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از متحدالمالهای ستره محکمه
متحدالمال شماره(  ) 362 - 191مؤرخ 1291/1/32

داراالنشاء شورای عالی :
رياست محتر عمومی امنيت ملوی پينونهاديه خوويا را بنورل بيول بمقوا محتور
ستره محکمه تقديم نموده است.
((طوريکه مقا محتور در جريوان هسوتند کارمنودان رياسوت عموومی امنيوت ملوی
جهت جلووگيری و خنیوی نموودن فعاليوت هوای دشومن شوب روز طوور خسوت ی نوا
پذير کار و فعاليت مينمايند.
کووه در زمينووه دسووتاورد هووايی نيووز داشووته و عوواملين فعاليووت هووای تروريسووتی را
گرفتار و به ارگان های عدلی و قضائی کنور سپرده اند.
اما متهمينی که از طرف رياست عموومی امنيوت ملوی بوه څوارنوالی معرفوی و از
آن طريق به محاکم محتور کوه از طورف مسوئولين محواکم در هور قضويه بمنظوور
اخذ توضويحات هيئوت گرفتواری امنيوت ملوی را مطالبوه مينماينود  ،زمانيکوه هيئوت
گرفتاری از ولسوالی ها عاز مرکز مي ردند هويت انها افنا گرديوده نوه تنهوا در
جريان محکمه در مقابل متهمين دست ير شده قرار مي يرند بلکه در کموين دشومن
و يا حمله تهاجمی در هن ا مراجعه به محاکم مواجه مينوند .
بطووور میووال نظوور بووه در خواسووت څووارنوالی و محوواکم جهووت اخووذ توضوويحات و
احضووار موودير امنيووت ملووی ولسوووالی صووبری  ،نووامبرده بتوواري  2023/1/12حووين
مراجعه به مرکز در کمين دشمن روبرو گرديوده در نتيجوه بوه اسواک کموو نيورو
های اردو ملوی از کموين دشومن نجوات داده شوده  ،اگور کموو اردو ملوی نموی بوود
موودير امنيووت بووا ( )20نفوور سووربازان ا از طوورف دشوومن شووهيد و يووا هووم اسووير
ميندند.
بنا ًء از مقوا محتور خواهنومنديم بمراجوذ بيورب هودايت خواهنود فرموود توا جهوت
روشن شدن قضايا  ،معلوموات هوای ضوروری خوويا را بصوورت کتبوی از نوزد
ادارات بيرب رياست عمومی امنيت ملی اخذ نمايند تا از افنای هويت کارمنودان
و از تلفات اينان جلوگيری بعمل آيد)).
مقا محتر ستره محکمه طی حکم موور  2023/22/20هودايت فرمووده انود کوه
(رياست تدقيق و مطالعات ! در مورد ابراز نظر صورت گيورد) حسوب هودايت ،
رياست محتر تدقيق و مطالعات در مورد بيالً ابراز نظر نموده اند:
((پيننهاد فوق الذکر در موورد اينکوه اشوخاه کوه از طورف رياسوت "ی" امنيوت
ملووی بووه څووارنوالی معرفووی مي ووردد و از آن طريووق دوسوويه آن بووه محکمووه ارسووال
مي وووردد مسوووحلين محووواکم بخووواطر توضووويحات کارمنووودان موووارا مطالبوووه و از آنهوووا
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توضيحات ميخواهند که اين کار منجر به افنا شدن کارمنودان و سوبب تلفوات آنهوا
مي ردد بدين لحاظ بهتراسوت معلوموات را کتبوی از ادارات مربووط مايوان مطالبوه
نمايند.
در مورد قابل ياد آوری است که مطابق ماده ( 12و  )21قانون اجراآت جزائی ،
څارنوال و محکمه ميتوانداشخاصی راکه از حقايق مربووط بوه جور ومنخصوات
مظنون يا متهم و يا ساير حاالت مربوط بوه قضويه جرموی معلوموات داشوته  ،و يوا
مطابق احکا قانون بيان يا حضوور او را در اجوراآت تعقيوب عودلی مفيود و موحرر
تنووخين نمايوود  ،بحضووور مکلووف سووازد  ،کووه حضووور اشووخاه بخوواطر تووأمين
عدالت در قانون پنبينی گرديده است.
ولووی اگوور امنيووت فزيکووی کارمنوودان رياسووت امنيووت ملووی در خطوور باشوود  ،در قوود
نخست معلومات موورد ضورورت کتبوا ً از مرجوذ مربوطوه خواسوته شوود و بوه آن
اکتفاء گردد  ،و در صورتيکه نياز مبور بوه حضوور کارمنود امنيوت ملوی احسواک
گردد  ،محکمه با رعايت قواعد محافظوت شوهود منودرص فصول هفوتم  ،بوا ،اول ،
قانون اجراآت جزائی  ،اظهارات کارمند متذکره را در عد حضور متهم اسوتمای
و از عد افنای هويت کارمند امنيت ملی به اداره مربوطه آن اطمينان دهند)).
مطلب مورد استهداء و نظر تدقيقی مرتب برآن در جلسه مور  2027/2/7مقوا
محتر شورايعالی مطرل و طی تصويب شماره ( )32هدايت بيل صدور يافت:
((نظر رياست تدقيق و مطالعات تائيد است  ،متحدالماالً بوه تموا محواکم و ادارات
بيرب تعميم گردد)).
مراتب مندرص تصويب شماره فوق بدينوسيله به عموو محواکم اسوتيناف واليوات و
مراجذ مربوط اخبار گرديد تا آنرا به مراجذ بيرب تعميم نموده مطابق بوه آن در
زمينه اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
متحدالمال شماره(  ) 226 - 362مؤرخ 1291/3/12
داراالنشاء شورای عالی:
قبالً مقا محتر شورايعالی ستره محکمه طی بخوا ( )،مصووبه شوماره ()320
مور  2022/7/13چنين هدايت فرمووده بودند((:صوالحيت رسويده گوی قضوايای
اختطوواف کووه منجوور بووه قتوول مختطووف گووردد نسووبت شووديد تربووودن جوور قتوول از
صالحيت ديوان های جزای عمومی محواکم ميباشود )) کوه هودايت کامول مصووبه
شووماره فوووق طووی متحوودالمال( )2322الووی ( )2327مووور 2022/7/27بووه عمووو
محاکم استيناف و مراجذ مربوط اخبار گرديده است
اکنون انضما نامه شماره ( )127مور  2027/2/17رياسوت محتور دفتور مقوا
سووتره محکمووه جوودول پي يووری مصوووبه شووماره( )2مووور  2027/2/22شووورای
محتر عالی حاکميت قوانون و مبوارزه عليوه فسواد اداری مواصولت ورزيوده اسوت
کووه در شووماره (دهووم ) جوودول فوووق الووذکر از سووتره محکمووه تقاضوواء بعموول آمووده تووا
فيصله قبلی خوينرا در مورد رسيده گی به جرايم اختطاف غور و بررسی مجدد
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نمايند تا قضايای اختطاف که منجر به قتل مختطف گردد از طريق محواکم جورايم
عليووه امنيووت داخلووی و خووارجی بووا در نظوور داشووت ميعواد تعيووين شووده قووانونی مووورد
رسيده گی قرار گيرد.
حينيکه تفصيل جريان موضوی معه جميوذ سووابق مربووط بوه موضووی در جلسوه
مووور  2027/2/17مقووا محتوور شووورايعالی سووتره محکمووه مطوورل گرديوود ،طووی
تصويب شماره ( )212هدايت بيل صدور يافت:
(( صالحيت رسويده گوی قضوايای اختطواف منجور بوه قتول کوه قوبالً بوه ديووان هوای
جزای عمومی تفويض شده بود ،منبعد با در نظر داشت ميعواد تعيوين شوده قوانونی
به ديوان های جرايم عليوه امنيوت داخلوی و خوارجی و در والياتيکوه ديووان جورايم
عليوه امنيووت داخلوی و خووارجی وجوود نداشووته باشود مطووابق تنوکيل بووه ديووان هووای
امنيت عامه تفويض مي ردد.
موضوی غرض توحيد مرافق قضائی به جميذ محاکم متحدالماالً اخبار گردد)).
هوودايت فوووق مقووا محتوور شووورايعالی سووتره محکمووه بدينوسوويله بووه عمووو محوواکم
استيناف واليات و مراجذ مربوط متحدالماالً ابالغ گرديدتا آنرا بوه مراجوذ بيورب
تعميم نموده عندالموقذ مطابق آن اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
متحدالمال شماره(  ) 212 - 223مورخ 1291/3/32
داراالنشاء شورای عالی :
از آنجائيکووووووه حسووووووب هوووووودايت مصوووووووبه شووووووماره ( )132مووووووور 2072/3/2
شووووورايعالی سووووتره محکمووووه اوسوووو نوووور نقووووره خووووالن در شنووووماه اول و دو
سوووال قبووول مطوووابق مصووووبات کميسووويون دو سووويمينار ر سوووای محووواکم واليوووات
منعقووووده سووووال ( ، )2037نوووور هفووووت هووووزار میقووووال نقووووره خووووالن محاسووووبه و
بوووورای سووووال بعوووودی معيووووار انوووودازه ديووووت در دعوووواوی حووووق العبوووودی قضووووايای
جزائی قرار داده مينود.
بووور اسووواک هووودايت فووووق بمنظوووور تیبيوووت نووور ديوووت بووورای سوووال  2027نووور
وسوووطی خريووود فووووی گووورا نقوووره خووووالن در شنوووماه اول و دو سووووال  2023از
ريا سوووت عموووومی د افغانسوووتان بانوووو مطالبوووه شووود  ،بانوووو موووذکور مبنوووی بوووور
ارقووووامی کووووه از مارکيووووت لنوووودن بدسووووت آورده  ،فووووی گوووورا نقووووره خووووالن در
شنوووووماه اول سوووووال  2023را معوووووادل ( )07 ، 27افغوووووانی و نووووور فوووووی گووووورا
نقووووووره خووووووالن در شنووووووماه دو سووووووال  2023را معووووووادل ( )03 ، 27افغووووووانی
معلوموووات داده انووود کوووه اوسووو نووور هوووای فووووق فوووی گووورا مبلووو ()07 ، 172
افغوووانی را بدسوووت ميدهوووود و يوووو میقوووال نقووووره حسوووب هووودايت مصوووووبه ()302
موووور  2020/0/10مقوووا محتووور شوووورايعالی مبنوووی بووور مسوووايل فقهوووی معوووادل
پووونر گووورا معوووين شوووده اسوووت کوووه بوووا رعايوووت مصووووبه فووووق قيموووت مقووودار هفوووت
هوووزار میقوووال نقوووره خوووالن مطوووابق بوووه قيموووت هوووای ارايوووه شوووده از د افغانسوووتان
بانو حسب فارمول بيل:
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هفوووت هوووزار میقوووال نقوووره مسووواوی اسوووت بوووه ( )02000گووورا  ،قيموووت وسوووطی
يووووو گوووورا نقووووره طووووی شنووووماه اول و دو سووووال  2023مسوووواوی بووووه ( ، 172
 )07افغووووانی  ،بنووووا ًء قيمووووت هفووووت هووووزار میقووووال نقووووره معووووادل ( )02000گوووورا
عبوووووووارت اسوووووووت از ( )2 ، 003 ، 312 = 02000 × 07 ، 172افغوووووووانی بوووووووا
در نظرداشوووووت ارزيوووووابی فووووووق مبلووووو ( )2، 003 ، 312يوووووو مليوووووون و سوووووه
صووودو چهوووار هوووزارو شنصووود و بيسوووت و پووونر افغوووانی نووور ديوووت بووورای سوووال
( ) 2027جهوووووت رسووووويدگی بوووووه دعووووواوی حوووووق العبووووودی در محووووواکم  ،محاسوووووبه
گرديده است.
مراتووووب فوووووق طووووی پينوووونهاديه بووووه جلسووووه مووووور  2027/2/17مقووووا محتوووور
شوووورايعالی سوووتره محکموووه تقوووديم و طوووی تصوووويب شوووماره ( )207هووودايت بيووول
صدور يافت:
(( باسوووواک معلومووووات حاصووووله از د افغانسووووتان بانووووو نوووور وسووووطی فووووی گوووورا
نقووووره خووووالن طووووی شنووووماه اول و دو سووووال  2023مبلوووو ( )07،172افغووووانی
تیبيوووت و بوووا در نظووور داشوووت آن نووور مقووودار هفوووت هوووزار میقوووال نقوووره خوووالن
معوووادل ( ) 02000گوووورا بووووا رعايووووت مصووووبه کميسوووويون دو سوووومينار ر سووووای
محوووواکم واليووووات منعقووووده سووووال  2037منوووودرص صووووفحه ( )32ننووووريه سوووويمينار
مذکور مبل ( )2 ، 003 ، 312افغانی سنجا گرديده است.
بنوووا بووورآن مبلووو متوووذکره بحيوووس نووور ديوووت بووورای سوووال  2027تصوووويب شووود،
موووتن مصووووبه بوووه مقصووود توحيووود مرافوووق قضوووائی بوووه تموووا محووواکم متحووودالماالً
اخبار و در مجله قضاء و جريده ميزان ننر گردد)).
هوووودايت فوووووق مقووووا محتوووور شووووورايعالی سووووتره محکمووووه بدينوسوووويله بووووه عمووووو
محووواکم اسوووتيناف واليوووات و مراجوووذ مربووووط اخبوووار گرديووود توووا آنووورا بوووه مراجوووذ
بيرب تعميم نموده مطابق آن اجــــراآت مقتضی و قانـونی بعمل آرند.
متحدالمال شماره ( )232 -216مورخ 1291/3/21
داراالنشاء شورای عالی :
مقووا محتوور شووورايعالی سووتره محکمووه دررابطووه بووه اشووتراا وزيوور عدليووه و يووا
نماينده بوا صوالحيت آنووزارت و مسوحلين اداراتوی کوه منحيوس طورف قضويه قورار
مي يرنود در جلسوات شووورايعالی سوتره محکمووه غورض دفوای بهتوور طوی تصووويب
( )277مور  2027/1/27بيالً هدايت فرمودند:
(( بمنظور حمايوت وصويانت از حقووق عاموه رعايوت بوال انحوراف قووانين دفوای
بموقذ و مستند با ارائه معلومات کافی و همه جانبه از آن طبق هدايت مواده ()02
قووانون تنووکيل و صووالحيت قوووه قضووائيه حين وی کووه تقاضووای تجديوود نظوور رياسووت
عمومی قضايای دولت در جلسات شورايعالی ستره محکمه مورد رسويدگی قورار
مي يرد شخن وزير عدليه و يا نماينده با صالحيت آن وزارت با عضوو مسولکی
اداره قضووايای دولووت و مسووحلين بووا صووالحيت و وارد بووه قضوويه ادارات محکوول
6
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حضووور بهووم رسووانند رياسووت داراالننوواء حووين توودوير جلسووات شووورايعالی سووتره
محکمه مامول فوق را رعايت نمايد)).
از اينکه موضووی جنبوه عوا داشوته و ايجوا ،متحودالمال را مينمايود بدينوسويله بوه
عمو محاکم استيناف مرکز و واليات وزارت خانه هوا رياسوت محتور عموومی
امنيت ملی و اداره محتر عالی لوی څارنوالی متحدالماالً اخبار گرديد توا آنورا بوه
مراجذ بيرب تعميم نموده عندالموقذ مطوابق آن اجوراآت مقتضوی و قوانونی بعمول
آرند.

دوکتورعبدهللا عطائی

پیوست به گذشته

قانون جزای بین المللی

 22-2نا پديد کردن اجباری اشخاه
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اين جنايت ضد انسانی در احکا فقره /2ط ماده  7نظا اساسی دادگاه کيفری بين
المللی وارد شده است .
منری بين المللی جنايت اخفای قسری – نا پديد کردن اجباری – را چنين
تعريف کرده است.
اخفای قسری عبارت است از  -:بازداشت ،ناپديد کردن ويا اختطاف شخن ويا
مجموعۀ از اشخاه از سوی دولت ويا سازمان ســياســی ويا در تبانی از
ســوی دولت ،سپـس خــودداری از معلــومات دادن در قبال مصير ،آزادی و
جای وجود آنان به منظور محرو کردن اين افراد از حمايت های قانونی ".
برمبنای اين تعريف رو مجرمانه برآن است که جنايت کاران شخن ويا
مجموعه از اشخاه را با اختطاف بازداشت کرده و او را از انظار ناپديد می
کنند البته روشن است که چنين اقدامی از سوی دولت ويا سازمان سياسی مرتب
به آن ويا هم با تبانی از سوی دولت انجا می شود .
نقطه مهم در اين جنايت آن است که جهت نا پديد کننده اقرار ندارد که او شخن
ويا اشخاه نا پديد شده را از آزادی و حقوق آنان محرو کرده و از دادن
معلومات نسبت به مصير اينان در زنده ويا مرده بودن مجنی عليهم نيز
1
خودداری ميکند.
گفتنی اســت که در واقــذ حياتی بســياری از کنورهای جهان عر ،و جهان
سو چنين جنايتی ر داده و به ده ها تن از شهروندان به سبب اختالفات
سياسی ،مذهبی ويا نژادی قربانی نا پديدی اجباری شده اند .
آلمان نازی در بسياری از کنورهای زير اشغال آن طی جنگ جهانی دو به
اين جنايت دست زده است .همچـنانکه شـماری نه چندان کم از شهروندان
فلسطين از سالهای  2237و شهروندان لبنانی از سالهای  2272-2272به اين
سو قربانی نا پديدی گرديده اند .
و در تاري معاصر در سال  2222/2220پس از حمله عراق بر کويت در
حدود  300تن از اسرای کويتی به عراق منتقل گرديده علی رغم صادر شدن
قطعنامه های شورای امنيت مرتب به اين معضل بازهم مصير آنان تا کنون
مجهول است .
ارکان جنايت نا پديد کردن اجباری :

 -1د .محمود شريف بسيونی – مرجذ سابق ه .112
 آنتونيوکاسی سه ،حسين پيران ،زهرا موسوی ،مرجذ سابق ه .23 احمد عبدالحکيم عیمان – الجرائيم الدوليه ،مرجذ سابق ه .227 ضاری خليل ،باسيل يوسف المحکمة الجنائيه الدوليه مرجذ سابق ه .2228
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از آنچه که در ملحق نن ماده  7نظا اساسی دادگاه کيفری جهانی آمده است
دانسته می شود ،هن امی ميتوان در صدد رسيدگی به جنايت اخفای قسری بود
که پنر رکن بيل در آن فراهم باشد:
 -2ماهيت افعال ناپديد کردن اجباری
 -1انکار از افعال مادی ناپديد کردن
 -0علم شخن قائم بر اعمال اخفای قسری و عد اعالن از آن
 -3ارتکا ،جر به نيابت از دولت ويا سازمان سياسی به نفذ سياستهای دولتی
 -2جلوگيری از مجنی عليه در برخوردارشدن از حمايتهای قانونی .
پيوست ماده  7اساسنامه دادگاه توافر قصد جنائی عا را در داشتن علم و اراده
به اضافه قصد جنائی خاه را در داشتن قصد و نيت انجا فعل به عنوان جزئی
از حمله عليه شهروندان را الزمی دانسته و افزوده است که برای فراهم شدن
اين جنايت به اضافه اوصاف سابق بايد متهم به حرمان مجنی عليهم از آزادی
اعتراف نداشته و هيچ گونه معلوماتی از اماکن و جای ن هداشت آنان نيز ندهد.
ب و نه ای که جنايت کار هن ا انجا فعاليتهای نا پديد کردن قسری اعال نمايد
که او در انجا چنين اقداماتی از سوی دولت اجازه داشته بلکه آن را به منظور
حمايت از مصالح عليای دولت ويا سازمان سياسی معينی انجا ميدهد .فقهای
قـانون جزای بين المللی در اين راســتا نمونه کردار و رفتار حــز ،بعس عراق
را در زمان صدا حسين ياددهانی ميکنند که اين حز ،و دست اه های
استخباراتی آن آمروناهی مطلق دولت و ملت بوده بازداشتها ،اختطافها و
تجاوزات بی حد و حصری را عليه کليه طوائف ملت عراق انجا دادند .
از اين جهت است که منری بين المللی وسيله ای را برای حمايت شهروندان
غيرنظامی نيافته جزآنکه اين اقدامات را جنايت بين المللی و ضد انسانی شمرده
و آن را در اختصاه دادگاه کيفری بين المللی وارد کند .زيرا دولت ويا
سازمانهای مرتب به آن شهروندان خود را مورد تجاوز اخفای قسری قرار داده
و با پي يری چنين سياستی دروازه های قضای داخلی به روی شهروندان بسته
1
می شود.
 22-20تفرقه نژاد پرستانه
جنايت تبعيض نژادی در فقره  /2د ماده  7نظا اساسی دادگاه کيفری جهانی
وارد گرديده و تصريح شده است که عناصر ايجاد کننده اين جنايت عبارت است
از" تصرف غيرقانونی در چهارچو ،نظا حاکم و محسساتی قائم براعمال
سرکوب رانه ٬و تسل جوئی منظم از سوی گروه نژادی عليه گروه ويا گروه
های نژادی دي ر" .
 -1د .عبدالفتال حجازی  :المحکمة الجنائيه الدوليه ،مرجذ سابق ه .317
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البته از تعبيرات اساسنامۀ مزبور معلو است که مميزه آشکار اين رو
غيرقانونی مخالفت آن با روحيه برادری انسانی است ،و از اين جهت کنفرانس
بين المللی اجناک در سال  2232منعقد گرديده و به ادعاهای آلمــان نازی مبنی
بر بـرتـری نســل آری از نســلهای دي ــر پاس داده و در مقرره های آن تاکيد
نموده اند .که " جنسهای متمايز انسانی وجود ندارد ".و برای نخستين بار تحريم
نژاد پرستی در ورائق بين المللی لوائح نورنمبرگ و توکيو در سال 2232
تصريح گرديد .همچنانکه در ماده اول اعالميه جهانی حقوق بنر آمده است "
همۀ انسانها آزاد به دنيا آمده و در کرامت انسانی و حقوق برابر بوده و همۀ آنان
از عقل و ضمير برخوردار بوده و بايد با يکدي ر با رول برادری رفتار کنند ".
و درماده دو آن آورده است " همۀ انسانها از کليه حقوق و آزاديهای وارده در
اعالميه برخوردار بوده و هيچ نوی تميير و تمايزی به سبب نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،دين ،آرای سياسی ،يا اصل دينی و اجتماعی ٬رروت ،و جای تولد ويا هر
وضعيت دي ری وجود ندارد" .
توافق نامه بين المللی منذ کليه اشکال و انوای تبعيض نژادی در سال  2232با
بيان مقصود از تبعيض نژادی در واقذ دائره تجريم بسياری از رفتارهای
غيرانسانی را گسترده نموده تا دادخواستی از آن در جلو دادگاه های کيفری
جهانی ممکن باشد ،زيرا در ماده اول اين توافق نامه آمده است که مقصود از
تعبير تبعيض نژادی وارد در توافق نامه هرگونه تمييز ٬استیناء ٬قيد و شرط و
منعی است که براساک نژاد ،رنگ ،نسب اصل ملی و ارنيکی است که اعتبار
دادن به آن به منظور تعطيل ويا ندانم کاری و عد اعتراف بحقوق انسانی ويا
آزاديهای اساسی بوده که در ساحه های عمل سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهن ی ويا هر مجال دي ری از مجاالت زندگی عمومی باشد .پس از اين جهت
است که توافق نامه اتخاب هر نوی تدبير قانون مند ساختن محروميت مجموعه
ويا مجموعات انسانی دارای ،رنگ ،نژاد ،نسب ،آيين ،مذهب ،ويا مميزه ای را
از منارکت در زندگی سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی ويا فرهن ی کنور ويا ايجاد
موانذ و خلق حالتی که از رشد و توسعه اين گروه ها بخصوه که محروميت
از آزادی ويا حقوق اساسی آنان را همانند حق کار ،حق تنکيل اتحاديه های
قانونی ،حق آموز يافتن ،حق رفت و برگنت به کنور ،حق انتقال و اقامت،
حق تعبير از رأی ،و حق تجمذ های مسالمت آميز را متضمن باشد جنايت بين
المللی دانسته و مستوجب مجازات بين المللی نيز ميداند.
خالصه برآنکه رکن مادی اين جنايت زمانی فراهم مينود که فردی يا مجموعه
ای از افراد معين که براساک جنســيت ،رنگ ويا عقــيده از مجمــوعـات
انســانی دي ر در کنور فرق دارند از بعضی حقوق آنان همانند حق کار،
مأموريت دولتی ويا استفاده از خدمات عمومی همانند رفتن به قضاء ويا مدارک
محرو گرديده ويا از تنکيل دادن اتحاديه ها و بنيادها ،و حق تجمذ مسالمت
10
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آميز ،ازدواص با طوائف دي ر جلوگيری شده ويا به سکنی دادن آنان در مناطق
فقير ننين ،ويا مصادره امالا غيرمنقول آنان الزا شوند.
اما رکن معنوی اين جنايت طوريکه از نصوه قانونی و شرل فقهاء معلو
است به اضافه علم و ارادۀ متهم بايد قصد جنائی خاصی را نيز در برداشته باشد
که همانا قصد تسل  ،و اعمال فنار و احساک استضعاف بر مجنی عليهم و نيت
1
متهم در همکاری نظا حاکم و سهم گيری در اجرای سياست آن است .
22-22ساير جرائم
ساير اعمال غيرانسانی که از نظر شدت و حدت منابه اعمال غيرقانونی و
جرائم مذکور است .مانند :تحميل عمــدی رنر شديد و صــدمه جدی به بدن يا
ســالمت جســمی و روحی از جمله جرائم ضد انسانی به حسا ،می رود.
ازاينکه منری بين المللی جرائم ضد انسانی را محدود نموده و چهارچوبه
صالحيتهای دادگاه کيفری را برشمرده است در پايان خواسته است که دست
قضاء جهانی را در رسيدگی به هر جنايتی که ضمير انسانی را خـدشــه دار
نمـوده و به هـر علتی که هسـت حاکميـتهای داخلی به آن رسيدگی کرده نميتوانند
را بازگذاشته و قاعده عامی را وضذ کرده است که براساک آن بتواند اختصاه
قضای جهانی برهر نوی جنايتی که به پايه جنايتهای منصوه برسد منعقد شود.
به عنوان میال ارتکا " ،ربودن اشخاه" در شرايطی که از جرائم عليه
بنريت تلقی ننود به موجب کنوانسيون آمريکائی مبنی بر ربودن اشخاه به
عنوان جرمی تلقی است که در قلمرو صالحيت جهانی قرار دارد ،.اين ابتکار
2
اگرچه منطقه ای است در سطح جهانی مورد پذير قرار گرفته است .
درماده  70اساسنامه دادگاه کيفری جهانی آمده است در موارد ادای شهادت
دروغ ،ارائه مدارا جعلی ،دخالت در امر شهادت شهود فساد يا رشوه دهی به
کارکنان ديوان ،يا انتقا گيری از کارکنان ديوان به دليل انجا وظايفنان دادگاه
جهانی ميتواند متهم را به حداکیر پنر سال حبس يا به پرداخت جزای نقدی
محکو کند ،همچنانکه کنورهای عضو اساسنامه متعهد شده اند که در ارتباط
 -1د .علوی عبودالقادر القهووجی :القوانون الودولی الجنوائی ،مننوورات حلوب ،بيوروت ه
.233
 د .غازی حسن صبارينی ،الوجيز فی حقوق االنسان ،عمان ،االردن ه .122 د .دمحم سليم غزوی :جريمة ابوادة الجونس البنوری ،شوبا ،الجامعوه ،االسوکندرية 2271ه  03وما بعد آن .
 د .عبدالفتال حجازی ،مرجذ سابق ه  301و مابعد آن . احمد عبدالحکيم عیمان ،مرجذ سابق ه .272 د .ضاری خليل ،باسيل يوسف ،مرجذ سابق ه .222 ويليا شبس ،سيد باقر مير عباسی مرجذ سابق ه .003 -2د .دمحم جواد شريعت باقری ،مرجذ سابق ه .212
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به جرائمی اين ونه که در سرزمين آنان ويا توس اتباعنان ارتکا ،يابد
مقرراتی متوافق با اساسنامه تدوين می کنند ،از سوی دي ر ديوان کيفری جهانی
ميتواند اشخاه حاضر در آن را که مرتکب سوء رفتار يا اخالل جلسات
1
گرديده ويا از دستورات آن نا فرمانی می کنند مجازات نمايد .
داننمندان حقوق جزای بين المللی با آنکه در پذير حالتهای فوق اعتراض
نداشته اما پذير عنوان ساير جرائم را بدون شمار انوای جرائم و تحديد
ارکان و عناصر تنکيل دهنده آن را تا حد زيادی با مبدأ منروعيت جنايت
متعارض ميدانند گذشته از آنکه تعيين نبودن جرائم به شکل دقيق پيوسته
اختالفاتی را در مواضذ کنورها بوجود اورده است زيرا هر کنوری اين نن
قانونی را نظر به مصلحت حاکميت سياسی ،وخلفيه های اجتماعی ،فلسفی و
دينی جامعه های خود تفسير ميکند و در جلسات و مذاکرات مختلف اننای
اساسنامه "ر " همزمان با آنکه کنورهای غربی و آمريکای التين بر آن بودند
تا دائره شمول اين نن را هرچند گسترده سازند کنورهای عربی و اسالمی بر
آن بودند که دائره اين نن هر چند محدود شود تا با قاعده منروعيت جرائم و
عقوبات و ممارستهای اجتماعی ،اخالقی و دينی متوافق تر باشد .از آن سبب
است که در پيا درآمد و اعمال مقدماتی ماده  7اساسنامه ضواب و اصول
تفسير اين فقره را توضيح داده و گفته است .
تفسير فقره  7/2جرايم ضد انسانی
فقره اول پيا درآمد ماده هفتم نظا محکمه جزای بين المللی ويژه انوای و
ارکان جنايتهای ضد انسانی برآن ميدارد که در تفسير اين جنايت ها بايد مبدأ
قانونی بودن جنايت ،و قانونی بودن مجازات که در ماده  11نظا محکمه جزای
بين المللی آمده است بايد مراعات شود .و براين مبنا فقره  7/2تصريح کرده
است ،نظر برآنکه ماده  7مرتب به قانون جزای بين المللی است ،بايد احکا آن
به شکل دقيق و متوافق با رول ماده  11تفسير گردد ،زيرا جنايت هـای ضـد
انسـانی وارده در ماده  7از خطـرناا تـرين جنايت هائی است که ن رانی
جامعه بين المللی را بران يخته و متضمن مسئوليتهای جنائی افراد در چارچو،
2
قانون بين المللی است که کليه نظامهای قانونی جهان به آن اعتراف دارند.
 -1د .سيد باقر مير عباک ،مرجذ سابق ه .70
 - ( 2موواده  11نظووا اساسووی محکمووه جووزای بووين المللووی زيوور عنوووان "جنايووت بايوود
منصوه و قانونی باشد" آورده است .
 -2هيچ شخن به موجب اين نظا مسائله نمينود م ر آنکه سلوا او هن ا رويداد آن
جنايتی باشد که در اختصاه اين محکمه وارد است .
 -1جنايت بايد تعريف دقيقی داشته و توسعه دادن مفهو آن از راه قيواک مجواز نيسوت و
در صورت غامض بودن ،تعريف جنايت به نفذ متهم تفسير مي ردد.
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پس بنا به توضيحات سابق چنين خالصه ميکنيم که ماده  7نظا محکمه جزای
بين المللی و ملحق های مرتب به آن جنايت های ضد انسانی را از حيس شناخت
و توصيف برشمرده و اين رو بيان ر پينرفت و توسعه قانون جزای بين
المللی است که از مرحله عرفی بودن به منصوه بودن ارتقاء کرده است .و
بدين سان بايد در هر جنايتی از جنايتهای ضد انسانی سه رکن بيل فراهم باشد :
اول  -:جنايت ضد انسانی بايد وفق سياست دولتی ،و به شکل سازمان يافته انجا
شود چه دولت خود دست اندرکار جنايت بوده ،ويا از گروه غير دولتی تبانی
کرده و آن را بر کردار ضد انسانی تنويق کند.
 -0مفهو اين ماده منحصر به جنايت های وارده در خود آن بوده ،و رو هوای جنايوت
کارانه دي ری که در قانون بين المللی آمده باشد ،و در چارچو ،نظوا اساسوی محکموه
وارد نيست آن جنايت ها را شامل نموی شوود ،و در مطالعوه نون مواده  11ميتووان گفوت
که اين ماده سه مبدأ بيل را در بر دارد .
اول  -:مبدأ قانونی بودن جنايت ،زيرا فقره  11/2تصريح ميدارد که جنايت کوار زموانی
وفق اين نظا محاکمه می شود که رو آن وفق همين نظا جنايت شمرده شود .
دو  -:هن ا تعريف جنايت وفق اين نظا بايد در تعريف آن زياده روی و قياک ننوود،
و هرگونه پوشيدگی به نفذ متهم تفسير می شود .
سو  -:فعل جنايت به حسب نظا اساسی اين محکمه بدان معنا نيست کوه افعوال دي وری
به حسب قانون بين المللی جنايت نبوده باشد ،اموا چنوين جنايوت هوائی از چوارچو ،نظوا
اساسی محکمه جزای بين المللی خارص است .بدان معنا که ممکن است افعال دي ری از
ن اه قانون بين الملل جنايت باشد ،اما در نظا اساسی محکموه وارد نبووده و از حوصوله
اختصاه قضائی آن نيز بيرون است و در توضيح ايون نقطوه مهوم فقوره  11/0از نظوا
اساسی صراحتا ً ياد آور شده است .مبدأ قانونی بودن جنايت که در ماده  11نظا اساسی
آمده است ،با نصوه متعلق به جنايت شمردن افعال معينوه در ايون نظوا دارای ارتبواط
مستحکمی است .بودان معنوا کوه زموانی "فعول موادی" در اختصواه محکموه جوزای بوين
المللی وارد می شود که آن فعل فقو از سووی نظوا اساسوی محکموه جنايوت دانسوته شوده
باشد .از اين سبب است که نصوه وارده در نظوا اساسوی بوا نصووه جنوائی دي وری
که ضمن قواعد بين المللی آموده باشود ارتبواطی نودارد ،و قاعوده قوانونی بوودن جنايوت در
اين نظا مانذ وجود جنايوت هوای دي وری در چوارچو ،قووانين جزائوی جهوانی و قواعود
جنايت شمردن افعال دي ری نمی باشد .از آن جمله افعال جنايوت تروريسوت بوين المللوی
می باشد کوه بوه حسوب توافوق ناموه "ژنيوو" در مبوارزه بوا تروريسوت در سوال  ،2270و
توافق نامه اروپوائی جلووگيری از تروريسوت در سوال  ،2277و جنايوت گروگوان گيوری
در سووال  2272و جنايووت هواپيمووا ربووائی ،و توافووق نامووه تحووريم تجووارت مووواد مخوودر ،و
شستنوی پول بوده که کليه اين افعال وفق قوانين بوين المللوی جنايوت بووده ،اموا از اينکوه
در نظا اساسی محکمه جزای بين المللی وارد نيست از اختصاه نظور آن نيوز بيورون
است .
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دو  -:اق دا ضد انسانی از جمله موارد معينی باشد که در ماده  7نظا محکمه
جزائی بين المللی وارد شده است.
سو  -:جنايت مزبور به شکل گسترده و منظم انجا گيرد زيرا رکن سياسی
1
بودن اين جنايت آن را از يو جنايت داخلی به جنايت بين المللی تبديل می کند.
الف  -تفسير اين ماده بايد با احکا ماده  11نظا اساسی متعلق به مبدأ " قانونی
بودن جرايم و مجازات " مرتب باشد .
 – ،دو آنکه جر غير منصوه در چهارچو ،حمله گسترده ،و منظم عليه
شهروندان غيرنظامی ،و توافر علم و اراده برانجا افعالی باشد که در فقره 7/2
اساسنامه تصريح گرديده است مبنی برآنکه عمل جرمی با داشتن نيت و اراده و
به عنوان سياست دولتی ويا باتبانی با دولت باشد .
باآنهم شرط نيست که اين افعال در چهارچو ،عمل نظامی انجا گرديده ويا
فاعل آن از کليه جزئيات آن مطلذ باشد .
همچنانکه در پيا درآمد اين ماده " "7آمده است درصورتيکه دولت ويا سازمان
دولتی از اعمال غيرقانونی پنتيبانی کرده ويا تنويق نمايد عمل غيرقانونی از
جنايتهای بين المللی شمرده شده و اختصاه دادگاه کيفری برآن منعقد است.
گفتنی است که ورود چنين نصی در اعمال مقدماتی اين ماده ن رانی شماری از
کنورهای اسالمی و عربی را بران يخته و در جلسات ر و نيويارا به شکل
غير رسمی ابراز ن رانی کرده اند که ننايد روزی مقامات اين کنورها در
ازای ممارست های دينی ويا اعراف کنورهای شرقی در برابر دادگاه جهانی
قرار گيرند ،زيرا شايد بسياری از ممارستهای اجتماعی و مذهبی همانند کار
همسر درخانه ،و التزا به عده وفات در خانه زوص ويا روا بودن معاشرت
جنسی بدون موافقت زوجه نوعی از استرقاق ،ويا سلب آزادی ويا زورگيری
جنسی به حسا ،رود.
به خصوه آنکه شايد گفته شود سکوت کنورهای شرقی و اسالمی از چنين
عاداتی خود رفتار منظم و به معنای پذير اين ممارستها بوده و اگر با اين
اقدامات مخالفتی ميداشتند بايد قوانينی را وضذ ميکردند که اين عادات و رسو
را غيرقانونی می دانست درحاليکه کنورهای اسالمی و عربی اصرار ورزيده

 -1دکتر محمود شريف بسيونی  :المحکمة الجنائيه الدولية ،مرجذ سابق ه .222
 دکتووور فتوووول عبووودهللا النوووابلی  :القوووانون الووودولی الجنوووائی ،دارالمطبوعوووات الجامعيوووة،االسکندرية  1001ه . 112
 دکتر عبدالوها ،حومد  :االجرا الدولی ،جامعة الکويت 2277 ،ه . 120 دکتر عبدالفتال حجازی  :المحکمة الجنائية الدولية ،مرجذ سابق ه . 37714
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اند  .که نبود قوانين داخلی در تغيير اين عادات و رسو به معنای مخالفت از
1
موارد قانونی منصوه در اساسنامه و نن ماده " "7نمی باشد.

 -1ضاری خليل ،مرجذ سابق ه .220
 د .عبدالفتال حجازی مرجذ سابق ه .337 حسين پيران ،اردشير امير ارجمند ،مرجذ سابق ه .2715
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به گذشته

پیوست

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

مبحث چهارم
در بیان قواعد و اساساتی که در میان بینه و سوگند مشترک اند
1
 -2البينه علی المدعی واليمين علی من انکر:
ترجمه :آوردن بينه بر دو مدعی و ادای سوگند بر عهدۀ انکار کننده است.
اين لفظ حديس شريف نبووی (ه) اسوت کوه ترموذی و بيهقوی آن را روايوت کورده
اند ،و در ميان فقهاء در اين امر که اربات دعوا از جانب مودعی خواسوته مينوود،
اختالفی نيست ،و حکمت در اين مورد اين است که جانوب مودعی ضوعيف اسوت،
زيرا او ادعايی دارد برخالف ظواهر ،پوس ارائوه حجوت قووی بور او الز اسوت توا
طرف ضعيف را تقويت نمايد و حجت قووی عبوارت اسوت از بينوه و بينوه عوا تور
از شهادت است ،و طرف مدعی عليه قوی است زيرا اصل عود مودعی بوه اسوت
(تا زمانيکه اربات ن ردد) پس به سوگند که حجت ضعيف اسوت در جانوب مودعی
عليه اکتفاء بعمل آمد.
در حکم به بينه حضور خصم (مودعی عليوه) ،يوا حضوور نايوب وی در حوين ادای
شهادت شهود ،در صوورتيکه خصوم در تحوت واليوت قاضوی حضوور داشوته باشود
شرط است و اگر در تحت واليت قاضی نباشد ،قاضوی شوهادت شوهود را اسوتمای
نمايد و آن را به قاضی که مدعی عليه تحت واليت اوست نوشته و ارسوال نمايود،
و شرط است که بينه فرستاده شده را قاضی مکتو ،اليوه بوه مودعی عليوه يوا نايوب
وی قراءت نمايود و آن گواه بوه اصودار حکوم بپوردازد ،زيورا نوه بور ضورر شوخن
غايب و نه به نفذ وی بدون حضور وی و يا نايوب وی حکوم نموی شوود ،م ور در
برخی از مسايل.
حديس اين با ،را اين گفتۀ پيامبر (ه) تائيد می کند« :شاهداا او يمينه» 2يعنوی
 -1شرل القواعد الفقهيه ه  ،070 ،032الموسوعۀ الفقهيه  101/2و مابعودها ،و بدايوۀ
المجتهد 207/1
 -2حديس :شاهداا او يمينوه ...فوی صوحيح البخواری  ،112/0و صوحيح مسولم ،211/2
 – 210و اصل در بخاری چنين است :اشعس بن قيس گفت :بين من و شخصوی دي وری
در مورد يوو چيوز دعووی بوود ،پوس نوزد رسوول خودا بوه دادخوواهی رفتويم پوس فرموود:
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دو شاهد تو بايد شهادت بدهند يا او را سوگند بدهی.
و هم چنان حديس « :لو يعطی الناک بدعواهم الدعی أناک دمواء رجوال و امووالهم
ولکن اليمين علی المدعی عليه 1».اگر به مرد به مجرد دعوای شان آنچوه را کوه
ادعا می کنند داده شود ،قطعا ً مردمانی خوون هوای مردموانی را و موال هوای شوان
را ادعا خواهند کرد ولکن بر مدعی عليه سوگند است.
و در روايت بيهقی آمده است « :البينۀ علی المودعی و اليموين علوی مون انکور ».و
از راه های اربات دعووی ايون اسوت کوه قاضوی بوه شواهد و قسوم حکوم صوادر کنود،
بدليل حديس شوريفی کوه مسولم در کتوا ،صوحيح خوويا روايوت کورده اسوت ،ائموۀ
مجتهدين يعنی مالو ،شافعی ،احمد ،ابورور و فقهای هفت انه به ايون نظور انود کوه
قاضوی در دعواوی مووالی بوه اسوتناد شووهادت شواهد بوا سوووگند مودعی حکوم نمايوود ،و
ابوحنيفووه( ،سووفيان) روووری ،اوزاعووی و جمهووور علمووای اهوول عووراق را رأی بوورآن
است که قاضی در هيچ گونه دعوای به سوگند همراه با شاهد حکم ننمايد ،و ليوس
از اصحا ،اما مالو نيز به همين نظر است.
برخی از فقهاء وسايل حکم را در انوای معينی منحصر نکورده انود بلکوه گفتوه انود
کووه هوورآن دليلووی کووه حووق را بيووان کنوود و آن را آشووکار سووازد ،ميتوانوود موودار حکووم
قاضی بوده باشد و به استناد آن قاضی حکم خود را صادر نمايد ،و اين مسوأله را
ابن القيم گفته است و برخی از فقهاء نيز از او پيروی کرده اند مانند ابون فرحوون
از مالکيان.
در کتا« ،الطرق الحکميۀ» آموده اسوت ،مقصوود ايون اسوت کوه بينوه در اصوطالل
شريعت عبارت است از اسم آنچه کوه حوق را آشوکار و واضوح موی سوازد ،و ايون
بينه گاهی به چهار نفر شاهد ،گاهی به سه نفور شواهد باسوتناد نصوی کوه در موورد
بينه مفلس وجود دارد ،گاهی به دو شاهد ،گاهی بوه يوو شواهد مورد و يوو شواهد
زن ،گاهی به نکول مدعی عليه از قسم ،گاهی به يو قسم ،گواهی بوه پنجواه قسوم،
و گاهی هم به چهار قسم است ،و در صورتهای زيوادی بوه شواهد حوال موی باشود،
پس فرمودۀ پيامبر (ه) « :البينۀ علی المدعی» بينه بر دو مدعی است ،يعنوی
بر او الز است توا آنچوه کوه دعووايا را روشون موی کنود و آن را واضوح و رابوت
می سازد و دعوايا را مقرون به صحت می گرداند بيان نمايد.
پووس جمهووور علمووای کووه قضوواء بووه يمووين مووذ النوواهد را جووواز داده انوود ،بووه حووديس
«شوواهداا او يمينووه» يعنووی بايوود دو شوواهد ب ووذرانی يووا او را سوووگند بوودهی .گفووتم :دريوون
صووورت او قسووم ميخووورد و بوواکی نوودارد .پووس پيووامبر (ه) فرمووود « :کسوويکه سوووگند
بخووورد و مووالی را بدسووت آورد ،در حاليکووه در سوووگند خووويا دروغ گووو باشوود ،خوودا را
مالقات می کند در حاليکه خدا بر او خنم و غضب می نمايد( .محلف)
 -1حدث :لو يعطی الناک ...فی صحيح البخاری بنورل السوندی  ،20/1و صوحيح مسولم
شرل النووی  1/21والبيهقی  ،20/20و سبل السال 203/3
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استدالل جسته اند ،ولی به يمينی که بوا شوهادت دو نفور زن باشود ،اخوتالف دارنود،
باعتبار اينکه ش هادت دو زن به جوای شوهادت يکنفور مورد موی ايسوتد ،مالکيوان آن
را جايز دانسته اند و شافعيان و حنبليان بور خوالف آنوان بوه عود قبوول شوهادت دو
زن بووا يمووين قايوول انوود ،زيوورا بووه شووهادت دو زن بووا شووهادت يووو نفوور موورد بووا آنووان
اعتبار داده شده است نه به تنهايی شان.
و علمای که از قضاء به يمين موذ النواهد منوذ کورده انود ،بوه ايون آيوت هوای قورآن
کريم استدالل می نمايند:
َ
ك
َ
وان دم كموون
َ « -2وا ْست َ ْنو دهدووا شَو دهيدَي دْن دموون د لر َجوا دل وك ْم فَومدن لو ْم يَ وكونَوا َر وجلوي دْن فَ َر وجو َل َو ْام َرأت َ د
ض ْونَ دمنَ ال ُّ
اء» (البقره)171/1 :
ن َهدَ د
ت َْر َ
َ
و
َ
ْ
ْ
ي َعد ٍل دلمنك ْم » (الطالق )1/32
َ « -1وأش دهدووا ب َو ْ
ترجمه -2 :دو نفر از مردان عادل خوود را بور ايون حوق شواهد ب يريود! و اگور دو
موورد نبودنوود ،يووو موورد و دو زن ،از کسووانی کووه مووورد رضووايت و اطمينووان شووما
هستند ،انتخا ،نمائيد.
 -1و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد.
پس قبول شواهد واحود و يموين زيوادت بور نون قورآن اسوت و زيوادۀ بور نون نسو
پنداشته می شود ،و زيادت بر نن جواز ندارد م ر به حديس متواتر يا منوهور،
و هيچ يو در احاديس متذکره قبلی رابت نمی باشد.
1
 -1البينۀ مقدمۀ علی اليمين و تقبل بعده:
ترجمه :بينه از يمين مقد است و بينه بعد از يمين نيز پذيرفته مينود.
در کتا« ،اد ،القاضی» از خصاف شرل جصاه چنين آمده است:
در اين مسأله اصل اين است که بينۀ مدعی بعد از يموين مودعی عليوه قابول قبوول
است بدليل فرمودۀ پيامبر (ه) « :البينۀ علی المدعی واليمين علوی مون انکور» و
اين امر در تمامی احوال عا است ،حالت اقامۀ بينه قبل از يمين از حالت آن بعود
از يمين خاه ن رديده است ،پس اين بر عمو خود است ،و از نظر اينکوه يموين
با بينۀ مدعی در ابتداء حکم آن رابت نمی گردد ،بوه دليول اينکوه هموه علمواء اتفواق
دارند که اگر يمين در ابتداء با بينۀ مدعی يکجا شود حکوم يموين آن سواق اسوت و
به بينه عمل می شود ،و بدليل اينکه از عمر (رض) روايوت شوده کوه گفتوه اسوت:
«اليمين الفاجرة احوق ان تورد مون البينوۀ العادلوة» يعنوی سووگند دروغوين نسوبت بوه
بينۀ راستين سزاوارتر است که رد شود.
 -1کتوا ،اد ،القاضوی للخصواف  ،107 ،103والسولطۀ القضوائيه  ،227عوالوه بور ايون
جمهور علماء به اين نظر اند که مراد به بينه شهادت شهود است ،ابن حز بوه ايون رأی
اسووت کووه مووراد بووه آن شووهادت و علووم قاضووی اسووت ،ابوون قوويم ،ابوون تميمووه ،ابوون فرحووون و
زيلعی به اين باورند که بينه عبارت از هر آن چيوزی اسوت کوه حوق را روشون و ظواهر
سازد ،و رأی سو راجح است .وهللا اعلم( .محلف)
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به همين گونه از قاضی شريح از طاوک از پدر و تابعين دي ر روايت گرديوده
اسوت .ابوووبکر خصوواف گفتووه اسوت :هووم چنووان اگوور مطالبوه کننوودۀ حووق (موودعی) بووه
کسيکه حق از او مطالبوه شوده اسوت (مودعی عليوه) گفوت :سووگند يواد کون و توو از
اين حق خاله هستی ،يا گفت :هرگاه تو سوگند خوردی پس از اين حقی کوه بور
تو ادعا شده است خاله هسوتی ،پوس قاضوی او را بور آن قسوم داد ،سوپس مودعی
بينۀ اربات دعوايا را اقامه نمود بينۀ او قبول موی گوردد ،و قاضوی حکوم خوود را
بر عليه مدعی عليه و به اربات دعوای مدعی صادر می کند ،آيا نميودانی کوه اگور
او ب ويد که :هرگاه داخل خانه شدی پس تو خواله هسوتی و او داخول خانوه شود،
خاله نمينود؟ پس در اينجا نيز خاله نمی شود.
عالوه برين در بينه نسبت به يمين وضاحت و روشنی و اطمينوان زيوادتری اسوت
چووون بينووه بوور شووهادت شووهود و بوور بيووان طوورف دي ووری اسووتوار اسووت در حاليکووه
طرف دي ر که عبارت از شهود اند ،در دعووای کوه در آن حقوی ندارنود ،شوهادت
ميدهند و متهم نيستند و نيز تاکيدی است بر دعوای مودعی ،و شوهود رالوس بوالخير
پنداشوووته موووی شووووند ،و اموووا در يموووين شوووبهۀ تهموووت دروغ بوووودن آن وجوووود دارد،
خصوصا ً اگر يمين از کسانی صادر شود که ارز و آبروی ندارند و از خداونود
(ص) نمی ترسند ،با آن هم يمين در حالت عد بينه حجت معتبر شمرده می شود.
هم چنان بينه اصل است و يمين بدل آن و قاعدۀ فقهی است« :ال يصوار الوی البودل
مذ وجود االصل» يعنی با موجوديت اصل از بدل کارگرفته نمی شود.
و هم چنان بينه ،يموين و سواير وسوايل اربوات را نيوز شوامل موی شوود ،چنانکوه ابون
تيميه ،ابن القيم ،ابن فرحون و زيلعی به همين نظر اند.
1
 -0البينة الصادقۀ اولی من اليمين الفاجرۀ:
ترجمه :بينۀ راستين از سوگند دروغين بهتر است.
اين قاعوده تعبيوری از ابون عمور (رض) نقول شوده کوه لفوظ آن چنوين اسوت« :البينوة
الصادقۀ احب الی من اليمين الفاجرۀ» يعنی بينۀ که راسوتين اسوت کوه در نوزد مون
از سوگند دروغين دوست داشتنی تر است.
اين بدان جهت است که صدق بينوه دروغ بوودن سووگند را الز موی آورد و رابوت
می کند پس بينه اولويت دارد ،و دي ور اينکوه بينوه در اربوات دعووی اصول بووده و
سوگند بودل آن اسوت ،و از هموين رو سووگند منوروی ن رديوده م ور بعود از تعوذر
اقامۀ بينه و بدل بعد از دست يابی به مبدل باطل می گردد ،مانند بطوالن تويمم بعود
از دست يابی به آ ،،و صحت اين مسأله در جايی ظاهر مينوود کوه هوردو يکجوا
شوووند و سوومای هووردو ممکوون باشوود ،اوالً بينووه شوونيده شووده و بووه اسوواک آن حکووم
صورت می گيرد ،و سوگند شونيده نموی شوود و از آن سووال بعمول نموی آيود م ور
بعد ازانکه اقامۀ بينه متعذر گردد.
 -1المغنی 102/2
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جمهور فقهاء گفته اند :هرگاه از مدعی بر اربات دعوايا بينوه خواسوته شوود و او
نسبت به دور بودن بينه ،يا قادر نندن به احضوار آن ،يوا نسوبت بوه عود رغبوت و
ميل به آوردن آن ،نتواند به اقاموۀ بينوه بپوردازد ،و قاضوی از مودعی عليوه مطالبوۀ
سوگند نمايد ،سپس مدعی بينۀ خود را حاضر آورد ،قاضی به نفذ او حکوم کنود و
بووه سوووگند موودعی عليووه ترتيووب اروور ندهوود .ايوون امووری اسووت کووه قاعووده سووابقه آن را
مورد تاکيد قرار داده است « :البينة مقدمة علی اليمين و تقبل بعده» يعنی بينوه بور
يمين مقد بوده و بعد از يمين هوم پذيرفتوه موی شوود ،و عکوس ايون مسوأله صوحيح
اسووت بووه اينکووه اگوور قاضووی از موودعی عليووه مطالبووۀ سوووگند را بنمايوود و او سوووگند
نخورد و قاضی به سبب نکول او از سوگند حکوم صوادر نمايود و بعود بخواهود کوه
سوگند بخورد ،سوگند او بعد از نکول و صدور حکم پذيرفته نمی شود.
بنا به قاعدۀ« :ال تقبل يمين المدعی عليه بعد نکوله و صدور الحکم» يعنی سووگند
مدعی عليه بعد از نکول او و بعد از صدور حکم قاضی قبول نمی شود ،و بورای
ما واضح و روشن شد که بينه بطور مطلق نسبت به يمين حجت قوی تور پنداشوته
می شود ،و هرگاه سوگند نواحق و دروغوين باشود پوس بينوه بوه طريوق اولوی از آن
قوی تر است.
 -3ابا تعارضوووت بينوووات يعمووول بهوووا عنووود تسووواويها ،و اال يعمووول بالراجحوووۀ ،و اال
1
تساقطتا:
ترجمووه :هرگوواه بينووه هووای ناسووازگار و مخووالف يکوودي ر اقامووه گردنوود و امکووان
موافقووت در بووين آنهووا وجووود نداشووته باشوود و از ن وواه قوووت بووا هووم برابوور باشووند ،بووه
هووردو بينووه عموول مووی شووود و در غيوور آن در صووورتيکه يکووی بوور دي ووری توورجيح
داشته باشد ،به همان بينۀ راجحه عمل می شود ،و در غيور آن يعنوی اگور مسواوی
نباشند و يکی بر دي وری تورجيح نداشوته باشود و راسوت و دروغ هويچ يکوی از دو
بينه معلو نباشد ،هوردو بينوه از پايوۀ اعتبوار سواق مي ردنود و بوه هويچ يوو عمول
نمی شود.
اين قاعده از مبحس بينه ها از کتا ،های « :الطرق الحکميوة » « تبصورة الحکوا
» و کتا ،های دي ر خالصه گرديده است ،طوری که قاضی در صورت تساوی
بينه ها به هردو بينه عمل می کند ،يا يکی از بينه هوا را بوه سوبب يکوی از اسوبا،
ترجيح داده و بينتر بها ميدهد ،يا به لغو عمل به آنها تصميم اتخاب می نمايد.
بنابران سخن درمورد اين قاعده امور سه گانۀ بيل را در بر مي يرد:
 -2عمل نمودن به هردو بينه در صورت تساوی :پس درين حالوت بوه هوردو بينوه
عمل کرده و به موجب آنهوا در بوين طورفين دعووی بوه اصودار حکوم مبوادرت موی
 -1الطورق الحکميووة  ،32و تبصورة الحکوا  ،022-002/2و نظووا القضواء عبود الکووريم
زيوودان  102و مووا بعوودها ،و مجلووۀ االحکووا العدليووه  ،027و اد ،القضوواء البوون ابووی الوود
تحقيق الزحيلی 007-013
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ورزد و میـال آن اين است:
هرگاه دو شخن باالی يو مالی دعوا نمايند و هور يکوی بور آن موال متنوازی فيوه
بواليد باشد ،و هر يکوی اقاموۀ بينوه نمايود مبنوی بور اينکوه آن موال بوه تنهوايی از آن
اوست ،پس قاضوی بوه هوردو بينوه عمول موی کنود و بوه اشوتراا هوردو شوخن بوه
طور مناصفه در مال متنازی فيه به اصدار حکم مبادرت می ورزد.
و به همين گونه اگر مال در دست شخن سو بووده باشود ،و هور يوو از طورفين
دعوی مبنی بر اينکه مال به تنهايی از آن اوست ،اقامۀ بينه نمايد ،پوس قاضوی بوه
شريو بودن شان به طور مناصفه در آن مال حکم می نمايد.
 -1عمل کردن به بينۀ راجحه :و اين در صورتی است کوه عمول کوردن بوه هوردو
بينه بر قاضی متعذر باشد ،و تورجيح بوه اموور تورجيح دهنوده صوورت مي يورد از
جمله:
أ -ترجيح به سبب تواتر :پس شهادت متواتره بر شهادت غير متواتره تورجيح داده
مينود.
 -،ترجيح بينۀ خارص (کسيکه بر مال بواليود نيسوت) بور بينوۀ داخول (کسويکه موال
متنازی فيه در دست اوست ،بواليد) :هرگاه طرفين ادعا نمايند کوه موال مودعی بوه
را از دو جهت مختلف دريافت نموده اند ،مانند آنکوه خوارص بور بواليود ادعوا نمايود
به اينکه دکان را از زيد خريده است ،و بواليد ادعا نمايد که آن را از بکر خريوده
است ،يا ادعا کند که از پودر بورايم بوه ارث مانوده اسوت ،پوس بينوۀ خوارص تورجيح
داده می شود ،اما اگر هردوی شان ادعا داشتند کوه آن را از زيود خريوده انود ،پوس
بينه داخل يعنی بواليد بر بينۀ خارص ترجيح داده مينود.
ص -ترجيح به کیرت تعداد شهود و يا به منهور بودن عدالت شان:
و دليوول ايوون توورجيح ايوون اسووت کووه چووون کیوورت تعووداد و اشووتهار عوودالت در قبووول
احاديس و اخبار روايت شده راه تورجيح شومرده شوده ،پوس در قبوول شوهادت هوا و
ترجيح آن نيز بايد چنين پنداشته شود ،و بدليل اينکوه قبوول شوهادت مبنوی بور غلبوه
ظن صدق شهود است ،پس هرگاه اين ظن غالب به سبب کیرت شهود يا به سوبب
اشتهار عدالت شان قوت يابد ،سزاوار آن است که ترجيح داده شوود و ايون موذهب
يو فريق از مالکيان است.
حنبليان گفته اند :يو بينه را بر بينۀ دي ر به سبب کیرت عدد يا بوه سوبب اشوتهار
عودالت ترجيحوی نيسووت ،و دليول اينوان ايوون اسوت کوه نصووا ،شوهادت در شووريعت
مقدر و معين است مانندی که مقودار ديوت معوين شوده اسوت ،پوس بوه سوبب زيوادت
تعداد شهود يا به اشتهار عدالت شان در صورتی که شهود عوادل باشوند ،اختالفوی
در حکم و ترجيح آن بوجود نمی آيد.
 -0ملغی قرار دادن يوا اسوقاط بينوه هوا :و ايون در حوالتی اسوت کوه عمول کوردن بوه
هردو بينه ممکن نباشد ،و هيچ يکی از بينه ها بر دي وری تورجيح نداشوه باشود در
اين حالت هردو بينه از پايۀ اعتبار ساق مي ردند ،میال آن اين است:
21

قضاء

القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم

هرگاه دو شاهد شهادت دادند که زيود در کوفوه و در روز عيود اضوحی ،عمورو را
بقتوول رسووانيد ،و دو شوواهد دي وور شووهادت دادنوود کووه زيوود ،عموورو را در بغووداد و در
روز عيد فطر به قتل رسانيد ،پس به هيچ يو از دو بينۀ مذکور عمل نموی شوود،
زيورا يکووی از ايون دو بينووه بطووور يقوين دروغ اسووت در حاليکووه نميودانيم کوودا يووو
دروغ اسووت ،و بن وابرين پووس قاضووی بووه الغوواء و اسووقاط هووردو بينووه حکووم خووود را
صادر می نمايد.
فصل ششم
قواعد و اساسات قضایی در مورد ادلۀ اثبات و بینه های مورد اختالف
1
خالف:
 -2يقضی القاضی بعلمه حال واليته ،و قضاءه بعلمه قبلها فيه
َ
ترجمووه :جووواز دارد کووه قاضووی در حووال عهووده دار بووودن وظيفووه قضووايی ا بووه
اسوتناد علوم خووويا حکوم نمايود ،و در جووواز صودور حکوم وی بووه سوبب علموی کووه
پيرامون قضيه قبل از عهده داری وظيفه قضاء بورايا حاصول شوده بووده ،علمواء
آراء مختلف دارند.
در کتا« ،اد ،القاضی» از خصاف شرل جصاه چنين آمده است:
«هرگاه چنان باشد که قاضی در مورد قضيۀ که نزد اوست به حقيقت آن در حال
قضاوت خويا علم و آگاهی يابد ،بوه علوم و آگواهی خوويا کوار کنود و نيوازی بوه
شهادت دي ری ندارد.
امووا اگوور ايوون علمووی بووود کووه قبوول از قضوواء آن را دانسووته بووود ،پووس در ايوون مووورد
تفصيلی است .و مستند اين شرل و تفصيل دو روايتوی اسوت کوه از قاضوی شوريح
(رض) نقل شده است:
اول :روايت ابن سيرين است :اين که شخصی نزد قاضی شريح دعوی داشوت ،و
قاضی شريح برای اربات دعوايا از او بينه خواست ،آن شخن بوه او گفوت :ای
ابو ا و َميكه! (کنيت قاضی شريح بود) تو خودت شاهد منوی .پوس شوريح بوه او گفوت:
تو نزد امير برو و آنجا اقامۀ دعوا کن تا من بتوانم بيايم و برای تو شهادت دهم.
پس اين روايت داللت بر اين امر دارد کوه قاضوی تنهوا بوه علوم خوود حکوم نکنود و
بلکه اگر از قضيۀ آگاه باشد ،در حکم يو شاهدی اسوت کوه پويا روی حواکم موی
ايستد.
دو  :روايت ابن ابی ليلی از اسحق است که قاضی شوريح بوه اسوتناد شوهادت يوو
نفوور شوواهد حکووم خووود را صووادر نمووود ،بوورای آنکووه خووود بووه حقيقووت قضوويه علووم
داشت و آن را می دانست.
اين روايت ميرساند که قاضی به علم خوود در صوورتيکه يوو نفور شواهد دي وری
 -1اد ،القاضی للخصاف شرل الجصاه ه  ،002و اد ،القضاء البن ابوی الود ه
 ،272-270والسووولطۀ القضوووائيه و شخصووويۀ القاضوووی د.البکووور ،373/والقضووواء و نظوووا
االربات.37/
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هم با آن يکجا گردد حکم صادر می کند ،و اين روايت روشن نمی سوازد کوه ايون
علم قاضی از عهده داری وظيفۀ قضا باشد يا بعد از آن».
در کتا« ،اد ،القاضی» از ابن ابی الد بدين گونه آمده است:
«به هر حال مسأله قضا به علم قاضی از مسايل اختالفی است کوه در بوارۀ آن در
بين فقهاء صحبت فراوان شده و تفصيالت وسيعی بميان آمده است:
مالکيان ،حنبليان و به يو قول شافعی به اين باورند که قاضی در حدی از حودود
و نووه در غيوور آن بووه علووم شخصووی خووويا حکووم نکنوود ،خووواه ايوون علووم وی قبوول از
واليت قضا باشد يا بعد از آن ،م ر آن علمی کوه در جريوان جلسوۀ قضوايی بوه آن
دست می يابد ،و نتيجۀ رسيدگی او از موضوی از اين امر مستینی اسوت ،و دليول
اينان حديس « :انما انا بنر »...است.
و پيامبر (ه) در آن می فرمايد« :فاقضی له علی نحو ما اسومذ منوه» يعنوی پوس
برای او حکم می کنم به همان طوری که از او می شنو  ،بجهت آنکوه قاضوی بوه
نحوی که می شنود حکم می کند نه به آنچه که علوم دارد .و بودليل فرموودۀ پيوامبر
(ه) در داستان منازعۀ حضرمی و کنودی « :شواهداا او يمينوه ،لويس لوو منوه
اال باا» يعنی دو نفر شواهدان بايود بورای اربوات دعوايوت شوهادت بدهنود ،يوا آنکوه
مدعی عليه سوگند ياد کند ،غير از اين چيز دي ری بر او حق نداری.
و ياران ابوحنيفه و روايتی از احمد و قوول دو شوافعی بوه ايون نظور انود کوه حکوم
قاضی به استناد علم وی در قضوايای غيور حودود جوواز دارد ،بودليل اينکوه پيوامبر
(ه) برای هند (همسر ابوسوفيان) بودون بينوه و اقورار نفقوه را حکوم نموود ،بورای
آنکه آن حضرت (ه) ميدانست که او راست مي ويد.
ابوحنيفه نظر داده است که قاضی در مورد آن قضايای که از حقووق هللا اسوت بوه
علم خود حکم نکند ،زيرا مبنای حقوق هللا بر مسامحه و آسان گيری اسوت ،و اموا
در مورد حقوق العباد پس آنچه را که قبل از عهده دار شدنا به وظيفۀ قضواء بوه
آن علم دارد ،حکم نکند ،و آنچه را کوه در حوين واليوت داری قضواء بوه آن علوم و
آگاهی يافته است بموجب آن به اصدار حکم بپردازد.
مذهب ظاهريان اين اسوت کوه قاضوی بوه علوم خوود در خوون هوا ،در قصواه ،در
دعوواوی مووالی ،در دعوواوی فووروص (نکووال و طووالق) و در قضووايای حوودود ،حکووم
صادر نمايد ،خواه ايون علوم وی قبول از واليوت قضواء باشود يوا بعود از آن ،و قووی
ترين احکا صادرۀ قاضی حکمی است که به علم خود صادر موی کنود ،بعود ازان
حکمی است که بسبب اقرار و سپس حکمی است که بسبب بينه صادر می نمايد.
و نظريۀ که ترجيح دارد همان نظريوه يوی اسوت کوه قاضوی بوه علوم خوود در حوال
واليت قضاء در موضوعاتی غير از حقوق هللا تعالی و غير از حدود حکم نمايد،
ايوون نظريووه از ادلووۀ وارده قابوول توورجيح اسووت .وهللا اعلووم .زيوورا اول کووه حقوووق هللا
باشد مبنای آن بر مسامحه و گذشوت اسوت ،و دوموی کوه حودود باشود مبنوای آن بور
احتياط و دفذ به شبهات و حفظ حيوات و زنودگی انسوان هاسوت ،مخصوصوا ً وقتوی
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که ميدانيم که زيادترين ادلۀ جواز دهنودگان حکوم بوه علوم قاضوی در موورد حقووق
العبادی است که از حدود نباشد از جمله:
 -2اين فرمودۀ خداوند (ص)« :يَا أَيُّ َها الكوذدينَ آ َمنوووا وكونوووا قَ كوو دامينَ دب ْال دقسْو د » (النسواء:
 )202/3ترجمه :ای کسانی که ايمان آورده ايد ،بسيار برپا دارندۀ عدالت باشيد.
صورت استدالل آنان به اين آيۀ کريموه ايون اسوت کوه هرگواه قاضوی ميدانود و علوم
دارد که يکی از دو طرف دعوی مظلو و طرف دي ر ظالم اسوت ،و هريکوی را
به حالت خود وا می گذارد و بوه اسوتناد علوم خوود در بوين آنوان حکوم نموی کنود،
اين کار او از عدالت نيست.
عالوه بر اين کسانی که قايل به عد جواز حکم قاضی به علم وی هسوتند بوداليلی
اسووتدالل نموووده انوود کووه قاضووی را از هرگونووه شووبهه و گمانووه زنووی بووه دور ن ووه
ميدارد ،بخصوه در اين زمانه های که ممانعت کننده و بازدارندۀ دينی ضوعيف
گرديده است ،و از همين رو علمای متوأخرين احنواف بوه عود جوواز حکوم قاضوی
به علم وی فتوا داده اند ،و منهور است که احناف در بين فقهاء بينور طرفوداران
ايوون موضوووی انوود ،و قووول امووا شووافعی (رض) نيووز از همووين قبيوول اسووت « :لوووال
قضات السوء لقلت ان للحواکم ان يحکوم بعلموه» يعنوی اگور از بوی عودالتی قاضويان
بدکردار بيم نميداشتيم ،قطعا ً می گفتيم که قاضی ميتواند بوه اسوتناد علوم خوود حکوم
صادر نمايد.
ابن حجر بر اين سخن شافعی چنين افزوده است :هرگاه در زمانه های اول چنوين
بوده باشد پس در زمانه های متأخر چ ونه خواهد بود؟
 -1و بووه قضوواوت پيووامبر (ه) اسووتناد نموووده انوود بوورای هنوود بنووت عتبووه همسوور
ابوسفيان ،وقتی که او بوه پيوامبر (ه) شوکايت کورد کوه شووهر شخصوی اسوت
بخيل و نفقه يی به او نميدهد که کفايت وی و فرزندانا را بنمايد م ر آنکه بدون
آگاهی او از مال او ب يرد...
پيووامبر (ه) بووه او گفووت « :از مووال شوووهرت بووه انوودازۀ کووه کفايووت تووو و کفايووت
فرزندانت را بنمايد و انصاف در آن رعايت گرديده باشد ،ب ير و مصرف کون».
پس اين از جمله قضاوت آنحضرت (ه) است به علم خويا در موورد امووال و
نفقه ها.
 -0و به حکم ابوبکر (رض) استدالل کرده انود ،کوه بورای فاطموه (رض) بوه علوم
خود حکم نمود وقتی بی بی فاطمه (رض) نزد او آمد و ميراث پودر (حضورت
دمحم (ه)) را از او ميخواسوووت گفوووت :کوووه از انبيووواء (ی) چيوووزی بوووه ميوووراث بووورده
نمينود و بلکوه آنچوه کوه از آنوان بواز موی مانود صودقه شومرده شوده و موال ميوراث
محسو ،نمی گردد ،و غير ازيون هوا از داليول دي ور بنوابر آنچوه گذشوت ،مون ايون
نظر را ترجيح ميدهم که قاضی هن وامی کوه اطمينوان داشوته باشود و يقوين حاصول
نمايد که حق به کدا طرف است ،جواز دارد که به علم خويا حکوم صوادر کنود،
و اين يو اصل در مورد اعتماد است ،گرچه راه سوالمت بورای او ايون اسوت کوه
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جهووت پرهيووز و دور ن هداشووتن خووود از شووکوا و شووبهه هووا بووه علووم خووود حکووم
ننمايد ،و بر اين اساک ادلۀ کسانی که جواز حکم به علم قاضی را منذ نموده انود،
بنا يافته است.
1
 -1کتا ،القاضی الی میله کالخطا ،له فی اربات الحکم:
ترجمه :نوشتۀ يو قاضی به هم مانند خوويا (بوه قاضوی دي ور) در موورد اربوات
حکم به منزلۀ گفتار وی به او پنداشته می شود.
در کتا« ،اد ،القاضی» از خصاف شرل جصاه نيز به شرل آتی آمده است:
اصوول ايوون اسووت کووه نوشووته قووايم مقووا عبووارت و گفتووار کسووی اسووت کووه مکتووو ،از
جهت او صودور يافتوه اسوت (کتوا ،کالخطوا )،يعنوی کتوا ،بوه ماننود آن اسوت کوه
رويارو سخن گفته باشد ،به دليل آنکه ارسال کتا ،خودا بوه سووی پيوامبر (ه)
در اموور و نهووی و دي وور هووداياتی کووه کتووا ،وی آن هووا را در بوور دارد ،همچووون
خطوا ،او تعووالی بوووده و قووايم مقووا خطووا ،محسوو ،مووی گووردد ،و بووه همووين گونووه
حديس پيامبر (ه) که بما از طريق نوشتار رسيده است در مووارد امور و نهوی و
ساير موضوعات دي ر بمیابۀ خطا ،و گفت وی آنحضرت (ه) برای ماست ،و
هووم چنووان نامووه هووای ارسووالی آنحضوورت (ه) بووه پادشوواهان فووارک ،رو و سوواير
آفاق عر ،و عجم قايم مقا خطا ،شان به آنان شمرده شد.
پس هرگاه چنين است واجوب موی آيود آنکوه کتوا ،قاضوی بورای قاضوی دي ور قوايم
مقا خطا ،وی باشد مبنی بر اينکه يو قاضی به قاضی دي ر می نويسد که ايون
گروه نزد وی به چنين و چنان ادای شهادت نموده اند ،پس قاضی مرسل اليه بايود
آن را قبووول کنوود .و هووم چنووان جووواز دارد کووه دو شوواهد بياينوود و بووه نووزد قاضووی از
شهادت شهود اصل به ادای شهادت بپردازند ،زيرا نقل شهادت شهود اصل جوايز
می باشد .و بوه هموين طوور نقول شوهادت شوهود بوسويلۀ مکتوو ،قاضوی بوه قاضوی
دي ر نيز جايز است ،زيرا مکتو ،قاضی به جای خود قاضی موی ايسوتد ،و قوول
قاضی در جواز حکم از قول دو شاهد نافذتر و قابل اجراتر بحسا ،می آيد.
فقهای اسال حجت بودن احکا قضايی را بطور الزامی بوه رسوميت شوناخته انود،
و آن عبارت است از احترا آن عده احکامی که صادر شوده اسوت بودون آنکوه در
حال حاضر و يا در زموان آينوده روی آنهوا بحوس مجوددی صوورت ب يورد ،نافوذ و
قابل تطبيق می باشد ،بنابر آن بر قاضی مکتو ،اليه الز است در صوورتيکه از
صحت مکتو ،بوسيلۀ بينه يا بوسيله معرفت خ و مهر و امضواء اطمينوان يابود،
 -1اد ،القاضی للخصاف شرل الجصاه  ،302والقضاء و نظا االربات ،072 ،073
و القضاء نظامه للحميضی  ،302و مابعودها ،والسولطۀ القضوائيه فوی االسوال ه -132
 ،131و هدف از اين کتابت دوچيز است :يکی آنکه به سوبب ايون مکتوو ،آنچوه کوه نوزد
قاضی اول رابت شده است نزد قاضی رانی رابت گردد .دو  :آنکه قاضی رانی به تنفيوذ و
اجرای حکم قاضی اول قايم مقا او قرار گيرد .الموسوعۀ الفقهيۀ ( 021/00محلف)
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به موجب آنچه کوه در آن آموده اسوت عمول نمووده و بوه مضومون آن خوواه شوهادت
باشد يا حکم قاضی اعتماد کند.
عالوه بور ايون عمول کوردن بوه کتوا ،قاضوی بوه سووی قاضوی جوواز دارد ،اماموان
چهارگانه به همين مذهب اند و يواران شوان نيوز بوا آنوان هوم نظور انود ،اموا پيوروان
مذهب ظاهری و مذهب شيعه آن را جايز نمی پندارند.
از جمله ادله جواز است:
 -2حووديیی کووه ترمووذی ،ابوووداود ،و ابوون ماجووه از ضووحاا بوون ابووی سووفيان روايووت
الضوبلابی را از ديوت شووهر
کرده اند که 1پيامبر (ه) به او نوشت که زن اشيم د
ميراث بدهد.
 -1بخاری و مسلم از سهل بن خيیمه در حديس قسامت روايت کورده انود ،و دريون
حووديس آمووده اسووت کووه گفووت :پووس پيووامبر (ه) بووه اهوول خيبوور نامووه نوشووت بووه ايوون
مضمون که :يا شما ديت صاحب و هم ننين تان را بدهيود ،يوا آموادۀ جنوگ شوويد،
2
پس آنان نوشتند :بخدا سوگند که ما او را نکنته ايم.
 -0هم چنان رابت شوده اسوت کوه حضورت علوی (رض) ،بوه مکتوو ،قاضوی عمول
نمود ،و در اين کار هيچ يو از اصحا ،پيامبر با او مخالفت نکردنود ،پوس عمول
کردن به مکتو ،قاضی اجمای شمرده می شود.
فقهاء پيرامون شهادت بر مکتو ،قاضی اختالف نموده اند:
حنفيان ،شافعيان ،حنبليان ،و اشهب از مالکيان به اين مذهب رفته اند:
که قاضی مکتو ،اليوه نوشوتۀ قاضوی فرسوتنده را قبوول نکنود م ور بوه شوهادت دو
نفوور شوواهد عووادل کووه ب وينوود :ايوون مکتووو ،را بوور مووا قووراءت کوورد يووا ب وينوود :ايوون
مکتو ،در حضور ما بر او قراءت گرديد...
مالکيان به اين نظر اند که شهادت شاهدان شرط است اموا ايون را مقيود نکورده انود
که مکتو ،بر آنها خوانده شود و گفته اند :اموا مکتوو ،مجورد و بودون از شوهادت
قاضی پس هيچ ارری بر آن مرتب نمی گردد.
ابن رشود گفتوه اسوت :عملکورد اموروزۀ موا در افريقوا بوه هموان روشوی کوه علموای
سلف ميرفته اند آن است که خ قاضی بايد با شهادت رابت گردد.
آنچه که نزد مون تورجيح دارد آن اسوت کوه در زموان موا شواهد گورفتن بور مکتوو،
قاضی به سوی قاضی بعد ازانکه به اوراق رسمی ترتيب يافتوه و مهور و امضواء
شووده باشوود ضوورور نيسووت زيوورا منووکل اسووت کووه در آن جعوول و تزويوور صووورت
 -1حووديس :ان يووورث اموورأۀ أشوويم ...رواه الطبرانووی فووی الکبيووره  ،173و قووال الهیمووی
(رض) مجمذ الزوايد  100/3وراه الطبرانی و رجاله رقات.
 -2حديس :فکتوب رسوول هللا الوی اهول خيبور ...رواه البخواری فوی صوحيحه  23-20/2و
سبل السال  ،120/0و نيل االوطار .03/7
الموسوعۀ الفقهيۀ .123/00
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گرفته بتواند ،و اگر جعل و تزوير را در آن ممکن بدانند ،پس بوه شوهادت دو نفور
شاهد نيز بر مکتو ،قاضی اين امکان وجود دارد ،پس هرگاه در مکتو ،قاضوی
به قاضی دي ر اجراءات جاگزين شهادت بعمل آيود و صوحت مکتوو ،را تضومين
نمايوود ،هوويچ اشووکالی نوودارد ،قاعوودۀ کلووی معووروف فقهووی « :ال ينکوور تغيوور االحکووا
بتغيوور االزمووان» يعنووی از دگرگووون شوودن احکووا بووه سووبب دگرگووون شوودن وقووت و
زمان انکار شده نمی تواند ،شاهد اين مدعی است.
اما از جهت عمل کردن به کتا ،قاضی به سووی قاضوی دي ور بايود گفوت کوه ايون
کار در ساير حقوق النواک از قبيول ديوون ،دعواوی عقواری ،دعواوی شورکت هوا و
مانند آنها جواز دارد ،و قول راجح و برتر هم در نزد جمهور فقهاء با وجود پارۀ
از اختالف در بعضی از موارد ،هموين اسوت ،و احنواف بوه ايون موذهب رفتوه انود:
که عمل کردن به مکتو ،قاضی به سوی قاضی دي ر در حدود و قصواه جوايز
نيسووت ،و ايوون طووور اسووتدالل نموووده انوود کووه کتووا ،قاضووی بووه سوووی قاضووی دي وور
بمنزلۀ شهادت بر شهادت اسوت و چوون شوهادت بور شوهادت در حودود و قصواه
جواز ندارد پس عمل کردن به کتا ،قاضی به سوی قاضوی دي ور را در حودود و
قصاه اين طور تعليل نموده اند که چون حدود و قصاه به وارد شودن شوبهات
دفووذ مي ردنوود ،از همووين رو عموول کووردن بووه مکتووو ،قاضووی بووه قاضووی دي وور در
دعاوی حدود و قصاه جواز ندارد ،و آن عوده علموای کوه عمول کوردن بوه آن را
در حقوق الناک و به استینای حدود جواز داده اند و در حقوق هللا جواز نداده انود،
نظرشان بينتر قابل ترجيح است .وهللا اعلم.
1
 -0تقو القرينۀ القاطعة والراجحۀ مقا البينة فی اربات الحقوق:
ترجموه :قرينوه قاطعووه و دارای رجحوان و برتوری در اربووات حقووق ،قووت بينووه را
داشته و قايم مقا بينه پنداشته می شود.
قرينه از روی لغت :از مقولوه « قَ َورنَ النو َ بالنوي » اسوت يوو چيوز را بوه چيوز
دي ری پيوند داد ،يعنی آن را به آن بسته کرد و وصول نموود ،ماننود يکجوا سواختن
دو شووتر در يووو ريسوومان بنوود ،و مقارنووت بمعنووی مرافقووت (بوواهم رفيووق شوودن) و
مصاحبت (هم صحبت شدن) ،و از همين جهت بر زوجه قرينوه و بور زوص قورين
می گويند.
قرينه از روی اصطالل :بمعنی ننانه و عالموه اسوت ،و عبوارت از چيوزی اسوت
که از علم به آن علم بوجود مدلول الز می آيد ،مانند ابر نسبت بوه بواران ،کوه از
علم به ابر علم به وجود باران الز می آيود ،و ايون طوور نيوز گفتوه انود :کوه قرينوه
عبارت است از استنباط شواری يوا قاضوی در بوارة يوو امور مجهوول از يوو امور
 -1القووواموک المحوووي  ،712 ،322 ،2022والموسووووعۀ الفقهيوووۀ ،173/27 ،233/00
 ،173و بووودايذ الصووونايذ  ،173/7و نهايوووۀ المحتووواص  ،207/7و الطووورق الحکميوووه ،203
 ،127 ،123والسلطۀ القضائيه  173و مابعدها ،و تبصرۀ الحکا .201 ،203/1
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معلو  ،و قرينه يو دليل غيرمستقيم شمرده مينود.
قراين عبارت اند از داليلی کوه قضوات محواکم بوه حکوم ممارسوت شوان در وظيفوه
قضاء آن ها را استنباط می کنند و بر چهار نوی اند:
قيافه ،فراست ،حيازت و قسامه.
بزودی طور مووجز در موورد هور يوو سوخن خوواهم گفوت ،سوپس در پرتوو آرای
علماء پيرامون منروعيت قضاء به استناد ايون قوراين ،مقصوود از قاعودۀ فووق را
بيان خواهم کرد.
ً
قسامت :بمعنی سوگند است ،و شرعا :عبارت از سوگند هوای اسوت کوه اهول يوو
محل يا خانه که در آن جا يکنفر کنته پيدا مينود که جراحتی دارد ،يوا ارور لوت و
کو ،،يا خفه کردن در وجود وی به مناهده ميرسد ،در حاليکه معلو نيسوت چوه
کسی او را کنته است ،در اين صوورت بوه تعوداد پنجواه نفور از اهول محلوه سووگند
داده مينوند مانند اينکوه هور يوو از آنوان موی گويود :بوه خودا سووگند کوه مون او را
نکنته ا و قاتول او را هوم نميودانم ،چنوين روايوت کورده انود کوه رسوول خودا (ه)
قسامه را همان طوری که در جاهليت معمول بود به همان حال قورار داد ،احمود،
1
مسلم و نسايی آن را روايت نموده اند.
قيافه در لغت :بمعنی شناختن آروار و عاليوم اسوت ،و در اصوطالل :عبوارت اسوت
از ملحق ساختن فرزند به اصوول وی نظور بوه منوابهت و همرن وی کوه بوين او و
بووين آنووان وجووود دارد ،و قيافووه شووناک عبووارت اسووت از شخصووی کووه بووه فراسووت و
نظر انداختن خويا به اعضای بدن نوزاد ،نسب او را می شناسد.
و اصل اين مسأله حديیی است کوه صوحيحين (بخواری و مسولم) آن را از انوس بون
مالو (رض) روايت کرده اند « :هالل بون اميوه زن خوود را بوه زنواء بوا شوريو
بن سمحاء قذف نمود يعنی متهم به زناء کرد ،و او برادر موادری بوراء بون مالوو
بود ،و نخستين کسی بود که در تاري اسال مالعنه نمود ،گفت :پوس بوا زن خوود
مالعنه کرد ،آن اه پيامبر (ه) فرمود :زن را دور ن هداريد تا زمانی که طفلوا
را بدنيا آورد ،اگر طفلی به دنيوا آورد کوه سوپيد چهوره بوود و مووی نور و چنومان
نازيبا داشت ،پس آن طفل از هالل بن اميوه اسوت ،و اگور سويه چنوم بوود ،موهوای
مجعد و پيچ پيچ داشت و ساق پاهايا باريو بود ،آن طفل از شريو بن سومحاء
2
می باشد.
عموول کووردن بووه قرينووۀ قيافووه از عموور بوون خطووا( ،رض) و علووی بوون ابووی طالووب
(رض) اشتهار يافتوه اسوت ،و از بسوياری از صوحابه و توابعين و بعود ازان هوا از
علمای صالح سلف ،نيوز عمول کوردن بوه اسوتناد قرينوۀ قيافوه روايوت شوده اسوت ،و
عر ،های قبل از اسوال بوه قيافوه حکوم ميکردنود و بودان افتخوار موی ورزيدنود ،و
 -1حديس القسامه سيق تخريجه.
 -2حديس انس :مسلم 277/20
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بسيار کسانی بودند که در فن قيافه شناسی به حد نبوغ رسيدند.
اما فراست :در لغت بمعنی رابت و درست يوافتن و بررسوی کوردن بوا امعوان نظور
است ،و در اصوطالل عبوارت اسوت از اسوتدالل بوه امور ظواهر بور دريافوت اموور
پوشيده و خفی.
ِ
ْ
ل
َ
َ
و اصوول در ايوون مووورد فرموووده خداون ود اسووت« :إد كن فدووي ب دلووكَ ايَووا ٍ
سو دومينَ »
ت دلل ومت ََو د ل
(الحجر )72/22 :ترجمه :در ايون امور ننوانه هوايی اسوت بورای هوشوياران .يعنوی
برای دارندگان فراست ،يا برای متفکرين ،يا برای کسانی کوه آن را بديودۀ اعتبوار
می ن رند ،و اصل دي ر اين گفته پيامبر (ه) است « :اتقوا فراسوة الموحمن فانوه
ينظوور بنووور هللا» ترجمووه :از فراسووت و دانووايی شووخن مسوولمان بيمنوواا باشوويد و
بترسيد و خود را ن هداريد ،چون که او به نور خدا می بيند.
بسياری از قضات اين طريقه را پيموده اند ،و فراست را در مورد قضاء بوه کوار
برده اند و به نتاير آشکاری دست يافته اند ،ابن القيم و ابن فرحوون برخوی از ايون
گونه قضايای را که در مورد آنهوا باسوتناد فراسوت حکوم صوورت گرفتوه اسوت از
حضرات عمر (رض) ،عیمان (رض) ،علی (رض) ،شريح (رض) ،اياک (رض) ،کعب بون
سور (رض) و خلفاء و حکا بکر کرده اند.
اما حيازت :حيازت از حوز گرفته شده کوه بمعنوی جموذ کوردن و ضوميمه سواختن
است.
و در اصطالل :نهادن دست بر يو چيوزی و در اختيوار داشوتن آن چيوز در مودت
زياد را گويند.
و حيوازت و بواليودی گواهی بوه وجوه شورعی و جوايز ميباشود ماننود احيوای موووات،
يعنی زنده ساختن زمين های مرده ،بدست آوردن شوکار ،جموذ آوری علوف هوا و
گياهووان ،اسووتخراص معووادن ،يووافتن گنجينووه و چيووز يافتووه شووده (لقطووه) ،حيووازت بيووت
المال برای زمينی که صاحبان آن مرده اند و وارری ندارند ،يا زمينی که بوه زور
و جنگ و يوا بوه صولح و آشوتی فوتح شوده و ملکيوت رقبوه آن بورای مسولمانان بواقی
مانووده اسووت ،و گوواهی ايوون حيووازت و بواليوودی از طريووق غيرمنووروی اسووت ماننوود
غصووب ،سورقت و رهزنووی و ايوون گونووه حيووازت منووروعيت نوودارد و شوورعا ً موودار
اعتبووار نيسووت ،زيوورا چيووزی کووه بووه حيووازت در آمووده از بواليوود نيسووت و بلکووه از
مالو اصلی آن است ،و حيازت عارضی و بواليدی عارضوی مودار اعتبوار نموی
باشد.
اما آرای علماء در منروعيت عمل کردن قاضی به قراين:
علماء در اين مورد به دو فريق منقسم شده اند:
اول :مالکيان و حنبليان ،و اکیر حنفيان و شافعيان ،عمل به قراين و صدور حکوم
به مقتضای آن را جواز داده و به ايون فرموودۀ حوق تعوالی از قورآن کوريم اسوتدالل
( »،يوسوف )27/21 :ترجموه :و پيوراهن
نموده اندَ « :و
يص ده دبدَ ٍ كَو دذ ٍ
(ی) َجا وءوا َعلَ ِى قَ دم د
(ی)
او (يوسف ) را با خون دروغين (آغنته ساخته ،نزد پدر (يعقو ) ،آوردنود.
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و از سوونت مطهووره يعنووی حووديس پيووامبر (ه) بووه ايوون فرمووودۀ آن حضوورت اسووتناد
کرده اند:
«االيم احق بنفسها من وليها ،والبکر تستأمر فی نفسها وابنهوا صوماتها» يعنوی زن
بيوه به انتخا ،خويا در امر ازدواص از ولی خويا حق دارتر اسوت و زن بکور
و شوووهر نديووده در اموور ازدواجووا از او اجووازه خواسووته مينووود ،و اجووازه دادن او
سکوت و خاموشی اوست ،و سکوت او داللت به رضائيت او می کند.
پيامبر سکوت را عالمۀ رضا به ازدواص با شخن خواست ار قورار داده اسوت ،و
بينتر زنان باکره چنين اند.
و هووم چنووان در مووورد لقطووه (چيووز يافتووه شووده) حکووم شوورعی آن اسووت کووه لقطووه بووه
کسی داده شود که اوصاف آن را بيان کنود ،بورای آنکوه توصويف او و بسوته بنودی
او به جای بينه پذيرفته شده است و داليل دي ر...
دو  :اصوووحا ،رأی دو کوووه عبوووارت انووود از الرملوووی از شوووافعيان ،ابووون نجووويم از
حنفيان ،صاحب تکمله رد المحتار بور درالمختوار و نيوز شويعيان جعفوری بوه منبوذ
عموول بووه قووراين ابووراز رأی نموووده انوود ،و از جملووه داليلووی کووه ايوون گووروه بووه آن
استدالل ورزيده انود روايوت حوديیی اسوت از ابون عبواک کوه گفوت :پيوامبر فرمووده
اند« :لو کنت راجما احدا ً بغير بينة لرحمت فالنة ،فقد ظهر فيها الريبة فی منطقهوا
و هيئتها و من يدخل عليهوا» يعنوی اگور مون کسوی را بودون بينوه سن سوار ميکورد
قطع وا ً فووالن زن را بايوود سن سووار مووی نمووود  ،در مووورد آن گمووان آشووکاری وجووود
دارد ،در سوخن گفووتن او ،در هيووأت و رفتووار او و مردموی کووه نووزد او رفووت و آموود
دارند.
ابن فرحون در کتا( ،تبصره) خود ،نظريۀ عمل به قراين را ترجيح داده است.
همووان گونووه کووه ائميووۀ اربعووه نظوور داده انوود ،و بوور اسوواک آنکووه مالکيووان و حنبليووان
بطور مطلق و بدون کدا قيد و شرطی به قراين عمل نمووده انود ،و اموا حنفيوان و
شافعيان در موارد محدودی عمل به قراين را مجاز دانسته اند.
آنچ ه که نزد مون تورجيح دارد وهللا اعلوم ايون اسوت کوه عمول بوه قوراين در غيور از
قضايای حدود جواز دارد ،زيرا حدود به شبهه ها دفذ مي ردند ،و اقامۀ حدود بوه
اقاموۀ بينوۀ قاطعووه نيواز دارد ،و قووراين بينوه هووای ظنوی (غيوور يقينوی) هسووتند ،و در
اغلووب آنهووا رجحووان وجووود دارد ،پووس در دعوواوی مووالی و در بسووياری از دعوواوی
حقوق العباد به آنها عمل می شود ،و عمل بوه دليول ظنوی در احکوا شورعی جوايز
اسووت ،چنانکووه عموول بووه قووراين در ميووان موورد جريووان دارد ،و بخصوووه آنکووه
ميدانيم که قراين از حيس قوت و ضعف با هم فرق دارند ،پس آن عده قراينوی کوه
قراين قاطعه و راجحه باشند به آنها عمل می کنويم ،و اموا قوراين ضوعيفه کوه قابول
استناد نباشند ،به موجب آنها عمل نمی کنيم.
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 -3انما تکون القرعة ابا تساوت المصالح والحقوق:
ترجمووه :قرعووه کنووی هن ووامی جووايز اسووت کووه مصوولحت هووا و حقوووق بوواهم برابوور
باشند.
قرعه :از تقاری ،و مقارعه گرفته شده اسوت :بمعنوی منوارکت داشوتن و هوم سوهم
بووودن و هووم حصووه شوودن اسووت .و معنووی اصووطالحی آن از معنووی لغوووی بيوورون
نيست.
و دليل و اساک منروعيت آن اين فرمودۀ خداوند (ص) استَ « :و َموا وكنوتَ لَودَ ْي ده ْم دإ ْب
ي ْولقوونَ أ َ ْق َال َم وه ْم أَيُّ وه ْم يَ ْكفو ول َم ْريَ َم» (آل عمران )33/0 :ترجموه( :ای پيوامبر!) ايون از
خبرهای غيبی است که بتو وحی می کنيم؛ و تو در آن هن ا کوه قلمهوای خوود را
(برای قرعه کنی) به آ ،موی اف ندنود توا کودا يوو کفالوت و سرپرسوتی موريم را
عهده دار شود ،حضور نداشتی.
يعنووی قرعووه کنووی کردنوود بوور سوور کنمکنووی کووه در بووين شووان بوور سوور حضووانت و
سرپرستی مريم پيدا شده بود.
ك
و
ووك
ن
ووو
و
ي
ن
إ
و
«
(ص):
و بووودليل ايووون گفتوووۀ خداونووود
و
سووولدينَ دإ ْب أَبَوووقَ دإلَوووى ْالفو ْلو د
س لَ دمووونَ ْال وم ْر َ
َ
َد
ْ
ْ
ضووووينَ » (الصووووافات)232 ،230 ،202/07 :
ح
د
م
ال
م
ووونَ
سوووواه ََم فَ َكووووانَ د
و َ د
ون فَ َ
ْال َم ْنووو وح د
ترجمه :و يونس از رسوالن ماست! بخاطر بيواور زموانی را کوه بوه سووی کنوتی
پور از مورد و بوار فوورار کورد و بوا آن هوا قرعووه اف نود( ،و قرعوه بنوا او افتوواد) و
مغلو ،شد!
از ابن عباک (رض) روايت کرده انود کوه او کلموۀ فسواهم را بمعنوی قرعوه تفسوير
نموده است.
و از سنت و حديس پيامبر (ه) دليل منروعيت قرعه کنی احاديس بيل است:
ابوهريره (رض) روايت کرده است که« :پيامبر (ه) ،سوگند را بر گروهوی از
مرد يمن عرضه و توجيه نمود ،و آنوان بور ادای سووگند بور يکودي ر پويا دسوتی
ميکردند ،پس امر نمود تا در ادای سوگند در ميان شوان قرعوه کنوی کننود ،قرعوه
2
بنا هرکس که برآمد ،همان کس سوگند ياد کند».
و دي ووور حوووديس عاينوووه (رض) اسوووت کوووه گفوووت« :رسوووول خووودا (ه) وقتوووی کوووه
ميخواستند به سفر بروند در بين زنان شوان قرعوه کنوی موی کردنود ،نوا هرکسوی
که به قرعه باال می آمد ،همان کس با پيامبر (ه) به سفر ميرفت 3».ايون حوديس
را اما بخاری روايت کرده است.
هرگاه حق به يو طرف رابت گردد ،يوا مصولحت در آن معلوو باشود ،پوس قرعوه
 -1القووواموک المحوووي  ،270-232والموسووووعۀ الفقهيوووۀ  ،203/00و مابعووودها ،واد،
القاضی للخصاف شرل الجصاه  ،331و نظا القضاء .221 ،202
 -2حديس ابی هريرۀ :عرض النبی ...فتح الباری 172/2
 -3حديس عاينه :کان رسول هللا ...فتح الباری 127/2
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کنی در آن جواز ندارد ،زيرا در اين صورت قرعه کنی باعس ضايذ شدن حوق
رابت و از بين رفتن مصلحت می گردد ،و بلکه قرعه کنی وقتوی جوواز دارد کوه
حقوق و مصالح طرفين با هم برابر باشند.
اين است مواضعی که در آن ها قرعه کنوی جوواز دارد و موواردی کوه در آن هوا
قرعه کنی جايز نيست:
اول :از جمله مواضعی که قرعه کنی در آن ها جايز می باشد:
 -2در صورتی که کانديودهای خالفوت يوا اماموت نمواز يوا ابان يوا جوای گورفتن در
صوف اول نمواز بواهم مزاحموت نماينود ،و شايسوت ی شوان و مصولحت هوم مسوواوی
باشد.
 -1در صورتی کوه شووهر تمايول بوه هموراه بوردن يکوی از دو زنوان و يوا يکوی از
بينتر از دو زنان خويا را با خود در سفر داشته باشد.
 -0وقتی که دو نفر يو چيزی را بيابند و بر سر تصاحب آن با هوم منازعوه کننود
و معلو ننود که کدا يو شان پينتر از دي ری آن را يافته است.
 -3در تقسيم امالا غير منقول (عقار) بعد ازانکه به حصه هوای برابور جودا شوده
باشد.
 -2در احياء و زنده ساختن اراضی موات.
 -3در تقسيم اموالی که از طريق بخنوا و انعوا و از طريوق غنيموت بدسوت موی
آيد ،و غير از اين ها در مواردی که اختالف به وجود می آيد ،ماننود قرعوه کنوی
در وقت رويارويی دو بينۀ مساوی ،و قرعه کنی در حضانت و ن هداری طفول،
و قرعه کنی در طالق و امیـال آن.
دو  :مواضعی که قرعه کنی در آن ها نمی آيد و مواردی کوه در آن هوا اخوتالف
است:
 -2قرعه کنی در اشيای که به پيمانه و وزن سنجيده می شوند اجراء نمی گردد،
اين در نزد مالکيان است ،و شافعيان و حنبليان مخالف اين نظريه اند.
 -1قرعه کنی در امووال تجوارت در نوزد شوافعيان و در يوو قوول از حنبليوان بوه
مورد اجرا در نموی آيود ،در نوزد حنفيوان ،مالکيوان ،شوافعيان ،و ظواهر روايوت از
مذهب حنبليان جواز ندارد.
 -3قرعه کنی در تعيين واجبی از عبادت هوا و ماننود آن هوا کوه از حيوس ابتودا بوه
آن مبهم باشد در نزد شافعيان و حنبليان جاری نمی گردد.
 -2قرعه کنی در طالق هم در نزد شافعيان جواز ندارد.
1
 -2ابا تساوت البينات قد االستحقاق علی القرعۀ:
ترجمه :هرگاه بينه های اربات حق از حيس قوت باهم مساوی باشند ،اسوتحقاق بور
قرعووه مقوود شووود يعنووی بايوود بووه موجووب بينووه هووا حووق را بووه مسووتحقيق آن بطووور
 -1اد ،القاضی للخصاف شرل الجصاه 022-020
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مساويانه و به سبب بينه های شان پرداخت نمود.
ايوون قاعووده بووه قاعوودۀ سووابق قبلووی آن پيوسووت ی دارد ،زيوورا قاعوودۀ پينووتر در مووورد
حقوق و مصالحی بود که قرعه کنوی در آن بوه موورد اجوراء در موی آمود ،و ايون
قاعده در بارۀ بينه ها است جای که استحقاق بر قرعه کنی مقد مينود.
اين بدان جهت است که مساوات مرد در حقوق و مصالح نيازی به بينوه نودارد و
هر يکی در ش متنازی عليه حق خود را رابوت کورده اسوت ،و احتيواجی بوه اقاموه
بينه ندارد ،ولی محل نزای تميز حق او از حوق غيور اوسوت ماننود شورکای کوه در
يووو عقووار بوواهم شوورکت دارنوود احتيوواص بووه تقسوويم آن دارنوود ،پووس بعوود از تقسوويم
مسواويانه حصووه هوا در بووين اينوان قرعووه کنوی مينووود توا هريکووی حصوه خووود را
ب يرد ،هرجا که اين حقوق و مصالح طووری رابوت باشود کوه ضورورتی بوه اقاموۀ
بينه نداشته باشد ،پس هيچ اختالفی در جواز قرعه کنی بر آنها وجود نودارد ،اموا
اگر ضرورت به اقاموۀ بينوه داشوته باشود ،در ايون حالوت اسوت کوه پيراموون قرعوه
کنی يا عد آن اختالف نظر پيدا می شود ،هن ا پيا آمودن جوواز و منوروعيت
تقديم استحقاق بر قرعه کنی ،مطلب مورد بحس اين قاعوده بوه داليول بيول روشون
مي ردد:
 -2تميم بن طرفه اين حديس را روايت کرده است« :دو نفر بر سر ملکيت شتری
نزد پيامبر (ه) دعوی داشتند که در دسوت هويچ يکوی از آنوان نبوود ،و هور يکوی
اقامۀ بينه نمود که شتر مال اوسوت ،پوس پيوامبر(ه) آن شوتر را در بوين شوان بوه
دو نصووف قوورار داد ».يعنووی در اسووتحقاق قيمووت آن يووا اسووتفاده از آن بوواهم برابوور
باشند.
 -1مانند دو نفر پسران که چون پدرشوان فووت نمايود و بجوز از آن دو هويچ وارث
دي ری نداشته باشد ،هرگاه يکدي ر را بر سر تصاحب ميوراث مزاحموت نماينود،
ميراث در بين شان بطور مساويانه بودو نصوف مي وردد ،بوه جهوت مسواوی بوودن
شان در سببی که موجب استحقاق شان مي ردد که عبوارت از نسوب اسوت،و هويچ
ضرورتی به قرعه کنی نيست.
 -0و حديس ابی الدرداء (رض) :که دو نفر بر ملکيت يو اسپ نزد وی منازعوه
داشتند ،و هر يکی از آنان بر اربات دعووی ملکيوتا بور آن اسوپ اقاموۀ بينوه نموود
که اين اسپ در نزد وی زاده شده و آگاهی نداريم که آن را فروخته باشود و يوا بوه
هبه داده باشد ،يعنی نه آن را فروخته اسوت و نوه هوم بوه کسوی بخنويده اسوت ،پوس
ابووو درداء آن اسووپ را بطووور مناصووفه بوورای هووردو نفوور حکووم و فيصووله نمووود،
وگفت:اين گروه مرد چه قدر ضرورت به زنجير بنوی اسورائيل دارنود! حضورت
داود (ی) هن امی که به جلسۀ قضايی می ننسوت ،زنجيوری از آسومان فورود موی
آمد و بر گردن ظالم می افتاد و گلوی او را مي رفت.
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قضاوتپوه حضرت ګل حسامی

د قوانینو تفسیر او پرتطبیق یې څارنه
() 3
دوهم څپرکی :

دقانون تفسیر
مخکې له دې چې د قانون دتفسير په شاوخواکې په څيړنه پيل وشي الزمه
بريښي چې د قانون د تفسيراړتيا ته لنډه شان اشاره وشي .
کو مهال چې قانون وضذ کيږي  ،په هغه صورت کې چې احکا يې واضح
اوروښانه وي دهغه په تطبيق کې ستونزه شتون نه لري  ،قانون تراجرا الندې
نيول کيږي  .خو کله چې د قانون په تطبيق اواجرا کولو کې ستونزه رامينځ ته
شي ،د دې اړتيا ليدل کيږي ترڅود ادبي  ،تاريخي او منطقي وسايلو په کاروړلو
سره د قانون جوړونکي موخه اوغوښتنه واضح کړای شي  .د قانون جوړولو
دچارو جريان او دهغه تطبيق ښودلې ده چې دا موضوی دومره ساده هم نه ده .
په فرانسه کې دمدني قانون دجوړولو پرمهال دهغه واضعينو (تدوين کوونکو)
دارنګه انګيرله چې يوجامذ اوهراړخيز قانون يې رامينځ ته کړی او ټولو
پوښتنو ته يې ځوا ،ويلی دی  .خو وروسته دارنګه معلومه شوه چې د ټولنې په
پرمختګ او ټولنيزو تحوالتو سره  ،شوني نده تر څو قانون جوړونکي ټولو
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وروستيو ( راتلونکو) پوښتنو ته چې په ټولنه کې رامينځ ته کيږي  ،صحيح او
دقيق ځوا ،وړاندې کړی وي .
په دارنګه حالتونو کې چې په قانون کې تنه(خال) شتون لري او يا داچې د
تطبيق پرمهال کې له هغه څخه بيال بيل تعبيرونه او برداشتونه وجود ولري ،
دلته ده چې د قانون تفسير ته اړتيا پيښيږي  ،ترڅو د قانون تطبيق کوونکې
مرجذ  ،له بيالبيلو ابزارونو اووسايلو څخه په استفادې قانون تفسير کړي .
مونږ په دې څپرکې  ،کې دهمدي موضوی په اړه په څيړنه الک پورې کوو .
لومړی پاراګراف  :د تفسیر لغوي او اصطالحي معنا :
الف  :د تفسير لغوي معنا :
تفسير عربي کلمه او د رالري مزيد مصدر دی  .تفسير د فسرله ريښې ځنې
اخيستل شوی چې په لغت کې د واضح کولو او څرګندولو په معنا دی ،
همدارنګه تف سير په لغت کې د بيان او دويونکي دمقصود (موخی ) د کنفولو په
معنا دی  .همدارنګه په فرهنګ دانا آموز ( )202م کې يې د تفسيرلغت په
ت أويل کولو  ،د معنا په څرګندولو او شرحې او بيان سره معنا کړی دی .
په فرهنګ فارسي دکتردمحم معين ( )000م کې يې دتفسير لغت په څرګندولو ،
بيانولو  ،شرل کولو او دقرآن کريم د آياتونو دمعنا اولفظ په بيان او تنريح کولو
سره معنا کړی دی او په فرهنګ عميد کې يې په ( )227م کې دتفسير لغت
ديوه کال دمعنا بيانول  ،د يوې خبرې دمعنا واضح اوڅرګندول اوشرل اوبيان
معنا کړی دی .
اوهمدارنګه په فرهنګ سخن روز په ( )011م کې يې تفسير د تحليل ،توجيه
 ،ريښه موندل  ،ياديوې وينا ،ليکنې يا چال چلند (رفتار) لپاره دليل تراشل معنا
کړی دی .
 : ،په حقوقي اصطالل کې د تفسير معنا :
په اصطالل کې د قانون دکلمواو جملو دمعنا له بيان او دقانون جوړوونکي
دمقصد اومراد له واضح کولو ځنې عبارت دی او په حقوقي اصطالل کې د
قانون په متن کې په داسې ډول دصحيح مفهو لټول دي  ،چې وکوالی شي په
صحيح شکل سره په هرحالت کې د اجراء وړوګرځې  .يا دمتداولو قوانينو
دحقيقي مدلول تعيينول دي  .يا د ټولنې دحقوقي نظا په اصولو او مبانيو سره د
قانو ن جوړوونکي دمقصود په پا کې نيولو سره د مدلول تعيينول او د مجمل او
مبهم قانون دشمول د دايرې تعيينول دي .
همدارن ه په حقوقي اصطالل کې يې د قانون په تفسير کې ويلي دي چې  :د
قانون دلفظ دمبهم تو ،په صورت کې د قانون جوړوونکي دمراد  ،مقصود او
ارادې له کنفولو ځنې عبارت دی .
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کال په نافذ شوي د افغانستان داسالمي
په همدې ترتيب د 2021هـ
جمهوريت دقضائيه قوې دتنکيل اوواا قانون دڅلورمې مادې په اتم جزء کې
يې د تفسير په هکله داسې ويلي دي  ( :تفسير :د قانون دحکم دمقصد توضيح
اوتنريح او دمقنن د ارادې ښودل دي ) .
دوهم پاراګراف  :دمقام او مرجع له لحاظه د قانون تفسیر:
دمقا او مرجذ له لحاظه دقانون تفسير النديني ډولونه لري :
الف  - :شخصي تفسير :دحقوقي قاعدو اود قانون دمادو په اړوند دحقوقو
دپوهانو دنظرياتو او تجزيې اوتحليل ځنې عبارت دی  ،چی کله کله ترې په (
علمی تفسير) او يا غير رسمي تفسير هم يادونه کيږي  .دا ډول تفسير په هيڅ
شان قانوني او رسمي اعتبار نه لري .
يا په بل عبارت شخصي تفسير چې دنظري او علمي تفسير په نامه هم ياديږي
له هغه تفسير څخه عبارت دی چې حقوقپوهان او دحقوقو استابان يې په خپلو
ليکنو  ،ويناوو او درسونو کې له قوانينو څخه کوي  .په دې اعتبارچې دا تفسير
رسمي جنبه نه لري او دولت پرې ژمن نه دی هغه ته ( شخصي تفسير) وايي .
همدارنګه  ،په دې دليل چې دهرحقوقپوه پوهه  ،عقل ،دزده کړی کچه ( درجه)،
هو او ......سره توپير لري  ،معموال ً کو تفسيرونه چې حقوقپوهان يي
دقوانينو له نصوصو ځنې وړاندی کوي  ،متفاوت اومتعارض دي  .د بيلګې په
توګه  ،که د قانون يوه ماده چې مبهمه اومجمله وي  ،اوڅو حقوقپوهان يي
تفسيرکړي  ،نوڅو څو تفسيرونه او استنباطونه به وړاندې کړي.
خوکه چيرې دارنګه تفسير دحقوقپوهانو ديوې ټولګې له خوا صورت نيولی وي
او دهغو ی داتفاق وړوي  ،له علمي او حقوقي لحاظه له خورا زيات ارزښت
ځنې برخمن دی  .دا ډول تفسير د قانون جوړوونکو او رسمي مراجعو لپاره
يوه ښه منبذ کيدای شي ترڅو ترې د قوانينو په اصالل اود تعديالتو په مينځ ته
راوړلو کې استفاده وکړي .
 : ،قضايي تفسير:
په دعواووکې دقاضيانو له نظر يا فيصلې ځنې عبارت دی چی هغوی يې د
قانون له مادو څخه د درا اوتحليل له الرې لري  .نو له دې کبله د قضا په نزد
تفسير په خپل بات کې هدف نه دی بلکې يوه وسيله ده چې دمنازعاتو دفيصله
کولو په موخه دقضا له خوا په کار وړل کيږي .
په بله وينا قضايي تفسيرله هغه تفسير ځنې عبارت دی چې د قاضيانو په واسطه
صورت مومي  ،ځکه کو مهال چې يوه دعوا دحل اوفصل په موخه د قاضي پر
وړاندې اقامه کيږي  ،قاضي دحکم د مستند او مستدل کيدو داصل له مخې او
دمدني محاکماتو اصولو قانون د -137مي مادې مطابق بايد خپله فيصله په
قوانينو مستنده صادر کړي  .په دې صورت کې قاضي مکلف دی  ،قانون په
تيره بيا په هغه صورت کې چې د ابها او پيچلتياوو( غموض ) درلودونکی
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وي تفسير کړي  .دا تفسير د قاضي په واسطه د اشخاصو ترمينځ په دعواووکې
صورت مومي اواعتباريې په هماغه دعوا پورې محدود دې  .له دی امله  ،کو
تفسير چې قاضي يې په خاصه دعوا کې له قانون څخه کوي  ،نه په نورو
دعواوو کې د ده لپاره الزا راوړونکی دی اونه نور قاضيان دهغه رعايتولو ته
اړباسي .
خو که يوه قضيه په تفسيري بڼه په نهايي محکمه کې تررسيده ګۍ اوحل
اوفصل الندې ونيول شي  ،په هغه صورت کې د پورتنۍ (فوقانی ) محکمې د
قضايي رويی په څير ،نورې محکمې دهغې په رعايتولو مکلفی دي .
دځينو څيړونکو په ګروهه له دې تفسير څخه د استفادې ضرر په دې کې دی
چې قضايي ربات له مينځه وړي  .ځکه يومهال قاضي ديوې قضيې په اړوند له
دې ډول تفسيرڅخه په استفادې يو ډول حکم صادروي اوکله هم په بله قضيه کې
په بله بڼه .
داحالت خلو په يو ډول د نه ډاډ منتيا او سرګردانۍ په حالت کې اچوي اوهم
قاضيان د قانون جوړوونکي ځای ناستی کوي  .هروخت چې د قواوو د تفکيو
(بيلتون) اصل له مينځه والړشي او د ډولونو په يوه ډول د قانون د وضذ کولو
او قانون دتطبيقولو صالحيت او واا يوې مرجذ ته وسپارل شي ،د صالحيت
تداخل مينځ ته راوړي  .په دې صورت کې خپلسري او استبداد رامينځ ته کيږي
او د دموکراسۍ  ،د قانون دحکومت او ولسواکۍ اصل ته تاوان رسيږې .
بايد پوه شو چې قضايي تفسير او فقهي تفسير له علمي لحاظه يوله بل سره
توپ ير لري ځکه قضا ،قانون د نزای وړ قضاياوو دحل او فصل په مناسبت چې
دهغې پروړاندې ترڅيړنې الندی نيول کيږې تفسير وي او په خپل تفسير کې له
عملي اړتيا وو او احتياجاتو څخه اغيزمنه کيږي  ،په داسې حال کې چې فقهي
دارنګه نه دی .
په بل عبارت د قضايي تفسير ترڅنګ يوبل تفسير د فقهي تفسير په نامه مومو
چې په ډيره پراخه توګه د فقهاوو په شرحو کې ترسترګو کيږي .
دا تفسير ډيری دنګه منطق تراغيزې الندې دی او دعملي ژوندانه غوښتنې لکه
څرنګه چې ښايي نه مراعاتوي ځکه چې د قاضي پرخالف د فقيه پروړاندې
واقذ شوې قضايا دحل اوفصل په موخه نه وړاندي کيږي ترڅو دعملي ژوندانه
اوضای اوشراي اوغوښتنې په پا کې ونيسي  .د قضايي تفسير او فقهي تفسير
ترڅنګ يو بل تفسير د قانوني تفسير په نامه شتون لري چي په راتلونکو
کرښوکې يې څيړو .
ص  :قانونی تفسير  :د مقنن په واسطه دقانون تفسير چې کله کله دقانوني تفسير په
نامه هم ياديږي له هغه تفسير څخه عبارت دی چې د قانون جوړوونکي له خوا
صورت مومي ياد هرمقا په واسطه چې قانون ورته د تفسير واا ورکړی وي
.
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په هغه احوالو کې چې قانون دارنګه وضذ شوی وي چې دقيقه معناترې وانه
خيستل شي  ،قانون جوړوونکی دنوي قانون په وضذ کولو سره چې د تفسيري
قانون په نامه يې هم يادوي  ،خپله اراده په څرګنده اوصريحه توګه بيانوي  .دا
ډول تفسير دهغه مرجذ په اعتبار چې مقننه يا د قانون جوړولو قوه ده  ،د
قانوني تفسير په نامه ياد وی  .ځکه کو قانون چې نوی جوړ شوی دی موخه يې
دمخکيني قانون تفسير دی  .په دې ډول تفسير کې دمقنن الک پرانيستی او آزاد
دی  .ځکه قانون دهغه مرجذ له لوري تفسير کيږي چې پخپله د قانون وضذ
کوونکې ده  .له دې کبله د قانون جوړونې په ډګر کې عا صالحيت لري  .د
ځينو حقوقی څيړونکو په وينا د قانون جوړونې قوې لپاره د قانون دتفسير
دصالحيت منل ،خو را غوره الره چاره ده  .ځکه په دې ډول تفسير کې د قواوو
د تفکيو اصل په ښه شان سره رعايت کيږي  .مقننه قوه چې د قانون جوړولو
اصلي مرجذ ده په هرمورد کې چې د قانون الزيات تفسير الز وي  ،قانون ته
وضاحت ورکوي او ابها له مينځه وړي او څرنګه چې د قانون د وضذ کولو
اصلي مرجذ ده  ،نو دبل هرشخن او مرجذ په نسبت کوالی شي د قانون
اصلي مقصود او مفهو توضيح کړي  .که کله هم مقنن په نوي تفسيري قانون
کې  ،نورتغييرات هم وارد کړي  ،دا مصوبه د نوي قانون په بڼه خپل پړاوونه
وهي او دنوي قانون په صفت ترتطبيق الندی نيول کيږي.
د دې ټکي يادونه اړينه بريښي چې ځينو څيړونکو قانوني تفسير د رسمي تفسير
په نامه هم ياد کړی دی او له هغه تفسير ځيني يې بللی دی چې د قانون د تفسير
کوونکې مرجذ له خوا صورت مومي  .د دې ډول تفسير ارزښت او اعتبار
پخپله د قانون په څير دی او د ټولو افرادو او محکمو لپاره الزا راوړونکی دی
 .د قانونی تفسير او د قانوني تفسير د مرجذ دپيژندلو اهميت دا دی چې قانوني
تفسير دستونزو حل کوونکی دی او توپيرلرونکو شخصي تفسيرونو ته چې د
قوانينو له نصوصو او په ځانګړي توګه له اساسي قانون څخه د حقوقپوهانو په
واسطه صورت مومي  ،خاتمه ورکوي .
د  :اداري تفسير:
دي اصل ته په پا سره چې دعامه خدمتونو موظفين يا مامورين د دولتي
خدمتونو دکارکوونکو له جملې څخه دي او د اجرائيه قوې يوه برخه ده  ،هغوی
حق نه لري ترڅو دتنفيذ او د قانون د احکامو داجراء کولو پرمهال د قانون په
تفسير الک پو رې کړي  .خو ډير موارد مينځ ته راځي چې ديو وزارت وزير
اويا ديوې خپلواکې برخې عمومي آمرخپلې سليقې ته په کتنه قانون تفسير کړې
او خپل اجراآت پري بناء کړي  .ډيرلږ به داسې پيښ شي چې دارنګه اجراآت
د دې برخو دپلټونکو له خوا ترارزونې الندي ونيول شي اوپه دې صورت کې د
دې مقاماتو تصميمونه په واقعيت کې د قانون يو ډول تفسير دی  .دارنګه
اجراآت هيڅ ډول قانوني صبغه نه لري  .ځکه اساسي قانون دهری برخی
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صالحيت توضيح کړی او دقواوو دتفکيو اصل ته په کتنه  ،اداري موظفين نه
شي کوالی د قانون په وضذ اوتفسير الک پوري کړي .
له بلې خوا نوروقوانينو هم د بيال بيلو مراجعو د دندو او واکونو حدود منخن
اوټاکلي دي  ،چې د دې تقنيني اسنادو مطابق هم اداري برخې نه شي کوالی
دقانون په تفسير الک پوري کړي .
دریم پاراګراف  :د قلمرواو قواعدو په اعتبار د قانون تفسیر :
دا تفسير چې د ميتود (رو ) له مخی تفسير په نامه هم ياديږي په محدود يا(
مضيق) او وسيذ (موسذ) تفسير وينل کيږي او په الندی ډول يي ترڅيړنی
الندي نيسو .
الف  :محدود تفسير :
محدود تفسير چې دمضيق تفسير په نامه هم ياديږي  ،هغه تفسير دی چې په کې
د قانونی مادو له معنا ځنې تجاوزونکړی او د اجراکولو حدودو ته يي پراختيا
ورنکړی  .د اصولو له مخی مضيق تفسير په عمومی نظم پورې اړوندو قوانينو
کې په کاروړل کيږی ځکه دا ډول قوانين د ټولنې له بنسټيزو ښيګڼو (مصالحو)
سره تړلي دي او د هغوی پربنسټ فردي آزادۍ خوندي کيږي  .د جر
اومجازاتو د قانونی کيدلو(قانونيت ) د اصل له مخې بايد ټول جزايی قوانين په
مضيق او محدود ډول تفسير شي  ،او په بنپړه توګه دې دهماغه الفاظو
اوعبارتونو سره سم چې قانون جوړوونکي دخپلو موخو دبيانولو لپاره په
کاروړي دي  ،صورت ونيسي .
يا په بل عبارت په جزايی قوانينو کې بايد له مضيق يا ادبي تفسير څخه
کارواخستيل شي  .ځکه په جزايی چاروکې د اشخاصو آزادي او دانسانانو
ناموک  ،حيیيت  ،آبرو (پت ) او ژوند تربحس الندې دی  .په دې مواردو کې د
احتياط رعايتول ،اړينه چاره ګڼل کيږي .
که چيرې جزايی قوانين د تفسير ايجا ،وکړي  ،لکه د يوجر دخصوصي
عناصرو توضيح  ،معموال له محدود يا مضيق تفسير ځنې استفاده صورت
مومي  .په جزايی احکامو کې د قياک په کار وړل جوازنه لري .
 : ،وسيذ تفسير:
وسيذ ( موسذ ) تفسير هغه دی چې د قانوني مادو معنا ته ترهغه ځايه چې
دغځيدا وړتيا لري دانصاف او عدالت په رعايت سره پراختيا ورکړي  .په
وسيذ تفسير کې يوازې د قانون په الفاظو او عبارتونو پابندی (تړلتيا) کافي نه
ده او دقانون جوړوونکی د پا وړښيګڼو ته هم بايد مراجعه وکړو .
د دې ميتود پربنسټ  ،کو حکم چې قانون د ټاکلې موضوی لپاره په نظرکې
نيولی سره ورته (منابه ) موضوعاتو او حاالتو ته غځول کيږي  ،ځکه قانون
جوړوونکی د انسانانو په دې ټولو کړنو اوچال چلندونو احاطه او اشراف
(خبرتيا) نه لري ترڅو دهغو وړاندويينه وکړي او يا په قانون کې د هريوه لپاره
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مستقل حکم په پا کې ونيسي  .نود قانون جوړوونکي په رول اوموخې او
عرف او عادت په استناد سره  ،له قانون څخه موسذ تفسير وړاندې کيږي  .په
خصوصي حقوقو کې د قانوني متونو د خورازياتې انعطاف مننې له کبله او
دعمومي نظم او ټولنيزو ښيګڼو په اړخونو په نه الک پورې کولو سره کوالی
شو دې ميتود ته په الک اچولو  ،دحل يوه مناسبه الر پيدا کړو  .خو د دې
پرعکس په جزايی چارو کې چې په عا ډول د عمومي نظم اړ لري او په
ټولنيزو ښيګڼو پوری اړه پيدا کوي ،موسذ (وسيذ ) تفسيرد حقوقو اوفردي
آزاديو په سلبولو پای مومي او دجر او مجازاتو د قانونيت له اصل سره سمون
نه لري  ،د بيلګی په توګه د ضرر او خسارې جبرانولو عبارتو نه چې د
افغانستان اساسي قانون په ( )22مه ماده کې چې تصريح کوی  ( :هرڅوا چې
له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دی او کوالی شی
د تاوان د ترالسه کولو لپاره په محکمه کې دعوا اقامه کړي  ) .کوالی شو په
دوه ډوله يې تفسير کړو :
محدود تفسير او وسيذ تفسير .که چيرې د ضرر او خسارې عبارتونه محدود
تفسير کړو  ،پايله دا کيږي چې د اساسي قانون جوړونکي موخه د ضرر او
خسارې له جبرانولو ځنې يوازې دمادي خسارې او ضرر جبرانول دي  .خو که
په دې ماده کې دضرراوخسارې جبرانول وسيذ تفسير کړو ،پايله دا کيږي چې
په دې ماده کې دضرراو خسارې جبرانول دمادي  ،معنوي مختل او دګټې نه
شتون په ضرر شامليږي .
دموسذ تفسير کارول ،ډيری په مدني اوسوداګريزو مسايلو کې تربحس الندې
نيول کيدای شي  .ځکه په طرل شويو مدني قضاياوو کې  ،قاضي مکلف دی
ترڅو خپله پريکړه ( فيصله ) او حکم صادرکړي  .نوموړی نه شي کوالی د
قانون د صراحت د نه شتون او يا په هغه کې دخاه حکم د نه موجوديت په
دليل  ،منخصې قضيی ته له رسيده ګۍ ځنې استنکاف وکړي .
څلورم پاراګراف  :دتفسیر موضوع :
تفسير په هغو قوانينو کې شونی دی  ،چې د لفظ او معنا درلودونکی وي اوهغه
عرفي قواعد او قوانين چې د رسمي نن او عبارت لرونکي نه وي  ،د تفسير
وړنه دي .
پنځم پاراګراف  :دتفسیر اصول او الرې چارې :
په تفسير کې له دريو الرو چارو ځنې استفاده کيږي :
الف  :ادبي يا متني تفسير .
 : ،منطقي تفسير .
ص  :تاريخي تفسير .
چې په دې پاراګراف کې په ترتيب سره ترڅيړنې او ګرويږ نې الندې نيول
کيږي .
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الف  :ادبي يا متني تفسير :
په لرغونو زمانو کې له دې امله چې قوانينو ته په مذهبي جنبې او قدسيت قايل
 ،نودد ې امکان شتون نه درلود ترڅو اشخاه د قوانينو په مورد کې مداخله
وکړي او په خپله خوښه دهغوی په تغيير  ،تبديل او يا تفسير الک پورې کړي .
لکه هماغسې چې په اوسمهال کې هم هغه څه چې د اسال په سپيڅلي دين کې په
نن رابت شوي وي  ،هيڅ شخن او مرجذ د دې حق نه لري ترڅو دنن د
صراحت پروړاندې دهغه تغيير اوتبديل ته اقدا وکړي او ياداچې هغه
تفسيرکړي .
وروسته له هغې چې د استازولۍ ولسواکۍ مفکوره او دقواووتفکيو مينځ ته
راغی او د دولت هرنهاد (بنسټ ) د منخصو او ټاکلو دندو او صالحيتونو
لرونکی شو ،بياهم ليدل کيږي چې په پيل کې د قواوو دتفکيو مفکوره په مطلق
ډول په کاروړل شوې او له هغه ځايه د قانون د وضذ کولو  ،تعديل ،تغيير او
تفسير صالحيت هم هماغه مقننه يا قانون جوړوونکې قوې ته وسپارل شو .
په همدې ډول دې تنويا هم شتون درلود که چيرې دتفسير واا اوتفسير له
قانون جوړوونکې مرجذ پرته بلې مرجذ ته وسپارل شي نو په يوډول به
دقاضيانو استبداد  ،ديکتاتوري او ځانمني رامينځ ته کړي  .نوپه هغو وختونو
کې يې که چيرې به په قانون کې صراحت شتون نه درلود  ،د قاضي لپاره
يوازې دمحدود ياتحت اللفظي يا تحليلي يا منطقي تفسير په صالحيت قايل شوي
.
تحت اللفظي  ،تحليلي يا مضيق تفسير ،دهغه تفسيرونو له جملې ځنې دی چې له
لرغونو زمانو څخه تراوسه ترې ګټه اخيستل شوی او دهغه له مخې مفسر
دقانون په تفسير کې د قانون په متن محدود او منحصر دی  .په دې ډول تفسير
کې  ،مفسر نه شي کوالی د قانون دمنخصې مادې له منطقي مدلول ځيني عدول
وکړي .
ادبي تفسير هم تريوه زياته بريده له متني تفسير سره ورته والی لري  .ځکه په
هغه کې د قانون مفردات  ،عبارتونه او معنا وی  ،مفرد اوجمذ  ،د الفاظو
ت رکيب  ،کلمي  ،جملی او نخښه ( نقطه ) ايښودنه په پا کې نيول کيږي  .په دې
تفسيرکې  ،د تفسير صالحيت لرونکې مرجذ هڅه کوي ترڅود ژبې له قواعدو
اوادبي صنايعو (صنعتونو) څخه په مرسته اخيستلو د قانون اصل اومنطوق
ومومي .
په ادبي تفسيرکې  ،مفسر يوازې د قانون الفاظو او عبارتونو ته توجه لري او
هڅه کوي ترڅو د ژبې د قواعدو او ګرامر پورې اړوندو فنونو په مرسته ،
دهغه په صحيحه معناو پوهيږي او د قانون اجمال اونيمګړتيا له مينځه يوسي .
په بل عبارت  ،په دې ميتود کې مفسر د قانون جوړوونکي د ارادې د درا
کولو لپاره له عبارتونو  ،اصطالحاتو او لغتونو څخه ګټه اخلي .
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په لنډ ډول ويالی شو چې ادبي تفسير هغه مهال رامينځ ته کيږي چې قانون مبهم
وي او وکوالی شو ادبي دقايقو ته په کتنه ترې ابها ليرې کړو .
مفسر له دې الرې څخه جمله ليکنه  ،د ژبې ګرامراو د مطالبو د وړاندې کولو
څرنګوالی په پا کې نيسي اودکلمو له مينځه د مقنن موخه مومي .
 : ،منطقي تفسير:
دا تفسير دترکيبي يا ساختاري  ،اصولي يا علمي تفسير په نامه هم يادوي  .موخه
يې د قانون د مادو اوپه قانون يا اصول يا کلي قواعدو کې د مندرجو ارزښتونو
ترمينځ د منطقي ارتباط تأمين دی  ،چې قانون جوړوونکي دهغه په پا کې
نيولو سره دهغه وضذ کولو ته اقدا کړی دی .
يا په بل عبارت منطقی – ساختاری تفسير له هغه تفسير څخه عبارت دی چې
مفسر د قانون جوړوونکي د ارادې او مقصد دکنفولو په موخه د قانون له فصل
 ،بابونو او مادو دمنطقي نظم ځنې استفاده کوي او کوالی شي دابها او اجمال له
ليرې کولو وروسته د قانون جوړوونکي په اصلي مقصود الک ومومي .
څرنګه چې ټولنيزې پيښې او په نننۍ ټولنه کې د پراختيا او پرمختيا بهير خورا
متحول او متغير دی  ،د اسی موارد پيښيږی چې په قوانينو کې يې وړاندو يينه
نده شوی او ادبې او تاريخي تفسيرهم نه شي کوالی هغو ته دحل غوره الره
وښيی  .له دې ځايه دی چې د تفسير له يوبل ډول څخه د استفادې اړتيا مينځ ته
راځي  .دارنګه چې لومړی دحقوقو نوي مکتبونه لکه آزاد مکتب يادعقل د
اصالت او منطق پوری اړوند مکتب په دې لټه کې کيږي ترڅو له عقل او
منطق څخه په ګته اخيستنه د قانون داحکامو تفسيرته اقدا وشي .
ص  :تاريخي تفسير:
که چيری مفسرله تاريخی اسنادو څخه دقانون جوړوونکي دموخې دکنف لپاره
استفاده وکړي  .دې تفسيرته تاريخي تفسير وايي  .په بل عبارت د قانون د متن
د مبهم والي  ،مجمل تو ،او نيمګړتيا په صورت کې  ،مفسر کوښښ کوي چې د
قانون د وضذ کولو د مهال پورې اړوندو اسنادو اومدارکو او په پارلمان کې
دشويو بحیونو ځنې په استفادې د قانون جوړوونکي رښتينی قصد ومومي .
که چيرې د قانون دمتونو دڅيړلو له الرې د مقنن مقصود او هدف حل نه شي
کړای  ،قاضي کوالی شي دمقنن داصلي هدف اومنظور دموندنې لپاره تاريخي
سابقې يا دمقدماتو دڅيړنې مطالعې ته مراجعه وکړي او دلومړنيو مسودو په
ترتيب کې د بحیونو په څيړلو سره د قانون په تفسير الک پورې کړي .
يوحقوقپوه وايي  :د قانون جوړوونکي دموخې د کنفولو لپاره بايد له الندنيو
وسايلو څخه ګټه واخيستل شي .
ترتفسي ر الندی قانون  ،له متجانس اواړيکمن قانون سره  ،سرپه سر
-1
کيښوول شي او دهغوی له ګډون څخه کيدای شي د قانون جوړوونکي قصد
کنف کړو .
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کو کارونه چې ترتفسير الندې قانون له تصويب ځنې وړاندی دهغه
-2
دتصويب دمقدماتو په عنوان ترسره شوي دي  ،کوالی شي د مقنن مراد کنف
کړي  ،لکه  :د پارلمان مباحیی او ترتفسير الندې قانون شامل داليحې د
تنظيمولو سوابق .
که چيرې ترتفسيرالندې قانون  ،مقنن اقتباک کړی وي  ،تاريخي
-3
سوابق کوالی شي په ډيره ښه توګه د مقنن مقصود کنف کړي .
ديو قانون سياسي  ،اقتصادي  ،ټولنيزه او اخالقي مبناکوالی شي د مقنن
-4
دمراد په کنف کې اغيزناا وي .
د قانون ديوې مادې وجودي علت اودهغې په وضذ کولوکې دمقنن
-5
موخه کوالی شي د قانون جوړوونکې دقصد کنف کوونکی وي .
ډيری قانوني مادې پريوحقوقي اصل متکي دي او د نوموړو مادو په
-6
اړوند دمقنن دقصد د کنفولو لپاره کافي ده چې د نوموړي حقوقي اصل مدلول
په پا کې ونيول شي .
په دې ميتود کې بيا هم مفسر دقانون جوړوونکی د ارادې تابذ دی او دقانون د
اجراء عامل ګڼل کيږي  .نوموړی دمقننه ځواا په تصميمونو کې دهيڅ
السوهنې اوتغييرولو حق نه لري .
شپږم پاراګراف  :دتفسیرشرایط :
تفسير يوه آسانه او ساده چاره نده  .سربيره پردې چې مفسر بايد له ادبي
فنونواوليو پوهې له ميتودونو سره بنپړه بلدتيا او اشنايي ولري اوله کافي
تجربې ځنې برخمن وي  ،له علمي نظره بايد پرحقوقي قواعدو  ،مبانيو
اونظامونو هم بنپړه واکمني ولري  .د اسالمي علومو په مينځ کې چې يوله
خورا مهمو او زمونږ دڅيړنې له دې موضوی سره ډيرورته والی لري  ،هغه
دقرآن کريم د تفسيرعلم دی چې تراوسه يې په هکله زرګونه کتابونه ليکل شوي
دي  .همدارنګه له اسالمي علومو څخه يوبل هم چې له فقهې اوحقوقو سره نږدې
اړيکه لري دفقهې د اصولو علم دی چې په واقعيت کې کوالی شو هغه ( د
استنبا ط علم ) يا( اجتهاد ) او ياغوره ده چې ( د قانون دتفسيرعلم ) ونوموو  .د
دې علم له قواعدو سره بلدتيا او اشنايي د تفسير لپاره له ډيرو اغيزناکو او
ګټورو شرايطو څخه ده  .له شو پرته څوا چې دفقهې د اصولو په علم مسل
او برالسی وي  ،کوالی شي د قانون خورا غوره مفسر وي .
خو د قانون په تفسيرکې د استنباط په فنونواود اصولو علم په قواعدو سربيره،
بايد  ،لږ ترلږه الندينی شراي مراعات شي.
قانون داسې تفسير نه شي چې لغوه مينځ ته راوړي ځکه قانون
-1
جوړوونکی لکه نورعاقل اشخاه لغوه نه ليکي .
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د قانون د تفسير پرمهال داسې نتيجه مينځ ته رانه شي  ،چې د قانون
-2
جوړوونکی له غرض سره په تناقض کې وي  ،ځکه قانون جوړوونکي لکه
نورعاقل اشخاه کوښښ کوي چې له تناقض ويلو څخه ډ ډه وکړي.
داسې نتيجه الک ته رانه شي چې په عمل اوعقل کې ممتنذ او ناشونې
-3
وي  ،ځکه دا ډول تفسير غل دی .
د تفسير نتيجه فاسده نه شي  ،ځکه په کلي ډول هرتفسيرچې فساد ته
-4
منتهي شي ،هغه دمنلو وړندی .
تفسير داسې نه وي  ،چې د قانون له نن څخه باطل ويا مينځ ته
-5
راشي  .په عمل کې کله داسي وي چې ديوې قانوني مادې مدلول څو ټولګيو ته
شامل دی او دهغو په مينځ کې توپير شتون نه لري  .که چيرې د قانون تفسير
کوونکی د قانون دمادې مدلول داسې تفسير کړي چې دنوموړيو ټولګيو په مينځ
کې سره له دي چې تفسير کوونکی په توپير باورنه لري  ،توپير له مينځه يوسي
 ،دا ډول تفسير باطل دی .
قانون داسې تفسيرنه شي  ،چې دقانون نس مينځ ته راشي  .کله داسې
-6
وي چې په يوي قانوني ماده کې دوه ډوله تفسير شونی وي او يو له دغه
دووتفسيرونو څخه د بل قانون د نسخې سبب ګرځي او دوهم تفسير دهيڅ قانون د
نسخې موجب نه ګرځي  .دوهم تفسير په لومړي تفسيرباندې وړاندی دی  ،ځکه
چې په دوهم تفسيرکې د قانون نس مينځ ته نه راځي اواصل په قانون کې
دنسخی ننتوالی دی .
د قانون دتفسير ډيره ډاډمنه الرده چې ديوټاکلي قانون په مرسته  ،يو بل
-7
ټاکلی قانون تفسيرکړي .
په تفسيرسره د قانون عا نن تخصين نه شي  .کله دتفسير پايلې
-8
داسې شي چې مفسر په خپل تفسير سره د قانون عا نن ته تخصين ورکړي
اود قانون عا نن له عموميت څخه وغورځوي  .که چيری لږکوښښ وشي په
نوموړې موضوی کې داسې تفسيروشي چې دعا قانون د تخصين متضمن نه
وي  .په دې صورت کې هغه تفسير ترجيح لري چې تخصين په کې نه وي ،
ځکه چې اصل په قانونی نصوصو کې عد تخصين دی .
اووم پاراګراف  :دتفسیرموارد :
لکه څرنګه چې وړاندې وويل شول تفسير دبيانولو او روښانه کولو په معنا دی
او يا دپوښښ دليری کولو او له ستونزمن لفظ څخه دمعنا کنفول ترې اراده
کيږي  .کو مهال چې د قانون مدلول اومفهو واضح اوروښانه وي او په لفظ يا
عبارت کې يې ابها او ستونزه شتون ونه لري او يا دا چې واحده معنا افاده کوي
او د دو ه معناوو اخيستلو( برداشت ) احتمال وجود ونلري  ،دهغه تفسير او
توضيح ته اړتيا نه ليدل کيږي  .په دارنګه حالتونو کې قاضي حق نه لري
دقانون دتطبيق پرمهال په خپله سليقه او برداشت هغه تفسير کړي .
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ديوحقوقپوه په تعبير  ،په اساسي توګه قانون په دوه صورتونو کې تفسير وي :
لومړی په هغه حالت کې چې قانون واضح او روښانه نه وي  ،دوهم په هغه
صورت کې چې دهغه د مدلول په پراخوالي اومحدوديت کې شو شتون ولري .
نوله دې کبله د قانون دتفسيرمفهو دارنګه دی چي :
دقانون په متن کې  ،ابها شتون ولري .
د منخصې مادې له متن او منځپانګې (محتوا) څخه د قانون
جوړوونکي په پوهه اودموخې له درا کولو اومعنا ځنې ترديد شتون ولري .
يا دا چې د قانون له حکم څخه په آسانه مفهو وانه خيستل شي .
کو حکم چې د قانون په يوه ماده کې ځای کړل شوی دی  ،دبلی مادې
له حکم سره په تضاد کې قرارولري .
اويا دا چې کو حکم چې په يوه قانون کې دی دبل قانون داحکامو له
يوه حکم سره په مغايرت ( مخالفت ) کې قرارولري .
او يا اصال ً موضوعه قانون دتنې( خال) درلودونکی دی او ديوې
قضيی يا موجودې ستونزې په اړوند په هغه کې په صريحه توګه کو حکم
شتون ونه لري .
په دارنګه حالتونوکې د دې اړتيا حس کيږي ترڅو د ستونزې دحل او د اساسي
چارې دموندلو په خاطر دقانون دمنخصې مادې دحکم توضيح اوتفسير ته اقدا
وشي  ،او دقانون په تفسير الک پورې شي .
په عمومي ډول  ،د قانون تفسير النديني مواردرانغاړی :
دقانون په متن کې دابها شتون .
-1
د قانون دحکم مجمل والی .
-2
د قانون يا قوانينو په احکامو کې د تعارض ( اختالف ) شتون .
-3
د قانون چوپتيا( سکوت ) او يا تربحس الندې موضوی په اړوند
-4
دصريح حکم نه شتون .
البته د پورتنيو مواردو مفصله څيړنه د دې ليکنې له حوصلې څخه بهر بريښي
 ،مينه وال دي په دې هکله تخصصي ليکنو اوڅيړنو ته مراجعه وکړي .
اتم پاراګراف  :په قانون کې دتفسیر قواعد :
جوته ده چې د قانون تفسير دپا وړ احکامو د استخراص په موخه په لومړۍ
درجه کې دلزو له مخی قانونې نصوصو ته متوجه دی ځکه احکا ترې
استخراجيږي که دلفظي تفسير له الرې صورت ومومي يا دمنطقي تفسير له
الرې  .نو له دې امله قانون لومړنی مصدر دی چې مفسر بايد له هرڅه وړاندي
دقانوني قاعدو څخه په بحس کې ورته مراجعه وکړي .
لکه هماغسی چی د افغانستان مدني قانون لومړۍ ماده يی تصريح کوي :
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( )1په هغه مواردو کې چې قانون موجود وي  ،اجتهاد روانه دی  ،د دې
قانون حکمونه دلفظ يا دهغې دفحوی په لحاظ دتطبيق وړ دي .
( )2په هغه مواردو کې چې د قانون حکم موجودنه وي  ،محکمه به د
اسالمي شريعت دحنفي فقهې دکلي اساساتو سره سم حکم صادروي  ،ترڅو چې
عدالت په ډيره ښه ممکنه وجهه تأمين شي .
په دې ځای کې په صراحت سره څرګنديږي چې د افغانستان مدني قانون ،
قانوني قواعد د قانون دلومړني مصدر په توګه منلي دي ( .نوربيا)

قضاوتمند دمحمالیاس بختیاری

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

بخش دوم
مبحس دو  :صالحيت موضوعی جزايی محاکم عادی
محاکم براساک نوی جر  ،اهميت مجازات و شخصيت مرتکب جر به دو دسته
منقسم می شوند:
 -2محاکم عمومی يا عادی؛
 -1محاکم اختصاصی؛
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استینا ًء در مورد محاکمه وزرا ،اعضا و رئيس ستره محکمه مطابق قانون
تنکيل و صالحيت محاکم خاه مصو ،2072 ،محکمه خاه نيز تنکيل می
گردد که نوی سو محاکم را تنکيل می دهد.
محاکم عمومی يا عادی مراجعی هستند که در امر جزايی طبق قانون ،برای
رسيدگی در همه جرايم بيصالل هستند ،م ر مواردی که به موجب قانون در
صالحيت مراجذ اختصاصی قرار گيرند 1.میالً محاکم ابتدائيه مرکز واليت و
محاکم ولسوالی.
محاکم اختصاصی مراجعی هستند که فق نسبت به جرايمی که قانون ذار
تصريح کرده است ،صالحيت رسيدگی را دارا می باشند .برخی از اين مراجذ
در قانون اساسی و برخی دي ر در قوانين عادی پيا بينی شده است .بعنوان
میال محکمه اختصاصی اطفال.
گفتار اول :صالحيت موضوعی محاکم ابتدائيه
ماده  32قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه جمهوری اسالمی افغانستان،
مصو 2022/20/12 ،اعال ميدارد:
« در حوزه قضايی هر محکمۀ استيناف محاکم ابتدائيه به ترتيب بيل تنکيل می
گردد:
محکمۀ ابتدائيه شهری.
-1
محکمۀ ابتدائيه تجارتی.
-2
محکمۀ ابتدائيه احوال شخصيه
-3
محکمۀ ابتدائيه اطفال.
-4
محکمۀ ابتدائيه ولسوالی.
-5
بر عالوۀ محاکم فوق الذکر ،محاکم اختصاصی نيز وجود دارد که توس
قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر ،قانون تنکيل و صالحيت قوۀ
قضائيه و قانون نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری و فرمان
رئيس جمهور کنور پيا بينی شده است:
محکمۀ مبارزه با مواد مخدر
.1
محکمه رسيدگی به قضايای مالياتی
.2
محکمه مرکز عدلی و قضايی مبارزه با جرايم سن ين فساد اداری
.3
محکمۀ منذ خنونت عليه زن
.4
در مورد توزيذ صالحيت ها حسب ماهيت و موضوعات قضايا ،ماده 277
قانون اجراآت جزايی ،مصو 2021 ،به محاکم عادی صالحيت رسيدگی به
تما دعاوی جزايی را می دهد .اما در اين مورد به يو استیناء اشاره می نمايد
که «م ر اينکه قانون خاه طور دي ری حکم نموده باشد »...با اين حال،
 .1رجب گلدوست جويباری ،کليات آيين دادرسی کيفری ،ه .221
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قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه جمهوری اسالمی افغانستان ،ميان محاکم
ابتدائيه شهری و ديوانهای آنها از يو طرف و محاکم ابتدائيه ولسوالی از سوی
دي ر تمايز قائل شده است.
حسب ماده  30قانون تنکيل و صالحيت محاکم قوه قضائيه صرف ديوانهای
بيرب محاکم ابتدائيه شهری صالحيت رسيدگی به قضايای جزايی مربوط به
امنيت عامه ،جزای عمومی و جرايم ترافيکی را دارند .قانون رسيدگی به
تخلفات اطفال مصو 2073 ،و قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر
مصو 2072 ،به ايجاد صالحيت های متفاوت دي ری نيز اقدا کرده اند.
براساک پرنسيب حقوقی  posterior derogat legi prioriيعنی اين اصل که
اگر دو قانون مخالف وجود داشته باشند ،قانونی که محخر برقانون دي ری وضذ
شده است بايد حاکم شود .بنابراين رسيدگی به تخلفات اطفال و جرايم مربوط به
مواد مخدر و مسکرات طبق قوانين مذکور و ماده  37قانون تنکيل و صالحيت
قوه قضائيه مصو 2021 ،به محاکم اختصاصی آن يعنی محکمه ابتدائيه اطفال
و محکمه مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
بند اول :صالحيت های محکمه ابتدائيه ولسوالی
مطابق ماده  37قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه مصو ،2021 ،محکمۀ
ابتدائيه ولسوالی تما قضايای جزای عمومی ،مدنی و احوال شخصيه را که
مطابق احکا قانون به پين اه آن اقامه مي ردد ،رسيدگی مينمايد .و براساک
ماده  277قانون اجراآت جزايی مصو ،2021 ،رسيدگی به تما دعاوی جزايی
تنها از صالحيت محاکم بيصالل می باشد ،م ر اينکه قانون خاه طور
1
دي ری حکم نموده باشد.
ماده  37قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه ،صالحيت عا را برای
محکمه ابتدائيه ولسوالی ها برای رسيدگی به قضايای جزايی عادی ملحوظ
نموده است .در زمينه پرسنی مطرل می گردد که محدوده و ساحۀ دقيق
صالحيت های محاکم ابتدائيه ولسوالی ومحاکم ابتدائيه شهری چ ونه است .از
 .1صووالحيت حوووزوی :موواده  272قووانون اجووراآت جزايووی )2( « :محکمووۀ بيصووالل
رسيدگی به قضويۀ جزايوی ،محکموۀ محول ارتکوا ،جور يوا محکموۀ محول گرفتواری و يوا
محکمۀ محل سکونت موتهم موی باشود )1( .در حالوت شوروی بوه جور  ،محکموۀ بيصوالل
محکمه ای است که آخورين عمول از جملوۀ اعموال شوروی بوه جور در حووزۀ قضوايی آن
انجا شده باشود )0( .در موورد جورايم مسوتمر ،محلوی کوه جور در آن خاتموه يافتوه و در
مورد جرايم اعتيادی محل انجا عملی که اعتياد را ببوار آورده اسوت ،محول وقووی جور
شناخته موی شوود )2( ...در حواالتی کوه قوانون رسويدگی قضوبه را توسو محکموۀ خواه
پيا بينی نموده باشد ،محلی که قانون خاه ،مقر محکمه را تعيين نموده باشد ،محکموۀ
بيصالل شناخته می شود.
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نظر قانون مذکور محاکم ابتدائيه ولسوالی از نظر صالحيت و درجه با محکمه
ابتدائيه شهری هم رديف و برابر است .در تنکيل قضايی تفاوتهايی به چنم می
خورد .محکمه ابتدائيه شهری شامل ديوانهای مدنی ،جزای عمومی ،امنيت
عامه ،حقوق عامه و ديوان ترافيو می باشد و تعداد پرسونل قضايی و اداری
آن نسبت به محکمه ولسوالی بينتر است .در حاليکه در محکمه ابتدائيه
ولسوالی تنکيل اين ديوانها وجود ندارد و طبق ماده  32ق.ت.ه.ق.ق ،محکمه
ابتدائيه ولسوالی مرکب از رئيس و دو عضو قضايی می باشد.
به طور خالصه ،وفق مادۀ  37ق.ت.ه.ق.ق.ا .محکمه ابتدائيه ولسوالی ،و
در مراکز واليات ،محکمۀ ابتدائيه مرکز واليت دارای صالحيت رسيدگی عا
نسبت به قضايای جزايی می باشند .م ر آنکه يو صالحيت انحصاری توس
قانون برای يو محکمه اختصاصی ايجاد شده باشد .مانند موارد بيل:
الف – ديوان امنيت عامه و ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی محکمه
ابتدائيه مرکز واليت دارای صالحيت انحصاری رسيدگی به قضايای جزايی
مربوط به امنيت عامه (مادۀ  37ق.ت.ه.ق.ق.ا ،).قاچاق مواد مخدر (فقرۀ 3
مادۀ  03قانون مبارزه عليه مواد مخدر) ،جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی و
ساير موضوعاتی است که صراحتا ً توس قانون به اين ديوان اختصاه يافته
است .اصطالل «قاچاق مواد مخدر» در مادۀ  22قانون مبارزه عليه مواد مخدر
تعريف شده است .با اين حال ،فقرۀ  2مادۀ  03قانون مبارزه عليه مواد مخدر
بيان می کند که اين ديوانها صرف صالحيت رسيدگی به قضايای قاچاق مواد
مخدر را در صورتی که ميزان مواد مخدر به اندازۀ مذکور در فقرۀ  3مادۀ 03
نباشد ،دارا می باشند.
 - ،اگر ميزان مادۀ مخدر به اندازۀ مذکور در مقررات فوق باشد ديوان جرايم
مرتب با مواد مخدر محکمه ابتدائيه مرکز واليت مستقر در کابل به نحو
انحصاری دارای صالحيت می باشد (فقرۀ  3مادۀ  03قانون مبارزه عليه مواد
مخدر) تا به تما جرايم مرتب با مواد مخدر در سراسر افغانستان رسيدگی کند.
ص – سرانجا  ،در هر کدا از مراکز واليات ،محاکم اختصاصی اطفال قرار
دارند ،مطابق فقرۀ  2مادۀ  13و فقرۀ  2مادۀ  12قانون رسيدگی به تخلفات
اطفال اين محاکم دارای صالحيت انحصاری رسيدگی به قضايای جزايی اطفال
می باشند.
قاعده اساسی در خصوه صالحيت حوزوی محاکم برای رسيدگی به
قضايای جزايی ،مادۀ  272ق.ا.ص.ا .است .مطابق فقرۀ  2اين ماده شاخن
صالحيت حوزوی محکمه ،محلی است که جر در محدودۀ جغرافيايی آن واقذ
شده باشد .اين امر به معنای آن است که اگر يو جر در حوزه يو محکمۀ
ابتدايه ولسوالی منخن واقذ شده است ،تا زمانی که آن موضوی در صالحيت
انحصاری محکمه دي ری نباشد ،همان محکمه ابتدائيه ولسوالی بيصالل به
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رسيدگی می باشد .در نتيجه ،تعيين صالحيت حوزوی آسان به نظر می رسد .با
اين حال ،در بسياری از قضايا برخی عوامل موجب ايجاد پيچيدگی هايی در اين
خصوه می شوند .به عنوان میال ،دريو قضيه اختطاف امکان دارد که
مجنی عليهم ،پيا از آنکه ممکن است يو مظنون ،چند جر مرتب را در
واليات يا ولسوالی های متفاوت مرتکب شده باشد .مادۀ  272قانون اجراآت
جزايی ( )2021چندين فقره از اين احتماالت را مد نظر قرار داده است .طبق
فقرۀ  1مادۀ مزبور ،در صورت شروی به جر  ،صالحيت رسيدگی قضيه را
محکمه ای دارد که آخرين عمل ارتکا ،يافته به جر در آن محل تکميل شده
باشد .در صورت جر استمراری يا متوالی صالحيت رسيدگی قضيه به محکمه
ای مربوط می شود که جر استمراری يا متوالی در آن محل ادامه يافته و ختم
گرديده باشد ،همچنين در مورد جرايم اعتيادی محل انجا عملی که اعتياد را
ببار آورده است ،صالحيت رسيدگی از آن محل وقوی جر خواهد بود (فقرۀ 0
مادۀ  272قانون مزبور).
همچنان ،مطابق فقره  3مادۀ  272قانون اجراآت جزايی« :ستره محکمه می
تواند در احوالی که اوضای امنيتی ايجا ،نمايد يا معابير قانونی دي ری پيا آيد
که از طرف اشخاه بيعالقه يا لوی څارنوال به ستره محکمه پيننهاد گردد،
رسيدگی قضيه را از محکمۀ بيصالل به محکمۀ دي ری تفويض نمايد ،در
آنصورت محکمۀ تعيين شده محکمۀ بيصالل شناخته می شود ».در حاالتی که
قانون ،رسيدگی قضيه را توس محکمۀ خاه پيا بينی نموده باشد ،محلی که
قانون خاه ،مقر محکمه را تعيين نموده باشد ،محکمۀ بيصالل شناخته می
شود (فقرۀ  2مادۀ  272ق.ا.ص.ا.).
حسب ماده  32ق.ت.ه.ق.ق ،محکمه ابتدائيه ولسوالی مرکب از رئيس و دو
عضو می باشد .در ولسوالی هايی که اعضاء کمبود باشند ،رسيدگی به قضايا
توس کمتر از سه نفر قاضی صورت گرفته می تواند .هرگاه در محکمۀ ابتدائيه
ولسوالی قاضی وجود نداشته باشد ،رئيس محکمه استيناف يکی از قضات
محکمه استيناف را محقتا ً توظيف می نمايند .در صورت غيابت رئيس ،وظايف
و صالحيت های وی به يکی از اعضايی که دارای سابقۀ بينتر قضايی باشد،
تفويض می گردد.
بند دو  :صالحيت های ديوان های جزايی محکمۀ ابتدائيه شهری
ماده  31قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه ،تصريح می دارد که)2(« :
محکمۀ ابتدائيه شهری مرکز واليت دارای ديوانهای بيل می باشد:
ديوان جزای عمومی.
-1
ديوان مدنی.
-2
ديوان حقوق عامه.
-3
ديوان امنيت عامه.
-4
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ديوان جرايم ترافيکی.
-5
ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی
-6
ديوان مبارزه عليه جرايم فساد اداری
-7
ديوان نظامی
-8
ماده  30قانون مذکور تصريح می دارد « :محاکم ابتدائيه شهری مراکز واليات
قضايای بيل را توس ديوانهای مربوط در مرحلۀ ابتدايی طبق احکا قانون
رسيدگی می نمايند:
رسيدگی قضايای مربوط به جزای عمومی توس ديوان جزای عمومی.
-1
رسيدگی به دعاوی مدنی بين اشخاه حقيقی و اشخاه حکمی ،توس
-2
ديوان مدنی.
رسيدگی قضايای متنازی فيه بين اشخاه حقيقی و دولت يا بين
-3
اشخاه حکمی و دولت ،توس ديوان حقوق عامه.
رسيدگی قضايای جزايی مربوط به امنيت و منفعت عامه ،قاچاق مواد
-4
مخدر و ساير جرايم مطابق احکا قانون ،توس ديوان امنيت عامه.
رسيدگی قضايای جزايی مربوط به حادرات ترافيکی ،توس ديوان
-5
جرايم ترافيکی.
الف  -صالحيت های ديوان جزای عمومی
1

 .1قابل تذکر است که در فقره  2ماده  32قانون تنوکيالت و صوالحيت محواکم ،منتنورۀ
جريووده رسوومی شووماره  223مووور  ، 2077/2/2محوواکم ابتدائيووه مراکووز واليووات دارای
ديوانهای بيل می باشد:
 .1ديوان جزای عمومی
 .2ديوان مدنی
 .3ديوان حقوق عامه
 .4ديوووان مبووارزه عليووه فسوواد اداری و امنيووت عامووه (فرمووان شووماره  47مووور
 1387/4/1رياست جمهوری)
 .5ديوان جرايم ترافيکی
 .6ديووووان مبوووارزه عليوووه جووورايم داخلوووی و خارجی(فرموووان شوووماره  47موووور
 1387/4/1رياست جمهوری)
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طبق جزء  2ماده  30قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه ،رسيدگی قضايای
مربوط به جزاى عمومى توس ديوان جزای عمومی صورت می گيرد.
رسيدگی به تما دعاوی جزايی تنها از صالحيت محاکم بيصالل می باشد ،م ر
اينکه قانون خاه طور دي ری حکم نموده باشد (ماده  277ق.اجراآت جزايی).
در گذشته ها جرايم ضد منفعت عامه در ديوان امنيت عامه و جرايم ضد افراد
در ديوان جزای عمومی مورد رسيدگی قرار می گرفت .اما در حال حاضر به
دليل گستردگی و افزايا جرايم و با تنفيذ قوانين جديد و تنکيل محاکم و
ديوانهای جديد و متعدد اين جرايم در ميان اين ديوانها و محاکم تقسيم شده است.
در قانون جزای سابق ( )2022در مورد صالحيت های موضوعی و ماهيت
جرايم تا حدی منکالت وجود داشت .اما در کود جزا اين منکل تا حد زيادی
مرفوی گرديده است .بنا ًء با توجه به کود جزا ،برخی از قوانين اختصاصی،
مصوبات و معيارهای حقوقی ،صالحيت های موضوعی را مورد بحس و
بررسی قرار می دهيم.
جرايمی که رسيدگی آن از صالحيت ديوان جزای عمومی محاکم ابتدائيه شهری
می باشند ،عبارتند از:
الف) جرايم عليه تماميت جسمانی اشخاه
 .2قتل عمد (با ،هفتم ،فصل اول ،ماده  237 – 233کود جزا).
 .1تحريو به خودکنی (با ،هفتم ،فصل اول ،ماده  237کود جزا).
 .0اکراه در قتل (با ،هفتم ،فصل اول ،ماده  232کود جزا).
 .3اخفای جسد مقتول (با ،هفتم ،فصل اول ،ماده  220کود جزا).
 .2ضر ،يا جرل منجر به مرگ (با ،هفتم ،فصل دو  ،ماده  220 -222کود
جزا).
 .3قتل خطا (با ،هفتم ،فصل سو  ،ماده  223 -223کود جزا).
 .7اسقاط جنين (با ،هفتم ،فصل پنجم ،ماده  273 -232کود جزا).
 .7ضر ،يا جرل (با ،هفتم ،فصل شنم ،ماده  273 -272کود جزا).
 جرل يا جنگ درارر جنگ مغلوبه (ماده  272کود جزا)
 دادن مواد ضررناا و غيرکننده (ماده  271کود جزا)
 تعذيب جسمی يا روانی شاگرد يا کارآموز (ماده  270کود جزا)
 .2گرفتاری و توقيف يا تحديد آزادی (با ،هفتم ،فصل هفتم ،ماده 273 -272
کود جزا).
 در اختيار قراردادن محل بمنظور توقيف غيرقانونی (ماده  277کود جزا)
 ن هداری غيرقانونی مظنون ،متهم يا محکو عليه در محالت سلب آزادی
توس پوليس ،محظف امنيت ملی ،حارنوال يا مسئول محالت سلب آزادی (ماده
 272کود جزا)
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 .20بر اساک با ،هفتم کود جزا ،جر اختطاف در جملۀ جرايم ضد تماميت
جسمی و روح ی افراد درص گرديده است .ولی در حال حاضر اين جر در
ديوانهای امنيت عامه رسيدگی می شود.
 .22راهزنی (با ،هفتم ،فصل نهم ،ماده  303 – 300کود جزا)
 .21استخدا طفل در قطعات نظامی (با ،هفتم ،فصل دهم ،ماده 307- 302
کود جزا)
 استخدا با استفاده از اسناد تزويری (ماده  307کود جزا) نظر به اين ماده ،
هرگاه شخصی طفلی را با استفاده از اسناد تزويری در قطعۀ نظامی فراهم نمايد
به جزای تزوير مندرص اين قانون ،محکو می گردد .پس هن امی که مجازات
اين جر  ،جزای تزوير باشد ،لذا جر مرتکبه هم ماهيتا ً جر تزوير است ،و
کود جزا ،جر تزوير را از جمله جرايم فساد اداری تلقی نموده بنابراين
صالحيت رسيدگی جر مورد نظر را ديوان مبارزه با فساد اداری دارد.
 استحصال وظيفه از طفل (ماده  307کود جزا)
 .20جرايم نقض حقوق طفل (با ،هفتم ،فصل يازدهم ،ماده  327- 302کود
جزا)
 محروميت طفل از حق تعليم ،آموز و دسترسی به خدمات صحی (ماده
 302کود جزا)
 استفاده از طفل در فعاليت های سياسی (ماده  320کود جزا)
 انتقال يا ن هداری طفل بدون اجازه ممیل قانونی وی (ماده  322کود جزا)
 لت و کو ،طفل (ماده  321کود جزا)
 استخدا طفل در کارهای فزيکی ،رقيل ،مضر صحت و زير زمينی (ماده
 320کود جزا)
 مجبور ساختن طفل به ادای شهادت يا اقرار (ماده  323کود جزا)
 عد تسليمی طفل به سرپرست قانونی وی (ماده  322کود جزا)
 به خطر مواجه نمودن طفل (ماده  323کود جزا)
 محرو ساختن طفل از تغذيه (ماده  327کود جزا)
 اجبار ،تحريو يا تنويق به فسق و فجور (ماده  327کود جزا)
 .23امتنای از معاونت (با ،هفتم ،فصل چهاردهم ،ماده  302 -317کود جزا).
 .22جرايم مربوط به معروض ساختن ضعفا به خطر و امتنای از پرداخت نفقه
(با ،هفتم ،فصل شانزدهم ،ماده  302 -303کود جزا).
 به خطر مواجه ساختن حيات شخن عاجز (ماده  303کود جزا)
 امتنای از تأديه نفقه (ماده  302کود جزا)
 )،جرايم عليه عفت و اخالق عمومی
 .23زنا (با ،هنتم ،فصل دو  ،ماده  332 – 330کود جزا).
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 .27لواط (با ،هنتم ،فصل سو  ،ماده  332 – 333کود جزا).
 .27قوادی (با ،هنتم ،فصل چهار  ،ماده  321 – 320کود جزا).
 .22سوق دادن طفل به انحرافات اخالقی -بچه بازی (با ،هنتم ،فصل پنجم،
ماده  337 – 320کود جزا).
 ن هداری طفل به منظور رقصانيدن (ماده  323کود جزا)
 ن هداری طفل به منظور آموز رقن (ماده  322کود جزا)
 رقصانيدن طفل (ماده  323کود جزا)
 برگزاری محفل بچه بازی (ماده  327کود جزا)
 شرکت در محفل بچه بازی (ماده  327کود جزا)
 اعتياد اجباری طفل به مواد مخدر يا مسکر (ماده  322کود جزا)
 ارتکا ،جر بچه بازی توس منسو ،نيروهای نظامی (ماده  330کود جزا)
 عد جلوگيری از ارتکا ،جر از سوی منسو ،نظامی (ماده  332کود
جزا)
 خريد يا فرو طفل به منظور بچه بازی (ماده  331کود جزا)
 تجاوز جنسی بر طفل (ماده  330کود جزا)
 آزار و ابيت جنسی (ماده  333کود جزا)
 ضب و ربت هويت مجنی عليه (ماده  332کود جزا)
 .10آزار و ابيت زن و طفل (با ،هنتم ،فصل شنم ،ماده  371 – 337کود
1
جزا).
 .12جرايم عليه عفت و اخالق عمومی در فضای سايبری (ماده  737کود جزا)
 .11افنای اسرار خصوصی اشخاه (ماده  737کود جزا)
 .10هرزه ن اری (پورنوگرافی) (ماده  773کود جزا)
 آزار و ابيت زن يا طفل در محالت عامه (ماده  332کود جزا)
 آزار و ابيت زن يا طفل در محل کار (ماده  370کود جزا)
ص) جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاه
 .1گرچند درجزء  7ماده سو  ،جوزء  23مواده پونجم و مواده سوی ا قوانون منوذ خنوونت
عليه زن منتنرۀ جريده رسومی شوماره  272سوال  2077جور آزار و ابيوت زن و طفول
پويا بينووی شووده امووا ايون حکووم بووا انفوواب موواده  12قوانون منووذ آزار و ابيووت زنووان و اطفووال
منتنره جريده رسومی شوماره  2170موحر  2023 / 20 /2ملغوی گرديوده اسوت .بوازهم
با انفاب فصل شنم با ،هنتم کود جزا ،احکا جزايی هردو قانون قبلی در مورد آزار و
ابيووت زنووان و اطفووال ملغووی دانسووته مووی شووود و محکمووه مطووابق کووود جووزا ،مرتکووب آنوورا
محکو به مجازات می نمايد.
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 .13قذف و افترا (با ،هنتم ،فصل هفتم ،ماده  377 – 370کود جزا)
 قذف (ماده  370کود جزا)
 افترا (ماده  373کود جزا)
 .12توهين و دشنا (با ،هفتم ،فصل هنتم ،ماده  370 – 377کود جزا)
 .13هتو حرمت مسکن (با ،هفتم ،فصل دوازدهم ،ماده  311 -322کود
جزا).
 .17تهديد (با ،هفتم ،فصل سيزدهم ،ماده  313 -310کود جزا).
 .17باص گيری سايبری (ماده  732کود جزا)
 .12افنای اسرار (با ،هفتم ،فصل چهاردهم ،ماده  302 -317کود جزا).
 .00افنای معلومات و سوء استفاده از هويت (ماده  733کود جزا)
 .02قمار بازی (با ،هفتم ،فصل دهم ،ماده  320 – 322کود جزا)
 .01قمار بازی سايبری (ماده  771کود جزا)
 .00جرايم مربوط به حقوق ملکيت های معنوی در فضای سايبر (ماده 772
کود جزا)
 .03استفاده غيرقانونی از سيم کارت (ماده  777کود جزا)
 .02بی حرمتی اموات و قبور (با ،هفتم ،فصل يازدهم ،ماده 327 – 323
کود جزا)
 تخريب قبر (ماده  323کود جزا)
 بی حرمتی به ميت (ماده  322کود جزا)
 گرفتن جسد ميت به منظور تحقيقات علمی يا تعليمی بدون اجازه وارث (ماده
 323کود جزا)
 اخالل مراسم جنازه يا تدفين ميت (ماده  327کود جزا)
ص) جرايم عليه اموال
 .36سرقت (با ،نهم ،فصل اول ،ماده  714 – 666کود جزا)
 جرايم در حکم سرقت (ماده  701کود جزا)
 سرقت به ارر اکراه يا تهديد به استعمال سالل (ماده  703کود جزا)
 سرقت آالت يا وسايل تيلفونی (ماده  705کود جزا)
 سرقت نمبر پليت واسطه نقليه (ماده  706کود جزا)
 سرقت غله يا محصوالت زراعتی (ماده  707کود جزا)
 سرقت در عبادت اه (ماده  708کود جزا)
 سرقت اموال کم بها (ماده  706کود جزا)
 غصب اموال منقول (ماده  711کود جزا)
 اخذ سند ،امضاء ،مهر يا ننان ان نت شخن با استفاد از عنف ،اکراه و
تهديد (ماده  713کود جزا)
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 چپاول گری (نهب) (ماده 714کود جزا)
 .37غصب زمين و اموال غيرمنقول (با ،نهم ،فصل دو  ،ماده 714 – 666
کود جزا)پ
 غصب زمين (ماده  718 – 715کود جزا)
 جرايم در حکم غصب (ماده  716کود جزا)
 .38خيانت در امانت (با ،نهم ،فصل سو  ،ماده  7 – 720کود جزا)
 جرايم در حکم خيانت در امانت (ماده  724کود جزا)
 .36اختفای اشيای ناشی از ارتکا ،جر (با ،نهم ،فصل پنجم ،ماده – 726
 730کود جزا)
1
 .40تجاوز بر حقوق ملکيت های فکری (با ،نهم ،فصل هفتم  ،ماده – 742
 748کود جزا)
 .41سرقت سايبری (ماده  860کود جزا)
 .42سرقت انترنت (ماده  862کود جزا)
 .43جرايم تخريب ،اتالف و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول (با ،نهم ،فصل
هنتم ،ماده  752 -746کود جزا)
د) جرايم دي ر
 .44دسترسی غيرمجاز به سيستم ،برنامه يا اطالعات کمپيوتری (ماده 852
کود جزا)
 .45تغيير غيرمجاز در سيستم ،برنامه يا اطالعات کمپيوتری (ماده  853کود
جزا)
 .46از بين بردن غيرمجاز سيستم ،برنامه يا اطالعات کمپيوتری  -شخصی
(فقره  1ماده  854کود جزا)
 .47افنای رمز دسترسی (فقره  1ماده  855کود جزا)
 .48ره يری (ايجاد ممانعت) غيرمجاز (فقره  1ماده  856کود جزا)
 .46ساخت ،تهيه يا حصول دست اه برای استفاده در جر (ماده  857کود جزا)
 .1جرايم عليه مالکيت های فکری از جملۀ جرايم عليه اموال و مالکيت بوه حسوا ،موی
آيد .گرچه تصور مال بودن برای يو حق فکری منکل است ،ولی شکی نيست که اين
گونه حقوق ،قابليت مالکيت و نقل و انتقال را دارند .همچنين ناامروزه اين جرايم ،نظور
به گسترده و حجم روز افزون و اختاللی که در نظم و امنيت جامعه ايجواد موی کننود ،از
جر مدنی به جر جزايی تغيير ماهيت پيدا کرده اند .در ضمن اگر حقوق مالکيت هوای
فکری را سورمايۀ علموی و فرهن وی يوو جامعوه بودانيم کوه سوهم عظيموی در فرهنوگ و
پينرفت علمی و مادی جامعوه دارد ،موی تووان ايون جور را در صوالحيت ديووان امنيوت
عامه دانست .زيرا نظر به تحليلی که انجوا شود بوا ارتکوا ،ايون دسوته جورايم ،آسويب بوه
نظا علمی و فرهن ی يو جامعه وارد می سازد.
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 .50تخلفات مربوط به امالا ،اموال و حيوان ها (ماده  867کود جزا)
 .51کنتن يا مجرول نمودن حيوان (ماده  868کود جزا)
 .52تعذيب يا میله نمودن حيوان اهلی (ماده  866کود جزا)
 .20فريبکاری (با ،دو  ،فصل هجدهم ،مواد  370 – 332قانون جزا) .در
حال حاضر ديوان امنيت عامه اين جر را رسيدگی می نمايد .در حاليکه از
نظر ماهيت ،اين جر ضد افراد می باشد نه ضد امنيت عامه.
 .23قضايای اطفال :مطابق فقره  0ماده  37قانون تنکيل و صالحيت قوه
قضائيه ،در مراکز والياتی که محکمۀ اطفال ايجاد ننده باشد ،رسيدگی به
تخلفات اطفال توس ديوان جزای عمومی محکمۀ ابتدائيه شهری مرکز واليت...
صورت می گيرد.
 -،ديوان امنيت عامه
حسب ماده  30قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه جمهوری اسالمی
افغانستان ،رسيدگی قضايای جزايی مربوط به امنيت و منفعت عامه ،قاچاق مواد
مخدر و ساير جرايم مطابق احکا قانون توس ديوان امنيت عامه صورت می
گيرد.
جرايم امنيت عاموی يا جرايم عليه امنيت عامه عبارت از جرايمی است که
لطمه زدن به اموال و دارايی يا حيیيت افراد نيست ،بلکه باعس اضرار جامعه و
مصالح عمومی کنور می گردد .و در يو کال آرار سوء و ضرر و زيان آن
عايد تما افراد و مصالح عليای کنور خواهد شد.
جرايمی که رسيدگی آن از صالحيت ديوان امنيت عامه می باشد ،عبارت
اند از:
 -1حريق عمدی (با ،سو  ،فصل اول ،ماده  346- 344کود جزا)
 -1جرايم مسکرات (با ،هفتم ،فصل نهم ،ماده  320 – 370کود جزا)
 مجازات تعزيری نوشيدن شرا( ،ماده  373کود جزا)
 -3جرايم نقض مقررات هوانوردی ملکی (با ،سو  ،فصل دو  ،ماده - 350
 356کود جزا)
 -4جرايم مربوط به مواصالت و مخابرات (با ،سو  ،فصل سو  ،ماده – 360
 367کود جزا)
 -5تخريب بناها و امالا عامه (با ،سو  ،فصل چهار  ،ماده  366 - 368کود
جزا)
 -6ممانعت از تطبيق عدالت (با ،پنجم ،فصل اول ،ماده  468 - 461کود
جزا).
 -7تضليل قضاء (با ،پنجم ،فصل دو  ،ماده 475 - 466کود جزا).
 -8اطالی دروغ يا خودداری از اظهار حقيقت (با ،پنجم ،فصل سو  ،ماده
 480 – 476کود جزا).
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 -6شهادت دروغ (با ،پنجم ،فصل چهار  ،ماده  487 - 481کود جزا).
 -10فرار دادن محبوسين و اخفای مجرمين (با ،پنجم ،فصل پنجم ،ماده - 488
 464کود جزا).
 -11جعل پول و مسکوکات (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل چهار  ،ماده -284
 268کود جزا)
 .1تحت حيازت قراردادن پول جعلی (ماده  286کود جزا)
 .2معامله با پول جعلی بعد از قبولی آن با حسن نيت (ماده  287کود جزا)
 .3بو ،سکه ها (ماده  288کود جزا)
 .4به جريان انداختن سکه يا مخلوطی از فلزات (ماده  286کود جزا)
 .5توته های فلزی و توکن ها (ماده  260کود جزا)
 .6از شکل انداختن يا معيو ،کردن سکۀ راير طال يا نقره (ماده  261کود
جزا)
 .7معيو ،ساختن پول راير (ماده  262کود جزا)
 .8شبيه سازی بانو نوت ها (ماده  263کود جزا)
 .6خارص ساختن اشيای مورد استفادۀ سکه زدن ،از ضرا ،خانه (ماده 264
کود جزا)
 .10مجازات اعالن ،تجارت پول يا توکن های جعلی (ماده  265کود جزا)
 .11جعل پول يا توکن با وجود عد منابهت (ماده  266کود جزا)
 .12ننر غيرمجاز بانو نوت ،سکه ،اسناد و ننانه ها (توکن ها) (ماده 267
کود جزا)
 -12سازمان دهی يا عضويت گروه جرمی (با ،شنم ،فصل اول ،ماده – 465
 506کود جزا)
 -13قاچاق انسان (با ،شنم ،فصل سو  ،ماده  520 - 510کود جزا)
 -14قاچاق مهاجران (با ،شنم ،فصل چهار  ،ماده  528 - 521کود جزا)
 -15جرايم مرتب به سالل ناريه ،مهمات و مواد منفجره (با ،شنم ،فصل
پنجم ،ماده  545 - 526کود جزا)
 -16فريب کاری (با ،نهم ،فصل چهار  ،ماده  728 – 725کود جزا).
 -17جرايم مالياتی و تجارتی (با ،دهم ،فصل اول ،ماده  767 - 753کود
جزا)1
 .1جوورايم ماليوواتی مطووابق مصوووبه شووورای عووالی سووتره محکمووه از صووالحيت محکمووه
رسيدگی به قضايای مالياتی دانسته شده است .لذا ديووان امنيوت عاموه صورف صوالحيت
رسيدگی به جرايم تجارتی که از جمله جرايم عليوه نظوا اقتصوادی محسوو ،موی گوردد،
را دارد.
تفاوت جرايم اقتصادی ،تجارتی و جرايم عليه اموال:
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 .1رقابت غيرقانونی در امور تجارتی (ماده  753کود جزا)
 .2عد اجرای تجارت تحت عنوان معين (ماده  754کود جزا)
 .3عد حفظ دفاتر تجارتی اجباری و درص در آن توس تاجر يا دالل (ماده
 755کود جزا)
 .4ارائه سند تزويری جهت ربت به دفتر ربت مرکزی (ماده  756کود جزا)
 .5ارايه شکايت خالف واقعيت (ماده  757کود جزا)
 .6افنای اسرار تجارتی و صنعتی (ماده  758کود جزا)
 .7اظهارات غيرواقعی توس اطالی دهنده يا اهل خبره (ماده  756کود جزا)
1
 .8سوء استفاده توس محظفين ادارۀ حمايت از رقابت (ماده  760کود جزا)
 .6انحصار بازار (ماده  761کود جزا)
 .10عد رعايت حقوق مستهلو (ماده  762کود جزا)
 .11عد رعايت شراي مندرص قانون ستندرد ملی (ماده  763کود جزا)
 .12مداخله در آزادی مناقصات و مزايدات (ماده  764کود جزا)
 .13ربح غيرقانونی (ماده  765کود جزا)
 .14تقلب در معامالت تجارتی (ماده  766کود جزا)
 .15تقلب در مواد ترکيبی (ماده  767کود جزا)
 -27جرايم مربوط به افالک( 2با ،دهم ،فصل دو  ،ماده  773 - 737کود جزا)
 -2موضوی جرايم اقتصوادی ،تجوارتی ،جامعوه و اخوتالل در نظوا اقتصوادی و تجوارتی
کنور است در حاليکه در جرايم عليه اموال ،حقوق مالکانه اشوخاه و يوا موال شوخن
موضوی جر قرار می گيرد.
 -1هوودف در مبووارزه بووا جوورايم اقتصووادی تجووارتی ،حمايووت از نظووا و چرخووه اقتصووادی
تجووارتی کنووور اسووت  ،امووا در جوورايم عليووه اموووال ،برخووورد بووا متعرضووين بووه مالکيووت
خصوصی يا عمومی و حفظ حريم آنها مورد نظر می باشد.
 -0وقوی جرايم اقتصادی ،تجارتی بينتر گريبان ير کل افراد جامعه است و متضوررين
اين جرايم عموما ً مرد هستند ،اما متضورر از جورايم عليوه امووال ،شوخن يوا اشوخاه
معين می باشند.
 -3جرايم اقتصادی تجارتی به لحاظ آرار و تبعات اجتماعی آن ،غيرقابل گذشت هسوتند،
اما جرايم عليوه امووال ،برخوی قابول گذشوت و برخوی غيرقابول گذشوت موی باشوند .لوذا بوه
هموين دليول تعقيوب و محاکموه متهموين اقتصوادی تجوارتی منووط بوه طورل شوکايت شوواکی
خصوصی نبوده و سارنوالی خود مکلف به تعقيب و اعال جر عليه متهمين آن است.
 .1به دليل اينکوه موحظفين ادارۀ حمايوت از رقابوت از جملوۀ موحظفين خودمات عاموه موی
باشد بنابراين صالحيت رسيدگی اين جر را ديوان مبوارزه عليوه ارتنواء و فسواد اداری
به عهده دارد.
 .2جرايم مربوط به افالک ماهيتا ً از جملۀ جرايم عليه نظا اقتصوادی و تجوارتی کنوور
محسو ،می گردد.
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 .2مفلس متقلب (ماده  737و  732کود جزا)
 .1ايزاد خساره به داينين از جانب تاجر (ماده  770کود جزا)
 .0مفلس مقصر (ماده  772کود جزا)
 .3مفلس مقصر بزرگ (ماده  771کود جزا)
 .2صدور حکم قطعی به اشتهار افالک شرکت تجارتی (ماده  770کود جزا)
 .3صدور حکم قطعی به اشتهار افالک صغير يا محجور عليه (ماده  773کود
جزا)
 .7پنهان نمودن اموال مفلس و مداخله داين در مذاکرات (ماده  772کود جزا)
 -22قاچاق اموال ( 1با ،دهم ،فصل سو  ،ماده  773 - 777کود جزا)
 -10احتکار ( با ،دهم ،فصل شنم ،ماده  703 - 700کود جزا)
 .2فرو مواد احتکار شده (ماده  702کود جزا)
 .1مجازات احتکار (ماده  701کود جزا)
 .0جرايم در حکم احتکار (ماده  700کود جزا)
 -12تقليد عالمات و اشيای مطبوی پستی ( با ،دهم ،فصل دهم ،ماده - 702
 703کود جزا)
 .2تقليد عالمات و اشيای مطبوی پستی (ماده  702کود جزا)
 .1تقليد اشيای مطبوی منابه با عاليم تکت های مالياتی (ماده  703کود جزا)
 -11جرايم محي زيستی ( 2با ،يازدهم ،فصل اول ،ماده  722 - 707کود
جزا)
 .1قاچاق اموال يکی از انوای جرايم عليه نظوا اقتصوادی يوا بوه عبوارت دي ور از جملوه
جرايم اقتصادی و تجارتی محسو ،می گردد.
 .2حقوقوودانان ،بوورای جوورايم گونوواگون طبقووه بنوودی هووای مختلفووی را ترسوويم کوورده انوود و
جرايم را درون اين طبقوه بنودی هوا قورار داده انود .بوه عنووان نمونوه در يوو طبقوه بنودی
جرايم تقسيم می شووند بوه -2 :جورايم عليوه اشوخاه -1 ،جورايم عليوه امووال -0 ،جورايم
عليه امينت و مصالح عمومی -3 ،جرايم عليه عفوت و اخوالق عموومی -2 ،جورايم عليوه
خانواده و تکاليف خانوادگی.
در طبقه بندی های به عمل آمده جای عنوان جرايم محي زيستی در کنار ساير عنواوين
خووالی اسووت ،مطوورل بوووودن جوورايم محووي زيسووتی در درون طبقووه بنووديها وتقسوويمات آن
کافی نيست و در عين حال در کود جزا اين دسته جرايم در بوا ،مسوتقل پويا بينوی شوده
است.
جوورايم محووي زيسووتی عبووارت از هوور نوووی فعوول يووا توورا فعلووی کووه سووبب ورود ضوورر و
صدمه شديد به محي زيست و به مخاطره انداختن جدی حيات و سالمت انسوان و سواير
جانوداران شوود .ر.ا :ناصور قاسوومی« ،درآمودی بور جوورايم زيسوت محيطوی» ،فصوولنامه
ديدگاههای حقوقی ،داننکده علوو قضوايی و خودمات اداری ،شوماره  03و ،2073 ،02
صن .213-223
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 .2جر محي زيستی (ماده  707کود جزا)
 .1عد رعايت شراي جوازنامه ،اجازه نامه يا اجازۀ صادر شده (ماده 707
کود جزا)
 .0اهمال و غفلت محظف خدمات عامه در صدور جواز نامه يا اجازه نامه (ماده
 702کود جزا)
 .3عد رعايت قواعد محي زيست (ماده  720کود جزا)
 .2توليد يا توريد مواد نفتی يا گاز مايذ بی کيفيت (ماده  722کود جزا)
 .3مسحوليت شخن حکمی (ماده  721کود جزا)
 .7قطذ درختان و تحريب ساحۀ سبز (ماده  720کود جزا)
 .7انداختن مواد سمی يا مکروبی در چاه يا مخزن آ( ،ماده  723کود جزا)
 .2فاسد نمودن چاه يا مخزن عمومی (ماده  722کود جزا)
 .20شکستن نل يا آالت مخصوه ،آ ،،برق يا گاز (ماده  723کود جزا)
 .22انتنار امراض خطرناا (ماده  727کود جزا)
 .21ساير اعمال منافی محي زيست (ماده  722کود جزا)
 -10جرايم مربوط به جن ل ها ( 1با ،يازدهم ،فصل دو  ،ماده 702 - 710
کود جزا)
 .2غصب يا خريد و فرو جن ل دولتی (ماده  710کود جزا) از صالحيت
محکمه مرکز عدلی و قضايی و در صورت تنکيل شدن محکمه اختصاصی
غصب امالا دولتی آن را رسيدگی می نمايد.
 .1استفاده خود سرانه از جن ل (ماده  712کود جزا)
 .0استفاده از چو ،صنعتی جن ل دولتی به مقصد سوخت (ماده  711کود جزا)
 .3نصب يا تأسيس دست اه ها (ماده  710کود جزا)
 .2تبديل نمودن جن ل به زمين زراعتی (ماده  713کود جزا)
 .3چيدن پسته و جلغوزه قبل از موعد (ماده  712کود جزا)
 .7استعمال غيرقانونی چکا (ماده  713کود جزا)
 .7قاچاق چو ،جن ل (ماده  717کود جزا)
 .2تخريب برص های ترصد (ماده  717کود جزا)
 .20استفاده از درختان جن ل (ماده  712کود جزا)
 .22عد پرداخت محصول (ماده  700کود جزا)
 .21بهره برداری از جن ل خالف پالن (ماده  702کود جزا)
 .20منذ چرانيدن حيوان ها در داخل جن ل (ماده  701کود جزا)
 .23سياحت در جن ل (ماده  700کود جزا)
 .22قطذ درخت غيرننانی شده (ماده  703کود جزا)
 .1جرايم مربوط به جن ل ها از جمله جرايم محي زيستی است.
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 .23توريد محصوالت نباتی بدون اجازه نامه (ماده  702کود جزا)
 -13جرايم مربوط به آ ( 1،با ،يازدهم ،فصل سو  ،ماده  730 – 703کود
جزا)
 .2تخريب منابذ آ( ،ماده  703کود جزا)
 .1آلوده ساختن آ( ،ماده  707کود جزا)
 .0حفر غيرقانونی چاه آ ،يا فاضال( ،ماده )707
 .3سوء استفاده از حقابه (ماده  702کود جزا)
 .2غفلت در حفظ و مراقبت بندها (ماده  730کود جزا)
 .3فرسايا و لغز زمين در ارر استفاده نادرست استفاده کنندگان آ( ،ماده
 732کود جزا)
 .7متضرر ساختن استفاده کنندگان آ ،به وسيله تغيير مسير آن (ماده  731کود
جزا)
 .7تخريب عمدی تأسيسات و ملحقات مربوط به زمين (ماده  730کود جزا)
 -12جرايم مربوط به امور زمين داری ( 2با ،يازدهم ،فصل سو  ،ماده 703
–  730کود جزا)
 .2عد اطالی از تحوالت و انتقاالت زمين (ماده  733کود جزا)
 .1منذ ابراز نظر به نفذ اشخاه (ماده  732کود جزا)
 .0عد حضور زميندار در محل تصفيه (ماده  733کود جزا)
 .3تخريب عمدی تأسيسات و ملحقات مربوط به زمين (ماده  737کود جزا)
 .2ممانعت از تطبيق پروژۀ عا المنفعه (ماده  737کود جزا)
 -13جرايم مربوط به غرق و مرافق عامه ( 3با ،يازدهم ،فصل پنجم ،ماده
 – 732کود جزا)
 .2ايجاد عمدی سيال( ،ماده  732کود جزا)
 .1ايجاد غيرعمدی سيال( ،ماده  720کود جزا)
 -27از بين بردن غيرمجاز سيستم ،برنامه يا اطالعات کمپيوتری  -دولتی (فقره
 2و  3ماده  854کود جزا)
 -28افنای رمز دسترسی  -دولتی (فقره  2ماده  855کود جزا)
 -26ره يری (ايجاد ممانعت) غيرمجاز از طريق فريبکاری و تقلب (فقره 1
ماده  856کود جزا)
 -30تزوير الکترونيکی (ماده  858کود جزا)
 -31فريب کاری الکترونيکی (ماده  856کودو جزا)
 .1جرايم مربوط به آ ،از جمله جرايم محي زيستی است.
 .2جرايم مربوط به امور زمين داری از جمله جرايم محي زيستی است.
 .3جرايم مربوط به غرق و مرافق عامه از جمله جرايم محي زيستی است.
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 -32وارد نمودن ،تحت حيازت داشتن و عرضه خدمات توس تکنالوژی
معلوماتی ممنوعه (فقره  1ماده  861کود جزا)
 -33فعاليت های تعصب آميز در فضای سايبر (ماده  078کود جزا)
 -33اهانوووووت بوووووه اديوووووان (بوووووا ،اول ،فصووووول شنوووووم ،مووووواده  323 – 323کوووووود
جزا)
 -33اهانوووت بوووه اديوووان يوووا موووذاهب اسوووالمی در فضوووای سوووايبر (مووواده  078کوووود
جزا)
 -33جرايم اموال و خدمات ستراتيژيو و هسته يی (با ،اول ،فصل هفتم ،ماده
)338 – 323
 -37جرايم نسل کنی (با ،دو  ،فصل اول ،ماده  333 – 332کود جزا)
 -30جرايم ضد بنری (با ،دو  ،فصل دو  ،ماده  333 – 333کود جزا)
 -33جرايم جن ی (با ،دو  ،فصل سو  ،ماده  338 – 337کود جزا)
 -38تجاوز عليه دولت (با ،دو  ،فصل چهار  ،ماده  333 – 338کود جزا)
 -38عبور و مرور تبعۀ خارجی از سرحدات (فقره  8ماده  008کود جزا) .از
جمله جرايم مسافرت و اقامت است.
 -32استفاده غيرقانونی از پاسپورت (ماده  008کود جزا)
 -33بدست آوردن پاسپورت به وسيلۀ تقلب يا تهديد (ماده  002کود جزا)
 -33صدمه رسانيدن به سيستم های کمپيوتری (ماده  003کود جزا)
 -33صدور پاسپورت مغاير قانون و همکاری در زمينه عبور و مرور (فقره 8
ماده  003کود جزا)
 -33جرايم مربوط به صحت عامه (با ،دوازدهم ،فصل سو  ،ماده – 003
 032کود جزا)
 .8توليد يا وارد کردن ادويه تقلبی يا غيرمعياری (ماده  003کود جزا)
 .2استفادۀ سوء از ادويه تاري گذشته (ماده  007کود جزا)
 .3امتنای محظف طبی از تداوی (ماده  000کود جزا) .از اينکه امتنای از
وظيفه از جمله جرايم فساد اداری است ،در رسيدگی آن ديوان مبارزه عليه فساد
اداری بيصالل می باشد.
 .3بی دقتی ،بی احتياطی يا عد رعايت مقررات طبی توس محظف طبی (ماده
 003کود جزا)
 .3ورود ،پروسس و توزيذ مواد سمی يا مضره (ماده  038کود جزا)
 .3سرايت امراض به دي ران (ماده  038کود جزا)
 .7غفلت و تخلف از اصول وظيفوی (ماده  032کود جزا)
 -37جرايم مربوط به زراعت و حيوان ها (با ،دوازدهم ،فصل چهار  ،ماده
 388 – 033کود جزا)
 .8جرايم مربوط به تخم های بذری (ماده  033کود جزا)
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 .2استفاده از ادويۀ بی کيفيت ضد آفات و امراض نباتی (ماده  033کود جزا)
 .3استفاده از کود کيمياوی بی کيفيت (ماده  033کود جزا)
 .3استعمال مواد مسمو کننده (ماده  033کود جزا)
 .3جن انيدن حيوان ها و پرندگان (ماده  388کود جزا)
 -30جووورايم ربوووت احووووال نفووووک (بوووا ،دوازدهوووم ،فصووول پووونجم ،مووواده - 388
 382کود جزا)
 -33اختطاف (با ،هفتم ،فصل هنتم ،ماده  566 – 560کود جزا)
 رهايی طفل در محل غيرمسکونی (ماده  562کود جزا)
 پنهان نمودن يا تبديل نمودن طفل نوزاد (ماده  563کود جزا)
 تجاوز جنسی باالی مجنی عليه جر اختطاف (ماده  565کود جزا)
 تهديد شخن اختطاف شده (ماده  566کود جزا)
1
 ارتکا ،جر توس منسو ،نيروهای نظامی (ماده  567کود جزا)
 قطوووذ عضوووو يوووا فووووت مجنوووی عليوووه در نتيجوووۀ اختطووواف (مووواده  568کوووود
جزا)
 بردن به منظور ازدواص (ماده  566کود جزا)
 -50قباحات (با ،دوازدهم ،فصل شنم ،ماده  - 603کود جزا)
 .1مزاحمت در راه عا (ماده  603کود جزا)
 .2ايجاد مزاحمت در اماکن عامه (ماده  604کود جزا)
 .3ارتکا ،اعمال منافی اخالق در محل عا (ماده  605کود جزا)
 .4عد ربت هويت مسافرين در مهمان خانه يا هوتل (ماده  606کود جزا)
 .5عد تسليم دهی مال يافت شده (ماده  607کود جزا)
 .6ايجاد ازدحا در راه عا (ماده  608کود جزا)
 .1ماده  227کود جزا« :هرگاه جر اختطاف با استفاده از واسطه يا سالل دولتوی يوا بوا
اسووتفاده از وظيفووه يووا موقووف يووا بووا اسووتفاده از نفوووب توس و منسووو ،نيروهووای نظووامی يووا
محظف خدمات عامه ارتکا ،يابد ،مرتکوب بوه حوبس دوا درجوه  1محکوو موی گوردد»
سوالی که در رابطه به اين جور مطورل اسوت ايون اسوت کوه آيوا ارتکوا ،جور اختطواف
توس منسو ،نيروهای نظامی از صالحيت کدا ديوان يوا محکموه اسوت؟ ديووان امنيوت
عامووه اسووت صووالحيت رسوويدگی را دارد يووا ديوووان نظووامی يووا محکمووه مبووارزه ب وا فسوواد
اداری؟ اگوور دسووته بنوودی جوورايم را از ديوودگاه کووود جووزا درنظوور ب يووريم ،ايوون جوور در
کت وری جرايم فسواد اداری قورار ن رفتوه بنوا ًء محکموه فسواد اداری در زمينوه بيصوالل
نيسووت .بوورعالوه اگوور قووانون جوورايم عسووکری مالحظووه شووود ،در آنجووا نيووز ايوون عموول بووه
عنوان جر نظامی پيا بينی ننده است ،لذا نظر به اينکه در فصل مربوط بوه اختطواف
اين جر پيا بينی ننده ،لذا قانون ذار آنورا جور فسواد اداری و يوا جور عسوکری پويا
بينی نکرده است .در نتيجه ،ديوان امنيت عامه در رسيدگی آن صاحب صالحيت است.
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 .7مزاحمت عابرين (ماده  606کود جزا)
 .8دفن جسد انسان در محل غير مجاز (ماده  610کود جزا)
 -51بهره کنی از نيروی کار (ماده  611کود جزا)
 -52اهمال در تخريب يا ترميم بنای نزديو به سقوط (ماده  612کود جزا)
 -53آتا بازی در محل عا (ماده  613کود جزا)
 -54بدست آوردن پول از طريق جادوگری و ساير اعمال (ماده  614کود جزا)
 -55فرو يا توزيذ گوشت حيوان حرا (ماده  615کود جزا)
 -56قاچاق انسان
قاچاق انسان در ماده  0قانون مذکور چنين تعريف شده است« :انتقال ،حمل
ونقل(ترانزيت) ،ا ستخدا  ،ن هداری يا دراختيارگرفتن شخن است بــه مـقصد
بـهره بـرداری با استفاده از ضعف اقتصادی يا حالت مجبوريت ازطريق
پرداخت يا دريافت پول يا منفعت و يا ساير رو های فريب دهنده جهت کسب
رضايت مجنی عليه يا شخصی که سر پرستی وی را به عهده دارد».
متحدالمال شماره  327 -307مور  2073/1/21براساک ماده دو فرمان
شماره  37مور  2070 /3/20مقا رياست جمهوری ،قضايای اختطاف و
قاچاق اطفال را به حيس جر عليه امنيت داخلی و خارجی دانسته و صالحيت
رسيدگی آن را به محکمه ای واگذار نموده که صالحيت رسيدگی به جرايم عليه
امنيت داخلی و خارجی را داشته باشد.
اما متحدالمال شماره  1730الی  1212محر  2077/7/12رياست داراالننای
شورای عالی ستره محکمه در جوا ،به استهداء محکمه استيناف واليت کابل در
مورد محکمه بيصالل برای رسيدگی به قضايای اختطاف و قاچاق انسان چنين
صراحت دارد« :از اينکه قانون مبارزه عليه اختطاف و قاچاق انسان از جمله
قوانين متنی می باشد با انفاب آن مواد  320 – 023قانون جزا منتنرۀ جريدۀ
رسمی شماره  037سال ( ،)2022فرمان تقنينی شماره ( )37محر
 2070/3/20رئيس دولت انتقالی اسالمی افغانستان درمورد تنديد مبارزه عليه
جرايم اختطاف وقاچاق اطفال و ساير احکا مغاير ،ملغی گرديده است .و
قوانين شکلی سابقه و هدايات مقامات صالحه در مورد محاکم بيصالل و حل و
فصل چنين دعاوی به قوت خود باقيست .ديوانهای امنيت عامه محاکم ابتدائيه
مربوط و محاکم استيناف کما فی السابق به حل و فصل جرايم اختطاف و قاچاق
انسان دوا بدهند تا از يکطرف ديوانهای امنيت عامه در زمينه به توحيد رويه
قضايی پرداخته و از تنتت و پراکندگی دوباره جلوگيری شود .در ستره محکمه
صالحيت رسيدگی همچون قضايا به ديوان نظامی و جرايم عليه امنيت داخلی و
خارجی تفويض گرديده است».
 -57جرايم مواد مخدر و مسکرات
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مطابق فقره  0ماده  27قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر ،مصو،
 ، 2023هرگاه مساحت مزرعۀ نباتات محلد مواد مخدر و يا مقدار مواد مخدر و
مسکرات يا مرکب حاوی آن کمتر از مقادير مندرص فقره  2اين ماده باشد،
رسيدگی ابتدائيه قضيه ،طبق احکا اين قانون ،از صالحيت ديوانهای امنيت
عامه محاکم ابتدائيه و محاکم استيناف در مرکز و واليات می باشد.
رسيدگی به مقدار کمتر از ميزان مندرص در فقره  2ماده  27قانون فوق الذکر،
از صالحيت ديوان امنيت عامه می باشد که قرار بيل بيان می گردد:
 هرگاه مقدار هيروئی ،مورفين ،کوکائين يا ترکيب حاوی اين مواد ،کمتر از
يو کيلوگرا باشد.
 هرگاه مقدار ترياا يا ترکيب حاوی اين ماده ،کمتر از ده کيلوگرا باشد.
 هرگاه مقدار چرک و بنگ دانه يا ترکيب حاوی مواد مندرص جدول های
شماره ( 3 ،2 ،1و  )4منضمۀ اين قانون (به استینای هيروئين ،مورفين،
کوکائين و ترياا) ،کمتر از پنجاه کيلوگرا باشد.
 هرگاه مقدار مسکرات کمتر از دو صد ليتر باشد.
 هرگاه مساحت مزرعۀ نباتات محلد مواد مخدر کمتر از پنجاه جريب زمين
باشد.
 هرگاه مقدار سنتيتيو بينتر از ده گرا و مقدار استيو انهايدرايت کمتر از
پنر ليتر باشد.
ص -ديوان مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری
ماده  22قانون نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری ،در مورد
ايجاد محاکم مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری اعال می دارد که-1 ... :
ستره محکمه به منظور رسيدگی قضايای جرايم فساد اداری ،ديوانهای جرايم
فساد اداری را طبق احکا قانون در مرکز و واليات ايجاد می نمايد.
قانون نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری در سال 2077
توس فرمان تقنينی شماره  30رياست جمهوری نافذ گرديده که دارای پنر
فصل و  11ماده می باشد .با وضذ اين قانون ادارۀ مستقلی تحت عنوان «اداره
عالی نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری» تنکيل گرديد.
مادۀ  7قانون نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری ،نيز ساحۀ
تطبيق اين قانون را چنين برشمرده است:
«احکا اين قانون با رعايت طرزالعمل های خاه باالی ادارات و اشخاه بيل
قابل تطبيق می باشد:
 -2ادارات دولتی و عهده های انتخابی.
 -1کميسيونهای مستقل.
 -0بانو های طرف معامله با دولت.
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 -3محسسات غيردولتی (انجوها) ،محسسات بين المللی ،وتنبیات خصوصی
طرف معاملۀ مالی با دولت درچارچو ،ميیاق ملل متحد عليه فساد اداری و
ساير معاهدات بين المللی».
طبق متحدالمال شماره ( )201 - 707محر  ،2021/3/00جرايمی که در ماده
 0قانون نظارت بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری ،از جمله جرايم
فساد اداری قلمداد شده در صورتی که وظيفوی باشد يا غير وظيفوی ،مرتکبين
آن تحت جرايم فساد اداری مورد محاکمه قرار می گيرد و طبق قوانين خاه
مجازات می شوند .مجازات همچون اشخاه تعطيل و تعليق ن رديده بلکه به
اساک فقره  2ماده  22قانون مذکور قابل تنفيذ می باشد.
جرايمی را که ديوان مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری صالحيت رسيدگی
آنها را دارند عبارتند از:
 -1رشوت (با ،چهار  ،فصل اول ،ماده  387 – 370کود جزا)
 -2اختالک (با ،چهار  ،فصل دو  ،ماده  368 – 388کود جزا)
 -3اختالک ارر تاريخی و فرهن ی توس مسحول يا محافظ (ماده  734کود
جزا)
 -4سوء استفاده از نفوب (با ،چهار  ،فصل سو  ،ماده  402 – 366کود جزا)
 -5سوء استفاده از وظيفه يا موقف (با ،چهار  ،فصل چهار  ،ماده – 403
 417کود جزا)
 سوء استفاده محظف خدمات عامه (ماده  403کود جزا)
 واسطه شدن محظف خدمات عامه نزد قاضی (ماده  404کود جزا)
 امتنای يا تعلل قاضی از اصدار حکم (ماده  405کود جزا)
قابل تحليل است
 عد رعايت يا متوقف ساختن اوامر و احکا مراجذ بيصالل (ماده 407
کود جزا)
 استنکاف يا ترا وظيفه محظفين خدمات عامه (ماده  408کود جزا)
 تبعيض ادارات (ماده  406کود جزا)
 جرايم مربوط به محظفين تفتيا (ماده  410کود جزا)
 جرايم بازرسی يا محاسبه (ماده  411کود جزا)
 تالشی غيرقانونی (ماده  412کود جزا)
 افنای اسرار يا اسناد اداری (ماده  413کود جزا)
 تهديد اطالی دهنده جرايم فساد اداری (ماده  414کود جزا)
 کتمان عضويت در احزا ،سياسی (ماده  415کود جزا)
 استخدا کارکن يا ساير محظفين در کار شخصی به داخل وقت رسمی (ماده
 416کود جزا)
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 تخلفات وظيفوی حارنوال (ماد  417کود جزا)
 -6سوء استفاده از صالحيت های قانونی توس محظف صدور پاسپورت (ماده
 885کود جزا) .از جمله جرايم مسافرت و اقامت می باشد.
 -7افزايا غيرقانونی دارايی (با ،چهار  ،فصل پنجم ،ماده  417 – 403کود
جزا).
 -8جرايم انتخاباتی
 سوء استفاده از وسايل و عاليم به منظور ترسانيدن رأی دهنده ،کانديد ،ناظر
و ( ...با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  422کود جزا).
 اخذ يا پرداخت رشوت يا تهديد يا هتو حرمت (با ،چهار  ،فصل شنم،
ماده 423کود جزا).
 پنهان نمودن اوراق رأی دهی (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  424کود
جزا).
 تغيير در اسناد انتخاباتی يا دريافت مساعدت (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده
 425کود جزا).
 مداخله در سيستم نر افزار و سخت افزار مراکز جمذ بندی نتاير انتخابات
(با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  426کود جزا).
 تندد به منظور برهم زدن جريان انتخابات (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده
 427کود جزا).
 سرقت يا تلف نمدن اوراق و مواد حساک انتخاباتی (با ،چهار  ،فصل شنم،
ماده  428کود جزا).
 استفاده از اسناد تزويری (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  426کود جزا).
 استعمال رأی در غيا ،شخن (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  430کود
جزا).
 خريد و فرو رأی (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  431کود جزا).
 تغيير يا تبديل کردن اسناد ،کم يا زياد کردن آراء (با ،چهار  ،فصل شنم،
ماده  432کود جزا).
 عد طی مراحل اعتراض و شکايت بمنظور کتمان حقايق (با ،چهار ،
فصل شنم ،ماده  433کود جزا).
 کتمان يا عد اطالی دهی يا ممانعت از حضور ناظر ،شاهد يا رسانه ها
(با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  434کود جزا).
 -6تزوير
 تزوير توس محظف خدمات عامه (با ،چهار  ،فصل هفتم ،ماده  438کود
جزا).
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 تزوير متن يا شکل اسناد در هن ا تحرير (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده
 436کود جزا).
 ترتيب تصديق مزور (با ،چهار  ،فصل شنم ،ماده  440کود جزا).
 -10اخابی و رويه سوء محظفين خدمات عامه در برابر افراد (با ،چهار ،
فصل هنتم ،ماده  446 - 445کود جزا).
 -1اخابی محظف خدمات عامه (ماده  445کود جزا)
 -2امر به تطبيق مجازات شديدتر (ماده  446کود جزا)
 -3داخل شدن غيرقانونی محظف خدمات عامه به منزل شخن (ماده  447کود
جزا)
 -4خنونت محظف خدمات عامه عليه شخن (ماده  448کود جزا)
 -5مجبور ساختن مالو به فرو (ماده  446کود جزا)
 -11شکنجه (با ،چهار  ،فصل نهم ،ماده  452 – 450کود جزا).
 -12انتحال وظايف و القا( ،با ،چهار  ،فصل دهم ،ماده  455 - 453کود
جزا).
 مداخله در وظايف عامه (ماده  453کود جزا)
 استعمال غيرقانونی يونيفور نظامی (ماده  454کود جزا)
 سوء استفاده از ننان يا لقب (ماده  455کود جزا)
 -13محو يا شکستاندن مهر (با ،چهار  ،فصل يازدهم ،ماده  457 – 456کود
جزا).
 از بين بردن مهر محل حفاظت شده (ماده  456کود جزا)
 شکستاندن مهر توس شخن محکو يا متهم به جنايت (ماده  457کود جزا)
 -14سرقت و تلف کردن اوراق و اسناد رسمی (با ،چهار  ،فصل دوازدهم،
ماده  - 458کود جزا).
 سرقت اسناد رسمی (ماده  458کود جزا)
 سرقت يا تلف نمودن اسناد دارای ارز ملی (ماده  456کود جزا)
 پنهان ،افناء يا بازنمودن مکتو ،،پست و پارسل توس محظف آن (ماده
 460کود جزا)
اگر منسوبين نظامی مرتکب جرايم فساد اداری شوند ،صالحيت رسيدگی به
اين قضايا را کدا محکمه بعهده دارد؟ «به اساک حکم ماده سو قانون نظارت
بر تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری ،شورای عالی ستره محکمه
مصوبه شماره  302محر  2072 / 3/22رسيده گی به قضايای ناشی از فساد
اداری را که توس منسوبين نظامی ارتکا ،می يابد به محاکم فساد اداری محول
نموده و مصوبه شماره  2023محر  2077/21/27که اين صالحيت را به
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محکمه ابتدائيه نظامی تفويض نموده بود ،بی ارر و کان لم يکن اعال نموده
است.
موضوی فوق بريعه متحدالمال  2300 / 2020محر  2072 /3/10به
عمو محاکم تعميم شده است .مطابق نظر دي ر که بريعه مصوبه شماره 222
محر  2072 /3/27شورای عالی ستره محکمه تأييد و به مکتو ،شماره 312
محر  2020 /2/11رياست داراالنناء شورای عالی ابالغ گرديده بود رسيدگی
به موضوی سوء استفاده از صالحيت قانونی منسوبين نظامی طبق حکم ماده 77
قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه از صالحيت محاکم نظامی خوانده شده
بود ،چون ماده مذکور تعديل گرديده لذا با تعديل آن محاکم نظامی حايز
1
صالحيت رسيدگی قضايای ناشی از فساد اداری نمی باشد»...
براساک مصوبه شماره  302محر  2072/3/22شورای عالی ستره محکمه،
قضايای فساد اداری نظامی واليت کابل ،پنجنير ،پروان و کاپيسا در محکمۀ
فساد اداری شهر کابل و قصايای فساد اداری نظامی واليات نن رهار ،لغمان،
کندهار و نورستان در محکمۀ ابتدائيه مرکز واليت نن رهار ،قضايای فساد
اداری نظامی واليت هرات ،نيمروز ،فراه ،بادغيس در محکمه ابتدائيه واليت
هرات ،قضايای مذکور واليت کندز ،بدخنان ،تخار و بغالن در محکمه ابتدائيه
مرکز واليت کندز ،قضايای فساد اداری نظامی واليت بل  ،فاريا ،،سمن ان،
سرپل و جوزجان در محکمه ابتدائيه مرکز واليت بل تحت رسيدگی قرار گيرد.
هدايت مندرص مصوبه 2023محر  2077/21/27که به محکمه ابتدائيه نظامی
واليات تفويض صالحيت شده بود بی ارر و کأن لم يکن ميباشد (متحدالمال
شماره  2300 – 2020محر .)2072/3/10
د -ديوان جرايم ترافيکی
حسب ماده  30قانون تنکيل و صالحيت محاکم قوه قضائيه جمهوری اسالمی
افغانستان رسيدگی قضايای جزايی مربوط به حادرات ترافيکی ،توس ديوان
جرايم ترافيکی صورت می گيرد .مطابق ماده  227کود جزا ،حادره ترافيکی
عبارت واقعه ای است که از ارر اهمال ،غفلت ،بی احتياطی ،عد رعايت
قوانين ،مقررات يا لوايح ترافيکی حادث گرديده و منجر به فوت يا خسارۀ
جسمی يا مالی می گردد.
مطابق ماده  227قانون مذکور ،حادرات ترافيکی از لحاظ نتيجه آن به سه دسته
بيل تقسيم شده است:
الف  -حادرۀ ترافيکی سن ين:
 .1متحدالمال شماره  727 – 772محر  2020/3/22داراالننواء شوورای عوالی سوتره
محکمه منتنره ماهنامه قضاء ،ميزان  ،2020صن .3-0
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حالتی است که منجر به فوت ،معلوليت دايمی عضو شخن يا ضرر مالی بيا
از يو صد هزار افغانی شود.
 - ،حادرۀ ترافيکی متوس :
حالتی است که منجر به ضر ،يا جرل شديد ،شکستن عضو يا ضرر مالی بيا
از پنجاه هزار تا يکصد هزار افغانی شود.
ص -حادرۀ ترافيکی کوچو:
حالتی است که منجر به ضر ،يا جرل خفيف و يا ضرر مالی تا پنجاه هزار
افغانی شود.
رسيدگی به جرايم بيل از صالحيت ديوان جرايم ترافيکی می باشد:
 -2ارتکا ،حادرۀ ترافيکی سن ين (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  222کود
جزا).
 -1به کار انداختن غيرقانونی واسطه نقليه (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده 230
کود جزا).
 -0تغيير شمارۀ ماشين يا شاسی (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  232کود جزا).
 -3اخالل امنيت در ترافيو جاده (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  231کود
جزا).
 -2رانندگی در حالت سکر يا ننه (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  230کود
جزا).
 -3فرار از محل حادرۀ ترافيکی (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  230کود جزا).
 -7در اختيار قرار دادن واسطه نقليه در اختيار شخن فاقد جواز رانندگی (با،
هفتم ،فصل چهار  ،ماده  232کود جزا).
 -7تغيير شکل عالمۀ ترافيکی (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده  237کود جزا).
 -2عد گذاشتن عالمۀ اخطاريه در مواضذ (با ،هفتم ،فصل چهار  ،ماده 237
کود جزا).
هـ  -ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی
ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی در ماده  30قانون تنکيل و صالحيت
قوه قضائيه ،به عنوان يو ديوان مستقل پيا بينی ننده است .اما در متحد المال
شماره ( )123 – 233مور  2077/1/12رياست داراالننای ستره محکمه
تنکيل اين ديوان به شرل بيل پيا بينی گرديده است« :محاکم ابتدائيه مرکز
والياتی که تاکنون دارای ديوانها نمی باشند با رعايت ماده  31قانون تنکيل و
صالحيت محاکم قضايای جزايی عادی ،ترافيکی ،امنيت عامه ،جرايم عليه
امنيت داخلی و خارجی ،مدنی ،احوال شخصيه و تجارتی را به بخا ها و
شعبات عليحده تنظيم نمايند .اين قضايا توس هيأت قضايی و اداری موجود
صورت گيرد».
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جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی عبارت است از ارتکا ،هرگونه عمليات
مجرمانه از ناحيه فرد يا گروه متنکل مسلح يا بدون سالل که به قصد برهم
زدن امنيت و لطمه زدن به استقالل و تماميت ارضی و به خطر انداختن
موقعيت سياسی و مصالح و منافذ عمومی ملت و کنور صورت می گيرد.
اعمالي كه امنيت كنور را در حالت مخاطرهآميز قرار ميدهند ،به لحاظ
عامل تهديدكنندهی امنيت يا هدف نهايي از وقوی افعال ،متفاوت است .بدين
ترتيب کود جزاي افغانستان جرايم ضد امنيت ملي را به دودسته عمدهی جرايم
عليه امنيت خارجي و داخلي تقسيم كرده است.
در خصوه جرايم عليه امنيت خارجی کنور لزوما ً وجود و مداخله يو
عنصر يا عامل خارجی به صورت کمو های اقتصادی يا نظامی برای به خطر
انداختن و تغيير حکومت بطور مستقيم يا غير مستقيم نيز ضروری به نظر می
1
رسد.
وقتي موجبات صدمه به منافذ ملي و منافذ كنور توس يك عامل خارجي
اعم از فرد ،گروه يا كنور دي ر فراهم شود ،موضوی جرايم عليه امنيت
خارجي كنور مطرل ميشود .وجود عناصر خارجي در تحقق اين جرايم و
2
جنبهی بيروني داشتن تهديد عليه امنيت ،دليل اين تقسيمبندي است.
در خصوه جرايم عليه امنيت خارجی کنور لزوما ً وجود و مداخله يو
عنصر يا عامل خارجی به صورت کمو های اقتصادی يا نظامی برای به خطر
انداختن و تغيير حکومت بطور مستقيم يا غير مستقيم نيز ضروری به نظر می
رسد (وليدی ،2073 ،ه .) 2
رابطه ای که بين جرايم امنيت عامه و جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کنور
وجود دارد ،رابطه عمو و خصوه است .در حقيقت امر جرايم عليه امنيت
داخلی و خارجی کنور ،جرايم امنيت عاموی می باشد ولی بنابر اهميت آن که
آرار سوء و ضرر و زيان آنها مستقيما ً متوجه تماميت سازمانهای سياسی ،اداری
يا حيات اقتصادی ،تماميت ارضی و استقالل و حاکميت کنور است ،بعنوان
جرايم مستقل و ديوان مستقل عرض اندا نموده است.
جرايمی که از صالحيت ديوان جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی می باشند
عبارتند از:
 .1خيانت ملی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 236 - 238کود جزا)
 .2جاسوسی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  241 -240کود جزا)
 .1وليدی ،2073 ،ه . 2
 .2رول هللا حقجوو ،بررسوی جورايم عليوه امنيوت ملوی در نظوا جزايوی افغانسوتان ،ننور
 42حمل ، 4932
3027http://www.aihrc.org.af/home/article/
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 .3غفلت يا بی احتياطی محظف خدمات عامه (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول،
ماده  242کود جزا)
 .4تبلي يا توطئه (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  243کود جزا)
 .5جرايم عليه رواب ديپلوماتيو (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 244
کود جزا)
 .6تجاوز بر قلمرو دولت خارجی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 245
کود جزا)
 .7برقراری رواب تجارتی با دولت خارجی در زمان جنگ (کتا ،دو  ،با،
اول ،فصل اول ،ماده  246کود جزا)
 .8عد ايفای تعهد در زمان جنگ (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 247
کود جزا)
 .6تخريب وساي يا تأسيسات (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  248کود
جزا)
 .10اخذ پول يا منفعت (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  246کود جزا)
 .11توافق در مذاکره به زيان افغانستان (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده
 250کود جزا)
 .12تضعيف امنيت ملی و اعتبار مالی کنور (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول،
ماده  251کود جزا)
 .13اقدامات و اعمال غير مجاز امنيتی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده
 252کود جزا)
 .14پرواز در فضای کنور بدون اجازه (نقض حريم هوايی) (کتا ،دو  ،با،
اول ،فصل اول ،ماده  253کود جزا)
 .15تحريو به جنگ داخلی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  254کود
جزا)
 .16رهبری گروه مسلح به منظور غصب يا غارت (کتا ،دو  ،با ،اول،
فصل اول ،ماده  255کود جزا)
 .17تحريو به تبعيض يا تفرقه (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 256
کود جزا)
 .18همکاری در ارتکا ،جر (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  257کود
جزا)
 .16اقدا به اشغال تأسيسات دولتی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 258
کود جزا)
 .20اتالف بناها و امالا (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  256کود
جزا)
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 .21توهين به بيرق يا ننان دولتی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده 260
کود جزا)
 .22مداخله در سلطۀ عامه (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل اول ،ماده  261کود
جزا)
 .23دستور خنونت در جريان اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات (کتا ،دو ،
با ،اول ،فصل اول ،ماده  262کود جزا)
 .24تروريز (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  278 – 263کود جزا)
 -1جرايم تروريستی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  264کود جزا)
 -2حمله انتحاری (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  265کود جزا)
 -3جرايم استفاده از مواد منفجره يا وسايل کننده (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل
دو  ،ماده  266کود جزا)
 -4جرايم تروريستی عليه اشخاه (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده 267
کود جزا)
 -5جرايم مرتب به مواد هسته يی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده 268
کود جزا)
 -6تخريب تأسيسات زيربنايی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  266کود
جزا)
 -7جر گروگان گيری (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  270کود جزا)
 -8جرايم عليه اشخاه دارای مصئونيت بين المللی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل
دو  ،ماده  271کود جزا)
 -6جرايم عليه مصئونيت هوايی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده 272
کود جزا)
 -10جرايم عليه مصئونيت ميدان هوايی (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده
 273کود جزا)
 -11تصرف يا تحت کنترول قرار دادن طياره يا هليکوپتر ،کنتی يا محل
هدايت (سکوی رابت) (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل دو  ،ماده  274کود جزا)
 -12جرايم عليه راکب کنتی يا محظف تأسيسات رابت (کتا ،دو  ،با ،اول،
فصل دو  ،ماده  275کود جزا)
 -13جرايم عليه مصئونيت کنتی يا تأسيسات رابت دريايی يا بحری (کتا ،دو ،
با ،اول ،فصل دو  ،ماده  276کود جزا)
 -14تنکيل سازمان تروريستی ،عضويت و همکاری با آن (کتا ،دو  ،با،
اول ،فصل دو  ،ماده  277کود جزا)
 .25جر تمويل تروريز (کتا ،دو  ،با ،اول ،فصل سو  ،ماده 283 -276
کود جزا)
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 .26توريد ،حيازت يا عرضه و يا استفاده از تکنالوژی معلوماتی ممنوعه در
ارتکا ،جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی (فقره  2ماده  861کود جزا)
 .27تروريز سايبری (ماده  863کود جزا)
 .28جاسوسی سايبری (ماده  864کود جزا)
 .26جنگ سايبری (ماده  865کود جزا)
 .30عبور و مرور تبعه خارجی از سرحدات به هدف پيوستن به گروه های
مسلح مخالف دولت يا انجا فعاليت های تروريستی ( فقره  2ماده  880کود
جزا)
 .31در اختيار قرار دادن تذکره تابعيت ،پاسپورت ،سند مسافرت و يا اقامت به
شخن دي ری به منظور ارتکا ،جرايم تروريستی (ماده  884کود جزا)
و  -ديوان نظامی
به منظور رسيدگی به جرايم وظيفوی پوليس ،محظفين امنيت ملی و منسوبين
نظامی و ساير رياست های عمومی ،وزارت ها و ادارات دارای تنکيالت
نظامی محاکم ابتدائيه نظامی در هر واليت ايجاد می گردد( .فقره  2ماده 77
قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه و ماده دو تعديل قانون مذکور)
حسب مادۀ  77قانون تنکيل و صالحيت قوه قضائيه ،ديوان ابتدائيه نظامی
صالحيت رسيدگی جرايم بيل را دارا می باشد:
 -2جرايمی که حين اجرای وظيفه يا به ارر اجرای آن توس منسو ،نظامی
ارتکا ،شده باشد.
 -1جرايمی که توس کارکن ملکی شامل تنکيالت نظامی حين اجرای وظيفه يا
به ارر اجرای آن در جزوتا  ،قطعه ،موسسه تحصيلی يا تعليمی ارتکا ،شده
باشد.
 -0جرا يم مربوط به افنای اسرار نظامی ،مفقودی ،خريد و فرو  ،سرقت،
(مطابق فقره  1ماده سو تعديل جزء  0مادۀ  77اين قانون ،کلمۀ «اختالک»
حذف گرديده است) و اکتسا ،غيرقانونی سالل ،مهمات ،مواد منفلقه ،تخنيو و
ساير وسايل عسکری.
جرايم منسوبين نظامی به استینای اردوی ملی ،در قانون جرايم عسکری،
مصو ،2033 ،به گونۀ بيل پيا بينی شده است:
 .2غيابت خود سرانه (تعديل مادۀ  20قانون جرايم عسکری).
 .1ترا خودسرانه قطعه در زمان سفر يا حالت محاربه (تعديل مادۀ  23قانون
جرايم عسکری).
 .0فرار (تعديل مادۀ  22قانون جرايم عسکری).
 .3عد تطبيق قوانين مبارزه عليه فرار از جلب و احضار و انجا خدمت
عسکری توس شخن محظف (تعديل مادۀ  23قانون جرايم عسکری).
 .2خيانت به وطن (مادۀ  27قانون جرايم عسکری).
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 .3تسليمی داوطلبانه (مادۀ  27قانون جرايم عسکری).
 .7فرار از صحنۀ محاربه يا امتنای از استعمال سالل (مادۀ  22قانون جرايم
عسکری).
 .7واگذاری وسايل پينبرد جنگ به دشمن (مادۀ  10قانون جرايم عسکری).
 .2عد اطاعت (مادۀ  12قانون جرايم عسکری).
 .20عد اجرای امر (مادۀ  11قانون جرايم عسکری).
 .22مقاومت و اجبار (مادۀ  10قانون جرايم عسکری).
 .21تهديد آمر (مادۀ  13قانون جرايم عسکری).
 .20ضر ،و جرل آمر (مادۀ  12قانون جرايم عسکری).
 .23توهين آمر يا مادون (مادۀ  13قانون جرايم عسکری).
 .22توهين منسو ،عسکری توس دي ر منسو ،عسکری با عمل اجباری
(مادۀ  17قانون جرايم عسکری).
 .23نقض مقررات اجرای نوکريوالی محاربوی که در اصول نامه ها،
تعليماتنامه ها ،دستورالعمل ها و اوامر تیبيت شده است (مادۀ  17قانون جرايم
عسکری).
 .27نقض مقررات محافظت سرحدات دولت (مادۀ  12قانون جرايم عسکری).
 .27نقض مقررات خدمات قراول (مادۀ  00قانون جرايم عسکری).
 .22نقض مقررات اجرای دوريه (گزمه ) (مادۀ  02قانون جرايم عسکری).
 .10نقض مقررات خدمات داخله (مادۀ  01قانون جرايم عسکری).
 .12نقض مقررات پروازها يا احضارات برای آن (مادۀ  00قانون جرايم
عسکری).
 .11نقض مقررات رانندگی وساي (مادۀ  03قانون جرايم عسکری).
 .10نقض مقررات حفاظت و استعمال تخنيو عسکری (مادۀ  02قانون جرايم
عسکری).
 .13نقض مقررات استعمال سالل ،مهمات ،مواد منفلقه و ساير مواد خطرناا
(مادۀ  03قانون جرايم عسکری).
 .12اکتسا ،غيرقانونی سالل ،مهمات ،مواد منفلقه و ساير وسايل محاربوی
(مادۀ  07قانون جرايم عسکری).
 .13فرو سالل ،مهمات ،مواد مختلف و ساير وسايل محاربوی (مادۀ 07
قانون جرايم عسکری).
 .17مفقودی يا تخريب سالل ،مهمات ،مواد منفلقه و ساير وسايل محاربوی
(مادۀ  02قانون جرايم عسکری).
 .17از بين بردن و عارضه دار ساختن سالل ،مهمات ،تخنيو عسکری و
ساير وسايل محاربوی (مادۀ  30قانون جرايم عسکری).
 .12اکتسا ،غيرقانونی سالل
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با رعايت مصوبه شماره  777محر  2020/2/22شورای عالی ستره محکمه
که چنين منعر است« :اگر اسلحه به جمذ خود شخن بوده موضوی اختالک
محسو ،می گردد در صورتی که اسلحه را بدون اينکه به جمذ وی قيد شده
بدست آورده باشد موضوی سرقت محسو ،می گردد که اختالک فساد اداری و
سرقت جر عادی ميباشد» .رسيدگی به جرايم اختالک از صالحيت محاکم فساد
اداری بوده و اکتسا ،غير قانونی سالل که اختالک در آن مطرل نباشد ،از
جرايم عادی بنمار می آيد و رسيدگی به آن از صالحيت محاکم نظامی محسو،
می گردد .محاکم نظامی مصو ،فوق را مدنظر داشته درحدود صالحيت قانونی
1
خويا اجراآت نمايند».
 .00افنای معلومات عسکری حاوی اسرار دولتی (مادۀ  32قانون جرايم
عسکری).
هرگاه عده ای از اشخاه ملکی و نظامی به ارتکا ،يو يا بيا از يو جر
متهم باشند ،رسيدگی به قضايای آن مربوط به محکمه ای می باشد که جر
سن ين در حوزۀ صالحيت آن ارتکا ،گرديده باشد .در صورتی که جرايم
ارتکابی از ن اه مجازات پيا بينی شده در قانون مساوی باشد ،صالحيت
رسيدگی جر مذکور مربوط به محاکم نظامی ميباشد.
در جرايم منترا افسران ،بريدمالن ،ساتنمنان و سربازان ،رسيدگی قضيه
در مرحلۀ استيناف از صالحيت ديوان جرايم افسران محکمۀ استيناف نظامی
2می باشد (ماده  72قانون تنکيل وصالحيت قوه قضائيه و همچنان مادۀ  1تعديل
ماده  72قانون مذکور).
آيا محاکم نظامی صالحيت رسيدگی به دعاوی حق العبد را دارند؟ در پاس به
اين سحال ماده  70قانون مذکور ( و ماده  1تعديل قانون مذکور) اعال می دارد:
 .1متحدالمال شماره  0122 -0271محر 2020/21/27
 .2مطووابق مووادۀ  30قووانون تنووکيل و صووالحيت قوووۀ قضووائيه و موواده دو و سووو تعووديل
قانون مذکور ،محکمۀ استيناف نظامی متنکل از ديوانهای بيل می باشد:
 -2ديوان جرايم افسران ،بريدمالن و ساتنمنان.
 -1ديوان جرايم سربازان.
ديوانهای محکمۀ استيناف نظامی قضايايی را که محاکم ابتدائيوه نظوامی ابتودا ًء رسويدگی
نموده ،در مرحلۀ استيناف رسيدگی می نمايد .رئيس ديوان جورايم افسوران ،بريودمالن و
سواتنمناندر عووين حووال معوواون رئوويس محکمووۀ اسووتيناف نظووامی مووی باشوود .رئوويس محکمووه
استيناف نظامی از اجراآت خود به ستره محکمه گزار می دهد .مقر محکمۀ استيناف
نظامی در شهر کابل قرار دارد.
ستره محکمه در صورت ضرورت محاکم استيناف نظامی را مطوابق احکوا ايون قوانون
بعد از منظوری رئيس جمهور در واليات ايجاد می نمايد.
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« جرايمی که رسيدگی به آنها از صالحيت محاکم نظامی باشد ،دعوی حق العبد
ناشی از آن در صورتی که توأ با اقامۀ دعوی جزايی باشد ،مطابق احکا قانون
اجراآت جزايی نيز شامل صالحيت محاکم نظامی می باشد».

قضاوتمل عنایت هللا حافظ

د توقیف حکم
دريم څپرکی
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د توقيف پای ته رسېدل او آرار يې
په ټولنه کې د قانون حاکميت او ټينګښت ته د رسوېدو لپواره د مهموو کړنوو څخوه د
شکلي قوانينو هغه کړنې دي ،چې متنوي قوانينوو توه پوه عمول کوې د تطبيوق او پلوي
کيدو زمينه برابروي.
د بېلګې په توګه  :د افغانستان د جزاء قانون وايي  :که د غالء په جر کوې د دې
فصل هيڅ يو مندده حالت موجود نه شي يا د غالء شوي مال قيموت نواچيزه وي،
ارتکا ،کوونکی د حالونو سره سم په لنډ حبس چې د درې مياشتو کوم يوا متوسو
حبس چې د دوه کلونو څخه زيات نه وي محکوميږي)1(.
پورته ماده فق همدومره وايي دغې غل ته ياده جزاء ورکړئ ،ولې دا يې نوه دي
ويلي چې دغه غل به څوا نيسي ،څوا به ترې څېړنوه کووي او د څيړنوې مووده
او ډول به څنګه وي؟
دا ځکه چې د جزاء قانون متني قانون دی فق جرايم او جزاګانې را پېژنوي ،نوور
د شووکلياتو سووره کووار نووه لووري ،ولووې جزائووي شووکلي قوووانين بيووا مووو تووه جزائووي
پروسيجر را پېژني او تنريح کوي يې.
د همدې المله شکلي قوانين د قانون حاکميت او ټيګښت لپاره مهوم او کليودي رول
لوبوي او که چېرته دغه شوکلي قووانين شوتون و نوه لوري ،پودې مانوا چوې د قوانون
حاکميت د پوښتنې الندې راځي.
پووه ورتووه توګووه همدغووه قوووانين دې چووې پووه ټولنووه کووې د وګووړو لپوواره د کرامووت او
انسانيت څخوه د ډا او هوسوا ژونود زمينوه برابوروي ،همودا راز د جزائوي عودالت
لپار د ښې تګالرې برابرولو ترڅنګ د قضائيه قووې د ژونودۍ سواتلو لپواره داسوې
تګالره برابروي ،تر څو ټول وګوړي پوه ډاډه زړه د خپول ژوندانوه او آزادۍ څخوه
ګټه واخلي.
ممکن تاسې سره بهون کوې همودا پوښوتنه خطوور وکوړي چوې دا څنګوه قووانين دي
چې له يوې خووا د خلکوو آزادي تنظويم او تضومينوي او د بلوې خوانوه د توقيوف پوه
وسيله ترې آزادي اخلي؟
ځکه شوونې ده چوې توقيوف د حکوم د قطعوي کيودو يوا نهوايې کيودو پوورې دوا پيودا
کړي او دا هم شونې ده چې توقيوف دې وروسوته لوه څېړنوې يوا د څېړنوې پوه بهيور
کې او يا هم محکمې ته له حاضرېدو وروسته پای ته ورسېږي ،خوو دلتوه اساسوي
او بنسټيزه خبره دا ده چې د توقيف څخه موخه د څېړنې د بهير ښوه ترسوره کيودل
او د حقايقو څرګندېدل دي.

 -1د افغانستان د جزاء قانون ۰۶۴ ،ماده.
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د عقل او منطق غوښتنه هم ،همدا ده کوه چېرتوه پوه توقيوف کوې د څېړنوې بهيور د
ښه ترسره کېدو لپاره ګټوه نوه وي او يوا هوم د توقيوف د جوواز الملونوه شوتون ونوه
لري بايد توقيف ختم او پای ته ورسول شي.
په همدې موخه به هڅه وکړ چې په دې څپرکي کوې د توقيوف د پوای توه رسويدو،
لووه ډول او همدارنګووه د توقيووف د آرووارو څخووه پووه النوودې درې ګونووو مبحیونووو کووې
يادونه وکړ :
لومړی مبحس  :د توقيف پای ته رسېدل.
دويم مبحس  :د توقيف آرار.
دريم مبحس  :د توقيف د قرار د منروعيت څارنه او کنترول.
لومړی مبحس  :د توقيف پای ته رسېدل
د توقيف پای ته رسېدلو له حاالتو څخه يو هم هغه حالت دی چوې توقيوف د توورن
په خوشې کيدلو سره پای ته رسېږي ،پدې مبحس کې د الندې څلورو مطلبونو پوه
لرلو سره د توقيف په هغې حاالتو باندې رڼا اچوو چوې د توورن پوه خوشوې کيودلو
سره پای ته رسېږي.
لومړی مطلب  :د خوشې کېدو ماهيت او ځايونه.
دويم مطلب  :د خوشې کېدو حاالت.
دريم مطلب  :د خوشې کېدو تړل تر کفالې پورې.
څلور مطلب  :د خوشې کېدو واکمنه اداره.
لومړی مطلب  :د خوشې کېدو ماهيت او ځايونه
په دې مطلب کې په دوه ټکو باندې تمرکز کو چې يو د خوشې کېودو ماهيوت دی
او بل د خوشې کېدو ځايونه (موارد) دي.
لومړی  :د خوشې کېدو ماهيت
د توقيف شوي تورن خوشې کول پر کفالوت او يوا پرتوه لوه کفالوت څخوه عبوارت د
هغه د خوشې کېدو څخه دي)1(.
د توقيووف شوووي تووورن خوشووې کېوودل ممکوون د دعوووی پووه هوور پووړاو کووې صووورت
ونيسي ،ولو که د توقيف قرار يې هم صادر شووی وي ،ځکوه شوونې ده چوې هغوه
اسوبا ،او الملونووه لوه منځووه الړ شوي چووې دهغووې پور بنسووټ د توقيوف قوورار صووادر
شوی ،نو پداسې حالت کې بايد تورن خوشې شي ،اګر که داسې حواالت د څېړنوې
بهير او يا د محاکمې بهير کې را منځته شي ،چوې د داسوې حواالتو رامنځتوه کېودل
هرومرو د تورن په خوشې کيدو سره تماميږي)2(.

 -1حافظ ،مجدي محب ،الحبس االحتياطي ،ه .۷۶۱
 -2الکيالني فاروق ،محاضرات في قانون احوال المحاکمات الجزائية االردني.۷۱۰/۲ ،
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پور همودې بنسوټ جوواز لوري چووې توورن دې د څېړنوې پور مهوال د څووارنوالۍ او د
محاکمې پر مهال د محکمې له لورې د تورن په غوښتنه او يوا پرتوه لوه غوښوتنې،
د کفالې په شرط او يا پرته له هغې خوشې شي.
په ټولوه کوې دواړه کړنوې چوې د توورن د خوشوې کيودو المول ګرځوي ،هغوه کوه پور
کفالووت سووره وي او يووا پرتووه لووه کفالتووه وي ،د دې غوښووتنه کوووي چووې تووورن بايوود
څارنوالۍ حاضر کړي او څارنوالۍ د نورو قضائيه ارګانونو سوره داسوې مرسوته
وکووړي چووې کلووه هووم پووه يوواد تووورن د سووزاء پرېکووړه کيووږي ،چووې تووورن حاضوور او
سزاء پرې پلې شي)1(.
پوښتنه دا ده چوې آيوا د لنوډ مهالوه (محقوت) خوشوې کېودو اړونود د افغانسوتان قوانون
جوړونکي څه ويلې دي او کنه؟
په دې اړوند د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون داسې وايي :
څارنوالي او محکمه د اربات د داليلو با وجود ،د دې قانون د نهه نوي يموې موادې
په ( ) ۳فقره کې د درص شوو حاالتو له پوه پوا کوې نيولوو سوره کووالی شوي د خپول
تصووميم يووا توور توقيووف النوودې شووخن يووا يووې د قووانوني اسووتازي د غوښووتنليو پوور
بنسټ ،په بالمال کفالت سره يا پرته لوه هغوې د توورن د محقوت خوشوې کېودو امور
صادر کړي)2(.
دا چې بالمال کفالت ترې پوه کوو حالوت کوې واخېسوتل شوي او پوه کوو حالوت کوې
وانه خېستل شي ،په دې هکله د تورن حاالتو ته پاملرنه پکار ده ،چې آيا توورن د
تېښتې تکل او هوډ لري او کنه؟
که چېرته د تورن حاالت داسې وي چې د عودالت څخوه د تېښوتې اراده او هووډ نوه
لووري او د محکمووې سووره هوور راز مرسووتې تووه چمتووو وي او خوشووې کېوودل يووې د
څېړنې بهير ته کوو زيوان نوه پېښووي ،نوو بايود پرتوه لوه کفالتوه خوشوې شوي او کوه
چېرته داسې نه وي بايد کفالت ترې واخېستل شي)3(.
د يادولو وړ ده چې کله کله پور څوارنوالۍ او محکموه بانودې د توورن خوشوې کوول
واجب او ځينې وخت اختياري وي.
دويم  :د خوشې کېدو ځايونه (موارد)
ځينې وختونه د تورن خوشې کېدل ضروري او الزمي وي ،پدې مانا چوې قوانون
د توقيووف ورکولووو پووه واکمنووې ادارې بانوودې پووه ځينووو حوواالتو کووې دا الزمووي کووړې
وي ،چووې بايوود د تووورن پوور توقيووف کيوودو اموور وشووي ،خووو کووه چېرتووه هغووه حوواالت
موجود نه شي ،د توقيف ددوا لپاره کوو المول او دليول نوه تور سوترګو کېوږي ،نوو
بايد په داسې حاالتو کې تورن خوشې شي.
 -1الذهني ،ادورد غالي ،االجراآت الجنائية ،ه .۰۵۴
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۷۴۵ ،ماده.
 -3صالح نائل عبدالرحمن ،التوقيف المحقت و الرقابة القضائية ،ه .۲۲
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خو کله بيا د توورن خوشوې کېودل اختيواري بڼوه لوري ،پودې مانوا چوې څوارنوالۍ او
محکمووې تووه پکووې اختيووار ورکووړ شوووی وي ،چووې څووارنوالۍ او محکمووه ،احوالووو،
ظروفو او د توقيف د جواز الملونو ته ګوري او بيوا اټکول کووي چوې آيوا د توقيوف
دوا اړين دی او کنه؟ ()1
د توقيف واکمنه اداره پداسې حاالتو کې کووالی شوي چوې د توورن څخوه د خوشوې
کولو پر مهال کفالت وغواړي او يا د تورن د هغې حاالتو په نظر کې نيولو سوره
چووې د جوور ارتکووا ،سووره ت وړاو لووري او يووا توورې جوور منځتووه راغلووی ،د هغووه د
خوشې کېدو غوښتنه رد کړي.
د توقيف ځينې حاالت خپله د تورن شخن حواالتو پوورې اړه لوري او ځينوې نوور
يې د جر د ډول سره تړاو لري ،چې د توقيف واکمنه اداره دا وړتيا لوري چوې دا
حاالت اټکل او د عدالت د غوښتنو سره سم د توقيف په اړه قرار صادر کړي.
چې په الندې توګه په دغې حاالتو او مواردو رڼا اچو :
۷ــ هغه حاالت او موارد چې د جر د ډول پورې اړه لري
د جنحې په جر کې عامه قاعوده دا ده چوې توورن بايود خوشوې شوي ،خوو اسوتینائي
قاعده دا ده چې تورن دې توقيف شي.
د بېلګې په توګه که جنجه چېرته بسيطه وي چوې ټوولنې توه خطور نوه پېښووي او د
ټولنې په امن او عامه نظم باندې کو منفي اغيز نه کوي ،نوو بايود د خوشوې کېودو
د عامې قاعدې نوه پکوې ګټوه پورتوه شوي او توورن خوشوې شوي ،خوو بورعکس کوه
چېرته د ټولنې امن او نظم ته ترې خطور پېښوېږي ،پوه اسوتینائي قاعوده بانودې بايود
عمل وشي او تورن توقيوف شوي ،لکوه څرنګوه چوې د جنايوت پوه جور کوې توقيوف
عامووه قاعووده ګڼوول کېووږي او دا ډيووره نووادره ده چووې محکمووه دې د داسووې تووورن پووه
خوشوې کيودو امور وکوړي چوې هغووه داسوې جور سورته رسوولی وي ،چوې د ټووولنې
وګړو په ګډون دې د ټولنې امن او نظم ته لوی خطر پېښ کړی وي.
موخه او هدف د توقيف څخه لکه وړاندې موو چوې د توقيوف د جوواز پوه الملونوو
کې ولوستل ،په عامه توګه د تورن مخنيوی دی ،پدې خواطر چوې داليول لوه السوه
ورنکړو او يا له منځه الړ نه شي ،خو سره له دې که پېښ شوی جر قباحت وي
بيا هيڅ شي لره اعتبار ننته ،ځکوه پوه قبواحتونو کوې قوانون د توقيوف حکوم نوه دی
کړی او نه پکې څوا تر توقيف الندې نيول کيږي)2(.
۲ــ هغه حاالت او موارد چې تورن پورې اړه لري
د متکرر تورن خوشې کول په کفالت سره ټوولنې توه زيوان اړول دي ،پوه دې مانوا
چې داسې تورن بايد سزاء وګوري تر څو اصالل شي ،ځکه بله کومه الر ننوته
 -1ال ومر دمحم عبدهللا ،الحبس االحتياطي ،ه .۳۳
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۲۲ ،ماده  ۳فقره.
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چې د داسې تورن د اصالل په موخه ترې ګټه واخېستل شوي ،پرتوه لوه دې چوې د
ارتکا ،شوي جر سزاء وګوري)1(.
خو که چېرته تورن داسې وي چې د توقيوف سوجل يوې د دې څخوه خوالي وي چوې
وړاندې د کو جر مرتکب ګرځيدلی ،د داسې تورن خوشې کېدل پر کفالت سوره
بيا کومه ستونزه نه لري ،ځکه دا يې لومړی ځول دی چوې داسوې کړنوه يوې سورته
رسولې ممکن آينده بيا د داسې کړنې مرتکب ونه ګرځي.
پووه ورتووه توګووه د تووورن روغتيووايې حوواالت د هغووه پووه خوشووې کېوودو کووې مهووم رول
لوبوووي او واکمنووې ادارې تووه د هغووه روغتيووايې حالووت تووه پوور کتنووې سووره د هغووه د
خوشې کولو او د څيړنې د تعويق (ځنډولو) اجازه ورکوي)2(.
په ځوانګړې توګوه د هغوې زنوداني روغتيوايي حالوت چوې د زنودان لوه حواالتو سوره
مناسب نوه وي او يوا يوې د زنوداني کېودو سوره ال روغتيوايي حواالت خرابيوږي ،د
خوشې کيدو جواز يې ال پياوړی کېږي چې په کفالت سره او يا پرته له کفالتوه تور
بيا رغېدو پورې خوشې او د حکم پلي کېدل و ځنډول شي)3(.
د توقيووف د جووواز الملونووو څخووه يووو هووم د ټووولنې د عامووه اموون سوواتنه او د متضوورر
حالت ته پاملرنه کول دي ،نوکه د پېښوې متضورر د پېښوې د مرتکوب سوره صولحه
وکووړه او خپوول شووکايت يووې بيرتووه واخېسووت او يووا دا چووې د تووورن د خوشووې کېوودو
ممانعووت يووې نووه کوواوه ،پداسووې جرمونووو کووې چووې پرتووه لووه قصووده پېښوويږي ،لکووه
ترافيکي او هغوې توه ورتوه جرمونوه نوو پداسوې حواالتو کوې واکمنوې ادارې ال ډاډه
کېږي تر څو تورن په کفالت سره او يا پرته له کفالته خوشې کړي)4(.
دویم مطلب  :د خوشې کېدو حاالت
په داسې جرمونو کې چې د جر د حاالتو اټکل محکمې ته پرېښودل شووی وي،
هغه مهال د توقيف شووو تورنوانو خوشوې کېودل کوې جوواز لوري چوې محکموې توه
رابته شي ،چې د تورن خوشوې کېودل د څېړنوې او محواکمې بهيور او همدارنګوه پوه
ټولنيز عامه امن باندې کو منفي اغيز نه کوي)5(.
خو ځينې وخت د تورن خوشوې کېودلو بيوا واجوب وي او قوانون د توقيوف واکمنوو
مراجعو ته امر کوي چې تورن خوشې کړي.
چې په الندې توګه د خوشې کېدو په وجوبي او جوازي حاالتو باندې رڼا اچو :
لومړی  :د خوشې کېدو وجوبي حالت

 -1شريف ،عمرو واصف ،النظرية العامة فی التوقيف األحتياطي ،ه .۷۶۲
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۷۶۲ ،او  ۷۴۵ماده.
 -3د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۳۳۲ ،او  ۳۳۳ماده.
 -4مخکنۍ مرجذ۷۴۵ ،ماده.
 -5الذهني ،ادوار غالي ،االجراآت الجنائية ،ه .۰۵۱
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د خوشې کېدو وجوبي حالت دېته وايي چوې پوه پور پوليسوو ،څوارنوالۍ او محکموه
باندې واجب وي چې کله د خوشې کيدو شورطونه موجوود شوي بايود د نيوول شووي
او توقيف شوي تورن په خوشې کېدو فورا ً امر او حکم صادر کړي.
چې د داسې وجوبي خوشې کېدو حاالت په الندې توګه دي :
۷ــ چې کله د يو چا پر براءت پرېکړه وشي
د افغانستان قانون جوړونکی وايي  :که چېرته محکمه دې پايلې ته ورسېږي چې
اصالً جر پېښ شوی نه دی يا راټول شوي داليل د جر د پېښيدو پوه ربووت او يوا
د جر نسبت په حاضر تورن پورې اړه و نه لري ،خپل حکم د توورن پور بوراءت
صادروي او په هغه صورت کې چې تورن د بل جر په تور تر توقيف الندې نه
وي ،د هغه د خوشې کيدو امر صادروي)1(.
په ورته توګه د مصر قانون جوړونکی هم وايوې چوې پوه پورتوه حالوت کوې بايود د
توورن پور بووراءت بانودې پرېکوړه صووادره شوي او کووه د بول توور پووه اړه تور توقيووف
الندې نه وي بايد د خوشې کېدو امر يې هم صادر شي)2(.
ولو که څارنوال د تورن پر براءت اعتراض هم وکړي ،دغه اعتراض د توورن د
خوشې کېدو مخنيوی نه کوي او بايد ژر تر ژره خوشې شي)3(.
البته دلته يوه استیناء شته کوه چېرتوه توورن توه منسوو ،شووی جور جنايوت وي او
محکمووه يووې پوور بووراءت پريکووړه صووادره کووړي د څووارنوال اعتووراض د قووانون د
الرښوونو سره سم د تورن د خوشې کېدو مخنيووی کووي ،چوې پودې اړونود قوانون
داسې صراحت لري :
کووه چېرتووه څووارنوال د تووورن د بووراءت پووه اړه د جنايووت پووه جوور کووې د ابتدائيووه
محکمې پور صوادره حکوم اعتوراض وکوړي ،پوورتنۍ محکموه د توورن د توقيوف د
ادامې موضوی ،د اعتراض وړ اصل قضيې له څيړنې د مخوه پوه مسوتعجله توګوه
څيووړي او د هغووه د توفيووف يووا خوشووې کېوودو پووه برخووه کووې الز تصووميم نيسووي ،کووه
چيرې پورتنۍ محکمه زيات نه زيات د ( )۷۵ورځو مودې په ترڅ کې د تورن د
توقيف د تمديد امر صادر نکړي ،تورن فورا ً خوشې کېږي)4(.
د پورتووه مووادې څخووه داسووې څرګنووده شوووه چووې يووواځې د جنايووت پووه جوور کووې د
محکمې د براءت په پرېکړه د څارنوال اعتراض د تورن د خوشې کېدو مخنيووی
کوي ،چوې نوورو جرمونوو کوې بيوا دغوه اعتوراض کوو اغيوز نوه لوري او توورن د
براءت پرېکړې سره جوخت فورا ً خوشې کېږي.
۲ــ چې کله د تورن په اړه د دعوی د نه لزو قرار صادر شي
 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۲۳۵ ،ماده.
 -2قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري ،رقم  220لسنة  ۳۴۰ ، 2220ماده ۷فقره.
 -3حافظ ،مجدي محب ،الحبس االحتياطي ،ه .۷۱۷
 -4د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۴۲ ،ماده.
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چې کله د څارنوالۍ او يا محکمې د لوورې د دعووی د نوه لوزو قورار صوادر شوي
تورن بايد فورا ً خوشې شي ،چې پدې اړونود د افغانسوتان قوانون جووړونکی داسوې
وايي :
کووه چېرتووه د تووورن پوور خووالف د اربووات داليوول موجووود نووه وي ،څووارنوال د جزائووي
دعوی د اقامې د نه لزو قرار صادروي او په هغه صورت کې چې تورن په بلوه
قضيه کې تور توقيوف النودې نوه وي ،خوشوې کېوږي ،پوه هغوه صوورت کوې چوې د
توووورن توقيوووف د محکموووې پوووه تجوووويز صوووورت مونووودلی وي ،موضووووی اړونووودې
محکمې ته رپوټ ورکول کيږي)1(.
پورته ماده د هغې حالت په اړه يادونه کوي چې د تورن دوسويه ال څوارنوالۍ کوې
پرته ده او د صورت دعوی ترتيب لپواره تعقيبوي څوارنوال توه سوپارل شووی چوې
ياد څارنوال کوالی شي د اړتيا پور مهوال پورې د دعووی د اقوامې د نوه لوزو قورار
صادر کړي.
خو کله چې دوسيه محکمې ته راځوي ،قوانون جووړونکي واکمنوې محکموې توه هوم
صالحيت ورکوړی چوې د قوانون دحکمونوو سوره سوم د دعووی د اقوامې د نوه لوزو
قرار صادر کړي ،چې په دې هکله قانون دارنګه صراحت لري :
کووه چېوورې د واکمنووې محکمووې پووه وړانوودې رابتووه شووي چووې ارتکووا ،شوووی فعوول ،د
قانون مطابق د مجازاتو وړ نه دی يا د توورن پور خوالف د اربوات داليول وجوود نوه
لري او يا تور جزئي دی او د مجازاتو وړ نوه دی ،د دعووی د اقوامې پوه نوه لوزو
قرار صادروي او توقيف شووی توورن پوه هغوه صوورت کوې چوې د بلوې پېښوې لوه
امله تر توقيف الندې نه وي ،خوشې کوي)2(.
په پورته دواړو حالتونو کې که محکمه د تورن پور بوراءت خپلوه پرېکوړه صوادره
کړي او يا د دعوی د نه لزو قرار صادر کړي ،توقيف پای ته رسېږي.
پوښتنه دا ده چې د پورته دواړو حالتونو ترمنځ توپير څه دی؟
په داسې حال کې چوې پوه عملوي ډګور کوې يوې پوايلې سوره برابورې دي او هغوه دا
چې په دواړو سره توقيف پای ته رسيږي.
د پورته پوښتنې د سم ځوا ،لپاره لومړی بايد د براءت پر ماهيت او په دويوم قود
کې د عد مسحوليت پر ماهيت ځان په الندې توګه پوه کړو :
الف  :د براءت ماهيت :
کله چې د يو چا پر براءت پريکړه کېږي ،دا مانوا چوې د توورن پور خوالف داليول
نه دي اقامه شووي او يوا دا چوې راوړل شووي داليول کوافي نوه دي چوې جور رابوت
کړي.
 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۶۲ ،ماده ۷فقره.
 -2مخکنۍ مرجذ۲۴۳ ،ماده  ۷فقره.
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ب  :د عدم مسؤولیت ماهیت :
د يووو چووا د عوود مسووحوليت پووه اړه قوورار صووادريدل ،دا مانووا چووې کومووه کړنووه چووې
تورن ترسره کړې ،جر نه شوميرل کېوږي او يوا دا چوې کړنوه د مجوازاتو وړ نوه
ده.
نوو ښووکاره ده سوره لووه دې چووې د بوراءت د پرېکووړې او د دعوووی د نوه لووزو قوورار
پووايلې سووره برابوورې دي خووو د دواړو اسووبا ،او الملونووه يووو لووه بلووه سووره توووپير
لري)1(.
د پورته حاالتو په نظر کې نيولو سره کله چې محکمې ته رابتوه شوي چوې د توورن
پوور خووالف پووه بنووپړه توګووه داليوول شووتون نووه لووري او يووا وړانوودې شوووي داليوول د
څارنوال له لورې د جور د اربوات لپواره کوافي نوه دي د توورن پور بوراءت پرېکوړه
صادروي)2(.
او که چېرته داسې رابته شي چې کومه کړنه چې تورن سرته رسوولی ده جور نوه
شوومېرل کېووږي او مبووال عموول دی ،يووا د جووزاء وړ نووه دی ،پووه داسووې حالووت کووې
محکمه د تورن پر عد مسحوليت باندې د دعوی د نه لزو قرار صادروي)3(.
ص  :د براءت او عد مسحوليت د حکم پايلې :
د پورته دواړو حکمونو پايله دا ده چې محکمه بايد د تورن په خوشې کېدو بانودې
که چېرته د بل تور په اړه تر توقيف الندې نه وي يا پېښه دجنايتونو له ډلوې څخوه
نه وي ،امر وکړي چې په دې هکله قانون داسې صراحت لري :
کووه چېرتووه څووارنوال د تووورن د بووراءت پووه اړه د جنايووت پووه جوور کووې د ابتدائيووه
محکمې پور صوادره حکوم اعتوراض وکوړي ،پوورتنۍ محکموه د توورن د توقيوف د
ادامې موضوی ،د اعتراض وړ اصل قضيې له څيړنې د مخوه پوه مسوتعجله توګوه
څېووړي او د هغووه د توقيووف يووا خوشووې کېوودو پووه برخووه کووې الز تصووميم نيسووي ،کووه
چېرې پورتنۍ محکمه زيات نه زيات د ( )۷۵ورځو مودې په ترڅ کې د تورن د
توقيف د تمديد امر صادر نکړي ،تورن فورا ً خوشې کېږي)4(.
پورته مواده هغوه حالوت څيوړي کوو چوې پوه جنايوت کوې محکموه د توورن پوه اړه د
براءت پرېکړه صادره کړي او څارنوال پرې اعتراض وکړي.
دا چې د دعوی د نه لزو قرار د تورن د عد مسحوليت په هکلوه صوادرېږي ،پوه
دې اړه قانون داسې وايي :
 -1شريف ،عمرو واصف ،النظرية العامة فی التوقيف األحتياطي ،ه .۰۴۲
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۵ ،ماده /د افغانستان د جزاء قانون  ۰ماده.
 -3د افغانسوتان د جزائووي اجراآتووو قووانون۲۴۲ ،مواده  ۰فقووره /د افغانسووتان د جووزاء قووانون
 ۶۶او  ۲۵ماده.
 -4د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۴۲ ،ماده.
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کووه چيوورې د واکمنووې محکمووې پووه وړانوودې رابتووه شووي چووې ارتکووا ،شوووی فعوول ،د
قانون مطابق د مجازاتو وړ نه دی يا د توورن پور خوالف د اربوات داليول وجوود نوه
لري او يا تور جزئي دی او د مجازاتو وړ نوه دی ،د دعووی د اقوامې پوه نوه لوزو
قرار صادروي او توقيف شووی توورن پوه هغوه صوورت کوې چوې د بلوې پېښوې لوه
امله تر توقيف الندې نه وي ،خوشې کوي.
مجنی عليه او د حق العبد مدعي يوا د هغووي قوانوني اسوتازی او څوارنوال کووالی
شي ،د قرار د صادرېدو له نيټې څخه د ( )۱ورځوو موودې پوه تورڅ کوې د جزائوي
دعوووی د اقووامې د نووه لووزو پووه اړه د محکمووې د قوورار پوورخالف خپوول اعتووراض
مستقيما ً يا دقرار د صادروونکې محکمې له الرې د استيناف اړوندې محکموې توه
وړاندې کړي.
د اسوتيناف محکمووه اعتوراض توور ( )۱ورځووو پوورې توور څيړنوې النوودې نيسووي او د
اعتووراض د محجووه والووي پووه صووورت کووې د تووورن د تعقيووب قوورار صووادروي او د
لزو ديد له مخې ،د تورن د توقيف امر تمديدوي)1(.
۳ــ د توقيف د الملونو ننتون
ځينووې جرمونووه داسووې دي چووې ابتوودا ًء پووه هغووې کووې توقيووف جووواز نووه لووري ،لکووه
قباحتونه ،هغه جرمونه چې سوزاء يوې يوواځې نقودي جريموه وي او يوا هغوه جنحوه
چې سزاء يې د ټاکلې مودې څخه چې په قانون کې ترې يادونه شوې کمه وي.
په يادو حالتونو کې بايد تورن پرته له کفالې ورکولوو څخوه خوشوې شوي ،ځکوه لوه
يووو لوووري د توقيووف الموول شووتون نووه لووري او د بوول لوووري نووه د غووه جرمونووه ډيوور
خطرناا ،نه دي او همدارنګه داسې کوو قوانوني نون پکوې نوه دی راغلوی چوې
توقيووف تووه يووې پکووې جووواز ورکووړی وي ،پووه هموودې بنسووټ پووه يووادو جرمونووو کووې
توقيف جواز نه لري او تورن بايد ژر تر ژره خوشې شي.
۰ــ د کافي داليلو ننتون او د فعل لپاره د سزاء ننتون
کله چې څارنوال ته رابته شي چې تور سوره شووی فعول جور نوه شومېرل کېوږي او
قوانون ورتوه سوزاء نوه ده ټواکلې يوا دا چوې څوارنوال سوره کوافي داليول د توورن پوور
خالف شوتون نوه لوري او يوا هوم جور د موودې د تېريودو يوا عموومي عفووې النودې
راغلووی ،تووورن بايوود خوشووې کووړي ،ځکووه پووه پورتووه لومړنيوووو دوو حووالتونو کووې د
تورن محاکمه ممنوی ده او په دريم حالت کې دعوی ساقطېږي)2(.
دا ځکوه چوې توورن کوو فعوول سورته رسوولی جور نووه دی يوا د جور د ارتکوا ،پووه
هکلوه دليوول شوتون نووه لووري او يوا هووم دعووی د مووودې د تېرېوودو او عفووې پووه سووبب

 -1مخکنۍ مرجذ۲۴۳ ،ماده.
 -2الکيالني فاروق ،محاضرات في قانون احوال المحاکمات الجزائية االردني.۷۱۱/۲ ،
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ساقطه ده ،چې ډيری عربي دولتونو همدغه کړنه خپلوه کوړې او پوه همودې بنسوټ
يې خپلې د جزائي کړنو تګالرې برابرې کړې دي)1(.
۵ــ د توقيف د مودې پای ته رسېدل
د هېڅ انسان نيول او زنداني کېدل پرته له واکمنې ادارې له امر څخوه چوې قوانون
ورته صالحيت ورکړی جواز نه لري ،دا چې کله څارنوال د يو چا د توقيف امر
د قانوني ټاکلې مودې لپاره ورکړي ،د يادې موودې پوه تېرېودو سوره کوه د توقيوف
امر تمديد شوی نه وي تورن خوشې کېوږي ،عاموه قاعوده دا ده کوموه اداره چوې د
يو چا د توقيوف واا لوري هماغوه اداره يوې بيرتوه د خوشوې کولوو واا هوم لوري،
خو دلته قانون استینا ًء د زندان ادارې ته امر کوي ،چې په پورته حواالتو کوې بايود
د زندان اداره تورن خوشې او اړوندې څارنوالۍ ته يې تسليم کړي)2(.
خو په عملي ډګر کې بيا کړنه بل رنګ ده ،کله چې د زندان اداره پوهوه شوي چوې
د فالني تورن د توقيوف مووده بنوپړه شووې ،د دې پور ځوای چوې توورن خوشوې او
اړوندې څارنوالۍ ته يې د قانون د الرښوونو سره سم وسپاري ،د قانون خوالف د
زنوودان اداره اړونوودې څووارنوالۍ او محکمووې تووه پووه ليکلووي او يووا شووفاهي ډول خبوور
ورکوي او يادې ادارې ورته بياځلې د توقيف موده غځوي ،چوې دغوه کړنوه سول
پووه سوولو کووې د قووانون سووره پووه ټکوور کووې ده ،ځکووه د توقيووف خووونې مسووحولين ننووي
کوالی د قانون له مخې د واکمنو مقاماتو لوه امرونوو او قرارونوو پرتوه مظنوون يوا
تورن په توقيف خونه کې ومني يا هغه له هغوې موودې څخوه زيوات چوې د توقيوف
په امر کې ياده شوې ده په توقيف خونه کې وساتي)3(.
۶ــ د جنايت جر کې د براءت پر پرېکړه په ټاکلې موده کې د نيوکې نه څېړل
که چېرته د جنايت په جر کې د تورن په هکله لومړنۍ محکمه د براءت پرېکړه
صووادره کووړي او څووارنوال خپوول اعتوووراض د يووادې پرېکووړې پووه اړه د اسوووتيناف
محکمې ته وړاندې کړي او ياده محکمه زيوات نوه زيوات د ( )۷۵ورځوو پوه مووده
کې د تورن د توقيف غځونې امر صادر نه کړي ،تورن فورا ً خوشې کېږي)4(.
دويم  :د خوشې کېدو جوازي حالت
په قانوني توګه د توقيف ورکولو واکمنې ادارې د څيړنې د ښوه ترسوره کېودو او د
عدالت د غوښتنو ته پرکتنه کوالی شي د توقيف شوي تورن په خوشوې کېودو امور
صادر کړي)5(.

 -1ال ومر دمحم عبدهللا ،الحبس االحتياطي ،ه .۳۴۷
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۴۳ ،ماده.
 -3مخکنۍ مرجذ۲۲ ،ماده  ۲فقره.
 -4مخکنۍ مرجذ۷۴۲ ،ماده.
 -5الکيالني فاروق ،محاضرات في قانون احوال المحاکمات الجزائية االردني.۷۱۴/۲ ،
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دغه امر کله څارنوالۍ او محکمه د خپل لزو ديد له مخې او کلوه د توقيوف شووي
شخن او يا دهغه د قوانوني اسوتازي پوه غوښوتنه د موالي کفالوت پوه ورکولوو او يوا
پرته له هغې صورت نيسي ،چې په دې اړه د افغانسوتان د جزائوي اجراآتوو قوانون
دا رنګه صراحت لري :
څارنوالۍ او محکمه د اربات د داليلو با وجود ،د دې قانون د نهه نوي يموې موادې
په ( ) ۳فقره کې د درص شوو حاالتو ته په پا کې نيولوو سوره کووالی شوي ،د خپول
تصووميم يووا توور توقيووف النوودې شووخن يووا يووې د قووانوني اسووتازي د غوښووتنليو پوور
بنسټ ،په بالمال کفالت سره يوا پرتوه لوه هغوې د توورن د محقوت خوشوې کېودو امور
صادر کړي) 1(.
خو کوه چېرتوه څوارنوالۍ يوا محکموې توه رابتوه شوي چوې توورن د بالموال کفالوت پوه
ورکړه برالسی نه دی ،کوالی شي په احتياطي تودبيرونو الک پوورې کوړي ،چوې
په دې اړوند ياد قانون داسې وايي :
که چېرې د محکمې يا څارنوالۍ په وړاندې رابته شي چوې توورن د بالموال کفالوت
په ورکړه قادر نه دی ،له هغه څخه د احضار ضمانت اخېستل کېوږي ،کوه چېورې
ضامن د اعتبار او باور وړ شخن نه وي په هغه شرط کووالی شوي د ضوامن پوه
توګه ومنل شي چې ژمنه وکړي تر کفالت الندې شخن په احضار د نه توانېودو
په صورت کې ،د دې قانون په يوسلو شپږمه ماده کې درص شوې دموالي ضومانت
مطلوبه وجه ورکوي.
څارنوال يا محکمه پدې صورت کې الندې احتياطي تدبيرونه هم نيولی شي :
۷ــ په ټاکلي ځای کې مېنتېدل.
 ۲ــ د پوليسو دفتر ،څارنوالۍ يا محکمې ته لوه احوالوو سوره سوم پوه ټواکلو وختونوو
کې حاضرېدل.
۳ــ پوليسو ته دټاکل شوي ځای د ترا (پرېښودلو) او مودې خبر ورکول.
د پورته تدبيرونو سربېره په هغه صورت کې چې د مظنون يوا توورن د تېښوتې د
وېرې په اړه محجه داليل شتون ولري ،محکمه کوالی شي ،له هيواد څخه د هغوه
د ممنوی الخروص والي قرار صادر کړي)2(.
د جوازي خوشې کېدو حاالت په الندې توګه دي :
۷ــ د توقيف واکمنو مقاماتو له لورې د تورن خوشې کېدل
ځينې وخت د توقيف واکمنې ادارې له خپله اړخه د توقيف شوي تورن په خوشې
کېودو د هغووه لووه غوښووتنې پرتووه امور صووادروي ،ځکووه د توقيووف د جووواز الملونووو د
ننتون په حالت کې اړوندې ادارې واا لري چې تر توقيف الندې توورن خوشوې
 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۴۵ ،ماده.
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون۷۷۴ ،ماده.
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کړي ،چې په دې هکله د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون داسوې صوراحت لوري
:
څووارنوال د دې قووانون پووه اووه اتيايمووه موواده کووې ددرص شوووي محضوور لووه ترالسووه
کولو وروسته په الندې توګه اجرءآت کوي:
۷ــ په هغه صورت کې چې پدې قانون کې ددرص شوو حکمونو مطابق د مظنوون
توقيف اړين نه وي ،فورا ً له احوالو سوره سوم د هغوه د خوشوې کېودو امور د بالموال
کفالت په قيد يا پرته له هغې څخه صادروي.
۲ــ په هغه صورت کې څارنوال ،د مظنون توقيف د تحقيق دبنوپړولو لپواره الز
وبولي ،له احوالو سره سم د هغه د توقيف امور د دې قوانون د حکمونوو پوه حودودو
کې صادروي.
۳ـووـ پووه هغووه صووورت کووې چووې اړونوود اجوورءآت ،د تووورن متنوواو ،حضووور ايجووا،
کړي او تورن د توقيف وړنه وي ،څارنوال کوالی شي ،په احتياطي تودبيرونو ،د
پوليسو دفتر ته پرحاضرۍ ،له ښار يا اړوندې نواحيې څخوه لوه وتلوو څخوه منوذ او
يا د احضار په ضمانت هغه مکلف کړي)1(.
په ورته توګه د وسيه چې کله محکمې ته وسپارل شي او توورن تور توقيوف النودې
وي ،برخليو ټاکل يې د محکمې پر غاړه دی او محکمه کووالی شوي چوې توورن
خوشې او يا يې تر توقيف الندې ونيسي ،پدې اړوند ياد قانون داسې وايي :
تر توقيف الندې ،د تورن برخليو ټاکل ،محکمې ته د قضويي لوه احوالې وروسوته
د محکموې پووه غوواړه او کوووال ی شووي د قضووائي څېړنووې پووه پړاوونووو کووې پووه النوودې
ترتيب سره د تورن د توقيف قرار صادر کړي :
۷ــ په ابتدائيه محکمه کې د قضيې د څېړنې په بهير کې تر ( )۳۴ورځو پورې.
۲ـووـ د اسووتيناف پووه محکمووه کووې د قضوويې د څېړنووې پووه بهيوور کووې توور ( )۳۴ورځووو
پورې.
۳ــ په ستره محکمه کې د قضيې د څېړنې په بهير کې تر ( )۶۴ورځو پورې.
د محواکمې پوه ټولووو پړاوونوو (ابتدائيووه ،اسوتيناف ،او سوتره محکمووه) کوې د توقيووف
موده له ( )۷۲۴ورځو څخه زياتېدای نني)2(.
په پورته حاالتو کې څارنوالۍ او محکمه کوالی شي ،چې د تورن شخن پوه اړه
د احتياطي تدبيرونو څخه ګټه پورته کړي ،تر څوو د څېړنوې او محواکمې بهيور پوه
ښه توګوه ترسوره او عودالت پوه درسوت ډول پلوی شوي ،چوې پايلوه کوې بوه د فورد او
ټولنې څخه ضرر دفذ او د مصلحتونو جلب به صورت ونيسي ،پوه همودې موخوه

 -1د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۴۴ ،ماده.
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۷۴۷ ،ماده.
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د تورن توقيف څخه وړاندې بايد د هغه او څوارنوال وينواوې واوريودل شوي او بيوا
د توقيف په اړه پرېکړه وشي)1(.
۲ــ د توقيف شوي تورن په غوښتنه د هغه خوشې کېدل
ځينې وخت خپله تورن او يا د هغه قانوني استازی د توقيف واکمنوو مقامواتو توه د
خوشووې کېوودو غوښووتنليو وړانوودې کوووي او اړونوودې ادارې کوووالی شووي د څيړنووې
بهير او د عدالت غوښتنو ته پور پووره پواملرنې سوره د توورن پوه خوشوې کولوو پور
بالمال کفالت سره او يا پرته له هغې امر وکړي)2(.
پووه ټولووو حوواالتو کووې چووې کلووه واکمنووه اداره د يووو چووا پووه خوشووې کولووو اموور کوووي،
بايدځينې شرطونه شتون ولري ،چې په الندې توګه ترې يادونه کوو :
۷ــ واکمنه اداره بايد ورته ځای وټاکي تر څو هلته تورن استوګنه ترسره کړي.
۲ــ د څارنوال ،تورن او يا د هغه د قانوني استازي وينا اوريدل.
 ۳ــ د پوليسو دفتر ،څارنوالۍ يا محکمې ته له احوالو سوره سوم پوه ټواکلو وختونوو
کې حاضريدل.
 ۰ـووـ پوليسووو تووه د ټاکوول شوووي ځووای د توورا (پرېښووودلو) او مووودې پووه اړه خبوور
ورکول)3(.
 ۵ــ څارنوالۍ او محکمې ته د بالمال کفالت وړاندې کول)4(.
څارنوالۍ او محکمه صالحيت لري چې په ټولو احوالو کې د جر شدت او
خفت ،د مرتکب احوال ،جرمي سابقه او ټولنيز حاالت په پا کې ونيسي او د دې
ټولو څيړنو وروسته تصميم ونيسي ،چې آيا ددغې تورن خوشې کول او که
توقيف اړين دی؟

 -1رروت جالل ،نظم االجراآت الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ، ۲۴۴۳ ،ه .۵۷۰
 -2د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۴۴ ،او  ۷۴۷ماده.
 -3مخکنۍ مرجذ ۷۷۴ ،ماده.
 -4د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون ۷۴۵ ،ماده.
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قضاوتمل انیسه رسولی

پیوست به
گذشته

جاگزین های مجازات حجز
 -8ماهيت حقوقی انجا خدمات عا المنفعه :
مجازات برای انجا خدمات عا المنفعه حکمی اسوت کوه توسو محکموه
صووادر مووی گووردد کووه بوسوويله آن  ،بووه طفوول محکووو بووه حجووز ايوون فرصووت اعطووا
مينود  ،تاکه با انجا کاری به نفوذ جامعوه ضورر و زيوان ناشوی از تخلوف ارتکوا
بی ا را بر جامعه جبران نموده بدون آنکه مجازات حجز در موورد او اعموال
شود  .محکمه با توجه به نوی جر  ،سن  ،جنس  ،توانوايی جسومانی  ،روانوی و
مهووارت شخصووی حکووم بووه انجووا خوودمات عمووومی صووادر مووی نمايوود  .رضووايت
محکو به حجز به انجا خدمت عمومی و نيز انجا خدمت ضروری اسوت  .در
قانون جزای فرانسه حکم به انجا خدمات عمومی در مورد اشخاه زيور پوانزده
1
سال ممنوی است .
مجازات خدماتی عا المنفعه  :کار مجانی عا المنفعه به مقدار و ساعات
معينی با موافقت محکو برای يو موسسه  ،اتحاديه يا نهواد عموومی اسوت  ،کوه
تحت نظارت قاضی اعمال مجازات انجا مينود  .جزای خدماتی عا المنفعوه در
خصوووه محکووومين بووه حجووز کووه آنوورا قبووول نمووی کننوود و يووا در محکمووه حضووور
ندارند .مورد حکم واقذ نمينود .رئيس محکمه موظف است  .به محکوو اطوالی
2
دهد که وی حق دارد انجا کار عا المنفعه را قبول نکند .
در قانون جزائ فرانسوه در مواده  832 – 33آموده اسوت ( محکموه موی
تواند در شراي و ضوابطی که دريون قوانون پويا بينوی شوده اسوت  ،مقورر نمايود
که محکو عليه برای يکدوره  38تا  238ساعته يو کار عوا المنفعوه را بوه
نفذ يو شخن حقوقی مربوط به حقوق عمومی يا يو موسسه ايکه معموالً به
خدمات عا المنفعه اشتغال دارد انجوا دهود بوا انجوا کوار عوا المنفعوه محکوميوت
 - 1صالحی  ،جاويد  " ،کيفر شناسی "  ،تهران  ،انتنارات آر
 ،ه . 333
 -2کاشفی  ،حسين  " ،کيفر های جاگزين زنودان در حقووق فرانسوه "  ،مجلوه حقووق
قضايی دادگستری  ،شماره (  ، ) 33سال . 8308ک
 ،سال 8332
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بووی اروور تلقووی مي ووردد ).چنانچووه ايوون قووانون نحوووه اجوورا و اعمووال ايوون مجووازات را
بصورت واضذ بکرنمود ه اسوت.که بواالی محکوومين بصوورت کوامالً روشون
تطبيق مي ردد .
 - 2نحوه اجرا واعمال خدمات عا المنفعه :
انجووا خوودمات عووا المنفعووه يکووی از رو هووای بووديل حجزاسووت .کووه در
بينتر از کنور ها بخصوه فرانسوه در قووانين جزائوی شوان کوه قوبالً بکور شود ،
پيا بينی تخلفات اطفال از خدمات اجتماعی و مراکز خدمات اجتمواعی تسوجيل
يافته و در ماده ( )30قانون متذکره  ،تصريح گرديده است که اطفال به جوای
حجز نمودن به يو موسسه سپرده خواهند شد .
چنانچه فقره  2ماده  30قانون رسيدگی به تخلفات اطفال چنوين صوراحت دارد
:
( هرگوواه محکمووه تصووميم مبنووی بوور تسووليم نمووودن طفوول را بووه يکووی از موسسووات
اختصاصووی خوودمات اجتموواعی اتخوواب نمايوود  .در ايوون صووورت شوورل جزئيووات و
شراي تعليم  ،تربيه مسلکی  ،اسوتخدا  ،منوغوليت در سواعات بيکواری و توداوی
صووحی طفوول نيووز در تصووميم موود نظوور گرفتووه شووود ).همچنووان فقووره ( )۳موواده 30
قووانون رسوويدگی بووه تخلفووات اطفووال چنووين صووراحت دارد  " :موسسووه اختصاصووی
خدمات اجتماعی مکلف اسوت سولوا و رفتوار طفول را مراقبوت و تسوهيالت الز
را به منظور برگنت طفل بوه زنودگی عوادی اجتمواعی فوراهم نمووده و در زمينوه
تموواک هووای دواموودار را بووا فاميوول طفوول تووأمين و از موضوووی وقتووا فوقتوا ً گزارشووی
مبنی بر اصالل پذيری طفل و تطبيق دسواتير توصويه شوده را بوه محکموه مربووط
ارائه نمايد ".فقره  3ماده  30قانون رسويدگی بوه تخلفوات اطفوال تصوريح ميودارد
اينکووه " :موسسووه اختصاصووی خوودمات اجتموواعی  ،ميتوانوود نظريووات و پينوونهادات
الز مبنوووی بووور تعوووديالت جزئوووی در حکوووم محکموووه راکوووه در اصوووالل پوووذيری و
بازگنت مجدد طفل به جامعه محرر واقذ گردد  ،به محکموه ارائوه نمايود ".و فقوره
 8موواده  33قووانون رسوويدگی بووه تخلفووات اطفووال چنووين صووراحت دارد " موسسووه
اختصاصی خدمات اجتماعی مکلف است تسهيالت الز را جهت مالقات طفل بوا
خانواده و محي ا فوراهم نمايود" و فقوره 2مواده  33قوانون رسويدگی بوه تخلفوات
اطفال چنين تذکر داده کوه موسسوه اختصاصوی خودمات اجتمواعی مکلوف اسوت
عندالمطالبه گزارشی را به محکمه اختصاصی اطفال ارائه نمايد درين مواده در
مورد نحوه پذير و انجا کار اين اطفال نيز تذکر بعمل آمده است
چنانکه در ماده  33رو جاي زين حجز در نظور گرفتوه شوده اسوت فقوره 8
و  2ماده  33قانون رسيدگی به تخلفات اطفوال (:مکلوف نموودن بوه انجوا خودمات
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اجتماعی .وفرستادن به موسسوات اختصاصوی خودمات اجتمواعی ).اموا تاحوال در
1
محاکم افغانستان رو عملی در زمينه وجود ندارد .
 مکلف نمودن به انجا خدمات اجتماعی ( رو باز) :8
اولوين راهکاريکووه بووه عنوووان بووديل حجووز در قسوومت تخلفووات اطفووال توسو
قانون ووذار در نظوور گرفتووه شووده همانووا مکلووف نمووودن بووه انجووا خوودمات اجتموواعی
ميباشد کوه در فقوره  8و  2مواده  33قوانون رسويدگی بوه تخلفوات اطفوال ( :مکلوف
نمودن بوه انجوا خودمات اجتمواعی .و فرسوتادن بوه موسسوات اختصاصوی خودمات
اجتماعی ).تذکر يافته است .
هر گاه ن هداری طفل در محي باز امکان پذير نباشد اما وضعيت و کيفيت
ارتکا ،جر ايجا ،نمايد که طفل از محيطی که در وقووی جور موحرر بووده دور
باشد  ،محکمه ميتواند پس از بررسی دقيق از دوسيه طفل متخلوف و سون و نووی
حرفه ايکه محکوو بوه حجوز بايود بيواموزد و يوا رشوته ای کوه بايود آمووز ببينود ،
حکم ن هداری در موسسات زراعتی يا صنعتی با آموز را صادر نمايد .
ن هوداری اطفوال متخلوف در موسسوات بوواز يوو نووعی تنوويق و يوا اجوورای
رو نيمووه بوواز آزادی نيسووت  ،بلکووه جووزء مجووازات هووای بووديل حجووز محسووو،
مينود.بخا بواز محلوی اسوت کوه اطفوال متخلوف از قوانون در آن از طورف روز
ن هداری و تحت آموز و تربيه قرار گرفته و از طرف شب به اساک ضومانت
کتبی بر احضار همه روزه آنها به اوليا يا ممیل قانونی شان تسليم داده مينود .
الف  -هدف از الزا به اشتغال به کار عا المنفعه :
الووزا بووه اشووتغال بووه کووار عووا المنفعووه يووو رو تربيتووی شووديد توور ازرو
آزادی با مراقبت و خفيف تور از مجوازات ن هوداری در محوي بسوته اسوت .رو
مذکور برای تقويت اراده اطفال برای اشتغال به کار ،عادت دادن آنوان بوه نظوم و
انضوووباط  ،رعايوووت قووووانين و مقوووررات و حفوووظ حرموووت دي وووران  ،ايفوووای نقوووا
اجتمواعی و درا مسووحليت بواالخره پينو يری ازارورات سوووء ن هوداری درمحووي
بسته به مورد اجرا گذاشته مينود .
 - ،شراي اعزا اطفال در محسسات خدمات اجتماعی :
در موورد اعوزا اطفوال محکووو بوه حجوز شوورايطی در نظور گرفتوه شووده
است که عبارت اند از :
 الزا به اشتغال به کار های عا المنفعه . تعيين محل کار :محل کار بايد حتی المقدور در محل اقامت دايمی طفول باشود.
 – 1وزارت عدليوه  ،جريوده رسوومی شوماره (  8303 / 82 / 83 ) 33قوانون رسوويده
گی به تخلفات اطفال .
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 نوی کوار  :نووی کاربايود بوا توجوه بوه نيواز هوای جامعوه و توانمنودی هوای طفولتعيين گردد.
 مدت اشتغال  :مدت اشتغال بايد در حکم محکمه بيصالل تصريح يابد . ميووزان دسووتمزد  :اصوول در انجووا کووار عووا المنفعووه راي ووان اسووت  .چووون بووهعنوان مجازات برای طفل در نظر گرفته مينود  ،اموا محکموه بورای اطفوال يوو
نوی ارفواق و امتيوازرا در نظور مي يورد  .و از معوا طفول يوو قسومت را بورای
طفل اختصاه ميدهد و يوو قسومت را بوه عنووان جبوران خسواره کوه از ره وذر
جر انجا شده ميپردازد .
ص  -طرز اجرای رو اشتغال در محسسات خدمات اجتماعی :
در اجوورای رو مووذکور طفوول بووه زنوودگی عووادی خووود ادامووه ميدهوود قاضووی
اطفال پس از صدور حکم به اعزا طفل به موسسه خدمات اجتماعی يو فورد را
به عنوان ناظر در فعاليت های طفل تعيين می نمايد تا از فعاليت طفل طوی زموان
هووای منووخن نظووارت وارزيووابی نموووده شووخن ناظريووا موودد کووار اجتموواعی بايوود
مرتب وا ً بووا طفوول  ،خووانواده  ،افراديکووه طفوول تحووت مراقبووت آنهووا کووار مووی نمايوود و
مسحلين آموزشی مالقوات و بورای رفوذ اختالفوات و حول و فصول معضوالت اقودا
محکو به حجز را به اشتغال منظم بوه کوار يوا اشوتراا درصونوف آموزشوی و يوا
فعاليت های که به وی محول شده ترغيب و تنويق می نمايند
د  -حاالت عد استفاده از رو باز :
با در نظرداشت مواده (  ) 3قوانون مراکوز اصوالل و تربيوت اطفوال ،اطفوال
متخلفی که از رو باز اصالحی استفاده کرده نمی توانند قرار زير اند :
 - 8اطفاليکه به حکم محکموه ن هوداری آنهوا مراقبوت حفاظوت خواه را ايجوا،
نمايد  - 2 2اطفالی که مکررا مرتکب تخلف گرديده باشند
 - 3اطفال متخلفی که قبالً از مراکز اصالل و تربيت اطفال فرار نموده باشند
 - 3اطفالی که اوليا وممیل قانونی آنها ضمانت احضارهمه روزه آنهوا را ارائوه
ننمايد
1
- 3ا طفاليکه مرتکب جرايم قتل،اختطاف وقاچاق مواد مخدرگرديده باشند.
گفتاردو  -فرستادن به موسسات خدمات اجتماعی(رو نيمه باز) :
دوموين راهکوواری کووه بووه عنوووان بوديل حجووز در قسوومت تخلفووات اطفووال از
طوورف قانون ووذار در نظوور گرفتووه شووده اسووت عبووارت از فرسووتادن ب وه موسسووات
خدمات اجتماعی است .در اين رو محکمه اختصاصوی اطفوال تنوخين ميدهود
که طفل را از محيطی که در آن ارتکا ،جر يا بروز حالت خطر ناا متصور
اسوت دور کوورده يوا اينکووه طفول را بوورای موودتی در محوي نيمووه بواز ن هووداری مووی
 –1وزارت عدليوووه  ،جريوووده رسووومی شوووماره (  8307 / 88 / 22 ) 838قوووانون
مراکز اصالل و تربيت اطفال .
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نمايد تا به بازگنت به زندگی عادی اجتماعی آماده گردد .بخا بسته محلی اسوت
کوووه اطفوووال متخلوووف از قوووانون شوووب وروز غووورض آمووووز و پووورور در آن
ن هداری مينوند .
الف -طرزاجرای اعزا درموسسات خدمات اجتماعی ( رو نيمه باز) :
محسسووه خوودمات اجتموواعی عبووارت از محسسووه رفوواهی اسووت کووه محووي
مصــحن زنده گی را برای طفل فراهم ميسوازد.طفل بوه منظوور اصوالل و تربيوت
در يو محي غير جزايوی بوه محسسواتی ماننود پرورشو اه خصوصوی يوا دولتوی ،
مراکز مراقبتی  ،مدارک  ،ليليه های مکاتب و غيره برای تعلويم وآمووز حرفوه
فرستاده مينود .
طبق صراحت فقره (  ) 8ماده ( ) 38قانون رسيده گی بوه تخلفوات اطفوال  ،در
صووورتيکه موودت حجووز طفوول از دو سووال بينووتر نباشوود ،محکمووه ميتوانوود غوورض
سووپری نمووودن موودت حجووز محکووو  ،وی را بووه يکووی از محسسووات اختصاصووی
خدمات اجتماعی معرفی نمايد  .عالوتأ محکمه ميتواند به يکوی يوا بينوتر از يکوی
از قيودات زير نيز حکم کند.
 اقامت در اوقات معينه. انجا کار های معينه . تعليم و تربيت. گنت و گذار در محالت خاه. ربت نا در يکی از محسسات دارای پرو گرا های احيای مجدد .1
 وادار ساختن به عذر خواهی و جبران خساره متضرر . تسليم نمودن طفل به يکی از والدين يا شخصيکه قانونأ حق سرپرسوتی وی رادارا باشوود در اينص وورت محکمووه هوودايات الز را مبنووی بوور مواظبووت طفوول نيووز
صووادر مينمايوود  .در صووورت عوود ايفووای تعهوودات ووجايووب توس و آنهووا  ،محکمووه
ميتواند طفل را به يکی از محسسات اختصاصی خدمات اجتماعی تسليم نمايد .
 در صورت اصالل ناپوذيری صودور اخطاريوه مبنوی بور تعيوين مجوازات شوديدتوور از جووزای اصوولی  .طفلووی کووه در مووورد وی حکووم اجوورای رو نيمووه آزادی
در محل خاه که برای اجرای رو مذکور بنا گرديده  ،ن هداری مينوود  .در
محسسووات يووا اموواکن مووذکور بايوود تجهيووزات الز جهووت تعلوويم  ،پوورور  ،و
آموووز حرفووه يووی و فنووی و سووال بوورای اجوورای رو مووذکور بنووا گرديووده ،
ن هداری مينود .در محسسات يا اماکن مذکور بايود تجهيوزات الز جهوت تعلويم ،
پوورور  ،و آموووز حرفووه يووی و فنووی و سووال وی موود نظوور قوورار گيوورد و بايوود
آدا ، ،رسو  ،اعتقادات مذهبی و سطح اجتماعی هر محل مدنظر قرار گيرد .
 - 1وزارت عدليه  ،جريده رسومی شوماره (  8303 / 82 /83 )33قوانون رسويده گوی
به تخلفات اطفال .ک
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رفوواه در محسسووات مووذ کووور نبايوود بوويا از سووطح زنوودگی عوادی باشوود  .طفوول
مذکور روز ها در ساعات معين با لبواک شخصوی هموراه بوا مراقوب محسسوه کوه
در آن ن هداری مينود  .خارص شوده بوه محول کوار آمووزی يوا تحصويل و يوا کوار
ميوورود پووس از اتمووا برنامووه روزانووه بووه محسسووه بوور مي ووردد  .و در اوقووات
فراغت و روز های تعطيل بايد در محسسه حضور داشوته باشود  ،سواعت خوروص
او در دفتر مخصوه ربت مينود و طفل محکو به حجز به هيچ وجه نمی توانود
بدون اجازه محکمه رئيس محسسه يا محاکم صالحيت دار که حکوم اجورای رو
نيمه باز را صوادر نمووده از محسسوه خوارص و يوا کوار و ياحرفوه خوويا را تغييور
دهد .
 - ،اجرای رو نيمه باز :
اجرای رو نيمه باز در مورد تما اطفال متخلف از قوانون مخصوصوا معتوادين
به مواد مخدر امکوان پوذير نيسوت زيورا آنهوا بيموار انود ونيازمنود توداوی  .کنتورول
ومراقبت محکمه بايد پس از بررسوی دقيوق دوسويه طفول  ،شناسوايی شخصويت بوه
اساک شراي بيل حکم اجرای نيمه باز را صادر نمايد :
 - 8شراي سنی  :مد نظر گرفتن سن و سال طفول متخلوف حتموی بووده و بايود بوا
شراي نيمه باز مطابقت داشته باشد .
 - 2نوی اشوتغال  :اطفاليکوه بوه تحصويل اشوتغال دارنود بايود در محسسوه خواه و
آنهووايی کووه کووار آموووزی نموووده و يووا کووار ميکننوود بطووور مجووزا ن هووداری شوووند تووا
متعلمووين در محووي آرا تکوواليف آموزشووی خووود را بووه نحواحسوون انجووا دهنووود .
تصوميم ايکوه درجلسوه شوورای عوالی مراکوز اصوالل و تربيوت اطفوال در صووالون
کنفرانس های وزارت عدليه به حضور معين مسلکی آن وزارت وسواير اعضوای
شورای متذکره اتخاب می گردد قرار زير ميباشد :
اطفاليکه بايد در مراکز اصالل نهاری ( باز ) ن هداری شوند منتمل اند :
همه اطفال زير سن  83سال صرف نظر از نوعيت تخلف مرتکبه .
" بووين سوونين  83 – 83کووه مرتکووب تخلووف جنحووه يووا قباحووت
"
گرديده باشند .
"  80 - 83که مرتکب تخلفی شوده باشوند کوه قوانون
" " "
جزا مجازات آنهارا کمتر از يکسال حبس تعيين نموده است .
قضايای اطفوال نيازمنود مراقبوت و محافظوت خواه  ،اطفوال متکورر و
آنهوا ايکوه قوب فرارنمووده باشوند ودرصوورتيکه فاميول ويوا محکول قوانونی طفول
ضوومانت قابوول قبووول داده نتوانوود  .از تسووهيالت فوووق مسووتینی بوووده و محکمووه در
مورد اين چنين قضا يا طبق قانون فيصله مقتضی خواهد نمود .
گفتار سو – صدور اخطاريه ( سرزنا قضايی ) :
-
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عبارت از اخطاريوه تحريوری بوه طفول اسوت توا بوه او ووالودين ا فهمانوده
شوووود کوووه کوووار غلطوووی را انجوووا داده ودر آينوووده در صوووورت تکووورار عواقوووب آن
1
فرستادن طفل به مراکز اصالل و تربيت خواهد بود .
در صووورت صوودور اخطاريووه قاضووی از والوودين يووا ممیوول قووانونی طفوول يووو
ضمانت کتبوی اخوذ ميکنود کوه در آن تعهودی مبنوی برکنتورول و مراقبوت از رفتوار
بعوودی طفوول ميباشوود همچنووان قابوول بکوور ميوودانيم اينکووه ايوون اخطاريووه طووی فيصووله
قضايی صوادر مي وردد .در حقيقوت ايون گزينوه مجوازات يوو سورزنا رسومی از
طوورف قاضووی در محکمووه اسووت .و اساسووأ از طوورف قاضووی يووو درک و عبوورت
اسووت و ميتوانوود در قضووايای کوچووو کووه طفوول در جريووان پروسووه محاکمووه در
توقيووف بوووده و بوورای مسووحليت پووذير سوواختن آن در برابرتخلووف سوورزنا کووافی
دانسته شود .سرزنا يا اخطاريه ميتواند به طفل در درا نمودن اينکه رفتوار
درست نبود کمو کند  .اخطاريه يا سرزنا ميتواند در قضايای  ،کوچکی حکوم
شود که محکمه تنخين دهد در زمينه جبوران خسواره بورای متضورر از طورف
متهم صورت گرفته يا ميعاد سپری شده در حجز اساسأ شراي متناسوب مجوازات
را بووا جوور تکميوول ميکنوود .البتووه موضوووی اخطاريووه يووا سوورزنا قضووايی در فقووره
2
سو ماده ( ) 33قانون رسيده گی به تخلفات اطفال تصريح گرديده است.
هرگاهی که طفل در محي هوای بواز و يوا نيموه بوازمعرفی شوده و شوراي
خاصی که از جانب محکمه جهت سوپری کوردن زموان حجوز وی بيوان شوده اسوت
را نقض نمايود از جانوب محکموه بوا در نظور داشوت احووال وی و بوا رعايوت فقوره
سو ماده  33قانون رسيدگی بوه تخلفوات اطفوال  ،محکموه اطفوال  ،طفول متخلوف
را با صدور اخطاريه مبنی بر تعيين مجوازات شوديد تور از جوزای اصولی را بيوان
نموده و از طرفی موضوی در تنريح ماده  38قانون رسيدگی بوه تخلفوات اطفوال
به شرل بيل بيان شده است «.درصورت اصوالل ناپوذيری ،صودور اخطوار مبنوی
بر تعيين مجازات شديد تر از جزای اصلی» کوه ايون اخطاريوه بوه طفلوی داده موی
شووود کووه حجووز وی از دوسووال بينووتر نباشوود و در يکووی از موسسووات اختصاصووی
خوودمات اجتموواعی معرفووی شووده باشوود و شووراي بيووان شووده را نقووض نموووده باشوود و
والوودين وی نيووز در جهووت تطبيووق حکووم محکمووه سووعی و تووال خووويا را نداشووته
باشند محکمه به اخطار متوصل می شود.
گفتار چهارم  -تعویق محاکمه :
 – 1وزارت عدليه  ،جريده رسمی شماره (  8303 / 82 / 83 ) 33قانون رسيده گی
به تخلفات اطفال .
 – 2وزارت عدليه  ،جريده رسمی شماره (  8303 / 82 / 83 ) 33قانون رسيده گی
به تخلفات اطفال .
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بعد ازاستمای يو قضيه  ،محکموه صوالحيت دارد جريوان محوا کموه راقبول
از اينکووه حکمووی را صووادرنمايد بووه تعويووق انوودازد ،يعنووی درايوون صووورت طفوول
محاکمه ننده است  .هدف تعويوق محاکموه عبوارت از جلووگيری از توراکم دوسويه
ها در محاکم وجلوگيری از آرار مخر ،نظا رسمی جزايوی بواالی اطفوال ميباشود
 .از طريق تعويق محاکمه قاضی به طفل اعالن مينمايد کوه در صوورت تکورار
جر به هردو جر اولی و دوموی وی رسويده گوی مينوود  .بوه اسواک فقوره () 3
ماده( ) 38قانون رسويده گوی بوه تخلفوات اطفوال  ،بعود از اسوتمای دعووی محکموه
صووالحيت دارد  .غوورض بررسووی بينووتر شخصوويت طفوول ،محاکمووه رابووه تعويووق
اندازد  .حد اکیر مدت تعويق محاکمه درصورت ارتکا ،جر جنوا يوت سوه سوال
و در جوور جنحووه يکسووال ميباشوود  .در ايوون صووورت طفوول بووه يکووی از محسسووات
اختصاصی خدمات اجتماعی غرض مناهدات  ،معالجه و حمايت تسليم مي وردد
 .محکمووه صووالحيت دارد جهووت اصووالل عواقووب جوور و تنووويق بووه مصووالحه بووا
متضوورر يووا مجنووی عليووه  ،مکلفيووت هووای اضووافی را نيووز در حکووم خووويا تصووريح
نمايد .تعويق محاکمه در صورت نقض مکرر شراي آن باطل مي ردد.
يکی از بديل های حجز برای تحقق بهتر زنده گی طفل در جامعه  ،تعويوق
محاکمه ميباشد که اين اصل در فقره چهار ماده  33قانون رسيده گی به تخلفوات
اطفال منعکس شده است و از طرفوی در جهوت تحقيوق ايون اصول مواده  38قوانون
فوووق الووذکر نيووز بصووورت واضووح شووراي و موضوووی را بن ورل بيوول بيووان نموووده
است :محکمه صوالحيت دارد بعود از اسوتمای دعووی ،جريوان محاکموه را غورض
بررسی بينتر شخصيت طفل به تعويق اندازد  .حوداکیر مودت تعويوق محاکموه در
صووورت ارتکووا ،جوور جنايووت سووه سووال و در جوور جنحووه يکسووال ميباشوود درايوون
صوووورت طفووول بوووه يکوووی از موسسوووات اختصاصوووی خووودمات اجتمووواعی غووورض
مناهدات ،معالجه و حمايت تسليم مي وردد .و از طرفوی ،محکموه صوالحيت دارد
که جهت اصالل عواقب جور و تنوويق بوه مصوالحه بوا متضورر يوا مجنوی عليوه،
مکلفيت های اضافی را نيوز در حکوم خوويا تصوريح نمايود .هرگواهی کوه تعويوق
محاکمه از جانب طفل متخلف نقض گردد شراي آن نيز باطل مي ردد.
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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 دوم
مطالعه و بررسی قانون استرداد متهمين ،محکومين و همکاری های عدلی
افغانستان ننان می دهد که قانون گذار افغانستان سيستم مختل را شيوه ی کار
خود قرار داده است در ماده ی پنچ قانون مزبور مقرر شده است که در خو است
مبنی بر استرداد متهمين محکومين و همکاری های عدلی مندرص اين قانون از
طريق وزارت امور خارجه به نمايندگی سياسی دولت مربوط مقيم کنور يا
وزارت امور خارجه ی آن ارائه و هم چنين قبول در خواست دولت خارجی در
موارد متذکره نيز از اين مجاری صورت می گيرد وفق ماده ی نهم قانون ياد
شده در خواست استرداد مظنون يا متهم از دولت خارجی در صالحيت لوی
څارنوال و از طريق وزارت امور خارجه ی آن ارائه و هم چنين قبول
درخواست دولت خارجی در موارد متذکره نيز از اين مجاری صورت می گيرد
وفق ماده ی نهم قانون ياد شده در خواست استرداد مظنون يا متهم از دولت
خارجی در صالحيت لوی څارنوالی و از طريق وزارت امور خارجه مبنی بر
استرداد مظنون يا متهم از دولت افغانستان از مجاری وزارت امور خارجه به
لوی څارنوالی پيننهاد می گردد لوی څارنوالی بعد از بررسی های الز آن را
به ستره محکمه ارجای و تصميم نهايی و قطعی در صالحيت شورای عالی
ستره محکمه خواهد بود.
مطابق فقره  03ماده  3قانون اجراآت جزايی افغانستان ( )2020تعقيب عدلی
(پي يری واقعه جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراات کنف تحقيق جر
محاکمه و تنفيذ حکم می گردد) بدين ترتيب استرداد بر اساک قانون افغانستان
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حوزه ی گسترده داشته و شامل مراحل کنف ،تحقيق ،محاکمه و اجرای حکم
می گردد استرداد متهمين همانند استرداد مجرمين قابل مطالبه است هر چند
قانون گذار افغانستان به طور مستقيم تعبير به استرداد مجرمين نکرده است چرا
که مجرمين بعد از محاکمه و اربات مجرميت تبديل به محکومين مينوند.
بنابراين سيستم انتخابی استرداد در نظا حقوقی افغانستان يو سيستم نيمه اداری
و نيمه قضايی است که در ابتدا در خواست موضوی استرداد از سوی دولت
خارجی به وزارت امور خارجه تقديم می گردد مطابق ماده ی دوازده قانون
استرداد اين وزارت خانه مکلف است بعد از دريافت در خواست استرداد و
ضمايم آن و حصول اطمنيان مبنی بر رعايت شراي و اصول حاکم بر استرداد
که در مواد دهم و يازدهم اين قانون بکر شده است آن را به مرجذ مربوط (لوی
څارنوالی) به اسری وقت ارسال نمايد مطابق فقره ی  1ماده ی سيزده قانون
مذبور لوی څارنوالی در زمينه اقدامات بيل را به عمل می آورد.
(يو – ارزيابی در خواست مبنی بر اتها وارد شده
دو -جمذ آوری معلومات در مورد شخصيت و سوابق متهم جهت ارائه به دولت
خارجی:
سه – گرفتاری شخن مطالبه شده به تجويز محکمه ی بی صالل و ابالغ اتها
به وی
چهارم -اجرای تحقیق از مظنون یا متهم
پنر – ارائه پيننهاد به ستره محکمه مبنی به استرداد متهم.
وفق بند سه ماده ی سيزده قانون استرداد ،شورای عالی ستره محکمه می تواند
بر اساک در خواست لوی څارنوالی مطابق احکا قانون حکم تالشی محل
،گرفتاری شخن ،ساير محالت منکوا و ضب يا منجمد نمودن پولی را که
نزد وی حين گرفتاری وجود داشته و يا بعدا کنف می گردد صادر نمايد هم
چنين هر گاه دولت افغانستان استرداد متهم را از دولت خارجی در خواست نمايد
لوی څارنوالی داليل و مدارا مبنی بر ارتکا ،جر را جمذ اوری و در
1
خواست استرداد را به وزارت امور خارجه ارائه می نمايد.
طرزالعمل استرداد:
دولتی که تقاضای استرداد می کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم يا
محکو مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می آيد،
دولت متقاضی عليه يا دولت مسترد کننده ناميده مينود .اصل حاکميت دولت ها
 1اسوووکندری ،عبووودالکريم ( ،)2022مقالوووه ای در زمينوووه اسوووترداد ،فصووولنامه علموووی
پژوهنی ،دانن اه خاتم النبيين(ه) ،انتنارات :بورد ماستری دانن اه فوق.
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ايجا ،می کند که هر دولت در مورد تعقيب يا عد تعقيب جرايمی که در قلمرو
1
همان کنور اتفاق افتاده است تصميم ب يرد.
با اين ترتيب اين امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاا کنور دي ر
وارد می شود از مجازات اعمال خود معاف بماند ،حتی در صورتی که کنوری
که مجر به آنجا فرار کرده ،به تعقيب و مجازات جر ارتکابی خارص از قلمرو
خود بپردازد ،بدون شو کنوری که مجر به آنجا فرار کرده است از نظر
2
تعقيب و مجازات مجر ارتکابی ارجحيت دارد.
در طرز العمل استرداد اولتر از همه مقامات بيل بيدخل مينوند:
 .2مقامات قضائي دولت متقاضي.
 .1مقامات قضائي و اداري دولت متقاضي عنه.
اقدامات اداري و قضائي يو دولت به تنهائي کفايت آنرا نميکند تا
استرداد صورت گيرد ،در اين ساحه همکاري متقابله دولتها الز است.
حکومات ميتوانند از طريق ديپلوماتيو تقاضاي استرداد را نمايند .
از چند سال بدينسو يو موسسه بين المللي در استرداد مجرمين رول
بزرگي را بازي نموده و به حکومات دستياري و معاونت زياد نموده ،اين
موسسه (انترپول) که بعدا ً در فصل بعدی مفصالً بحس خواهد شد ،با دست ير
نمودن مجرمين در دورترين نقاط جهان توانسته زمينه را براي استرداد بعدي
آنها بنکل بهتري مهيا سازد.
طرزالعمل استرداد را ميتوان از دو جهت مورد مطالعه قرار داد :طرز العمل
استرداد در کنور متقاضي و درکنور متقاضي عنه.
طرز العمل استرداد در کشور متقاضي:
برای اجراآت يو عمل حقوقی ويا هر عملی که از مجاری ديپلوماتيو صورت
مي يرد ايجا ،يو سلسله تنريفاتی را می نمايد که در روند قانونی شدن عمل
متذکره شفافيت را ننان می دهد.
فارمولیته تقاضاي استرداد:
اين طرزالعمل با در نظر گرفتن محتويات معاهدات مختلف فرق ميکند .اما در
اکیر کنور هاي جهان طرزالعمل بيل حاکم است:
څارنوالي به لوي څارنوال پيننهاد استرداد را مي فرستد .و در بعضي از
کنوانسيونها پينبيني شده که ضميمه اين پيننهاد بايد يو کارت انتروپومتريو
و سابقه جرمي متهم تقاضا شده نيز به څارنوال فرستاده شود 3.درکنوانسيون
 1جعفری ،لن رودی ،دمحم جعفر( ،)2077مبسوط در ترمينولوژی حقووق ،تهوران :گونر
دانا ،جلد اول ،شماره  ،22107ه .010
2
www.hoghooghplus.ir
3
www.dedabanblogfa.com/post74
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هائيکه بين فرانسه و ان لستان و همچنان بين فرانسه وامريکا امضاء شده تذکر
داده شده که همراه پييننهاد استرداد الز است اتهاماتيکه عليه شخن تقاضا شده
اقامه گرديده نيز تذکر داده شود.
لوي څارنوال دوسيه پيننهادي را کنترول ميکند ،در صورتيکه موضوعاتي
چون اشتراا در جر  ،تجمذ جرايم مرور زمان وغيره در قضيه مطرل باشد
نيز تذکر داده شود .همچنين معلومات دقيق در مورد چ ون ي ارتکا ،جر و
داليلي که موجب تقاضاي استرداد شده نيز تذکر داده شود که بعد از تکميل
دوسيه ،آنرا به وزارت عدليه تقديم ميکند ،وزارت عدليه دوسيه را به وزارت
خارجه تسليم می نمايد تا تقاضاي استرداد را از طريق ديپلوماتيو به دولت
متقاضي عنه بفرستند.
حبس مؤقتي شخص تقاضا شده:
چون طرزالعمل استرداد طوالني است و ممکن است چندين ماه طول بکند تا
متهم آماده استرداد شود ،الز است متهم بصورت موقتي حبس شود.
پيننهاد حبس محقتي متهم مورد جستجو نيز از طريق ديپلوماتيو صورت
مي يرد در حاالت عاجل پيننهاد حبس موقتي بدون طي مراحل ديپلوماتيو
توس څارنوالي يو کنور به مقامات قضائي کنور دي ر نيز صورت گرفته
مي تواند ،بنرط اينکه پيننهاد تحريري باشد .بهرصورت همزمان با فرستادن
پيننهاد تحريری ،څارنوالي بايد از طريق ديپلماتيو نيز يو نسخه دي ر
پيننهاد خود را بفرستد.
در کنوانسيونهاي استرداد قيد شده که بايد دوسيهء پيننهاد استرداد هر چه
سريعتر فرستاده شود تا هر چه زود تر سرنوشت متهم توقيف شده روشن شود.
مدت فرستادن دوسيه استرداد بعد از پيننهاد حبس موقتي از  22روز تا  3ماه
در کنوانسيون هاي مخ تلف با در نظر گرفتن فاصله بين اين کنور ها تعين شده
است.
اگر در مدت معينه دوسيه استرداد فرستاده ننود متهم از حبس رها خواهد شد.
در صورتيکه بعد از رهائي متهم از حبس ،دوسيه به مقامات کنور متقاضي
عنه ميرسد ،ميتوانند او را دوباره محبوک سازند.
طرز العمل استرداد در کشور متقاضي عنه:
طرز العمل استرداد در کنور متقاضي عنه به دو سيستم صورت گرفته ميتواند:
سيستم اداري و سيستم مختل .
سیستم اداري :درين سيستم پيننهاد استرداد بريعه مقامات اداري مورد مطالعه
قرار گرفته و تصميم الزمه اتخاب مينود .شخن مورد جستجو به امر مقامات
بي صالل توس پوليس توقيف گرديده و سند استرداد توس رئيس دولت امضاء
شده و استرداد صورت مي يرد .درين سيستم متهم فراري داراي هيچ نوی
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ضمانت قضائي نبوده ،دعوي عليه او اقامه نمي شود ،حق دفای بوسيله وکيل
مدافذ را ندارد ،وحق مرافعه طلبي وجود ندارد.
اين سيستم در قرن نوزده معمول بود و تاچند سال قبل در پرت ال و پانامه نيز
از ين سيستم پيروي مي شد و همچنان امروز در حالت ترانزيت استرداد نيز
معمول است .يعنی هن اميکه يو متهم قابل استرداد را از يو کنور سومي
عبور ميدهند .درين حالت نيز پيننهاد ترانزيت از طريق ديپلوماتيو صورت
گرفته و يو سند ضم پيننهاد مي ردد که معرف غير سياسي بودن جر است .
سیستم مختلط :درين سيستم به مقامات قضائي اهميت زيادي در امر استرداد
قايل مينوند .اما مداخله مقامات اداري بکلي از بين نميرود ،درين سيستم مقامات
قضائي واداري باهمکاري يکدي ر منترکا ً کار مي کنند .ازهمين جا است که نا
مختل را بدين سيستم گذاشته اند .درين سيستم اول مقامات اداري يو رشته
اقدامات را انجا ميدهند و بعدا ً موضوی را به مقامات قضائي استرداد مي
سپارند که آنها بنوبه خود بعد از اصدار حکم دوسيه را دوباره بمقامات اداري
تفويض مي نمايند تا بمنظور تنفيذ آن اقدامات مقتضي را بنمايند.
سپردن موضوی استرداد به مقامات قضائي جهات میبت زياد دارد ،اولتر از همه
اين رو يو نوی گرانتي قضائي به متهم فراري بنمار ميرود که به اين طريق
از خود دفای نمايد .رانيا ً از سوء استفاده مقامات اداري جلوگيري بعمل مي آيد و
باالخر ه در موارد جنجالي مقامات اداري و حکومت ميتوانند ادعا کنند که
تصميم از طرف محکمه ای گرفته شده و در موضوی هيچ نوی غرض سياسي
درنظر نبوده .عالوه بر همه اين داليل چون استرداد يکي از انوای تعاون بين
المللي در امور جنائي است تصميم نهائي بايد توس يو محکمه گرفته شود
زيرا در حقيقت استرداد يکنوی تعاون بين مقامات قضايي کنور هاي مختلف
است.
در اکیر کنورهاي جهان کدا محکمه اختصاصي براي اين موضوی وجود
ندارد و در يو تعداد از ممالو مسئله به محکمه ای که صالحيت بررسي جنحه
را ميداشته باشد سپرده مينود .در عده دي ر ازکنورها به محکمه که صالحيت
بررسي جنحه را دارد موضوی تفويض مي ردد .در جمله کنور هاي اخير
ميتوان از بلجيم ،ايتاليا و فرانسه نا برد.
مراحل استرداد:
هر عملکرد متنکل از مراحلی می باشد که با طی کردن شکليات آن ميتوان به
هدف خود رسيد بناًء استرداد نيز مراحل مختلفی دارد که ميتوان به شرل بيل به
آن پرداخت:
مرحله اداري طرزالعمل  :دولت متقاضي پيننهاد استرداد را معة ضمايم آن از
طريق وزارت خارجه و وزارت خارجه از طريق ديپلماتيو به وزارت خارجه
متقاضی عنه ارسال می دارد و وزارت خارجه بعد از مطالعه پيننهاد کنور
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متقاضي دوسيه را به وزا رت عدليه ارجای مينمايد و وزارت عدليه بعد از
کنترول قانوني پيننهاد آنرا به څارنوالي محل سکونت شخن تقاضا شده مي
فرستد.
بخاطر جلوگيري از فرار شخن تقاضا شده شخن بصورت فوري حبس شده
و بخاطر تیبيت هويت تحقيقات مقدماتي از او انجا مي يرد و بعداً بدولت
متقاضي اطالی توقيف او را ميدهد ،متعاقبا ً به شخن تقاضا شده اطالی داده
مينود که به محکمه فرستاده مينود و آماده دفای از خود باشد.
مرحله قضائي طرزالعمل  :در اين مرحله اتخاب تصميم در مورد شخن تقاضا
شده اکیرا ً بنکل علني ،شفاهي و حضوري صورت مي يرد .متهم بايد با
همراهي يو وکيل مدافذ در محضر محکمه حاضر شود .برعکس به هيچ
نماينده از دولت متقاضي در جريان محکمه حق مداخله داده نمي شود.
در اکیر کنور ها محکمه در مرحله اول تنها به قانوني بودن پيننهاد و مطابقت
آن با معاهده اکتفاء ننموده ،بلکه مي بيند که جر از نظر شدت قابل استرداد
ش مرده مينود يا خير؟ درين دسته از کنورها ميتوان سوريه ،لبنان ،ان لستان،
بلجيم ،يونان و امريکا را بطور میال بکر نمود .اما در عده ي از دي ر کنورها
ازجمله در فرانسه قدرت قاضي تنها به کنترول قانوني بودن طرزالعمل استرداد
محدود ننده ،بعد از اتخاب تصميم محکمه دوسيه استرداد را به وزارت عدليه مي
فرستد ،اگر محکمه به استرداد متهم نظر مخالف دهد ،حکومت مي تواند شخن
تقاضا شده را اعاده نمايد و حکومت در بعضي موارد ميتواند از استرداد امتنای
ورزد .در صورتيکه حکومت موافقه به استرداد شخن مورد تقاضا را بنمايد
از طريق ديپلوماتيو او را آماده ميکند.
پرنسيپ عمومي اينست که فيصله محکمه غير قابل اعتراض و تجديد نظر
شمرده مينود اما بعضا ً به امر وزير عدليه محکمه تميز مي تواند بر قانوني
بودن حکم دوباره غور نمايد.
در صورتيکه شخن تقاضا شده به استرداد خود موافقه نمايد طرز العمل
قضائي به سرعت صورت مي يرد اما حکومت ميتواند درين حالت نيز از
استرداد او امتنای ورزد مخصوصا ً درحاالتيکه جر  ،سياسي شناخته شود و
درحاالتي که دولت متقاضي عنه استرداد را مخالف پرنسيپ هاي حقوق بين
1
الملل تلقي نمايد.
شیوه هاي جنبي و جایگزینهاي استرداد:
در پايان جنگ دو جهاني بسياري از جنايتکاران جنگ کنورهاي
اروپائي عضو محور خارص از هر گونه تنريفات استرداد به مقامات متفقين در
کنورهاي اشغال شده تحويل داده شدند .بعد ها يکي از معروف ترين
.2رحيم ،همان ارر ،ه .22
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جنايتکاران جنگ نازيها ادولف آينمن که به ارجنتاين پناهنده شده بود بوسيله
مامورين رژيم اسرائيل ربوده شد.
شيوه هاي اخراص نيز در باره بعضي جنايتکاران جنگ بکار رفته بدينترتيب که
پس از اخراص از کنور محل اقامت وانتقال به کنورهاي که دران مرتکب
جنايت شده بودند ،دست ير شدند .میال عمده آن کالوک باربي است.
درباره اعتبار اين ونه شيوه هاي تسليم درکنار استرداد بحس وگفت وهاي
فراواني شده است .علماي حقوق به طورکلي معتقد اند که در اينجا حيله نسبت
به استرداد بکار رفته که بينتر به «استرداد پوشيده» معروف است و اين
هن امي است که تسليم متهم نتيجه تنريفات استرداد نيست ،بلکه هدف اقدا
پوليسي کنور محل پناهندگي است .علماي حقوق فرانسه معتقدند ،از نظر
حقوقي ابطال حکم دست يري افراديکه بواسطه اين حيله به فرانسه تحويل داده
شده اند ،گريز نا پذير است.
رويه قضائي فرانسه در مجموی نسبت به اعتبار دست يري (چه بدون مقدمه
چيني يا با تباني) که بدنبال اخراص فرد و يا باز گرداندن او از مرز پيا ميايد،
موافق است .اما شعبه جنائي ديوان کنور فرانسه در رأي مهمي که در جنوري
 2233در باره ربودن (ارگو) صادر کرد ،امکان ابطال استرداد پوشيده را
پذيرفت .اين نوی استرداد بمعناي توافق دولتها در جهت قلب مفاد يو قرار داد
تعبير شده است .با اين حال ميتوان با توجه به عبارتي که ستره محکمه کنور
فرانسه بکار برده است (تسليم بوسيله يو دولت بي انه)( ،با قلب شراي قرار
داد) اين ونه استنباط کرد که در نبودن قرار داد بين دو کنور ،بعنوان میال بين
فرانسه و بليوي در خصوه دوسيه کالوک باربي  ،امکان ابطال بايد منتفي
تلقي شود.
اين تفس ير حد اقل به دو دليل درست بنطر ميرسد :از يکسو در نظر ستره
محکمه کنور مهم اينست که عليرغم شراي خاه تسليم و دست يري متهم ،حق
دفای متهم در چارچو ،تنريفات بعدي تحقيق و محاکمه رعايت شود .از سوي
دي ر در باره جنايتکاران آلماني نازي پينين جنگ ،بموجب اعالميه مسکو
مور اکتبر  2230که بوسيله پيمان لندن مور اگست  2232صريحا ً تائيد شده
است .اين افراد (به کنور هائي که درآن مرتکب فجايذ شده اند ،باز گردانده
خواهند شد تا طبق قوانين اين کنورها محاکمه و مجازات شود) .بدون آنکه
شکل اين باز گنت منخن شود .با اين تعبير ،در فرانسه برسيستم اين دسته از
1
جايتکاران که موافق مقررات عهد نامه باشد نمي توان ايراد گرفت .
هزینه استرداد:
 .2صادقي ،همان ارر ،ه .210
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مسلم است که استرداد مجرمين از کنور متقاضی عنه به کنور متقاضی هزينه
های سن ينی 1را به دنبال دارد که الز است منخن گردد کدا يو از دولتين
متقاضی يا متقاضی عنه عهده دار هزينه استرداد مجرمين است.
به منظور پرهيز و جلوگيری از هر گونه اختالفی در اين مورد بسياری از
کنور ها در قوانين داخلی خود ويا در معاهدات استرداد مجرمين اين مسئله را
پيا بينی می کنند که هزينه استرداد به عهده کدا يو از کنور متقاضی يا
متقاضی عنه است.
طبيعی است که در بدو امر اين ونه به بهن متبادر می گردد که هزينه استرداد
به عهده کنوری است که تقاضا استرداد را نموده است و اين امر با آنچه که
قوانين استرداد و معاهدات استرداد مجرمين پيا بينی نموده اند انطباق دارد.
اگرچه در قانون استرداد متهمين ،محکومين و همکاری عدلی افغانستان طور
صريح بيان ننموده که هزينه استرداد بدو کدا يو از دولتين خواهد بود م ر
چنين صراحت دارد که :استرداد متهمين يا محکومين و همکاری های عدلی در
رسيدگی قضايای جرمی ميان دولت افغانستان با دول خارجی براساک موافقت
نامه های مبتنی بر معامله بالمیل يا کنوانسيون های که دولت افغانستان به آن
2
ملحق شده باشد ،صورت مي يرد.
از بيل ماده فوق چنين استنباط مينود که هزينه استرداد را معاهده يا توافقنامه
های که ميان دولت افغانستان و دول خارجی صورت مي يرد قرار داده است
چنانچه در موافقتنامه استرداد مجرمين ميان جمهوری اسالمی افغانستان و دولت
امارات متحده عربی آمده است :طرف درخواست دهنده مصارف الز برای
اجرای درخواست استرداد و مصارف مترتبه بر اعاده شخن تسليم داده شده به
طرف درخواست شده را متحمل می گردد .در حالتی که مصارف سن ين باشد
3
دو طرف برای حل آن با هم منورت می نمايند.
چنانچه در قوانين ايران راجذ به استرداد مجرمين در اين زمينه چنين صراحت
4
دارد :هزينه استرداد و عبور بطور ترانزيت با دولت تقاضا کننده است.

1

www.pajoohe.ir
2قانون استرداد متهمين و ...افغانستان ،ماده .3
www.moj.gov.af/content/file/officialGazette
 3جريده رسمی (منتنره  ،)2072موافقتنامه اسوترداد مجورمين ميوان جمهووری اسوالمی
افغانستان و دولت امارات متحده عربی ،نمبر مسلسل  ،2010ماده .22
 4اشرفی ،غال رضا حجتی ،مجموعوه کامول قووانين جزائوی ،قوانون راجوذ بوه اسوترداد
مجرمين ايران مصو ،سال  ،2002ماده .13
107

قضاء

استرداد مجرمین ونحوه اجرای آن با....

بند اول ماده  22معاهده استرداد مجرمين ايران و فرانسه نيز در اين زمينه
مقرر ميدارد :هزينه اقدامات معموله جهت استرداد مجرمين در قلمرو دولت
1
طرف تقاضا به عهده اين دولت خواهد بود.
2
تقاضای ترانزيت شده به عهده اين دولت خواهد بود.
قانون استرداد مجرمين ايران و قرارداد استرداد مجرمين ايران و فرانسه در
خصوه پرداخت هزينه های استرداد دو مقوله را بيان کرده است:
الف :هزينه استرداد و  :،هزينه ترانزيت که تقبل و پرداخت هر دو را به عهده
کنور متقاضی نهاده است.
اين امر در قرارداد استرداد مجرمين ايران و ترکيه و پاکستان نيز قيد شده است.
ماده  7قرارداد استرداد مقصرين ايران و ترکيه در اين زمينه مقرر می دارد:
مخارص ناشيه از استرداد و همچنين مخارص اعزا شخن مورد تقاضا تا سرحد
مرز به عهده دولت تقاضا کننده است.
و ماده هفتم قرارداد استرداد مجرمين بين دولتين ايران و پاکستان تصريح دارد
که :مخارص مربوط به استرداد و همچنين هزينه اعزا شخن مورد تقاضا تا
مرز به عهده دولت استرداد کننده است.
مواد  7استرداد مجرمين ايران و پاکستان عالوه بر هزينه استرداد ،هزينه اعزا
شخن مورد تقاضای کنور متقاضی استرداد تا مرز های سرحدی را نيز به
عهده کنور متقاضی نهاده است.
ناگفته نماند که اين شيوه در برخی دي ر از کنور ها ممکن است به گونه ای
متفاوت از آنچه بکر شد مورد عمل واقذ شود ،کما اينکه توافق نامه موجود در
زمينه استرداد مجرمين بين امريکا و جاپان که در سو مارچ  2277به
تصويب رسيد و از  13مارچ  2270قابليت اجرائی يافته است در زمينه
چ ون ی پرداخت هزينه استرداد مقرر می دارد:
کنور خوانده بايستی تمامی مخارص و هزينه های حمل و نقل را پرداخته و
کنور خواهان تمامی دي ر مخارص و هزينه مربوط به استرداد را از قبيل
بررسی پرونده و صدور حکم و امیال آن .و اين امر خود باعس جلوگيری از
بسياری هرص و مرص های ناشی از پرداخت مخارص چه به صورت اصل ويا
متفرقه توس يکی يا هر دو کنور می شود.
قب ل از اجرای اين قانون تمامی مخارص بايستی توس کنور خواهان پرداخت
3
می شد.
 1مجموعه قوانين سال  ،2032ننريه روزنامه رسمی ايران ،ه .002
2همان ارر.
U.S.A treaty. International Review Penal Law. (In Revne
international de droit penal). Japan-P.601
108

3

قضاء

استرداد مجرمین ونحوه اجرای آن با....

چنانچه در قرارداد تحويلدهی محبوسين ميان افغانستان و فدراسيون روسيه چنين
منعر است( :مصارف انتقال محکومين الی زمان تسليم دهی به دو طرفی می
باشد که آن را عملی می نمايد ،و اما مصارف پس از تسليم دهی ،منجمله
1
مصارف عبور ترانزيتی را دولت مجری حکم می پردازد).
در موافقتنامه انتقال محکومين به حبس ميان جمهوری اسالمی افغانستان و
جمهوری اسالمی ايران نيز تاکيد کرده است که( :کليه هزينه های مربوط به
شخن محکو از زمانی که تحويل دولت اجرا کننده می شود ،به عهده اجرا
2
کننده خواهد بود).
دولت افغانستان در موافقتنامه ای ميان تاجکستان نيز به موضوی فوق چنين می
پردازند( :مصارف انتقال محبوک تا زمان تسليم دادن به عهده دولت صادر
کننده حکم می باشد ،اما مصارف پس از تسليم دادن را دولت اجرا کننده حکم
3
می پردازد).
در ب حس ترانزيت و انتقال متهمين و محکومين در قرارداد تحويلدهی محبوسين
ميان افغانستان و فدراسيون روسيه چنين می ن ارند -2( :يو جانب قرارداد به
درخواست جانب دي ر قرارداد انتقال ترانزيتی محبوسينی را که تسليم داده می
شود ،به دولت های سومی اجازه می دهد -1 .در درخواست انتقال ترانزيتی
معلوماتی که در بند ( )2ماده ( )3و بند ( )2و جزء ( 2و  )3بند ( )1ماده شنم
قراداد حاضر پينبينی شده است .ضميمه می گردد -0 .جانب موافقه کننده می
تواند از انتقال ترانزيتی محکومی که تابعيت آن دولت را دارد ويا همچو عملی
مطابق به قانون آن دولت جر شمرده نمی شود ،خود داری نمايد -3 .موافقه
طرفی که انتقال ترانزيت هوائی و بدون توقف از قلمرو آن صورت می گيرد،
مطالبه نمی شود ،ولی جريان انتقال ترانزيت هوائی به اطالی طرف موافق
رسانيده می شود -2 .طرفی که انتقال ترانزيتی از قلمرو آن در خواست می
گردد حق تعقيب ،بازداشت و محاکمه محکو را ندارد ،م ر در مواردی که
هن ا عبور به جر تازه دست زده باشد ،همراهان محکو درخواست مدلل
ارايه نمايند و يا محکو مزبور فرار کند 4).از جهت دي ر عبور از کنور رالس
 1جريووده رسوومی (منتنووره  ،)2073قوورارداد تحويلوودهی محبوسووين ميووان افغانسووتان و
فدراسيون روسيه ،نمبر مسلسل  ،202ماده.23
 2جريده رسمی (منتنره  ،)2073موافقتنامه انتقوال محکوومين ميوان جمهووری اسوالمی
افغانستان و جمهوری اسالمی ايران ،نمبر مسلسل  ،202ماده .22
 3جريووده رسوومی (منتنووره  ،)2073موافقتنامووه بووين جمهوووری اسووالمی افغانسووتان و
جمهوری تاجکستان در رابطوه بوه تبادلوه محبوسوين بورای سوپری نموودن ميعواد باقيمانوده
حبس شان در کنور های خويا ،نمبر مسلسل  ،202ماده .22
 4قرارداد تحويلدهی محبوسين ميان افغانستان و فدراسيون روسيه.20 ،202 ،
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را در موافقتنامه بين جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران نيز
قيد کرده اند که( :هر يو از طرفين متعاهد در صورت درخواست طرف
متعاهد دي ر در مورد عبور يو شخن محکو از قلمرو به قصد کنور رالس
يا از کنور رالس به قصد طرف دي ر و دولت رالس ،مساعدت الز را به عمل
1
خواهند آورد).
فواید استرداد:
استرداد متضمن آرار و فوايدی برا ی کنور متقاضی و نيز کنوری که متهم يا
محکو به ارتکا ،جر به آنجا فرار کرده است و همچنين برای شخصی است
که قاعده استرداد در باره او اعمال می شود اين مهم عالوه بر تارير متقابل آن بر
نظم و امنيت کنور متقاضی ،دولت ها را به رعايت حقوق متهم مکلف می
سازد.
در مورد فايده استرداد کافی است که گفته شود وجود مقررات استرداد موجب
می گردد که مجرمينی که پس از ارتکا ،جر يا صدور حکم محکوميت به
کنور رالس پناه برده اند از تعقيب و اجرای عدالت مصئون نباشند .به عبارت
2
دي ر اين مقررات نقاط ضعف سيستم جزائی را از ميان می برد.
فواید استرداد نسبت به کشور متقاضی:
بينترين آرار میبت استرداد را می توان برای کنور متقاضی دانست چرا که
برارر وقوی جر در قلمرو دولت مزبور ،نظم و امنيت عمومی کنور فوق به
مخاطره می افتد ،احساسات عمومی جريحه دار می گردد و خساراتی بعضا ً
غير قابل جبران برای آن اتفاق می افتد .بديهی است که يکی از راه های
پين يری از چنين حوادری و التيا جراحات وارد بر پيکر اجتمای ،همانا
مجازات مرتکبين اعمال مجرمانه است که با فرار و اخفای متهم به کنور های
دي ر عمالً چنين امکانی ازبين می رود ،بنابراين تنها راه برای به مجازات
رساندن مجرمين همانا استرداد آنها به کنور متقاضی يا زيان ديده می باشد.
استرداد به دولت های متقاضی که برارر جر نظم و امنيت عمومی کنور شان
به مخاطره افتاده اين امکان را می دهد تا بی آنکه خاليی در اعمال مجازات
افرادی که به نقض قانون می پردازند ايجاد شود مرتکبين جرايم را به مجازات
رسانيده و عدالت را به مورد اجرا گذارند و به صيانت از نظم کنور خود
بپردازند .اين امر از آن جهت حايز اهميت است که وقتی مجرمين بدانند عمل
مجرمانه آنها نتيجه ای جز حتميت مجازات به دنبال ندارد و به هرکنوری
پناهنده شوند مصون از مجازات نيستند و الجر به عقوبت اعمال خود خواهند
 1موافقتنامه انتقال محکوومين ميوان جمهووری اسوالمی افغانسوتان و جمهوور ی اسوالمی
ايران ،ماده .22
 2قراخلی ،اکبر حبيبی( ،)2077اصول جديد استرداد مجرمين ،دانن اه قم ،ه .3
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رسيد .عالوه بر جلوگيری از بروز ارتکا ،مجدد جر در جامعه ،ضمانت
1
اجرای عميق در روحيه افراد مهيای انجا جر خواهد داشت.
نکته حايز اهميت دي ر آنکه در بسياری از موارد مرتکبين اعمال مجرمانه
عالوه برفرار و اخفا در سرزمين بي انه اموالی را که از طريق نامنروی و
غير قانونی تحصيل نموده اند نيز از کنور خارص می نمايند .بديهی است که
اين اموال و دارايی ها متعلق به عمو جامعه است که توس اين مجرمان از
کنور خارص می شوند که تنها سازوکار مناسب برای بازگرداندن اين اموال
همانا استرداد مجرمين است.
فواید استرداد نسبت به کشور متقاضی عنه:
آرار میبت استرداد را نمی توان تنها برای کنور متقاضی دانست بلکه کنور
متقاضی عنه نيز از آرار میبت استرداد بهره مند می گردد .بديهی است که هيچ
کنوری بی نظمی و عد امنيت را در قلمرو خويا بر نمی تابد و چه کسانی
برای ارتکا ،جر مست عد تر از مجرمينی هستند که در سرزمين خويا مرتکب
اعمال مجرمانه گرديده اند ،افرادی که علی رغم وابست ی های بسيار موجبات
بر هم خوردن نظم و امنيت اجتمای خويا را فراهم می نمايند چه تضمينی
وجود دارد که در سرزمين بي انه مرتکب چنين اعمال مجرمانه ای ننوند؟
بنابراين کنور متقاضی عنه با تسليم اين گونه افراد در واقذ يو اقدا تامينی به
2
سود کنور و جامعه خود انجا می دهد.
بنابراين می توان گفت که استرداد همان گونه که يو عمل دوجانبه يا چند جانبه
است و دو دولت متقاضی و متقاضی عنه را در مقابل يکدي ر مکلف و متعهد
می سازد ،نفذ حا صل از آن نيز عايد همه کنور های درگير خواهد شد .عالوه
بر آن همکاری کنور متقاضی عنه برای تسهيل در امور مربوط به استرداد نه
تنها به تامين نظم و امنيت عمومی کنور مزبور کمو قابل توجهی نمايد بلکه
از جنبه های سياسی نيز باعس ايجاد حسن اعتماد در جامعه بين المللی نسبت به
کنور فوق خواهد شد.
فراوانی معاهدات دوجانبه و چند جانبه استرداد مجرمين بين دولت ها محيد و
بيان ر صدق اين ادعا می باشد که استرداد مجرمين به نفذ هر دو کنور
متقاضی که منافذ آن مورد تهديد قرار گرفته و متقاضی عنه که از خطرات
3
مجرمين فراری به کنور ايمن می گردد .می باشد.

 1محمود ،عباسی ،همان ارر ه .22
 2لواسانی ،محمود ،همان ارر ،ه .270
 3همان ارر ،ه .27
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در کل ميتوان گفت که اصوالً استرداد هم به نفذ دولت متقاضی است و هم به
نفذ دولت مسترد کننده 1.استرداد از اين جهت به نفذ دولت متقاضی است که
باعس تسکين افکار عمومی مکانی شده که جر در ان به وقوی پيوسته است .از
طرف دي ر از اين جهت به نفذ دولت مسترد کننده است که دولت از شر
2
عنصر غير قابل تحملی خالصی می يابد.
بطالن استرداد:
منظور از بطالن استرداد اين است که هرگاه شخصی که ازطرف دولت
متقاضی تقاضای استرداد ا شده و تحويل دولت متقاضی شده است نسبت به
تقاضای استرداد خود ادعای بطالن نمايد و جبران خسارت وارده به خود را
مطالبه کند می تواند بطالن استرداد را خواستار شود.
قواعد کلی حاکم بر موارد بطالن استرداد عبارت است از:
 . 2مقصری که تسليم شده نمی تواند مدعی عد رعايت اصول محاکماتی
استرداد در کنوری که از او تقاضای استرداد گرديده شود و بطالن استرداد را
خواستار گردد .از طرفی کنوری که نايل به استرداد مقصر شده حق ندارد
مقررات شکلی قانون خارجی را در خصوه اصول محاکماتی استرداد مورد
تصديق و تصويب قرار دهد.
 . 1مقصری که تسليم شده حق ندارد که مدعی شود از مقررات عهدنامه های
امضاء شده تخلف گرديده است.
 .0بر عکس مقصر در صورتيکه مقررات قانون استرداد از کنور تقاضا کننده
3
نقض شده باشد می تواند ابطال آن را خواستار گردد.
بموجب ماده  10قانون استرداد مجرمين فرانسه :شخصی که از طرف دولت
فرانسه تقاضای استرداد به عمل آمده و تحويل دولت فرانسه شده است می
تواند نسبت به تقاضای استرداد خود ادعای بطالن نمايد و جبران خسارت
وارده بر خود را مطالبه کند.
در صورتيکه شخن مذکور برای اجرای حکم مسترد شده باشد مرجذ شکايت
مزبور محکمه تنخين اتهامی است که در محل وقوی جر واقذ است.
و اگر قبل از صدور رأی و برای بازجويی مقدماتی يا محاکمه مسترد شده باشد
مر جذ رسيدگی به ادعای بطالن قاضی تحقيق يا محکمه يی است که او را
احضار کرده است.

1

www.hoghooghplus.ir/maghalat
 2شامبياتی ،هوشونگ( ،)2072حقووق جوزای عموومی ،جلود اول ،تهوران ،پاژنوگ ،ه
 ،127ه .177
 3علی آبادی ،همان ارر ،صن  70و .72
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هرگاه ادعای بطالن نزد قاضی تحقيق يا محکمه تنخين اتها مطرل و پس از
رسيدگی رد شده باشد دي ر محکمه يی که برای صدور حکم نهايی صالح می
باشد .صالحيت رسيدگی به ادعای بطالن را ندارد.
در صورتيکه استرداد به منظور اجرای مجازات بوده و محکو مسترد شده
زندانی شود بايد څارنوالی محل بموجب اخطاری به او ياد آور شود که اوالً حق
ادعای بطالن را نسبت به استرداد انجا شده دارا می باشد و رانيا ً می تواند برای
اربات اين ادعا وکيل انتخا ،کند و يا از محکمه تقاضای تعيين وکيل نمايد.
مهلت ادعای بطالن نسبت به استرداد انجا شده از تاري ابالغ اخطار مذکور
1
سه روز است.
استردادی را که کنور فرانسه برخالف قانون استرداد مجرمين تحصيل کرده
در معرض بطالن می باشد میل اينکه تقاضای استرداد برای ارتکا ،عملی
باشد که جنحه يا جن ايت تلقی ننود ويا حداکیر جر ارتکابی از دو سال کمتر
نباشد البته بايد توجه داشت که قواعد و اصول رسيدگی به بطالن برحسب اينکه
مجر محکو باشد يا متهم فرق می کند.
در صورتيکه شخن تسليم شده محکو گرديده و مجازات او بايد اجرا شود
تقاضای ابطال استرداد بايد به هيأت اتهاميه محل تسليم مجر داده شود و مدت
قبول تقاضای ابطال سه روز از تاري اخطار به بينفذ از طرف څارنوال و
بالفاصله پس از زندانی شدن او می باشد .و در صورتيکه شخن تسليم شده
متهم باشد رسيدگی به تقاضای بطالن استرداد مربوط څارنوالی می باشد که
2
شخن متهم پس از تسليم بايد در آنجا حاضر شود.
شخن مسترد شده می تواند برای خود وکيل مدافذ انتخا ،کند ويا در صورت
عد انتخا ،وکيل مدافذ ،وکيل تسخيری برای او انتخا ،شود.
قانون استرداد مجرمين ايران مصو 2002 ،راجذ به بطالن استرداد که از
مسايل قابل اهميت در استرداد می باشد اشاره نکرده است.
در مورد بطالن استرداد آنچه بکر شد صرفا ً به تخطی از مقررات قانونی باز
می گردد و به نظر می رسد که شخن مسترد شده نمی تواند با اين استدالل که
نسبت به عهدنامه و قرار داد موجود بين دولتين متقاضی و متقاضی عنه تجاوز
صورت گرفته و از مقررات آن تخطی شده تقاضای بطالن استرداد را بنمايد
زيرا قرارداد های بين المللی از حقوق عمومی می باشد و بدين لحاظ برای
اشخاه ايجاد حق خصوصی نمی کند بنابراين در مورد استرداد نيز از اين
جهت حقی برای فرد مسترد شده متصور نيست.
 1فاطمی ،شريعت پناهی ،صن  227و .227
 2علی آبادی ،همان ارر ،ه .70
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سردار اخالقی زاده

نقد بر قانون احوال شخصیه

بخش اول
قانون احوال شخصيه اهل تنيذ منتنره  /2اسود 2077 /جريوده رسومی بوه شوماره
مسلسوول  ،277از جملووهای قوووانين نسووبتا ً خووو ،افغانسووتان اسووت کووه بوور مبنووای فقووه
جعفووری نوشووته شووده اسووت؛ امووا در عووين حووال ،از اشووکاالت شووکلی و محتوووايی
مصون نيست .نويسندهای ايون سوطور در پوی آن اسوت کوه ايون قوانون را از لحواط
محتوايی مورد نقود و بررسوی قراردهود توا قودمی هرچنود کووچکی باشود در زمينوه
اصالل قوانين کنور.
الز به ياد آوری اسوت کوه در نوشوتار حاضور تنهوا بوه اشوکاالت موجوود در موتن
پرداختوه شووده و از قضواوت نسووبت بووه جامعيوت قووانون يووا عود آن ،پرهيووز گرديووده
است.
متن قانون:
 -2بنوود  2موواده  0ق.ا ، .مقوورر مویدارد« :اهليووت :صووالحيت باتووی انسووان جهووت
دارا شدن حق و تکليف و اجرای آن میباشد که با تولد آغاز و با مرگ حقيقوی يوا
حکمووی او ازنظوور تکليووف خاتمووه يافتووه و بوور دو نوووی اسووت -2 :اهليووت تملووو:
صالحيت شخن جهت دارا شدن حقوق و مالکيت است که شامل مرده ،مجنوون،
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سفيه و حمل نيز میشود -1 .اهليت تصرف :صالحيت شخن جهت اجرای حوق
میباشد».
نقد:
اين بند از ماده  0قانون احوال شخصيه از جهات زير قابل انتقاد است:
 -2از اين ماده چنين فهميده میشود که اهليت بهطورکلی با تولد آغاز و بوا مورگ
خاتمه میيابد ،درحالیکه اهليت اسوتيفا 1چنوين نيسوت؛ زيورا انسوان زموانی دارای
اهليت استيفا میشود کوه بوه سون رشود 2رسويده باشود و اسوبا ،حجور در او وجوود
نداشته باشد3.
 -1در ايوون موواده اهليووت تملووو ،بووه صووالحيت شووخن جهووت دارا شوودن حقوووق و
مالکيووت تعريووف شووده اسووت ،درحالیکووه اوالً مالکيووت خووود جووزء حقوووق اسووت و
عطف آن با کلمه حقوق درسوت نيسوت؛ رانيوا ً ايون تعريوف از اهليوت تملوو نواقن
است؛ زيرا اهليت تملو ،عبارت است از صالحيت شخن جهت دارا شودن حوق
و تکليووف 4.رالیوا ً در ايوون موواده موورده نيووز دارای اهليووت تملووو شووناخته شووده اسووت،
درحالیکووه اهليووت تملووو مووالا شخصوويت حقوووقی اسووت و شخصوويت حقوووقى از
زمووان تولوود انسووان شووروی گرديووده و بووا فوووت او خاتمووه پيوودا مىكنوود .بنووابراين،
شخصيت حقوقى الزمۀ وجود حيات انسانى است5.
متن قانون:
موواده  3مقوورر م ویدارد -2« :ميووت در موووارد بيوول موضوووی حووق و ملکيووت قوورار
میگيرد -2 :مقر له قرار میگيرد؛  -1درصورتیکه به قتل برسد ديه به او تعلوق
می گيرد و ديه جنايت بعود از قتول نيوز در ملکيوت ميوت داخول میشوود و بوه ورروه
نمیرسوود ،بلکووه در ديوون ميووت يووا بوورای خيوورات او بووه مصوورف میرسوود؛  -0در
صورت وصيت او به رلس وفق آن عمل میشود؛  -3از ترکوه موال خوود بهانودازه
تکفووين و تجهيووز بیحووق میباشوود؛  -2در وقووف منقوورض ااخوور بعوود از انقووراض
موقوف عليهم ،موقوفه به ملکيت واقف يا ورره او برمیگردد»... -0 ... -1 .
نقد:
اين ماده از جهات بيل قابل انتقاد است:
 1به اهليت استيفا ،اهليت تصرف و اهليت تبری نيز گفته میشود .بند  2ماده  100و جزء  2بند
 2ماده  0ق.ا .و ماده  2277ق. .
 2سن رشد برابر ماده  02ق .هجده سال کامل شمسی است ،بهجز در مسوئله ازدواص کوه برابور
ماده  70قانون مدنی برای دختران شانزده سال کامل شمسی دانسته شده است و بر اسواک موواد
 17و  23ق.ا ، .سن رشد برای پسوران  27سوال کامول شمسوی و بورای دختوران شوانزده سوال
کامل شمسی است.
 3حبيب هللا طاهری ،حقوق مدنی ،ص  ،2ه .00
 4همان ،ه .01
 5همان ،ه  .00سيد حسن امامی ،حقوق مدنی ،ص  ،3ه .222
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 -2در ماده مذکور ،ديه مقتوول بوهعنوان يکوی از حقووق ميوت شوناخته شوده اسوت،
درحالیکه ديه حق ميت نيست ،بلکه حق اوليای د است؛ زيرا اگر ديه حوق ميوت
باشد ،اوليوای د نبايود صوالحيت عفوو و بخنوا داشوته باشوند ،درحالیکوه ولوی د
میتواند قاتل را بخنيده و از گورفتن ديوه صورفنظر نمايود .همچنوين در موواردی
که قتل موجب قصاه است؛ اوليای د میتواننود بوا گورفتن ديوه از قصواه قاتول
ب ذرند1.عالوه بر اينکه مالکيت ميت نسبت بوه ديوه ،بوا مبنوای قانونگوذار احووال
شخصوويه کووه بوورای ترکووه شخصوويت حقوووقی قائوول اسووت 2سووازگار نيسووت؛ زيوورا
شخصيت حقوقی ترکه مبنای عقيدهای فقهايی است کوه شخصويت حقووقی ميوت را
بعد از مرگ منتفی میدانند3.
 -1نفوب وصيت ميت نسبت به رلس ترکه بهعنوان حق ميت شناخته شده اسوت .بوه
نظر میرسد نمیتوان حکم مذکور را بهعنوان حوق ميوت شوناخت؛ زيورا وصويت
قراردادی است که در زمان حيات موصی انجا میگيورد ،لکون ارور آن معلوق بور
موووت اسووت؛ يعنووی وصوويت در حووال حيووات موصووی معلووق بوور موووت وی ايجووا،
میشود؛4لذا چنانچه قبول در زمان حيات موصی صورت گرفته باشود ،بوا مورگ
او انتقال ملکيت صورت میگيورد5.چنانچوه وصويت بعود از مورگ موصوی موورد
قبول قرارگيرد ،منافذ موصی به در فاصله فوت موصی تا قبول ،حق موصی له
است6.
 -0در جووزء  2بنوود  2نوشووته اسووت« :در وقووف منقوورض ااخوور بعوود از انقووراض
موقوف عليهم ،موقوفه به ملکيت واقوف يوا ورروه او بور میگوردد» .ايون موورد را
قانونگذار احوال شخصيه بهعنوان يکی از حقوق ميوت دانسوته اسوت ،درحالیکوه
ظاهر متن اين است که در وقف منقرض االخر ،چنانچه واقف فووت کورده باشود،
موقوفه به وررهای او برمیگردد نه خود واقف.
متن قانون:
در ماده  22تحت عنوان ختم وظيفه امين و ناظر مینويسد -2« :مکلفيوت اموين و
ناظر در حاالت بيل خاتمه میيابد -2 :حاضر شدن غايب؛  -1معلو شودن مورگ
 1جواد تبريزی ،استفتائات جديد ،ص  ،2ک  .2201بسياری از فقها معتقدنود اهليوت تمتوذ
که مالا دارا شدن حق و تکليف اسوت ،پوس از مورگ از بوين موی رود .فاطموه قودرتی،
« مبوووانی تووودوا شخصووويت حقووووقی انسوووان پوووس از مووورگ در موووذاهب خمسوووه و حقووووق
موضوعه» ،ه .22
 2بنوود  0موواده  223ق.ا ، .مووین ارنوود« :ترکووه قبوول از ادای ديووون و تعهوودات متوووفی و
ادای سهم االرث وارران ،دارای شخصيه حقوقی است».
 3فاطمه قدرتی ،همان ،ه  37و .30
 4ماده  272ق.ا. .
 - 5فقره  2ماده  272ق.ا. .
 - 6فقره  7ماده  272ق.ا. .
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حقيقی غايب؛  -0صدور حکم مرگ غايب -1 .اجرت امين و ناظر از مال غايب
توس محکمه پرداخت میشود».
نقد:
بند  1ماده مذکور بوا عنووان بحوس کوه «خوتم وظيفوه اموين و نواظر» باشود سوازگار
نيست.
متن قانون:
در ماده  23تحوت عنووان «شوراي مورگ حکموی» مینويسود )2(« :ورروه ،ولوی،
وصی يا موصیله در صورت تحقق يکی از حاالت بيل میتواند ،صودور مورگ
حکمی غايب را از محکمه تقاضا نمايد -2 :از آخرين خبری کوه از حيوات غايوب
رسوويده ،موودت مديوودی سووپری شووده باشوود کووه عادتوا ً تووا ايوون موودت زنووده نمیمانوود؛ -1
هرگاه جمعی از اشخاه در يو حادره هالا گردند و اطمينان حاصول شوود کوه
غايووب در ميووان آنهووا حضووور داشووته اسووت )1( .بووا سووپری شوودن موودت ده سووال از
غيبت شوخن و يوا بعود از چهوار سوال تفحون بوا ابن قاضوی و پيودا ننودن او نيوز
محکمه میتواند به درخواست ورره حکم تقسيم ترکه و به درخواست زوجه حکم
طالق زوجه شخن غايب را صادر نمايد».
نقد:
 -2از عنوووان بحووس چنووين فهميووده میشووود کووه قانونگووذار درصوودد بيووان شووروطی
است که با احراز آن محکمه میتواند حکم مورگ حکموی غايوب را صوادر نمايود؛
اما در متن شوراي درخواسوت صودور مورگ حکموی را بيوان میکنود ،درحالیکوه
بايد قانونگذار بوين ايون دو مفهوو تفواوت قائول میشود؛ زيورا ممکون اسوت شوراي
درخواست حکم موت فرضی از شراي صدور آن متفاوت باشند.
 -1در بند  1قانونگذار میگويد با سپری شدن ده سال از غيبت شخن يوا بعود از
چهار سال تفحن با ابن قاضی و به نتيجه نرسيدن تحقيقوات محکموه میتوانود بوه
درخواسووت وررووه حکووم بووه تقسوويم ترکووه کنوود و بووه درخواسووت زوجووه حکووم طووالق
زوجووه شووخن غايووب را صووادر نمايوود؛ چنانکووه واضووح اسووت ايوون مووورد نيووز هوويچ
ارتباط با شراي مرگ حکموی نودارد؛ زيورا در صوورت تقاضوای ورروه ،محکموه
تنها حکم به تقسيم ترکه میکند ،بودون آنکوه حکوم مورگ فرضوی غايوب را صوادر
کرده باشد 1.همچنين به تقاضای زوجوه غايوب حکوم طوالق وی را صوادر میکنود
بدون آنکه اقدا به صدور حکم مرگ فرضی کرده باشد؛ زيرا برابور جوزء  2بنود
 0ماده  232ق.ا ، .در صورت تورا زنودگی خوانوادگی توسو زوص حوداقل بوه
مدت بيا از يو سال بودون عوذر موجوه ،زوجوه میتوانود از محکموه درخواسوت
 1عبدالحسين رسولی ،حقوق مدنی ( )2اشخاه و محجورين در حقووق افغانسوتان ،ه
.20–32
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طووالق کنوود؛ پووس درخواسووت طووالق قضووايی و صوودور آن ربطووی بووه موورگ زوص
ندارد.
متن قانون:
ماده  27قانون مذکور تحوت عنووان «آروار مورگ حکموی» چنوين مین وارد-2 « :
 -2 ... -3 ... -0 ... -1 ...انحووالل زوجيووت غايووب بعوود از چهارسووال تفحوون ب وه
فرض شو به مووت شووهر ،بوا اجوازه محکموه و سوپری نموودن ايوا عوده مطوابق
احکووا ايوون قووانون؛  -3انحووالل زوجيووت در فوورض يقووين داشووتن زوجووه بووه موورگ
شوهر  ،بدون اعتبوار مودت خاصوی و بودون تفحون .در ايون حالوت زوجوه عوده
وفات میگيرد».
نقد:
در بنوود  2و  3موواده  27قانونگووذار انحووالل رابطووهی زوجيووت را بووهعنوان اروور
مرگ حکمی بيان میکنود؛ اموا بوه نظور میرسود ،مورگ حکموی منجور بوه انحوالل
رابطه زوجيوت نمیگوردد .بورای روشون شودن بحوس ،نخسوت موضووی را در فقوه
جعفووری بررسووی نموووده و سووپس بووه تبيووين آن از ديوودگاه قووانون احوووال شخصوويه
میپردازيم.
وضعیت زن مفقوداالثر در فقه جعفری:
در فقووه اماميووه بوورای تعيووين وضووعيت و تعيووين تكليووف زوج وۀ غايووب مفقووود األروور
حاالت زير را بايد از همدي ر تفکيو نمود:
 -2زنى كه شوهر غائب مفقوداالرر اسوت يقوين دارد کوه شووهر مورده اسوت،
در اين صورت ،ميتواند پس از ن هداشتن عدۀ وفات با هر كوس بخواهود ازدواص
كند1.
 -1زن نسووبت بووه موورگ شوووهر خووويا شووو دارد ،در ايوون صووورت ،اگوور غايووب
مفقووود األروور مووالى دارد كووه زوجوۀ او امرارمعووا نمايوود و يووا ولووى مفقووود مخووارص
تبرعووا حاضوور اسووت تووا تعيووين
زوجووها را بووه عهووده گيوورد و يووا شووخن رووالیى ل
وضووعيت مفقووود ،مخووارص زوجووها را بپووردازد ،زن حووق مراجعووه بووه حوواكم و
تقاضاى طالق و آزادى و يا ازدواص با دي رى را ندارد ،بلكوه بايود صوبر نمايود توا
زمووانى كووه خبوور قطعووى از حيووات و يووا ممووات شوووهر برسوود ،هرچنوود كووه موودت
طوالنى گردد؛ اما اگر وضذ چنين نباشد و زوجه ازنظر زندگى در مضيقه قورار
گيورد ،در ايون صوورت اگور خواسووت بوا اختيوار خوود بووا هموين وضوذ بسوازد و بووه
زندگیا ادامه دهود و اگور نخواسوت تح لمول كنود ،بايود بوه حواكم مراجعوه نمووده و
شورل زنودگی خوويا را بوراى حواكم بوازگو نمايود ،حواكم بوه او چهوار سوال مهلووت
مىدهوود و در ايوون چهووار سووال درجاهووايی كووه احتمووال وجووود مفقووود را مىدهوود بووه
تحقيق و جستجو برمىخيزد ،اگر وضذ او نسبت به حيات و ممات روشن شد كوه
 1سيد حسن امامی ،حقوق مدنی ،ص  ،3ه .121
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مسووئله حوول اسووت ،ولووى اگوور در پايووان موودت چهووار سووال اروورى از مفقووود بووه دسووت
نيامد ،در اين صورت اگر مفقود ولى دارد حاكم به ولیا امر مىكند كه زن را
طالق دهد ،اگر ولى ،حاضر به طوالق ننود و يوا اصوالً مفقوود ولوى نداشوت ،خوود
حاکم زن را طالق مىدهود و زن بايود در عوين اينکوه عودله ،عودلۀ طوالق اسوت عودلۀ
وفوات ن وه بوودارد؛ يعنوى چهوار موواه و ده روز ،اگور مفقوود در مودلت عوده بووازگردد
مىتواند رجوی نمووده و زن بوه زوجيوت او بواقى بمانود و مىتوانود رجووی نكنود و
پس از عدله از او جدا شود ،ولوى اگور عوده تموا شوود و مفقوود برن وردد ،زن آزاد
است ،مىتواند شوهر جديد اختيار نمايد و اگر مفقود پس از عدله و قبول از توزوير
زن بازگردد و بخواهند باهم زندگى كنند بايد عقد جديد بخوانند1.

 1اين بحوس در كتوا ،الطوالق مطورل مىشوود .بوه کتا،هوای بيول مراجعوه كنيود :تحريور
الوسيله ،ص  ،1كتا ،الطالق .جواهر ،ص  ،01از ه  177به بعد .جامذ المدارك ،ص ،3
ص والحين ،ص  ،1ه  ،002مسووألۀ  .20دائوورة المعووارف،
از ه  230بووه بعوود .منهوواص ال ل
جعفرى ،ص  ،1ه .227
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منور صابر

د جزایي اجراآتو نوی قانون او په جزایي محاکمه
واکمن اصول

دوهم مطلب -دافها اوتفهيم اصل
پوووليس مکلووف دي دشووخن ترڅووارنې النوودې اودنيولووو سووره سووم هغووه لووه علووت او
موضوی څخه خبر کړي1.
درېم مطلب  -دسکوت حق
هېڅوا نه شي کوالى چې له بل شخن څخه حتي دحقوايقو دترالسوه کولوو لپواره
کووه څووه هووم ترتعقيووب،نيونې يوواتوقيف النوودې وي او يووا پووه جووزا محکووو وي دهغووه
دتعذيب لپاره اقدا وکړي او يايې دتعذيب امر ورکړي2.
په همدې د سکوت له حق څخه ګټه اخيستل او له هر ډول بيوانونو (وينواوو) څخوه
ډډه کول .پوه دې ډول توورن کوس حوق لوري چوې سوکوت اختيوارکړي او دهورډول
بيان لوه اظهوارولو څخوه ډډه وکوړي کوه د هور ارګوان لوه خووا تور پوښوـتنې النودې
راشي3.
څلور مطلب – دانساني کرامت دساتنې اصل
دافغانستان په قوانينو کې دانساني کراموت پوه سواتنه ډېور ترکيوز شووى او څوو څوو
ځايه له هغه څخه يادونه شوې ده ،اساسي قانون وايي:
ازادي دهرانسووان طبيعووي حووق دى داحووق دنووورود ازادۍ اوعامووه مصووالحو څخووه
پرتووه چووې قووانون يووې ټوواکي حدودنووه لري،انسوواني کرامووت اوازادي لووه تېووري څخووه
خوندي ده اودانساني کرامت مخالفې جزاټاکل منذ دي4.
پنځم مطلب  -دشکنجې دممانعت اصل
د شکنجې په اړه د جزايي اجراأتوو پوه قوانون کوې دا ډول صوراحت وجوود لوري ((
مظنووون  ،تووورن او د حووق العبوود مسووئول لووه توووهين  ،تحقيوور  ،جسوومي  ،روانووي
ځورونې او هر ډول غيرانساني چلند څخه خونديتو)) ،

 1عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ،۴٦۲کال  ۷١ ،۷۳۴١ماد ه.
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۲۲ ،۷۳۴۲ماده
دجزايوووي اجراآتوووو
 3 3عووودليې وزارت،رسووومي جريوووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هوووـ
قانون،ګڼه ۱،۷۷۳۲۴ماده  ۱فقره
 4عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۲١ ،۷۳۴۲او  ۲۲ماده
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لکه څرنګه چې معلومه ده دانسان تعذيب منذ دى او هېڅوا نه شي کوالى چوې
ديووو چادتعووذيب اموور وکووړي يووايې تعووذيب تووه اقوودا وکووړي پووه هموودې ډول مووتهم او
مظنون دهېڅ ډول جسمي اوروحي فنارالندې نه شي راتالى1.
شووکنجه هغووه عموودي عموول دى چووې دهغووې لووه املووه يووو چووا او يووا درېوويم ګووړي تووه
داطالعووواتو او يوووا اقووورار اخسوووتلولپاره جسووومي اويوووا روانوووي سوووخت درد اورنوووځ
ورسيږي،همدارنګه هغه فوردي سوزا چوې هغوه اويوا درېويم ګوړي يوو کړنوه سورته
رسولي وي يا اټکل کيږي چې هغه به سرته ورسوي په ګووا او اجبوار سوره او
يوووادتوپير پوووه اسووواک ددرداورنوووځ رسوووونه چوووې ددولتوووې موووامور يابووول هرمقوووا نوووه
مخنيوى،رضايت او هڅونې له الرې سرته ورسيږي شکنجه بلل کيږي2.
شپږ مطلب  -دمدافذ وکيل څخه دبرخمن کېدواصل
په دې اړه په مخکنيو بحیونو کې قانوني مواد او توضېح تېره شوې ده.
اووم مطلب – دترجمان دحق څخه د برخمن کېدو اصل:
هرشخن حق لوري کوه پوه هغوه ژبوه چوې پوه محکموه کوې پورې خبورې کيوږي نوه
پوهېږي او نه شي کوالى چې په هغې خبرې وکړي نو هغه ته بايد وړيا ترجمان
وټاکل شي3.
ياپووه بلووه ژبووه کووه ووايوووچې کووه چېرتووه ددعوووې لووورى پووه هغووه رسوومي ژبووه چووې
محاکمووه پوورې صووورت نيسووي ونووه پوووهېږي نودقضوويې پووه موووادو اواسوونادو بانوودې
دخبرتيا حق او په محکمه کې په مورنۍ ژبه دخبروکولوحق دترجمان پوه واسوطه
ورته تامينيږي4.
اتم مطلب  -له خپل سري توقیفونو څخه دازادۍ اصل:
اساسي قانون په دې اړه داډول صراحت لري (( هيڅ يو عمل جر نه ګڼل کيوږي
خو د هغه قانون له مخې چې د جر تر ارتکا ،د مخه نافذ شوی وي .
هيڅوا د قانون له حکمونو پرته تعقيبدای  ،نيول کيدای او يا توقيفېدای نه شي.
ددې مفهووو دادى چووې هېڅوووا دقووانون لووه حکمووه پرتووه نيووول کېووداى اويوواتوقيف
کېووداى نووه شووي،هېچاته سووزانه شووي ورکووول کېووداى مګوور دباصووالحيته محکمووې پووه
حکم او دهغه قانون له احکاموسره سم چې داتها وړ فعل ترارتکابوه مخکوې نافوذ
شوى وي.
 1 1عووودليې وزارت،رسووومي جريوووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هوووـ
قانون،ګڼه ۱،۷۷۳۲۴ماده  ۳فقره
 2دشکنجې،ظالمانه مجازات اوانساني ضد چلند پرخالف تړون  ۷ماده
 3دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال ميیاق  ۷١ماده.
 4عووووووودليې وزارت،رسووووووومي جريده،اساسوووووووي قانون،ګڼوووووووه  ۴۷۴کوووووووال ۷۳١ ،۷۳۴۲
ماده،دمحوواکمو دتنووکيالتواو واا قوووانون  ۷۲موواده اوداطفالوسووورغړونوته درسوويده ګوووۍ
قانون  ۲۲ماده.
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هيچا ته سزا ننوي ورکوول کيودای مګور د باصوالحيته محکموې پوه حکوم او د هغوه
قانون له احکامو سره سم چې د اتها وړ فعول تور ارتکابوه مخکوې نافوذ شووی وي
1.
د جزايوووي اجراآتوووو قوووانون پوووه دې اړه دا ډول صوووراحت لوووري ((د توقيوووف خونوووو
مسئولين نني کوالی  ،پدې قوانون کوې درص شوويو واکمنوو مقامواتو لوه امرونوو او
قرارونو پرته مظنون يا تورن په توقيف خونوه کوې ومنوي يوا لوه هغوه موودې څخوه
زيات چې د توقيف امر کې ياده شوي ده په توقيف خونه کې وساتي )) 2
همدا شان د جزايي اجراآتو قانون په بول ځوای کوې د نومووړي اصول يادونوه کوړي
ده او دا يې د تورن لپاره يوو حوق نوموولی دی چوې وايوي ( ددې قوانون د حکمونوو
مطابق له په خپل سر نيولو يا توقيف څخه خونديتو3 ) ،
خو ددې اصل په اړه ځينې استینأآت شتون لري چوې پووليس کووالی شوي پوه خپول
سر د يو چا نيولو ته اقدا وکړي  ،داچې پوليس په کومو حواالتو کوې کووالى شوي
يوشخن په خپل سر ونيسوي ؟ځووا ،يوې دجزايوي ا جراآتوپوه قوانون کوې مونودلى
شو چې نوموړي قانون دغه حواالت پوه النودې توګوه پوه يوو اتيايموه مواده کوې پوېا
بيني کړي دي:
(( پوليس او د ملي امنيت محظف کوالی شي په خپل واا پوه النودې حواالتو کوې
شخن ګرفتار کړي .
 _۷دجنايت ياجنحې دجر دارتکا ،په وخت کې چې جزايې متوس حبس وي.
 _۲هغووه شووخن چووې دجنايووت يوواجنحې پووه ارتکووا ،قلمدادشوووى وي اودغايبيوودو
امکان يې متصور وي ))4
پووه نووورو حوواالتوکې دپوليسووو پووه واسووطه نيووول دواکمنووو عوودلي اوقضووايي مقاموواتو
ددستور په اساک صورت نيسي5.
پوليس مکلف دي زيات نه زيات د مظنون لوه نيوونې وروسوته تور ( )۱۲سواعتونو
پووورې د اجراآتووو محضوور لووه پوواڼو  ،سووندونو او راټولووو شوووو داليلووو سووره رسووما ً

 1عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۲۱ ۷۳۴۲ماده
دجزايووووي اجراآتووووو
 2عوووودليې وزارت،رسوووومي جريووووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووووـ
قانون،ګڼه۲۲،۷۷۳۲۴ماده  ۲فقره
دجزايوووي اجراآتوووو
 3 3 3عوودليې وزارت،رسووومي جريوووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووـ
قانون،ګڼه ۱،۷۷۳۲۴ماده ۲فقره
دجزايووووي اجراآتووووو
 4عوووودليې وزارت،رسوووومي جريووووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووووـ
قانون،ګڼه ۴۷،۷۷۳۲۴ماده فقره
 5عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ،۴٦۲کال  ۲١ ،۷۳۴١ماده
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څارنوالۍ ته وړاندې کړي او مظنون هم د تحقيق په غرض اړوندې څارنوالۍ ته
وسپاري 1.
څارنوال کوالی شي د مظنون له تسليمۍ وروسته  ،د جنحی په جر کې د هغوه د
توقيف امر ( )۱ورځو مودې او د جنايت په جر کې لوه احوالوو سوره سوم د ()۷۵
ورځو لپاره صادر کړي 2.
که چيرې د جنحې په جر کې ( )۱ورځې موده او د جنايت پوه جور کوې د ()۷۵
ورځې مووده د تحقيوق د بنوپړولو او د صوورت دعووی د ترتيبولوو لپواره کوافي نوه
وي  ،څارنوال کوالی شي ددې مادې په دوهمه فقره کې د درص شوويو مراتبوو لوه
پوه پووا کوې نيولووو سوره د تووورن د توقيووف د تمديود وړانووديز لوه احوالووو سوره سووم پووه
الندې توګه اړوندې ابتدائيه محکمې ته وړاندې کړي :
د جنحی په جر کې تر لسو ورځو پورې .
د جنايت په جر کې تر ديرشو ورځو پورې 3.
يعنې حداکیرددې مودې په دننوه کوې حتموا ً بايود ديوومتهم سرنوشوت تعوين شوي ،کوه
چېرته ديو متهم نسبتي دوسيه دپورتنۍ مودې په دننوه کوې بنوپړه نوه شوي دمحوبس
ياتوقيف ځاى اداره مکلفه ده ديادې شوې مودې دپاى ته رسېدو  ۷١ورځې دمخوه
څارنوالۍ اواړوندې محکمې ته دنوموړې مودې له بنپړ ېدو څخه په ليکلوي ډول
خبرورکړي،کووه چېرتووه هغوووى ځوووا ،ورنووه کووړي دمحووبس يوواتوقيف ځوواى اداره
محبوک يا توقيف شوى شخن بايد خوشې کړي4.
په همدې ډول دمتهم دفاعي حقوق ډېرزيات دي چې مونږه په همدې لوسوتل شووو
حقوقوبسنه کوو.
دریم مبحث  -په تعقیب او تحقیق باندې ناظراصول
په تعقيب باندې ناظراصول هغه اصول دي چوې دتحقيوق اوتعقيوب پوه جريوان کوې
داړوندو مقاماتو له لوري هغه رعايت شي.
نوموړي اصول په الندې توګه مطالعه کوو:
ل وومړى مطلووب  -دمحوواکمې دمرحلووې څخووه دتعقيووب او تحقيووق دمرحلووې دتفکيووو
اصل  :دافغانستان په جنايي عدلي نظا کوې دتحقيوق مرحلوه دمحواکمې لوه مرحلوې
 1عوووودليې وزارت،رسوووومي جريووووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووووـ
قانون،ګڼه ۴۱،۷۷۳۲۴ماده  ۷فقره
دجزايووووي اجراآتووووو
 2عوووودليې وزارت،رسوووومي جريووووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووووـ
قانون،ګڼه ۷۴۴،۷۷۳۲۴ماده  ۷فقره
دجزايوووي اجراآتوووو
 3 3 3عوودليې وزارت،رسووومي جريوووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووـ
قانون،ګڼه ۷۴۴،۷۷۳۲۴ماده  ۳فقره
 4عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحبسونو اوتوفيف ځايونو قانون،گڼه ،۴١١کال،۷۳۴١
 ۲۴ماده.
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څخوووه جوووال پېنوووبيني شووووې ده،څوووارنوال دتحقيوووق چوووارې اومحووواکم صووورفا ً دامووور
اوپرېکړې دصادرولو صالحيت لري 1.ددې لپاره چې عدالت په ښوه ډول تطبيوق
شي نو دافغانستان قوانينو دمتهم سرنوشت يوو ارګوان توه نوه دى سوپارلى بلکوې پوه
دې کووووا رکووووې يووووې څووووو ارګانونووووه شووووريو کووووړي دي چووووې عبووووارت دي لووووه
پوليسو،څارنوالۍ او محکمې څخه.
دوهم مطلب  -دقضائیه قوې په وړانددې ددعدوې دلوریدو دبرابدرۍ اصدل  :معنوي
داچوې مووتهم اودهغوه موودافذ وکيل،څوارنوال او مجنووي عليوه پووه مسواويانه توګووه ديووو
ډول امکاناتو څخه بايدبرخمن وي،نوموړى اصل درې برخې لري:
الووووف -دتعقيووووب اوتحقيووووق پووووه ټولومراحلووووو کووووې مووووتهم او هغووووه دموووودافذ وکيوووول
حضوردرلودل.
 -،دقضيې ټولواسنادواومدارکو ته کو چې دڅوارنوال لوه خووا راټوول شووي وي
دمتهم اودهغه د مدافذ وکيل الک رسى.
ص -دموقعيت له نګاه نه په محکمه کې دڅارنوال سره دمتهم اودهغه دمدافذ وکيول
ترمنځ مساوات2.
دریم مبحث -په محاکمه باندې ناظراصول
نوموړي اصولوته په الندې توګه اشاره کوو:
لومړى مطلب – دصالحيت لرونکی ،مستقلې،بې طرفې،اوقوانوني محکموې څخوه
دبوورخمن کېووودو اصوول :ديووووې عادالنوووه محوواکمې لپووواره داضووروري ده چوووې يوووو ه
خپلواکه ،باصالحيته او بوې پورې محکموه چوې دقوانون پوه بنسوټ جووړه شووې وي
ددعوې څېړنه وکړي3 .
قضائيه قوه ددولت يو خپلواا رکن دى4.
او په صالحيت کې په هغه دعواو غور شامل دى چې ددولوت پوه شومول دحقيقوي
يا حکمي اشخاصو له خوادمدعي يا مدعي عليه په توګه دقانون دحکمونو مطوابق
دهغې په وړاندې اقامه شي 5دقضا دبې طرفۍ په هکلوه بايود ووايوو چوې دسوترې
محکمې غړي او قاضويان ددنودې لوه اشوغال وړانودې دلووى خوداى ک پوه پواا نوو
سوګند يادوي چې دقضادنده به په پوره بې طرفۍ او ناپلوۍ سره سرته رسوي6.
 1غووال حيوودر عالمه،.دراموودي براصووول محاکمووات جزايووي افغانسووتان،عدالت،دعدليې
وزارت ننراتي ارګان صــ ۷۷نهم کال مسلسله  ١۲ګڼه،جوزا .۷۳۴٦
 2غووال حيوودر ،عالمووه .دراموودي براصووول محاکمووات جزايووي افغانسووتان،عدالت،دعدليې
وزارت ننراتي ارګان صــ۷۷هماغه ګڼه
 3دمدني اوسياسي حقوقو نړۍوال ميیاق  ۷١ماده .
 4عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۷۷٦ ،۷۳۴۲ماده
 5عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون  ۷۳۷ماده .
 6عووودليې وزارت،رسووومي جريده،اساسوووي قانون،ګڼوووه  ۴۷۴کوووال  ۷۷۲ ۷۳۴۲مووواده او
دمحاکمو دتنکيالتواوواا قانون  ١۲ما ده
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دوهم مطلب  -دقضایي مراجعو دانحصاري صالحیت اصل:
دپورتني اصل معني داده چې قضاوت کول يواځې دقضائيه قوې پوه چوکواټ کوې
دايجادشوووو محوواکمو واا دى ځکووه نودقضووائيه قوووې دواا څخووه بهوور دهوور ډول
محاکمو ايجادول ددې اصل سره مغايرت لري1.
نوموړى اصل دافغانستان په قوانينوکې پېنبيني شوى دى او هغه داسې چوې هوېڅ
قووانون پووه هووېڅ حالووت کووې نووه شووي کوووالى يوووه قضوويه يووا سوواحه پووه څووه ډول چووې
داساسي قانون دقضائيه قوې پورې په مربوطه فصل کې تحديد شوې ده دقضوائيه
قوې له صالحيت څخه وباسي او بل مقا ته يې وسپاري2.
درېیم مطلب  -دمحاکمې دعلني والي اصل :
پووه محاکمووه بانوودې دنوواظرو اصووولو لووه جملووې څخووه يووو مهمتوورين اصوول دمحوواکمې
دعلني والي اصل دى،ددې اصل تقاضاداده چې محاکموه بايود پوه علنوي ډول دايوره
شي او هرڅوا که وغواړي چې په هغه کې ګډون وکړي نو کوه قوانوني خنوډ نوه
و ي بايد په هغه کې ګډون وکړي3 .
قووووانوني خنډونووووه کېووووداى شووووي داسوووورارو افنووووا کېوووودل وي ،يووووا ممکوووون قاضووووي
دنوروملحوظاتو له امله مناسبه وګڼي چې جلسه بايد سري ونيول شي نو په داسې
حاالتوکې د جلسې د سري والي امکان پيداکيږي4.
د يادونې وړده چې داطفالو دمحاکمې جلسه په هر حالت کې سري دايريږي5.
مګر په ټولو حاالتوکې دحکم اعالن علني دى.
څلورم مطلب  -دمحکمې دپرېکړې دمستند والي اصل :
د پووورتني اصوول معنووي داده چووې د محکمووې پرېکووړه بايوود دقووانون پووه موووادو اسووتناد
ولري او په پرېکړه کې بايد دحکم اسبا ،اوداليل تصرېح اوبکرشي.
نوموړې موضوی دقوانينو په متعددو موادو کې پېنبيني شوې ده.
اساسي قانون په دې هکله داسې صراحت لري:
محکمې ترغورالندې قضاياوو کوې داساسوي قوانون يانورونافوذو قوانينوو حکمونوه
تطبيقوي،که په اساسي قانون يانورو قوانينوکې دکومې موضوی په اړه صوراحت

 1غال حيدر ،عالمه .درامدي براصول محاکمات جزايي افغانستان،عدالت هماغه ګڼه
 2عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۷۳۲ ۷۳۴۲ماده او عدليې
وزارت،رسمي جريده،دقضوائيه قووې دمحکموو دتنوکيالتو اوواا قانون،ګڼوه ،۴١۷کوال
 ١ ،۷۳۴١ماده
 3دمحاکمو دتنکيالتو اوواا قانون  ۴ماده .
 4عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال  ۷۲۴ ۷۳۴۲ماده .
 5عووودليې وزارت،رسووومي جريده،داطفالوسرغړونودرسووويده ګوووۍ قانون،ګڼوووه،۴١٦کوووال
 ۳۲ ،۷۳۴١ماده
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پيدانه شي نومحکموه ټواکلې قضويه دحنفوي فقهوې داحکوامو لوه مخوې داسوې حول او
فصل کوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تامين شي1.
په دې توګه قاضي کله چوې حنفوي فقهوې توه مراجعوه کووي دوه محدوديتونوه ورتوه
اېښودل شوي دي:
الف -دقاضي فقهي برداشت بايدداساسي قانون مخالف نه وي
 -،دقاضي فقهي برداشت بايد دعدالت سوره مغوايرت ونوه لوري يعنوې عودالت ښوه
تامين کړي.
په همدې ډو ل محکمه مکلفه ده چې د خپل صادرکړي حکم اسبا ،په فيصله کې
بکرکړي.
پنځم مطلب  -دقضاتودتعدد اصل:
پووه افغانسووتان کووې قضوواياووته رسوويده ګووي بووالعمو ددرې تنووو قاضوويانو لووه خوووا
صورت نيسي،د ولسوالۍ ابتدائيه محکموه لوه يووه رئويس او دوه غړوڅخوه ترکيوب
شوې ده2.
کووه چېرتووه دقاضوويانو شوومېر لووه درېووو څخووه لووږ وي نوبيووا هلتووه ددرېووو څخووه دکمووو
قاضيانوپه واسطه دقضيې څېړلو ته قانون جواز ورکړى،په استينافي پړاوکې هوم
ددرې تنو قاضيانو په واسطه او په وروسوتني پړاوکوې دسوترې محکموې ددوه تنوو
ياددې څخه دزياتو قاضيانو په واسطه دقضاياوڅېړنه صورت نيسي3.
شپږ مطلب  -درسيده ګۍ د مراحلو د تعدد اصل :
پووه افغانسووتان کووې قضوواياووته رسوويده ګووي يومرحلووه اېووزه نووه بلکووې څووومرحلې پووه
برکې نيسي،دقضاياوو څېړنه د کيفيوت او ماهيوت لوه اړخوه پوه دوه پړاوونوو يعنوې
ابتدايي او ا ستينافي پړاو کوې صوورت نيسي،سوتره محکموه داسوتيناف لوه محکموو
څخووه وررسوويدلې قضوويې يووواځې دقووانون دتطبيقيوودو د صووحت لووه اړخووه د نقووض يووا
ابرا په صورت کې ترڅېړنې الندې نيسي خوداچې په خاه حالت کې د قضيې
دڅېړنې واا دکيفيت او ماهيت له اړخه هغې ته سپارل شوى وي.
منابذ :
 دمدني اوسياسي حقوقو نړيوال ميیاق .
 عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال . ۷۳۴۲
 عدليې وزارت،رسمي جريده،دقضائيه قوې دمحکمو دتنوکيالتو او واا
قانون،ګڼه ،۴١۷کال . ۷۳۴١
 1عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  ۴۷۴کال ۷۳۴ ۷۳۴۲ماده
 2عوودليې وزارت،رسوومي جريده،دقضووائيه قوووې دمحکمووو دتنووکيالتو اوواا قانون،ګڼووه
،۴١۷کال  ١۱ ،۷۳۴١ماده
 3عوودليې وزارت،رسوومي جريده،دقضووائيه قوووې دمحکمووو دتنووکيالتو اوواا قانون،ګڼووه
،۴١۷کال  ٦ ،۷۳۴١ماده
126

قضاء

دجزایي اجراآتو نوی قانون او په جزایي محاکه واکمن اصول

 عوودليې وزارت،رسوومي جريووده،داطفالو سوورغړونود رسوويده ګووۍ قووانون .
ګڼه، ۴١٦کال . ،۷۳۴١
دجزايووي
 عوودليې وزارت،رسوومي جريووده،دمحاکمولپاره د  ۷۳۲۳هووـ
اجراآتو قانون،ګڼه،۷۷۳۲۴
 غووال حيوودر عالمه،.دراموودي براصووول محاکمووات جزايووي افغانسووتان
،عدالت ،د عدليې وزارت ننوراتي ارګوان صـوـ ۷۷نهوم کوال مسلسوله ١۲
ګڼه،جوزا .۷۳۴٦

اجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
الف :گزار فعاليتهاي قضوائي محكموۀ ابتدائيوۀ مبوارزه بوا جورايم ناشوي از
فساد اداري واليت كابل
گزار
.1
محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابول از تواري
( 8337/2/8الوي  )8337/2/38تعوداد ( )88دوسويۀ جرموي مربووط بوه
جورايم ناشووي از فسواد اداري را مووورد رسويدگي قضووائي قوورار داده کووه در
ارتباط به اين دوسيه ها به تعداد ( )83نفور بوه اتهوا ارتكوا ،جورايم رشووه
،تزوير وانتحال القا ،مورد محاكمه قرار گرفته اند .از اين تعوداد ( )3نفور
از اتهاموووات وارده برائوووت حاصووول نمووووده و تعوووداد ( )82موووتهم دي ووور بوووه
مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار بيل محكو گرديده اند:
حبس يو ماه الی يو سال 3نفر.

حبس يو الی پنر سال 3نفر.

محکومين جرايم نقد 8نفر

مجموعووووه مجووووازات نقوووودی محکووووومين بووووال بووووه ( )27030دالوووور

آمريکائی مينود.
جدول شماره ( )1بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری والیت کابل در ماه ثور سال  1931است
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 83 - 3سال
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7
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نوی قضيه

 28 - 83سال
حبس

تعداد
قضيه

محکومين جرايم
نقدی

تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی

جريمه
نقدی
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$3330
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23883
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همچنان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مورد ( )88دوسيه قرار قضائی صوادر
واتی و نووواقن بووه مرجووذ مربوطووه
نموووده و آنهووا را غوورض تکميوول خالهووای تحقيقو ِ
ارسال نموده است.
جدول شماره ( )2بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری والیت کابل ماه ثور سال  1931است
شماره

نوی قضيه

تعداد قضيه

تعداد متهم

1

سوء استفاده از
صالحيت و ظيفوی

2
3
4
5

رشوه
سوء استفاده از
صالحيت و ظيفوی
وتزوير
تقلب درمعامالت
تجارتی
تذوير
مجموعه

سبب قرار

مرجذ مربوط

4

12

خال و نواقن

څارنوالی

2

5

خال و نواقن

څارنوالی

2

3

خال و نواقن

څارنوالی

1

8

خال و نواقن

څارنوالی

1
11

3
22

خال و نواقن

څارنوالی

نمونووه هووای از خالصووۀ حکووم صووادره محکمووۀ ابتدائي وه مبووارزه بووا جوورايم
.2
ناشی از فساد اداری واليت کابل
حکم مور 8337/2/3
محکومیت یکتن از کارمندان اسبق باختربانک با اتهام اختالس
مبلغ ( )1119111افغانی
به اساک اطالی باختربانو عنوانی مقا لوی څارنوالی مبنی براينکه يوو تون از
کارمندان بانو موذکور کوه دربخوا صورافی تحوويلی بول بورق منوترکين شورکت
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شماره

8

1

7

129

يو ماه الی
يو سال
حبس

تعداد
متهم

برائت

تعداد
محکو

 3 - 8سال
حبس

۷

سوء استفاده از
صالحيت

2

تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی

7

 83 - 3سال
حبس

نوی قضيه

تعداد قضيه

برشوونا واقووذ شووهرا آريووا شووهرکابل مصووروف اجوورای وظيفووه بوووده بووا اسووتفاده
ازفرصوت وصوالحيت وظيفووی مبلو ( )2320733افغوانی راحيوف وميول نموووده
است که به همين اساک کارمند موذکور دسوت ير وبوه ارگوان هوای عودلی وقضوايی
معرفی می گردد.
قضيه بعد ازتکميل تحقيقات ابتدائيه محول محکمه ابتدائيوه مبوارزه بواجرايم ناشوی
ازفسواد اداری واليوت کابول گرديووده محکموه درجلسوه قضوائی مووور 2027/1/3
خويا متهم را درقضيه اختالک مبلو ( )2320733افغوانی طبوق حکوم فقوره ()3
مووواد ( )021و( )027کووود جووزا بووا رعايووت هوودايت موواده ( )122وفقووره ( )3موواده
( )123کووود مووذکور از ابتوودای ايووا نظووارت و توووقيفی بووه موودت پوونر سووال حووبس
تنفيووذی ورد مبل و ( )2320733افغووانی پووول اخووتالک شووده و انفصووال از وظيفووه
محکو به مجازات کرده است .
ب) گزارش فعالیتهاي قضائي محكمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد
اداري
والیت کابل
 )8گزار
محكمووۀ اسووتيناف مبووارزه بووا جوورايم ناشووي از فسوواد اداري واليووت کابوول از توواري
( 8337/2/8الووي  )8337/2/38تعووداد ( )5دوسوويۀ جرمووي مربوووط بووه جوورايم
ناشي از فساد اداري را مورد رسويدگي قضوائي قورار داده اسوت.که در ارتبواط بوه
ايوون دوسوويه هووا تعووداد ( )11نفوور بووه اتهووا سوووء اسووتفاده از صووالحيت وظيفوووی،
رشوه ،تزوير ،و اختالک گرفتار شده و از اين تعداد ( )1تون آنوان بوه نسوبت عود
وجووود داليوول کووافی الووزا برائووت و ( )10توون مووورد محاكمووه قوورار گرفت وه و بووه
مجازات هاي مختلف حبس قرار بيل محكو گرديده اند.
حبس يو ماه الی يو سال 1نفر.

حبس  3 – 8سال 1نفر.

مجموعووه مجووازات نقوودی محکووومين بووال بووه ( )1385دالوور آمريکووائی

مينود.
جدول شماره ( )9بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل در ماه ثور سال 1931است
محکومين
جرايم
نقدی

جريمه نقدی
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وظيفوی
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واکتسا،
غيرقانونی
سالل
تزوير
مجموعه

۲
۳
۰

1
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1

1

1

1

1
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1214$

1

171$
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همچنان محکمه طی اين مدت در مورد ( )7دوسيه قرار قضوائی صوادر نمووده و
واتی و نووواقن بووه مرجووذ مربوطووه ارسووال
آنهووا را غوورض تکميوول خالهووای تحقيقو ِ
نموده است.
جدول شماره ( )4بیانگر قرار های قضائی محکمه استیناف مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری والیت کابل ماه ثور سال  1931است
شماره
1
2
3
4
5
6
7

نوی قضيه
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
مجموعه

تعداد متهم
تعداد قضيه
پنر نفر
چهارنفر
يکنفر
يکنفر
يکنفر
چهارنفر
پنر نفر
19

سبب قرار

مرجذ مربوط

خال و نواقن

څارنوالی

خال و نواقن
خال و نواقن
خال و نواقن
خال و نواقن
خال و نواقن
خال و نواقن

څارنوالی
څارنوالی
څارنوالی
څارنوالی
څارنوالی
څارنوالی

 :3خالصه نمونه های از احکا صادره محکمۀ استيناف مبوارزه بوا جورايم ناشوی
از فساد اداری واليت کابل
حکم مور 8337/2/3
محکوميت هفوت تون از افسوران کميسواری بنودر توورخم بوه اتهوا سووء اسوتفاده از
صالحيت وظيفوی
بوه توواري  2023/20/22هيووت موظووف رياسووت عموومی مبووارزه بووا جوورايم جنووايی
وزارت امووور داخلووه بوواالرر شووکايت متووواتر هموطنووان مووا مبنووی بوور وجووود اخووابی
غير قانونی و فساد گسترده در بندر تورخم غورض تیبيوت  ،شناسوايی و گرفتواری
بالفعل آن عده منسوبين آمريت محل عبوور و کنتورول بنودر توورخم کوه بوا اسوتفاده
از صووالحيت هووای وظيفوووی خووويا از وسوواي بوواربری حووين عبوراخووابی غيوور
قووانونی مووی نمودنوود عوواز واليووت نن رهووار گرديووده وبووا حضووور داشووت نماينووده
څووارنوالی و پوووليس جنووايی محوول مبل و  70000هووزار کلوودار پاکسووتانی پووول هووای
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ننانی شده را به شخن همکار موی سوپارد و بوه گرفتواری افورادی کوه از طورف
آموور کنتوورول بنوودر مووذکور بووه محوول پوسووته ( )07بووه منظووور اخووابی غيوور قووانونی
توظيف گرديده بودند اقدا مينمايد.
بوواالرريکتن شووخن ملکووی در ارنووای گوورفتن مبل و  70000هووزار کلوودار پاکسووتانی
پول ننانی شده در حضور داشت نماينده څارنوالی و کارمندان آمريت مبوارزه بوا
جرايم جنايی محل طوور بالفعول گرفتوار کوه در ارنوای گرفتواری بوا مداخلوه مسوتقيم
مسوولين پوسته ( )07آمريت کنترول و عبوور مواجوه شوده انود .و توسو يکتعوداد
منسوبين آمريت مذکور در ابتداباالی هيت فيرهای متواتر صوورت گرفتوه و بعودا
هيووت گرفتوواری بووه داخوول پوسووته ( )07منتقوول و سوولب آزادی گرديدنوود .سووپس در
داخل پوسته هيت مذکور شديدا مورد لت کو ،قرار گرفتوه و بوا اسوتفاده از هموين
موقذ فردی که  70000هوزار کلودار پاکسوتانی را گرفتوه بوود از سواحه فورار موی
نمايد .و عالوتا يو سيت موبائيل هيت گرفتاری را کوه بوه وسويله آن جريوان اخوذ
پول به طور مکمل تصوير برداری گرديوده بوود شکسوتانده و از بوين بورده کوه بوه
همووين اسوواک  2توون از افسووران کميسوواری بنوودر تووورخم بووه ارگووان هووای عوودلی و
قضايی معرفی مي ردند.
قضيه بعد از تکميل تحقيقات ابتدايی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشوی
از فسووووواد اداری واليوووووت کابووووول گرديوووووده محکموووووه در جلسوووووه قضوووووايی موووووور
 2023/21/11خويا:
 - 2معاون کميساری تورخم را در قضوايای سووء اسوتفاده از صوالحيت وظيفووی
و فرار دادن متهموين طبوق هودايت فقوره ( )2مواده ( )31قوانون جورايم عسوکری و
فقره ( )1ماده ( )003قانون جزا با رعايت مواد ( )237( ، )220و ماده ()222
قانون مذکور از ابتدای ايا نظارت و توقيفی به مدت  0سال حبس تنفيذی و طبوق
فقووره ( )1موواده ( )3قووانون جووزا بووه رد خسوواره وارده مبل و  70000هووزار کلوودار
پاکستانی پول ننانی شده هيت گرفتاری محکو به مجازات نمود.
 -1متهم دي ر در قضيه سوه استفاده از صالحيت وظيفوی مبنی بور لوت و کوو،
هيت گرفتاری و فرار دادن دونفر گرفتار شوده گوان حسوب هودايت فقوره ( )2مواده
( )31و موواده ( )17قووانون جوورايم عسووکری و فقووره ( )2موواده ( )302( ، )003و
( )320قووانون جووزا و بووادر نظوور داشووت فقووره ( )3موواده ( )220( ،)237و ()222
قانون مذکور از ابتدای ايا نظارت و توقيفی به مدت  2سال حوبس تنفيوذی ووفوق
فقره ( )1ماده ( )3قانون جزا به پرداخت خساره وارده مبل  23100افغوانی پوول
های شخصی هيت گرفتاری محکو به مجازات گرديد.
 - 0دو ت ون از متهمووين دي وور در خصوووه قضووايای سوووء اسووتفاده از صووالحيت
وظيفوی مبنی بور تووهين و لوت وکوو ،هيوت گرفتواری و نقوض مقوررات خودمات
قراول حسب هودايت فقوره ( )2مواده ( )31قوانون جورايم عسوکری و مواده ( )17و
فقره ( )2ماده ( )00قانون جرايم عسکری و مواد ( )302و ( )320قانون جوزا و
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بارعايت فقره ( )3ماده ( )237و مواد ( )220و ( )222قوانون موذکور از ابتودای
ايا نظارت و توقيفی هر واحد به مودت  0سوال و شوا مواه حوبس تنفيوذی محکوو
به مجازات گرديده اند.
 - 3و موووتهم اخيووور در قضووويه سووووء اسوووتفاده از صوووالحيت وظيفووووی نسوووبت عووود
موجوديت داليل الزا طبق حکوم مواده ( )102قوانون اجوراآت جزايوی و مواده ()3
قانون اجراآت جزايی بری الزمه شنا خته شد
امووا قضوويه نسووبت عوود قناعووت متهمووين محووول محکمووه اسووتيناف مبووارزه بووا جوورايم
ناشی از فسواداداری واليوت کابول گرديوده محکموه در جلسوه قضوائی 8337/2/3
طبووق هوودايت موواده ( )33قووانون تنووکيل وص والحيت قوووه قضووائيه فيصووله محکمووه
ابتدائيه را مورد تائيد قرار داده است.
ج)گزارش و فعالیتها ی قضائی محکمه ابتدائیه جرایم سنگین
ناشی از فساد اداری والیت کابل
محكمۀ ابتدائيه مبارزه با جرايم سن ين ناشي از فساد اداري واليت كابول
از تواري 8337/8/3الوی 8337/2/38بوه تعوداد ( )3دوسويۀ جرموي مربووط بوه
جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباط بوه
ايوون دوسوويه هووا بووه تعووداد ( )9نفوور بووه اتهووا ارتكووا ،جوورايم پووول شووويی  ،رشوووه،
اخووتالک و تزويوور مووورد محاكمووه قوورار گرفتوه انوود .از ايوون تعووداد ( )6توون آنووان بووه
نسوبت عود وجوود داليول کوافی الوزا برائوت و ( )3تون موورد محاكموه قرارگرفتوه
وبه مجازات هاي مختلف حبس قرار بيل محكو گرديده اند.
حبس يکماه الی يکسال  8نفر.

حبس پنر الی پانزده سال  8نفر

محکومين جرايم نقد 8نفر

جدول شماره ( )2بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
سنگین ناشی از فساد اداری والیت کابل
تعداد متهم

برائت

3

9

اختالک
۳
وتزوير
مجموعه

تعداد محکو

8

8

يو ماه الی
يو سال
حبس

۲

پولنويی

8

3

 3 - 8سال
حبس

۷

وساطت
دررشوت

8

2

2

8

 83 - 3سال
حبس

شم
اره

نوی
قضيه

تعداد
قضيه

28 - 83
سال حبس
محکومين
جرايم نقدی

تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی

8

جريمه نقدی

$337

3
8
6

3

8
1
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 :3خالصه نمونه های از حکم صوادره محکموۀ ابتدائيوه مبوارزه بوا جورايم سون ين
ناشی از فساد اداری واليت کابل
حکم محر 2027/2/3
محکوميووت يووو توون از کارمنوودان اسووبق صووندوق انکنووافی زراعووت افغانسووتان بووه
اتها مبل )(28560000افغانی
کارمند اسبق صندوق انکنافی زراعت افغانستان که درچوکوات وزارت زراعوت
فعاليووت داشووت بووه توواري  27اپريوول سووال  1020مبل و  17230000افغووانی پووول
صندوق انکناف زراعت را از بانو بين المللی افغانستان اخذ وفورار نمووده بوود
که بعدا ً از واليت بل گرفتار وبه ارگانهای عدلی وقضائی معرفی گرديد.
قضيه بعداز تکميل تحقيقات ابتدائی محول محکمه ابتدائيه اختصاصی رسويده گوی
به جرايم سن ين فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضوائی موحر
 2027/2/3موووتهم را در قضووويه اخوووتالک مبلووو  17230000افغوووانی بوووا در نظووور
داشت ماده  27کود جزاء وطبق هدايت مواد ( )137و ( )170قانون جوزاء بوا در
نظر داشت فقره ( )2ماده ( )27کود جزاء به مدت پنر سال ويکمواه حوبس تنفيوذی
و رد مبل  17230000افغانی وجزای نقدی معوادل آن ،در قسومت تزويور توذکره
تابعيت طبق بند ( )2فقره ( )2ماده ( )307کود جزاء با رعايت ماده ( )27قوانون
موذکور بوه مودت يکسوال وشوا مواه حوبس تنفيوذی ،در اتهوا تزويور جوواز شورکت
وفق بند ( )7فقوره ( )2مواده ( )307کوود جوزاء بوه مودت يکسوال وشوا مواه حوبس
تنفيذی ودر موارد اتهوا تزويور امضواء وفوق بنود ( )1فقوره ( )2مواده ( )307کوود
جزاء به مدت يکسال وشنماه حبس تنفيذی محکو کرد واز آنجوا کوه جورايم فووق
الذکر با هم مورتب وغيور قابول تجزيوه وبوه هودف اخوتالک صوورت گرفتوه جوزای
جر اختالک يعنی پونر سوال يکمواه حوبس تنفيوذی ورد پوول اخوتالک شوده وجوزای
نقوودی معووادل آن کووه شووديد توور اسووت طبووق موواده ( )70کووود جووزاء از ابتوودای ايووا
نظارت وتوقيفی بااليا قابل تطبيق وتنفيذ می باشد.

د)گزارش و فعالیتها قضائی محکمه استیناف جرایم سنگین
ناشی از فساد اداری والیت کابل
محكموۀ اسوتيناف مبوارزه بوا جورايم سون ين ناشوي از فسواد اداري واليوت
كابوول از توواري 8337/8/3الووی  8337/2/38بووه تعووداد ( )5دوسوويۀ جرمووي
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مربوط به جورايم ناشوي از فسواد اداري را موورد رسويدگي قضوائي قورار داده کوه
در ارتباط به اين دوسيه ها به تعداد ( )14نفر به اتها ارتكا ،جورايم پوول شوويی
 ،رشوووه ،اخووتالک و تزويوور مووورد محاكمووه قوورار گرفتوه انوود .و بووه مجووازات هوواي
مختلف حبس قرار بيل محكو گرديده اند.
حبس يکماه الی يکسال 2نفر.

حبس يکسال الی پنر سال سال  3نفر.

حبس پنر سال الی پانزده سال2نفر

حبس پانزده سال الی بيست سال 8نفر.

محکومين جرايم نقد  3نفر

جدول شماره ( )6بیانگر آمار محکومین محکمه استیناف مبارزه با جرایم
سنگین ناشی از فساد اداری والیت کابل
شماره

تعداد قضيه

تعداد متهم

5

14

14

مجموعه

برائت

5

پولنويی

8

3

3

تعداد محکو

3

اختالک

8

3

3

يو ماه الی
يو سال حبس

۳

سوه استفاده از
صالحيت وظيفوی،
وتزوير

8

8

8

 3 - 8سال
حبس

۲

اختالک وتزوير

8

8

8

 83 - 3سال
حبس

۷

سوء استفاده از
صالحيت وظيفوی

8

8

8

 28 - 83سال
حبس

نوی قضيه

محکومين جرايم
نقدی

تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی

جريمه نقدی

8
380888
$

8
8
2

8

8

8
3

2

3

2

1

6

330380
$
$3203
850593
$

 :3خالصووه نمونووه ای از حکووم صووادره محکمووۀ ابتدائيووه مبووارزه بووا جوورايم سوون ين
ناشی از فساد اداری واليت کابل
حکم مور 8337/8/23
محکوميت شواروال اسوبق واليوت هورات و شوا تون از کارمنودان اينوان بوه اتهوا
اختالک
شاروال مذکور زمانيکوه بوه عنووان شواروال واليوت هورات مقورر گرديود بوا تعوين
گروپ کاری منخن با استفاده از موقف وظيفوی دارائی های شواروالی واليوت
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هوورات را اخووتالک و دسووت بووه يووو سلسووله اقوودامات غيوور قووانونی زد کووه موووارد
قضايای سوء استفاده از صالحيت وظيفووی و اخوتالک کوه در سوال هوای ،2023
 2022و  2023به وقوی پيوسته قرار بيل اند:
چهووار موووارد اخووتالک کووه مجموعووا مبل و  438308دالوور امريکووای را
-1
احتوووا مووی نمايوود و تخريووب منووازل موورد کووه از قبوول اسووتمالا شووده و تخريووب
دوکاکين دارای ارز تاريخی به اتها شاروال.
سه مورد اختالک به اتها آمر مالی و اداری شاروالی هرات.
-2
يو مورد اختالک به اتها چهار تن از کارمندان شاروالی مذکور.
-3
 سه موارد اختالک به اتها يکتن از کارمندان دي ر آن شاروالی.-4
تخريب دوکاکين دارای ارز تاريخی بوه اتهوا سوه تون از کارمنودان آن
-5
شاروالی
دو مواد عد اطالی دهی به اتها يکتن از کارمندان دي ر آن شاروالی .
-6
در مورد اتهامات فوق از طرف څارنوالی اختصاصی جرايم سنکين فسواد اداری
مرکز عدلی و قضائی تحقيقات همه جانبه تکميل و بعد از اکمال پروسه تحقيوق و
اقامه دعوی متهمين غرض انفصال شرعی و قانونی به محکمه ابتدائيوه رسويدگی
به جرايم سن ين فساد اداری محول گرديده است.
محکموووه در جلسوووه قضوووائی موووور  2023/21/17خوووويا - 2 :شووواروال اسوووبق
واليت هرات را در قضيه اختالک مبلو  220هوزار دالور امريکوائی طبوق هودايت
فقره ( )2ماده ( )137و ماده ( )170قوانون جوزا و رعايوت مواده ( )27کوود جوزا
به مدت  2سال و يکماه حبس تنفيذی و رد پول اختالک شوده و در موورد اخوتالک
مبل و  220هووزار دالوور امريکووائی طبووق هوودايت فقووره ( )2موواده ( )137و ()170
قانون جزا با رعايت ماده ( )27کود جزا به مدت  2سال و يکماه حوبس تنفيوذی و
رد پوووول اخوووتالک شوووده و در قسووومت اخوووتالک مبلووو  0300000افغوووانی و مبلووو
 33770دالر امريکائی مطابق هدايت فقره ( )2ماده ( )137و ماده ( )170قانون
جزا بوا رعايوت مواده ( )27کوود جوزا بوه مودت  2سوال و يکمواه حوبس تنفيوذی ورد
پول اختالک شده و در اتها تخريوب منوازل رهاينوی مورد کوه از قوبال اسوتمالا
شده طبق هدايت فقره ( )1ماده ( )172قانون جزا و رعايت فقوره ( )0مواده ()23
و ( )27کود جوزا بوه مودت يکسوال و يکمواه حوبس تنفيوذی و جبوران خسواره وارده
مبلو  2027070افغوانی و در خصوووه تخريوب دوکواکين دارای ارز توواريخی
طبق هودايت مواده ( )73قوانون حفوظ آروارفره ی و تواريخی و رعايوت مواده ()27
کود جزا به مدت  0ماه حبس تنفيذی محکو به مجازات گرديده است.
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 -1سه تن از کارمنودان دي ور ايون اداره را در اتهوا شورکت در تخريوب دوکواکين
دارای ارز تاريخی طبق هدايت ماده ( )73قانون حفظ آرار فرهن ی و تواريخی
با رعايت ماده ( )27و ( )22کود جوزا هور واحود را بوه مودت سوه ،سوه مواه حوبس
تنفيذی محکو بوه مجوازات نمووده اسوت .هوم چنوان بوه جبوران خسواره وارده مبلو
 12177037افغوووانی ازبابوووت تخريوووب دوکووواکين و هوووم چنوووان مبلووو 22273213
افغانی بابت جبران خساره عود حصوول کرايوه دوکواکين هوای تخريوب شوده طوور
علی السويه محکو به مجازات کرده است.
 -0يکتن دي ر از کارمندان شاروالی واليت هرات در خصوه قضويه اخوتالک
مبل  10مليون افغانی طبوق فقوره ( )2مواده ( )137و ( ) 170قوانون جوزا و مواده
( )27کود جزا با رعايت مواده ( )27کوود موذکور و فقوره ( )1مواده ( )102قوانون
اجووراآت جزائووی بووه موودت  2سووال و يکموواه حووبس تنفيووذی و جووزای معووادل پووول
اختالک شده و متهم مذکور مجموعا طبق ماده ( )72کوود جوزا بوه مودت  20سوال
و دو ماه حبس تنفيذی و جزای نقدی معادل پول اختالک شده محکو به مجوازات
گرديده است.
 -3يکتن از کارمندان دي ر در قضيه عد راپور دهی دومورد پول هوای تضومين
آفر و پول های عوايد شاروالی طبوق فقوره ( )2مواده ( )202کوود جوزا بوا رعايوت
جووز ( )2فقووره ( )1موواده ( )2قووانون جلوووگيری از پووول شوووئی و عوايوود ناشووی از
جوورايم بووا رعايووت بنوود ( )2جووز ( )،بخووا ( )3مقوورره تنظوويم فعاليووت صوورافان و
فراهم کننوده گوان خودمات پوولی بوا رعايوت مواده ( )27کوود جوزا و فقوره ( )2مواده
( )107قانون اجراات جزائی در هر موارد بوه پرداخوت مبلو  200هوزار افغوانی
که مجموعا مبل  100هزار افغانی می شود به جزای نقدی محکو شده.
اما قضيه نسبت عود قناعوت متهموين محوول محکموه اسوتيناف رسويدگی بوه جورايم
سووون ين فسووواد اداری واليوووت کابووول گرديوووده محکموووه در جلسوووه قضوووائی موووور
 2027/2/12طبق هدايت ماده ( )23قانون تنکيل وصالحيت قوه قضائيه فيصوله
محکمه ابتدائيه را در مورد مجازات:
 -2شاروال اسبق واليت هرات مورد تائيد قرار داده است.
 -1حکم در قسمت يکتن از متهمين دي ر در خصوه اشتراا دراختالک مبلو
 220هووزار دالوور امريکووائی پووول تضوومين آفوور طبووق فقووره ( )2موواده ( )137قووانون
جزا با رعايت ماده ( )27کود جزا و ماده ( )27کود مذکور که از طرف محکمه
ابتدائيه به مدت  2سوال و يکمواه حوبس تنفيوذی صوادر گرديوده بوود تخفيفوا تعوديل و
136

قضاء

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

استينافا متهم را در قضيه متذکره طبق موواد فووق بوا در نظور داشوت مواده ()123
کود جزا به مدت يکسال و شا ماه حبس تنفيذی محکو به مجازات نموده است.
 -0در قسوومت دوتوون از متهمووين دي وور در قضوويه اشووتراا در تخريووب دوکوواکين
دارای ارز تاريخی ،در قسمت جبران خساره حکم محکمه ابتدائيوه موورد تائيود
قرار گرفته اما در مورد مجوازات فزيکوی تخفيفوا تعوديل و اسوتينافا متهموين را در
قضيه فوق به مدت يو ،يو ماه حبس تنفيذی محکو به مجازات نموده است.
و در قسووومت يکوووتن از متهموووين دي ووور در قضووويه تجووواوز از صوووالحيت
-3
وظيفوی طبق فقره ( )1ماده ( )172قانون جزا با رعايت مواده ( )27کوود جوزا و
فقره ( )2ماده ( )107قانون اجراآت جزائی به مدت يکسال و يکماه حبس تنفيوذی
حکم محکمه ابتدائيه مورد تائيد قرار گرفتوه اموا در موورد اسوترداد پوول اخوتالک
شووده مبل و  220هووزار دالوور امريکووائی 220 ،هووزار دالوور امريکووائی 03 ،مليووون
افغانی و  33770دالر امريکوائی و جوزای نقودی معوادل آن کوه طبوق مواده ()170
قانون جزا با رعايت مواده ( )27کوود جوزا از طورف محکموه ابتدائيوه صوادر شوده
طبق هدايت ماده ( )23قانون تنکيل و صالحيت قوه قضوائيه بوا رعايوت مصووبه
شماره ( )2070مور  2023/22/10شورای عالی ستره محکمه بنا بر خطوا در
تطبيووق قووانون تعووديل و طبووق موواده ( )027کووود جووزا بووا رعايووت موواده ( )27کووود
مذکور و استراد مبل فوق عليه شاروال اسبق واليت هرات حکم گرديده اسوت .و
فيصله محکمه ابتدائيه در مورد مکلف نمودن مراجذ تحقيق و اقامه دعوی مجودد
در قضووايای سوووء اسووتفاده در قوورار دادهووای اعمووار و کرايووه  237بووا ،دوکوواکين،
عامل تزوير و استعمال کننده چو تزويوری يکوتن از متهموين در قضويه اخوتالک
مبل و  838888دالوور امريکووائی و تعقيووب عوودلی نماينووده مسووتوفيت در خصوووه
تخريب آرار تاريخی و يکتن دي ر در قضيه اختالک مبل  28مليون افغانی طبوق
ماده ( )33قانون اجراآت جزائی مورد تائيد قرار گرفته است.
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در راستای مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر
الووف :گووزار اجووراآت قضووائی محکمووۀ ابتدائيووۀ مبووارزه عليووه مسووکرات و مووواد
مخدر واليت کابل
گزار
.8
محكموووۀ ابتدائيوووۀ مبوووارزه عليوووه مسوووكرات و موووواد مخووودر واليوووت كابووول از تووواري
( 8337/2/8الوووی  )8337/2/38تعوووداد ( )32دوسووويۀ مربووووط بوووه انووووای موووواد
مخوودر را مووورد رسوويدگي قضووائي قوورار داده و در مووورد آنهووا فيصووله هووای الز
صادر نموده اسوت .در ارتبواط بوه ايون قضوايا ( )33نفور بوه اتهوا قاچواق و انتقوال
مواد مخدر مورد محاكموه قورار گرفتوه از ايون تعوداد ( )2تون آنوان بوه نسوبت عود
وجود داليل کافی الزا برائت و( )37تن قرار بيل مجازات گرديده اند:
حبس  8الی  3سال 38نفر.

حبس  3سال الی  83سال 28نفر.

حبس  83الی  28سال 3نفر.

در ارتباط به محاکمات فوق الذکر حکم بوه محوو مقودار ( )3733/733کيلووگرا
انوای مواد مخدر نيز صادر شد.

جدول شماره ( :)1آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و
مواد مخدر والیت کابل در ماه ثور سال 1931
شماره

نوی قضيه

تعداد
قضيه

مقدار مواد

تعداد
متهم
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تعداد
برايت

تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی
تعداد
- 83
-3
3-8
محکو
سال
28
83
سال
سال
حبس
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حبس

حبس

8

هيروئين

33

280/73

33

32

20

88

3

2

چرک

3

83238/03

0

0

3

3

3

مورفين

8

8388

8

3

ترا

0

283/033

82

82

7

3

3

موادکيمياوی
منروبات
الکولی

2

8273ليتر

3

3

2

8

8

238ليتر

8

8

8

32

3733/733

33

37

38

3

مجموعه

8

8
8

2

28

8

3

 .2خالصووووووه حکووووووم صووووووادره محکمووووووۀ ابتدائيووووووه مبووووووارزه عليووووووه مسووووووکرات
وموادمخدرواليت کابل.
حکم مور 2027/1/2
ده سال حبس به اتها قاچاق مقدار  030کيلو گرا چرک
به اساک اطالی تليفوونی موديريت اطالعوات و تحقيقوات بوه موديريت مبوارزه عليوه
مواد مخدر قوماندانی امنيه واليت نن رهار مبنی بر اينکه در يکعراده موتر نووی
کاستر يوو مقودار موواد مخودر جاسوازی و قورار اسوت از واليوت کابول بوه واليوت
نن رهار انتـقال گردد موظفين مديريت مبارزه عليه مواد مخودر واليوت نن رهوار
بووا اخووذ اطووالی در سوواحه درونتووه چيووو پاينووت افووراز نموووده وواسووطه متووذکره را
تیبيووت وتوقووف و غوورض تالشووی دقيووق واسووطه را بووه مووديريت مبووارزه عليووه مووواد
مخدر انتقال ميدهد که در نتيجوه تالشوی مقودار  338کيلوو گورا موواد مخودر نووی
چرک بدست امده و به ارتباط قضيه دو تن دست ير گرديده است.
قضووويه بعووود از تکميووول تحقيقوووات ابتووودايی محوووول محکموووه ابتدائيوووه مبوووارزه عليوووه
مسووکرات و مووواد مخوودر واليووت کابوول گرديووده محکمووه در جلسووه قضووايی مووور
 8337/2/3متهمين را در قضيه قاچاق انتقال مقدار  338کيلو گرا چرک وفق
هدايت بند ( )7فقره يو ماده ( )383کود جزا و با رعايت مواده ()7کوود موذکور
هر واحد از ابتدای ايا نظارت و توقيفی به مدت ده ده سال حبس تنفيوذی محکوو
به مجازات نموده هکذا به مصادره يوو عوراده واسوطه عامول موواد مخودر طبوق
ماده  380کود جزا و دوسيت موبايل مذ سويمکارت هوای ان و مقودار  338کيلوو
گرا چورک بدسوت اموده از نوزد متهموين مطوابق مواده  32قوانون جديود مبوارزه بوا
مسکرات و مواد مخدر نيز اصدار حکم گرديد
ب :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات
و مواد مخدر والیت کابل
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 .8گزار
محكمووۀ اسووتيناف مبووارزه عليووه مسووكرات و مووواد مخوودر واليووت كابوول از توواري
( 8337/2/8الوووی  )8337/2/38تعوووداد ( )30دوسووويۀ مربووووط بوووه انووووای موووواد
مخدر را مورد رسيدگي قضوائي قورار داده و در موورد آنهوا فيصوله صوادر نمووده
است .در ارتباط به اين قضايا  ،به تعداد ( )30نفر بوه اتهوا قاچواق و انتقوال موواد
مخدر گرفتار شده از اين تعداد ( )3تن آنان به نسبت عد وجود داليل کافی الوزا
برائت و()33تن قرار بيل مجازات گرديده اند.
حبس  8الی  3سال 23نفر.

حبس  83 – 3سال 82نفر.

و حبس  28 – 83سال 82نفر.

همچنووان بووه ارتبوواط قضووايای فوووق الووذکر مقوودار ( )83833/838کيلوووگرا مووواد
مخدر کنف و ضب گرديده است.

جدول شماره ( )2بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با مسکرات
و مواد مخدر والیت کابل طی ماه ثور سال  1931می باشد
تصميم قضائی
تعداد محبوک به حبس تنفيذی

شماره

نوی قضيه

تعداد
قضيه

مقدار مواد

تعداد
متهم

تعداد
برائت

تعداد
محکو

3-8
سال
حبس

-3
83
سال
حبس

- 83
28
سال
حبس

8

هيروئين

87

837/388

87

8

83

88

3

2

2

چرک

88

2802

88

8

88

3

3

3

مورفين

2

38/80

2

3

ترا

83

88330/3

83

3

موادکيمياوی

3

338ليتر

اتفاق درجر

8

2
83

3

3

3

3

8

8

8
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83833/838

30

3

3

3

33

23

82
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.2خالصوووووه ازحکوووووم صوووووادره محکموووووۀ اسوووووتيناف مبوووووارزه عليوووووه مسوووووکرات
وموادمخدرواليت کابل.
حکم مور 13/1/2027
پنر سال حبس به اتها قاچاق مقدار  80288کيلو گرا هيروئين
به تاري  8333/88/8موظفين مديرت امنيت فضائی و انسداد قاچاق قومنودانی
پوليس سرحدی ميودان هووائی حامود کورزی در جريوان چوو و کنتورول مسوافرين
در قووره ول دو ميوودان هوووائی حينکووه يکووتن مسووافر بيووو دسووت داشووته ا را در
داخل ماشين اکسوری مي وذارد موورد شوو مووظفين مربووط قورار گرفتوه و سوپس
بيو وی را مورد تالشی قرار ميدهد که درنتيجه از قسمت تحتانی بيو متوذکره
مقووودار  80288کيلوووو گووورا هيوووروئين بدسوووت موووی ايد.وبوووه ارتبووواط قضووويه يکوووتن
دست يرمي ردد.
قضويه بعود از تحقيقوات ابتودايی محوول محکموه ابتدائيوه مبوارزه عليوه مسووکرات و
موووواد مخووودر واليوووت کابووول گرديوووده محکموووه ابتدائيوووه در جلسوووه قضوووايی موووور
 8333/82/83خوووويا موووتهم را در قضووويه انتقوووال مقووودار  80288کيلوووو گووورا
هيروئين طبق صراحت بند ( )3فقره ( )8ماده  382کود جزا با در نظور داشوت
مواد ()283و( )283کود موذکور از ابتودای ايوا نظوارت و تووقيفی بوه مودت پونر
سال حبس تنفيذی محکو به مجازات نموده است و همچنان دو سيت موبائيول موذ
سوويمکارت هووای ان مبلوو  288دالوور امريکووائی و سووه هووزار کلوودار هنوودی وفووق
صراحت ماده ( )83قانون مبارزه عليه مسکرات و موواد مخودر قابول مصوادره و
مطابق ماده ()83قانون مذکور به محو مقدار  80288کيلو گرا بدسوت اموده نيوز
اصدار حکوم گرديوده اموا قضويه نسوبت عود قناعوت موتهم محوول محکموه اسوتيناف
مبووارزه عليووه مسووکرات و مووواد مخوودر واليووت کابوول گرديووده محکمووه در جلسووه
قضايی مور  8337/2/23خوويا متکوی بوه حکوم مواده ( )33قوانون تنوکيل و
صالحيت قوه قضائيه و طبق فقره ( )2ماده ( )87قوانون مبوارزه عليوه مسوکرات
و مواد مخدر و کنترول ان با رعايت فقره ( )8ماده  237قوانون اجوراآت جزائوی
فيصله محکمه ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و موواد مخودر را موورد تائيود قورار
داده است.
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