
 

 کلینیک حقوقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب
 تاریخچة کلینیک حقوقی

 ٍ ّإ حمَلٖ ػولٖ هحصالى پٌَّحٖ داًؼ هغلکٖ ٍ کغة هْارت عطح  ٕارتما هٌظَر ت5931ِکلٌ٘٘ک حمَلٖ در عال 

تؼذ اس اخذ هدَس رعوٖ اس عَٕ تَرد ع٘ظ گزدٗذُ اعت. اٗي کلٌ٘٘ک أهذکَر ت در چارچَب پٌَّحٖ ػلَم ع٘اعٖ پٌَّتَى غالة
ٖ    اس داًؼ، تدزتِ، تؼْذ ٍ ػذالت ّٖإ حمَلٖ ٍسارت ػذلِ٘ ج.ا.ا تا کٌَى در فضاٗهغتمل هغاػذت ٍ  ًواٗوذ  هحوَرٕ فؼال٘وت هو

 تآّإ ع٘غوتن اخوزا   ّإ هغلکٖ ٍ حمَلٖ در تخؼدر راعتإ آهَسػ هْارتحمَق ٍ ػلَم ع٘اعٖ  ى پٌَّحٖهحصال ػوالً
حمَق در طَل حضوَر در کلٌ٘٘وک حموَلٖ     ٓلت ٍ اداردٍ لضاٗإ ػذلِ٘، هحاکن، عارًَالٖ، پَل٘ظ، دفاع، ٍکالت ذًٖ،ه ٍ خشاٖٗ

ّإ حمَلٖ راٗگواى توزإ الؾوار     چٌاى کلٌ٘٘ک هتذکزُ در راعتإ هغاػذت ّن ذ.ًٌواٗ اًذٍسٕ هٖ داًؼ ٍ تدزتِ طَر هغتوز، تِ
ّإ کلٌ٘٘ک هحصل  ٍاخذ ؽزاٗط در تزًاهِ  ۰۶ٍ تا اکٌَى  ًواٗذ ػاهِ، فؼال٘ت هٖ دّٖ حمَلٖ تضاػت، سًاى ٍ اطفال ٍ آگاّٖ تٖ

 .دعت آٍردُ اًذِ حمَلٖ در طٖ چْار دٍر تصذٗك ًاهِ فزاغت ت
  

 تعریف کلینیک حقوقی
 کغوة  هٌظوَر  تِ کؾَر دٌٖٗ هذارط ٗا ٍ ؽزػ٘ات حمَق، ّإ پٌَّحٖ هحصالى آى در کِ اًذ ّإ حمَلٖ هزاکشٕ کلٌ٘٘ک

 ٓهواد  ، 7  ٓفمز)  ًواٌٗذهٖ فؼال٘ت( حمَلٖ هغاػذ) هذافغ ٍک٘ل ًظز تحت حمَلٖ ّإ هغاػذت ارائٔ ٍ حمَلٖ هغلکٖ ّإ هْارت
 .)ّإ حمَلٖ هغاػذت ٓهمزر  4 

 

 اهمیت کلینیک حقوقی
ػٌَاى تدزتِ تِؽاى توزٗي ؽذُ ٍ  ّإ داًؾگاّٖ ٗافتِ در هح٘ط ّإ تَعؼِ ّاعت کِ تَعط کؾَر عال حمَلٖ ّإ کلٌ٘٘ک

ؽغلٖ فارغاى  ّٓإ حَسّن تِ رٍػ صزفاً ًظزٕ ً٘اسهٌذٕ ٍٗضُ حمَق، آى تِ ،ؽَد؛ سٗزا فزاگ٘زٕ هحض ػلَمهثثت اس آى ٗاد هٖ

 تاؽذ. تدزتٖ آى ً٘ش هٖ -ّإ ػولٖ  تلکِ فزاگ٘زٕ هؤثز حمَق هغتلشم کغة آهَسػ هْارت آٍردُ ًغاختِ؛ را ػوالً تز
خَٗواى حموَق را    خْت ارائٔ خذهات راٗگاى حموَلٖ، داًوؼ   ،ّإ ً٘اسهٌذتز هغاػذت تِ گزٍُ ػالٍُّإ حمَلٖ  در کلٌ٘٘ک

ّوإ زسم   آهَسٕ، هْارت خَٗاى در طَل دٍرٓ کار ٖ آهَسػ دادُ ٍ داًؼٗلضا -ّإ ػذلٖ  ّإ ػولٖ ًْاد ّا ٍ کار ػوالً تا رٍػ
 آٍرًذ.دعت هٖ را خْت حضَر هؤثز در ػزصٔ ؽغلٖ ؽاى تِ

 

 اهداف آموزشی کلینیک حقوقی  
 ؛ىٖ ٍ هْارت تذرٗظ هحصالٗتَاًا تزدى عطح آگاّٖ، تلٌذ 

 ُى تِ حمَق اعاعٖ آىاى ٍ هتؼلواط٘ف هؼلو اًخصَص ،ِعاختي الؾار هختلف خاهؼ آگا؛ّا 

 ًّٖظوام  هزاخغ لواًًَٖ حول هؾوکالت، هؼضوالت ٍ رًٍوذ      ، در لغوت لَاً٘يِ دّٖ حمَلٖ تزإ افزاد هختلف خاهؼ آگا 
 ؛ٖ کؾَرٗحاکواتٖ در ًْادّإ ػذلٖ ٍ لضاه

 ؛ًَع تثؼ٘ض ٍ ظلن ّز آل ٍ ػارٕ اس اٗذُ ٔداؽتي ٗک خاهؼ 

 ؛ػادزًِ ٍ تزخَردارٕ اس حمَق ٔرعٖ توام افزاد خاهؼِ تِ هحاکو دعت 

 ؛اٗداد ٍحذت هلٖ ٍ رفغ ّز ًَع اختالف ٍ ًشاع 

 ؛خْت تزٍٗح حاکو٘ت لاًَى ٍ احتزام تِ آى در خاهؼِ تالػ در 

 ؛سًاى ٍ اطفال اًخصَص ؛تضاػتّإ حمَلٖ راٗگاى تزإ الؾار تٖهغاػذت ٔارائ 

 عاسٕ آى ى ٍ آهادُّإ هغلکٖ هحصالتزدى هْارت ػولٖ، تحص٘لٖ حمَلٖ، خْت تاز ٔاٗداد تزًاهٗلضا ّا تزإ عتاص ٖ
 عارًَالٖ؛ٍ 

 



 ؛ّا تذٍٗز ٍ رکؾاج 

 ٖ؛تذٍٗز هحاکن توث٘ل 

  ٕػذلٖ ٍ لضاٖٗ در ادارات ه٘ذاًٖاًدام کارّا. 
 

 های کاری  کلینیک حقوقی  بخش
 کلٌ٘٘ک خشاٖٗ؛   

 ُدّٖ؛ کلٌ٘٘ک هؾَر 

 ّٖحمَلٖ؛ دّٖ کلٌ٘٘ک آگا 

 تحزٗز حمَلٖ؛ 

 ٖهحاکن توث٘ل  . 
 

 


