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  هایهایمـالمـالازمتحدالازمتحدال
 ستره محکمه

 
 140الی 232شماره متحد المال 

 داراالنشاء  شورای عالی : 2030ر2ر13مورخ 
شورای عالی ستره محکمه به مقصد انسجام تقاضا های تبدیلی محکمـه در قضـایای مـدنی و    

 :نمود هدایت ذیل را صادر 2303قرار مصوبه  2031ر21ر3تجارتی طی جلسه مورخ 
کـه   کمه دردعاوی مدنی و تجـارتی ) داراالنشاء شورای عالی از پذیریش متقاضیان تبدیلی مح

بحیث مدعی قراردارند ، خود داری نماید و به ریاست محکمه استیناف والیت مربوط بنگارنـد  
تا راجع به انفصال قضیه محکمه مربوط را مکلف سازند . در صورتیکه مدعی درمـورد قاضـی   

د به تقاضای رد قاضی مشکلی داشته باشد بدون اینکه قضیه ازمحکمه ذیربط تبدیل گردد ، میتوان
 مبادرت نماید .(

 2030ر2ر12مورخ  010الی  142متحد المال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی :

محکمه استیناف والیت کابل استهداء نموده که مدعی خواهان این است تا عواید مدعا بها کـه  
انکهـای دولتـی   در ید تصرف مدعی علیه قراردارد الی طی محاکم ثالثه طورامانت در یکی از ب
 گذاشته شود اما مدعی علیه این موضوع را رد نموده مخالف قانون میداند.

دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم جریان موضوع را تحریر و طالب هدایت شده اند که آیـا  
بها گرفته شود ویا به عریضه مدعی علیه  که  مدعابه اساس عرض مدعی تجویز به تحویلی عواید 

است ترتیب اثر داده شود زیرا هردوجانب ازمقام عالی ستره محکمه درمورد فوق احکام  ذو الید
 حاصل داشته اند .

جلسه مـورخ  رمطلب مورد استهدا پس از ا برار نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات بالتفصیل د
 00شورای عالی ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفت و طـی مصـوبه شـماره     2030ر2ر3

 صادر گردید:هدایت ذیل 
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) تعلیق تصر ف ممکن است تدابیر احتیاطی دردعاوی ازموارد موجه میباشد ، درحالیکه مـدعی  
تخاذ تامینات باشد محکمه که اسناد مثبته مدعی را تحت مداقه قرارداده در صـورتیکه  ابها قابل 

ده بر مدعی مدعی دلیل و اسناد مثبته داشته و نیز مدعی علیه تضمین بدهد که جبران خساره عای
بها را تالفی مینماید ، محکمه درمورد عواید مدعا بها تجویز مبنی بر تحویلی آن به بانک اتخـاذ  

 کرده میتواند  (
 داراالنشاء شورای عالی : 2030ر2ر4( مورخ 07( الی )2متحد المال شماره )

یباشـند ،  شورای عالی ستره محکمه با توجه به اینکه محاکم مرجع آمال و آرزو های مردم م
 مراتب ذیل را تصویب نمود : 2247قرار مصوبه شماره  2031ر21ر23درجلسه مورخ 

طوریکه مبرهن است قضا ء مطابق احکام شریعت و قانون روی مسایل مهم حیاتی و منازعات 
 اشخاص حقیقی و حقوقی که به پیشگاه آن اقامه میگردد رسیده گی می کند .

شور بوده درامر تامین عدالت وحاکمیت قانون وظیفـه  قضات درمجموع ممثل قوه قضائیه ک
بس گران و مسئولین خطیر را به عهده داشته شرعًا وقانونًا موظف میباشند تا حق را بـه حقـدار   

 برسانند .
ستره محکمه  بادرنظرداشت موقف  قانونی و اجتماعی قضات همواره سعی و تـالش نمـوده   

و به طور مناسب تامین گردد که اقدامات اخیر دولت  است تا حقوق و امتیازات آنان هرچه بهتر
درین مورد سبب شده است تا هر قاضی در زنده گی روزانه و آینده خود مطمئن گـردد کـه از   

 حقوق و امتیازات استثنایی برخوردار بوده و مورد عنایت خاص قانون و دولت قراردارد . 
مسجل میباشد ، این است تـا در    همچنان هدف اساسی از تشکیل محاکم طوریکه در قانون

محا کم همیشه بروی اشخاص باز بوده وقضات محترم درتمام اوقات رسـمی آمـاده خـدمت    
 گزاری به مردم باشند .

بنابران به عموم قضات هدایت داده میشود تا جهت مواظبت  از امور محوله شـان و ایجـاد   
 سهولت برای مراجعین مراتب ذیل راجدًا  رعایت نمایند :

طوری که طی متحد المالها و هدایات متواتر تاکید شده است عموم قضات مکلف اند تـا   -2
درتمام اوقات رسمی به وظیفه محوله حاضر باشند و هیچگاه غیابت  منسوبین قضـایی محـاکم   

 بدون اطالع قبلی به مقام ذی صالح  و بدون عذر قانونی موجه دانسته نمیشود .
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کیفیت مدنظر گرفته مواعید قانونی رادررسیده گی قضـایا  محاکم سرعت عمل را توام با   -1
 وقطع منازعات به طور دقیق رعایت نمایند .

هماهنگونه که قباًل هدایت داده شده است روسای محاکم استیناف یـک روز رادرهفتـه    -0
 برای سمع شکایات وارده و بررسی دقیق تعیین نموده ر فع مشکل نمایند .

 ضالت دو موضوع مدنظر گرفته شود :دررسیده گی به شکایات و مع -4
 الف : شکایات مراجعین علیه منسوبین محکمه .  

    : شکایات منسوبین محاکم درامور ذاتی آنان .  
درهردو مورد روسای محاکم استیناف رسیده گی الزم نموده رفع مشـکل نماینـد و عنـد    

 االیجا  موضوع را  به ستره محکمه مطرح نموده و هدایت بخواهند .  
روسای محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه درمورد تطبیق مندرجات این مصوبه مسـئول و   -3

 مکلف میباشند .
مفتشین قضایی و گروپهای مراقبت قضایی درمواقع بازدید از محاکم مراتب این مصوبه را نیز  

 مدنظر گرفته از تطبیق آن کسب اطمینان نمایند .
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 پژوهش ونگارش:

 «راجی»وتپوه یادگار قضا
 

  توضیح مفاهیم قانون مدنیتوضیح مفاهیم قانون مدنی
 درمورد اشخاص حقیقی وحکمی
 باارائه مثالهای عملی وتطبیقی

 تابعیت –ارم همبحث چ
 :33 ۀماد

 تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد.
 توضیح:

ت بمعنی خـادم  دیگرتابع وتابعی تبع بمعنی انقیاد وفرمانبرداردبوده وجمع آن اتباع است ویابعباره
یر نیزآمده است ودراصطالح قانون گزار کلمه تابعیت به افراد یک مملکت اطالق میشودکه ونظ

درآن متولد وزنده گی داشته وتابعیت آنرا طبق قانون خاص حاصل می نماید،مانندتابعیت افغـانی  
ی ونظام توسط قانون خاص تنظیم گردیده ورابطه افرادملت را راجع به موضوعات سیاسی وحقوق

 عامه بدولت متبوعه مرتب می سازد.
مثاًل: درموضوعات سیاسی ودولتداری حق انتخا  شـدن وریی دادن را دارد ودرموضـوعات   
حقوقی، حق کسب ملکیت ، سرپناه ، تعلیم وتربیه وغیره راداردوحق وملکیت از تعرض مصئون 

بیشتر قـانون خـاص    است ودولت متبوعه ازآن حمایه مینماید، بهرحال غرض کسب معلومات
 تنظیم تابعیت افغانی مالحظه شود.

 فامیل –مبحث پنجم 
 :33 ۀماد

 فامیل انسان متشكل از اقاربیست كه توسط یك اصل مشترك با هم جمع شده باشند.
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تعریف فامیل :  فامیل یک نهادحقوقی است که برپایه روابط خاص میان حداقل یک زن ویکمرد 
 ( این قانون چنین آمده است:30ماده )بوجود می آید. روابط خاص در

ازدواج عقدیست که معاشرت زن ومردرابه مقصدتشکیل فامیل مشـروع گردانیـده حقـوق    »
وواجبات طرفین رابوجودمیآوردازقبیل مهر،نفقه زوجه ، حقوق میراث ، ثبوت نسبت وحرمـت  

 «.مصاهره
وغیرمستقیم  است کـه   ( این قانون ذکر شده است شامل قرابت مستقبیم33اقار  که درماده)
 ( بطوردقیق بیان شده است.32تعریف آن درماده )

 :32 ۀماد
ـ  ـقرابت مستقیم عبارت از نس بت بـین  ـبت اصل و فرع می باشد و قرابت غیر مسـتقیم نس

 د.ــكه یكی فرع دیگری باشنكه دارای اصل مشترك بوده بدون ای  اشخاص است،
 توضیح:

اپدر که پدراصل است وفرزنـدفرع. اماقرابـت غیرمسـتقیم    قرابت مستقیم  مانند: رابطه ولدب 
برخالف قرابت مستقیم یکی اصل وطرف دیگر فرع نیست  نظر به  اصل مشترکی کـه بـاهم   
دارندقرابت ثابت است مثل رابطه دوبرادر که اصل مشترک دارند که عبارت ازپدرشـان مـی   

 باشد.
 :37 ۀماد
ده و ـناخته شـه شـدرج به اصل، هر فرع یك به درجه قرابت مستقیم از فرعـ( در محاس2)

،مثال : پسر پسر  احمد که درجه قرابتش با احمد درجه خود اصل درین محاسبه شامل نمی باشد
   دوم وقرابت پسر احمد یا احمد درجه اول است .

ر فـرع  ـل مشترك و عكس آن، هصـرع به اـ( در محاسبه درجه قرابت غیر مستقیم از ف1)
ـ ـحاسبه شمـن ـته شده و اصل مشترك دریاخـیك درجه شن ـ ـامل نم .مثال : اشدـی ب

قرابت برادر یا برادر که درجه دوم وقرابت برادر یا برادرزاده درجه سوم وقرابت پسر عم با پسر 
 عم درجه چارم است .  
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 مثال برای محاسبه درجه قرابت مستقیم : 
 اصل مشترک   

 پسر درجه اول

 پسرپسر درجه دوم

 پسرپسرپسر درجه سوم
 مثال برای محاسبه درجه قرابت غیر مستقیم :

 اصل مشترک
 پسر -0 پسر -1
 پسر پسر -4 پسرپسر -2

که قرابت برادر با برادر درجه دوم وقرابت برادر با برادرزاده درجه سوم وقرابت برادرزاده بـا  
 برادرزاده درجه چارم میباشد.

 :33 ۀماد
 ناخته میشود.ـزوج دیگر به عین قرابت و درجه شورد ـین در مـار  یكی از زوجـاق

 طورمثال:
فاطمه زوجه مسعود است وباهم قرابت نسبی ندارند . درهمچو حالت در احتسا  درجه قرابت 
،قرابت مسعود با پدر فاطمه درجه یک وبا برادر وی درجه دو با بـرادرزاده اش درجـه سـوم    

ه با پدر ،برادروبرادرزاده مسعود واین احتسا  میباشد . وبه همین ترتیب است درجه قرابت فاطم
درجه از لحاظ قرابت مصاهره است که زوج درعین درجه زوجه قرار می داشته باشـد کریمـه   
زوجه احمداست وباهم دختر کاکا و پسر کاکا هستند .درهمچو حالت درجه قرابت کریمه بـا  

 سبی میباشد .احمد درجه چارم  میباشد واین احتسا  درجه از لحاظ قرابت ن
الزم به تذکر است که رابطه بین زوج وزوجه همان عالقه زوجیت بوده ودرجه یی از درجـات  

 قرابت نمی باشد .
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همچنان  محمد زوج فاطمه متوفیه نسبت آن به زوجه قرابت غیرمستقیم شناخته شده ومحمـداهلل  
طمه متوفیه مسعود زوج ومسعودنامان که اقار  مستقیم وغیرمستقیم شناخته میشوندازمتروکه فا

یک سهم ازجمله چهار سهم وباقیمانده راکه عبارت از سه سهم است،محمداهلل پـدر واقـار    
 درجه اول فرضًاو عصبتًا بارث می برد.

 ازدواج –مبحث ششم 
 :30 ۀماد

ردانیده ــامیل مشروع گـشكیل فترد را به مقصد ـست كه معاشرت زن و مـازدواج عقدی
 وجود می آورد.ـن را بـرفیات طــحقوق و واجب

 توضیح:
ازدواج  ازکلمه تزوج ویازوج امریة بامریة تاهل بهاگرفته شده زوج درلغت به معنی ضم )جوره(  
خط، وقرین هرواحدزن وفردهمراه دیگرمیباشد. ودراصطالح شـرع وقـانون عقدیسـت کـه     

ع گردانیـده ،  معاشرت زن ومردرابه مقصدتشکیل فامیل وبقای نسل انسان ذکورواناث مشـرو 
بیل مهر،نفقه زوجه ، حقوق میـراث ، ثبـوت نسـب    وواجبات طرفین رابوجودمیآوردازق حقوق

 وحرمت مصاهره .
البته این ازدواج وعقدنکاح بین زوجه وزوج مسلمان زمانی مشروع ومنعقد میگردد که طـرفین  

عی وقـانونی  عقد برضایت کامل باتکمیل سن قانونی ازدواج ناکح ومنکوحه ودارای اهلیت شر
دریک مجلس درحالیکه هیچگونه موانع ازدواج نباشد بحضور دونفرشهودحرین ، عاقلین، بالغین 
، سامعین ،فاهمین ،مسلمین ،رجلین ویایک مرد ودوزن به تعاطی الفاظ ایجا  وقبول  که یکـی  

ج بآن آنهابه لفظ ماضی ودیگری به مستقبل تعبیر میشودمنعقدوصحیح گردیده احکام وآثار ازدوا
 (2«) زوجنی فیقول زوجتک»مرتب می گردد. الفاظ ماضی ومستقبل ایجا  وقبول چنین است
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 :32 ۀماد
ت ــرتیب و ثبـربوط در سه نقل تـم ۀوسط ادارـرسمی ت ۀد ازدواج در نكاح نامـعق( 2)

ل آن داده ــك نقـد یـر یك از طرفین عقـوط حفظ و بهـمرب ۀمیگردد، اصل آن در ادار
الع اداره ثبت سـجالت  ــر مخصوص باطـت به دفاتـعد از ثبـقد ازدواج بـعمی شود. 
 شود.ـون رسانیده میـن قانایـ( 43) ۀمندرج ماد

 
 تبصره:

فقره اول ماده فوق طریق شکلیات عقد ازدواج رابیان میدارد. هرگاه  عقـدازدواج قرارشـرح   
ـ 30وتفصیل فوق  مندرج ماده ) دنکاح یعنـی زوجـه وزوج   ( این قانون منعقد گردیدطرفین عق

بادرخواست رسمی طی عریضه بمقام اداره مربوط باتذکره تابعیت وشهودمعرفت وشهودعقدنکاح 
ودودوقطعه فوتوی خودها حاضرگردیده درخواست ترتیب وثبت عقدازواج رادرنکاحنامه رسمی 

م داخل اقدا دواج درنکاح نامه رسمیمی نمایندباالثر محکمه  واداره مربوط ترتیب وتثبیت عقداز
شده بعد ازاخذقیمت نکاحنامه رسمی واخذ اقرارمجددناکح ومنکوحه وتعیین مهرمعجل ومؤجـل  
وتائید عقدنکاح ازجانب شهودعقدنکاح درنکاحنامه رسمی وگذاشتن امضاء وشصت انگشـت  
ناکح ومنکوحه وشهودعقد وبعد ازثبت آن به کنده نکاحنامه رسمی وطی مراحل وبعد از امضـاء  

أت قضایی اداره مربوط یک یک نقل آن برای ناکح ومنکوحه داده شده بعدًا موضـوع  ومهر هی
( این قـانون ارسـال   43عقدنکاح وازدواج به دفاترمخصوص اداره ثبت سجالت مندرج ماده )

واطالع میگردد تاحالت مدنی شان دردفتـر مخصـوص اداره ثبـت سـجالت دولتـی درج      
 شده بتواند.گرددوعندالضرورت بمالحظه آن رفع مشکل 

( اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممكن نباشد، به نحو دیگریكه برای ثبت اسناد رسـمی  1)
 پیش بینی شده است، صورت می گیرد.
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 توضیح:
درتذکره نفوس وتابعیت ناکح ومنکوحه ستونی بنـام حالـت مـدنی وجودداردکـه کنـده آن      

رحالـت فـوق نـاکح ومنکوجـه     دردفترریاست ثبت نفوس وتذکره وزارت داخله اسـت ود 
میتوانندنکاحنامه رسمی خودهارابدفتر مذکوربرده  درتذکره نفوس وتابعیـت خودهاتغییرحالـت   
مدنی شان راهم درتذکره نفوس خودوهم درکنده آن توسط مامورین مؤظف دولتی مذکورمعامله 

 وبرسانند.
 :31 ۀماد

 ر نباشد.یـدت غـح وعـاه در قید نكـواز دارد كـا زنی جـنامزدی ب
زیرا: نامزدی یک وقت مناسب برای شناخت طرفین )نامزدوفامیل آنها(بوده برای جانبین زمینـه   

رامساعدمی سازد تادرمورد عقدنکاح آینده شان برای فکرکردن ودرک خو  وقت کافی داشته 
باشند، هرگاه طرفین ازدواج رابرای تشکیل فامیل خو  مناسب دانستند،میتوانند عقـد ازدواج  

(  ایـن قـانون   34(  این قانون رسمًاانجام نمایند. درغیرآن مطـابق مـاده )  30رامطابق ماده )
 میتواننداز آن منصرف وجلوندامت واختالفات فامیلی  رادرآینده بگیرند.

 :30 ۀماد
ن بعبارت صریح و كنایه و در عـدت وفـات   یا باـرجعی ی گاری زن در عدت طالقـخواست

 واز ندارد.ـبعبارت صریح ج
 توضیح:

خواستگاری زن درعدت طالق رجعی بعبارت صریح وکنایه جوازندارد، زیرا درطـالق رجعـی    
رابطه زن وشوهر درایام عدت بمنظوراستبراء رحم باقی است وعالوه برآن شـوهر زن مطلقـه   
میتوانددرایام عدت بموافقه ورضائیت  طرفین بدون تجدیدعقدنکاح به زن خودمراجعه نمایـدبناء   

 اری زن مطلقه رجعی جواز ندارد.خواستگ
خواستگاری زن درعدت طالق باین بعبارت صریح یاکنایه نیز جواز ندارد. زیرا: رابطه زوجیـت  

( این قانون 233درایام عدت که بمنظوراستبراء رحم میباشدباقی است وعالوه بران مطابق ماده )
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گاری زن مایدبناء  این خواسـت تده ازدواج نقبل ازتکمیل عدت هیچ کس بدون زوج نمیتواندبا مع
معتده  کدام فایده ندارددرعین حال یک نوع تجاوز وتعـرض برحـق شـوهر وقـانون مـی      

 باشدلذاجوازندارد.
خواستگاری زن درعدت وفات بعباره صریح جواز ندارد، زیراعدت شرعًا جهت استبراءرحم زن  

مراض جنسی مفید اسـت  ازبقای آ  منی شوهر متوفاء واجب شده است که جهت وقایه برخی ا
عدت عبارت ازمدت معینیست که باانقضای آن تمـام  -( این قانون 237هکذابمالحظه  ماده )

آثار مرتبه ازدواج ازبین میروددرحالیکه درایام عدت برخی آثار ازدواج ازقبیل مسکن، نفقه زوجه 
ن زن معتـده  مطلقه وعدم خروج زن ازبیت شوهر میباشدکه این هم یک  نوع ر ابطه زوجیت بی
 وفات ومرد متوفی است بنابران خواستگاری زن درعدت بعباره صریح نیز جوازندارد.

 :34 ۀماد
 یك از طرفین می تواند از آن منصرف شود. نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هر

زیرا: طوریکه درمتن ماده ذکرشده است نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است وایجا  وقبول 
ق مقرره وشرایط ازدواج وعرف وعادت مردم صورت نگرفته باشد هریک ازطرفین نـامزدی  طب

می تواندبادرنظرداشت مصلحت آینده خودها ازآن منصرف شودبخاطریکه درموردکدام عقـدی  
 صورت نگرفته است.

 :33 ۀماد
ف در صـورت انصـرا   واندـهدیه دهنده می ت  داده باشد، زد خود هدیهـزد به نامـهرگاه نام
 ر انصرافـاید. اگمـن یا قیمت روز خرید آن رامطالبه نـودیت هدیه،عیـمقابل و موج جانب

 رد آن را به  ردیده باشد،ـگ الكـاز طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هالك و یا استه
 طالبه كرده نمیتواند.ـصورت م یچه

 توضیح:
به قیمت مبلغ پنجاه هزار افغـانی بـه   طورمثال: احمدبا فاطمه نامزدشده ویک گردن بندطالیی را

( ایـن قـانون   34فاطمه نامزد خودهدیه داده است بعدازگذشت مدتی ، فاطمه مطـابق مـاده )  
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ازنامزدی منصرف میشود،احمد میتواند درصورت موجودیت هدیه ، عین هدیه را از فاطمه مطالبه 
د،وشرایط رجـوع ازهبـه    نماید زیرا از نظر فقهای کرام هدیه حکم بخشش وهبه بالعوض رادار

( قانون مدنی چنین آمده است: درحاالت آتی رجـوع ازهبـه   2101مربوط  درفقره اول ماده )
 عذر معقول پنداشته میشود:

درحالیکه موهو  له وجایب خویش را ادرمقابل واهب طوری اخـالل نمایدکه عملـش  بـی   »
 «اعتنائی مطلق دربرابراوتلقی شود.

جانب فاطمه هدیه گیرنده وموهو  له صورت گرفته واین عمل فاطمه چون انصراف ازنامزدی از
درمقابل احمدهدیه دهنده واهب بی اعتنایی مطلق دربرابراحمدواهب تلقی گردیده وصدمه بزرگی 
بحیثیت اجتماعی وفردی وی واردکرده است وعالوه بران طرفین حیات داشته وگردن بندطالئی 

(  قانون 2102رمعقول پنداشته میشودبنابران مطابق ماده )نیزموجودباشدشرایط رجوع  ازهبه عذ
 مدنی احمد میتواند عین طالء هدیه شده را ازفاطمه نامه  هدیه گیرنده وموهو  لها مطالبه نماید.

. اگرانصراف نامزدی ازطرف احمدهدیه دهنده صورت گیردیاهدیـه هـالک ویااسـتهالک    1
 ازهبه بهیچ صورت  مطالبه کرده نمیتواند. گردیده باشدردآنرانسبت عدم وجودشرایط رجوع

 :33 ۀماد
ید وقـت  ـجا  و قبول صریح كه فوریت و استمرار را افاده كند بدون قـد ازدواج با ایـعق

 در مجلس واحد صورت می گیرد.
طورمثال: احمد بافاطمه اراده ازدواج صحیح داشته وبعدازتکمیل خواسـتگاری  بـه رضـائیت    

کارهای مقدماتی امورازدواج هردوجمعـًادرمجلس واحـده عقـدنکاح    وموافقه طرفین وانجام 
حاضرگردند،نخست فاطمه منکوحه مذکوره بحضوراشخاص اهل مجلس حاضرین وشـهودرجال  
احرار،مکلفین ،مسلمین،عاقلین ،بالغین ،سامعین ،فاهمین ،درحالیکه درعقدنکاح شان هیچگونـه  

رضاعی خودرا راجع به عقد مذکوربیان دارد: من موانع شرعی وقانونی نداشته باشد ، چنین اراده 
( شهرکابل درحالیکه مکلفه،رشـیده وخالیـه   2فاطمه بنت محمداکرم قوم تاجک ساکنه ناحیه )

رافغانی اازنکاح وعدت غیر بوده ومیباشم برضائیت کامل نفس خودرابه عـوض یـک صـدهز   
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وزوجیـت بـرای    مهرمعجل و دوصدهزار افغانی مهر مؤجل  غرض معاشرت خودواحمـدناکح 
احمدناکح حاضرهذادادم وتزویج نمودم وخودراغرض تشکیل فامــیل تسلیم وی نمودم. ثانیًا 
فی الفور احمدناکح مذکوردرهمان مجلس واحده عقدنکاح در حالیکه شخص مکلف ورشیدبوده 
بحضورهمان اشخاص حاضرین مجلس وشهودموصوفون درمقابل ایجا  شرعی فاطمه منکوحـه  

(  شـهرکابل  22جوا  قبول بدهد: من احمدولد محمودقوم تاجک ساکن ناحیه ) مذکوره چنین
درحالیکه دارای اهلیت شرعی وقانونی خودبوده ومیباشم برضـاورغبت کامـل قبـول نکـاح     
مذکوررانموده نفس مسمات فاطمه نامه رابه عوض مهرین مسمی برای خودبه تـزویج صـحیح   

صریح قبلت  به غرض زوجیت ومعاشرت خود بحضوراشخاص حاضرین وشهودموصوفون به لفظ 
 وفاطمه هذه  قبول نمودم وامورزوجیت رابین طرفین رعایت مینمایم.

چون اینعقد ازدواج به ایجا  وقبول صریح که فوریت واستمرار راافاده میکند، بدون قیـدوقت  
ر آن ( این قانون تمام آثـا 30درمجلس واحدصورت گرفته است بناء  صحیح بوده مطابق ماده )

 ازقبیل نفقه زوجه ، حقوق  میراث ،ثبوت نسب  وحرمت مصاهره مرتب میگردد.
 :32 ۀماد

ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن بزمان آینـده عقـد شـده    
 نمیتواند.  

طورمثال: ولی مخطوبه برای خاطـب بگویـددخترم رابرایـت دادم درصـورتیکه تونیزنواسـه      
امله دار خودرابعد ازوضع حمل برای پسرم بدهید. این شرط غیر محقـق اسـت   ودختردختر ح

زیرامعلوم نیست که آیاحمل زنده تولدمیشودیاخیر؟ درصورتیکه زنده بدنیابیایدبازهم غیرمحقـق  
واج ازجمله عقودی است که بایدمحقق ومفیـد فـی   داست که دختراست یاپسر؟ درحالیکه از
آن بزمان آینده که مثاًل: ولی مخطوبه برای خاطب بگویـد   الحال باشد، همچنان مضاف ساختن

دخترم رابعدازگذشت یکماه برایت دادم ،این شرط مضاف بزمان اینده نسبت عدم اتحـادمجلس  
 واحدوعدم فوریت آن عقدنکاح منعقدشده نمیتواند بلکه باطل است.
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 :37 ۀماد
عقـد    هـداف ازدواج باشـد،  هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود كه مخالف قانون و ا

 صحیح و شرط باطل پنداشته میشود.
 طورمثال:

اگرزوجه درحین عقدنکاح شرط گذارد که زوج خانم اولی اش راطالق دهد ویااینکـه طـرفین   
عقدشرط گذارندکه هریکی اززوجین حق انصراف ازدواج را درمدت معینه دارند، چنین شـرط  

مقتضی عقد ازواج میباشدلهذا عقدصحیح وشرط  درعقدنکاح خالف شرع و قانون بوده وخالف
 باطل پنداشته میشود.

 :33 ۀماد
ـ گرفته و برای هریك از زوجه ها مـگر قرار نـدر عقد ازدواج بدل زن، بدل زن دی هر ـــ

 گردد.ـمثل الزم می
 توضیح:

ازدواج بدل یک زن بزن دیگری درشریعت اسالم بنام نکاح شغار معروف است کـه هرکـدام   
هامهرخانم دیگر قرارمیگیرد، این نوع نکاح درشریعت اسالم مجازنبوده  بـرای هریـک   ازخانم 

اززوجه هامهرمثل الزم میگردد، بخاطریکه انسان شرعًا مال نبوده وچیزیکه مال نباشد وبه عوض 
مهر ذکر شوداصاًل باطل بوده وعقد ازدواج بدون تعیین مهر صحت داشته وبعدًا بـرای هریـک   

 مثل الزم میگردد.اززوجه ها مهر 
 :20 ۀماد
انزده سالگی را تكمیـل  ـش ( و اناث27لیت ازدواج وقتی كامل می گردد، كه ذكور سن )ـاه

 باشند. كرده
زیرا: ذکورواناث باعتبار خلقت وحالت طبعی فزیکی اعضاء بدن باهم متفاوت بوده وقشر انـاث  

بناء  قـانون گزار،تنهادرقسـمت   زودتر وپیشتر ازذکوربالغ میشوند وآماده عقدازدواج میگیردند
(  راتعیـین  23( وبرای اناث اکمـال سن)27ازدواج، اهلیت ازدواج رابرای ذکوراکمال سن )
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نموده است. ودراجرای معامالت سن رشد واهلیت حقوقی برای ذکور واناث هجده سال مکمل 
 ید.ی را یکسان  اجراء می نمابشمسی میباشدودرحالت صحت عقل معامالت دنیوی ومذه

 :22 ۀماد
ـ  باشـد،  نكـرده  تكمیل را قانون این( 20) ۀتر سن مندرج مادــرگاه دخــ( ه2) قد عـ

 ه میتواند.ـورت گرفتـبا صالحیت ص ۀدر صحیح التصرف یا محكمـازدواج وی تنها توسط پ
 توضیح:

پدر یاپدر کالن زمانی صحیح التصرف شناخته  میشودکه مسلمان،عاد ل، متشرع ، شفیق ،دارای 
قل سلیم ودراک مصلحت ازدواج صغیر وصغیره باشد چنین پدرصحیح التصرف می تواندصغیر ع

وصیغیره خودراوالیتًابشمول محکمه باصالحیت بمهرمثل ویامناسب همراه طرف مقابـل ازدواج  
 نماینداین ازدواج صحت داشته خیار بلوغ برای صغیر وصغیره باقی نمی ماند.

قار  غیر مستقبم ازقبیل برادر،کاکا، وپسـران آنهاصـورت    هرگاه تزویج صغیروصغیره توسط ا
 گیرد،خیار بلوغ برای صغیر وصغیره باقی میماند.

 ندارد. ه جوازــچ وجـیه ه( سال ب23متر از )ـیره كــد نكاح صغـ( عق1)
 تبصره:

( راازپدر صحیح التصـرف  20( قانون مدنی ازدواج دخترکمتراز سن ماده )22فقره اول ماده )
( سـال راممنـوع   23مه باصالحیت دانسته است  .درفقره  دوم ازدواج صغیره کمتر از)یامحک

( تعمیم بوده وفقره دوم ماده مذکورتخصـیص  22قرارداده است که باین ترتیب  فقره اول ماده )
 بعدازتعمیم است.

 :21 ۀماد
 ( گرفتن وكیل برای عقد ازدواج جواز دارد.2)
قد نكاح خود درآورد، مگـر اینكـه در عقـد    ـه عـا بخود ر ۀكلؤی تواند مـ( وكیل نم1)

 باشد. ت به آن تصریح شدهـوكال
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 توضیح:
( قانون مدنی،وکالت عقدیست که بموجب آن مؤکل شخص دیگـری  2334الف: طبق ماده )

 رادرتصرفات قانونی ومعلوم قایم مقام خودمیسازد.
ندمستقیمًاانجام دهد، انجام آن ( قانون مدنی هرعقدی راکه مؤکل میتوا2333همچنان قرارماده )

 توسط وکیل نیزجوازدارد.
چون مؤکل میتواندعقد ازدواج رامستقیمًاانجام دهدلهذانسبت گرفتاری وغیره میتوانددرتصرفات 

 قانونی عقدازواج خود،وکیل راقایم مقام خودمیسازد.
نـاکح وهـم    : وکیل نمیتواندمؤکله خودرابه عقدنکاح درآورد، زیرادراینصورت  یکنفر هم 

 منکوحه واقع میشود، چنین عقدقانونًاجوازندارد.
ج: مگراینکه درعقدوکالت به آن تصریح شده باشد، چنانچه درفصل فی الوکالـة بالنکـاح ص   

( هدایه چینین آمده است: واذااذنت المرة الرجل ان یزوجها من نفسـه فعقـد بحضـرة    001)
اجازه بدهدکه برای نفـس خـودازدواج    شاهدین جاز .یعنی هرگاه زن مؤکله برای رجل وکیل

نمایدپس وکیل بحضورشاهدین مؤکله به عقد نکاح خودرآورد چنین  ازدواج وکیل بامؤکله اش 
جوازدارد زیراوکیل درنکاح معبر وسفیر است وحقوق زوجیت که عبـارت ازتسـلیم وتسـلم    

واج راکه شـامل  ازدباشدبآن راجع نمی شودمثل وکیل بیع که آن مباشر است هرگاه مؤکله عقد
ت برای وکیل تفویض نمایدمثل این قول مؤکله  که برای جانب مقابل بگویـد:  ایجا  وقبول اس

)زوجنی( پس وکیل جانب مقابل بگویدزوجتک این قول زن که زوجنـی توکیـل بـه نکـاح     
واحدصریح است وقول وکیل زوجت ویازوجتک  متضمن هردوطرف عقدکه ایجـا  وقبـول   

قبول دیگرنیست بناء  در حالیکه عقدوکالت به آن تصریح شده باشـدوکیل  باشدمیگرددومحتاج ب
 میتواندمؤکله خودرابه عقدنکاح درآورد واین امر جوازدارد.

 :20 ۀماد
خود،  ۀلـكـؤكل یا مؤازه مـقد ازدواج بدون تفویض صالحیت یا اجـوكیل نمی تواند در ع

 شخص دیگری را بصفت وكیل انتخا  نماید.

ACKU



 قضاء توضیح مفاهیم قانون مدنی 
  

 
18 

 

 توضیح:
مؤکل به ریی وفهم وامانت داری وکیل اعتماد نموده اوراعوض تصرفات قانونی خودوکیل زیرا 

تعیین نموده است، عالوه برآن اشخاص باعتبار،امانتداری ،فهـم وریی سـالم متفـاوت مـی     
باشند،واحتمال دارداین اعتمادمؤکل مذکور بوجودکسی دیگری متحقـق نشـود،بناء  وکیـل    

 ن واجازه مؤکل.صالحیت توکیل رانداردمگرباذ
 :24 ۀماد

وكیل نمی تواند عملی را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصـرف خـارج از   
 او می باشد. ۀكلؤكل یا مؤاجازه مه حدود وكالت بمثابه عمل فضولی بوده و موقوف ب

 توضیح:
بـاکره  طورمثال: احمدمؤکل ،محمود وکیل راغرض ازدواج فاطمه دخترهجده ساله مجـرده و  

مسعودنام ازجانب خودتعیین ومقررنمود،امامحمودوکیل خارج ازحـدودوکالت خودمسـمات   
حمیرا دخترسی ساله ثیبه وبیوه مسعودنام رابرای احمدمؤکل  عقدنکاح وازدواج نمـود، ایـن   
تصرف خارج ازحدودوکالت بمثابه عمل فضولی بوده موقوف به اجازه مؤکل اومیباشد، هرگـاه  

 د میگرددودرغیرآن باطل است.اجازه دادعقدناف
 :23 ۀماد

ـ  ـهر مكلف نـوكیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت م رداخت ـمی باشد، مگر اینكـه از پ
ـ هر تادـنمی تواند كه م رده باشد. درین صورت وكیلـانت كـمهر ضم را از زوج  ه شـده ی

 باشد. هزوج صورت گرفت ۀازـجـه ال بـز درحالتی كه ضمانت وكیــطالبه نماید. جـم
 توضیح:

زیراوکیل درعقدنکاح معبروسفیر محض بوده  وکیل به تسلیم زوجه به زوج وپرداخت مهرمکلف 
نمیباشد. مگراینکه وکیل درعین عقدازدواج ازپرداخت مهرازجانب زوج ضمانت کـرده ومهـر   

دوبلکه رابه زوجه پرداخته باشد. درینصورت وکیل نمیتواند که مهرتادیه شده رااززوج مطالبه نمای
وکیل متبرع شناخته میشود. جزءدرحالیکه ضمانت وکیل به پرداخت مهر برای زوجـه باجـازه   
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زوج صورت گرفته باشددرانصورت وکیل راجع به پرداخت مهر  به زوجه بـاالی زوج رجـوع   
 ومطالبه کرده میتواند.

 :23 ۀماد
واحد قرار داشـته   شخص تحت والیت یاًلـا توكـی رعًاـش قد اصالتًاـدر صورتیكه طرفین ع
قبول نماید، مشروط بـر   ن عقد ایجا  وـانب طرفیـواند به تنهائی ازجـباشند، شخص می ت

 شرایط قانونی عقد رعایت شده باشد. كه این
 توضیح:

مطابق احکام شریعت اسالم درتمام عقودبشمول عقدنکاح، تعددعاقدین الزم اسـت کـه یکـی    
ول کند، لکن جمهورعلماءاحناف احیانًادرموردذیـل  ایجا  نمایدودیگری منحیث طرف مقابل قب

 انعقاد عقدازدواج راتوسط عاقد واحد جایزدانسته اند.
الف: درصورتیکه طرفین  عقداصالتًا وشرعًا تحت والیت شـخص واحدقرارداشـته باشـدمثاًل:    
پدرکالن دختر پسر خودرابه نواسه پسری دیگرش به ازدواج بدهد،ازاینکه پدرکالن عاقدواحـد  
ازجانب دختر پسرخود وهم ازطرف نواسه پسری دیگرش نیز والیت شرعی دارد دراینصـورت  
انعقاد عقدازدواج توسط پـدرکالن عاقـد واحـدازجانب طـرفین عقـدوالیتًاایجا  وقبـول       
بادرنظرداشت شرایط قانونی عقدکه بحضور شهودمسلمین احرار وعاقلین وفـاهمین ، سـامعین   

 داشته مرتب علیه احکام ازدواج میگردد.دریک مجلس عقدصورت گیرد جواز
 : عاقدازیک طرف وکیل باشدوازجانب دیگر ولی: مثالً  احمدناکح محمودراوکیل عقـدنکاح  
نمایدمبنی براینکه زلیخا نامه بنت صغیره خودراوالیتًا  ووکالتًا برای من احمـدمؤکل عقـدنکاح   

میباشدمیتواندبادرنظرداشـت   نماید، دراینصورت محمود از یکطرف وکیل وازجانب دیگر ولـی 
 شرایط قانونی عقد مراسم ازدواج راوالیتا ووکالتًابحیث عاقدواحد انجام دهد.

ج: عاقداصیل ازجانب خودووکیل عقدنکاح ازطرف دیگرباشد. مثاًل همراه خانم مجـرددارای  
ود اهلیت عقدنکاح،مسعودراوکیل خود تعیین نماید که اورا به خودنکاح کند، وکیل بحضور شه

دارای اهلیت شهادت گفت  که حمیرانامه بنت حمداهلل مرا وکیل انتخا  نموده کـه اورا بـه   
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خودنکاح نمایم پس شماشاهدباشیدکه حمیرانامه مؤکله خودرابه خودعقدنکاح بادرنظرداشـت  
شرایط قانونی عقددرمجلس واحدنمودم،این انعقادعقدازدواج توسط عاقدواحدجوازدارد. چنانچه 

واذا اذنت المرة للرجـل  » ( هدایه  اول چنین آمده است:001لوکالة بالنکاح ،ص )درفصل فی ا
زیراوکیل درعقدنکاح معبروسفیرازاصیل اسـت  « ان یزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدین جاز

وهیچ شی ازحقوق عقدازدواج ازقبیل تسلیم زوجه به زوج وتادیه مهروغیره بروی الـزام نمـی   
 گردد

نان بجانب مقابل بگوید)زوجنی( وجانب مقابل بگوید)زوجتک( این قـول  چنانچه  زن خطا  ک
زوجنی توکیل بالنکاح است وشخص واحدیعنی مسعودناکح دارای صالحیت دوطرف نکاح کـه  
عبارت ازایجا  وقبول باشد پیدامیکند پس قول مسعود وکیل زوجت ویازوجتک کـه متضـمن   

شدبناء  انعقاد عقدازدواج توسط عاقدواحدیعنی ایجا  وقبول گردیده ومحتاج به قبول دیگرنمیبا
 (2مسعودعاقد اصل ووکیل ازجانب حمیراه موکله مذکوره جوازدارد.) 

 :22 ۀماد
 ت:  ـی الزم اسـط آتـرایـفاذ آن شـقد نكاح و نـحت عصبرای 
 الی شان.ـوسط عاقدین یا اولیاء یا وكـانجام ایجا  و قبول صحیح ت –2
 اهلیت. اد بـحضور دو نفر شاه - 1
 قت بین ناكح ومنكوحه.ؤرمت دائمی و یا مـوجودیت حـدم مـع –0

(  این قانون و مواد بعـدی  33تبصره:برای صحت عقدنکاح ،نفاذ وشرایط آن درتشریح ماده )
 بحث وتذکری بعمل آمده است ایجا  بحث دیگری رانمی نماید.

 :27 ۀماد
 قاضی ولی اشخاصی است كه ولی نداشته باشند.

ضی شرعًا نایب سلطان است وسلطان ولی کسی است کـه ولـی نداشـته باشـدچنانچه      زیراقا
چون سلطان به تمام امورمملکت ووجایب « السلطان ولی من الولی له» درموردحدیثی آمده است
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شرعی رسیده گی کرده نمیتواندلهذاقاضی بعدازفرمان انسالک قضایی ازجانب سـلطان نیابتـًا   
 ریکه ولی شرعی نداشته باشداین وجیبه رااجراء  مینماید.درامورمعامالت قضایی وصغا

 :23 ۀماد
را  ی گیرند، قاضی نمیتواند آنهاقرار م قاضی والیت تحت قانون این( 27) ۀاشخاصیكه طبق ماد
 درآورد. یا اصول و فروع خویش به عقد ازدواج خود

یده محل تهمت قـرار  زیرا: چنین اعمال قاضی ،استفاده سوءازصالحیت والیت قضایی تلقی گرد
میگیرد، قاضی مکلف است ازاعمالیکه تحت اتهام قرار می گیرد جـدًااجتنا  ورزدتابوالیـت   

 قضایی واعتمادمردم به مرجع عدالت دارندسلب نشود.
 :70 ۀماد

 اید، عقد نكاح نافذ و الزم میباشد.ـدون موافقه ولی ازدواج نمــرشیده ب ۀهرگاه عاقل
( سـالگی اهلیـت ازدواج   23(  این قانون بعد ازتکمیل سـن ) 20ه )زیرا: قشر اناث طبق ماد

راپیدامیکندوشخص عاقله ورشیده میگردددراینصورت والیت ولی واجرای معـامالت حقـوقی   
وعضوی مربوط دختر عاقله  رشیده سلب گردیده ، عاقله رشیده مستقیمًا به تنهایی بدون موافقه 

م کفووسیال ودارای نسب خـو  ازدواج نمایـد.   ولی میتواند باشخص عاقل ، رشید، شریف ه
والتنکحـو  »دراینصورت عقدنکاح نافذ والزم می باشد چنانچه  نبی علیه السالم فرموده اسـت  

زیراانتظام مصالح بین متکافین عادتًا استوار است وزن شریفه دارای نسـب  « النساءاالمن االکفاء
د و برای شخص خسیس وبـی نسـب   خو  عار می نماید که باشخص دنی وپست ازدواج نمای

مستفرشه قرارگیرد. بناء  اگر زن عاقله ورشیده  باشخص غیرکفو ازدواج نمایدپس برای اولیـاء  
وی جواز داردکه مطالبه تفریق رابین ناکح ومنکوحه مذکوران عندالمحکمه نمایند زیرا این مطالبه 

 ( 2ء جوازدارد.)تفریق بین ناکح ومنکوحه غیرکفو ازجهت دفع عار ازنفوس اولیا
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 :72 ۀماد
ـ ـادر و طبقه اول فـدر و مـروع پـازدواج شخص با اصول و فروع خود و ف داد ـروع اج

 ت.ـسم ابطور ابدی حرا
 تشریح: 

محرمات ابدی به سبب قرابت نسبی کسانی هستندکه نکاح منکوحه برای ناکح بطوردایم حـرام  
 است  وعبارت اند:

 (2مراتب شان باالروندمثل مادر وجد ومادر مادرومادرپدر.) الف: اصول انسان اگرچه سلسله 
  : فروع  انسان ولو که درجه قرابت شان پائین رودمثل دختر،دختردختر ودختر پسر.

ج: فروغ ابوین ویایکی ازآنهاکه عبارت اندازخواهران عینی، خواهران اخیافی وخواهران عالتـی  
 (1اهران هرچندکه درجه قرابت شان پائین  رود.) ودختران آنها. دختران فرزندان وبرادران وخو

 د: فروع اجدادوجدات طبقه اول مثل عمه وخاله.
 :71 ۀماد

فروع خودش بطور دایم حرام اسـت. همچنـان ازدواج    ۀاصول و زوج ۀازدواج شخص با زوج
 و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام میباشد. شخص با اصول زوجه اش مطلقًا

 توضیح:
 محرمات مؤبدی ازطریق مصاهرت:

 الف: زوجه اصول شخص: عبارت ازخانم پدر،پدرکالن ویاپدرمادرمی باشد.
  :زوجه فرع شخص: گرچه نسبت قرابت شان پائین رودمثل زوجه ابن وابن ابن.

ج: اصول زوجه  هرقدر که درجه قرابت باالرودمثل مادرزوجه ومادرکالن پدری ،مادر اخیـافی  
 ویاعالتی.
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فروع  زوجه هرچند که درجه قرابت پائین  رود، مثل دختراندر، درینجاحرمـت آن مقیدبـه   د: 
 (2قیددخول است.) 

 :70 ۀماد
ی ـروع زانـول و فـا اصـزنیه بـنان ازدواج مــه همچـازدواج زنی با اصل و فرع مزنی

 حرام میباشد.
 است. تثنیـسـر مـن امـی ازینـروع زاـول و فـزنیه با اصـازدواج اصول و فروع م

طورمثال: احمدباثریازن بیوه مجرده زنانماید، حرمت مصاهره بین زانی ومزنیه بمـذهب احنـاف   
ثابت میگردد، بناء  ازدواج زانی بااصل مزنیه یعنی بامادرثریامزنیه وباازدواج احمـدزانی بـافرع   

 مزنیه یعنی بادخترآن جوازندارد.
ر زانی ویابه فرع زانی یعنی باپسران  وی جوازندارد. همچنان ازدواج مزنیه بااصول  زانی یعنی پد

من زنی بامرة حرمت » چنانچه درکتا  هدایه  اول درفصل فی بیان المحرمات چنین امده است: 
کسی که بازنی زنا نمایدباالی وی ازدواج مادرودخـترمزنیه حرام مـی شـود   « علیه امهاوبنتها

میگرددوولدمنسو  برای هرواحداززانی ومزنیـه  ( زیرا زناسبب جزئیت وبعضیت به تولدولد1.)
 گردیده  ودرینصورت اصل وفرع مزنیه مثل اصل وفرع زانی  میگرددوهمچنان عکس آن.

اماازدواج اصول وفروع مزنیه بااصول وفرع زانی ازین امرمستثنی است. مثاًل هرگاه پدرمزنیـه  
اء  جوازدارد، زیرادربین آنهازناصـورت  ویاپسر مزنیه بامادرزانی ویابادختر زانی ازدواج نمایداستثن

 نگرفته وحرمت مصاهرت بمیان نیامده است.
 :74 ۀماد
 ت نسبی است:ـرمـانند حـل مـاالت ذیـاستثنای حه اعی بـرمت رضـح
 خواهر پسر رضاعی. - 2
 مادر خواهر یا برادر رضاعی. - 1
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 مادر كالن پسر یا دختر رضاعی. - 0
 خواهر برادر رضاعی. - 4
 

 ح:تشری
( این قانون محرمات به سبب رضاع رابیان میدارد. چنانچه خداوند متـعال فرمـوده  74ماده )
یحـرم  »( . وقول نبی علیه السالم2«) وامهاتکم الالتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه »است: 

 « .من الرضاع مایحرم من النسب
والبامه مـن الرضـاعة   »د: وبه استناد آیت وحدیث ، صاحب کتا  هدایه اول چنین بیان میدار

 ( 1« )والباخته من الرضاعته 
بمالحظه احکام شرعی انواع محرمات به سبب رضاع که مانندحرمت نسبی است قرارذیل ارائـه  

 میگردد:
الف: اصول انسان ازطریق رضاع هرقدرکه باال رودمثل مادررضاعی ، جده وجدات یعنی مـادر  

 مرضعه ومادر زوج مرضعه.
ت ابن . هرقدرکه درجه قرابت آنهاپائین رودمثل بنت وبنت بنت وبن –رضاع   : فروع ازطریق

 وخواهران وی است.زیرا آنهادختران ، برادر 
ج:فروع ابوین ازطریق رضاع. مثل اخوات رضاعی ودختران ، برادران وخواهران هرچنـد کـه   

 درجه قرابت پائین  روندزیرابنات االخ واالخت هستند.
ده ازطریق رضاعی مثل عمه هاوخاله ها، عمه رضـاعی عبـارت اسـت    د: فروع  مباشر جدوج

 ازخواهر زوج مرضعه وخاله رضاعی عبارت است ازخواهر مرضعه.
 حاالت استثنائی رضاعی که مانند حرمت نسبی نبوده ودررضاع جوازداردقراراتی است:
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( 2جوازدارد.)ج خودازدواج نمایداماازرضاعی ازدواجایزنیست برای رجل که باخواهرابن نسبی 
 ( این قانون است.74که آن خواهرپسررضاعی مندرج شماره اول ماده )

طورمثـال: محمداهلل درحالیکه  یک خواهرکالن بنـام حمیـرا ازپدرومادرنسـبی خودداشـته     
باشددرزمان شیرخواره گـی خـویش اززلیخانامـه زوجـه عبـداهلل شـیرخورده ومحمـداهلل        

درینصورت عبداهلل باحمیراخواهر محمداهلل پسر رضـاعی  مذکورپسررضاعی عبداهلل شناخته شود،
 خودازطریق رضاع ازدواج کرده میتواندوبرایش جایز است.

.جایزنیست برای رجل کـه بـا مـادر خـواهر نسـبی ازدواج نمایـداماازطریق رضـاعی        1
جوازدارد،فتوای عالمگیری درکتا  رضاع  این مطلـب راتوضـیح نمـوده اسـت کـه آن      

( این قانون اسـت. مـثاًل: محمـداهلل    74ررضاعی مندرج شماره دوم ماده )مادرخواهرویابراد
مادرنسبی بنام فاطمه داشته که نسبت عذرمریضی محمداهلل درزمان شیرخواره گـی زلیخانامـه   
باپسرش محمود یکجا شیرداده باشد بـاالثر فاطمـه مـادر برادررضـاعی محمـود شـناخته       

ررضاعی خودازطریق رضاع ازدواج کرده میتوانـد،  میشودودرینصورت محمود بافاطمه نامه براد
 جایز است.

. همچنــان  بــرای شخصــیکه بامــادرکالن پسررضــاعی خودازطریــق رضــاعی ازدواج 0
 نمایدجوازداردولی ازطریق نسب ازدواج جایز نیست.

 مثاًل: کریمه نامه مادرکالن وجده محمداهلل پسر رضاعی عبداهلل نام باشد، عبداهلل میتواند ازطریـق 
رضاعی باکریمه جده ومادرکالن محمداهلل پسر رضاعی ازدواج نماید  اماازطریق نسبی بـرایش   

 اجازه نیست.
 .همچنان برای شخص جوازداردکه باخواهر برادررضاعی ازدواج نماید.4

مثاًل: محمداهلل باعبداهلل از شیر زلیخا نامه مادرعبداهلل یکجادرزمان شیرخواه گی شیرخورده بـاهم  
ضاعی باشند ودرعین حال محمد اهلل برادررضاعی عبداهلل مـذکور خـواهری بنـام لـیال     برادرر
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ازمادروپدرنسبی داشته باشددرچنین حالت عبداله بالیالخواهرمحمداهلل برادررضاعی خودمیتوانـد  
 (.2ازدواج نماید.) 

 :73 ۀماد
 قت موجود میگردد:ؤدر حاالت ذیل حرمت م

آنهامردفرض شود، حرمت ازدواج بین شان ی ـاه یكـرگه ع در نكاح بین دو زنیكهـجم - 2
 د.ـود آیـوجبـ

 توضیح:
 مثل دوخواهر،خاله وخواهرزاده ،عمو،برادرزاده.چنانچه خداوندمتعال فرموده است .

من کـان یـؤمن بـاهلل والیـوم     » (وقول نبی علیه السالم1« ) وان تجمعوابین االختین»        
 «.االخرفالتجمعن ماء فی رحم اختین

بناء  درچنین حاالت حرمت مؤقت موجودمیگرددودرصورتیکه همان سبب زایل شودحرمت هـم  
 زایل میشود.  زیراجمع بین آنهاباعث قطع صله رحم میگردد.

 مطلقه ثالثه تا زمانیكه با شخص دیگری ازدواج نماید. - 1
اشـخص  مثاًل:  شخصی زن مدخوله بهای خودراطالق ثالثـه نمودتازمانیکـه همـین خـانم ب    

دیگرازدواج ننمایدواستفاده جنسی صورت نگیردو وبعد ازطالق زوج دوم عـدت وی سـپری   
 نشوددوباره زن مذکوره بازوج اول ازدواج کرده نمیتواند.

 غیر. ۀمنكوحه و معتد - 0
 توضیح:

الف: منکوحه غیر ازجمله محرمات مؤقتی میباشدتازمانیکه نکاح بـاقی اسـت عقـدنکاح وی    
زوج زوجه منکوحه خودراطالق نمودبعدازسپری شدن عـدت،  ازدواج آن   جایزنیست، هرگاه

 باشخص دیگرجایزاست.
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 :معتده غیر: برابراست که درعدت طـالق رجعـی باشـدیاباین صـغرا  یـاکبرا ویـامتوفی       
عنهازوجهاباشدتازمان سپری شدن عدت ، نکاح مؤقتًا باوی جایزنیست. زیرا درایام عدت رابطه 

 وت نسب وغیره باقی استزوجیت مثل نفقه ،ثب
 زنیكه لعان شده باشد تا وقتیكه، شوهر خود را تكذیب نماید. - 4

تبصره: حکم لعان یک امراختصاصی زوجین است. هرگاه زوج زوجه را که بـازدواج صـحیح   
نکاح نموده باشدبه فعل صریح زنامثل )انت مزنیة(  ویابلفظ کنایه مثل نفی نسبت ولدکه درفراش 

شرعی تولدگردیده باشد،زوج ازبنوت اوانکارنموده نسبت اوراازخودنفی کند، زوجیت صحیح و
زوج درحقیقت زوجه  رابزنامتهم مینماید،درصورتیکه چهارنفربینه براثبـات ایـن ادعانداشـته    
باشندزوج وزوجه درمحکمه نزدقاضی جهت وضع حدقـذف اززوج وحدزنااززوجـه شـهادت    

 وجوداست.میدهدکه طرق شهادت آنهادرفقه اسالمی م
چون درجریان این شهادت وقسم کلمه لعنت ذکرمیگردد، لذا این حالت رافقهاوقانون مدنی لعان 

 زن نامیده اند.
بمالحظه فقه اسالمی نخست  شهادت  که تعداد آن چهار مراتب وپنجم آن قسم لعان را شـامل  

 است ازجانب زوج اجراء وحدقذف اززوج ردمیگردد.
ازطرف زوجه اجراءوتکذیب اتهام فعل زناوارده از جانـب زوج بعمـل   ثانیًا شهادت وقسم لعان 

آمده وحدزنا از زوجه نیز دفع میگردد، بعدًاقاضی ذیصالح بین شان حکم بـه تفریـق مینمایـد.    
ونسب ولدازپدر نفی میشودونسب آن بمادرملحق گردیده ، ولدمذکورازپدر وپدر ازولـدمیراث  

 برده نمیتواند.
ه لعان شده باشدتاوقتیکه شوهر خودراتکذیب نماید وازجانب قاضی حکم روی جریان فوق زنیک 

 به تفریق نشود وعدت آن سپری نگردد، مؤقتًا ازدواج کرده نمیتواند.
 زنیكه اهل كتا  نباشد. - 3

 ( 2«.)والتنکحوالمشرکات حتی یومن» چنانچه خداوند متعال فرموده است
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 :73 ۀماد
 ورت گرفته میتواند:  ـاالت آتی صــقق حـتحك زن بعد از ـازدواج به بیش از ی

 ه خوف عدم عدالت بین زوجات موجودنباشد.ـدر حالتیك - 2
ذا، لباس، مسكن ـــمین نفقه زوجات از قبیل غأدر حالتیكه شخص كفایت مالی برای ت - 1

 و تداوی مناسب را دارا باشد.
ا مصا  بودن ـی و یــاول ـۀودن زوجـقیم بـانند عـدر حالتیكه مصلحت مشروع م - 0

 اشد.ـود بـوجـالج، مـوی به امراض صعب الع
 تشریح:

اساسًا ازدواج جهت معاشرت زن ومردبه مقصدتشکیل فامیل بقای نسل انسان مشروع میباشـد،  
گرچه ازدواج مردبایک خانم مرام فوق رابرآورده وافضل  وبرای زنـده گـی آرام ومسـالمت    

خو  است امابازهم حکمت اباحت تعددزوجات ازیـک  آمیزوجلوگیری ازمصارف زیاد فامیلی 
الی چهارزوجه باثر برخی اسبا  خاص وعام بمیان آمده جواز داردولی بهیچ وجـه زیـاده ازآن   

فانکحوا ماطا  لکم من النساء »برای امت مسلمه جایزنیست چنانچه خداوندمتعال فرموده است
 ( 2« )مثنی  وثلث ورباع وان خفتم االتعدلوافواحدة 

(کتگـوری ازدواج بـه بـیش ازیکـزن     0( این قانون تحت )73به اساس احکام قرآنی ماده )
 بعدازتحقق حاالت مندرج آن جایزشمرده شده است:

طورمثال: احمدمرد جوان باداشتن اقتصادوشهوت جنسی قوی وقدرت تدبیرمناسب برای قـایم  
ای تأمین  نفقه زوجات کردن عدالت الزم بین زوجات، درحالیکه شخص مذکور کفایت مالی بر

ازقبیل عذا ، لباس ، مسکن وتداوی مناسب رادارامیباشـد نظربـه مالحظـه اسـبا  خـاص      
 میتوانددرازدواج به بیش از یکزن اقدام کند.

همچنان درحالتیکه مصلحت مشروع بین زوجین مانند عقیم بودن زوجه اولی ویامصا  بودن وی 
دن زوجه اولی نیزمناسب نباشد جهت مصـلحت  به امراض صعب العالج موجودباشد وطالق دا
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مشروع  بین زوجین وجلوگیری ازآغشته شدن به اعمال غیرمشروع  میتواند بـه ازدواج بـیش   
 ازیک زن الی چهارزن اقدام نماید.

سبب عام : درصورتیکه تعدادزنها روی برخی عوامل ازتعداد مردهازیاد باشد بـروی مصـلحت   
 جامعه تعددزوجات جوازدارد.

 :72 ۀدما
واند ـد، می تشن قانون ازدواج نموده باایـ( 73) ۀادـالف حكم مـر وی بر خـزنیكه شوه

كمه ـرر از محـه سبب ضـاس تفریق بسر ابـ قانون، این( 270) ۀمطابق به احكام مندرج ماد
 اید.ـمطالبه طالق نم

اولـی  زیرا: شوهردراین اقدام برخالف حکم قانون مقصر شـناخته میشـودوباعث ضـرر زن    
میگردد،بناء  ضررعایده برزن اولی بایدباثرمطالبه زن متضرر مذکوره ازطرف محکمه بـه اسـاس   

 ( این قانون  باصدورحکم تفریق مرفوع گردد.270شرایط مندرجه ماده )
 :77 ۀماد

 ۀدرج مادـذارد كه اگر زوج وی مخالف احكام منـواند هنگام عقد ازدواج شرط گـزن می ت
ن ـتقال داده میشود. ایـالق به او انـصالحیت ط د،ـزن دیگر ازدواج كن ( این قانون به73)
 اشد.ــده بـنكاح درج ش ۀبار دارد كه در وثیقـرط وقتی اعتـش

زیرا: این شرط مناسب عقد نکاح وبمصلحت زوجین بوده وقابل رعایت است ،امااین شرط وقتی 
( ایـن قـانون   30احنامه قرارمـاده ) اعتبارداردکه دروثیقه نکاح درج شده باشد،چون وثیقه  نک

دراداره مربوط بعدازطی مراحل ثبت کنده گردیده وبه مهروامضاء عاقدین وشهودنکاح رسـیده  
وبمهر رسمی قضاء وامضاء هیئت قضایی میرسدویک یک نقـل آن بطـرفین سـپرده میشـود     

حاکمـات  ( قانون اصـول م 174واسنادرسمی با اعتبارشناخته میشود، واسنادرسمی قرارماده )
مدنی درموردناکح ومنکوحه قبل ازدوران دعوی قابل اعتبار ودلیل الزام است بنـاء  صـالحیت   

 ( این قانون بزن انتقال داده میشود.77طالق بعد از وجودشرط مندرج ماده )
 :73 ۀماد
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انون متاهل قـــ این( 73) ۀابق حكم مندرج مادـشخصیكه در ازدواج به بیش از یك زن مط
به نكاح گرفته است  دیدًاـه جـا كتمان نماید و رضائیت و موافقه صریح زنی را كبودن خود ر

ـ  ـه جـصورت زوجـد، درینـدست نیاورده باشـورد بـدر م ورت ـدید می توانـد در ص
ر بـ( 270) ۀندرج مادـه احكام مـه زوج، مطابق بـرت بـت به دوام معاشـدم رضائیـع

 ماید.ـالق نـلبه طاطرر از محكمه مضبب ـه سـاساس تفریق ب
زیرا: مطالبه دفع ضرر حتی االمکان ازجانب متضرر باالی زوج مقصر حق قـانونی وی اسـت   
دراین صورت زوجه جدیدمیتوانددرصورت عدم رضائیت به دوام معاشرت بازوج مطابق احکـام  

 ( این قانون براساس تفریق به ضرر ازمحکمه مطالبه طالق نماید، محکمه بـه 270مندرج ماده )
 (  این قانون درصورت اثبات ماادعای زوجه به تفریق حکم صادرنماید.274اساس حکم ماده )
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 پيوسته به گذشته                                                برگردان ازمنابع عربي
 محمد ناصر حسن زاده

                                                                                                                
                                                                    
  نظام قضا ازديدگاه فقه جعفري نظام قضا ازديدگاه فقه جعفري 

 شريعت اسالم 
 سخنی چند پيرامون قاضي تحكيم وقاضي ماذون : 
ورد بحث قراربدهيم قضا ازاين رهگذر بدوقسم هرگاه قضاء را نسبت به اذن خاص و اذن عام م

قاضي منصو  وقاضي ماذون تقسيم ميگردد . قاضي اي قسم اول يعني قاضي منصو  بزمان 
حضور امام عليه السالم اختصاص دارد واين درزماني قابل تصور است كه شخص امام فرد معيني 

 را به منصب قضاء بگمارد . 
 ديده است كه جنا  شان فرمود : روايت گر«رض»چنانچه ازحضرت علي 

حضرت پيامبر بزرگوار اسالم من را بحيث قاضي دريمن فرستاد وحضرت علي ، عبدا... بن 
عباس را به عنوان قاضي اي بصره فرستاد. واما قاضي ماذون شخصي است كه امام بطور كلي 

لت درمورد فقيه جامع وبه شكل عام به او اذن انجام وظيفه قضا را داده باشد كما اينكه چنين حا
الشرايط متصور است كه تحقق آن بزمان حضور وغيبت اختصاص ندارد وفقيه امامي درشهر هاي 
دوردست درعصر امامان معصوم قضات ماذون به اذن عام برحسب مقبوله عمربن حنظله وغير آن 

 بودند . 
 درباره قاضي اي تحكيم ازچند جهت و بعد مي توان وارد بحث گرديد . 

باره تفسير وتبیين مفهوم قاضي تحكيم همانا هدف قضا عبارت از روشن ساختن وظيفه در-2
براي طرفين دعوي ازحيث واقعيت امرمي باشد واين درصورتي است كه شبهه وارده ازنوع شبهه 
حكميه باشد اما اگر تبيين وظيفه براي متخاصمين ازلحاظ تنازع بوده باشد واين در حالي متصور 

ازنوع شبهه موضوعيه باشد اواًل وهردوطرف خصومت درسايه نيروي  قضا ثانيًا  است  كه شبهه
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ملزم به گردن نهادن دربرابر حكم قاضي برگردند وبه بيان ديگر به قبول نمودن حكم قاضي 
تحكيم ملزم ومجبور باشند ، بنابراين قاضي تحكيم بجز امردومي ))كه شبهه موضوعيه بود ((  

ند وازدست نمي دهد . با گردن نهادن ورضايت طرفين خصومت چيز ديگر را گم نمي ك
 بقضاوت قاضي تحكيم اجرائي نمودن حكم صادره قضاوت قاضي تحكيم سروسامان مي يابد .

وقضاوت درعصرامويان وعباسيان بدوقسم تقسيم شده بود قضاوت رسمي وغيررسمي  
رضايت طرفين وپذيرا  وحكومت درپشت سر قضات رسمي قرار داشت نه قضات غير رسمي بلي

 شدن شان از صمیم قلب به حكم قضات مذكور درپشت قضيه ازنظر بدور نمي ماند .   
ازآنجائيكه قضاء از شئوون پيامبر ويا وصي پيامبر مي باشد بهمين علت علماء گفته اند كه 
درثبوت واليت قاضي اذن امام شرط است هرچند كه اهالي شهري ازاوطلب قضاوت كرده 

بدون اذن امام واليتش ثابت نميشود علماء از اين اصل وتاسيس حقوقي قاضي تحكيم را  باشند
استثنا كرده اند وگفته اند كه اگر هردوخصم به قضاوت يكي از رعايا رضايت دادند ونزد او به 
مرافعه برخاستند واوحكم درمورد شان صادر كرد حكم اونسبت به طرفين دعوي الزام آور است 

 جا قاضي منصو  وبلكه امام هم وجود داشته باشد . اگرچه درآن
 جهت ويا بعددوم : تصور قاضي تحكيم درزمان غيبت امام : 

 چه بسا گفته ميشود كه قاضي تحكيم اختصاص بزمان حضور امام دارد .  -1
شهيد دراين زمينه گفته است : بدان كه علماء اتفاق درمورد اينكه شرايط مربوط به قاضي 

اره قاضي تحكيم نيز الزاما درنظر گرفته شود اتفاق نظردارند وازجمله همان شرايط منصو  درب
يكي شرط اجتهاد است كه قاضي تحكيم نيز بايد مجتهد باشد بنابراين قاضي تحكيم مختص به 

 زمان حضورامام مي باشد تا ميان او وقضات ديگر فرق بعمل آيد . 
قاضي تحكيم (( غيرمنصو  گفته  است كه )) پس با توجه به مطلب فوق يكي قاضي ي منصو 

 ميشود ناگفته نماند كه قاضي تحكيم فقط از سوي طرفين دعوي منصو  شناخته ميشود . 
واما درحال غيبت امام فقط شخص مجتهد است كه قضاوت اوبدليل عموميت اذن امام نافذ مي 

 باشد وحكم غير مجتهد بطور مطلق صحيح ونافذ نيست . 
 حا  درباره قاضي تحكيم : سخنان اص -0

شيخ گفته است هرگاه طرفين خصومت به حكميت فردي از رعيت كه بين شان حكم صادر 
نمايد رضايت دادند وازاو خواستند كه فيمابين شان حكم نمايد بدون اختالف نظري  فقهاء اين 
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ه قبول آن  امر جايز مي باشد ، زماني كه ازسوي چنين قاضي تحكيم حكمي صادرگرديده طرفين ب
ملزم مي شوند وخياري بعداز صدور حكم ندارند ودرمبسوط گفته است : هرگاه دونفر نزد 
شخصي ازرعيت مرافعه ودعوي خويش را پيش نمودند وبه حكميت اورضايت دادند 
وازاوخواستند كه بين شان حكم نمايد چنين اقدامي يك امر جائزاست وهمانا جواز اين امر 

ه طرفين دعوي به شخص رضايت حكميت بدهند كه صالحيت واليت قضا بستگي دارد به اينك
برايش محرز باشد وصالحيت واليت قضا براي قاضي تحكيم درصورتي احراز مي شود كه 
اوازاهل عدالت وكمال واجتهاد باشد به بيان ديگر متصف به صفات قاضي باشد زيرا به او به 

يم به قاضي منصو  ازسوي امام شباهت عنوان قاضي رضايت داده شده است پس قاضي تحك
دارد. ومحقق گفته است : )واگرهردوخصم به حكميت فردي ازافراد رعيت رضايت دادند 

 واوحكم صادر كرده حكمش درمورد همه احكام الزام آور است . 
ابن سعيد حلي گفته است : اگر طرفين خصومت فردي راكه واجد شرايط قضاء بود جهت 

 طرفين نسبت به حكم مذكور ملزم شناخته مي شوند .  صدور حكم برگزيدند
وعالمه گفته است : اگرطرفين دعوي بحكم فردي ازافراد رعيت رضايت دادند وفرد منتخب 
حكم صادرنمود حكم صادره نسبت به طرفين الزام اوراست وآقاي اردبيلي گفته است : اگر 

شان درقضيه مورد نزاع مطابق حكم طرفين دعوي ازفردي از افراد رعيت خواستند كه فيمابين 
خداوند حكم نمايد وشخص ماذون ومنصو  مذكور جهت صدور حكم وقضاوت بطور خاص  
ازسوي امام ويا نائب امام نبود وحكمي كه به حق ونفس االمر ومطابق واقعيت صادر كرد اين 

زقبيل حكم درصورتي صحيح و نافذ مي باشد كه صادر كننده حكم حايز شرايط صدور حكم ا
اجتهاد وعدالت باشد ونداشتن اذن دراينحالت حكم صادره را مخدوش نمي سازد درين صورت 
طرفين دعوي اختيار نقض حكم را ندارند وبنابرقول مشهور بعداز صدور حكم راضي بودن طرف 
شرط نبوده ومخالفت طرفين دراين باره اعتبار ندارد وجايز نيست وچنين مساله اي همانا درزمان 

ر امام امكان حصول اذن متصور است نه درحال غيبت كه استيذان ممكن نمي باشد زيرا حضو
در اين هنگام هرآن شخص كه واجد شرايط سلف الذكر باشد هم قاضي است وهم حاكم ونياز 

 به چيز ديگر نيست. 
: دليل مشروعيت قضاوت تحكيم : درمورد قضاوت قاضي تحكيم اصحا  بصورت  -4

 ستدالل نموده اند كه به آن شاره ميگردد : مختصر استناد وا
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استدالل نموده كه فرمود ازرحمت خدا دورباد « ص»شيخ درالخالف به روايتي ازنبي اكرم -2
 كسي كه به اساس رضايت طرفين بين دوطرف حكم انتخا  شدو حكم عادالنه صادر نكرد . 

يد حكم  براساس حق و ازعموميت  آيات وروايات سلف الذكر استنباط مي گردد كه با -1
عادالنه ومطابق به آنچه خداوند فرموده صادر شود واين مسئله بگونه ای كه تذكر رفت بصورت 
مطلق هردوصنف را شامل مي شود زماني كه شرط مذكور بوجود آمد داليل برنفوذ حكم 

 اوداللت مي كند . 
رت امام اميرالمومنين عليه صحابه كرام به تحكيم اقدام نموده اند اين شيوه عملكرد را حض -0

 السالم رد نه فرموده است . 
قبايل قريش كه در هنگام نصب نمودن حجراالسود به جايگاهش دچار اختالف ومنازعه شده  -4

 بودند به قضاوت وحكميت حضرت محمد )ص( اتفاق نظر داشتند . 
 درحاليكه آن حضرت درسي وپنجمين سال عمرش قرارداشت . 

ر شواهد تاريخي جواز قضاوت تحكيم را به اثبات مي رساند به اضافه اينكه همانا همين مقدا
رجوع به حكميت شخص حروآزاد بين ملتهاي جهان رواج دارد پس خيلي بعيد به نظر مي آيد 

 كه اين كار دردين اسالم غير مشروع پنداشته شود . 
ود ازجمله مي توان به رواياتي دراين زمينه وجود دارد چه بسي كه به قاضي تحكيم حمل ميش

 ايات ذيل اشاره نمود : 
الم ترالي الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وماانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي -2

  30الطاغوت وقدامروا ان يكفروابه  سوره نساء آيه 
 سوره بقره . 277والتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها الي الحكام آيه -1
 رواياتي كه درباره قاضي ماذون وارد گرديده را نمي توان آن را به قاضي تحكيم نسبت داد . پس 

زيرا قضاوت منحصر به قاضي منصو  وقاضي تحكيم نمي باشد بلكه قسم سومي از قضا وجود 
 دارد كه به قاضي ماذون مسمي شده است درباره قاضي ماذون نيز رواياتي وارد گرديده است . 

آيا همه آن شروطي كه در مورد قاضي منصو   -شرايط موجوديت قاضي تحكيم : درباره -3
شرط است به استثناء  اينكه قاضي اول الذكر منصو  بود وقاضي ثاني الذكر كه منصو  نمي 

 باشد  درباره قاضي تحكيم نيز وجود ارد ، يا خير ؟ 
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يم از جمله شرايط عمومي شرايط عمومي يعني عقل بلوغ واسالم وايمان كه درمورد قاضي تحك
 پنداشته مي شود كه در شان او مانند ساير قضات بايد وجود داشته باشد . 

آقاي محقق به صراحت بخش اول را پسنديده وگفته است هرآنچه به عنوان يك شرط نسبت به 
قاضي منصو  ازسوي امام عليه السالم الزم است همان  شروط نسبت به قاضي تحكيم نيز 

 باشد .  الزامي مي
آقاي شهيد درمسالك گفته است : بدان كه علماء درباره شرايطي كه قاضي منصو  واجد آن 
باشد ازجمله اجتهاد وقاضي تحكيم نيز بايد واجد همان شرايط باشد اتفاق نظر دارند وسخن حق 
هم همين است  كه شرايط مربوط به قاضي منصو  به حيث يك شرط دروجود قاضي تحكيم 

باشد دليل اين مطلب از عموميات نفوذ قضاء فقيه برحسب بياناتي كه پيش از اين  نيز متجلي
 ارائه گرديد روشن است . 

از جمله موضوع نفوذ قضاء مجتهد بودن قاضي كه امروز ازان به عنوان فقيه جامع الشرايط ويا 
يشتر ازآن مجتهد تعبير مي شود او چه درزمان حضور باشد مانند عصر امام صادق )ع( وبلكه پ

بخاطر وحدت حكم درهمه زمانها وچه درعصر غيبت باشد فرقي نمي كند حكم بهمان منوالي 
است كه تذكر رفت ، ولي ظهور وبروز شرايط بخصوص مانند بسط يد ويا قيام دولت حق قضا 
را بدو گونه قاضي منصو  و قاضي غير منصو  تقسيم نمود ورنه همه قضات تحت عنوان فقيه 

رند  وچيزي مانع قضأ غيرمنصو  نميشود بجز بستن با  هرج ومرج كه دراين حالت قرارمي گي
بايد بخاطر جلوگيري ازهرج ومرج واغتشاش همه قضات منصو  باشند .بناء  دليل شرايط 
درهمه انواع قاضي واحد است اگر چيزي نسبت به قاضي منصو  شرط باشد آن شرط نسبت 

زيرا شرط براي نفوذ قضاء قاضي شرط مي باشد نه به به قاضي غير منصو  نيز وجود دارد 
 خاطر منصو  بودنش . 

 آيا رضايت طرف حكم بعداز صدور حكم شرط است ويانه : 
بنابرقول مشهور بعداز صدورحكم قاضي تحكيم رضايت طرف شرط نمي باشد آقاي شيخ 

ند واز اوخواستند درالمبسوط گفته است وقتي كه دونفر به حكميت يك فردي از افراد تن درداد
كه ميان شان به قضاوت بپردازد اين تقاضا كه درزمينه صورت مي پذيرد جايز مي باشد واين 
جوازمشروط براين است كه هردو طرف به كسي رضايت دهند كه آن كس يعني شخص حكم 
بايد واجد واليت قضا باشد به اين معني كه ازاهل عدالت وكمال واجتهاد كه ازجمله صفات 
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شمرده مي شود بگونه ای كه شرح داديم باشد زيرا كه به چنين شخص رضايت داده شده  قاضي
تا فيمابين شان به عنوان قاضي عمل نمايد پس اين چنين  قاضي به قاضي اي كه امام منصو  مي 
نمايد شباهت دارد در باره جوازرضايت طرفين به قاضي تحكيم اشكالي وارد نمي آيد كه اين 

ي صورت گرفته باشد كه درآن كسي ديگر به امور قضاوت مشغول باشد ويادر رضايت به  شهر
آن شهر حاكم وقاضي ديگر وجود نداشته باشد درهردوصورت فرقي وجود ندارد وبه مساله 

 صدمه ي وارد نمي گردد .  
پس زماني كه جواز اين امر ويا به بيان ديگر قضاوت قاضي تحكيم ثابت شد چه زماني حكم وي 

 ه طرفين خصومت نافذ مي باشد . ؟ دربار
گروهي گفته اند رضايت بعداز حكم اعتبار دارد وهمان زمان قضاوت نافذ مي گردد وگروهي 
ديگر گفته اند حكم قاضي تحكيم نافذ مي باشد بهمان گونه كه حكم قضات ديگر نافذ مي گردد 

پيامبر عليه السالم  ونفوذ قضاء زماني است كه قاضي حكم را امضا نمايد ، زيرا از حضرت
روايت گرديده كه فرمود : كسي كه بنابررضايت طرفين فيمابين دونفر حكم مي كند اگرعدالت 

 را رعايت نكرده باشد پس لعنت خدا به او باد . 
بناء  هرگاه حكم فيمابين دونفر الزام آور ويا نافذ نمي بود توبيخ به لعن درصورت عدم رعايت 

 عدالت  مورد نداشت . 
درالخالف گفته است : هرگا دونفر نسبت به فردي رضايت دادند كه ميان شان حكم نمايد و

اينگونه قضاوت بدون هيچ اختالف نظري جائز است هرگاه فرد مورد تقاضا بصدور حكم 
پرداخت حكمش نافذ مي باشد طرفين بعداز صدورحكم مختار نمي باشند كه قبول كنند يانه بلكه 

 ز قاضي تحكيم را بپذيرند . مجبورند حكم صادره ا
امام شافعي دراين باره دونظر ارائه نموده : يكي اينكه حكم صادره نافذ و طرف خيار رد ندارد 
قول ديگر اينكه نفاذ حكم برضايت طرفين توقف دارد هرگاه طرفين بعدازصدورحكم اظهار 

 رضايت نمودند آنگاه حكم صادر نافذ والزاميت بار مي آورد . 
 رضايت طرفين بعد از صدور حكم شرط نمي باشد .  -ته است :محقق گف

عالمه درالقواعد نقض حكم قاضي تحكيم را به آن داليلي كه ساير احكام نقض نميگردد جايز 
نميداند هرچند كه طرفين بعداز صدورحكم اظهار رضايت نكنند هرگاه قاضي تحكيم متصف 

 بشرايط قاضي منصو  ازسوي امام باشد . 
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هيد نيز قضاوت قاضي تحكيم را هرچند كه درشهر قاضي ديگر وجود داشته باشد جايز آقاي ش
مي شمارد وبنابر نظريه ايشان خصمين كه به صدور حكم رضايت داده بودند بعدازصدورحكم 
به قبول آن هرچند كه حكم مبني برمجازات باشد ملزم شناخته مي شوند واينكه آيا رضايت 

 اشد ويانه ؟ اقر  اقوال ازشرط نبودن آن حكايت دارد . طرفين بعدازحكم شرط مي ب
وآقاي اردبيلي مي گويد حكم قاضي تحكيم نسبت به طرفين دعوي نافذ مي باشد وطرفين 
صالحيت نقض حكم را ندارند وبنابرقول مشهور رضايت طرفين بعدازصدور حكم شرط نفوذ 

 حكم صادره مخالفت نمايند . حكم نمي باشد ، وبراي طرفين جايز نمي باشد كه دربرابر 
از شهيد ثاني درالروضه نقل شده : كه آيا بمجرد صدور حكم قاضي تحكيم حكم مذكور مانند 
حكم قضات ديگر نافذ مي باشد . ؟ ويا نفوذ حكم به راضي بودن طرفين بعدازحكم وابسته مي 

مان وجه ونظريه باشد ودراين صورت دووجه ويانظريه وجود دارد ظاهرترين وجه ونظريه ها ه
 اول مي باشد كه بمجرد صدور حكم ازسوي قاضي تحكيم حكمش نافذ مي باشد . 

 درباره نفوذ حكم قاضي تحكيم وياعدم نفوذ آن نسبت بحقوق الناس :  -جهت ويا بعد هفتم : 
ظاهر سخنان اصحا  دال بر نفوذ حكم قاضي تحكيم بطور مطلق بدون هيچ قيد وشرطي مي  

 قق جواز نفوذ حكم را برهمه احكام تعميم داده است . باشد وآقاي مح
وآقاي عالمه درالقواعد حكم قاضي تحكيم را درباره همه احكام اعم از احكام كيفري وغير 

 كيفري نسبت به طرفين الزام آورمي داند . 
مراد از تذكر كلمه عقوبت دركالم مصنف حبس واقامه حدود  -وشارح القواعد گفته است :

مي باشد و حكم چه درباره نفس باشد وچه درباره عضو باشد درهردو صورت نافذ مي وتعزير 
 باشد  

ودراخر مصنف  اظهار راي نموده اينكه آيا طرف صالحيت زنداني كردن واستيفاء عقوبت 
وكيفر را دارد ويانه . ؟ خالي ازاشكال نمي باشد پس من جزرجوع نمودن ازاين قول چيزي 

المه درالدروس چنين متذكرشده : هردوخصمي كه نزد قاضي تحكيم به ديگر را نمي بينم وع
 شكايت پرداخته اند حتي درباره عقوبات دربرابر حكم صادره ملزم مي باشند . 

ظاهر اقوال اصحا  وصراحت بعضي اقوال شان حكايت از ثبوت  -ودرالمسالك گفته است :
پيوسته دارد اعم از اينكه تداعي حكم قاضي تحكيم درتمام آنچه كه دعوي درموردش بوقوع 

مالي باشد يا نكاح وقصاص وحدود وغيره زيرا عموميت روايت ووجود مقتضي درهمه همچو 
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موارد بمالحظه رسيده است . وعالمه دراين زمينه اعتراض نموده مي گويد : بدليل اينكه چون 
اجراء  حدود قضاوت يك واليت شرعي وامرخطير ميباشد وبجز حاكم شرع ديگران صالحيت 

وقصاص را ندارند بناء  ثبوت حبس واستيفا وكيفر وعقوبت درهمچو مورد به اشكال مواجه 
ميباشد ونظر بعضي شافعيان نيز بهمين منوال است ، بلي چنين اجراآتي نسبت بحق ادميان 
اختصاص دارد به اين معني كه به وجود ونصب متخاصمين ضرورت احساس مي شود پس 

قوق ا... پس حكم نبايد صورت كه خصم معين وجود نداشته باشد مانند حدرچنان مواردي 
 . گيرد

وحكم نسبت به كسي كه رضايت داده اختصاص مي يابد بنابراين ديت قتل خطاء برعاقله هرگاه 
 به حكم راضي نباشند قابل پرداخت نمي باشد ورضايت قاتل دراين زمينه كفايت نمي كند . 

تذكر داديم كه عبارت ازنفوذ راي وقضاوت قاضي تحكيم درهمه  آزآنچه كه مادرجهات سابق
موارد بود مگر درآن صورتهاي كه شكات  وجود نداشته باشد نظر مادرباره روشن وظاهر مي 
گردد زيرا قاضي تحكيم از قاضي منصو  به اندازه موي كمتر نمي باشد وچه بسي كه ازقاضي 

او ازتصدي منصب قضا بدليل حفاظت نظام  منصو  رجحان هم داشته باشد همانا ممنوعيت
ازوقوع اغتشاش وبي نظمي مي باشد هرگاه مانع مفقود باشد قضاء قاضي تحكيم نافذ مي باشد 
بلي هرگاه شكایتي وجود نداشته باشد پوشيده نخواهد بود كه قضاوت قاضي تحكيم نيز 

 موضوعيت نخواهد داشت . 
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 کزیقضاوتپوه محمد عمر ببر

 
  ا(ا(  ––ان ان   --)دی)دی  

D.N.A 
 1020براساس آخرین تحقیقات علمی سال 

 (اخیرقسمت )
 تقسیمات علم ژنتیک :

از آغاز کشف علم ژنتیک به همکاری ساینس و پیشرفت تکنالوژی جدید پیشرفت های در ایـن  
 اند: علم صورت گرفته که دانشمندان این علم آنرا به شش طبقه تقسیم نموده

    ژنتیک مندلی:  -2
ـ  قال ـعصر ژنتیک گریگور مندل یا کالسیک که مواصفات را از یک نسل به نسل دیگری انت

نسل های مختلف را با هم آمیزش داده نتایج مواصفات آنرا در نسل های  میدهد، در میتود مندل
که از اثر آمیزش دو نسل به وجود آمده مشاهده و مطالعه میکند، این طریقه از طرف مندل آغاز 

 ه بنام ژنتیک مندلی و یا کالسیک یاد ميشود.گردید
   ژنتیک مالیکولی :  -1

است , که به بررسی ساختار ژن و عمل کـرد ژن در سـطح    شاخه از زیست شناسی و ژنتیک
 مالیکولی می پردازد.

ژنتیک مالیکولی که ساختمان کیمیاوی ژن را از لحاظ مالیکولی آن مورد مطالعه قرار میدهـد ،  
نظر علمی مالیکول های  بوجود آورنده ژن را مطالعه میکند ، همچنان مـالیکول   این قسمت از

هایی که ژن را کنترول میکند تحت بر رسی قرار داده ، و هم مالیکول هایی را که حاصل تولید 
 ژن هستند طرف مطالعه قرار می دهد.

 ژنتیک جمعیت ها :     -0
ماعات مختلف تحت بررسی و مطالعـه قـرار   ژنتیک اجتماع که در آن انواع ژن ها را در اجت

 میدهند .
 همچنان جمعیت ها را از تنوع مالیکولی ژن ها تحت مطالعه قرار میدهند .

 ژنتیک طبی:     -4
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ژن شناسی طبی یکی از رشته تخصص طب بوده و عبارت از علم مطالعه انتقال مواصفات از یک 
فات از یک نسل به نسل دیگـر را در  نسل به نسل دیگر است , علم تحقیقات و بررسی مواص

 ( می نامند.2« )ژنوم» انسان ژنتیک انسانی 
پس علم ژنتیک طبی انتقال مواصفات در خصوص ژن های سالم و مریض را در انسان مطالعـه  

 میکند.
تمییز و تشخیص ژن های سالم و مریض از نیمه اخیر قرن بیستم با پیشرفت ساینس و تکنـالوژی  

ر حال پیشرفت است , و در اکثر اعضای بدن انسان ژن های مـریض همـان   جدید به سرعت د
 عضو شناسایی شده است.
( نوع ژن های که سبب مریضی های چشم میگردد شناسـایی  300طور مثال : اخیرًا پنجصد )

 شده است.
ـ  است هدف از ژنتیک طبی عبارت از تحقیقات و تشخیص ژن های مریض  قال ـکه سـبب انت

قبل از انتقال مرض , ژن تشخیص و از تبارز مرض  که بایدوجود انسان میگردد امراض ارثی در 
 در بدن انسان جلوگیری گردد.

 ژنتیک معالجوی :  -3
ژنتیک معالجوی یک بخش از ژنتیک طبی میباشد.که به امور صحی ژنتیک افراد و خانواده مـی  

 ی میکنند.پردازد و مشکالت ژنتیک مریضان را روزمره در شفاخانه ها رسیدگ
ژنتیک معالجوی , مریضان که به امراض ژن های مریض مبتال و سبب تبارز مرض گردیـده , در  
شفاخانه های مجهز به تکنالوژی نو معالجه مینماید , در رشته ژنتیک معالجوی نسبت پیچیدگی , 
تشخیص و معالجه امراض ژنتیک دوکتوران این رشته عالوه از تحصیالت عمومی طـب چهـار   

 دوره تخصصی را هم می آموزند. سال
 ژنتیک اصالح نسل حیوانات:  -3

هدف از اصالح نسل حیوانات جهت اصالح نژاد حیوانات بمنظور تحول در کمیت و کیفیـت  
 بهتر و کسب منافع بیشتر است.

                                                      
2-  Genome 
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از نظر ژنتیک , دانشمندان ژن شناسی تالش نموده تا در ساحه تمام حیوانات از نظر محصوالت 
یت ها با کسب اقتصاد مؤثر و پر منفعت زحمات و تالش های خسته نـا پـذیری را   آن در مارک

 کشیده و دست آورد های چشم گیری را نصیب گردیده است.
مثاًل در بخش حیوانات که از گوشت آن استفاده میشود در تحقیقات علمی ژنتیک تالش گردیده 

وان اصالح گردیده تا جسـامت  تا ژن های که ظرفیت جسامت کالن حیوان را دارند , نسل حی
 حیوان بسیار کالن و از نظر کمیت و هم کیفیت , گوشت زیاد , نازک و اعلی را داشته باشد.

مثاًل کشور های که ساینس و تکنالوژی پیشرفته ژنتیک دارند به تغییر نسل های بهترگـاو هـای    
گوشت بسیار نـازک  کیلو گرام « 2000»نایل گردیدند , که یک نرگاو جوان بیش از یک تن 

این گاو ها در برابر امراض مقاومت خـو  دارنـد , از    یو با کیفیت عالی را میدهد , از جانب
لحاظ شیر دادن گاو های شیری را تغییر نسل داده که روزمره از آن شیر فراوان و بـا کیفیـت   

که گوشت خو  را میگیرند , در بخش مرغ داری به تکثیر نسل های بهتر مرغ ها دست یافتند 
زیاد و با کیفیت خو  و هم مرغ های که تخم گذاری میکنند با تخم دادن زیاد کـه رنـو و   
ذائقه خو  دارند , و در بخش فارم های چوچه داری مرغ  , چوچه های بسیار تندرست که به 
سرعت نمو و وزن میگیرد , و در برابر امراض مقاومت زیاد دارند , از نظر ژنتیک حیوانـات را  

 یر نسل داده اند.تغی
 ژن و انتقال مواصفات :

تمام حیوانات دارای مواصفات زیادی هستند مثاًل در گاو ها مقاومت پوست , جسامت کـالن ,  
تعیین جنس شاخ ها , گوشت با کیفیت و نازک, شیر فراوان و با کیفیت عالی, در گوسـفندان  

رغداری کمیـت و کیفیـت   کمیت و کیفیت گوشت , پشم نفیس و اعلی با رنو سفید , در م
بور داری شهد , تغییر نسل ندر زگوشت , مقدار تخم گذاری زیاد و رنو تخم و کیفیت عالی , 

بور های کالن , سازش با آ  و هوای محیط , در برابر امراض مقاوم و حاصل شهد با کمیت نز
ـ  ای ایشـان  و کیفیت عالی را میدهد , این همه مواصفات از طریق ژن های والدین به چوچه ه

انتقال میگردد , صفات مذکور که از طرف یک نسل به نسل دیگر انتقال میشود از طرف ژن ها 
مهار میگردد , ژن های حیوانات از مالیکول های بسیار ریزه و پیچیـده هسـتند کـه در روی    

 کروموسوم ها قرار دارند و هر حیوان دربر گیرنده هزاران ژن ها هستند.
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ها از پدر و نصف مواصفات ژن ها از مادر به چوچه های حیوانات بـه  نصف این مواصفات ژن 
 ارث میرسد.

مواصفات که والدین به نسل بعدی انتقال میدهد از اصول ژنوتیپ پیروی میکند , مواصفات ژن 
ها که والدین به چوچه های خود انتقال میدهند اگر تعداد وصفی آن بیشتر باشند این وصف بـه  

ای حیوان ظاهر میگردد , بر عکس اگر این مواصفات ژن ها در حیـوان  یک سرعت در چوچه ه
کم باشد , انتقال مواصفات در چوچه های حیوان کم تبارز میکند , در این حالت اصالح نسـل  
حیوان بسیار بطی و به آهستگی پیش میرود, از لحاظ ژن شناسی حیوان که مواصـفات ارثـی   

یار نیرومند و بهتر در حیوان انتقال میکند , و از نظـر  فروان دارد , انتقال مواصفات بشکل بس
کمیت و کیفیت در نسل بعدی در انتقال ارث به سرعت عمل میکند , طریقـه مـذکور بـرای    

 اصالح نسل بهتر حیوانات از نظر ژن شناسی نتیجه مطلو  و خو  داده است.
 شش نوع فوق کلیمات علم ژنتیک را دربر دارد.

صد هزار ژن دارد، طول یــک ژن   200،000پنجاه هزار تا  30،000هر سلول انسان بین 
اعظمـی آن بطـول                          واحــد و ۰۱۱۱تا  ۰۱۱۱و طـور متــوسط بین ۰۱۱۱کمتـر از

 نوکلئوتید میرسد.
 1020نظر به تحقیقات علمی که در خصوص ژن ها صورت گرفته قرار احصائیه خـتم سـال   

ن ژن های انسان شناسایی گردیده و با پیشرفت تکنالوژی جدید و نیازمندی میالدی بیش از هزارا
 ه بشری این عملیه شناخت ژن ها به سرعت در حال پیشرفت است.عمبرم صحی جام

 است. هخوشبختانه تا حال بشر دست آورد های خوبی را نصیب گردید
   كشف ژن جدید :

ختار بافت پروبال پرندگان را به عهـده  دانشمندان ژن شناسی به كشف ژن موفق گردیده که سا
دارد ، قبل از کشف ژن مذکور دانشمندان ژن شناسی به این عقیده بودند که پـروبـال جـز 
وظیفـه عـادی و عـام ژن ها میباشد، ولی کشف ژن ساختار بال ها ، این حقیقت را به اثبات 

این ژن را یک مــژده رسانید که بــال ها یک ژن خاص دارند ، علمای ژن شناسی کشف 
خو  و دست آوردی مؤثر در این ساحه میدانند، زیرا کشف راز ساختمان بالها در پرندگان بـه  
یک ژن خاص ، با  تحقیق را در مورد ساختار سایر ارگانهای جانوران ، خصوصًا انسـان بـاز   

تها و یا بدون میسازد ، زیرا بسیاری از والدت ها دیده شده که طفلی بدون کلک ها یا بدون دس
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پاها بدنیا آمده است ، برای پر کردن این خالء وکشف ژن مذکور  دانشمندان این رشـته را در  
یک مطالعه علمی عمیق ژن شناسی داخل ساختند، والدت های که بدون کلک ها، دست هـا ،  
پاها و سایر اعضای وجود انسان بدنیا می آیند ، در صورت شناسایی کشف و مطالعه ژن هـای  
این کتگوری مریضی والدین، انتقال ژن های معیو  و ناقص در نسل های بعدی توسط عملیات 

 ژنتیک اصالح و از والدت آن جلو گیر ی میگردد.
علمای ژن شناسی کشف ژن ساختار بالها را از حلقه چشم ، پا ها ، بالها و سایر نقـاط جسـم    

 یک مگس میوه کشف کردند .
ر هستند که این ساختار در ژن های خاص تمام اعضـای حیوانـات   دانشمندان امروز به این فك

 فقاریه باالخص انسان وجود دارد، امید که تحقیقات بعدی این راز را به روی ما باز نماید.
 اصالح ژن و نسل انسان :

دانشمندان علم ژنتیک در مورد اصالح نسل انسان هم تالش نموده تا نسـل انسـان در برابـر    
منشاء ارثی دارند حسب تحقیقات علمی ژنتیک اصـالح گـردد و هـم در     امراض مختلف که

خصوص حسن و جمال ، مواصفات رنو ، قد و قامت رسا ، تنومند ، تندرست ، عـاقــل ،  
ذهیــن و از هــر حیث سـالـم باشند نسل بشر را اصالح نمایند ، خصوصًا در پیشرفت 

ان ، و انتقال آن جهت القاح به تخمه اناث مرد  yو  xهای اخیر که با تشخیص کروموزوم های 
بمنظور انتخا  دختر و یا پسر ، که در این راستا در شفاخانه های پیشرفته اروپا برای خواسـتن  

 فرزند دختر و یا پسر دست آورد های مثبته را نصیب گردیده اند.  
و دارای قـد و  مگر در عمل دیده شده که از القاح تخمهء خانم حسین و زیبا با جوان مقبـول  

قامت رسا ، خالف میل و انتظار طفل بدنیا آمدکه بر عکس با تغییر رنو و همه مواصفات که به 
 هیچ یک از والدین شباهت نداشت.  

 ( صدق میکند ، که پروردگار عالم میفرمائید.   ۰در اینجا سورهء آل عمران آیهء مبارکه شماره )
 م  َكیَف یَشاُء اَل ِاَلهَّ ِاالَّ ُهَو اٌلَعز یُز اٌلَحِكیُم   ُهَواّلِذٌی یَصو ُِّرُكٌم ِفی ٌااَلٌرَحا

ترجمه او )اهلل( آن ذاتی است که صورت می بندد شما را در رحم مادر چنانکه خواهد ، نیسـت  
 هیچ معبود غیر او غالب با حکمت.

درکالن حقیقت امر این است که از نظر علم ژنتیک انتقال مواصفات شاید قسمًا از طرف پدر ، پ
، نیاکان ، اجداد پدر تا چندین پشت در نسل های بعدی تبارز کند ، همچنان مواصفات ژنتیـک  
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مادر کاًل یا قسمًا از طرف مادر ، والدین مادر ، نیاکان، اجداد و چندین پشت مادر در فرزنـدی  
ه و خواسته که بدنیا آورده تبارز کند، کنترول و انتقال مواصفات آن از لحاظ علم ژنتیک به اراد

بشر نیست ، دانشمندان به این فکر افتادند که در استقاللیت و آزادی یک خانواده نباید مداخله 
کرد ، حیات خصوصی فامیل از مداخله مصئون است ، تشویش و اندیشهء دانشمندان در ایـن  
خصوص بجا است، زیرا اگر در نسل انسان غلطی رخ دهد اصالح آن فاجعهء بشری را به بـار  
خواهد آورد ، ملل متحد در این مورد هم مصوبه دارد که : نباید در امور ذاتی فامیل ها مداخلـه  
صورت گیرد و در بخش ژنتیک انسانها هیچ مرجع دولتی بمنظور تغییر نسل صالحیت و جـواز  
آنرا ندارند و هم هیچ کشور و مقام حق مداخله تجار  تغییر نسل بشری را ندارنـد ، اگـر در   

ها غلطی و اشتباه به میان آید جبران آن ایجا  محو یک کتله بزرگ بشـری را  اننسل انستغییر 
خواهند نمود ، که هیچ مرجع صالحیت از بین بردن و محو کتله بزرگ بشری را نخواهد داشت 

تبارز ژن های غالب در نسل های بعدی از نظر علم ژنتیک، انسان فعاًل قدرت فهم و  ی، از جانب
را ندارد. که تبارز ژن والدین و نیاکان ایشان در نسل های بعدی از لحاظ مواصفات پیش بینی آن

 چه نوع تغییرات را در پی خواهد داشت.
چند سال قبل درکشور انگلستان روی تجار  اصالح بهتر نسل حیوانات ، نسل گـاو هـای را   

و ها را میخورد بـه  تکثیر نمود که به مریضی دیوانگی مبتال بودند , هر کسی که گوشت این گا
مرض دیوانگی مبتال میگردید ، همه حاصالت فروش شده گوشت این گاو ها در تمام مارکیـت  
های جهان مصادره گردید ، کشور انگلستان مجبور شد تمام نسل این گاو ها را به شکل کتلوی 

مرتکـب  محو و در زمین دفن نمود ، ولی ما اگر یک اشتباه ژنتیک را در مورد نسل انسان هـا  
شویم آنوقت بخاطر اشتباه یک تجربه, نمیتوان یک نسل انسانی را محکوم بـه فنـا و نـابودی    

 ساخت.  
 شناسائی ساختار جدید:

( شناسایی کردند که ایـن نقـاط    D.N.Aدر تحقیقات اخیر دانشمندان نقاط خاص را روی ) 
، موقعیت سـاختار   خاص ژن نیستند و تا حال فعالیت و رول ژنتیکی آن تشخیص نگردیده است

 کیمیاوی باز ها و تعداد تکرار آن به مراتب از هم فر ق دارند.
یکی از کروموزوم ها ، باز هـا   (D.N.A)طور مثـال: در یک شخص نقاط خــاص آن در 

 به شکل آتی قرار گرفته است .
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C.G.T.T.A.A.C.T.CC.A.G.  مراتبه مسلسل تـکرار شـــده   ۰۱۱شکل مذکور
کرومــوسوم دیگری همــان هسته ساختـار کیمیاوی بازها به شـکل   است. ولی در یک

A.T.T.T.C.G.G.C  مـراتبـــه یــکی پشـت ســـر      ۰۰۱بصـورت مسلسل
 )دیـگری تـکرار شـده است ، ایـن صـورت مسلسل مختـلف بــاز هــا بنــام    

VNTR ) «۰ ».مسٰمى گردیده است 
زها کــه شایــد در یــک    ( ساختمــان کیمیـاوی بــا  D.N.Aدر ساختــار )

جفت باشدو باز های فوق به شکل مسلسـل   ۰۱کروموزوم ساختار کیمیاوی بازها اگر طول آن 
مراتبه تکرار شده باشد و در بخش مسلسل یکی پی دیگری تکرار شود این تکرار ها تـا   ۰۰۱تا 

 مراتبه مسلسل واقع میشود. ۰۰۱۱
ص دیگری مطالعه شود ، نخسـت در  ( کروموسوم یک شخD.N.Aاگر ساختمان مذكور در )

تفـاوت     A.T.T.C.C.Gتشکیل کیمیاوی باز ها و یا در طول ساختمان جفت ها به شـکل  
های بارز دیده میشود و یا در تعداد تکرار های مسلسل آن در صدها مراتبه یکی عقب دیگـری  

ـ   D.N.Aتفاوت هایی به نظر می رسد ، در ساختمان مذکور ) خص ( را از یک شخص بـه ش
دیگری بحیث یک عالمه منحصر به فرد ساخته است , که در مقایسه میلیون هـا افـراد ایـن    

 خصوصیت یکسان نبوده ، و از هم تفاوت دارد.
( برای تشخیص ، تثبیت و تعیین هویت اشـخاص در تمـام   D.N.Aکشف ساختار مذکور در )

انند , قضایای نفیه ولـد ,  بجا میم D.N.Aساحات مثل قضایای جنایی که از مجرمین آثار مثبته 
, شـناخت قرابـت   یعده , تشخیص هویت گور های دسته جمادعای فرزندی , اجساد مفقود ش

در زمان حیات و موت با نبش قبر ها ,  یعجرایم نهفته در تجاوزات دسته جمهای فامیلی , افشأ 
و بغـرنج را   جمع آوری پارچه های متالشی اجساد در انفجارات و غیره معضالت بسیار پیچیده

 برای نظام های عدلی و قضایی حل ساخته و اسبا  حکم محاکم را فراهم نموده است.
 « :2»کود ژنتیک 

                                                      
  2 -  Variable Number of Tandem Repeat 

ACKU



D.N.A قضاء 
  

 
46 

 

در تفاوت های تکراری ، مسلسل ، ساختار باز ها و خصوصیات خاصی کـه هـر شـخص در    
تیکی ( هویت او می نامند، که این ُكد ژن2) ( خود دارد آنرا بنام ُكد ژنتیک D.N.Aساختمان )

 منحصر به خود شخص بوده و از دیگران بکلی فرق دارد .
 محاسبه باز ها بشکل ذیل صورت میگیرد. D.N.Aدر فیته

واقع شده و در برابـر بـاز    (T)که مقابل آن در پائین فیته باز تیمین  (A)آغاز فیته به باز ادنین 
 (C)باز سـیتوزین   (G)نین و در مقابل باز گوا  (A)در باال مقابل آن باز ادنیــن (T)تیمین 

 در پائین فیته موقعیت دارند.
           ( مراتبـه کـه بـه بــاز هـای      03آغاز میگـردد و تا ) D.N.Aمحاسبه باز های فیته 

باز هـای   A.Aکــه در مقابــل دو باز همرنو ادنین  (A)مقابل آن باز ادنین  (T)تیمین 
روی بـاز   D.N.Aمحاسبه نخست فیته   دارند ،که در پائین فیته موقعیت  T.Tهمرنو تیمین 

که  A.T.Gدو باره از باز های  D.N.Aختم میگردد و شمارش مرتبه دوم فیته  T.A.Aهای 
که مقابـل آن   T.A.Aقرار دارند شروع و تا باز های سی و ششم  T.A.Cمقابل آن باز های 

که تا  D.N.Aیته عظیم واقع شده محاسبه میگردد ، به همین شکل محاسبه ف A.T.Tباز های 
کـاماًل    (12هزار مرتبه و یا باالتر از هزار مرتبه تکرار شده محاسبه میگردد , در شکل شماره )
عالمـه   D.N.Aصورت محاسبه وضاحت دارد , این موقعیت باز ها و تکرار آن در طول فیته 

 منحصر بفرد است.
 ( :  D.N.Aآزمایش )

ی کنده شده، افرازات وجود انسان که از محل واقعـه  وقتی یک نسج پوست ، لکه خون ، موها
( اشخاص مظنون و مشکوک به آزمایشگا های D.N.Aجنایی بدست می آید، برای مقایسه به )

( روش های مختلف در کشـور هـای   D.N.Aپیشرفته ارسال میگردد ، در خصوص آزمایش )
یـاد   « 1»سـت بنـام   پیشرفته و تکنالوژی عصری وجود دارد، یک روش که زیادتر معمول ا

 میشود.  
                                                      

 2 - Code Genetique 
1 - RFLP 
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( آن به کمک مواد کیمیـاوی   D.N.Aدر آزمایش فوق اواًل سلول را از سایر بافتها متالشی و )
 به شکل خالص مجزا میگردد.

( روی یک میکانیزم خاص توسط انزایم های برش کننده به قطعـات خـورد و   D.N.Aمتعاقبًا )
به ترتیب قرار داده توسـط یـک تخنیـک     بزرگ قطع میگردد ، این قطعات خورد و بزرگ را

( را از هم مجزا ساخته و  D.N.Aظریف به کمک جریان برقی بنام )الکتروفورز( زنجیر های ) 
(  D.N.Aبعدًا آنرا روی یک صفحه نیتروسلولوز انتقال میدهند، متعاقبًا توسط یک سـاختار ) 

( روی   D.N.Aا باز های )مصنوعی به شکل رنگه طوریکه بازهای این قطعات رنگه مصنوعی ب
صفحه نیتروسلولوز یکجا و الحاق میگردد ، میکانیزم فوق توسط یک فلم رادیو گرافی کـه در  
برابر شعاع رادیو اکتیو حساس است قرار داده در نتیجه آزمایش فوق یک فلم که دو نوار ثبـت  

ص مظنـون و  شده را نشان میدهد تهیه مینماید، در صورت مـقایسه نـوار فـلم بـا اشـخا  
( سبب تبرئه اشخاص مذکور گردیده و در صورت  D.N.Aمشکوک طبعًا درصورت اختالف )

 واقعه جنایی با شخص متهم سبب اثبات جرم والزام مجرم میگردد. ( محلD.N.Aتطبیق  )
( طرف آزمـایش قـرار   D.N.Aدر آزمایش تهیه فلم به طریقه مذکور اگر یک قطعه خاص از )

 یاد ميشود. «2« »مونولوکیوس»گیرد بنام یک محل 
( یک نفر طرف آزمایش قرار گیرد، طبعًا چند بخـش از  D.N.Aاگر قسمت های مختلف از )

مـولتی  »فلم های آن تهیــه خواهد گردیــد که ایـن طریقه را بنام چنـد محـل ، و یـا    
 یاد میکنند. « 1« »لوکیوس

از نظــر حقوقــی و قضـائی  ( پـدر با پسـر  D.N.Aطریقهء دوم اگر مسئله رابطهء )
 مطرح باشد و یا رابطه مادر با پسر طرف بحث باشد از میتود مذکور استفاده میشود.

خود انتقال میدهد و همچنان یـک   (D.N.A)زیرا پسر یک قسمت از خصوصیات مادر را در 
 خــود منتقل میسازد . D.N.A)قسمت از خصوصیات پـدر را در 
خون و یا لکهء منی )اسپرماتوزوئید( باید درجه سردی آن یـخ   در خصوص آزمایشات لکه های

باشد و یا به شکل خشک به محل آزمایش در البراتوار جنایی ارسال گردد ، تا مکرو  ها به آن 
                                                      

- 2 mono locus 
- 1 multi locus  
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صدمه نرسانند، در بعضی حاالت و یا واقعات جنایی تعداد اشخاص مظنون و مشکوک به صدها 
ا نفر را انجام دهیم از نظر زمان و هم از نظر مصارف به نفر میرسد ، اگر ما آزمایشات این صده

قیمت بلند تمام میشود ، بهتر است در مرحله اول توسط آزمایشات گروپ های خون اشـخاص  
مذکور را تشخیص نمود، این طریقه را بنام غربال می نامند ، در طریقه متذکره از اجرای معاینات 

% اشخاص ایجا   ۰۰تا  ۰۱ردد ، تنها بین % صرف نظر میگ ۰۱تا  ۵۰اشخاص در حدود 
 ( آن در آزمایشات تشخیص گردد.   D.N.Aمیکند تا ) 

قضیه را بشکل علمی آن مطالعه مینمودیم , از سـبب   D.N.Aتا حال ما در خصوص معاینات 
نرسیده بود , ولی خوشبختانه بـه کمـک    D.N.Aآنکه در کشور عزیز ما تکنالوژی معاینات 

در بگرام , زون مزار شریف و زون هرات بکار  D.N.Aوز تکنالوژی پیشرفته جامعه جهانی امر
آغاز نموده , از جانب یک البراتوار بسیار مجهز و عصری کشور عزیز ما بنـام سـیتی طبـی    

در کارته پروان کابل افتتاح و با تکنالوژی پیشرفته بکار آغاز نموده که هـر نـوع    (2البراتوار )
ی میتواند, امید با انکشاف هر چه سریع این تکنالوژی تمام مشکالت و را اجر D.N.Aمعاینات 

 نیازمندی عدلی و قضایی کشور ما رفع گردد.  
 پایان                                                                       

 فهرست مأخذ 
 پولیس علمی " کشف علمی جرایم " -۰

 ۰۳۵۰مؤلف : مهدی نجابتی .......................تهران 
 پولیس علمی -۰

 تالیف : سودر من هاری و جان اوکانل 
 ۰۳۱۰ترجمه: یحٰیى افتخار زاده ......................... 

 تحقیقات جنائی علمی -۳
 مؤلفین : جنرال محمد ایو  " منگل "
 استاد اکادمی پولیس و فاکولته حقوق 
 جنرال محمد صدیق واحدی " وردگ "

 انی عمومی ژاندارم و پولیس ، مدیریت حرکات،آمریت تعلیم وتربیه .ازنشرات وزارت داخله ،قوماند
                                                      

2- Cyti Med.Lab 
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 تحقیقات جنائی  -۰
 نیل سی چاملین. –تالیف : چارلز سوانسون 

 لئو نارد تری تو.
 ترجمه : مهدی نجابتی

 رضا پرویزی
 اصغر شفیعی نیک.

 علوم جنائی  -۰
 ۰۳۰۰مؤلف : داکتر کی نیا ) مهدی ( تهران 

  کشف علمی جرایم  -۰
  ۰۳۵۱مؤلف : داکتر ولی اهلل انصاری .......... تهران 

 پزشکی قانونی  -۱
 ۰۳۱۱تالیف : فرامرز گودرزی ............... تهران 

 پزشکی قانونی  -۵
 ۰۳۰۱تالیف : داکتر ادیب ) محمد حسین ( تهران 

 مجرم کیست  -۰
 جرم شناسی چیست 

 ۰۳۱۰ن تالیف : داکتر تاج زمان دانش ............ تهرا
 طب عدلی  -۰۱

 تتبع و ترجمه : دوکتور محمد عمر اعظمی 
 پارتمنت طب عدلی فاکولته طب پوهنتون کابل:یاستاد د            

 فتح میت یا اوتوپسی  -۰۰
 تشریح استاد محمد عمر اعظمی.

 ځی طب . پوهنتون کابل .ازنشرات پوهن
 یۀ جرم شناسزمین -۰۰

 ۰۳۱۱بها ................ تهران نوشته : داکتر رضا نور            
 فن انگشت نگاری -۰۳

 قلی مؤلف : رادسر ناصر            
 علم انگشت نگاری -۰۰
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 ۰۳۱۰مؤلف : شرقی عباس ..................... تهران            
 اصول انتقال خون در پزشکی -۰۰

 تالیف : داکتر محمد فرهادی لنگرودی           
 یرزا آقا افتخاری داکتر م                         
 داکتر جهانگیر احمدی                         
 جلد اول                          
 ۰۳۱۱سال                          

 Auto transfusionسالم ترین خون ، انتقال خون خودی  -۰۰
 تالیف : داکتر حسین تیموری زیرنظر           
 ۰۳۵۱داکتر علی اکبر پور فتح اهلل .......... تهران           
 نقل الدم  -۰۱

 بنیاد فرانسوی خون  –دکتور پاتریس            
 نقل الدم  -۰۵

 استطبابات و اختال طات            
 1004بنیاد فرانسوی خون اپریل  –دکتور اولیویه            
 خون شناسی عملی جلد اول  -۰۰

 ۀ تهران اثر : داکتر حسین رحمتیان استاد دانشکد           
 ارف نو دائیره المع -۰۱
 ترجمه و تالیف: عبدالحسین سعیدیان 

 ویراستار : دکتر محمد سعیدیان .
 .چاپخانه ماه منظر تهران .۰۳۵۰سال انتشار : 

 ویتامین و خون  -۰۰
 ترجمه: تنظیم و گرد آوری           
 ۰۳۱۰ی مجدفر ............. تهران مرتٰض          
 اصول ژنتیک -۰۰
 مدی تالیف : داکتر بهمن یزدی ص      
 ۰۳۵۰داکتر بدرالدین ابراهیم سید طبا طبائی ........ تهران       
 اصول ژنتیک  -۰۳
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 ۰۳۱۳اثر کاظمی :            
 اصول ژنتیک انسانی و بیماری های ارثی  -۰۰
 ۰۳۱۱مؤلف : کریمی نژاده محمد حسن ............... تهران     
 ژنتیک  -۰۰

 ۰۳۰۰اثر میرشاه ...... تهران            
 تائید فرضیه کروموزومی وراثت -۰۰

 م  2323 –مؤلف : توماس مورگان            
 نوت های کریمینالستیک  -۰۱

 اثر: آقای لوکلر استاد اینجانب در انستیتوت بین المللی                            
 2324اداره عامه پاریس .  سال                         

 مدارک اثباتیه جرم یا ادله مادی  -۰۵
 دوی دوکتور احسان اهلل " عالمی "دریس در دیپارتمنت طب عدلی کابل از استاد پوهناثر ت 

 کابل . ۰۳۵۰قرآن مجید با ترجمه وتفسیر مختصر تألیف پوهاند عبدالسالم عظیمی. سال  -۰۰
 قانون جزاء . -۳۱
 تعدیل قانون اجراآت جزائی . -۳۰
 ت دانشکده دندان پزشکی تهرانبیماری های دهان ودندان . مؤلف :داکتر صدیقه خدم -۳۰
 کتا  طب عدلی ژان پول بوتیر   -00

    1002چاپ بلجیم سپتمبر             
 دیدن صحنه وقوع جرم   -04

 تألیف دکتور هشام عبدالحمید فرج              
 1002سال             
 کتا  ژنتیک دام -03

 نوشته جان اف لسلی               
 ستاد یار دانشگاه رازی ترجمه : دکتور فرخ کفیل زاده ا

 ژنتیک پزشکی  -03
 منبع  غفاری سید رضا،درس های ژنتیک برای کارشناسان نظام سالمت 

 ,2037تهران انتشارات اندیشه سرا سال 
 ژنتیک رفتاری اثر رابرت پاللمین وهمکاران نشر مهتا  . -02
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 نظریه های نوین تحول انسان : مولف تامس موری هانس  -07
 امد برآبادی وحمید رضا آقامحمدیان .ترجمه :  ح

 اکولوژی رفتاری اثر کریز ودیولبس -03
 ترجمه : داکتر وها  زاده 

 نوشته فلیب کین  هپیشگامان علم ک -40
 ترجمه : پرویز قوامی 

  تهران انتشارات امیر کبیر
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 گل حسامیقضاوتپوه حضرت 

 
  ی حقوقی حقوقدافغانستان اساسی قوانین او بشردافغانستان اساسی قوانین او بشر

(1) 
 دوهم څپرکی

 دهیوادپه اساسی قوانینوکی تثبیت شوی او تسجیل شوی بشری حقوق
لکه څرنګه چی مو دڅیړنی په لومړی څپرکی کی ولیدل اساسی قوانین په نوره نړۍ کی خورا 
اوږده سابقه لری ،خوزمونږ په ګران هیواد افغانستان کی اساسی قانون یوازی د هیواد د خپلواکۍ 

اخیستلو وروسته دلومړی ځل له پاره وضعه شوی ، چی په دی هکله ددی هیواد د  له بیرته
سرښندونکو بچو) دلومړی او دوهم مشروطیت ( دغړیواو د دی ملی او وطنی غورځنګ  

 له پام څخه نه شو غورځوالی . ۍدګډون کوونکوبیساری قربان
افغانستان داساسی  ع( کی د2312)ش ـه2133زمونږ په هیواد کی د لومړی ځل لپاره په 

تشکیالتو نظامنامه تصویب شوه که څه هم چی نوموړی نظامنامه ، اساسی قانون نه ؤ خو داساسی 
قانون دځینوخصوصیاتو او داساسی تشکیالتو په هکله د بنسټیزو حکمونو په لرلوسره د هیواد د 

 خورا مهم تقنینی سند حیثیت لری .
ش کال دجوزا د میاشتی په نهمه نیټه د  ـه 2000د پټه دی پاته نه وی چی نوموړی نظامنامه

 کابل په تیپوګرافی )طبع حروفی ( چاپخونه کی چاپ شویده .
اوس چی مو د قانون او اساسی قانون په هکله په تیرڅپرکی  کی لنډی خبری وکړی او په بشری 

ره د ګران ک ولګاوه  نو د دی څپرکی په ترڅ کی په ترتیب سرتاریخ کی مو داساسی قوانینو څ
هیواد افغانستان په اساسی قوانینو کی تثبیت شوی او تسجیل شوی بشری حقوق ترڅیړنی الندی 

 نیسو.
 ش کال په اساسی نظامنامه کی د بشری حقوقو تثبیت او تسجیل  ـه 2002د-2

اساسی نظامنامه چی د افغانستان دملت د آزادۍ غوښتنی او ډموکراسۍ غوښتنی دروحیی له ویاړه 
دی ، د هیواد په راتلونکی کی د ډموکراسۍ په بنسټ ایښودنی او ټینګښت کی یی ډک سند 
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ستررول درلود، ځکه چی د ډموکراتیکو موسساتو هسته یی د لومړی ځل لپاره د دولت دشورا 
او دمشوری دمجلسونو په نامه پیش بینی کړیده او هم د دی هدف لپاره د نوموړی نظامنامی 

نوری نظامنامی تدوین شوی دی اوهم د دی نظامنامی دتصویب له ترسیوری الندی زیات شمیر 
پاره د افغانستان عنعنوی مطلقه دولت دقانونی دساتیرو پربنسټ ودرول شو، لکبله د لومړی ځل  

پاره د انسانی عالی لویالی شو زمونږ د دی لرغونی هیواد په څوزره کلن تاریخ کی د لومړی ځل 
اسی قانون ) د افغانستان دعلیه دولت اساسی نظامنامه ( په نامه حقوقو پرمبادی باندی بنا یواس

 خپوراو عمل پری وشو.
مه نیټه وه چی په  13ع کال دفبروری 2310ش کال دکب دمیاشتی اوومه  د ـه2002د

جالل آباد کی پخپله )د پاچا  اعلیحضرت غازی امان اهلل خان( په ریاست او د توپیرپرته  دملی 
تنه استازی په  721پراخ نظرسره د افغانستان د بیال بیلو قومونو او قبایلو  وحدت پراساس او په

دی دوره کی د افغانستان په لومړۍ ملی او عنعنوی لویی جرګی کی سره راغونډ شول او د 
ش  ـه 2001مادو کی تصویب کړچی د20افغانستان لومړی اساسی قانون یی په لس فصلونو او

 و.کال په جوزا کی چاپ او خپورش
می مادی باندی د لویی جرګی دځینوغړیو د اعتراض  14او 3،1د نوموړی اساسی نظامنامی په 

ش کال د چنګاښ دمیاشتی له شلمی څخه د زمری ترنهمی نیټی پوری د  ـه 2000له امله د 
نوموړو موادو دتعدیل په غرض بله لویه جرګه په پغمان کی جوړه شوه او نوموړو موادو د تعدیل 

جنوری د  2313ش کال د دلوی په آتمه  د ـه 2000ه نظامنامه تصویب او دنه وروست
 اعلیحضرت امان اهلل خان له توشیح نه وروسته نافذه شوه .

په دی نظامنامه کی د افغانستان د اتباعو عمومی حقوق ) عام حقونه د تبعی او اوسیدونکی 
دی( پوری تصریح او داسی بیان دافغانستان ( ترعنوان الندی له ) اتمی نه ترڅلیرویشتمی ما

 شویدی :
ټول هغه کسان چی په افغانستان کی اوسیږی او دافغانستان اتباع دی ، بی له توپیره د فردی 
آزادۍ دتعرض نه دشخصیت اومسکن مصونیت ، داخبارونو دنشر، په تجارت اوصنعت کی 

په دی برخه کی د  دشرکت اوپورتنیو مقاماتو ته د شکایت دحق درلودونکی دی اوهمدارنګه 
اسارت راوستونکی استخدام منع ، د تدریس آزادۍ، په مدرسو او مکتبونو باندی دحکومت 
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نظارت ،د خلکودمالی توان په تناسب د مالیاتو اندازه ، دعامه ګټولپاره استمالک ، په عدلی 
 . اجرا مصونیت ، دمصادری ، بیګار، زجراوشکنجی منعدمحکمه کی شریعت اوجزایی احکامو 

ع کال داساسی قانون یوه دکتنی وړځانګړنه د افغانستان د اتباعود  2310-ش  ـه 2002د
حقوقو او ازادیو تثبیت ؤ. د اساسی قانون ترتصویب پوری په هیڅ کوم رسمی دولتی سند کی د 

 اتباعو حقوق او آزادۍ نه وی ثبت شوی .
ی قانون او ورسره په جهانی سویه دیو پوه په وینا )اعلیحضرت امان اهلل خان په داخل کی اساس

بشری حقوق خپل ملت ته وروبخښل، کوم حقوق چی په فرانسی کی ملت په وچ زورله سلطنت 
اوحکومت څخه الس ته راوړی وو، هغه اعلیحضرت په وچ  زور خپل ملت ته ورکړل، دملت 

همدی امله د استازیو هغه نه منل او په سیاسی چاروکی یی مداخله دځان حق نه باله ( چی له 
هیواد کورنیواو بهرنیو دښمنانو السونه سره یو کړل او زمونږ هیواد یی له یوی غمیزی اواړودوړ 
سره الس اوګریوان کړ مګربیاهم دهیواد د غمخورو بچیانو په درایت اغتشاشیون نیست او نابود 

حقوق اعالم شول اود هیواد په دوهم اساسی قانون کی د دوهم ځل لپاره هیوادوالو ته بشری 
 شول .
 ش کال په اساسی اصولنامه کی دبشری حقوقو تثبیت اوتسجیل: ـه2020د-1

مه نیټه  دهیواد د چاروواګی په  10ش کال دمیزان په  ـه 2007جنرال محمد نادرخان چی د
خپل الس کی ونیولی او دافغانستان دپاچا په حیث اعالم شو دهیواد د راتلونکو چارو داصالحاتو 

خپله تګالره په لسو مادوکی د افغانستان خلکوته ورسوله چی لسمه ماده یی دملی  یی په هکله
 شورا د استازیو دټاکنی په باره کی وه .

د دولت دتګالری د دی مادی د حکم په نظر کی نیولو سره د افغانستان دملی شورا د مجلس د 
دی شوه . اعلیحضرت ش کال د لویی جرګی مجلس ته وړان ـه 2003انتخاباتوالیحه تهیه او د

محمد نادر خان د هماغه کال د چنګاښ په میاشت کی د افغانستان دملت په عنوان یو فرمان 
لویی جرګی ته دصالحیت لرونکو او په څه  پوه استازیو د ټاکنی په منظورصادرکړچی د نوموړی 

ګډون لپاره په شاوخوا کی استازی په لویه جرګه کی د  002فرمان په اساس دټول هیواد څخه د 
وټاکل شول او دافغانستان پایتخت کابل ته راغلل، په دی لویه جرګه کی دملت په انتخابی 

 تنه د دولت مامورین او بهرنیو سفیرانوهم ګډون درلود . 112استازیوبرسیره 
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ش کال دوږی ) سنبلی ( د  ـه 2003د دی لویی جرګی لومړۍ غونډه دچهارشنبی په ورځ د
په سترتاالرکی د افغانستان د پاچا اعلیحضرت محمد  ټه د ستوری دماڼۍمه نی 27اشتی په می

نادرشاه په وینا پرانیستل شوه او په خپلو جلساتو یی پیل وکړ، نوموړی جرګی دلسو ورځو په 
موده کی خپلوغونډو ته د صدراعظم محمد هاشم خان ترریاست الندی چی د پاچا له خوا په دی 

 ړ او ځینی تصویبونه یی وکړل .مقام ګومارل شوی ؤ دوام ورک
مه نیټه دملی شورا د  24ش کال دچنګاښ په  ـه 2020همدارنګه په همدی کال کی د

کسان دهغی په غړیتو  ومنل  222جوړولو په هکله تصمیم ونیول شو ، چی د نوموړی جرګی 
 شول. د نورو دندو ترڅنګ ملی شورا ته داساسی قانون دتصویب دنده هم وسپارل شوه لکه

ش کال دلړم په اتمه نیټه یی یونوی اساسی قانون )د افغانستان دعلیه  ـه2020هماغسی چی د
مادوکی تصویب کړچی داعلیحضرت محمد نادرشاه په  220دولت اساسی اصول( په نامه په 

ش د لړم اتمه ( دا اصولنامه  ـه 2020مه ( او د)02ع کال  داکتوبر2302امضا خپورشو) د
ویل یو سلولس مادی او څلوربرخی لری ، لومړی برخه څلورمادی او د لکه چی وړاندی مو و

دینی اومذهبی ممیزاتو، استقالل، دساحی تمامیت او دکابل پایتخت والی ، دوهمه برخه د پاچا 
حقوق، درییمه برخه دهیواد داتباعو حقوق او څلورمه برخه د عامه قواووتشکیالت او صالحیتونه  

 توضیح کوی .
د پارلمان دتشکیل او صالحیت ) دملی شورا او اعیانو مجلس ( نه پرته په نورو   دا اصولنامه

ش کال له نظامنامی سره بشپړورته والی لری ، په دی اصولنامه  ـه 2002عامه موسساتو کی د
کی د اتباعو حقوق له نهمی څخه ترشپږویشتمی  مادی پوری  تثبیت او تسجیل شوی دی چی 

 مطلبونه کیږی .27عمومْا
مصونیت ، د تجارت ، صنعت  ۍد اتباعومساوات ، دمشروعه حقوقو ازادي د شخصی ازاد

اوزراعت آزادۍ ،په حقوقو او وظایفو کی داتباعو  مساوات ، په ماموریت کی داتباعو استخدام ، 
د ملکیت حمایت او د استمالک جواز، د مسکن مصونیت ، داتباعو دمال اوملک د ضبطولو 

او مصادری منع ، دشکنجی او دنورو زجرونو عدم جواز، د اتباعو عدم جواز، د بیګار
داطفالولپاره د ابتدایی تعلیم حتمی تو  ، د اسالمی علومو دتدریس آزادي، د مطبوعاتو آزادي ، 

 د عرض او شکایت حق ، د غیرقانونی اخاذی عدم جواز.
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 ش کال په اساسی قانون کی دبشری حقوقو تثبیت او تسجیل ـه 2040د-0

ع کال د مارچ  2330مه نیټه د  23ش کال دکب دمیاشتی په  ـه 2042وم وخت چی دک
لسمه سردارمحمد داود صدراعظم له خپلی دندی څخه استعفا وکړه او په ځای یی دده د کابینی 

 د کانو وزیردوکتورمحمد یوسف د نوی حکومت مشروټاکل شو .
ابینه هیله منه ده ترڅود دولتی اداری نوموړی دخپل کارپه هماغه پیل کی اعالن وکړچی د ده ک

په سیستم کی نوی ټاکلی تحوالت پلی کړی او په نژدی راتلونکی کی په اساسی قانون باندی 
 نوی کتنه وکړی ، نوی اساسی قانون تهیه او سیاسی ګوندونه تاسیس شی .

نده په حکومت د اساسی قانون د تسوید څخه وړاندی دهغه دتدوین په پروسه کی ډیره مهمه د
غاړه واخیستله او دهغه د پراخ تبلیغ او ترویج له الری د اجتماعی ذهنیتونو آماده کول ؤ چی 
دهغه په بهیرکی حکومتی ځواکونو د ډموکراسۍ ، اجتماعی تحوالتو، د خلکو او حکومت دندی 
، د خلکواو حکومت د وحدت الری د عدالت تامین ، دحکومت مامورین د خلکومرستیاالن او 

واصطالحاتو څخه یی ډیره استفاده وکړه او سترتبلیغاتی کمپاین یی په الره واچاوه ، نور
ترڅوټولنیز)عامه ( افکاردنوی اساسی قانون قبلولو ته تیارکړی ، د همدی منظورلپاره حکومت 
ستراقدامات سرته ورسول لکه ځینو اروپایی ، آسیایی او افریقایی هیوادو) سویدن ، هند ، د 

هوریت ( ته د دی هیوادو داساسی قوانینو د ژوری کتنی او څیړنی په منظورد مصرعربی جم
د فرانسی د اساسی حقوقو  (رنیو متخصصینو ) لوی فوژیرنستان د حقوقپوهانو استول او دبهافغا

متخصص ، محمد مصطفی المنفلوتی د مصرد عربی جمهوریت داساسی حقوقو متخصص او دهند 
ص د افغانستان د نوی اساسی قانون دمسودی په برابرولو کی د له هیواد څخه یو نامتو متخص

ع کال د اکتوبر په لسمه نیټه د فرانسی د اساسی حقوقو متخصص 2330ګډون لپاره رابلل. د 
او دهماغه کال داکتوبر په څوارلسمه نیټه د مصر د عربی جمهوریت د اساسی حقوقو متخصص 

کال کی د عدلی د وزیرسید شمس الدین  ش ـه 2041کابل ته راغی باالخره حکومت په 
پاره یوه کمیټه ساسی قانون د مسودی د برابرولولمجروح ترریاست الندی د افغانستان د نوی ا

 وګومارله چی د اساسی قانون د مطالعی کمیټه  نومیدله .
دنوموړی کمیټی غړی عبارت ؤ له: د عدلیی وزیر سید شمس الدین مجروح ، دپوهنی د وزارت 

ردوکتورمیرنجم الدین انصاری ، دعدلیی د وزارت د قوانینو مدیرمحمد موسی شفیق ، د سالکا
کابل پوهنتون دحقوقو او سیاسی علومو د پوهنځی رییس  حمید اهلل ، د کانو او صنایعو د وزارت 
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د پوهنی د وزارت د ثانوی  ،سالکارمیرمحمد صدیق فرهنګ ، د مطبوعاتو وزیر سید قاسم رشتیا
 د ریاست کفیل دوکتور عبدالصمد حامد .تدریساتو 

لکه چی پورته مو ورته  اشاره وکړه دعدلیی وزیرسید شمس الدین مجروح د نوموړی کمیسیون 
 رییس اوسید قاسم رشتیا دکمیسیون دمرستیال په حیث وټاکل شول .

معرفی نه وروسته سمالسی دعدلیی په وزارت کی غونډه د کمیټی د صدراعظم سره اله بلی خو
وکړه څرنګه چی رییس او مرستیال یی مخکی ټاکل شوی ؤ محمد موسی شفیق د رایو په اتفاق د 

ل پخوانی اساسی قوانین د هریوه له وکمیټی د منشی په حیث غوره او دنده ورکړل شوه ترڅو ټ
سوابقو سره راجمع کړی . همدارنګه د دوستو هیوادو د سفارتخانو په وسیله د یو شمیر 

 و داساسی قوانینو متون راوغوښتل شول .بیالبیلوهیواد
وومه نیټه پیل شوی اش کال دوری )حمل( په  ـه 2041د نوی اساسی قانون دتسوید کارچی د

ش کال د زمری په پنځمه پای ته ورسیده ، نوموړی مسوده د دوکتور محمد  ـه2040ؤ د
 یوسف واسطه دپاچا حضورته وړاندی شوه .

چی د ټولنی دهغی ورځی په شرایطو کی د افغانستان د نوی د دی خبری یا دول ضروری بولم 
اساسی قانون د کمیټی کارډیرحساس او ستونزمن ؤ، ځکه چی کمیټی باید ډیرښه او نوی اساسی 
قوانین مطالعه کړی وای او دبشراساسی حقوق یی په نوی اساسی قانون کی ځای په ځای کړی 

وای چی ترڅو له یوی خوایی دعصراوزمان له  وای اونوی اساسی قانون باید دارنګه برابرشوی
شرایطو سره سمون درلود ای او دهیواد ټول افراد یی له ټولو مدنی حقوقو او ډموکراسۍ څخه 
برخمن کوالی اوله بلی خوایی زموږ دټولنی الره د یو څرګند او روښانه هدف په لوری چی د 

د خوندی کولو متضمن وای رهبری  حی د لوړولو او دفردی حقوقوطمادی او معنوی ژوندانه دس
کوله او د یوبل په وړاندی دملت او حکومت دندی او مکلفیتونه یی مشخص کوالی ، په هماغه 
وخت کی د)اصالح ( دولتی جریدی د اساسی قانون د تسوید د کمیټی دفعالیتونو د لوریو په 

او باید ډیربهترین اوتازه  هکله دارنګه یادونه  کوله د دی کمیټی وظیفه ډیره درنده او مهمه ده
 ترین اساسی قوانین مطالعه او دبشراساسی حقوقو ته په نوی اساسی قانون کی ځای ورکړی .

میاشتو څخه وروسته دهیواد د نوی اساسی  27کمیټی دپورتنیو اهدافو په نظرکی نیولو سره له 
وده بیا دصدراعظم د قانون مسوده تهیه او دعظمی صدرات مقام ته یی وړاندی کړه . نوموړی مس

حکم په اساس یو مشورتی کمیسیون ته چی د اهل خبره کسانو څخه ترکیب شوی ؤ د ملی 
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شورا د رییس دوکتور عبدالظاهر ترریاست الندی وسپارل شوه ترڅو نوموړی مسوده د کمیسیون 
 د غړیو ترغورالندی ونیول شی .

العه کړ، له یو څو تعدیلونو مشورتی کمیسیون د شلو غونډو په ترڅ کی د مسودی متن مط
وروسته یی حکومت ته وسپاره .بیا نوموړی مسوده د وزیرانو د مجلس د نوی غوراو مطالعی 

ش کال دزمری دمیاشتی دپنځمی نیټی په غونډه کی  ـه2040الندی ونیول شوه او باالخره د
اتمه نیټه  ش کال د زمری په ـه2040کی خپره شوه ،  د وتصویب شوه او وروسته په مطبوعات

پاره دلویی جرګی د دایریدو پاچایی لد افغانستان دنوی اساسی قانون په مسوده باندی د بحث 
 فرمان صادرشو.

ش کال په لویه جرګه  ـه 2040پاره دلهمدارنګه د نوی اساسی قانون په مسوده باندی دبحث 
پاچایو فرمان په  کی د ملی شورا د یوولسمی دوری دوکیالنو د خدمت دمودی د تمدید په هکله

پاره له ټول افغانستان څخه لدی ترتیب سره د نوی اساسی قانون په مسوده باندی د غوراو بحث 
مه نیټه  23خواکی دوږی ) سنبله ( د میاشتی په  وکسانو په شا 223د خلکوانتخابی استازی د

بله ( په کسانو په ګډون په الندی شرحه دوږی )سن 431کابل ته راغلل او دی لویی جرګی د
 اتلسمه نیټه د سالمخانی د ماڼۍ په ودانۍ کی په کارپیل وکړ.

نفره داعیانو  23نفره دملی شورا استازی ،  223انتصابی استازی ،  04انتخابی کسان ،  223
نفره د اساسی قانون  2نفره د تمییزد محکمی غړی ،  3نفره د کابینی غړی  24د مجلس غړی 

 فره د اساسی قانون دمشورتی کمیسیون غړی .ن 13د مطالعی دکمیټی غړی او
دا لویه جرګه چی د افغانستان د نوی اساسی قانون په هکله د نهایی تصمیم دنیولو او غورپه 

 27ش کال دوږی )سنبله ( دمیاشتی په  ـه2040منظورد پاچایی فرمان په اثر رابلل شوی وه د 
د سالمخانی دماڼۍ په ودانۍ کی پرانیستل شوه مه نیټه د افغانستان د پاچا محمد ظاهرشاه په پیغام 
یس دوکتور عبدالظاهر په غاړه ؤ چی مخکی د ئ، د دی لویی جرګی ریاست دملی شورا د ر

صالحیت لرونکومقاماتو له خوا ټاکل شوی ؤ او منشی یی محمد موسی شفیق ؤ. جرګی دلسو 
موادو باندی بحث او غوروکړ ورځوپرله پسی غونډو په موده کی د اساسی قانون په ټولو مندرجه 

مادی ؤ تصویب کړاو دلویی  217فصله او 22او په نتیجه کی یی د افغانستان اساسی قانون چی 
جرګی ټولو غړیو هغه السلیک کړ او دملی وثیقی په حیث یی د پاچا په توشیح هم ورساوه  چی 

 (. ش ـه 2040میزان  3د نوموړی د توشیح نه وروسته په هیواد کی نافذ شو)
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ش کال دتلی د نهمی نیټی د اساسی قانون په دیباچه )مقدمه ( کی دا څرګندونی  ـه 2040د
 شوی دی :

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 د قوی اونیاومن خدای په نامه !

دزمانی له غوښتنو سره سم د تاریخ اوملی ثقافت د پیښنیو په اساس دافغانستان دملی ژوند 
 دسمښت دپاره .
 لت پوره کولو دپاره .دمساوات او عدا

دسیاسی ، اقتصادی او اجتماعی ډموکراسی د تطبیق دپاره ، دافرادو دآزادۍ، هوسایی او د 
 عمومی نظم دساتنی په غرض د دولت دچارو او ارګانو دسمښت دپاره.

په افغانستان کی څنګ په څنګ د ژوند د ټولو چارود پرمختګ دپاره او په نتیجه کی د اجتماعی 
 و دانسانی کرامت د ساتنی  په اساس د یوهوسا او پرمختللی ټولنی د جوړولو دپاره .ملګرتیا ا

مونږ دافغانستان خلکو په هغو تاریخی تحوالتو باندی په پوهی سره چی زمونږ په ژوند کی د 
یوملت او دبشری ټولنی دیوی برخی په حیث پیښ شوی دی او په داسی حال کی چی دغه 

بشری ټولنو حق بولو د افغانستان دپاچا او داولسی ژوند د الرښو د پورتنی ارزښتونه د ټولو
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په مشرۍ دا اساسی قانون دخپل ځان او راتلونکو  نسلونو دپاره 

 کښیښود.
می مادی پوری  40می مادی څخه تر 13دهیواد نوموړی اساسی قانون په درییم فصل کی یی له 

ف یو ځل بیا تثبیت کړل او یو څه زیاتونی او څرګندونی یی پکی دخلکو اساسی حقوق او وظای
وکړی ، جرم یی شخصی کاروباله او نورچاته سرایت نه کوی ، د انسان تعذیب یی حتی 
دحقایقود کشف په الره کی هم رواونه باله او په زوراخیستل شوی اقراریی بی اعتباره وګاڼه ، په 

)تورن( د یو حق په توګه ومنل شو، پوروړیتو ) محکمه کی د مدافع وکیل درلودل دمتهم
مقروضیت یا مدیونیت ( د آزادۍ دمحدودیت سبب نه ګرځی ، په هیواد کی د ننه اوله هیواد نه 
بهرد افغانانو تبعید بندشو. افغانان خارجی دولت ته په تورن کیدو نه سپارل کیږی، د مخابراتو 

قانون له مخی افغانانو ته دګوندونو د جوړولو  محرمیت تضمین شو، د بیان آزادۍ ومنل شوه، د
اجازه ورکړل شوه . د ناروغیو مخنیوی او تداوی د دولت دنده وګڼل شوه او کارد هرافغان 

 فرض اوحق وبلل شو.
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 ش کال په اساسی قانون کی دبشري حقوقو تثبیت اوتسجیل ـه 2033د-4

پینی کود تا په ترڅ کی مه نیټه د یوی س 13ش د چنګاښ په  ـه 2031محمد داود خان د
دچاروواګی په خپل الس کی ونیولی او جمهوری رژیم یی اعالن کړ، نوموړی د سیاسی قدرت له 
نیولوڅخه یوه اونۍ وروسته دیو مطبوعاتی کنفرانس په ترڅ کی دیو بهرنی ژورنالیست د پوښتنی 

ی قانون ) دپاچایی په ځوا  کی څرګنده کړه چی د افغانستان دجمهوریت په اعالم  سره به اساس
دوری قانون (نوراعتبار ونلری او د جمهوریت اساسی قانون به په راتلونکی کی تدوین شی . د 

مه نیټه د دولت د رییس  4ش د زمری  ـ( ه2031ه ورځی وروسته د)ګندونوڅخه  دودی څر
تان یو لومړی لمبرفرمان د افغانستان د اساسی قانون په هکله اعالم شو چی په هغه کی افغانس

جمهوری او داسالم د حقیقی روحیی سره موافق دولت معرفی شو، په دی سربیره دا په ډاګه شوه 
چی د جمهوریت د اعالم څخه وروسته  دپاچایی دوری د اساسی قانون احکام له اعتبارڅخه  
لویدلی دی . مګر په هغه صورت کی چی د هغوی رعایت دجمهوری فرمانونو په وسیله اعالم 

 شی .
ه دی ترتیب سره د هیواد قانونی چاری د دری کلونو او اته میاشتو په ترڅ کی د دولت د رییس پ

د فرمانونو له الری سرته رسول کیدی . کوم وخت چی محمد داود  له نورو عمده مصروفیتونو 
څخه فارغ شو تصمیم یی ونیوترڅو موجوده حاکمیت ته چی  له نظامی الری څخه منځ ته راغلی 

ڼه ورکړي ، اساسي قانون تصویب او خپلي رهبرۍ ته له قانوني الرو چارومشروعیت ؤ ملی ب
وبخښی، دهمدی منظورلپاره یې د افغانستان د جمهوریت داساسي قانون دمسودي دتدوین په 

فصله  21موخه یو کمیسیون وټاکه ، نوموړي کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون مسوده چي 
مه نیټه بشپړه او یولوی  13ش کال دکب)حوت ( په ـه 2034دمادی یي درلودې  202او 

 کمیسیون ته د مطالعې اوغوردپاره وسپارله .
دجمهوري ریاست دفتر دعدلیي د وزیردوکتورعبدالمجید په عنوان د اساسي قانون په مسوده 

ب پاره یو فرمان صادرکړ، په نوموړي فرمان کی دوکتور عبدالمجید مخاطلباندي دغوراو څیړنې 
کړل شو چی دا دی د افغانستان دجمهوریت د اساسي قانون مسوده ترتیب او دوعدي سره سم 

نفره غړیو څخه ترکیب شویدی او ستاسو په واسطه 10یوصالحیت لرونکی کمیسیون ته چی له 
 چي د دولت د قضاییه ځواک  په سرکی قرارلرۍ سپارم .
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ورو میاشتو څخه وروسته  بشپړ داساسي قانون د غوراو څیړني کمیسیون خپل کارله څل
کړاونوموړي قانون لویې جرګی ته دوړاندي کولو لپاره اماده شو د دی منظوریعنی د لویي جرګی 

نیټه ( د  2ش  دمرغومی  ـه2033د تشکیل لپاره د جمهوري ریاست دمقام فرمان صادرشو د)
طرزالعمل ابالغیه فرمان دصدورنه وروسته دحکومت له خوا د لویي جرګی د غړیو د ټاکنې د 

می  00څخه دمرغومي تر 23ش کال دمرغومي له  ـه2033خپره شواو د انتخاباتو موده د 
 نیټی پوري وټاکل شوه .

په ابالغیه کې دا هم راغلي ؤ چی د افغانستان دجمهوریت لویه جرګه له الندی ارکانو څخه 
 متشکله ده :

 الف : د ملت انتخابي استازي .
 میټي غړي. :دحکومت اومرکزي ک
 یس او غړي.ئج: دقضا دعالي شورا ر

 یس اوغړي .ئد: د اساسي قانون په مسوده باندی دغوراو تدقیق د کمیټي ر
: هغه صاحب منصبان به چی د جمهوري دولت د ریاست دمقام په فرمان له اردو څخه  ـه

 وټاکل شي.
یې جرګی د غړیو په و: هغه اشخاص چی د جمهوري دولت دریاست دمقام دفرمان په واسطه دلو

 صفت تعینیږی .
ش کال دسلواغی په لسمه نیټه دعامی روغتیا د کنفرانسونو په تاالرکی  ـه2033دالویه جرګه د

چی د کابل په انصاری واټ  کی واقع دی راغونډه شوه او شپاړس ورځی روانه وه ، په نوموړی 
یو څخه نمایندګی کوله او استازیو دڅلوروښځو په شمول له والیتونو اوولسوال112جرګه کی 

یس او صدراعظم د فرمان له مخی د انتصابی غړیو په څیرجرګی ته ئکسان د دولت د ر 200
تنه کارګران  13کسه دهقانان ، 10کسه د اردو منصبداران، 23راغلل چی له هغی جملی څخه 

 13اولیسانسه ښځی ، یوه ښځه فوق لیسانس  3، یوه ښځه د بکلوریا د تحصیالتو لرونکی ،
نارینه تعلیمیافته کسان د لیسانس ، ماستراو ډاکتر په سویه ؤ. لویه جرګه د افغانستان دولس 
مشرمحمد داود په بیانیی سره پرانیستل شوه، په همدی افتتاحیه غونډه کی عزیزاهلل واصفی د 

 لویی جرګی د رییس په حیث انتخا  او تعیین شو.
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 202فصله او20ی اساسی قانون چی مسوده یی لویی جرګی د افغانستان دجمهوری دولت نو
مادی وه ترغوراو څیړني الندی ونیوله او د پنځو مادو او یوی سریزی په زیاتولو سره دلویی 

 جرګی د وکیالنو له خوا په کلی شکل سره تصویب شوه .
ش کال دسلواغی په شپږویشتمه ورځ لویی جرګی دخپلو غونډو په پای کی یوه  ـه 2033د

 صادره کړه .اعالمیه 
لکه څرنګه چی پورته ورته اشاره وشوه د جمهوریت د اساسی قانون مسوده د یوشمیر تعدیالتو 

ع کال د  2322وروسته  د رایوپه اتفاق تصویب او دهمدی کال دکب د میاشتی په پنځمه د 
 یس )ولس مشر( محمد داود  له خوا امضا او نافذه شوه .ئفبروری څلیرویشتمه د جمهور ر

( مادی لری د دی اساسي 203اساسی قانون یوه سریزه ، دیارلس فصله او یو سلوشپږ دیرش )دا 
قانون په سریزه کی یو ځای دارنګه راغلی دی : )مونږ د افغانستان خلکو دعصر دغوښتنو او 
شرایطو په درک کولو سره تصمیم نیولی دی چی خپل ملی ژوند د آزادۍ، ترقۍ ، حق ، عدالت 

ټ دو رورګلوۍ او سمسمی د اصولو سره سم او د ژوند فلسفه او دهیواد دنن او او سولی پربنس
نګاښ دشپیږویشتمی نیټی دملی او چکال د 2031سباورځی دنسلونو سرنوشت د افغانستان د

 ړو.کمترقی انقال  داساسی اواقتصادی هدفونو پربناټینګ 
داساسي قانون په حیث د د دی حقایقوپه درک کولو سره مو دغه ملی وثیقه دجمهوری دولت 

هوساینی او پرمختګ د پاره دخپل ځان ،افغانستان د نجیبو خلکود مادی او معنوی نیکمرغۍ 
 اوراتلونکو نسلونو د الرښوونی دپاره وضعه کړ.(

د اساسی قانون په دیارلسمه ماده کی دملګروملتونو دمنشورد اساسونو او دبشردحقوقو نړیوالی 
نه سولی مالتړ څرګند شویدی ، د دی اساسی قانون په څلورم فصل اعالمیی درناوی او دعادال

می مادی پوری ټولی  42می څخه تر 12کي د خلکوحقونه او وجیبی تسجیل شویدی چی له 
مادی رانغاړی په نوموړو مادو کی راغلی دی چی د افغانستان ټول خلک نراو ښځی دقانون  12

د انسان طبیعی حق دی پرته له هغه حاالتو چی  په وړاندی مساوی حقوق اووجایب لری ، آزادی
د نورو آزادی ،شرافت یا عمومی ښیګڼو، امنیت او ملی مصلحتونو ته ډکه یا زیان ورسوی دا حق 

 د قانون له خوا ښودل کیږی .
همدارنګه په دی فصل کی په اتلس کلنۍ کی درایي ورکولوحق ، دذمی برائت د اصلی حالت په 

شروعیت ، دجرم شخصی والی ، نورو ته دجزا نه ورغځول، دشکنجی او توګه ، دجرم او جزا م
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د انسانی کرامت نه د مخالفي سزانه ورکول، د دفاع د وکیل نیول، دپورپه نسبت د آزادۍ نه 
سلبیدو او کمیدو ) محدودیت( او دمسافرت او سیاحت آزادی ، د تبعید منع ، خارجی دولت ته 

ت مصونیت ، دمخابراتو آزادی او مصونیت ، دفکراو بیان او د افغان نه سپارل ، دکوراو ملکی
 ټولنو آزادی ، دبیګارمنع ، د دی فصل نورمسایل دی .

 ش کال په اساسی اصولو کی د بشری حقوقو تثبیت او تسجیل  ـه 2033د-3

ش کال داساسی اصولو د تصویب په هکله باید ووایو نوموړی اساسی اصول چی د  ـه 2033د
انون حیثیت یی درلود دوخت د حاکم ګوند  د مرکزی کمیټی د سیاسی بیورو او ق تی اساسیقمو

یسه  هیات له خوا د ګوند مرکزی کمیټی دوهم پلینوم ئد وزیرانو د شورا او دانقالبی شورا د ر
تایید نه وروسته درایو په اتفاق تصویب او دنهایی  وته پیشنهاد شوی ؤ دغورا 14/1/2033

ش کال دحمل  ـه2033البی شورا ته راجع شول. انقالبی شورا د دوخت انق لپارهتصویب 
المیی په ترڅ  کی د .ا.د.ج اساسي اصول تصویب ، خپرول او انفاذ د عمی نیټی دتاریخی ا 13

ثورله لومړۍ نیټی څخه اعالم کړل. د.ا.د.ج اساسي اصول یوه سریزه ، لس فصله او اته شپیته 
 مادی لری . 37

د ماهیت او اهدافو په هکله ترضیح ورکړل شویده او په دی ټینګارشوی ؤ په سریزه کی د دولت 
، د چی د خلکود پراخو پرګنو د ارادی  دملی ، تاریخی ، کلتوری او دینی عنعناتو جدی رعایت 

شپړه پیروی او دبشرد حقوقو د اعالمیی د درناوی په اساس، اسالم د سپیڅلی دین د اصولو ب
له ټولو خلکوسره د دوستۍ او همکارۍ دسیاست بنسټ خپل نصب  دسوله ییزاو دسیمي او نړۍ

 العین بولی .
د اساسي اصولو په دوهم فصل کی د اتباعو د اساسی حقوقو او مکلفیتونو ترعنوان الندی دغه 
لی اموضوعات راغلی دی : د.ا.د.ج د ټولو خلکو لپاره د تابعیت او دقانون په مقابل کی برابرو

ج اتباعوته د اقتصادی ، .دنو تساوی ، د.ا.مایت، د حقوقو او مکلفیتواوپه بهرکی د هغوی ح
سیاسی ، ټولنیز او کلتوری ژوندانه په ټولو چارو کی دحقوقو د برابرۍ تامین او د دموکراتیکو 
حقوقو اوآزادیو نه د نورو اتباعو دحقوقو په خالف د استفادی منع ، د ژوند او مصونیت  دحق ، 

اسکو د ادا کولو د آزادۍ، د کاردحق ، د روغتیا د ساتنی او ټولنیزو تامیناتو د دینی مراسمواو من
ی ، تخنیکی ، کلتوری او هنری فعالیتونو د آزادۍ ، د فکراو مدحق، د زده کړی دحق ، د عل

بیان د آزاد اوپه څرګند ډول بیانولو حق، په اجتماعی ، دموکراتیکو او مترقی سازمانونو کی د 
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حاد حق، د کور، مراسالتو، تلیفونی خبرو ، تیلګرافی مخابراتو د مصونیت او وطن پالونکی ات
محرمیت حق ، د شکایت د حق تامین او تضمین ، د جرم او جزا قانونیت اومشروعیت ، د 
محکمی له حکم نه پرته د مجازاتو اودقانون دحکم پرخالف د توقیف منعه او د دی مسالی 

ه قطعی حکم محکوم شوی نه وی بیګناه ګڼل کیږی ، تورن د ی تورن ترهغه مهاله چی پچتوضیح 
دفاع حق لری ، جرم شخصی کاردی ، او د انسانی کرامت خالف مجازات شکنجه او تعذیب 

 جواز نه لری .
 ش  کال په اساسی قانون کی دبشری حقوقو تثبیت او تسجیل ـه 2033د-3

می ګڼی  720نیټی دش کال دمرغومی دمیاشتی دشپږ ویشتمی  ـه2034د وخت دولت د
ج  داساسی قانون د تسوید کمیسیون د جوړیدلو په هکله تصمیم ونیو او .د .مصوبی په اساس د ا

ش  کال دکب دمیاشتی د دوهمی  ـه 2034یسه هیات د ئد وخت دنظام دانقالبی شورا د ر
چی  کسیز کمیسیون غړی اعالن او معرفی شول، (23)نیټی د تصمیم په اساس د دی پنځه او یا 
می  11ش کال دوری )حمل ( د میاشتی د ـه 2033وروسته د انقالبی شورا د رییسه هیات  د

 تنه نورهم د دی کمیسیون په غړیو ور زیات شول . 20نیټی د دریم لمبرفرمان په اساس 
 میاشتو په ترڅ کی زیات کار ترسره شو. 10د دی لپاره چی د اساسی قانون طرحه اماده شی د

غه د کارکمیټی د افغانستان پخوانی اساسی قوانین په مقایسوی ډول تحلیل کړل، کمیسیون او ده
( بهرنیو هیواد واساسی قوانین یی مطالعه کړل او د اسالمی هیوادونو له تجربو 30د پنځوسو)

 څخه یی ګټه واخیستله .
ګوند د اساسی قانون طرحه د تسوید د کمیسیون ، د انقالبی شورا د رییسه هییات ، د واکمن 
مه 12دمرکزی کمیټی دسیاسی بیوروپه بیالبیلو غونډو کی مطرح شوه او باالخره اوه ویشتمه 

ش  ـه 2033( فصله او یوسلو دیرش مادی یی درلودی د21طرحه چی یوه سریزه ، د ولس )
مه نیټه د دریو میاشتو لپاره دهیواد  په تاریخ  کی د لومړی ځل  14کال د چنګاښ د میاشتی په 

د خلکود نظرغوښتنی په مقصد داوه میلیونو په تیراژ دهیواد  په پنځو ژبو نشر شوه او په لپاره 
میلیونونونسخي یی په لویدیځ کی د افغانی مهاجرینو او په ګاونډیو هیوادو کی دمهاجرینو په 
کمپونو کی وویشلی شوی او دیپلوماتیکو نمایندګیو ته ورسولی شوی ، دا کارنه یوازی 

ه مقصد بلکی دا پوزیسیون  دنظرد راجلبولو لپاره هم ترسره شو ترڅو په دی دنظرغوښتنی پ
 وسیله د سولی لپاره د ډیالوګ تاریخی چانس او امکان مساعد شی .
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د اساسي قانون د تسوید کمیسیون د کارکمیټی په هرمساعد ځای کی په موجود اختالف 
یت، ښاراو ولسوالۍ کی دعامه او په هروال نظرباندی دغوراو بحث لپاره اماده ګی وښودله

نظرغوښتنی دکارد سازماندهی قرارګاوی، تبلیغی ګروپونه او دکارکمیسیونونه ایجاد شول. د 
مخصوص پست بکس او دهیواد د مطبوعاتو او ټولنیزو اطالعاتو دوسایلو له الری د څلورو 

ه په نظرغوښتنې کی میاشتو په ترڅ کی تردووملیونو زیاتو خلکو د اساسي قانون د طرحي په هکل
 ګډون وکړ او ترپنځلس زرو زیات بیال بیل پیشنهادونه دتسوید  کمیسیون ته وړاندې شول .

دنظرغوښتنی په نتیجه کی دیو سلو شلو مادود تکمیل او تغییر په هکله پیشنهادونه وړاندی 
 ( مادوته زیات شو.247( نه )202شول،یوفصل په طرحه کی زیات شو او دمادو شمیرله )
ش کال دلیندۍ دمیاشتی په  ـه 2033داساسی قانون د تسوید دکمیسیون  وروستۍ غونډه د 

یس په مشرۍ جوړه اودتسوید دکمیسیون دکاردکمیتی ئدوهمه نیټه د نوموړی کمیسیون د ر
 .العاده زیات او با اهمیته وګاڼه کاریی دعبدالرحیم هاتف په مشرۍ دافغانستان د خلکو لپاره فوق

یسه هیات ته وړاندی ئون وروستۍ طرحه یی له غوروروسته تایید او دانقالبی شورا رداساسی قان
 کړه .

دوخت د انقالبی شورا رییسه هیات دهماغه کال دلیندۍ دمیاشتی د دوهمی نیټی په غونډه کی 
وړاندی شوی طرحه تایید اود بررسی او تصویبولو لپاره یی دهغی وړاندی کول تصویب کړل او 

 داساسی قانون دتسوید د کمیسیون کارپای ته ورسید .په دی توګه 
یسه هیات د ئد لویی جرګی د فعالیت او تدویر د څرنګوالی په هکله قانون ، دانقالبی شورا د ر

می ګڼی فرمان په اساس تصویب او نافذ شو چی د  130می نیټی دوش کال دلړم داو ـه2033
 مسایل او د ګډون کوونکو ترکیب وټاکل شو.هغه له مخی د لویی جرګی د تدویرنیټه ، دڅیړنی 

ش کال د لیندۍ دمیاشتی په اتمه لویه جرګه  د افغانستان  ـه 2033دیادشوی فرمان په اساس د
د نوی اساسی قانون دتصویب او دولس مشر دټاکنی په مقصد په کابل کی جوړه شوه چی کاریی 

ته رسیده او کسانو( 2300شمیر) دوه ورځی دوام وموند. د دی لویی جرګی د استازیو مجموعی
ا سه څلورسوه داخلی او د دوستو هیواد ونومیلمانه او دمترقی سازمانونو نمایندګان هم پهم څه د 

 رابلل شوی ؤ.
دلویی جرګی غړیود اساسی قانون په هره ماده باندی له غوراو خبرو وروسته  له یوڅه تغییراتوسره 

انون په وړاندی شوی طرحه باندی ورزیاته شوه . د په داسی حال کی چی یوه ماده د اساسی ق
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هغه هره ماده ، هرفصل او په مجموع کی ټول اساسی قانون دلیندۍ دمیاشتی په نهمه نیټه درایو 
په اتفاق تصویب شو او دغوره شوی ولس مشرد لومړی ګڼه فرمان په واسطه دلیندۍ دمیاشتی په 

 نهمه نیټه یی انفاذ اعالم شو.
( مادی لری . په درییم فصل کی له 243قانون یوه سریزه ، دیارلس فصله او) نوموړی اساسی

می مادی پوری د اتباعو تابعیت ، اساسی حقوق، آزادی او مکلفیتونه  34می مادی څخه تر00
 تسجیل شوی دی .

د سریزی په یوه برخه کی داسالم دمبین دین داساساتو پیروی ، دهیواد دمشروطیت دغورځنګ د 
ساتنه او غنا) بډاینه (، د ملګرو ملتونو د سازمان د منشوراو دبشرد حقوقو نړیوالی مواریثو 

 اعالمیی ته وفاداری څرګنده شویده .
د  نیټی ش کال دلیندۍ دمیاشتی دنهمی ـه 2033لکه چی پورته موورته اشاره وکړه چی د

کلفیتونه چی لنډیزیی اساسی قانون په درییم فصل کی د اتباعو تابعیت، اساسی حقوق، آزادی او م
پاره دتابعیت یو شانوالی ، هغه څوک چی د قانون ی تسجیل شویدی : د ټولواتباعو لوړاندی کیږ

سره سم د افغانستان د جمهوریت تابعیت لری افغان بلل کیږی ، د تبعید منع او خارجی دولت ته 
ه حقوقو نه دفاع ، د د اتباعو نه تسلیمول ، په خارج کی د افغانی اتباعو حمایت او دهغوی ل

قانون په وړاندی دټولو اتباعودمساوی حقوقو او مکلفیتونو اعالم او په دی هکله دغیرقانونی 
امتیازد ټاکلواوتبعیض منع کول، ژوند دطبیعی حق په توګه منل او داچی هیڅوک  له قانونی 

او مذهبی مناسکو مجوزڅخه پرته له دغه حق څخه نه بی برخی کیږی ، دمسلمانانو لپاره د دینی 
د ترسره کولو د آزادۍ تضمین او دنوروادیانو پیروانو ته دمذهبی مراسمو په ترسره کولو کی 
دآزادۍ اعالم ، آزادی دانسان دطبیعی حق په توګه ګڼل او ددی مسالی اعالن چی دغه حق 

رن بیګناه ت اصلی حالت دی ، د توئدنورو له آزادۍ او له عامه ګټوپرته حدود نلری ، د ذمی برا
ګڼل د محکمی د حکم ترقطعیته پوری ، د جرم او جزا او توقیف مشروعیت ، د جرم شخصی 
والی ، د دفاع حق ، د انسانی کرامت څخه د مخالفی جزا، شکنجی او تعذیب ممنوعیت ، د 
اکراه او ګواښ په وسیله له تورن او یا بل چا څخه د اقرار،شهادت او یا څرګندونی داخیستلو 

اعتبار والی او دعامل او امرکوونکی لپاره د سزا ورکولو موضوع او د دی مسالی  بېو دهغومنع ا
اعالم چی د لوړو مقاماتو په امرباندی استناد مرتکب ته د قانون نه دمخالفو اعمالو له ارتکا  

ت نه ورکوی او دشخص پوری وړتو  دهغه د ازادۍ د سلبیدوموجب کیدالی نه شی ئڅخه برا
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مراسالتو، تلیفونی خبرو، تیلګرافی مخابراتو او دمخابراتو د نورو ډولونو دمحرمیت ، د کور، 
تضمین ، د دولت په ټولنیز سیاسی ژوند او دچارو په اداره کی د برخی اخیستنی ، د انتخابولو او 
انتخابیدلو، دبیان او فکرد آزادۍ حقوق، له خپریدوڅخه پخوا د مطبوعاتو دسانسورمنع ، دسوله 

اعتصابونو، غونډواو تظاهراتو حق ، د ډله ییزاو انفرادی شکایت ، د انتقاد او پیشنهاد حق  ییزو
او دهغوی دڅیړلو په هکله د اړوند رسمی اورګانونومکلفیت ، د کارپه وړاندی د برابری اجوری 
او  )مزد( د الس ته راوړلو حق ، دروغتیااو ټولنیزو تامیناتو حق په هیواد کی دمسافرت ، اوسیدنی

اقامت دځای دانتخا  حق او له هیواد څخه بهرته د مسافرت او بیرته راتګ حق .... دا باید 
ش  ـه 2033ش کال  دجوزا د میاشتی په اوومه او اتمه نیټه د  ـه 2033زیاته کړو چی د

کال په اساسی قانون کی د تعدیالتو د واردولو لپاره یوه لویه جرګه دایره شوه، نوموړی لویی 
په اساسی قانون کی تعدیلونه رامنځ ته کړل او د نوموړی تعدیل شوی اساسی قانون په جرګی 

درییم فصل کی یی د اتباعو تابعیت ، اساسی حقوق، آزادۍ او مکلفیتونه تثبیت او تسجیل کړل 
 می مادی پوری موادو ورته پخپله غیږکی ځای ورکړ. 33می مادی څخه تر 42او له 
 قانون کی د بشری حقوقو تثبیت او تسجیل: ش کال په اساسی ـه 2071د-2

لکه چی ټولو ته څرګنده ده د افغانستان د اسالمی جمهوریت نوی اساسی قانون چی د تسوید 
ورځو د  11( تنو غړیو د301اوتدقیق دکمیسیونونو داتلس میاشتنی کاراو زیاراودلویی جرګی د)

می نیټی  11ۍ دمیاشتی له ش کال دلیند ـه 2071بحث او مشوری چی د کابل په ښارکی د
ملیونه   01څخه د مرغومی دمیاشتی ترڅوارلسمی نیټی پوری یی دوام ومونداو په مجموع کی د

فصلونو او یوسلودوه  شپیتو مادو کی درایو په اتفاق  21ډالرو له لګښت نه وروسته په دولسو
 تصویب شو.

لواغی دمیاشتی د اوومی نیټی نوموړی اساسی قانون دمحترم حامد کرزی له خوا دهماغه کال دس
 ګڼی فرمان په واسطه توشیح او انفاذ یی اعالم شو . 200د

می مادی څخه  11د دی اساسی قانون په دوه یم فصل  کی د اتباعو اساسی حقوق اووجایب له 
می مادی پوری تثبیت او تسجیل شویدی چی غوره حقوق او آزادۍ یی په الندی توګه  33تر

 فهرست کوالی شو.
افغانستان د اتباعوترمنځ دهررازتبعیض او امتیازممنوعیت ، ژوند د انسان دطبیعی حق په حیث  د

دانسان دطبیعی حق په توګه  په رسمیت پیژندل، جرم یوشخصی عمل  يپه رسمیت پیژندل، آزاد
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 نه محکومیدل، ی دننه یا بهرپه تبعید )شړل(کیدوګڼل، هیڅ افغان دتابعیت په سلبیدواو په هیواد ک
د شکنجی ممنوعیت ، دانسانی کرامت مخالفی جزا دټاکلو ممنوعیت دتورن د مدافع وکیل 
درلودل، پور دپوروړی د آزادۍ دسلبیدو یا محدودیت سبب نه کیدل . دانتخابولو او د 
انتخابیدلوحق، دفکر، وینا، لیکنی د آزادۍ حق ، دټولنود تاسیس حق، د سوله ییزو غونډو 

ی دمصونیت حق، د مخابری او مراسلی دمحرمیت حق ، دمسافرت اومظاهروحق، دهستوګنځ
اواستوګنی حق، دملکیت د مصونیت حق، د زده کړی حق، د کارحق، د روغتیا ساتنی حق ، 
دهرچا دبشری حقوقو دنقض په صورت کی دافغانستان دبشردحقوقو خپلواک کمیسیون ته د 

ستان نوی اساسی قانون هیوادوالوته چی د افغان ۍشکایت کولو حق او داسی نورحقوق او آزاد
ورکړیدی ، چی له دی حقوقو او آزادیو څخه سالمه ګټه اخیستل او ددولت له خوا د دی  
حقوقو اوآزادیو د تضمین په هکله عملی ګامونه پورته کول دیوی سوکاله افغانی ټولنی د جوړولو 

 یوه غوره پیالمه ګڼل کیږی .
 منابع او ماخذونه 

شمسی ، چاپ اول تهیه وترتیب  2072-2002وانین اساسی افغانستان مجموعه کامل ق-2
 ش  ـه2073ریاست نشرات وزارت عدلیه ج.ا.ا خزان 

فلسفه قانونګذاری دراسالم ، تالیف : داکترصبحی محمصانی ، ترجمه اسماعیل ګلستانی ، -1
 ش . ـه 2043ناشر: کتابفروشی امید یزدانی ، با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین ، تبریز، 

،دولتی  نهمه ش دقوس ـه 2033داساسی قانون دشورا کالنی ، د اساسی قانون شورا، د-0
 مطبعه .

ترمینولوژی حقوق ، تالیف، دکترمحمد جعفرجعفری لنګرودی ، کتابخانه ابن سینا ، تهران ، -4
 ش . ـه 2043آبانماه 

ت مرکز فرهنګی ایاالسیستم حکومتی آیاالت متحده ، مترجم ، انجینرسید حسین ، ناشر: -3
 .2333متحده . محل چاپ: نیواباسین پریس ، جنګی محله ، پشاور، 

ن افغانستان )متا( ،سال سوم ،شماره پنجم  قوس وجدی مجله تعاون)نشریه مرکزتعاو-3
 ش . ـه2024

 کلکسیون مجله قضا، سنوات مختلفه .-2
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طبع ونشر ج.د.ا مطبعه  جنبش مشروطیت درافغانستان پوهاند عبدالحی حبیبی ، کمیته  دولتی-7
 ش  ـ، ه2030دولتی،

تاریخ تشکیالت سیاسی ، قضایی ، اقتصادی ، تالیف: دکترزکی عبدالمتعال ، ترجمه احمد -3
 ش . ـه 2007فرامرزی، تهران ،

جلد اول)شرق( چاپ چهارم اثرجمعی از مورخین ، ترجمه مهندس  –تاریخ جهان باستان -20
 ش . ـه 2030انصاری ودیګران ، نشراندیشه ، تهران

سرآغازنواندیشی معاصر دینی وغیردینی ، تالیف: مقصود فراستخواه ، چاپ سوم ناشر: -22
 ش  ـه2022شرکت سهامی انتشار،

تاریخ مختصر تیوری حقوقی درغر  ، تالیف : جان کلی ، مترجم : محمد راسخ ، -21
 ش . ـه 2070انتشارات طرح نو، چاپ اول، 

ر: پروفیسور کاسمینسکی ، ترجمه مهندس صادق تاریخ قرون وسطی ،چاپ چهارم زیرنظ-20
 ش . ـه 2030انصاری و محمد باقرمومنی ، نشراندیشه ، تهران ، 

 ش . ـه 2070مقدمه ای برتاریخ حقوق ، مولف: جلیل امیدی ، نشراحسان ، چاپ اول-24

مبادی علوم قانونی جلد اول ودوم تالیف : دکتورمنعم بدراوی ، ترجمه محمد اکرم عبقری -23
 ش . ـه 2037و 2032کزتحقیقات علوم اسالمی مطبعه دولتی،، مر

د افغانستان دوهم اساسی قانون ته یوه کتنه ، قانون پوه دوکتورمحمد طاهربورګی ، د -23
 ش . ـه 2021افغانستان دلیکوالو ټولنه ،

قانون ، نګارنده : عبدالحمید مبارز، انتشارات زیرمه وزارت مالیه ، کابل ، دولتی -22
 ش . ـه2002مطبعه،

په افغانستان کی داساسی قوانینو تدوین او دځینوحقوقی موازینوڅرنګوالی ته یوه کتنه ، -27
 ش  ـه 2037،اسداهلل زمری ، دولسی جرګه دنشراتو ریاست ، دولتی مطبعه 

 ش. ـه2032تاریخ جرګه های ملی درافغانستان ،عبداهلل مهربان،مطبعه وزارت دفاع ملی-23

 2073اهلل مهربان ، ریاست نشرات مجلس سنا، مطبعه دولتی ،عبدتاریخ شورا درافغانستان،-10
 ش . ـه

جنبش آزادیخواهی وماهیت دولت امانی ، محقق محمد اسلم افضلی ، اکادمی علوم -12
 ش . ـه 2037،مطبعه دولتی،جمهوری افغانستان
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 ش مشهد . ـه 2072فصلنامه اوای هندوکش ، سال اول، شماره اول، بهار-11

پوهاند عبدالحی حبیبی ، د بیهقی کتا  خپرولو ،لومړی ټوک ،یښلیکد افغانستان تاریخی پ-10
 ش  ـه 2030موسسه ، دولتی مطبعه 

ۍ خپرونه (، لومړی کال، لومړی نتافغانستان مجله ) د افغانستان د تاریخ د ټولنی دری میاش-14
 ش  ـه2033وږی ( -ه ) چنګاښ ګڼ

، انجمن نشراتی دانش ، کتابخانه  مولف : امین اهلل دریځ،جلد اول ،تمیسافغانستان درقرن ب-13
 ش . ـه 2023دانش ، بازارقصه خوانی شهرپشاورجدی 

( مؤلف : دکتورخلیفه بابا 2320-2303تکامل قوانین اساسی افغانستان درزمان شاهی ) -13
دوف ، مترجم جمراد جمشید ، دیپارتمنت حقوق عامه پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی یمح

 ش . ـه 2030کابل ،پوهنتون کابل، مطبعه پوهنتون 

چاپ اول، نوشته میترو پولسکی ودیګران،  –جلد اول و دوم  –زمینه تکامل اجتماعی -12
 ش . ـه 2031ترجمه پرویزبابایی ، مرکزنشر سپهر، تهران ،

نګارش علی پاشا صالح ، موسسه  ،چاپ دوم ،مباحثی ازتاریخ حقوق –سرګذشت قانون -17
 ش  ـه 2070ن انتشارات وچاپ دانشګاه  تهران . تابستا

 ش  ـه 2071کانون فرهنګی سپنتا ، شماره چهارم ، سال اول ، حوت ،پیام میهن مجله -13

 او دلیکوال نورخواره واره یاد دښتونه        
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 تالیف : دکتور محمد گل عتیقی
 ترجمه : قاضی نثار احمد ملکزی  

 
  اثر الوفاة فی العقود اثر الوفاة فی العقود 

 بخش دوم
 با  دوم

 واثروفات در انهاوذمه  تاهلی
 تهمید:

اکثر فقهاء قدیم وعلماء اصول فقه راعقیده بران است که اهلیت وجو  بر ذمه استوار  
 ش دارای ذمه ای است که صالحیت حقوق ووجائب را دارا میباشد .ی، وانسان ازبدو پیدااست 

هلیت شیخ عبدالعزیز بخاری درکتابش بنام ) کشف االسرار عن اصول البزدوی میگوید: ا
بدین معنی که  این نوع اهلیت در انسان وجود نداشته مگر بعد  از  ،وجو  بر ذمه استوار است 
حتی بعضی از علماء گفته اند که  ،زیرا ذمه محل  وجو  است  ،وجود ذمه ای با صالحیت

قرافی که  یکی از دانشمندان فقه مالکی  ،:اهلیت وجو  یا اهلیت معامله خودش ذمه بوده است 
ذمه خودش اهلیت معامله است . اما درمورد تاثیروفات برذمه  انسان  راحت میگوید که  :بص

برخی از انها میگویند که ذمه انسان   2اختالف  بزرگی بین فقهاء وعلماء اصول فقه وجود دارد
بعد  از مرگ نیز باقی پنداشته میشود تا دیون او پرداخته شده وترکه  : )اموال باقیمانده( او  

                                                      
 .0/113؛الفروق تالیف /قرافی  1/102کشف االسرار  - 2

زاق این نظر را بعضی از  علماء معاصر دارای شهرت بزرگ نیز تائید میکنند ؛ چنانچه  داکتر عبدالر
سنهوری وداکتر محمد یوسف موسی عین مطلب را درکتابهای  مشهور شان بعین عبارت ذکر کرده  اند 

 .110؛الفقه  االسالمی ؛ نظام المعامالت ص  2/10.مصادر الحق 
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درحالیکه دیگران برین عقیده اند که وفات ذمه انسان را کامال از بین نبرده بلکه  2صفیه گردد  ت
این اختالف درمسائل  0وبعضی  میگویند : وفات ذمه را کامال ازبین میبرد. 1انرا ضعیف میسازد 

یم مهم فقهی بین فقهاء تاثیر بزرگ دارد که  ایجا  میکند معانی ذمه واهلیت نزد فقهاء قد
وباز مقایسه بین انها سپس اثر وفات بر هرکدام توضیح داده شود تا  ،وعلمای معاصر امروزی 

 منشا این اختالفات روشن گردیده درحل مشکالت مورد خالف کمک کند.
 فصل اول

 وفات واهلیت عاقدین
 مبحث اول: تعریف اهلیت واقسام ان 

سبتی وتای مصدری در لغت عربی اهلیت درلغت : اهلیت از لفظ اهل گرفته شده بایای ن
 بمعنی صالحیت وقابلیت استعمال میشود.

ودراصطالح فقهی : اکثر علمای اصول انرا اوال به اهلیت وجو  واهلیت اداء تقسیم 
 نموده وباز تعریف کرده اند:

عالمه تفتازانی درکتا  مشهورش )التلویح ( میگوید:اهلیت وجو  صالحیت انسان است 
واهلیت اداء صالحیت انسان برای صادر شدن یک  4ووجائب مشروعه وی  برای پذیرش حقوق

                                                      
مغنی المحتاج  3/043این  نظر اکثر فقهای مالکی ؛ شافعی وبعضی ازعلمای حنبلی است  .الحطا  - 2
 .0/244قدامه  ؛ المغنی البن 0/40
 .0/244این نظر اکثر فقهای  حنبلی است .المغنی -- 1
 .7/447این نظر را بعضی از علمای حنفی تائید نموده اند. .فتح القدیر   - 0
تلویح کتا  مشهوری است در شرح توضیح که اولی درفقه شافعی ودومی درفقه حنفی نوشته شده  - 4

ت زیرا طفل دربطن مادر : )جنین ( از بعضی حقوق مانند نسب اند .وباید گفت که این تعریف دقیق نیس
؛ ارث ووصیت وامثال ان برخووردار است ولی بعضی حقوق مانند هبه وامثال ان برایش صحیح نیست 

 اما وجائب باتفاق فقهاء بر جنین الزم نمیشود .
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این تعریف درشرح بزدوی وفتح الغفار که از جمله فقهای 2فعل قابل اعتبار شرعی از انسان .
شمندان فقه واصول برخالف این تعریف ها یک عده از دان 1حنفی میباشند نیزذکر شده است .
( سید شریف جرجانی درکتابش بنام )التعریفات مثال موده اند،تقسیم اهلیت رابشکل عام تعریف ن

وهمچنان عبدالعزیز بخاری درکتا  کشف االسرار میگویند : اهلیت عبارت از صالحیت انسان 
قیقت تعریف اهلیت حاما به نظر من این تعریفات در0برای وجو  حقوق وواجبات وی میباشد 

امل نگردیده وبه اصطالح علمای منطق تعریف ازین لحاظ اهلیت ادا را ش ،وجو  است وبس 
جامع نمیباشد . بدین اساس بهتر است درتعریف  عام اهلیت که شامل هر دوقسم ان باشد گفته 
 4شود : اهلیت صالحیت وقابلیت انسان بحالتی است که حکم شرعی بران مرتب شده بتواند .

 حث دوم : اقسام اهلیت نزد فقهای معاصربم
 ان اصول فقه اهلیت را ابتدا بدونوع تقسیم نموده اند : فقهاء ودانشمند

 اهلیت وجو -2

 اهلیت ادا . - -1
داکتر محمد مصطفی شلبی اهلیت وجو  راچنین تعریف مینماید : اهلیت وجو  صالحیت 

سپس این استاد بزرگ پوهنتون  ،انسان برای ثبوت حقوق وی ووجو  مکلفیت ها برا ن است 
 ودیگر اهلیت وجو  تام . ،یکی اهلیت وجو  ناقص ،دونوع است  االزهر میگوید: این اهلیت

اهلیت وجو  ناقص عبارت از صالحیت شخص برای ثبوت حقوق وی میباشد واهلیت 
 وجو  تام عبارت از صالحیت انسان برای حقوق ومکلفیت های اوست.

                                                      
ارد ولی اگر مال شخص را این تعریف هم مورد سوال قرار دارد زیرا اطفال غیر ممیز اهلیت اداء ند - 2

 تلف کنند جبران خساره اوال برخود شان الزم میگردد چنانچه در اینده به تفصیال ذکر خواهد شد.
 0/70فتح الغفار  - 1
 .4/104تعریفات جرجانی وکشف االسرار شرح بزدوی  - 0
 .2/233فواتح الرحموت ؛ شرح مسلم الثبوت  - 4
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حیت از صال است بعدا این استاد اهلیت ادا را چنین تعریف میکند : اهلیت ادا عبارت
بنابر ،انسان برای اجرای تصرفاتی که شرعا قابل اعتبار باشد واساس این اهلیت تمییز وعقل است 

 ناقص وکامل مطابق باال رفتن تمییز وعقل .،ان این اهلیت هم دو قسم است 
وسائر فقهای  ،درین تعریفات وتقسیم اهلیت اکثر دانشمندان واستادان پوهنتون االزهر 

وداکتر محمد مصطفی  ،وداکتر عبدالرزاق السنهوری  ،ر محمد یوسف مرسی معاصر مانند داکت
 2الزرقا وامثال انها تقریبا موافقت دارند.

از این تعریفات واز مطالعه کتب ایکه علمای فقهی معاصر نوشته اند چنین معلوم میشود که 
ر اغاز وبه اهلیت وجو  با حیات انسان همزمان وهمردیف بوده از اغاز وجودش دربطن ماد

 والدتش تکمیل میگردد ودرطول حیات انسان با وی همراهی میکند.
بیداری وخوا  در بیهوشی ومستی درصحت عقل یا  وهمچنان این اهلیت در صحت 

دیوانگی درهمه حاالت با انسان یکجا بوده تا انکه وفات کند وبه هیچ سبب غیر ازوفات از 
 انسان جدا نمیشود .
غاز تمییز اغاز بسوی تکامل درحرکت بوده تا انکه قوه  تمییز ان توسط اما اهلیت ادا از ا

وهمین نوع اهلیت اهلیت کامل است . که بعوارض گونا  ،عقل وبلوغ رشد یافته وتکمیل گردد 
مستی وامثال ان متاثر گرد یده یک عده ازمکلفیت های ،جنون ،بیهوشی  ،گون  از قبیل مرض 

 ط میسازد .انسان را تخفیف نموده یا ساق
                                                      

 . 12؛2/10مصادر الحق  110نظام المعامالت ص  440- 440التعریف بالفقه االسالمی ص  - 2
تبصره : تعریفاتی که برای اهلیت ازطرف این استادان صورت گرفته مورد سوال ومناقشه است که 

 نوسیده قبالبان اشاره نموده وهم در اینده نزدیک هنگام مقایسه اهلیت باذمه ذکر خواهد شد.
مسائل در روشنی د الئل است نه انتقاد واعتراض بر نوشته  نا گفته نماند که هدف اصلی نرسیده تحقیق

های استادان بزرگوار چنانچه هنگام تقدیم خالصه رساله ونیز در حال مناقشه ان خدمت استادان مناقش 
 این معذرت را بعرض رسانیده ام.
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البته وفات که ضد حیات است برهر دو نوع اهلیت :)اهلیت وجو  واهلیت ادا (تاثیر بارز 
 2دارد .

 فصل دوم
 ذمه ومقایسه ان با اهلیت

فقهای قدیم ومعاصر وهمچنان علمای اصول فقه درباره تعریف )ذمه ( اهتمام به سزائی 
 والتزام است. زیرا ذمه اساس حقوق ومکلفیت ها ) الزام،نموده اند 

وبنای تمام تصرفات بشر از  ،این وجود ذمه است که انسان را ازدیگر حیوانات امتیاز داده 
مناکحات وعقوبات بر ان استوار بوده وموضوع بحث اکثر دانشمندان  ،معامالت ،قبیل عبادات 

 قرار گرفته است .
مقایسوی بیان گردیده وفرق ان با اهلیت ( بشکل  ،لهذا الزم است درینجا تعریف ) ذمه 

اراء ونظریات فقهای اسالمی وعلمای اصول فقه در عصورگذشته ودانشمندان امروزی مورد 
 بحث قرار گیرد.

 مبحث اول : تعریف ذمه نزد فقهاء وعلمای اصول 
درباره تعریف ذمه واستعمال ان در قران کریم ونزد دانشمندان لغت عربی وهمچنان نزد 

ل فقه وفقهای معاصر اسالمی اختالفات زیادی وجود دارد که من انرا فقهای قدیم وعلمای اصو
                                                      

واصولی  این مسائل درمورد احکام دنیوی قابل تطبیق است اما در مورد احکام اخرت علمای فقهی -2
همه اتفاق دارند که مسئولیت ها به وفات ساقط نمیشود ؛ درینجا گفتار وعالم بزرگ فقه  حنفی وفقه 
شافعی را نقل میکنم که در کتابی بنام التوضیح والتلویح نوشته اند : خالصه کالم در باره اثر وفات در 

وفات ساقط میشود مگر در مورد  اهلیت این است که احکام دنیوی اگر ازجمله مکلفیت ها باشد در اثر
گناه ها واگر چیزی از اموال متروکه ضرورت خود میت باشد از مال خودش پرداخته میشود ؛ در 
حاجت دیگران اگر جمله امانات باشد باقی می ماند اما دیون باید قبل از میراث پرداخته شود اما احکام 

 .1/227توضیح والتلویح اخروی باقی است چه حق اهلل باشد یا حق بندگان . ال
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در اصل رساله بزبان عربی غرض مناقشه علمی با نظر شخصی خود مفصال در پانزده صفحه 
 2وبراستی حین مناقشه مورد دلچسپی استادان واقع گردید .  ،نوشته ام 

فقه ودانشمندان معاصر واصطالحی علمای فقه واصول ،چون این تحقیقات علمی لغوی 
امروزی بدرد خوانندگان گرامی بزبان دری وفارسی نمی خورد لهذا تمام ان مباحث را در ترجمه 

 حذف نموده وبخالصه ای بسیار فشرده اکتفاء مینمایم .
ف تصوری وخیالی میدانند قابلیت یک عده ازعلمای حنفی وشافعی ذمه را درانسان یک وص

 1ا میباشد.وت حقوق ووجائب را داربث
اماعده دیگر از فقهای حنفی وشافعی ومالکی عقیده دارند که :ذمه ذات ونفس انسان است 

 که حقوق ووجائب را می پذیرد .
بدین اساس ذمه یک چیز خیالی وتصوری نبوده بلکه یک امر موجود یعنی ذات ونفس انسان 

 0را گویند .
ا  الدین قرافی درکتابش جای تعجب این است که یکی از فقهای مشهور مالکی شه

)الفروق( میگوید: )ذمه یک معنی شرعی تصوری است که در شخص مکلف قابلیت لزوم والتزام 
لهذا ،) حقوق ووجائب( را داشته ودر کسانیکه به سن بلوغ ورشد رسیده باشند دیده میشود 

 4کسیکه به سن بلوغ رسیده ورشد نداشته باشد دارای ذمه نمیباشد(.
گر میگوید:درذمه بدون اختالف مکلفیت شرط است وکسیکه عقل وبلوغ ودر جائی دی

 3نداشته باشد ذمه ندارد .
                                                      

 .32؛  07اصل کتا  بزبان عربی ص - 2
 . 1/120؛ االشباه البن نجیم  231؛1/232التلویح علی التوضیح  - 1
 .1/277؛ والعدوی علی الرساله  1/102،103فخراالسالم البزدوی  - 0
 .102؛ 0/100الفروق للقرافی  - 4
 .0/013عین مرجع  - 3
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تبصره : نمیدانم که چرا این عالم بزرگ فقه مالکی خورد ساالن ویا کسانیکه عقل ورشد 
دارای ذمه نمیداند درحالیکه خودش وامثالش در فقه مالکی میگویند که خرید را نداشته باشند 
 طفال ممیزباجازه ولی شان صحت دارد.وفروش ا

 همچنین فقهای احناف وحنبلی بیع چنین اطفال را باجاره پدرکالن صحیح میدانند.
عالمه تفتازانی درکتابی بنام تلویح میگوید: طفل دربطن مادرش دارای یک نوع ذمه بوده اما 

 بعد از تولد ذمه او مستقل میشود.
نفی وشافعی وحتی فقهای مذهب مالکی ازمراجع با عبارات صریح فوق از طرف علمای ح

معتمد شان نقل شد چطور امکان دارد که یکی از علمای مالکی ) شها  الدین قرافی( از وجود 
 وباز بگوید که درین مساله هیچ اختالفی وجود ندارد  ،ذمه نزد خورد ساالن انکار کند 

 مبحث دوم مفهوم ذمه نزد فقهای معاصر
سالمی هم درمولفات شان گفته های علمای قدیم را نقل کرده اکثرا علمای معاصر فقه ا

با وجود ان دو دانشنمد بزرگ جامعه االزهر وجامعه دمشق کوشیده اند که  ،تائید نموده اند 
ولی توفیق چندانی نصیب انها نه ،کلمه )ذمه( رابعبارات جدید شرح وفرق انرا با اهلیت بیان کنند

 شده است.
الزرقا درپایان تحقیق خود میگوید ) ذمه یک ظرف اعتباری وتصوری است  بطورمثال دکتور

 2که حقوق مربوط بر وی ) وجائب مربوط بر انسان ( انرا پر میسازد.
ازین عبارت چنین معلوم میشود که ذمه تنها مربوط وجائب ومدیون بودن شخص بوده است 

ای قدیم فقه واصول فقه بوده که وحقوق انسان حاجت به ذمه ندارد و این مخالف نظرهمه علم
 زیرا نزد انها حقوق ووجائب هر دو به ذمه ارتباط میگیرند . ،ذمه را تعریف نموده اند 

همچنان دکتور محمد یوسف مرسی که از جمله استادان بزرگ جامعه االزهر بوده بعد از 
نیت او است اساس اهلیت وجو  درانسان عین انسا هتحقیق موضوع باین نتیجه رسیده است ک
 2وذمه غیر از این مفهوم دیگری ندارد.

                                                      
 .110االلتزام للدکتور محمد مصطفی الزرقا ص نظره عامه فی الحقوق و - 2
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 مبحث سوم : تعریف درست ذمه ومقایسه ان با اهلیت
فت که بعد از تقدیم آراء ونظریات علمای فقه در قدیم ودانشمندان فقهی امروزی بایدگ

یک ظرفیت اعتباری در انسان است که او را برای قبول حقوق ووجائب آماده میسازد(   ذمه)
ظرفیت بعد از اهلیت وجو  با یک قسم ازان نیست ونه تنها به وجائب انسان ارتباط دارد این 

 زیرا وجود ان در جنین ) طفل دربطن( نیزثابت است. ،چنانچه جنا  دکتور الزرقا میفرماید 
همچنان ذمه با عقل انسانی وانسانیت وی هم فرق دارد زیرا عقل در جنین وطفل غیر ممییز 

 درحالیکه ذمه نزداین وجود دارد. ،وجودنداشته 
درمورد فرق بین اهلیت وذمه باید گفت که ذمه ظرف ومحل صالحیت قبول حقوق 

اما اهلیت صالحیت وقابلیت این محل است برای ثبوت حقوق ووجائب  ،است  ووجائب انسان
 این معنی از عبارات علمای اصول فقه کامال واضح میشودکه میگویند ) اهلیت وجو  مبنی

گویند ) وجو  مشغولیت ذمه است یهمچنان م 1است برقیام ذمه ... وذمه محل وجو  است (
 یعنی ذمه مثل طرفی است که به حقوق ووجائب پر میشود.0( 

یکی از دانشمندان بزرگ مصری که درفقه وقانون شهرت بسزائی دارد اوال ذمه را با 
نسان برای ثبوت حقوق ووجائب اهلیت وجو  خلط نموده میگوید: ) ذمه انسان صالحیت ا

 اوست واهلیت وجو  همین صالحیت است ( .
 4بعدا بحال امده میگوید ) اهلیت وجو  بر ذمه استوار است (.

 این عبارات میرساند که ذمه قبل ازاهلیت وجود داشته واهلیت بران بنا یافته است.
                                                                                                                                

 .110نظام المعامالت للدکتور محمدیوسف مرسی ص  -  2
 .1/132؛ التوضیح مع التلویح  4/102کشف االسرار  -1
 .1/234التقبیر والتحبیر علی التحریر  - 0
4 -  
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ولی مانند حال ومحل ،د بهر حال چنانچه قبال شرح دادیم این دو لفظ گرچه ازهم فرق دارن
وبزمان ساده گفته میتوانیم که ذمه مثل یک تخته  ،حکم وآثار انها دریگر زمان ظاهر میشود 

 واهلیت مانند رنو تخته بوده که برآن حقوق ووجائب ثبت میگردد.
 فصل سوم : تاثیر وفات درذمه

ووفات را ،اکثر فقهاء وعلمای اصول فقه وفات را از جمله ای عوارض اهلیت شمرده 
زیرا مرگ عجزکلی انسان است اما درمورد اینکه ذمه  ،تخریب کننده اساس مکلفیت میدانند 

انسان توسط وفات از بین رفته باطل میگردد ویا اینکه تا مدتی ضعیف میشود ؟ بحثی است که 
 در اینده نزدیک مورد تفصیل قرار خواهد گرفت.
خروی درباره حقوق دیگران بر میت ویا حقوق فقهاء درمورد متوفی میگویند که : احکام ا

 ثوا  ویا عقا  از بین نمی رود . ،مظالم ،خودش بر دیگران 
زیرا  ،اما در باره احکام دنیوی چیزیکه مربوط مکلفیت ها است ازمیت ساقط میشود 

چنانچه  ،ومرگ عجز کامل دانسته شده است  ،تکلیف وجیبه بر قدرت انسان استوار است 
 گفتیم .
اگر مربوط حقوق دیگران باشد از  ،ما چیزیکه برمیت ازجمله احکام غیر تکلیفی است ا

یا مبیعه )چیزیکه  ،یا زمین وخانه ای اجاره شده  ،جمله ای اشیاء واجناس مانند اموال گروی 
 ،فروش شده ( یا ودیعت )امانت داده شده ( ویا مالیکه بزور وغصب گرفته شده باشد وامثال ان 

 تا اگر ان پیدا شود برایش داده شود. ،باقی می ماند  این حقوق
ویا آنرا کسی قبل از وفات کفالت  ،ومتوفی مال نداشته  ،واگر بر ذمه میت دین باشد 

وورثه میت به پرداخت دیون وی ازمال شخص  ،دین او ساقط میشود  ،)ضمانت ( نکرده باشد 
پردازند درباره حاجت شخص متوفی فیت ندارد مگر انکه بشکل تبرع )بخشش( بلخودشان مک

مانند تکفین وتجهیز از آن بحیث مال خودش قبل  ،اگر مال متروکه داشته باندازه حاجت میت 
زیرا حاجت خود انسان مانند لباس درحیات وبعد از مرگ نسبت  ،از حقوق دائنین پرداخته شود

که برذمه اش ثابت بوده بعد از حاجت خود میت دیون وی  ،به حقوق دیگران مقدم تر میباشد 
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پرداخته سپس اگر چیزی مانده باشد ومیت درحال حیات خود بکسی )غیر وارث( وصیت کرده 
او حسب فرائض اهلل  نومتباقی به ورثه وبازمانده گا ،باشد از سوم مال متروکه پرداخته میشود 

 وقواعد میراث داده میشود.
 ه متوفی ثابت باشد.البته این درمورد دیونی است که طور عادی به ذم

نظر  ،اما دیونیکه توسط رهن عینی ) زمین وخانه ویا دیگر اشیاء توثیق واستحکام یافته باشد 
اء اسالم مقدم تر بوده به دیون عادی که بذمه میت موجود باشد : )دیون فقره فوق ( نزد تمام فقه

چنانچه فقهاء  ،داده اند  ثر فقهاء دیون توثیق را برتکفین وتجهیز میت  نیز ترجیحکاست حتی ا
مالکی وشافعی درین مساله اتفاق نظر دارند ولی فقهاء حنابله میگویند که حق میت از  ،حنفی 

مانند حاجات خود میت  ،قبیل تکفین وتجهیز وامثال ان بر تمام انواع دیون حق ترجیحی دارد 
 2درحیاتش .

رات فقهاء درمبحث ذیل شرح در مورد از بین رفتن ذمه یا ضعیف شدن آن توسط وفات نظ
 میشود :

 مبحث اول : بطالن ذمه یا ضعیف شدن ان به وفات 
درباره بقا ذمه میت بصورت موقت ویا بطالن آن ویا ضعف ذمه متوفی نظرات فقهای 

 اسالمی مختلف است :
ویا کسی برای  ،اکثریت فقهاء وعلمای وصول بدین باور اند که اگر میت مال داشته باشد 

تا اینکه حقوق  ،یون خود کفیل : )ضامن (گرفته باشد ذمه او بقدر ضرورت باقی می ماند ادای د
بعد از  ،وپرداخت دیون واجرای وصیت های متوفی همه تصفیه گردد ،متعلقه ای ترکه وی 

پرداخت دیون وتنفیذ وصیت ها وتصفیه تمام حقوق والتزامات میت ذمه او باطل گردیده از بین 
دلیل  1شافعی ویک عده ازفقهای حنبلی تائید میکند.،مالکی  ،ر را فقهای حنفی این نظ ،میرود 

                                                      
 .2/223؛ مسلم الثبوت  0/37؛ فتح الغفار  1/227التلویح والتوضیح  - 2
؛ العذ  الفائض  7-3/3؛ نهایة المحتاج  7/100؛ والزرقانی  3/470راجع فوق ؛ وابن عابدین م - 1
2/20. 
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اصلی این مساله حدیث رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم است که ) نفس المؤمن معلقة حتی 
 2یقضی عنه ( نفس مسلمان بسته است تا اینکه دیونش پرداخته شود .

یند : که میت در بعضی حاالت حقوق را در نتیجه ای بقاء ذمه متوفی فقهای اسالمی میگو
یا دام وتلکی را در زندگی  ،مثال شخصی جال  ،کسب میکند که در حال حیات مالک نبود 

وبعد از مرگ وی شکاری صورت گیرد ملک متوفی  ،خویش برای شکار نصب کرده باشد 
 دانسته میشود ودر ترکه اوشامل میگردد.

نده باشد وشخصی بعد از مرگ وی در آن بافتد بر عکس آن اگر نزدیک راه عام چاهی ک
همچنان اگر مالش در حیاتش بکسی  ،جبران خساره )ضمان ( اوال برخود میت ثابت میشود 

 بخود میت ارتباط میگیرد. ،فروخته وبعد از وفاتش نظر به عیبیکه درآن ظاهرومسترد شود 
وامثال آن در  ،ت بوده نشانه های بقای ذمه می،این مسائل که مورد اتفاق فقهاء است 

 حیات عملی بسیار است.
مالکی وشافعی اتفاق نظر دارند ولی فقهای حنفی ،درمسائل فوق گرچه فقهای حنفی 

میگویند :ذمه انسان گرچه بعد از وفات باقی است ولی در اثر موت ضعیف گردیده به تقویت 
برای دیونش کفیل داشته ضرورت دارد بدین معنی که اگر متوفی بعداز مرگش مال متروکه یا 

 باشد حکم این مسائل چنان است که ذکر شد.
ایا ممکن است کسی برای میت  ،ولی اگر ازوی نه مانده یا برای دیونش کفیل نگرفته باشد 

وصیت کند؟ یاشخصی پیدا شود برای ادای دیونش کفالت )ضمانت( کند؟ جوا  این مسئله را 
 درمبحث ذیل بیان مینمائیم.

 : کفالت ) ضمانت ( ویا وصیت از متوفی مبحث دوم 
 اول : کفالت میت

                                                      
طبع الحلبی ؛ کشاف القناع  0/172این حدیث را بروایت ابی هریره ترمذی ذکر کرده )  - 2
0/037. 
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وبعضی علمای حنابله ( وامام ابو یوسف حنفی ( میگویند  ،شافعی ،اکثریت فقهاء )مالکی 
 2بدالئل ذیل: ،کفالت : )ضمانت ( از میت مفلس ونادار صحت برای دیونش صحت دارد 

از همین لحاظ میت در  ،یتواند وفات برائت دهنده میت از وجائب ودیونش گردیده نم -2
 وهمچنان در دنیا اگر مال داشته باشد . ،آخرت ازین دیون مسئول پنداشته میشود 

اگر مرگ موجب  ،اگر شخص برای ادای دیونش بخشش بدهد گرفتن آن حالل است  –1
 گرفتن دیونش ازدیگران حرام دانسته میشد. ،تبرئه میت میشد 

رای تادیه دینش مانع صحت کفالت نیست بلکه بسبب عدم عجز وناتوانی از مدیون مفلس ب0
اگر مدیون زنده باشد کفالت )ضمانت ( از او درست است  ،توانائی مفلس به پرداخت است 

 بدین اساس ضمانت از متوفی برای پرداخت دینش هم باید صحیح باشد.

مورد صراحت دارد  یکی از احادیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم درین ،عالوه بر دالئل فوق  –4
جابر رضی اهلل عنه از ان حضرت روایت میکند : یک میت نزد پیامبر اسالم صلی اهلل علیه  ،

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم سوال کرد : آیا بروی دین  ،وسلم غرض ادای نماز جنازه اورده شد 
صاحب  یعنی بر ،آنحضرت فرموند : صلوا علی صاحبکم  ،دو دینار  ،هست ؟ گفتند بلی 

تا اینکه ابو قتاده رضی اهلل عنه گفت: برمن باشد یا رسول  ،شما نماز بخوانید  ،ودوست خود 
 1بعد از آن پیامبربزرگ بر آن نماز خواند . ،خدا 

 از این حدیث بر می آید که ضمانت از میت مفلس جواز دارد.
نیز موافقت  درین مساله مذهب ابن حزم ظاهری ومذهب زیدی ومذهب اهل تشیع )جعفری(

س جواز لولی امام ابو حنیفه میگوید: کفالت )ضمانت ( بر پرداخت دیون از میت مف 0دارند.
                                                      

 .10/ 3, الخرشی شرح مختصر خلیل  4/120؛ فتاوای شامیه  227/ 1التوضیح والتلویح  - 2
 . 0/2323, صحیح مسلم  4/113این حدیث را بخاری باین معنی روایت کرده  - 1
 
؛ کتا  الضمان فی الفقه االسالمی تالیف/ شیخ علی الخیف ص  220؛ 7/221المحلی البن حزم  - 0
31. 
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چون مطالبه  ،زیرا کفالت اشتراک ذمه کفیل یا ذمه اصل مدیون درمطالبه دین است   ،ندارد 
 دین از اصل مدیون که وفات کرده ممکن نیست لهذا کفالت از وی جواز ندارد.

زیرادرکفالت باید شخص شخص ذی  ،کفالت نبود بلکه وعده ای پرداخت است معنی حدیث 
 2ودر  اینجا ظاهرا دائن مجهول است. ،حق )دائن ( معلوم باشد 

باید تذکر دا د که در روایتی دیگر ازحنابله گفته شده که ذمه انسان بمجرد وفات از بین میرود 
ومرگ شخص را از  ،ئص شخص زنده بوده مال داشته باشد یا خیر زیرا ذمه  از صفات وخصا،

 از ین رو ذمه توسط وفات تخریب میگردد. ،صالحیت مطالبه کشیده به عجز کامل میرساند 
واگر مال متروکه  ،بنابر این نظر اگر میت مال متروکه نداشته باشد دیون او ساقط میگردد 

 1دیون میت بمال ارتباط گرفته پرداخت میشود . ،موجود باشد 
ه وترجیح : به نظر من در این مساله رای اول که اکثر فقهاء آنرا پذیرفته اند قویتر ومرجح تبصر

زیرا عالوه بر  ،پرداخت دیون میت مفلس صحت دارد  یا، وکفالت )ضمانت( برمعلوم میشود 
دالئلیکه از طرف اکثریت فقهاء ارائه شده باید گفت که پرداخت دین از طرف شخص ثالث 

ین دائن را ادا وذمه ای مدیون را از مسئولیت رها میکند وبه هیچ کسی ضرر باراده خودش د
 نمیرساند.

مطابق مفهوم حدیث پیامبر اسالم است که بعداز ضمانت قتاده انصاری  رمازجانب دیگر این ا
 جنازه متوفی را ادا فرمودند.

است واین امر در مورد اما گفتار امام ابوحنیفه که کفالت اشتراک کفیل با مدیون درمطالبه دین 
این تعریف یکی از تعریفاتی است  که خود شان بیان فرموده اند  ،متوفی مفلس امکان ندارد 

                                                      
؛ ابن  3/3, البدائع  2/232؛ مسلم الثبوت  1/273التقریر والتحبیر علی التحریر البن الهمام - 2
 .4/120دین عاب
 .4/437؛ الشرح الکبیر  3/12المغنی البن قدامه  - 1
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از همین لحاظ شاگردان معتمد امام بنابر آن  ،ودرمقابل حدیث صحیح قابل اعتبار نمی باشد 
 2کفالت ازمیت مفلس برای ادای دیونش صحت دارد.

 ثانیا: وصیت برای متوفی 
وضوع دومی که دربقایا بطالن ذمه متوفی مطرح میشود موضوع وصیت به میت است درین م

امام ابوحنیفه وامام محمد بن الحسن شیبانی ( بدین  ،حنابله  ،مورد اکثر فقهای اسالمی )شوافع 
چنانچه فقهای  ،زیرا میت اهلیت وصیت را ندارد ،نظر اند که وصیت برای متوفی جائز نیست 

ویا اینکه چون وصیت عقد است وبه قبول ضرورت دارد میت آنرا قبول  ،ل میکنند حنفی استدال
 کرده نمیتواند مانند هبه که برای میت بهمین دلیل صحت ندارد .

میت نزد اکثر فقهاء باطل گردیده  یارد وصیت برازین مساله معلوم میشود که ذمه درمو
را بدو نفر که یکی آن زنده وتخریب میشود درین صورت اگرشخص سوم حصه ای مالش 

 1ودومی مرده است وصیت میکند تمام ثلث مالش تنها به شخص زنده ارتباط میگیرد وبس.
ولی بر خالف مذهب  ،درمذهب ابن حزم ظاهری نیزمیگویند :وصیت برای میت صحت ندارد 
 ،نصف آن به زنده میرسد ،حنفی اگر شخص بر دونفر که یکی آن مرده باشد وصیت میکند 
 0ونصف دیگرش که برای متوفی است باطل گردیده بورثه باقی مینماید.

اما علمای مالکی مخالف همه علمای دیگرمذاهب میگویند :اگروصیت کننده بمرگ متوفی علم 
 ویا ورثه او داده میشود .،داشته باشد وصیت صحت داشته در دین متوفی 

 4وصیت باطل است.این  ،واگر بمرگ متوفی خبرنباشد وبرایش وصیت میکند 
اگر یک شخص بدو نفر یکی ،امام ابو یوسف که شاگرد بزرگ امام ابوحنیفه است میگویند 

زنده ودوم مرده وصیت میکند واز مرگ دومی خبر ندارد شخص زنده نصف ثلث را میگیرد 
                                                      

 .2/241؛ المختصر النافع کتا  معتبر شیعه ای جعفری  222؛220/ 7المحلی البن حزم  - 2
 .3/403المغنی ابن قدامه  443؛7/447الهدایه للمرغینائی مع فتح القدیر  - 1
 .221-7/222المحلی البن حزم  - 0
 .4/413یر للدرریر مع حاشیه الدسوقی الشرح الکب - 4

ACKU



 قضاء اثر وفاة فی العقود
  

 
86 

 

ق میشود زیرا وصیت درباره میت واگر بمرگ دومی خبر باشد شخص زنده تمام ثلث را مستح
 2.طل استبا

 ،تبصره وترجیح :ازعبارات اکثریت فقهاء معلوم شد که وصیت برای متوفی  صحت ندارد 
چنانچه این یک قاعده مسلم است  ،بدلیل اینکه اهلیت وذمه ای او توسط وفات از بین رفته 

ویا اینکه ملکیت متوفی از حقیقت دور است چنانچه  ،استدالل میکند   انوفقهای حنفی بر
 نبلی بر آن استدالل میکنند.فقهای شافعی وح

 ،باید متذکر شویم که درین جافقهای اسالمی به باقی ماندن ذمه یا ضعیف شدن عقیده ندارد 
نظر به یک قاعده ای فقهی که ،وجود ضرورت در کفالت ،بدلیل عدم ضرورت در حال وصیت 

 الضروه تقدر بقدرها ( . )میگوید : ضرورت باندازه آن در نظر گرفته شود
ا  درمورد دیگر بین کفالت ووصیت فرق مهم وجود دارد اما کفالت نزد اکثر فقهاء به قبول ام

 مکفول عنه ضرورت ندارد.
نظر به دالئل فوق رای اکثریت فقهاء یعنی صحت کفالت از طرف میت مفلس وعدم صحت 

 رد.وصیت به نفع میت مفلس مرجح دانسته میشود که با دالئل عقلی وقواعد فقهی مطابقت دا
اما نظرفقهای مالکی که اگر وصیت کننده بوفات موصی له یعنی کسیکه به نفع آن صورت 

 ودر دیونش از آن استفاده شود .شده میگرد خبر باشد وصیت صحت دانسته 
 این امر ممکن است ازطریق بخشش وتطوع هم اجرا وبه دائین متوفی داده شود.

 ادامه دارد                                                        
 
 
 

                                                      
 .443؛7/447الهدایه مع الفتح - 2
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                                    ق(ـ ه 2003-2102أليف: محمد قدری باشا )ت
 وزیر عدلیة مصر در دولت عثمانی 

 م(شش)قسمت                    الحاج مولوی غوث الدین مستمند غوری  وهتپوترجمه: قضا
 

  الی معرفة احوال االنسانالی معرفة احوال االنسان  مرشد الحیرانمرشد الحیران
 

 كتا  بيع
 فصل اول
 )در عقد بيع(

عقد بيع عبارت است از تمليك مال از طرف بايع به مشتري در مقابل مالي كه  :143مادة 
 ثمن مبيعه باشد.

بيع صحيح نميشود، مگر به تراضي عاقدين، كه يكي از ايشان به بيع و ديگري  :130مادة 
ح نميشود. مگر در صورتيكه نيازي به شراء راضي باشد. و نيز بدون تعيين مبيعه و ثمن صحي

به تسليم دادن و تسليم گرفتن نباشد. كه درين صورت بيع بدون معرفـت انـدازة مبيعـه،    
 ميگردد. صحيح
بيع به ايجا  و قبول يعني به هر گونه سخناني كـه معنـي تمليـك )مالـك      :132مادة 

 منعقد ميگردد.گردانيدن( و تملُّك )مالك شدن( را برساند،
چنانكه بيع به ايجا  و قبول لفظي انعقاد مي يابد، به ايجا  و قبول تحريري و  :131مادة 

كتبي نيز منعقد ميگردد. و در قبول شرط است كه در مجلس وصول مكتو  و قـراءت و  
 فهم آن بوده باشد.

هرگاه شخصي به ديگري نوشت: من غالم ترا به اين مقدار قيمت خريـدم، سـپس   
 ميشود. من او را به تو فروختم. اين بيع منعقدصاحب غالم به وي نوشت: 
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 و بيع به اشارة معهودة ُگنو نيز منعقد شده ميتواند.
بيع به تعاطي )داد و ستد( صحت دارد. گرچه از طـرف يكـي از دو جانـب     :130مادة 
 باشد. هم

البته بعد از بيان ثمن در جاي كه ثمن )مال عوض مبيعه( معلوم نباشد. بيـع تعـاطي   
 زماني صحيح نيست كه بايع به عدم رضايت خود تصريح نمايد.

صحيح است كه بيع بات و قطعي و يا به شرط خيار منعقد شود. و جواز دارد  :134مادة 
 براي هر دو گذاشته شده باشد.كه شرط خيار فقط براي بايع يا تنها براي مشتري و يا 

بيع به شرطي كه عقد آن را اقتضا دارد، و به شرطي كه مناسب و مؤكد موجب  :133مادة 
عقد است. و به شرطي كه عرف و عادت شهر به آن جريان دارد. صحيح است. و شـرط  
معتبر است. و بيع به شرطي كه دران نفعي براي عاقدين و ديگري متصور نيست، نيز صحيح 

 ميشود. و شرط لغو است.
بيع به شرط فاسدي كه از مقتضيات عقد نبوده و موجب آنرا تأكيد نمي كند. و  :133مادة 

عرف بدان جريان ندارد، در حاليكه فايدة به يكي از عاقدين و يا به ديگري داشـته باشـد،   
 ميگردد. صحيح نميشود. بلكه بيع به اقتران آن شرط فاسد

ه شرط و يا حادثة در زمـان آينـده و اضـافت آن بزمـان آينـده      تعليق بيع ب :132مادة 
 ندارد. صحت
بيع مؤجل )مدت معين( به معجل )پيش پرداخت( در عقد سلم با مراعات شروط  :137مادة 

 آن صحيح است.
در آنچه تعلق به تسليم مبيعه دارد، مصارف عقد بدوش بايع است. مثل اجـرت   :133مادة 

 دالل اگر خودش فروخت. كيل و وزن مبيعه، و اجرت
اگر در بين متبايعان كوشش نمود تا كه بايع خودش مال خود را فروخـت، عـرف    

 اعتبار دارد.
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و در آنچه تعلق به تسليم ثمن دارد، مصارف آن بدوش مشتري است. مانند اجـرت  
 نقد و وزن ثمن و اجرت نوشتن و ترتيب حجت و وثيقه كه بايد مشتري آنرا بپردازد.

 فصل دوم
 )در احكام عاقدين(

براي انعقاد بيع شرط است كه هر يك از عاقدين اهليت عقد را داشته باشـند.   :130مادة 
 يعني عاقل و مميز باشند. بيع مجنون و طفل غير مميز منعقد نمي شود.

براي نفاذ و مؤثر شدن بيع، شرط است كه بايع مالك مبيعه و يا وكيل، يا ولي و  :132مادة 
باشد. و شرط است كه مالك غير محجور عليه بوده و خودش بيع را انجـام   يا وصي مالك

 دهد و به مبيعه حق ديگري تعلق نداشته باشد.
براي صحت بيع شرط است كه متعاقدين بيع و شراء هر دو راضي باشند. و بيع  :131مادة 

 بدون جبر و اكراه صورت گيرد.
ة معروفة آن، مانند گفتن بزبان اسـت.  يعني اشار -اشارة گنو )اخرس( خلقتي :130مادة 

هرگاه باشارة معروفه گنو چيزي را بفروشد و يا بخرد، بيع و شراي او صـحت داشـته و   
 اشارة او اعتبار دارد.

 هرگاه گنو نوشته بتواند، نوشتة او مانند اشاره اش داراي اعتبار است.
اجازة ساير ورثـه   بيع مريض براي وارث خود، در مرض موت آن، موقوف به :134مادة 

است. گرچه به ثمن مثل هم باشد. اگر اجازه دادند، جـواز ميگيـرد. و اگـر ندادنـد،     
 ميگردد. باطل
بيع مريض در مرض موت آن، براي غير وارث خود به ثمن مثل و يا به غبن يسير  :133مادة 

م تركه را )زيان كم( جواز دارد. غبن يسير، در وقت عدم استغراق دين )هنگامي كه دين تما
در بر نگرفته باشد( محابات )معاملة محاباتي كه بين دو عوض تعادل بكلي بهم ميخـورد(،  

 شمرده نميشود.
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هرگاه مريض در مرض موت خود، به غير وارث چيزي را به غـبن فـاحش از    :133مادة 
 د. حيث نقصان در ثمن فروخت. اين معامله محابات گفته ميشود. و از ثلث مال او اعتبار دار

اگر بعد از اداي دين ميت، ثلث مال او آنرا پوره ميكرد، بيع الزم ميگردد. اگر ثلث 
پوره نميكرد، مشتري مخير است كه زياده از ثلث را بورثه واگـذارد. يـا اينكـه بيـع را     

 نمايد.  فسخ
هرگاه مريض به اجنبي چيزي از مال خود را به معاملة محاباتي فاحش و يا يسير،  :132مادة 
روخت. و در حاليكه ديني بذمه اش بود كه تمام دارايي اش را در بـر ميگرفـت )ديـن    ف

مستغرق( اين معاملة محاباتي صحيح نيست. خواه ورثه آنرا اجازه بدهند و يا ندهند. دريـن  
 صورت مشتري از جانب قرضداران مخير است.

كند. اگر قبل از اگر ميخواهد مبيعه را به تمام قيمت آن بگيرد. وگرنه بيع را فسخ  
 فسخ، مشتري در مبيعه تصرف كرده بود، برانچه كه قيمت آن ميشود، بااليش الزم ميگردد.

قاضي را روا نيست كه مال خود را به يتيم بفروشد. و نه ميتواند مال يتـيم را   :137مادة 
ين براي خود بخرد. و يا مال خود را به يتيم بفروشد و وصي آنرا قبض كند. اگرچه وصي مع

 كردة خود قاضي هم باشد.
براي پدري كه بر طفل صغير خود، و بر پسر كبيري كه حكم صغير را داشـته   :133مادة 

باشد )مجنون، معتوه...( واليت دارد، جايز است كه مال خود را به همان پسر بفروشـد. و  
 فاحش. مال او را بخرد، به قيمت مثل و يا به غبن يسير، نه

از ثمن بري شده نميتواند. تا آنكه قاضي براي پسر موصوفش و درصورت خريدن پدر 
قيم )سرپرست( تعيين كند. تا ثمن را از پدر گرفته. سپس به او تسليم نمايد. تا براي پسرش 

 آن ثمن را نگهداري كند.
و اگر پدر مال خود را به پسر مذكورش فروخت. بمجرد بيـع قـابض محسـو     

 به قبض آن هالك شد، تاوان آن بر عهدة پدر است. نميشود. حتي اگر قبل از دست يافتن
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براي وصي مقرر از طرف قاضي، جايز نيست، كه از مال يتيم بطور خود سرانه  :120مادة 
چيزي را براي خود بخرد. و يا مال خود را خود سرانه به يتيم بفروشد. برابر است كه ايـن  

 .كار به خير يتيم باشد و يا نباشد. مطلقًا جواز ندارد
 هرگاه وصي مذكور از قاضي بخردو يا مال خود را به قاضي بفروشد جواز دارد.

براي وصي مختار از طرف پدر يتيم، جواز ندارد. كه مال خـود را بـه يتـيم     :122مادة 
 بفروشد. و نه مال يتيم را بخرد. مگر آنكه خير يتيم در آن متصور باشد.

به دوچند قيمت بخرد. و براي يتيم به خير بودن در معاملة عقار، آن است كه آن را 
نصف قيمت بفروشد. و در منقول خير بودن آن است كه مال يتيم را بمقدار يك سـوم از  

 قيمت اصلي زيادتر بخرد. و براي يتيم به ثمن كمتر به اندازة يك ثلث قيمت بفروشد.
 با 

 رد.)در شروط مبيعه و در آنچه كه بيع آن جواز دارد. و آنچه كه جواز ندا
 و در كيفيت مبيعه( 

 فصل اول
 )در شروط مبيعه و اوصاف آن(

شرط است كه مبيعه موجود، مال متقوم، مقدور التسليم و به مشـتري معلـوم    :121مادة 
 باشد. علمي كه جهالت فاحشه را نفي كند.

بيان احوال و  –بصورتيكه غايب باشد  –هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد  :120مادة 
 في كه او را از غير تميز بدهد، معلوم كرده ميشود.اوصا

و اگر مبيعه در مجلس حاضر باشد، اشاره به آن كفايت مي كند. و نيازي به توصيف 
 آن نيست.
مبيعه به سبب معين كردن آن در عقد بيع، تعيين ميشود. پس تسليم آن بعينه بر  :124مادة 

 بايع الزم است.
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عاقدان هنگام عقد آنرا نديده اند، بشرط ذكر جـنس و   بيع و شراء چيزي كه :123مادة 
صحيح ميشود. مگر اين بيع كامـل  وصف آن و بشرط اشاره به آن و يا اشاره به مكان آن،

 نبوده و بر مشتري الزم نمي گردد. هرچند كه عقد صحيح گرديده است.
ببيند، يا قـباًل   براي لزوم يافتن بيع، شرط است كه مشتري هنگام بيع، مبيعه را :123مادة 

 آنرا ديده باشد. و بداند كه همان مال ديده شدة سابق اوست.
شخصي چيزي را خريد كه خود او و يا وكيل او در خريدن، آنرا ديده بودند،  :122مادة 

 نميتواند آنرا رد نمايد. مگر آنكه آن را از حالتي كه ديده بود، متغير يابد.
بنمايد، قبل از خريدن. در سقوط خيار مشتري ديدن آنچه كه داللت به علم مقصود 

 بعد از شراء كفايت ميكند.
هنگـام  شخصي چيزي را خريد و در وقت خريدن و پيش از آن آنرا نديده بود، :127مادة 

بيع را فسخ و آنرا رد ديدن آن خيار دارد. كه اگر ميخواهد آن را قبول كند. و اگر ميخواهد،
 باشد. قواًل راضي شدهكند. هرچند قبل از رؤيت آن 

حق فسخ بيع و رد مبيعـه ثابـت   براي مشتري كه مبيعه را ناديده خريده است، :123مادة 
 ميشود. گرچه در عقد شرط هم نكرده باشد.

خيار رؤيت موقوف به مدتي نيست. تا زمانيكه قواًل و يا فعاًل چيزي از شخص صادر 
و بايع در چيزي كـه   -اك شود و مانند آننشود كه آنرا باطل نمايد. يا آنكه مبيعه عيب ن

 ناديده آنرا فروخته است، خياري ندارد.
بيع و شراي شخص نابينا، براي خود و براي ديگري، صحت دارد. وي ميتواند  :170مادة 

خريده باشد آنرا رد نمايد. امـا بعـد از   چيزي را كه بدون آنكه بداند چگونه چيزي است،
س و چشيدن و بوي كشيدن آن يا بعد از ديدن وكيل او در شراء توصيف مبيعه، يا بعد از لم

 بيع را رد و فسخ نمايد.و يا بعد از ديدن و قبض وكيل او به قبض، نابينا نميتواند،
 اشياي كه به مقتضاي نمونه فروخته مي شوند، ديدن نمونة آنها كافي است. :172مادة 
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مشتري مخير است. بين قبول آن به هرگاه ثابت شود كه مبيعه غير از آن نمونه است،
 ثمن مسمي يا رد آن به فسخ بيع.

هرگاه مبيعه، حويلي نشيمن و يا كاروان سراي باشد، براي لزوم يافتن بيع شرط  :171مادة 
است كه هر حجره و يا تاالر آن جدا جدا ديده شود. مگر آنكه همه به يك شكل ساخته شده 

 است. باشند كه درين صورت ديدن يكي كافي
هرگاه اشياي متفاوت از هم در يك زمان فروخته شوند براي لزوم بيع بايد هر  :170مادة 

 كند. و ديدن برخي از آنها كفايت نمي -واحد آنها عالحده ديده شوند
كسي اشياي متفرقه را به يك عقد خريد. بعضي آنها را ديده و برخي ديگـر را   :174مادة 

كه اگر قباًل ميديد. هرگز آن را نمي خريد. يا آن را حتمًا  -ودنديده بود، اگر ديد، بحالتي ب
كه تمامي اشياي مبيعه را به ثمن مسمي بگيرد. و يا بيـع را   –مي خريد. پس او خيار دارد 

فسخ و تمام آن اشياء را مسترد نمايد. و مشتري نميتواند، آنچه را كه ديده و پسنديده است، 
 ، نگيرد.بگيرد. و آنچه را كه نديده است

هرگاه مشتري در مبيعة كه خريده است، قبل از ديدن آن، تصرفي بكنـد كـه    :173مادة 
به اينكه او را به بيع مطلق از شرط  –احتمال فسخ را نداشته باشد. يا موجب حق غير باشد 

خيار فروخته بود. يا به رهن )گروي( و يا اجاره داده بود. يا اينكه مبيعه در دست او هالك 
و يا آنرا استهالك نمود. يا در دست مشتري عيب ناك شد. كه با آن فسخ بيع ناممكن شد. 

 مي شد، حق مشتري در رد مبيعه به خيار رؤيت ساقط ميگردد. و بيع و ثمن لزوم مي يابد.
بيع الزم ميگردد و ثمن  -و هم چنان وقتي كه مشتري قبل از ديدن مبيعه وفات كند

 به ورثة متوفي منتقل شده نميتواند.هم واجب ميشود. و اين خيار 
كسي چيزي را ناديده خريد، پيش از ديدن، ثمن از او مطالبه نمي گردد. هرگاه  :173مادة 

عقد فسخ و مبيعه به خيار رؤيت، رد كرده شود، مشتري ميتواند استرداد ثمني را كه نقـد  
 كرده بود، مطالبه نمايد.
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خته شود. مشتري آن را از وصف مرغو  خالي هرگاه مال، بوصف مرغوبي فرو :172مادة 
مي يابد، وصفي كه بخاطر آن بخريدن مبيعه رغبت كرده بود، درين حالت مشتري اختيـار  

 دارد. كه آن را در بدل تمام ثمن مسمي بگيرد. و يا آن را بفسخ بيع رد كند.
 حق رد آن را ندارد.اگر در بيع تصرف مالكانه نمود،

را حادث نمود كه مانع رد آن مي شد. مبيعه يكبار با وصـف  و اگر در مبيعه چيزي 
 مرغو ، و يكبار بدون وصف قيمت گذاري شده و تفاوت آنر از بايع بگيرد.

 هرگاه قبل از خيار خود فوت كرد، حق طلب فسخ وي ارثا بورثة او انتقال مي يابد.
 فصل دوم

 دارد()در احكام چيزهاي كه بيع آن جواز دارد. و آنچه كه جواز ن
مملوك في نفسه و مقدور التسـليم   -بيع هر چيزي كه مال موجود، قيمت دار :177مادة 

 باشد، جايز است.
فروش كشـت و  بيع معدوم، باطل است. پس فروختن ميوه، پيش از ظهور آن، :173مادة 

 و بيع حمل، جواز ندارد. -زرع پيش از روئيدن
 -د. بر سر درخت فروخته شده ميتواننـد ميوه هاي كه ظاهر و پخته شده باشن :130مادة 

 كه قابل خوردن باشند و يا نباشند.-فرق ندارد
مانند: ميوه ها، گلها و  -آن چيز هاي كه پيهم ميرسند و كم كم آشكار ميشوند :132مادة 

بـه   -بيع آنها يكجا با آنچه كه بزودي ميرسد -هرگاه اكثر آنها آشكار شده باشدسبزي ها،
 ارد.عقد واحد جواز د

آنچه كه اصاًل مال شمرده نميشود، و آنچه كه مقدور التسليم نباشد. و آنچه كه  :131مادة 
محرز و نگهداري شده نبوده و از جمله مباحات باشد، گرچه در زمين مملوكة بايع هم بوده 

 باشد، بيع آن ها باطل است.
ر در صورتيكه طبقة باال جواز ندارد. مگبيع طبقة باال بدون طبقة پائين عمارت، :130مادة 
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 بيع آن جواز نداشته و بلكه باطل است. -ايستاده باشد هرگاه سقوط كند
طبقـة فوقـاني را    –هرگاه طبقة فوقاني از صاحب طبقة پائين باشد، ميتوانـد   :134مادة 

بفروشد، و سطح منزل پائين از صاحب منزل پائين است. و مشتري حق قرار بر آن را دارد. 
 اگر منزل بااليي منهدم شود، ميتواند باالخانة ديگري مثل اول اعمار نمايد.تا جاي كه 

 بيع حصة معلوم از اراضي مشاع قبل از افراز آن صحيح است. :133مادة 
بيع حصة شايعة يكي از شريكان در بنا و يا درختان ايستاده بر زمين كرايه اي، به  :133مادة 

 شريك و اجنبي جايز است.
ع مشاعي كه بخود بايع و يا به شريك وي، ضرري مرتب ميشود، به صورت بي :132مادة 

 مشاعي صحيح نيست.
كسيكه زميني دارد، و زمين مذكور را كشت كرده است. فروختن كشت پـيش از  
برداشت آن بدون زمين، صحت ندارد. ولي هرگاه عقد تا زمان رسيدن كشت فسخ نشود،

خود را از كشت پيش از ز ندارد كه حصة شايعة و به شريك جوا -عقد مذكور جايز ميگردد
رسيدن آن، از ثمر قبل از پخته شدن آن و از درخت قبل از رسيدن آوان قطع آن، بدون زمين 

 به ديگري بفروشد. و فروختن مذكور به شريك جواز دارد.
هرگاه عقد فسخ نگرديد تا آنكه ميوه پخته شد، و زرع برسيد. و درخت به آوان قطع 

 رامد، اين بيع صحيح ميگردد.خود ب
هرگاه به بايع و شريك وي ضرري نداشته باشد، بيع حصة شايعه بطور مشاع،  :137مادة 

از  و زرع بعد از رسيدن و درخت بعـد درست است. پس فروختن ميوه بعد از پخته شدن،
 رسيدن آوان بريدن آن، بدون زمين به شريك و يا به اجنبي صحت مي يابد.

يع مال مرهون )گروي( و مستأجر )به اجاره داده شده( موقوف به اجازة گرو ب :133مادة 
 كننده و اجاره گيرنده است.

هرگاه مستأجر بيع را اجازه داد. يا مدت اجاره منقضي شد، يا اجاره فسخ گرديـد،  
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بيع نافذ ميشود. و عقار تا وقتي از نزد مستأجر گرفته نشود. تا پيش پرداختي را كه به اجرت 
 اده از استحقاق داده است، به او مسترد نمايند.زي

و همين حكم را دارد، هرگاه مرتهن )گرو كننده( بيع مال مرهونة را اجازه بدهد. يا 
يا مرتهن از دين خود به او ابراء بدهد، بيع موقـوف   -راهن )گرو دهنده( دين او را ادا كند

 مذكور كامل ميگردد.
و امـا   -هيچ يك نميتوانند بيع را فسخ نمايند و مستأجر و مرتهن، و مؤجر و راهن

 مشتري قبل از اجازه خيار فسخ دارد. گرچه از اجاره و رهن آگاهي هم داشته باشد.
شخصي ملك غير را بدون اجازة مالك، به ديگري فروخـت، فـروختن وي    :000مادة 

 طل ميگردد.موقوف به اجازة مالك منعقد ميشود. اگر اجازه داد نافذ و اگر نداد بيع با
برای صحت بیع از مالکی که ملک وی بدون ا جازه اش بفروش رسیده، شرط  :002مادة 

است که هرکدام از بایع، مشتری و صاحب متاع مبیعه، در قید حیات باشند. و مبیعـه هـم   
بحالت خود بوده تغییری نیافته باشد که به سبب آن چیزی دیگری شمرده شود. و اینکه ثمن 

 معین است، باید باقی باشد.  هم اگر کاالی
هرگاه مالک بیع فضولی را که بدون اجازه او در مالش تصرف به عمل آمـده    :001مادة 

است، اجازهء معتبری به قول و یا فعل داد، اجازهء وی به منزلهء توکیل در بیع میباشد و از 
ایـد. و اگـر   عقد کنندهء فضولی در صورتیکه ثمن را قبض کرده بود، مطالبهء ثمن می نم

نگرفته بود، پس مشتری به ادای ثمن برای مالک مجبور کرده نمیشود. لیکن اگر ثمن را به 
 مالک داد صحیح است و برائت حاصل میکند. 

هرگاه مالک بیع فضولی را اجازه ندهد و مشتری هم ثمن را به بایع فضـولی    :000مادة 
ر را بدون اذن وی فروخته است. پس داده بود و نمیدانست که بایع فضولی است. و ملک غی

مشتری میتواند با رجوع به بایع فضولی ثمن را اگر موجود بود جنسًا واپس بگیرد. و اگـر  
 هالک شده بود مثل آنرا بازیافت بدارد. 
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و هرگاه مشتری ثمن را به بایع فضولی اداء کرده بود. در حالیکه میدانست که این 
دست بایع فضولی هالک شده بود، درین صورت مشتری بیع فضولی میباشد. و ثمن هم در 
 حق رجوع باالی بایع فضولی ندارد. 

هرگاه بایع فضولی عین مبیعهء را که بدون اذن مالک آن را فروخته است، بـه    :004مادة 
مشتری تسلیم دهد و در دست مشتری هالک شود. مالک میتواند تـاوان قیمـت آن را از   

 مشتری اخذ بدارد. هریک از بایع فضولی و یا 
 و هرکدامی که تاوان را به دوش گرفت، یک دیگر بری الذمه میشود. 
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  گزارش  سفر هیئت ازایاالت متحده امریکاگزارش  سفر هیئت ازایاالت متحده امریکا

 
عنوانی ریاست پنج  23/1/1024مورخ  404سفارت ایاالت متحده امریکا طی یاد داشت شماره 

از شش تن قضات ستره محکمه و سه تن از مسئولین وزارت سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان ، 
برنامه  بین المللی رهبران "  عدلیه دعوت به عمل آوردند تا در ترکیب یک هیئت در برنامه تحت عنوان

در شهر های واشنگتن چ مار 13الی  23که توسط وزارت امور خارجه امریکا از تاریخ " بازدید کننده 
ستره  22/2031/ 17مورخ  2774اشتراک نمایند. به اساس پیشنهاد شماره و بوستن تدویر می یابد ،

( 32مقام محترم ریاست جمهوری و پیشنهاد شماره ) 2031/ 3/21مورخ  2244محکمه و حکم 
( مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسالمی 2732وزارت عدلیه و حکم ) شماره  0/21/2031مورخ 

 :ظور گردیده استافغانستان سفر هیئت بترکیب ذیل من
o ر عدالتخواه عضو شورای عالی ستره محکمهدعبد القاپوهندوی محترم  
oمحترم قضاوتیار نجیب اهلل اکبری رئیس تعلیمات قضائی ستره محکمه 
oمحترم قضاوتمند فضل الرحمن فضلی رئیس محکمه استیناف پروان 
oمحترم قضاوتمند محمد اشرف امین رئیس محکمه استیناف ننگرهار  
oرم قضاوتپوه عبد الجلیل فاروقی رئیس محکمه مبارزه علیه فساد اداریمحت  
oمحترم قضاوتپوه عبد البصیر سروری رئیس اداره کنترول و مراقبت قضائی  
oت عدلیهرار مشاور حقوقی ریاست جمهوری و وزمحترم قضاوتپوه محمد اشرف رسولی وزی  
oیهمحترم قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدل  
o محترم دکتور عبد الرءوف هروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست عمومی انستیتوت امور

 عدلیه وزارت حقوقی –قانونگذاری و تحقیقات علمی 
o حقوق و علوم سیاسی  یڅپوهاند ودیر صافی رئیس مرکز مستقل آموزش حقوقی و استاد پوهنمحترم

 پوهنتون کابل.
o مرکز مستقل آموزش حقوقی محترم محمد ظریف ستانکزی آمر علمی 

 1024/ 23/00کابل را به قصد واشنگتن ترک گفته و به تاریخ  0/1024/ 24هیئت مذکور بتاریخ 
 .مع الخیر به واشگتن رسیدند و در هوتل پالومار جابجا گردیدند

 اینک گزارش اعضای هیات مطابق آجندای قبال ترتیب شده بقرارذیل ارائه می گردد:
 

 
 ئه کننده : پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه ارا         

 عضو شورایعالی ستره محکمه                        
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ساعت یک بعد از ظهر اولین جلسه توسط  مهمان داران برنامه  00/1024/ 23خ روز یکشنبه مور
هریک آقای پیتر کواچ و آقای کوری پیترسون در یکی از سالون های هوتل محل اقامت آغاز گردیده که  

 .بعداز تعارف طرفین آجندای سفر توسط مهمانداران معرفی گردید
صص برنامه تعلیمی و انکشافی ایاالت متحده در مورد سیستم مچنین در این روز دکتور مایکل سیگل متخ

عدلی و قضائی ایاالت متحده سخنرانی نموده و پیرامون امور عدلی و قضائی دو کشور تبادل نظر 
 .صورت گرفت

طبق آجندا قرار بود که هیئت از وزارت امور خارجه دیدار و با  22/00/1024روز دوشنبه مورخ 
قات نمایند، ولی به علت ریزش برف این برنامه به تاخیر افتاد و در ساعت دو بعد از تعداد از مسئولین مال

ظهر آقای دکتور رشاد حسین نماینده خاص رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا  در سازمان همکاری 
کشور های اسالمی و دکتور محمد سنوسی یکی از فعاالن جامعه مدنی اسالمی در امریکا در یکی از 

های هوتل محل اقامت تبادل نظر در مورد اوضاع کشور های اسالمی و همزیستی مسالمت آمیز  سالون
پیروان دین اسالم با سایر ادیان تاکید نموده و نقش ایاالت متحده رادر بر قراری صلح در افغانستان از 

 طریق سازمان همکاری های اسالمی موثر عنوان نمود
گفت که ارزش های دین اسالم و ایاالت متحده با هم مشابهت  آقای دکتور رشاد حسین در این مجلس

 .ها دارند
در این مجلس آقای عدالتخواه و محمد اشرف رسولی به نمایندگی از هیئت ، جایگاه صلح در اسالم را 
برجسته نموده و در مورد همزیستی مسالمت آمیز توضیحات علمی و همه جانبه ارائه داشته و به حرمت 

 روشنی انداخته شد. نبوی)ص(  واحادیثقرانی نگاه آیات قتل نفس از 
صبح با نمایندگان وزارت خارجه راهی  3اعضای  هیئت ساعت  27/00/1024روز سه شنبه مورخ 

انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا شده و با مسئولین انستیتوت متذکره روی مسائل مورد عالقه به 
ل نظر صورت گرفت در ابتدا آقای اندری والدر معاون خصوص صلح و انتخابات افغانستان تباد

اننستیتوت صلح و آقای حمید خان مشاور ارشد انستیتوت روی برنامه های مرکز در افغانستان معلومات 
داده و مساله انتخابات آینده افغانستان و تاثیر آن  را در برقراری صلح مهم و حیاتی دانسته و خواهان 

  .دلی و قضائی در مورد انتخابات گردیدندتوضیح نقش ارگان های ع
از طرف هیئت راجع به انتخابات افغانستان و روند صلح معلومات ارائه گردیده و به شفافیت انتخابات و 
برگزاری آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات، نظارت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون 

 .لی و قضائی در پروسه انتخابات تاکید بعمل آمدمستقل شکایات  و بیطرفی ارگان های عد
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دیدن به عمل اورده و با مسولین نهاد متذکره مالقات  (USAID) همچنان دراین روز هیئت از مرکز
سال گذشته دولت افغانستان مخصوصا در عرصه عدلی و قضائی چشم گیر  21نموده دستآورد های 

  انی به عمل امد و خواهان تداوم ان گردیدند.توصیف گردیده و از کمک های جامعه جهانی قدرد
مسئولین نهاد مذکور از حسن نظر هیئت تشکر نموده و از تداوم کمک های خود به دولت افغانستان به 

 .نیازمندی ان مخصوصا در بخش حاکمیت قانون و نهاد های عدلی و قضائی اطمینان دادند
بح از کتابخانه وزارت امور خارجه ایاالت ص 3حوالی ساعت  00/1024/ 23ز چهار شنبه مورخ 

متحده باز دید بعمل آمدو سپس با آقای جیمز دابنس نماینده خاص رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا 
در امور پاکستان و افغانستان روی اوضاع جاری کشور و منطقه تبادل نظر صورت گرفته و آقای دابنس 

برقراری صلح و قطع مداخالت منطقوی در امور افغانستان  پیرامون  تالش های ایاالت متحده در راه
صحبت نموده و ازعالقمندی پاکستان ، چین و ایران در باره صلح افغانستان معلومات ارائه نموده و 

ریکا و انتخابات پیشرو را برای آینده افغانستان حیاتی دانسته و از تداوم همکاری های ایاالت متحده ام
شودتازمینه همکاری ابراز امیدواری نمود که قرارداد امنیتی میان طرفین امضاء ردید وافغانستان یاداور گ

 متداوم فراهم گردد.  های
ارنوالی مالقات نموده وروی مسائل مورد څماینده وزارت عدلیه و مشاور لوی همچنان اعضای هیات با ن

 .قضائی صحبت شد عالقه طرفین به خصوص در باره همکاری های دو کشور در امور عدلی و
با آقای هنس کلیم رئیس منابع  1بعد از صرف طعام و ادای نماز ظهر در وزارت  امور خارجه ساعت 

بشری وزارت خارجه که قبال بحیث سفیر حاکمیت قانون در افغانستان ایفای وظیفه نموده مالقات به 
ن یادآوری نموده و از عدم عمل آمده،  نامبرده روی همکاری های ایاالت متحده با دولت افغانستا

و خواهان هماهنگی هرچه  بیشتر میان   نهاد های  سال  گذشته  تذکر داد 21ک ها در هماهنگی کم
و عالقمندی کشورش را به ادامه کمک ها به  و ادارات دولتی افغانستان گردید کمک  کننده " دونر"

حاکمیت قانون و نهاد های عدلی و اساس نیازمندی ها و تشخیص دولت افغانستان به خصوص در بخش 
 .قضائی بیان نمود

 .از جانب هیئت از کمک های ایاالت متحده قدر دانی به عمل امد و خواهان تداوم آن گردیدند
مالقات به عمل آمده  (JSSP) و موسسه (INL)متعاقبا با مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا

به اصالح برنامه های شان بر اساس  (JSSP ) های موسسه ضمن ارائه معلومات در مورد برنامه 
 .نیازمندی های ادارات عدلی و قضائی وعده سپردند

در ختم روز هیئت از سفارت افغانستان در واشنگتن دیدار نموده و با آقای محمد اکلیل حکیمی سفیر 
یم ایاالت متحده مورد فغانستان در واشنگتن و اعضای سفارت  مالقات نموده و اوضاع افغان های مق
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بحث قرار گرفت و سفیر افغانستان در مورد بهبود وضعیت افغان های مقیم آمریکا معلومات داده که 
افغان ها با راه اندازی تجارت های خو  و پیشرفت های علمی پیشقدم بوده و از هر نوع عمل خالف 

ا در هوتل بامیان دیدار نموده و مورد دور هستند و در شام همین روز هیئت با افغان های مقیم ویرجینی
 .استقبال گرم شان قرار گرفت

و توسط آقای صورت گرفته از ستره محکمه ایاالت متحده دیدن  10/00/1024روزپنجشنبه مورخ 
مایکل شینکمن در مورد جایگاه ستره محکمه و قوه قضائیه در قانون اساسی آمریکا و تشکیل قوه قضائیه 

واز جانب هیات در مورد سیستم عدلی و  گردیدم ایالتی و فدرالی معلومات ارائه با در نظرداشت سیست
  .و در زمینه میان طرفین تبادل نظر و تجار  صورت گرفت داده شدقضائی افغانستان نیز معلومات 

در همین حال از کتابخانه کانگرس ایاالت متحده دیدار به عمل آمد وبا مشاورین بخش تحقیقات اسالمی 
که ایشان در مورد استفاده از متون فقه اسالمی و قوانین کشور های اسالمی  صورت گرفتقات مال

 .وچگونگی استفاده از آن در روند قانون گذاری معلومات مفصلی را ارائه نمودند
سپس اعضای هیات با آقای جان رئیس کمیته انتخابات مرکز انجمن وکالی مدافع وحقوقدانان امریکا 

و موصوف ضمن ارائه معلومات همه جانبه در مورد تشکیل انجمن و نقش و موثریت آن  مالقات نموده
در تامین عدالت سخنان سودمندی را ایراد نمود ونامبرده آمادگی خود و انجمن را در بخش حاکمیت 

  قانون با ارگان های عدلی و قضائی اعالم نمود.
شب در هوتل دبل تری واقع  3گفته و ساعت  هیئت در ختم روز، شهر واشنگتن را به قصد بوستن ترک

 .مرکز شهر بوستن اقامت گزیدند
از پوهنتون هاروارد  دیدار نموده و با پروفیسور راشد  3ساعت  12/00/1024روز جمعه مورخ 

علوی معاون پروگرام مطالعات اسالمی در مورد حقوق اسالم صحبت نموده، فعالیت های پوهنتون را در 
العات اسالمی بازگو نموده و نامبرده آمادگی خود را در بخش تحقیق و روش های آن مورد تحقیق و مط

 .و اعزام کادر های مسلکی به ارگان های عدلی و قضائی اعالم نمود
بعد از دیدار با آقای علوی هیئت از مسجد جامع شهر بوستن دیدار نموده و نماز جمعه را  به امامت 

بعداز ظهر با مسولین  1د از صرف طعام  در مسجد مذکور ساعت شیخ ازهری آمریکائی  اداء و بع
امور عدلی و قضائی کشور را مورد بررسی قرار داده و  ،ی حقوق در جمعی از محصلین و اساتیدڅپوهن

در این جلسه مسئولین پوهنتون متذکره در مورد نحوه درس ها ،و نصا  تعلیمی و تعداد محصلین دوره 
 .ثیلی که جز نصا  درسی آن  می باشد معلومات ارائه نمودهای تحصیلی و محاکم تم
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هیئت از ستره محکمه ایالت مسوچوسیت دیدن نموده و در مورد  14/00/1024روز دو شنبه مورخ 
سیستم عدلی و قضائی ایالت مذکور توسط قاضی روبرت کوردی معلومات ارائه شد و در باره شفافیت 

یداد جلسات قضائی و چگونگی ارائه معلومات برای عامه در کار محاکم و نحوه ثبت اجراآت و رو
 .هماهنگی با رسانه ها از طریق کمیته هماهنگی بین محاکم و رسانه ها معلومات دادند

هیئت از جریان جلسه قضائی در محکمه ابتدائیه با حضور داشت هیئت منصفه عمال دیدن نموده و در 
اکمه با در نظر داشت سیستم موجود معلومات داده و به ختم جلسه رئیس جلسه قضائی از جزئیات مح

 .سوال های هیئت پاسخ ارائه نمود
 دیدار به عمل امدودر موردبعد از صرف طعام چاشت  از مقر مجلس نمایندگان ایالت مسوچوسیت 

 .روند قانونگذاری ، توسط مشاور این مجلس معلومات ارائه گردید
که شباهت های معنوی با افغانستان دارد دیدار نمودند و بر ارزش  انیواثار باستهمچنان از تعداد مناطق 

 های مشترک دو کشور تاکید به عمل آمد.
 استیناف محکمه و  محکمه ستره جات فیصله گزارشگر ، الین کلیفورد با – مارچ 13روز سه شنبه  

 ، انترنیتی یتسا طریق از محاکم های فیصله نشر روی چنان هم و گرفته صورت صحبت مسوچوسیت
رت گرفت. هم چنان در همین روز هیات در محاکمه علنی که به صو بحث  آن چاپ سپس و  روزنامه

سطح محکمه حوزه وی )ولسوالی( دایر گردیده بود، اشتراک نمودند. در جریان صرف طعام با قاضی 
ز هیئت از یکی ریچارد ،روی  سیستم قضایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.   بعد از ظهر همان رو

از محابس  شهر باستن دیدن بعمل آورده ، مسئولین محبس سفک   در رابطه به نحوه نگهداری ، تعلیم 
  .و تربیه  و تدویر برنامه های آموزشی  برای افراد تحت حبس صحبت نمودند

و انکشافات هیئت  مالقات را  با آقای توماس بارفیلد ، تحلیلگر چالش ها   - مارچ 13روز چهار شنبه  
سیاسی در افغانستان ، بخصوص در مورد سیستم حکومت های محلی و جرگه های  محلی  برگذار 
نموده ، در این جلسه روی  اهمیت جرگه های محلی و ارتباط آن با سیستم رسمی عدلی و قضایی  از 

 دیدگاه شریعت اسالم و قوانین نافذه افغانستان صحبت همه جانبه صورت گرفت. 
قبل از ظهر هوتل را ترک نموده  واز  میدان هوائی شهر  22یان ، هیئت به طور دستجمعی ساعت در پا

بوستن عازم شهر آتالنتا  گردیده و بعد از چند ساعت انتظار در میدان هوائی آتالنتا  به قصد دبی شهر 
 مواصلت ورزیدند. ماه مارچ مع الخیربه میدان هوائی کابل17بامداد روز جمعه مورخ  وآتالنتا را ترک 
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

  درراستای اصالح ادارهدرراستای اصالح اداره
  ومبارزه با فساد اداری ومواد مخدرومبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 
 مسول! مدیر یادداشت

در خصوص رسیده گی به  رمدیریت خاصه خپرونه در ادامه نشر گزارشهای محاکم کشو
انتشار  قضایای خشونت های فامیلی و تجاوزات جنسی که در شماره اختصاصی ماه قبل

یافت ، در شماره کنونی سعی و اهتمام بعمل آورده است تا مجموعه فعالیت های محاکم 
را که به  2031ابتدائیه و استیناف جرایم ناشی از فساد اداری و مواد مخدر در سال 

ترتیب گردیده به نشر برساند. بدون شک نشر فعالیت  2032گونه مقایسوی با سال 
ار آیی محاکم یاد شده در رسیدگی به قضایای فوق را نشان ساالنه این محاکم سطح ک

تصویر الزم را از کمیت و کیفیت قضایای ناشی از جرایم فساد اداری و  یداده و از جانب
بازتا  می دهد و امید میرود مورد استفاده الزم  2031و  2032مواد مخدر در سالهای 

 قرار گیرد.
 در راستای مبارزه با فساد اداری

 ش محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گزار-2
 گزارش.2,2
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تعداد  2031محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل در سال 
و در مورد  هسیدگی قضائی قرار دادر( قضیۀ مرتبط با جرایم فساد اداری را مورد 230)

 . ه استآنها فیصله صادر نمود
 فساد اداریۀ مبارزه با ابتدائیاجراآت قضائی محکمۀ (: 2دول شماره )ج

 2031در سال کابل والیت  
  

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
ارزش دالر

محکومین  
جزاهای نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي 

ئت
 برا
داد
تع

 

 مرد زن

20
– 

23
 
سال

 

3-
سال 20
 

2-
3 

سال
 

2 
ماه الی

 
2 

سال
 

زن
مرد 
 

34304 $ ۰۰  0 ۰۵ ۰۰ ۰ ۰۰۰ ۰۱ ۰ ۰۳۰ ۱۰ 
سوء استفاده 
از صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

 ۰ اختالس ۰۰ ۳۰ ۰ ۰۱ ۰۱ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ 2 $ 120430
 ۳ رشوه ۰۱ ۳۰   ۳۰  ۰۱ ۰۰   2 $ 00373
 ۰ تزویر ۰۰ ۰۰ ۰ 2 ۰۰ ۰ ۰ ۳ ۰   $ 231132

140 $ ۰   ۰   ۰ ۰۰  ۰۳ ۰ 
تجاوز از 
صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

 ۰ غدر ۰ ۰۱  ۳ ۰۰   ۰۰    $ 223303

22000 $    ۰ ۰۰  ۰۰ 4  ۰۰ ۰ 

سوء استفاده 
از صالحیت 
وظیفوی و 
 رشوه

۱ 

22032 $    0 20 2 21 ۰ 2 ۰۰ ۳ 

سوء استفاده 
از صالحیت 
وظیفوی و 
 اختالس

۵ 

تزویر و  ۵ ۰۰ 2 ۰۱ 41 2 23 2 20  20 $ 300227
 ۰ اختالس

 مجموع ۰۰۱ ۳۳۰ ۰۱ ۰۱ ۰۱۰ ۱ ۰۳۵ ۱۰ ۰۵ ۰ ۰۰ $ 2133202

 تحلیل گزارش.1,2
 ند:ه ادر این قضایای اتهامات مختلفی قرار ذیل مورد رسیدگی قرار گرفت

 قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی. 23-

 قضیه اختالس. 24-
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 قضیه رشوه. 12-

 قضیه تزویر اسناد. 21-

 صالحیت وظیفوی.قضیه تجاوز از  4-

 غدر. هیقض 4-
 قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و رشوه. 3-
 قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و اختالس. 0-
 قصیه تزویر و اختالس. 7-

 آن ( تن003ند که تعداد )ه ا( تن گرفتار و مورد محاکمۀ علنی قرار گرفت043به اتهام این قضایا تعداد )
 ند.ه ادیگر زن بود( تن 20مرد و تعداد )

( تن دیگر 173و تعداد ) کرده( تن از اتهامات وارده برائت حاصل 30در نتیجۀ این محاکمات، تعداد )
 ند: ه ازن( به مجازاتهای حبس و جزاهای نقدی قرار ذیل محکوم شد 2مرد و  123) از جمله 

 تن به حبس های بین یک ماه الی یکسال. 207-

 لی پنج سال. تن به حبس های بین یک ا 24-

 تن به حبس های بین پنج الی ده سال. 27-

 سال. 23تن به حبس های بین ده تا  2-

 تن دیگر به مجازاتهای نقدی.   33و -
ند، به جریمه های نقدی نیز محکـوم  ه ابرخی از محکومین فوق که به مجازاتهای حبس محکوم گردید

( دالر امریکایی بوده 2133202مبلغ)مجموع جریمه های محکوم شدگان فوق، به ارزش  که اند شده
است. البته این افراد عالوه بر محکوم شدن به جریمۀ نقدی، به جبران خسارت های وارده به دولـت و  

  ند.ه ارد پول های که از طریق ارتکا  جرم بدست آورده اند نیز محکوم گردید
( تن. 202ظیفوی به اتهام )که سوء استفاده از صالحیت و بر می آیداز مطالعۀ جدول فوق همچنان 

( تن. تجاوز از صالحیت وظیفوی 22( تن. تزویر به اتهام )01( تن. رشوه به اتهام )03اختالس به اتهام )
( تن، 13( تن، سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و رشوه به اتهام )22( تن، غدر به اتهام )20به اتهام )

( تن به 30( تن و تزویر و اختالس به اتهام )22تهام )سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و اختالس به ا
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ترتیب بیشترین موارد فساد اداری بوده است که طی سال جاری کشف گردیده و بیشترین متهمین فساد 
 اداری را داشته اند. 

مورد رسیدگی  2031دوسیه های که در محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با فساد اداری والیت کابل در سال     
 .دهنده این امر استجدول ذیل نشان  کهکاهش داشته  2032ند، نسبت به سال ه اقرار گرفتقضائی 

 مبارزه با فساد اداری والیت کابل در ابتدائیه محکمۀ در شده رسیدگی های دوسیه(: 1) شماره جدول
 2031 -2032 سال های

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 سال

وع
جم
م

 
شده
سی 
برر
ایای
قض

 

مقدار مجموع 
جریمه نقدی به 
مین ارزش دالر

کو
مح

دی 
ی نق
اها
جز

 

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي

ئت
 برا
داد
تع

 

جزاهای  مرد زن
 تادیبی

23-10 
 سال

20–23 
 سال

3-20 
 سال

2-3 
 سال

 ماه الی 2
 مرد زن

 سال 2

43732213 
$ 

۰۰ 0 ۰ 0 ۰۰ ۰۱3 ۰۰ ۰۰ ۰۰4 37 23 323 ۰۰۱ 2032 

2133202 $ 33   2 27 24 207 2 123 30 20 003 230 2031 

دوسیه از لحاظ  30از لحاظ کمی  2032نسبت به سال  2031که در سال  می رساندجدول فوق 
 تن کاهش یافته است. 7ائت یافته گان تن و از نظر بر 270متهم و از لحاظ محکومین  277متهمین 

 تیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابلفعاليتهاي قضائي محكمۀ اس-1

 گزارش .2,1

( دوسیه 203تعداد ) 2031محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل طی سال 
های مربوط به جرایم ناشی از فساد اداری را مورد رسیدگی قضائی قرار داده. و به اتهام این دوسیه ها، 

 ن مورد محاکمه قرار گرفته اند. ( ت131تعداد )
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فساد مبارزه با جرایم ناشی از محکمه استیناف  2031سال تمام ( : اجراآت قضائی 0شماره )جدول 
 اداری والیت کابل : 

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
ارزش دالر

 

ین 
کوم
مح
اد 
تعد

دی
م نق
جرای

 

 تعداد محکوم عداد محبوست

ئت
 برا
داد
تع

 

 زن

 مرد

3 
- 

20
 
سال

 

2-
3 

سال
 

ک ماه 
ی

ک 
الی ی
سال

 

زن
مرد 
 

27014 $ ۳۰  
۰
۰ ۰۰  ۵۱ ۳۰ 2 ۰۰۰ ۰۰ 

سوء استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

133321 $ ۰ ۰ ۰
 ۰ اختالس ۰۵ ۳۵ ۳ ۰۰ ۰۰  ۰ ۱

 ۳ رشوه ۰۱ ۰۰  ۰ ۰۳  ۵ ۰   $ 3300
 ۰ تزویر ۵ ۰۰ ۳ ۰۰ ۳   ۰  ۰ $ 32310
 ۰ حیف و میل ۰ ۰   ۰   ۰   $ 23323

اکتسا  غیر  ۰ ۰  1 ۱  ۰ ۰   $ 22141
 ۰ قانونی

 ۱ غدر ۳ ۰ 2  ۰ 2 ۳   ۰ $ 300

 ۵ کتمان جرم ۰ ۰  1       

3234 $ 1  ۳ 22 2 ۰۰ ۰ 2 ۰۰ ۰ 

تزویر و سوء 
استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

22200 $   ۰ 2  ۰   ۰ ۰ 
سوء استفاده از 
صالحیت 

 وظیفوی و رشوه

۰
۱ 

00272 $   ۰ 21  ۰۵ ۰  ۰۳ ۰ 
سوء استفاده از 
صالحیت 

 وظیفوی و غفت

۰
۰ 

333127 $ ۰۰ ۰ ۰
 مجموع ۰۱۰ ۰۰۱ ۰۰ ۵۰ ۰۱۰ 1 37 ۰

 گزارش تحلیل.1,1
 داریا فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ در که دهد می نشان فوق جدول مندرج آمار
 قرار استینافی رسیدگی مورد قضیه مربوط به جرایم ناشی از فساد اداری ( 203) تعداد کابل والیت
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 قرار رسیدگی مورد ها دوسیه این در که اتهاماتی. است شده صادر فیصله آنها به رابطه در و گرفته
 :  از اند عبارت گرفتند
 فوی.یمورد اتهام سوء استفاده از صالحیت وظ 43-

 رد اتهام اختالس.مو 27-

 مورد اتهام رشوه. 20-

 مورد اتهام تزویر اسناد. 7-

 مورد اتهام حیف و میل. 1-

 مورد اتهام اکتسا  غیر قانونی سالح. 1-

 مورد اتهام غدر. 0-

 مورد اتهام کتمان جرم. 1-

 مورد اتهام تزویر و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی. 4-

 وی و رشوه.مورد اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیف 1-

 مورد اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و غفلت در وظیفه. 3-

 در( تن مورد محاکمه قرار گرفته و در مورد شان حکم صادر گردید. 131به ارتباط این اتهامات تعداد )
( 73( زن بوده اند. در نتیجۀ این محاکمه ها تعداد )23( مرد و تعداد )142جملۀ این متهمین، تعداد )

( زن به 1( مرد و )223( تن دیگر از جمله )222تعداد ) ه وز اتهامات وارده برائت حاصل نمودتن ا
 مجازاتهای مختلف حبس و جریمه های نقدی قرار ذیل محکوم گردیده اند:

 تن به حبس های بین یک ماه الی یک سال. 37-

 تن به حبس های بین یک الی پنج سال. 31-

 ی ده سال.تن به حبس های بین پنج ال 1-

 تن به جزاهای نقدی. 43-

همچنان تعداد از محکومین فوق برعالوه مجازاتهای حبس، به جزاهای نقدی، جبران خسارت و رد -
 مبالغی که از حسا  دولت بدست آورده بودند نیز محکوم شده اند.

 مجموع جریمه های نقدی که متهمین فوق، محکوم به پرداخت آن به خزینۀ دولت شده اند مبلغ-
    دالر امریکایی بوده است.( 333127)
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اتهامات دوسیه های رسیده گی شده را، سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اختالس، رشوه و تزویر 
 تشکیل میدهد. 

محکمۀ استیناف در دوسیه های فوق الذکر، صرفا فیصله های محکمۀ ابتدائی را مورد رسیدگی استینافی 
د تعدادی از متهمین، مجازات های محکمۀ ابتدائی را مناسب دانسته و قرار داده. از این جهت در مور

مورد تأیید قرار داده. در مورد تعدادی از متهمین مجازاتهای صادرۀ محکمۀ ابتدائی را متناسب ندانسته، 
آن ها را تخیفف داده و یا هم به تشدید آنها حکم صادر نموده است جدول زیر این وضعیت را نشان می 

 دهد:
 محاکم در محکومان تعداد یافتگان، برائت تعداد محکومان، تعداد اتهامات، نوع( : 4)شماره دولج

 استیناف و ابتدائی
 تصمیم قضائی

 شماره نوع قضیه
 تصمیم محکمۀ استیناف

تعداد  تعدادمحکوم
 برائت

 نوع تصمیم

تعداد  تعداد نقض
 تعداد تآیید تعدیل

 ۰ از صالحیت وظیفوی سوء استفاده 24 4 00 03 70

 ۰ اختالس 7 0 2 23 11
 ۳ رشوه 2 1 2 1 20
 ۰ تزویر 1 1 4 21 0
 ۰ حیف و میل 2 2     3
 ۰ اکتسا  غیر قانونی 2   2 1 2
 ۱ غدر 2   1   2
 ۵ کتمان جرم 1     1  
 ۰ تزویر و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 4   2 4 23
 ۰۱ یت وظیفوی و رشوهسوء استفاده از صالح 1       3
 22 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و غفلت 4   2 3 27
 مجموع 43 21 42 73 222

دوسیه که در ارتباط به اتهام های مختلف در محکمۀ استیناف مورد رسیدگی  203طبق جدول فوق از 
دوسیۀ دیگر  42تعداد فیصله تعدیل و  21فیصلۀ ابتدائیه تأیید. تعداد  43تعداد ه،استینافی قرار گرفت

تن برائت یافته و تعداد  73نقض گردیده است. و در ارتباط به این دوسیه ها، در محکمۀ استیناف تعداد 
 تن دیگر محکوم به مجازات گردیده اند. 222

تحلیل فعالیت های محکمۀ ابتدائیه و استیناف نشان میدهد که در دوسیه های رسیدگی شده در آن 
 کاهش رونما گردیده است. 2032نسبت به سال  2031محاکم، در سال 

ACKU



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای اصالح اداره ومبارزه با فساد اداری
  

 
111 

 

 
 
 

 2031-2032 سالهای در استیناف محکمۀ در شده رسیدگی های دوسیه تعداد(: 3) شماره جدول
 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 نوع قضیه سال

اره
شم

 

مجموع مقدار جریمه 
 نقدی به ارزش دالر

تعداد محکومین 
 جرایم نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس سال 20 – 3 جزای تا دیبی

ئت
 برا
داد
تع

 

 زن

 مرد

 2الی  یکماه سال 2-3
 سال

 مرد زن

سوء استفاده از  2032 ۰۰ ۰۰۱  ۰۳ ۰۱۰  ۰۰ ۰۰ ۰  ۰۱ $ 022237
 صالحیت وظیفوی

۰ 
27014 $ 04   13 12  70 03 2 221 47 2031 

 ۰ اختالس 2032 ۰۰ ۰۳ ۰ ۰۱ ۰۰ ۰ ۰ ۰۱ ۰  ۰۵ $ 2240772
133321 $ 4  1 20 4 1 11 23 0 07 22 2031 
 ۳ رشوه 2032 ۰۰ ۰۳  ۰ ۰۰  ۰ ۰۱ ۰  ۰ $ 34010
3300$    3 7  20 1  23 20 2031 
 ۰ تزویر 2032 2 11 1 3 27 ۰ ۰ 3 3  ۰ $ 130
32310 $ 2   2   1 21 0 22 2 2031 
 ۰ حیف و میل 2031 1 3   3   3    $ 23323
 ۰ اکتسا  غیر قانونی 2032 ۰ ۱   ۱  ۰ ۰    $ 1300
22141 $    2 3  2 1  3 1 2031 

 ۱ غدر 2032 ۰ ۰۱  ۰ ۰۰  ۰ ۰   ۰ $ 23270
300 $ 4    0 2 3  2 3 0 2031 
 ۵ کتمان جرم 2031 1 1  1        

سوء استفاده از  2032 ۰ ۱  ۰ ۰   ۰    $ 200000
صالحیت وظیفوی ، و 

 اخذ رشوه

۰ 

22200 $    3 2  3   3 1 2031 

سوء استفاده و غفلت  2031 4 11  3 22  22 3    $ 00272
 وظیفوی

20 

تزویر و سوء استفاده از  2031 0 24 2  24 2 20 0   1 $ 3234
 صالحیت وظیفوی

22 

 مجموع 2031 200 140 23 72 221 4 34 32 1  43 $ 333127
1101241 $ ۰۱  ۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰۵ ۰۰ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ 2032 
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مورد رسیدگی استینافی قرار گرفته  2031جدول فوق اتهاماتی که در محکمۀ استیناف در سال  طبق
اما تعداد برائت یافته گان افزایش یافته کاهش یافته.و 2032نسبت به سال  ونیز تعداد محکوماناند

 است. 
 و استیناف مورد رسیدگی قرار گرفته اند  در محاکم ابتدائیه 2031که در سال  یهمچنان کل دوسیه های

نشان دهندۀ کاهش دوسیه ها در محکمۀ استیناف می باشند.  جدول زیر این وضعیت را به تصویر می 
 کشد:
 2031 سال در استیناف، و ابتدائیه محکمۀ در شده بررسی های دوسیه تعداد کل( : 3) شماره جدول

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

کم 
مح

 ه

مو
مج

شده
سی 
برر
ی 
ضایا
ع ق

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
 ارزش دالر

 محکومین
جزاهای  

 نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي

ئت
 برا
داد
تع

 

 مرد زن

 مرد زن ماه الی 2 سال 3-2 سال20-3 سال23-10
 سال 2 

2133202 
$ 

۰۰ ۰ ۰۵ ۱۰ ۰۳۵ ۱ ۰۱
۰ 

۰
۱ 

۰۱ ۳۳
۰ 

۰۰
۱ 

 ابتدائ  

 200 140 23 72 221 4 34 32 1  43 $ 333127 استیناف            

 نشان می دهد. جدول فوق افزایش دوسیه ها در محکمۀ ابتدائیه و کاهش آن در محکمۀ استیناف را،
 هرات تیوال یادار فساد از یناش میجرا با مبارزه یۀابتدائ ۀمحکم یقضائ اجراآت گزارش

 گزارش .2,0

 مرتبط دوسیۀ (43) تعداد مجموعًا 2031 سال یط هرات والیت اداری فساد با مبارزه ابتدائیۀ حکمۀم
 .داده است قرار قضائی رسیدگی مورد را اداری فساد از ناشی جرایم به

 والیت، اداری فسادا با مبارزه ابتدائیه محکمۀ که قضایای تعداد(: 2) شماره جدول
 است نموده صادر صلهفی آنها مورد در 2031 سال طی

 تعداد متهم تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

نوع 
اره قضیه

شم
 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
ارزش دالر

 

محکومین جزاهای 
نقدی

 

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي

ئت
 برا
داد
تع

 

زن
مرد 
 23-

10 
 سال

20
-
23 
 سال

3-
20 
 سال

2-
3 
 سال

یکماه 
الی 
یک 
 سال

 مرد زن

3224 $ ۰۰ 
 

۰ 
 

۰۰ ۰ ۰ ۰۳ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ 
سوء 
استفاده 
از 

۰ 
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صالحیت 
 وظیفوی

20302 
$    

۰ ۰ 
  

۰ 
  

 ۰ اختالس ۳ ۰

  
۰ 

 
۰ ۰ 

  
۰ ۰ 

 
 ۳ تزویر ۰ ۱

27021 
$ 

۰ 
   

۱ ۰ ۰ ۰۰ 
 

 ۰ رشوه ۰۰ ۰۰ ۰

     
۰ ۰ 

 
۰ 

  
غفلت  ۰ ۰

 وظیفوی
۰ 

      
۰ 

 
۰ 

  
۰ ۰ 

اکتسا  
غیر 
 قانونی

۰ 

23133 
$   

۳ ۰ ۰ 
  

۰ 
  

تزویر و  ۰ ۰
 اختالس

۱ 

103 $ ۳ 
      

۳ 
  

تزویر و  ۰ ۳
 رشوه

۵ 

30127 
 مجموع ۰۰ ۵۰ ۳ ۰ ۵۳ ۳ ۰۰ ۳۰ ۱ ۵ ۰ ۰۰ $

 گزارش تحلیل.1,0
ند ه ابر اساس آمارهای مندرج جدول فوق، اتهام های که در این دوسیه ها مورد رسیدگی قرار گرفت

تزویر، رشوه، غفلت وظیفوی. اکتسا  غیر ، ختالسا، سوء استفاده از صالحیت وظیفویعبارت اند از :
 قانونی، تزویر و اختالس و تزویر و رشوه.

( تن زن به اتهام ارتکا  جرایم فساد اداری مورد محاکمۀ 0( تن مرد و )73به ارتباط این قضایا، تعداد )
زام برائت حاصل ( تن از متهمین نسبت عدم دالیل کافی ال1علنی قرار گرفته، که در نتیجه به تعداد )

( زن به مجازات های مختلف حبس و جریمۀ نقدی قرار ذیل محکوم 0( مرد و )70نموده و به تعداد )
 به مجازات گردیده اند.:

 تن به مجازاتهای بین یک ماه الی یک سال. 23-

 دیگر به مجازاتهای بین یک الی پنج سال. 01-

 تن به مجازاتهای بین پنج الی ده سال. 2-

 ازاتهای بین ده الی پانزده سال.تن به مج 7-

 یک تن تنها به مجازات بیست سال.-

 تن به مجازات نقدی. 12-

 و تعدادی هم عالوه بر مجازاتهای حبس به جزاهای نقدی و جبران خسارت نیز محکوم گردیده اند. -
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دالر ( $  30127مجموع جریمه های نقدی که این محکمه بدان حکم نموده است به ارزش ) -
 می باشد. امریکایی

 سال طی اداری فساد از ناشی جرایم مرتکبه بیشترین دهد که می نشان فوق جدول آمارهای
 . اند رشوه و وظیفوی صالحیت از استفاده سوء:  جرایم 2031

عدم و  تحقیقاتی خال( دوسیۀ دیگر را طی قرار قضائی به دلیل وجود 13همچنان محکمۀ متذکره  تعداد )
 مربوطه قرار ذیل مسترد نمود: څارنوالیصالحیت،  به 

 هرات والیت اداری فساد با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ 2031 سال قضائی قرارهای( : 7) شماره جدول
 مرجع مربوط

 

 سبب قرار
 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم

 خال تحقیقاتی عدم صالحیت

سوء استفاده از  24 14 21 1 څارنوالی
 صالحیت وظیفوی

2 

 څارنوالی
 

 1 اختالس 3 20 3
 0 رشوه 0 3 2 1 څارنوالی
 2 څارنوالی

 
 4 اکتسا  عیر قانونی 2 2

 3 سرقت 2 4 2  څارنوالی
 څارنوالی

 
 3 غفلت وظیفوی 2 0 2

 2 څارنوالی
 

 2 فریبکاری 2 4

 
 وعممج 13 32 10 3

نسبت به سال  2031سال  در مورد آمار تعداد دوسیه های بررسی شده در محکمۀ ابتدائیۀ هرات در
 جدول زیر این وضعیت را نشان می دهد:  یک قضیه تفاوت وجود دارد.  2032

 اداری فساد جرایم با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ در بررسی های دوسیه تعداد مجموع(: 3) شماره جدول
 2031  - 2032 های سال طی  هرات والیت

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

مو سال
مج

 ع
شده
سی 
برر
ی 
ضایا
ق

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
مین ارزش دالر

کو
مح

دی 
ی نق
اها
جز

 

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي

ئت
 برا
داد
تع

 

 10-23 مرد زن
 سال

20 – 23 
 سال

 
 سال 3-20

2-3 
 سال

 ماه الی 2
 سال 2

 مرد زن

213702 $ 20 2  0 32 21 ۰۰ 70   70 42 2032 

30127 $ ۰۰ ۰ ۵ ۱ ۳۰ ۰۰ ۳ ۵۳ ۰ ۳ ۵۰ ۰۰ 2031 
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 تعداد در حالیکه یافته کاهش 2032 سال با نسبت دوسیه یک تنها 2031 سال در فوق جدول در
 . اند یافته افزایش تن هشت محکومان

  هرات والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ قضائی اجراآت گزارش-0
 گزارش.2,4
 دوسیۀ( 07) تعداد 2031 سال طی هرات والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه فاستینا محکمۀ
نموده  صادر فیصله آنها مورد در و داده قرار قضائی رسیدگی مورد را اداری فساد جرایم به مربوط

 است. جدول زیر جزئیات فعالیت های این محکمه را بیان می کند : 
 والیت اداری فساد با مبارزه استیناف محکمۀ در شده بررسی های دوسیه مجموع( : 20) شماره جدول

 2031 سال هرات طی
 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

 

مجموع 
مقدار 
جریمه 
نقدی به 
 ارزش دالر

محکومی
ن جرایم 
 نقدی

تعداد  تعداد محبوس به حبس تنفيذي
 محکوم

ئت
 برا
داد
تع

 

-23 مرد زن
10 
 سال

20
-
23 
 سال

3-
20 
سا
 ل

2-
3 
سا
 ل

ماه  2
الی 
یک 
 سال

 مرد زن

20003 
$ ۳ ۰ ۰  ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳۱ ۰۰ 

سوء استفاده 
از صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

0434 
 ۰ اختالس ۰ ۰   ۰  ۰  ۰    $

2243 
 ۳ رشوه ۵ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰     $

غفلت  ۰ ۰  ۰ ۳       ۳ $ 203
 ۰ وظیفوی

12007 
$     ۱ ۰  ۰۳   ۰۳ ۱ 

جاوز از ت
صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

 ۰ تزویر ۰ ۰  ۰         

تزویر و  ۰ ۳   ۳   ۳     
 ۱ رشوه

3703 
اختالس و  ۰ ۳   ۳   ۰ ۰    $

 ۵ تزویر

403 $      ۰  ۰   ۰ ۰ 
اختالس و 
تجاوز از 
 صالحیت

۰ 

33072 
 مجموع ۳۵ ۱۳ ۰ ۳ ۱۱ ۰ ۰۳ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ $
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 گزارش لیتحل.1,4

 (.قضیه 1قضیه ( اختالس) 23) م جرایم :سوءاستفاده از صالحیت وظیفویبر اساس جدول فوق، به اتها
تزویر ( قضیه 2) تزویرقضیه(  1)غفلت وظیفوی قضیه(  2قضیه( تجاوز از صالحیت وظیفوی) 7) رشوه

 .  قضیه( 2و اختالس و تجاوز از صالحیت وظیفوی ) (هیقض 2) اختالس و تزویر( هیقض 2)و رشوه 
 اتاتهام ازتن  0 تعداد، نیا از. نده اگرفت قرار محاکمه مورد( تن زن 1مرد و ) تن( 20) تعداد ، به

 یمجازاتها به و شده شناخته ( تن زن محکوم1مرد و ) تن( 20)تعداد و نمود حاصل برائت وارده
 : نده ادیگرد محکوم لیذ قرار ،ینقد ۀمیجر و حبس مختلف

 تن به حبس های بین یک ماه تا یک سال. 10-

 به حبس های بین یک تا پنج سال.تن  03-

 تن به حبس های بین پنج الی ده سال. 3-

 .تن به حبس بین ده الی پانزده سال 2-

 تن به مدت بیست سال.  2-

 تن دیگر  تنها به جریمه نقدی 3 -

همچنان تعدای از محکومان فوق الذکر، عالوه بر مجازاتهای حبس، به جریمه های نقدی و جبران 
 رد آنچه که بدست آورده اند، نیز محکوم گردیده اند.  خسارت وارده و یا

مجموع جریمه های نقدی که محکومین مندرج جدول فوق محکوم به پرداخت آن شده اند، معادل مبلغ 
 . میباشد( $  33072)

( دوسیه، قرار 20، در مورد )2031محکمۀ استیناف مبارزه با فساد اداری والیت هرات طی سال 
( دوسیه بدلیل وجود خالی 4ه و آنها را به مرجع مربوطه مسترد نمود. که از جمله )قضائی صادر نمود

گر به نسبت و یک قضیه دی صالحیت عدم( قضیه نسبت 3تحقیقاتی و نواقص در آنها و نیز به تعداد )
 مسترد گردیده اند. فقدان صالحیت
 رجع  مربوط مسترد گردیددوسیه های که ذریعه قرارهای قضائی به م( : مجموع 22جدول شماره )

 دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع  مربوط مسترد گردید

 مرجع مربوط
 سبب قرار

فقدان  عدم صالحیت شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خالتحقیقاتی صالحیت

سوء استفاده از  4 3 1 2 2 څارنوالی
 2 صالحیت وظیفوی

 1 رشوه 2 2 2   څارنوالی
اکتسا  غیر قانونی  0 0 2  1 څارنوالی

 0 اسلحه
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تجاوز از صالحیت  2 2   2 څارنوالی
 4 وظیفوی

 3 سرقت 2 4   2 څارنوالی
 وعممج 20 24 4 2 3 

 2032نسبت به سال  2031آمار دوسیه های فیصله شده در محکمۀ استیناف والیت هرات در سال 
 ه و جدول زیر این وضعیت را نشان می دهد: افزایش  یافت
 یادار فساد میجرا با مبارزه استیناف ۀمحکم در یبررس یها هیدوس تعداد مجموع(: 21) شماره جدول

 2031  - 2032 یها سال یط  هرات تیوال
 تعداد متهم تصمیم قضائی 

ضیه
د ق
عدا
ت

 

وع سال
جم
م

 
شده
سی 
برر
ی 
ضایا
ق

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 

 زش دالرار

 محکومین
 جزاهای نقدی 

 تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفيذي 

ئت
 برا
داد
تع

 

 مرد زن

23-10 
 سال

23 – 10 
 سال

  3-2 سال 3-20
 سال

 ماه الی 2
 سال 2 

 مرد زن

037312 $ 23 2   13 24  30 2  32 03 2032 

33072 $ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰۳ ۰ ۱
۱ 

۳ ۰ ۱۳ ۳۵ 2031 

 یدگیرس مورد هرات نافیاست ۀمحکم در هیدوس( 03) تعداد 2032 سال در فوق، جدول ساسا بر
 ( دوسیه، فیصله صادر گردیده است.07در مورد ) 2031در حالیکه در سال  گرفته قرار
  ننگرهار تیوال یادار فساد از یناش میجرا با مبارزه یۀابتدائ ۀمحکم یقضائ اجراآت گزارش  -4

 گزارش .2,3
( دوسیۀ 24تعداد ) 2031مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت ننگرهار طی سال  محکمۀ ابتدائیۀ

 را در رابطه به جرایم ناشی از فساد اداری را مورد رسیدگی قضائی قرار داد است. 
 محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی  2031سال گزارش ( : 20شماره )جدول 

 از فساد اداری والیت ننگرهار
 یم قضائیتصم

یت
برائ
اد 
تعد

 

تعداد 
 متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

مجموع مقدار جریمه  
 نقدی به ارزش دالر

محکومین 
جرایم نقدی

تعداد محبوس به حبس  
 تنفیذی

تعداد 
 محکوم

 مرد

3 
- 

20
 
سال

 

2-
سال 3

دو ماه  
ک 
الی ی
سال

مرد 
 

سوء استفاده از  ۰ ۰ ۳ ۰  ۰   
 ۰ صالحیت وظیفوی

 ۰ اختالس ۰ ۳ ۰ ۰   ۰  $ 70427
400 $  ۳ رشوه ۰ ۰  ۰  ۰   

تجاوز از صالحیت  ۳ ۳  ۳ ۰   ۰ $ 400
 ۰ وظیفوی
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 ۰ غفلت وظیفوی ۰ ۰  ۰ ۰   ۱ $ 721

 ۰ اکتسا  غیر قانونی ۰ ۰  ۰ ۰    
 مجموع ۰۰ ۰۱ ۰ ۰۳ ۰ ۱ ۰ ۰ $ 71030

 تحلیل گزارش.1,3
حیت وظیفوی، اختالس، رشوه، اکتسا  غیر قانونی سالح اتهامات این دوسیه ها سوء استفاده از صال

(تن 12غفلت وظیفوی تشکی میدهد که. در ارتباط به این اتهامات،تعداد) تجاوز از صالحیت وظیفوی و 
( 10ند و در نتیجه، چهار تن از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد )ه امورد محاکمه قرار گرفت
 تلف حبس و جزاهای نقدی قرار ذیل محکوم گردیده اند:تن دیگر به مجازاتهای مخ

 تن به حبس های بین دو ماه الی یک سال. 3-

 تن به حبس های بین یک الی پنج سال. 2-

 تن به حبس های بین پنج الی ده سال.  1-

 تن دیگر تنها به جزاهای نقدی. 3و -

ریمه های نقدی مختلفی نیز همچنان تعدادی از متهمین فوق عالوه بر مجازاتهای مختلف حبس  به ج
 ( دالر آمریکائی میگردد.71030)بالغ برمحکوم گردیده و مجموعه جزاهای نقدی آنان 

، 2031دوسیه های بررسی شده در محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم فساد اداری والیت ننگرهار در سال 
ر محکمۀ متذکره، جمعًا د 2032کاهش داشته.  به این معنا که در سال  2032در مقایسه با سال 

( دوسیه مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته و در 24جمعًا تعداد ) 2031( دوسیه و در سال 27تعداد)
 رابطه به آنها حکم صادر شده است. جدول ذیل این کاهش را  به تصویر می کشاند:

 طی ننگرهار یتوال اداری فساد جرایم با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ قضائی اجراآت( : 24)شماره جدول
 2031 - 2032 های سال

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه سال
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
 ارزش دالر

تعداد محکومین جرایم 
 سال 20 – 3 نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس

ئت
 برا
داد
تع

 

 2ماه الی 0 سال 3-2 مرد زن
 مرد زن سال

سوء استفاده از  2032 7 20   20  0 3 0 4 $ 210
 ۰ صالحیت وظیفوی

   3   3 0  3 4 2031 
 2031 2 0  2 1    1  $ 70427 ۰ اختالس 2032 4 2  0 2  0 1 1 0 $ 23331
 2031 2 2   2   2   $ 400 ۳ رشوه 2032 0 0   0  1 2   $ 020

 ۰ اکتسا  غیر قانونی 2032 2 1   1  1    
   1   1   1 2 2031 
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   2 
 

 از عدم استفاده 2032 1 0  1 2 
 ۰ صالحیت وظیفوی

721 $  3 غفلت وظیفوی 2031 4 3   3  1   2 

400 $ تجاوز از صالحیت  2031 0 0   0  2   1 
 2 وظیفوی

 2031 24 12  4 10  3 2 1 3 $ 71030 مجموع 2032 27 17  1 13  2 20 1 2 $ 27071

 ناشی از فساد جرایم با مبارزه ابتدائیه محکمۀ در شده بررسی قضایای فوق، جدول مندرج ارآم اساس بر
  چهار فیصله کاهش را نشان میدهد. 2032 سال به نسبت 2031 سال در ننگرهار، والیت اداری
 ننگرهار تیوال یادار فساد میجرا با مبارزه ستینافا ۀمحکم( 2032)سال  یقضائ اجراآت گزارش
 گزارش.2,3

 (3) تعداد ،2031 سال طی ننگرهار والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ
 اجراآت زیر جدول. نموده است صادر فیصله آنها مورد در و رسیدگی را اداری فساد به مربوط دوسیۀ
 :دهد می نشان را متذکره

، تعداد محکوم مرد و زن،تعداد تعداد متهم، تعداد برائت یه،(: نوع و تعداد قض23جدول شماره )
به ارزش  ینقد یها یمهو مجموع جر ینقد یبه جزا ینمختلف، تعداد محکوم یمحبوس به حبس ها

 دالر
 تصمیم قضائی

اره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم برائت
شم

 
مجموع مقدار جریمه نقدی به ارزش 

 دالر

محکومین 
جرایم 
 نقدی

تعداد محبوسين به حبس 
 تنفيذي

عداد ت
 محکوم

 سال 2-3
دو ماه الی 
 یک سال

 مرد

127 $ 2 1 2 4 2 3 4 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

2 

333 $ 
  

2 2 
 

 1 رشوه 2 2

  
2 

 
2 

 
 0 تزویر 2 2

  
2 

 
2 

 
 4 سرقت 2 2

421 $ 0 
 

2 4 
 

 3 غفلت وظیفوی 1 4
 مجموع 3 21 2 22 0 4 4 $ 2373

 تحلیل گزارش.1,3

ACKU



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای اصالح اداره ومبارزه با فساد اداری
  

 
119 

 

 فوق، اتهاماتی که مورد رسیدگی قرار گرفته اند عبارت اند از: در جدول 
 قضیۀ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی. 4-

 قضیۀ رشوه. 2-

 قضیه غفلت در انجام وظیفه. 1-

 قصیه سرقت. 2-

 قصیه تزویر. 2-

مان ( تن مورد محاکمه قرار گرفته اند. که از جمله یک تن از مته21در ارتباط به این اتهامات، تعداد ) 
( تن دیگر هیئت قضائی 22نسبت عدم موجودیت دالیل کافی الزام برائت حاصل کرده و در قسمت )

محکمه، در نتیجۀ رسیدگی به اتهامات متذکره، مسئولیت متهمان را ثابت دانسته و آنها را قرار ذیل 
 محکوم به مجازات نموده است: 

 سال. یک الی ماه دو بین های حبس به تن 0 -

 س های بین یک الی پنج سال.تن به حب 4 -

 تن دیگر تنها به جزاهای نقدی. 4 -

همچنان تعدادی از متهمین فوق عالوه بر مجازاتهای مختلف حبس  به جریمه های نقدی مختلفی نیز 
 ( دالر آمریکائی میباشد.2373محکوم گردیده اند. مقدار جریمه نقدی )

با فساد اداری والیت ننگرهار مورد رسیدگی  در محکمۀ استیناف مبارزه 2031دوسیه های که در سال 
مجموع دوسیه  2032کاهش داشته است. به طوری که در سال  2032قرار گرفته اند نسبت به سال 

مجموع دوسیه  2031( دوسیه بوده. در حالیکه در سال 20های بررسی شده در محکمۀ متذکره، )
 قایسه را به نمایش میگذارد: ( دوسیه است. جدول زیر این م3های بررسی شده، تعداد )

 طی ننگرهار والیت اداری فساد جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ قضائی اجراآت(: 23)شماره جدول
 2031 -2032 های سال

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه سال
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
 ارزش دالر

تعداد محکومین 
 سال 20 – 3 جرایم نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس

ئت
 برا
داد
تع

 

 مرد زن
 2ماه الی 0 سال 2-3

 مرد زن سال

سوء استفاده از  2032 2 20   20  3 3 2 1 $  140
 ۰ صالحیت وظیفوی

127 $ 2  1 2  4 2  3 4 2031 
 ۰ اختالس 2032 0 4   4    4  $ 222347

20  $      2   2 2 2032 
 ۳ رشوه

333 $    2  2   2 2 2031 
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  2  2  1   1 2 2032 
 ۰ غفلت وظیفوی

421 $ 0   2  4   4 1 2031 

 3 تزویر 2031 2 2   2   2   

 2 سرقت 2031 2 2   2   2   
221237  $ 1 3 3 2  12   12 20 2032 

 مجموع
2373 $ 4  4 0  22 2  21 3 2031 

 مورد هیدوس( 3)تعداد 2031 سال در و هیدوس( 20) دادتع 2032 سال در که فوق جدولطبق 
 . است افتهی کاهش زین محکومان و متهمانتعداد  بیترت همان به و گرفته قرار یدگیرس

 گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت بلخ -3
 گزارش.2,2

 دوسیۀ( 12) تعداد 2031 سال طی بلخ والیت اریاد فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ
 این اجراآت زیر جدول. است داده قرار قضائی رسیدگی مورد را اداری فساد از ناشی جرایم به مربوط
 . بازتا  میدهد محکمه

(: نوع و تعداد قضیه، تعداد متهم، تعداد برائت، تعداد محکـوم مـرد و زن،تعـداد    22جدول شماره )
ی مختلف، تعداد محکومین به جزای نقدی و مجموع جریمه های نقدی بـه ارزش  محبوس به حبس ها

 دالر.

 تصمیم قضائی
تعداد 
 متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

مجموع مقدار جریمه  
 نقدی به ارزش دالر

محکومین 
 جرایم نقدی

 تعداد محبوس
تعداد 
 محکوم

 مرد
2-3 

 سال

سه ماه 
الی یک 
 سال

 مرد

2027 $ ۰ ۳ ۰ ۰۳ ۰۳ ۰ 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۰ 

  
 ۰ اختالس ۰ ۳ ۳ ۰ ۰

 ۳ رشوه ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ $ 321

  ۱ 
 

 ۰ تزویر ۰ ۱ ۱
200 $ ۰ 

  
 ۰ غفلت وظیفوی ۰ ۰ ۰

127 $ ۰ 
  

 ۰ اتالف اوراق ۰ ۰ ۰

   
 ۱ تزویر و رشوه ۰ ۰ ۰ ۰

 مجموع ۰۰ ۳۰ ۳۰ ۰ ۰۳ ۰۱ $ 1007
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 گزارش تحلیل.1,2

 : گرفته اند قرار رسیدگی مورد ذیل اتهامات ها، دوسیه این در
 وظیفوی. صالحیت از استفاده قضیه، سوء 3 -

 .اختالس قضیه، 1 -

  قصیه رشوه. 3 -

 تزویر. قضیه  1 -

  قضیه غفلت وظیفوی. 2 -

 قضیه اتالف اوراق. 2 -

 قضیه تزویر و رشوه. 2 -

 محکوم ذیل قرار نقدی یبه جزاها و. گردیده محاکمه تن( 01) تعداد اتهامات، این به ارتباط در
 :گردیده اند

 تن به حبس های بین سه ماه الی یک سال. 3 -

 تن به حبس های بین یک الی پنج سال. 20 -

 تن دیگر تنها به جزاهای نقدی. 20 -

همچنان تعدادی از متهمین فوق، عالوه بر مجازاتهای مختلف حبس،  به جریمه های نقدی نیز محکوم 
  1007)نقدی که این محکمه به آنها حکم کرده است، به ارزش مبلغ  گردیده اند. ارزش جریمه های

 است.  ییکای( دالر امر$
( دوسیه، قرار 7( در مورد تعداد  )2031محکمۀ استیناف مبارزه با فساد اداری والیت بلخ، طی سال )

دوسیه به  (2( دوسیه بدلیل وجود خالهای تحقیقاتی، تعداد )3قضائی صادر نمود. از آنجمله، تعداد )
 ( دوسیه نیز بنا بر اجراآت نادرست، باطل گردیده است. 2دلیل عدم صالحیت محکمه، مسترد شده و )

قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع   عهیدوسیه های که ذر( : 27جدول شماره )
 مربوط مسترد گردید
 قات به مرجع  مربوط مسترد گردیددوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقی

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط

 خال تحقیقاتی عدم صالحیت بطالن

سوء استفاده از  1 7 1     څارنوالی
 صالحیت وظیفوی

2 
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 1 اختالس 1 7 1     څارنوالی

 0 رشوه 1 1 2 2   څارنوالی

 4 ا  غیر قانونیاکتس 2 2     2 څارنوالی

 3 غفلت وظیفوی 2 3 2     څارنوالی

 مجموع 7 17 3 2 2  

 کندز والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ قضائی اجراآت گزارش-3
 گزارش.2,7

( دوسیۀ 07تعداد ) 2031محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کندز طی سال 
جرایم ناشی از فساد اداری را مورد رسیدگی قضائی قرار داده و در مورد آنها فیصله صادر مربوط به 

 نموده که در جدول زیر جزئیات این فعالیتها تشریح شده است.
تعداد متهم، تعداد برائت، تعداد محکوم مرد و زن،تعداد  یه،(: نوع و تعداد قض23جدول شماره )

به ارزش  ینقد یها یمهو مجموع جر ینقد یبه جزا ینحکوممختلف، تعداد م یمحبوس به حبس ها
 دالر.

 تعداد متهم تصمیم قضائی

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نوع قضیه
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
 ارزش دالر

دی
م نق
جرای
ین 
کوم
مح

 

 تعداد محبوسین
تعداد 
 محکوم

ئت
 برا
داد
تع

 

 مرد

20-
23 
 سال

2-
3 
 سال

 یک ماه
الی یک 
 سال

 مرد

1321 $ 3 4 3 3 12 13 43 13 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

2 

337 $ 
  

2 
 

2 
 

 1 اختالس 2 2
 0 رشوه 1 1 2 2  2   $ 000
127 $ 2 2 2 

 
 4 جعل و تزویر 0 3 0 0

40 $ 2 
  

 3 غفلت وظیفوی 1 0 2 1 2

      
2 2 0 

تجاوز از صالحیت 
 وظیفوی

3 

    
2 2 2 1 1 

عدم استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

2 

 مجموع 07 32 07 13 2 3 3 7 $ 4037

 گزارش تحلیل.1,7
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 : گرفته اند قرار رسیدگی مورد ذیل اتهامات ها، دوسیه این در
 وظیفوی. صالحیت از استفاده سوء قضیۀ بیست و پنج-
 اختالس. قضیۀ یک-
 رشوه. قضیۀ دو-
 تزویر. و جعل قضیۀ سه-
 وظیفه. انجام در غفلت قضیۀ دو-
 سه قضیه تجاوز از صالحیت وظیفوی.-
 دو قضیه عدم استفاده از صالحیت وظیفوی.-
 به رسیدگی نتیجۀ گرفته و در قرار محاکمه مورد تن( 32) تعداد الذکر، فوق اتهامات به ارتباط در

 مختلف مجازاتهای به را دیگر تن( 13) تعداد و بری الذمه شناخته شده تن( 07) تعداد متذکره، اتهامات
 : گردیده اند محکوم ذیل قرار نقدی جزاهای و حبس
 سال. یک الی یک ماه بین های حبس به تن، 2-
 سال. پنج الی یک بین های حبس به تن، 3-
 . حبس سال پانزده به حبس بین ده الی  تن، 3-
 .نقدی جزاهای به تنها دیگر تن 7-
 نیز نقدی های جریمه به  حبس، ختلفم مجازاتهای بر عالوه فوق، شدگان محکوم از تعدادی همچنان
 . است بوده امریکایی دالر( $  4037)مبلغ  معادل آنان نقدی های جریمه مجموع. گردیده اند محکوم

 یدگیرس ۀجینت در 2031 سال یط کندز، تیوال یادار فساد از یناش میجرا با مبارزه یۀابتدائ ۀمحکم
را تشخیص و با صدور  تیصالح عدم و یقاتیتحق یخالها وجود گر،ید هیدوس( 24)در مورد  یمقدمات

 .ه استنمود محول مربوطه څارنوالی به نواقص، رفع و لیتکم غرض را ها هیدوس قرار قضائی
به مرجع  مربوط  رفع نواقصدوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور  (:10) شماره جدول

 ه اندمسترد گردید
 ائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع  مربوط مسترد گردیددوسیه های که ذریعه قرار های قض

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط
خال های  عدم صالحیت

 تحقیقاتی
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سوء استفاده از صالحیت  7 23 4 4 څارنوالی
 وظیفوی

2 

 1 اختالس 1 4 2 2 څارنوالی
 0 رشوه 2 2 2   څارنوالی
 4 جعل و تزویر 2 2 2   لیڅارنوا

اختالس و سوء استفاده از  1 20 2   څارنوالی
 صالحیت وظیفوی

3 

 وعممج 24 02 7 3  

 کندز  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت -2
 گزارش.2,3

 دوسیۀ( 12) تعداد 2031 لسا طی کندز والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ
 زیر جدول. است داده و اصدار حکم قرار قضائی رسیدگی مورد را اداری فساد از ناشی جرایم به مربوط
 . دهد می نشان را محکمه این اجراآت

تعداد  (: نوع و تعداد قضیه، تعداد متهم، تعداد برائت، تعداد محکوم مرد و زن،12جدول شماره )
تلف، تعداد محکومین به جزای نقدی و مجموع جریمه های نقدی به ارزش محبوس به حبس های مخ

 دالر.
 تصمیم قضائی

تعداد برائت
 

تعداد 
 متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 نوع قضیه

اره
شم

 

مجموع 
مقدار جریمه 
نقدی به 
 ارزش دالر

محکومی
ن جرایم 
 نقدی

تعداد  تعداد محبوس
 محکوم

 مرد

20
-

23
 
سال

 

3-
20 
س
سال حب

 

2-
3 

سسال 
حب

سه ماه الی  
ک سال

ی
 مرد 

سوء استفاده از  ۰۱ ۰۱ ۱ ۰۱ ۰ ۰   ۳ $ 734
صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

232413
2 $ 

 ۰ اختالس ۰ ۰۰ ۳ ۵ ۳  ۰ ۰ 

 ۳ تزویر ۰ ۰۳ ۰ ۰۰ ۳ ۰ ۰  ۳ $ 012
تجاوز از  ۳ ۱ ۱       

صالحیت 
 وظیفوی

۰ 

 ۰ حیف و میل ۰ ۳  ۳ ۰ ۰ ۰   $ 3103
 ۰ ظیفویغفلت و ۳ ۰  ۰  ۰   ۰ $ 012
237202  مجموع ۰۱ ۰۰ ۰۵ ۳۱ ۵ ۰۳ ۱ ۰ ۵
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0 $ 

 گزارش تحلیل.1,3

 : گرفتند قرار رسیدگی مورد ذیل اتهامات ها، دوسیه این در
 وظیفوی. صالحیت از استفاده قضیه، سوء 20-

 .اختالس قضیه، 3-

 تزویر. قضیه  4-

 قضیه تجاوز از صالحیت وظیفوی. 0-

 قضیه حیف و میل. 1-

  قضیه غفلت وظیفوی. 0-

( تن از 27که از این جمله ) .گرفته اند قرار محاکمه مورد تن( 33) تعداد اتهامات، این به ارتباط در
در نتیجۀ رسیدگی هیئت قضائی  متهمین، این ( تن دیگر02اتهامات وارده برائت حاصل نموده و )
 محکوم ذیل قرار نقدی جزاهای و حبس مختلف مجازاتهای محکمۀ استیناف مقصر شناخته شده و به

 :گردیده اند
 تن به حبس های بین سه ماه الی یک سال. 7 -

 تن به حبس های بین یک الی پنج سال. 20 -

 تن به حبس های بین پنج الی ده سال. 2 -

 تن به حبس بین ده الی پانزده سال. 2 -

 تن دیگر تنها به جزاهای نقدی. 7 -

به جریمه های نقدی نیز محکوم  همچنان تعدادی از متهمین فوق، عالوه بر مجازاتهای مختلف حبس، 
( $  2372020)گردیده اند. مجموع جریمه های نقدی که این محکمه به آنها حکم کرده است، به 

 . بالغ میگردد ییکایدالر امر
( دوسیه، قرار 0( در مورد )2031محکمۀ استیناف مبارزه با فساد اداری والیت کندز، طی سال )

( دوسیه را بدلیل وجود خالهای تحقیقاتی مسترد و یک دوسیه 1داد )قضائی صادر نموده. و طبق آن، تع
 دیگر را به دلیل عدم صالحیت محکمه، مسترد نموده است.

قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع   عهیدوسیه های که ذر( : 11جدول شماره )
 مربوط مسترد گردید

 ر تکمیل  تحقیقات به مرجع  مربوط مسترد گردیددوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظو
 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط
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 خال تحقیقاتی عدم صالحیت بطالن
 2 تجاوز از صالحیت وظیفوی 2 2 2     څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت  2 4 2     څارنوالی

 وظیفوی

1 

 0 و اسناد رسمیمح 2 1   2   څارنوالی
 مجموع 0 2 1 2 0  

  پکتیا والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ قضائی اجراآت گزارش -7
 گزارش.2,20
 دوسیۀ( 22) تعداد 2031 سال طی پکتیا والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه استیناف محکمۀ
نمـوده   صـادر  فیصله آنها مورد در و داده قرار ئیقضا رسیدگی مورد را اداری فساد جرایم به مربوط

 است. جدول زیر جزئیات فعالیت های این محکمه را بیان می کند : 
 والیت اداری فساد با مبارزه استیناف محکمۀ در شده بررسی های دوسیه مجموع( : 10) شماره جدول

 2031 سال پکتیا طی
 تصمیم قضائی

اره نوع قضیه
شم

 

 مجموع مقدار جریمه
 نقدی به ارزش دالر

دی
م نق
جرای
ین 
کوم
مح

 

 تعداد محبوسين به حبس تنفيذي
تعداد 
تعداد  محکوم

 برائت

تعداد 
تعداد  متهم

-3 قضیه
 سال20

2-3 
 سال

سه ماه 
الی 
ک 
ی

سال
 

 مرد مرد

3272 $ 
 

2 20 
 

22 
 

22 0 

سوء استفاده 
از صالحیت 
 وظیفوی

2 

      
 1 اختالس 2 2 2

      
 0 یرتزو 2 2 2

722 $ 
  

2 2 1 
 

1 1 
اکتسا  غیر 
 قانونی

4 

403 $ 0 
  

1 3 2 3 0 
غفلت 
 وظیفوی

3 

130 $ 1 
   

1 
 

1 2 
تجاوز علیه 
 موظفین عامه

3 

 مجموع 22 10 0 10 0 22 2 3 $ 2214

 گزارش لیتحل.1,20
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قضیه (.  2قضیه ( اختالس) 0) بر اساس جدول فوق، اتهامات:  سوء استفاده از صالحیت وظیفوی
 1) اکتسا  غیر قانونی( قضیه 2) تزویرقضیه(  0)غفلت وظیفوی قضیه(  2جاوز علیه موظفین عامه )ت

 .  بوده و در پیوند به آنها قضیه(
 و نمود حاصل برائت وارده اتاتهام ازتن  0 تعداد، نیا از. نده اگرفت قرار محاکمه مورد تن( 10) 

 محکوم لیذ قرار ،ینقد ۀمیجر و حبس مختلف یمجازاتها به و شده شناخته محکوم تن( 10)تعداد
 : ه انددیگرد

 تن به حبس های بین سه ماه تا یک سال. 0-

 تن به حبس های بین یک تا پنج سال. 22-

 تن به حبس های بین پنج الی ده سال. 2-

 تن دیگر  تنها به جریمه نقدی. 3-

جریمه های نقدی و جبران  همچنان تعدادی از محکومان فوق الذکر، عالوه بر مجازاتهای حبس، به
 خسارت وارده و یا به رد آنچه که بدست آورده اند، نیز محکوم گردیده اند. 

مجموع جریمه های نقدی که محکومین مندرج جدول فوق محکوم به پرداخت آن شده اند، معادل مبلغ 
 . می باشد( $  2214)
مبارزه با جرایم  هه در محاکم ابتدائیاز بررسی کلی محتوای مجموع دوسیه های که در مرحلۀ ابتدائی 

ناشی از فساد اداری والیات کابل، هرات، ننگرهار و کندز  مورد رسیدگی قضائی قرار گرفتند، بر می 
و بخش خصوصی، از جمله مالیه  ،، امنیت ملی، معارف، شاروالیڅارنوالیآید که ارگانهای پولیس، 

رین ارقام جرایم ناشی از فساد اداری در آنها کشف نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده اند که بیشت
 گردیده و حد اقل در مرحلۀ ابتدائی مورد محاکمه قرار گرفته اند .

ی را نشان می دهد که به ارگانهای: پولیس، بخش خصوصی، امنیت یجدول ذیل، بیشترین آمار دوسیه ها
 و معارف مرتبط است.  ، مالیه ، شاروالیڅارنوالیملی، 

( : ارگانهای که بیشترین قضایای فساد اداری در آنها کشف و در مرحلۀ ابتدائی 14اره)جدول شم
 بررسی شدند

مار
ش ع  ه
نو هام
ات

 

 مالیه معارف شاروالی حارنوالی امنیت بخش خصوصی پولیس
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ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
عدا
ت

ضیه
د ق

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 
ضیه
د ق
عدا
ت

تهم 
د م
عدا
ت

ئت 
 برا
داد
تع

کوم 
مح
اد 
تعد

 

۰ 

ده 
تیفا
واس
س

یت
الح
زص
ا

 

30 23
3

 
12 20
1

 
1 3 2 3 ۰۱ ۰۱ 
 ۰۱ 
1 1  1 0 4  4 3 20

 
4 3 4 7 0 3 

۰ 

الس
اخت

 

1 4 2 0 0 3 4 3         1 0  0 0 22
 

4 2     

وت ۳
رش

 

2 21  21 
2 2  2     3 2 
 2 0 4 
 4     7 3  3 

ویر ۰
تز

 

3 2 1 2 2 2 1 1 2 2     2 2 2      0 2  2 2 2  2 

۰ 

یت
الح
 ص
ز از
جاو
ت

 

2 22
 

7 0         2 2  2         2 2  2 

 غدر ۰

2 1 1 
                 2 3  3 2 1 2 2 

۱ 

ده 
تیفا
واس
س

شوه
و ر
ت 
الحی
زص
ا

 

7 23 
4 23

     2 0  0                 

۵ 

ت 
الحی
 ص
ه از
فاد
است
وء 
س

دم 
و ع
س 
تال
 اخ
ی و
یفو
وظ

ت 
الحی
 ص
ه از
فاد
است

وی
ظیف
و

 

1 1 2 2     2 0  0                 

۰ 

ختال
و ا
یر 
تزو

 س

0 02
 

2 00
 

0 2 2 3 
                1 23
 

7 2 

۰۱ 

وی
ظیف
ت و
غفل

 

1 4  4 2 1  1 
                1 4  4 

۰۰ 

ونی
 قان
غیر
  
سا
اکت

 

0 4  4                         
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۰۰ 

ویر
 تز
ل و
جع

 
                    2 2  2     

وعه
جم
م

 

20
0

 13
0

 
43 12
3

 
21 12 
2 10 ۰۰ ۰۳ 
 ۰۳ 20 22 
2 20 
7 22  22 24 07 
7 00 23 40 21 17 

ارقام ذکر شده در جدول فوق بیانگر آنست که بیشترین جرایم مربوط به فساد اداری در ارگان پولیس 
مورد  222کشف و در محکمه مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته است. این جدول نشان می دهد که 

ز ومورد تجا 3مورد تزویر اسناد.  21مورد رشوه.  13مورد اختالس.  20سوء استفاده از صالحیت. 
مورد سوء  0مورد سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و رشوه،  3مورد غدر.  0از صالحیت وظیفوی. 

مورد  3مورد تزویر و اختالس،  7استفاده از صالحیت و اختالس و عدم استفاده از صالحیت وظیفوی، 
ل و تزویر در ارگان پولیس طی سال گذشته مورد جع 2مورد اکتسا  غیر قانونی و  0غفلت وظیفوی، 

ند. و نیز نشان می دهد که سوء  استفاده ه اکشف و در مرحلۀ ابتدائی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت
از صالحیت، تجاوز از صالحیت، اختالس و رشوه از مهتمرین و بیشترین جرایم فساد اداری بوده اند که 

 در ارگان پولیس کشف گردیده اند.
همچنان در تعداد دیگری از ارگانهای دولتی، مواردی مختلف فساد اداری کشف و در مورد آنها      

( کمتر بوده 13حکم محکمۀ ابتدائی صادر گردیده است اما نسبت به ارقام مندرج جدول شماره )
سی است. به این معنا که در هرکدام از این ارگانها، یک الی دو قضیه کشف و در محکمۀ ابتدائی برر

 قضائی گردیدند. 

( : ارگانهای که موارد کمتری از فساد اداری در آنها کشف گردیده و در مرحلۀ 13جدول شماره )
 ابتدائی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفتند.

 ممحتوای دوسیه ارگان ذیربط شماره
سوءاستفاده  
 ازصالحیت

 تزویر رشوه اختالس
غفلت 
 وظیفوی

 غدر

تجاوز از 
صالحیت 
 وظیفوی

 موعهمج

۰ 

امه
ت ع
صح

 

 4 تعداد قضیه
   

2 
  

3 

 3 تعداد متهم
   

1 
  

7 

 0 تعداد برائت
   

2 
  

4 
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 0 تعداد محکوم
   

2 
  

4 

1 

رت
سپو
تران

 

 2 تعداد قضیه
 

1 2 
 

2 
 

3 

 0 تعداد متهم
 

1 2 
 

2 
 

20 

 0 تعداد برائت
      

0 

 تعداد محکوم
  

1 2 
 

2 
 

20 

0 

ات
 ده
اف
کش
ان

 

 2 2 ضیهتعداد ق
     

1 

 1 3 تعداد متهم
     

22 

 تعداد برائت
 

2 
     

2 

 2 3 تعدادمحکوم
     

20 

4 

فاع
ت د
زار
و

 

 تعداد قضیه
 

2 1 1 
  

2 3 

 تعداد متهم
 

4 1 20 
  

0 23 

 تعداد برائت
   

0 
   

0 

 تعداد محکوم
 

4 1 2 
  

0 23 

3 

زی
 سا
شهر

 

 1 4 تعداد قضیه
     

3 

 0 3 متهمتعداد 
     

21 

 تعداد برائت
        

 0 3 تعداد محکوم
     

21 

3 

و
رهن
و ف
ت 
العا
اط

 

 0 تعداد قضیه
      

0 

 3 تعداد متهم
      

3 

 4 تعداد برائت
      

4 

 1 تعداد محکوم
      

1 

3 

حلی
ی م
انها
رگ
ا

 

 2 2 2 1 2 تعداد قضیه
  

3 

 1 0 2 3 4 تعداد متهم
  

23 

 عداد برائتت
        

 1 0 2 3 4 تعداد محکوم
  

23 
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2 

رقه
متف
ی 
انها
رگ
ا

 

 2 20 2 7 تعداد قضیه
   

10 

 2 20 2 23 تعداد متهم
   

02 

 2 تعداد برائت
 

2 
    

1 

 2 3 2 27 تعداد محکوم
   

13 

شاف دهات، ارقام ارایه شده در جدول فوق می نمایاند، که نهادهای صحت عامه. ترانسپورت. انک
وزارت دفاع. شهرسازی. اطالعات و فرهنو، ارگانهای محلی  و چند ارگان دیگر، از جمله نهادهای 
دولتی بوده اند که میزان کمتری از موارد فساد اداری در آنها کشف گردیده است. به این معنا که در 

الیت کابل، هرات، هرکدام از این ارگانها، یک الی دو قضیه کشف شده و در محاکم ابتدائیه و
 ننگرهار، و کندز مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته اند.
 مواد مخدرمسکرات و در راستای مبارزه با 

 گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل-2
 گزارش.2,2

( دوسیۀ 432تعداد ) 2031محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل طی سال 
جرمی را مورد رسیدگی قضائی قرار داده و در مورد آنها فیصله صادر نموده است. جدول زیر اجراآت 

 محکمۀ ابتدائیه را نشان می دهد:  2031قضائی سال 
تعداد قضیه، تعداد متهم، تعداد برائت، تعداد محکوم مردم و زن،تعداد (:نوع و13جدول شماره )
.مجموع جریمه های نقدی به ارزش دالرف،تعداد محکومین به جزای نقدی وی مختلمحبوس به حبس ها  

 
 فیصله محکمه

 تعداد متهم
مقدار مواد کیلو 

 گرام
تعداد 
 قضیه

اره نوع مواد
شم

 

تعداد  تعداد حبس تنفیذی
 محکوم

23 - 
 سال 10

20 - 
 سال 23

3 - 20 
 سال

 سال 2-3

 2 تریاک 110 100237,3 100 100 2 4 03 273

 1 هیروئین 203 3200,33 223 223 2 2 00 27

 0 مشروبات الکولی 40 10270,22 43 43 17 22 0 0

43 3 1 
 

 4 مورفین 30 1323,31 32 32

1 13 1 
 

 3 چرس 13 12272,03 13 13

 
 3 مواد کیمیاوی 23 24044 23 23 2 2 1

 مجموع 432 124413,3 430 430 02 00 203 027

 ارشتحلیل گز.1,2
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 ردوم ذیل قرار لیکلا باتومشر و مخدر ادوم واعنا به طمربو مختلف در این دوسیه ها، قضایای
 :اند گرفته قرار یئقضا ییدگسر

 ریاک.تیه ضق 110
 قضیه هیروئین. 203
 قضیه موروفین. 30
 قضیه مشروبات الکلی. 40
 قضیه چرس. 13
 قضیه مواد کیمیاوی برای ساخت مواد مخدر. 23

( تن مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازاتهای مختلف حبس قرار ذیل 430این قضایا تعداد )به اتهام 
 محکوم گردیده اند:

 تن به حبس های بین یک الی پنج سال. 02
 تن به حبس های بین پنج الی ده سال.  00
 تن به حبس های بین ده الی پانزده سال. 203
 .ست سالتن دیگر به حبس های بین پانزده الی بی 027

محکمۀ ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر با اجراآت قضائی  2031مقایسۀ اجراآت قضائی سال 
است. جدول  2031آمار جنائی قضائی مواد مخدر در سال  افزایشاین محکمه، بیانگر  2032سال 

 ذیل این افزایش را  نشان می دهد:
 های سال طی مسکرات و مواد مخدر، با مبارزه محکمۀ ابتدائی قضائی اجراآت( : 17)شماره جدول

2032 - 2031  
 فیصله محکمه

 تعداد متهم
مقدار مواد کیلو 

 گرام
اره نوع مواد سال تعداد قضیه

شم
 

تعداد  تعداد حبس تنفیذی
 محکوم

تعداد 
 10 - 23 برائت

 سال

20 - 
 سال 23

3 - 20 
 سال

2- 3  
 سال

 2031 110 100237,3 100  100 2 4 03 273 2 تریاک 2032 234 03310،32 234  234  3 02 212
 2031 203 3200,33 223  223 2 2 00 27 1 هیروئین 2032 207 3202،331 207  207 3 20 04 73
 2031 13 12272,03 13  13  1 13 1 0 چرس 2032 44 14324،72 44  44 سال 2 3 03 0

ACKU



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای اصالح اداره ومبارزه با فساد اداری
  

 
133 

 

مشروبات  2032 07 03004،22 07  07 13 3 2 3
 الکولی

4 
0 0 22 17 43  43 10270,22 40 2031 
 2031 30 1323,31 32  32  1 3 43 3 مورفین 2032 03 0207،104 03  03   3 00
 3 مواد کیمیاوی 2032 10 32133،43 10  10 21 0 3 
 1 2 2 23  23 24044 23 2031 

 2032 2  2  2 ماه 27   
سوء استفاده از 

یت صالح
 دولتی

2 

 2031 432 124413,3 430  430 02 00 203 027 مجموع 2032 444 303/223043 444  444 43 00 221 134

( 444در مجموع ) 2032جدول فوق نشان می دهد که محکمۀ ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر، در سال 
( قضیه در ایـن  432) 2031قضیۀ مواد مخدر را مورد رسیدگی قضائی قرارداده.  در حالیکه در سال 

  را به تصویر می کشد.قضیه افزایش  10( 2031در سال ) کهمحکمه مورد رسیدگی قرار گرفته 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل استنیافگزارش اجراآت قضائی محکمۀ  -1
 عدادت 2031 سال طی کابل والیت مخدر مواد و مسکرات علیه مبارزه استیناف محکمۀ گزارش.2,1
جدول ذیـل   .نمود فیصله صادر آنها مورد در و داده قرار قضائی رسیدگی مورد را جنائی قضیۀ( 033)

 اجراآت را نشان می دهد.
(: نوع و تعداد قضیه، تعداد متهم، تعداد برائت، تعداد محکوم مرد و زن،تعداد 13جدول شماره )

مجموع جریمه های نقدی به ارزش  محبوس به حبس های مختلف، تعداد محکومین به جزای نقدی و
 دالر.

 فیصله محکمه

هم
د مت
عدا
ت

 

مقدار مواد به 
 کیلو گرام

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 نوع مواد

اره
شم

 

 تعداد محکوم تعداد حبس تنفیذی 

23 - 10 
 سال

20 - 
 سال 23

3 - 20 
 سال

 سال 2-3

 2 تریاک 274 40301,37 137 137 2 3 42 120

 1 هیروئین 37 12343,00 200 200 4 22 02 74

 0 چرس 03 27313,42 40 40 1 2 13 3

مواد  23 23334,73 23 23 7 2 0 2
 کمیاوی

4 

 3 مورفین 01 2433,302 40 40  3 3 00

مشروبات  01 4017,342 40 40 23 21 4 4
 الکولی

3 
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 مجموع 033 224230,3 300 300 04 47 220 002

 تحلیل گزارش .1,1

ات مختلف مربوط به قاچاق انواع مواد مخدر قرار ذیل مورد رسیدگی قرار اتهام ها، دوسیه این در
 گرفتند:

 قضیه قاچاق تریاک. 274-

 قضیه قاچاق هیروئین. 37-

 قضیه قاچاق مشروبات الکلی. 01-

 قضیه قاچاق چرس. 03-

 قضیه قاچاق موروفین. 01-

 قضیه قاچاق مشتقات مواد کیمیاوی. 23-

 تن قرار ذیل محکوم به مجازاتهای مختلف حبس گردیده اند: (300به اتهام این قضایا، تعداد )
 تن به حبس های مختلف بین یک الی پنج سال. 04-

 به حبس های مختلف بین پنج الی ده سال. 47-

 به حبس های مختلف بین ده الی پانزده سال. 220-

 تن به حبس های مختلف بین پانزده الی بیست سال. 002و -
محکمۀ ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر با اجراآت قضائی  2031مقایسۀ اجراآت قضائی سال 

است. جدول  2031این محکمه، بیانگر کاهش آمار جنائی قضائی مواد مخدر در سال  2032سال 
 ذیل این کاهش را  نشان می دهد:

 های لسا طی مواد مخدروالیت کابل، با مبارزه استیناف محکمۀ قضائی اجراآت( : 00)شماره جدول
2032 - 2031  

 فیصله محکمه

 مقدار مواد کیلو گرام تعداد متهم

تعداد قضیه
 

اره نوع مواد سال
شم

 

 تعداد حبس تنفیذی

تعداد محکوم
تعداد برائت 
 

23 - 10 
 سال

20 - 23 
 سال

3 - 20 
 سال

 سال  3 -2

 2031 274 40301,37 137  137 2 3 42 120 2 تریاک 2032 237 33720،032 131 2 132  3 43 100
 2031 37 12343,00 200  200 4 22 02 74 1 هیروئین 2032 214 42332،333 234  234 4 10 04 200
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 2031 03 27313,42 40  40 1 2 13 3 0 چرس 2032 07 22733،71 32  32  4 03 27
 2031 01 2433,302 40  40  3 3 00 4 مورفین 2032 03 23331،1413 33  33   22 47
 2031 01 4017,342 40  40 23 21 4 4 3 مشروبات الکولی 2032 02 44332،3410 31  31 13 23 0 3
 2031 23 23334,73 23  23 7 2 0 2 3 مواد کیمیاوی 2032 12 32074،344 13  13 20 2 22 2
 2 کرستال 2032 1 2124،11 0  0    0

 7 کافین 2032 2 213 2  2 2   

همکاری  2032 0  3 2 7 2 2  
 3 باقاچاقچیان

 20 غفلت وظیفه 2032 2  1  1 2 2  

 2031 033 224230,3 300  300 04 47 220 002 مجموع 2032 400 4103/133203 321 1 320 47 34 242 422

ر، در بر اساس آمار مندرج جدول فوق، قضایای بررسی شده در محکمۀ استیناف مبارزه با مواد مخد
 2031متهمان و محکومان در سال  درتعداد( قضیه و نیز04) 2032نسبت به سال  2031سال 

 کاهش را به نمایش می گذارند. 
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دافغانستان اسالمی جمهوریت     
دعدلیی وزارت    

 

رسمی جریده   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هـ.ش  

د څارنوالۍ د تشکیل 
ناو  واک قانو  

قانون تشکیل و 
 صالحیت څارنوالی
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                    ( 2222( پرله پسی نمبر )23دمیاشتی )د تلی ال هـ.ش ک2031د  :دخپریدو نیټه 

  (2222. ش نمبرمسلسل )ـه۰۳31سال  میزان(23 تاریخ نشر : ) 
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د  د څارنوالۍ د تشکیل او واک د قانون
د افغانستان اسالمي  توشېح په هکله،

 جمهوریت د رئیس
 فرمان
 (۳۰ګڼه: )

 11/4/2031نېټه: 
 لومړۍ ماده:

( مـادې د  ۰۰نستان د اساسي قانون د )د افغا
څـارنوالۍ د   ( فقرې د حکم له مخې، د۰۰)

چې د ملي شـوري د   تشکیل او واک قانون
نېټـې   27/1/۰۳۰۰هیئت د مجلسینو د ګډ 

( فصلونو ۵)پربنسټ، په  پرېکړې( ګڼې ۰۰)
 ( مادو کې تصویب شوی، منظوروم.۰۱او )

 دوه یمه ماده:
او لـه  خه نافذ دغه فرمان د توشېح له نېټې څ

د ګـډ  او د ملي شوري د مجلسـینو  قانون 
سره یوځای دې، په رسـمي   له پرېکړې ئتهی

 جریده کې خپور شي.
 حامد کرزی

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 

 فرمان  
 رئيس جمهوری اسالمی افغانستان 

در مورد توشیح، قانون تشکیل و صالحیت 
 څارنوالى
 (03)شماره: 

 11/4/2031تاریخ: 
 مادۀ اول:

( 34( مـادۀ ) 23به تأسی از حکم فقـرۀ ) 
قانون اساسی افغانستان، قـانون تشـکیل و   

ارنوالی که بر اسـاس فیصـلۀ   څصالحیت 
هیئـت   27/1/2031( مؤرخ 31شماره )

( 7مختلط مجلسین شورای ملی به داخـل ) 
( ماده به تصویب رسیده، منظور 40فصل و )
 می دارم.
 مادۀ دوم:

ــذ   ــیح ناف ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم  ای
مخـتلط   و همراه با قانون و فیصلۀ هیئـت 

مجلسين شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر 
 گردد.  

 حامد کرزی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

 ملي شوري
 فيصله

 ارنوالۍ د تشكيل او واك قانونڅد 
 (۰۰ګڼه: )
 ۰۳۰۰/ ۰۵/۰نېټه: 

مادې له  ېد افغانستان د اساسي قانون د سلم
درج شوي حكم سره سم، د ملي شـوري د  

غړو څخه جـوړ  درې دواړو جرګو له درې، 
شوى ګډ هيئت د څارنوالۍ د تشكيل او واك 

( مادو كې له يو ۰۱( فصلونو او )۵قانون په )
كال د غويي د  ۰۳۰۰شمير تعديلونو سره د 

ې د ورځې پـه  نېټه د چهارشنب ۰۵مياشتې په 
 غونډه كې فيصله كړ.

 د ګډ هيئت رئيس
 مولوي حافظ عبدالقيوم

 
 د ګډ هيئت مرستيال
 حاجي محمد عبده

 
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 شورای ملی 
 فیصلۀ

 ارنوالیڅقانون تشکیل و صالحیت 
 (31شماره: )
 27/1/2031تاریخ: 

به تأسی از حکم مندرج مادۀ صـدم قـانون   
ت مختلط مجلسـین  اساسی افغانستان، هیئ

شورای ملی به ترکیب سـه، سـه نفـر از    
اعضای جرګه قانون تشـکیل و صـالحیت   

ــ ــل و )7ارنوالی را در )څـ  ( 40( فصـ
 ماده تـویم بـا یـک سلسـله تعـدیالت      
برخی مواد در جلسۀ روز چهارشنبه مـؤرخ  

 فیصله نمود.   2031ماه ثور سال  27
 رئیس هیئت مختلط
 مولوی حافظ عبدالقیوم

 
 یئت مختلطمعاون ه

 حاجی محمد عبده
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  فهرست مندرجاتفهرست مندرجات

څارنوالیقانون تشکیل وصالحیت   
 فصل اول 
 احکام عمومی 

  240240  ................................................................................................................................................      مبنی مبنی     ::اولاول  ۀۀمادماد

  240240  ................................................................................................................................................      اهدافاهداف::دومدوم  ۀۀمادماد

  240240  ........................................................................................................................................  وظایف اساسیوظایف اساسی::سومسوم  ۀۀمادماد

  244244  ............................................................................................................................................  استقاللیتاستقاللیت::چهارمچهارم  ۀۀمادماد

  244244  ............................................................................................................................................  رز فعالیترز فعالیتطط::پنجمپنجم  ۀۀمادماد

 فصل دوم 
 ترکیب وتشکیل څارنوالی

  244244  ................................................................................................................................................    تشکیلتشکیل::ششمششم  ۀۀمادماد

  243243  ............................................................................................................................  تشکیالت مرکزی  تشکیالت مرکزی  ::هفتمهفتم  ۀۀمادماد

  243243  ....................................................................................................................................  شورای عالی  شورای عالی  ::هشتمهشتم  ۀۀمادماد

 فصل سوم 
 صالحیت ها ووظایف

  
  242242  ..................................................................................................  صالحیت ها ووظایف شورای عالی صالحیت ها ووظایف شورای عالی ::نهمنهم  ۀۀمادماد

  247247  ..............................................................................................................  طرز فعالیت شورای عالی  طرز فعالیت شورای عالی  ::دهمدهم  ۀۀادادمم

  247247  ..........................................................................  وظایف وصالحیت ها ووظایف لوی څارنوالوظایف وصالحیت ها ووظایف لوی څارنوال  ::ازدهمازدهمیی  ۀۀمادماد

  230230  ..........................................................  ن اداره څارنوالین اداره څارنوالیوظایف وصالحیت های معاوناوظایف وصالحیت های معاونا  ::دوازدهمدوازدهم  ۀۀمادماد
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  234234  ..................................................  صالحیت ها ووظایف څارنوالی در امورتحقیق جرایم  صالحیت ها ووظایف څارنوالی در امورتحقیق جرایم  ::زدهمزدهمییسس  ۀۀمادماد

  233233  ........................................  ئیئیدر امور تعقیب قضادر امور تعقیب قضا  صالحیت ها ووظایف ریاست څارنوالیصالحیت ها ووظایف ریاست څارنوالی::چهاردهمچهاردهم  ۀۀمادماد

  237237  ......................................  څارنوالی درامور تحقیق وتنفیذ احکامڅارنوالی درامور تحقیق وتنفیذ احکام  صالحیت ها ووظایفصالحیت ها ووظایف::پانزدهمپانزدهم  ۀۀمادماد

  233233  ..............................................................  است تدقیق ومطالعاتاست تدقیق ومطالعاتصالحیت ها ووظایف ریصالحیت ها ووظایف ری::شانزدهمشانزدهم  ۀۀمادماد

 فصل چهارم
 تشکیل ،صالحیت ها ووظایف څارنوالی ستره محکمه

  230230  ..................................................................................................................  څارنوالی ستره محکمه څارنوالی ستره محکمه ::هفدهمهفدهم  ۀۀمادماد

  232232  ................................................  حیت ها ووظایف څارنوالی در امور ستره محکمه  حیت ها ووظایف څارنوالی در امور ستره محکمه  صالصال::هجدهمهجدهم  ۀۀمادماد

 فصل پنجم 
 تشکیل،صالحیت ها ووظایف څارنوالی های استیناف 

  232232  ................................................................................................................................................  تشکیل  تشکیل  ::نزدهمنزدهم  ۀۀمادماد

  231231  ................................................................................................................ترکیب څارنوالی استیناف ترکیب څارنوالی استیناف ::ستمستمییبب  ۀۀمادماد

  231231  ......................................................................  صالحیت هاووظایف څارنوالی استینافصالحیت هاووظایف څارنوالی استیناف::کمکمییوو  ستستییبب  ۀۀمادماد

  230230  ..............................................................................  خواهی  خواهی    عدم جواز استیناف وفرجامعدم جواز استیناف وفرجام::ودومودوم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  234234  ............................................................................................................  اعتراض وعدم قناعتاعتراض وعدم قناعت::وسوموسوم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  234234  ..................................................................................  ارسال دوسیه به اداره څارنوالی ارسال دوسیه به اداره څارنوالی ::چهارمچهارم  وو  ستستییبب  ۀۀمادماد

 فصل ششم 
  ئیهتشکیل ،صالحیت ها ووظایف څارنوالی های ابتدا

  233233  ..............................................................................................  ئیهئیهایجاد څارنوالی های ابتداایجاد څارنوالی های ابتدا::وپنجموپنجم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  233233  ............................................................................................  يهيهئئترکیب څارنوالی های ابتداترکیب څارنوالی های ابتدا::وششموششم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  233233  ..........................................................................  ئیهئیهصالحیت ها ووظایف څارنوالی ابتداصالحیت ها ووظایف څارنوالی ابتدا::وهفتموهفتم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  هفتمفصل 
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څارنواالن امور ذاتی   
  233233  ..................................................................................................  شرایط استخدام څارنوالشرایط استخدام څارنوال::  وهشتموهشتم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  232232  ..................................................................................................................................  منظوری  منظوری  ::ونهمونهم  ستستییبب  ۀۀمادماد

  237237  ................................................................................................................................................  مکافاتمکافات::امام  ییسس  ۀۀمادماد

  237237  ..........................................................................................................أدیبی وظیفویأدیبی وظیفویخلفات تخلفات تتت::کمکمییوو  ییسس  ۀۀمادماد

  233233  ........................................................................................................  تخلفات جرمی وظیفوی  تخلفات جرمی وظیفوی  ::ودومودوم  ییسس  ۀۀمادماد

  233233  ........................................................................................................................  عواقب تخلفات عواقب تخلفات ::سومسوم  وو  ییسس  ۀۀمادماد

  هشتم فصل
  متفرقهاحکام 

  220220  ........................................................................................................................  کارت هویت  کارت هویت  ::وچهارموچهارم  ییسس  ۀۀمادماد

  220220  ..........................................................................................................................  څارنواالنڅارنواالنلباس لباس ::وپنجموپنجم  ییسس  ۀۀمادماد

  222222  ................................................................  پیشنهاد مقرره ووضع طرزالعمل ها ولوایح  پیشنهاد مقرره ووضع طرزالعمل ها ولوایح  ::شمشموشوش  ییسس  ۀۀمادماد

  222222  ..................................................................................................................................  ئیئیثبت داراثبت دارا::وهفتموهفتم  ییسس  ۀۀمادماد

  222222  ................................................................................................................  نشریه اختصاصی  نشریه اختصاصی  ::هشتمهشتم  وو  ییسس  ۀۀمادماد

  222222  ..............................................................................................................................................      مهرمهر::ونهمونهم  ییسس  ۀۀمادماد

  221221  ............................................................................................................................................  تاریخ انفاذتاریخ انفاذ::چهلمچهلم  ۀۀمادماد
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 د څارنوالۍ د تشکیل او واک قانون
 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 ٰيبنم
 لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د یو سلو 
( فقره کې د درج شوي ۳څلوردېرشمې مادې په )

 حکم له مخې، وضع شوی دی.
 موخې

 دوه یمه ماده:
 ددې قانون موخې عبارت دي له:

د څارنوالۍ په تشکیل پورې د اړوندو چـارو  -۰
 .ولتنظیم
ورې د اړوندو د څارنوالۍ په واکونو او دندو پ-۰

 .ولچارو تنظیم
په  ولود قانون د ټینګښت او د عدالت د تأمین-۳

 منظور، د فردي او عامه حقوقو او آزادیو ساتنه.
د څارنوالۍ د ادارې د څارنواالنو او ملکـي  -۰

 .ولخدمتونو د کارکوونکو د ذاتي چارو تنظیم
ئي او تأدیبي مسـئولیت  د څارنواالنو په جزا-۰
 .ولارو تنظیمې د اړوندو چورپ

 اساسي )بنسټیزې( دندې
 درېیمه ماده:

 د الندې اساسي دندو لرونکې ده: ۍڅارنوال
د ټولو جرمونو تحقیق )څېړل( او د جزایـي  -۰

 څارنوالی  صالحیتوقانون تشکیل  
 فصل اول

 عمومی احکام
 مبنی

  اول:اول:  ۀۀمادماد
مادۀ  (۳فقرۀ ) این قانون به تأسی از حکم مندرج

، قانون اساسی افغانسـتان  ارمیکصدو سی وچه
 است. وضع گردیده

 اهداف
  دوم:دوم:  ۀۀمادماد

 ند از:ا این قانون عبارت اهداف
 څارنوالی. تشکیل امور مربوط به تنظیم  -۰
 هـا و صـالحیت  تنظیم امور مربوط  بـه   -۰

 .څارنوالیوظایف 
حراست از حقوق وآزادی های فـردی  و   -۳

ن عامه به منظور تحکیم حاکمیت قانون وتـْامی 
 عدالت.

 الن و کارکنـان څـارنوا تنظیم امور ذاتی  -۰
 .څارنوالی خدمات ملکی ادارۀ

تنظیم امور مربوط به مسئولیت جزائـی و   -۰
 .نڅارنواالتأدیبی 

 وظایف اسـاسی
  مادۀ سوم:مادۀ سوم:
 دارای وظایف اساسی ذیل می باشد: څارنوالی

و  تحقیق عموم جرایم و اقامۀ دعوی جزائی -۰
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ه محکمو کې د تورن پر خالف د پدعوي اقامه او 
 هغو تعقیبول.

د محکمود قطعي حکمونو اوتحقیق د جرم د  -۰
 نو څارنه.سلب د ځایود تنفیذدبهیر اود آزادۍ د

 خپلواکتو 
 څلورمه ماده:

قوې جزء ده،په خپلو اجراآتو  ئیهد اجرا ۍڅارنوال
 کې خپلواکه او د قانون د حکمونو تابع ده.

 د فعالیت ډول
 پنځمه ماده:

د څارنوالۍ اداره د مرکزي او سیمه ییز تشـکیل  
لرونکې ده چې د لوی څارنوال تر الس النـدې  

ـ کوي. سیمه ییزې څارنوالفعاليت  او  هۍ )والیتون
یوازې له خپلو اداري اجراآتـو څخـه    (ۍولسوال

 والي او اړوند ولسوال ته رپوټ ورکوي.
 دوه یم فصل

 د څارنوالۍ ترکیب او تشکیل
 تشکیل

 شپږمه ماده:
 د څارنوالۍ اداره جوړه ده له:

 .ۍد سترې محکمې څارنوال-۰
 د استیناف څارنوالۍ ګانې.-۰
 یه څارنوالۍ ګانې.ئابتدا -۳
 

 مرکزي تشکیالت

ــتهم د  ــه مــ ــب آن علیــ  رتعقیــ
 محاکم. 

نظارت  از جریان تحقیق جرم، تنفیذ احکام  -۰
 قطعی محاکم و محالت سلب آزادی.  

 استقاللیت
  م:م:چهارچهار  ۀۀمادماد

در اجـراآت  ، جرائیه بوده اجزء قوۀ  څارنوالی
 باشد. خود مستقل و تابع احکام قانون می

 طرز فعالیت
  مادۀ پنجم:مادۀ پنجم:

دارای تشکیل مرکزی و محلـی   څارنوالیادارۀ 
ه تحت اثر لوی څارنوال فعالیت می می باشد ک

نماید. څارنوالی های محلی )والیات و ولسوالی 
ها( صرف از اجراآت اداری خویش  به والی و 

 ولسوال مربوط گزارش می دهند.
 فصل دوم
 څارنوالیترکیب وتشکیل 
 تشکیل

  مادۀ ششم:مادۀ ششم:
 متشکل است از: څارنوالیادارۀ 
 ی ستره محکمه.څارنوال -۰
 ی استیناف.ی هاڅارنوال -۰
 ی های ابتدائیه.څارنوال -۳
 

 تشکیالت مرکزی
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 اوومه ماده:
 جوړه ده له: ۍڅارنوال ويهل (۰)
 لوی څارنوال. -۰
د جرمونو د تحقیق په چارو کـې د لـویې    -۰

 .څارنوالۍ مرستیالي
د قضایي تعقیب په چارو کې دلویې څارنوالۍ -۳

 مرستیالي.
چارو کـې د لـویې څـارنوالۍ    عسكري په -۰

 مرستیالي.
والۍ په اداري چـارو کـې د لـویې څـارن    -۰

 مرستیالي.
 د جرمونو د تحقیق د څارنوالۍ ریاست.-۰
 د قضایي تعقیب د څارنوالۍ ریاست.-۱
رو باندې د څارنې څـارنوالۍ  چاد تحقیق پر -۵

 ریاست.
د آزادۍ د سلب پرځایونواود حکمونـو پـر   -۰

 د څارنې د څارنوالۍ ریاست.باندې تنفیذ 
 ېد کورني او بهرنـي امنیـت پروړانـد   -۰۱

 ریاست . ۍڅارنوالد  ېد مبارز
د وړانـدې  د مسکراتو او مخدرو موادو پر -۰۰

 ریاست. ۍڅارنوالد مبارزې 
د د مبـارزې  وړانـدې  د اداري فساد پـر  -۰۰

 ریاست . ۍڅارنوال
د دتاوتریخوالي د منـع   وړاندېد ښځې پر-۰۳

 ریاست . ۍڅارنوال
 ړنې( او مطالعاتو ریاست.ېد تدقیق )څ-۰۰

  ::مادۀ هفتممادۀ هفتم
 متشکل است از: څارنوالی( لوی ۰)
 ارنوال.څلوی  -۰
ی در امـور تحقیـق   څارنوالمعاونیت لوی  -۰

 جرایم.
ی در امـور تعقیـب   څارنوالمعاونیت لوی  -۳

 قضایی.
 در امور عسکری. څارنوالیمعاونیت لوی  -۰
 در امور اداری. یرنوالمعاونیت لوی څا -۰
 ی تحقیـــق څـــارنوالریاســـت  -۰

 جرائم.
 ی تعقیب قضایی.څارنوالریاست  -۱
 تحقیق.موری نظارت براڅارنوالریاست  -۵
ــت  -۰ ــارنوالریاســ ــارت څــ  ی نظــ

ــلب آزادی ــالت سـ ــر محـ ــذ  بـ  و تنفیـ
 احکام.
ی مبارزه با جرایم علیـه  څارنوالریاست  -۰۱

 امنیت داخلی و خارجی.
ی مبارزه علیه مسکرات و نوالڅارریاست  -۰۰

 مواد مخدر.
ی مبـارزه علیـه فسـاد    څارنوال ریاست -۰۰

 اداری.
 ی منع خشونت علیه زن.څارنوال ریاست -۰۳
 

 ریاست تدقیق ومطالعات. -۰۰
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 .استد کورنۍ )داخلي(پلټنې ری-۰۰
 ریاست. ءداراالنشاتحريراتو او  د -۰۰
 ریاست. يپالیس دپالن او -۰۱
 ریاست. منابعو يدبشر -۰۵
 ریاست . ياوادار يدمال-۰۰
 ریاست. اطالعاتواړيكو او دعامه -۰۱
 دمشاورینوبورد . -۰۰
( فقره کـې د درج شـوو   ۰(ددې مادې په )۰)

 يدعـال  ۍڅـارنوال  ېکړنالره دلوی يادارو کار
 ږي.ېواسطه تصویب پهٰي شور
ـ  ،وسله والو ځواكونو)عسكري ( د۳)  ،وپولیس
 (تشـکیالتو  عسكري د او وظفینؤمدامنیت  يدمل
ادارو په چارو کې لویه څـارنوالي،   و نورولرونک

 ۰ ، ۵، ۱، ۰)( فقــرې پــه ۰ددې مــادې د )
 ېجزونو کې د درج شوو تشکیالتو لرونک( ۰۰او

 هم ده.
 

 ٰيعالي شور
 اتمه ماده:
د ښه تنظيمولو او ادارو د اجراآتو الندې د ترالس 
د  د سالم پرمخ بیولو د څارنې په منظـور، د هغو 

 شوري په الندې ترکیب جوړېږي: څارنوالۍ عالي
 لوی څارنوال د رئیس په توګه.-۰
 د لوی څارنوال مرستیاالن د غړو په توګه.-۰
کې د ( فقره ۰ې په )ماد ېاووم د ددې قانون-۳

 رئیسان، د غړو په توګه.درج شوو څارنوالیو 

 ریاست تفتیش داخلی. -۰۰
 ریاست تحریرات و داراالنشاء.-۰۰
 ریاست پالن و پالیسی.-۰۱
 ریاست منابع بشری. -27
 الی واداری.ریاست م-۰۰
 ریاست ارتباط واطالعات عامه . -۰۱
 بورد مشاورین . -۰۰
( ۰( طرزالعمل کاری ادارات مندرج فقـرۀ ) ۰)

ـ این ماده توسط شورای عالی لـوی   ارنوالی څ
 تصویب می گردد.

 ی در امــــور څــــارنوال( لــــوی ۳)
  پــولیس، قــوای مســلح، )عســکری 

ــ ــت  ظفینؤم ــایر امنی ــی وس  ادارات  مل
( دارای تشـکیالت  کریدارای تشکیالت عس

( ۰( فقرۀ )۰۰و ۰ ، ۵، ۱، ۰مندرج اجزای )
 می باشد. این ماده نیز

 شورای عالی
  مادۀ هشتم:مادۀ هشتم:

بهتراجراآت ادارات تحت اثر و به منظور تنظیم 
ادارۀ  شورای عالی  مراقبت از پیشبرد سالم آن ،

 گردد: به ترکیب ذیل ایجاد می څارنوالی
 به حیث رئیس. څارنواللوی  -۰
 به حیث اعضاء. څارنوالمعاونان لوی  -۰
( ۰ارنوالی های مندرج فقـره ) څرؤسای  -۳

 مادۀ هفتم این قانون به حیث اعضاء.
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 درېیم فصل
 واکونه او دندې

 واکونه او دندې ٰيد عالي شور
 نهمه ماده:

د الندې واکونـو  ٰي د څارنوالۍ د ادارې عالي شور
 او دندو لرونکې ده:

ژۍ، پالیسۍ ېدسترات ېڅارنوالۍ دادارلويې د -۰
 او کاري پالن تصویبول.

 د وړاندیز شوو جزایي او اداري موضوعګانو-۰
څېړل او تحلیل او په هکله یې د الزمو تصمیمونو 

 نیول.
د جرمي احصائیو څېړل، د جرمونو د ارتکا  -۳
لوړېدو د علتونو او انګېزې تحلیل او ګراف د د 

د تصمیم نیول او يې ارزول او د مخنیوي په هکله 
 له هغو سره مبارزه.

د څارنوالیو د استهداګانو په هکله د تصـمیم  -۰
 نیول.
رنواالنو د کاري ظرفیت د لوړولـو او د  د څا-۰

د مسلکي او اداري کادرونو د د ادارې څارنوالۍ 
 روزنې او زده کړې په منظور د تدبیرونو نیول.

د اړوندو ادارو د کلنیو رپوټونو او دوره یـي  -۰
رپوټونو اورېدل او په هکله یـې د الزم تصـمیم   

 نیول.
 کې د تقنیني سـندونو د برخه په اړوند کاري -۱

 مسودې برابرول.
او مسـلکي امتیـاز د    يد څارنواالنو دکادر-۵

 .ولتصویب ۀدرجې تثبیت او لوړول او د هغ

 فصل سوم
 ظایفو و صالحیت ها

 شورای عالیظایف و و صالحیت ها
  ::نهمنهم  ۀۀمادماد

 دارای صالحیت ها څارنوالی ادارۀ الیعشورای 
 باشد: وظایف ذیل میو
یسی و پالن کـاری  ، پالتصویب ستراتیژی -۰

 .څارنوالیادارۀ لوی 
موضوعات جزایی واداری  بررسی و تحلیل  -۰

 .پیشنهاد شده واتخاذ تصامیم الزم در زمینه
ــی،    -۳ ــای جرم ــائیه ه ــی احص  بررس

ــاال   ــزه ب ــل وانگی ــابی عل ــل و ارزی  تحلی
رفتن گراف ارتکا  جرایم و اتخاذ تصـمیم در  

 مورد جلوگیری و مبارزه با آن.
ی څارنوالتصمیم در مورد استهداآت اتخاذ  -۰
 ها. 
ارتقای ظرفیت کاری  اتخاذ تدابیر به منظور -۰

 تربیه و آموزش کادرهای مسـلکی ن و څارنواال
 .یڅارنوالادارۀ  واداری

استماع گزارش ساالنه و گزارش های دوره  -۰
 ای ادارات مربوط واتخاذ تصمیم الزم در زمینه.

ر عرصۀ کاری تهیه مسودۀ اسناد تقنینی  د -۱
 .مربوط
 تثبیــت وارتقــای درجــۀ امتیــاز     -۵

 ن وتصویب آن.څارنواالمسلکی وکادری 
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ــړنالرو   -۰ ــو او کـ ــدو الیحـ  د اړونـ
 . ولتصویب
د څارنواالنو د هویت )پېژندنې( د کـارت  -۰۱
 او د یونیفورم تثبیتول.ټاكل 
ـ -۰۰ بـودجې د   ۍد څارنوالۍ د تشکیل او کلن

 .ولطرحې تأیید
پورې د اړوندو نـورو   ېد څارنوالۍ په ادار-۰۰

چارو څېړل چې لوی څارنوال یې عالي شوري ته 
 محولوي.

د څارنواالنو او د ملکي خدمتونو د نـورو  -۰۳
کارکوونکو د شکایتونو څېړل او په هکله یـې د  

 تصمیم نیول.
 دفعالیت ډول ٰيشور يدعال
 لسمه ماده:

يت او د د څارنوالۍ د ادارې د عالي شورٰي د فعال
غونډو د جوړېدو ډول له هغې جال كړنالرې سره 
سم چې دنوموړې شـورٰي لخـوا تصـويبېږي،    

 تنظيمېږي.
 څارنوال واكونه او دندې یدلو
 يوولسمه ماده:

لوی څارنوال د الندې واکونو او دندو لرونکـی  
 دی:
په مرکز او والیتونو کې د ترالس الندې ادارو -۰

ـ رهبري   ابق د هغـو د او د قانون د حکمونو مط
 څارنه.اجراآتو 

 ریاست. ٰيد څارنوالۍ د ادارې د عالي شور-۰
 ېالنـد  زېاغ ترد قانون له حكمونو سره سم  -۳

نو الرښـوو اوامـرو   تـه د  ادارو او څارنواالنو

  .طرز العمل های مربوط تصویب لوایح و -۰
 تعیین کارت هویت و تثبیـت یونیفـورم   -۰۱

 ن.څارنواال
تائید طرح تشـکیل وبودجـۀ سـاالنۀ     -۰۰

 ی. څارنوال
 ادارۀ رسی سایر امـور مربـوط بـه   بر  -۰۰
به شـورای عـالی    لڅارنواکه لوی  الیڅارنو

 .محول می نماید
ن و سـایر  څـارنواال بررسی شـکایات   -۰۳

 کارکنان خـدمات ملکـی و اتخـاذ تصـمیم     
 در زمینه.

 طرز فعالیت شورای عالی
  مادۀ دهم:مادۀ دهم:

طرز فعالیت و تدویر جلسات شورای عالی ادارۀ 
ارنوالی طبق طرزالعمل جداگانه که توسط آن څ

 ردد، تنظیم می شود.شورى تصویب می گ
 څارنوالوظایف لوی و ها صالحیت 
  مادۀ یازدهم:مادۀ یازدهم:

ارنوال دارای صالحیت ها و وظایف ذیل څلوی 
 :می باشد

 درمرکز و والیات ادارات تحت اثر رهبری -۰
 .مطابق احکام قانون هاآنو مراقبت از اجراآت 

 ی.څارنوال ریاست از شورای عالی ادارۀ -۰
 بـــه اصـــدار اوامـــر وهـــدایات  -۳

ــر و  ــت اثـ ــارنواالن وادارات تحـ   څـ
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 او تصـمیمونو نظرونـو،   دهغوی دصادرول او 
 .تعديلول یا ول اوردول يا ییدتْا قرارونو

 پرضد دمتهمینو له حكمونو سره سم دقانون -۰
 ياحتیاط نورو او يمال ،يالخروج ممنوع دتعلیق،

  اودهغـــــو نیـــــول تـــــدبیرونو
 .کول رفع
حکمونو مطابق د نوو دلیلونـو د   قانون د د -۰

څرګندېدو په سبب په جزایي موضوعګانو کې د 
محکمو پر قطعي پرېکړو باندې د نـوې کتنـې   

 غوښتنه.
په جزایي موضوعګانو کې د سترې محکمې د -۰

دیوانونو پر قطعي پرېکړو باندې د نوې کتنې پـه  
د فوق العاده غونډې دجوړېدو پـه   ٰياړه د شور

ته د وړانـدیز   ٰياړه د سترې محکمې عالي شور
 وړاندې کول.

په جزایي قضیو او نورو موضوعګانو کـې د  -۱
 ٰيد سترې محکمې د عالي شوراړه نوې کتنې په 

نې پر د غوښت ٰيپه قضایي غونډو کې د هغې شور
 .كول بناء ګډون

په صورت کې له یوې څارنوالۍ څخه اړتيا د -۵
 بلې څارنوالۍ ته د تحقیق د واک سپارل.

د قانون د حکمونو مطابق د سترې محکمې  -۰
ته په جزایي قضیو کې د محکمـې د   ٰيعالي شور

 بدلولو وړاندیز.
 ،د څارنواالنو او نورو کارکوونکو مقررول-۰۱

ویا تعـدیل نظریـات، تصـامیم و    ید یا رد ئتا
ــام   ــابق احکـ ــا مطـ ــای آنهـ  قرارهـ

 قانون.
ــی    -۰ ــوع الخروجـ ــق وممنـ  تعلیـ

و سایر تدابیر احتیاطی ومالی علیه متهمین ورفع 
 احکام قانون. آن مطابق

ــر   -۰ ــد نظربــ ــۀ تجدیــ  مطالبــ
 فیصـــله هـــای قطعـــی محـــاکم در 

ــوعات جزا ــور  موض ــبب ظه ــه س ــی ب  ی
 دالیل جدید طبق احکام قانون.

ــورای  -۰ ــنهاد بـــه شـ  ارائـــه پیشـ
عالی ستره محکمه مبنی بر تدویر جلسۀ فـوق  
العاده آن شوری در رابطه به تجدید نظـر بـر   
ــای     ــوان ه ــی دی ــای قطع ــله ه  فیص

 جزایی . ستره محکمه درموضوعات
اشتراک در جلسات قضایی شورای عـالی  -۱

برتجدید نظردرقضایای جزایی ستره محکمه مبنی 
 شوری. ودرسایر موضوعات بنابردرخواست آن

تفویض صالحیت تحقیق درصورت لزوم از  -۵
ــک  ــیـ ــه څـ ــارنوالی بـ  ارنوالی څـ
 دیگر.
پیشنهاد تبدیل محکمه درقضایای جزایی به  -۰

 شورای عالی ستره محکمه مطابق احکام قانون.
 

ل تقرر، تبدیل، ترفیع، تقاعد، انفکاک وقبو-۰۱
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 عد، انفکاک او د استعفي منلتقا ، ترفیع،ولتبدیل
یا د قانون د حکمونو مطابق واکمنو مراجعو ته  او

 .كول د هغو وړاندیز
ــو، د -۰۰ ــو او مظنونین ــو متهمین  مجرمین

 دحقوقودرعایت څارنه .
ملي شوري او عندالمطالبه جمهور رئیس ته -۰۰

 د څارنوالۍ د اجراآتو د رپوټ وړاندې کول.
نـورو چـارو    د قانون د حکمونو مطابق د-۰۳

 سرته رسول.
 او واكونه دمرستیاالنو دندې ېادارد  ۍدڅارنوال

 دوولسمه ماده:
( د جرمونو د تحقيق په چارو كې د څارنوالۍ ۰)

 د مرستيال دندې او واكونه: ېدادار
د قانوني مودې په دننه كې د تحقيق د چارو  –۰

دمخ ته وړلو رهبري او سازمانول او د قـانون د  
 د دندو اعمالول.حكمونو مطابق 

د متهمينو د توقيف د قانوني والي په هكلـه   –۰
 دتحقیق د څارنواالنو د تصميم نيولو څارنه.

دمظنونينو او متهمينو له بې برخليك تـو    – ۳
څخه د مخنيوي لپاره د تحقيق څـارنواالنو تـه   

 دالرښوونې صادرول.  
 چاروپه موقع سره د لوی څارنوال مقام ته د – ۰

 دې كول. درپوټ وړان
د قانون د حكمونو مطابق  د لوى څارنوال  – ۰

مقام ته د متهمينو په وړاندې د تعليق او ممنـوع  

ارنواالن و سایر کارکنان ویا پیشنهاد څاستعفای 
 مراجع ذیصـالح مطـابق بـه احکـام      آن به
 قانون.
نظارت از رعایت حقوق مظنونین، متهمین  -۰۰

 ومجرمین .
ارنوالی به شورای څارائه گزارش اجراآت  -۰۰

 ملی و عندالمطالبه به رئیس جمهور.
 اجرای سایر امور مطابق احکام قانون . -۰۳
 ارنوالیڅیف وصالحیت های معاونان ادارۀ وظا

  مادۀ دوازدهم:مادۀ دوازدهم:
ــاون   و(۰) ــای مع ــالحیت ه ــایف وص  ظ

ــادارۀ  ــق څـــ  ارنوالی درامورتحقیـــ
 جرایم:
ــبرد   -۰ ــازماندهی پیشـ ــری وسـ  رهبـ

ــانونی    ــاد ق ــداخل میع ــق ب ــور تحقی  ام
ــام     ــابق احک ــایف مط ـــمال وظ  و اع

 قانون.
ارنواالن تحقیـق  څمراقبت از اتخاذ تصمیم -۰

 متهمین. قانونیت توقیفدرمورد 
ارنواالن تحقیق درجهت څاصدار هدایات به  -۳

 اجتنا  از بی سرنوشتی مظنونین و متهمین .
ارائه به موقع گزارش امور به مقـام لـوی   -۰
 ارنوال .څ
پیشنهاد حالت تعلیق و ممنوع الخروجـی   -۰

وسایر تدابیر احتیاطی ومالی علیه متهمین ورفع 
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الخروجي حالت او نـورو احتيـاطي او مـالي    
تدبيرونو د نيولو او د هغو د رفع كولو وړانـديز  

 كول.
څـارنوالۍ د   د( د قضايي تعقيب په چارو كې ۰)

 :ونهد مرستيال دندې او واك ېادار
له قانون سره دمطابقت له مخې دمركـز او  – ۰

واليتونو د استيناف څارنواليو داجراآتو رهبري او 
 سازمانول. 

د پورته يادو شوو څـارنواليو د رياسـت د    – ۰
نيول شوو تصميمونو په هكله مالحظه او د تصميم 

 نيول. 
په يادو پرېكړو كې  د قانون پـه تطبيـق او    – ۳

شتوالي په صورت كـې د  تاويل كې د تېروتنو د ن
استيناف د محكمو او سترې محكمې د اړونـدو  
 ديوانونو د پرېكړو د تْاييد په اړه د تصميم نيول. 

د استيناف د محكمو په پرېكړو كې د قانون  – ۰
په تطبيق او تاويل كې د تېروتنو د شـتوالي پـه   
صورت كې د استيناف محكمو د صادرو شـوو  

يول او د اعتـراض  پرېكړو پر وړاندې د تصميم ن
ترتيبول او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د 
سترې محكمې اړوندو ديوانونو ته د هغو وړاندې 

 كول.  
ې څـارنوالۍ د  لوی ( په عسكري چارو كې د۳)

له قـانون سـره    -۰:  ونهمرستيال دندې او واك
 ې په مركز او واليتونـو كـې د   ت له مخمطابقد

ــوی    ــام لـــ ــه مقـــ  آن بـــ
ـــوڅ ــام  ارنــ ــابق احکــ  ال مطــ

 قانون.
ــالحیت۰) ــایف وص ــای ( وظ ــاون  ه  مع

ــارنوالی در ۀادار ــور څـ ــب  امـ  تعقیـ
 قضایی:

رهبری وسازماندهی اجراآت څارنوالی های  -۰
والیات از حیث مطابقت بـا   استیناف مرکز و

 قانون.
مالحظه واتخاذ تصمیم درمـورد تصـامیم    -۰

 ریاست څارنوالی های فوق الذکر. ۀاتخاذ شد
تخاذ تصمیم مبنی بر تائید فیصـله هـای   ا -۳

محاکم استیناف ودیوان های مربـوط سـتره   
محکمه درصورت عدم موجودیت خطا در تطبیق 

 وتاویل قانون در فیصله های متذکره .
ــب  -۰ ــمیم وترتیــ ــاذ تصــ  اتخــ

ــادر   ــای ص ــله ه ــه فیص ــراض علی   ۀاعت
محاکم استیناف درصورت موجودیت خطـا در  

ــق و ــانون در  تطبیــ ــل قــ  تاویــ
ــدیم ف  یصــله هــای محــاکم اســتیناف وتق

ــوان  ــه دی ــتره   آن ب ــوط س ــای مرب  ه
 محکمه دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

ــایف و۳) ــاون   ( وظـ ــالحیت معـ  صـ
 عسکری:  لوی څارنوالی درامور

ــازماندهی  -۰  رهبــــــری وســــ
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رهبــري او  عســكري څــارنواالنو د اجراآتــو
 سازمانول.

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د سترې  -۰
محكمې د عسكري ديوان او استيناف محكمو د 

 پرېكړو په هكله د تصميم نيول. 
څـارنواالنو پـه    الندې عسكري  زېاغدتر  - ۳

 اجراآتو كې دقانونيت درعايتولو مراقبت.
د عسكري استيناف محكمو پر پرېكړو باندې  -۰

 او يا اعتراض په هكله د تصميم نيول.  د قناعت
داستيناف د عسكري محكمو پـر پرېكـړو    -۰

باندې د اعتراض وړاندې كول او د افغانسـتان  
اسالمي جمهوري دولـت د سـترې محكمـې    

 عسكري ديوان ته د هغه وړاندې كول.
 .واكونه اداري مرستيالي دندې اود  (۰)

ـ  ېد النـد اداري مرستیالي،  او دنـدو   وواكون
  دی: رونكىل
قانون د حكمونو مطابق له اړوندو مراجعـو  د -۰

سره په پوهـاوۍ كـې د څـارنوالۍ د ادارې د    
 بودجې او تشكيل ترتيبول.

د څارنوالۍ د ادارې د څارنواالنو او نـورو   –۰
 كاركوونكو د ذاتي چارو تنظيمول .

د اړوندو تقنيني سـندونو مطـابق د لـوى     –۳
مالي او تداركاتي  څارنوال تر الس الندې ادارو د

 خدمتونو وړاندې كول. 
 د څارنوالۍ د بودجې تطبيقول. –۰
د څارنوالۍ د ادارې د منقولو او نـامنقولو   –۰

والیات  اجراآت څارنواالن عسکری در مرکز و
ــا  ــت بـــ ــث مطابقـــ  از حیـــ

 قانون.
 محـاکم  د فیصله هایاتخاذ تصمیم در مور -۰

استیناف ودیوان عسکری ستره محکمه دولـت  
 .مهورى اسالمى افغانستانج
ــت   -۳ ــت قانونیـ ــت از رعایـ  مراقبـ

 در اجراآت څارنواالن عسکری تحت اثر.
اتخاذ تصمیم درمورد قناعت ویا اعتراض بر  -۰

 فیصله های محاکم استیناف عسکری .
فیصـله هـای محـاکم     تقدیم اعتراض بر -۰

ــتیناف وعســـــــکر   ی اســـــ
ــتره   ــکری س ــوان عس ــه دی ــدیم آن ب  تق

 .اسالمی افغانستانجمهورى  محکمه دولت
 .( صالحیت ها و وظایف معاونیت اداری ۰)

معاونیت اداری، دارای صالحیت ها ووظـایف   
 می باشد: ذیل
ی څـارنوال  ترتیب بودجه وتشـکیل ادارۀ  -۰

 .طبق احکام قانونط مراجع مربودرتفاهم با 
 کنانکارسایر ن وڅارنواالمور ذاتی تنظیم ا -۰

 ی.څارنوال اداری ادارۀ
تدارکاتی ادارات تحت  ئه خدمات مالی وارا -۳

 طبق اسناد تقنینی مربوط. څارنوالاثر لوی 
 ی.څارنوال ۀتطبیق بودج -۰
ــول   -۰ ــی منق ــت دارائ ــت و مراقب  حفاظ
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 يو مراقبت او ساتنه.تمنش
د څارنواالنو د ستاژ د دورې تنظيمـول او د   –۰

څارنواالنو او نورو اړوندو كاركوونكو د زده كړه 
نارونو او د ييزو كورسونو، كنفرانسـونو، سـيمي  

 ظرفيت لوړولو نورو پروګرامونو جوړول. 
د اړوندو تقنيني سندونو مطابق د نورو اداري  –۱

 واكونو او دندو ترسره كول. 
( د كورني او بهرني امنيت پـر وړانـدې د   ۰)

مبارزې د څارنواليو عمومي رياستونو، له نشه يي 
توكو او مسكراتو سره د مبـارزې د ځـانګړې   

ښځې پر وړاندې له تـاوتريخوالي   څارنوالۍ او د
سره د مبارزې د څارنوالۍ دنـدې او واكونـه د   
هغوى د ځانګړو قوانينو د حكمونو مطابق ترسره 

 كېږي.  
( د نورو رياستونو دندې او واكونه د قـانون  ۰)

 مطابق ترسره كېږي.  
 و برخـو ( د لوى څارنوال مرستياالن د اړوند۱)

نظر النـدې   واكونه او دندې د لوى څارنوال تر
 ترسره كوي.  

( د لوى څارنـوال مرستياالن هريو د اړوندو ۵)
اجراآت څېړي او د لـوى څارنواـل پـر     برخو

 وړاندې مسئول دي. 
( د لوى څارنوال په نه شـتون كـې، يولـه    ۰)

مرستياالنو څخه يې چې واك ورته سپارل شوى 
وي، د اړوندو چارو له ترسره كولو برسېره، پـه  

 م دلوى څارنوال واك اعمالوي.نورو برخو كې ه

 ی.  څارنوالغیر منقول ادارۀ  و
ــتاژ  -۰ ــیم دورۀ سـ ــارنواالتنظـ  ن څـ

  دویر کـــورس هـــای آموزشـــی،وتـــ
نار ها وسایربرنامه های ارتقای يسیم، کنفرانس ها
 ن وکارکنان مربوط.څارنواالظرفیت 

انجام سایر صالحیت ها و وظـایف اداری   -۱
 مطابق اسناد تقنینی مربوط.

( وظایف وصالحیت ریاست های عمـومی  ۰)
ــای  ــارنوالی هـ ــه څـ ــارزه علیـ  مبـ

ختصاصـی  امنیت داخلی وخارجی ، څارنوالی ا
 مبارزه با مواد مخدرومسـکرات وڅـارنوالی  

مبارزه با خشونت علیه زن مطابق بـه احکـام   
 گردد . می مالـقوانین خاص شان اع

ریاست ها طبـق   ری( وظایف وصالحیت سا۰)
 گردد . قانون اعمال می

صالحیت ها ووظایف  څارنوال( معاونان لوی ۱)
 څارنواـل بخش های مربوط را تحت نظر لوی 

 می نمایند. اعمال
ت آاز اجرایک  هروال ـڅارن( معاونان لوی ۵)

 والـڅارن ط وارسی ونزد لویبخش های مربو
 مسئول می باشند.

یکی از معاونـان   والـڅارن ( در غیا  لوی۰)
که به او تفویض صالحیت شده باشد، عالوه از 
اعمال صالحیت امور مربوط، صالحیت لـوی  

 کند. ل میها نیز اعما بخشرا درسائر څارنوال
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تحقيق په چارو كې د څارنوالۍ واكونه جرمونودد 
 او دندې

 ديارلسمه ماده:
د  ،د جرمونو د تحقیق په چارو کې ۍڅارنوال (۰)

 ده: واکونو او دندو لرونکې ېالند
د اړوندو واکمنو مراجعو له الرې د کشـفي  -۰

محضرونو د الس ته راوړلو یا د جرم له پېښـېدو  
ه د خبرله ترالسه کولو وروسته یا د هغـه د  څخ

په شتون سره، د جرمي قضیو پېښېدو په اړه د قراینو 
 .څېړل
د جرم د الزام د داليلو راټولول او مظنـون   -۰

 شخص ته د هغه انتسابول يا ردول. 
د جرمونـو  مراجعو څخه د کشف له واکمنو -۳

په پېښېدو پورې د اړوندو اضـافي سـندونو او   
ښتنه او د هغو د مرتکب پېژندنه او د مدارکو غو

په ډول باندې امـر او   ټولولواړوندو دالیلو د را
پدې برخه کې د تحقیق د بشپړتیا یا محاکمې په 

 بهیر کې الزمه الرښوونه.
د قانون د حکمونو مطابق واکمنې محکمې تـه د  -۰

د  او د اوسېدو ودانيو اوسېدنې د کور او نورو شخصي
د هغو د مؤقت بندولو د اجـازې د  ځایونو د تالشۍ یا 
 . وړاندیز وړاندې کول

د اهل خبره وو د نظر غوښتنه، پدې برخه کې -۰
یا د هغوی یا د هغو په واسـطه  الرښوونه الزمه 

پروړاندې شوي نظر د اعتراض په صورت کې د 

تحقیق  در امور څارنوالی صالحیت ها و وظایف
 جرایم

  ::سیزدهمسیزدهممادۀ مادۀ 
 دارای، تحقیـق جـرایم   اموردر  څارنوالی( ۰)

 باشد: وظایف ذیل میصالحیت ها و 
تحقیق قضایای جرمـی بعـد از دریافـت     -۰

 محاضــر کشــفی از طریــق مراجــع    
ذیصالح مربوط یا حصول اطالع از وقوع جرم 
ــرائ ــت قـــ ــا موجودیـــ  ن یـــ

 مبنی بر وقوع آن .
 جمــــع آوری دالیــــل الــــزام  -۰

 و انتسا  جرم یا رد آن به شخص مظنون.
مربوط بـه   اضافی مدارک و مطالبۀ اسناد -۳

 از مراجـع و شناسائی مرتکب آن  میوقوع جرا
 دالیل جمع آوری  به نحوهکشف و امر  ذیصالح
رهنمائی الزم در زمینـه در جریـان    مربوط و
ــ ــا   مالـاکـ ــق یـ ــیر تحقیـ  سـ
 محاکمه.

و  رهایشی تالشی منزل اجازۀارائه پیشنهاد  -۰
یا انسداد  ی شخصی ومسکونیسایر ساختمان ها

    قانون. طبق احکام به محکمۀ ذیصالحمؤقت آن 
ــره،  -۰ ــل خبـ ــر اهـ ــه نظـ  مطالبـ

 رهنمــائی الزم در زمینــه یــا تعیــین    
ــورت   ــر در صـ ــرۀ دیگـ ــل خبـ  اهـ
ــه    ــر ارای ــا نظ ــا ی ــه آنه ــراض علی  اعت
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 ټاکل. ووه خبر نورو اهل
د قانون د حکمونو مطابق د مظنون یا تورن د -۰

څارنې او توقیـف د   ۍ )نیولو(،احضار یا ګرفتار
 امر صادرول یا د هغه لغو کول.

د قانون د حکمونو مطابق واکمنې محکمې ته -۱
 دو وړاندیز.ېد تورن د توقیف د تمدید

مونو دنه په پام ـپه اجراآتو کې دقانون دحک-۵
کې نیولو په صورت کې دکشـفي محضـرونو   

 اعاده.
 د قانون د حکمونو مطابق د تورن د قضـایي -۰

 تعقیب په اړه د قرار صادرول.
تورن او د قانون د حکمونو مطابق د مظنون -۰۱

له عدلي تعقیب څخه انصراف یا د دعوي د اقامې 
د نه لزوم د قرار صادرول یا د جزایـي دوسـيې   

 تړل.
د قانون د حکمونو په حدودو کې په جـرم  -۰۰

پورې یا له هغه څخه د راپیدا شوو اړوندو ضبط 
 کله د تصمیم نیول.شوو شیانو په ه

په مالي جرمونو کې د تـورن د شـتمنۍ د   -۰۰
کنګلولو )انجماد( یا ضبط یا د تصرف د منع یا د 
اداري فساد او نورو هغو جرمونو په هکله چـې  

جبران ایجا   د د مال ردول یا د زیان ،مصادره
يا د قـانون د حكمونـو   کړي د تصمیم نیول و

 محکمې ته د هغو وړاندیز.مطابق 
د قانون د حکمونو مطابق، په بالمال تضمین -۰۳

  سط آنها.شده تو
ــا    -۰ ــار یـ ــر احضـ ــدور امـ  صـ

 گرفتــــاری، نظــــارت و توقیــــف 
 مظنون یا متهم یا الغای آن مطابق احکام قانون.

ــف  -۱ ــد توقیــ ــنهاد تمدیــ  پیشــ
 متهم به محکمۀ ذیصالح مطابق احکام قانون.

رعایت در صورت عدم  اعادۀ محاضر کشفی-۵
 .اجراآتاحکام قانون در 

ی مـتهم  تعقیب قضـائ صدور قرار مبنی بر  -۰
 قانون. ممطابق احکا

انصراف از تعقیب عدلی مظنون و متهم یا  -۰۱
حفـظ  اصدار قرار عدم لزوم اقامۀ دعوی یـا  

 ی مطابق احکام قانون.یدوسیۀ جزا
اتخاذ تصمیم در مورد اشیای ضبط شده  -۰۰

 متعلــــــق بــــــه جــــــرم 
ــدود   ــی از آن در حــ ــا ناشــ  یــ

 احکام قانون.
یا ضبط یا اتخاذ تصمیم  در مورد انجماد  -۰۰

منع تصرف دارایی متهم در جرایم مالی یا فساد 
اداری و سایرجرایمی که ایجا  مصـادره، رد  

ــ   الـمـــــــــــــــــ
 یـــا جبـــران ضـــرر را نمایـــد یـــا 
 پیشـــنهاد آن بـــه محکمـــه مطـــابق 

 احکام قانون.           
ــتهم از   -۰۳ ــائی مـ ــه رهـ ــر بـ  امـ
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پرته له توقیف څخه د تـورن پـه    ۀسره یا له هغ
 خالصون امر یا د نورو احتیاطي تدبیرونو نیول.

محکمې ته د تورن د دندې د تعلیق وړاندیز، -۰۰
صورت کې چې د تحقیق بهیر له ګډوډۍ  ۀپه هغ

 )خنډ( سره مخامخ وي.
فذه قوانينو مطابق د اساسي قانون او نورو نا-۰۰

 د مظنونينو او تورنو د حقوقو رعايتول.
د قانون د حكمونو مطابق د نورو دندو او  -۰۰

 واكونو ترسره كول.
(د تحقیق څارنوال مکلف دی، ددې مـادې د  ۰)
و ا ۰۰- ۰۰- ۰۱-۰ - ۵- ۱)( فقرې د ۰)

جزونو په درج شوو احوالو کې د اړونـدې  ( ۰۳
 رخه کې واخلي.څارنوالۍ د رئیس تأیید پدې ب

ریاست د قضايي تعقيب په چارو كې د څارنوالۍ 
 واكونه او دندې

 څوارلسمه ماده:
د قضايي تعقيب په چارو كې څارنوالۍ د النـدې  

 واكونو او دندو لرونكې ده:
تحقيق او اتهـام  د مطابق قانون دحکمونود – ۰

ليك د پاڼو څېړل او د ترالسه شوو پـايلو او د  
په اړه د څارنوالۍ د قـرار   تورن د قضايي تعقيب

 تحليلول.
د  يدرهـای د تورن قانون دحکمونو مطابق د – ۰

  قرار صادرول .
په قرار او په اتهام لیک کې دمندرج تحقیق  – ۳

به تضمین بالمال یا بدون آن یـا اتخـاذ   توقیف 
 یگر طبق احکام قانون.تدابیر احتیاطی د

 پیشــــنهاد تعلیــــق وظیفــــه  -۰۰
 مـــتهم بـــه محکمـــه در صـــورتیکه 

    جریان تحقیق به اخالل مواجه باشد.
رعایت حقوق مظنونین ومتهمین مطـابق   -۰۰

ــوانین   ــایر قـ ــی وسـ ــانون اساسـ  قـ
 نافذه .
انجام سایر وظایف و صالحیت ها مطابق  -۰۰

 احکام قانون.
ت، در احواـل  تحقیق مکلف اس څارنوال (۰)

 ۰۰- ۰۰- ۰۱-۰ - ۵- ۱مندرج اجزای )
ی څارنوال( این ماده تائید رئیس  ۰( فقرۀ )۰۳و 

 زمینه اخذ نماید .  مربوط را در
 اموردر  څارنوالیریاست وظایف ها و  صالحیت

 تعقیب قضائی
  ::چهاردهمچهاردهممادۀ مادۀ 

تعقیب قضائی دارای صالحیت  اموردر  څارنوالی
 :باشد وظایف ذیل میو  ها
بررسی اوراق تحقیق واتهامنامـه و تحلیـل   -۰

ی مربوط مبنی بـر  څارنوالو قرار  نتایج حاصله
 تعقیب قضایی متهم مطابق احکام قانون .

اصدارقرار رهایی متهم مطابق بـه احکـام    -۰
 قانون .

 تائيـــد قـــرار ونتـــایج حاصـــله  -۳
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ــایلو ــوتْا دپ ــا دهغ ــد ی ــادو د او ولرد یی  ی
پـه موخـه الزمـې     نیمګړتیاوودله منځه وړلـو 

 الرښوونې.
د  د قضايي غونډو له نېټې او وخت څخـه  – ۰

 عالقه لرونكو اشخاصو خبرول. 
د محكمې پر وړاندې د څرګندونو د وړاندې – ۰

كولو او له اقامه شوې دعوٰي څخه د دفـاع پـه   
 منظور په قضايي غونډو كې ګډون كول. 

د هغو مسايلو استدالل او تحليلول چـې د   – ۰
قضيې د څېړنې په وخت كې په محكمـه كـې   

 مطرح كېږي.  
او پرېكړې باندې اعتراض د محكمې پر قرار  – ۱

 يا قناعت كول. 
د تر توقيف الندې تورن د برخليك په هكله  – ۵

د محكمې له تصميم او قرار يا حكـم څخـه د   
 آزادۍ د سلب مراجعو ته خبر وركول. 

د هغه تورن په هكله چې د محكمې په قطعي  – ۰
حكم د آزادۍ د سلب په تنفيذي جزاء محكـوم  

ي او يا ونيول شوى نه شوى او تر توقيف الندې 
ي، د پوليسو مراجعو تـه خبـر   وخوشې شوى 
 وركول.  

د قانون د حكمونو مطابق د نورو دندو او  – ۰۱
 واكونو ترسره كول.

 
حکمونوپه تنفیذکې د د تحقیق په چارواو

از تحقیق مندرج اتهامنامه یا رد آن و رهنمـایی  
ــواقص  ــع نـــــ  الزم در رفـــــ

 کور.مذ
مطلع ساختن اشخاص ذیعالقه از تـاریخ و  -۰

 زمان جلسات قضائی.
اشتراک در جلسات قضائی به منظور ارائه  -۰

 توضــــــیحات و دفــــــاع از  
 در پیشـــگاه اقامـــه شـــده ی ادعـــو
 محکمه.

حین رسیدگی ی که مسایل و تحلیل استدالل -۰
ـ  ــیه در محکمـــ ــرحقضــ  ه مطــ

 .می گردد
 ه.محکم  ۀفیصلو  اعتراض یا قناعت برقرار -۱
اطالع به مراجع سلب آزادی از تصـمیم و  -۵

 قــــرار یــــا حکــــم محکمــــه 
ــتهم   ــت مــ ــورد سرنوشــ  در مــ

 تحت توقیف.
اطالع به مراجع پولیس در مورد متهمی که -۰

به حکم قطعی محکمه  به جزای تنفیذی سـلب  
ــف  ــده و تحــت توقی آزادی محکــوم گردی

 قرارنگرفته و یا رها شده باشد.
و صالحیت ها مطـابق  انجام سایر وظایف -۰۱

 احکام قانون.
 

درامور تحقیق  څارنوالیصالحیت ها و وظایف 
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 دڅارنوالۍ واکونه  او دندې
 پنځلسمه ماده:

د تحقيق په چارو او د حكمونو په تنفيذ كې  (۰)
 واکونو او دندو لرونکې ده: ېدالند ۍڅارنوال

د تحقیق په مراجعو کې د اجراآتو له قانونیت -۰
 څخه څارنه.

په جزایي قضیو کې د محکمو د قرارونو او  -۰
 پرېکړو له تطبیق او تنفیذ څخه څارنه.

تـر څـارنې )نظـارت(،توقیف النـدې،     د  -۳
په هکله دقـانون  اشخاصو  محبوسو، محجوزو 
کې نیولـو څخـه د ډاډ پـه    دحکمونو له په پام 

 منظور، د آزادۍ دسلب له ځایونو څخه څارنه.
د ترڅارنې، توقيـف النـدې، محبوسـو،     -۰

اشخاصو د شـکایتونو اورېـدل او د   محجوزو 
 غوښتنلیک اخیستل.

زادۍ د آاو د توقيـف   له غیر قانوني نیولـو -۰
ټاكـل  سلب په ځایونو کې له توقیف او له قانوني 

 توقیف مخنیوی. مودې څخه د زیاتشوې 
محبسونو او د  په څارنتونونو، توقیف ځایونو،-۰

اطفالو د اصالح او روزنې په مرکزونو کـې لـه   
اعاشې او اباتې او د بشر د حقوقو  روغتیا ساتنې،

 يله په پام کې نیولو څخه څارنه او د اړوندو تقنین
لـه نومـوړو    له احوالو سره سم سندونو مطابق

ي مرکزونو ته تر څارنې ځایونو څخه بهر روغتیای
یا توقیف الندې ناروغو محبوسینو، محجوزینو د 

 وتنفیذ احکام
  ::پانزدهمپانزدهم  مادۀمادۀ
تحقیق و تنفیذ احکـام   اموردر  څارنوالی( ۰)

 باشد: ذیل می ووظایف صالحیت ها دارای
ــت   -۰ ــارت از قانونیــــ  نظــــ

 مراجع تحقیق.در اجراآت 
فیصـله  قرار ها و نظارت از تطبیق و تنفیذ  -۰

ــایای   ــاکم در قضــ ــای محــ  هــ
 .ییجزا
نظارت از محالت سلب آزادی به منظـور   -۳

  احکـام قـانون در مـورد    رعایت اطمینان از
، محبـوس و  توقیـف  اشخاص تحت نظارت،

 محجوز .
استماع شکایات واخذ درخواست  اشخاص  -۰

 محبوس ومحجوز. تحت نظارت، توقیف،
ی جلوگیری از گرفتاری و توقیف غیرقانون -۰

در محالت سلب آزادی و توقیف بیشتر از میعاد 
 قانونی. معین
نظارت از رعایت حفظ الصحه، اعاشـه و   -۰

 اباتـــــه و رعایـــــت حقـــــوق 
ــا،   ــه هـ ــارت خانـ ــری در نظـ  بشـ
توقیف خانه ها ،محابس و مراکز اصالح وتربیت 
ـــقال   ــر انتــ ـــفال و امــ  اطــ
اشخاص تحت نظارتیـا توقیـف ومحبوسـین    

ال بـه مراکـز   مریض حسب احو ومحجوزین
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 لېږدولو امر.
د محکومیت د مودې له تېرېدو یا د مجازاتو -۱

ر وخت خوشـې  پله عفوې وروسته د محکومینو 
 کول.
( ۰ددې قانون د درېیمې مـادې د )  ۍ(څارنوال۰)

کوالی په وزارتونو او دولتي  يجزء په استثني نش
 پورې د اړوندو نورو چارو څارنه وکړي.ادارو 

 د تدقیق او مطالعاتو د ریاست واکونه او دندې
 شپاړسمه ماده

ــت  ــاتو ریاســ ــدقیق او مطالعــ  د تــ
 واکونو او دندو لرونکی دی: ېد الند
د هغو جزایي دوسیو تـدقیق چـې د لـوی    -۰

د مرستیاالنو لخوا محولېږي او  ۀیا د هغ څارنوال
 ل.په هکله یې دنظر څرګندو

د څارنوالیو د استهداګانو په وړاندې د قانوني -۰
 مشورو برابرول او وړاندې کول.

د د جرمونو د احصائیې برابرول او ترتیب او -۳
 بانک تنظیمول. يجرمي قضیو د معلومات

د اړوندو تقنیني سندونو د مسودو برابرول او -۰
 ترتیب.

د څارنوالۍ په مسلکي کادر پورې د اړونـدو  -۰
تألیفاتو تدقیق او مطالعه او په هکله یې د  رسالو او

 نظر څرګندول.
څارنوالۍ د کاري الیحـو، کـړنالرو او   د  -۰

 الرښودونو طرح او ترتیبول.

صحی خارج از محالت مذکور طبـق اسـناد   
 تقنینی مربوط.

رهائی به موقع محبوسین بعـد از سـپری    -۱
 نمودن مدت محکومیت یا عفو مجازات .

ــتثنای  ۰) ــه اســ ــارنوالی بــ  ( څــ
( مادۀ سوم این قانون نمی تواند سـایر  ۰جزء )

امور مربوط به وزارت ها و ادارات دولتـی را  
 نظارت نماید. 

 ریاست تدقیق ومطالعات حیت ها ووظایفصال
  مادۀ شانزدهم:مادۀ شانزدهم:

ــات دارای   ــدقیق و مطالعـ ــت تـ  ریاسـ
 ها و وظایف ذیل می باشد:صالحیت

تدقیق دوسیه های جزایی که از طرف لوی  -۰
څارنوال یا معاونان وی محول می گردد و ابراز 

 نظر در زمینه.
ــای   -۰ ــوره هـ ــه مشـ ــه وارائـ  تهیـ

 ی ها.څارنوال قانونی در برابر استهداآت
 تهیــــه و ترتیــــب احصــــائیۀ  -۳
 جرایم وتنظیم بانک معلوماتی قضایای جرمی . 
تهیه وترتیب مسوده های اسـناد تقنینـی    -۰

 مربوط.
تدقیق ومطالعه رساله ها وتالیفات مربوط به  -۰

 ی وابراز نظر در زمینه.څارنوالکادر مسلکی 
طرح وترتیب لوایح طرزالعمل ها ورهنمود  -۰

 ی.څارنوالری های کا
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د نورو هغو دندو سرته رسول چـې د لـوی   -۱
 وال لخوا محولېږي.ـڅارن

 څلورم فصل
واکونه او  د سترې محکمې د څارنوالۍ تشکیل،

 دندې
 ۍد سترې محکمې څارنوال

 اوولسمه ماده:
د څارنوالۍ د ادارې په  ۍد سترې محکمې څارنوال

مرکز کې فعالیت کوي او د الندو برخو لرونکې 
 ده:
 .ۍد عمومي جزاء څارنوال-۰
 .ۍد عامه امنیت پرخالف د جرمونو څارنوال-۰
د کورني او بهرني امنیت پرخالف جرمونو او -۳

د ملي امنیت د لـوي ریاسـت د منسـوبینو د    
 .ۍي جرمونو پرخالف څارنوالوظیفو
امنیت  يدمل ،و، پولیسوسله والو ځواكونو د-۰
تشکیالتو لرونکـو نـورو    عسكري ظفینواو دؤم

 .ۍادارو دوظیفوي جرمونو څارنوال
 .ۍد اداري فساد د جرمونو څارنوال-۰
د مخدرو مـوادو او مسـکراتو د جرمونـو    -۰

 .ۍڅارنوال
 .ۍد اطفالو د جرمونو څارنوال-۱

 
 

دڅارنوالۍ  واکونه  ېمحکمې په چاروک د سترې

انجام سایر وظایفی کـه از طـرف لـوی     -۱
 محول می گردد. څارنوال

 چهارمفصل 
ستره  څارنوالی  وظایفصالحیت ها و ، تشکیل

 محکمه
 ی ستره محکمهڅارنوال

  ::مادۀ هفدهممادۀ هفدهم
 څارنوالیستره محکمه درمرکز ادارۀ  څارنوالی

 فعالیت نموده ودارای بخش های ذیل می باشد:
 ی عمومی.ی جزاڅارنوال -۰
ــارنوال -۰ ــه څــ ــرایم علیــ  ی جــ

 امنیت عامه. 
ــارنوال -۳ ــت   څ ــه امنی ــرایم علی  ی ج

منسـوبین   یفـوی ظجرایم و داخلی وخارجی و
 ریاســــت عمــــومی امنیــــت   

 ملی.
ی جرایم وظیفوی قـوای مسـلح،   څارنوال -۰

ین امینت ملـی و سـایر ادارات   ظفؤمپولیس، 
 عسکری. دارای تشکیالت

 اری.ی جرایم فساد ادڅارنوال -۰
 ی جرایم مواد مخدر و مسکرات.څارنوال -۰
 ی جرایم اطفال.څارنوال -۱

 
 
ی درامورستره څارنوالصالحیت ها و وظایف 
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 او دندې
 اتلسمه ماده:

د الندو واکونـو او   ۍد سترې محکمې څارنوال
 ده: ېدندو لرونک

د قانون له حکمونوسره سم فرجام غوښتل یا -۰
 له هغه څخه انصراف . 

د قانون د حکمونو مطابق د استیناف دمحکمو -۰
 پرجزایي پرېکړو باندې اعتراض.

وښتنې او د سترې محکمې د نوې د فرجام غ-۳
 کتنې په پړاو کې د قضیې تعقیبول.

د دیوان د غړو یـا اړونـدو مستشـارانو د     -۰
شفاهي یا لیکلیو پوښتنو په وړاندې د معلوماتو او 

 څرګندونو وړاندې کول.
د نورو هغو دندو سرته رسول چې دقانون له -۰

 حکمونوسره سم د لوی څارنوال لخوا محولېږي.
 لپنځم فص

 د استیناف د څارنوالیو تشکیل، واکونه او دندې
 تشکیل

 نولسمه ماده:
 هـــر والیـــت د اســـتیناف څـــارنوالۍ 
 لرونکــی دی چـــې خپلـــې دنـــدې او  
 واکونه ددې قانون د حکمونو مطابق اعمالوي.

 
 

 د استیناف د څارنوالۍ ترکیب

 محکمه
  ::هجدهمهجدهم  مادۀمادۀ

صـالحیت هـا   ستره محکمه دارای  څارنوالی
 باشد: ذیل می وظایفو
طبق احکام آن انصراف ازیا  فرجام خواهی -۰

 . قانون
یـی محـاکم   اعتراض بر فیصله های جزا -۰

 استیناف مطابق احکام قانون.
تعقیب قضیه در مرحلۀ فرجـام خـواهی    - ۳

 وتجدید نظر ستره محکمه.
ارائه معلومات وتوضیحات دربرابر پرسش  -۰

های شفاهی یا تحریری اعضـای دیـوان یـا    
 مستشاران مربوط.

انجام سایر وظایفی که طبق احکام قانون از  -۰
 .گرددمی ارنوال محولڅطرف لوی 

 فصل پنجم
ی های څارنوالتشکیل، صالحیت ها ووظایف  
 استیناف
 تشکیل

  ::نزدهمنزدهم  مادۀمادۀ
استیناف می باشدکه  څارنوالیدارای  هر والیت

وظایف و صالحیت های خویش را مطابق احکام 
 می نماید. این قانون اعـمال

 
 استیناف څارنوالیترکیب 
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 شلمه ماده:
 د الندو برخو لرونکې ده: ۍد استیناف څارنوال

 .ۍد تحقیق څارنوال د جرمونو -۰
 .ۍد قضایي تعقیب څارنوال-۰
آزادۍ د د تنفیـذ او  حکمونـو د  د د تحقیق، -۳

 .ۍسلب د ځایونو پر اجراآتو باندې د څارنې څارنوال
 د استیناف د څارنوالۍ واکونه او دندې

 یوویشتمه ماده:
و ا۰۰، ۰۰)ددې قانون پـه   ۍد استیناف څارنوال

دنـدې د   مادو کې درج شوي واکونـه او  (۰۰
اړوند والیت په حوزه کې پـه النـدې توګـه    
اعمالوي، خودا چې قانون بل ډول حکم کـړی  

 وي:
په اړونده ساحه کې په ابتدائیه څارنوالیو کې د -۰

 تحقیق د مراجعو له اجراآتو څخه څارنه.
د والیت په حوزه کې د هرې اړوندې برخې -۰

 داجراآتو له قانونیت څخه څارنه.
ونو مطابق د ابتدائیه څارنوالیو د قانون د حکم-۳

 د تصمیمونو او قرارونو تأیید  یا ردول.
د قانون د حکمونو مطابق د ابتدائیه محکمې -۰

پر صادر شوي حکم باندې د استیناف غوښتنه یا 
 له هغه څخه انصراف.

 د استیناف په پړاوکې دقضیې تعقیبول.-۰
د محاکمې په بهیر کې د خوشې شوي تورن د -۰

د توقیف د تمدید غوښتنه یـا   وا د تورنتوقیف ی

  بیستم:بیستم:  مادۀمادۀ
 دارای بخش های ذیل مـی  استیناف څارنوالی
 باشد:
 .ی تحقیق جرایمڅارنوال -۰
 .ی تعقیب قضاییڅارنوال -۰
ــارنوال -۳ ــارتی څ ــراآت   نظ ــر اج  ب

 تحقیــق، تنفیــذ احکــام و محــالت ســلب 
 .آزادی

 استیناف څارنوالیصالحیت ها و وظایف 
    مادۀ بیست ویکم:مادۀ بیست ویکم:

مندرج وظایف  صالحیت ها و استیناف څارنوالی
ۀ ( این قانون  را در حـوز ۰۰و ۰۰، ۰۰مواد )

والیت مربوط حسب ذیل اعمال می نماید، مگر 
 :اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد

نظارت از اجـراآت مراجـع تحقیـق در     -۰
 مربوط.  څارنوالی های ابتدائیه در ساحۀ

نظارت از قانونیت اجراآت هر بخش مربوط  -۰
 در حوزۀ والیت.

تائید یا رد تصامیم وقرار های څارنوالی های  -۳
 قانون. ائیه طبق احکامابتد
استیناف خواهی بر حکم صادره محکمـۀ   -۰

 .طبق احکام قانونآن   انصراف ازابتدائیه یا 
 تعقیب قضیه در مرحلۀ استیناف. -۰
ــده   -۰ ــا ش ــتهم ره ــف م ــۀ توقی  مطالب

ــتهم در    ــف مـ ــد توقیـ ــا تمدیـ  یـ
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د خوشې کېدو پر امر باندې اعتراض  ودهغو تورن
چې د توقیف تمدید یې له محکمې څخه غوښتل 

 شوی وي.
د مـالي تعویضـاتو د   او د مجازاتو د تنفیذ -۱

په منظور د احتیاطي تـدبیرونو د نیولـو   تضمين 
 غوښتنه.

د قانون د حکمونـو مطـابق د اسـتیناف د    -۵
باندې قناعت یا نـه   ېکمې پر قرار او پرېکړمح

 قناعت.
 د استیناف او فرجام غوښتنې نه جواز

 دوه ویشتمه ماده:
حاالتو  ې( د استیناف او فرجام غوښتنه په الند۰)

 کې جواز نلري:
یه محکمې د جنحې په جـرم  ئکه چېرې ابتدا-۰

ـ کې تر یوه کاله پورې پر حبس یان ء جـزا  يدغ
حکم کړی وي، څارنوال ې پورترسل زره افغانیو 

 غوښتنه وکړي.استيناف  ېی چنشي کوال
که چېرې د استیناف محکمې، د جنحې پـه  -۰

 ءجزا يدغجرم کې تر دوه کاله پورې په حبس یان
دواړو جـزاوو حکـم   په یا  ۍتر دوسوه زره افغان
نشي کوالی د فرجام غوښتنه  ۍکړی وي، څارنوال

 وکړي.
وښـتنې وړ  (د استیناف څارنوال د فرجـام غ ۰)

دوسیې په مرکز کې د سترې محکمې څـارنوالۍ  
 ته استوي.

 اعتراض او نه قناعت

ــراض   ــا اعتـ ــه یـ ــان محاکمـ  جریـ
ــر ــد   ب ــه تمدی ــین ک ــائی متهم ــر ره  ام

 مــــه مطالبــــه توقیــــف آن از محک
 شده باشد.  

مطالبۀ اتخاذ تدابیر احتیاطی بـه منظـور    -۱
 تضمین تنفیذ مجازات و تعویضات مالی . 

قناعت و عدم قناعت به قـرار و فیصـلۀ     -۵
 محکمۀ استیناف طبق احکام قانون.

 عدم جواز استیناف و فرجام خواهی
  مادۀ بیست ودوم: مادۀ بیست ودوم: 

( استیناف وفرجام خواهی در حاالت ذیـل  ۰)
 واز ندارد:ج
هرگاه محکمۀ ابتدائیه درجرم جنحه الـی   -۰

یکسال حبس یا جزای نقدی الی مبلغ یکصـد  
هزار افغانی جزاء حکم نموده باشد، څارنواـل  

 نمی توانداستیناف خواهی نماید.
هرگاه محکمۀ استیناف درجرم جنحه الـی   -۰

دوسال حبس یا جزای نقدی  الی مبلغ دوصـد  
 اء حکـم نمـوده   هزارافغانی یا هـر دو جـز  

 ارنوال نمی تواند فرجام خواهی نماید.څباشد، 
(څارنوال استیناف دوسیه های قابل فرجـام  ۰)

خواهی را در مرکز به څارنوالی ستره محکمـه  
 ارسال می نماید.

 
 اعتراض وعدم قناعت
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 درویشتمه ماده:
وال د برخو د څـارنواالنو  ـ( د استیناف څارن۰)

او د ښاري ابتدائیه څارنواالنو او اړوندو ولسوالیو 
 ،د څارنواالنو قرار تر غور او څېړنې الندې نیسي

د  ه تصـمیم نیسـي.  د رد یا تأیید په هکل ۀد هغ
صادر شوي قرار د رد او نه قناعت په صـورت  

خپل دالیل څرګنـدوي او د ایجـا   پـه     ،کې
صورت کې د تصحیح په غرض اړوندې مرجع ته 

 الرښوونه کوي.
ېرې د ابتدائیه څارنوال قرار د محکمې که چ(۰)

پر حکم یا قرار باندې پـر قناعـت والړوي، د   
کم یـا قـرار   استیناف څارنوال کوالی شي پر ح

باندې خپل د رد یا نه قناعت دالیل څرګند کړي 
او په ټاکلې موده کې یې د اسـتیناف اړونـدې   

 محکمې ته واستوي.
 ته د دوسیې استول ېد څارنوالۍ ادار

 یشتمه ماده:څلېر
وال د جنایت په ـ(که چېرې د استیناف څارن۰)

جرم کې د ابتدائیې یا استیناف د محکمې پر حکم 
د حکمونـو  قناعت وکړي، ددې قانون او پرېکړې 

 دله په پام کې نیولو سره دوسیه د وروسـتي تصـمیم   
 .نیولو لپاره د سترې محکمې څارنوالۍ ته استوي

(که چېرې لوی څارنوال یا د قضایي تعقیـب  ۰)
مرستیال د جنایت په جرم کې د صادرشوي حکم 

تصمیم سره په اړه د سترې محکمې د څارنوالۍ له 

  بیست وسوم:بیست وسوم:  مادۀمادۀ
ن بخش څارنواالقـرار استیناف لاوـڅارن(۰)

ن څـارنواال  ون ابتدائیه شـهری  څارنواالها و 
ولسوالی های مربوط را غور و بررسی نمـوده،  
در مورد رد یا تائید آن تصمیم اتخاذ می کنـد.  

 ه،عدم قناعت به قرار صـادر رد و در صورت 
توضیح و در صـورت ایجـا    خود را دالیل 
 تصحیح بـه مرجـع مربـوط هـدایت      غرض
 .می دهد

قناعت  ابتدائیه مبنی بر څارنوالقرار (هرگاه ۰)
استیناف  څارنوالکم یا قرار محکمه باشد، به ح
دالیل رد و عدم قناعت خویش را بـر   تواند می

 حکم یا قرار توضیح نموده و در موعـد معـین   
ــوط   ــتنیاف مربـ ــۀ اسـ ــه محکمـ  بـ

 .ارسال نماید
 څارنوالیۀ ادارارسال دوسیه به 

  بیست و چهارم:بیست و چهارم:  مادۀمادۀ
فیصـلۀ  حکم و به استیناف  څارنوالهرگاه ( ۰)

در جـرم جنایـت   استیناف  دائیه یاابت محکمۀ
 هدوسی با رعایت احکام این قانون ،قناعت نماید

ستره  څارنوالیرا غرض اتخاذ تصمیم بعدی به 
 نماید. می ارسالمحکمه 

معاون تعقیب قضایی یا  څارنوالهرگاه لوی ( ۰)
مبنـی بـر    ی ستره محکمه څارنوالبه تصمیم 

قناعت به حکم صادره در جرم جنایت موافـق  
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، د خپلې فرجام غوښـتنې غوښـتنلیک د   موافق نه وي
 دالیلو په یادولو سره اړوندې مرجع ته وراستوي.

 شپږم فصل
 د ابتدائیه څارنوالیو تشکیل، واکونه او دندې

 د ابتدائیه څارنوالیو جوړېدل
 پنځه ویشتمه ماده:

 د والیت په مرکز او ولسوالیو ۍابتدائیه څارنوال 
ا د محکمو د ښاري ناحیو)له ابتدائیه محکمو ی او

د استیناف د  (دیوانونو سره موازي يجزایي ابتدای
 اړوندې څارنوالۍ ترالس الندې جوړېږي.

 
 د ابتدائیه څارنوالیو ترکیب

 شپږویشتمه ماده:
 د الندې برخو لرونکې ده: ۍابتدائیه څارنوال

 .ۍد جرمونو د تحقیق څارنوال-۰
 .ۍد قضایي تعقیب څارنوال-۰
تو آدمراجعو داجراباندې  د حکمونو پر تنفیذ -۳

 .ۍد څارنې څارنوال
 د اداري کارکوونکو څارنوالي.-۰
 

 والۍ واکونه ند ابتدائیه څار
 او دندې

 اووه ویشتمه ماده:
 د برخـــو ټـــولې  ۍابتدائیـــه څـــارنوال

 دندې او واکونـه پـه اړونـده حـوزه کـې      

خویش را بـا   درخواست فرجام خواهینباشد، 
 .ذکر دالیل به مرجع مربوط ارسال می نماید

 مششفصل 
های  څارنوالی و وظایف   صالحیت ها، تشکیل

 ابتدائیه
 های ابتدائیه څارنوالیایجاد 

  ::بیست وپنجمبیست وپنجممادۀ مادۀ 
 وولسوالی  والیت وابتدائیه در مرکز  څارنوالی
دائیـه یـا   ی ) موازی با محاکم ابتشهر نواحی 

دیوان های ابتدائی جزائی محاکم( تحـت اثـر   
 می گردد.څارنوالی استیناف مربوط ایجاد 

 های ابتدائیه څارنوالیترکیب 
  بیست وششم:بیست وششم:مادۀ مادۀ 
 ارنوالی ابتدائیه دارای بخش های ذیل میباشد:څ
 ی تحقیق جرایم.څارنوال -۰
 ی تعقیب قضائی.څارنوال -۰
تنفیـذ   ی نظارت براجراآت مراجعڅارنوال -۳

 احکام.
 ی کارکنان اداری.څارنوال -۰

 څارنوالیصالحیت ها و وظایف 
 ابتدائیه

  ::بیست وهفتمبیست وهفتممادۀ مادۀ 
تمام وظایف و صالحیت ابتدائیه  های څارنوالی

بخش ها را در حوزۀ مربوطه انجام واعمال می 
نماید، مگر اینکه به حکـم قـانون در حیطـۀ    

ACKU



شکیل وصالحیت څارنوالی قانون ت  قضاء 
  

 
166 

 

سرته رسوي او اعمالوي، خو دا چې د قانون پـه  
یا مرکزي ریاستونو د  حکم د استیناف د څارنوال
 واک په حدودو کې وي.

 اووم فصل
 د څارنواالنو ذاتي چارې
 د څارنوال د استخدام شرایط

 اته ویشتمه ماده:
( د الندو شرایطو لرونکی شخص د څارنوا ل ۰)

 دای شي:ېپه توګه استخدام
 د افغانستان د تابعیت لرل.-۰
د حقوقو یا شرعیاتو له پوهنځي څخه  ۀلږ ترلږ-۰
 ېسانس د سند لرل.د ل
 له مدني حقوقو څخه نه محرومیت.-۳
 په سیاسي ګوندونو کې نه غړیتو .-۰
د اداري فساد، عمدي جنحې یا جنایت پـه  -۰

 جرمونو باندې نه محکومیت.
 په مخدرو موادو نه روږدیتو .-۰
د څارنوالۍ د ستاژ د دورې بشپړول یا د حقوقي او -۱

دورې بشپړول یا کړو د مرکزونو د ستاژ د  قضایي زده
مراجعو کـې تـر   جوړونې په عدلي او قضایي یا قانون 

 دریو کلونو پورې د کاري تجربې لرل.
 سن بشپړول. ۍ( کلن۰۰د )-۵
څارنوال پـه توګـه   عسكري (هغه شخص د ۰)

 مقررېـــدای شـــي چـــې ددې مـــادې 
( فقره کې ددرج شوو شرایطو پـر لرلـو   ۰په )

استینا ف یـا ریاسـت  هـای     والـڅارنصالحیت 
   کزی قرار داشته باشد.مر

 مهفتفصل 
 النڅارنوا امور ذاتی

 څارنوالشرایط استخدام 
  بیست وهشتم :بیست وهشتم :مادۀ مادۀ 
ل څارنواد شرایط ذیل به حیث جشخص وا( ۰)

 تواند: استخدام شده می
 داشتن تابعیت افغانستان. -۰
 ځیپـوهن سند لسـانس از   حد اقل داشتن -۰

 شرعیات. یاحقوق 
 عدم حرمان از حقوق مدنی. -۳
 زا  سیاسی.حعدم عضویت در ا-۰
 بـــه جـــرایم عـــدم محکومیـــت -۰

 جنایت . یا جنحه عمدیفساد اداری، 
 عدم اعتیاد به مواد مخدر.-۰
 دورۀاکمال یا   یڅارنوالاکمال دورۀ ستاژ  -۱

مراکز آموزش حقوقی وقضائی یا داشـتن  ستاژ 
تجربۀ کاری الی سه سال در مراجـع عـدلی و   

 .قضائی یا قانون گذاری 
 .( سالگی۰۰اکمال سن ) -۵
ارنوا ل عسکری مقـرر  څ( شخصی به حیث ۰)

شده می تواند که عالوه بر داشتن شرایط مندرج 
( این ماده حایز شرایط مندرج قـانون  ۰فقرۀ )

ــولیس   ــی پـــ ــور ذاتـــ  امـــ
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د درج  سربېره دپولیسو دذاتي چارو په قانون کې
 شوو شرایطو لرونکی هم وي.
 يمنظور

 نهه ویشتمه ماده:
(د درېیمو بستونو د ملکي څارنواالنو او لـه  ۰)

ـ   روال د رتبـې د  ـهغو څخه د ټیټـو او د ډګ
څارنواالنوپه شمول او له هغو څخـه د  عسكري 

 رفع كول او تقاعدد  ټیټو مقرري، تبدیلي، ترفېع،
اړونـد،  د د رتبې تثبیتول او تعدیل او اسـتعفي  

مرستیال په وړاندیز او د لوی څارنوال په منظورۍ 
 صورت مومي.

(د دوه یمو بستونو او له هغو څخـه د لـوړو   ۰)
ملکي څارنواالنو او د برید جنرالۍ رتبو او له هغو 

څارنواالنو مقرري، تبدیلي، عسكري څخه د لوړو 
تقاعد او استعفي، د څارنوالۍ د عالي شوري پـه  

رنوال په وړاندیز او د جمهور تصویب، د لوی څا
 رئیس په منظورۍ صورت مومي.

(د هغو څارنواالنو مقرري، تبدیلي، ترفېـع، د  ۳)
رفـع کـول، د    ۀخدمت تمدید، تقاعد او د هغ

موافقې ورکول، د استعفي منل، رخصتي او نـور  
امتیازونه او مکلفیتونه چې پدې قانون کې  حقوق،

ـ   ار د اټکل شوي ندي، له احوالو سره سـم د ک
قانون، د ملکي خدمتونو د قانون، د پولیسـو د  

سندونو  تقنيني ذاتي چارو د قانون او نورو اړوند
 د حکمونو مطابق صورت مومي.

 نیز باشد.
 منظوری

  بیست ونهم:بیست ونهم:  مادۀمادۀ
ــد ۰) ــرر، تب ــع، ل،ی( تق ــد ترفی  ، تقاع

ــه   ــدیل رتب ــت وتع ــد، تثبی ــع تقاع   و رف
هـای سـوم و   بست  لکیالن مڅارنوااستعفای 

ــاینتر از آن ــارنواو  پــــ  الن څــــ
 رتب دگروال و پاینتر از آن عسکری به شمول

منظـوری لـوی    پیشنهاد معاونیت مربوط و به
 میگیرد. صورت والـڅارن
ــد۰) ــرر، تبــ ــد و ی( تقــ  ل، تقاعــ

ی بسـت هـای دوم و   لکالن مڅارنوااستعفای 
 ری رتـب بریـد  ن عسکڅارنواال باالتر از آن و

  ی و بــــــاالتر از آنجنرالــــــ
پیشنهاد لوی  ی،څارنوال به تصویب شورای عالی

 رئیس جمهور صورت مـی  یو منظور څارنوال
 گیرد.
ل، ترفیع، تمدید خدمت، تقاعد یتقرر، تبد ( ۳)

 ی،و رفع آن، اعطای موافقـه، قبـول اسـتعف   
امتیـازات و مکلفیـت    رخصتی و سایر حقوق،

ین قانون پیشـبینی نـه   االن که درڅارنواهای 
 انونطبق احکام ق حسب احوال ،است گردیده 
، قانون امور کارکنان خدمات ملکی، قانون کار

 صورتسایر اسناد تقنینی مربوط  ذاتی پولیس و
 رد.یمی گ
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 کلنـۍ ( ۰۰د ) څارنوال عسكرياو ـي(ملک۰)
 په خدمت بالفعل کاله ښتېڅلو دویاېبشپړ عمرپه
 خدمت او يږېک سوق ته تقاعد کولوسره ترسره
 .يږېتمدید نه یې
د څارنوالۍ د ادارې د ملکـي خـدمتونو د    (۰)

کارکوونکو ذاتي چارې،د کار د قانون او د ملکي 
 خدمتونو د قانون د حکمونو مطابق صورت مومي.

 مکافات
 دېرشمه ماده:

څارنواالنو او نورو کارکوونکو ته د تقدیر نامې، 
ستاینلیک او نغدي مکافاتو ورکول د کـار پـه   

ه قـانون او نـورو   قانون او د ملکي خدمتونو پ
اړوندو تقنیني سندونو کې د درج شـووحکمونو  

 مطابق صورت مومي.
 وظیفوي)دنده ییزې( تأدیبي سرغړونې

 یودېرشمه ماده:
وال وظیفـوي سـرغړونې   ـالندې موارد د څارن

 پېژندل کېږي:
د مظنون یا تورن توقیف په داسې حاالتو کې -۰

 د احضار لپاره له توقیف پرتـه  ۀچې قانون د هغ
 الرې اټکل کړي وي او تورن هغه بشپړې کړي.

 د د دعوي په تحقیق او اقامه کې عمدي ځنډ،-۰
 کې چې قانون ټاکلې ده. ې په ترڅمود ۀهغ
د قانون دحکم پر خالف په توقیف ځای یـا  -۳

محبس کې د شخص بې برخلیک تو  یا د غفلت 

ارنوال ملکی وعسکری با اکماـل سـن   څ( ۰)
( سالگی یا چهل سال خدمت بالفعـل بـه   ۰۰)

 می گردد.تقاعد سوق گردیده و تمدید خدمت ن
( امور ذاتی کارکنان خدمات ملکـی ادارۀ  ۰)

ی طبق احکام قـانون کـار و قـانون    څارنوال
 صورت می گیرد. کارکنان خدمات ملکی

 مکافات
  سی ام:سی ام:  مادۀمادۀ
اعطای تقدیرنامه، تحسین نامه و مکافات نقدی  

احکـام   طبق سایر کارکنان  و النڅارنوابرای 
ات مندرج قانون کار و قانون کارکنـان خـدم  

 ملکی و سایر اسناد تقنینی مربوط صورت مـی 
 گیرد.

 تخلفات تْادیبی وظیفوی
  مادۀ سی ویکم:مادۀ سی ویکم:

شناخته  والـڅارنموارد آتی تخلفات وظیفوی 
 می شود:

توقیف مظنون یا متهم درحاالتیکـه بـرای    -۰
احضار وی قانون طرق غیر از توقیف را پیشبینی 

 نموده باشد و متهم آنرا تکمیل نماید.
خیر عمدی دراکمال تحقیق یا اقامۀ دعوی تْا -۰

 در خالل میعادی که قانون تعیین نموده است.
ــتن  -۳  بــــی سرنوشــــت گذاشــ

شخص درتوقیف خانه یا محبس بخالف حکـم  
ــاد     ــتر از میعـ ــا بیشـ ــانون یـ  قـ

ACKU



شکیل وصالحیت څارنوالی قانون ت  قضاء 
  

 
169 

 

قانوني مودې څخـه   يله ټاکل ،ېاو اهمال له مخ
 کېدل(. ېتزیات پرېښودل )پا

د سلوکي وجـایبو   ۀنور هغه موارد چې د هغ-۰
 نقض تشخیص شي.

 وظیفوي جرمي سرغړونې
 دوه دېرشمه ماده:

الندې موارد د څارنوال جرمي سرغړونې پېژندل 
 کېږي:
د محبسونو او توقیف ځایونو په دننه کې په توقیف -۰

د  محبوسینو پورې له اړوندو احوالـو څخـه  او شوو 
انصراف یا د تـورن نـه    مال،ـاه څارنې په کار کې

تعقیبول په داسې احوالو کې چې جرم ارتکا  شوی او 
 ي.ودالیل موجود  د تورن پرخالف د الزام کافي

توقيـف  له مؤجهو دالیلو پرته توقیف یـا د   -۰
 امرصادرول.

د جرم له پېښېدو څخه خبـر یـا د شـاکي    -۳
شکایت یا د مراجعو غوښتنلیک ته پـه داسـې   

ې ددعوي تحریک شـکایت یـا   مواردو کې چ
غوښتنلیک ته موقوف وي یا له مؤجهو دالیلو پرته 

 څخه انصراف. ۀله هغ
 د سرغړونو عواقب

 دري درېرشمه ماده:
(که چېرې څارنوال ددې قانون په دوه دېرشمه ۰)

 ماده کې د درج شوو سرغړونو مرتکب شي، 
 

 غفلت. معینۀ قانونی ناشی ازاهـمال یا
سایر مواردی که نقض وجائب سلوکی وی  -۰

 تشخیص گردد.
 وظیفویتخلفات جرمی 

  مادۀ سی ودوم:مادۀ سی ودوم:
شناخته می  والـڅارنموارد آتی تخلفات جرمی 

 شود:
اهمال در امر نظارت از احـوال مربوط به  -۰

در داخل محابس و  توقیف شدگان و محبوسین
توقیف خانه ها، انصراف ویا عدم تعقیب مـتهم  
در احوالی که جرم ارتکا  گردیده و علیه متهم 

 د.دالیل کافی الزام موجود باش
توقیف یا صدور امرتوقیف  بـدون دالیـل    -۰

 مؤجه.
بی اعتنایی به اطالع از وقـوع جـرم یـا     -۳

مراجع درمـواردی   شکایت شاکی یا درخواست
که تحریک دعوی موقوف بـه شـکایت یـا    
درخواست باشد یاانصراف ازآن بدون دالیـل  

 مؤجه .
 عواقب تخلفات

  مادۀ سی و سوم:مادۀ سی و سوم:
مندرج مادۀ  مرتکب تخلفات څارنوال(هرگاه ۰)

سی ودوم این قانون گردد، موضـوع توسـط   
 بررسی  څارنوالریاست تفتیش به امر لوی 
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لـوی  د پـه واسـطه   موضوع د پلټنې د ریاست 
ړل کېږي او پایله یـې د تصـمیم د   څارنوال په امر څې

د څارنوالۍ عالي شوري تـه وړانـدې   په غرض نیولو 
 کېږي.
دېرشمه ماده کـې د درج  دوه (ددې قانون په ۰)

دنده د  ۀشوي جرم د ارتکا  په صورت کې د هغ
عالي شوري په تصـویب ځنـډېږي او د لـوی    

د عـالي  د ادارې څارنوال په ټاکنه د څـارنوالۍ  
تر ریاست الندې لـه   ۀد یوشوري له غړو څخه 

هیئت پـه  د جوړ شوي دوو تنو څارنواالنو څخه 
 څخه تحقیق صورت مومي.له هغه واسطه 

 اتم فصل
 متفرقه حکمونه
 د هویت کارت

 څلوردېرشمه ماده:
څارنواالن د هویت ځانګړي کارت لرونکـي دي  
چې د څارنوالۍ د عالي شوري لخوا تصویبېږي او 

 .وړاندې كېږي ه وخت كېد دندې د اجراء پ
 د څارنواالنو جامې

 پنځه دېرشمه ماده:
څارنواالن مکلف دي په قضایي غونـډو کـې د   
ګډون پر وخت هغه ځـانګړې جـامې چـې د    
څارنوالۍ د عالي شوري لخوا مشخصېږي او پـه  

 اړونده الیحه کې اټکل شوې دي، واغوندي.
 

گردیده ونتیجه غرض اتخاذ تصمیم  به شورای 
 ی تقدیم می گردد.څارنوالعالی 
( درصورت ارتکا  جرم مندرج مادۀ سـی  ۰)

ودوم این قانون وظیفه وی به تصویب شـورای  
 عـــــالی تعلیـــــق و تحقیـــــق 

 څارنواـل توسط هیئتی متشکل از دونفر از وی 
تحت ریاست یکی از اعضای شورای عالی ادارۀ 

ـ به تعيین لوی  یڅارنوال  صـورت   والـڅارن
 می گیرد.  

 مشتفصل ه
 احکام متفرقه
 کارت هویت

  ::سی وچهارمسی وچهارممادۀ مادۀ 
بـوده   کارت هویت مخصوص دارای النڅارنوا

تصویب می  څارنوالیکه از طرف شورای عالی 
 وظیفه ارائه می گردد. یجراوحین ا گردد

 
 ارنواالنڅلباس 

  سی وپنجم:سی وپنجم:  مادۀمادۀ
ارنواالن مکلف اند هنگام اشتراک درجلسات څ
ی به لباس مخصوصی که از طرف شورای یقضا
مشـخص ودرالیحـۀ مربـوط     څارنوالی عالی

 پیشبینی شده است، ملبس باشند.
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 کړنالرو او الیحو وضع کولد مقررې وړاندیزاود

 ده:شپږدېرشمه ما
ی شي، ددې قانون د څارنوالۍ عالي شوري کوال

د حکمونو د ښه تطبیق او د څارنوالۍ د مختلفـو  
برخو د دندو د تنظیم په منظـور مقـررې او د   
قوانینو تعدیل په اړوندو ساحو کـې وړانـدیز او   

 الیحې او کړنالرې وضع کړي.
 د شتمنۍ ثبتول

 اووه دېرشمه ماده:
ـ   ،څارنواالن مکلـف دي  ه نیولـو  د دنـدې ل

خپله منقوله او غیر منقوله شتمني  ،)اشغال(دمخه
څخه هـر   اليبدلون او زیاتوثبت او په هغې کې له 

 کړي.وړاندې کال اړوندو مراجعو ته معلومات 
 اختصاصي خپرونه

 اته دېرشمه ماده:
د څارنوالۍ اداره د اختصاصي علمي او څېړنیزې 

 خپرونې لرونکې ده.
 مهر

 نهه دېرشمه ماده:
ارنوالۍ اداره او د هغې مرکزي ریاستونه او د د څ

ې څـارنوالۍ  ئابتدا او  سترې محکمې، استیناف
د مخصـوص مهـر   ې ادارې ړونداونورې اګانې 

لرونکې وي چې د څارنوالۍ د عالي شوري لخوا 
 مشخصېږي.

 
 پیشنهاد مقرره و وضع طرزالعمل ها و لوایح

  ::سی وششمسی وششم  مادۀمادۀ
تطبیق  تواند به منظور می څارنوالی ای عالیشور

بخش های تنظیم وظایف  بهتراحکام این قانون و
در  را وتعدیل قوانین مقرره های، څارنوالمختلف 

لوایح و طرزالعمل ها و پیشنهاد  ساحات مربوط
 را وضع نماید.

 ثبت دارائی
  ::سی وهفتمسی وهفتم  مادۀمادۀ
 ،قبل از اشـغال وظیفـه   ،الن مکلف اندڅارنوا
و از منقول و غیر منقول خویش را ثبت  دارائی
مراجع مربوط ه ر و افزایش در آن همه ساله بیتغی

 نمایند.معلومات  ارائه 
 نشریۀ اختصاصی

  مادۀ سی و هشتم:مادۀ سی و هشتم:
ارنوالی دارای نشریۀ علمی و تحقیقاتی څادارۀ  

 اختصاصی می باشد.
 مهر

  مادۀ سی ونهم:مادۀ سی ونهم:
 ارنوالی وریاست هـای مرکـزی  آن و  څادارۀ 
الی های ستره محکمه، استیناف و ابتدائیه ارنوڅ

مهر مخصوص می باشند  ایادارات مربوط داروسایر 
-می مشخص څارنوالیشورای عالی  که ازطرف
 گردد.

ACKU



شکیل وصالحیت څارنوالی قانون ت  قضاء 
  

 
172 

 

 د انفاذ نېټه
 څلوېښتمه ماه:

په رسمي  ح وروسته نافذ اوېدغه قانون دې له توش
د  ،په نافذېدو سـره یـې   ي.شجریده کې خپور

(ګڼـه رسـمي   ۱۵۰ال په )ــ.ق که ۰۰۰۰
ددې  جریده کې خپور شوی د څارنوالۍ قانون او

 نور مغایرحکمونه ملغي کېږي.قانون 

 تاریخ انفاذ
  ::مادۀ چهلممادۀ چهلم

ــانون  ــن ق ــذ و در ای ــیح ناف ــد از توش  بع
قـانون   این،انفاذ  با جریدۀ رسمی نشر گردد .

( ۱۵۰ه )منتشرۀ جریدۀ رسمی شـمار  څارنوالی
و سایر احکام مغایر ایـن   هـ.ق ۰۰۰۰سال 
 .می گرددملغی  قانون
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 دارواښاد نورالحق اخندزاده
 لنډ ژوند لیک ئیسدکابل ښارد دوهمی حوزی دعامه امنیت دیوان ر

محترم قضاوتمل نورالحق اخند زاده دحاجی علی 
رولسوالی دعلینګا دلغمان والیت زوی احمداخندزاده

ش کال کی  ـه2043دقلعه تک نیازی په کلی کی په 
په یوه روحانی کورنۍ کی زیږیدلی ؤ لومړنی زده کړی 
ئی دشلینګار په ابتدائیه مکتب کی ترسره کړی ثانوی 
تعلیمات یی د هجرت په دیارکی دامام ابوحنیفه )رح(  

هم فراغت  په مدرسه کی  وکړل او له معهد څخه یی
 ـه 2020لوړی زده کړی  ئی د افغانستان اسالمی پوهنتون څخه په  ؤ اوحاصل کړی 

ش کال دکاپیسا والیت  ـه2023کال کی حاصل کړی لومړنی  دنده یی په ش 
کال هـ  ش  2070داستیناف محکمی د تحریراتو دعمومی مدیرپه صفت پیل کړه بیا په 

وګه  مقررشو وروسته  دابتدائیه محکمی د غړی په ت ۍکی دکنړونو والیت دنورګل ولسوال
ش کی د کنړونو والیت د عامه امنیت د دیوان د رئیس په توګه مقررشو .  ـه2071په 
ش کال  کی په کابل کی د ملکیتونو د خاصی محکمی دغړی په صفت  ـه 2074په 

 قضائی ضایعه
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ش کال کی دکابل والیت د دوهمی حوزی دعامه  ـه2073په  ییوګومارل شو . بیا
په وګه مقررشو . چی  دوفات تروخته پوری یی دغه وظیفی ته امنیت د دیوان درئیس په ت
ش  ـه2030دوام ورکړ چی بیا دناڅاپی ناروغۍ له کبله  دصداقت او ایماندارۍ سره 

 یک ووایه .به نیټه  دیکشنبی  په ورځ داعی داجل ته لمته ویشتکال د ثور په ا
 اجعون   روح دی ښاد وی اناهلل واناالیه ر                                       
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