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از متحدالمالهای ستره محکمه

متحدالمال شماره( ) 190 - 116
مورخ 1397/ 1 / 21داراالنشاء شورای عالی
ریاست محترم تحریرات محکمه استیناف والیت بلخ از اثر نامـه شـماره ()481
مورخ  1396/10/6محکمه ابتدائیه رسیده گی به قضایای تجارتی آن والیت چنین
استهداء نموده است:
((محکمه ابتدائیه رسیدگی به قضایای تجارتی والیت بلخ در مطابقت به قوانین نافذه
کشور به مسایل و اختالفات تجارتی خلق اهلل مصـروف ارایه خـدمت گـذاری
میباشد بمنظور تأمین منافع عامه و عدالت اجتماعی و رسیدگی بموقع به مشـکالت
خلق اهلل جریان احتراماً استهداء میگردد:
اوراق قضیه حقوقی تحصیل مالیات مبلـ ()16472205افغـانی اداره محتـرم
مس توفیت والیت بلخ توسط نماینده قضایای دولت علیه شرکت تجـارتی آریـو
بریاست محترم محمد کریم ځـاځی و معاونیـت عبـدالرحمن ځـاځی ذریعـه
صادره(3062بر1396/9/25)1652آمریت قضایای دولت ریاست محترم عدلیـه
والیت بلخ به این محکمه غرض فیصله شرعی مواصلت نموده راجع بـه رسـیدگی
قضیه اشکال ذیل به نظر میرسد:
 .1رسیدگی به قضیه مطابق به هدایت ماده اول قانون اصول محاکمات تجـارتی و
مواد(18و)19اصولنامه تجارت به نسبت اینکه قضیه تجارتی و یک طـرف آن
تجار میباشد ،تجارتی پنداشته شده و صالحیت رسیدگی آن از این محکمه است.
 .2مطابق به هـدایت مـاده()9قـانون اصـول محاکمـات مـدنی و
فقره()3ماده()63قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه ،صالحیت رسیدگی بـه
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همچو قضیه و امثال آن به نسبت اینکه منافع دولت در میان است ،از دیوان هـای
حقوق عامه بوده که از طریق قضایای دولت تعقیب گردد .
.3اخیراً محکمه رسیدگی به قضایای مالیاتی تشکیل ودر والیت کابل به فعالیت
آغاز که تا هنوز ساحه صالحیت های قانونی آن مشخص نگردیده و کدام هـدایت
خاص در مورد به این محکمه مواصلت نکرده است تا با در نظرداشت آن اجـراآت
خویش را عیار سازیم.
پس محاکم سه گانه فوق الذکر هر کدام مطابق به روحیـه قـوانین ذکـر شـده
صال حیت رسیدگی به قضیه ای متذکره وامثال آن را به نحوی که فوقاً ذکر گردیده
دارا می باشند که اجراآت این محکمه را تحت سوال قرار میدهـد بنـا بء بخـاطر
توضیح آن الزم دیده میشود تا مقام محترم ،این محکمه را در پرتو قـوانین نافـذه
کشور هدایت الزم خواهند فرمود تا اشکال پیش آمده مرفوع گردد.
نظر مستهدی :نظر هئیت قضایی این محکمه در رابطه به موضوع ایـن اسـت :از
اینکه در یک جانب قضیه دولت قرار داشته ودر رسیدگی به آن منافع دولت مطرح
است ،بناءب مطابق بـه هـدایت مـاده()9قـانون اصـول محاکمـات مـدنی و
فقره()3ماده()63قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه ،صالحیت رسیدگی به آن از
دیوان های حقوق عامه است که باید دوسیه متذکره در مرحله نخسـت از طریـق
قضایای دولت در دیوان های حقوق عامه تعقیب و از طریق دیوان هـای متـذکره
رسیدگی گردد .مطلوبه هذا احتراماً نگاشته شد در زمینه خواهـان رهنمـود مقـام
محترم ریاست محکمه استیناف والیت بلخ میباشیم تا از نقض اجراآت و سرگردانی
خلق اهلل جلوگیری شود)).
مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن ذریعه نامه شماره ( )1272مـورخ
 1396/12/30ریاست محترم تدقیق و مطالعات به این ریاست مواصلت ورزیـده
است.
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تفصیل جریان موضوع توأم با اصل نظر تدقیقی در جلسـه مـورخ 1396/12/29
مقام محترم شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره ( )1610هدایت ذیـل صـدور
یافت:
(( انفصال قضایای مالیاتی شامل صالحیت دیوانهای تجارتی محاکم مربوط بـوده ،
باستثناء والیت کابل که در حوزه قضائی آن محکمه مالیاتی فعالیت دارد ،در بقیـه
والیات مطابق تشکیل ،محاکم تجارتی در رسیده گی به قضـایای فـوق مبـادرت
ورزند ،موضوع جهت توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم متحدالمال گردد)).
هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله بـه عمـومی محـاکم
استیناف والیات و مراجع مربوط اخبار گردید ،تا آنرا به مراجع ذیربط تعمیم نموده
عندالموقع مطابق به آن اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
متحدالمال شماره(  ) 115 - 41مورخ
 1397/ 1 / 21داراالنشاء شورای عالی
ریاست محترم تفتیش قضائی ستره محکمه پیشنهاد خویش را بشـرح ذیـل بمقـام
محترم ستره محکمه تقدیم نموده است :
((از البالی بررسی اجراآت قضائی محاکم والیات دیده میشود که قضات محترم به
اخذ محصول از فیصله های که بر اساس اسقاط حلف به ترک خصـومت تصـمیم
ال به آن اشاره می نماییم .
اتخاذ می گردد دیدگاه متفاوت داشته اند که ذی ً
-1تعدادی از قضات بادر نظر داشت صراحت ماده ()345قانون اصول محاکمات
مدنی باور دارند که فیصله های صادره مبنی بر اسقاط حلف همانند فیصـله تـرک
خصومت پیشبینی شده ماده ()154قانون مذکور بوده تابع محصول فیصدی نمـی
باشد و عمالً محصول اخذ نمی دارند.
 -2تعداد دیگری از قضات باور شان براین است که فیصله های فوق الذکر به دلیل
انجام مراحل محاکمه و خدمات کامل قضائی باهم مشابهت و همگونی نداشته بلکه
نظر به موقف اسقاط کننده حلف تابع محصول فیصدی می باشد و عمالً محصـول
اخذمی نمایند.
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بادر نظرداشت دیدگاه فوق باور قضات ریاست عمومی تفتیش قضائی براین اسـت
که چون تصمیم قضائی به استناد ماده ()345قانون اصول محاکمات مدنی بعـد از
طی مراحل محاکمه الی اصول نتیجه مطلوبه وانجام خدمات کامل قضائی در قالـب
فیصله ترک خصومت مطابق صراحت ماده مذکور صادر می گردد با فیصله تـرک
خصومت مندرج ماده ()154قانون فوق الذکر مشابهت نداشته و تـابع محصـول
فیصدی بوده و بادر نظر داشت موقف اسقاط کننده حلف محصول اخذ گردد.
باوصف آن اینک به منظور توحید دیدگاه ورویۀ واحد قضائی مبنی بر اخذ محصول
فیصدی  ،بالوسیله پیشنهاد هذا خواهان توضیح ورهنمائی می باشیم))
مقام محترم ستره محکمه طی حکم مورخ  1396/11/30هدایت فرموده اند کـه
(ریاست تدقیق و مطالعات  ،در مورد ابراز نظر صورت گیرد) حسب هدایت مقـام
ال
محترم ستره محکمه ،مدققین قضائی ریاست محترم تدقیق ومطالعات در مورد ذیـ ً
ابراز نظر نموده اند:
((در مورد تفاوت و تشابه دو ماده (345و)154قانون اصول محاکمات مدنی بایـد
متذکره شد که.
بنظر ما :طبق صراحت ماده ()154قانون اصول محاکمات مـدنی در صـورتیکه
مدعی دعوی را ترک نماید درین حالت موضوع غیابت مطرح می باشد زیرا مـدعی
بعد از تقدیم صورت دعوی خود در میعاد معینه به محکمه حاضر نمیگردد .محکمه
فیصله مبنی بر ترک خصومت را صادر مینماید که این ترک خصومت تابع محصول
نمی گردد.
و هرگاه طبق صراحت ماده ()345قانون مذکور هرگاه مدعی حق سوگند خـود را
اسقاط نماید محکمه به ترک خصومت مدعی حکم صادر می نماید ،از فحوای ماده
مذکور چنین استنباط میگردد  ،که در صورتیکه مدعی از حـق شـرعی و قـانونی
خویش یعنی مطالبه سوگند از مدعی علیه نکول نماید در حقیقت اعتراف ضمنی بـر
اثبات حق جانب مقابل و عدم اثبات به دعوی خویش می باشد.
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بناءب در ماده ()154مدعی دعوی را ترک نموده اما در ماده ()345مـدعی تـرک
دعوی ننموده بلکه مدعی حق سوگند خود را اسقاط نموده  ،که منجر بـه عـدم
اثبات دعوی میگردد  ،پس ترک خصومت مندرج ماده ()154اختیـاری و شـکلی
بوده و تابع محصول نمیباشد و ترک خصومت مندرج ماده ()345در نتیجه حکـم
محکمه در ماهیت دعوی بوده  ،که طبق صراحت قانون تعرفه محصول دولتی تـابع
یک فیصد محصول عدم اثبات میباشد))
مطلب مورد استهدأ و نظر تدقیقی مرتب بر آن در جلسه مورخ  1397/1/5مقـام
محترم شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره ()15هدایت ذیل صدور یافت:
((نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید است،موضوع جهـت توحیـد مرافـق
قضائی به جمیع محاکم متحدالماالً اخبار گردد))
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم اسـتیناف والیـات و
مراجع مربوط متحدالماالً اخبار و نظر تدقیقی که مورد تائید مقام محترم شـورایعالی
ستره محکمه قرار گرفته است ،نقالً نگاشته شد  ،البته آنرا به مراجع ذیربط تعمـیم
نموده مطابق به آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.


دوکتورعبداهلل عطائی

پیوست به گذشته
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قانون جزای بین المللی
 11-5زندانی یا سایر انواع محرومیت از آزادی
حق انسان در سالمتی بدن وی از حقوق اساسی است که در قوانین ملی و مواثیـق
بین المللی از جمله اساسنامه محکمه جزای بین المللی تأمین شده است.

اساسنامه محکمه جزای بین المللی هرگونۂ مساس و آسیب رسانیدن حبسـدی را
ممنوع دانسته و در فقره  h/1ماده  7آن آمده است " زندانی کردن و محرومیـت
شدید از آزادی مخالف با قواعد اساسی قانون بین المللی خود جنایتی علیه بشـریت
است .یکی از شعب بدوی دیوان جزای بین المللی برای یوگسالوی سابق در قضیة
کوردیچ این جنایت را چنین تعریف کرده است " محروم کردن فرد از آزادی بدون
روند صحیح قانونی ،در چارچو یک برنامه گسـترده و مـنظم علیـه جمعیـت
غیرنظامی" .از سوی دیگر ملحق " پیوست " اساسنامه این محکمه ارکان این جنایت
را بگونه ذیل برشمرده است :
اگر متهم یک فرد یا بیشتر را از آزادی شخصی محروم کند
-1
اینکه تصرف متهم بحدی باشد که تجاوز بر قواعد اساسـی قـانون بـین
-2
المللی شمرده شود
اینکه تصرف متهم جزئی از حمله مـنظم و گسـترده علیـه شـهروندان
-3
غیرنظامی باشد
اینکه متهم خود بداند که عمل کرد وی جزئی از این حمله بوده ،ویا قصد
-4
مشارکت در این حمله را داشته باشد.
گفتنی است که زندانی و سلب آزادی ،آنگاهی جنایت ضدبشری شناخته می شـود
که به سبب طول مدت ،یا عدم وجود جنایت مقتضی آن باشد .که از معروف تـرین
حالتهای زندانی که جنایت ضدبشری شناخته شد زندانی شدن ــ نیلسون ماندیال
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ــ رهبربزرگ آفریقا در جمهوری آفریقای جنوبی بود که بیش از  27سـال را در
زندان انفرادی بسر برده ،و گناه آن هم مبارزات سیاسی و از بین بردن قوانین نژاد
پرستی در جنو آفریقا بود .
ماهیت زندانی یا محرومیت از آزادی :
معلوم است که زندانی شدن یا محروم شدن از آزادی بدنی به عنوان جنایـت ضـد
بشری زمانی مطرح می شود که زندانی شدن به عنوان مجازات به مقتضـای حکـم
قضائی و از محکمه ذی صالح قانون ملی نباشد .پس زندانی شدن زمـانی جنایـت
ضدبشری است که بدون سند قانونی ،یا در واکنش از عمل کرد قـانونی صـورت
گیرد ،آنچنانکه نیروهای اشغال گر در مناطق زیراشغال اشخاص را به جرم مبارزات
آزادی خواهی و دفاع از ملت ویا سرزمین آن زندانی میکنند ،و نمونه هـای آن در
رفتار نیروهای اشغال گر اسرائیل در سلب آزادی مردم فلسطین در انتقال از شهری
به شهر دیگر ،و ایجاد موانع بر سرراه ها ،و اذالل و تفتیش مردم انجام میدهننـد.
همچنانکه در جنگهای بوسنی هیرزوگوین از سالهای  1992ــ  1995حالتهای
ضد ا نسانی فجیعی رخ داد که ملت بوسنی قربانی تلخی های ،زندان ،بازداشـت ،و
تعذیب در اردوگاه های مخصوص این فجایع بودند ،نمونه هـای ایـن زنـدانها در
گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشر به ثبت رسیده و از جمله آن است :
 -1زندان شهر " فوکوفار " که پس از سقوط این شهر بدست شبه نظامیان صر و
تسلیم نظامیان و شهروندان غیر نظامی کلیه آنان به اردوگاه های بازداشـت سـوق
داده شدند .مکتب ها ،سالن ها ،و میدانهای ورزشی از آنان مملوء گشته و رهبر و
فرمانده آنان رادوفان کرازیج این زندانها را برای همۀ صربها مباح داشته ،و گفتـه
1
بود که از زورگیری جنسی ،تعذیب ،اهانت و اذالل این مسلمانان لذت ببرید.
 -1د .ربی النحاس  :جرائم الحر فی البوسنه ،ـــ ترجمه ای است از گزارش هلسـنکی در
حقوق بشر ــــ دمشق 1996 ،ص  24و مابعد آن .
در تاریخ نوین جنایت زندان و سلب آزادی در جنگ جهانی دوم زمانی رخ داد که آلمانهای نازی
چنین زندانهائی را برای ملتهای دیگر ایجاد کرده بودند ،در این بازداشت گاه ها انواع تعذیب ،و
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 11-6جنایت شکنجه
شکنجه یعنی " وارد کردن درد و رنج شدید بدنی یا روحی به شـکل عمـومی بـر
شخصی که در بازداشت یا تحت تسلط متهم باشد ،بگونه ای که این نـوع درد و
رنج شامل مجازاتهای قانونی نباشد ".
فقره  9/1ماده  8اساسنامه محکمه جزای بین المللی بر آن میدارد که درد و رنـج
وارد شده در این ماده منحصر به محتوای خود آن بوده آالم جسمی و روحی ناشـی
از عقوبت قانونی را شامل نمی شود همچنانکه در ملحق های اساسـنامه محکمـه
جزای بین المللی ارکان جنایت شکنجه و تعذیب قرار ذیل توضیح یافته است
متهم به شخص ویا اشخاص درد و رنج بدنی یا روحی وارد کرده باشد
-1
شخص مورد تعذیب زیر نظارت ویا سلطه متهم باشد ــ به تعبیر دیگر:
-2
دست کم یکی از اشخاص دخیل در شکنجه باید دارای مقام رسمی بـوده ویـا در
سمت غیر خصوصی اقدام نموده باشد
درد و رنج وارد شده در اثر مجازات قانونی ویا مرتبط به آن نباشد
-3
این تصرف را به عنوان حمله گسترده علیه شهروندان غیر نظـامی انجـام
-4
دهد
اشغال شاقه ،تا سرحد مرگ ،و اعدام به اتاق های گاز ،و بهره برداری از اجسـاد مـرده گـان
صورت میگرفت .گفته می شود که نازیها گفته بودند میتوانید از موی زنـان نـالین سـاخته و از
پوست انسانها سرپوشهای و سائل الکترونیکی بسازید.
د .محمد سلیم محمد غزوی  :جریمة ابادة الجنس البشری ،شبا الجامعة ،االسـکندریة 1982
ص.22
انتونیوکاسه سه  :حقوق کیفری بین المللی ،مرجع سابق ص .92
ــ د .عبدالقادر القهوجی  :القانون الدولی الجنائی ،مرجع سابق ص .125
ــ د .خیری احمد الکباش  :الحمایة الجنائیة لحقوق االنسان ،دارالجامعه ،االسـکندریة 2002
ص .877
ــ د .فتوح عبداهلل الشاذلی  :شرح قانون العقوبات ،دارالمطبوعـات الجامعیـة ،االسـکندریة
 2002ص .281
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متهم خود بداند که کار او بخشی از حملـه گسـترده و مـنظم علیـه
-5
شهروندان غیر نظامی است ،البته از میان ارکان این جنایت واضع پیدا اسـت کـه
جنایت شکنجه به عنوان جنایتی علیه بشریت زمانی بوجود می آید که مجنی علیه،از
شهروندان غیرنظامی بوده و زیر نظارت ویا سلطه جنایت کار قرار داشته باشد.
در واقع با پیگیری اعمال تعذیبی که در عصر نوین و قبـل از آن صـورت گرفتـه
آشکار می شود که این گونه اعمال ضد بشری چه در جا های بسته و چه هم در جا
های باز صورت گرفته زیرا زندانها و بازداشت گاه ها از جا های بـدنام ممارسـت
شکنجه بوده همچنانکه گاهی شهرها و روستاها به شکل زندان در آمده و در کوچه
و بازارها اعمال تعذیب غیر انسانی انجام گرفته است .نا گفته نیست که رویدادهای
بوسنی هرزوگوین بدست نیروهای صر و تعذیب و شکنجه شـدن مسـلمانان و
کرواتها زیر سلطه صربهای نژاد پرست ،در طول و عرض آن کشـور رخ داده و از
1
چشم رقیبان جهانی بدور نبوده است.
و از جمله افعال تعذیبی که بدست نازیها در اثنای جنگ دوم جهانی صـورت مـی
گرفت به اضافه زورگیریهای جنسی کندن موی سر بانوان در بازداشت گاه هـا ،و
خشک کردن توان مندیهای جنسی طبقات معینی از مردم ،و انجام تجارت طبـی و
عملی بر اسیران و انتقال عضالت بدن ،و زرع ستون فقرات ،و تجارت بر اثـرات
2
انواع زهریات و بمب های سوزاننده بود.
11-7خشونت جنســـی
 -1به منظور جریمه دار نشدن احساسات خواننده گان از بازگو کردن جرائم صربها علیه زنـان،
مسلمان در تعذیب و اغتصا  ،و ممارست های ال انسانی در رواندا مراجعه شـود بـه گـزارش
هلسنگی درحقوق بشر،و دکتر حسین میر صادقی:حقوق جزای بین المللی ص  130و ما بعد آن.
 -2محمد س لیم غزوی  :جریمة ابادة الجنس البشری ،مؤسسه شبا الجامعه االسکندریة1982 ،
ص  21و ما بعد آن.
ــ ویلیام شبث  :دیوان کیفری بین المللی ،ترجمه دکتر سید باقر میر عباسی مرجع سـابق ص
 53و مابعد ان.
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خشونت جنسی در چارچو جنایت علیه بشریت دارای اشکال مختلف بـوده و در
فقره " /1ماده  7اساسنامه محکمه جزای بین المللی به جنایت بـودن آن تصـریح
گردیده آمده است افعال زورگیری جنسی ،برده گیری جنسی ،اکراه برزنا ،حمـل
قسری ،تعقیم قسری ویا هر شکل دیگری از اشکال خشونت جنسی جنایت علیـه
بشریت است.
پس خشونت جنسی ،برده گی جنسی ،فحشای اجباری ،تلقیح اجباری همـۀ ایـن
تخلفات عبارت است از هتک ناموس به عنف که در حقوق بـین المللـی تعریفـی
مفصلی از آن وجود نداشت تا اینکه یک شعبه تمهیدی محکمه جزای بـین المللـی
برای رواند در قضیة اکالیسو تعریفی موجز از این واژه بدست داد بدین سان " هتک
ناموس به عنف عبارت است از تجاوز فیزیکی با ماهیتی شهوانی کـه در محیطـی
1
اکراه آمیز ارتکا یافته باشد.
 -1زورگیری جنسی در مفهوم داخلی فقره " /1ز " ماده  7اساسنامه محکمه جزای بین المللی با
این مفهوم وفق قواعد عمومی قوانین جزای داخلی فرق دارد .زیرا آن عده از جزائمی که در قانون
داخلی هتک عرض تلقی می شود همان جزائم وفق اساسنامه محکمه جزای بین المللی زورگیـری
جنسی تلقی می شود .هدف از گسترده ساختن دائره تجریم همانا رویا روئـی بـا ایـن جنایـت
خطرناک است که عادة در جنگها و شورشها با استفاده از اسلحه دست داشته ،ویا اکراه معنوی
علیه شهروندان غیرنظامی انجام می شود از این جهت است شرع بین المللـی هرگونـه تجـاوز
برحیاء جنسی مجنی علیه را زورگیری جنسی دانسته است چه مجنی علیه زن باشد ،ویا مرد تـا
جانی قبل از ارتکا این جنایت به مآل فعل خود لحظۀ تأمل کند.
گفتنی است که این جنایت در اواخر قرن  20در جنگهای صربها علیه مسـلمانان در جمهـوری
بوسنی هیرزوگوین به شکل گسترده و منظم رخ داده گزارشها و اعترافات جنایت کاران صـر
بر آن است که بیش از  135هزار حالت اغتصا علیه بانوان بوسنی مسلمان انجام گردیده که از
جمله بیش "  " 2000کودک و قاصر بوده اند همچنانکه کمیسیون ارزیابی جنایت های جنگـی
در بوسنی آورده است که صربها اردوگاه های مخصوصی را بدین منظور ایجاد کرده تـا بـانوان
اغتصا شده در آن وضع حمل کرده و نسل صربی را به جای گزارند در حالیکه ماده "9" 2/7
اساسنامۀ روم تصریح کرده است " حبس غیرقانونی زنی که با نیت تغییر در ترکیب قـومی یـک
12

قضاء

قانون جزای بین المللی

 11-8آزار دسته جمعی
آزار دسته جمعی یعنی محرومیت شدید و عمومی از حقوق اساسی که بـر خـالف
حقوق بین الملل و صرفاً بدلیل هویت یک گروه یا مجموعه تحمیل شده باشد .ماده
 7/2اساسنامه "رم" .
پس آزار گروه و یا مجموعه معینی از مردم به دالیل سیاسی ،نژادی ،ملـی ،قـومی،
فرهنگی ،جنسی ،ویا به هر دلیل دیگری که برمبنای حقوق بین الملل غیر قابل قبول
باشد جنایت آزار دسته جمعی می باشد .
شعبه بدوی دیوان جزای بین المللی برای یوگسالوی سابق در توصیف آزار دسـته
جمعی میگوید " برای اینکه جرم آزار دسته جمعی به مرحله جرم علیه بشریت برسد
کفایت نمیکند که دسته ای از افعال اصلی را توصیف نمـوده و افعاـل فرعـی را
بالتکلیف رها نمود پس الزم است محدودۀ کامالً مشخص برای انواع افعالی کـه
آزار جمعی نامیده میشود ترسیم گردد زیرا هر تجاوزی به حقوق بشر جـرم علیـه
بشریت محسو نمیشود ،لذا فعل آزار جمعی باید در حدت و شدت ال اقل هـم

ملت ویا اقدام به تخلفات فاحش دیگر از حقوق بین المللی باالجبار باردار شده باشـد " تلقـیح
اجباری بوده موجب مجازات بین المللی است .بدان معنا که زورگیری جنسی از سـوی صـربها
استراتیژی منظمی بوده و هرگز رویداد فردی نبوده است .
ــ ربی النحاس  :جرائم الحر فی البوسنة ،ترجمة لتقریر لجنة هلسنگی لحقـوق االنسـان ،
الشرکة االهلیة للطباعة ،دمشق  1996ص  31و ما بعد آن.
د .بطرس غالی  :السالم و بناء القیمة ،تقریر منظمة االمم المتحدة  1994ص  256و مابعد آن .
د.حسن سعد سند  :الحمایة الدولیة لحق االنسان فی السالم الحبسدیة ،دارالنهضة العربیة القاهرة،
 1999ص 337
ــ انتونیوکاسه سه  :حقوق کیفری بین المللی ،مرجع سابق ص .94
ــ د .عبدالفتاح بیومی مجازی  :المحکمة الجنائیة الدولیة ،مرجع سابق ص  587و مابعد آن .
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وزن سایر افعالی که در ماده  5اساسنامه دیوان در خصوص جرائم علیـه بشـریت
1
احصاء شده است باشد "
بدان معنا که فقط تجاوز فاحش و آشکار به حقوق اساسی بشر ممکن است به درجه
جرم علیه بشریت برسد که بهترین شناخت از این حقوق در ضوابط مندرج اعالمیـه
جهانی حقوق بشر سال  1948و سایر اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای هماننـد
ماده  7میثاق سازمان ملل متحد برای حقوق مدنی و سیاسی و ماده  3کنوانسـیون
اوروپائی حقوق بشر و ماده  5کنوانسیون قاره ای آمریکا در خصوص حقوق بشر و
ماده  1کنوانسیون منع شکنجه در این راستا می باشد .
بدین اساس شراح قانون میگویند هنگامی در صدد توضیح جنایت آزار دسته جمعـی
می باشند که در سلوک متجاوز انکار فاحش و تبعیض آمیز علیه مجموعۀ انسـانی
2
برخالف حقوق بین المللی قراردادی ویا عرفی کامالً غیر قابل انکار باشد.
پس بد رفتاری با شخص یا مجموعه معین از افراد به سبب نسبت داشتن آنـان بـه
عقیده ،سیاست ،نژاد ،فرهنگ ،طائفه ،مذهب ،جنس " نوعیت مرد و زن" ویا هـر
اثنیک معینی آزار دسته جمعی می باشد .
و این آزار و اذیت زمانی متحقق است که گروهی از شهروندان به شکل عمـومی و
شدید از حقوق اساسی خود برخالف اصول و قواعد بین المللی محـروم گردنـد
بگونه مثال  :محرومیت از وارد شدن فرزندان به مدارس معین ویا پوهنتونهای معین،
ویا تولی وظائف معین آزار دسته جمعی به حسا می رود.
و از آن است که میثاقهای بین المللی اینگونه افعال ال انسانی را هدر دادن کرامـت
انسانی تلقی نموده و در ماده  14اعالمیه حقوق بشر سـال  1948آن را ممنـوع
 - 1ماده  5جرائم داخل در صالحیت دیوان منحصر است به خطرناکترین جرائم مورد اهتمام
مجموعه جامعه بین المللی که عبارت اند از  -1جنایت نسل کشی  -2جنایات ضد بشریت -3
جنایات جنگی  -4جنایت تجاوز ــ دکتر سید باقر میر عباس  :دیوان کیفری بین المللی ،مرجع
سابق ص . 219
 -2حسین پیران ،زهرا موسوی  :حقوق کیفری بین المللی ،مرجع سابق ص . 96
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دانسته و گفته است " هر فردی که مورد آزار و اذیت قـرار میگیـرد میتوانـد در
1
کشور دیگری از حقوق پناهندگی برخوردار شود.
توافر قصد جنائی در آزار دسته جمعی :
برای آنکه بتوان در صدد بررسی جنایت آزار دسته جمعی بود دیوان کیفـری بـین
المللی به چهار نکته مهم تاکید کرده است .
نخست  :توافر قصد جنائی :بدان معنا که باید ثابت گردد که متهم همزمـان بـا
تصرف مجرمانه قصد وصول به نتیجه خاص را نیز داشته است .
دوم  :عملکرد  :بدان معنا که ضرورتی نیست متهم کلیه آثار و عواقب فعل خویش
را پیش بینی کرده بلکه کافی است بداند عملکرد او ممکن است موجب عواقـب
وخیمی علیه مجنی علیه میگردد .

 -1احمد عثمان ،الجرائم الدولیه ،مرجع سابق ص . 195
گفتنی است که وارد شدن واژه " " Genderکه در این وثیقه آمده است اختالفات زیادی را در
دیدگاه ها بوجود آور د ،زیرا شماری از سازمانهای غیر حکومتی و جوامع مدنی شرکت کننده در
جلسات "رم" بر حذر نموده و گفته اند که واژه " "Genderبا واژه " "Sexکه مقصود آن
اجرای عمل جنسی طبیعی میان مرد و زن و همچنان اجرای این عمل به شکل غیر طبیعی میان مرد
و مرد ویا زن و زن است فرق دار د ،در حالیکه اگر مقصود از "جنس" منحصر به عالئق جنسی
طبیعی باشد خود معنای عدم اعتراف به روابط جنسی غیر طبیعی را در برداشته و این خود نوعی
از آزار است که برخالف روح توافق نامه می باشد .و دراین راستا هیأتهای کشورهای اسالمی بر
ایراد واژه " "Sexبه مفهوم عالئق جنسی طبیعی ویا غیر طبیعی اعتراض نموده و برابقای واژه
" " Genderاصرار داشته اند و در مقابل فقره سومی بر ماده هفتم توافق نامه ایزاد نموده تا
توضیح یابد که مقصود از نوع "جنس" همان جنس مرد و زن بوده که در چهارچو جوامع
مختلف انسانی متعارف است و هیچ گونه مفهوم دیگری را نمی رساند که با آنهم هیأتهای
سازمانهای غیر دولتی و نماینده گان جوامع مدنی خواهان جایگزینی واژه "جنس" در مقابل"نوعیت
جنس " می باشند.
د .ضاری محمود ،المحکمة الجنائیه الدولیه ،مرجع سابق ص . 110
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سوم  :بودن در منظومه ای سیاسی  :شخص قائم بر آزار جمعـی از رابطـه میـان
عملکرد وی و سیاست کلی خود سرانه بودن و جنایت پیشه بودن نظام حاکم کـه
وی جزئی از آن است مطلع باشد .
شعبه تمهیدی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق در قضیه " تـادیچ "
مقرر داشت ،الزم است که مرتکب چنان عملی به اینکه حمله ای علیه جمعیت غیر
نظامی در جریان است و فعل وی جزئی از مجموعه فرآیند چنان حمله ای را تشکیل
میدهد آگاه باشد .
چهارم  :داشتن انگیزه  :در احراز قصد جنائی الزم نیست که شخص مرتکـب آزار
جمعی ذاتاً نژاد پرست و سنگ دل باشد ،بلکه همین کافی است که تصـرف غیـر
قانونی او با داشتن انگیزه مذهبی ،سیاسی ویا نژادی موجب صدمه و دردهای زیادی
به شخص ویا گروهی گردیده و او از این کردۂ خود آگاه باشد .
پس براین مبنا شخص قائم براعمال آزار دسته جمعی کسی است که خود عنصری از
1

عناصر نظام حاکم بوده و با داشتن انگیزۂ معین تصرفات غیر قانونی مؤدی به درد و
رنج جسمی ویا روحی را انجام داده و شهروندان مجنی علیهم را از حقوق اساسـی
آنان برخالف قواعد شناخته شـدۀ بین المللی محــروم می نماید .
 -1در احکام دیوان عالی آلمان آمده است شخصی به نام "  " Schدر سال  1943صاحب خانه
خود را به خاطر ابراز نظر هائی در مورد هتلر به گشتاپو معرفی کرده بود در نتیجه صاحب خانه
دستگیر و به مرگ محکوم شد ،که در حیثیات حکم دیوان عالی آلمان آمده است رابطه میان یک
جرم علیه بشریت و سیاست عمومی رویه بد رفتاری ضرورتاً به این معنا نیست که مباشر جرم
علیه بشریت با فعل خود قصد پیشبرد یا ترغیب روش خشن و بیرحمانه رژیمی را که در آن جرم
بوقوع پیوسته داشته است ،پس بدین سان دیوان عالی به دنبال یک رابطه عینی میان ان عمل و
سیاست و آگاهی از آن سیاست یا رویه بوده است نه قصد ارتکا جرم به منظور تعقیب آن

سیاست یا رویه ویا هم تأیید نتیجۂ آن جرم .
حسن پیران ص . 99
حسین میر صادقی ص . 53
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بگونه مثال  :محــرومیت ملت مسلمان بوسنی هیرزوگوین از حقوق اساسی آنان
در داشتن زندگی ،آزادی ،حق تعیین سرنوشت ،و ذلیل کردن مردم فلسـطین بـه
دست نیروهای اشغالگر اسرائیل از نمونه های واضح و نشانه شد آزار دسته جمعـی
بوده که باید اختصاص آن برای دادگاه کیفری جهانی منعقد شود .همچنانکه محروم
نمودن مجموعه از شهروندان از حقوق انتقال ،آزادی تعبیر و بیان ،و بهره نداشـتن
از رعایت بهداشتی و صحی ،و آزادی دادخواهی در برابر قاضی طبیعی ،و مکلـف
شدن به اعمال شاقه و فوق طاقت و امثال آن از جنایتهای آزار دسـته جمعـی بـه
حسا می رود.
دانشمندان حقوق جزای بین المللی آزار و اذیتهای مسلمانان چیچن را در روسـیه
فیدرال در سالهای دهه اخیر قرن  20و شهروندان کرد را در کشورهای سـاکن آن
که به اعتبارات قومی ویا مذهبی بوده از جمله این جنایتها میدانند .
در تجربه های جوامع انسانی در سالهای دهه اخیر قرن  20علی رغم وجود کلیه
عهود و مواثیق جهانی و ادعاهای بی حد و حصر جهان غر بازهم بحران انسانی
مسلمانان بالکان رخ داد که احداث و رویداد های آن میان صربها از یک سو و
مسلمانان بوسنی هیرزوگوین و کروات ها از سوی دیگر بود اساس این بحران و
آزار جمعی درگیری اختالفات نژادی و دینی بوده است ،صربها خواهان تأسیس
دولت صربستان بزرگ بوده که جمهوری بوسنی هیرزوگوین را نیز جزئی از خود
میدانستند درحالیکه اکثریت جمهوری بوسنی هیرزوگوین مسلمانان بوده صربها
فقط اقلیتی را تشکیل میدادند این اقلیت جنگ را به منظور تصفیه مسلمانان و
مطرود کردن کرواتها به کرواتی به راه انداختند .همچنانکه به منظور جلوگیری از
استقالل کوزوفا و تأسیس دولت مستقل آلبانی تباران مسلمان بازهم صربها دست به
انواع جنایت آزار دسته جمعی زده تا مسلمانان کوزوفا را به آلبانیا مطرود نمایند.
که در واقع این جنایت با پشتوانه دینی صربهای ارتودکس علیه مسلمانان بود .و در
ایراد نمونه آزار دسته جمعی به سبب اختالفات دینی و نژادی درگیری اعرا و
اسرائیل است که دولت اسرائیل برمبنای نژاد و آیین یهودیت تأسیس گردیده و
17
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را برخالف قانون تأسیس و قانون اساسی آن

وجود مسلمانان و مسیحیان عر
میداند .
از مثالهای واضح آزار دسته جمعی با انگیزه نژادی و اثنیکی درگیری های گـاه و
بیگاه میان هندوستان و پاکستان در مورد ایالت جامو و کشمیر است که شهروندان
در هر دوبخش زیر تسلط هندوستان و پاکستان مورد آزار و اذیـت جمعـی قـرار
میگیرند در این رویدادها که به سـبب اختالفـات سیاسـی میـان هندوسـتان و
پاکســتان وجــود دارد؛ شــهروندان نیز قــــربانی درگــــیری
1
های قومی و نژادی ،فرهنگی و دینی دو جانب می شوند.
پس بنا برآنچه که گذشت در می یابیم که اسبا جنایت آزار دسته جمعی متعـدد
بوده و گاهی هم متداخل است و قاسم مشترک میان همه آنها فعل غیر مشروع آزار
جسمی ویا روانی مجموعۀ از شهروندان ویا کلیه آنان در مخالفت به قواعد قـانون
بین المللی نوشته شده ویا اعراف ملتهای متمدین است .

 -1عبدالفتاح حجازی ،مرجع سابق ص  611و مابعد آن .

ــ د .عماد جاد  :التدخل الدولی بین االعتبارات االنسانیۃ و االبعاد السیاسیۃ االهرام،
مصر ،ص  96و مابعد آن .
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ترجمه تتبع و نگارش :قاضی فضل الرحمن "فضلی"

پیوسته به گذشته

ضمانت های حقوق متهم از دیدگاه قوانین اساسی
برخی از کشورها
متهم از دیدگاه قوانین مصر :
قانون مصر اصطالح «متهم» را در همه مراحل دعوی جزائی در مورد شخص
مشتبه به کار برده است .بدین معنی که بین متهم و شخص تحت اشتباه فرقی قایل
نگردیده است ،هر آن شخصی را که در هر مرحله از مراحل دعوی در مورد اش
1
اجراآت جنائی صورت گرفته باشد «متهم» نامیده است.
چنانچه ماده ( )29قانون اجراآت جزائی مصر چنین صراحت دارد  «:مامورین ضبط
قضائی حین کشف و جمع آوری معلومات می توانند ،اقوال افراد و اشخاص را که
در رابطه با واقعه جرمی و مرتکبین آن معلومات داشته باشند استماع نموده و در
مورد از متهم سوال نمایند».
از ماده متذکره بطو ر واضح دانسته می شود که بنا بر موجودیت دالیل و قراین قبل
ازمرحلۀ اتهام اطالق وصف «متهم» بر مظنون و یا شخص تحت اشتباه صورت
گرفته است .و ماده « »34قانون مذکور چنین تصریح نموده است « :مامورین
ضبط قضائی می توانند در احوال تلبس «جرم مشهود» جنایات و یا جنحه که
مجازات آن حبس بیشتر از سه ماه پیش بینی گردیده است در صورت موجودیت
دالیل کافی الزام به گرفتاری متهم امر نمایند».
 1الوسیط فی قانون االجراأت الجنائیه صفحه 137
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پس مالحظه نمودیم که قانون گزار مصری در ماده « »29اطالق لفظ «متهم» را
باالی شخص نموده است با وصف آنکه خارج از مرحله اتهام بوده است .در عین
حال هدف و مقصود از «متهم» را در ماده « »34بیان ننموده بلکه او را محدد به
شخصی نموده که در صورت موجودیت دالیل کافی الزام مامورین ضبط قضائی می
توانند به گرفتاری او امر نمایند ولوکه دالیل برعلیه وی غیر ثابت باشد أما شک و
1
شبهه را به میان آورده باشد.
متهم از دیدگاه قانون الجزایر :
قانون گزار الجزایر هم در رابطه با تعریف دقیق متهم از نهج و طریقه اکثریت قوانین
وضعی خارج نگردیده بدین معنی که در قوانین کشور الجزایر نیز تعریف واضح و
دقیق متهم سراغ نمی گردد ،ولی بمالحظه قانون اجراآت جزائی کشور مذکور
تعریف ضمنی را از خالل ماده « »2/51می توان سراغ و چنین خالصه نمود :
« شخص زمانی متهم دانسته می شود که دالیل قوی قابل استدالل مبنی متهم بودنش
موجود باشد و بر عکس در صورت عدم توافر دالیل قوی متهم پنداشته نشده
مظنون و یا به عباره دیگر مورد شک و اشتباه باقی میماند».
بنا بر آن می تو ان گفت که قانون گزار الجزایر از لحاظ موضوعی بین متهم و
مظنون فرق قایل گردیده است طوریکه در صورت موجودیت دالیل قوی و
متماسک شخص متهم دانسته شده در غیر آن مظنون پنداشته می شود و از لحاظ
اجرائیوی نسبت دادن اتهام و تحریک دعوای جزائی را څارنوال به عهده دارد 2.و
مرحله قبل از آن که عبارت از کشف است مربوط پولیس می باشد .که در قانون
اجراآت جزائی الجزایر تصریح گردیده است .ولی بعد از مقارنه نص عربی و نص
فرانسوی در قانون اجراآت جزائی مالحظه می گردد که قانون گزار الجزایر راجع به
 1ضمانات المتهم فی مرحله المحاکمه صفحه 15
ضمانات المتهم اثناء مرحله التحقیق االبتدائی فی الشریعه االسالمیه و التشریع الجنائی الجزائری
2صفحه 25
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قایل شدن فرق بین متهم و مظنون اعتماد بر نص قانونی فرانسوی نموده است.زیرا
در نص فرانسوی وصف و یا صفت متهم به اعتبار ارگان و یا نهادی که شخص در
مقابل آن قرار دارد تعی ین گردیده است طوریکه در پیشگاه نهاد تحقیق و یا به عباره
دیگر در مرحله تحقیق با در نظر داشت ماده « »100قانون اجراآت جزائی از متهم
1
به مصطلح « »Incuipeتعبیر بعمل آمده.
و در مرحله محاکمه در پیشگاه محکمه جنح و مخالفات «قباحات» با در نظر
داشت ماده « »343قانون مذکور شخص بنام « »Prevenuنامیده شده است 2.و ماده
« »292قانون یاد شده متهم را در پیشگاه محکمه جنایات بعنوان ( )Accuseیاد
3
نموده است.
و عالوه بر آن قانون گزار فرانسه با در نظر داشت مراحلی که اجراآت جزائی در
آن انجام می یابد صفات جانی را محدد نموده است طوریکه در مرحله اجراآت
پولیس قضائی که عبارت از مرحله کشف می باشد او را مظنون و یا تحت اشتباه
نامیده و استناد بر مواد « »45« ، »44« ،»41و « »55قانون اجراآت جزائی نموده
است .چنانچه ماده « »41صراحت به آن دارد که  ... « :جنایت و جنحه زمانی
مشهود دانسته می شود که مظنون حین ارتکا جرم و یا اندکی بعد از ارتکا
مشاهده یابال فاصله از طرف مردم گرفتار شود و یا در صورتیکه در محل واقعه با
سالح و یا اشیائ ی گرفتار شود که وضع موجود داللت بر فاعل بودن وی و استعمال
اشیای مذکور در جرم ارتکا شده را نماید» .و ماده « »44قانون مذکور تصریح
نموده است بر اینکه  « :پولیس قضائی نمی تواند غرض تفتیش به منازل اشخاصیکه
سهیم بودن آنها در جنایت به نظر رسد و یا آنکه اوراق و اشیاء مرتبط بعمل
ارتکا یافته جرمی را در اختیار داشته باشد برود.»...
 1انظر نص الماده ( )100من قانون االجراأت الجزائیه
 2انظر نص الماده ( )343قانون االجراأت الجزائیه
 3انظر نص الماده ( )292قانون االجراأت الجزائیه
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ماده « »45قانون مذکور چنین صراحت دارد « هرگاه مسکن شخص تحت اشتباه
سهیم در جنایت مورد تفتیش قرار گیرد واجب است تا تفتیش در حضور داشت او
صورت گیرد».
و فقره ( ) 2ماده متذکره مشعر بر آن است که  « :هرگاه مسکن شخصی که راجع
به حیازت اوراق و اشیاء مرتبط به اعمال جرمی تحت اشتباه قرار داشته باشد مورد
تفتیش قرار گیرد ،حضورش حین اجرای تفتیش الزمی می باشد .»...و ماده ()51
قانون مذکور چنین صراحت دارد  «:هرگاه در مورد شخص دالیل قوی و مستحکم
اقامه گردید ک ه قابلیت استدالل نمودن به اتهام او را داشت پولیس قضائی مکلف
است در خالل چهل و هشت ساعت او را توأم اوراق مربوط به څارنوالی احضار و
تسلیم نماید و نمی تواند شخص مذکور را بیشتر از چهل و هشت ساعت تحت
نظارت خویش داشته باشد».
و بعد از تحریک دعوی توسط څارنوالی قا نون گزار بدون در نظر داشت مراحل
دعوی صفت «متهم» را بر فاعل جرم اطالق نموده است چنانچه ماده ( )6قانون
اجراآت جزائی الجزایر در مورد چنین تصریح نموده است  « :دعوی جزائی به
وفات متهم منقضی می گردد».
چنانچه مواد ( )84( ،)83( ،)82و ( )86قانون مذکور بعد از احاله دوسیه به قاضی
تحقیق صفت «متهم» را به شخص داده است .بناءب واضح می گردد که قانون گزار
در قانون اجراآت جزائی صفت دقیق و واضحی راجع به متهم ارایه نموده است
طوریکه هرگاه شخص بعد از تحریک دعوی در پیشگاه قاضی تحقیق غرض استماع
اقوالش قرار داشته باشد متهم دانسته م ی شود و قبل از آن در پیشگاه پولیس قضائی
1
مظنون و یا به عباره دیگر «تحت اشتباه» نامیده می شود.
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ثبوت و زوال صفت متهم :
چنانچه قبالً تذکر داده شد متهم عبارت از شخصی است که بنا بر موجودیت دالیل
قوی و کافی الزام از طرف مراجع ذیصالح اجراآت قانونی در مورد اش بعمل آمده
باشد ولی در عین حال زایل شدن و از بین رفتن صفت مذکور از شخص ممکن می
باشد ،به منظور اینکه دانسته شده باشد که در کدام حالت صفت «متهم» باالی
شخص ثابت و در کدام حاالت زایل می گردد ،بحث خود را به شرح ذیل توضیح
می دهیم:
ثبوت یا ثابت ماندن صفت «متهم» :
قبالً توضیح گردید که صفت متهم به شخص زمانی ثابت می گردد که مراجع
ذیصالح اعم از نهاد څارنوالی و یا قاضی تحقیق اتهام را به وی نسبت دهند و یا
توجیه اتهام در مرحله محاکمه صورت گرفته باشد که آنرا «قضاء احاله» نامند و
این در حالی میباشد که در پیشگاه محکمه متهمین دیگری بر خالف متهمین مندرج
صورت دعوی به امر محکمه شامل دعوی گردد و څارنوال مکلف گردد که علیه
آنها اقامه دعوی نماید و همچنان بر عالوه موارد فوق الذکر هرگاه افراد و اشخاص
در مواردی که قانون به آنها اجازه اقامه دعوی جزائی را داده است اتهام را به
شخص نسبت دهند که حالت متذکره را «ادعای مستقیم» نامند .صفت «متهم» به
شخص ثابت می گردد.
زمانیکه صفت «متهم» وفق موارد فوق به شخص ثابت گردید در مراحل تحقیق و
1
محاکمه متصف به صفت مذکور باقی می ماند.
بنا بر آن به شکل موجز و مختصر گفته می توانیم که صفت «متهم» باالی شخص
در حاالت ذیل ثابت می گردد:
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 : 1در صورت توجیه یا نسبت دادن اتهام از طرف څارنوالی  ،قاضی تحقیق،و حتی
قاضی ذوی الحکم در بعضی حاالت.
 : 2در حالت تنفید اوامر و هدایت څارنوالی مبنی بر گرفتاری ،ضبط و احضار.
 : 3در حالت «ادعای مستقیم شخص» با وصف آنکه اجراآت کشفی در مورد
1
انجام نگردیده باشد.
دعوی جزائی باالی هیچ شخص اقامه گردیده نمی تواند مگر اینکه دارای اهلیت
تحمل مسولیت جزائی بوده باشد .و هدف از اهلیت جزائی آن است که شخص
دارای توانائی فهم ماهیت افعال خویش و درک نتایج مرتبه بر آن باشد پس مسولیت
جزائی برشخص متحقق شده نمی تواند مگر در صورتیکه ممیز و یا به عباره دیگر
دارای قدرت تمیز بوده باشد ،تا نسبت دادن واقعه و یا حادثه به وی منحیث فاعل و
یا شریک صورت گرفته بتواند ،لذا قانون گزار الجزائر تحمل مسولیت جزائی را
حین اقامه دعوی جزائی شرط گذاشته است .شرط اهلیت در دعوی جزائی و مدنی
با هم متفاوت بوده چنانچه اهلیت شخص طبیعی «حقیقی» و شخص معنوی
«حکمی» با هم متفاوت می باشند که به توضیح اهلیت شخصیت حقیقی و اهلیت
شخصیت حکمی در پرتو قانون کشور الجزایرذیالًمیپردازیم:
الف  :اهلیت شخص طبیعی «حقیقی»
قانون گزار الجزایر سن و تدرج در مسولیت شخص حقیقی را با هم ربط داده است
چنانچه ماده « »49قانون جزائی کشور مذکور مبین آن است که طفل زیر سن «»13
سال مجازات نگردیده بلکه تدابیر تربیوی و حمایوی در مورد اش اعمال می گردد
و هرگاه مرتکب عمل جرمی مخالفات «قباحات» گردد به توبیخ او اکتفی صورت
می گیرد زی را جز توبیخ و سرزنش محل برای تطبیق مجازات نمی باشد .ولی طفلی
که سن او بین « »13الی « »18سال باشد تابع تدابیر حمایوی و یا تربیوی و یا

 1مرجع مذکور صفحه 31
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مجازات خفیف می باشد .روی همرفته قانون گزار تدر ج در مسولیت جزائی را
تقسیم بندی نموده که عبارت از سه مرحله ذیل می باشد:
مرحله اول  :عبارت از مرحله عدم مسولیت جزائی.
مرحله دوم  :عبارت از مرحله مسولیت جزائی ناقص «زیرسن».
مرحله سوم  :عبارت از مرحله سن رشد می باشد.
(ادامه دارد)
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تألیف :دکتر ابراهیم محمد الحریری
ترجمه :قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

پیوست به گذشته

القواعدوالضوابط الفقهیه لنظام القضاءفی االسالم
(بنیاد های فقهی نظام قضاء در اسالم)

مبحث سوم
در بیان قواعد و اساساتی که در مورد سوگند هاست
1
 -1تعظیم یمین الدعوی اشد رهبۀ فی نفس الحالف ،وکل بحسب دینه:
ترجمه :بزرگ ساختن سوگند دعوی ،در شخصی که سوگند می خورد ،ترسـناکتر
است ،و هر شخصی را به اندازۀ دیانت وی ،سنگین تر و یا سبک تر باید سـوگند
داد.
و این کار در لفظ ،در مکان و در زمان صورت می گیرد.
پس در لفظ چنان است که قاضی به شخصی را که آمادۀ یاد کردن سوگند اسـت
دستور می دهد که بگو « :واهلل الذی ال اله اال هو عالم الغیب والشـهادۀ الـرحمن
الرحیم الطالب الغالب المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلم مـن العالنیـۀ
الکبیر المتعال ،ما لفالن ابن فالن هذا علیک و ال عندک و ال قبلک هذا المال الذی
ادعاه و هو کذا و کذا و ال شئ منه »...ترجمه :قسم میخورم به خدای کـه هـیچ
معبود بر حقی غیر از او نیست دانای پوشیده و آشکار ،بخشنده و مهربان ،مطالبـه
 -1ادب القاضی للخصاف شرح الجصاص ،183 ،132 ،131
 ،195 ،184و نظام القضاء ص  ،181وادب القاضی البن
ابی الدم  527/1تحقیق السرراا ،،و للرا القضراء
للحصرررص ص  ،13واألم للشررای ی  111/7 ،279/6و مررا
ب دها ،و مغنی المحتاج  ،111/7و نظام القضاء یی
االسالم  ،181و وسایل االثبات للزایلی .329
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کننده و زورآور و نابود کننده ،خدای که پوشیده و آشکار را به طور یکسان مـی
داند ،خدای بزرگ بلند مرتبه ،بر اینکه از فالنی پسر فالنی بر ذمۀ من و نه در نـزد
من این مال (و حقی) را که ادعا کرده است ،نیست و نه چیزی از آن میباشد.
ذکر صفات برای اهلل تعالی بدون اقتصار به اسم ذات به خاطر تأکید و تعظیم اسـت
زیرا چون سوگند بزرگ داده شود و عظیم الشأن گردد ،کمتر کسی جـرأت مـی
کند به خوردن سوگند حاضر شود ،وگرنه اگر تنها به :واهلل ،اقتصار نماید نیز جـایز
است.
باید عالوه نمود که اصل در تغلیظ سوگند این فرمودۀ رسول اکرم (ص) است:
« احلف باهلل الذی ال اله اال هو عالم الغیب والشهادۀ» و مانند آن.
اما تغلیظ سوگند به زمان ،مانند آنکه وقت ادای سوگند را بعد از نماز عصر تعیـین
نماید ،بدلیل این فرمودۀ خداوند (ج) «َتحْبِسُونَهُمَا مِن َبعْـدِ الصَّـلااةِ» (المائـده:
 )106/5ترجمه :و اگر به هنگام ادای شهادت ،در صدق آنها شک کردید آنهـا را
بعد از نماز نگاه میدارید تا سوگند یاد کنند.
اما تغلیظ سوگند در مکان :مانند آن است که در مکۀ مکرمه شخص را در بین رکن
کعبه و مقام ابراهیم (ع) ،در مدینه در نزد منبر رسول اهلل ،در بیت المقدس در نـزد
صخره (جای که از آنجا پیامبر اسالم (ص) به معراج برده شد) و در سایر شهرها در
نزد منبر سوگند بدهد ،و در تغلیظ سوگند به صـورتیکه آن را در مسـجد انجـام
دهند ،در بین فقهاء اختالف است ،جمهور فقهاء به آن نظر موافق دارنـد ،و امـام
ابوحنیفه به عدم تغلیظ به مکان ابراز رأی نموده است.
و از جمله اقداماتی که به سبب آن سوگند را سنگین می سازند یکی هم سوگند بـه
مصحف (قرآن) است ،امام شافعی (رض) گفته است :ابن زبیر (ص) بـه مصـحف
سوگند می داد ،و مطرف قاضی شهر صنعاء را دیدم که به آن سوگند میداد ،و این
کار خو است ،و الماوردی گفته است :این کار جایز است و مستحب نیسـت،
اصحا ما گفته اند :معنای سوگند به مصحف آن است که آن را در سـینۀ خـود
بگذارد ،تا آنکه برای او زجر دهنده تر باشد .به خود مصحف سوگند یاد نکنـد و
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این طور نگوید :قسم می خورم به حق مصحف زیرا این کار سوگند خوردن به غیـر
از نام اهلل است ،و بلکه سوگند یاد کند به نام کسیکه قرآن را نازل کرده اسـت ،و
شیخ ابو علی نیز چنین گفته است 1.و نیز گفته اند :به وسیلۀ ایستاده کردن شخص
در وقت ادای سوگند ،آن را تغلیظ نمایند.
زن را اگر از جمله زنانی باشد که از خانه خود بیرون نشود در خانه سوگند بدهنـد
و در صورتیکه زن از آن زنانی باشد که از خانۀ خود بخاطر رفع حوایج بیرون هـم
میرفت ،در مسجدی که نزدیک است او را سوگند بدهند.
هرگاه تحلیف (سوگند دادن) در موضوعات لعان ،یا قتل ها و یا دعاوی مالی کالن
باشد ،مس تحب است که قسم دادن در اوقاتی اجراء گردد که مـردم جهـت ادای
نماز دران اوقات جمع می شوند ،و در غیر آن در هر وقتی کـه خواسـته باشـند
سوگند بدهند.
تغلیظ سوگند در دعاوی اعمال می گردد که قیمت مدعا بها از نصا زکات افزون
تر باشد ،و در مدعی بهای که قیمت آن از نصا زکات کمتر باشـد ،تغلیظـی در
سوگند نیست.
هرگاه مدعی بها از فعل مدعی علیه باشد ،سوگند به فعل و هرگاه مدعی بها از علم
وی باشد سوگند به علم برایش داده می شود.
دلیل در هر مورد روایتی است از نبی اکرم (ص) در قسامه در قصۀ شخص انصـاری
که به خیبر کشته شده بود ،پس رسول خدا (ص) از آن مردم محل خواستند تا بـه
تعداد پنجاه نفر از ایشان به این الفاظ سوگند یاد کنند که « :واهلل ما قتلنا و ما علمنا
قاتله » یعنی :قسم میخوریم به نام اهلل (ج) که ما او را نکشته ایم و نـه از قاتـل او
علم و آگاهی داریم.
 -1اسین بن ش یب سبخی یقیه شای ی لرالا رراسرا،
بود ،شرح مخت صر را ت صنیف کرده ا ست .طب قات
الشای یه للسبکی  ،344/4و م جرا البلردا.161/3 ،
(مؤلف)
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پس پیامبر (ص) سوگند را بر سبیل قطع و یقین باالی شان واجب گردانید ،هم بـر
افعال شان که گفتند « :ما قتلنا» یعنی ما نکشته ایم ،و هم به فعل غیر شـان کـه
گفتند « :و ال علمنا قاتله» یعنی و نه از قاتل او علم و آگاهی داریم.
در مورد تحلیف یهودیان ،نصرانیان و مجوس:
ابوبکر خصاف گفته است :شخص نصرانی در آنچه که بر او ادعا شده است ،ایـن
طور سوگند یاد کند :سوگند به خدای که انجیل را بر عیسی (ع) نازل کرده است،
و شخص یهودی بگوید :سوگند به خدای که تورات را بر موسی (ع) نازل فرمـود،
و غیر از آنان از اهل شرک به نام خدا قسم یاد نمایند.
محمد بن حسن (رح) گفته است :که مجوسیان (آتش پرستان) بدین الفـاظ قسـم
بخورند :سوگند به خدای که آتش را آفریده است.
غیر مسلمانان در ایام شان در ایامی که آن ها را بر دیگر ایام برتر می شمارند ،یا هم
مهم ترین شعایر هفته وار دینی شان را در آن روزها برگزار می نمایند ،سـوگند داده
شوند ،پس نصرانیان در روز یکشنبه ،یهودیان در روز شنبه ،هندو ها در روز دوشنبه
و بهمین طور ادامه بدهد یعنی هر گروهی در روز مقدس شان ادای سوگند نمایند.
(ابوبکر خصاف) افزوده است :که اصل در این مسئله روایتی است که پیـامبر (ص)
کعب بن صوریای یهودی را سوگند داد« :باهلل الذی انزل التوارۀ علی موسـی (ع)»
در داستان مرد یهودی که زناء کرده بود و او را نزد پیامبر (ص) آورده بودند ،پس
پیامبر (ص) ابن صوریا را سوگند داد بر اینکه حکم زناء کار را در تورات چه گونه
می یابند ...تا آخر حدیث.
هرگاه این اصل در مورد یهودی ثابت است ،در مورد نصرانی هم ما همـین را مـی
گوئیم که سوگند بخورد« :باهلل الذی انزل االنجیل علی عیسـی (ع)» و مجوسـی
سوگند یاد کند« :باهلل الذی خلق النار» زیرا نصرانی به انجیل و مجوسی بـه آتـش
تعظیم دارد ،پس آنان را به چیزی سوگند بدهد که در دلهای شان عظمـت زیـادتر
داشته باشد ،و اگر تنها به نام اهلل اکتفاء نماید ،این هم کافی است ،آیا ندیدی کـه
زیادت بر آن صرف به جهت تأکید است ،چنانکه در مورد مسلمان می گوئیم کـه
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اگر او تنها به نام اهلل اقتصار نماید ،این برایش کفایت می کند و جایز است ،ولکـن
سوگند داده میشود که« :باهلل الذی ال اله اال هو عالم الغیـب والشـهادۀ الطالـب
الغالب الکبیر المتعال الذی یعلم من السر ما یعلم من العالنیۀ» پس قسم با این همـه
صفات الهی مؤکد و بزرگ ساخته میشود تا آنکه مدعی علیه به دروغ به آن جرأت
نکند ،به همین گونه است حکم کفار.
هیچ یکی از اهل ذمه را جهت ادای سوگند به عبادت خانه یی یا کنیسه یـی و یـا
آتشکده یی نفرستند ،همان گونه که مسلمان را به مسجد نمی فرستند ،زیرا غـرض
از سوگند قسم یاد کردن بنام خداست نه به نام غیر خدا.
1
 -2االمین یصدق بیمینه فی براءۀ ذمته:
ترجمه :شخص امانت دار به سوگندی که در مورد براءت ذمه و بی گناهی و عـدم
مسئولیت خویش ادا می نماید ،مورد تصدیق قرار گرفته و گفته او پذیرفته می شود.
در کتا «مجلۀ االحکام العدلیۀ» چنین آمده است:
« شخص امانت دار به سوگندی که راجع به براءت ذمه اش می خورد ،تصدیق مـی
شود چنانکه هرگاه مودع (امانت دهنده) ادعای ودیعه را نماید و ودیع (امانت دار)
بگوید :من آن را و اپس به خودت داده ام ،پس این گفته او با سوگندش پذیرفته می
شود ،ولی اگر بخواهد بخاطر رهایی خویش را سوگند به اقامۀ بینه بپردازد ،پس باید
بینۀ او شنیده شود».
و به همین گونه اگر ودیع بگوید که ودیعه بدون تعدی در دست من هالک شـده و
از بین رفته است( ،قول او با سوگندش پذیرفته می شود) .اما اگر گفت که مـن آن
مال امانت ترا بدستور خودت به فالنی دادم ،پس این دفع او پذیرفتنی نیست مگـر
زمانی که آن را (به بینه) ثابت نماید و یا مودع به آن اقرار کند ،زیـرا او بـدعوای
 -1مجلۀ االاکام ال دلیره المراده  ،1774و شرروح
مج لۀ االا کام ال دل یۀ ل هذه ال مادۀ :کدر االا کام
ل لی ا یدر ،و شرح المج لۀ لالتا سی ،و شرح المج لۀ
سلیا رستا.
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آنکه ودیعه را به فالنی داده است اقرار به چیزی نموده که تاوان را بر او واجب می
گرداند.
هم چنان اگر طفلی بال گردد و مال خود را از وصی مطالبه کند و وصی بگوید که
مال تو (بدون تعدی) در نزد من ضایع شد ،پس قول قول اوست ،زیرا او امانت دار
شمرده شده و گفتۀ او با سوگندش تصدیق می شود ،مگر آنکه ظاهر الحاـل او را
تکذیب کند ،پس درین صورت حرف او پذیرفتنی نیست ،مانند شخص وصی کـه
نفقه کالنی را ادعا نماید که مخالف ظاهر باشد ،و متولی وقف نیز همین حکـم را
دارد ،او هم در ادعای که می کند امین پنداشته میشود ،مگر در صورتیکه نفقـه و
مصرف کالنی را ادعا نماید که مخالف ظاهر باشد.
باید عالوه نمود که وصی صغیر و متولی وقف تنها در مصرفی با سوگند شان مـورد
تصدیق قرار میگیرند که آن مصرف از مال یتیم و از مال وقف بوده باشد اما اگر از
مال شخصی خودشان مصرف کرده باشند و بخواهند آن را از مال یتـیم و از ماـل
وقف بگیرند ،پس گفتۀ شان قابل قبول نیست ،مگر آنکه ادعای شان را به بینه ثابت
بسازند ،زیرا آنان ادعای دینی را برای خود شان باالی صغیر و باالی وقف نمـوده
اند ،پس دین مذکور بمجرد دعوی ثابت نمی گردد.
هم چنان هرکس که در جایگاه امانت داری قرار داشته باشد ،می توانـد در دفـع
تاوان از خود سوگند بخورد و قول او با سوگندش قبول می گردد ،ولی نمیتواند که
تاوان را بر دوش شخص دیگری بیندازد.
1
 -3ال یحلف اح ٌد عن غیره:
ترجمه :به هیچ شخصی از جای شخص دیگری سوگند داده نمی شود.
در کتا «المغنی» از ابن قدامه چنین آمده است:
« در سوگند نیابت نمی آید ،و به هیچ کسی از جای کس دیگر قسم داده نمی شود،
و بلکه قضیه متوقف می ماند تا زمانی که صغیر بال گردد و مجنون صـحت یـا
 -1المغنی 210/10
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شود ،آنگاه اگر خودشان از ادای سوگند نکـول و خـودداری کردنـد و قسـم
نخوردند ،بر ضرر شان حکم صادر می گردد ،و از علماء کسی که به حکم قضایی
به سبب نکول باور ندارد و بر رد سوگند بر مدعی رأی داده است ،او هم ولـی را
از جای صغیر و مجنون سوگند نمی دهد».
پس بنا بر این ولی سوگند داده نمی شود و بلکه یمین موقوف می ماند تا زمانی کـه
اهلیت کسیکه تحت والیت ولی میباشد تکمیل گردد.
1
 -4ال اثم علی الحالف الصادق:
ترجمه :بر کسیکه به راستی سوگند ادا می کند ،هیچ گناهی نیست.
در کتا «المغنی» از ابن قدامه این مسئله نیز به صورت ذیل ذکر گردیده اسـت:
« کسیکه بر او سوگندی توجیه میگردد در حالیکه او در آن سوگندی که بایـد ادا
کند راست گو باشد ،برای او سوگند خوردن مباح است ،و بر او هـیچ چیـزی از
گناه و غیر آن الزم نمی آید ،زیرا سوگند را خداوند (ج) مشـروع گردانیـده و او
تعالی چیز حرام و ناروا را مشروع و روا نمی گرداند ،و خداوند متعال در سه جای
از کتا خود به پیامبر خود دستور داده است که به حق و راستی سوگند یاد کند.
حضرت عمر (رض) در دعوای باغستان خرمای که ابی بن کعب (رض) با او داشت
سوگند یاد کرد و سپس آن را به او بخشید و گفت :ترسیدم که اگر مـن سـوگند
نخورم ،مردم هم با پیروی از من باالی حقوق شان سوگند نخورند و این یک سنتی
شود و حقوق مردم ضایع گردد.
در مورد خوردن سوگند حق و واگذاری دعوی به فدیه سوگند که کدام یک بهتـر
است و کدام یک آن اولویت دارد ،علماء اختالف ورزیده اند ،گروهی گفته انـد
که :ادای سوگند حق بهتر است از واگذاری دعوی به فدیۀ سـوگند ،زیـرا عمـر
(رض) سوگند یاد کرد و از طرف دیگر در سوگند او فایده های موجود است:
یکی از آن ها :حفاظت مال وی از ضایع و تلف شدن است ،در حالیکه رسول کریم
 -1المغنی  209 ،208/10بتصرف.
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(ص) از ضایع ساختن مال نهی فرموده اند.
و دوم :رها ساختن ظالم از ظلمی است که مرتکب می شود و مالی را بدون حق می
خورد ،و این از جمله نصیحت او و یاری رسانیدن او پنداشته می شود کـه او را از
ظلمش باز می دارد ،و پیامبر (ص) شخصی را اشاره فرمود که سوگند یـاد کنـد و
حق خود را بگیرد.
و برخی دیگر از علماء گفته اند :که واگذاری دعوی به فدیۀ قسم بهتر است ،زیرا
حضرت عثمان (رض) سوگند یاد نکرد و دعوی را به فدیۀ یمین خـویش واگـذار
نمود و گفت :ترسیدم که این سوگند خوردن با تقدیر و با امری که بـرایم از روز
ازل مقدر شده است مصادف گردد ،و آنگاه بگویند که قسم خورد پس مجـازات
گردید ،یا بگویند که این مجازات و ابتالء از نامبارکی و شوم بودن سوگندش به او
رسیده است ،و اما سوگند خوردن عمر (رض) به آن جهت بود که او می ترسید که
این کار یک سنت و راه و روشی نشود ،و ترسید که مردم با پیروی از این سنت از
حلف خودداری کنند و از حقوق خود بگذرند ،پس واضح است که اگر خوف این
کار نمی بود حضرت عمر (رض) سوگند نمی خورد ،و این سوگند خوردن راسـت
از ترک سوگند بهتر است ،واهلل اعلم».
1
 -5تشرع الیمین فی الحقوق ال الحدود:
ترجمه :سوگند تنها در دعاوی حقوقی مشروع گردیده است ،نه در دعاوی حدود.
حقوق بر دو نوع است :یکی حقی است که به خداوند تعلق دارد (حق اهلل تعـالی)
دوم حقی که مربوط به آدمی زادگان است( ،حق العبد).
و حق العبد بر دو قسم است:
اول :حقی مالی است یا حقی است که مقصود از آن مال باشد ،پس در این گونـه
حقی بدون کدام اختالفی در میان اهل علم سوگند دادن مشروع و جایز است.
دوم :حقی است که نه خودش حق مالی شمرده میشود و نه مقصود از آن مال است
 -1المغنرری  ،214 ،213/10و نظررام القضرراء یرری
الشری ۀ االسالمیۀ لزیدا204 ،203 ،
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مانند قصاص ،حد قذف ،نکاح ،طالق ،رجعت (رجوع از طالق) ،عتـق ،نسـب و
والء.
ائمۀ مذاهب ابوحنیفه ،مالک و احمد گفته اند :شخص در این دعاوی نه قسـم داده
میشود و نه قس م بر او عرضه می گردد ،از طرف دیگر در اشیای که پیشـتر ذکـر
گردید ،بذل و بخشش راه ندارد ،و امام احمد گفته اند :از گذشته گان نشـنیده ام
که جز در اموال و متاع ها به دیگر چیزی قسم را جواز داده باشند.
امام شافعی و ابویوسف و محمد شاگردان ابوحنیفه گفته اند :قسم داده میشود بـه
دلیل فرمودۀ پیامبر (ص) « :لو یعطی الناس بدعوا هم الدعـی قـوم دمـاء قـوم و
اموالهم ،ولکن الیمین علی المدعی علیه» یعنی اگر مردم بمجرد آنکه یک چیزی را
دعوا کنند آن چیز برای شان داده شود ،حتماً گروهی خون های مردم و داراهـای
شان را ادعا خواهند کرد ،ولی بر مدعی علیه ادای سوگند الزم است».
و این حکم حدیث شریف باالی هر مدعی علیه عام است ،و در دعوای خـون هـا
یعنی دعاوی قتل واضح و روشن است ،پس جایز است تا به مـدعی علیـه در هـر
دعوای که حق آدمی در آن باشد بدون اقتصار حکم ،در دعوای اموال ،سوگند داد.
و حقوق اهلل تعالی به دو قسمت تقسیم میگردد:
اول :حدود است که سوگندی در حدود مشروع نشده است ،و ابن قدامـه مـی
گوید :اختالفی را در این باره سراغ نداریم زیرا اگر شخص اقرار نماید و سـپس از
اقرار خود رجوع کند این رجوع او پذیرفته شده و بدون سوگند رها میگردد ،پـس
بدون اقرار بطور اولی سوگن د داده نمیشود و از طرف دیگر پوشیدن جرایم حدود و
عرضه نمودن سخن رجوع از اقرار به شخص اقرار کننده به حدود مستحب اسـت،
و برای شهود نیز ترک شهادت و پوشیده نگه داشتن آن مستحب می باشد ،بـدلیل
فرمودۀ پیامبر (ص) برای هذال در داستان ماعز « :ای هذال! اگر او را به جامه ات
پنهان میکردی برای تو بهتر بود ».پس در هیچ حالتی سوگندی در حدود نیست.
دوم :حقوق مالی است :مانند جمع آوری کنندۀ زکات که باالی صاحب مال دعوی
می کند که سال گذشته است و نصا مال تکمیل است و باید زکـات بـدهی و
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صاحب مال انکار می ورزد :پس در نزد حنبلیان قول صاحب مال پذیرفته شـده و
سوگند هم داده نمی شود ،شافعی ،ابویوسف و محمد گفته اند :به صـاحب ماـل
سوگند داده میشود زیرا این یک دعوایی است قابل سمع که مشابهت به دعوی حق
العبدی دارد ،و این قول به این استدالل رد شده است که این دعوی حق اهلل اسـت
پس مشابهت دارد به حد ،و از طرفی زکات یک عبادت است پس به مانند نماز بـر
آن سوگند داده نمی شود.
1
 -6ال تقبل یمین المدعی علیه بعد نکوله و صدور الحکم:
ترجمه :سوگند خوردن مدعی علیه بعد از نکول و خودداری وی از سوگند و بعد از
صدور حکم قاضی پذیرفته نمی شود.
اصل شرعی این است که سوگند بر مدعی علیه الزم می آید ،هرگاه مدعی علیـه از
ادای سوگند نکول نماید ،در رد سوگند بر مدعی در میان فقهاء اختالف اسـت ،و
برای وجو سوگند بر مدعی یک دسته شرایطی است به قرار ذیل:
 -1در صورت انکار مدعی علیه از حقی که بر او ادعا شده است ،اگر به آن اقرار
کرده باشد سوگندی بر او الزم نیست.
 -2باید مدعی سوگند او را مطالبه نماید ،هرگاه مدعی سوگند او را مطالبه نکنـد،
سوگندی بر او الزم دیده نمیشود ،زیرا سوگند حق مدعی است ،و هیچ انسانی بـر
استعمال حقش و مطالبۀ آن مجبور ساخته نمی شود.
 -3سوگند در دعوای الزم میگردد که دعوی صحیح باشد ،اگر دعوا یک دعـوای
فاسد و غیر صحیح باشد ،بر مدعی علیه یمین الزم نمی گردد ،هرگـاه در دعـوای
غیر صحیح سوگند به مدعی علیه توجیه گردد و او از آن نکول نماید ،نکول کننده
شمرده نمیشود زیرا نکول معتبر نکولی است که در دعوای صحیح صورت بگیـرد
نه در دعوای فاسد.
 -1االصول القضائیه للشیخ للی قرالره  ،139 ،136و
نظام القضاء لزیدا 204 /،و مرا ب ردها والمغنری
.212 ،211/10
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 -4و باید مدعی به از آن جمله باشد که سوگند در آن راه داشته باشد چنانکـه در
قاعدۀ پیشتر از آن تذکر بعمل آمد.
هرگاه مدعی علیه از ادای سوگند نکول و خودداری ورزد ،این نکـول وی داللتـًا
اقرار شمرده میشود ،مگر این اقراری است که در آن شبهه وجود دارد زیرا مـدعی
علیه به سبب امتناع خود از ادای سوگند ،دلیلی را بدست می دهد گرچـه دلیـل
قاطعی بر این نیست که او در انکار خود کاذ است ،چون اگر صادق مـی بـود
چگونه از سوگند صادقانه مباح و مشروع امتناع می نمود با وجود آنکه در سوگند
دفع ضرر از جان و مالش متصور بود.
در رد و برگرداندن سوگند بر مدعی در بین فقهاء اختالف است به شرح ذیل:
 -1قاضی نباید یمین را بر مدعی برگرداند در صورتیکه دعوا دعوای مالی باشد یـا
مقصود از آن مال باشد ،اما در غیر آن مانند دعوای قصاص پس قاضی سوگند را بر
مدعی برگرداند ،اگر سوگند خورد قاضی به نفع او حکم کند و اگر نکول کـرد،
قاضی باید دعوایش را رد نماید.
 -2قاضی در دعاوی مالی سوگند را بر مدعی برگرداند ،اما در دعوای قصـاص در
مادون نفس به سبب نکول مدعی از سوگند حکم نماید ،ولی در دعوای قصاص بـه
نفس (قتل) پس در این مورد بین ابوحنیفه و یارانش اختالف است:
ابوحنیفه (رح) می گوید :مدعی قسم داده نشود و بلکه متهم بندی شود تا وادار به
اقرار گردد و یارانش بر خالف او ابراز رأی نموده اند.
 -3در تمام دعاوی سوگند بر مدعی برگردانده شود و این قول امام شافعی اسـت
اگر سوگند خورد قاضی به نفع او حکم کند ،وگرنه قاضی دعوایش را رد نماید.
به این دلیل که نافع (رض) از ابن عمر (رض) روایت کرده است کـه نبـی کـریم
(ص)« :رد الیمین علی طالب الحق» یعنی سوگند را بر مطالبه کنندۀ حق یعنی بـر
مدعی برگرداند.
پس هرگاه مدعی علیه خواست که بعد از سوگند مدعی ،سوگند یاد کند ،این کـار
از او پذیرفته نمیشود ،و از طرف دیگر حکم خاتمه پذیرفته پس نقض نمی گـردد،
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مانند آن است که باالی مدعی علیه اقامۀ بینه صورت گرفته باشد.

قضاوتپوه حضرت ګل حسامی
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سریزه :
جوته ده چې قانون د ټولنیز ژوندانه له اړتیاوو څخه دی  ،د قانون له شتون پرتـه د
سوله ییزګډ ژوند پرمخ وړل شونی اومیسرنه دی .
قانون دی چې په هغه کې د ټولو هیوادوالو حقوق توضیح او د دولت له خوا دهغـو
احترام اورعایت تضمینیږي .
همدارنګه قانون دهغه قواعدوله مجموعې څخه عبارت دی چـې ټـولنیزې اړیکـې
تنظیموي اودیوی ټولنی افراد دهغې پراطاعت مکلفوي .
قانون د ټولنې دخیراو ښیګڼې لپاره وضع کیږي او دحقوقي عامو قواعـدو ټولګـه
احتوا کوي  ،چې په کې ټولنیزې او فردي ښیګڼې په پام کی نیول شوي دي  ،همدا
شان د افراد واو ټولنې ترمنځ اړیکې تنظیموي .
هغه مهال چې قانون وضع کیږي که چیرې احکام یې واضح او روښانه وي دهغه پـه
تطبیق کې کومه ستونزه نه رامینځ ته کیږې او قانون تراجراء الندې نیول کیـږې .
خو کله چې د قانون په تطبیق او اجراء کې ستونزه رامینځ ته شـي  ،د دې اړتیـا
لیدل کیږي ترڅوله ادبي  ،تاریخي او منطقي وسـایلو پـه کاراخیسـتلو د قـانون
جوړوونکي موخه او غوښتنه واضح کړای شي  ،نو دلته ده چی د قانون تفسـیر تـه
اړتیا پیښیږی  ،ترڅو د قانون تطبیقوونکی مرجع له بیال بیلو ابزارو اووسایلو څخه په
استفادې قانون تفسیر کړي  ،چې په دې څیړنه کې به پرې په تفصیل سـره بحـث
وشي.
په همدې ترتیب د قانون د واکمنۍ ټینګښت او دقانوني دولت رامینځ ته کـول  ،د
دې غوښتنه کوي ترڅو د نهادونو ،ادارو ،د چارو د مسئوولینو او د ټولو هیوادوالـو
پراعمالو او افعالو قانون حاکم وګرځول شي  ،ترڅو دولتی ارګانونه له عادی قوانینو
ځنې په عام شکل او داساسی قانون له احکامو څخه په خاص ډول پیروي وکړي .
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څرنګه چې اساسي قانون د دولت او خلکوترمنځ یوتړون دی  ،چی پخپله دهغوی له
غوښتنی سره سم او دهغوی په آزاده اراده د موسسانو دمجلس ( زمونږ پـه ګـران
هیواد افغانستان کی دلویې جرګې ) له الرې مینځ ته راځي  ،دا د دې ایجا کـوي
ترڅوله اساسي قانون سره د قوانینو او نورو تقنینی سندونو د سمښـت د تشـخیص
لپاره په دولت کې دارنګه صالحیت لرونکی نهاد یا اداره رامینځ ته کړای شي چـې
نور له اساسی قانون سره د نه سمون په پلمه دمشخص قانون لـه تطبیـق او عملـي
کولوڅخه  ،امتناع وکړي .
د دې موخې د ترالسه کولو لپاره  ،معموالٌ د نړۍ پـه هیوادونـو کـې لـه دوه
میتودونوځنې استفاده کوي  ،یو سیاسي الره چاره یا میتود یا دهغې شورا رامینځ تـه
کول دي چې د اساسي قانون دشورا په نامه یادیږي اوبله قضـایي الره چـاره یـا
دځانګړې محکمی رامینځ ته کول دي .
داڅیړنه په پنځو څپرکوکې ترتیب شوې  ،لومړی څپرکی د قانون او اساسی قانون په
باره کې دی  .په دوهم څپرکي  ،کې د قانون تفسیر څیړل شوی  ،دریم څپرکـی د
اساسي قانون د ساتنې الرې چارې ترڅیړنې الندې نیسـي  ،څلـورم څپرکـی پـه
افغانستان کې د قانون تفسیر او پرتطبیق یی څارنه څیړي او پنځم څپرکی په نړۍ کې
داساسی قانون دیوان  ،محکمی او شوراګانې ترغوراو بحث الندی نیسي .
هیله ده چې د دارنګه موضوعاتو د عالقه لرونکو د پام وړ وګرځی او پـه معلومـاتو
کې یې یو څه زیاتونه رامینځ ته کړي .
ومن اهلل التوفیق
لومړی څپرکی :
قانون او اساسی قانون
دا څپرکی په دوه پاراګرافونو ویشل شوی  ،په لومړي پاراګراف کې د قـانون پـه
هکله عمومی معلومات وړاندې کیږي او په دوهم پاراګراف کی د اساسی قانون پـه
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باره کی داساسی قانون له تعریف څخه نیولی د اساسي قانون ترعلویـت او د نـورو
قانوني قاعدو د سمښت څیړنه له اساسي قانون سره ترمطالعې الندې نیول کیږي .
لومړی پاراګراف  :د قانون په هکله عمومي معلومات
الف :قانون (  )LaWد لغت له مخي :
په دې هکله د حقوقو دعلم د پوهانو او لغت پوهانو ترمنځ واحد نظرشتون نه لـری
چې آیا دا کلمه عربي ده  ،یوناني ده  ،دري ده یا پښتو .په دی هکله درې نظریـي
وجود لري .
 -1یوې ډلې هغه عربي األصله نه ده ګڼلې او په عربي کی یي له د خیلوکلمـو
څخه بولي چې د التیني لغت ( )Kanonیعنې خط کش ځینی مـآخوذه ده  .د دې
ډلې دلیل د (قانون) او ( )Kanonد لفظ ترمنځ غږیز(صوتي) ورته والـی دی او د
دې دواړو د معنا نږدیوالی او د دې کلمی د معر (عربی کیدلو) احتمال داسـالم
اولویدیځ د فرهنګي تعامل په اثر دی .
په فرانسوي ژبه د( )Canonلغت دکلیسا د مقاماتو له خوا د وضع شویو قوانینـو
اومقرراتو په معنا دی او په انګلیسی ژبه د ( )Canonاصطالح هم په دی مفهوم په
کار وړل شوې ده .
همدارنګه د قانون لغت  ،چې د قانون ( ) Canonمعر دی په اصل لغت کـې
دکرښو او خطونو د تنظیم لپاره دیوې وسیلي په معنا دی .
 -2دوهمه ډله هم د دې لغت په غیر عربي والي اومعر تو کی تردیـد نـه
لري  ،خو هغه یې له رومي  ،پاړسي  ،سریاني یا عبري ژبی څخه مآخوذه ګڼلې ده او
وایي چې یقین ته په نږدې ګومان د ( قانون ) لغت دیونـاني د ( )Canonمعـر
دی چې له عربی څخه یي پاړسي ته الرموندلې ده .
 -3دریمه ډله باور لری چی (قانون ) لفظا ب او اصالً عربی دی او اصل یی( قن)
دی  .د دې ډ لې د باورله مخې  ،قانون له شکلي لحاظه د( فاعول) پـه وزن دی ،
چی پرکمال او بذل اوجهد داللت لري  .د قـانون او( )Kanonیـا()Canon
دلفظ ترمنځ د ورته والي ( تشابه ) شتون د هغه په غیرعربي والي دلیـل نـه دی او
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پر(قاف) د (کاف) د حرف اووښتون مؤجه نه لیدل کیږي  ،ځکه د( کاف) توری د
پاړسي د (ژ) یا ( ګاف) دتوري په څیرنه دی چې تعریب ته اړتیا ولري .
د دې ډلې نظریه سمه بریښي ځکه هم یي دالیل قوي دي او د فقه اللغـه د علـم د
لویانو له هغې جملې د ابن منصور موهو بن احمد جوالیقی له نظر او د المعر له
کتا سره سمون لري چې نوموړي هم د قانون لفظ معر نه دی بللـی  ،قـانون
دعربو په ژبه کې د شیانو داندازې او مقیاس په معنا دی او د یوې کلیې قضیې پـه
معنا چی یولړجزئیات بیانوی عبارت دی .
باید زیاته کړو چې قانون له هغه خو را مهمو مفاهیموڅخه دی چې د ټولنیزو علومـو
په حوزه کې کارول کیږی  .البته د ( قانون ) په کارول (استعمال) یوازی د ټـولنیز
وعلوموپه محدوده کې منحصرنه دی بلکی د نورو علومو په ډیرو څانګو کې ډیـر
پراخ استعمال لري .
 :قانون د اصطالح له مخې :
قانون په عامه معنا هغه حقوقی قاعده ده چی صالحیت لرونکو مراجعوتصویب کړی
وي .
دقانون لغت په خپله اصطالحي معنا کې الندیني مفاهیم افاده کوي .
له قید څخه آزاده اوالزام راوړونکې دکلي قواعد و مجموعه (ټولګـه ) ده
-1
چی د انسان ټولنیزچال چلند تنظیموي ،دارنګه چې له هغوځینی پیروي ،د واکمـن
ځواک له لورې تشویق او مکافات چې اجرایې د دوي په غاړه ده  ،له ځـان سـره
لري.
له قانون څخه کله دهغه حقوقي قواعد و مجموعه چې د ځـانګړي هیـواد
-2
پوري اړه لري او په ټاکلې زمانې موده کې اجرا کیږي  ،او د دوه اړخونوله کبلـه
ورته (وضعي قانون) وایي  ،لومړی د حاکم قدرت په اراده دهغه د وضـع کولـو او
اجرا په اعتبار او دوهم د نورو احکامو او مقرراتو سره د توپیرپه اعتبـارچی ټـاکلی
اجرائیه مرجع نه لری لکه :د اخالقو ،شرف ،کرامت اوهغه شئونو اصول چی دوی
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ته ورګرځی اوهرکله چی په هیوادونو کې جاري قوانین ترڅیړنې الندې ونیول شـي
په همدي مفهوم استعمالیږي .
قانون د هغه احکامو او قواعد ودمجموعې په مفهـوم اومعنـاچې د مقننـه
-3
ځواک له لورې تشریع اوصادریږي .
ج  :د قانون ذاتی ځانګړنې :
په موډرنه نړۍ کې قانون د دارنګه ځانګړنو درلودونکې دي چې له یوی خوا هغه له
حکومتي فرمانونو څخه بیلوي اوله بلې خوا یې له ټـولنیزو ارزښـتونو او اخالقـی
اصولوځینی جالکوي  .کوم څه چې الندې راځي هغه ځانګړنې دي چې قانون یـې
باید ولري .
دقانون لومړنۍ ځانګړنه دا ده چې باید عام وي  .قانون د هغه معیـارونو او
-1
ستڼډردونو په څیرچې په ځمکني قلمروکې د ټولو هیواد والو لپاره دی  ،باید د ټولو
په نسبت یو خیل وي  ،د دي اصل سره سم چې د عمومیت ( ) Genralityاصل
هم ورته ویل کیږي  ،قوانین باید عمومي وي نه شخصي  ،قانون نه شي کوالی د یو
خاص شخص لپاره – له دې امله چې یو ټاکلی شخص دی – وضع شي ،دمثال پـه
توګه دجمهور رئیس دواکونو په اړوند قانون نه له دی امله چی فالنی جمهور رئـیس
دی  ،بلکې له دي کبله چې دجمهوری ریاست مقام د دولت له ارګانونو څخه دی ،
وضع شوی دی او هرهغه څوک رانغاړی چی په دی موقعیت کې قرارونیسي .
ژان ژاک روسو په ټولنیز تړون ( قرارداد اجتماعي ) کې وایی  ( :کله چی وایـو د
قانون موضوع تل عامه ده  ،موخه مې دا ده چې قانون اتباع مجموعاً او اعمال یـې
مطلقاً په پام کې نیسي او منظور ترې هیڅکله  ،منفرد انسان او پـه یـوازې توګـه
یوعمل نه دی  .پردې بنسټ  ،که څه هم شونې ده قانون ځینی امتیازات وټـاکي ،
هیڅکله نه ښایي دا امتیازات هغه شخص ته ورکړي چی نوم یې واخیستل شـي ....
په یوه کلمه  ،هرحکم چې یوې منفردې موضوع ته راجع شي  ،له قانون جوړوونکي
ځواک پورې اړه نه لري ) .
 -2دقانون دوهمه ځانګړنه دا ده چې باید څرګند اواعالم شي .
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قوانین باید په عمومي توګه اعالم شي ،په هغه صورت کی چې مخفي او پـټ وي د
هغود رعایت په نسبت کوم مکلفیت شتون نه لري  ،له همدی کبله نن ورځ په ټولو
هیوادونو کې  ،د دولت په رسمي جریده کې د قوانینو خپرول دود دی .
دقوانینو دریمه ځانګړنه دا ده چې نه ښایې پخواني وخت ته وروګرځـي ،
-3
بلکې د هیوادوالو راتلونکي چال چلند ته یې پام وي  ،قوانین بایـد راتلـونکې تـه
وګوري اونه دا چې پخوانې وخت ته مخ واړوي  .پخواني وخت ته د قانون ورتـ
یوه مشروطه استثنا ده .
د قانون څلورمه ځانګړنه دا ده چې باید ټولو ته د پوهیدلووړ ،واضح او بې
-4
له ابهامه وي  ،د مبهمو قوانینو لیکل چې د بیالبیلو تفسیرونو لپاره د مجری ( اجراء
کوونکي ) الس پرانیستی پریږدی  ،کوالی شي په آسانۍ سره د رسـمي او دولتـی
مقاماتو له خوا ترناوړه ګټې الندې ونیول شي .
قوانین باید په داسې ژبه تدوین شي چې د ټولو په واسطه د پوهیدلو وړ وي  .قـوانین
باید صریح او واضح وي  ،نه مبهم  ،څو اړخیز او پیچلي  .قوانین باید په داسی ډول
تنظیم شي چې وکوالی شي د افرادو چال چلند ته الرښوونه وکړي  ،قـانون بایـد
دارنګه وي چې خلک دهغه په وسیله خپله الره ومومي  ،په بل تعبیر قـانون بایـد د
خپلو تابعانوپه الرښوونه قادر وي.
دقانون بله ځانګړنه یی داګڼلی ده چی نه ښایی د قوانینو تـرمنځ تنـاقض
-5
شتون ولري.
داهم په هغه مواردو کي شاملیږي چې دیو قانون دننه تناقض شتون لري اود قـانون
اجراء کوونکی  ،یا قاضیان دحکم د صادرولو پرمهال  ،د قانون جوړونکي دمـوخي
په مورد کې په تردید کې لویږي اوهم په هغه ځای کې شاملیږي چې دوه سره بیـل
قوانین په یوه اړیکمنه (مرتبط ) موضوع کې دوه متفاوت شیان وایي .البته پـه هغـه
ځای کې چې د قانون جوړولو مرکزونه سره بیل وي  .د دې سـتونزې د پیښـیدو
احتمال خورازیات وي .
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 -6د قانون شپږمه ځانګړنه دا ده چی باید د اجراء وړوي  .قـانون نـه شـي
کوالی له خلکو او هیوادوالو ځینې یو ناشونی څیزوغواړي ،نه ښایې قوانین داسـې
یوڅیزوغواړي چې په منطقي توګه یا په عملي توګه ناممکن وي  .قوانین باید د پلـي
کیدو او پیروي کیدلووړ وي .
په بل عبارت قانون په خپل ذات کې د اجرا وړندی  ،قـانون د اجـرا کیـدولپاره
اجرائیه دستګاه ته اړه لري  .له دي کبله د هر قانون ترڅن  ،اجرائیوی بنسټ چې
د قانون پلي کول تضمین کړي  ،الزامي دی .
پرپورتنیو ځانګړنو سربیره  ،قوانین باید استمرار اونسبتي ثبات (ټیکاو)()Stability
ولري  .کوم قوانین چې ژرتیریدونکي او په چټکتیا سره تغییریدونکي (متغیر) وي او
په تیره بیا د هغو تغییر پخپلسر (خودسرانه ) وي  ،ثبات اونظم په خطرکې اچوي .
لکه چې پورته مو ورته اشاره وکړه د قانون له نورو ځانګړنو څخه یـې دا مسـئله
واضحه کړیده چې باید اجرائیوي ضمانت ولري  .دا ځانګړنه قوانین له ټـولنیزو او
اخالقی ارزښتونو څخه جدا کوي  ،ځکه چې هغوي دولتي اجرائیوي ضـمانت نـه
لري  ،بلکې دعمومي افکارو ترفشار الندی او یـاد فـرد خپـل د نننـي فشـار،
مخنیوونکی عامل بلل کیږي .
د  :د قانون موخې :
دحقوقو په فلسفه کې له پیچلو مبحثونو څخه یوهم د قانون د موخې یا موخوبحـث
دی  .په دې اړوند بیالبیلې اوکله کله هم متناقضې رائې شتون لري .
( ) Marxګروهمن ؤ چی دحقوقواو قانون موخه په ټولنه کې د واکمنې طبقـې د
منافعو تآمینو ل دي او نور ډیری پوهان باور لري چې د حقوقو موخه ټولنیز نظـم او
امنیت دی  .یوه ډله هم د حقوقوموخه د منافعو د تضاد له منځه وړل اوله ټـولنیزي
مرستې سره د مناسب چاپیریال رامینځ ته کول بولي  .د مسلمانو حقوقپوهـانو لـه
نظره  ،دحقوقوموخه دعدالت اجراء کول او افرادو ته د هغوي د حقوقـو ورکـول
دي .
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سربیره پردې  ،نظم او امنیت او د ټولنې الزیاته مرسـته اود انسـانانو د اخالقـی
اومعنوي ودې لپاره د مناسب چاپیریـال رامینځ ته کول هـم دهغـوي لـه نظـره
خورامهم دي خو په حقیقت کې دا موخې د عدالت د اجراء کولو له موخې ځینـې
بهرنه دي  .په دې معن ا چې دعدالت داجراء په سیوري کې به امنیـت او نظـم او
ټولنیزه مرسته په ډیره ښه وجه ترالسه شي خو په هرصورت که چیرې په ټولنه کـې
عدالت اجراء نه شي نورې موخې هم نه شي کیدای چې په صحیح توګـه تحقـق
ومومي .
سوله د عدالت له سیوري پرته د لږې وړتیا ځنې برخمنه ده او په هغه چاپیریال کـې
چې عدالت ته توجه نه وي دافراد و اخالق به مخ په ځوړه والړ شې .
له دې کبله  ،کوالی شو ووایو چې له قانون جوړولو څخه لومړنۍ موخه دنظـم او
امنیت رامینځ ته کول اوپه ټولنیزو اړیکو کې د افرادو د اختیاراتو( واکونو) اودنـدو
دحدودو( پولو) ټاکل دي  ،خوله قانون جوړولوځینې موخه په دې پړاوکې پای ته نه
رسیږي  ،ځکه هغه موخه اومقصد چې افراد یې سره راغونډکړي دي  ،بل څیـز دی
او هغه خوراغوره مرسته او همکاري او د افرادو د مادي اړتیـاوو پـوره کـول او
دمنافعو او ښیګڼو دتامین په لوري کې د یوبل دکاراو کوښـ لـه نتیجـي څخـه
برخمنتو دی .
کوالي شو په دې دوه موخو باندي یو بل ټکی ورزیات کړو او هغه دا چې باید پـه
دارنګه بڼه وضع او اجرا شي چې په ټولنه کې دامنیت اونظم او د افـرادو دمـادي
ښیګڼو د تآمین په ترڅ کې د انسانانو دمعنوي ارزښتونو خوندي کوونکی هـم وي ،
ځکه چې انساني وړ ژوند به ددې ارزښتونو له رښتیاینې (تحقق) پرته شونی نه وي .
اقل حد دا دی چې قانون نه شي کوالي د بشري افرادو له معنوي ارزښتونو سره پـه
مخالفت کې وي  ،له دې امله  ،هغه قانون چې وکوالي شي د مادي ښیګڼو دتـآمین
په ترڅ کې د انسانانو له ښیګڼو او معنوي ارزښتونو سره همغږی وي د ټولو انسانانو
ایډیال قانون دی  .په مقابل کې  ،هغه قانون چې ټولې مادي ګټې او ټـولنیز امنیـت
ترسره کړي خوانساني ارزښتونه ترپښو الندې کړي د آزادواو ارزښت پالو انسـانانو
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له نظره به رټلی وي  .له دي ټولو سره سره  ،باید پام مووي چې ټولې دا موخې بـه
په ټولنه کې دعدالت د ا جراء په صورت کې ترالسه شي  .له دې کبله  ،دا هره یوه
موخه د عدالت مصداق او یوه برخه تشکیلوي .
هـ  :دقانون دنده :
جوته ده چې د قانون شتون دبشري ټولنو له پیدایښت سره یوځای اودهغو په مینځ ته
رات سره مینځ ته راغلی دی  ،دا چاره د دې څرګند وی ده چې حتی په لومړنیـو
ټولنوکې هم فرد ته دا فرصت نه دی ورکړل شوی چې په مطلق العنانه بڼه دخپلـې
خوښې  ،هوا او هوس سره سم هغه څه چې زړه یې وغواړي سرته ورسـوي  .نـو د
قانون دنده ده چې د افرادو مصئونیت تضمین کړي  ،د هغوی فعالیتونه تنظـیم او د
ټولنی نظم اونسق تامین کړي  ،ترڅو د بی نظمۍ او انارشیزم مخه ونیول شي او پـه
پوره امن او آرامۍ دخپلې بشپړتیا تګلوری ووهي .
له ټولنیزنظام ځی نې موخه  ،پرهغوبنسټونو د ټولنې تنظیمول دي چې د ټولنې پایښـت
اودهغې چټک پرمخت د ټولنیزواړیکو ترمنځ د توازن درامینځته کولـو لـه الرې
تضمین کړي .
ټولنیزنظام له هرڅه وړاندې د یو ډول تنظیم شتون چې د ټولنې استناد په هغه تضمین
کړي الزموي  ،دا تنظیم باید دهغه ځواک له لورې صورت ومومي چـې د افـرادو
دسرغړاوې مخه پری ونیوالی شي .
اوله بلی خوا ددې نظام موخه د ټولنی پایښت او دوام احتوا کول او د هغـې ټـولې
اړتیاوی چی د زمانی اومدنیتونو په اختالف سره په بیالبیلو بڼوځان څرګندوي پـوره
کول دي .
سربیره پردې ټولنیزنظام باید د متضادو منافعو ترمنځ توازن لکه نوې او زړي پدیدی
 ،عامه سلطې اوفردي آزادۍ د هغو په رښتینی بڼه تنظیم کړي .
باالخره باید ووایو چې ټولنیزنظام د ژوندانه له ټولوشرایطو او مناسباتو سره په دایمي
حرکت کې دی ،پردې بنسټ قانوني نظام هم بې تغییره نه دی پاتې شوی د ټـولنیز
ژوندانه له تغییراو تحول سره متناسب تغییرکوي  ،ددې لپاره چې د ټـولنیز تکامـل
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قانون یو له بل سره متناسب خپل منزل ووهي اود قانون دنده د هغه له موخو سـره
سم تحقق ومومی د قو انینو په وضع کولو کې د پورته یاد وشویو حالتونو رعـایتول
حتمي انګیرل کیږي  ،له دي پرته د قانون او ټولنې د غوښتنې او لیوالتیاوو تـرمینځ
ناانډولي ځان څرګند وي او دقانوني نظام پرضد په عمومي فکـری انقـال پـای
مومي.
و  :قانون ته اړتیا :
دا یومسلم حقیقت دی چی قانون او حکومت د ژوندانه له خورا مهمو ضرورتونو او
دفردي او ټولنیزواړتیاووله جملی څخه دی ځکه له هغـو پرتـه د ژوندانـه نظـام
ګدوډیږي  ،اړو دوړ انسان درنځ او مړینې کومې ته سیخوي .
هغه ته اړتیا او صحیحه اجراء یې دارنګه په ثبوت رسیدلې ده چې په هکله یې دویلو
هیڅ ځای نه ش ته او د انسان عقل اوفطرت دهغه په اړتیا له هیڅ تردید پرته حکـم
کوي  .حتی ډیربدوي انسانان د خپل ټولنیز ژوندانه په ډیره ابتـدایي بڼـه کـې د
نالیکلیو قوانینو په مراعاتولو مجبور ؤ چې په قراردادی ډول دهغو په رڼاکې د خاص
نظم خاوندان کیدل .
د همدې اړتیا پربنسټ بشرله ډیرولرغونو د وروڅخه ان د پیدایښـت لـه پیلـه ،
تراوسني عصره پورې او په دې خاورینه کره کې دژوندانه ترپایه دقانون ترواکمنـۍ
الندې توانیدلي دي چې د ژوندانه تګلوری ووهي و دی اوسمسورتیا ته ورسیږي .
په دې کې شک نه شته چې ټولنه د قانوني قواعدو شتون ته سخته اړتیا لري ترڅویې
دافرادو ګټې وساتل شي له دې پرته انارشـیزم را میـنځ تـه کیـږي  ،زورواکـې
پرکمزورۍ برالسې او په ټولنه کې دزور حکومت واکمن  ،تشویش او اضـطر ا
ګرده ټولنه رانغاړي  ،له دې کبله قانون دهرې ټولنې خورا سخته اړتیا ده او د هغـې
دنظم او آرامۍ بنسټ تشکیلوي .
قانون او دقانون واکمنۍ ته اړتیا نه یوازې دنن ورځې بشردرک کړیده  ،بلکې تیرو
شویو پوهانو او پخوانیو فیلسوفانو لکه ارسطو دهغه په لزوم ټینګار کړي او ویلې یې
دي چې  ( :دولت دبشري طبیعت له غوښتنو څخه دی  ،ځکه انسان دمدني طبعـې
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درلودونکې دی  ،مجبور دی چې په ټولنیزه بڼه ژوند وکړي اوهغه څـوک چـې د
دولت وجود نفې کوي یا وحشي انسان دي او یا له انسان څخه لوړ موجود دي چې
دولت ته اړتیا نه لري ) او له تردید پرته هغه دولت چې وکوالي شي ټولنیز ژوندانه
ته سروسامان وبخښي  ،باید پر قانون والړوي که نه پرقواعد و او قانون نـه والړه
واکمني له اړودوړ او بې نظمۍ سره مساوي ده  ،ابن خلدون د ټولنپـوهنې د علـم
بنسټ ایښودونکې هم د حکومت او دولت تشکیل چې غوښتندوی یې قـانون دی ،
الزمه اواړینه چاره بللې ده .
ز  :د قانون اهمیت :
دانسان په ژوندانه کې د قانون او قانون جوړولو اهمیت تـردي حـده دی چـې د
هردولت له اصلي ارګانونو څخه یوهم مقننه ځواک یا قانون جوړونه تشـکیلوي  ،د
نورو دوو قواوو ترڅن  ،مقننه ځواک لومړنی اواصلي ځواک دی  ،ځکه دا نورې
دوه قواوې یعنې اجرائیه او قضائیه په واقعیت کې دقوانینـو تطبیقـوونکي او اجـرا
کوونکی دي او له بلې خوا د عدالت تامین  ،نظم او امنیت  ،د اشخاصو د حقونـو
او آزادیوتضمین یوازې دعادالنه قوانینو دتصویب اوتطبیق لـه الرې شـونی دی او
همدارنګه په الهی اد یانوکې پیغمبران له (کتا ) سره یو ځای راغلي دي او دانسانانو
د ژوندانه د تنظیم لپاره یې دشریعت بنسټ ایښی دی .
کتا او شریعت د دارنګه قوانینو درلودونکی دی چې پـه بیالبیلـو ډګرونـوکې
دانسان اړیکې له څښتن تعالی (ج) طبیعت او ټولنې سره تنظیموي .
ج  :د قانوني قاعدې خصلتونه :
لکه څرنګه چې د قانون په تعریف کې یې ویلې دي چـې قـانون د هغـه قواعـدو
مجموعه ده چې ټولنیزي اړیکې تنظیموی او د غوښتنې پرمهال افراد د زور لـه الرې
د هغه درناوي ته اړایستل کیږي .
له پورتني تعریف څخه دارنګه بریښي چې قـانوني قاعـده دالنـدنیو درې ګونـو
خصلتونو په درلودلوسره له نورو قوانینوځینې متمایزه ګڼل کیږي .
 -1دا قاعده عامه او مجرده وي .
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ټولنیزواړیکو ته پیاوړتیا بخښی .
-2
 -3له مادي جزا سره ملګرې ده .
پورتنیو خواصو ته په لږ څه تفصیل سره شرحه ورکوو :
لومړنی خاصیت  :قانوني قاعده عامه او مجرده ده
د قانونی قاعدي له عمومیت او مجردوالي ځینې موخه څه شی ده ؟ د قانونې قاعدې
عمومیت او تجرید په دي معنا دي چې بالذات کوم ټاکلې شخص ته متوجه نـدی او
بالذات ترکومې پیښې پورې اختصاص ونه لري بلکې دارنګه اوصاف اوشرایط بیـا
نوي چې دخطا وړاشخاص ټاکې اوهغه پیښه چې نوموړي شرایط په کې راغونـډ
شوي اویاده قاعده پرې انطباق پیدا کړي ترتطبیق الندي نیسي  .په روښانه عبـارت
هرشخص چې ذکرشوي صفتونه په کې شتون ولري اوهره پیښه چی نوموړي شرایط
ولرې یادې شوې قاعدې پرې تطبیقیږي .
دوهم خاصیت  :قانوني قاعدې ټولنیزې اړیکې تنظیموي :
وړاندي وویل شول چې قانون د ټولنې په شتون سره مینځ ته راځی او د هغه څـه د
تنظیم لپاره چې د افرادو اوټولنې ترمنځ هست کیږي اړین انګیرل کیږي .
نوله دې امله په ټولنیزچال چلند کې داړیکو اومناسـباتو را میـنځ تـه کیـدل د
بهرنیوښکارندو( مظاهرو) غوښتونکي دي  ،چې همدا ظاهري چال چلند د قـانونې
اړیکو او مناسباتو موضوع او د هغوي موخه تشکیلوي .
پردې بنسټ قانون پرهغه څه چې د انسان په ذهن کې تیریږي  ،ترهغه مهاله چـې د
عادت له مخې د هغه ښکارندې (مظاهر) له ذهن او ضمیر بهر څرګند نـه شـي د
تطبیق وړنه ګڼل کیږي  ،د بیلګې په توګه دجرم په ارتکا کې مجرد فکراوپرهغـه
تصمیم نیول ترهغې پورې چې مادي اثر یې په عملي توګه په بهرکې څرګندنه شي د
قانون ترحکم الندې نه راځي .
دریم خاصیت  :قانوني قاعده له مادي جزا سره ملګرې ده .
جز ا عبارت ده له قانون څخه دمخالفت له مرتبه اثرځنې چې کله د جبـراو اکـراه
لفظ هم پرې اطالق کیږي  ،جبراواکراه هغه مهال استعمالیږې چی شخص په خپله
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اراده او اختیار دهغه کارله کولو اونه کولوڅخه چې دقانون له مخی پـرې مکلـف
وي امتناع وکړي  ،له جزا ځنې موخه د افراد وپراراده فشـار دی ترڅـو قـانوني
اوامراو نواهي رعایت او تمثیل کړي او له هغه څخه د مخالفت پرمهال لـه قـانون
ځینې دمخالف عمل دآثارواو نخښو دله منځه وړلو او د مرتکب دحال د اصالح پـه
موخه جزا پرې مرتب شي .
دجزا تطبیق د ټولنې دننه دنظم د استقرار او استحکام په موخه صورت مومي  ،ځکه
د قانون  ،اساسي  ،دنده د ټولنیزنظم ټینګول دي  ،که چیرې افراد له قانون څخه په
پیروۍ اونه پیروۍ آزاد پریښودل شي  ،له شک پرته د قانون دنده تحقق نه مومي .
له پورتنیو یادونو څخه نه ښایې دې پایلې ته ورسیږو چې قانون ته درناوی د جبـراو
اکراه له الری پرته صورت نه شی نیوالی بلکې دجزا تطبیق ته اړتیا یـوه اسـتثنایې
چاره ده ،قانون ته احترام په غالب ډول د افرادو درضا او رغبت له الری صـورت
مومی .
د دي اصل له یادولوځینې موخه چې قانون له عادي جزا سره ملګری دی پـه هغـه
حاالتو کې تطبیقیږي چې اړتیا ورته احساس شي  ،په هغه حاالتو کې دی چې فرد د
قانون له دایرې څخه بهرشي او دقانون احکام ترپښو الندې کړي .
ح  :دقانون او حکومت بیلتون نه منل :
هرقانون ترهغه مهاله د اعتباراو ارزښت ځینې برخمن دی چې اجرائیـوي ضـمانت
ولري  ،دقانون داجرائیوي ضمانت ترټولومهم عامل ،دحکومت اوسیاسي مقتـدرنظام
شتون دي  ،له دي کبله د قانون او حکومت بیلتون یوله بله نه جالکیدونکی ذهن ته
راځي  ،مګر دا چې د قانون عمر او دوران تیر او یوازې د الفاظو پـه قالـب کـې
دکاغذ پرمخ محبوس پاتې شوی دی .
ط  :ارګانیک اوعادی قوانین :
په حقوقي متونوکې ځنې وختونه د ارګانیک قانون له لفظ سره مخامخ کیـږو ددې
لپاره چې ارګانیک قانون وپیژنو او له عادی قانون سره یی توپیر ته ځیرشو نو الزمـه
ده لومړی له ارګانیک قانون څخه تعریف ولرو .
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لومړی  - :دفرانسې اساسي قانون  ،قوانین پـه عـادي () Lois normales
اوارګانیک ( Lois organiquesیا  ) organic Lawویشلی دي .
دنوموړي اساسي قانون د -46مې مادې له مخې  ،ارګانیک قوانین په هغو قوانینـو
اطالق کیږي چې اساسی قانون د هغوي تصویب په خاص مورد او ترخاصوشـرایطو
الندي اټکل کړی دی .
کوالي شو دفرانسې په حقوقې نظام کې ارګانیک قانون په دوه ډوله تعریف کړو :
 -1ماهوي تعریف :دعمومي ځواکونو ( عامه قواوو) دسازمان اوکارکړنو پورې
اړوند قوانین چې دخلکو له اساسي حقوقو سره اړیکه لري خود اساسي قـانون پـه
اندازه له کلیت او شمول ځیې برخمن نه دي .
شکلي تعریف  :هغه قوانین چې اساسي قانون په صراحت سره پارلمـان د
-2
هغوي په تصویب مکلف کړی او خاص تشریفات یی ورته په پام کی نیولي دي .
په لنډه توګه ویالی شو ارګانیک قانون هغه قانون دی چې ارګانیک صفت یـې پـه
اساسي قانون کې دمؤسسې قوې له خوا اټکل شوی وي او د عادي قانون له تصویب
سره د تصویب له مخې دلږو توپیر لرونکو خاصـو تشـریفاتو درلـودونکی دي او
داسا سي قانون شورا یې باید له اساسي قانون سره مطابقت ( سمون ) وڅیړي .
دوهم  :له عادي قانون سره دارګانیک قانون توپیر دا دي چې د فرانسې په حقـوقې
نظام کې له اساسي قانون سره د عادي قوانینو دمطابقت څیړنه صورت نه مـومي ،
مګردا چې دا چاره د ټاکلیو سیاسي مقاماتو په واسطه د اساسي قانون له شورا ځینې
وغوښتل شي .
په داسې حال کې چې  ،د اساسي قانون شورا مکلفه ده له اساسي قـانون سـره د
ارګانیک قانون دمطابقت څیړنه ترسره کړي که کوم نهاد دا غوښتنه وکړی یا نـه .
بل توپیر یې دا دی چې د فرانسې په حقوقې نظام کې د عادي قوانینـو پـه نسـبت
ار ګانیک قانون له خورا زیات اهمیت څخه برخمن دی او د نورمونو دمراتبو د لړۍ
له نظره له اساسي قانون څخه په ښکته مرتبه او له عادی قوانینو څخه په پورته مرتبـه
کې ځای نیسي .
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دې پوښتنې ته په ځوا کې چې آیا د افغانستان په حقوقې نظام کې ارګانیک قانون
شتون لری یانه ؟ با ید ووایو چې د افغانستان په حقوقی نظام کی ارګانیـک قـانون
شتون نه لری ځکه :
دفرانسې د اساسي قانون پرخالف  ،دهیواد اساسي قانون هیڅ قـانون تـه
-1
ارګانیک وصف نه دی ورکړی .
هغه قوانین چې له لومړي سره د هغوي د تصویب لزوم اساسي قانون اټکل
-2
کړي دي  ،له نورو قوانینو سره په پارلمان کې دتصویب له څرنګـوالې او دسـترې
محکمې له نظارته کوم توپیرنه لري .
هغه قوانین چې له لومړي سره دهغوي دتصویب لزوم اساسي قانون اټکـل
-3
کړي دی ،د نورماتیفي ارزښت له لحاظه له نورو قوانینو سره توپیر نـه لـري او د
اهمیت له نظره په یوه سطحه کې قرار لري .
دوهم پاراګراف :
اساسی قانون
الف :داساسي قانون تعریف :
داساسي قانون له تعریف څخه وړاندې الزمه ده د اساسـي قـانون داصـطالح
اوريښې په هکله څرګندونې وشي .
داسې بریښي چې داساسي قانون اصطالح دلومړي ځل لپاره دهغـې پـه نننـي
مفهوم سره د 1787میالدي کا ل د سپټمبر په اووه لسمه د امریکا داساسي قـانون
په تصویب سره حقوقي ادبیاتو او په ځانګړې توګه اساسي حقوقو تـه ننـوتی ده .
اساسي قانون د انګلیسی لغت () Constitutionژباړه ده چې دقیقه ترجمه یـې(
اساسي ) ( نظامنامه ) (بنیه ) ( ساختمان) (تشکیل) او(تاسیس) دی .
( )Constitutionد ( ) Constituteلغت له ریښې ځنې اخیستل شـوي
دي چې په لغت کې دتشکیلولو  ،تاسیسولو ،ترکیـب کولـو ،بنسـټ ایښـودلو
اوجوړولو په معنا دی  .هغه بنسټ (نهاد) ته چـې د اساسـي قـانون د تصـویب
صالحیت لري ( ) Constituentوایې چې په لغت کې د ( جـوړوونکې ) او (
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تشکیلوونکې ) په معنا دی  .له همدې کبله د مؤسسانو مجلس یامؤسسې قوی تـه
( ) Contituent assemblyوایې .
له تاریخي پلوه د ( ) Constitutionله اصطالح څخه دروم په امپراتـورۍ
کې هم کار اخیستل کیده او درومي امپراتورۍ د ټولو هغو مقرراتـو او فرمـانونو
انعکاس ؤ چې دحقوقو دمنابعومفهوم یې درلود .
په بشری تاریخ کې داساسي قانون اصطالح دهغه اصولو په باره کـې چـې د
دولت سیاسي تشکیالت او دعامه قواوو اړیکوته یې سازمان ورکاوه استعمالیده .
داساسي قانون په تعریف کې ویل شوي دي  :د دولـت د سـازمان ورکولـو
دبنسټیزو قواعدو مجموعه چې د قانون دیو رسمي سند په بڼه  ،دصالحیت لرونکـو
ځانګړو مقاماتو په واسطه تصویب او صادرشویدي .
د محتوایي معیارله مخې  ،اساسي قانون ټولو هغه قواعدو اومقرراتو تـه ویـل
کیږي چې د قدرت او دهغه دانتـقال او اجراپوري اړوند وي .
 :داساسي قانون معنا او مفهوم :
د هرهیواد اساسي قانون دخلکو له مهمو اوحیاتې ارکانو څخـه دی  .چـې د
یوهیواد د نظام میتود او چوکاټ مشخص او ټاکې  .کـه چیـري اساسـي قـانون
خلکوته په زړه پوري وي او د ټولنې د ټولو قشرونو حقوق خوندي کړي  ،دولـت
او خلک به دپرمخت اوترقۍ په لورې والړشي .
یوپوه په دی باور دی  :یو اساسی قانون د اصـولویو کلکسـیون دي چـې دا
اصول د حکومت د اقتداراصول اود هیواد والو (شهروندانو) حقوق د دوی تـرمنځ
ټاکی .
اساسي قانون د اساسي حقوقو له اصلي او مهمو موضوعاتو څخه دي  .اساسـي
حقوق دعمومي حقوقو له څانګو ځینې شمیرل کیږي او عمومي حقوق هم د داخلي
حقوقو یوه څانګه ده .
ج  :اساسي قانون په عامه معنا :
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اساسي قانون په عامه معنا دهغه قواعدواومقرراتو یوه مجموعه ده چې د(قدرت
) په تنظیم پوري اړه لری  .له دي کبله د اساسي قانون قواعد اومقررات ټول هغـه
مقررات دی چې د افرادو  ،رعایاوو یاد اتباعو او دولت ترمنځ په سیاسـي روابطـو
حاکم دي او ټول هغه اصول دي چې د هیـواد د سیاسـې نهـادونو او دفرمـان
ورکوونکو او فرمان وړونکو ترمنځ د قدرت په ارتباط مؤثر دي .
اساسي قانون له یوي خوا د قدرت په مقابل کې د افرادو او رعایـاوو د آزادۍ
حدود او له بلی خوا د فردي حقوقو دساحې د نافذو تشکیالتو د صالحیت حـدود
دهغه په مقابل کې په ګوته کوي .
د  :د اساسي قانون د پیدایښت موارد :
سیاسي تاریخ یې راښیي چي اساسي قانون په عمومي توګه په الندې دریومواردو
کی  ،مینځ ته راغلی دی :
لومړی  -:د ټولنې د تدریجې تحول او دفرمان ورکوونکو او خلکو تـرمنځ د
مساعدو عیني او ذهني شرایطو د ایجاد په اثر .د قاعدي له مخې په دي صورت کې
فرمان ورکوونکې دخپل مقام دساتنې او پایښت په موخه دخپل میکانیزم له مخـې د
اساسي قانون په څیریومحدودیت ( ) Auto limitationتـه غـاړه يدي .پـه
افغانستان کي د1343هـ ش کال تصویب شوي اساسي قـانون اوهمدارنګـه د
1366هـ ش کال اساسي قانون تردي شرایطو الندې وضع او تصویب شوی دی
 .په دارنګه مواردو کې اصل سیاسي نظام خوندي پاتي کیږي  ،خونوي شـرایط او
موجود سیاسي  ،ټولنیز ،فرهنګي او نړیوال فشارونه  ،فرمـان ورکـوونکی پـه دی
باوري کوي چې یولړ زیاتو محدودیتونو ته غاړه کیږ دي او دخلکو فردي او ټولنیزو
آزادیو ته درناوی وکړي .
دوهم  :د نویو دولتونو د رامینځ ته کیدو وروسته اوله هغه سـره د متناسـب
جوړښت لزوم  ،د امریکا متحده ایالتونه په 1787میالدی کال کـې لـه خپلـې
خپلواکۍ وروسته  ،یا داسې هیوادونه لکه چکوسلواکیا او یوګوسالویا له لـومړۍ
نړیوالې ( )1918-1914میالدي کلونو جګړې وروسته  ،هند او پاکسـتان لـه
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بریتانیا څخه له جالکیدو وروسته  ،بیالبیل امریکایي هیوادونه د اروپـایي هیـوادو
داستعمار له ج ځینې له خالصون وروسته  ،دهغه نویو تشکیل شویوهیوادونو لـه
ډلې څخه دي چې خپل اساسي قانون ته رسیدلې دي  .په افغانستان کـې لـومړنی
اساسي قانون چې 1301هـ ش کال کې  ،په 1919ع کال کې زمونږ د هیواد
د بشپړې خپلواکۍ د ترالسه کیدو وروسته وضع او تصویب شو ،د دې مـورد لـه
بیلګو څخه دی .
دریم  -:د انقالبونو یا کودتاوو یا چټکو تحوالتو وروسته  ،چې په یوه هیـواد
کې د موجوده رژیم په ماتیدلو منجرکیږي  1791 .میالدي کال اساسـي قـانون
دفرانسې له انقال وروسته  ،په پخواني شوروي اتحاد کې د 1917میالدي کاـل
د اکتوبر له انقال وروسته د  1918او 1924میالدي کلونو اساسي قوانین  .پـه
افغانستان کې د امان اهلل خان دحکومت له سقوط وروسته د  1309هـ ش کال
اساسي قانون  ،د سلطنتي نظام پرضد د 1352هـ .ش کال له کودتا وروسـته د
 1355هـ  .ش کال اساسي قانون او داسی نور .
هـ  -:اساسي قانون ته دانسان د اړتیا دالیل :
دمطلب د ښې توضیح لپاره باید ووایو چې انسان دوه اړخیـز موجـو د دي او
ژوند یی په دوو فردي او ټولنیزو اړخونو کی تنظیمیږي  .په فردي اړخ کې  ،انسان
دي او د ده شخصي اړتیا وي  ،هیلې  ،لیوالتیاوې  ،افکار ،باورونـه  ،آرمانونـه او
دده حقوق او فردي آزادۍ ،خوپه ټولنیز اړخ کې لـه نوروسـره دده اړیکـې او
مناسبات مطرح کیږي .
څرنګه چې دا اړیکې او مناسبات ډیرمتنوع او ډول ډول دي داړیکو د ډول لـه
مخې  ،بیالبیلې ټولنیزې ډلې سر راپورته کوی د بیلګې په توګه دکورنۍ له غړیو سره
د فرد له اړیکی ځی نې  ،قبیله  ،قوم او ملت او بیالبیلې فامیلي  ،قبیلوي  ،قـومي او
ملي ډلې مینځ ته راځي او له بازاراو اصنافو سره د ده له اړیکې څخـه صـنفي او
اقتصادي ډلې راڅرګندیږي او په همدې ترتیب سره په ملی او نړیوالو ډګرونو کـې
فرهنګي  ،هنري  ،صنعتي  ،کارګرې  ،زراعتي  ،تجارتي  ،علمي او سیاسي ډلې  .دا
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ډلې په ټولنه کې بنسټونه ( نهادونه ) را مینځ ته کوي خو دا ټول کوچني او بیال بیل
نهادونه د (دولت ) په نامه په ( یوه سترنهاد) کې هضمیږي او د(حکومت ) په نامه د
یو ستر چترتر سیوري الندې وده مومي اونظم اوسمون پیدا کوي اوخپـل حرکـت
اوفعالیت ته ادامه ورکوي له دې امله ( دولت ) په واقعیت کې د انسان د ژوندانه د
ټولنیز اړخ ځال او د ده د ډله ییزو او ټولنیزو حرکتونو ډګراو(حکومت ) هم د هغـه
سمون ورکوونکی دی اوکه دا لوی نهاد یعنی (دولت) شتون ونه لري  ،د انسـانانو
ټولنیز ژوند به فلج او له ګډوډۍ سره مخ شي .
آما پخپله د دولت او حکومت په هکله هم دوه مسئلې د تآمل وړدي :
لومړی دا چی  :د وخت په تیریدواو د ژوندانه له پراختیاوو سره یو ځـای او د
ټولنیزواړیکو اومناسباتو په پیچلي کیدوسره ،د دولت او دحکومتی اقتداردسـتګاوې
هم  ،خورا پراخې او پیچلې شوي او باید داسې الره وسنجول شي ترڅو دا اقتـدار
تعریف کړي او حدود او پولې یی مشخصی کړي  ،د ټولنې دمدیریت غوره الرې په
ګوته کړي  ،د دولتي دستګاوو دندې او دهغوي ترمینځ داړیکو ډول روښانه اوتنظیم
کړي .
دوهم دا چې  :حکومت دخپل قدرت لیواله ماهیت له مخې  ،پـه طبیعـي ډول
(فساد) ته لیوالتیا لري او ډیری دا فساد د (فرد پرحریم ) او (فردي حقوقو) دتیـري
په قالب کې تبارزکوي  .په بل عبـارت حکومـت چـې د انسـان د ژوندانـه د
(ټولنیزاړخ) ځال ده د ده له (فردي اړخ ) سره اختالف او ټکرپیـدا کـوي او ددي
اختالف او شخړي په اخ وډ کې  ،په طبیعي توګه  ،هغه لوری چی خورا کمزوری
او ناتوانه دی یعنې (فردی اړخ ) دخورا پیاوړی لوري په واسطه یعنې ( ټـولنیزاړخ )
چې سمبول او ځواکمن استازی یې (حکومت ) دي  ،محواوله منځه وړل کیږي او
همدا کړنه پخپله د انسان د تباهۍ او نابودۍ المل ګرځي  ،ځکه له فلسفي نظـره د
اجزاوواو برخوله منځه تلل دمرکب د له منځه تللو باعث ګرځي .
دوو یادوشویو ستونزوته په پام سره دا اړتیا احساس شوه چـې ددي سـتونزو د
بنسټیزحل لپاره باید قواعد اواصول تنظیم شي ترڅو:
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 -1دحکومت غوره الري  ،مناسبې بڼی او ګټورجوړښت څرګند کړي .
د حکومتی دستګاوو او ځواکونو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي .
-2
 -3د دولت صالحیتونه  ،دندې او اصلې مکلفیتونه وښایې .
په دقیقه توګه د افرادو حقوق اوعمومي آزادۍ وپیژني .
-4
عدالت تامین اود حکومت یا اشخاصو له تیري څخـه د یوبـل د حقوقـو
-5
پرحریم مخنیوي وکړی .
کوم قواعد او مقررات چې د پورتنیو هدفونو د تامین په موخه وضع کیږي  ،هماغه
څیز دی چې نن ورځ د ( اساسي قانون ) په نامه یادیږي  .له دې کبله د ( ټولنی ) ،
(حکومت ) او (قانون ) دا درې اصله په واقعیت کې درې عنصره دي چې د انسـان
په هویت اوشخصیت کې جرړه لري او دري واړه عناصر د یوبل بشپړوونکي دي او
هیڅ یوله بل پرته نه شي کوالی د انسان ژوند ته سمون ورکړي او د ده نیکمرغـي
تامین کړي .
و  :داساسي قانون منځپانګه (محتویات ) :
کوم ټکی چې دلته پرې بحث کیږي  ،دا دي چې باید په اساسي قانون کې کوم ډول
موضوعات اوم طالب درج شي  .آیا دا مطالب معیاري او سټنډرد وي او پـه ټولـو
شرایطو او ګردو هیوادونو کې باید یوخیل په پام کی ونیول شي یا دا چی لـه هـر
هیواده او په هره زمانه کې سره توپیر لري .
سره له دي چې ځینې مطالب اوکلې موضوعات په ټولو اساسي قوانینو کې عـام دي
او له بڼو څخه په یوه بڼه په هغو کې ځای پرځای کیږي  ،خـو کـوم مشـخص او
ځانګړي ضوابط  ،معیارونه او مالکونه شتون نه لري ترڅو د اضوابط دهیوادونـو د
اساسی قوانینو پوټولو متونو کی ځای پرځای کړل شی  ،ځکه هرهیواد خپل ځانګړی
او خاص شرایط لري  .او له بلی خوا د زمانی غوښتنې او ایجابات په تحول کې دي.
اساسي قوانین په بیال بیلو ډولونو ویشل کیږي  .له دې کبله ځینو قوانینو مطالب پـه
لنډه توګه اوځینوهم په مفصل ډول په خپل متن کې ځای پرځای کړي دي .
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له دي ټولوسره سره هغه څه چې په ډیري اساسي قوانینو کې عام دي  ،الندیني کلې
موضوعات دي :
لومړي :د سیاسي رژیم د ډول (نوعی ) د ټاکنې موضـوع  ،د سیاسـي چوکـاټ
جوړول  ،دفرمان ورکوونکو دغوره کولو او ټاکنې څرنګـوالې  ،د بنسـټونو او د
هیواد د درې ګونو قواووتنظیم  ،ددي ارګانونو تر میـنځ اړیکـې  ،او د دولـت د
ارګانونو ترمنځ دواک ویش .
دوهم  :د هیوادوالو د حقوقو اوسیاسي آزادیویادونه  ،او د بشرد حقوقو له نړیـوالې
اعالمیې او بین المللې میثاقونو او کنوانسیونونو سره په مطابقت کې د دي حقوقو او
آزادیو تضمین او رعایت .
دا هغه عمده مطالب دي چې په اساسي قانون کې د هغو په تضمین او رعایت سره ،
د دولت په اداره کې د خلکو د ګډون د حق منل او د چـارواکو او متصـدیانو او
دقانون جوړونې په قوه کې د خلکو د استازیو په غوره کولو کې په ونډه اخیسـتلو
سره  ،د یوې مدني او قانونمنده ټولنی د را مینځ ته کیدلو زمینه مساعدیږي .
پرپورتنیو دوه عمده مطلبونو سربیره نورموضوعات لکه د اقتصـادي نظـام د ډول
ټاکنه او بیانول  ،د ځواک دسـرچینې  ،د دولـت دارکـانو او د ادارو دچـارو
دمسئوولینو او لوړ پوړو دولتي مقاماتو د دندو او واکونو توضیح کـول  ،د هغـه
اصولو له جملې څخه دي چې د دولت اوحکومت په جوړښت او د رژیـم پـه ډول
کې  ،خورا ستره اغیزه لري .
د اساسي قانون د تدوین په موخه  ،دالندنیو اصولو رعایتول هم الزم بلل کیږي .
په اساسي قانون کې باید دعمومي اوکلې اصولو یادونه وشي او غیر اساسي
-1
مسایل عادي قوانینو ته پریښودل شي .
د اساسي قانون مادې باید اصولو د توضیح په خاطر په منطقي بڼه تنظیم شي
-2
.
اساسي قانون باید د ټولنې د خلکو پراعتقادي بنسټ اومعتقداتو والړوي .
-3
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اساسي قانون د ټولنې د خلکو دسیاسي  ،اخالقـی  ،ټـولنیزاو اقتصـادي
-4
تفکرله طرزاو تاریخي سوابقو سره سمون ولري .
په اساسي قانون کې درج شوي مطالب باید پریکنده  ،روښانه ،څرګند او
-5
له هرډول ابهام ځینې پاک وي  .که چیرې د اساسي قانون احکام پیچلتیا او ابهـام
ولري  ،د تفسیراو تعبیراو د نتایجو( پایلو) د استنباط امکان تري متصور دي په پایله
کې له غرض څخه ډکو اعمالو ( کړنو) او اختالف ته الره برابروي  .هره مرجع پـه
خپله ګټه تري تعبیر کوي  .په واقعیت کې دارنګه یو متن  ،معیو او نیمګړی دي .
 -6دمطالبو په ډلبندۍ (فصل بندۍ ) کې باید ترتیب او تنظیم رعایت شي ،پـه
یوې موضوع پورې اړیکمن مبحثونه په یوه څپرکې (فصل) کې باید تنظیم شي  ،پـه
تیت او پرک او پاشلې بڼه دمطالبو له ذکرکولو څخه باید مخنیوی وشي  ،ترڅوهغه
شخص چې له قانون څخه استفاده کوي اړنه شي ترڅو ټول قانون ولولي .
د هغه تقلیدي احکامو له ذکرکولو څخه چې د زمانې د شرایطو اوغوښـتنو
-7
سره سم د تطبیق وړتیا نه لري  ،ځان وژغورل شي  ،داسې مادي  ،دي په اساسـي
قانون کې ځای کړل شي چې د اجراء او عملی کیدو وړوي .
ز :د قوانینو په کورنۍ کې داساسي قانون ځای ځایګی :
جوته ده چی د یو هیواد د قوانینو په مینځ کې د اساسي قانون ځای ځایګې دومـره
مهم اولوړدي چې ترې د(مورنې قانون ) یا( ام القوانین) په نامه یادونه کیږي او پـه
همدې دلیل یې قوانین د مراتبو دلړۍ له نظره دارنګه ډلبندي کړي دي .
په لومړۍ درجه کې  ،اساسي قانون  -2،په دوهمه درجه کې عادي قوانین
-1
 -3په دریمه درجه کې تقنیني فرمانونه اود دولت مصوبیې (تصویب نامي ) .
دمراتبود دي لړۍ اصلې فلسفه او په لومړۍ درجه کې د اساسي قانون قرار درلودل
د اټکې دي چې اساسي قانون په هرهیواد کې د نومـوړي هیـواد دحقـوقي نظـام
دعمومي چوکاټ رول ترسره کوي یعني د یوه هیواد د سیاسي او حقوقي سیسـتم
اصلي جوړښت اوبنسټیزاو بیخنیز(بنیادین) اصول دهغه په اساسي قانون کې ښـودل
کیږي  .په واقعیت کې اساسي قانون دیوي تابلو رول لري چې کوالي شو دهغـې
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پرمخ دیوهیواد دنظام رښتینې اواصلې څهره ووینواو له بلې خوا نورټـول قـوانین او
تقنینې فرمانو نه چې ټول دهیواد په اداره کې په بیال بیلو سیاسي  ،ټولنیزو  ،اقتصادي
 ،فرهنګي او  ....ډګرونوکې حیاتې اوبنسټیز رول لري  ،باید د اساسي قـانون پـه
چوکاټ کې او د هغه د احکامو اومنځپانګې له روحیې سره په سمون کـې وضـع
شي اوکه چیرې د اساسي قانون له احکامو سره ډیر لږ مخالفت یا تعارض ولـري ،
که څه هم ډیر غوره قانون وي او د یوې خورا مهمې موضوع په اړوند هم وي  ،لـه
اعتبارڅخه ساقط  ،باطل او ملغا انګیرل کیږي .
نوی اساسي قوانین معموال ب پر یوي سریزې( دیباچه ) پیل کیږي چې په هغې کـې د
اساسي قانون د الملونو او اړتیا انګیزي  ،دهغه سیاسي او ټولنیزې موخې او د ملـت
او حاکمه پالوي متقابله ژمنه درج کیږي .
په واقعیت کې د اساسي قانون سریزه د سیاسي نظام کلي اصولو لکه د دولت بڼې ،
سیاسي رژیم  ،دهیواد اداري جوړښت  ،ملې واکمنۍ او دارنګه نورومسـایلو تـه
ځانګړي کیږي .
د اتباعو(هیواد والو) اساسي حقوق اووجیبې یوه بله عمده برخـه ده چـې مـوډرن
اساسي قوانین ورته پاملرنه کوي .
دا برخه په عمده ډول فردي او ټولنیزې آزادۍ لکه مدني  ،سیاسي  ،دیني او داسی
نورې رانغاړي  .په همدي ترتیب سره اساسي قانون دحاکمه پالوي او یـا دولتـي
قدرت د جوړښت په معرفۍ او پیژندلو الس پورې کوي او د عامه قدرت د ارګانونو
د توضیح په ترڅ کې درې ګونې قواوي یعنې اجرائیه ،مقننه او قضائیه قوه او د دي
موسسو متقابلې اړیکې تنظیموي.
ح  - :له عادي قوانینو سره د اساسي قانون مهم توپیرونه :
پورت ني لوړ ځای ځایګې او اهمیت ته په کتنه ( اساسي قانون ) له عادي قوانینو سره
بنسټیز توپیرونه لري چې ترټولو مهم یې الندینۍچارې دي .
 -1د موضوع اوقلمرو( ساحې ) له نظره :
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لکه څرنګه چې وړاندي ورته اشاره وشوه اساسي قانون په دوه ډیرو حیاتي  ،اساسي
اوعمومې موضوعاتو الس پورې کوی چې یود دولت سازمان او تشکیالت اوبـل د
ملت اساسي حقوق او دافرادو عمومي آزادۍ دي خو د عادي قوانینـو قلمـرو یـا
موضوع د هیواد فرعي اوعادي چارې او مسایل دي چې د ټولنې د ورځنـۍ ادارې
لپاره تدوین او تصویبیږي :
 -2دبڼې او فورم او تقنینې اجرائیوي میتودونو له نظره:
دا توپیرونه هم په دي مواردوکې ډیرجدي او ژوردي :
 –Aدتصویب  ،د وضع کولو او تشریفاتو دمیتود له نظره ډیر غوره توپیرشتون لري
ځکه د عادي قوانینو په وضع کولو کې د پارلمان پریکړه او تصویب کفایت کوي .
خود اساسي قانون په وضع کولوکې ډیري پیچلې او اويدې الرې په پام کې نیـول
کیږي .
 -Bد تعدیل او بیا ځلې کتنې ( بازنګري) د میتود له نظره هم همدارنګه دي یعنـې
د یوعادي قانون په لغو کولوکې د پارلمان تصویب کفایت کوي خود اساسي قانون
دیوې مادې لغوه کول یا تعدیلول هیڅکله په دې اسانتیا سره شونتیا ( امکـان ) نـه
لری .
 –Cله اساسي قانون څخه د ساتنې او د هغه د تطبیق او احکامو د صـحیح اجـرا
کولو د تضمین له نظره هم همدا توپیرلیدل کیږي ځکه د اساسي قانون په اړوند غالبا
ب یو ډیر پیاوړي او واکمن ارګان موظف کیږي ترڅو نورقوانین کنترول کړي او لـه
اساسي قانون سره د مخالفو قوانینو له اجرا کولوځنې مخنیوي وکړي او دلزوم پـه
صورت کې داساسي قانون اصول په صحیح او درست ډول تفسیرکړي خو په عادي
قانون کې دا تشریفات شتون نه لري .
ط  :داساسي قانون امتیازات او د اساسي قانون دا وچتوالي (فوقیت) موارد :
لکه هماغسې چې وړاندې ورته اشاره وشوه نه شي کیدای چې اساسي قانون ته پـه
ساده ډول تغییر ورکړو  ،سره له دی چې اساسي قانون د نورو قوانینو په څیـر یـو
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قانون دی مګر د شتون او تولد یا د مینځ ته رات د څرنګوالی او یا پراحکامو یې د
نوې کتنی له لحاظه له نورو قوانینو سره توپیر لري .
د حقوقي مراتبو په لړۍ کې لکه څرنګه چې وړاندې وویل شول اساسي قانون دنورو
قوانینو په نسبت د لوړ او عالی ځای ځایګی درلودونکی دي .
د قوانینو د وضع کولو په مهال اړینه ګڼل شوي ده چې نه ښایي هیڅ عادي قـانون د
هیواد له اساسي قانون سره مخالف وي  .په دي توګه نورقوانین د یو هیواد د اساسي
قانو ن له خوا ترمیزان (تلنې ) او سنجش الندې نیول کیږي  .دعـادي قوانینـو پـه
نسب ت د اساسي قانون علویت د دي غوښتنه کوي ترڅـو پـه عمـل کـې د دي
لوړتیا(فوقیت ) د خوندیتا به په موخه تضمینونه شتون ولري .
ي  :له اساسي قانون سره دعادي قوانینو سمښت :
اساسي قانون د یوملي تړون (میثاق) او د هیوادوالو (اتباعو) د حقوقو د خونـدیتو
اوساتنې دکتیبې او د یوبل په وړاندي او دخلکو په وړاندي دعامه بنسټونو دحقوقـو
اواړیکو داحتواکوونکی په توګه له ځانګړي ارزښت ځنې برخمن دي او د همـدي
ارزښت پربنسټ د قوانینو د مورپه حیث ګڼل کیږي .
دا په دي مفهوم دي چې نور قوانین د اساسي قانون د تجویز شویو دسـتورونو پـه
حدودو کې او داساسي قانون د ساتنې او درنښت په روحیې اوله هغه طرزالعمل سره
سم چې په اساسي قانون کې اټکل شوي دي  ،وضع کیږي .
یعنې د قوانینو په تدوین او وضع کولو کې د الهام منبع  ،اساسي قـانون دي  ،لـه
همدي کبله عادي قوانین باید له اساسي قانون سره په سمښت او د اساسـي قـانون
روحیې ته په درنښت او احترام سره وي .
ک  :له اساسي قانون سره د نوروحقوقی قواعدو د سمښت څیړل :
دنوروحقوقی قواعدو په نسبت د اساسي قانون د لوړتیا داصل منـل د دي غوښـتنه
کوٍي ترڅو ټول حقوقي قواعد چې په یو هیواد کې وضع کیږي  ،باید داساسي قانون
له احکامو سره مطابق او موافق تدوین شوي وي  ،دهغه له نصوصو سره مخالفـت
ونلري  .دهیوادوالو اساسي حقوق په یو هیواد کې رعایت شي  ،د دولت د هـرکن
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دندې او واکونه مشخص اووټاکل شي  ،پر یوي قـوي د بلـې قـوې د تیـري او
السوهنې مخه ونیول شي  ،وضع شوي اصول په جدي توګه په پام کې ونیول شي او
مراع ات شي اوکوم شخص او مرجع ته دسرغړونې فرصت ورنـه کـړل شـي  ،د
قوانینو په مینځ ته راوړلو کې دوه ډولتو ( دوګانګی ) را مینځ ته نه شـي  ،یـوه
منل شوې حقوقي قاعده په خپل قانوني قوت پاتې شي او په پاي کـې د هیـواد د
سیاسي ثبات اصل د نوساناتو ښکار نه شي  ،دا چاره دیوې حقوقي قاعدې د رامینځ
ته کیدومرجع یا منبع ته د درناوي منطقي نتیجه ده .
دقانون د واکمنۍ ټینګښت او دقانوني دولت را مینځ ته کول  ،د دي غوښتنه کـوي
ترڅو دنهادونو  ،ادارو ،د چارو د مسئوولینو اود هیواد د ټولو اتبـاعو پراعمـالو او
افعالو قانون حاکم وګرځول شي  ،د دولت ارګان له عادي قوانینو ځنې په عام شکل
او د اساسي قانون له احکامو څخه په خاص ډول پیروي وکړي .
له هغه ځایه چې اساسي قانون د دولت او خلکو ترمینځ یو تړون دي  ،چې پخپلـه د
هغوي د غوښتنې سره سم او دهغوي په ازاده اراده د موسسانو د مجلس ( زمـونږ
په هیواد کی دلویې جرګې ) له الرې مینځ ته راځي  ،نو له دي امله نه شي کیدای له
هغه سره مخالفه بله قاعده را مینځ ته شي .
ددي چاري منطقي نیتجه به دا وي چې نه ښایي نوري حقوقي قاعدې د یو هیـواد د
اساسي قانون له احکامو سره مخالفې وي  ،مقننه ځواک چې پخپله دقانون د وضع
کولو مرجع ده  ،حق نه لري ترڅو داسي قانون وضع او تصویب کړي چې د اساسي
قانون له احکامو سره مخالف وي  ،اجرائیه قوه نه شي کوالي د اساسي قانون او یـا
قوانینو سره مخالف کومه مقرره یا سند تصویب کړي یا دا چې د دارنګه تقنینـي
سند انفاذ او اجرا ته اقدام وکړي چی له اساسي قانون سره په مخالفت کې قـرارو
لري  ،قضائیه قوه حق نه لري د دارنګه قانون په تطبیق الس پورې کړي چې هغـه د
اساسي قانون له احکامو سره مخالف انګیري  .د دولت دارګانونو په اجراآتو کې د
خپلسرۍ او بې مورده لټۍ (تعلل) د مخنیوي په موخه  ،ددي ایجا او غوښتنه کوي
ترڅو له اساسي قانون سره د قوانینو او نورو تقنیني سندونو د سمښت دتشـخیص
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لپاره په دولت کی دارنګه صالحیت لرونکې نهاد یا اداره را مینځ ته کړل شي چـې
نورله اساسي قانون سره دنه سمون په پلمه دمشخص قانون له تطبیق او عملي کولـو
څخه  ،امتناع وکړي .
دکنترول او څارنې د دارنګه دستګاه را مینځ ته کول دي چې له اساسي قانون سره
دعادي قوانینو او مقرراتو سمون څیړي  ،تشخیصوي او تثبیتوي یـې  ،یعنـې بایـد
دارنګه یوه مرجع را مینځ ته کړل شي ترڅو وکوالی شي لـه دي چـارې څخـه
مخنیوی وکړي او فرصت ورنه کړي ترڅو د اساسي قانون له احکامو سـره نـور
عادي قوانین او مقررات وضع شي او که دارنګه ستونزه هست شوه ،باید صالحیت
ولري د دارنګه قواینو په بطالن حکم صادرکړي .
د دې موخود ترالسه کولو په خاطر  ،معموال ب دنړۍ پـه هیوادونـو کـې لـه دوه
میتودونو ځنې استفاده کوي  ،یوه سیاسي الره چاره یا میتود یا د هغې شورا را مینځ
ته کول دی چې د اساسي قانون د شورا په نامه یادیږي او بل قضائی الره چاره یـا د
ځانګړې محکمې رامینځ ته کول دي چې پوره تفصیل به یی وروسته راشي ( .نوربیا)

قضاوتمند محمدالیاس بختیاری

صالحیت موضوعی محاکم جزایی افغانستان
(با تأکید بر کود جزای افغانستان)
بخش اول

چکیده
صالحیت موضوعی یکی از عناصر اساسی صالحیت های محاکم بشمار مـی رود.
صالحیت موضوعی این است که دعوی مدنی ،تجارتی ،جزایی و یا اداری بایـد در
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محکمۀ ذیصالح از نظر صنف (قضایی (مدنی ،تجارتی و جزایی) ،نـوع (عمـومی،
اختصاصی) ،درجه (ابتدایی ،استینافی ،عـالی) و موضـوع (دیوانهـا و محـاکم
اختصاصی) اقامه شود .در نظام حقوقی افغانستان در بخش جزایی ،محاکم جزایـی
عادی ،محاکم اختصاصی و محکمه خاص وجود دارد .صالحیت رسیدگی به جرایم
عادی را دیوان هایی از قبیل :دیوان جزای عمومی ،دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
و خارجی ،دیوان امنیت عامه ،دیوان نظامی ،دیوان ترافیک و دیوان مبـارزه علیـه
جرایم فساد اداری به عهده دارند .محاکم اختصاصی از قبیل :محکمه مبارزه با مواد
مخدر ،محکمۀ رسیدگی به قضایای مالیاتی ،محکمه مرکز عدلی و قضـایی جـرایم
سنگین ناشی از فساد اداری و محکمه منع خشونت علیه زن ،صالحیت رسیدگی به
جر ایم اختصاصی را دارند .و محکمه خاص نیز صالحیت های مندرج قانون تشکیل
و صالحیت محاکم خاص در مورد جرایم وزرا و اشخاص مندرج قانون مـذکور را
دارا می باشد.
واژگان کلیدی :صالحیت قضایی ،صالحیت های موضوعی ،محاکم عادی ،محاکم
اختصاصی ،محکمه خاص.
مقدمه
در رسیدگی قضایی در محاکم رعایت صالحیت قضایی بسیار مهم و ضروری به نظر
می رسد .رعایت قواعد صالحیت قضایی به اندازه ای اهمیت دارد که اگر رعایـت
نشود ،ممکن است حکم محکمه توسط محاکم فوقانی به بطالن یا نقـض مواجـه
گردد .بنابراین شناخت و آشنایی با صالحیت قضایی به خصوص صالحیت موضوعی
ج زایی برای قضات محاکم جهت رسیدگی عادالنه و قانونی از اهمیت قابل مالحظه
ای برخوردار است.
در قوانین جزایی سابق در زمینه دسته بندی جرایم مشکالت عمـده ای وجـود
داشت .اما با تدوین کود جزا ،این معضل برطرف گردید و دسته بندی مناسـب و
نسبتاً خوبی از جرایم صورت گرفته است که در این نوشتار براساس همـین دسـته
بندی ،صالحیت موضوعی محاکم جزایی مورد توجه قرار گرفته است.
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مبحث اول :مفهوم و قواعد صالحیت قضایی
صالحیت در اصول محاکمات عبارت است از اختیاری که قانون بـه محکمـه ای
میدهد که بموجب آن به دعوائی رسیدگی کند .بعبارت دیگر شایسـتگی قـانونی
محکمه برای رسیدگی به دعوای خاصی در اصطالح حقوقی صالحیت نامیده مـی
شود 1 .به عبارت دیگر در اصطالح حقوقی صالحیت عبارت اسـت از توانـایی و
شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین کـه توسـط مقـنن مشـخص
میشود 2.بنابراین محاکم فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنهـا
را داده صالحیت دارند و نسبت به دعواهایی که قانون چنین اختیاری را بـه آنهـا
نداده فاقد صالحیت هستند.
صالحیت دارای دو جنبۀ حق و تکلیف می باشد ،زیرا محاکم قضـایی بـه
موجب قانون حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارا می باشند و هیچ مرجع دیگـری
نمی تواند صالحیت را از آنها سلب کند .چنانچه مادۀ  122قانون اساسی و ماده 4
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه 3،اعالم می دارند« :هيچ قانون نمي توانـد در
هيچ حالت ،قضيه يا ساحه يي را از دايره صالحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در ايـن
فصل تحديد شده ،خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند .اين حکم مانع تشکيل
محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ،هفتاد وهشتم و يکصد و بيست و هفـتم
 . 1صالحیت ،توانایی و تکلیفی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا
جزایی به موجب قانون دارند .رک .نحوۀ اجراآت جزایی در افغانستان ،چاپ اول قوس
 ،1392ص .139
 .2جویباری ،1386 ،ص.120
 .3متحد المال شماره  1657 – 1583مؤرخ  1393/9/24داراالنشاء شورای عالی ستره
محکمه اعالم داشته که احکام قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه بعد از نشر در جریدۀ
رسمی نافذ و با انفاذ آن احکام مغایر سایر قوانین ،لوایح و مقررات و متحدالمال ها ملغی می
باشد...
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اين قانون اساسي و محاکم عسکري در قضاياي مربـوط به آن نميگردد .تشکيل و
صالحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم ميگردد » .مادۀ  123قانون اساسـی
قواعد مربوط به تشکيل ،صالحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات را با
رعايت احکام قانون اساسي ،به قوانین عادی واگذار کرده است.
یکی از پرسش های عمده ای که در بحث صالحیت های قضایی مطـرح مـی
گردد ،این ا ست که آیا صالحیت های قاضی قابل تقیید ،تخصیص و تجزیه می باشد
یا خیر؟ مادۀ  495قانون اصول محاکمات مدنی در پاسخ به این سؤال چنین تصریح
می دارد « :قضاوت قاضی بانظرداشت زمان ،محل ،موضـوع و حادثـه تقییـد و
تخصیص و تجزیه شده می تواند».
گفتار اول :مفهوم صالحیت قضایی
«صالحیت» در لغت به مفهوم لیاقت ،اهلیت و شایستگی ،صالح بـودن ،شایسـته
بودن و در خوربودن 1می باشد .صالحیت در مفهوم عام یعنی داشتن شرایط الزم و
کافی برای انجام کاری است .مادۀ  120قانون اساسی افغانستان و قانون تشکیل و
صالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان ،صالحيت قوه قضـائيه را شـامل
رسيدگي به تمام دعاويي که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ،به شمول دولـت،
به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامـه مـی
شود ،دانسته است.
در اصطالح« ،صالحیت قضایی عبارت از داشتن اختیارات توأم با تکلیف قـانونی
مقام و مرجع قضایی ،برای امر قضایی است 2».صالحیت قضایی به اعتبار موضوعی
که مورد رسیدگی قرار می گیرد ،به صالحیت قضایی حقوقی و صـالحیت قضـایی
جزایی ،تقسیم می شود.
گفتار دوم :مفهوم صالحیت قضایی جزایی
 .1حسن عمید ،لغت نامه عمید ،ص 1365

 . 2رحمت اهلل نوروزی فیروز ،آیین دادرسی کیفری (« )2صالحیت» ،ص .35
67

قضاء

صالحیت موضوعی محاکم جزایی افغانستان

منظور از صالحیت قضایی جزایی یعنی داشتن شرایط الزم و کافی قانونی و اختیـار
قانونی در رسیدگی به قضایای جزایی است .اما صالحیت قضایی حقوقی یعنی داشتن
شرایط الزم و کافی قانونی و اختیار قانونی در رسیدگی به امور حقوقی است1 .
صالحیت قضایی جزایی در موارد زیر با صالحیت قضایی حقوقی باهم شـباهت
دارند:
مقررات مربوط به هردو نوع صالحیت ،از قواعد آمره محسو می گردند .اصـو ًال
مقررات مربوط به صالحیت ،از قواعد آمره هستند و توافق و تراضی بـرای عـدم
رعایت و عدم اجرای آنها اعتباری نخواهد داشت .براین اساس )1 :اصحا دعوی
نمی توانند با یکدیگر توافق نمایند تا صالحیت مقام یا مرجع قضایی ،تغییر یابد)2 .
اصحا دعوی ،در هر مرحله از رسیدگی قضایی ،چنانچه با عدم صالحیت قاضی یا
مرجع قضایی روبرو شوند ،حق دارند به صالحیت قاضی یا مرجع قضـایی ایـراد و
اعتراض کنند )3 .عدم ایراد و اعتراض به صالحیت قاضی یا مرجع قضایی موجب
نمی شود تا قاضی در صورت اطالع از عدم صالحیت خویش یا مرجع قضایی ،دعوا
را استماع یا به رسیدگی ادامه دهد ،بلکه در هر مرحله از رسیدگی از ابتدا تا انتها،
چنانچه با فقدان صالحیت خویش یا مرجع قضایی مواجه شود ،بایـد از رسـیدگی
خودداری ورزد.
مقررات هر دو نوع صالحیت ،شکلی و اصوالً عطف بماسبق می شوند .مقـررات
شکلی آن دسته از قوانینی هستند که موجد حق یا تکلیف نبوده بلکه شیوه و طـرق
رسیدگی را بیان و اختیارات و تکالیف مقام و مرجع قضایی و غیره را مشخص مـی
کنند2.
گفتار سوم :قواعد صالحیت قضایی
در نظام حقوقی افغانستان صالحیت های قضایی در قانون اجراآت جزایی و قـانون
 .1همان اثر ،ص .50

 .2همان اثر ،صص .52 – 51
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تشکیل و صالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان پیشبینی گردیده اسـت.
قواعد صالحیت به چهار دستۀ ذیل تقسیم می گردد:
قاعده صالحیت محلی
قاعد صالحیت موضوعی (ذاتی)
قاعده صالحیت شخصی
قاعده صالحیت نسبی
بند اول :قاعده صالحیت محلی (حوزوی)
حسب ماده  178قانون اجراآت جزایی مصو  ،1392رسیدگی به تمام دعـاوی
جزایی تنها از صال حیت محاکم ذیصالح می باشد ،مگر اینکه قانون خـاص طـور
دیگری حکم نموده باشد .صالحیت محلی در قـوانین افغانسـتان تحـت عنـوان
«صالحیت حوزوی» یاد می گردد .صالحیت حوزوی عبارت از صالحیتی است که
قانونگذار با توجه به محل ارتکا جرم برای مرجع قضایی محل ارتکا پیش بینـی
می نماید 1.معموالً حوزۀ قضایی هر والیت بر مبنای تقسیمات جغرافیایی که توسط
وزارت داخله مشخص می شود ،تعیین می گردد2 .
الف) موارد صالحیت حوزوی
فقرۀ مادۀ  179ق.ا.ج ،به سه مورد از صالحیت های حوزوی اشاره نموده اسـت؛
محکمۀ ذیصالح رسیدگی به قضیۀ جزایی عبارتند از:
محکمه محل ارتکا جرم
یا محکمۀ محل گرفتاری
و یا محکمۀ محل سکونت متهم
) معیارهای تشخیص صالحیت حوزوی
در حالت شروع به جرم ،جرایم مستمر و جرایم اعتیادی قانون اجراآت جزایی بـه
 . 1دکتر رجب گلدوست جویباری ،کلیات آیین دادرسی کیفری ،ص .130
 .2همان کتاب ،ص .139

69

قضاء

صالحیت موضوعی محاکم جزایی افغانستان

منظور تشیخیص صالحیت حوزوی معیارهای ذیل را پیش بینی نموده است:
فقرۀ  2ماده  179ق.ا.ج ،تصریح می دارد که در حالت شروع به جرم ،محکمـۀ
ذیصالح محکمه ایست که آخرین عمل از جملۀ اعمال شروع به جـرم در حـوزه
قضایی آن انجام شده باشد .برعالوه فقرۀ  3ماده مذکور در مورد جرایم مسـتمر و
اعتیادی اشعار می دارد« :در مورد جرایم مستمر ،محلی که جرم در آن خاتمه یافته
و در مورد جرایم اعتیادی محل انجام عملی که اعتیاد را به بار آورده است ،محـل
وقوع جرم شناخته می شود».
بطور استثنایی تغییر صالحیت حوزوی در فقرۀ  4ماده متذکره تجویز گردیده است.
ستره محکمه می تواند در احوالی که اوضاع امنیتی ایجا نماید یا معاذیر قـانونی
دیگری پیش آید که از طرف اشخاص ذیعالقه یا لوی حارنوال بـه سـتره محکمـه
پیشنهاد گردد ،رسیدگی قضیه را از محکمۀ ذیصالح به محکمۀ دیگـری تفـویض
نماید ،در آن صورت محکمۀ تعیین شده محکمۀ ذیصالح شناخته می شود.
در حاالتی که قانون ،رسیدگی قضیه را توسط محکمۀ خاص پیش بینـی نمـوده
باشد ،محلی که قانون خاص ،مقر محکمه را تعیین نموده باشد ،محکمـۀ ذیصـالح
شناخته می شود1.
بند دوم :قاعده صالحیت موضوعی :
اگر قانون گذار صالحیت رسیدگی به یک جرم را به یک مرجع خـاص اختصـاص
دهد ،معنی و مفهوم آن این است که از سایر مراجع قضایی نفی صـالحیت نمـوده
است و این دقیقاً مفهوم صالحیت موضوعی است 2.به عبارت دیگـر صـالحیت
موضوعی عبارت از صالحیتی است که مقنن بر اساس جرم یا اهمیـت جـرم یـا
مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین مینماید3.
 .1فقره  5ماده  179ق.ا.ج.
 2معاونت آموزشی قوۀ قضائیه ،بیتا ،ص 57

 . 3رجب گلدوست جویباری ،کلیات آیین دادرسی کیفری ،ص .133
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الف) اهمیت و ضرورت صالحیت موضوعی در محاکم
وجود مراجع مختلف خالف اصل عمومیت مراجع است .ولـی مقـنن در شـرایط
زمانی خاص ناچار به تشکیل محاکم اختصاصی توجه می نماید .محاکم عادی مطابق
ضرورت برای حل و فصل قضایای مدنی ،تجارتی و جزایی ایجـاد میشـوند کـه
میکانیزم ایجاد محاکم در قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه پـیش بینـی شـده
است .منظور از ایجاد محاکم ویژه یا اختصاصی آن محاکمی اند کـه در مقـاطع
خاص زمانی بنابر اهمیت آن ایجاد شده و بعد از رفع همان حالت دوباره لغـو مـی
شوند .مانند محاکم مبارزه با مواد مخدر و محاکم مبارزه با فساد اداری1.
در فقرۀ  3مادۀ  62قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه آمده است که سـتره
محکمه م ی تواند عندالضرورت محاکم ابتدائیۀ شهری دیگری را در چوکات محاکم
استیناف والیات بعد از منظوری رئیس جمهور ایجاد نماید .باتوجه به حکم این ماده
که در تشکیل محکمۀ جدید ،منظوری رئیس جمهور کشور شرط گردیده ،پـس در
حصۀ تعیین صالحیت های این نوع محاکم نیز منظوری رئیس جمهور ضروری مـی
باشد .در برخی از نظام های حقوقی تمام صالحیت های موضوعی توسـط قـانون
مشخص می گردد ،ولی در افغانستان تمام صالحیتهای موضوعی در قانون پیش بینی
نشده است .در حالیکه صالحیت موضوعی مسأله بسیار مهمی اسـت .و بایـد در
قوانین متنی یا شکلی به نحو جامع همانند صالحیتهای حوزوی مشـخص و تبیـین
گردد تا از تنازع ،پراکندگی و ابهام جلوگیری شود.
طبق قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و قوانین دیگر ،قضایای جزایی عادی
به دیوان های جزا و محاکم ولسوالی ها ،قضایای تجارتی به محاکم ابتدائیه تجارتی،
قضایای مدنی به محاکم ابتدائیه ولسوالی و دیوان مدنی محکمه ابتدائیـه شـهری و
استیناف و قضایای حقوق عامه به دیوان حقوق عامه و قضایای ترافیکی بـه دیـوان
ترافیک محاکم ذیصالح محول گردیده است .پس محکمۀ ذیصـالح در قضـایای
 . 1نحوۀ اجراآت جزایی در افغانستان ،چاپ اول ،قوس  ،1392ص .139
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تجارتی در مرحلۀ ابتدایی ،محکمۀ ابتدائیه تجارتی می باشـد و محکمـه ابتدائیـه
ولسو الی و دیوان مدنی محکمۀ ابتدائیه شهری صالحیت آنرا ندارند.
) خصوصیات قواعد صالحیت موضوعی :
قواعد مربوط به صالحیت موضوعی دارای خصوصیات ذیل می باشد:
 )1مقررات صالحیت موضوعی چون مربوط به نظم عمومی هستند از قواعد آمـره
می باشند .بنابراین تراضی اشخاص برای تأخیر یا تعطیل اجرای آنها فاقـد اعتبـار
است1.
 )2تغییر صالحیت موضوعی مراجع و مقامات ،صرفاً از طرف مقنن ،امکان پـذیر
است .قانونگذار می تواند با توجه به مصالح اجتماعی ،حدود صالحیت موضـوع را
افزایش یا کاهش دهد .البته مقنن نیز در انجام این مهم باید به شرایط و مقتضـیات،
توجه کافی نماید و تغییر در صالحیت موضوعی باید ،پیشتر با بررسـی کارشناسـی
صورت گیرد در غیر این صورت جامعه در نیل به اهداف عالیه خویش موفق نخواهد
بود.
 )3قوانین مربوط به صالحیت ناشی از قوانین امری است و رعایـت آن از جهـت
حفظ انتظامات و حقوق و قانون واجب است.
 ) 4چون مقررات مربوط به صالحیت ذاتی ،مربوط به نظم عمومی اسـت از نظـر
قضایی ایراد عدم صالحیت ،محدود به زمان معینی نیست ،بلکه در کلیـه مراحـل
محاکماتی می توان عنوان کرد و نیز مقام قضایی در هـر مرحلـه ای از محاکمـه،
متوجه عدم صالحیت خویش گردد ،نباید به رسیدگی ادامه دهد .اگـر خـالف آن
عمل شود ،فیصله محکمه مواجه به بطالن می گردد .زیرا جزء  3مـادۀ  4قـانون
تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه ،فقدان صالحیت یکی از طـرفین دعـوی ،هیئـت
قضایی یا محکمه را از جمله موارد بطالن فیصله دانسته است.
ج) نتایج و آثار آمره بودن صالحیت موضوعی
 . 1رحمت اهلل نوروزی فیروز ،آیین دادرسی کیفری (« )2صالحیت» ،ص .129
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نتایجی که از آمره بودن صالحیت موضوعی گرفته می شود ،عبارت اند از:
طرفین دعوا و محکمه مکلف به تبعیت از آن هستند.
برعکس صالحیت محلی ،توافق برخالف صالحیت موضوعی امکان ندارد.
الزم نیست حتماً طرفین دعوا ،آن را مطرح کنند ،بلکه از نظر قانون هرگاه محکمه
خود را فاقد صالحیت موضوعی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صالحیت ،دوسیه
را به محکمه ذیصالح آن ارسال نماید.
د) آثار عدم رعایت صالحیت موضوعی
عدم رعایت صالحیت موضوعی موجب می شود تا نظم منطقی و شـرایط الزم کـه
برای رسیدگی به امور قضایی الزم است ،مختل گردد این امر باعث می شـود تـا
تصمیم قض ایی ،بصورت صحیح و بموقع اتخاذ نشود و موجب طوالنی شدن رونـد
رسیدگی قضایی ،سلب اعتماد عمومی از قوه قضائیه ،شیوع اعمال ناپسند از قبیـل
رشوت و غیره در محاکم گردیده و جرم و ظلم و بی عدالتی در جـامع گسـترش
یابد1.
بند سوم  -قاعده صالحیت شخصی
صالحیت شخصی عبارت از صالحیتی است که قانونگذار با توجه به موقعیت شغلی
یا سنی متهم برا ی مراجع قضایی تعیین می نماید 2.مانند جرایم وظیفوی منسـوبین
نظامی و یا اطفال3.
الف) عوامل و انوع صالحیت شخصی
هرگاه مراجع قضایی با توجه به سن و شغل متهم ،صالحیت رسیدگی بـه اتهـام را
داشته باشند به این نوع صالحیت ،صالحیت شخصی گفته می شود .بنـابراین دو
عامل «سن» و «شغل» در صالحیت شخصی مؤثر است .که این دو عامل را که دو
 .1همان اثر ،ص 130
 . 2دکتر رجب گلدوست جویباری ،همان اثر ،ص .135
 . 3نحوۀ اجراآت جزایی در افغانستان ،ص .139
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نوع صالحیت شخصی بوجود آورده است در اینجا بطور مختصر مـورد بحـث و
بررسی قرار می دهیم.
 -1صالحیت شخصی با توجه به سن متهم
از نظر علمی اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسـمی خاصـی برخـوردار
هستند از این جهت باید مقررات خاصی در خصوص نحوۀ تعقیب ،تحقیق ،محاکمه
و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی را که به تخلفات اطفال رسیدگی مـی کننـد،
وضع شود.
هدف از تشکیل محکمه اطفال ،یعنی محکمه ای که با شرایط و خصوصـیات
جدا از محاکم بزرگساالن و قضاتی با تخصص ،تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل
اطفال ،به تخلفات اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال ،ترتیبی علمی،
منطقی و قانونی اتخاذ ،تا طفل متنبه گردد و دوباره مرتکب تخلف نشود.
رسیدگی به تخلفات اطفال (اشخاص زیر سن  19سال) مطابق قانون رسیدگی
به تخلفات اطفال از صالحیت محاکم اختصاصی اطفال می باشد.
 -2صالحیت شخصی باعتبار شغل متهم
مراجع قضایی که به اعتبار شغل مرتکب ،صالحیت رسیدگی را دارند ،عبارتند از:
 -1دیوان نظامی (برای رسیدگی به جرایم پولیس و منسوبین امنیـت ملـی)-2 ،
محاکم عسکری (برای رسیدگی به جرایم نیروهـای اردوی ملـی ) -3 ،محکمـه
خاص (جهت رسیدگی به جرایم وزراء ،اعضا و رئیس ستره محکمـه )کـه افـراد
نظامی یا مقامات عالیرتبه دولتی در حین خدمت یا به سبب خدمت ،مرتکـب مـی
شوند ،رسیدگی می کند )4 .محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سـنگین
فساد اداری (جهت رسیدگی جرایم فساد اداری مورد نظر).
قانونگذار بر اساس موقعیت شغلی منسوبین نظامی ارتکا برخی از اعمال خاص
را جرم می شناسد .در صورتی که اگر این اعمال توسط افراد عادی انجام گیـرد،
جرم محسو نمی شود .مانند جرم غیابت خود سرانه (تعدیل مادۀ  13قانون جرایم
عسکری) و ترک خودسرانه قطعه در زمان سفر یا حالت محاربه (تعدیل مـادۀ 14
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قانون جرایم عسکری).
مطابق ماده  3قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص مصو  ،1389احکام این
قانون باالی اشخاص ذیل تطبیق می گردد:
وزیر برحال و وزرایی که از تاریخ تشکیل حکومت به اساس حکم مندرج فقـره 2
ماده  161قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدی وظیفه ،مرتکب جرم گردیده
باشند.
رئیس و عضو ستره محکمه که از تاریخ تشکیل ستره محکمه به اساس حکم مندرج
فقره  2ماده  161قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدی وظیفه ،مرتکب جرم
گردیده باشد.
بند چهارم  -قاعده صالحیت نسبی
صالحیت نسبی صالحیتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع
قضایی تعیین می نماید 1.فعالً این نوع صالحیت در محاکم مبارزه با مواد مخـدر،
فساد اداری ،دیوانهای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و امنیت عامه وجود دارد.
ماده  19قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،در مـورد
ایجاد محاکم مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری اعالم می دارد که -2 ... :ستره
محکمه به منظور رسیدگی قضایای جرایم فساد اداری ،دیوانهای جرایم فساد اداری
را طبق احکام قانون در مرکز و والیات ایجاد می نماید.
براساس فقرۀ  1ماده  18قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصـو
 ،1389رسیدگی به جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر در حاالت ذیل در تمـام
کشور منحصراً از صالحیت محکمۀ ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر می
باشد.

 . 1رجب گلدوست جویباری ،همان اثر ،ص .136
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قضاوتمل عنایت اهلل حافظ

د توقیف حکم
دريم مبحث  :د توقيف شکلي شرطونه
لکه څرنګه چې د توقيف لپاره وړاندې په موضوعي شرطونو باندې بحث وشو ،پـه
ورته توګه که چېرته دیته وګورو چې توقيف یوه استثنائي او خطرناکه کړنه ده چې د
خلکو نه آزادي اخلي او هر مهال او د هر چا په وړاندې باید ترې د عامې قاعدې په
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توګه ګټه پورته نه شي ،نو اړینه ده چې یو لړ شکلي شرطونه هم ولري تر څـو د دې
شرطونو په پام کې نیولو سره ترینه کار واخېستل شي ،د یوې لـورې بـه توقيـف
صحت پیدا کړي او د بلې لورې به د تورن مالتړ وشي.
چې د تورن آزادي د څیړنې او محاکمې پر مهال د تاوان او ضرر سره مخامخ نشي.
په همدې موخه په یاد مبحث کې په الندې مطالبو په جال جال توګه رڼا اچوم :
لومړی مطلب  :هغه ځانګړې اداره چې د توقيف د امر صادرولو واک لري.
دويم مطلب  :د څیړنیزې ادارې له لورې د توقيف قرار صادرول.
دريم مطلب  :د محکمې له لورې د توقيف قرار صادرول.
څلورم مطلب  :د توقيف د قرار الملونه او اسبا .
پنځم مطلب  :په ټاکل شوې موده کې د توقيف د قرار پلي کیدل.
لومړی مطلب  :هغه ځانګړې اداره چې د توقيف د امر صادرولو واک لري
وړاندې له دې چې پر هغې واکمنه اداره باندې بحث وکړم ،چې د توقيـف د امـر
صادرولو واک لري ،الچاري ده چې یوې مهمې موضوع ته چـې هغـه د جزائـي
اجراآتو سیستمونه دي او زموي موضوع سره نیغه اړیکه لري ،په لنډه توګـه اشـاره
وکړم :
لومړی  :د جزائي اجراآتو سيستمونه
د جزائي کړنو په نظامونو کې دوه مهم او عمده سیستمونه پېژندل شوي ،چې یو یې
اتهامي (تورنیز) سیستم او بل یې څیړنیز سیستم دی ،د دې دواړو سیستمونو څخـه
جوړ دريم مختلط (ګډ) سیستم په داسې توګه پیدا شوی چې دنده او هڅه يې دا ده
تر څو د دې دوو لومړنیوو سیستمونو ترمنځ یو ځایوالی راولي ،پداسې شکل چـې د
مزایاوو نه يې ګټه پورته کړي او د عیبونو څخه يې ځان و ساتي)1(.
په لنډه توګه درې واړه سیستمونه په الندې توګه در پېژنو :
الف  :تورنيز (اتهامي) سيستم
 -1الذهني ،ادوار غالي ،االجراآت الجنائية ،ص .۱۸
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دا هغه سیستم دی چې د ټولو په سر کې د جزائي کړنو نظامونو پېژندلی دی او پـه
دیارلسمه او څوارلسمه پېړۍ کې پلی شوی دی ،یونانیانو او رومانیـانو پېژنـدلی او
اسالمي شریعت هم ترې د خپل پرمخت په لومړنیوو پړاوونو کې ګټه پورته کړې او
تراوسه په انګلستان،امریکا او هغې دولتونو کې چې د انګلستان د قانون څخه پیروي
کوي ،اوچت سیستم همدغه دی.
د دې سیستم ځانګړنې دادي ،لکه څرنګه چې مجنی علیه مدني دعوی پر مخ وړلـه
په ورته توګه یې جزائي دعوی هم پرمخ بووله ،ولې د لږ پرمختـ وروسـته هـر
شخص دا حق درلوده چې جزائي دعوی د ټولنې پر نوم پرمخ بوځی ،خو د وخت په
تېریدو سره بیا دغه چاره مؤظف عام ته چې د همدې کار لپاره ګمـارل شـوی و،
وسپارل شوه ،تر څو په هغې حالت کې چې اشخاص دعوی ونکړي دی باید دعـوی
وکړي)1(.
په یاد سیستم کې دواړه لوري د تور واردولو او دفاع کولو برابر حق لري ،محاکمه
علني او شفاهي وي ،تورن حق لري چې په ټولو پړاوونو کې حاضر وي او قاضـي د
دواړو لورو په خوښه او موافقې سره او د تورن د همکارانو له لورې ټاکل کېـږي،
پدې مانا چې قاضي پکې ایجابي رول نه لري)2(.
د دې سیستم په رڼا کې مدعی علیه آزاد دی چې دخپلې دفاع لپاره وسـائل برابـر
کړي او په عامه توګه دغه سیستم توقيف نه پېژني ،بلکې کله چې مظنون ونیول شي،
د څو ساعتونو په موده کې باید محکمې ته وړاندې شي ،خو کله که کوم خطرناک
جرم پې شي ،بیا جواز لري چې تورن تر توقيف الندې ونیول شي.

 -1مخکنۍ مرجع ص .۱۹
 -2مخکنۍ مرجع او یاد مخ.
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دا سیستم د مالي کفالت ترڅن جسماني او بدني کفالت هم پېژني ،په دې مانا چې
د کفیل ټول مال ضامن د دې دی چې مدعی علیه به حاضروي ،که چېرته یې حاضر
نه کړ ،نو د متخلف په جزاء به کفیل محکومیږي)1(.
 :څېړنيز (تحق يقي) سيستم
په دې سیستم کې څارنوالۍ جزائي دعوی ته تحریک ورکوي او جزائي دعوی نی په
نیغه ،مستقیماً محکمې ته نه وړاندې کېږي ،بلکې څو پړاوونـه لکـه د لومړنیـوو
ګرویږنو ،فکر او څیړنې ،پړاوونه وهي او بیا موضوع محکمې ته وړاندې کېـږي او
قاضي د خپل ایجابي رول له مخې هڅه کوي تر څو حقایق ځانته روښانه کـړي ،د
دې سیستم لومړنۍ کړنې پوره قضائي رن نه لري ،بلکې پولیسي او اداري رنـ
پکې غالب وي ،د همدې کبله چې په دې سیستم کې ځینې قواعد د سري کړنـو او
کتابت په اړوند ،همدا راز ګڼ شمیر اجراآت او څیړنه شتون لـري ،دا ټـول د دې
المل شوي ،چې تعادل پکې له منځه الړ شي او د اتهام او دفاع په رابطـه پکـې د
حقوقو برابری په سمه توګه نه مراعات کېږي)2(.
دا سیستم د دې المل شوی ،تر څو یو دولت شتون ولري چې دنده یې په ټولنه کـې
د نظم او امن راوستل وي او جرم ته باید یواځې له دې اړخه ونه کتل شي چې مجنی
علیه ته زیان دی ،بلکې جرم په ټوله ټولنه تېری شمیرل کېږي او دا د ټولنې حق دی
چې باید مجرم ته جزاء ورکړل شي)3(.
دې سیستم هڅه کړې تر څو د توقيف مفهوم ته پراخوالی لدې کبله ورکړي تر څـو
د توقيف په واسطه د مدعی علیه نه اعتراف واخېستل شي او د توقيف پـه وسـیله
تورن د قاضي تصرف او واک الندې راوستل شي او دا هم شرط ګڼل شوې چـې د
توقيف امر باید دقاضي له لورې وي)4(.
 -1شریف ،عمرو واصف ،النظریة العامة فی التوقیف األحتیاطي ،ص .۱۴۷
 -2مخکنۍ مرجع ص .۱۴۸
 -3الذهني ،ادوار غالي ،االجراآت الجنائية ،ص .۲۰
 -4شریف ،عمرو واصف ،النظریة العامة فی التوقیف األحتیاطي ،ص .۱۵۰
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ج  :ګډ (مختلط) سيستم
د نولسمې پیړۍ په سرکې دغه سیستم د دې لپاره را منځته شو ،تر څو د مخکنیـوو
دوو سیستمونو مزایا او ګټې را ټولې او ګټه ترې پورته شي او هم یې له عیبونو نـه
ځان و ساتل شي ،همدا المل دی چې معاصرو نظامونو له همدې سیستم نه ګټه پورته
کړې ،سره له دې چې ځینې اختالفات به شتون لري او هغـه داچـې دپېښـې پـه
لومړنیوو پړاوونو کې د څېړنیز سیستم رن پکې غالب دی ،ځکه چې ځینې کړنـې
سري او مدونې ترسره کېږي ،او ځینې کړنې د تورنیز سیستم نه هم پکې وي ،لکـه
تورن حق لري چې دڅېړنې په کړنو کې حاضر وي ،خو د محاکمې په پړاو کې بیا د
تورنیز سیستم رن پکې غالب دی ،ځکه چې کړنې علني او اکثره شفوي د دعـوی
د دواړو لورو په حضور کې ترسره کېږي ،خو ځینې کړنې پکې د څېړنیز سیستم نـه
هم اخېستل شوي ،لکه قاضي پکې ایجابي رول لري او په قانوني داليلو باید اسـتناد
وکړي)1(.
ښکاره ده چې دې سیستم د توقيف د پرمخت په پړاوونو کې نوی پـړاو او نـوی
رن رامنځته کړی ،که د یوې لورې یې توقيف استثنائي کړنه ګڼلې د بلـې لـورې
څخه يې توقيف ته موضوعي او شکلي شرطونه د دې لپاره ایښي تر څـو د خلکـو
حقوق خوندې او مالتړ يې وشي ،همدا المل دی چې ډیـری معاصـرو نظـامونو د
همدې سیستم نه ګټه اخېستې ده.
د افغانستان قانون جوړوونکي هم د همدې سیستم څخه پر پېروۍ په قانون جوړونـه
کې ګټه پورته کړې او په دې سیستم کې يي د ټولنې او فرد دواړو مصـلحتونو تـه
پوره پاملرنه شوي.
البته د دې سره سره چې دغه سیستم اوس رائج او پېژندل شوی سیستم دی بیا هـم
پرې یوه نیوکه داسې کېږي ،چې ولې په دې سیستم کې یوه اداره هم څیړنه کوې او
هم تور واردوي؟
 -1الذهني ،ادوار غالي ،االجراآت الجنائية ،ص .۲۲
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ځینې نظامونه د توقيف د امر صادرولو کړنه د دوو سیستمونو ( تورنیز ،او څېړنیـز)
ترمنځ مش ترکه او ګډه کړنه ګڼي ،دا ځکه لکه څرنګه چې څارنوالۍ د توقيف د امر
صادرولو واکمنه مرجع ده په ورته توګه دڅیړنې په اړه هم واکمنـه مرجـع ګڼـل
کېږي ،نو پدې بنسټ چې کله یوه اداره هم څېړنه کوي چې په دې سره د خلکـو
آزادي د خطر سره مخامخ کېږي او همدارنګه د مدعی علیه د توقيـف امـر هـم
صادروي چې دشخص نه آزادي اخلي ،نو حتمي ده چې پدې سره شخص د قضـائیه
ځواک د مالتړ او څارنې څخه بې برخې کېږي او نشي کوالی چې دخپلې آزادۍ نه
ګټه واخلي او هم د خپلې آزادۍ ضمانتونه له السه ورکوي.
چې همدغه نقطه د عدالت سره په ټکر کې ده ځکه په یو وخت کې یوه اداره هـم
دشخص سره خصومت کوي او هم پرې د حکم صالحیت لري.
نو هرکله چې دا اداره په اتهام کې خطاء شوه تر پایه په څېړنه کې هم خطا کېږي او
د جزائي پېښې تګلوری(مسیر) په غلطه الر درومي چې په دې سره د خلکـو آزادي
ال د خطر سره مخ کېږي.
د همدې المله چې دغه ټکر رامنځته نشي د مصر د جنائي اجراآتـو قـانون کـې د
څېړنې قاضي شتون لري ،د یاد قاضي همدا دنده ده چې څېړنه په سـم ډول سـره
ترسره شي او نشي کوالی په عین وخت کې د حکم واک ولري ،پدې مانا چـې دا
قاضي ذوی الحکم قاضي نه دی)1(.
په ورته توګه د فرانسې د جزائي اجراآتو په نظـام کـې د آزادۍ او سـلب آزادۍ
قاضي شتون لري چې له هغه پرته بل څوک واک نه لري چې د چا د توقيف حکـم
صادرکړي)2(.
خو د افغانستان په موجوه سیستم کې بیا څارنوال او قاضي دواړو تـه صـالحیت
ورکړل شوی چې یو څوک تر توقيف الندې ونیسي)1(.
 -1قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  150لسنة 1950م ،ماده .۱۳۴
 -2آیین دا درسي کیفري فرانسه ،ژباړن :عباس تدین ،مقدماتي ماده  ۱۳۷فقره  ۱ص .۱۳۳
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څرګنده شوه چې پورته نیوکه د افغانستان په قانون نسبت د مصر او فرانسې قـانون
ته ډیره وارده ده ،چې باید په راتلونکي کې دغه ماده تعدیل او ددغې نیوکې ځـای
پیدا نه شي.
ښکاره ده چې د څېړنو په ټولو کړنو کې خطرناکه کړنه چې د خلکو نه آزادي اخلي
هغه توقيف دی ،د همدې خطر په نظر کې نیولو سره اړینه ده چې توقيف په داسـې
ضمانتونو سره وپوښل شي چې د خلکو آزادي تضمین کړي او په هغه ځای کې باید
د توقيف څخه ګټه پورته شي ،چېرته چې يي د جواز الملونه شتون پيدا کوي.
د ټولو نه وړاندې لومړی ضمانت دادی کومه اداره چې د توقيف د امـر صـادرولو
صالحیت لري باید دومره وړتیا او خپلواکي ولري چې ددغې کړنې اندازه په ښـه
توګه وټاکي او د تورن د دفاع حق تضمین کړي.
دا اداره باید دومره درایت ولري چې د توقيف د قرار ماهيت په ژوره توګه وپېژني
چې په ښه او معقوله موده کې پلی شي ،نه دا چې توقيف کلونه په بر کې ونیسي.
د افغانستان په اوسني نظام کې د توقيف د ورکولو با صالحیته او واکمنـې مراجـع
څارنوالي او محکمه ده .
دويم مطلب  :د څېړنيزې ادارې له لورې د توقيف قرار صادرول
لومړی خو باید قرار وپېژنو چې په قانون کې قرار څه ته وايي؟
قرار  :هغه تصمیم دی چې د قانون حکمونو مطابق ،د تحقیق په پړاو کې د څارنوالۍ
په واسطه او د محاکمې په بهیر کې د محکمې لخوا ،د جزائي دعوی د تحریـک او
تعقیب یا له هغې څخه د انصراف یا نورو مواردو په هکله نیول کيږي)2(.
په پورته متن کې د اړوندو مواردو نه یو مورد توقيف دی چې په اړه يې څارنوالۍ او
محکمه قرار صادروي)3(.
 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۹۹ ،ماده  ۳فقره.
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۴ ،ماده  ۱۰بند.
 -3مخکنۍ مرجع ۹۹ ،ماده  ۳فقره.
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څرګنده ده چې پولیس او نور ،اداري کار کوونکي صالحیت نه لري چې د یو چا د
توقيف په اړه ګام پورته کړي او که چېرته ګام پورته کړي ،توقيف یې باطـل او تـر
عدلي تعقیب الندې نیول کېږي.
د همدې لپاره چې د دولت په چوکاټ کې د هر چا واک او مسؤوليت روښانه وي
او یو د بل په چارو کې مداخله ونه کړي ،هر دولت له درې ګونو قواوو ( مقننـه ،
قضائیه او اجرائيه ) نه جوړ دی ،تر څو هره قوا خپل د واک او صالحیت چوکـاټ
وپېژني او یو د بل په چارو کې پرته له همکارۍ څخه السوهنه ونه کړي.
ځکه چې هره قوا خپل مکلفیتونه او صالحیتونه لري ،چې د هغې څخه سـرغړونه د
دې المل کېږي چې نظام کې ګډوډي او خپل سري را منځته کېږي او د ټولنې امـن
او نظم له منځه ځي.
په همدې بنسټ څارنوالۍ ته واک ورکړل شوی تر څو د یو چا پر توقيف د قـانون
حکمونو سره سم قرار صادر کړي.
دريم مطلب  :د محکمې له لورې د توقيف قرار صادرول
وړاندې مو د څارنوالۍ د توقيف مودې په بحث کې وویل چې پرتـه لـه قبـاحتونو
څارنوال واک لري د قانون حکمونو او د توقيف د جواز د حاالتو په پام کې نیولـو
سره د جنحې په جرم کې تر ( )۷ورځو او د جنایت په جرم کې تـر ( )۱۵ورځـو
پورې د توقيف قرار صادر کړي)1(.
خو که په یاده موده کې د څېړنې بهیر بشپړ نه شي ،څارنوال د توقيـف د تمدیـد
غوښتنلیک اړوندې محکمې ته وړاندې کوي ،چې محکمه ورته د اړتیا له مخې پـه
جنحه کې ( )۱۰ورځې او په جنایت کې ( )۳۰ورځې د توقيف تمدید ورکوي.
بیا هم که په پورته موده کې څیړنه بشپړه نه شوه او نور توقيف ته ضرورت وو ،پـه
ورته توګه محکمه بیا ورته د توقيف تمدید ورکوي ،پداسې توګه چـې د توقيـف د

 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۸۸ ،ماده.
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تمدید موده په هیڅ وجه د لومړنۍ محکمې له لورې مجموعاً د جنحې په جرم کې د
( )۲۰ورځو او د جنایت په جرم کې د ( )۶۰ورځو څخه زیاتېدای نشي)1(.
پورته چې ذکر شو دا یو د هغې حاالتو څخه دی چې د څېړنې بهیر کې د څـارنوالۍ
په غوښتنه محکمه د توقيف قرار صادروي.
دويم حالت چې محکمه په کې د توقيف قرار صادروي هغه حالت دی چـې کلـه
دوسیه د څارنوالۍ له لورې اړوندې محکمې ته د قانوني او شرعي پرېکړې په موخـه
ولیږل شي ،پدې حالت کې درې ګوني محـاکم ( ابتدائیـه  ،اسـتیناف او سـتره
محکمه) د خپل صالحیت او واک سره سم د الندې مودو په نظر کې نیولو سـره د
توقيف قرار صادروي :
۱ــ په ابتدائیه محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر ( )۳۰ورځو پورې.
۲ــ د استیناف محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر ( )۳۰ورځو پورې.
۳ــ په ستره محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر ( )۶۰ورځو پورې)2(.
اوس پوښتنه دا ده چې ددغې قرار محتوی او ډول به څنګه وي؟
په دې اړوند د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ،د جزائي دعوی د اقامې د نه لزوم
د قرار محتوی ذکر کړې ،ولې د توقيف د قرار په هکله يې سکوت کـړې ،چـې د
دې سکوت نه داسې څرګندېږي چې همدغه محتوی او شکل په ټولو قرارونو کـې
دپلي کیدو وړ دی او د توقيف قرار باید هم هماغسې ترتیب شي ،د قانون ماده پـه
الندې توګه صراحت لري :
( )۱د جزائي دعوی د اقامې د نه لزوم قرار د الندې مطالبو لرونکی وي :
۱ــ د دې قانون د حکمونو مطابق ،د قرار د صادریدو داليل او اسبا .
۲ــ د هغو اقداماتو الغاء چې د تورن د حقوقو د محدودیت سبب شوي دي.
۳ــ د قرار د صادریدو وخت ،نېټه او ځای.
 -1مخکنۍ مرجع ۱۰۰ ،ماده.
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۱۰۱ ،ماده.
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( )۲د دې مادې په ( )۱فقره کې درج شوی قرار د څارنوال په واسطه السـلیک او
ما فوق څارنوال ته وړاندې کيږي)1(.
دا چې دیاد قرار ترتیب او ډول به څنګه وي په دې اړه د سترې محکمې د اسـنادو
او مصوباتو د ۱۳۹۰هـ ش کال ملي قضائي کنفرانس کتا را لیږل شوې چـې د
قرار نمونه پکې شتون لري.
د مصر په جزائي سیستم کې بیا یواځې د څېړنې قاضي واک لري چې په جنایـت او
هغې جنحه کې چې د حبس موده يې یوکال وي د توقيف امر صادر کړي ،دا چـې
دا امر به په څه ډول او شکل وي ،په اړه يې د مصر قانون څه نه دي ویلي)2(.
په ورته توګه په فرانسه کې هم د یو چا د خوشې کولو او توقيفولـو واک ،د آزادۍ
او سلب آزادۍ د قاضي په واک پورې اړه لري او یاد قاضي څخه د توقيـف قـرار
اخېستل کېږي)3(.
خو هلته هم د قرار ډول او شکل نه دی څرګند شوی چې یاد قرار به څه ډول وي؟
ښکاره ده چې د مصر او فرانسې د نظامونو ترمنځ توپیر دادی چې مصر کې دڅېړنې
د قاضي له لورې د توقيف امر صادریږي او په فرانسه کې د آزادۍ او سـلب آزادۍ
د قاضي له لورې د توقيف قرار صادریږي ،خو د امر او قـرار ،دواړو ډول نـه دی
معلوم چې څنګه او په کوم شکل ؟
دا ځکه چې دغه چاره متروکه ده اړونده قاضیانو ته نو څنګه چې د هغـوي خوښـه
وي او مفهوم افاده کوالی شي ممکن امر او قرار په هماغه ډول سره صادر کړي.
خو په افغانستان کې بیا د قرار د محتوی تر څن د قرار ډول او ترتیب هم روښانه
شوی.
څلورم مطلب  :د توقيف د قرار الملونه او اسبا
 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۱۷۲ ،ماده.
 -2قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  150لسنة 1950م ،ماده .۱۳۴
 -3آیین دادرسي کیفري فرانسه ،ژباړن :عباس تدین ،ماده  ۱۳۷فقره .۳
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د افغانستا ن د جزائي اجراآتو قانون هغه حاالت ذکر کړي چې په هغې کې توقيـف
جواز لري او څارنوالۍ او محکمه کوالی شي د تورن د توقيف په اړه قـرار صـادر
کړي)1(.
په ورته توګه د مصر د جنائي اجراآتو قانون هم د توقيف د جـواز حـاالت ذکـر
کړي)2(.
همدا راز د فرانسې د جزائي اجراآتو قانون هم په خپله لمنه کې هغه حاالت ذکـر
کړي چې کېدای شي تورن پکې تر توقيف الندې ونیول شي)3(.
پورته قوانینو د توقيف د قرار د اسبابو او الملونو په اړه څه نه دي ویلي ،پداسې حال
کې چې د توقيف قرار باید پداسې واقعي او قانوني اسبابو او الملونو والړ وي ،چې
کله هم مح کمې ته په دې اړه ګوته نیول کيږي ،نو محکمه کوالی شي خپل قرار ته
د همدې الملونو په لرلو سره جواز ورکړي.
له همدې کبله د عقوباتو شپږم نړیوال کنفرانس چې روم کې پـه ()۱۹۵۳/۹/۲۷م
نېټه دائر شوی ،ال رښوونه کړې چې د توقيف قرار باید پرته له سببه نه وي)4(.
ډیری د جزائي اجراآتو سیستمونه په مختلفو دولتونو کې په عامه توګه د قرارونـو او
پرېکړو لپاره چې د محکمې له لورې صادریږي او په ځانګړې توګه د څارنوالۍ لـه
لورې چې قرار صادریږي ،د اسبابو او الملونو غوښتنه کوي ،ځکه کله چې اسـبا
او الملونه ذکر شي ،د ټولنې د وګړو پر عدلي ارګانونو اعتماد زیاتیږي او ډاډ تـر
السه کوي چې قاضي کومه پرېکړه کړې درسته ده ،همدا راز پـورتنې محکمـه د
لومړنۍ محکمې په کړنو داسې نظارت کوي چې قاضي نشي کـوالی پـه خپلـې

 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۹۹ ،ماده  ۳فقره.
 -2قانـون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  150لسنة 1950م ،ماده .۱۳۴
 -3آیین دادرسي کیفري فرانسه ،ژباړن :عباس تدین ،ماده .۱۴۴
 -4الدیراوي ،طارق محمود ،ضمانات المتهم في قانون االجراآت الجزائية۲۰۰۵ ،م۲۴۴ ،
څنډه.
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شخصي غوښتنې او خواهش سره پر چا د توقيف قرار صادر کړي ،پدې مانا چـې د
توقيف قرار کې الملونه او اسبا ذکر کول د خپل سرۍ مخه نیسي)1(.
له همدې کبله ډیری نظامونو واجب ګرځولې تر څو احکام او قرارونه په معقولـو
اسبابو او الملونو والړ وي ،دیوې لورې به قرارونه کلکوالی پيدا کـړي او دبلـې
لورې به عدالت په ښه توګه تامین شي)2(.
همدا راز که چېرته د توقيف په قرار کې د پوره تدقیق او څیړنې نه کـار واخېسـتل
شي ،د دې المل کېږي چې د توقيف کړای شوو وګړو پـه شـمېر کـې د ډاډ وړ
کموالی راځي ،نو په قرار کې د المل شرط کول یو نوعـه ضـمانت دی د تـورن
لپاره)3(.
پداسې حال کې چې د افغانستان د جزائي اجراآتو په قانون کې داسې کوم صـریح
حکم نشته چې د توقيف په قرار کې د سبب او المل ذکر کول شرط وګرځوي ،خو
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ،تورن حق لري چې دنیولوسره سم د منسـوبه
اتهامه ځان خبر کړي او د هغې مودې دننه چې قانون يې ټاکي محکمه کې حاضـر
شي)4(.
په یاده ماده کې د منسوبه اتهامه ځان خبرول د نیولو پرمهال پرته له سبب او المـل
څخه بل څه نشي کیدای.
که چېرته د مصر د جزائي اجراآتو قانون ته پاملرنه وشي ،مصري قانون جـوړوونکي
صراحتاً نده شرط کړې چې د توقيف قرار کې باید سبب او المل شتون ولري ،خـو
دا يې ویلي دي ،چې باید توقيف کړای شوي ته د هغه د توقيـف اسـبا ابـالغ
شي)5(.
 -1سرور احمد فتحي ،الشرعیة واالجراآت الجنائية ،ص .۱۲۵
 -2حمد ،امین مصطفی ،مشکالت الحبس االحتیاطي ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،ص .۹۰
 -3مخکنۍ مرجع ص .۹۲
 -4د افغانستان اساسي قانون۳۱ ،ماده.
 -5قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  150لسنة 1950م ،ماده .۱۳۹
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چې ضمناًب د دې مادې نه داسې څرګندیږي چې د توقيف قرار کې د اسـبابو ذکـر
حتمي دی.
د فرانسې د جز ائي اجراآتو سیستم وايي که چاته د غیر قانوني توقيف په وجه تـاوان
ورسېده ،په دې مانا چې د توقيف په چاره کې يي د دقت څخه کار نه وي اخېسـتل
شوی ،نو د خسارې د جبران حق لري)1(.
چې د دې څخه داسې جوتېږي چې د توقيف په چاره کې باید د پوره دقت نه کـار
واخېستل شي او پرته له سببه چاته توقيف ورنکړل شي.
پنځم مطلب  :په ټاکل شوې موده کې د توقيف د قرار پلي کيدل
د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون وايي  :اړونده پولیس مکلف دي ،هغـه امرونـه
چې د شخص د جلب او احضار په هکله د واکمنو مراجعو لخوا صادریږي ،تنفیـذ
کړي.
د جلب او احضار امرونه د هغو د صادریدو له نیټې څخه تر ( )۱۸۰ورځـو پـورې
اعتبار لري ،خو دا چې د صادرېدوونکي مرجع لخوا لغوه یا تمدید شوي وي)2(.
په پورته ماده کې د امرونو کلمه ذکر شوې ،چې د دې له ډلې څخه یو هم د توقيف
امر دی ،چې د قرار په واسطه صادریږي ،دغه قرار باید په هغه موده کې پلـی شـي
چې امر پرې شوی او که د توقيف قرار کې موده نه وه ذکر شوې ،بیا دغه قرار تـر
( )۱۸۰ورځو پورې اعتبار لري چې باید پلی شي ،که چېرته په پورته موده کې پلـی
نه شو ،پولیس حق نه لري چې دیادې مودې له تیرېدو وروسته څوک د دې قرار پـه
استناد سره ونیسي.
د مصر د جنائي اجراآتو قانون کټ مټ د افغانستان سره یو شان دی ،ځکه هغـوي
هم د دې اوامرو د اعتبار لپاره ( )۶میاشتې موده ټاکلې چې د ( )۱۸۰ورځو سـره
برابره ده.
 -1آیین دادرسي کیفري فرانسه ،ژباړن :عباس تدین ،ماده .۱۴۹
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۹۴ ،ماده.
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د شپږو میاشتو له تېرېدو ځنې وروسته تر څو چې د څیړنې قاضي له لورې دغه قـرار
تمدید نشي ،قرار لغوه کېږي)1(.
د فرانسې د جزائي اجراآتو سیستم کې هم د اجراآتو د بطالن لپاره شـپږ میاشـتې
موده په ګوته شوې ،البته صراحتاً یې د توقيف د قرار په اړه پکې څه نـه دي ذکـر
کړي)2(.
په ټوله کې پورته درې واړه نظامونه پدې سره توافق لري چې کله هم د توقيف پـه
قرار ( )۱۸۰ورځې تیرې شي ،بیا د پلي کیدو وړ نه دی ،تر څو چې دويم ځل لپاره
تمدید شوی نه وي.

 -1قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  150لسنة 1950م ،ماده .۱۳۹
 -2آیین دادرسي کیفري فرانسه ،ژباړن :عباس تدین ،ماده  ۱۷۳فقره .۱
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قضاوتمل انیسه رسولی

جاگزین های مجازات حجز
فصل سوم
انواع بدیل های حجز
انواع بدیل ها ی مجازات جاگزین حجز وابسته به مرحله ایسـت کـه در
جریان آن بدیلها حجز استفاده میشوند  .که به دو نوع تقسیم شده اند :
الف  -بدیل های حجز در مرحله قبل از محاکمه .
 بدیل های حجز در مرحله بعد از محاکمه .مبحث اول – بدیل های حجز در مرحله قبل از محاکمه :
این بدیل هااقداماتی اند که جهت جلوگیری از حجز اطفال در جریان مدتیکه
آنها مظنون یا متهم هستند الی زمانیکه حکم محکومیت یا براأت شان صادر میشود
بکار برده میشوند  .بر اساس بسته معلوماتی یونسف در مورد بدیلهای حجز و تغییر
مسیر قضایا از روند عدلی و قضایی  ،بدیلهای حجز قبل از محاکمه عبارتند از :
 رهایی طفل باساس مراقبت والدین  ،اولیا  ،عضو دیگر فامیل یا یک بزرگسالدیگر ( در بعضی از کشور ها شامل مؤسسات غیر دولتی یا اجتمـاعی مشـخص
شده میباشد ).یا بدون شرایط مشخص مانند  :ضمانت  ،گزارش دادن بـه حـوزه
پولیس در زمان احضار قبل از محاکمه  ،رعایت قیود شب گردی  ،توافق به عـدم
تماس گرفتن به مجنی علیه یا ورثه و غیره میباشد  .که رهایی طفل به اساس ضمانت
برطبق حکم ماده  20قانون رسیده گی به تخلفات اطفال مؤید این موضوع است .
 بازدید های منظم  :وقتیکه یک طفل در حاالت توقیف قبل از محاکمـه قـرارگرفت میتواند ،از توقیف رها شود .
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 - 3ضمانت پولی  :پرداخت یکمقدار پول از طرف والـدین  ،اولیـا و
اوصیا ی مظنون در بدل رهایی او  ،فقط طوریکه حکم شده اگر وی بازگردد پول
متذکره مسترد میشود .هر چند ضمانت پولی در بخش تخلفات اطفال بسیار مروج
نیست زیرا باعث تبعیض در مقابل اطفال نادار میشود  .ضمانت پولی اکثرأ بطـور
غیر ضروری به حیث یک شرط برای رهایی طفل به جامعه در مدت قبل از محاکمه
وضع میشود  ،حتی اگر هیچ دلیلی برای شک کردن در مورد خطر فرار طفل وجود
نداشته باشد این موضوع منجر به توقیف غیر ضروری بسیاری از اطـفال نادار و
اطفال روی سرک وکارگر میشود .که ماده  11قانون رسیده گی به تخلفات اطفال
به پولیس صالحیت رهایی به ضمانت پولی راداده است .اما به قاضی و څارنــوال
صالحیت رهایی با ضمانت یا بدون آنرا نیز داده است.باسـاس مـاده  11قـانون
رسیده گی به تخلفات اطفال ممثل قانونی حق دارد بال فا صله بعد از دستگیری طفل
 ،رهایی وی را باساس ضمانت تقاضا نماید و پولیس و څارنواـل بایـد در مـدت
بیست و چهار ساعت تصمیم خود را اعالم نمایند .
همچنان ممثل قانونی میتواند تمدید رهایی به اساس ضمانت را در جریان تحقیق یـا
محاکمه از محکمه مطالبه نما ید و در صورتیکه محکمه توقیف بیشتر طفـل را الزم
نداند میتواند حکم رهایی طفل را بدون ضمانت صادر نماید .یعنی هنگامیکه پولیس
طفل را دستگیر مینما ید  ،جهت تضمین قانونیت توقیف ایجا میکند که محکمـه
اختصاصی اطفال حکم توقیف قبل از محاکمه را صادر نماید .به اساس ( فقره سـوم
ماده د هم قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ) منطق حکم توقیف قبل از محاکمه از
طرف محکمه آنست که محکمه موجودیت شرایط و حاالت فقره اول مـاده دهـم
قانون رسیده گی به تخلفات اطفال را مد نظر می گیرد و درصـورتیکه شـرایط و
حاالت متذکره موجود باشد  ،محکمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد تـا عـوض
توقیف نمودن طفل راه های مناسب دیگری را تطبیق نماید مانند  :طبق صـراحت
قانون رسیده گی به تخلفات اطفال (طفل ایکه سن دوازده سـالگی را تکمیـل و
هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.در صورت ارتکا جرم جنحه جهت تکمیـل
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تحقیق به پیشنهاد څارنوال مربوطه بعد از استیذان محکمه ذیصالح به ممثل قـانونی
یا اقار ایشان با رعایت درجات واخذ ضمانت سپرده میشـوند )هرگـاه اطفاـل
مندرج فقرات  1و  2این ماده ممثل قانونی یا اقار نداشته باشند جهت مراقبت
به مراکزاصالح و تربیت اطفال یا سایرمؤسسات آموزشی و پرورشـی تسـلیم داده
1
میشوند.
مبحث دوم  -بدیل های حجز در مرحله بعد از محاکمه :
این بدیل ها عبارت از محکومیت هایی اند که از طرف محاکم صادر میشوند
 ،اما بر خالف حجز  ،همچنان میتوانند به عنوان محکومیت های اجتماعی تعریـف
2
شوند که در اجتماع سپری میشوند .
کنوانسیون حقوق طفل و قواعد بیجنگ تأکید میورزنـد کـه  ،جهـت کـاهش
حجزاطفال  ،برای قضات باید انواع اختیارات مجازات غیر توقیفی  ،بـا انعطـاف
پذیری جهت عیار ساختن حکم به هر طفل بصورت منفردانه وجود داشته باشد  .در
بسیاری از کشور ها گزارشات تحقیق اجتماعی که از طرف کارمند اجتماعی ترتیب
شده جهت کمک به محکمه برای داشتن یک درک کاملتر شرایط طفل تهیه میشود
و بنا بر این میتوانند ،بهترین راه حل مناسب را تشخیص دهند و یک سلسله وسـیع
اختیارات و تصامیم باید بطورمطلو شامل موارد ذیل وجود داشته باشـد  ،البتـه
بعضی از موارد ب دیل های حجز که درقانون رسیده گی به تخلفات اطفاـل وجـود
دارد نیز در زیر تذکر داده میشود:
گفتار اول  -مکلف نمودن به انجام خدمات اجتماعی :
ضرر رسیده به جامعه  ،از این طریق جبران یا اصالح میشود .طفل یکتعـداد
1ماریان مور ،تطبیق بدیل های حجز برای اطفاـل در افغانسـتان مؤسسـه تیـری دیـز هـوم
((t.d.hسال . 2013
2وزارت عدلیه  ،جریده رسمی شماره ( 1383 / 12 / 19 ) 46قانون رسیده گی به تخلفات
اطفال .
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مشخص ساعات کاری راکه به نفع جامعه است اجرا مینماید .خـدمات اجتمـاعی
میتواند  ،برای اطفال جهت مسؤل ساختن  ،بخاطرانجام اعمال زشـت شـان راه
مؤثری باشد  .مؤثر ترین خدمات اجتماعی عبارت انداز آن کار های که اطفـال
رامکلف میسازد تا با بزرگان یا همسن و ساالن با اخالق خو یکجا کـار
کنند.
از محبس به انجام خدمات اجتماعی گماشته شود .طبق صراحت مواد قـانون بـه
اطفال فرصت داده میشود تا رفتار مناسب و مسؤالنه از خود نشان دهند و به طفل
حس با ارزش بودن را بدهد و اینکه آنها از مهارتهای خـود بـرای سـهمگیری در
اجتماع استفاده میکنند  .رضایت آزادانه طفل باید قبل از حکم به اجرای خـدمات
گرفته شود  .هرچند کار نباید بگونه استثماری  ،مضر یا تحقیر آمیز باشد یـا مـانع
رفتن طفل به مکتب شود .
قانون رسیده گی به تخلفات اطفال کشور هم به عنوان یکی از بدیلها ی حجز
طفل را مکلف به اجرای خدمات اجتماعی میسازد  .مثأل قاضی با موافقت طفـل و
با در نظرداشت شرایط قانون کار باساس ماده ( ) 49قانون اساسی که تحمیل کار
اجباری را ممنوع قرار داده عمل می نماید .
باالی طفل اجرای بعضی از کار ها را مانند :پاک کاری  ،آ دادن درختان
 ،انتقال روزنامه و غیره برای مکاتب  ،کتابخانه  ،شفاخانه هـای دولتـی و غیـره
محالت مصؤن حکم میکند  .قا بل یاد آوریست که شرایط مکلف نمودن طفـل
به اجرای خدمات اجتماعی در قانون تخلفات اطفال مشخص نگردیده است  ،امـا
در قانون جدید اجراات جزایی (اجرای خدمات اجتماعی را بطور عموم به حیث یک
بدیل حبس و حجز آورده که حکم آن نه تنها باالی بزرگساالن بلکـه بـاالی
اطفال متخلف نیز قابل تطبیق دانسته شده میتواند  ) .بعضی شرایط برای خدمات
اجتماعی مشخص شده  ،که باساس صراحت مـاده  325قـانون مـذکور :
(شخصیکه مدت محکوم بهای وی الی سه سال باشد  ،میتواند به عوض تنفیذ
مجازات حبس و حجزاز وزیر عدلیه تقا ضا نماید  .که خـارج قـانون اجـراآت
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جزایی بدیل حبس در رابطه به محکومین ذیل اجرا میشود :
در صورتیکه به در خواست محکوم علیه بدیل حجز منظور شود جهت اجرای
خدمات اجتماعی به یکی از مؤسسات ارایه کننده خدمات اجتماعی معرفی میگردد ،
که در زمان اشتغال به کار باید قوانین و مقررات مرجع استحصال کننده خدمت را
رعایت نماید .
همچنان باساس ماده (  ) 326قانون مذکور محکوم باید تعهد نماید که کار
سپرده شده را در وقت معین با حسن صورت و با در یافت (  ) 30فیصـد مـزد
مربوط انجام دهد  .هرگاه مرجع انجام خدمت  ،مؤسسات یا تشـبثات خصوصـی
باشد  ،مکلف است که ( ) 70فیصد باقیمانده مزد روزمره محکوم را بـه حسـا
1
دولت انتقال دهد .
سایر امور مربوط به انجام خدمات اجتماعی در مقرره جداگانه تنظیم میگـردد.
البته الزم است در مقرره مذکور احکام خاصی در مورد اجرای خدمات اجتمـاعی
توسط اطفال پیشبینی شود  .مانند جلوگیری از سؤ استفاده از اطفاـل در هنگـام
اجرای خدمات اجتماعی  ،زیرا در هنگام اجرای خدمات اجتماعی امکان موارد سؤ
استفاده قرار گرفتن طفل از طرف کار فرما و سایر افراد وجود دارد که باید از قبل
جلوگیری شود .همچنان طبق صراحت ماده (  ) 327قانون اجراات جزایی هرگـاه
محکوم علیه از محدودیت های مندرج اجزای فقره ( ) 3مـاده (  ) 325قـانون
مذکور یا مقرره مربوطه ،تخلف نموده یا غیر حاضری نماید یا کاروی بـی کیفیـت
باشد مرجع استحصال کننده خدمت مکلف است موضوع را بـه وزارت مربوطـه
گزارش دهد  .در این صورت وزارت مربوطه بدیل حـبس را لغـو و څـارنوالی ،
محکوم را جهت سپری نمودن میعاد باقیمانده فقـرات  3و 4قـانون اجـراات
جزاء،ماده 23را جهت سپری نمودن میعاد باقیمانده حبس محکوم بها به محبس باز
میگرداند  .و مدت خدمت خارج ازمحبس درمدت حبس محکوم بهای وی محاسبه
1وزارت عدلیه  ،جریده رسمی شماره ( 1392 / 12 / 3 ) 137ه  .ش قانون اجراات جزایی
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میگردد 1ارائه خدمات اجتماعی مناسب برای همه شهروندان یک اصـل مهـم در
زندگی انسان معاصر به شمار میرود ،بخصوص برای اطفال که آسیب پـذیر تـرین
قشر جامعه انسانی را تشکیل میدهند  ،و در رأس این قشر اطفال متخلف از قانون
می باشند که متأسفانه همیشه مورد بی مهری مسؤالن و جامعه قرار میگیرند ،و نوع
تعامل نا سالم شهروندان و دستگاه های عدلی نه تنها آنان را به عنوان افراد سالم به
آغوش گرم جامعه باز نمی گرداند بلکه بیشتر از پیش اذهان آنهاجریحه دارشـده و
همیشه در فکر مجازات جامعه غیرعادالنه می باشند  .ولی بعضی از کشور ها برای
اینکه این اثار منفی را کاهش دهند برخی راهکارهای مناسبی را پیش گرفتند .
چنانچه در بعضی کشورها از جمله فرانسه و بلژیک  ،انگلـیس و آمریکـا
مراقبت اطفال در محیط آزاد به مدد کاران ( مساعد اجتماعی ) نهاد های خیریـه
محول میشود که به عنوان روش های جایگزین در مورد بعضی از محکومین به
حجز در قوانین جزایی پیش بینی گردیده است .در فرانسـه در مرحلـه تحقیقـات
مقدماتی قاضی اطفال میتواند بطور آزمایشی برای مـدت معـین دسـتور اجـرای
کاردرموسسات اجتماعی را بدهد .خدمات عمومی ازنظر واژه گان اد بی  ،ترکیبـی
از دو کلمه خدمت و عموم است .خدمت در لغت به معنی وظیفه  ،کار ،تعهـد ،و
عموم به معنی همه  ،تمام وجامعه بکار برده شده است .بنابراین ترکیـب خـدمات
عمومی به معنی کار و وظیفه است که به نفع تمامی اعضای جامعه ( به عنوان کـل)
صورت میگیرد.
در اصطالح حقوقی  ،انجام خدمات عمومی آن است که بر اساس آن دادگاه
محکوم به حجز را مؤظف میکند تا با نظارت و کنترول مامور مراقـب  ،سـاعات
مشخص شده کار را در مدت زمان معین  ،بدون دریافت مزد به سود جامعه انجـام

1وزارت عدلیه  ،جریده رسمی شماره (

)  1393 / 2 / 15قانون اجراات جزایی .
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دهد .در تعریف مذکور دو مؤلفه اساسی وجود دارد .
الف  -محکوم به حجز :
منظور از محکوم به حجزآن است که پس از سیر تشریفات قانونی  ،محکومیت
وی نزد محکمه ذیصالح احراز شده باشد .بنابراین شامل متهم یا مظنون نمی باشد.
شرطی که عموما برای شخص محکوم در نظر گرفته شده است آنست که وی بایـد
در مراحل رسیدگی و محاکمه در محکمه حاضر باشد .از این رو محکوم به حجـز
که دوسیه شان بطور غیابی رسیدگی میشود  ،نمی تواند از مجازات خـدماتی عـام
المنفعه بر خوردار شود .
 موسسات و نهاد های عمومی :منظور از موسسات عمومی  ،دستگاه های دولتی و سازمان های هسـتند کـه
تصدی خدمات رسانی همگانی را بر عهده دارند و احتیاجات عامه را بر آورده مـی
سازند .محکوم علیه ملزم میگردد که از طریق کار کردن در اینگونه سازمان ها به
جامعه خدمت رسانی کند.اعمال شیوه جدید انجام خدمات عمومی به قرن بیسـتم
میالدی باز میگردد  .در دهه شصت این قرن  ،محاکم جزایی در ایـاالت متحـده
آمریکا ازجم له محاکم جزایی ایالت االباما و ایالت کالیفورنیا شروع به استفاده ازین
مجازات کردند  .در ابتدا انجام خدمات عام المنفعه در خصوص مجـرمین زنـان
اعمال میشد که قدرت و توان پرداخت جزای نقدی را نداشتند .سپس اعمال ایـن
ضمانت اجرا در مورد محکومانی که بنا به تشخیص محکمه نباید به زندان فرسـتاده
میشدند  ،به کار گرفته شد  .در دهه هفتاد میالدی کاربرد این جزا به قلمرو حقوق
جزای کشور های دیگر راه پیدا کرد کشور های چون کانادا ،انگلستان  ،اسـترالیا
و نیوزرلنداز جمله کشور های بودند که این روش را به کار گرفتنـد .چنانچـه در
فرانسه از سال  1983میالدی کارعام المنفعه در حقوق جزائی پذیرفته شد ) 1 ( .
1خالقی  ،ابوالفتح  " ،کار بجای زندان  ،نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی  ،شماره
 ،123تهران  ،سال . 1394
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در سویس تعیین محل کار باید حتی المقدور در محل اقامت دایمی طفل باشد و
برنامه اشتغال باید طوری تنظیم شود که به شخصیت و تحصیل یا کار دایمی محکوم
به حجز لطمه نزند .نوع کار باید با توجه به ذوق  ،استعداد  ،سن  ،قدرت جسـمی
ووضع روانی و نیاز جامعه به کارگر  ،فنی تعین گردد .به طـور کلـی اشـتغال در
بیمارستانها ،آسایشگاه های سالمندان ،خدمات عمومی(پاک کردن جنگـل هـا،
پارک ها ،جاده ها ،زمین های ورزشی) کار ساختمانی و شرکت در کـالس هـای
آموزشی و غیره از جانب دولت است .
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منور صابر

د جزايي اجراآتو نوی قانون او په جزايي محاکمه
واکمن اصول

مقدمه
دا اصول او قواعد له هغه اصولو او قواعدو څخه عبارت دي چې د يوې عادالنـه
محاکمې په ټولو پړاوونو کې بايد رعايت شي يعنې په نظر کې بايد ونيول شي  ،کـه
داسې ونشي نو دا په دې معنی ده چې نوموړي محاکمه عادالنـه نـه ده  ،چـې دا
اصول او قواعد د افغانستان په اساسي قانون  ،د جزا په کوډ او د  ۱۳۹۳هــ ش
کال د جزايي اجراآتو په قانون کې په نظر کې نيول شوي ده  ،چې ان شاءاهلل مـونږ
به په ترتيب سره دغه اصول او قواعد د پاس ذکر شويو قوانينو له نظره وڅيړو .
لومړى مبحث _ د جزا په حقوقو باندې ناظراصول :
په حقوق جزاباندې ناظراصول په الندې توګه دبېالبېلو جزونو پـه تـرڅ کـې
ترڅېړنې الندې نيسو.
لومړى مطلب  -دجرايمو اوجزاګانو دقانونيت اصل :
د جرم قانونيت اصل د تعريف په اړه افغانستان د جزا کوډ په خپلـه دوه ديرشـمه
ماده او لومړۍ فقره کې دا ډول صراحت لري ( د جرم قانوني عنصر پدې قانون کې
د جرمي عمل او د هغه د ټاکلي جزا له تصريح څخه عبارت دی )
د ذکر شوي اصل په اړه د افغانستان اساسي قانون اووه ويشتمه مـاده پـه دې ډول
صراحت لري (هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل کيږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم
د ارتکا ترمخه نافذ وي)
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(هيڅوک دقانون له حکم پرته نيول کيدای تعقيبيدای نشي اوياتوقيف کيدای نشي)1

د ذکر شوي اصل نظر کې نيولو په اړه د افغانستان د جزا کوډ په خپلـه اوومـه
ماده کې دا ډول صراحت لري .
اوومه ماده :
لومړۍ فقره  :هېڅ عمل جرم نه ګڼل كيږي خو د هغه قانون په حکم چې د هغه لـه
ارتکا څخه د مخه نافذ شوی وي .
ددې مادې څخه هدف دا دی چې کله يو عمل مخکې له ارتکا څخه د قانون پـه
حکم جرم نه وي ګڼل شوی نو ارتکا شوی فعل جرم نه ګڼل کيږي او مرتکب تـه
هيڅ ډول مسئوليت نه متوجه کيږي .
دوهمه فقره  :هيڅ شخص مجازات کيدای نشي خو دا چې په دې قانون کې تصريح
شوي وي .
ددې فقرې څخه هدف دا دی چې کله که يو شخص د جرمي فعل مرتکب شي نـو
هغه باندې مجازات حتماً تطبيق کيږي خو هغه مجازات چې په قانون کې ارتکـا
شوي جرمي فعل ته ټاکل شوي وي  ،يعنې قاضي نشي کوالی چې په خپله خوښـه
ورته مجازات تعيين کړي .
دريمه فقره  :هيڅ شخص مجازات کيدای نشي خو د واکمنې محکمې په حکـم  ،د
هغه قانون له حکمونوسره سم چې د اتهام وړ فعل له ارتکا د مخه نافذ شوی وي.
څلورمه فقره  :پر مرتکب باندې مجازات پدې قـانون کـې د نـورو درج شـوو
شرايطواو احوالو په پام کې نيولو سره له ارتکابي جرم سره متناسب تطبيقيږي2

 1عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ۲۷، ١٣٨٢ماده .
 2د افغانستان د جزا کوډ ،عدليې وزارت  ۱۳۹۶،هـ ش کال  ،کابل .
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دوهم مطلب -دجزايي مسؤليت دشخصي والي اصل :
ددې اصل په اړه د افغانستان اساسي قانون په خپله شپږويشتمه ماده کې دا ډول
صراحت لري (( جرم يو شخصي عمل دی  ،د متهم تعقيبول  ،نيول يا توقيفـول او
په هغه باندې د جزا تطبيق بل هيچا ته سرايت نه کوي .
معنى داچې جرم يو شخصي عمل دى دمتهم نيول تعقيبول او پرهغه دجزا تطبيقـول
بل هيچاته سرايت نه کوي٢
همدا ډول افغانستان د جزا کوډ په خپله نهمه ماده کې ذکر شوي اصل تـه دا ډول
اشاره کوي  ( ،جرم شخصي عمل دی او په هغه مترتبه جزا بل شخص ته سرايت نه
کوي ) 1 .
يعنې کله چې کوم څوک د يو جرمي فعل مرتکب شي او محکمه په ټاکل شوي جزا
حکم وکړي يوازې همدا د جرم مرتکب به مجازات زغمي دده اصولو او فروعو تـه
سرايت نه کوي .
درېيم مطلب -دمحکمې په وړاندې دافرادو دبرابرۍ اصل :
دد ې اصل په اړه د افغانستان اساسي قانون دا ډول صراحت لري ( د افغانسـتان د
اتباعو تر منځ هر راز تبعيض او امتياز منع دی  ،د افغانستان اتباع ښځې او نارينـه د
قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري ) .
د ذکر شوي مادې څخه معلوميږي چې دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر ډول تبعيض او
امتياز منع دى او ټول له دوى څخه که نارينه وي که ښځينه دقـانون پـه وړانـدې
مساوي حقوق او وجايب لري 2.

 ٢عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ٢٦، ١٣٨٢ماده .
 1د افغانستان د جزا کوډ ،عدليې وزارت  ۱۳۹۶،هـ ش کال  ،کابل .
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ٢٢، ١٣٨٢ماده .
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دوهم مبحث :دمتهم په دفاعي حقوقو ناظراصول :
په دې برخه کې هغه قواعدو ته په تفصيلي ډول اشاره کوو کوم چې دمـتهم پـه
دفاع پورې اړه لري تر څو وکوالی شي چې خپله بې ګناهي ښکاره کړي او ځـان
بری الذمه محکمې ته ور وپيژني .
تورن ته ددفاع ورکولو حق د عادالنه محاکمې د اصولو څخه يو مهم اصل ګڼـل
کيږي ،يوه محاکمه هغه وخت ځانته دعادالنه محاکمې وصف خپلوالى شي چې هم
دتحقيق او تعقيب ارګانونه او هم متهم او د هغه مدافع وکيل دحقايقو په څرګندولو
کې برخه ولري او په نهايت کې قضاء په پوره بې طرفۍ خپـل حکـم صـادرکړي
نوموړي حقوق په نړيوالو اسنادو اودافغانستان په قوانينو کې ځای په ځای شوي دي
چې مونږ به يې ان شاء اهلل په تفصيل سره تر بحث الندې ونيسو :
هرکله چې يو چاته ديو جرم نسبت وشي نو لږ تر لږه ديو شمېر ضمانتونو څخـه
برخمن کيږي چې يو هم په کې هغه ته ددفاع کولو لپاره کافي اسانتياوې او دخپـل
مد افع وکيل سره دنږدې ارتباط لپاره کافي سهولتونه برابرول دي
الف  -ددفاعيې دترتيب لپاره کافي وخت :
دلته په لنډه توګه په دې بحث کوو چې ددفاعيې دترتيب لپاره کافي وخت په څـه
معنى دى او په کومو شرايطو باندې ممکن نوموړى حق نقض شي.
متهم اودهغه مدافع وکيل ته ددفاعيې دترتيب لپاره پوره وخت ورکول دموثرې دفاع
له وسايلو څخه ګڼل کيږي ځکه که قوانين هرڅومره دمتهم په دفاعي حقوقو تاکيـد
وکړي اما که چېرته په عمل کې هغه ته داحق ورنه کړل شي نو دفاع به بې مفهومـه
وي.
داچې دپوره اوکافي وخت معيار به څـومره وي ؛دادهـرې دوسـيې دنوعيـت او
څرنګوالي پورې اړه لري ،ځېنې مغلقې دوسيې ممکن ډېر وخت په برکې ونيسـي او
ځېنې ساده دوسيې امکان لري دومره وخت ته اړتيا ونه لري.
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دوارده اتهام ډول،ماهيت،داليل يې،په يوه دوسيه کې دمتهمينو تعداد او داسې نـور
هغه عوامل دي چې ديوې قضيې په پيچلتيا او ساده والي باندې پوره تاثير درلـودالى
شي.
دافغانستان موضوعه قوانينو نوموړى حق منلى دى او په قوانينو کې درج دى.
د ١٣٨٢کال اساسي قانون هر شخص ته حق ورکوي چې دنيولو سره سم دخپـل
ځان څخه داتهام ددفع کولو په خاطر يا دخپل حق داثبات په منظور ځانتـه مـدافع
وکيل تعيين کړي
چې په اړه يې اساسي قانون په خپله يوديرشمه ماده کې دا ډول صراحت لري
(هر څوک کوالی شي چې له نيول کيدو سره سم له ځانه د اتهام د لېرې کولو او يا
د حق د ثابتولو لپاره مدافع وکيل وټاکي  ،متهم حق لري چې له نيول کيدو سره سم
له منسو شوي اتهام څخه ځان خبر کړي او د هغه مودې دننه چې قانون يې ټاکي
محکمه کې حاضر شي .
دولت په جنايي پيښو کې د بيوزله متهم لپاره مدافع وکيل ټاکي  ،د متهم او د هغـه
وکيل ترمنځ مکالمات  ،مراسالت او مخابرات له هر ډول تعرض څخه خونـدي دي
 ،د مدافع وکيل وظايف او واکونه د قانون له الرې تنظيميږي )1.
په همدې ډول دمحاکمو لپاره د  ۱۳۹۳هـ ش کال دجزايي اجراآتو قانون په خپله
اوومه ماده او اوومه فقره کې د سکوت د حق په اړه وايي (:د سکوت له حق څخـه
ګټه اخيستل او له هر ډول بيانونو (ويناوو) څخه ډډه کول ) 2.
په همدې ډول نوموړى قانون په خپله دوه سوه اوومه ماده کې زياتوي چې محکمه د
صورت دعوى د ترالسه کولو وروسته ابالغ پاڼه دقضايي جلسې دنېټـې او ورځـې
څخه لږترلږه پنځه ورځې دمخه اړونده کسانو ته استوي1.
 1عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ۳۱، ١٣٨٢ماده .
 2عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۷ ،۱۱۳۲ماده.
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په دې توګه دپورتنۍ مادې له متن څخه ښکاره کيږي چې متهم يادهغه مدافع وکيل
ته دمحاکمې له ورځې څخه لږترلږه پنځه ورځې دمخه بايد خبر ورکړل شي ترڅـو
خپله دفاعيه چمتوکړي او حداکثر وخت دقاضي په صالحيت کې دى ترڅو داوخت
که اړتياورته پيداشي هغوى ته زيات کړي.
 مناسبې اسانتياوېمتهم ته دموثرې دفاع ورکولو لپاره دوهم عنصر د کافي اسانتياوو برابرول دي ،که
متهم له دغه ډول اسانتياوو څخه برخمن نه شي نو بې له شکه به هغه ته د مناسـبې
اوموثرې دفاع حق نه وي ورکړل شوى.
داچې دکافي مناسبو اسانتياوو څخه مطلب څه دى نوپه ځوا کې بايدووايو چې د
 ۱۳۹۳هـ ش کال د جزايي اجراآتو قانون په خپله اوومه ماده کې متهم ته ددفاعيې
دترتيب لپاره ځېنې حقوق ورکړي دي چې خورا مهم یې په الندې ډول دي:
مظنون  ،تورن او د حق العبد مدعي مسئول د عدلي تعقيب په پړاوونو کې د النـدې
حقوقو لرونکی دی .
 _١په نسبت ورکول شوي جرم پوهيدل او د وارد شوي تور او د قضيې د اجراآتـو
په هکله د څرګندونو تر السه کول .
 _٢ددې قانون د حکمونو سره سم له په خپل سر نيولو يا توقيف څخه خونـديتو
او د زيان د جبران د السته راوړلو حق .
 _٣له توهين  ،تحقير  ،جسمي  ،رواني ځورونې او هر ډول غيرانساني چلند څخـه
خونديتو .
 _٤د نيوونکي مراجعو له خوا د نيولو په وخت کې د هغه کورنۍ يا خپلوانو ته خبر
ورکول .
 _٥په آزادانه ډول د مطالبو بيانول او د داليلو وړاندې کول .
 1عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۲۰۷ ، ۱۱۳۲ماده.
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 _٦د سندونو  ،مدارکو او شاهدانو وړاندې کول  ،له هغه شاهدانو څخه استجوا
چې د هغه پر خالف يې شهادت ورکړی او د هغه شاهدانو حضور او اوريدل چې د
هغه په ګټه شاهدي ور کوي .
 -۷د سکوت له حق څخه ګټه اخيستل او له هر ډول بيانونو (وينـاوو) څخـه ډډه
کول .
 -۸د قانون د حکمونو مطابق د مدافع وکيل ټاکل يا د حقوقي مساعد لرل .
 – ۹د ضبط شويو شيانو او مدارکو په هکله اظهار نظر .
 – ۱۰د ژباړن (ترجمان) لرل .
 - ۱۱په ابتدائيه يا استيناف محکمه کې په دوسيه کې درج شويو پـاڼو نقـل  ،د
شاهدانو او جرمي شريکانو د څرګندونو  ،قضيې پورې اړوند فيزيکـي او مسـتندو
مدارکو د عدلي طبي رپوټونو  ،د مخفي څارنې د ترسره کولو وړانـديز او حکـم د
تالشۍ اذن (اجازه) او د دفاعيې د ترتيبولو لپاره د پوره وخت او امکاناتو لرل مګـر
په هغو حاالتو کې چې مؤظف څارنوال د ځينو ملحوظاتو پر بناء  ،لکه د احتيـاط د
تحقيق په بهير کې اخالل  ،د عدالت په تأمين کې اخالل يا پر ملي ګټـو بانـدې د
منفي اغيز له مخې د محکمې په وړانديز ددغه الس رسي خنډ وګرځي .
 -۱۲د قضايي ضبط د مامور  ،اهل خبره  ،څـارنوالۍ او محکمـې پـر اجراآتـو
اعتراض.
 – ۱۳له واکمنې محکمې څخه د هغه د توقيف د قانونيت پـه هکلـه د قـرار د
صادريدو په اړه د استماعيه (اوريدنې) غونډې غوښتنه .
 – ۱۴د قانون د حکمونو مطابق له خپل قانوني استازي سره په آزادانـه او محرمـه
توګه د ليکلي يا شفاهي اړيکې ارتباط .
 – ۱۵ددې قانون د حکمونو مطابق په څرګنده (علني) توګه محاکمه .
 – ۱۶د محاکمې په بهير کې د حضور حق .
 – ۱۷په محکمه کې د وروستۍ خبرې ( کالم ) ويل .
 – ۱۸د شاهدانو د جرح حق .
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 – ۱۹د قاضي  ،څارنوال  ،مدافع د وکيل او اهل خبره د رد حق 1.

پورته ياد شوي حقوق چې مونږ ورڅخه يادونه وکړه ځينې يې د تحقيق لـه جريـان
څخه مخکې او ځينې په محکمه پورې اړه لري هغه چې په محکمه پورې اړه لـري
هغه به په لنډډول واضح کړو:
لومړی -:په نسبت ورکول شوي جرم پوهيدل او د وارد شوي تـور او د قضـيې د
اجراآتو په هکله د څرګندونو تر السه کول  :يعنې کله چې متهم نيول کيږي او د
تحقيقاتو لپاره څارنوالۍ ته معرفي کيږي نو هغه جرم چې په اساس يې تعقيب کيـږي
بايد هغه جرم ورته مشخص شي چې ددې جرم په اساس مـونږ تاسـو توقيـف او
څارنوالی ته مو د تحقيقاتو لپاره معرفي کوو .
دوهم  :ددې قانون د حکمونو سره سم له په خپل سر نيولـو يـا توقيـف څخـه
خونديتو او د زيان د جبران د السته راوړلو حق  :يعنې پوليس نه شي کوالی چې
په خپل سر بدون د محکمې د حکم څخه ونيسي  ،او که چيرته مظنون کس بـري
الذمه وپيژندل شو کوالی شي چې د خسارې د جبران غوښتنه له محکمـې څخـه
وکړي .
دريم  :له توهين  ،تحقير  ،جسمي  ،رواني ځورونې او هر ډول غيرانسـاني چلنـد
څخه خونديتو  :ددې لپاره چې د محکمې جريان په ښه توګه ترسره شي نو تورن
کس بايد د تحقيق په ټولو پړاوونو کې له هر ډول توهين ،جسمي  ،تحقير او رواني
ځورونو څخه مصئون وي .
څلورم :په آزادانه ډول د مطالبو بيانول او د داليلو وړاندې کول  :يعنې تورن کـس
بايد د محکمې په جريان کې په آزادنه توګه وکوالی شي هغه داليل چې د هغه څخه
د تور په لېرې کولو رول لوبوي په آزادانه توګه وړاندې کړي .

 1عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۷ ، ۱۱۳۲ماده.
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پنځم  :د سندونو  ،مدارکو او شاهدانو وړاندې کول  ،له هغـه شـاهدانو څخـه
استجوا چې د هغه پر خالف يې شهادت ورکړی او د هغه شـاهدانو حضـور او
اوريدل چې د هغه په ګټه شاهدي ور کوي .
ټول هغه سندونه  ،مدارک او شاهدان چې د تورن کس په خالف يا په ګټه موجـود
وي بايد د وړاندې کولو مخنيوی يې ونشي .
شپږم  :دسکوت له حق څخه ګټه اخيستل او له هر ډول بيانونو (ويناوو) څخـه ډډه
کول  :کله چې تورن کس وغواړي چې د ځينو ملحوظاتو په اساس له بيان ورکولـو
څخه ډډه وکړي کوالی شي چې له دی حق څخه استفاده وکړي .
اووم  :د قانون د حکمونو مطابق د مدافع وکيل ټاکل يا د حقوقي مساعد لرل  :کـه
تورن کس په خپله خوښه وغواړې چې مدافع وکيل ځان ته ونيسي نو کوالی شـي
چې له دې حق څخه استفاده وکړي  ،د مدافع وکيل نيولو منطق همدغـه دی چـې
کله که مظنون کس چې له حقوقي ژبې څخه نه دی برخمن او نه کوم موقف لري نو
که په داسې حالت کې د څارنوال يا قاضي سره مخ شي نو حتمي ده چې د مقابـل
لوري څخه به متاثره او له خپل ځان څخه به دفاع ونشي کړای  ،نو ضروري ده چې
تورن کس د ښې دفاع په موخه د ځان لپاره مدافع وکيل ولري )1(.
اووم  :دترجمان څخه ګټه اخيستنه :د متهم لپاره نوموړى حق دژنيو په کنوانسـيون
کې چې په  ١٩٤٩ميالدي کال کې تصويب شوى په رسميت پېژندل شـوى دى او
دافريقايي بشري حقوقودسند په استثناء تقريبا دبشري حقوقو په ټولو نړيوالو اسـنادو
کې ځاى په ځاى شوى دى،نوموړى حق دمتهم لپاره ډېراړين دى ځکه کـه مـتهم
دهغه ژبې سره بلدتياونه لري چې منسو اتهام پرې درک کړي نو دمناسبې دفـاع
پورې مربوط ټول حقونه به بې ګټې وي2.
 - 1غــالم حيدر،عالمــه ،حــق دفــاع مــتهم دراســنادبين المللــي وقــوانين
افغانستان،عدالت،صـ١٦٠هماغه ګڼه .
 2الکساندر هيالل ،ګوروپ اونور،دعادالنه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پالنک انسـتيتوت
الرښود صـــ ٩٧څلورم چاپ
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نن ورځ په اکثرو هېوادونو کې يو تعداد بهرني اشخاص کوم چې دهغه هېـواد لـه
ژبوسره بلدتيانه لري اوپردې سربېره په بين المللي محاکمو کې چې تورنان يې اکثره
هغه وګړي اوافراد وي کوم چې دمحاکمې په ژبه نه پوهيږي نو په دې ډول حـاالتو
کې نوموړي حق ته اړتيا پيدا کيږي له همدې امله متهم ته بايد په خپله ژبه ددفـاع
اسانتياوې برابرې شي،دافغانستان داساسي قانون له مخې که ددعوی لورى په هغـه
ژبه چې محاکمه پرې دايريږي ونه پوهيږي نو دقضيې په مـوادو اواسـنادو او پـه
محکمه کې په مورنۍ ژبه دخبروکولو حق دترجمان له الرې ورته تامينيږي1.
په همدې ډول که چېرته ددعوه لورى کوڼ ياګون وي يا کـوڼ او ګونـ وي
دهغوى لپاره هم ترجمان ټاکل کيږي تر څو له هغه جرم اواتهام څخه چې وربانـدې
واردشوى خبرشي2
اتم  :د قضايي ضبط د مامور  ،اهل خبره  ،څارنوالۍ او محکمې پر اجراآتو اعتراض
 :د ذکر شوي فقرې سره سم دا د تورن کس يو مسلم حق دی نو ددې په اسـاس
تورن کس هر وخت کوالی شي چې د تحقيق په هر پړاو کې د قضايي ضبط مامور ،
د اهل خبره  ،څارنوال او قاضي په ترسره شويو اجراآتو او يا په تر سره کيـدونکو
اجراآتو نيوکه وکړي ()3
نهم  :له واکمنې محکمې څخه د هغه د توقيف د قانونيـت پـه هکلـه د قـرار د
صادريدو په اړه د استماعيه (اوريدنې) غونډې غوښتنه  :تورن کس کوالی شي ددې
لپاره چې توقيف يې قانوني ثابت شي له محکمې څخه د اوريدنې غونـډې غوښـتنه
وکړي .

 - 1عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨٢٠کال  ١٣٥ ١٣٨٢ماده
 2د افغانستان د جزايي اجراآتو قانون  ۱۳۹۳ ،هـ ش  ،عدليې وزارت  ،کابل  ۱۰ ،ماده .
 3د افغانستان د جزايي اجراآتو قانون  ۱۳۹۳ ،هـ ش  ،عدليې وزارت  ،کابل  ،اوومه ماده ۱۲،
فقره .
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لسم  :د محاکمې په بهير کې د حضور حق  :متهم حق لري چې په محاکمه کـې
ګډون وکړي او په خپله يادمدافع وکيل په مرسته له ځانه دفاع وکړي1.
مګرکه متهم په خپله دخپلې محاکمې په بهېرکې دګډون څخه ډډه وکړي نو پـه دې
صورت کې دهغه غيابي محاکمه ممکنه کيږي ،همداعلت دى چې په ډېـرو نـادرو
مواردو کې دمتهم غيابي محاکمه منل شوې ده،مګر دابايد وويل شي چې که چېرتـه
محاکمه دهغه په غيا کې صورت نيسي نو هرومرو بايد په جريان دمحاکمې کـې
دهغه قانوني ممثل حاضراوسي او هغه بايد دمحاکمې له جريان څخه دخپل قـانوني
ممثل په واسطه خبرشي.
دغه حق هم دافغانستان په قوانينو کې تسجيل شوى دى،اساسي قانون وايي چې متهم
حق لري دهغه مودې په دننه کې چې قانون يې ټاکي په محکمه کې حاضر شي2.
دجزايي اجراآ تو نوی قانون په دې هکله متعدد مواد لري چې مونږ يې ځېنو تـه پـه
الندې توګه اشاره کوو:
 _ ١په دې هکله داړونده مقاماتو الزاميت :پوليس،څارنوال او محکمه مکلـف دي
چې مظنون او تورن ته دنيول کېدو سره سم او له استنطاقه دمخه دسکوت د حق ،په
ټولو مراحلوکې مدافع وکيل دټاکلود حق،دتفتيش پـه وخـت کـې دحاضـريدود
حق،دصف ددرېدو له الرې دمجرمينو دپېژندنې مقررات اوداهل خبره و په واسـطه
دکتنو اومحاکمې په هکله څرګند معلومات ورکړي3.

 1دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال ميثاق  ١٤ماده
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ٣١ ،١٣٨٢ماده
 3عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۷ ،۱۱۳۲ماده
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 _٢دتحقيقاتو په مرحله کې دمتهم يادهغه دقانوني ممثل دحضورحق :مدافع وکيـل
اومظنون حق لري چې دتالشۍ په صف کې دمجرمينو دپېژندنې په مقابله کې،داهـل
خبره و له خوا په کتنې اومحاکمې کې حاضراوسي1.
په همدې ډول دقضايي ضبط ماموراو ابتدائيه څارنوال مکلف دي چې دتحقيـق پـه
بهېر کې مظنون اومدافع وکيل او مجني عليه له هغه فعاليتونو څخه چې کـوي يـې
خبر کړي2.
 _ ٣دمحاکمې په مراحلو کې دحضورحق :ازاديا توقيف شوى تورن مکلف دى هغه
وخت چې دهغه حضورله شهودو سره دمخامخ کېدو يـا دهغـه فيزيکـي حضـور
دمحکمې په وړاندې اړين وګڼل شي محکمې ته حاضر شي3.
 _١محاکموته الس رسي :
 _٢د دفاع حق 4:
مظنون او تورن کوالی شي شخصاً يا د قانوني استازي په واسطه ،د عدلي تعقيب په
هر پړاو کې له ځان څخه دفاع کړي 5.
د مدافع وکيل د ټاکنې د حق په برخه کې بايد الندې څوخبرې په پام کـې ونيـول
شي.
 _١مدافع وکيل بايد دمتهم په خوښه وټاکل شي.
 1عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۶ ،۱۱۳۲ماده۳،فقره
 2عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۶ ،۱۱۳۲ماده ۶،فقره
 3عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۷ ،۱۱۳۲ماده  ۱۷ ،فقره
 4عبدالقيوم ،نظامي اصول محاکمات جزايي صـــ٣٧
 5عــدليې وزارت،رســمي جريــده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـــ ش دجزايــي اجراآتــو
قانون،ګڼه ۹،۱۱۳۲ماده  ۱فقره
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_٢که متهم دمدافع وکيل دټاکنې لپاره مالي توان ونه لري نو بايد په وړيا توګه ورته
وټاکل شي،نړۍ والو اسنادوددې حق په برخه کې دوه شرطونه په پام کې نيولي دي:
لو مړى داچې ټولنيز عدالت دهغه ايجا وکړي اودوهم داچې متهم دمدافع وکيـل
دټاکنې مالي توان ونه لري.
 _٣مدافع وکيل بايد يو مسلکي اومجر شخص وي.
 _٤متهم بايد سم له واره له مدافع وکيل څخه برخمن شي.
-٥وکيالنو ته بايد ددولت له خوا دهرډول مصؤنيت ډاډ ورکړل شي
 _ ٦وکيالن بايد دخپلومسلکي دندو په پرمخ بيولو کې له هرډول جزايـي اومـدني
تعقيب څخه مصؤن وګڼل شي.
 _٧له وکيل سره بايدبدچلند ونه شي په دې معنى چې په هغوى بايد داسې ګومـان
ونه شي چې هغه له يومجرم اويا دهغه له جرم څخه دفاع کوي.
 _ ٨دوکيل او موکل ترمنځ هرډول ارتباط بايد دتيري څخه خوندي اوسي1.
په همدې ډول دافغانستان په قوانينو کې دمدافع وکيل حق هم تسجيل شوى دى.
د ١٣٨٢کال اساسي قانون څرګندوي چې هرڅوک کوالى شي له ځانه دمنسـو
اتهام ددفع کولو يا دخپل حق دثابتولو لپاره مدافع وکيل تعين کړي،دولت په جنـايي
پېښو کې دبې وزله متهم لپاره وړيا مدافع وکيل تعينوي،دمتهم اودهغه مدافع وکيـل
ترمنځ هرډول مکالمات،مراسالت اومخابرات له تيري څخه خوندي دي2.
په همدې ډول دجزايي اجراآتونوی قانون وايي:
مظنون اومتهم ته حقوقي مرستې دمسلکي اشخاصوله خوا ترسـره کيږي،دقـانوني
وکيالنو نوم او پېژندګلوي چې دشرعياتو يادحقوقو دپوهنځيو ددپلوم لرونکـي وي
دجال لست په ضمن کې دعدليې وزارت له خوابرابريږي اومظنون اوتورن تـه پـه
ټولوحاالتو کې دهغوى دمنتخب مدافع وکيل په واسطه مرسته کيږي.
 1غالم حيدر،عالمه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صــ ١٦٥
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ٨١٨کال  ٣١ ،١٣٨٢ماده
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په همدې ډول دمخدره موادو پرضد دمبارزې قانون دمخدره موادو دمتهمينو لپـاره
داحق خوندي ګڼي1.
 _٥دقانون په وړاندې دبرابري اودقانون له مخې برابرچلند  :دقانون پـه وړانـدې
برابري او دقانون له مخې برابر چلند په دې معنى دى چې په ټول قضـايي بهيرکـې
ددعوه دلوريو ترمنځ هرډول تبعيض منع دى او قاضيان او قضايي کارکوونکي بايـد
دتبعيضي چلند څخه کاروانه خلي2.
په يو شخص باندې دجرم اتهام بالعموم دڅارنوال يا مدعي العموم له لوري وارديـږي
او دغه ارګان دحاکمه قدرت يوه برخه ده بل لورى بيا بر عکس يو خصوصي فـرد
دى چې دکوم قدرت درلودونکى نه دى بنا بء دجزايي دعوه يو لورى ددولتي قـدرت
څخه برخمن دى او بل لورى هېڅ قدرت نه لري نو په دې ډول حاالتو کـې يـوه
محاکمه هغه وخت عادالنه ګڼل کيږي چې قضا ددواړو لوريو سره مساوي چــال
چلند وکړي او څارنوال ته بايد په متهم باندې کومه ترجېح ورنـه کـړل شـي،که
نوموړى اصل رعايت نه شي نو طبيعي ده چې يوتعداد بې ګناه افراد به په نه ترسـره
شوو جرايمو اعتراف وکړي او په بې ګناه ډول به مجازات شي.
لنډه داچې ددعوې هر لورى خاصتاً متهم بايد په پوره ازادۍ سـره خپـل مطالـب
محکمې ته وړاندې کړي3.
 -٦له شاهدانو څخه پوښتنه کول :
شاهد ټول هغه معلومات چې د قضيې په هکله يې لري  ،په خپلو الفـاظو او تعبيـر
بيانوي .
 1عدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادوپرضد دمبارزې قانون،ګڼه ،٨٧٥کال ٤٨ ،١٣٨٤
ماده
 2ګوروپ الکساندر هيالل اونور،دعادالنه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پالنک انسـتيتوت
الرښود صــ ٦څلورم چاپ
 3غالم حيدر،عالمه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صـــ ١٦٥
هماغه ګڼه
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د معلوماتو له وړاندې کولو ورسته مجنې عليه  ،تورن يا د هغوی قانوني اسـتازی ،
څارنوال او د قضايي هيئت غړی کوالی شي له شاهد څخه پوښتنه وکړي .
نوموړى ماده تورن کس ته صالحيت ورکوي چې دخپل ځان په نفع يا دخپل ځـان
په ضد له شاهدانو څخه پوښتنه وکړي 1.
په همدې ډول نوموړى قانون وايي :
دشاهدانو شهادت اوداهل خبره تخصصي کتنې هغه وخت دتصميم بنسټ جوړوالى
شي چې پايلې وښايي چې تورن او دهغه مدافع وکيل يې دتحقيـق پـه بهيـر کـې
حاضراوس ي او په داسې موقف کې قرارولري چې وکوالى شـي خپـل سـوال او
اعتراض وړاندې کړي،پرته له دې پورتني اسناد يواځې دقريني جنبه لري.
د يادونې وړده چې د ١٣٨٤کال دمخدره موادو پرضد دمبارزې قانون دشاهدانو په
شهادت کې دقضايي ضبط مامورته اجازه ورکوي چې دمخـدره مـوادو دجرايمـو
د کشف او تحقيق په منظور له پټو اومخفي همکارانو څخه اسـتفاده وکړي،مخفـي
همکاران کوالى شي دمحکمې په وړاندې شهادت اداکړي مګر دمعقولـو داليلـو
دشتون په صورت کې ددې لپاره چې دهغوى هويت افشانه شي اوخطرورته متوجه نه
شي يادتحقيقاتو جريان دخطرسره مخامخ کوي نودمحکمې په حکم دهغوى هويـت
پټ ساتل کيږي2.
دقانون له پورتنۍ مادې څخه په ډاګه څرګنديږي چـې نومـوړي مـواد دجزايـي
اجرااتونوی قانون د ٥٣او ۵۴مادوسره پـه ټکـر کـې دي ځکـه کلـه چـې
دشاهدانوهويت دافشاکېدو څخه وساتل شي نودهغوى څخه دسوال اوپـه هغـوى
داعتراض امکان له منځه ځي.
ـو
ـي اجراآتـ
ــ ش دجزايـ
ـده،دمحاکمولپاره د  ۱۳۹۳هـ
ـمي جريـ
ـدليې وزارت،رسـ
 1 1عـ
قانون،ګڼه۳۵،۱۱۳۲ماده  ۱فقره
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادوپرضد دمبارزې قانون،ګڼـه ،٨٧٥کاـل ،١٣٨٤
دمخدره موادو پرضددمبارزې قانون  ٥٠ماده
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دمتهم په دفاعي حقوقودناظرواصولوغورچاڼ په الندې توګه وړاندې کوالى شو.
پاتی په بله گڼه کی
محمد مصطفی محمدیار

قاعده های آمره و تکمیلی

چکیده:
آنچه در نگارش این پژوهش پرسش اصلی قرار گرفت ،معنای قاعده های آمره و
تکمیلی بود .همچنین وجه افتراق و اشتراک آن ها دریافته شد .وجه اشتراک شان
این است که هر دوی آن ها قاعده یعنی قانون استند .ولی وجه افتراق شان این است
که برخالف قاعده آمره توافق امکان ندارد ولی برخالف قاعده تکمیلی مندرج در
قانون ،توافق توسط افراد ممکن است .این دو قاعده از قاعده های اختراع شده
قانون های امروزی نیستند ،بلکه این ها در اسالم و سایر ادیان نیز وجود دارند .این
ها در قانون سایر کشور ها نیز قابل دریافت استند.
واژگان کلیدی
قاعده ،آمره ،تکمیلی
مقدمه
هدف تحقیق:
هدف از نگارش این پژوهش تفهیم و توضیح پیرامون معنا ،افتراق و اشتراک عبارت
های قاعده آمره و قاعده تکمیلی است تا استفاده کنندگان ،معنا و کارایی درست
این واژه ها را بدانند و در دانش شان افزوده شود.
ضرورت تحقیق:
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ضرورت انجام پژوهش ،تفهیم معنای درست قاعده های آمره و تکمیلی و ارائه
مصداق های آن برای همه اعضای خانواده حقوق است .چون اشتباه و عدم تفکیک
میان قاعده های آمره و تکمیلی می تواند که یک فرد را به خاطر نقض قاعده های
آمره راهی عقب میله های زندان کند و یا حتا جان او را از او بگیرد و یا به قیمت
دارایی های وی تمام شود.
پرسش اصلی:
اگرچه ناگفته عیان است ،پرسش اصلی پژوهش از روی عنوان پژوهش به دست می
آید ،ولی باز هم با بت بداهت هر چه بیشتر امر بجا است بیان شود که پرسش این
نگارش را این پرسش شکل می دهد که "معنا ،اشتراک و افتراق میان قاعده آمره و
تکمیلی چیست؟".
پیشینه پژوهش:
با بررسی که پیرامون عنوان مطروحه در فوق صورت گرفت ،دریافت شد که برخ
نویسندگان روی تفکیک قاعده آمره و تکمیلی وقت گذاری کرده اند که از آن
جمله می توان به نوشته های زیر اشاره کرد:
 این مورد در جزوه تدریسی آقای دکتر محمد حسین شهبازی 1بیان شده است؛ دکتر حسن ره پیک که یک نویسنده ایرانی است ،نیز در مورد قاعده آمره وتکمیلی تحریرِ 2داشته است.
ولی آنچه در این نگارش با نگارش این نویسندگان وجه افتراق قرار می گیرد،
جستجو برای یافتن و تجمیع بیشتر حرف ها در مورد این قاعده ها است.
نوآوری تحقیق:

1م وسسه فرزانگان دادآفرین ،حقوق مدنی استاد دکتر محمد حسین شهبازی ،بی جا ،نشر
 ،www.dadafarin.comبهار .1391
2حسن رهپیک ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،انتشارات خرسندی ،1392 ،چ یازدهم ،ص .43
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حرف نو در این تحقیق ،پُر کردن خالی ی است که توسط سایر نویسندگان حقوقی پُر
نشده است .بدین معنا که بررسی انجام داده شده ،به این نتیجه منتج شد که
نویسندگان روی این عنوان هیچ نگارش مفصل نداشته اند .لذا نیاز احساس شد تا
مقالهی نگاشته شود که خالی گاه موجود در این مورد تا حد امکان مکمل شود.
آنچه موجود است ،بیشتر منابعی استند که طور گذرا ،کوتاه و فرعی نوشته اند که
حاوی حرف کافی در مورد این دو قاعده نیستند .یعنی نویسندگان در نگارش های
حقوقی بدین مطلب به حرف های جزیی آن نپرداخته اند و به صورت خاص یافتن
مقاله در این مورد قریب به ناممکن به نظر می رسد.
روش تحقیق:
روش تحقیق استفاده شده در این نوشته ها توصیفی است.
نوع تحقیق:
نوع تحقیق به کار رفته در این نوشتار بنیادین است.
قاعده های آمره و تکمیلی
معنای واژه قاعده:
مونث قاعد || بنیان ،اساس ،پایه ،اصل ،قانون || پایتخت یا بزرگترین شهر یک
کشور ،قواعد جمع.1
مونث قاعد || پایه ،اساس ،قواعد جمع.2
تأنیث قاعد .رجوع به قاعد شود || .اصل ،بنیاد .قاعدةً :قانوناً ،اساساً ،اصالً.3
از جمع بندی و استخراج معنا های مشترک در باال در قاموس های واژگان این
کلمه ها برای معنای کلمه قاعده حاصل می شوند :بنیان ،بنیاد ،اساس ،پایه ،اصل،
قانون .بنا بر این فهمیده می شود که قاعده ،قانون است .قاعده به معنای اصل،
1حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،1369 ،ص 967؛
حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،بی جا ،انتشارات راه رشد ،1389 ،ص .808
2فرهنگ جامع معین.
3لغتنامه دهخدا.
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اساس ،پایه ،بنیان  ،و بنیاد است که بر روی آن مقنن عمارت خود را آباد می کند و
طبق آن هنجار های رفتاری جامعه و باید ها و نباید ها را بیان می کند.
معنای قاعده حقوقی:
 -1قاعده حقوقی قاعده کلی و عام الشمول است که بر واقعه های حقوقی نوعی و
قابل تکرار ،ناظر است یعنی تعداد نامحدودی از واقعه های حقوقی را شامل است و
نه یک مورد خاص را؛  -2قاعده ای حقوقی از ضمانت اجرایی کافی و موثر
برخوردار و در نهایت دارای خصیصهی الزامی بودن می باشد؛  -3قاعدهی حقوقی،
ناظر به نظام اجتماعی است و نه حالت فردیت مطلق انسان که این مورد اخیر در
حیطه و قلمرو اخالق است و نه حقوق.1
معنای واژه آمره:
مونث آمر بمعنی فرمان دهنده .2مصدر است از امر ،چون عافیت و عاقبت و
خاتمه .فرمان .فرمان دادن .امرجمع اوامر || .تانیث آمرجمع آمرات.3
از جمع بندی معنا های باال این واژگان بدون تکرار در دست باقی می مانند :مونث
آمر .فرمان دهنده .یعنی کسی که فرمان و دستور می دهد.
معنای واژه تکمیلی:
تکمیلی از واژه تکمیل می آید و خودِ واژه تکمیلی در فرهنگ جامع معین ،لغتنامه
دهخدا ،فرهنگ فارسی عمید ،قاموس اصطالحات حقوقی و پښتو قاموس 4دریافت
نشد .ولی واژه تکمیل به معنا های آتی است :تمام کردن ،رسا کردن .5تمام
1قدرت اهلل واحدی ،مقدمهی علم حقوق ،تهران ،نشر میزان ،زمستان  ،1391چ چهاردهم ،ص
 35و .36
2حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،1369 ،ص 90؛
حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،بی جا ،انتشارات راه رشد ،1389 ،ص .48
3لغتنامه دهخدا.
4د پښتو ټولنی د لغاتو څانګه ،پښتو قاموس ،بی ځای ،بی نا ،عقر .1330
5فرهنگ جامع معین.
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گردانیدن و نیکو کردن ،کامل گردانیدن .1کامل کردن ،تمام کردن ،نیکو
کردن.2
از مجموع معنا های واژه تکمیل مذکور در باال حاصل بالتکرار که می ماند ،این ها
است :تمام کردن ،تمام گردانیدن ،نیکو کردن ،کامل گردانیدن .اگر بیشتر از این
جمع بندی کنیم ،آنچه باقی می ماند ،تمام کردن و نیکو کردن است.
معنای اصطالحی قاعده آمره
قانون های الزامی یا امری ،قانون های هستند که افراد حتا اگر بخواهند نمیتوانند
با آن مخالفت کنند .این نوع قانون ها یا به نظم عمومی و اخالق حسنه مربوط
میشوند یا برای حفاظت از اشخاص برای جلوگیری از زیان وضع شدهاند.3
در دیگر تعریفِ قاعده آمره گفته اند :قانون امری (آمره) قانونی است که باید اجرا
بشود و طرفی ن نمی توانند برخالفش توافق کنند .اگر توافق کنند باطل است.4
دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد بیان می دارد که رعایت پاره ای اصول به طور
مطلق الزا می است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن ها نیست ،به این دلیل
است که این گروه را امری نامیده اند.5
مصطفی دانش پژوه در این مورد بیان می دارد قاعده های آمره ،قاعده های است
که به آن بخش از رابطه های بنیادین جامعه می پردازد که به مصالح عمومی جامعه
1لغتنامه دهخدا.
2حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،1369 ،ص 452؛
حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،بی جا ،انتشارات راه رشد ،1389 ،ص .359
(3زمان مراجعه به این صفحه انترنتی/14 :حوت 5 ،1396/پس از ظهر)،
قانون_تکمیلی_و_قانون_الزامیhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
4موسسه فرزانگان دادآفرین ،پیشین ،ص .112
 5ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران ،شرکت سهامی
انتشار ،1391 ،چ  ،81ص 54؛ طیبه جمال زاده ،جزوه درسی مقدمه علم حقوق بر مبنای
کتا مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان ،ص  ،7گرفته شده از صفحه انترنتی رسا گستر
www.rasagostar.ir
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مربوط می شود و از آنچنان اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که نه تنها نقض
یک جانبه آن ممنوع است ،بلکه به طور کلی توافق برخالف آن جایز نیست و
اعتباری نخواهد داشت.1
حسن رهپیک بیان می کند :برخی از قواعد ،امری تلقی می شوند .در این مورد هیچ
انتخابی جز انجام حکم قاعده ،وجود ندارد .به طور مثال ،قواعد مربوط به تقسیم
ارث یا مجازات های کیفری از این نوع می باشند .قواعد امری برخالف قواعد
تکمیلی ،به صورت جدی با نظم عمومی و مصالح اجتماعی ارتباط دارند لذا نمی
توان برخالف آن ها ،اراده و توافق را انجام داد.2
دکتر علی عباس حیاتی در مورد ق اعده الزامی می گوید ،اهمیت بعضی از این قاعده
ها فوق العاده است .به همین لحاظ از درجه الزام بیشتری برخوردارند .قاعده های
مربوط به امنیت اجتماعی ،رعایت حرمت مال و جان شهروندان و ...از این قبیل
اند ....حقوقدانان این دسته قواعد را آمره می نامند.3
نصراهلل ستانک زی می گوید قاعده های امری به طور مطلق الزامی هستند و عدول از
آن ممکن نیست .اشخاص نمی توانند راه گریزی در عدم اجرای آن بیابند .قاعده
های مربوط به نظم عمومی را قانون های آمره می گویند.4
پس توافق های متضاد با این قاعده ها باطل استند و اشخاص نمی توانند چنین توافق
ها ،عقد ها و قرارداد های ی ببندند که نقض کننده قاعده های آمره باشند .از این
تعریف فهمیده می شود که اصل آزادی اراده در مقابل قاعده آمره پذیرفته نیست و
این اصل در مقابل قاعده آمره در صورتی که باهم اختالف داشته باشند ،محدود می
1مصطفی دانش پژوه ،مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم ،تهران ،نشر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،پاییز  ،1392چ  ،10ص .58
2حسن رهپیک ،پیشین ،ص .43
3علی عباس حیاتی ،مقدمه علم حقوق ،تهران ،نشر میزان ،پاییز  ،1391چ  ،10ص .28
4نصراهلل ستانکزی ،مبادی حقوق (با اضافات جدید) ،کابل ،نشر سعید ،1394 ،ص .53
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شود .بدین معنا که اگر اراده طرفی ن توافق برخالف قاعده آمره باشد ،اصل آزادی
اراده ،کارایی خود را می بازد و مغلو می شود و قاعده آمره غالب می شود.
لذا اگر دو نفر توافق کننده که خانه فساد بسازند ،این توافق باطل است .چون
توافق ایشان برخالف قاعده آمره است و طوری که گفته شد ،توافق های که
شک ننده قاعده آمره باشد ،قابل قبول نیست و هیچ صورت رسمی ندارد.
قاعده های آمره بدان سبب به نام آمره یا امری یاد می شوند که مانند یک آمر ،به
مخاطبان امر می کنند که فعل یا ترک فعل خالف قاعده های مشخص قانون نباید
به آنان منتسب شود .مانند ماده  170کود جزای افغانستان 1که مقرر می دارد:
« موارد جزای اعدام قرار ذیل است ،مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح
گردیده باشد -1 :جرایم نسل کشی ،ضد بشری ،جنگی ،تجاوز علیه دولت ،ترور
و انفجار ،اختطاف و گروگان گیری یا قطاع الطریقی که ارتکا آن سبب مرگ
شخص یا اشخاص شود .»....-2 .در این ماده بیان گردیده است که هیچ شخص
نمی تواند که جرم های متذکره را مرتکب گردد و پس از آن یک تعداد جرم ها را
نام برده است .بدین معنا که این ماده امر کرده است و مانند یک آمر دستور داده
است که هیچ کس نمی تواند جرایم مندرج در ماده را مرتکب شود.
این قاعده بد ان جهت به نام قاعده الزامی یاد می شود که اشخاص ملزم استند که از
آن متابعت کنند .به بیان دیگر این گونه قاعده ها اشخاص را ملزم می کنند تا از آن
پیروی کنند و برخالف آن رفتار نکنند .مانند ماده  24قانون منع خشونت علیه زن2
که چنین بیان می کند« :شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش رساند
یا خریداری یا در آن ها وساطت نماید ،حسب احوال به حبس طویل که از ده سال
بیشتر نباشد ،محکوم می گردد .».این ماده بیان می کند که اشخاص ملزم اند تا حق

1کود جزای افغانستان ،منتشره  25ثور  ،1396شماره مسلسل .1260
2قانون منع خشونت علیه زن ،منتشره  10اسد  ،1388شماره مسلسل .989
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ازدواج آزادانه زن ،حق آزادی ،حق عدم پنداشته شدن مال و  ...را برای زنان
مراعات کنند ،در غیر آن به جزای مندرج در ماده محکوم می گردند.
پس از شرح پیرامون دلیل مسما شدن این قاعده به نام های آمره ،امری و الزامی،
آشکار گردید که نام های این ماده نام های درست اند که بر این گونه قاعده ها از
طرف حقوقدانان گذاشته شده است.
برخ دیگر آن را به نام قاعده آمرانه نیز نامیده اند.1
معنای اصطالحی قاعده تکمیلی:
قانون های تفسیری یا تکمیلی یا مکمل اراده ذینفع ،به قانون هایی گفته میشود که
اشخاص می توانند خالف آن را توافق کنند .2این قاعده را به نام قاعده تعویضی 3نیز
یاد می کنند.
در تعریف دیگر از قاعده تکمیلی گفته شده است :قانونی تکمیلی یا تخییری یا
مخیره قانونی است که طرفی ن می توانند برخالفش توافق (دو اراده) کنند .اگر توافق
کنند از بین می رود ولی اگر توافق نکنند مانند قانون امری اجرا می شود.4
دکتر ناصر کاتوزیان بیان می دارد که پاره ای اصول در صورتی اعمال می شود که
اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری را انتخا نکرده باشند و این دسته
قواعد تکمیلی یا تفسیری نامیده می شوند.5
(1زمان مراجعه به این صفحه انترنتی/15 :حوت 7 ،1396/پس از ظهر)،
http://alimohammadhooghoogh.blogfa.com/post/22
(2زمان مراجعه به این صفحه انترنتی/14 :حوت 5 ،1396/پس از ظهر)،
قانون_تکمیلی_و_قانون_الزامیhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
(3زمان مراجعه به این صفحه انترنتی/14 :حوت 6 ،1396/پس از ظهر)،
http://babafars.ir/fa/maghalate-hoghoogh/ghazaei-maghalathoghooghi/2674-ghanoon0amir-takmili.html
4موسسه فرزانگان دادآفرین ،پیشین ،ص .113
5ناصر کاتوزیان ،پیشین ،ص 54؛ طیبه جمال زاده ،پیشین ،ص  ،7گرفته شده از صفحه انترنتی
رسا گستر www.rasagostar.ir
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مصطفی دانش پژوه در مورد تعریف قاعده تکمیلی بیان می کند :قواعد تکمیلی،
قواعدی است که با مصالح افراد ارتباط دارد و به همین دلیل ،تراضی و توافق بر
خالف آن ها جایز است و در نتیجه ،تنها در صورتی الزام آور می باشد که توافق بر
خالف آن ها حاصل نشده باشد.1
دکتر علی عباس حیاتی در مورد قاعده تکمیلی می گوید ،پاره از قاعده هایی وجود
دارند که قانونگذار آن را برای حمایت از منفعت های خصوصی افراد وضع کرده
ا ست .این قاعده ها که عمدتاً در قلمرو قرارداد ها یافت می شوند ،به دلیل عدم
ایجاد اختالل در نظم اجتماعی ،می شود بر خالف آن توافق کرد .حقوقدانان این
دسته قاعده ها را تکمیلی می نامند.2
اعمال قاعده های اختیاری در صورتی است که اشخاص ذینفع در انتخا راه حل
دیگری تراضی نکرده باشند .به عبارت دیگر در مورد قانون های تکمیلی یا تفسیری
افراد می توانند از اجرای آن جلوگیری کنند و اراده خود را بر حذف آن ابراز
دارند.3
بنا بر این ،کسانی که می خواهند توافق ،عقد و قرارداد هایی بکنند که قاعده های
تکمیلی را نادیده بگیرند و نقض کنند و برخالف آن تراضی کنند و توافق شان در
تضاد و تخالف با این قاعده ها باشد ،هیچ مشکلی وجود ندارد و توافق های ایشان
معتبر ،نافذ و الزم االجرا است .قانون گذار به این سبب اجازه داده است که افراد
بتوانند برخالف این قاعده ها توافق کنند ،چون بسا اوقات امکان دارد که افراد در
یک مورد خاص نفع خود را بهتر از آن چیزی تشخیص بدهند که مقنن برای نفع
شان در نظر گرفته است .لذا هر زمان که افراد ببینند نفع شان در توافق برخالف

1مصطفی دانش پژوه ،پیشین ،ص .58
2علی عباس حیاتی ،پیشین ،ص .28
3نصراهلل ستانکزی ،پیشین ،ص .54
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قاعده تکمیلی بهتر تامین می شود ،مقنن دیگر با آنان کار ندارد و می گذارد تا خود
شان آنچنان که مایل استند ،باهم کنار بیایند.
بر این اساس ،اگر بایع و مشتری توافق بکنند که ماشین فروخته شده ،به جای این
که در دکان بایع ،برای مشتری تسلیم شود ،باید در والیت لوگر به مشتری تسلیم
داده شود ،هیچ مشکل ندارد و این توافق مقبول و معتبر است.
مثال های دیگر نیز امروزه وجود دارد .مانند رستورانت ها که حاال غذا را عقب
در منزل تحویل می دهند .در این گونه خدمات فایده صاحب رستورانت در
چیست؟ .فایده وی در رقابت با سایر رستورانت ها در ارائه خدمات بیشتر و
سهولت های زیاد تر به مشتریان است .چون برای یک تاجر رضایت مشتری ،باعث
کامیابی وی است .پس زمانی که صاحب رستورانت غذا را عقب در منزل
مشتری می فرستد و مشتری از زحمت رفتن برای خرید غذا تا رستورانت راحت می
شود و این راحتی را زمانی که صاحب رستورانت برای وی فراهم می کند ،مشتری
بار دیگر باز هم از همان رستورانت خریداری می کند و این گونه است که صاحب
رستورانت نسبت به سایر رستورانت ها مشتری بیشتر و دایمی و پول بیشتر کسب
می کند .لذا با مشتری توافق می کند که وی عقب رستورانت برای گرفتن غذا
نیاید ،بلکه صاحب رستورانت غذا را برای وی بفرستد.
قاعده های تکمیلی را به این جهت به نام تکمیلی یاد می کنند که این قاعده ها اراده
طرفی ن یک توافق را تکمیل می کنند .مانند زمان که اگر بایع و مشتری توافق بر این
امر نکرده باشند که مبیع در کجا تسلیم داده شود ،در این صورت قانون مدنی امر
می کند که مبیع باید در محل وقوع آن به مشتری تسلیم بشود و ماده قانونی حرف
ناگفته دو طرف را تکمیل می کند .این حرفِ ناگفته ممکن به خاطر فراموشی باشد
و یا به خاطری که طرفین علم حقوق نمی دانند تا بتوانند تمام جوانب قضیه را
پیشبینی کنند و روی آن توافق کنند و یا به خاطر هر دلیل دیگر .لذا قانون این جا به
طور خودکار پیش آمده و خال را تکمیل می کند و اجازه نمی دهد که خالی
موجود ،پسان باعث نزاع و مشکل میان طرفین شود و از بروز منازعه و دعوا
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جلوگیری می کند و برای طرفین راه حل می شود .در این مورد ماده  1081قانون
مدنی افغانستان 1بیان می کند«:تسلیم مبیعه در بیع مطلق در محل که مبیعه حین
انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته و محل عقد جای تسلیمی شناخته نمی شود،
مگر در صورتی که طرفین به تسلیم مبیعه در محل معیین موافقه کرده باشند.».
یعنی در صورتی که طرفین یا همان بایع و مشتری توافق نکرده باشند که کاالی
فروخته شده یا مال التجاره در کجا به مشتری تسلیم داده شود ،قانون مدنی در ماده
 1081اراده ناگفته آنان را تکمیل می کند و می گوید که در کجا باید این کاال
تسلیم شود.
این قاعده را به خاطر قاعده تفسیری می گویند که سکوت طرفین قرارداد و توافق
را تفسیر می کنند .مانند زمان که دو طرف عقد بیع در مورد محل تسلیم ثمن
سکوت را اختیار می کنند ،قانون این سکوت را تفسیر می کند و می گوید که این
تفسیر به چه معنا است و هدف آنان از سکوت چه بوده است و آنان در بدل
سکوت خود کدام ماده قانون را خواسته اند که حاکم باشد .مانند ماده  456فقره
 1قانون مدنی مصر که بیان می دارد« :ثمن باید در محل که مبیع تحویل شده است
پرداخت گردد ،مگر این که توافق یا عرف ،خالف آن را مقرر کرده باشد.».2
قانون مدنی مصر بیان می کند محل تسلیم دهی ثمن ،همان محلی است که مبیع در
آن تسلیم شده است و این در صورتی است که طرفین در مورد آن سکوت کرده
باشند .ولی اگر طرفین در مورد آن سکوت نکرده باشند و در مورد آن توافق کرده
باشند که مثالً ثمن در کابل تسلیم گردد ،پس همان توافق صریح است و ثمن باید
در کابل تسلیم گردد و هر جای دیگر غیر از کابل ،قابل قبول نیست .چون توافق
بر این بوده است که ثمن باید در کابل تسلیم گردد و نه در محل غیر از آن.
1قانون مدنی افغانستان ،منتشره  15جدی  ،1355شماره مسلسل .353
2قانون مدنی مصر مصو  ، 1949ترجمه محمد علی نوری ،تهران ،انتشارات گنج دانش،
 ،1392چاپ دوم.
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این قاعده به نام قاعده مُکامل اراده ذی نفع نامیده می شود ،چون برخی زمان ها در
امری از امور نفع برای ذی نفع است ولی در زمان تعهد ،به دلیل های متفاوت نمی
تواند بسنجد که با این که می تواند یک راه از چند راه را انتخا بکند تا تعهد را
اجرا بکند که در ذمه خود دارد ،ولی زمانی که با دیگران مشوره می کند و می یابد
که کدام گزینه بیشتر به نفع او است ،لذا انتخا به میل و نفع خود می کند .مثالً
زمانی که از زیر تایر موتر احمد سنگ می پرد و به شیشه موتر محمود اصابت می
کند و شیشه موتر وی را می شکند .محمود نیز که بسیار انسان رحم دل است ،به
ا حمد نمی گوید تا موتر احمد را ببرد ،شیشه جدید نصب کند و دوباره بیارد .چون
می سنجد که این گونه هم زمان و هم پول محمود صرف می شود ،لذا فقط از او
پول و قیمت شیشه را می خواهد و دیگر وی را نمی خواهد که به تکلیف شود.
محمود نیز این گزینه را قبول می کند که به نفع وی است .پس طبق ماده 1189
قانون مدنی فرانسه متعهد از میان دو گزینه که دارد ،با انجام دادن یکی آن ،از
اشتغال ذمه خود بری می شود .متن ماده  1189قانون مدنی فرانسه چنین است:
«متعه ِد تعهد تخییری با تسلیم یکی از دو مال مشمول تعهد ،بری می شود.».1
ماده باال به متعهد اختیار داده است که از میان چند گزینه ،یکی را انتخا کرده و
اجرا کند تا بدین وسیله گردن وی از تعهد رهایی یابد و این ماده اراده ذی نفع را
مکمل می کند و در مثال ما ذی نفع محمود بود و نفع او در دادن پول بود چون با
پرداخت پول ،زمان او صرف نمی شد تا موتر را به ترمیمگاه برده و شیشه جدید در
آن نصب بکند.
این قاعده به خاطری قاعده تعویضی نامیده می شود ،چون طرفین می توانند عوض
این که خودِ شان در قرارداد شان تمام مورد ها را تصریح بکنند ،سکوت اختیار می
توانند و متن و ماده قانونی عوض ماده های غایب قرارداد شان می آید و خالی
1قانون مدنی فرانسه ،ترجمه محمد علی نوری ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،1393 ،چاپ
سوم ،ماده .1189
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قرارداد شان را تکمیل می کند .مانند ماده  280قانون مدنی ایران که به عوض
اراده طرفین آمده است .متن ماده چنین است« :انجام تعهد باید در محلی که عقد
واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و
عادت ،ترتیب دیگری اقتضا نماید .».1این ماده بیان می کند ،در صورت که طرفین
عقد توافق کرده باشند که محل انجام تعهد چه جایی باشد ،همان محل توافق شده
آنان معتبر است .ولی در صورتی که آنان در مورد محل انجام تعهد توافق نکرده
باشند ،قانون اجرا می شود و عوض ماده غایب در توافق ایشان ،ماده قانونی حاکم
می شود.
این قاعده به خاطر این به نام قاعده تخییری ،مخیره یا اختیاری یاد می شود ،چون
طرفین توافق اختیار دارند که طبق قانون ماده های قرارداد خود را تنظیم کنند و یا
برخالف این قاعده ها توافق کنند .مانند ماده  ،47فقره  1کنوانسیون بیع بین
المللی کاال که متن آن چنین است« :خریدار می تواند مهلت معقول اضافی جهت
ایفای تعهدات فروشنده تعیین کند .».2واژه "می تواند" به معنا اختیار داشتن است
و در این ماده برای خریدار اختیار داده شده است یعنی گفته شده است که خریدار
اختیار دارد که مهلت اضافی به فروشنده بدهد و یا ندهد .ولی دو طرف می توانند
توافق بکنند که این ماده در قراردادِ شان معتبر نباشد.
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سیدشمس العارفین "سادات"

اسـترداد مجـرمین و نحـوه اجرای آن با تأکید بـر
قانون استراد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی
افغانستان
بخش اول

مقدمه
جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر میگردد .روی
همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا
مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد ،از یک جانب تسکین
اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصالح و تربیه مجدد مجرم گردد.
برای اینکه به هدف فوق دولت ها نایل آیند قواعـد متنـی را در عرصـه قـوانین
جزائی متنی و قواعد شکلی را برای پروسیجر محاکمـاتی تحـت عنـوان اصـول
محاکمات جزائی (اجراآت جزائی) اساس گذاشته اند.
در ساحه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم اساسات بگذارند
که توسط همین اساسات اشخاصی که مرتکب جرم میگردند و بعداً از مرزهای
کشورهای که محل جرم در آن موقعیت دارد به نقاط دیگر کشورها فرار مینمایند
بخاطر اینکه مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن
باشند در این راستا نیز قواعد وجود دارد که بین دولت ها بشکل دو جانبه و چندین
جانبه منعقد میگردد و این تعهدات دولت ها را متعهد میسازند که در عرصه بین
المللی با هم یکجا علیه پدیده شومی جرمی مبارزه نمایند.
وضعیت جهان کنونی خصوصاً در دو قرن اخیر موجب انشاء تازه ئی در مسیر
احقاق حق و دستیابی به عدالت جهان الشمول شده است از این رو در اوایل قرن
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( ) 19میالدی اجماعی میان صاحب نظران و بعضی سیاستمداران پدید آمد تا با
عزمی جهانی به مبارزه علیه جرم و مجرمین وموارد استرداد مجرمین در سطح جامعه
جهانی همکاری داشته باشند.
طبيعتاً ارتکا هر جرم مطابق به قوانين کشورها جزاي مشخص دارد .ولي گـاهي
اتفاق مي افتد که حقوق ملي نمي تواند جزاي مورد نظر را باالي مجرم اعمال کند،
يا اينکه در اثر ارتکا جرم به يک يا چندين کشور ضـرر وارد شـده اسـت ،در
حاليکه هيچ صدمه به کشور مورد اقامت اش نرسيده و يا هم ممکن است مجـرمين
ماهر بعد از ارتکا جرم فرار نموده و به کشوري ديگر پناهنده شوند .درينجاسـت
که بايد طرزالعملي موجود باشد تا مجرمين بجزاي اعمال شان برسند .اين مأمول بر
آورده نميشود مگر از طريق استرداد مجرمين.
استرداد مجرمین یک امر عدلی قضائی و سیاسی بوده که در تحقق آن دولت ها باید
تعهدات بین خ ویش داشته باشند و تعهدات در راستا استراداد مجرمین به محاکمه و
مجازات قراردادن مرتکبین تأثیری بسزایی دارد.
بخش اول
مفاهیم و کلیات
محبث اول :مفهوم شناسی
جرم :عملی که قانون آنرا منع کرده یا ترک عملی که قانون آنرا الزم
.1
1
دانسته و بر تخطی از هر یک از آن مجازات مقرر داشته است.
جرایم سیاسی :تمام اعمال و اقداماتی که هدف آنها سرنگونی نظام موجود
.2
2
حاکم باشد.

 1اثری از استادان پوهنحی حقوق پوهنتون کابل( .)1387قاموس اصطالحات حقوقی ،چاپ
اول ،ص .96
2همان اثر ،ص .93
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جرایم نظامی :جرایمی که ارتکا آن صرف توسط افراد و منسوبان نظامی
.3
1
صورت می پذیرد.
جرایم ساده :جرمی که عنصر مادی آن از یک عمل واحد بمیان آمده
.4
2
باشد.
3
عناصر جرم( : )Elements of Crimeعبارت اند از عنصر مادی،
.5
عنصر معنوی و عنصر قانونی که موجودیت آن در همه جرایم ضروری و الزمی
4
بوده.
6
5
عنصر مادی( : )Actus reusتجسم ظاهری و خارجی عمل جرمی.
.6
ویا عنصر مادی جرم عبارت از ارتکا یا امتناع از عمل مخالف قانون است به
نحوی که عمل منجر به ن تیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه
موجود شده باشد 7 .همچنان در ماده ( )33کود جزای جدید افغانستان نیز تصریح
8
گردیده است.
9
عنصر معنوی( : )Mens reaموجودیت قصد و اراده در ارتکا عمل
.7
1
جرمی .ویا  -1قصد جرمی عبارت است از سوق اراده فاعل به ارتکا فعلی که
 1همان اثر ،ص .95
 2همان اثر ،ص .93
 3کاترین الیوت و فرانسیس کویین ،مترجم :محمود رمضانی ،ترجمه مقابله ای حقوق
جزا( ،)Criminal lawانتشارات کتا آوا .ص 5
 4قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .182
 5کاترین الیوت و فرانسیس کویین ،همان اثر ،ص .242
 6همان اثر ،ص .182
 7جریده رسمی ،مصو سال ( ،) 1355قانون جزای افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه
جمهوری اسالمی افغانستان ،ماده .27
 8جریده رسمی( ،منتشره  25ثور  ،) 1396کود جزا افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه
جمهوری اسالمی افغانستان ،ماده .33
 9کاترین الیوت و فرانسیس کویین ،همان اثر ،ص .262
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جرم را بوجود می آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر ویا وقوع
نتیجه جرم دیگری شود -2 .قصد گاهی بسیط و زمانی توأم با اصرارقبلی می
باشد -3 .اصرار قبلی عبارت است از اتحاد تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد
نظر ،مشروط براینکه ناشی از غضب آنی و هیجانات نفسی نباشد -4 .اصرار قبلی
شمرده می شود بدون آنکه قصد مرتکب جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد
2
اعم از اینکه قصد موقوف به شرط ویا مرتبط به امری باشد یا نباشد.
3
عنصر قانونی :تصریح اعمال جرمی و جزا های آن در قانون .ویا عنصر
.8
قانونی جرم عبارت است از  -1تصریح اعمال جرمی و جزا های آن در قانون-2 .
قاعده قانونیت جرم و جزاء در احکام مندرج مواد(دوم و سوم) این قانون تصریح
یافته است 4.هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون 5.هیچکس را
نمی توان مجازات نمود مگر مطابق باحکام قانونی که قبل از ارتکا فعل مورد
اتهام نافذ گردیده باشد 6.و همچنان در کود جزای جدید افغانستان نیز تصریح
7
گردیده است.
جزاء :مجازات تعیین شده قانون که به منظور منفعت جامعه در صورت
.9
8
مخالفت از احکام قانون باالی مرتکب جرم تطبیق میشود.
 .10تشدید مجازات :افزودن بر مجازات ،نسبت به جرم معین در مورد مجرم
1
معین بنابر علت ،اوضاع و احوال موجود.
 1قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .182
 2قانون جزای افغانستان ،مصو  ،1355ماده .34
 3قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .182
4قانون جزای افغانستان ،مصو  ،1355ماده.37
5همان اثر ،ماده.2
6همان اثر ،ماده .3
 7کود جزا افغانستان ،ماده .32
 8قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .98
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 .11مظنون :شخصیکه به اساس سؤظن به نسبت ارتکا جرم توسط ارگان
کشف دستگیر شده یا قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او اقدامات وقایوی
اتخاذ شده باشد 2.ویا شخصی است که ارتکا جرم تحت اشتباه مراجع ذیصالح
3
دولت افغانستان یا دولت خارجی قرار گرفته و جرم بوی نسبت داده شود.
4
 .12متهم :کسیکه از طرف څارنوال به وی ،جرم انتسا شده باشد .ویا
شخصی است که بنابر موجودیت دالیل کافی الزام از طرف مراجع ذیصالح دولت
افغانستان یا دولت خارجی مورد اتهام قرار گرفته یا در پیشگاه محکمه علیه وی
5
اقامه دعوی جزائی صورت گرفته باشد.
6
 .13محکوم :شخصی که به اساس قانون و حکم محکمه محکوم شده باشد.
ویا شخصی است که به حکم قطعی یا نهائی محکمه ذیصالح دولت افغانستان یا
7
دولت خارجی محکوم گردیده باشد.
 .14مجرم :شخصی که عملی را که قانون به عنوان جرم پیشبینی کرده و
8
ال و قصدًا مرتکب شده باشد.
مستوجب جزاء شناخته ،مادتاً ،عم ً

 1همان اثر ،ص .73
 2همان اثر ،ص .234
 3جریده رسمی (،منتشره  25حمل  1392نمبر مسلسل  ،)1103قانون استرداد متهمین،
محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان،
ماده .3
 4قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .216
 5قانون استرداد متهمین و محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .3
 6قاموس اصطالحات حقوقی ص .223
 7قانون استرداد متهمین و محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .3
 8قاموس اصطالحات حقوقی  ،ص .218
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 .15پولیس :ارگان حکومتی مسؤل استقرار نظم ،جلوگیری از وقوع جرایم،
کشف جرایم ،جمع آوری دالیل ،دستگیری مظنونین و متهمین و تسلیم دهی آنها
1
به مراجع عدلی و قضائی.
 .16مستنطق :تحقیق کننده ایکه از مظنون یا متهم در قضایای جنائی ،جهت
2
کشف حقایق ،معلومات را بدست میآورد.
3
 .17قاضی :شخصیکه با داشتن انسالک قضائی حکم صادر می نماید.
 .18قرارقضائی :تصمیم قضائی که متوجه ماهیت دعوی نبوده صرف در مورد
4
شکل رسیدگی دعوی اتخاذ می گردد.
 .19احاله :در ساحه حقوق بین المللی خصوصی ،ارجاع یک امر حقوقی از
5
حوزه یک قانون به حوزه قانون دیگر.
 .20احاله درجه اول :حالتی که قانون یک مملکت به قانون مملکت دیگری
برای حل نزاع و رسیدگی استناد نماید ولی مملکت دومی رسیدگی آنرا به قانون
6
مملکت اولی احاله نماید.
 .21احاله درجه دوم :احاله ای که قانون خارجی به قانون کشور ثالث می
7
نماید.
8
 .22اتهام :وارد کردن تهمت باالی شخص.
1
 .23ابالغ حکم :تفهیم حکم محکمه به طرفین دعوا.
 1همان اثر ،ص .61
 2همان اثر ،ص .229
 3همان اثر ،ص .190
 4همان اثر ،ص .194
 5همان اثر ،ص .13
 6همان اثر ،ص .13
 7همان اثر ،ص .13
 8همان اثر ،ص .8
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 .24دوسیه :مجموعه ای از معلومات ،اطالعات و اسنادی که در یک بسته
2
پوش دار نگهداری می شود و موضوع یا موضوعاتی معینی را احتوا می نماید.
 .25همکاری عدلی :تبادله معلومات ،ارائه اسناد ،مدارک ،فرستادن شهود و
سایر دالیل اثبات در جریان کشف ،تحقیق ،و محاکمه متهمین و تطبیق فیصله های
3
قضائی محاکم می باشد.
 .26مصادره :سلب دایمی مالکیت وجوه و دارائی ها به اساس حکم قطعی یا
نهائی محکمه ذیصالح دولت افغانستان یا دولت خارجی است که به موجب آن
مالکیت وجوه و دارائی ها با اسناد مثبته مالکیت آن طبق احکام این قانون و موافقت
نامه استرداد یا کنوانسیون بین المللی به دول افغانستان یا دولت خارجی انتقال می
4
گردد.
 .27ضبط :نگهداری یا کنترول موقتی وجوه و دارائی ها است که به اساس
5
حکم محکمه ذیصالح دولت افغانستان یا دولت خارجی صورت می گیرد.
 .28منجمد کردن :به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله ،منع یا
جلوگیری موقتی از تغییر ،تبدیل ،فروش ،از دست دادن و انتقال وجوه و دارائی ها
است که به اساس حکم مرجع ذیصالح دولت افغانستان یا دولت خارجی صورت
6
میگیرد.

 1همان اثر ،ص .7
 2همان اثر ،ص .130
3قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .3
 4همان اثر ،ماده .3
 5همان اثر ،ماده .3
 6همان اثر ،ماده .3
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 .29وجوه و دارائی :عبارت است از هر گونه دارائی مادی و غیر مادی ،منقول
و غیرمنقول ،معنوی و اسناد و مدارک قانونی به شمول اسناد الکترونیکی و دیجیتل
1
که مالکیت یا داشتن منافع در دارائی ها ثابت نماید.
2
 .30کشور متقاضی :کشوریکه استرداد را مطالبه می نماید.
3
 .31کشور متقاضی عنه :کشوریکه استرداد از آن مطالبه میشود.
4
 .32انترپول :نام سازمان پولیس بین المللی میباشد.
 .33اتباع داخلی :تمام اشخاص(حقیقی و حکمی) شامل نفوس یک کشور که
5
تابعیت همان کشور را دارا باشند.
 .34استرداد :مطالبه تسلیمی مظنون یا متهم به منظور تعقیب عدلی یا مطالبه ای
تسلیمی محکوم به حبس جهت تطبیق جزای محکوم بها میباشد که توسط یک
دولت از دولت دیگر براساس موافقتنامه که قبالً عقد گردیده باشد ،صورت
میگیرد 6.ویا مطالبه تسلیمی متهم به منظور تعقیب عدلی یا مطالبه تسلیمی محکوم به
7
حبس جهت تطبیق جزای محکوم بها می باشد.
 .35معاهده استرداد :معاهده ایکه در آن ،شرایط و استثناآت تسلیمی یک
8
شخص توسط یک کشور به کشور دیگر تصریح گردیده باشد.

 1همان اثر ،ماده .3
 2دانش ،پوهاند حفیظ اهلل ( ،) 1396حقوق جزای بین المللی ،جلد اول،کابل :انتشارات مقبل،
ص .101
 3همان اثر ،ص .101
 4قاموس اصطالحات حقوقی ،ص .41
 5همان اثر ،ص .7
 6همان اثر ،ص .23
 7قانون استرداد متهمین و محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .3
 8قاموس اصطالحات حقوقی  ،ص .235
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استرداد از نگاه لغوی و لفظی به معنی مسترد کردن ،سپردن ،تسلیم کردن وغیره
می باشد ،اما از نگاه اصطالحی و حقوقی عبارت از سپردن متهم یا مجرم است از
طرف یک کشور بدون صالحیت یا دارای صالحیت ضعیف تر به کشور دارای
1
صالحیت یا صالحیت قوی تر به منظور محاکمه و یا مجازات.
از این تعریف مختصر ما می توانیم چند نکته مهم را استنباط نمائیم:
اول :استرداد یا سپردن شخص همیشه از کشور بدون صالحیت یا دارای صالحیت
ویا صالحیت قوی تر میگیرد و عکس آن یعنی از طرف کشور دارای صالحیت قوی
تر به کشوری دارای صالحیت ضعیف تر ویا به کشوری دارای عین صالحیت یعنی
دارای صالحیت مساوی امکان پذیر نمی باشد.
دوم :در استرداد همیشه دو کشور ذیدخل می باشند کشوریکه استرداد را مطالبه
می نماید که این کشور بنام کشور متقاضی یاد میگردد و کشوریکه استرداد از آن
مطالبه میشود که این کشور بنام کشور متقاضی عنه شناخته میشود.
سوم :استرداد همیشه در مورد دو نوع اشخاص ممکن میباشد متهم و مجرم.
چهارم :هدف استرداد یا محاکمه نمودن شخص است در صورتیکه شخص متهم
باشد ویا مجازات نمودن شخص است در صورتیکه شخص محکوم ویا مجرم باشد
یعنی قبالً محاکمه و محکوم شده باشد ولی جزا کالً یا قسماً در مورد وی تطبیق
نشده باشد.
پنجم :این نکته را نیز به صورت ضمنی از فحوای تعریف استرداد استخراج نموده
می توانیم که استرداد یک موضوع مهم است اهمیت استرداد خاصتاً از نگاه
جلوگیری از وقوع جرایم می باشد بخاطریکه هرگاه اشخاص اینطور درک نمایند
که بعداز ارتکا جرم اگر ایشان به هر کشور پناه ببرند و خود را پنهان بسازند در
اثر استرداد دوباره به کشور ذیصالح برگردانیده می شوند و مورد محاکمه و

 1بافرانی ،حسن پور( ،)1387حقوق جزای بین المللی ،تهران :انتشارات جنگل ،ص .205
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اعمال و حرکات جرمی مبادرت

مجازات قرار می گیرند به سهولت به ارتکا
1
نخواهند ورزید.
ویا:
استرداد در لغت بمعنی رد کردن ،خواستن ،داده را واپس خواستن ،بازپس خواستن،
بازستاندن ،واپس گرفتن و پس گرفتن می باشد 2.ویا استرداد در لغت به معنی باز
پس گرفتن 3،درخواست بازگردانیدن ،بازدهی و پس فرستادن آمده است 4.و در
اصطالح حقوقی ،به مج موعه اقداماتی گفته میشود که برای برگردانیدن بزهکار از
5
کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت میگیرد.
استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکا
جرم ویا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سر زمین محل وقوع جرم خارج
6
شده است.
اس ترداد عبارت است از تسلیم متهم یا مجرم از کشوری به کشور محل وقوع جرم
7
مطابق قانون یا پروتوکولی که بین آنها به امضاء رسیده است.

 1پوهاند حفیظ اهلل دانش ،همان اثر ،ص .102
 2حسن ،عمید ( ،)1381فرهنگ فارسی عمید ،جلد اول ،چاپ هشت م ،تهران :انتشارات امیر
کبیر ،ص .168
 3جعفری لنگرودی ،محمد جعفر( ،) 1384ترمینولوژی حقوق ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات
گنج دانش ،ص .35
 4آخوندی ،محمد ( ،) 1382آئین دادرسی کیفری ،چاپ هفتم ،جلد دوم ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات ،ص .312
5همان اثر ،ص .312
 6ولیدی ،محمد صالح( ،) 1382بایسته های حقوق جزای عمومی ،چاپ اول ،تهران :،انتشارات
خورشید ،ص .175
 7مدني ،سيد جالل الدين ( ،) 1380آئين دادرسي کيفري ،جلد اول و دوم ،تهران  :انتشارات
پايدار ،ص .157
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یا استرداد عبارت از روشی است که دولت متقاضی از کشور متقاضی عنه می
خواهد فردی را که در قلمرو او قرار دارد بخاطر محاکمه یا در صورتیکه محاکمه
او صورت گرفته باشد بخاطر تطبیق جزا برایش مسترد کند .البته براساس معامله
بالمثل یا معاهدات بین المللی که طرفین به آن پیوسته باشند 1.بنابر این استرداد در
صورتی مقدور و ممکن است که:
 .iاسترداد منوط به معاهدات قضائی بین المللی و قوانین مصو است بنابرآن
ا گر در کشور مقرراتی در زمینه استرداد موجود نباشد و معاهده ای هم در زمینه
استرداد امضاء ننموده باشند ،نمی توانیم استرداد مجرمی را تقاضا کنیم.
 .iiاسترداد عملی است که بنابر تقاضای کشوری صورت میگیرد ،بنابراین اگر
کشوری نخواهد اتباع خارجی را در سرزمینش تحمل کند و آنها را بیرون کند
این عمل استرداد نیست بلکه اخراج گفته میشود.
 .iiiشخص موضوع استرداد ممکن است متهم باشد و بخاطر محاکمه او این
استرداد صورت گرفته باشد یا هم ممکن است شخص محاکمه شده باشد و
بخاطر اجراء و تطبیق مجازات این استرداد صورت گرفته باشد.
 .ivدر تمام موارد پذیرش تقاضای استرداد توأم با شرایط و محدودیتهای خاص
خاص است این موضوع بخاطریست که با حاکمیت دولتها تعارض دارد و هم
2
کوشش شود تا به حقوق اساسی افراد و بر روابط دو کشور لطمه وارد نیاید.
استرداد سبب تأمین عدالت میگردد ،چون مجرم نمی تواند با فرار از مرز های
جغرافیایی ک ه جرم را در آنجا انجام داده از جزا نجات یابد که بدین ترتیب از
 1محمد عارف رحیم( ،)1385حقوق جزای بین الملل ،والیت بلخ :انتشارات پوهنتون بلخ
جزوه درسی برای صنوف چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی ،ص .4
 2هوشنگ ،مقتدر( ،) 1384حقوق بین الملل عمومی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات موسسه چاپ
و انتشارات وزارت خارجه ،صص .54-53
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ارتکا بیشتر جرایم جلوگیری می کند و همین طور سهولتی است در راه تطبیق
پرنسیپ صالحیت ساحوی.
هرگاه شخصی در خارج از قلمرو افغانستان جرمی را مرتکب گردد که منافع عالیه
دولت یا مردم کشور را به خطر بیندازد ،طبق احکام مواد ( )17-16-15قانون
جزای افغانستان محاکمه خواهد شد و همچنان هرگاه افغانی که در خارج از حدود
افغانستان جرمی را مرتکب گردد و به کشور هم باز نگردد تا گرفتار گردیده
محاکمه شود و به همین ترتیب هرگاه افغانی که در داخل افغانستان جرمی را
مرتکب شو د سپس به خاطر آنکه محاکمه نشود به خارج از کشور فرار نماید ،در
1
تمام این حاالت گرفتاری و محاکمه مجرمین در گرو استرداد آنان میباشد.
بر همین اساس ماده بیست و هشت قانون اساسی چنین مشعر است(:هیچ یکی از
اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم دولت خارجی سپرده نمیشود مگر براساس
2
معامله بالمثل و پیمان های بین الدول ،که افغانستان به آن پیوسته باشد).
مبحث دوم :مشروعیت استرداد مجرمین
استرداد متهمین یا محکومین و همکاری های عدلی در رسیدگی قضایای جرمی
میان دولت افغانستان با دول خارجی براساس موافقت نامه های مبتنی بر معامله
بالمثل یا کنوانسیون های ی که دولت افغانستان به آن ملحق شده باشد ،صورت
3
میگیرد.

مبحث سوم :تاریخچه استرداد مجرمین
 1نذیر ،پوهاند داد محمد( ،)1393حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،کابل :انتشارات حامد
رسالت چاپ مطبعه فاروق ،صص .219-218
 2جریده رسمی( ،) 1382قانون اساسی افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه جمهوری
اسالمی افغانستان ،ماده .28
 3قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .4
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گرچه ظاهراً چنین معلوم می شود که پدیده استرداد یک موضوع جدید است که
درین اواخر بین کشور ها رایج و معمول گردیده است ولی در واقع موضوع بدین
گونه نبوده بلکه استرداد ریشه های خیلی قدیمی دارد و در تمام دوره های تاریخ
اشکال استرداد دیده شده است.
برای فهم بهتر موضوع ایجا می کند تا چگونگی استرداد را در (الف) اعصار
مختلف تاریخی (قرن اولی ،قرن وسطی ،قرن جدیده وعصر حاضر) و ( )در
اسالم مطالعه نمائیم.
(الف) اعصار مختلف تاریخی
جزء اول  -استرداد در قرن اولی
آغاز قرن اولی بنابر عدم موجودیت اسناد معلوم نیست ولی میتوانیم بگوئیم که قرون
اولی از زمان زندگی بشریت در کره زمین آغاز و تا سال  476میالدی ادامه داشته
است  476 .م در واقع تاریخ سقوط امپراطوری روم بدست بربرها می باشد از
نگاه تاریخی در قرن اولی استرداد به شکل ابتدایی وجود داشت و این موضوع را ما
به دو دلیل ذیل ثابت ساخته میتوانیم.
اول -در قرون اولی در سال  1278ق.م یک معاهده بین المللی بین پادشاه مصر
رامسیس دوم و هاتوسیلی پادشاه هیتی به امضا رسید که به اساس آن هر دو پادشاه
متعهد شدند که با دشمنان همدیگر کمک و معاونت نکنند و اگر دشمنان آنها از
یک کشور به کشور دیگر پناهنده شوند کشور دوم باید انها را دو باره به کشوری
اولی اعاده و استرداد نماید این در واقع اولین معاهده استرداد است که تا امروز
کشف شده است و این معاهده در واقع صرف در مورد استرداد مجرمین سیاسی
میباشد نه در مورد مجرمین عادی.
1
دوم -در حقوق روم قدیم یک قاعده وجود داشت که بنام قاعده ریمیسیو یاد
میشود که به معنی سپردن تسلیم نمودن و اعاده کردن یک جرم واقع می شد مجنی
Remissio
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علیه اعضای فامیل مجنی علیه اعضای قبیله و طایفه مجنی علیه حق داشتند که از
مجرم اعضای فامیل اعضای قبیله و طایفه مجرم انتقام بگیرند ولی قاعده ریمیسیو
این انتقام گیری را محدود ساخت بدین معنی که این قاعده حکم می کرد در
صورتیکه مجرم توسط فامیل قبیله و وابستگان مجرم به فامیل قبیله وطایفه مجنی
علیه سپردن شو د درین صورت انتقام گیری محدود و منحصر به شخص مجرم
میشود و مجنی علیه وابستگان مجنی علیه حق ندارند غیر از مجرم سایر وابستگان
مجرم انتقام بگیرند این قاعده ریمیسیو در واقع اولین شکل استرداد را تنظیم نموده
است.

جزء دوم – استرداد در قرون وسطی
قرون وسطی از سال  476م آغاز و تا سال  1453م که تاریخ فتح قسطنطیه توسط
ترکان عثمانی میباشد ادامه می یابد بعضی علمای تاریخ ختم قرون وسطی را تاریخ
کشف امریکا توسط کرستوف کولم یعنی سال  1492می دانند در قرون وسطی
استرداد انکشاف می یابد چنانچه درین عصر تعداد معاهدات استرداد بین کشور ها
بیشتر میشود بطور مثال در  1176بین هانری دوم شاه انگلستان و گیوم پادشاه
اسکاتلند یک معاهده استرداد به امضاء میرسد که در آن هر دو شاه تعهد می کنند
که به دشمنان شخصی یکدیگر کمک نخواهند کرد و اگر دشمنان شخصی آنها از
یک کشور به کشور دیگر پناهده شوند دوباره به کشور اولی برگردانیده خواهند
شد.
همچنان در سال  1303معاهده دیگری بین شاه فرانسه فیلیپ لوبل و ادوارد سوم
پادشاه انگلستان به امضاء می رسد که در این معاهده نیز هر دو شاه قبول می کنند
که دشمنان شخصی آنها اگر از یک کشور به کشور دیگر پناهنده شوند باید دو
باره به کشور اولی بر گردانیده شوند.
جزء سوم  -استرداد در قرون جدیده
قرون جدیده از سال  1453م یعنی تاریخ فتح قسطنطنیه بدست ترکها آغاز سال و
تا سال  1789م که تاریخ انقال کبیر فرانسه است دوام میکند در قرون جدیده
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موضوع استرداد هنوز هم توسعه می یابد یعنی قرون جدیده نه تنها معاهدات دو
جانبه هم راجع به استرداد بین کشور ها به امضاء میرسد و به این ترتیب دامنه
استرداد وسعت می یابد.
جز چهارم  -استرداد در عصر حاضر
عصر حاضر از سال  1789آغاز تا کنون ادامه دارد در عصر حاضر موضوع
استرداد هنوز هم انکشاف می کند غالبا نظر به دو دلیل ذیل میباشد:
اول اینکه در عصر حاضر تعداد دولت های مستقل زیاد می شود بخصوص تعداد
زیادی از کشور ها مستعمره بعد از جنگ جهانی دوم به استقالل می رسند و
معاهدات استرداد را با سایر کشور ها ها منعقد مینمایند که به این ترتیب تعداد
معاهدات استرداد زیاد تر میشود .دوم اینکه در عصر حاضر قوانین مدون و خاصتا
قوانین جزائی مدون در بسیاری از کشور ها بوجود می آید مثال در فرانسه ،قانون
مدون جزائی در سال  1810و قانون مدون مدنی در سال  1804وضع میگردد.
بناًء عالوه بر معاهدات استرداد قوانین جزائی مدون نیز موضوع استرداد را پیشبینی
مینماید ولی در عصر حاضر خاصتآ در بین دو جنگ جهانی راجع به استرداد نقصیه
بمالحظه میرسد و آن عبارت از فقدان یک پروسیجر واحد استرداد بین کشور ها
میباشد.که بعضی مجرمین زیرک از این نوع پروسیجر های مختلف استرداد
سؤاستفاده می کردند چنانچه آنها برای ارتکا جرم یک کشور معین را انتحا
میکردند و بعدآ برای اقامت و محل زندگی خود کشور دیگری را انتخا می
کردند که از نگاه پروسیجر استرداد ،استرداد آنها بین این دو کشور صورت گرفته
نمی توانست و به این ترتیب ایشان بدون استرداد و در نتیجه بدون محاکمه و
مجازات باقی میماندند  .بعد ها حقوقدانان متوجه این نقصیه شدند و کوشیدند تا این
نقصیه را رفع نمایند .بناًء در اولین کنفرانس بین المللی پولیس قضائی که در
 1914در شهر موناکوی فرانسه دایر شد ایجاد یک پروسیجر واحد استرداد
پیشنهاد شد به تعقیب آن کنفراس بین المللی علم اداره زندان که در سال  1925م
در لندن برگزار شد عین پیشنهاد مونامئ دوباره تکرار شد.در نتیجه با در نظر
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داشت این پیشنهادات بود که در سال  1928م وقتیکه عده زیادی از کشورهای
امریکائی تصمیم گرفتند تا راجع به مسایل بین المللی یک کود واحد را ایجاد نمایند
درین کود از ماده  344تا ماده  381راجع استرداد تخصیص داده شد .و در مواد
مذکور راجع به استرداد یک پروسیجر واحد درنظر گرفته شد بعدآ در سال 1957
م وقتیکه یازده کشورشورای اورپائی راجع به استرداد بین خود یک معاهده را
امضاء کردند درین معاهده نیز یک پروسیجر واحد راجع به استرداد در نظر گرفته
شد بهمین ترتیب در سال  1962م زمانیکه سه کشور بنی لوکس 1راجع به استرداد
بین خود یک معاهده را امضاء کردند آنها نیز درین معاهده یک پروسیجر واحد
استرداد را قبول کردند( .البته پروسیجر بعدآ مطالعه می شود).
نوت:بنی لوکس  Be:بلجیم Ne،نیدرلند (هالند) و ( Luxلوگزامبورگ).
 :تاریخچه استرداد در اسالم
برای نخستین بار میان مسلمان و کفار قریش در سال ششم هجری پیمان صلح
موسوم به (پیمان صلح حدیبیه) به امضاء رسید .از جمله مسایل مشمول این پیمان
استرداد بود .در تاریخ اسالم این نخستین پیمانی بود که میان پیغمبر(ص) و قبیله
قر یش که در آن زمان مسلمان نبودند بسته شد .در این پیمان طرفین یعنی پیغمبر و
قریش حاضر شدند که سمت های خود را اعم از الهی و بشری کنار بگذارند و
نماینده هر یک از طرفین به نام خود و پدر خود خوانده شود :نماینده مسلمان
محمد بن عبداهلل و نماینده قریش سهیل بن عمرو .متن این صلح نامه یا پیمان این
طور آمده است(:محمد بن عبداهلل با سهیل بن عمرو توافق کردند که آتش جنگ به
مدت ده سال خاموش بماند و در این مدت مردم آسوده باشند و به یکدیگر آسیبی
نرسانند .هر که از قریش بدون اذن ولی خود نزد محمد بیاید ،محمد او را به قریش
باز گردا ند و هر که از محمد نزد قریش بیاید قریش او را بر نمی گرداند .ما دشمنی
خود را آشکار نمی کنیم ،دزدی و خیانت هم روا نمی داریم .هر که میخواهد به
Benelux
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پیمان محمد بپیوندد آزاد است و هر که میخواهد با قریش هم پیمان باشد او هم
آزاد است 1).این پیمان گذشته از عقد صلح ده ساله قرار داد استراد نیز بود اما
2
استرداد یک جانبه .بعد در آیه دهم سوره الممتحنه این پیمان فسخ شد.
مبحث چهارم :مبنای استرداد مجرمین
استرداد مجرمین با توجه به اهمیت و نقش که در تأمین عدالت جزایی و حفظ نظم
عمومی دارد از پشتوانه ها و مبانی متعدد بر خوردار است ک ه در این مبانی به طور
مختصر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاهدات بین المللی
.1

 1مصطفی ،عبدالواحد ،ابن کثیر ،السیره النبویه ،الجزء الثالث ،صص  320و .321
 2پس از آنکه رسول خدا(ص) در حدیبیه با قریش مصالحه کرد بر اینکه هر که از قریش بدون
اذن ولی خود نزد محمد بیاید ،محمد او را به قریش باز گرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید
قریش او را بر نمی گرداندف زنی از ایشان نزد آنحضرت(ص) آمد در حالی که اسالم آورده
بودن ،و به ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معیط نام داشت ،آیه دهم سوره ممتحنه قرآنکریم نازل شد
که (:يا أايهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاا جَا َءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أاعْلامُ ِبإِيمَانِهِنَّ فاإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فالاا تَرْجِعُوهُنَّ إِلاى الْكُفَّارِ لاا هُنَّ حِلٌّ لاهُمْ وَلاا هُمْ يحِلُّونا لاهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أانْفاقُوا وَلاا
جُنَاحَ عَلايكُمْ اأنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذاا آتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكاوَافِرِ وَاسْأالُوا مَا أانْفاقْتُ مْ
وَلْيسْأالُوا مَا أانْفاقُوا ذالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحْكُمُ بَينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(الممتحنة)10/
اي کساني که ايمان آوردهايد! هنگامي که زنان باايمان بعنوان هجرت نزد شما آيند ،آنها را
آزمايش کنيد -خداوند به ايمانشان آگاهتر است -هرگاه آنان را مؤمن يافتيد ،آنها را بسوي کفار
بازنگردانيد؛ نه آنها براي کفار حاللند و نه کفار براي آنها حالل؛ و آنچه را همسران آنها (براي
ازدواج با اين زنان) پرداختهاند به آنان بپردازيد؛ و گناهي بر شما نيست که با آنها ازدواج کنيد
هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد و هرگز زنان کافر را در همسري خود نگه نداريد( .و اگر کسي
از زنان شما کافر شد و به بالد کفر فرار کرد )،حق داريد مهري را که پرداختهايد مطالبه کنيد
همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شدهاند) از شما مطالبه کنند؛ اين
حکم خداوند است که در ميان شما حکم ميکند ،و خداوند دانا و حکيم است!
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معاهدات بین المللی نه تنها در مورد استرداد مجرمین بلکه در تمام عرصه های بین
المللی به عنوان مهم ترین مبنع و مبنا به رسمیت شناخته شده است در عهد نامه
ویانا ( )1987قرار داد بین المللی به طور کلی این گونه تعریف شده است معاهده
عبارت از مجموعه مقررات مدونی است که مقامات صالحیت دار به منظور تنظیم
روابط تابعان حقوق بین المللی و به نماینده گی از طرف آنان طی تشریفات خاص
وضع می کند ماده ی  2بند  1شق الف از کنوانسیون های ویانا  1969و 1986
بنابرا ین قرارداد بین المللی به هر گونه توافق بین المللی مدونی اطالق می شود که
بر اساس حقوق بین المللی دریک یا چند سند الحاقی بین دو یا چند دولت منعقد
گردیده بدون توجه به نام خاص آن (قرار داد ،معاهده ،عهدنامه ،پروتوکل ،میثاق،
منشور ،اساسنامه ،اعالمیه ،موافقت نامه  ،مبادله ،یادداشتها ،یاداشت موافقت نامه و
غیره) قانون گذار افغانستان در ماده ی چهارم قانون استرداد به این مبنا اشاره و
چنین مقرره میدارد( :استرداد متهمین یا محکومین و همکاری های عدلی در
رسیدگی قضایای جرمی میان دولت افغانستان یا دول خارجی بر اساس موافقت نامه
های مبتنی بر معامله ی بالمثل یا کنوانسیون هایی که دولت افغانستان به آن ملحق
شده باشد صورت می گیرد دولت افغانستان به عنوان یک حاکمیت سیاسی مستقل
معاهدات را در مورد استرداد مجرمین و معاضدت های قضایی با سایر دولت ها به
امضا رسانده اند که از جمله آن ها انعقاد معاهده ای استرداد به دولت جمهوری
اسالمی ایران ،فدراسیون روسیه ،تاجکستان و امارات متحده ای عربی در سال
1
 1389هـ ش می باشد.
قوانین داخلی کشور ها
.2
در اکثر کشور های جهان برای استرداد مجرمین قانون وضع نموده اند در
افغانستان نیز قانون استرداد مجرمین مصو سال 1391منتشره  25حمل سال
 1جریده رسمی (منتشره  ،)1389موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسالمی افغانستان و
دولت امارات متحده عربی ،نمبر مسلسل .1023
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 1392جریده رسمی تحت عنوان (قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری
عدلی افغانستان) شرایط و روش های استرداد متهمین و مجرمین و همکاری های
عدلی و قضایی را با سایر دولت ها پیش بینی نموده است در ماده دوم این قانون
هدف از تدوین قانون استرداد به وضوح بیان شده است :همکاری دول خارجی در
کشف جرم تحقیق و تعقیب متهمان و جمع آوری ادله اثبات جرمی کیفیت و
چگونگی استرداد متهمان و محکومان رعایت جزایی و همکاری افغانستان با دولت
های دیگر در جلوگیری از ارتکا جرایم و  ...از مهم ترین اهداف وضع و
تصویب این قانون دانسته شده است 1.این قانون به دو بخش تقسیم شده است که
بخش اول آن شامل محاکمه مراحل تحقیق ،تعقیب ،توقیف ،نظارت ،و ضبط اشیای
منقول متهمین و مجرمین است  .بخش دوم این قانون مربوط به مدت محکوم شدن
شامل مجرمین مربوط به افغانستان و اتباع خارجی می شود که بر اساس روابط و
همکاری متقابل کشور ها صورت می گیرد فرستادن مجرمین و متهمین همراه با
شاهد اوراق تحقیق و ادله ی اثباتیه با نظر داشت مصئونیت فردی و حقوقی شرایط
و موانع استرداد انتقال اموال و اشیای منقول و همکاری های مشترک از موارد
دیگری است که در این قانون به آن توجه شده است.
اصول عمومی حقوق
.3
اصول عمومی حقوق در تمام عرصه های حقوق بین المللی یک مبنای به رسمیت
شناخته شده است در استرداد مجرمین هم در عرصه بین المللی این مبنا به رسمیت
شناخته شده است.
اصول کلی حقوق عبارت از قواعد کلی است که اندیشمندان حقوق بین الملل
هنگ ام وضع قواعد بین المللی مورد توجه قرار می دهد و در وضع قواعد حقوق بین
المللی نقش از زنده ای بر عهده داشته اند مراجع داوری و قضائی بین المللی در
1قانون است رداد متهمین و محکومین و همکاری عدلی افغانستان.
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موارد متعددی به این اصول استناد کرده اند اهم این اصول عبارتند از اصل احترام
به استقالل کشور ها اصل تقدیم معاهده بین المللی بر قانون داخلی اصل مراجعه به
محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین المللی اصل آزادی ارتباطات اصل وفای
1
به عهد اصل جبران خسارات ناروا اصل احترام به حقوق دیگران و ....
بخش سوم اساسنامه محکمه کیفری بین المللی نیز اصول عمومی حقوق کیفری را
طی مواد متعدد بیان نموده است 2در مواد متعدد از قانون استرداد در افغانستان به
اصول کلی حقوق و رعایت آن اشاره شده است از جمله در فقره سوم از ماده
یازدهم رعایت آن اشاره شده است از جمله در فقره سوم از ماده یازدهم میثاق
حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های
ظالمانه و غیر انسانی یا تحقیر آمیز در مورد شخصی که استرداد وی در خواست
گردیده در جریان تحقیق و محاکمه شرط اصلی پذیرش استرداد ذکر شده است هم
چنین بر مبنای رعایت اصول کلی حقوق ممنوعیت استرداد زن و یا طفل در ماده
هفتم قانون استرداد به عنو ان موانع الزامی استرداد یاد شده است هم چنین با رفتار
های ظالمانه و غیر انسانی یا توهین آمیز مواجه بوده یا حداقل ضمانت اجراات
جزائی مندرج قانون اساسی سایر اسناد تقنینی نافذه ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و
موافقت نامه های بین المللی را که افغانستان به آن ملحق شده ،دریافت نموده
3
نتواند قابل استرداد از سوی دولت افغانستان نخواهد بود.
عرف و عادات بین المللی
.4
عرف و عادات بین المللی نیز از جمله مبانی حقوق بین المللی عمومی به شمار می
آید و در استرداد مجرمین هم مبنا محسو می گردد همین عرف بین المللی باعث
 1ضیایی ببگدلی ،محمد رضا( ،) 1388حقوق بین الملل عمومی ،تهران :انتشارات گنج دانش،
ص .167
 2شریعت باقری ،محمد جواد( ،) 1386حقوق کیفری بین المللی ،تهران :انتشارات جنگل ،ص
.209
 3قانون استرداد متهمین و محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،ماده .5
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شده که از مدتها ی زیادی بین دولت ها استرداد مجرمین معمول بوده و بعداً قاعده
حقوق بین المللی عمومی عرض وجود نموده و بین دولت ها در ضمن قرار محاکم
بین المللی منعقد گردد عرف عبارت از قواعدی است که خود به خود به وجود
آمده و کشور های بین المللی آن را همانند یک قاعده حقوقی الزام آور تلقی می
نمایند که در فقدان معاهده و قانون عرف نقش مهمی را در روابط بین الملل ایفا می
نماید و هم چنین در حقوق داخلی نیز قانون گذار در موارد متعدد جهت تنظیم
روابط ارجاع به عرف می دهد.
شرط معامله متقابل
.5
مبنای پنجم استرداد مجرمین شرط معامله متقابل با کشور های دیگر است که در
تمامی معاهدات و قوانین در تمام کشور ها الزم الرعایه است در بعضی از مواقع نیز
مشاهده گردیده که بعضی از دولت ها بدون هیچ قانون یا موافقت نامه ی اصولی
فقط به صرف علل سیاسی از این شرط صرف نظر نموده اند یا آن جا که قرار
استرداد یا کنوانسیون ی وجود ندارد و یا استرداد بر مبنای یک توافق طرفینی امکان
پذیر نیست تنها مبنای استرداد معامله متقابل است.
این مبنا برای پذیرش استرداد به صورت واضح در اصل بیست و هشتم قانون
اساسی افغانستان پیش بینی شده است (هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به
جرم به دو لت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین
الدول که افغانستان به آن پیوسته است ).در ماده ی چهارم قانون استرداد متهمین
محکومین و همکاری های عدلی نیز (معامله بالمثل و رفتار متقابل) به عنوان یک
معیار و پشتوانه ی استرداد نزد دولت افغانستان مورد اهتمام واقع شده است.
فهرست منابع و مآخذ
قرآنکریم
الف :کتب
اثری از استادان پوهنحی حقوق پوهنتون کابل ( .)1387قاموس اصطالحات
حقوقی ،چاپ اول.
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آخوندی ،محمد ( ،) 1382آئین دادرسی کیفری ،چاپ هفتم ،جلد دوم ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات.
بافرانی ،حسن پور ( ،)1387حقوق جزای بین المللی ،تهران :انتشارات جنگل.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،) 1384ترمینولوژی حقوق ،چاپ پانزدهم،
تهران :انتشارات گنج دانش.
حسن ،عمید ( ،) 1381فرهنگ فارسی عمید ،جلد اول ،چاپ هشتم ،تهران:
انتشارات امیر کبیر.
دانش ،پوهاند حفیظ اهلل ( ،)1396حقوق جزای بین المللی ،جلد اول،کابل:
انتشارات مستقبل.
ضیایی بیگدلی ،محمد رضا( ،) 188حقوق بین الملل عمومی ،تهران :انتشارات گنج
دانش.
کاترین الیوت و فرانسیس کویین ،مترجم :محمود رمضانی ،ترجمه مقابله ای حقوق
جزا( ،)Criminal lawانتشارات کتا آوا.
فاطمی ،شریعت پناهی سیدکاظم ( ،)1354استرداد مجرمین ،تهران :پایان نامه
دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
مدني ،سيد جالل الدين ( ،)1380آئين دادرسي کيفري ،جلد اول و دوم ،تهران :
انتشارات پايدار.
مصطفی ،عبدالواحد ،ابن کثیر ،السیره النبویه ،الجزء الثالث.
ولیدی ،محمد صالح ( ،)1382بایسته های حقوق جزای عمومی ،چاپ اول،
تهران :،انتشارات خورشید.
هوشنگ ،مقتدر ( ،) 1384حقوق بین الملل عمومی ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات
موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
نذیر ،پوهاند داد محمد ( ،)1393حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،کابل :انتشارات
حامد رسالت چاپ مطبعه فاروق.
 :قوانین و اسناد بین الملل
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جریده رسمی ،مصو سال ( ،)1382قانون اساسی افغانستان ،کابل :انتشارات
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان.
جریده رسمی ،مصو سال ( ،)1355قانون جزای افغانستان ،کابل :انتشارات
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان.
جریده رسمی (منتشره  25ثور ،)1396کود جزا افغانستان ،کابل :انتشارات
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان.
جریده رسمی (منتشره  25حمل  1392نمبر مسلسل  ،)1103قانون استرداد
متهمین ،محکومین و همکاری عدلی افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه
جمهوری اسالمی افغانستان.
جریده رسمی (منتشره  ،)1389موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسالمی
افغانستان و دولت امارات متحده عربی ،نمبر مسلسل. 1023
ج :مقاالت و جزؤه های درسی
محمد عارف رحیم (،)1385حقوق جزای بین الملل ،والیت بلخ :انتشارات
پوهنتون بلخ جزؤه درسی برای صنوف چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی.

اجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
الف :گزارش فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري
واليت كابل
 .1گزارش
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محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت كابـل از تـاريخ
(1/1/1397الي  )31/1/1397تعداد ( )8دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي
از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباط به اين دوسيه ها به
تعداد ( )18نفر به اتهام ارتكا جرايم سوء استفاده از صالحيت وظيفوي ،رشـوه
،غدر غفلت وظیفوی و رشوه مورد محاكمه قرار گرفته اند .از اين تعداد ( )9نفـر
از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد ( )9متهم دیگر به مجـازات هـاي
مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديده اند:



حبس یک ماه الی یک سال 6نفر.
محکومین جزای نقدی  3نفر



مجموعه مجازات نقدی محکومین بال به ( )2444دالر آمریکائی میشود.
جدول شماره ( )1بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل در ماه حمل سال  1397است
تصمیم قضائی
تعداد محبوس به حبس تنفیذی

شماره

تعداد قضیه

تعداد متهم

برائت

تعداد محکوم

نوع قضیه

یک ماه
الی یک
حبس

4

7

4

3

2

ســـال

-1
 5سال
حبس

-5
15
ســال
حبس

- 15
20
ســال
حبس

محکومین
جــزای
نقدی

جریمــه
نقدی

سوء استفاده از
۱

ـالحیت
صـــ

1

$342

وظیفوی
۳

رشوه

1

1

1

$171

1

اختالس سـوء
۴

اســـتفاده از
ـالحیت
صـــ

1

3

۱

4

3

1

وظیفوی
۵

غدر

4
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1524
$

قضاء
تزویر
مجموعه

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
1

3

1

2

2

8

18

9

9

6

$407
$2444

3

همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد ( )8دوسیه قرار قضائی صادر نموده
و آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتیٰ و نواقص به مرجع مربوطه ارسال نمـوده
است.
جدول شماره ( ) 2بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل ماه حمل سال  1397است
شماره

نوع قضیه

تعداد قضیه

تعداد متهم

1

سوء استفاده از صالحیت و

4

11

سبب قرار

مرجع مربوط

خال و نواقص
4

څارنوالی

ظیفوی
2

اختالس

1

1

1

څارنوالی

3

سوء استفاده از صالحیت و

2

9

2

څارنوالی

ظیفوی وغدر
4

غدر

مجموعه

1

5

1

8

26

8

څارنوالی

 .2نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمۀ ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشـی از
فساد اداری والیت کابل
حکم مورخ 1397/1/18
م حکومیت یکتن از څارنواالن څارنوالی والیت خوست به اتهام اخذ رشوت
به اساس اطالع یکتن از باشندگان والیت خوست مبنی بر اینکه یکتن از خیشاوندان
نزدیک شان به اتهام قاچاق چهار کیلو گرام چرس در والیت خوسـت گرفتـار و
قضیه نسبی ان تحت کار یکتن از څارنواالن څارنوالی والیت خوسـت قـرار دارد
څارنوال مذکور از پایواز متهم تقاضای مبل ( )12هزار افغانی رشوه مینمایـد کـه
ریاست امنیت ملی مبل  12هزار افغانی را که قبال نشانی شده بود به دست پـایواز
ان داده تا به څارنوال مذکور بدهد و څارنوال مذکور در حین اخذ رشوت بالفعل
152
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اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

دستگیر گردیده و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردد قضیه بعد از تکمیل
تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت
کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  1397/1/18خویش مـتهم را در
قضیه اخذ مبل  12هزار افغانی رشوه طبق حکم ماده ( )255قانون جزا با در نظر
داشت هدایت فقره  2ماده ( )145قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به
مدت یکسال حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوه محکوم بـه مجـازات
کرده است.
) گزارش و فعاليتهاي قضائي محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشـي از فسـاد
اداري واليت کابل
 )1گزارش
محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت کابـل از تـاريخ
( 1397/1/1الي  )1397/1/31تعداد ( )9دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي
از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباط به اين دوسـيه هـا
تعداد ( )23نفر به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و رشوه گرفتار شده .از
اين تعداد ( )9نفر از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد ( )14متهم دیگـر
به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديده اند.


حبس یکماه –  1سال  2نفر.



حبس  5 – 1سال  8نفر.



محکومین جرایم نقدی  4نفر.



مجموعه مجازات نقدی محکومین بال به ( )1670دالر آمریکائی میشود.
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اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

جدول شماره ( )1بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل در ماه حمل سال  1397است
تصمیم قضائی
شماره

نوع قضیه

تعداد قضیه

یک ماه الی

یک سال حبس

حبس

تعداد متهم

مجموعه

23 9

9

 5 - 1سال

برائت

غفلت وظیفوی

1

5

حبس

تعداد محکوم

غدر

1

1
5

 15 - 5سال

3

اتالف اوراق

1

1

1

محکومین

۲

رشوه

4

9

3

6

1

جزای نقدی

۱

سوء استفاده از صالحیت
وظیفوی

2

7

1

6

2

جریمه نقدی

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

4

$176
$200

5
1

1

1

2

14

4

8

$1670

همچنان محکمۀ طی این مدت در مورد ( )16دوسیه قرار قضائی صـادر نمـوده و
آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتیٰ و نواقص به مرجع مربوطه ارسـال نمـوده
است.
جدول شماره ( )2بیانگر قرار های قضائی محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل ماه حمل سال  1397است
شم
اره

نوع قضیه

تعداد قضیه

تعداد متهم

سبب قرار
خال و نواقص

مرجع مربوط

1

سو ء استفاده از صالحیت وظیفوی

4

9

4

څارنوالی

2

سوء استفاده ازصالحیت وظیفوی
واختالس

1

16

1

څارنوالی

3

اختالس

4

7

4

څارنوالی

4

تزویر

2

3

2

څارنوالی

5
6

سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی
وانتحال القا
سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی

1

1

1

څارنوالی

1

2

1

څارنوالی
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اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
وتزویر

سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی

1

6

1

څارنوالی

1

1

څارنوالی

1

1

څارنوالی

46

16

7

واختالس

8

تجاوزازصالحیت وظیفوی

1

9

اختالس وغفلت وظیفوی

1

مجموعه

16

 .2نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمۀاستیناف مبارزه با جـرایم ناشـی از
فساد اداری والیت کابل

حکم مورخ 1397/1/27
محکومیت یکتن از انجینران وزارت شهرسازی و مسکن
به اتهام اخذ رشوه
به اساس عریضه یکتن از شهروندان والیت کابل مبنی بر اینکـه در اعمـار یـک
اپارتمان پنج منزله که جواز امر اعمار آنرا بعد از طی مراحل قانونی شاروالی کابـل
به دست داشته که بعدا امر دو منزل دیگر را نیز طی درخواست جداگانه کسب می
نماید ،اقدام به اعمار اپارتمان خویش نموده که بعد از تکمیل طبقه چهارم ملکیـت
خویش را باالی دو نفر تاجرین به فروش می رساند اشخاص مذکور بعـد از خریـد
شروع به اعمار منزل پنجم نموده در جریان کار منزل پـنجم وزارت شهرسـازی و
مسکن ذریعه مکاتب جداگانه خویش عنوانی اداره شاروالی کابل خواهان توقف کار
بلند منزل میگردد .که در رابطه شاروالی کابل ذریعه مکتـو عنـوانی ریاسـت
155

قضاء

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

کنترول ساختمانی های اساسی امر توقف کارها در موضوع را به ریاست ناحیه اول
شاروالی کابل اخبار می نماید.
که به اساس آن کار ساختمان متوقف و قسما ساختمان طبقه پنجم را تخریب و مواد
را نیز به اساس هدایت شفاهی معاونیت شاروالی کابل انتقال می دهند .بعدا یکتن از
انجنیران ریاست ناحیه اول شاروالی کابل چندین مرتبه به سـاختمان تحـت کـار
مراجعه و نظر به اظهارات مالکین بعد از اخذ  6هزار دالر امریکائی به عنوان تکس
دولت اجازه کاررا می دهد ولی بعد از قالب بندی سقف منزل پنجم  14هزار دالر
امریکائی دیگر مطالبه می نماید که بعد از عدم موافقت مالکین و انجنیـر مـذکور
مکاتیب عنوانی شاروالی کابل و سایر ارگان ها ارسال نموده و خواستار توقف کـار
می گردد .که به همین اساس انجنیر مذکور دستگیر و به ارگان های عدلی و قضائی
معرفی میگردد.
قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضائی مـورخ 1392/12/6
متهم را در قضیه اخذ مبل  6هزار دالر امریکائی رشوه و مطالبه  14هـزار دالـر
امریکائی دیگر طبق حکم فقره ( )1ماده ( )255قانون جزا با در نظر داشت فقـره
( )6ماده ( )148قانون مذکور و رعایت ماده ( )46اجراآت جزائـی موقـت از
ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت  8سال حبس تنفیذی و جزای نقـدی معـادل
وجه رشوه به خزینه دولت محکوم به مجازات گردیده است.
اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشـی از
فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضائی مـورخ 1396/1/27
خویش طبق هدایت ماده ( )54قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه
ابتدائیه را تخفیفا تعدیل و استینافا متهم را در قضیه اخذ رشوه مبل  6هـزار دالـر
156
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اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

امریکائی و مطالبه  14هزار دالر امریکائی دیگر طبق حکم فقره ( )1مـاده ()255
قانون جزا با در نظر داشت فقره ( )6ماده ( )148و رعایت ماده ( )150قـانون
مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت  4سال حبس تنفیذی و جزای نقدی
معادل وجه رشوه محکوم به مجازات نموده است.

157

قضاء

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

در راستای مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
الف :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخـدر
والیت کابل
 .1گزارش
محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مـواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ
( 1397/1/1الی  )1397/1/31تعداد ( )39دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخـدر
را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله های الزم صـادر نمـوده
است .در ارتباط به اين قضايا ( )51نفر به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر مـورد
محاكمه قرار گرفته وقرار ذيل مجازات گرديده اند:


حبس یک الی  5سال  31نفر.



حبس  5سال الی  15سال  13نفر.



حبس  15سال الی  20سال 7نفر .

در ارتباط به محاکمات فوق الذکر حکم به محو مقدار ( )4526/695کیلوگرام
انواع مواد مخدر نیز صادر شده است.
جدول شماره ( :) 1آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد
مخدر والیت کابل در ماه حمل سال 1397
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قضاء
شماره

نوع قضیه

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
تعــداد

مقدار مواد

قضیه

تصمیم قضائی
تعــداد

تعـــداد

متهم

محکوم

تعداد محبوس به حبس تنفیذی
یک ماه

5- 1

-5

- 15

الی یک

ســـال

 15سال

 20سال

سال

حبس

حبس

حبس

1

تریاک

7

1904/2

11

11

5

2

4

2

هیروئین

22

55/134

25

25

17

6

2

1

1

3

مورفین

2

85/5

2

2

4

چرس

6

195

9

9

6

5

مشــروبات

1

383

2

2

2

3

الکولی
6

ـواد
مــــ

2

1620لیتر

2

2

1

1

کیمیاوی
مجموعه

39

4526/695

51

51

31

13

7

 .2خالصه حکم صادره محکمۀ ابتدائیه مبارزه علیه مسـکرات وموادمخـدروالیت
کابل.

حکم مورخ 1397/1/4
سیزده سال و شش ماه حبس به اتهام قاچاق مقدار  4.500کیلـوگرام
هیروئین
به اساس اطالع تیلفونی مدیریت اطالعات و تحقیقات به مدیریت مبارزه علیه مـواد
مخدر والیت هرات مبنی بر اینکه در یک عراده موتر نوع کروال یک مقدار مـواد
جابجا گردیده و قصد انتقال آنرا به کشور ایران دارد .مدیریت مبارزه علیـه مـواد
مخدر والیت هرات بعد از اخذ اطالع داخل اقدام شده واسطه مذکور را در مـرز
بین افغانستان و ایران متوقف و مورد تالشی قرار داده که در نتیجه مقـدار 4.500
کیلوگرام هیروئین بدست امده و به ارتباط آن یکتن دستگیر می گردد.
قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و
مواد مخدر والیت کابل گردیده محکمه در جلسـه قضـائی مـورخ 1397/1/4
159
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اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

خویش متهم را در قضیه قاچاق مقدار  4.500کیلوگرام هیروئین وفق صراحت بند
( )5فقره ( )1ماده ( )302کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سیزده
سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات می نماید هکذا مبلـ  12هـزار
تومن ایرانی ،دوسیت موبایل و یکعراده موتر حامل مواد مخـدر و مقـدار 4.500
کیلوگرام هیروئین بدست آمده نیز طبق صراحت ماده ( )32قانون جدید مبارزه علیه
مسکرات و مواد مخدر قابل مصادره دانسته شده است.
 :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخـدر
والیت کابل
 .1گزارش
محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ
( 1397/1/1الی  )1397/1/31تعداد ( )35دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخـدر
را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نمـوده اسـت .در
ارتباط به اين قضايا  ،به تعداد ( )35نفر به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر گرفتار
شده از این تعداد ( )4تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی الـزام برائـت
و()31تن قرار ذيل مجازات گرديده اند.
 حبس  5 – 1سال 18نفر.
 حبس  15 – 5سال 9نفر.


و حبس  20 – 15سال 4نفر.

همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار ( )38764/902کیلـوگرام مـواد
مخدر کشف و ضبط گردیده است.

تعد

ق

اد

تصمیم قضائی

مقدار مواد

یه

شماره

نوع قضیه

ض

جدول شماره ( ) 2بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و
مواد مخدر والیت کابل طی ماه حمل سال  1397می باشد
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4

تریاک

11

893/55

11

5

موادکیمیاوی

5

 31505لیتر

5

6

مشروبات
الکولی

تعداد متهم
3

چرس

1

57

1

1

مجموعه

تعداد برایت

تعداد محکوم

 5 - 1سال حبس

 15 - 5سال حبس

2

مورفین

6

104/152

6

6

1

1

3

1

165لیتر

1

1

35

38764/902

35

4

4

1

8

7

1

5

2

3

31

حبس

1

هیروئین

11

40/2

11

11

8

3

 20 - 15سال

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

18

9

4

 .2خالصه حکم صادره محکمۀ اسـتیناف مبـارزه علیـه مسـکرات و مـواد
مخدروالیت کابل.

حکم مورخ 1397/1/15
 10سال حبس به اتهام قاچاق مقدار  57کیلوگرام چرس

به تاریخ  1396/9/6موظفین قوماندانی امنیه ولسوالی دولت اباد والیت بلـخ در
پوسته بازار آن ولسوالی یکعراده موتر نوع کوال را امر تو قف می دهد امـا مـوتر
مذکور به اشاره موظفین اعتنا نکرده از پوسته تالشی فرار می نماید موظفین عـراده
مذکور را بعد از فاصله یک کیلومتری متوقف و مورد تالشی قرار مـی دهنـد در
جریان تالشی از داخل موتر مقدار  57کیلوگرام چرس دریافت و به ارتباط قضـیه
یکتن دستگیر می گردد.
قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه مبارزه علیه مسکرات و مـواد
مخدر والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  1396/12/2خـویش
161
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متهم را در قضیه قاچاق مقدار  57کیلوگرام چرس طبق بنـد ( )7فقـره( )1مـاده
( )305کود جزا به مدت  10سال حبس تنفیذی و در قضیه نداشتن الیسنس طبـق
ماده ( ) 66قانون ترافیک جاده به مبل یکهزار افغانی جزای نقـدی محکـوم بـه
مجازات می نماید .همچنان طبق مواد ( )19و ( )59قانون مبارزه علیه مسکرات و
مواد مخدر به مصادره یک سیت موبایل معه سیمکارت آن و یکعراده مـوتر نـوع
کروال حامل مواد مخدرو طبق ماده ( )16قانون متـذکره بـه محـو مقـدار 57
کیلوگرام چرس بدست آمده نیز اصدار حکم گردیده است.
اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف مبارزه علیه مسـکرات و
مواد مخدر والیت کابل گردیده و محکمه درجلسه قضایی مـورخ 1397/1/15
خویش متکی به ماده ( )267قانون اجراآت جزائی فیصله محکمه ابتدائیـه مبـارزه
علیه مسکرات و مواد مخدر را مورد تائید قرار داده است.
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