اهلل عليه وسلممحمد رسول اهلل)   
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 ياار ولااهلل  دا  ااعد  يبااات  ي اار   ااهلل    

  هلل دنير لر به لار سناو ج الار    شع  ميالد

 شاارت  اارو  نااعزرنو د   ااهلل شااع  اا   لاا يع

 وسلاات ماارت دااعد دو ماار ت دم اار   ااهلليو  

 بااهللد دنناار  دو بيربااار    ااررو و  لااا رو   
 

 آ  ن اااهلل آجد   اااهلل زردياااع دج ود ور لااار   

 د لخبهللق پاي  پار  بات د هارد  باهللد      دشرف

 بااهللد جس اات زاار  زيهااو پاار  بيااعدد ج لااهت

 ددهاارد  ود  نااع  مي ردنااع دنااعو  ياار داار  

 آدماااو د  آدميااات دو اگااار  بي رناااه باااهللد

 

 د   ااهلل ماااف ير اات د  نااهللو دااعد نااهلل  ب اار

 ير ه پيغرت  هلل م ق ج وسلات ج  هللسياع باهللد   

 بااهللد درأاارل دج اايو جسااو هااه آمااع بگاار  ااهلل   

 جونااك هردماات اري اار  مباات ود ددد  باار د 

 ديو  هلل ميو  اعدأت برشاع ج  اب  ج لاالت    
 

 سر ظ مبات ج ر ار باهللد   اهلل د  بمار هلار        

 سااق  اارد ددد  الاار  برهلاار  د  شاار  ديااو

 زر ن هللد   ارب  دهللوشايع وجيات دو اگار     

 ميو س لت بهللدرر چيا  هاه  اهللهرد  ساردت   

 خت شاعآن   هاه دن ارو هلل هارد    بارجدد  بع

 

 ر آ دد  ياو  ر دباع  رد اع  سار  د   نات را     

 ياار ولااهلل  دا بياار دسااهللد   دو ماار ب اايو     

 ااار  بااه أرباار  الاار  پاار  د  آود   ااهلل  

 ز اات وجشااو هري اارف د  پر ااهلل لاايلر   ااهلل

 آدميت ار  زر ت د   اي  اار  د ااد   اهلل    

 رناات پيااعد د  پيرماات وسلاات جد    ااهلل   

 ديگر  اارت  ااهلل ب اا يع آ  ن ااهلل آجد   ااهلل    

 

 دمااهلل   هاارد   ااهلل باار  هللسيااع  دف ه رياار 

 لاارجو درااا ج ااردددياا  ي ااعت نااارف د  

 ي طاارف ه ااهرو ناارسق ي طاارف اااهللو جا اار 

 باار هلاار  وباات ج بااو وسلااو جاااهللو ج نااروجد 

 باارو دي اار د   ااهلل ماااف ير اات د  نااهللو دااعد 

 

  ااهلل ش رلاار هااردي  باار ود  دياارج ود  شاار 

 ز ت ير ع مگر  ربر   اهلل بار رار باهللت ج بار     

 د هخااارو اااارجدد   نااات د  جد زگااار   

 اگا ود دهللدناع   اهلل د  دار  ماخ ت داهللدو ر     

 عدو  ضااا ج ددناا  ساار ظ مباات ج ر اار پرلاا

 

 الار  د  ي يا مقاعت  اهلل ير ات دياو مار ت      

  جد اال  ز هه يو مخصهللص بخ  گر   دف

 ضاال   ر أيرمات باهللد دياو مار ت هاع  شارت       

 ررشو ود هه  هللدهللدنع  سال مم  وسلت بهللد

  يك برشع دجلاهعدوف  ار دباع  رد اع  سار      

 

 بگر  جو د   ي  مرمت رنت رر د اعدد  ياو  

 دسهللد  مر ده هلل  ساعي  لارد  ياو   نينت ديو 
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 دااهللدو ر د  دماات  هللهيناات ده ااهلل  دو اگاار 

 آ  ي ااو ود زاار  باار بااهللد  دود  جدد  دجو  

 دشاالو سااق ددود دج آر ااك نااربهللد  ماار    

 

 ير ولاهلل  دا ن اررو  ار هاه مار بي ار شاهلليت       

 ماار  پاار د هردزاار  ود  ااهلل   وسلاات دلااه ير 

 دماات دلااالت ود بيااعدو هااو د  دااهللد  ماار  

  شت ج ن  ايو دلات  صاهللير منابلرنر   اهلل     
 

 دماات  ااع پاارو  دو راار  دجيااه د هاارد  يااو  

 جد  دزر ب ايع  دهللد لهلل  رالهت اارد  ياو  

  ر ن رشع دو اگار  ررزاا منابلر   دد  ياو    

 

 م ااابو د   اار شاا ر  جدد  لااي ر شااهلليت   

  ر د يو زت ز ه و د   طا   اهلل پياعد شاهلليت    

  ر   يك د طرف ار  بخ ار رلاه برپار شاهلليت    

  اار باارو دزاار  ي اار شااهلليت د ه اار و هااو هااه
 

 

 ل ع ج بي هللدييت د   رجغ ارجدد ااااامنه

 ابهللة هو  ر هه ي عت مرشق ج شيعد شهلليت
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