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 23/4/1397( مورخ   823 - 747متحدالمال شماره) 
 داراالنشاء شورای عالی :

است محکمه استیناف والیت کابل بتأسی از هدایت مقام محترم ریاست دولـت  ری
جمهوری اسالمی افغانستان و گزارش نهاد های مطبوعاتی، تحقیقـاتی و اجتمـاعی   
مبنی بر وجود سرگردانی و آزار و اذیت بازماندگان شهدای نهـاد هـای امنیتـی،    

دا و رسـانیدن حقـوو و   سازی و ساده سازی پروسه تثبیت ورثه شه هپیشنهاد کوتا
تا در تثبیت فوت و حصر بازمانـدگان   راتقدیم داشتامتیازات آنان به وارثین شان 

از بازماندگان شان، پروسه تثبیت وثایق شـهدا در محـاکم و    ینفقه خور و دلجوی
آمریت های ثبت اسناد بطور خاص و از سایر وثایق حصر وراثت و وصایت خط هـا  

طرزالعمل خاص ترتیب و تصـویب   ،هولت در ترتیب آنتفکیک و بمنظور ایجاد س
شورای عالی ستره محکمه در سرعت در ترتیب وثایق شهداء گردد،   شود تا باعث
  رهنمود ذیل را به تصویب رسانید: 356طی مصوبه  12/4/1397جلسه مورخ 

)) رهنمود ترتیب وثیقه تثبیت بازمانده گان مستحق )نفقه خور( شـهدای امنیتـی و   
 عی:  دفا

این رهنمود به هدف ساده سازی پروسه تثبیت بازمانده گان مسـتحق)نفقه خـور(   
 شهدای ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور به متن ذیل ترتیب میگردد:

ترتیب وثیقه متذکره بدون مکتوب رسمی وزارت ها و ادارات مربـو  جـواز    -۱
 ندارد.
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امنیتی و دفاعی از وزارت بعد از مواصلت مکتوب و یا راپور شهادت نیروهای  -۲
ها و ادارات مربوطه ، یکی از وارثین مستحقین )نفقه خور( آنهـا شـهرت تعـداد    
بازمانده گان مستحق )نفقه خور( را با ذکر مشخصات تذکره تابعیت و در صـورت  
عدم موجودیت تذکره تابعیت با ذکر سن، مشخص و طی عریضه مطبوع به محکمه 

 ایق تقدیم نمایند.و یا آمریت ثبت اسناد و وث

محاکم یا آمریت های ثبت اسناد و وثایق ، وثیقه متذکره را صرف از شـهادت  -۳
دو نفر شاهدان ترتیب و عنداللزوم ضمن وثیقه مذکور به نصب وصی تجویز اتخـاذ  

 و نیز ترتیب وثایق وکالت خط آنان همزمان صورت گیرد.

وثیقه متذکره جهت تثبیت  محاکم و آمریت های ثبت اسناد و وثایق حین ترتیب-۴
هویت و محل اقامت بازمانده گان شهداء به شهادت شاهدان اکتفـا نمـوده و از   

 ارسال و مرسول استعالم ها خود داری نمایند.

در ذیل وثیقه تحریر گردد که وثیقه متذکره ، صرف در حصه اخـذ حقـوو و   -۵
ر اعتبـار بـوده و در   امتیازات بازمانده گان مستحق شهدا مندرج قانون مربو   مدا

 سایر موارد فاقد اعتبار است.

، وصایت خـط بـرای )مقـر( و     درج نمرات تذکره ، در ترتیب وکالت خط-۶
 ( امر حتمی میباشد.)مقرله

محاکم و یا آمریت های ثبت اسناد و وثایق مکلف اند اصل وثایق مرتبه در زمینه -۷
قانونی آنها قـرار داده و نقـل    را به اختیار بازمانده گان مستحق شهداء و یا وکیل

مصدو آنرا غرض اجراأت رسمًا به ادارات ذیربط ارسال و ادارات ذیربط برویـت  
 نقل مصدو آن اجراأت بدارند.

مصوبات قبلی شورایعالی که در تناقض با این رهنمود قرار داشته باشند ، ملغی  - ۸
 میباشد.((
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 د.((ی اخبار گردموضوع به جمیع محاکم و ادارات ذیربط متحدالمااًل
 11/4/1397( مورخ   746 - 673متحدالمال شماره) 

 داراالنشاء شورای عالی :
مقـام   11/2/1397را به جلسه مورخ  ای ریاست داراالنشاء شورایعالی پیشنهادیه 

 محترم شورایعالی ستره محکمه به متن ذیل تقدیم نموده است:

خصومت "محاکم مماثل" طبق قـانون  ))از آنجائیکه فیصله های نهائی مبنی به ترک 
باالثر مطالبه محکوم علیه قضیه تابع پروسه تجدید نظر خواهی بوده و یک قسـمت  

هـم   یقابل مالحظه  قضایای تجدید نظر خواهی ناشی از همین بابت بوده  و از طرف
اکثرًا همچو قضایا در جلسات شورای عالی به دلیل اینکه در مـا هیـت موضـوع    

 و محـا کـم بنابراینکـه   تی صورت نگرفته مواجه به لغو میگردد رسیدگی محاکما
که گویـا ولـی ،    یاصحاب دعاوی قضایای شانرا تعقیب نمی نمایند و به بهانه  های

وصی ، قیم و یا هم وکیل مربو  دعاوی شان را عند المحکمه تعقیب نه نموده انـد  
ی مـدنی بـه   (قانون اصول محاکمات169و 168محاکم بدون در نظر داشت مواد)
و عارض  تجدید نظر خواه می گردد کـه   مینمایندفیصله های ترک خصومت اقدام 

این موضوع از یک طرف سبب پریشانی اصحاب دعاوی گردیده و از طرف دیگـر  
 باعث تراکم کاری در بخش تجدید نظراین ریاست میگردد((

هدایت  ذیاًل 11/2/1397( مورخ 183مقام محترم شورایعالی طی تصویب شماره )
 فرمودند :

))متن پیشنهاد تائید است ، محاکم غرض جلوگیری از سرگردانی اصحاب دعـاوی  
(قانون اصول محاکمات مدنی را جـدًا  169و 168و قانونیت روند محاکمه مواد)

رعایت نموده سعی نمایند تا  موضوع را در ماهیت دعوی رسیدگی نموده و بـه آن  
 حاکم متحدالمااًل اخبار گردد((نقطه پایان دهند موضوع به عموم م
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متن تصویب فوو بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیـات و مراجـع مربـو     
متحدالمااًل اخبار شد تا آنرا به مراجع ذیربط تعمیم نموده مطابق آن اجراآت مقتضی 

 و قانونی بعمل آرند. 
 9/5/1397( مؤرخ 971-897متحدالمال شماره )

 یداراالنشاء شورای عال
راحسـب ذیـل    یریاست های تدقیق ومطالعات وتفتیش قضائی ستره محکمه مراتب

 ند:اعنوانی مقام محترم ستره محکمه تقدیم داشته 
که هیئت های مؤظف این ریاست غرض تفتـیش عـادی وبررسـی    ی)) محترما! حین

موضوعات اقتضائی به محاکم استیناف والیات سفر می نماینـد اکثـرًا مـراجعین    
اوی عرایض وشکایات خود ها را راجع به موضوعات مربو  خـویش  واصحاب دع

در عرصه های مختلف تقدیم مفتشین قضائی اعزامی نموده وخواهان بررسـی مـی   
گردند از اینکه همچو موارد در مقررات موضوعه این ریاست مسکوت عنه می باشد 

میـل مـی   در زمینه طالب هدایت مقام عالی بوده طوریکه هدایت فرمایند موجب تع
 باشد.((

مقـام محتـرم سـتره     30/4/1397مطلب مندرج پیشنهاد حسب هدایت تاریخی 
مقام محترم شورایعالی مطرح وطی تصویب  31/4/1397محکمه در جلسه مؤرخ 

 ( هدایت ذیل صدور یافت:440شماره )
))به منظور رسیده گی بموقع وهمه جانبه به مطالبات وخواستهای اصحاب دعـاوی  

الیات، مفتشین قضائی ریاست تفتیش قضائی ستره محکمه که به هدف وعرایض در و
انجام تفتیش های عادی واقتضائی به والیات اعزام می گردنـد در کنـار وظـایف    
مربو  شان شکایات مستدل اصحاب دعاوی در محاکم را نیز استماع نماینـد ودر  

قـام محتـرم   مبه حل مشکل شان درحدود صالحیت های قانونی اقدام وآنچه را که 
ستره محکمه ارتبا  می گیرد به مرکز گزارش دهند، موضوع به جمیـع محـاکم   

 متحدالمال گردد((
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هدایت فوو مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدین وسیله بـه عمـوم محـاکم    
استیناف والیات ومراجع مربو  متحدالمااًل اخبار گردید تا آنرا به مراجـع ذیـربط   

 لموقع مطابق آن اجراآت مقتضی وقانونی به عمل آرند.خویش تعمیم نموده عندا

 
 8/5/1397( مورخ   897 - 724متحدالمال شماره) 

 داراالنشاء شورای عالی :
 ورزیده مواصلت ذیل بشرح  پروان والیت استیناف محکمه محترم ریاست استهدائیه
 :است
 شـنهادیه پی طـی  ریاست این  استیناف عامه حقوو و مدنی دیوان محترم ریاست))

 داشـته  تقدیم اینریاست عنوانی را ذیل شرح 10/3/1397 مؤرخ (87/81)شماره
 .است
 مکتـوب  اثر از که شما 21/2/1397 مورخ(911) شماره مکتوب بارتبا  محترما
 اجرائیه عمومی مدیریت ارتبا  و اسناد مدیریت 15/2/1397 مورخ(1921) نمبر

 مـورخ (655) نمبـر  کتـوب م بـه پاسـ    کابل والیت استیناف محکمه ریاست
 طوریکـه  است: تقدیم استهداء ذیاًل زمینه صدوریافته ، در دیوان این 10/2/1397

 بالوکاله مدعی(مصاحب) الدین امام میشود اندازی نظر فوو مکاتیب مندرج بموارد
 نـو  شـهر  واقع ستاره هوتل به مسمی منزل بلند و حویلی بند در یک موازی ادعای
 نمبـر  قبالـه  ابطاـل  و جعـل  و جایـداد  مربـع  متـر (797) مساحت به کابل
 مهـر  علیـه  را کابل نو شهر وثایق محکمه مرتبه 1/5/1362مورخ(120بر876)

 نمـوده  الدین سراج و احمد صدیق یک هر وکیل بالوکاله علیه مدعی" وثیق" الدین
 -12) شـماره  نهـایی  قطعـی  فیصـله  فـوو  نمبر قباله ابـطال به نتیجه در که

 پروان والیت استیناف محکمه عامه حقوو و مدنی دیوان  3/9/1394 مورخ(145
 کنده به ابطال حکم معامله رابطه در اما است گردیده صادر مماثل محکمه حیث به

 را مکـاتیبی  که است دوم بار این کابل والیت استیناف محکمه ریاست متذکره قباله
 نظـر  ابراز چنین عموضو در و ارسال پروان والیت استیناف محکمه ریاست عنوانی
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 بعد ابطال حکم معامله شود مالحظه م.م.ا.و(320) ماده محتوی گاه هر»اند نموده
 صورت است حاکمه محکمه که مربو  محکمه رئیس توسط شدن نهایی و قطعی از

 دارد وجـود  زمینه در مصوبه بازهم باشد شده تبدیل محکمه رئیس گاه هر و میگیرد
 مـاده  از میشود دیده طوریکه اما «نمی نماید را ومرسول ارسال ایجاب موضوع و
 ذیـل  دالیـل  بنـابر  کابل والیت استیناف محکمه ریاست برداشت م.م.ا.و(320)

 . نمیشود فهمیده
 مربـو   محکمـه  و است رفته تذکر مربو  محکمه متذکره ماده در اینکه اواًل-1

 نـه  یـده گرد ترتیب آن قضائی حوزه در نظر مورد سند که است ذیصالحی محکمه
 . حاکمه محکمه

 صالحیت صاحب که والیت همان محکمه در دوسیه هر که اینست قاعده دوم -2
 از تعـداد  یـک  مماثل محکمه بحیث تفویض بنابر استثناء اما میگردد بررسی است
 قاعـده  بر ناظر قانون مواد بناًء میگیرد قرار بررسی تحت والیات دیگر به ها دوسیه
 اسـت  رفتـه  تذکر قانون ماده در که مربو  محکمه اینکه ییعن استثناء بر نه بوده
 .دیگر محاکم نه بوده سند ترتیب محل محکمه همان
 وظیفـه  یک آن واصل کنده در سند یک ابطال خالصه معامله دیگر طرف واز -3

 طریق از جز به است دیگر والیت با موازی که والیت یک محکمه بناًء بوده اداری
 .ندارد را دیگر والیت مخزن و وظایف رد تشبث صالحیت ،نیابت

 محکمـه  ستره شورایعالی 1/9/1386 مورخ(670) مصوبه متن در همچنان و -4
 تحـت آن  کنـده  و سـند  ذیل در ابطال حکم خالصه) که است شده داده هدایت
 (میشود رسانیده مربو  محکمه رئیس امضاء به و معامله هیأت نظریک
 هیئـت  یـک  نظـر  تحت سند یک ابطال حکم خالصه معامله که شود می فهمیده
 .میگیرد صورت
 والیـت  از آیـا  گردد توظیف والیت کدام از مذکور هیئت که نمیشود فهمیده بناًء
 .گردید پیشنهاد محترم مقام به استهداء فوو مراتب پروان والیت یا کابل
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 و تـدقیق  محتـرم  بریاسـت  نظـر  ابراز غرض آن ضمایم معه جنسًا فوو استهدائیه
 ابـراز  ذیـالً  مورد در را خویش تدقیقی نظر محترم اداره آن گردید محول لعاتمطا

 :اند نموده
 قبالـه  یـک  ابطال به مماثل محکمه بحیث پروان والیت استیناف محکمه ریاست))

 نموده استهداء سند کنده به ابطال حکم خالصه معامله بارتبا  و نموده حکم اصدار
 و باشـد  می حکم کننده صادر محکمه ، ذیصالح محکمه آن معامله مورد در که اند
 مـورد  که است گردیده ترتیب آن قضائی حوزه در نظر مورد سند که محکمه ای یا

 .گردید ارائه جواب ذیاًل
 همـان  مربـو   محکمه از مراد مدنی محاکمات اصول قانون(320) بماده مطابق
 را سـند  طالـاب بر مبنی نهائی و قطعی حکم مورد در که است ذیصالحی محکمه
 ذیل در را سند ابطال حکم خالصه معامله صالحیت محکمه همان باشد نموده صادر
 شـماره  مصـوبه  در آن اجـراآت  طریقـه  کـه  باشد می داراء وکنده سند اصل
 ((است گردیده تصـریح محکمه ستره محترم شورایعالی 1/9/1386(670)

 19/4/1397 مـورخ  هجلس در آن بر مرتب تدقیقی نظر و استهدائیه مورد مطلب
 :یافت صدور ذیل هدایت(388) شماره تصویب طی و مطرح شورایعالی محترم مقام
 بمراجـع  متحـدالماالً  موضـوع  است تائید مطالعات و تدقیق محترم ریاست نظر))

 ((گردد اخبار ذیربط
 مـورخ (670) شـماره  مصوبه از ومطالعات تدقیق محترم ریاست نظر در اینکه از
 ذریعـه  فـوو  مصـوبه  قابل تذکار است که است گردیده وریآ یاد 1/9/1386

 اسـتیناف  محـاکم  عمـوم  به 11/9/1386 مؤرخ(2875 -2820) متحدالمال
 شـماره  مصـوبه  مراتـب  بدینوسیله ، است گردیده اخبار مربو  مراجع و والیات

 والیـات  اسـتیناف  محـاکم  عموم به متحدالمااًل نیز19/4/1397 مؤرخ(388)
 عندالموقع نموده تعمیم خویش ذیربط مراجع به آنرا تا میگردد غابال مربو  ومراجع
 .آرند بعمل قانونی و مقتضی اجراآت آن مطابق

 10/5/1397( مؤرخ 1045 - 972متحدالمال شماره)
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 شورای عالی داراالنشاء
ریاست محترم محکمه استیناف والیت  2/3/1397( مورخ 138استهدائیه شماره )

 :استورزیده  فراه بشـرح ذیل مواصلت

( سه هزار جریب زمین واقع ربا  پریان ولسـوالی  3000)) موضوع غصب موازی)
کی شـاروال پیشـین هـرات و     زنده جان والیت هرات از طرف محمد سلیم تره

آمریت قضایای دولت ریاست عدلیه والیت هرات به  طریقبرادرش محمد طور ، از 
هرات تعقیب که در نتیجه به قـرار  دیوان حقوو عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

 ( جریـب 3000به دولتی بودن موازی ) 29/2/1393( مورخ 2فیصله خط نمبر)
حکم صادر که باالثر  عدم قناعت محکوم علیه  اوراو محول ریاست دیـوان   زمین

حقوو عامه استیناف والیت هرات گردیده و دیوان حقوو عامه استیناف هرات طی 
 29/2/1393( مـورخ  2فیصله نمبـر)  5/9/1393ورخ ( م30قرار قضائی نمبر)

بـاالثر فرجـام    .تائید نموده است  شده ،محکمه ابتدائیه را که به نفع دولت صادر 
و  ارجاعدیوان حقوو عامه مقام عالی ستره محکمه  به خواهی محکوم علیه ، اوراو 

 3/12/1393( مـورخ  1824در نتیجه غور  و بررسی با صدور قرار قضائی نمبر)
و اوراو غرض فیصله مجـدد   تصمیم اتخاذبه نقض فیصله و تصامیم محاکم تحتانی 

که ریاست دیوان حقوو  شده استبه ریاست محکمه استیناف والیت هرات ارسال 
 22/1/1394عامه استیناف والیت هرات با صدور قرار قضائی نمبـر اول مـورخ   

ـ  29/2/1393( مورخ 2فیصله خط نمبر ) ض و موضـوع را  محکمه شهری را نق
 1/6/1395( مورخ 5ابتداء تحت بررسی قرار داده و در نتیجه حسب فیصله نمبر)

به اکثریت آرا به نفع شخص فیصله صادر و یک نفر قاضی دیگر ، در مورد به نفـع  
محترم دیوان حقوو عامـه مقـام    محول ریاستدولت نظر مخالف داده که اوراو 

ـ  گردیدهعالی ستره محکمه  ( مـورخ  5ور و بررسـی فیصـله نمبـر)   که بعد از غ
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( مـورخ  238قرار قضائی نمبـر)  طبقمحکمه استیناف والیت هرات  1/6/1395
نقض و در نص قرار هدایت ارسال به ریاسـت محکمـه اسـتیناف     19/4/1396

که اوراو مذکور ذریعه مکتـوب نمبـر    داده شده والیت فراه، غرض فیصله مجدد
دولت ریاست عدلیه والیت فراه به  این  آمریت قضایای 26/1/1397( مورخ 61)

( مـورخ  40( الـی ) 1هم زمان متحدالمال شـماره )  مواصلت ورزیده ومحکمه 
( مـورخ  17ریاست داراالنشاء شورایعالی ذریعه مکتوب   شماره ) 15/1/1397
به این محکمه واصل و مشعر اسـت کـه در    29/1/1397بتاری   15/1/1397

ستیناف اختصاصی غصب امالک دولتی ایجاد گردیده زون غرب محاکم ابتدائیه و ا
یـا بـاالتر از آن باشـد    و( ده جریب 10)که  ، و موضوعات غصب امالک دولتی

صالحیت رسیده گی آنها مربو  محاکم اختصاصی میباشد و باید همان دوسیه ها از 
والیات مربو  زون غرب به محاکم اختصاصی غصب  امالک دولتی که مقر آن در 

 استیناف والیت هرات است ارسال گردد.محکمه 
 دوسـیه بنًاء روی جریان فوو هدایت و رهنمائی میخواهیم که صالحیت رسیده گی 

از ریاست محکمه استیناف اختصاصی زون غرب که در هرات میباشد اسـت یـا   
 مربو  دیوان مدنی و حقوو عامه استیناف والیت فراه؟((

نظر بریاست محترم تدقیق ومطالعات محول استهدائیه شماره فوو جنسًا غرض ابراز 
آن ، استهدائیه مشابه ریاست محترم محکمه اسـتیناف والیـت   بگردید که همزمان 

که مدققین قضائی ریاست محتـرم  شدجوزجان نیز بریاست تدقیق ومطالعات محول 
 (471تدقیق و مطالعات در مورد به ابراز نظر مبادرت ورزیـده و ذریعـه نامـه )   

 رض غور شورایعالی به این ریاست ارسال داشته اند.غ 13/4/1397
مقـام   19/4/1397و نظر تدقیقی مرتب بر آن در جلسه مورخ  واصله استهداأت

 (هدایت ذیل صدور یافت:412محترم شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره )
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ده جریب یا بیشـتر از ده   هاآن ی))آنعده قضایای غصب امالک دولتی که مدعی بها
محاکم متذکره  ، محاکم مماثل  گردیده باشد مین بوده و داخل صورتحالجریب ز
کـه درج صـورتحال    یاقدام نمایند، و آنعده  قضایای هافصل و رسیدگی آن به حل

نگردیده باشد جهت رسیدگی قضائی به محکمه خاص غصب امـالک دولتـی زون   
بط متحدالمااًل های مربوطه آن ارسال گردند، موضوع به تمام محاکم و ادارات ذیر

 اخبار گردد((
هدایت فوو مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عموم محاکم استیناف 
والیات و مراجع مربو  متحدالمااًل اخبار گردید تا آنرا به مراجع ذیـربط خـویش   

 .تعمیم نموده عند الموقع مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 تورعبداهلل عطائی   دوک

 گذشتهپیوست به          
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  قانون جزای بین المللیقانون جزای بین المللی
 
   کار اجباری در صفوف نیروهای دشمن -۵

اساسنامه محکمه جزای  8ماده  5/الف/2عناصر تشکیل دهنده این جنایت در فقره 
 بین المللی  جهانی وارد گردیده و چنین توضیح یافته است :

منازعه مسلحانه بین المللی واقع شـده و   درچارچوب –مورد نظر  -رفتار -1
 مرتبط به آن باشد. 

متهم یک یا چند شخص را با عمل ویا تهدید مجبور کرده اسـت کـه در    -2
عملیات نظامی علیه کشور ویا نیروهای کشور متبوع خود شرکت نماید ویـا بـه   

 نحوی به خدمت نیروهای دشمن گماشته شود.  

یـا چنـد کنوانسـیون از     شخص ویا اشخاص مزبور تحت حمایت یـک  -3
قرار داشته، و متهم نیز از این وضع آگـاهی داشـته    1949کنوانسیونهای "ژنیو" 

 است. 

جوهر اسـاسـی این جنایت همـانـا اجبار اسیر جنگی ویا هر شخص دیگـری  
است که مشمول حمایت یکی از کنوانسیونهای "ژنیو" بوده و مجبور می شود بـه  

کشور وی وارد شود. مفاهیم این ماده به اضـافه   خدمت در صفوف نیروهای دشمن
به همـین   1907توافقات الهای سال  23آنکه از اعراف بین المللی بوده در ماده 

مفهوم است، زیرا توافقات الهای نیز دولت محارب را از اجبار شهروندان "کشـور  
ن دشمن" برای مشارکت در جنگ علیه کشور متبوع آنان ممنوع میدارد، اگرچه ای

شخص ویا اشخاص قبل از آغاز جنگ به نحوی از انحاء در خدمت آن کشـورهم  
بوده باشند، زیرا جنگ علیه کشور متبوع کار غیراخالقی و خالف مروءت و وفـاء  
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به سرزمین وی است، گذشته از آنکه از نگاه قانون اینچنین شخص کـه بـه روی   
ن سبب است که اگـر  کشور خود سالح برداشته خائن به حساب می رود، و از ای

بدست نیروهای وطن خود گرفتار شود اسیر جنگی نبوده، بلکه به عنوان خائن بـه  
وطن به مرگ مجازات می شود. و اگر به اکراه وارد خدمت شده باشد بدون تردید 
نیاز به اثبات این مطلب دارد، البته در فراهم شدن ارکان این جنایت میان نظامیان و 

 وجود دارد که بگونه ای ذیل توضیح می یابد : غیرنظامیان فرقهائی
 :   اول: شهروندان غیرنظامی

تـوافــق نامـه چهــارم "ژنیـــو" در مــورد حمایـت  51مـاده 
شــهرونـدان غیـرنظــامـی از خـدمت اجــباری در صفــوف 
دشمــن بوده و تصــریح می نماید " دولــت اشــغالگــر حـــق 

حمـــایت شــده را در صفــوف نـــدارد اشخــاص 
نیــروهــای مســــلح ویا همــــکار آن ملــزم نمـــوده، 
ویا بـه منظــور بهــره کشــی از آنان آگهـــی ویـا اعــالنــی 
را پخش نمــاید " بنابــرایـن اجــبار شهــروندان غیــرنظــامی 

الگـر در انجــام خــدمت به نیــروهای مســلح دولــت اشـــغ
 147ویا هربخـش همــکار با آن ممــنوع بــوده و در نص مــاده 

تــوافــق نـامــه چهارم  ژنیــو  آمــده اسـت" 
هـــــرگـــونـــه خـــــروج از ایــــن مبـــدأ 
مخــالفـــت بـــزرگ بــــوده و کشـــــور متجاوز مورد 

 1مجازات قرار میگیرد".
                                                

1
 توافق نامه چهارم "ژنیو" شرایط کارشهروندان زیر اشغال را چنین تعیین کرده است. 51ماده  - 

 سال ممنوع است . 18ــ کار کردن اشخاص کمتر از 
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عددی را علیه مقامات مسئول آلمان نازی صادر کـرده  مبرگ احکام متنمحکمه نور
است که از بابت جنایت اجبار شهروندان به کارهای نظامی ویا بیگاری محکوم شده 

را که گفته بـود " او تصـمیم    1941اند، زیرا مسئولین نظامی اوامر هتلر در سال 
بـه کـار   دارد آخرین بازوی کار در کشورهای زیر اشغال را به نفع ارتش آلمـان  

   1انداخته وتا آخرین حد از آنان استفاده کند " را اجرا کرده بودند. 
 
 
 

 :  دوم: اسرای جنگی
توافق نامه سـوم "ژنیو" ممکـن اســت اســـرای     49بـرمبـنای نص ماده 

جنگی با درنظـرداشت شـرو   معینی به بعضی از کارها اجبار شوند کـه البتـه   
 دی ذیل صورت گیرد :الزام آنان به کار باید وفق مبا

                                                                                                          

ه ــ کسانیکه به انجام کار مأمور می شوند، باید وفق قانون کار منطقه ای زیر اشغال بوده و ب
 خارج از آن منتقل نشوند .

ــ کسانیکه به کار گماشته می شوند به استفاده از وسائل سنگین، و دارای طبیعت نظامی الزام 
 نشوند. 

ــ کشور اشغالگر میتواند شهروندان کارگر را در خدمت منافع عمومی و رفع نیازمندیهای 
زراعت و امثال این خدمات  عموم شهروندان، همانند اصالح راه ها و پل ها ستونهای برو،

 عمومی به کار اندازد. 
1
د. محي الدین عشماوی؛ حقوو المدنیین تحت االحتالل الحربی، عالم الکتب، القاهرة  - 

 و مابعد آن .  389ص  1982
د. ارشید عبدالهادی الحوری، حقوو المدنیین فی ارض االحتالل، دارالکتب القانونیه  -    

 . 55 المحلة الکبری، مصر، ص
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درجه داران اسیر نباید به هر کاری ملزم گشته بلکه خود میتوانند کارهائی  -1
 را انجام دهند که با رتبه ای نظامی آنان متوافق باشد. 

درجه داران پائین رتبه ممکن است به کارهای نظارت و سرپرسـتی الـزام    -2
 شوند.

 50ا موجبات مـاده  سربازان اسیر ممکن است به انجام کارهای متوافق ب -3
1توافق نامه چهارم اجبار شوند.

 

الزم به یادآوری است که کشور اسیر گیرنده حق ندارد اسرای جنگ را بـه مـین   
  2پاکی ویا هرکار دیگری که زندگی آنان را به خطر می اندازد وادار کند.

اساسنامه ای محکمه جزای بین  5/الف/2در نتیجه رکن مادی این جنایت وفق فقره 
المللی  جهانی همانا اجبار شخصی از اشخاص حمـایت شـــده وفـق توافـق    

کـه همـــانا " اســـراء، شـــهروندان      1949نامــه های چهارگانه 

                                                
1
  توافق نامه ای چهارم اجبار سربازان به کارهای ذیل مجاز است  50وفق ماده  - 

ــ اعمال کشاورزی و زراعت، استخراج معادن و تولید مواد خام صنعتی، کارهای حمل و نقل 
در شرکتها و بندرگاه ها ، کارهای تجارتی و هنری کارهای مرتبط به خدمات منزلی، و کارهای 

نفعت عمومی که دارای رنگ نظامی نباشد. و در هر حالت اسیر اجبار شده به کار مرتبط به م
 50توافق نامه چهارم از تجاوزات کشور اشغالگر که برخالف موجبات ماده  87میتواند وفق ماده 

قانون احکام نظامی  134/4در این خصوص فقره  –عمل کرده است به دادگاه شکایت کند. 
که به اختیار خود به صف نیروهای مسلح دشمن پیوسته ویا با آنان اسیری  –مصر برآن است 

 همکاری کند به عقوبت اعدام مجازات می شود. 
2
اسرای دولت سوریة را به مین پاکی در مناطق  1973گفتنی است که اسرائیل در جنگ سال  - 

سوریة از بلندیهای جوالن مجبور نموده و بسیاری از آنان کشته ویا زخمی شدند. امری که 
سلوک اسرائیل در مخالفت از موجبات این ماده در استخدام اسرای جنگی برای مین پاکی در 

 مناطق جوالن به سازمان ملل متحد شکایت برد. 
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غیرنظامی بیماران، مجروحین نیروهای زمینی، مجروحین نیروی دریـائی و کشـتی   
 شکسته گان اند" در خدمت به صفوف کشور دشمن وی است. اما رکن معنوی این
جنایت همانا علم جنایت کار برآن است که او شخص دارای حمایت قانونی یکی از 

 توافقات "ژنیو" را به خدمت نظامی علیه کشور متبوع وی مجبور کرده است. 
همچنانکه باید این جنایـت در چـارچـوب نزاع مســلح بین المللی بـوده و  

 د. جنایت کار از مجموع حالت چنین جنگی آگاهی داشته باش
و هرگاه این شرایط فراهم بود کار اجباری شهروندان ویا اسراء جنایـت جنگـی   

1بوده، و رسیدگی به آن از اختصاصات محکمه جزای بین المللی می باشد.
 

 تخلف از حقوو مربو  به محاکمۀ عادالنه  -۶
اساسـنامه   8ماده 6/الف/2این جنایت به عنوان یکی از جنایات جنگی بارز در فقره

ه جزای بین المللی  وارد شده است. روش جنایتکارانه در این جنایت زمـانی  محکم
انجام می شود که جانی شخص ویا مجموعه ای از اشخاص را از داشتن محاکمه ای 
عادالنه نظامی و ضمانتهای قضائی شناخته شده در توافق نامه های سـوم و چهـارم   

روندان غیرنظـامی اثنـای   "ژنیو" که مرتبط به حقوو اسرای جنگی، و حمایت شه
جنگها است محروم کند. اگر چه با تتبع در قوانین داخلی کشورها واضح است که 
حق محاکمه عادالنه ای اسرای جنگی، و شهروندان غیرنظامی وفق قواعـد عامـه   

                                                
1
 . 230د. عبدالواحد یوسف الفار : اسری الحرب، مرجع سابق ص  - 
الم الکتب، القاهرة، محی الدین علی عشماوی : حقوو المدنیین تحت االحتالل الحربی، ع -  

 . 398، ص 1982
 .  72د. عبدالوهاب حومد : االجرام الدولی، مرجع سابق، ص  -  
 . 55د. ارشید عبدالهادی : حقوو المدنیین فی ارض االحتالل، مرجع سابق، ص  -  
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قوانین داخلی کشورها وارد است بازهم فقه بین المللی به فروو جزئی میان قواعـد  
 گونه ای ذیل اشاره کرده است :داخلی، و بین المللی ب

 :  اول: محاکمه عادالنه اتباع شهروندان غیرنظامی
/ب  تاکید کرده است 75/4و ماده  33/1توافق نامه چهارم "ژنیو" در ماده  – الف

که "هیچ شخص به جرم  شخص دیگری مؤاخذه نگردیده و انتقام جـوئی در سـیر   
قانونی درنگاه اول بـدهی مـی   محاکمات خارج از عدالت است." اگرچه این نص 

نماید اما در حیاة عملی و رویدادهای جنگ و اثرات آن به بودن چنـین نصـی در   
توافقات ضرورت است، زیرا دردها و رنجهای جنگ در بسیاری از اوقات کدورتها 
و کینه هائی را به جا می گذارد که تجرد قضات و دست اندرکاران عدالت را نیـز  

 به محک میگذارد.  
توافق نامه چهارم ژنیو "مجـازات شـهروندان غیرنظـامی در     65وفق ماده  – ب

سرزمینهای اشغالی از افعالیکه نیروهای اشغالگر آن را جنایت شــمرده اند ممنوع 
است" این نص قانونی دســت اشـغالگران را از انتقـام جـوئی از شـهروندان     

که عادة سلیــقه ای و   غیرنظامی کوتاه کرده و مشروعیت را از اقــدامات آنان
 ســیاسـی می باشــد سلب میکند.

 :   دوم: محاکمۀ عادالنۀ اسرای جنگی
در مورد حقوو اسرای جنگی به مبدأ محاکمـۀ   1949توافق نامه سوم "ژنیو" سال 

عادالنه آنان تصریح نموده و برآن است: اشخاصیکه جنایتهای بین المللی را مرتکب 
میان کشور اسیر گیرنده که ضمانتهای الزم انجام چنـین  شده اند باید در دادگاه نظا

محاکمه ای را فراهم کرده باشد محاکمه شوند". این نص قانونی از جـائی نشـأت   
اثنای جنگ دوم جهانی روسیه اسرای  1945 – 1939کرده است که در سالهای 

جنگی آلمان را مستقاًل در روسیه محاکمه نمود و کشورهای هم پیمـان در سـال   
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مبرگ، را ایجاد نمـوده و در خـاور دور   نطی کنفرانس لندن محکمه نور 1945
محکمه توکیو به منظور محاکمه مجرمان جنگ دوم جهانی تأسـیس شـد. قابـل    
مالحظه و تعجب آنکه کشورهای پیروز در جنگ به آن نیز توافـق نمودنـد کـه    

اند وفـق   هرکشور میتواند در اقلیم خود کسانی را که مرتکب جنایت در آن شده
جهـت   20قوانین و محاکم داخلی آن محاکمه نماید. و از آنکه عماًل تا اواخر قرن 

قضائی بین المللی مستقری وجود نداشت تا مرتکبین جرائم بین المللی را محاکمـه  
کند، اعراف و سوابق جهانی برآن بود که دولت اسیر گیرنده حق داشت اسرای زیر 

بل از اسیر شدن در سرزمینهای آن مرتکب شده انـد  قدرت آن را از جنایتهائی که ق
را نیز محاکمه کند، امری که انجام محاکمه عادالنه ای این اشخاص را کـاماًل بـه   
مخاطره می انداخت، زیرا جهت ایراد اتهام و جمع آوری ادلة ای الزام هردو یکـی  

نمایـد.  بوده، و در مقابل اسیر متهم به هیچ وجه نمیتوانست از خود دفع تهمـت  
گذشته از آنکه قضات داخلی کمتر می توانند بر مشاعر وطن دوستی، و احساس به 
درد از اثرات جنگ درکشور متبوع خود متجرد گردیـده و اصـول محاکمـه ای    
عادالنه را در نظر گیرند، که در نتیجه هریک از کشورهای اطراف نـزاع و اسـیر   

واکنشها سبب رفتارهـای وحشـیانۀ   گیرنده از اتباع دیگر انتقام جسته، کنش ها و 
 1نسبت به اسرای جنگ گردیده است.
                                                

1
محاکمه عادالنه وفق موجبات توافق نامه ای اسرای جنگی شامل کلیه مراحل اجراآت بوده،  - 

راد اتهام آغاز و تا اجرای حکم باید ادامه داشته باشد. که تا حد زیادی با اجراآت جزائی از ای
عادی شباهت دارد، زیرا در الئحه ای اتهام ، نام اسیر، رتبه نظامی، واحد پادگان، شماره 
مسلسل، تاری  تولد، مکان حبس، تعیین محکمه و همه مشخصات یادآوری می شود. همچنانکه 

اسیر، از جمله دفاع ازوی با کلیه وسایل، بودن ترجمان، وکیل مدافع و هر اجرائی  در آن حقوو
که ضامن حمایت حق وی در کسب برائت باشد، همانند دفع به دفاع مشروع و اجرای امر 
فرمانده  به عنوان سبب اباحت یاد آوری میگردد. و آنگاه که به مرحله حکم میرسد، باید حکم 
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 گـــروگـــان گیــــری -۷
از  8/الـف/ 2احکام گروگان گیری به عنوان یکی از انواع جنایات جنگی در فقره 

اساسنامه محکمه جزای بین المللی  وارد گردیده و ارکان آن را چنین بیـان   8ماده 
 کرده است :  

خصی ویا مجموعه از اشخاص را به شـکلی از اشـکال   مرتکب جنایت ش -1
 محجوز کرده باشد .  

مرتکب جنایت بخواهد دولت ویا سازمان بین المللی ویا شخص طبیعی ویا  -2
 اعتباری را ملزم به فعلی نموده ویا آن را به امتناع از فعلی وادار کند. 

بازداشت این اشخاص همزمان با تهدید به مرگ ویا مجروحیـت شـدید    -3
 اشد. ب

مـورد   1949این اشخاص به مقتضای یک یا چند کنوانسیون "ژنیو" سال  -4
 حمایت باشند. 

مرتکب جنایت از اوضاع و احوال واقعی وضعیتی که حمایت را بوجـود   -5
 آورده آگاهی داشته باشد. 

 این رفتار در سیاو یک مخاصمه مسلحانه بین المللی صورت گرفته باشد.  -6

قعی که اسباب مخاصمه مسلحانه را فـراهم  مرتکب از اوضاع و احوال وا -7
 کرده است بالجمله آگاهی داشته باشد. 

در نگاهی به اساسنامه محکمه جزای بین المللی  جهانی چنین روشن می شود کـه  
 سلوک و رفتار مجرمانه ای گروگان گیری بر سه رکن استوار است :

 اول : اقدامات بازداشت و توقیف کردن .  
                                                                                                          

وافق سوم "ژنیو" در آن از حق استئناف خواهی، و التماس به تجدید نظر ت 83محکمه وفق ماده 
 یاد آوری شده باشد. 
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 تل، ویا ایذاء شدید، و استمرار در بازداشت .  دوم : تهدید به ق
 سوم : اجبار دولت ویا سازمان برانجام کار ویا امتناع ورزیدن از کاری .

 :رکن اول : اقدامات بازداشت و توقیف
الزم به ذکر است که قبل از اساسنامه محکمه جزای بین المللی  در جرم شـمردن  

در  1970، در توکیـو  1963ای گروگان گیری، توافقات دیگری نیـز در سـاله  
در نیویورک در مورد مبارزه با گروگان گیری به اشکال مختلـف   1979الهای، و 

آن بدست آمده است. وبا مقایسه ای ارکان این جنایت برمبنای توافق نامه ای سـال  
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اساسنامه محکمه جزای بـین المللـی     1979

ان این نصوص بین المللی را نشان میدهد با فرو آنکه گروگان جهانی توافق کامل می
اساسنامه محکمه از آنکه در اثنای جنـگ اسـت    8/الف/2گیری به حسب فقره 

جنایت جنگی بوده، و ارتکاب این جنایت به حسب توافقات مجمع عمومی سازمان 
ملل متحده ممکن است در زمان جنگ ویا هم در زمـان صـلح باشـد . و وجـه     

رک میان هردو زمان همان اقدامات و افعال بازداشت، توقیف، و سـلب آزادی  مشت
 1با استفاده از زور است . 

البته معیار گرفتاری، بازداشت، و توقیف همان سلب آزادی است چه این اقـدامات  
با استفاده از زور جسمانی بوده، ویا هم گذاشتن موانع مادی، ویا هـم اسـتفاده از   

 جنی علیه به زورمند باشد. قدرت در تن دهی م

                                                
1
 1995استاذ ما د. احمد عوض بالل، االجرآت الجنائیه المقارنة، دارالنهضة العربیه، القاهرة  - 

 .  461ص 
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البته محل بازداشت، و توقیف مجنی علیه درجای معینی مورد اعتبار نبوده، ممکـن  
است رکن جنایت گروگان گیری در راه عمومی ویا هم در جای خاصـی هماننـد   

 1منزل شخص جانی ویا اشخاص مجنی علیهم فراهم گردد. 
بنای اساسنامه محکمه جـزای  برم –اگرچه گروگان گیری به عنوان جنایت جنگی 

بین المللی  منحصر به بازداشت و توقیف اتباع کشـور دشـمن در سـیاو نـزاع     
مسلحانه ای بین المللی است که با بازداشت این افراد دولت دیگر را به انجام کار 
ویا انجام ندادن کاری مجبور میکند بدین سان فرو میان این نوع گروگان گیـری  

ت و توقیف اشخاص در چارچوب قانون داخلی و جنایت هـای  که الجرم با بازداش
داخلی تفاوت دارد که گروگان گیری در چهارچوب قوانین داخلی عادة از سـوی  
افراد و گروه های مسلح مافیایی به منظور الزام دولت ویا سازمانها ویا سرمایه داران 

 به انجام کار ویا امتناع از کاری صورت میگیرد .  
 : هدید به قتل یا مجروحیت شدید و ادامه بازداشترکن دوم : ت

بدهی است که باید بازداشت و توقیف به عنوان جنایت جنگی همزمان با تهدید بـه  
 مرگ مجنی علیه ویا شخص مرتبط به وی باشد. 

همچنانکه معــیار جدیت اجرای تهدید مرتبط به باور مجنـی علیه بـوده و فهم 
ده مجنی علیه نمی باشد. محکمـه عـالی آلمـان    دقیـق نـوایای جـانـی به عه

فیدرال در مرحله تمیز گفته است " هرگاه جانی مجنی علیه را تهدید کرده اسـت،  
اعتبار برآن نیست که آیا میتواند موضوع تهدید را اجراء کـرده  ویـا نمیتوانـد    
 همچنانکه به گفته ای جانی به آنکه او در اجرای تهدید جدی نبوده وقعی گذاشـته 

                                                
1
العربیة  ص د. احمد فتحی سرور، الوسیط فی قانون العقوبات، القسم الخاص، دارالنهضة  - 

680  . 
 . 250د. اشرف توفیق: مبادی القانون الجنائی الدولی، مرجع سابق ص 
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نمی شود، بلکه معیار فراهم بودن این رکن همان اعتقاد و باور مجنـی علیـه مـی    
  1باشد.

 : رکن سوم: اجبار دولت ویا سازمان بین المللی برانجام کار ویا امتناع از کاری
باید به منظـور اجبـار    –جنایت جنگی  –گروگان گیری به عنوان روش مجرمانه 
ازمانهای بین المللی ویـا شـخص اعتبـاری    دولت متبوع مجنی علیه ویا یکی از س

برانجام کار، ویا خود داری از کاری باشد. بدان معنا که جانی میـان آزاد کـردن   
گروگانها و یا حفظ سالمتی آنان با انجام ویا امتناع از کاری ارتبا  میدهـد، کـه   
درواقع اجبار طرف سوم به تن دهی به خواسته ای جانی است. گفتنی اسـت کـه   

امه محکمه جزای بین المللی  جهانی به اضافه این سه رکن مشترک با توافـق  اساسن
در باب گروگان گیـری بـه    1979نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

شر  دانسته است که گروگانها مجنی علیهم به موجـب   –جنایت جنگی  –عنوان 
معنا که گروگانهـا  مورد حمایت باشند. بدان  1949یک یا چند کنوانسیون "ژنیو" 

باید از شهروندان غیرنظامی، اسرای جنگی، زنان، کودکان ویا کارمندان بخشـهای  
 همکاری سازمانهای بین المللی ویا ژورنالیستان باشند. 

درنتیجه فرو گروگان گیری به عنوان جنایت جنگی، با گروگان گیـری برمبنـای   
برآن است که در نوع اول  1979توافق نامه مجمع عمومی سازمان جهانی در سال 

مجنی علیه از جمله اشخاصی است که براساس یک یا چند کنوانسیون "ژنیو" مورد 
حمایت بوده، و اقدامات گروگان گیری در سیاو منازعه مسـلحانه بـین المللـی    
صورت گرفته، و جانی از وضع مورد حمایت بودن مجنی علیه مطلع بوده و مرتکب 

ه این وضعیت را ایجاد کرده، آگاهی داشـته اسـت.   از اوضاع و احوال واقعی ک

                                                
1
 . 748د. عبدالفتاح حجازی، مرجع سابق ص  - 
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سازمان ملل متحد ممکن اسـت   1979درحالیکه این جنایت به مقتضای توافق نامه 
 در حاالت صلح نیز صورت گیرد.

شـامل   –قصد جنائی عام  –از این جهت است که علم شخص جانی به عنوان رکن 
علم او به صفت مجنی علیه به علم جانی از وجود توافقات "ژنیو" به شکل نسبی، و 

عنوان یکی از طوائف مورد حمایت، وعلم او از اوضاع و احوال واقعـی، وجـود   
 رویداد در سیاو منازعه مسلحانه می باشد. 

که البة وبا افتراض توافر این ارکان مشکل به نظر میرسد که جنایت کار به اسـتناد  
در جلو محکمه جـزای بـین    نداشتن " علم " از مسئولیت جنائی و دادگاهی شدن

 المللی  جهانی " در صورت توافر اراده ای سیاسی " رهایی یابد .

 :سایر جرائم جنگی  -８

اساسنامه محکــمه جــزای بین المللـی طــوالنی ترین مـاده ایـن   8ماده 
اسـاسنامه اسـت، که حاوی جـرائم داخـل در صالحیت دیوان جـزای بـین   

ای جنگی " می باشد. در این ماده موارد نقض قوانین بین المللی و به عنوان " جنایته
المللی بشردوسـتانه، و اعـراف جنگ به شـکل اسـتقرائی برشـمرده شـده، 

قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیـر انسـانی، شـامل آزمایشـات      –که از آن جمله 
بیولوژیکی، تحمیل عمدی، رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سـالمت روانـی،   

ار یک فرد تحت حمایت به خدمت در نیروهای قوای متخاصم، تبعید یا کـو   اجب
غیر قانونی، حبس غیر قانونی فرد مورد حمایت، محرومیت عمدی فرد مورد حمایت 
از حقوو محاکمه عادالنه، گروگان گیری، تخریب و ضبط گستردۀ امواـل بـدون   

 توجیه نظامی ویا به شکل افراطی آن می باشد. 
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بین المللی همچنین نسبت به آنچه که " جرائم علیه اجرای عـدالت "   دیوان جزای
اساسنامه این دیوان تصریح میکند:  70ماده   1خوانده میشود دارای صالحیت است

ادای شهادت دروغ، ارائه مدارک جعلی، با داشتن علم به جعلی بودن، اعمال نفوذ 
کارکنان دیوان یـا انتقـام    ویا دخالت در امر شهادت شهود، فساد یا رشوه دادن به

گیری از کارکـنان دیوان به دلیـل انجام وظایـف شان، تقـاضــا یـا قبـول    
رشـوة توســط کارکنـان دیـوان در ارتبـا  بـا وظـایــف ایشــان،    
جـرائمی اسـت که ایـن دیــوان به آن رســیدگی میکنــد. دیـوان در   

کثر پنج سال حبس، یا پرداخـت  صورت احراز این جرائم می تواند متهم را به حد ا
جزای نقدی، محکوم کند، دول عضو اساسنامه متعهد شده اند که در ارتبـا  بـا   
چنین جرائمی که در سرزمین، ویا توسط اتباعشان ارتکاب می یابد مقرراتی مشابه با 

 2اساسنامه تدوین نمایند. 70ماده 
 
 

                                                
1
 .  172،162،169آیین دادرسی و ادله، مواد  70اساسنامه رم ماده  - 

2
مرجع سابق ص  – ویلیام شبث: ترجمه دکتر سید باقر میر عباسی: دیوان کیفری بین المللی - 

70. 
و ما بعد  117د.ضاری خلیل،  د.باسیل یوسف: المحکمة الجنائیه الدولیة مرجع سابق ص  -  

 آن. 
ترجمه حسین پیران و دیگران مرجع سابق ص  –انتونیوکاسی سه : حقوو کیفری بین المللی  -  

 و ما بعد آن .   53
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 تألیف: دکتر ابراهیم محمد الحریری 

 پیوست به گذشتهوه غوث الدین مستمند غوری                                   ترجمه: قضاوتپ
 

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

 فصل نهم
دربیان قواعد فقهی واصولی که پیوند مستحکمی به احکام قضاء دارنـد وازکتـاب   

 ر وکتاب های قواعد فقهی استخراج گردیده اند .های االشباه والنظای
 مبحث اول

 قواعد کلی فقهی که ازکتاب مجلة االحکام العدلیه استخراج شده اند
 ( مجلة االحکام .23اذازال المانع عادالممنوع : )الماده  -1

 1اواذازالت العلة عادالمعلول :
 یت خود برمیگردد .ترجمه : هرگاه مانع زایل گردد وازبین برود ، ممنوع از ممنوع

 یا هرگاه علت برطرف گردد ، معلول به جای خود بازگشت میکند .
این قاعده تعلقی به عزل قاضی به علت فسق یا خیانت وی دارد ، وهرگاه علت زایل 

ی که بوده است هوبرطرف شد وفسق  وخیانت وی رفع گردید ، واپس برجایگا
ف وکالت عمل کند ویا دروکالت برمیگردد ، مانند وکیل به یک چیزکه اگرمخال

خویش خیانت ورزد امانت داریش سقو  میکند ، وقتی که خیانت و خالف کاریش 
برطرف شود ، واپس برصالحیت های وکالت خویش بازگشت می نماید ، به همین 

                                                
 . 118الحنصاف شرح الجصاص ص -1

 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 27  

 

گونه پدروقتی که مسلمان باشد برفرزند خویش والیت پدری دارد ، و هرگاه مرتد 
الیتی برای او باقی نمی ماند ، وبازهم وقتی واپس مسلمان شود دیگر باوجود کفر و

 گردد و کفراز وی مرتفع شود ، والیتش بسبب پدربودن واپس  عود می کند .
 این است آنچه که خصاف به شرح جصاص برآن تصریح کرده است .

ازجمله مسایل این قاعده یکی هم این است : هرگاه مدعی علیه به حق مدعا به 
شک وشبهه زایل گشته و تقادم زمان از بین میرود ، و دعوای مدعی که  اقرارنماید

زیرا  شنیده میشود به اثر مرورزمان ازشنیدن ممنوع بوده است، به علت زوال مانع ،
اگرصاحب حق مدت زمانی را بدون عذرسکوت نماید ، این سکوت وی شبهه و 

میگردد ، و اقرارمدعی  شکی را درحق مدعا به ایجاد میکند که مانع شنیدن دعوایش
 علیه به حق مانع اقامه دعوی بعد از تقادم و مرور زمان را برطرف می کند .

 ( مجلة االحکام 36) المادة  1العادة محکمة : -2

 ترجمه : عادت دراثبات حکم شرعی مدارحکم قرارداده میشود .
اشتن ازتطبیقات این قاعده بزرگ فقهی درابواب قضاء ، امام ابوحنیفه )رح( گم

شخص غیرمسلمان را به قضاء براهل دین وی جواز داده است به قیاس جواز 
شهادت شان برهمدیگر شان وهم چنان  به قیاس جواز والیت داشتن شان  
درمناکحات  شان پس به همین گونه گماشتن شان به قضاء نیزجایز میباشد و به 

 اعتبار آنکه عرف وعادت نیزبه همین امرجریان دارد .
های شافعی نیز برخی این راجواز داده اند ، شربینی گفته است : اما جریان ازفق

 عادت به گماشتن قاضی از اهل ذمه برباالی خود شان ، ماوردی ورویانی گفته اند :
، میشود ، وگماشتن بحیث قاضی نیست ) که این کارتنها زمامداری وریاست شمرده

 ندیزعیمی هیچگونه التزام و پای بوبراهل ذمه  بموجب حکم این گونه رئیس و یا 
                                                

1
 170/171ونظام القضا وفی االسالم   33/295ة الموسوعة الفقهی - 
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برایشان الزم نیست ، بلکه اگرخود شان آن حکم را برخود الزام نمایند ، تطبیق آن 
باالی شان الزم می گردد ، ونیز آنان ملزم نیستند  که او را به محاکمه خود 

 اختیارکنند و دعوای شان را حتما نزد او فیصله نمایند (
که نصب کردن قاضی برباالی آنان جواز ندارد ، اما ومعنی این قول این است ، 

گماشتن حکم وقضا دربین ایشان جوازدارد به خاطر التزام ایشان به قبول احکام 
صادره قاضی گماشته شده از خود شان بواسطه آنکه دربین آنان قضاوت کند ، 
یز ومجبورنیستند که جهت فیصله  قضایای شان نزد او بروند ، بلکه برای شان جا

است که برای حل وفصل دعاوی شان درصورتی که خواسته باشند ، به نزد قاضی 
 مسلمانان بروند .

همچنان عرف وعادت دراعمالی که قضای آن ها را به عهده گرفته است ، اثر خود 
را دارند ،واین دراموری است که دروالیت داری قاضی درمورد آن ها اختالف 

 وجود دارد .
نمازهای جمعه و اقامه  -3اموال صدقه جمع آوری  -2حدود اقامه  -1مانند : 

هردوعید پس برخی ازفقها گفته اند ، که این اعمال جزء  کارهای است که قاضی 
آن هارا به عهده دارد وبه جهت اینکه والیت قاضی عمومیت دارد ، مگرآن اموری 

هیزات و که مختص به خود خلیفه میباشد چون امورلشکری و عسکری ، و تهیه تج
و الیتداری  ۀاکماالت نظامی غرض جنگ بایاغیان  ومانند جمع آوری خراج ازحیط

 قاضی خارج است .
وبرخی دیگراز فقها گفته اند که اقامه حدود ، جمع آوری اموال صدقه  وبرگزاری 
نمازهای جمعه وهردوعید ازصالحیت های اختصاصی قاضی شمرده نمی شوند ، 

قاضی ازجانب امام اعظم ) خلیفه  هر است که می گویند کودلیل ایشان براین استوا
، رئیس دولت (وکیل است درحالیکه وکیل نمیتواند ازحدود وکالت  خود 
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پافراتربگذارد و به کارنامه عمر)رض( استدالل کرده اند ، عمر)رض( والیان خود را 
قاضیان  از تنفیذ حکم اعدام بدون اخذ مشوره و موافقت خویش منع فرمود ، و فقها

 رابر والیان قیاس کرده اند .
آنچه راکه مابه نظرترجیح برآن می بینیم واهلل اعلم ، این است که برقاضی واجب 
است تا حدود والیت داری خود را برخود الزم بگیرد ، زیرا اوازطرف امام وکیل 
است ، و به این عرف وعادت درهمه زمان ها ومکان ها عمل میشده است و تا 

 ه نص یا اجماعی برخالف آن عرض وجود نکرده باشد قابل تعمیل است .زمانی ک
 مجلة االحکام ( : 47)ماده  1التابع تابع  -3

چیزی که دروجود خود مستقل نبوده و بلکه تابع چیزدیگری باشد ، هرآن ترجمه : 
 درحکم خود نیزتابع همان متبوع خود میباشد .

تطبیقات عملی برای این قاعده این قاعده یکی از قواعد کلی فقهی است ، و 
براحوالی است که قاضی جانشین به سبب عزل قاضی که اورا جانشین خود تعیین 

 کرده است تبعاً  عزل میگردد .
هرگاه قاضی اصلی وفات یابد والیت داری قاضی جانشین اونیز به پایان  -1

ت میرسد ، زیرا قاضی جانشین وکیل قاضی اصلی است ، درحالیکه وکیل به وفا
 کل وکالتش  خاتمه یافته وعزل میشود .ؤم

هرگاه قاضی اصلی به یکی از اسباب مخل به قضاء عزل گردد ، قاضی  -2
ً  عزل میگردد ، مگرآنکه امام ) پیشوای دولت ( خودش به  جانشین وی نیز تبعا
قاضی اصلی  جانشین ساختن قاضی را اجازه داده باشد ، یا عرف  به این کارجاری 

                                                
1
 158، والسلطة القضائیه  47مجلة االحکام العدلیه ماده  - 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 30  

 

صورت جانشین قاضی اصلی به سبب عزل وی ومردن وی عزل نمی باشد ، درین 
 گردد .

قاضی درهردوحالت : حالت نص ، وحالت عرف وکیل امام پنداشته میشود . اما 
حالت نص  آشکاراست و نیاز به دلیلی  ندارد ، واما حالت عرف به این دلیل است 

 که درجای که نصی وجود ندارد ، عرف قایم مقام نص است .
اه قاضی جانشین راقاضی اصلی معزول نماید ، او معزول میگردد ، هرگ -3

زیرا قاضی جانشین وکیل قاضی اصلی است ووکیل به عزل مؤکلش عزل میگردد ، 
وقاعده فقهی باال حالتی را تصدیق میکند که اگرقاضی جانشین هم کسی دیگری را 

راکه او انشین معزول شود ، قاضی جخویش بگمارد ، پس قاضی  یبه جانشین
جانشین خود ساخته به تبع عزل وی نیز عزل میگردد، ازحیث قیاس به این مسئله که 
وکیل وکیل به موت مؤکل عزل وبرطرف میشود . وبه همین گونه هرکسی که 
سبب استخالف وی قاضی اصلی معزول ویامیت  بوده باشد به عزل یا موت قاضی 

ف به اجازه امام و یا توجیه و مستخلف  برطرف میگردد اما اگر استخالف مستخل
هدایت وی صورت گرفته باشد ، این قاضی جانشین به انعزال قاضی اصلی ، معزول 

 یشتربیان شده است .پپنداشته نمی شود واین مسئله درفصل عزل والیان 

 
 

 مجلة االحکام ( 68: ) ماده  1دلیل الشی ء فی االمورالباطنة یقوم مقامه  -4

                                                
1
وشرح القواعد الفقحیه احمد الرزقا ص  2/1052،153المدخل الفقهی العام باتصرف اندک  - 

345 
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 امور خفی و پوشیده قایم مقام وجانشین همان امراست .ترجمه : دلیل امری از 
این قاعده به اصل قضاء به قراین ارتبا  دارد وشریعت عمل به قراین را مدار اعتبار 

 قرارداده واحکامی را برآن مرتب ساخته است .
ازحقایق پوشیده که اطالع برآنها متعذریا دشوار  اند امورخفی وپوشیده : عبارت

ها به وجود وعدم خود دارای احکام مختلفی بوده و نیاز به اثبات است باآنکه آن
 دارند .

نه باشد درواقع ازحقیقت وجود است که آنچه از اموری که این گو پس شرعی آن
او بحث نمی شود . بلکه به دالیل آن دیده میشود  پس وجود دالیل آن قایم مقام 

همین الیل برآن مرتب میشود وی میگردد ، و احکام ازحیث وجود وعدم به استناد 
 ، وبه احتمال خالف اتفاقی صورت نمی گیرد .

اراده حقیقی درعقد ها مخفی و پوشیده است ، پس اراده ظاهری به سبب ایجاب 
آن می ایستد و به ایجاب وقبول ظاهری عقد منعقد می گردد ، تا  یوقبول بجا

که دلیل ظاهری انعقاد  زمانی که اراده حقیقی متحقق نگردد ، همین ایجاب وقبول
 عقد هستند بجای اراده حقیقی اعتبارشرعی خود را دارند .

 ازساحات تطبیق عملی این قاعده درباب قضاء مسایل آتی است :
هرگاه قاتل درقتل یک شخص از آله قتاله  کارگرفته باشد پس این دلیلی است 

بلکه وجود آله  برقصد اودرقتل پس ادعای قتل خطاء ازطرف او پذیرفته نمی شود
 قتاله به جای قصد باطنی خفی من حیث دلیل قتل عمدی می ایستد . 

ترک ادعای حق باوجود عدم مانعی ازادعا  درمدت زیاد درحقیقت دلیلی است 
برحق نداشتن مدعی ، پس دعوای چنین مدعی بعد از مرورزمان قبول نمی شود  

دراین صورت شهبه منتفی  مگرآنکه مدعی علیه به حق ادعا شده اقرارنماید که
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اذ ازال المانع عادالمنوع ( یعنی وقتی که مانع )میگردد واین مسئله بیشتر درقاعده  
 برطرف گردد ، ممنوع به عدم ممنوعیت خود بازگشت می نماید ، بیان شد .

واین قاعده دارای فروع مهمی دراحکام والیان وقضاء بصورت خاصی میباشد که 
اب ارزشمندش : ) المدخل الفقهی العام ( به ذکرآن ها شی  مصطفی زرقا درکت

 پرداخته است ، و درحاشیه آن چنین امده است .
)این کاررا)سیدنا( عمربن خطاب )رض( عملی کرده است ، چنان بود که آن 
حضرت )رض( هرگاه کارداری را به حیث موظف خدمات عامه مقرر می کرد ، 

رد ، سپس هرگاه مال زیاد ترازآن کثبت میدارایی اش را درسجل نامه می نوشت و 
رانزد او می یافت حسب قوی بودن تهمت سوء استفاده وی آن مال را مصادره 

 رد وازاو میگرفت ودربیت المال می گذاشت .(کمی
را دید که باخشت و گج بنا می سازد ، پس پرسید  یوقتی آن حضرت )رض( بنای

دار تو درسرزمین بحرین است . پس این بنا ازکیست ؟ گفتند ، ازعامل وکار هک
گفت : ) ابت الدراهم اال آن تخرج اعناقها ( یعنی این دراهمی که به سوء استفاده 
جمع شده بودند ، تن دهی نکردند و درخفا باقی نماندند مگرآنکه سروگردن 
برآورند وخود را به همه گان ظاهرسازند وموجودیت شان را نشان دهند ، وسپس 

مل بحرین رامصادره فرمود .و آن حضرت )رض ( همواره می گفت : دارایی آن عا
د هرخیانت کاری دوشاه) لی علی کل خاین امینان :  الماء والطین ( یعنی من بر

دارم یکی آب است ویکی هم گل ) هرگاه دریافتم که کارمندمن خانه می سازد ، 
 می دانم که خیانت کرده است . (

 مجلة االحکام ( 71ماده )   1یقبل قول المترجم مطلقا -5

 است . یترجمه : گفته یی ترجمه کننده به طورمطلق قابل قبول بوده و پذیرفتن
                                                

1
 33/311،312والموسوعة الفقهیه  2/1052المدخل الفقهی  - 
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 درکتاب : ) المدخل الفقهی ( چنین آمده است :
مترجم وترجمان : عبارت است ازکسیکه لغت وواژه یی را از زبان دیگری تفسیر و 

 بیان میکند .
رف دعوی یا شهود ، یا برخی ازشهود زبان هرگاه یکی از طرفین دعوی ، یا هردوط

شان غیرازان زبانی باشد که قاضی بدان سخن میگوید ، قاضی ترجمانی را تعیین 
میکند تا سخن آنان را به او انتقال دهد . پس این ترجمان امین پنداشته میشود و 

 قول اوحجت شمرده میشود ، بشر  آن که دو صفت دراو فراهم باشد :
 عادل بوده و فاسق نباشد ، زیرا فاسق امین شمرده نمی شود .اینکه مترجم  -1

واینکه به هردو زبان به صورت کافی عالم باشد ، دانستن وکفایتی که اورا  -2
 ازخطاء ویا اشتباه نگهدارد .

د نصاب شهادت شر  است یا به یک نفر مترجم میتوان اکتفا نآیاتعدد مترجمین مان
 کرد ؟

یوسف و احمد دریک روایت از او به این نظراند که به یک ابوحنیفه ، مالکیان ، ابو 
نفرمترجم کفایت میشود ، واصل شرعی دراین مورد  روایت زید بن ثابت )رض( 
است که میگوید : ) پیامبر اکرم )ص( به من دستور داد تا نوشتن به زبان یهود 
به  راجهت ترجمانی برای آنحضرت )ص( یاد بگیرم وگفت : سوگند بخداوند  که

هیچ یهودی اعتماد ندارم که نامه های یهودیان را برایم درست ترجمه کند ، 
حضرت زید می گوید : پس نیمی از ماه نگذشته بود که آن را یاد گرفتم ، بعد از 
انکه آن را یادگرفتم ، هرگاه آن حضرت )ص( نامه به یهودیان می فرستاد من آن را 

 آن نامه را برایش ترجمه می کردم .( می نوشتم و اگرنامه ازآنان می آمد من
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ودیگراینکه ترجمانی ازآن جمله است که تلفظ  به لفظ  شهادت درآن ضرورنیست 
پس یکنفر درترجمانی بمانندی که دراخبار دیانات روایت یکنفر جواز دارد ، 

 جایزمی باشد .
ترجمه شافعیان به این راه رفته اند ومذهب امام محمد ازحنفیان هم همین است که 

شهادت شمرده میشود و درمترجم همان چیزی اعتباردارد که درشهادت به آن 
 اعتبار داده میشود .

درنزد مالکیان این است که به یک نفر مترجم عادل اکتفا شده میتواند درصورتیکه 
ازطرف قاضی معین شده باشد . اما اگر اورایکی از طرفین دعوی اورده باشد . پس 

متعدد باشند زیرا درین صورت مانند شاهد شمرده می شوند  ناچارباید مترجمان
وقولی که به یک مترجم عادل کفایت میکند ، بیشتر قابل قبول است ، وبخصوص 
بعد ازینکه وسایل علمی پیشرفت کرده وضبط ترجمه طوری ممکن گردیده است 

 .بپرداردهه بکشد وبه فریب ونیرنگ که مترجم نمیتواند سخن را تغییر دهد و به بیرا
 ( مجلة االحکام (74) ماده / 1العبرة للتوهم -6

 ترجمه : خیال کردن و پنداشتن بیهوده اعتبار شرعی ندارد .
توهم : چیزی است هم خالف یقین وهم خالف شک ، ) یعنی مرتبه آن ازظن وشک 

ساب نمی آید هم پایین تراست ( معنای قاعده فوو الذکر این است ، توهم دلیل به ح
ای آن ثابت نمی گردد ، بلکه به وسایل اثبات قطعی کم شرعی برمبنو هیچ ح

 ویقیینی ویا به طورظاهری عمل میشود .
 توهم : عبارت است ازگرفتن طرف مرجوع ازطرفین یک امرمتردد فیه .

                                                
1
 1/50باتصرف ( وشرح المجلة لرستم   74فقهیه الماده )شرح القواعد ال - 
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امرموهوم وخیالی به ندرت واقع میشود ، وازاین رو درتاخیرحق دارنده حق بدان 
به طوریقین و یا به حیث ظاهر ثابت باشد ، به  عمل نمی گردد ، زیرا چیزی که

 علت یک امرموهوم به تاخیرانداخته  نمی شود .
 .زیرا این مسئله بسیار واقع میشودبه خالف امری که حصول آن انتظاربرده میشود 

پس درآن به تاخیرحکم عمل می گردد ، چنانچه  برای قاضی فقها  جوازداده اند 
ن اقارب بوده باشد ، حکم خویش را بعد از تکمیل درصورتی که امید صلح دربی

اسباب آن برای مدعی بتاخیر اندازد ، واین بدان جهت است که صلح دربین اقارب 
 انتظار برده میشود و درغیر اقارب چنین تاخیری جایز نیست .

ازهمین قبیل است آن صورتی که اگرقاضی عدم عدالت شهود را توهم میکند مانند 
وخیال می افتد که شهود دروغ گویند وخود را به صالح و راستگویی  اینکه به وهم

نشان میدهند ، پس به این خیال وتوهم خویش عمل نکند ، زیرا همه این احتماالت 
درمرتبه موهومات باقی می مانند که دربرابر بینه راجحه  ودربرابر ظن غالب هیچ 

 گونه اعتباری ندارند .
به شهادت شهود ثابت سازند راثه حصرو راثت شان وبه همین گونه است هرگاه ور

وشهود بگویند : غیرازاین ها وارثی دیگری را برای متوفی سراغ نداریم ، ترکه میت 
برای ورثه اش حکم میشود ، وبه احتمال پیداشدن وارث دیگری برای متوفی که 

م پنداشته امرموهو اده نمیشود ، زیرا این احتمال یکورثه رامزاحمت کند ، اعتبار د
 میشود .

: هود ثابت نمایند ، و شهود بگویندهمچنان اگرطلبکاران دیون خود را به شهادت ش
لبکار دیگری برای او سراغ نداریم ، دراین صورت دارایی طکه غیرازاین ها 

موجوده مدیون برای آنها حکم میشود ، وبه احتمال مقروضیت های دیگری برای 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 36  

 

زیرا این احتمال یک وهم وخیال مجرد وبدون دلیل مدیون اعتبار داده نمیشود ، 
 محسوب میگردد .

به همین اساس هرگاه بینه عادله به نفع شخصی دریک حقی ازحقوو اقامه گردد ، 
به سبب آن حکم قاضی به نفع آن شخص فورٌا واجب است و قاضی بتاخیر چنین 

زاحتمال حکمی فاسق میگردد گرچه کذب شهود وکذب تزکیه کنند گان شهود نی
دارد ، زیرا این احتمال یک توهم مجردی است که دلیلی برآن وجود ندارد ، پس به 

 آن اعتبار داده نمیشود و اهلل اعلم
 (75) ماده   1الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان : -7

ترجمه : آنچه که به حجت وبرهان ثابت میگردد مانند آن است که به مشاهده 
 اشد .کردن و دیدن ثابت گردیده ب

 درکتاب ) المدخل الفقهی ( چنین آمده است :
) مراد به برهان ادله اثبات قضایی است که به آنها بینات گفته میشود . یعنی آنچه 
که درنزد قاضی ودرمجلس قضاء به اقامه بینه عادله شخصی ازحوادث یانتایج 

ه به ودیده شد  شرعی ثابت گردد ، یک امرواقعی شمرده میشود گویا که محسوس
ای آن بدلیل اطمینان براین ثبوت حکم قضایی صورت نبچشم است ، پس برم

میگیرد . وبرقاضی الزم است  به اساس آنچه که برای اومعلوم میگردد و به اساس 
بیناتی که نزد اوثابت میشود به اصدار حکم بپردازد ، وبراو ضرورنیست که حقایق 

مبر )ص( فرموده اند : ) شما نزد من امور را که برتوان هیچکس نیست بداند ، پیا
ترباشد و قوی تراز دیگری  ورآدعوی میکنید شاید بعضی از شما بربعضی دیگرزبان 

استدالل خود را بیان کند ، پس من هم به نحوی که ازاومی شنوم به نفع او حکم 
می کنم ..... ( امری که به مشاهده ثابت میشود گرچه ازحیث وضوح وروشن 

                                                
1
 1/50، وشرح المجله لرستم   367، وشرح القواعد الفقهیه  ص2/1055المدخل الفقهی  - 
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تراست زیرا آن امرمحسوس و دیده شده است چنانکه شخصی باالی بودنش  قوی 
دیگری ادعا میکند که مورث اورا بقتل رسانیده درحالیکه مورث وی زنده است ، یا 
ادعا میکند که او دست وی راقطع نموده درحالیکه دست وی سالم است و دیده 

 شنیده نمی شود .میشود که قطع نگردیده ، پس مثل این گونه دعوی قابل رد بوده و
خالصه سخن این است : که هریک از دالیل عیان وبرهان ارزش خود را دارد که 
باساس آن ها درنزدقضاء یک حقی ازحقوو ثابت میگردد یا منتفی میشود ، اگرچه 
دلیل عیان درداللت خویش قوی تراز برهان است ، و دراین هیچ جای اختالفی 

 قوی تراز برخی دیگراست . نیست ازاین حیث که برخی ازبینه ها
 ( 77)ماده / 1البینة الثبات خالف الظاهر، والیمین البقاء االصل  -8

ت اقامه میگردد ، سترجمه : بینه چیزی است که برای اثبات حالتی که خالف ظاهرا
 ویمین وسوگند به خاطر باقی گذاشتن اصل است .

 2مراد به خالف ظاهر: یعنی خالف اصل است و
ت : نسبت دادن یک امرحادث به نزدیک ترین زمان آن ، وخالف ازجمله اصل اس

 آن یعنی خالف ظاهر: نسبت دادن آن است به دورترین زمان آن .
مان وضع وحالتی که قبال بوده ازموارد اصل: باقی گذاشتن یک چیز است بره

 ، است

                                                
والمدخل الفقهیی ،وشرح المجلة لرستم   391شرح القواعد الفقهیه الحمد الرزقاء ص - 1
 تبصرف 673/674ووسایل الثبات لمحمدالزحیلی  1/51
2
جمهور فقها بینه راخاص به شهادت کرده اند ، زیرا دربینه ها غالب ترشهادت است ،وابن  - 

حزم گفته است : که بینه شهود وعلم قاضی را شامل میشود ،  بدلیل اینکه که هم بوسیله شهود  
والمحلی  1/156وهم به توسط علم قاضی حق واضح میگردد . ) کشاف اصطالحات الفنون  

9/426 
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 وخالف آن : عدم بقای یک چیزبرحالت قبلی آن است .
جود صفات عارضی برای یکی چیز است ، وخالف ازمواضع اصل یکی هم عدم و

 آن : وجود صفات عارضی دریک چیزاست .
هم چنان اصل این است : آنچه که تحت ذوالیدی یک شخص باشد ، پس  آن چیز 
مال همان ذوالید شمرده میشود ، وخالف آن : انچه که درذوالیدی یک شخص 

 قراردارد ، از ذوالید نیست .
 ه است .، وخالف آن : عدم برائت  ذماست  اصل : برائت ذمه

اصل: سالمت مبیعه ازعیب است ، وخالف آن : عدم سالمت مبیعه ازعیب است .به 
همین گونه بینه برای اثبات خالف اصل مشروع شده ، وسوگند برای اثبات اصل ، 
پس هرگاه یکی ازطرفین دعوی به چیزی تمسک نماید که عبارت ازاثبات اصل 

از اقامه بینه برآنچه که برخالف اصل ادعا کرده عاجز گردد ، است ، وطرف دیگر
 قول کسی که به اصل تمسک می نماید با سوگند وی مورد قبول واقع میشود .

بینه بردوش مدعی است ، زیرا او خالف ظاهر را ادعا می کند ، پس بینه برای 
بیان آشکار شدن یک امرپوشیده ، وکشف یک چیز مستور، واثبات امورعارضی و

آنچه که خالف اصل وخالف معهود است ،و اجب وضروری میباشد پس با اقامه 
بینه دعوای مدعی صحت می یابد وبه سبب آن به نفع وی حکم صورت میگیرد ، 
درحالیکه مدعی علیه به اقامه بینه مکلف نمی گردد ، زیرا قول مدعی علیه باستناد 

 اصل، یاعرف، یا ظاهر الحال تائید شده است .
سوگند برعهده مدعی علیه است ، زیرا او به حالت اصلی تمسک می ورزد وقول 

ات درذات خود حجه کارگیری عرف است ، گرچه این مروی موافق ظاهرحال وب
برای برنده شدن مدعی علیه دردعوی ظنی وضعیف بشمارمیروند ولی سوگند مدعی 
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وسوگند برای مدعی ، علیه آن ها را قوی می سازدو شک و شهبه راازبین می برد 
 بطال دعوی مدعی حجت قوی پنداشته میشود .علیه دررد وا

 (80)ماده / 1الحجة مع التناقض ولکن الیختل معه حکم الحاکم  -9

ترجمه : حجتی که درآن تناقض وجود داشته باشد ، حجت شمرده نمی شود ، ولی 
 حکم قاضی باآن مختل وباطل نمی گردد .

الیحیل االمورعماهی علیه ( یعنی  حکم قاضی امور را  یا این قاعده : )حکم الحاکم
 از آنچه که هستند دگرگون نمی کند ، واین درمبحث اول فصل سوم آمده است .

تناقض : عبارت است از آنکه ازیک شخص دوسخن صادرمیشود که یکی ضد و 
 نقیض یکی دیگراست .

رشهادتش که برای ومراد به آن دراین قاعده : عبارت است ازتناقض گویی شاهد د
 اثبات دعوی ادا میکند .

هرگاه درشهادت شاهد قبل ازحکم قاضی به سبب آن تناقض واقع شود ، چنانچه 
دردعوی دین می گوید : دین مورد ادعا قرض است ، وبازمی گوید : که نی دین 
مورد ادعا قیمت مبعیه است ، دراین صورت استناد به این شهادت باطل وحکم 

آن ممتنع میگردد ، واما اگر تناقض درشهادت وی بعد ازحکم قاضی قاضی به سبب 
یا بعد  ۀبه سبب آن ظاهرگردد ، مانند آنکه شهود ازشهادت شان رجوع کنند

ازحکم قاضی به سبب شهادت شان به چیزی اعتراف نمایند که شهادت شان 
اطل راتکذیب نماید ، پس دراین صورت حکم قضایی که قباًل صدور یافته است ، ب

نمی گردد ، بلکه شهود برای محکوم علیه تاوان خساره را بپردازند که به سبب 
 شهادت آنان براو وارد آمده است .

                                                
1
 1/53، وشرح المجلة لرستم  1731، ومجلة االحکام ماده  2/1058مدخل الفقهی العام ال - 
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که درنزد قاضی باید است دررجوع شاهد ازشهادتی که ادا کرده است شر  آن 
 بوده باشد .

پس هرگاه دربیرون ازمجلس قضایی رجوع  خویش را ابراز بدارد این رجوع وی 
 (1731قبل از قضاء ونه بعد ازقضا ) المجله نه تبار ندارد اع

حکم قضایی درصورتی که تناقض گویی شهود بعد از صدورآن ظاهرشود ازآن جهت 
باطل نمی گردد که ممکن نیست یقین کرد که سخن دوم شهود که ناقض شهادت 
اولی شان است  همین صحیح است ، نه سخن اولی : هرگاه ابطال حکم قاضی 

ین سبب جایز گردد ، ممکن است ، احکام و قضایای زیادی ازطریق اغراء بد
وتحریک شهود باطل ساخته شوند ازاین رو قاعده فقهی است : ) القضاء یصان عن 
االلغاء ماامکن ( یعنی حکم قضایی تاجای که ممکن باشد باید از لغووابطال محفوظ 

 شود .نباشد وبه اسانی به لغو وابطال آن پرداخته 
 ءیضاف الحاکم الی المباشر االفی القضا المباشروالمتسبباذا اجتمع  -10

 90)ماده /1فیشترکان 

ترجمه : هرگاه مباشرفعل ) کسیکه مستقیمًا خودش یک کاری را بدون واسط  
دیگری انجام می دهد( ومتسبب فعل )کسیکه باعث وسبب به وجود آمدن یک 

ر فعل نسبت داده میشود نه به کاری میشود ( باهم یکجا شوند ، حکم به مباش
متسبب آن ، به استثناء قضاء که مباشر ومتسبب هردو درآن مسئولیت مشترک  

 دارند .
اصل این است که تاوان اتالف یک چیز برمباشر اتالف آن الزم میگردد خواه عمل 
مباشرعمدی باشد یا غیر عمدی ، و متسبب تاوان دارنمی شود مگرآنکه فعل سببیت 

                                                
1
وکذرالسلطة القضائیه  2/1047، والمدخل الفقهی  448شرح القواعد الفقهیة للرزقاء ص - 
/448 
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باشد . واین درصورتی است که فعل متسبب اگرازمسبب آن جدا فرض وی عمدی 
د کسیکه چاهی راحفرمی نماید نرنباشد ، مانثشود درایجاد واقعه به تنهایی خویش مؤ

، که به تنهایی خویش تا وقتی که هول دادن وتیله کردن موجود نشود که عبارت 
 است ازفعل مباشرت ، موجب تلف نمی گردد .

سبب سبب به تنهایی خود ازفعل مباشرت درایجاد حادثه مؤثرباشد ، به امااگرفعل مت
، پس دراین حالت مباشر ومتسبب هردو  جلوراندن چار پا به همراه سوار بودن برآن

درتاوان آنچه راکه چارپای  بوجود آورده است ، شریک یکدیگ بشمار می آیند ، 
گرچه مباشر دانسته واراست زیرا راننده  چارپا گرچه متسبب بوده وکسیکه برآن س

دراینجا سبب که همانا به جلوراندن چارپا است به تنهایی خود میشود ، زیرا 
وجود می اورد ، پس راکب مباشر  اگرکسی برآن سوارهم نباشد اتالف را به
 وراننده چارپا هردو بالسویه باید تاوان بدهند .

دچارخطا واشتباه گردد درحکم صادره خویش بطورغیرعمدی قاضی وبنابران هرگاه 
، مباشرجرم شمرده میشود ، و اگرمجازات او یا قصاص ازاو واجب گردد ، حتما 
مردم ازپذیرفتن منصب قضاء خواهند گریخت  وحتمًا مصالح عباد معطل خواهند 
ماند ، ووقتی که قاضی تالش خویش را در راه احقاو حق بخر  داده است ، پس  

م نیست ، وبلکه ضمان وجبران خساره برمتسبب ضمان وجبران خساره براو الز
الزم میگردد ، که عبارت است ازدارنده دعوی وشهود ، هرگاه ثابت گردد که 
صاحب دعوی دردعوایش به خالف حق بوده است وهمچنان اگرثابت گردد که 
شهود به کذب وباطل شهادت داده اند، پس این گروه متسبب دراصدار حکم قاضی 

اعث مجرم شناخته شدن بدون حق مدعی علیه شده اند . هرگاه بحساب میروند وب
حسب حال شان باید کل دیت ویابعضی ازآن را  آنانقضیه قصاص باشد هریکی از 

 بدهند واگرخسارت وارده نقصان مالی باشد ، این گروه باید تاوان آن را بپردازند .



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 42  

 

 (91) مجله االحکام/1الجوازالشرعی ینافی الضمان  -11

 ازشرعی درانجام کاری ، ضمان را ازذمه شخص رد ونفی میکند .ترجمه : جو
پس هرگاه قاضی حد را باالی شخصی که حد شرعی براوواجب گردیده است ، 
تطبیق نمود، یاشخصی را که مستحق تعزیربود ، تعزیر کرد ودراثرآن شخصی که 

مانی حد شرعی یا تعزیرشرعی براو تطبیق گردیده وفات نمود ، برقاضی هیچ نوع ض
الزم نمی آید به جهت اینکه اجازه شرعی موجود است ، وازطرف دیگربرقاضی 
درمورد اجرااتی که مربو  به کارووظیفه ، او وازجمله حق وصالحیت اوست که 
بعد از تحقیق واجتهاد آن رابمورد اجرا قرارمیدهد ضمان وتاوانی نیست 

ایی اوبربیت المال ن خطا،ودرصورتی که خطای غیرعمدی را مرتکب گردد ، تاو
نماید ، تاوان بر حکم الزم میگردد، اما اگر قاضی قصدًا وعمدًا به جوروبه ناحق 

خود او الزم می آید ، خواه درحقوو اهلل باشد ویا درحقوو العباد، وقاعده دراین 
مورد این است ) المعاملة بنقیض المقصود ( یعنی معامله راکه قاضی انجام داده 

بوده که به آن گماشته شده است ، پس درتنفیذ حکم وی باید است برضد مقصدی 
                                                

1
، باب خطاء الحاکم 363، وادب القاضی للخصاف شرح الجصاص  126انظام القضایی  - 

 320-33/919، و الموسوعته الفقهیة  648، والمدخل الفقهی فقره  451والسلطة القضائیه 
واین  483ومابعد آن ، وشرح القواعد الفقهیة الحمد الرزقاء  698والسلطة القضائیه للبکرص 

قاعده به این لفظ  نیز آمده است : )خطاء القاضی فی بیت المال ( یعنی تاوان خطای قاضی در 
د پرداخته شود . به این نقل از ) قواعد الحمزاوی در مسایل حدود بیت المال است که از آن بای

وشی  احمد زرقاء بر این قاعده تعلیقی  دارد ومی گوید : این اصلی است که در  319ص 
نظریات جدید قانونگذاری مبناء قرار داده شده است در مورد اینکه دولت از خطاهای کارمندان 

نی دارد ،این در صورتی است که خطاهای مأمورین طور خویش در امور رسمی شان مسئولیت مد
عمدی سر نزده باشد هرگاه مأمورین دولت بطور عموی مرتکب جرم گردند ،تاوان آن را باید 

 خود شان بپردازند .)مولف( 
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به اوامکان تنفیذ حکم وی داده نشود ، واگرخودش حکم خود را تنفیذ کرد ، تاوان 
خساره وارده ازدارایی اش گرفته شده از وظیفه معزول وتعزیرًا مجازات می شود ، 

بادرت نماید ازاین واما اگر بطورخطاو اشتباه به ناحق وبه جور به اصدارحکم م
 دوحال خالی نیست :

یا درمورد حقی ازحقوو اهلل تعالی است  مانند حدود زنا ، شرب خمر، و  -
سرقت ، درین صورت حکم قضایی باطل ونافذ نیست ، وهرگاه حکم قاضی نافذ 
گردد، تاوان بربیت المال الزم می گردد، زیرا قاضی درقضاوتش قوت وسلطه خود 

رد ، ودیگراینکه او ازطرف ولی امری تعیین گردیده که را ازمسلمانان میگی
مسلمانان به او بیعت کرده اند ، پس تاوان خطای که ازطرف قاضی واقع شده است 

 دربیت المال ایشان الزم میگردد .

یادرمورد حقی ازحقوو العباد صورت گرفته است وامکان تدارک آن قبل  -
، واگرحکم نافذ گردیده بود، ازتنفیذ حکم وجود دارد ، حکم وی نقض گردد 

اگرمحکوم به ازجمله اموال باشد که قاضی آن را برای مدعی حکم کرده باشد ، 
پس درصورتی که ثابت گردد که مدعی حیله باز ودسیسه ساز است تاوان آن 
برمدعی الزم میگردد ، مگرآنکه مقضی به قتل باشد پس دراین مسئله برمدعی 

شبهه راایجاد کرده وحدود وقصاص به سبب پیدا  قصاصی نیست ، زیرا حکم قاضی
شدن شبهه دفع ورد میشود ، ودیت قتل عمد برمال خود مدعی واجب می آید، 
وهرگاه مدعی حیله گرو دسیسه باز نباشد درحالیکه قاضی درحکم خود به خطاء 
رفته باشد ، پس این خطایی است بخشیده شده و هیچ تاوانی نه براوونه برمدعی 
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ت ، واین خطای اجتهادی ازآن جمله است که شارع آن را موردعفو الزم اس
 قرارداده است :

) رفع عن امتی الخطاء والنسیان ومااستکرهوا علیه ( یعنی مواخذه وگناه خطا 
واشتباه ونسیان و فراموشی و انچه که به زور واجبار برارتکاب آن مجبور گردیده 

 قرارنمی گیرند . اند ،برداشته شده و مورد مواخذه وبازپرس
 

 مبحث دوم
 قواعدو ضوابط متفرقه فقهی واصولی

 1من سبق الی مباح فهواولی به : -1

ترجمه : کسیکه پیشتر از دیگران به یک چیزمباحی دست یابد ، پس او به آن  
چیزمباح ازدیگران مستحق تراست . اصل این است که بنابه این قاعده کسیکه 

اء حاضر شود ، او دررسیدگی به دعوایش از ازدیگرمراجعین پیشتر به مجلس قض
 دیگران مستحق تراست ، اساس آن حدیث شریفی است :

)المباح لمن سبق الیه ( یعنی چیزمباح ازآن کسی است که پیشتر ازدیگران آن را 
 بدست می اورد  .

 2وبروایت دیگر ) من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهواحق به (
یزی را بدست آورد که مسلمان دیگری برآن دست یعنی ، کسیکه پیشتر یک چ

 نیافته باشد پس او درتصاحب آن سزاوارتراست .
                                                

1
ومحاضرات فی نظام  138،و تاری  القضاء فی االسالم ص138نظام القضا ء فی االسالم ص - 

 212، 211القضاء ص القضا وفی االسالم فن
 

2
 10/139والبیهقی 2/58حدیث ک من سبق الی مالم یسبق ، مسلم رواه ابوداود  - 
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هرگاه مراجعین محکمه درحضور به مجلس قضا همه باهم مساوی باشند ، دربین 
شان قرعه کشی نماید ، ویا بامشوره با آنان هرکسی را که خود شان حق تقدم 

که قاضی شخص امانت داری درمحل  یجاهردادند همان شخص را مقدم دارد ، 
جلسه قضایی میفرستد ، پس او مراجعین رابه ترتیب نوبت حضورشان لست میگیرد 

هیچ فردی را به خاطر جاه و هرکس را بنوبت آن اجازه ورود به جلسه رامیدهد ، و 
او امتیاز تقدم نمی دهد ، ومردان راجدا از زنان می نشاند برخی ازاین  و منزلت
 زترتیب مذکورمستثنی هستند .حاالت ا

مسافران : رسید گی به قضایای مسافران راازقضایای ساکنان شهرمقدم  -1
نماید . تا وقتی که تعداد شان بحدی زیاد نباشد که مقدم ساختن شان به شهریان 

 باعث ضرر به ساکنان شهرگردد .

ان پیشتر ـدارنده گان شهود : برکسانی که شهودی ندارند قضایای ش -2
گی گردد ، بدلیل فرموده پیامبر)ص( )) اکرمواالشهود فان اهلل یحی بهم  رسیده

 1الحقوو ((

یعنی شهود را احترام نمائید چون خداوند )ج( بوسیله ایشان حقوو مردم رازنده 
 وثابت می سازد .

گروه زنان : زنانی که به محکمه دعوی دارند قضایای شان را قبل ازمردان  -3
آنکه بیرون ازخانه های شان دیرنمانند ، زیرا برآمدن شان مورد رسیدگی قراردهد تا 

ازخانه یک ضرورت است ، وجهت آنکه درمخالطت شان بامردان بیم فتنه است ، 
 اگریک روز معین را برای زنان اختصاص دهد بهتراست .

                                                
1
 وفیه مقال 200حدیث: اکرمواالشهود : رواه الشوکانی فی الفواید المجموعة ص/ - 
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وممکن است به گروه های مذکوراشخاص عاجز و ناتوان ، سالخوردگان و 
ساکر درایام اضطراری را به همین احوال استثنائی دارندگان ضرورت ها مثل ع

ملحق نمود ، وهم چنان هرکس را که به سبب دیرماندن وی شخص دیگری متضرر 
گردد ، مثل پای و از مریض ورفیق شخص مسافروغیر ازین ها رانیز میتوان حق تقدم 

د . داد ، و قاضی میتواند بارعایت اوضاع واحوال شان اگرالزم میدید مقدم بدار
 واهلل اعلم

 1المتهم بری حتی تثبت ادانته : -2

ترجمه : شخصی متهم بری الذمه وبی گناه است تازمانی که گناه وی به حکم  
محکمه ثابت گردد . اصل برائت ذمه مدعی علیه است ، این بدان جهت است که 
مدعی خالف اصل راادعا می کند وتعهد ومسئولیت اثبات دعوی درحالت 

بردوش  مدعی است ، و درصورتیکه ازاثبات دعوایش عاجزگردد ،  انکارمدعی علیه
حل وفصل دعوی  به سوگند مدعی علیه ازحیث ادای سوگند یانکول ازآن تعلق 

 میگیرد .
این قاعده گرچه بصورت خاص درمورد کسی است که به یک جرمی متهم میگردد 

هام برای ولی این عام ترازان است چون دعوی مدعی درالبالی خود صورت ات
مدعی علیه را دربرابرخصم وی دربردارد ، زیرا دعوی به این معنی است : )اضافة 
االنسان الی نفسه استحقاو شی ء فی یدغیره اوفی ذمته ( یعنی دعوی عبارت است 
ازنسبت دادن شخص استحقاو یک چیزی راکه دردست دیگری ویا درذمه اوست 

ت وتصرف او قراردارد ازطرف دیگرکسیکه یک چیزی دردس،برای خویش
برترازکسی است که برآن چیزذوالید نیست ، مگرآنکه بینه مدعی ازبینه مدعی علیه 

                                                
1
 1/484، واالشباه والنظایرللسبکی 26/247والموسوعة الفقهیة  178-174نظام القضاء - 

 .484وشرح القواعد الفقهیه ص  51للخصاف شرح الجصاص وادب القاضی
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س مدعی به ازآن اومیشود ، بدلیل حدیثی که ازپیامبر)ص( روایت پقوی ترباشد ، 
کرده اند : ) دونفربرسرملکیت چارپایی یا شتری باهم درنزد پیامبر)ص( بدعوی 

آن دواقامه بینه نمود که شتر درملکیت وی زاده شده است ، پرداختند ، وهریک از
پس پیامبر)ص( به نفع ذوالید حکم صادرکرد وشتر را به او داد .(  پس این اصلی 
است درمورد اینکه بینه ذوالیدقوی تراست ، وذوالید دراینجا عبارت ازمدعی علیه 

د ، ومدعی برخالف است . اصل وقاعده مذکور برائت ذمه مدعی علیه را بیان میکن
 1اصل تمسک  می ورزد .

عالوه براین عدالت مسلمین حالت اصلی است بدلیل فرموده عمر)رض( ، درنامه که 
به ابوموسی اشعری )رض( نوشت : )) مسلمانان درادای شهادت برخی ازایشان 
بربرخی دیگر همه عادل اند، مگرآنکه اورا شالو و دره حدزده باشند ، یا به 

ه : مورد یا به عالقه والء یا قرابت به مشهود ل ،غ تجربه شده باشد شهادت درو
این است که احکام واحوال مسلمین عموما برصحت  شک واقع شود ((. پس اصل

 و عدالت حمل میگردد .
ء ( یعنی خیانت تجزیه ی پیدا میشود : ) الخیانة التتجزازاین قاعده قاعده دیگر

 .رانمی پذیرد ،)جرم عمل شخصی است(
دیة ( بدین گونه آمده یة ( به نقل از: ) الفتاوی الحامدرکتاب : ) شرح القواعد الفقه

هرگاه شخصی که به چندین ترکه وصی ، یا متولی چندین اموال بود ، )است : 
دریکی ازآنها خیانت نمود ، عزل او ازتمامی آنها واجب میگردد (  وبنابراین مسئله 

یا شاهد درغیراز دعوای که دایرشده است ،  هرگاه خیانت مدعی یا مدعی علیه

                                                
وضعف اسناده ابن حجرفی التلخیص  4/209حدیث ان رجلین اختصما : اغرجه الدارقطنی  -1
4/210 
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ثابت شد ، پس او متهم است تازمانی که برائت وی ثابت گردد و این امری است 
 ی قاعده این باب ممکن است .یکه فهم و استنبا   آن بر روشنا

 1الیجنی جان االعلی نفسه : -3

یرد ترجمه : هیچکس مرتکب جرم نمی شود مگرآنکه جرم وی برخودش تعلق میگ 
و بردیگری سرایت نمی کند اصل این قاعد ه درنزد سبکی چنین است : ) کسیکه 
جرمی رامرتکب نشده باشد ، به خیانت شخص دیگری مسئول پنداشته نمی شود ( 

 این بدلیل فرموده خداوند است :
اه ( ترجمه : و هیچ بردارنده بارگن6/164االنعام  ( َو ََل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُاْخَری)

 دیگری رامتحمل نمی شود وبرنمی دارد .
بودن جرم و جزا نامیده اند. ومراد  یاصل شخصدردانش جنائی امروزه این مبحث را

به آن این است که جزاء تنها به خود مجرم داده میشود وبکسی دیگری ازقریب 
 .یت که برعاقله قاتل الزم می گردد، مگر درپرداخت دوبعید مجرم سرایت نمی کند

بدلیل  الم دیت برعاقله را اجازه داده است که آن را با قاتل یکجا متحمل شونداس
 م بالغنم ( یعنی غرامت درمقابل غنیمت است .قاعده معروف فقهی : ) الغر

بان ییعنی کسیکه غنیمت می برد وازچیزی فایده برمیدارد ، مانند عاقله که پشت
 باشد .یکدیگر اند غرامت وزیان آن نیز به عهده او می 

پس چنانکه شخص درهنگامی که فقیر و تنگدست میشود ، باالی شخص دیگری که 
حق دارند تا هنگامی که بر آبرو  ی اوبا اوقرابت دارد  دارای حق نفقه میباشد ، اقربا

وحیثیت واموال شان تعرض صورت بگیرد بطورجدی ازهمدیگر شان دفاع نمایند و 
( ...  2/180:  واالقربین بالمعروف ( التبصرهبدلیل این فرموده خداوند متعال : )

                                                
1
 193، ونظام القضافی االسالم  1/294االشباه والنظایرللسبکی   - 
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سته وصیت کند .ومخصوصًا درقضیه و مواریث ووصایاو آنچه ونزدیکان بطورشائ
که باعث پیوند خویشاندی وصله رحمی دربین شان میشود ، بیشتر مورد تاکید 
است پس اقارب شخصی که مرتکب جرم قتل شده و به موجب آن دیت الزم 

بااو پرداخت دیت رابدوش میگیرند ، تا حق ورثه مقتول  گردیده  است یکجا
ل خطا ودرصورت تدرحالت تنگدستی قاتل ضایع نگردد وبه هدرنرو دواین حکم درق

ه غول است ، ودراین حکم حکمت های بلیقتعفو قاتل ازقصاص وپرداخت دیت م
که  فراوانی وجود دارد که امکان برشمردن آنها نیست ، وازآن جمله یکی این است

برتمام قبیله واجب وضروری است تامراقب احوال فرزندان منحرف خود باشند تا 
مرتکب اعمالی نگردند که منجربه زیانها وخسارات و شرارت  وبدی ها گردد ، و 
هرگاه هرقوم وقبیله یی یا گروهی ازاقارب چنین مراقبتی را انجام دهند حتما ملت 

ی خواهد یحیات اجتماعی تاثیر بسزامتوجه مسئولیت های شان خواهند شد  ودر
داشت ، چه دستوربزرگی است این فرمان الهی : )فلوال نفرمن کل فرقة منهم طایفة 
لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون ( ) التوبته 

:9/122) 
ردین پس چرا رهسپارنشوند ازهرگروهی ازایشان ) مومنان ( دسته یی تاد)ترجمه : 

ومعارف واحکام اسالم ( آگاه شوند وبه هنگام بازگشت به سوی قوم خود ، آنها را 
 بیم دهند ؟ شاید ) ازمخالفت فرمان پروردگار( بترسند وبپرهیزند .

پس دراین آیت تحمل فرض های کفایی ازعلم و امربه معروف ونهی ازمنکربیان شده 
مومنین مددگاران یکدیگر، است طوری که هرگروهی رانشست به گروه دیگری از

وسرپرستان یکدیگروپنددهندگان یکدیگرشان قرارداده است که هریک باید 
بارمسولیت ها وپی آمدهای آن ها رامتحمل گردد ، پس زمانی که جزاء تنها برباالی 

سایه ها ویاران ذوی االرحام هممجرم می آید ، اثرمعنوی آن شامل دایره ازاقارب ، 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 50  

 

س قاعده فقط پواین مسئله هیچ مخالفتی باظاهر قاعده ندارد ،  مجرم نیز میگردد ،
اشاره به اثرمادی جرم دارد ، وگرنه هرجرمی که ازمجرم سرزند ناچارباید اثرآن 
گسترش وتوسعه داده شود تا حسب احوال شامل دایره یی ازاهل ، اقارب وهمسایه 

 های وی گردد . واهلل اعلم
 1: ماالیتم الواجب االبه فهوواجب  -4

ترجمه : آنچه که یک امرواجب جزبه وسیله آن انجام داده نشود ، پس آن چیزهم  
 واجب شمرده میشود .

پس ازجمله واجباتی که متکی به واجباتی دیگری است که انجام داده نمیشود 
مگربوسیله آن مثل واجب بودن گرفتن آمادگی الزم براجرای واجب جهاد از 

 تهیه اسلحه کافی : ) واعدوالهم مااستطعتم من قوة(آموزش ها وتمرین های نظامی و
قدرت دارید برای مقابله باآنها ( ترجمه : هرقوت ونیروی که در60)8االنفال :

 دشمنان ( آماده سازید .)
وهم چنان توانایی برایستادن برای وجوب قیام به نماز، ونیز مالک بودن مقدارمالی 

استطاعت سفرحج برای ترتیب ن که نصاب باشد برای وجوب زکات ، وبه همی
 ضرور وواجب پنداشته شده است  .،وجوب حج ومانند این ها 

ت نیز واجب و دراینجا تحقق برخی از اموری که قضاء آن ها راواجب گردانیده اس
ین مانند آماده ساختن مکان قضاوت یا دارالقضاء تعیوالزم پنداشته میشوند،

، وپرده داران ، محافظین ، ومسئولین ررینین دست یاران ومحتعیمستشاران قضایی ،

                                                
1
وادب  449ام الفقره مابعد ها والمدخل الفقهی الع33/309الموسوعیة الفهیه  تبصرف  - 

 2/394والموافقات للشاطبی  1/695وادب القاضی للماوردی  128القاضی للخصاف رقم 
ومابعدها ، وابن ابی 79والقضاء ونظام ثبات  395ونظام الحکم للقاسمی  166والسلط القضائیه 

 322الدم 
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جلب واحضار ودیگراشخاص که ضرورت ایجاب نماید .....مخصوصًا دراین زمان 
که قضاء دارای جایگاه ارجمندی است واستقاللیت خود را دارد ، پس باید 
بادرنظرداشت مراتب تشکیالتی گوناگون خویش ناچارباید دارای مکان ویژه 

 .ومخصوصی بوده باشد 
یشترازین گذشت که برقاضی سزاواراست که مشاورینی را ازاهل علم غرض پ

مشاوره درمورد قضایایی که به نزد او اقامه میشود ، بگیرد وبراو الزم است که با 
آنان مشاوره کند گرچه خودش عالم هم باشد . واین روشی است که علمای سلف 

شر  است که باید ازاهل  صالح برآن روان بوده اند ، ودرباره مشاورین قضاء
 نظروعدالت بوده باشند .

به همین گونه برقاضی الزم است تا کسانی راکه موجودیت شان درکارقضایی 
 ضرورپنداشته میشود نزد خود مقررنماید که عبارت اند از :

یک نفرمحرر یا بیشترازآن ، این محرردرتمام زمانه های تاری  قضاء درج  -1
بحیث کاتب را مبر)ص( زید بن ثابت )رض( و دیگرانی بوده است زیرا پیاوموجود 

حضورخویش استخدام نمود ودیگراینکه مشغولیت های قاضی زیاد بوده و اهتمام  
رند ، آوبررسی وی متوجه گفتارهای اطراف دعوی ازقبیل حجت های که پیش می 

د او به محرری ضرورت دارد ، میباشد ، پس ینوآنچه راکه ازشهود استشهاد می نما
 تمام وقایع وجریانات اطراف دعوی رابنویسد . تا

که مردم و مراجعین رانزد است حاجب )دربان( : و اوعبارت ازکسی  -2
قاضی می برد ونوبت ورود شان راترتیب می کند ، پس کسی راکه اول حضوریافته 
بردیگران مقدم می دارد ، وسپس نفربعدی ونفربعدی را ....واطراف دعوی را 

 یگر شان درجلسه قضایی ممانعت میکند .ازمزاحمت یکد
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فقهاء درگرفتن حاجب اختالف نظر دارند : ونظرراحج  ترجواز به کارگرفتن 
حاجب است ، چون دراین زمانه ها قضات به حاجب ضرورت دارند ، وخلفای 
راشدین )رض( برای خود حاجب گرفتند، وبه حدیث صحیحی استدالل کرده اند 

را بنام ) رباح ( حاجب خود مقررفرمود وحضرت که پیامبر)ص( غالم خویش 
عمر)رض( از او اجازه ورود به نزد پیامبر)ص( راخواهش نمود ، وابوبکر)رض( غالم 
آزاد کرده اش رابنام ) شدید( به حیث حاجب خود گماشت ، وعمر)رض( غالم 
آزاد کرده خود )یرفاء ( وعثمان )رض( غالم آزاد کرده اش )حمران ( وعلی )رض( 

 م آزاد کرده خویش ) قنبر( رابصفت حاجبان ودربانان شان توظیف نموده اند .غال
ی کسانی راکه برحاجب گرفتن ممانعت می کنند برآن گونه احتجابی حمل أور

کرده اند ، که والیان امورو قضات محاکم را از رسیده گی به نیازمندی های مردم 
بتاخیر اندازد ، درحالیکه این  وحل وفصل قضایای شان مانع گردد یا اجراات وی را

 امردرزمان ما بصورت دقیق تنظیم شده است .
از احتجاب ممانعت کرده اند به این فرمو ده پیامبر)ص( استدالل نموده که وکسانی 

اند : ) من واله اهلل عزوجل شیأ من امرالمسلمین فاحتجب دون حاجتهم ، وخلتهم 
لته ، وفقره ( ترجمه : هرشخصی که وفقرهم ، احتجب اهلل عنه دون حاجته ،و خ

خدای عزوجل اورا برکاری ازامورمسلمانان والیت واختیارمندی بدهد ، وآن 
شخص دروقت ضرورت ونیازمندی شان و درهنگام پریشانی وفقر ودرویشی شان ، 
خود را از آنان درحجاب قرارمیدهد ومسلمانان اورا دیده نتوانند خداوند )ج( 

به او کمک  ویشانی ودرویشی وی ازاو احتجاب می نماید دروقت نیازمندی ، پر
 نمی کند .

به ظاهراین حدیث وعموم آن استناد کرده اند ، فقهای مخالف احتجاب پس 
درحالیکه مابیان کردیم که ممکن است که حدیث شریف رابه این حمل نمود که 
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ب هرگاه ولی امرویا قاضی بطورقصد وعمد وبدون عذرخود را ازمردم درحجا
 قراردهد وازحل وفصل قضایای شان عمدًا سستی نماید .

مترجم : واجب است که مترجم مورد اعتماد بوده وامانت دارباشد ،  -3
وهرگاه مترجمین بیشترازیک نفرباشند بهترخواهد بود ، ووظیفه  مترجم ترجمه 

ان آنان بگفتارهای مدعیان یا مدعی علیهم یاشهود است زمانی که قاضی ز
 . رانمیدانست

 درکتاب )ادب القاضی ( از الماوردی چنین آمده است :
)امام شافعی )رح( گفت : هرگاه شخص عجمی نزد قاضی بدادخواهی آمد که 
قاضی زبان اورا نمی دانست ، ترجمه ازگفتار او قبول نمیشود مگر ازطریق 
دونفرمترجم عادل که به زبان او وارد باشند ، واما اگرقاضی زبان عجمی را می 

همید ، پس احتیاجی به ترجمان نیست ، واگرزبان شخص عجمی رانمی فهمید ف
 ،ضرورت به مترجمی دارد که آنچه راکه عجمی میگوید برایش ترجمه نماید ( .

 :( آمده است 1825درکتاب )مجلة االحکام العدلیه ماده /
ن از طرفیرا )قاضی باید ترجمان مورد اطمینان ومؤتمنی رابگمارد تاسخنان کسی 

 ترجمه نماید (.ندارد که بزبان رسمی آشنایی دعوی 
 درزمان مانیز وظایفی پیدا شده است که ذیال به ذکرآن ها می پردازیم :

محقق :  واین غیرازآن محققی است که درحوزه های پولیس وجود دارد .  -1
 وظیفه این محقق تحقیق قضایایی است که به محکمه احاله می گردد .

، پرسنده ، پژوهشگر ، بازرس ( وظیفه باحث  باحث : )بحث کننده -2
نزدیک به وظیفه محقق است ، ولی ساحه کاری وی ازمسئله تحقیق گذشته وشامل 

 دایره صالحیت توصیه ها نیزمیگردد .
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مستشار :  وممکن است اوقایم مقام اهل نظرو اهل اجتهاد باشد ازآن  -3
مشکل به آنان مراجعه  گروهی که قاضی ضرورت دارد تا درهنگام برخورد بامسایل

 نماید .

 خبیر)کارشناس ، باتجربه ، دانا ( : -4

ازمیان متخصصین برخی ازعلوم که قضات دراثبات قضایا به آن ها ضرورت پیدا می 
کنند برگزیده میشود  زیرا دشوارخواهد بود که قاضی مکلف به معرفت تحقیق 

، زراعت و   خطو  وآثارانگشتان ، معرفت طب جنایی )طب عدلی ( و هندسه
 جزاین ها گردد ، اموری که قاضی از انواع معاینه واثبات به آن ها ضرورت دارد .

حارس قضایی )پاسبان ، نگهبان ( کسی که اموال مورد منازعه به اوسپرده  -5
 میشود واو آنها را تازمان فیصله محکمه نگهداری میکند

صدار حکم بعد از اپولیس قضایی : واوکسی است که هرکس را که قاضی  -6
امرگرفتاری اورا بدهد گرفتار میکند ، وقاضی را ازهرگونه تجاوز وتعرض بروی 
محافظت میکند ، یا ازاخالل نظم جلسه قضایی جلوگیری بعمل می آورد .وبه همین 

 به میانگونه  وبه جهت ایجاب ضرورت تفریعات  وانشعاباتی دردرجات قضایی 
 ات ومحاکم ازآن تذکردادیم .آمده است که هنگام  بحث از تشکیالت قض

 محکمه جزاء )عمومی ( -1

 محکمه جنایات  -2

 محکمه استیناف  -3

 محکمه عالی تمیز -4



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 55  

 

محاکمی که بدان ها مراجعه میکنند نام گذاری  گون بودنوهمچنان به سبب گونا
 :قضات نیز تنوع پذیرفته است وشغل های بوجود آمده است مانند

 وکیل مدافع 
 لعموم (نایب العام ، _) یا مدعی ا

وغیر ازین ازآن چیزهای که قاضی به آن ها ضرورت دارد ، پس این چیزها ازجمله 
آن است که واجب بدون آن بمورد اجراء درآمده نمیتواند ، پس این ها هم واجب 

 میباشند .
 1الزمان والمکان والخصومه :باصص القضاء یقبل التقییدو التعلیق ویتخ -5

کردن رامی پذیرد و به زمان ، مکان وخصومت ترجمه : قضاء قید نهادن وتعلیق 
 اختصاص یافته میتواند .

یا آنچه معلق بشر  باشد ثبوت آن هنگام ثبوت شر  واجب می گردد . واصل 
 دراین مورد فرموده خداوند) ج (است .

 5/1) المایده  :  (ۚ  ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِِبْلُعُقوِد )
 !که ایمان آورده اید به پیمان ها وقراردادها وفاکنید ترجمه  : ای کسانی 

وقضاء یک عقد شمرده میشود ، وهرعقدی را وفا کردن به آن واجب است . 
وفرموده  پیامبر)ص( )المسلمون علی شروطهم ( یعنی مسلمانان درامرپای بندی 
برشر  های شان استوارند . ولی به شر  آنکه ازجمله شروطی نباشد که شریعت 

ن رابه رسمیت نمی شناسد. ) کل شر  لیس فی کتاب اهلل فهوباطل ( . هرگونه آ

                                                
1
 2/179ة لوکیع ، واخبارالقضا4/379، ومفتی المحتاج  73االحکام السلطانیه للماوردی ص - 

والمدخل لفقهی .فقره  5/419،420/421، وردالمختار  90واالشباه والنظاهرالبن نجیم ص 
 310/311والسلط القضائیه  229،  215
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ن شر  باطل محسوب ، نباشد پس آ (شرطی که درکتاب اهلل ) شریعت اسالم
 .میگردد

 ازمثال های تطبیقی این قاعده بزرگ فقهی درباب قضاء این است :
ضی باید درآن مکان هرگاه ولی امر) خلیفه ، سلطان ، رئیس دولت ( مکانی راکه قا

ومحدود  تصوربقضاوت بپردازد معین کرد ، پس واجب است که قضاوت وی م
درهمان مکان بوده باشد ، هرگاه درحوزه دیگری به قضاوت بپردازد قضاوت 
وحکم وی نافذ نمی گردد ، وبلکه نسبت عدم صالحیت حوزوی حکم وقضاوت 

 وی باطل پنداشته میشود .
همین حوزه قضایی است ، ودیگراینکه مخالفت ازفرمان  زیرا والیت وی محدود به

ولی امر وتجاوزازحدود صالحیت دادگی وی جواز ندارد ، وبراین مخالفت وی به 
مردم ضرر وارد می آید چون مجبوراندهمه به نزد یک قاضی تجمع نمایند و سکتگی 

 وتاخیردراجرای امورقضایی بوجود آید.
قاضی را درایام معینی توظیف نماید که درآن ایام به مثال دیگراینکه : هرگاه ولی امر

مجلس قضاء بنشیند ، وبه قضاوت بپردارد ، پس این امربرقاضی الزم و ضروری 
میباشد ، وباید درهمان ایام قضاوت کند ودرغیرازآن ایام معینه باید از رسیده گی به 

 قضایا خود داری ورزد .
ولی امرجواز ندارد که سماع برخی  فقهائ براین امرتصریح کرده اند که برای

 ازدعاوی راتابه زمان معینی مقید سازد .
 دعوی ارث -

 دعوی وقف -

 می که خودش اهلیت تصرف رانداردیدعوی مال یت -

 دعوی مدیون تنگدست  -
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 دعوی شخص غایب به غیبت بعیده ومنقطعه  -

 دعوای که مدعی علیه به آن اقراردارد . -

ود بخاطری که دراین احوال از تزویربعید به پس قاضی میتواند دعاوی مذکور رابشن
 نظر میرسد .

( آمده است ، تقیید وتخصیص  1801آنچه درکتاب ) مجلة االحکام العدلیة ماده /
 قضا را درزمان ، مکان وخصومت ثابت میسازد .

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 قضاوتمل عنایت اهلل حافظ
 

  د توقیف حکم د توقیف حکم 
 

 شروعيت څارنه او کنترولدريم مبحث : د توقيف د قرار د م
د دې لپاره چې هغه قیودات، ضمانتونه او شرطونه چـې د توقيـف لپـاره قـانون     
جوړونکي ایښي دي، په سمه توګه کار وکړي، چې په ترڅ کې یـې فـردي آزادي   
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زخمي نه شي، یوې څارونکې ادارې ته اړتیا ده چې دغه چاره تضمین کړي، غالبًا د 
اړه لري چې د قانون له الرې یې کړنې او ځانګړنې پـه  یه قوې پورې ئغه کار د قضا
 ګوته کېږي.

په همدې موخه چې د توقيف امر په مشروع توګه پلی شي، ناوړه ګټه تـرې پورتـه   
نشي او د خپل سري توقيف مخه مو نیولې وي، پدې مبحث کې په الندې مطالبو رڼا 

 اچوم : 
 نهلومړی مطلب : د توقيف قرار د مشروعیت په اړه څار

 دويم مطلب : د توقيف شوي وګړي سره چلند
 دريم مطلب : د خوشې شوي تورن بیا توقيفول

 څلورم مطلب : د توقيف بطالن
 لومړی مطلب : د توقيف قرار د مشروعيت په اړه څارنه

د توقيف قرار د مشروعیت په اړه قضائي څارنه دا ده، چې آیا د توقيف د پلي کیدو 
شتون ته پاملرنه شوې، چې توقيف په سمه توګه پلی کيږي په اړه، د قانوني شرطونو 

 او کنه؟
د همدې ډاډ ترالسه کولو په موخه کله قاضي او محکمه د غه چاره په خپله او کلـه  

 د تورن په  غوښتنه ترسره کوي.
په ټوله کې د څارنې پورتني دواړه ډولونه ډیر اړین دي، ځکه پرته له څارنې شـونې  

ړنه په خپل سري او غیر قانوني توقيف بدله شي، چې پایلـه  ده، د توقيف مشروع ک
کې به د وګړو آزادي او حقوو تر تېري الندې راشي، دا پداسې حال کې چې تورن 
تر هغې بې ګناه او برئ الذمه ګڼل کيږي، چې مجرمیت یې د محکمې په قطعي حکم 
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وسته هم پـه  سره نه وي ثابت او د تورن دغه صفت د توقيف د قرار له صادریدو ور
 (1خپل حال دی.)
 يه قوې له لورې څارنهئلومړی : د قضا

د څیړنې په عملي بهیر باندې نیوکه داسې شوې، چې ولې په یو وخت کې د مـدعی  
علیه )تورن( په پرتله څارنوال هم مدعي دی او هم قاضي، ځکه پر تورن د دعـوی د  

لري، چې دا د عـدالت   سره سره، د هغه  د توقيفولو واک هم )اقامه کولو(سورولو
 سره په ټکر کې ده چې د دعوی یو لوری دې پر بل حاکم وي.

د همدې نیوکې نه د خالصون لپاره فرانسې په خپل جزائي سیستم کې د غه واک له 
څارنوال څخه سلب او د آزادۍ او سلب آزادۍ قاضي ته یې ورکړی دی، پرته لـه  

ف او یـا خوشـې کولـو امـر     یاد قاضي بل څوک واک نه لري چې د چا پر توقي
 (2وکړي.)

د مصر د جزائي کړنو په سیستم کې بیا څارنوال واک لري چې زیات نه زیات څلور 
 (3ورځې مظنون او تورن ته توقيف ورکړي.)

( ورځو او ۷په افغانستان کې په ورته توګه څارنوال واک لري چې په جنحه کې تر )
 (4در کړي.)( ورځو پورې د توقيف امر صا۱۵جنایت کې تر )

                                                
، بیروت، دار النهضة العربیة،ص ۴سرور احمد فتحي، الوسیط فی االجراءات الجنائیة،    -1

۷۹۳. 
 .۱فقره  ۱۳۷دین، ماده آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس ت -2
 .۲۰۱قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  -3
 ماده. ۸۸د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -4
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د پورته موادو نه ثابته شوه چې وړاندې نیوکه، لږه د مصر او زیاتـه د افغانسـتان د   
جزائي کړنو په سیستم باندې وارده ده، پکار ده چې د فرانسې پـه څیـر مصـر او    

 افغانستان هم د یادې نیوکې مخه ونیسي.
ه نـه شـي   په هر حال کله چې څارنوال په پورته یادو شوو مودو کې څیړنه بشـپړ 

کړای، د توقيف د غځونې غوښتنلیک اړوندې محکمې ته وړاندې کوي، چې همدې 
ځای کې د څانوال د توقيف کړنه د محکمې او قاضي د څارنې برید ته  دننه کېـږي  
او قاضي لکه څرنګه چې د توقيف د غځونې واک لري، په همدې توګه واک لـري  

خوشې کړي، ځکه څـوک چـې د    چې تورن د کفالې په ورکړه او یا پرته له هغې
 (1لویوو کارونو صالحیت لري د وړو خو په طریقه أولی سره لري.)

دا چې څارنوال په کوم حالت کې د قاضي او محکمې څخه د تورن د توقيف تمدید 
 غواړي، په اړه یې د افغانستان قانون جوړونکی داسې وايي : 
( ۳( مادې په )۹۹قانون د )څارنوال کوالی شي د مظنون له تسلیمۍ وروسته د دې 

فقره کې د درج شوو داليلو د شتون په صورت کې د جنحې په جرم کـې دهغـه د   
( ۱۵( ورځو مودې او د جنایت په جرم کې له احوالو سره سـم د ) ۷توقيف امر د )

 (2ورځو لپاره صادر کړي.)
وي، که پورته موده د تحقیق د بشپړولو او د صورت دعوی د ترتیب لپاره کافي نـه  

څارنوال کوالی شي د تورن د توقيف د تمدید وړاندیز په النـدې توګـه اړونـدې    
 ابتدائیه محکمې ته وړاندې کړي :  

 ( ورځو مودې   پورې.۱۰ــ د جنحې په جرم کې تر )۱

                                                
 .۳۳۵المر صفاوي، حسن صادو، المرصفاوي في قانون االجراآت الجنائية، ص  -1
 ماده. ۱۰۰د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -2
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 (1( ورځو مودې  پورې.)۳۰ــ د جنایت په جرم کې تر )۲
بشـپړه او صـورت   که چېرته څارنوال ونشي کوالی چې په پورته موده کې څېړنه 

عوی ترتیب کړي او د توقيف د تمدید اړتیا د دې قانون د حکمونو مطـابق الزمـه   
وي، ابتدائیه محکمه دڅارنوالۍ په وړاندیز کوال ی شی دهغه توقيف د جنحـې پـه   

( ورځـو  مـودې   ۳۰( ورځو مودې او د جنایت په جرم کې تر )۱۰جرم کې تر )
 (  2پورې تمدید کړي.)
توقيف د مودې تمدید د ابتدائیه محکمې لخوا د څیړنې بهیر کـې   خو په هیڅ وجه د

( ۶۰( ورځو او د جنایت په جرم کـې لـه )  ۲۰مجموعًا د جنحې په جرم کې له )
 (3ورځو څخه زیات نشي صادریدای.)

دپورته موادو څخه داسې څرګنده شوه چې څارنوال په خپل صالحیت سره په جنحه 
( ورځې د توقيـف ورکولـو واک لـري او    ۱۵( ورځې او په جنایت کې )۷کې )

( ورځې توقيـف  ۶۰( ورځې او په جنایت کې )۲۰دمحکمې په اجازه په جنحه کې )
( ورځـو او  ۲۷لري، چې مجموعًا د څیړنې بهیر کې د توقيف موده په جنحه کې د )

 ( ورځو څخه زیاتیدای نشي.۷۵په جنایت کې د )
والۍ سره د څېړنې الندې ده، خـو  دا پداسې حال کې ده چې ال د تورن دوسیه څارن

کله چې دوسیه محکمې ته احاله شي بیا د تورن برخلیک ټاکل د محکمې پورې اړه 
 لري، چې په اړه یې قانون داسې صراحت لري : 

                                                
 فقره.  ۳ماده  ۱۰۰مخکنۍ مرجع،  -1
 فقره. ۵ماده  ۱۰۰مخکنۍ مرجع،  -2
 فقره. ۶ماده  ۱۰۰د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -3
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تر توقيف الندې، د تورن برخلیک ټاکل، محکمې ته د قضيي له احـالې وروسـته د   
پړاوونو کې په الندې ترتیب سره   محکمې په غاړه او کوال ی شي د قضائي څېړنې په

 د تورن د توقيف قرار صادر کړي : 
 ( ورځو پورې.۳۰ــ په ابتدائیه محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۱
( ورځـو  ۳۰ــ د استیناف په محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کـې تـر )  ۲

 پورې.
 ( ورځو پورې.۶۰ــ په ستره محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۳

د محاکمې په ټولو پړاوونو ) ابتدائیه، استیناف، او ستره محکمه( کې د توقيف موده 
 (1( ورځو څخه زیاتیدای نشي.)۱۲۰له )

 دويم : د توقيف شوي شخص پر غوښتنه څارنه
او د هغـه قـانوني    شـخص ، تر توقيف الندې اجراآتو قانوند افغانستان د جزائي 

چې کله هم څارنوال د محکمې څخه دده د توقيف غځونې استازي ته حق ورکړی، 
غوښتنه کوي، دی کوالی شي خپل اعتراض اړوندې محکمې ته وړاندې کړي، پـه  

څارنوال مکلف ګرځولی چې د توقيف مـودې لـه تېریـدو درې    ،دې موخه قانون 
ورځې وړاندې تورن محکمې ته د توقيف د قرار تر السه کولو لپاره حاضر کـړي او  

یم نيونې پر مهال تورن د هغه مدافع وکیل یا حقوقي مرستندوی، د حضور او د تصم
 (2اعتراض حق لري.)
خپلې جدې تراعتراض څخه موخه دا ده چې قاضي باید موضوع  له په یاده ماده کې 

 څارنې الندې ونیسي، تر څو د تورن آزادي بې موجبه زیانمنه نه شي.

                                                
 ماده. ۱۰۱مخکنۍ مرجع،  -1
 فقره. ۲ماده  ۱۰۰د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -2
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د تحقیق پر قاضي واجب ده، وړاندې له دې  د مصر د جنائي اجراآتو قانون بیا وايي
 (1باید د څارنوال وینا او د تورن دفاع واوري.) ،چې پر توقيف حکم وکړي

یاده ماده کې د وجوب کلمې راوړلو نه موخه دا ده چې قاضي باید د تورن دفـاع د  
 توقيف په اړه واوري او د خپلې جدې څارنې الندې يې ونیسي.

تو سیستم کې، تورن د اعتراض او څارنې غوښتنې د حـق  د فرانسې د جزائي اجراآ
سربېره کوالی شي په هره مرحله او هر وخت کې د خپلې آزادۍ غوښتنه اړونـدې  
محکمې ته وړاندې کړي او موضوع یې باید د یادې محکمې لـه لـورې وڅیـړل    

 (2شي.)
غوښتنه د پورته درې ګونو نظامونو په یوه خوله دېته اجازه ورکړې تر څو د تورن په 

هغه د توقيف موضوع تر څارنې الندې ونیول شي، پدې خاطر چې د وګړو آزادي له 
 تیري څخه خوندي پاتې شي.

 دريم : د کفالې په ورکړې سره د خوشې کېدو د غوښتنې بيا کتنه
د افغانستان قانون جوړونکي، مجنی علیه او د حق العبد مدعي ته، دا واک نـه دی  

توقيف او یا پر کفالت سره د هغه د خوشې کېدو د امر د  ورکړی، تر څو د تورن د
 (3بیا کتنې غوښتنه وکړي.)

په ورته توګه د مصر قانون هم د مجنی علیه او حق العبد مدعي څخه دا حق سـلب  
کړی چې د دوي غوښتنه دې د تورن د توقيف او یا خوشې کولو په هکله واورېـدل  

 (4او یا قبوله شي.)

                                                
 .۱۳۶قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  -1
 .۱بند  ۱فقره  ۱۴۸سه، ژباړن: عباس تدین، ماده آیین دادرسي کیفري فران -2
 ماده. ۱۰۹د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -3
 .۱۵۲قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  -4
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راآتو سیستم وايي : که چېرته شخص د جنحې په جرم کې پر د فرانسې د جزائي اج
حبس او یا سختې سزاء باندې محکوم شوی وي، د تحقیق مراجـع او د آزادۍ او  
سلب آزادۍ قاضي کوالی شي، د داسې شخص په اړه د قضائي نظارت او څارنې د 

 ستور ورکړي.
ول دي تـر  نظارت او څارنې په توکو کې یو هم شخص پر دې مکلف ک هچې ددغ

څو د ځان خوشې کولو لپاره مالي وثیقه ترتیب، چې د یـادې وثیقـې مبلـو او د    
ورکړې موده د څېړنې د پالوي او یا د آزادۍ او سلب آزادۍ د قاضي لـه لـورې   

 (1ټاکل کېږي.)
چې د یادې مالي وثیقې پر بنسټ شخص خوشې پرېښودل کېږي، شخص د دعـوی  

روي، د خساراتو د ورکړې لپاره تـرې کـار   په پړاوونو کې په حضور باندې مجبو
اخېستل کېږي او د نغدې سزاء په صورت کې ترې د سزاء مبلو دولت ته ورکـول  

 (2کيږي.)
دا چې د داسې کړنو د بیا کتنې او اعتراض حق مجنی علیه او د حق العبد مدعي تـه  
ورکړل شوی او کنه؟  په دې اړه د فرانسې د جزائي کړنو سیسـتم کـې کومـه    

 ګړې الرښوونه نشته.ځان
 دويم مطلب : د توقيف شوي وګړي سره چلند

پخوا د سزاء دپلي کېدو څخه موخه محکوم علیه ته زجر او درد رسـول و، خـو   
ټولنیز تکافل او پرمختګ ته پر کتنه ډیری نظامونه پدې را وڅرخېدل چې د وګړو د 

وونـو بهیرکـې   مصلحتونو د مالتړ په موخه د ټولو جزائي کړنو او د دعـوی د پړا 

                                                
 .۱۱بند  ۱۳۸آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -1
 .۱۴۲مخکنۍ مرجع، ماده  -2
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قیودات او ضمانتونه هغه که د سزاء د پلي کیدو څخه وړاندې او که وروسـته وي  
 (1وضع کړي.)

او د دې لړۍ لومړي قیودات او ضمانتونه هغه دي چې د توقيف شوي شخص سـره  
د چلند باره کې په جزائي سیستمونو کې ځای پر ځـای او نړیوالـو ټولنـو ورتـه     

دې پاملرنې لړ کې لومړی تړون چې د زندانیانو سره د ځانګړې پاملرنه کړې، چې د 
م( کـې  ۱۹۶۲م( کې امضاء شو، ورپسې په )۱۹۵۵چلند قواعد پکې پراته دي په )

د انساني حقونو د کمیسیون د اصولو مسوده، چې د فرد څخه د نیولـو، زنـداني   
 کیدلو او شړلو په چارو کې مالتړ کوې رامنځته شوه.

( کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون چې پر بنسټ م۱۹۶۶لدېنه وروسته په )
 يې د هغه چا سره انساني معامله الزمي ګرځولې چې آزادي ترې اخېستل شوې وي.

م( کـې  ۱۹۵۵د دې څخه ال وړاندې ملګرو ملتونو لومړنی کنفرانس جینوا کې په )
مـو   په دې موخه جوړ کړ چې جرمونو سره څنګه مبارزه وکړو او د مجرمینو سـره 

 رویه او چلند باید څنګه وي.
م( کې د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزه ناسته رامنځته شوه او ۱۹۵۷ورپسې په )

 (2د توقيف کړای شوو سره يې په ښه چلند ټینګار وکړ.)
 دا چې په یادو تړونونو کې کوم قواعد پراته دي په الندې توګه ترې یادونه کوو :  

وګړي چې مجرمیت یې ال نه دی ثابت باید له هغـې  قاعده وايي : هغه  ۸۶ــ ۱
وګړو څخه جال و ساتل شي چې د محکمې په قطعي پرېکړې سـره مجـرم ثابـت    

                                                
 .۱۶۵تاح، ضوابط الحبس االحتیاطی، ص الشهاوي، قدری، عبدالف -1
 .۵۵م، ص ۲۰۰۴د نړیوالو قواعدو ځانګړې انتخابي ټولګه، خپرونکې: مؤسسة الحق،  -2
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شوي، سر بېره پر دې کوچنیان باید لویانو څخه جال او په ځانګړو مؤسسـو کـې   
 (1وساتل شي.)

قاعده وايي : توقيف کړای شوو لپاره باید ځانګړی صحي خـوراک او   ۸۷ــ ۲
ښاک برابر او که چېرته په خپل لګښت د خپلې خوښې څه وغواړي ورته ورکـول  څ

 (2کيږي.)
قاعده وايي : د محکوم علیه په پرتله توقيف کړای شوي لپاره ځـانګړې   ۸۸ــ ۳

 جامې په داسې توګه ورکول کېږي چې پاکې او د موسم سره مناسبې وي.
و باندې جبـري کـار   قاعده وايي : جواز نه لري چې توقيف کړای شو ۸۹ــ ۴

 (3وشي او که چېرته یې په خپله خوښه کوي باید مناسبه اجوره ورکړل شي.)
قاعده وايي : توقيف شوی شخص حق لري چې په خپل لګښت کتابونه،  ۹۰ــ ۵

جریدې او نورې لیکلې وسیلې السته راوړي پدې شر  چې د مؤسسې نظم او امـن  
 (4ته ضرر نه وي.)

قيف شوی حق لري چې ځانګړي طبیب سره لیدنـه او  قاعده وايي : تو ۹۱ــ ۶
 (5تداوي ترې وکړي پدې شر  چې دلګښت توان ولري او اړتیا یې ولیدل شي.)

قاعده وايي : توقيف شوی شخص حق لري چې خپله کـورنۍ د خپـل    ۹۲ــ ۷
توقيف څخه خبره او اړیکه ورسره ونیسي او هغې دوستانو سره چې دده د لیدلو حق 

                                                
، ۸۵۲هـ ش، پرله پسې ګڼه: ۱۳۸۴د افغانستان د محبسونو او توفیف ځایونو قانون، چاپ:  -1
 ماده. ۹
 ماده. ۲۵مخکنۍ مرجع،  -2
 ماده.  ۳۳مخکنۍ مرجع،  -3
 ماده. ۲۸نۍ مرجع، مخک -4
 ماده. ۲۷مخکنۍ مرجع،  -5
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اړیکه ټینګه کړي، دا حق هیڅ قیودات نه لـري خـو دا چـې د     لري کوالی شي
 (1مؤسسې نظم او امن ته خطر وي.)

قاعده وايي : توقيف شوی شخص حق لري چې د قضائي وړیا مرستې نه  ۹۳ــ ۸
برخمن او خپل مدافع وکیل سره کتنه د مؤسسې د کارمندانو د داسې څارنې الندې 

 کړي. چې د دوي خبرې وانه اورېدل شي ترسره
 د افغانستان په قوانینو کې د توقيف کړای شوو وګړو سره چلند :  

د افغانستان اساسي قانون او ډیری فرعي قوانین د پورته نړیوالو تړونونو له قواعـدو  
سره په یوه خوله د نیول شوي، توقيف شوي او محکوم شوي شخص له حقوقو څخه 

 ې په الندې توګه پرې رڼا اچوم : د جزائي دعوی په ټولو پړاوونو کې مالتړ کوي، چ
 افغانسـتان  د دی، منـع  امتیاز او تبعیض راز هر ترمنځ اتباعو د افغانستان ــ د۱

 (2).لري وجایب او حقوو مساوي وړاندې په قانون د نارینه او ښځې اتباع
 قـانوني  لـه  هیڅوک دی، حق طبیعي انسان د او  بخښنه هلالج لج خدای د ــ ژوند۲

 (3).نشي کیدای برخې بې هحق دې له پرته مجوزه
 مصـالحو  عامه له او آزادۍ له نورو د حق دا دی، حق طبیعي انسان د ــ آزادي۳
 .لري حدودنه تنظمیږي لیارې له قانون د چې پرته
 .دی خوندي تیري له کرامت او آزادي انسان د

 (4).دی مکلف درناوي او ساتنه په کرامت او آزادۍ د انسان د دولت
 دی. حالت اصلي تبرائ ذمې ــ د۴

                                                
 ماده. ۳۱مخکنۍ مرجع،  -1
 ماده.۲۲د افغانستان اساسي قانون،  -2
 ماده.۲۳مخکنۍ مرجع،  -3
 ماده.۲۴مخکنۍ مرجع،  -4
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 بـې  نشي، ثابت علیه محکوم متهم حکم قطعي په محکمې باصالحیته د چې هغې تر
 (1کېږي.) ګڼل ګناه
 .  دی عمل شخصي یو ــ جرم۵
 سرایت هیچاته بل تطبیقول جزا د باندې هغه پر او توقيفول یا نیول تعقیبول، متهم د
 (2).کوي نه
 تـر  جـرم  د چـې  مخې له قانون ههغ د خو کېږي ګنل نه جرم عمل یو ــ هیڅ۶

 .  وی شوی نافذ مخه د ارتکاب
 .  شی نه یاتوقيفیدای او کیدای تعقیبیدای،نیول پرته حکمونو له دقانون هیڅوک
 قانون هغه د او حکم په محکمې باصالحیته د مګر، کیدای ورکول نشي سزا هیچاته

 (3).وي شوی نافذ مخکې ارتکابه تر فعل وړ اتهام چې د  سم سره احکامو له
 ته دولت بهرني امله، له کیدو متهم د باندې جرم په تبعه یو هیڅ افغانستان ــ د۷
 چـې  مخـې  لـه  تړونونو الدول بین هغو د او معاملې ورته د مګر کېږي، سپارل نه

 دننه کې افغانستان په او سلبیدو په تیدتابع  افغان هیڅ.  لري تړاو ورسره افغانستان
 (4).محکومیږي نه کیدو شړل په بهر یا
کوالی چې له بل شـخص څخـه    ېهیڅوک نه ش، د انسان تعذیب منع دیــ ۸

حتی د حقایقو د ترالسه کولو لپاره که څه هم ترتعقیب، نيونې یا توقيف الندې او یا 

                                                
 ماده. ۲۵مخکنۍ مرجع،  -1
 ماده. ۲۶مخکنۍ مرجع،  -2
 ماده. ۲۷د افغانستان اساسي قانون،  -3
 ماده. ۲۸مخکنۍ مرجع،  -4
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، په جزاء محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي
 (1)ټاکل منع دي. د انساني کرامت مخالفې جزاء

 شهادت یا اقرار څرګندونې، شوې ترالسه زور په څخه شخص بل یا متهم ــ له۹
 د او خوښـه  بشـپړه  په چې وایي ته اعتراف هغه متهم د اقرار جرم په نلري،  اعتبار
 (2).وي کړی وړاندې په محکمې باصالحیته د یې کې حالت په روغتیا عقلي
 لـرې  د اتهام د ځانه له سم سره کېدو لنیو له چې شي کوالی څوک ــ هر۱۰
 .  وټاکي وکیل مدافع لپاره ثابتولو د حق د یا او کولو
 هغـې  د او کـړي  خبر ځان اتهامه منسوب له سم سره نیولو له چې لري حق متهم
 .  شي حاضر کې محکمه ټاکي، یې قانون چې دننه مودې
 .اکيټ وکیل مدافع لپاره متهم بېوزلي د کې پېښو جنایي په دولت

 تعرض هر ډول له مخابرات او مراسالت مکالمات، ترمنځ وکیل د هغه د او متهم د
 .دي خوندي څخه
 (3).تنظیمېږي لیارې له قانون د واکونه او وظایف وکیالنو مدافع د

 پـور  د نشي، کېدای سبب محدودېدو یا سلبېدو د آزادۍ د پوروړي د ــ پور۱۱
 (4).تنظیمېږي لیارې له ونقان د وسایل او الرې اخېستلو بیرته د

 وي ډول لیکلـي  په که محرمیت او آزادي لیکنو او مخابرې د اشخاصو ــ د۱۲
 .  دي خوندي څخه تیري له الرې، له وسیلو نورو یا تیلیګراف او ټیلیفون د یا او
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 حکمونـو  د قانون د مګر لري، نه حق پلټنې د لیکونو او مخابرو اشخاصو د دولت
 (1).سم سره
 .  دی خوندي څخه تیري له استوګنځی شخص ــ د۱۳

 واکمنـې  د یـا  او اجـازې  له استوګن د کوالی نشې ګډون په دولت د هیڅوک
 د شـوي،  ښودل کې قانون په چه الرو او حاالتو هغو له بې او پرته قرار له محکمې

 .وپلټي یې یا ورننوځي ته کور چا
 اجازې مخکینئ له محکمې د شي کوالی مامور مسؤول کې ردوم په جرم څرګند د

 .  وپلټي هغه یا او ورننوځي ته کور شخص د پرته
 چـه  کـې  موده هغه په وروسته، پلټنې یا ننوتو له ته کور دی مکلف مامور نوموړی
 (2).کړي ترالسه قرار محکمې د ټاکي يې قانون
 .   دی منع تحمیل کار جبري ــ د۱۴
 تهدیـدکړي  هوساینه او ندژو عامه چې کې حاالتو داسې نورو او آفتونو جګړې، د

 .  ده وجیبه ملي افغان هر د اخېستنه برخه فعاله
 (3).لري نه جواز تحمیل کار د ماشومانو پر
 دی مستحق اخېستلو تاوان د شي زیانمن موجبه بې ادارې له چه څوک ــ هر۱۵
 .  کړي اقامه دعوا کې محکمه په لپاره کولو ترالسه د د تاوان شي کوالی او
 لـه  محکمې باصالحیته د کوالی نشي دولت ښودلي، قانون چه پرته التوحا هغو له

 (4).وکړي اقدام لپاره کولو ترالسه د حقونو خپلو د پرته حکمه
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 عالج وړیا د او مخنیوي د ناروغیو د لپاره اتباعو ټولو د افغانستان د ــ دولت۱۶
 .  تامینوي سم سره حکمونو له قانون د اسانتیاوي روغتیایي او وسیلې
 او جـوړول  مرکزونـو  روغتیایي خدمتونو طبي خصوصي د سم سره قانون له دولت
 .   کوي یې مالتړ او هڅوي پراختیا
 لپاره پراختیا ورزشونو ییزو سیمه او ملي د او پیاوړتیا د روزنې بدني سالمې د دولت
 (1).نیسي تدبیرونه الزم
 .   ده الندې پاملرنې تر دولت اود دی رکن اساسي ټولنې د ــ کورنۍ۱۷

 د تـامين،  د روغتیـا  جسمي د ماشوم او مور د توګه ځانګړې په او کورنۍ د دولت
 لـه  د رسومو مغایرو د سره احکامو له دین سپېڅلي د اسالم د او روزنې د ماشومانو
 (2).نیسي تدبیرونه الزم لپاره وړو منځه
 مالتـړ  او ليوا ښه څارنې، رعایت، د بشر حقونو د کې افغانستان په ــ دولت۱۸

 .  جوړوي کمیسون خپلواک حقونو بشري د افغانستان لپاره، د
 ته کمیسيون دې کې صورت په نقض د حقونو بشري خپلو د شي کوالی څوک هر

 .  وکړي شکایت
 څانګو قانوني مربوطو موارد، نقض د حقونو بشري د افرادو د شي کوالی ونیکمیس
 .  وکړي مرسته کې فاعد په څخه حقونو له هغوي د او کړي راجع ته

 (3).تنظیمېږي لیارې له قانون د یي ډول کار د او جوړښت کمیسون د دې
د اساسي قانون د پورته موادو قواعد او الرښوونې په ټولو وګړو هغه کـه توقيـف   

زندانونو کې وي او که آزاد وي د پلي کیدو وړ دي او جدي پاملرنه بایـد  خونو او 
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ي قوانینو هم مظنون، توقيف کړای شوو او زنـدانیانو  سر بېره فرع ورته وشي، د دې
سره د ښه چلند او د بشري حقونو پر رعایت ټینګار کړی، چې پـه دې اړه داسـې   

 صراحت لري :  
د محبسونو او توقيف ځایونو کار کوونکي، څارنواالن، قاضیان او نور هغه اشخاص 

اشخاصو سـره، سـر او   چې په یو ډول نه یو ډول له محبوسینو او تر توقيف الندې 
کار لري، مکلف دي د دندو د اجراء په وخت کې له محبوسـینو او تـر توفییـف    
الندې اشخاصو سره ، د بشر حقوو رعایت کړي او له هغوي سره د قوم، ملیـت،  
مذهب، دین، توکم، رنګ، جنس )ښځینه او نارینه(، ژبې، ټولنیز یا سیاسي موقف او 

 پرته په بې پلوه توګه چلند وکړي. وکې نیول نورو تبعیضي مالحظو، له په پام
د محبسونو او توقيف ځایونو د ادارو لخوا د محبوسـینو او تـر توقيـف النـدې     
اشخاصو معیشتي شرایط پداسې توګه برابریږي چې منفي پلوناکې اغیزې اقل حد ته 
راټیټې کړي او په محبس او توقيف ځای کې د هغو د حقوقـو د ضـایع کیـدو او    

 (1مخنیوي سبب نشي.) آزادۍ د
په ورته توګه مظنون، تورن او د حق العبد مسؤول ته د عدلي تعقیب په ټولو پړاوونو 
کې الندې حقوو ورکړل شوي، چې باید یادو حقوقو ته پر کتنه او درناوي د توقيف 

 شوي شخص سره چلند وشي، چې دا رنګه دي :  
تـور او د قضـيې د   ــ په نسبت ورکول شوي جرم پوهیدل او د وارد شـوي  ۱

 اجراآتو په هکله د څرګندونو ترالسه کول.
ــ د دې قانون د حکمونو مطابق له  خپل سري نیولو یا توقيف څخه خوندیتوب ۲

 او دزیان د جبران د ال سته راوړلو حق.
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ــ له توهین، تحقیر، جسمي، رواني ځورونې او هر ډول غیر انساني چلند څخه ۳
 خوندیتوب.

مرجع لخوا دنیولو په وخت کې دهغه کورنۍ یا خپلوانو ته خبـر  ــ د نیوونکې ۴
 ورکول.

 ــ په آزادانه ډول د مطالبو بیانول او د داليلو وړاندې کول.۵
ــ د سندونو، مدارکو او شاهدانو وړاندې کول، لـه هغـو شـاهدانو څخـه     ۶

استجواب چې دهغه پر خالف يې شهادت  ورکړی او دهغو شـاهدانو حضـور او   
 چې دهغه په ګټه شاهدي  ورکوي.اوریدل 

ــ د سکوت له حق څخه ګټه اخېستل  او له هر ډول بیانونو )ویناوو( څخه ډډه ۷
 کول.
 ــ د قانون د حکمونو مطابق د مدافع وکیل ټاکل یا د حقوقي مساعد لرل.۸
 ــ د ضبط شوو شیانو او مدارکو په هکله اظهار نظر.۹
 ــ د ترجمان )ژباړونکي( لرل.۱۰
په ابتدائیه یا استیناف محکمه کې په دوسیه کې د درج شوو پـاڼو نقـل،   ــ ۱۱

دشاهدانو او جرمي شریکانو دڅرګندونو، قضيې پورې اړوندو فزیکـي او مسـتندو   
مدارکو، دعدلي طبي رپوټونو، دمخفي څارنې د ترسره کولو وړانـدیز او حکـم د   

وخت او امکاناتو لرل مګـر  تالشۍ اذن )اجازه( او د دفاعيې د ترتیبولو لپاره د پوره 
په هغو حاالتو کې چې مؤظف څارنوال د ځینو ملحوظاتو پربناء، لکه احتیـا ، لـه   
خطر سره د شاهد دم  کیدلو، دتحقیق  په بهیر کې اخالل، د عدالت په تامین کـې  
اخالل یا پر ملي ګټو باندې دمنفي اغیز له مخې، د محکمې په وړاندیز ددغـه الس  

 رسی خنډ وګرځي.
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ــ د قضائي ضبط د مامور، اهل خبره، څارنوالۍ او محکمـې پـر اجراآتـو    ۱۲
 اعتراض.

ــ له واکمنې محکمې څخه د هغه د توقيف په هکله د قرار د صادریدو په اړه ۱۳
 د استماعیه ) اوریدنې( غونډې غوښتنه.

ــ د قانون د حکمونو مطابق له خپل قانوني استازي سره په آزاده او محرمـه  ۱۴
 لیکلې یا شفاهي اړیکه )ارتبا ( نیول.توګه 
 ــ د دې قانون د حکمونو مطابق، بې له ځنډه عدلي تعقیب.۱۵
 ــ د دې قانون د حکمونو مطابق، په څرګنده )علني( توګه محاکمه.۱۶
 ــ د محاکمې په بهیر کې دحضور حق.۱۷
 ــ په محکمه کې د وروستۍ خبرې )کالم( ویل.۱۸
 ــ د شاهدانو د جرحې حق.۱۹
 (1ــ د قاضي، څارنوال، مدافع وکیل او اهل خبره وو د رد حق.)۲۰

 دريم مطلب : د خوشې شوي تورن بيا توقيفول
کله حاالت داسې پېښیږي، چې د نوو داليلو او الملونو په رامنځته کېدو چې پخـوا  
یې شتون نه درلوده او یا هم تورن هغه احتیاطي تدبیرونه چې په اړه یې نیول شـوي  

ت کوي، اړتیا پېښیږي تر څو تورن دويم ځلې تر توقيـف  اسمه توګه نه مراعدي په 
 الندې ونیول شي.

 په دې هکله د افغانستان قانون جوړونکی داسې وايي :  
که چېرې د تورن پر خالف د توقيف د اړتیا په هکله داليل څرګند شي یا هغه د دې 

ډوډ( کړي یا بل قـانوني  قانون په یوسلو لسمه ماده کې درج شوي شرایط اخالل )ګ
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مؤجه، علت منځته راشي، د مؤقت خوشې کیدو امر، د قانون د حکمونو مطـابق د  
 (1تورن د بیا نيونې یا توقيف د امر د صادرېدو خنډ نه کېږي.)

د پورته مادې د متن په لوستلو سره هرومرو دا پوښتنه را والړيږي چې هغـه کـوم   
 ؟شرایط دي چې په یاده ماده کې درج شوي

ځواب روښانه دی، ځکه کله چې څارنوال او قاضي پوه شي چې د تورن حـاالت د  
دې وړ دي چې په اړه یې د توقيف پرته بله الر غوره کړي، نو په یاده ماده کې پـه  

 الندې احتیاطي تدبیرونو الس پورې کوي : 
 ــ په ټاکلي ځای کې میشتېدل.۱
احوالو سره سم په ټاکلو وختونـو  ــ د پولیسو دفتر، څارنوالۍ یا محکمې ته له ۲

 کې حاضریدل.
 ــ پولیسو ته دټاکل شوي ځای د ترک )پریښودلو( او مودې خبر ورکول.۳

د پورته تدبیرونو سربېره په هغه صورت کې چې د مظنون یا تورن د تېښتې  د وېرې 
په اړه مؤجه داليل شتون ولري، محکمه کوالی شي، له هیواد څخه د هغه د ممنوع 

 (2وج والي قرار صادر کړي.)الخر
 د بياځلې توقيف شرطونه : 

د پورته موادو نصوصو ته پر کتنې جواز لري چې کله الندې شرطونه شـتون پیـدا   
 کړي، خوشې شوی تورن بیاځلې تر توقيف الندې ونیول شي :  

 ــ د نوو پېښو او داليلو رامنځته کېدل : ۱
ې سره د تورن پر ضد داليـل قـوي   کله چې نوې پېښې او داليل رامنځته شي، په د

کېږي، د بېلګې په توګه د جرم د ارتکاب په اړه د تورن اعتراف، د تورن پر ضـد د  
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اثبات د شاهدانو پیدا کیدل، د تورن په ګرموالي د اهل خبرؤ نظریه ورکول او یـا د  
 بطول چې د تورن ضد داليل پرې قوي شي.ضجرم اړوند داسې اسناد او وسیلې 

 التو کې بدلون راتلل چې د خوشې کولو امر ورسره تړاو درلوده : ــ هغې حا۲
کله چې داسې نوي حاالت رامنځته شي چې تېر حاالت ورسره بدل شي، نو پداسې 

کـې  ه حاالتو کې هغه اوامر چې د حاالتو سره تړاو لري هرومرو له منځه ځي او یا پ
رن هڅه پیل کړي چې پـر  بدلون او تغیر رامنځته کېږي، دنمونې په توګه کله چې تو

شاهدانو فشار راوړي، د تور داليلو سره لوبې پیل کړي او یا داسې څه رامنځته شي 
چې د جرم کچه پرې لوړه شي لکه وهل چې په قتل سره منجر شي او یا هم تورن د 
تېښتې هڅه وکړي، اړینه ده د یادو حاالتو په منځته راتګ سره د توقيف امـر هـم   

 حاالتو ته پر کتنه تورن تر توقيف الندې ونیول شي. ر وکړي او نوویتغی
د نوو حاالتو نه هدف دا ندی چې موږ دې د امنیت ساتلو یا عامه نظم د ټینګښت په 
پلمه تورن بیاځلې تر توقيف الندې ونیسو، ځکه دغه موارد د خوشې کیدو پر مهاـل  

 هم د اټکل وړ وو.
ه کیدل چې جرمي وصـف ورسـره   پوښتنه دا ده چې آیا پېښه کې داسې څه رامنځت

 تغیر وکړي د نوو حاالتو نه شمیرل کيږي او کنه؟
په دې اړه دوه نظره قوله شتون لري، د مرجوح نظر پر بنسټ د نوو حاالتو څخه نه 
شمیرل کېږي او د راجح نظر پر بنسټ د نوو حاالتو څخه شمیرل کېـږي، چـې د   

 الندې ونیول شوي.داسې حالت په منځته راتللو باید تورن تر توقيف 
چې په دې هکله دکتور طنطاوي دوه وړاندوینې کړي چې په الندې توګه ترې یادونه 

 کوو :  
ــ که چېرته نوي حاالت داسې رامنځته شو چې جرمي پېښه یې د هغې جرمونو ۱

له ډلې څخه وویستله چې توقيف پکې جواز نه لري او هغې ډلې جرمونو ته یې دننـه  
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واز لري، نو پدې وخت کې جواز شته چې تورن تر توقيـف  کړه چې توقيف پکې ج
 الندې ونیول شي.

ــ که چېرته حاالت داسې پېښ شو چې د اولې وړاندوینې پر خـالف یـې پـه    ۲
کې جواز نه لـري،  ه ر رامنځته نه کړ، نو د تورن توقيفول هم پیجرمي وصف کې تغی

غې اټکـل د تـورن د   سره له دې که حاالت د جرم په کچه زیاتوالی راولي، ځکه د
 (1خوشې کیدو پر مهال هم د اړوندو ادارو سره شتون درلوده.)

 د بياځلې توقيف المل : 
وړاندې مو د توقيف په عامو الملونو او داليلو باندې پوره بحث کړی چـې دلتـه   

 یواځې د بیاځلې توقيف په المل او سبب باندې رڼا اچوم : 
توقيف المل او سبب داسې په ګوته کـړی :  د افغانستان قانون جوړونکي د بیاځلې 

که چېرته د تورن د توقيف د اړتیا په هکله داليل څرګند شي یا تـورن د احتیـاطي   
تدبیرونو څخه په سمه توګه پېروي ونه کړي او یا هم بل قانوني مؤجه علت رامنځته 

 (2شي، د مؤقت خوشې کیدو امر د بیاځلې توقيف د امر صادریدلو خنډ نه ګرځي.)
پداسې حاالتو کې واکمنه اداره مکلفه ده چې د بیاځلې توقيف علت او سبب بیـان  

 کړي، تر څو د یو چا آزادي پرته  له مؤجه علت څخه وانخستل شي.
د مصر د جنائي اجراآتو قانون د څېړنې قاضي مکلف ګرځولی چې باید د توقيـف د  

سـوب جـرم او د   امر اسباب په صریح ډول ذکر کړي، سربېره پر دې تورن ته من
جزاء اندازه یې هم باید ذکر او دغه چاره د هر ځل توقيف غځونې په اړه باید پلـې  

 (3شي.)

                                                
 .۱۶۰-۱۵۹حتیاطي، ص طنطاوي، ابراهیم حامد، الحبس اال -1
 ماده. ۱۱۱د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -2
 .۱۳۶قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  -3
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د فرانسې د جزائي کړنو سیستم هم په ټولو حاالتو کې توقيف ته پرته لـه علـت او   
سبب څخه جواز نه دی ورکړی بلکې د توقيف او د هغې د بیا غځونې لپاره یـې د  

 (1زمي شر  ګڼلی دی.)سبب او علت شتون ال
 څلورم مطلب : د توقيف بطالن

بطالن د سزاګانو له ډلې څخه یو ډول سزاء ده چې هغې ګوډې ماتې کړنې ته ځـان  
رسوي کومه چې د جزائي خصومت په بهیر او یا د هغې څخه وړاندې پړاو کې پېښه 

 شوې وي.
ـ  ه خـالي  په همدې بنسټ کله چې کړنه د موضوعي توکو او یا شکلي شرطونو څخ

وي باطله ګڼل کېږي، هغسې قانوني او شرعي آثار پرې نه مرتب کېږي لکه پر یـوې  
درستې کړنې چې مرتب کېږي او قانونًا بطالن وايي همدېته چې د کړنو او قـانوني  

 (2غوښتنو ترمنځ عدم مطابقت رامنځته شي.)
 (3وايي.) د اسالمي فقهې په رڼا کې  بطالن په لغت کې ضایع کیدو او فاسدیدلو ته

د بطالن اصطالحي مانا د جمهور فقهاو له نظره :  هره هغه کړنه، وینا، او تړون چې 
 د شارع د غوښتنې پر خالف رامنځته شي باطل بلل کيږي.

خو د احنافو له نظره کله چې کړنه او وینا د هغې حقیقت او ارکانو څخه چې شارع 
عارضه صفاتو سره مخالفه راشي بیان کړي مخالفه راشي باطله ګڼل کېږي، خو که د 

 بیا باطله نه بلکې فاسده بلل کېږي.

                                                
 .۱۴۴آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -1
ة، عبد المنعم، سلیمان، بطالن االجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، االسکندری -2

 .۱۷م، ص ۱۹۹۹
 المعجم الوسیط، مفردات الراغب، القاموس فی مادة بطل. -3
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خالصه دا چې د جمهورو فقهاو له نظره بطالن او فساد مترادف الفاظ دي، خـو د  
احنافو له نظره کله چې یو شی اصاًل او وصفًا صحیح نه وي باطـل او کـه اصـاًل    

 (1صحیح  خو وصفًا غیر صحیح وي فاسد بلل کېږي.)
توګه لکه څنګه چې فقهاو د بطالن موضوع ته پاملرنه کـړې د افغانسـتان    په ورته

 قانون جوړونکي هم یاده موضوع له پامه نه ده غورځولې او په اړه یې داسې وايي :  
د بنسټیزو اجراآتو له مواردو څخه په یوه کې د قانون حکمونو ته نه پام نیول، د هغه 

 د بطالن موجب ګرځي.
و کې، د محکمې د تشکیل، د هغې د موضوعي یا حـوزوي واک،  په بنسټیزو اجراآت

نیول، تاالشي، تحقیق، د اهل خبره په واسطه د کتنو او د مدافع وکیـل د ټـاکلو د   
 حق په هکله د قانون د حکمونو په پام کې لرل )رعایتول( شامل دي.

نو ( فقره کې له درج شوو مواردو څخه په یوه کې د قانون حکمو۲د دې مادې په )
ته د نه پاملرنې په صورت کې، محکمه مکلفه ده خپل حکم د اجراآتو په بطالن او د 
فیصلې په نقض باندې صادر کړي، که څه هم چې په موضوع کې غوښتنه هم شوې 
نه وي، پدې صورت کې اجراآت باطل او د قانون د حکمونو مطابق بیـا اجـراآت   

 (2صورت مومي.)
شوه هره هغه بنستیزه کړنه چې د قانون احکام پکـې   د پورته مادې له متن څخه ثابته

ت نه شي باطله ګڼل کېږي، خو پوښتنه دا ده چې آیا بطالن تجزیه قبلـوي او  امراع
 کنه؟

                                                
.  ارشاد الفحول ۱/۱۶۴.  روضة الناظر في أصول الفقه، ۱/۱۸۷االحکام لآلمدي،  -1

 .۱۰۴للشوکاني ص 
 ماده. ۲۸۹د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -2
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د افغانستان قانون جوړونکي له نظره د اجراآتو بطالن تجزیه منونکی دی، پدې مانـا  
، چې په اړه یـې  چې کله ټولې کړنې د بطالن سره مخام  کېږي او که ځینې کړنې

 داسې وايي : 
محکمه کوالی شي د اجراآتو د هرې برخې په تصحیح  چې په هغې کـې د قـانون   
حکمونه، نه وي رعایت شوي، د شاکي د غوښتنې یا د خپل صوابدید پر بنسټ الس 

 پورې کړي، پدې شر  چې نوموړي اجراآت له بطالن سره مخام  نه وي.
بطالن تثبیت شي، ټول هغه آثار چې مستقیمًا پـر  که چېرته د اجراآتو د یوې برخې 

 (1هغو مرتب شوي، هم باطل پېژندل کيږي.)
د پورته مادې پر بنسټ هغه آثار چې پر باطله کړنه مرتب شوي وي ټول باطل ګڼـل  
کېږي، پدې هکله تورن او د هغه مدافع وکیل کوالی شـي د محکمـې څخـه د    

ه په جنحه او جنایت کـې څېړنـې د   اجراآتو د بطالن غوښتنه وکړي، خو که چېرت
دوي په شتون کې صورت موندلی وي او په هماغه موقع یې پرې اعتـراض نـه وي   

 (2کړی، د بطالن د غوښتنې حق یې ساقطیږي.)
د مصر قانون جوړونکی وايي : په جوهري کړنو کې د قانون د حکمونو نه رعایـت  

 (3کول عبارت له بطالن څخه دی.)
د محکمې د تشکیل، موضوعي او حوزوي واک، د عام نظـام   په ورته توګه وايي :

ت کولو په صورت کې په هر پړاو کې چـې وي، د  اپورې د اړوندو احکامو نه مراع

                                                
 ماده. ۲۹۲مخکنۍ مرجع،  -1
 .۳۳۳قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  /ه.ماد ۲۹۰مخکنۍ مرجع،  -2
 .۳۳۱قانــــون اإلجراءات الجنائية المصري، ماده  -3
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کړنو پر بطالن تمسک جواز لري او محکمه کوالی شي پرته له غوښـتنې یـې پـر    
 (1بطالن حکم وکړي.)

کاره شي، د هغـې پـر   په همدې توګه قاضي واک لري چې هره کړنه ورته باطله ښ
 (2اصالح کولو الس پورې کړي.)

د فرانسې قانون جوړونکی وايي : هغه تصمیمونه چې د ټاکلو قضاتو پرته یا د هغـې  
قضاتو له لورې چې د بررسۍ په ټولو ناستو کې یې ګډون نه وي کړی صـادر شـي   

 (3باطلې اعالنیږي.)
او پرېکړې چې پر بشـپړو  همدارنګه د څېړنې د څانګې او د وروستۍ مرجع نظرونه 

داليلو مشتملې نه وي یا داليل کافي نه وي او د نظارت عالي دیوان ته اجازه ور نـه  
کړي چې د دوي کړنې د قانون سره د مطابقت په موخـه بررسـي کـړي بـاطلې     

 (4اعالنیږي.)
پورته قانون جوړونکو د بطالن موضوع له بحث سربېره توقيف لپاره داسې چوکاټ 

ی چې د مشروعیت لپاره یې باید موضوعي، شکلي شرطونو او ضمانتونو رامنځته کړ
ته جدي پاملرنه وشي، پدې مانا که چېرته د غې شیانو ته پاملرنه ونه شي توقيف باطل 

 ګڼل کيږي.
( کلنې عمر نه وي بشپړ کړی جزائـي  ۱۲د بېلګې په توګه قانون وايي : چا چې د )

 (5مسؤوليت ورلره نشته.)

                                                
 .۳۳۲مخکنۍ مرجع ماده  -1
 .۳۳۵مخکنۍ مرجع ماده  -2
 .۵۹۲آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -3
 .۵۹۳مخکنۍ مرجع، ماده  -4
 ماده. ۵رسیدګۍ قانون، د اطفالو سرغړونو ته د  -5
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ل څوک تر توقيف الندې نیسي توقيف یې باطل ګڼل کېږي، په ورتـه  نو که یاد طف
توګه قانون په جنایاتو او جنحو کې د توقيف حاالت بیان کړي خو د قباحتونو په اړه 
یې د توقيف څخه یادونه نه دی کړې، نو پدې بنسټ جواز نشته چې قباحـت کـې   

 (1څوک تر توقيف الندې ونیول شي.)
يف او د هغې د غځونې موده مشخصه کړې چـې د هغـې   د بلې لورې قانون د توق

څخه تېری د توقيف چاره د بطالن سره مخام  کوي، ځکه د جزائي کړنو په بهیـر  
یزه کړنه ده چې باید د قانوني الرښوونو سره سمه ترسره شي او پـه  ټکې توقيف بنس

ګټې  اړه یې قانوني احکام په جدې توګه رعایت شي، تر څو د بطالن سره م  او بې
 نشي.   

 پاېلې
د توقيف حکم تر عنوان الندې د خپلې دې څېړنیزې لیکنې په بهیر کې الندې پـایلو  

 ته ورسیدم:
ــ د څیړنې یا محاکمې په ټول او یا لږ بهیر کې دیو وګړي پداسې توګه بنـدي   ۱

ساتل، تر هغې چې د محکمې له لورې پرې قطعي او یانهائي پریکړه صـادره شـي   
 ف څخه دی.عبارت له توقي

ــ حبس په دوه ډوله دی: یو ته حبس عقوبت وايي چې د یو چا د مجرمیت پر  ۲
 مهال د محکمې له لورې پرې قطعي او یا نهايي پریکړه شوې وي.

استظهار وايي چې یو شخص تر هغې بندې وساتل شي چې حالت یـې     دويم ته حبس 
ې ته توقيف  یا احتیاطي ظاهره او څرګند شي چې مجرم دی او که بې ګناه او همدغ

 حبس هم ویل کېږي.

                                                
 ماده. ۹۹د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -1
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ــ د قرآني آیتونو، نبوي آحادیثو او اجماع له مخې د توقيف کړنې ته د ټـولنې   ۳
 مصلحتونو ته پر کتنې سره جواز ورکړل شوی. )علیا(اوچته
ــ حبس استظهار، مؤقت حبس، احتیاطي حبس او توقيف مترادف کلمات دي  ۴

 تلفو جزائي نظامونو کې کارول شوي دي.چې د یوې موخې لپاره په مخ
قضاء ته ورسیږي، د یـو وګـړي    هــ د ټاکلې مودې لپاره پرته لدېنه چې خبر ۵

 آزادي اخېستل او بندول عبارت له نيونې څخه دی.
( ساعته ۷۲ــ د پولیسو له لورې د څارنې او نظارت ټوله موده زیات نه زیات ) ۶
 ده.
اب کوونکی يې  په اعدام یـا دوام لرونکـي   ــ جنایت هغه جرم دی چې ارتک ۷

 حبس او یا په اوږد حبس محکوم شی.
ــ جنحه هغه جرم دی چې ارتکاب کوونکی يي د درې میاشتو حبس څخه تـر   ۸

 پینځه کلونو پورې یا د درې زره افغانیو څخه په زیاتې نقدي جریمې محکوم شي.
څخـه تـر درې    (۲۴ــ قباحت هغه جرم دی چې ارتکاب کوونکی یې لـه )  ۹

 میاشتو حبس او یا تر درې زره افغانیو نقدې جریمې باندې محکوم شي.
ــ  محکمه  او څارنوالۍ  هغه واکمنې ادارې دي چې کوالی شي د یو چا د  ۱۰

 نیولو قرار صادر کړي.
ــ د اسالمي شریعت د جزائي اجراآتو کړنالره او بنسټونه غوښتنه کوي چـې   ۱۱

ة دی، تر څو چې يي مجرمیت په قضائي قطعـي او نهـايي   انسان تر هغې بري الذم
پریکړې سره نه وي ثابت شوی، ځکه چې  د ذمې برائت په ټولو انسانانو کې یو منل 

 شوی او فرضي اصل.
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ــ د عقوبت او توقيف ترمنځ  توپیر دادی چې په عقوبت باندې د تل لپاره، د  ۱۲
والي هم واک لري چې امر پـرې  قضاء له لورې حکم کېږي او د توقيف په اړه څارن

 وکړي.  
ــ  توقيف څخه باید د اړینې اړتیا پرمهال په استثنائي توګه ګټه پورته شي نـه   ۱۳

 دا چې د کلي قاعدې  په څېر ترېنه په ټولو جرمونو کې ګټه پورته شي.
ــ سره له دې چې د توقيف په وسیله د فرد څخه آزادي اخېستل کېږي خـو   ۱۴

 د مصحلت لپاره ورته جواز ورکړل شوی دی.بیا هم د ټولنې 
ــ په توقيف کې د ټولنې د مصلحت ترڅنګ د  فرد مصحلت او ساتنه هـم   ۱۵

 پرته ده.
ــ د توقيف د مودې هر ځل غځول یواځې دا نه چې د یو شخص پـه آزادۍ   ۱۶

کار او چارې سره په عدالت کې اخالل، ګـډوډي او   هباندې تیری دی، بلکې په دغ
 دي رامنځته کيږي.بې اعتما

( ورځـو او  ۲۷ــ مجموعًا د څیړنې بهیر کې د توقيف موده په جنحه کې د ) ۱۷
 ( ورځو څخه زیاتیدای نشي.۷۵په جنایت کې د )

ــ د محاکمې په ټولو پړاوونو ) ابتدائیه، استیناف، او ستره محکمه( کـې د   ۱۸
 ( ورځو څخه زیاتېدای نشي.۱۲۰توقيف موده له )

ې د جزائي اجراآتو په سیستم کې د یو شخص توقيفول او خوشې ــ د فرانس ۱۹
 کول د آزادۍ او سلب آزادۍ د قاضي په واک او صالحیت پورې اړه لري.

ــ قرار : هغه تصمیم دی چې د قانون حکمونو مطابق، د تحقیق په پړاو کـې   ۲۰
ی د د څارنوالۍ په واسطه او د محاکمې په بهیر کې د محکمې لخوا، د جزائي دعـو 
 تحریک او تعقیب یا له هغې څخه د انصراف یا نورو مواردو په هکله نیول کيږي.
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ــ  بهتره داده چې د عدالت د تامین او د پېښې د دواړو لورو د برابـري او   ۲۱
 مساوات په موخه د څارنوال څخه د توقيف  ورکولو واک واخېستل شي.

ه یوه کړنه ده چې باید هڅه ــ نيونه د توقيف او توقيف د څیړنې له کړنو څخ ۲۲
 وشي او د لږې مودې لپاره ترې کار واخېستل شي.

ــ توقيف هغه خطرناکه کړنه ده چې سره د ضرر او شره شریعت او قوانینـو   ۲۳
 منلې ترڅو د ټولنې مصلحتونه خوندې پاتې شي.

ــ په ځینو جرمونو کې توقيف واجب او په ځینو نورو کې بیا جایز ګڼل شوی  ۲۴
 دی.
ــ کله هم چې د توقيف  د جواز الملونه شتون  و  نه لري مظنون  او تـورن   ۲۵

 خوشې کېږي.
 
 
 

 وړانديزونه
د توقيف حکم  تر عنوان الندې د خپلې دې څېړنیزې لیکنې په پای کې مناسبه ګڼم 
چې د ټولنې او په ځانګړې توګه د عدلي او قضائي بنسټونو د ال ټینګښت پـه هیلـه   

 نه ستاسې  پروړاندې کېږدم:الندې وړاندیزو
ــ داچې مدعي او مدعی علیه د قضاء او قانون پر وړاندې برابر او یـو شـان    ۱

حقوو لري الزمه ده چې دولت د مدعی العموم )څارنوال( څخه د توقيف ورکولـو  
صالحیت سلب او پر ځای يې  لکه د فرانسې نظام د آزادۍ او سلب آزادۍ قاضـي  

کې مدعي د مدعي علیه پر وړاندې خصـم او قاضـي    وګماري تر څو په یو وخت
 دواړه نه وي.
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 د ګڼـه  ۷۶ رئـیس،  جمهـور  د دولـت  يجمهور اسالمي د افغانستان ــ د ۲
فرمان چې د کورني او بهرني امنیت پر ضـد او د تروریسـتي    نیټې ۱۱/۶/۱۳۹۴

مـه(  جرمونو په اړه یې د محاکمې په درې پړاوونو )ابتدائیه، استیناف، او ستره محک
 ( ورځو پورې په الندې توګه  غځولې :   ۲۱۰کې د توقیف موده تر )

 ( ورځو پورې.۶۰( په ابتدائیه محکمه کې د قضیې د څیړنې په بهیر کې تر )۱)
 ( ورځو پورې.۶۰( د استیناف په محکمه کې د قضیې د څیړنې په بهیر کې تر )۲)
 ( ورځو پورې۹۰( په ستره محکمه کې د قضیې د څیړنې په بهیر کې تر )۳)
د شریعت او نافذه قوانینو سره، سل پر سله په ټکر کې دی باید لغوه او د توقيـف   

مودې په اړه پرې د سره کتنه وشي تر څو د فساد مخه بنده او عدالت یوشان پلـی  
 شي.
آتو قانون هغه مواد چې د توقيف مودې په اړه یـې  اــ د افغانستان د جزائي اجر ۳

وانینو په پرتله زیاته موده په پام کې نیولې ده باید تعدیل او لـږه  د مصر او فرانسې ق
 موده وټاکي.

ــ دولت باید د توقيف مودې په هکله په دوامداره توګه څارنخونې او زندانونه  ۴
تر داسې څارنې الندې ونیسي چې د خپل سري توقيف مخه ډپ او بې ګناه خلـک  

 بې سرنوشته پاتې نشي.
وقيف ورکولو او نه ورکولو په موخه ځانګړی قاضي لکـه د  ــ دولت باید د ت ۵

مصر دولت په څېر په هره محکمه کې وګماري ترڅو د مدعی او مـدعی علیـه د   
بیاناتو له اورېدلو وروسته د توقيف ورکولو او نه ورکولو په موخـه خپـل تصـمیم    

 ونیسي.
 

 کيد قرآني آيتونو لړل
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 د آیت شمیره       م     ورت نوم      شمیره            د آیت متن         د س
 ۱۲۸                ۳۷           آل عمران        ــ      ﴿َوَكفََّلَها َزَكِريَّا﴾   ۱
ـــ      ۲ ــآِئك م    ــ ــن ن َسـ ــَة ِمـ ــأ ِتيَن ال َفاِحَشـ ــي َيـ                                          َوالالَِّتـ

   ۲۶                ۱۵           النساء         ر َبعًة م نك م  َفِإنَفاس َتش ِهُدوا  َعَلي ِهنَّ َأ
ــ    ﴿ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه  َوَيس َعو َن ِفي ال َأر ِض َفَسـاداا َأن    ۳

 ۲۶                  ۳۳المائدة                                 ُيَقتَّل وا ﴾                
 ِإَذا َحَضَر َأَحَدك م  ال َمو ُت ِحيَن ﴾ ــ     ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدة  َبي ِنك م   ۴

  ۲۸               ۱۰۶          المائدة                                                  
ُحُرُم َفاق ُتل وا ال ُمش ِرِكيَن َحي ث  َوَجد ُتُموُهم  َوُخذ وُهم  ــ    ﴿ َفِإَذا ان َسَلَ  ال َأش ُهُر ال  ۵

  ۲۷                   ۵        التوبة                                   ﴾                
 ۵۷                 ۵ــ ﴿ َوَما ك نَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنب َعَث َرُسواًل ﴾      اسراء    ۶
َحتَّٰى ِإَذا َأث َخنُتُمـوُهم  َفُشـدُّوا    ـ    ﴿ َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضر َب الر َقاِبـ ۷

                ۴            محمد                                                ال َوَثاَو َفِإمَّا َمنًّا 
   َوَيِتيماا َوَأِسيراا ب ِه ِمس ِكيناا ــ     ﴿َوُيط ِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُح ۸ 

    ۲۹                ۸              الدهر                                                  
 کيثو لړليد نبوي آحاد

 
 م                                        د حدیث متن                 شمیره         

َعب ُد اللَِّه ب ُن ُيوُسَف َحدََّثَنا اللَّي ث  َقاَل َحدََّثِني َسِعيُد ب ُن َأِبي َسِعيٍد َأنَّـُه  َحدََّثَنا »  ــ ۱
 َسِمَع
َأَبا ُهَري َرَة َرِضَي اللَُّه َعن ُه َقاَل َبَعَث النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم َخي ًلـا ِقَبـَل َنج ـٍد        

 29                                                             .             «َفَجاَءت  
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َحدََّثَنا َعب ُد الرَّزَّاِو، َحدََّثَنا َمع َمٌر، َعن  َبه ِز ب ِن َحِكيِم ب ِن ُمَعاِوَيَة، َعن  َأِبيِه، َعن  »  ــ ۲
 َجد ِه,
َناساا ِمن  َقو ِمي ِفي ُته َمٍة َفَحَبَسـُهم ، َفَجـاَء    َقاَل : َأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم    

                                                                               ۳۱                                                                    .«َرُجٌل ِمن  َقو ِمي
عراك بن مالك عن أبيه خثيم عن جده عـراك   روی إبراهيم بن خثيم بن»  ــ ۳

 بن مالك عن
أبي هريرة قال : "أن النبي صلى اهلل عليه وسلم َحَبَس َرُجاًل ِفي تهمٍة يومًا و لٌيلـًة      

 ِاٌستظهارًا  
 ۳۲                                                                          «وِاحتياطًا    
َثَنا َعب ُد اللَِّه ب ُن ُمَحمٍَّد النَُّفي ِليُّ، َحدََّثَنا َعب ُد اللَِّه ب ُن ال ُمَباَرِك، َعن  َوب ِر ب ِن َحدَّ»   ــ ۴

َعن  ُمَحمَِّد ب ِن َمي ُموٍن، َعن  َعم ِرو ب ِن الشَِّريِد، َعن  َأِبيِه، َعن  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى  َأِبي ُدَلي َلَة،
َقاَل : " َليُّ ال َواِجِد ُيِحلُّ ِعر َضُه َوُعق وَبَتُه "، َقاَل اب ُن ال ُمَباَرِك : ُيِحلُّ   لََّم،اللَُّه َعَلي ِه َوَس

   32                                            . «ِعر َضُه : ُيَغلَّظ  َلُه،َوُعق وَبَتُه : ُيح َبُس َلُه
يُّ صل اهلل عليه وسـلم، وسـجنه،   ما روي أّن رجاًل َقَتل عبده، فجلده النب»  ــ ۵

 ۳3                                                 . «رقبة، ولم يقتّص منه  وأمره بعتق
اد َرُءوا ال ُحُدوَد َعِن ال ُمس ِلِميَن َمااس َتَطع ُتم ، َفِإن  َكاَن َلُه َمخ ـَرٌج، َفَخلُّـوا   »   ــ ۶

                                                                          ۵۸                                                                               «َسِبيَلُه
 کيدفقهي قواعدو لړل

 م                        قاعده                                      شمیره           
    ۵۹                                                        تهمالشک یفسر لصالح الم  ۱
 ۶۱                                                       الضَُّروَراُت ُتِبيُح ال َمح ظ وَراِت ۲
 46                                                             الضرورات تقدر بقدرها ۳



 قضاء دتوقیف حکم  
 

 89  

 

 ۴۳نص                                                       مة وال عقوبة إال بال جري ۴
   ۱۵۸-۴۹                                                           اَلَضَرَر َواَلِضَراَر   ۵
 أ                                             ُيَتَحمَّل  الضََّرُرال َخاصُّ،ِلَأج ِل َدف ِع َضَرِرال َعام  ۶
 ۹                                                                  يختار أهون الشرين ۷
 ۵۸                                                            بالشك  يزول ال اليقين ۸

 کونهياخځل

 قرآنکریم

القـادر ـ محمـد النجـار،      إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد   .1
المعجم الوسيط، الناشر : دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية المصـدر: موقـع   

 شبكة مشكاة اإلسالمية.  
ابراهیم، ابراهیم محمد، النظریة العامة للقبض علـی االشـخاص فـی قـانون      .2

 م.۱۹۹۶االجرآت الجنائية، دارالنهضة العربیة، القاهرة،  

بداهلل محمد بن فرج المالکي، أقضیة َرُسوِل اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه   ابن الطالع، أبوع .3
 هـ.۱۳۹۶َعَلي ِه َوَسلََّم، مطبعة المجد، القاهرة،

ابن حزم، علی بن محمد بن سعيد، المحلی، الناشر: دارالفکر د مشق سـورية   .4
 هـ و.۱۴۰۱

ـ  ۱ابن عابدین، محمد امين، ردالمختار علی درالمختـار،    .5 ة ، الناشـر : مکتب
 .ه پاکستانټالماجدية کوي

ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة      .6
روضة الناظر روضة الناظر وجنة المنـاظر   الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،

 م.2002-هـ1423الناشر: مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
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محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة     ابن قدامة: أبو  .7
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـي )المتـوفى:   

 م.1968 -هـ 1388هـ( المغني، الناشر: مكتبة القاهرة تاري  النشر: 620
ابن منظور: محمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العـرب، الناشـر : دار    .8

 بيروت الطبعة األولى.   -صادر 
اب ِن ُنَجي ٍم، الشَّي   َزي ُن ال َعاِبِدي َن ب ِن ِإب َراِهي ِم، األشباه والنظائرَعَلى َمـذ َهِب َأِبـي     .9

 م[، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1980هـ=1400َحِني َفَة النُّع َماِن، ]
 ۲البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، .10

 ، الناشر : دار الكتاب اإلسالمي.
ابن همام: کمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، الناشر : دار احیـاء   .11

 .التراث العربي بیروت، لبنان
أبو زهرة، محمد، الجریمة والعقوبة فی الفقه االسـالمی، الناشـر : دارالفکـر     .12

 م.۱۹۹۸عام:  العربي، القاهرة مصر،

م، الناشر ۲۰۱۲، عام: ۱ابو عامر، محمد زکي، االثبات في المواد الجنائیة،   .13
 : دار المطبوعات الجامعیة.

، الناشـر :  ۱بن عبداهلل، حکم الحبس فی الشریعة األسالمیة،    األحمد محمد .14
 م.۱۹۸۴مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض، 
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 «تراهی»قضاوتمل سیف الرحمن  
 

  برخی قواعد قرار داد های تجارتیبرخی قواعد قرار داد های تجارتی
 فصل دوم

 نقش حاکمیت اراده در قرارداد های تجارتی

یک اصل مهم است که هر انسان باید بتواند اراده ی خود را مطابق  حاکمیت اراده
خواست خود اعمال نماید، وبه این اصل در تمام ملت ها احترام گذاشته شده است. 
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تا وقتیکه اعمال اراده به ضرر دیگران واجتماع به کار نرود ویا هم مخـالف نظـم   
بق میل خود اراده ی خویش وآداب عامه ازان کار گرفته نشود، هر کس میتواند مطا

را اعمال نماید، اگر از بحث عمومی به بحث موضوع قرارداد هـای تجـارتی بـر    
در نظر گرفتـه شـده    یگردیم، درین بحث هم برای حاکمیت اراده احترام به سزای

است. مطابق حکم قانون قرار داد های تجارتی وفروش اموال افغانسـتان طـرفین   
را به صورت ارادی انعقاد نمایند، هیچ شـخص حقیقـی    قرارداد می توانند قرارداد

 1وحکمی نمی تواند از استعمال این حق جلو گیری نماید مگر به موجب قانون.
ولی حاکمیت اراده با آنکه یک اصل است، برخی قیودات نیز دارد که این قیودات 

 مطابق قانون قرارداد های تجـارتی وفـروش   .هم توسط قانون تنظیم گردیده است
اموال افغانستان قرارداد وقتی مشروع پنداشته می شود که در انعقـاد آن احکـام   

ـ  مال ـقوانین نافذه ی کشور رعایت شده باشد وانعقاد قرارداد به منظور اجرای اع
 2مغایر احکام قانون جواز ندارد.

با آنکه اکثریت مطلق کشور ها به حاکمیت اراده معتقد اند در قرن نزدهم برخـی  
ی اجتماعی وسوسیالستی از حاکمیت اراده فردی انتقاد کرده، گفته انـد  مکتب ها

که اگر حاکمیت اراده ی فردی را قبول کنیم، اکثر قرار داد ها به طـور عادالنـه   
انجام نمی شود، بلکه همیشه قرارداد به نفع زورمند می چرخد لذا منشـأ حقـوو   

کلید برو باشد که جریان را  وتعهدات باید جامعه باشد، واراده ی فرد باید به شکل
از یک جا به جای دیگر انتقال دهد.در مقابل این نظریات باید گفت: اگر این نظریه 
قبول شود، ودخالت دولت در امور اقتصادی از حد خویش تجـاوز کنـد، باعـث    
پایمال شدن اختیارات فردی گردیده افراد حیثیت پرزه ی ماشـین را پیـدا کـرده    

                                                
1
 ۵ماده ۳قانون قرارداد های تجارتی و فروش اموال .فقره - 

2
 ۷همان مرجع ماده - 
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مان محور معین بچرخند، به همین اساس ما به حاکمیت اراده د در هنمجبور می شو
ی افراد قایل شویم نه به طور مطلق بلکه حاکمیت اراده ی افراد بایـد وسـیله ی   

 . 1خدمت تامین حقوو ومنافع جامعه باشد
بناًء الزم است از حدود حاکمیت اراده وموانع آن در قرارداد های تجارتی بحـث  

 کنیم.
 مبحث اول

 اکمیت ارادهحدود ح

طور دلخواه خویش بدون هیچ نوع  میتواندبا آنکه اصل بر این است که هر شخص 
اوقات به خاطر حمایـت از افـراد    ی، ولی بعضعقد نمایدمداخله بیرونی قرارداد را 

جامعه ویا هم به خاطر حمایت از اجتماع، دولت توسط قوانین ایـن حاکمیـت را   
 د ها برخی احکام را وضع می نماید.محدود می کند وجهت انعقاد قراردا

ـ  مال اراده در ـمطابق قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال افغانستان برای اع
قرارداد های تجارتی، برخی حدود متوجه به عموم اطراف قرارداد تعین شده اسـت  
مانند: قید حسن نیت که طرفین عقد در معا مالت تجارتی مکلف به حسن نیت مـی  

یا خود داری از تقلب یا فریب، که در قرارداد های تجارتی طرفین قرارداد باشند، و
را از کار برد اعمال فریبنده وکاذبانه منع کرده است، بـرعالوه در صـورتی کـه    
قرارداد های تجارتی منجر به  غبن فاحش می گردد،مطـابق احکـام قـانون از آن    

 2ممانعت شده است.

قرارداد های تجارتی نظر اندازی گردد، دیده می اگر به قیودات قانونی در عرصه ی 
شود که برخی قیودات به خاطر حمایت از فرد وبرخی دیگر آن جهت حمایـت از  

                                                
1
 ۵۴صفایی . قراعد عمومی قرارد اد ها ص  - 

2
 ۳۱و ۳۰قانون قرار داد های تجارتی مواد - 
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اجتماع وضع گردیده است. از جمله ی قیودات قانونی که به نفع اشخاص وضـع  
شده قرارداد های مربو  به اشخاصی است که دارای اراده ی کامل نبوده اند ویـا  

غبن فاحش مواجه میگردند. به طور مثال: در احکام قوانین تجارتی تاکید بـر  هم با 
این است که طرفین قرارداد باید دارای اهلیت کامل باشند، ولی در صورتی که یکی 
از طرفین ناقص االهلیت باشد مانند صغیرممیزومعتوه در آن صورت قرارداد آنها بـه  

ص االهلیت به اذن ولی وقیم درسـت  شکل مشرو  قبول گردیده است. قرارداد ناق
بوده وآثار قرارداد برآن مرتب می شود. در مورد طفل ممیز اگر قرارداد مطلقًا بـه  
نفع آن باشد ولو که به اجازه ی ولی آن نباشد چون قرارداد به نفع طفـل صـورت   
گرفته قرارداد درست می باشد، اما اگر قرارداد به ضرر طفل ممیز منعقد گردد،ولو 

به اذن ولی آن باشد قرارداد باطل شمرده می شود، اما اگر قرارداد محتمل نفـع  که 
 1وضرر باشد درین صورت قرارداد متعلق به اذن ولی می باشد.

هم چنان در قرار داد های تجارتی بر عالوه ی حمایت فرد به حمایت اجتماع نیـز  
شرو  به مطابقـت  توجه شده است،در اصولنامه تجارت افغانستان قرارداد تجارتی م

آن با قانون وعدم مخالفت با نظم عمومی وآداب عامه شده که بـه صـراحت از ان   
 2حمایت جامعه، آشکار می گردد.

این قاعده تنها در قرارداد های تجارتی منحصر نیست بلکه در عرصه ی عقود مدنی 
 3.هم قابل اعمال است

ایش جامعه بوده قابل قبـول  واین به خاطری است که قرارداد ها باید جهت رفاه وآس
اجتماع گردد، زیرا هر قراردادی که در جای نفع به ضرر اجتماع منعقـد گـردد   

                                                
1
 ۹همان منبع ماده - 

2
 (۶۰۸مه تجارت افغانستان ماده )اصول نا- 

3
 (۵۰۲قانون مدنی افغانستان ماده )- 
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باعث تنفر جامعه گشته به معامالت تجارتی عالقه مندی کمتر شده وسـبب رکـود   
اقتصادی وپس مانی مردم جامعه می شود همین سبب است که نسبت اهمیت ایـن  

 گردیده است.موضوع در قوانین قیودات وضع 

در قوانین کشور های دیگر نیز برای حاکمیت اراده در چوکـات قـانون احتـرام    
( قانون مدنی ایران در مورد قرارداد هـا  10گذاشته شده است، به طور مثال: ماده )

 چنین مشعر است:

قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند،در صورتی کـه  » 
 «.نباشد نافذ است مخالف صریح قانون

 (قانون مدنی فرانسه که در مورد قرارداد ها چنین صراحت دارد:1134یا ماده )
قرارداد های که مطابق قانون منعقد شده باشند، برای طرفین به منزلـه ی قـانون   »

 «. هستند 

اگر به احکام قوانین دیگر کشور ها هم نگاه کنیم می بینیم که به آزادی مطلق اراده 
شده است، بلکه آنرا توسط قانون محدود کرده اند، از جمله ی مهـم تـرین   قایل ن

محدود کننده های اراده قواعد آمره به شمار می رود، هر کشور به خـاطر ترتیـب   
قرارداد های تجارتی یک سلسله قواعد را وضع می نمایـد وقواعـد متـذکره در    

د وضع شده ی کـه  محدوده ی جغرافیه ی همان کشور قابل تطبیق می باشد، قواع
تطبیق آن ازطرف قانون گذار الزمی پنداشته شده باشد بنام قواعد آمره یاد می شود، 
قواعد آمره با آنکه در اصل برای جغرافیه ی داخلی هر کشور وضع مـی گـردد،   
برخی اوقات در ساحه ی بین المللی نیز کاربرد دارد اکثر کشور ها جهت حمایـت  

قواعد آمره را تنها در داخل کشـور محـدود نمـی     افراد جامعه ی خود دامنه ی
 1د بلکه آنرا در ساحات بیرون مرزی نیز قابل تطبیق می دانند.نگذار

                                                
1
 ۶۰و ۵۹صفایی قواعد عمومی قرارداد های . ص - 
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ازین که عوامل مانع کننده ی حاکمیت اراده چیست؟ به چی علت قواعد در قوانین  
م کـرد،  یوضع می شود؟ این بحث را به شکل تفصیلی در مبحث بعدی بیان خواه

ا به طور مختصر به این موضوع اشاره می کنم که هر قراردادی کـه  صرف درین ج
 در آن نظم ومصلحت جامعه در نظر گرفته نشود قا بل قبول نخواهد بود.

 مبحث دوم
 موانع حاکمیت اراده

طوری که در بحث قبلی هم یاد آور شدم اصل بر این است که هر کس می تواند به 
را منعقد نماید،ولی برخی اوقـات نسـبت   شکل دلخواه خود قرارداد های تجارتی 

حمایت از یک قشر خاص که در جامعه ضعیف شناخته می شود ویا هـم بـا نظـر    
ف حقوو تالاداشت آداب ورسوم جامعه ویا هم به خاطری که استعمال اراده باعث 

دیگران نگردد، اراده ی شخص محدود می گردد، وگاهی هم باعث منع اسـتعمال  
ممانعت اراده در قوانین اکثر کشور ها تحت نام هـای نظـم    اراده می شود.عوامل

عمومی، فقدان یا نقصان اهلیت وحجر بیان گردیده که هر کدام ایـن عوامـل بـه    
 تفصیل ضرورت دارد که آن را طور جدا گانه بیان می نماییم:

 الف: نظم عمومی:
ًا در نظم عمومی که مهم ترین بخش مانع حاکمیت اراده به شـمار مـی رود اکثـر   

قوانین برای دفع ضرر احتمالی وضع می گردد، نظم عمومی را می توان به دو شاخه 
 ی مختلف تقسیم نمود:

 _ نظم عمومی سیاسی
 _ نظم عمومی اقتصادی
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نظم عمومی سیاسی: در نظم عمومی سیاسی حمایت از دولت، خانواده وفرد مطرح 
به خاطر ضرر دولـت  بحث است، در صورتی که یک قرارداد مخالف قانون اساسی 

 منعقد گرددقابل قبول نخواهد بود.
به طور مثال: اگر کسی قرارداد تجارتی را قسمی منعقد نماید که درآن از مالیـات  
دولت فرار نماید به هیچ وجه چنین قرارداد قابل قبول نخواهد بود و چنین قـرارداد  

در چنـین   ها در قوانین مخالف نظم عمومی محسوب می گردد. قواعد ذکر شـده 
موارد به خاطر حمایت از دولت وضع می شود،زیرا اگر دولت چنین قرارداد هـا را  
قبول نماید در آمد دولت با رکود مواجه خواهد شد، اکثر قواعد نظم عمومی که به 
حمایت دولت وضع می گردد، در قانون اساسی هر کشور تصریح می شـود وایـن   

قابل تطبیق نبوده بلکه در تمام قرارداد هـای  تنها در قرارداد های تجارتی  نه قواعد
که به ضرر دولت محسوب گردد قابل تطبیق می باشد. به طور مثال: هیچ شـخص  
نمی تواند قرارداد فروش رأی را منعقد نماید، چون اگر خرید وفروش رأی جـواز  
پیدا کند دولت از هرنگاه متضرر می گردد. برخی اوقات یک سلسله قواعد نظـم  

ه خاطر حمایت از خانواده وضع می نماید به طور مثال: نفقـه زن بـاالی   عمومی ب
توسط قرارداد ساقط نمود، بنـاًء   را شوهر فرض است هیچ وقت نمی توان این حق

اگر قرارداد طوری منعقد گردد که شوهر ازنفقه ی خانم خود بری می باشد ویا هم 
ا نسب کسی را که فرزنـد آن  قرارداد شود که نفقه به جای مرد باالی خانم باشد وی

نباشد توسط قرارداد به آن نسبت دهیم، اگرچنین قرارداد انجام شود باطل خواهـد  
بود.برخی اوقات قواعد نظم عمومی جهت حمایت فرد وضع می گردد در صـورتی  
که ضرر متوجه حقوو اساسی شخص شود قانون گذار آن را منع قرار می دهد، بـه  
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که متعلق به شخص است ولی هیچ شخص نمی توانـد   طور مثال: حق حیات با آن
 1قراردادی را بسته کند که به حیات آن ضرر وارد گردد.

در صورتی که کسی به چنین قرارداد اقدام نماید نه تنها این که قرارداد باطل خواهد 
بود بلکه افراد ذی دخل تحت تعقیب عدلی قرار گرفته مجـازات خواهنـد شـد    

ودم از جمله ی قواعد نظم عمومی سیاسی واجتماعی  به شمار مواردی را که ذکر نم
می روند اما برخی اوقات قواعد نظم عمومی به خاطر قواعد حمایتی اقتصادی وضع 

 می گردد که ذیاًل در آن بحث می نما ییم:
 نظم عمومی اقتصادی:

در تمام کشور ها به خاطر ثبات اقتصاد وتأمین معیشت مرفـه مـردم خـویش در    
ت بالخصوص معامالت تجارتی یک سلسله قیودات را وضع می کنند، به طور معامال

مثال: در کشور های که در عرصه ی تجارت بازار آزاد قبول شده یک تاجر نمـی  
تواند یک جنس را در انحصار خویش در آورده طور دلخواه خود به نرخ بلند باالی 

ه به دولت ومـردم ضـرر   مردم به فروش برساند،در چنین موارد دولت نسبت این ک
نرسد مداخله کرده توسط ادارات کنترول قیم ازان جلوگیری می کنند ویا هم همان 
جنس را به نرخ نازل به بازار عرضه کرده تعادل قیمت ها را محفوظ نگه میدارنـد.  
در برخی موارد جهت تعادل معیشت افراد جامعه قانون گذار نسبت به یک طبقه ی 

ا وضع می کند مانند قواعد حقوو کار که در اکثریت کشور خاص قواعد حمایتی ر
ها مدت کار در قوانین تسجیل گردیده، هیچ شخص نمی تواند اضـافه از سـاعات   
کاری باالی کار گر کار کند ویا هم آنرا از رخصتی های قانونی محروم سازد کـه  

 2این نوع قواعد در قوانین افغانستان نیز درج گردیده است. 
                                                

1
 صفایی . همان مرجع همان صفحه- 

2
 ۳ماده ۱۶/۹/۱۳۸۷مورخ ۹۶۶وزارت عدلیه . قانون کار .منتشره جریده  رسمی - 
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اشت بحث متذکره با آنکه نسبت اصل حاکمیت اراده یک شـخص بایـد   با نظر د
بتواند طور دلخواه خود مال خویش را بفروشد وکسی در آن مداخله نکند ویا هـم  
در مورد حقوو کار صاحب کار بتواند طور دلخواه خود با کارگر قرار داد نما یـد  

قواعد نظـم   وبدون هیچ نوع محدودیت ازان استحصال خدمت کند ولی به اساس
 1عمومی قانون گذار درین عرصه مداخله کرده اراده افراد را محدود می سازد،

قواعد نظم عمومی اقتصادی نه تنها در کوتاه مدت فائده دارد بلکه در طویل المدت 
هم نیروی کار بشری به سمت مفید سوو گردیده موجب رفاه جامعه در عرصـه ی  

قیم از یک طرف به قشر آسیب پذیر جامعه  اقتصادی می شود، هم چنان در کنترول
کمک شده به اشیای مورد ضرورت ایشان به نرخ مناسب دست رسی پیدا می کنـد  
و از جانب دیگر اعتبار بازار را حفظ کرده به پیشرفت وشگوفایی اقتصـاد کشـور   

 مربوطه می انجامد.
 ب:فقدان یا نقصان اهلیت:

فقدان یا نقصان اهلیت است، با آنکـه  ،یکی دیگر از جمله ی موانع حاکمیت اراده 
هر انسان از زمان تولد تا به وقت مرگ دارای اهلیت تمتع بوده ولی برای اهلیـت  
استیفا در قوانین تمام کشور ها یک سلسله شروطی وضع گردیده که در این مـورد  
در بحث اهلیت ازان یاد آوری نمودم،درین جا می خواهم از اثرات فقدان یا نقصان 

 یت بر حاکمیت اراده در قرار داد های تجارتی بحث کنم:اهل
فقدان یا نقصان اراده که از فقدان یا نقصان اهلیت سر چشمه مـی گیـرد مـانع     

استعمال اراده ی شخص به طور مطلق یا نسبی میگردد، طوری که اگر طفـل غیـر   
رار داد نماید ممیز، مجنون یا محجور باشد قانونًا دارای اراده نبوده نمی تواند عقد ق

                                                
1
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طفل غیر ممیز ومجنون به خاطری نمی توانند عقد نمایند که  قوه ی ادراکـی کـه   
فایده را از ضرر تفکیک نمایند ندارند وجهت جلوگیری از متضرر شدن آنها قـانون  
گذار آنان را از انجام معامالت منع قرار داده است، ومحجور با آنکه از نگاه عقـل  

را از ضرر تفکیک می کند وغیر از امور مالی تمام امـور  وادراک کامل است،فایده 
زندگی را پیش می برد به خاطری از عقد قرار داد منع می شود که استعمال اراده ی 
مذکور باعث ضرر دیگران میگردد، نا گفته نباید گذاشت که طفل مجنون که اصاًل 

ده امـا محجـور   دارای اراده نیست توسط حکم قانون از عقد قرارداد ها منع گردی
چون در اصل دارای درک بوده وتمام شرايط اهلیت را دارا می باشد ممنوعیـت آن  
از عقد قرارداد توسط محکمه ی حاکمه صورت می گیرد، بنا بر این قرار داد هـای  
مرتبط به اطفال و مجانین توسط ولی، وصی ویا قیم منعقد می گردند، البته قابل ذکر 

شد در صورتی که قرارداد کاماًل به نفع آن باشد قرارداد است که اگر طفل ممیز با 
آن درست ونافذ شمرده می شود اما اگر قرارداد کاماًل به ضرر آن باشـد قـرارداد   
باطل واگر محتمل نفع وضرر باشد قرار داد طفل ممیز به اجازه ی ولی وابسته مـی  

 1باشد.
 مبحث سوم

 عیوب اراده

صان اراده حاکمیت اراده محدود یا ممنوع مـی  در برخی حاالت نسبت فقدان یا نق
شود که ازآن بحث کردیم، ولی برخی اوقات با آنکه شخص دارای تمـام شـرو    
صحت قرارداد می باشد واز طرف محکمه هم محجور نبوده، امـا نسـبت بعـض    
عوارض در قرار داد خلل وارد می شود که باعث بطالن یا عدم نفوذ قـرارداد مـی   

ارد با این که ظاهرًا شخص دارای اراده ی کامل است اما نسـبت  گردد.در چنین مو
                                                

1
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بروز عوارض اراده یک طرف معیوب شمرده شده باالی قرارداد تاثیر می گزارد،در 
مورد عیوب اراده از دو زاویه با ید دید، یکی این که وقتی که اراده معیوب شد بـه  

نمی خواست این قرارداد این معنی است که خواست قرارداد کننده بر آورده نشده و
را منعقد نماید ازین جهت باید قرارداد باطل شمرده شود چون باید ازسـالمت اراده  
حمایت شود، اما از طرف دیگر نسبت به این که عقد قرارداد را تا بتوانیم باید بـه  
طرف صحت بکشانیم جهت قاعده ی استحکام معامالت که به نفع اجتماع اسـت  

تر خواهد بود، ازین رو در چنین موارد اکثریت قانون گذاران  به همان اندازه خوب
به خاطریکه هردو جهت در نظر گرفته شده باشد قرارداد را باطل نه بلکه غیر نافـذ  

 1وقابل فس  میدانند .
البته قانون گذاردر تمام معامالت عیوب اراده را اثر گذار نمی داند بلکه در مـوارد  

. در قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال افغانستان دنمهم به اثر آن قَایل می شو
موارد اثر گذار عیوب اراده را اجبار، تقلب یافریب وغبن فاحش محسوب نمـوده  

 اند، که قرار ذیل در گفتار های جداگانه به آن می پردازیم:
 گفتار اول
 اجبار

ـ    رارداد از جمله ی عیوب اراده که یک شخص با آنکه از تمام شـرایط اهلیـت ق
اجبار یا اکراه است، اجبار در قانون  ،برخوردار باشد در قرارداد خلل وارد می شود

( 1» )قرارداد های تجارتی وفروش اموال افغانستان چنین تعریف گردیـده اسـت:  
اجبار: مجبور ساختن شخص است بدون حق، غرض عقد قرارداد بوسیله ی اعماـل  

ی، به جان، مال، یا حیثیت وی ویا تهدید به خطر بالفعل یا تهدید به خطر شدید وحتم
منظور رساندن زیان به والدین، اطفال، همسر، برادر یا خواهر او، مشرو  بر این که 

                                                
1
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شخص تهدید شده حین تهدید شدن به دالیل معقول ومنطقی به حاالت ذیل منعقـد  
 گردیده باشد: 

 _ تهدید کننده قادر به تهدید وعملی ساختن آن باشد.1

گاه شخص تهدید شده قراردادی را که به عقد آن وادار ساخته شده بـود،   _ هر2
 عقد نمی نمود، تهدید در مورد وی عملی می گردید.

( تثبیت اوضاع وحاالت خاص تشکیل دهنده ی اجبار نظر به سن، سال،ضـعف،  2)
موقف اجتماعی، مقام اشخاص ذی دخل در قضیه ، پیمانه ی زیـان وارده وعوامـل   

در اجبار یا اکراه که «به وخامت اجبار اثر گذار باشد، صورت می گیرد.دیگری که 
توسط فشار مادی یا معنوی که فشار متذکره نامشروع باشد تحقق می یابـد ولـی   
اجبار یا اکراه مطلق، سبب عیب اراده شمرده نمی شود بلکه برای تحقق اجبار مؤثر 

 د از:الزم است یک سلسله شرایط موجود باشد، که عبارت ان

الف: عمل اجبار یا اکراه تهدید آمیز باشد:از جمله ی عناصر یکه اجبار را ثابت می 
عمل باید تهدید آمیز ومؤثر باشد، که در صورت عدم انجام یکی این است که کند 

قرارداد، عملی که به آن تهدید شده باشد  متحقق گردد، بنا بر آن اگر عمل اجبـار  
ثر نباشد به این صورت که که کردار یا گفتـار اجبـار   تهدید آمیز نباشد ویا هم مؤ

کننده نسبت به حالت روانی تهدید شده موثر نباشد یا خفیف بودن تهدید ویا هـم  
نسبت به دست رسی تهدید شده به ارگان های که از حیث وظیفه تهدید را رفع می 

 کنند، درین صورت اجبار یا اکراه متحقق نمی گردد.

راه متوجه جان،مال یا آبروی شخص اجبار شده یا خویشاوندان ب: عمل اجبار یا اک
نزدیک آن باشد:برای تحقق اجبار یا اکراه عمل اجبار باید مستقیمًا متوجه جان، مال 
ویا آبروی شخص تهدید شده ویا هم متوجه جان، مال وآبروی خویشاوندان نزدیک 

دان نزدیک آن نباشـد  آن باشد، در صورتی که تهدید متوجه تهدید شده یا خویشاون
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ولو که تهدید مؤثر هم باشد اکراه متحقق نگردیده از جمله ی عیوب اراده به شمار 
 نمیرود.

ج:عمل تهدید غیر مشروع باشد:برای تحقق اجبار یا اکراه الزم است کـه عمـل   
تهدید آمیز غیر مشروع باشد بناًء اگر کسی طرف قرارداد را به عمل قانونی تهدیـد  

بگوید اگر دین من را نپر داختی به ارگان های عدلی وقضایی شـکایت   نماید، مثاًل
می کنم ویا هم اموالی که نزد من به رهن گذاشتی دین خود را به وسیله ی فـروش  

 1آن ایفا می کنم از جمله ی اجبار وتهدیدی که باعث عیب اراده شود نمی گردد.
 

 گفتار دوم
 تقلب وفریب :

وب اراده تقلب یا فریب است، قانون قـرارداد هـای   ازجمله ی عوامل مؤثر در عی
تجارتی وفروش اموال افغانستان تقلب یا فریب را چنین تعریف نموده است: به کـار  
بردن کذب، یا اظهارات یا اعمال گمراه کننده یا فریب دهنده است که طرف مقابل 

ـ  رایط به اتکای آن به عقد قرارداد راضی گردد. سکوت عمدی در مورد ماهیت وش
مؤثر در عقد در اطالع از حقایقی که پوشیده بوده باشد، در صورتی تقلب پنداشـته  
می شود که سکوت کننده قانونًا مکلف باشد طرف دیگر را ازین حقیقـت مطلـع   
سازد وهم چنان ثابت گردد، شخصی که بدین وسیله فریب خـورده هـر گـاه از    

عقد قرارداد نمی گردیـد.در  حقیقت ویا اوضاع واحوال آگاهی می داشت راضی به 
قوانین کشور های دیگر نیز تقلب وفریب تحت عنوان تدلیس از جملـه ی عیـوب   
اراده شمرده شده است، برای تقلب وفریب می توان صورت هـای مختلـف را در   
نظر گرفت ، طوریکه شخص مال خود را به مواصفاتی معرفی نمایـد کـه خـالف    

                                                
1
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اد را جاپانی معرفی نماید در حالیکه آن جـنس  واقعیت باشد، مثاًل جنس مورد قرارد
چنایی باشد یا یک تابلوی تازه نقاشی شده به نام تابلوی هنری از نقاش مشهور که از 
جمله ی آثار تاریخی باشد، معرفی گرددیا امثال آن از جمله ی تقلب وفریـب بـه   

بیـان آن  شمار می رود، البته اگر شخص قصدًا از بیان عیب جنس قراردادکه عرفًا 
الزم باشد سکوت کنند این عمل نیز فریب شمرده می شود، در تقلب وفریب سـوء  
نیت وقصد حتمی است هرگاه  شخص اشتباهًا بدون این که قصد فریب را داشـته  
باشد جنس را اشتباه معرفی کند یا سکوت از عیب عمدی نباشد این عمـل فریـب   

ب وفریب تنهـا بـین طـرفین    شمرده نمی شود، حال سوال این جاست که آیا تقل
قرارداد واقع می شود ویا هم می تواند توسط شخص ثالث نیز انجام شـود؟ دریـن   
مورد باید گفت: اصاًل تقلب وفریب توسط طرفین صورت می گیرد، اگـر تقلـب   
وفریب توسط شخص ثالث صورت بگیرد مثاًل دالل توصیف غیر واقعـی جـنس را   

ورت اگر صاحب مال با آن تبانی داشته باشـد  بگوید وقرارداد منعقد گردد درین ص
از جمله ی تقلب وفریب به شمار می رود ولی اگر تبانی نباشد درین حالت فریـب  

 1وتقلب مصداو ندارد.
در برخی موارد در قوانین مدنی وقواعد قرارداد ها تحت نـام اشـتباه، اشـتباه در     

 شمرده است.وصف شخص را نیز از جمله ی عیوب اراده ،پهلوی وصف جنس 
 گفتار سوم
 غبن فاحش

از جمله ی عیوب اراده غبن فاحش شمرده می شود با آنکه طرفین قـرارداد دارای  
تمام شرائط قرارداد بوده ولی نسبت این که کسی بی موجب متضرر نگـردد غـبن   

                                                
1
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فاحش نیز از جمله ی عیوب اراده شمرده شده است، غبن فاحش در قانون قرارداد 
 تعریف گردیده است:های تجارتی چنین 

غبن فاحش، عبارت از معامله ای است که بین قیمت واقعی مال مورد معامله وقیمت 
فروش آن چنان تفاوت موجود باشد که شخص عادی واقف از وضع بازار مربـو   

 1نتواند آنرا معقول پندارد.
 برای تحقق غبن فاحش الزم است که اواًل منعقد کننده ی قرارداد به قیمت واقعـی 

نداشته باشد اما اگر قرارداد کننده به قیمت واقعـی جـنس   اطالعی وعادالنه ی آن 
آگاه باشد ولی از اثر اضطرار یا عجله جنس را به قیمت باالتر بخرد درین صـورت  
غبن فاحش مصداو پیدا نمی کند چون قرارداد کننده به همان قیمت راضـی بـوده   

این است که زیادت قیمت بـه  است، موضوع دیگری که در غبن فاحش مهم است 
اندازه ی زیاد باشد که قابل مسامحه نباشد برای این که چه اندازه زیادت در قیمت 

قانون مدنی افغانستان  ،غبن فاحش گفته شود  تاجنس از قیمت واقعی آن زیاد باشد 
 2پانزده فیصد را تعین نموده است . 

نگردیده،ولی از تعریفی کـه در آن  اما در قانون قرارداد های تجارتی ازان یاد آوری 
قانون از غبن فاحش شده معلوم می گردد زیادت قیمت باید از حد معقـول بـاالتر   
باشد واین حد ممکن است از عرف معلوم شود چون معقول بودن وغیر معقول بودن 
زیادت قیمت در اجناس مختلف فرو می کند در یک جنس می توان از نگاه عـرف  

قابل تسامح نباشد ولی در جنس دیگر زیـادت بیشـتر قابـل    زیادت کم در قیمت 

                                                
1
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2
 ۵۷۱قانو مدنی افغانستان ماده - 



 قضاء برخی از قواعد قرار داد های تجارتی
 

 113  

 

تسامح باشد بدین وسیله عرف یگانه مرجعی  است که در قرارداد های تجـارتی از  
 1کنیم.می طریق آن غبن فاحش را معلوم 

 

                                                
1
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 سیدشمس العارفین "سادات"
 

  فقه واصطالحات فقهی آنفقه واصطالحات فقهی آن
 قسمت دوم

 گفتار چهارم: احوال شخصیه
وصفی تشکل از دو واژه احوال جمع حال و شخصیه اسم منسوب در لغت ترکیب 

روی که وصف بر احوال جمع مکسر واقع شده تا تانیث  به شخص است و از آن
 پذیرفته است. 

در حقوو: به یک سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد و 
ابع آن هستند، قوانین در قوانین کشور با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که افراد ت

 .1موضوعه کشور در باره آنان اعمال نمی شود احوال شخصیه گفته می شود
وی را به  مصطلح احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می کند و

عایله اش مرتبط می سازد و نزد فقهای اسالمی معروف نبوده است، بلکه اصطالحی 
قسیم قوانین مدنی بدوقسم احوال شخصیه و احوال عینیه است قانونی که در نتیجه ت

 متداول شده است. 
 ،احوال شخصیه به شخص انسان و اموری مانند: زنا شویی و توابع آن از طالو

نسب و میراث تعلق دارد واحوال عینیه شامل اموری است که عالیق ،نفقه  ،عده

                                                

 .116محمد علی طاهری، همان اثر، ص  مسعود انصاری و-19
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موعه مسایل سه گانه ای مالی را فرا می گیرد. مسایل مربو  به احوال شخصیه مج
 را در بر می گیرد: 

 مسایلی که به اهلیت و والیت بر مال تعلق دارد.  -1
 موضوعاتی که متعلق به خانواده است. -2
 1اموری که وصایا و مواریث را شامل می شود -3

با توجه به مقتضیات بحث اینک به توضیح مشهورترین اصطالحات فقهی نظر به 
 می پردازیم:ترتیب حروف الفباء 

آباء: در لغت: مفرد آن أب و مراد از آباء نیاکان انسان مانند: پدر، پدر بزرگ و 
 2باالترازآن است.

در فقه: به مجموع اجداد اعم از پدری و مادری آباء گویند و از حیث احکام 
شرعی و قانونی برآن، تنها والد های ذکور را از هر سوی مادر و پدر شامل می شود 

 3بصورت مستقیم تا هر میزان که باال بروند مشمول حکم آباء می شوند.و آنان 
آجل: درلغت: اسم فاعل ثالثی مجرد از ریشه اجل به معنای با مهلت، دیرپای، 

 مؤخر وضد عاجل است. 
در فقه و حقوو: به هرچیزی )اعم از التزام و تعهد و دین و...( که مهلتی پایان پذیر 

نابر این در تعهدات، به آن دسته از تعهدات که مدت دار داشته باشد آجل گویند. ب
 4باشند مؤجل گفته می شود.

                                                

، مصطفی جباری و حمیـد مسـجد   احوال شخصیههـ ش (،  1379محمد جواد مغنیه، )
  .22سرایی، چاپ اول، تهران، ققنوس، ص 

 .15مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .87جالل جاللی زاده، همان اثر، ص 

 .16اثر، ص مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان 
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آل: در لغت: در اصل اهل بوده که هاء آن برای سهولت در تلفظ به همزه تبدیل 
 1شده است، پیروی، سپاه، خانواده، خاندان و نزدیکان.

 .در لغت: مونث آیس، از ریشه َایس به معنای زن نومید است :آیسه
در فقه: به زنی گویند که به چنان سنی از پیری رسیده که عادت ماهانه اش به طور 

 2طبعی قطع شود.
ابراء: در لغت: یعنی آزاد کردن دیگری از حقی که بر ذمه او ثابت است، ابراء با 
لفظ ابراء و اسقا  و هر واژه ای که گوینده قصد بری و آزاد کردن ذمه دیگری را 

 3م میگیرد.داشته باشد انجا
 ابراء استبغا: ابرایی که داین به قبض حق خود اقرار نماید.

ابراء اسقا : حالتی که داین مدیون خود را از تمام و یا از قسمتی حق خود بری 
 4الذمه گرداند.

ابضاع: در لغت: مصدرباب افعال از ریشه بضع به معنای بضاعت ساختن سرمایه 
 ن زن است. دارکردن، بضاعت دادن، به شوهر داد

در فقه: این اصطالح دارای دو معنا است، نخست با اشتقاو از بضع به معنای 
تملیک بضع زن )تمتع جنسی از او( به دیگری است که کنایه به نکاح کسی در 
آوردن زن است، ودیگر آنکه عبارت از پرداخت دستمزد به دیگری در قبال انجام 

 معامله با سرمایه خویش است. 

                                                

 .88جالل جاللی زاده، همان اثر، ص 
 .21مسعود انصاری و محمد علی طاهری، ص 

 .88جالل جاللی زاده، همان اثر، ص 
، چاپ اول، قاموس اصطالحات حقوقیهـ ش (،  1387. نصر اهلل ستانکزی و دیگران، )8

 .6کابل پوهنحی حقوو و علوم سیاسی کابل، ص 
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لغت: مصدر باب افعال از ریشه جبر به معنای وادار کردن به زور و ستم  اجبار: در
 کسی را به کاری واداشتن، جبر، اکراه، قهر است. 

درفقه: به وادار کردن کسی به انجام ویا عدم انجام فعلی )فعل و ترک( به نحوی 
 1که قصدش را از او به زور باز ستاند اجبار گویند. 

افعال است از ریشه )جهض( به معنای به شتاب  اجهاض: درلغت: مصدر باب
 واداشتن، شتابانیدن، بچه افگندن شتر، دور کردن، رها کردن، چیره کردن است. 

 2در فقه و حقوو: به اسقا  جنین اجهاض گویند.
احتالم: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه حلم به معنای خواب دیدن شیطانی 

خواب است، این واژه به معنای مطلق انزال نیز شدن مباضعت در خواب و انزال در
 آمده است. 

در فقه: عبارت از خروج منی بر اثر نوعی از تخیالت غیر ارادی جنسی که در 
 3خواب صورت میگیرد.

احدا ء: دور بودن از آرایش و زینت ونه استفاده از معطرات است، زن در طول 
رهیزد و حرمت شوهر قبلی اش را مدتی که در عدة وفات است باید از موارد فوو بپ

 4نگاه دارد، نشستن در سوگ شوهر برای زنی که در عدة وفات است.
احصان: در لغت: مصدر از ریشه حصن به معنای استوار گردانیدن، تحکیم کردن، 

 حصار کردن و نگاه داشتن است. 

                                                
 .84طاهری، همان اثر، ص مسعود انصاری و محمد علی  1
 .101. مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 2
 .15. محمد جعفر جعفری لنگرودی،همان اثر، ص 3
 .94.  جالل، جاللی زاده، همان اثر ص 4
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و در فقه: وصفی است در شخص مرد یا زن در بردارنده اسالم، بلوغ، عقل، عفت، 
تزویج و وطی مکلف در ازدواج صحیح است البته اختالفاتی میان فقیهان در تعین 
محصن و یا اوصاف پیش گفته وجود دارد. فقیهان حنفی احصان را بردونوع 

 احصان قذف.-2احصان رجم.-1میدانند. 
 اداء: در لغت: مصدر از ریشه )دی( به معنای رساندن چیزی به انجام آن است. 

و: اداء عبارت از پرداخت به حق و سر موعد دین و یا انجام به در فقه و حقو
هنگام تعهد است که این واژه در حقوو بیشتر به جای وفا به کار می رود و از 

 1اسباب اسقا  تعهدات است.
ادّله: در لغت: جمع دلیل از ریشه )دّل( به معنای برهان است و آن چیزی که راه 

 2نی است.یابی به حق یک مطلب بر آن مبت
که برای اثبات امری از امور در مراجع عدلی و قضایی به  یدر فقه و حقوو: وسایل

 3آن تمسک صورت گرفته و سبب حکم شناخته می شود. 
اذن: در لغت: مصدر ثالثی مجرد به معنای دستور، دستور دادن، اجازه دادن، اجازه 

 رخصت، مرخص کردن، امرو فرمان است. 
رت از ابراز رضایت شخص به تصرف دیگری در امور مربو  در فقه و حقوو: عبا

 به وی است، که چنین تصرف ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. 
به معنای تکیه کردن بر آرنج، « رفق»ارتفاو: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه 

 بر مرفق تکیه کردن، پر شدن، از چیزی یادی گرفتن و رفاقت کردن است. 

                                                

 .140.  مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 5
 .146.  مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 6

 .16نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 
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ارت از حقی در ملک غیر منقول متعلق به دیگری از آن صاحب ملک در فقه: عب
 مجاور است مانند: حق عبور، حق مسیل، حق مجرا.

به معنای باز نهاده، بر جای گذاشته، بر « ورث»ارث: در لغت: مصدر از ریشه 
 جای مانده از میت، میراث یافتن، ترکه، متروکات، ماترک، ووامانده میت است. 

و: به اموال بر جای مانده از میت و به حقوقی که وارث شرعی در فقه و حقو
 1موجب مرگ مورث نیست به آن اموال، مستحق آنها خواهد بود ارث گویند. 

ازدواج: مرادف نکاح است ازدواجی که خللی در ارکان و یا هم در محل آن بطور 
 گردد.آگاهانه وجود داشته باشد، هیچ نوع آثار ازدواج صحیح برآن مرتب نمی

 ازدواج باطل: ازدواجی است که فاقد یکی از ارکان ازدواج باشد. 
ازدواج فاسد: ازدواجی است که ارکان و شرایط آن مکمل بوده اما خللی در 

 شرایط صحت آن وارد شده باشد.
ازدواج متعه: عقد ازدواج موقت که انعقاد آن به لفظ متعه یعنی تمتع از زن برای 

معین صورت گیرد. این عقد با وجود حضور شهود در آن  یک مدت معین و یا غیر
 2مطابق قانون مدنی افغانستان اعتبار ندارد. 

 3استحاضه: خونی که از فرج زن در غیر از ایام حیض و زایمان خارج شود.
استحالف: در لغت: مصدر باب استفعال از ریشه حلف به معنای طلب سوگند، 

 و سوگند دادن است. خواستار سوگند شدن، سوگند خواهی، 
 4در فقه: عبارت از طلب از کسی در حضور قاضی در مجلس قضا است. 

                                                

 .170مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .20نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 

 .99جالل، جاللی زاده، همان اثر ص 
 .228مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
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به معنای شنیدن، شنودن، « سمع»استماع: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه 
 گوش دادن و گوش فرادادن است. 

در فقه و حقوو: به گوش فرادادن و شنیدن قاضی به سخن مدعی، شاهد، مدعی 
 1تماع گویند.علیه مطلع اس

به معنای گذشتن، رفتن « مرر»استمرار: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه 
پیوسته، بر یک شیوه رفتن، روان شدن، همیشگی کاری را کردن، اتصال، توالی، 

 پیوستگی، ادامه داشتن، باقی بودن است.
یز در یک چ«در دو زمان پیاپی»در فقه و حقوو: به قرار یک وصف به طور عمودی 
 یا یک شخص و نیز به عمل پیاپی استمرار گویند. 

به معنای مالک شدن، « ملک»استمالک: در لغت: مصدر باب استفعال از ریشه 
دارا شدن اختصاص اموال به خویش، به ملکیت خود در آوردن، خواهان مالک 

 شدن و تصرف است. 
 2مالک گویند.در فقه و حقوو: به مالک شدن مالی از طریق مشروع و قانونی است

خارج ساختن جبری ملکیت از تصرف مالک به منظور تأمین منافع عامه از طرف 
 3دولت، در بدل تعویض عادالنه.

به معنای میرانیدن، از بین « هلک»استهالک: درلغت: مصدر باب استفعال از ریشه 
بردن، هالک کردن، نابود کردن، خواستار نابودی چیزی شدن و نیست شدن 

 است. 

                                                

 .260ن اثر، ص مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، هما
  .262مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 

 .25نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 
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فقه و حقوو: به حّیز انتفاع انداختن مال مشفع استهالک گویند، به عبارت دیگر در 
استهالک عبارت از زایل کردن از بین بردن منافعی است که شی برای تحقق آن 

 1پدید آمده باشد. 
به معنای به تمام گرفتن، به « وفی» استیفاء: در لغت: مصدر باب استفعال از ریشه 

 ب تمام کردن، همه را خواستن است. تمام در بر گرفتن، طل
 2در فقه: به تمام و کمال گرفتن حق استیفا گویند.

به « أنف»استیناف: در لغت: استیناف یا استئناف مصدر باب استفعال از ریشه 
معنای از نو گرفتن، نوکردن، از نو انجام دادن، تجدید، از سر گرفتن کار و از نو 

 3آغاز کردن است. 
به معنای افگندن، انداختن، بر « سقط» : مصدر باب افعال از ریشه اسقا : در لغت

 افگندن، و از ارزش انداختن است، و این واژه به معنای خطا ولغزش نیز آمده است. 
 4در فقه: به از اعتبار انداختن حق اعم از مالی ویا غیر مالی اسقا  گویند. 

قدی صاحب حق خیار شده از بین بردن حقی بواسطه صاحب حق. مثال کسیکه در ع
 5میتواند یکطرفه و بقصد خود آن حق را ساقط کند.

به معنای گردن نهادن و فرمان « سلم»اسالم: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 
 پذیری است. 

                                                

  .265مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص
  .266مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص
  .269مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 

272سعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، صم
 . 

 .43محمد جعفر جعفری لنگرودی،همان اثر، ص 
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در اصول فقه: بر آئینی اطالو می شود که محمد ص از جانب خداوند آن را به 
 1مردم رساند.

  2سهم آنان در قرآن مشخص شده است.اصحاب الفرایض: ورثه که 
به هر وارثی که برای او حصه و سهمیه معینی در شریعت )کتاب اهلل یا سنت رسول 
اهلل یا اجماع امت( معین شده است، ذوی الفروض می گویند. به مجموع این صنف 
که دوازده تن هستند اصحاب فرایض گفته می شود چهار تن مرد و هشت تن زن 

 3هستند.
 4مسأله: عبارت از عدد سران ورثه است.اصل 

به معنای خبر دادن، خبر « عرف» اعتراف: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه 
دادن از نام و مال وصف خویش، اقرار کردن به خطای خویش، اقرار به کنایه، اقرار 

 به زبان خویش است. )باحفظ فرو این در قانون های جزایی(
باره موضوع که به زیان او و به نفع دیگری باشد اعتراف  درفقه: به اقرار شخص در

 5گویند.
به معنای تنگدست شدن نیاز « عسر»اعسار: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 

 مند شدن بی چیز شدن، درویش شدن، فقیر شدن و به تنگی افتادن است. 

                                                

 .273مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .104جالل، جاللی زاده، همان اثر ص 

، چـاپ اول تهـران چـاپ    میراث به زبان ساده هـ ش (،  1386عبدالناصر، دامنی، ) 
 .70احسان، ص 

 .104جالل، جاللی زاده، همان اثر ص 
 .355مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
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اتوان باشد در فقه: به وصفی در متعهد به پرداخت مالی گویند که از پرداخت آن ن
مانند پدری مکلف به پرداخت نفقه و نگهداری و هزینه زندگی فرزند خویش است، 

 1قرار میگیرد که نمی تواند نفقه فرزندش را تأمین کند. یاما در وضعیت
اعیان: در لغت: جمع عین مردان بزرگ و شریف، بزرگان، ثروتمندان و نیز اعیان 

ساختمان، از قبیل سنگ، چوپ،آهن در و یا اعیانی، بنا ها، ساختمانها، مصالح 
 2پنجره و امثال آنها.

در فقه: به برادران و خواهران )پدری و مادری( که پدر و مادرش یکی است اعیان 
 گویند. 

به معنای بهبود یافتن، روبه به « فوقه»افاقه: درلغت: مصدر باب افعال از ریشه 
 3آمدن. تندرستی نهادن بیماری، بهوش آمدن، از مستی بهوش

در فقه: عبارت از بهوش آمدن و خرد خود را باز یافتن در مواردی از قبیل مستی، 
 خواب و جنون است.

به معنای از میان برداشتن « فض»افتضاض: در لغت: مصدر باب افتعال از ریشه 
 پرده بکارت، دوشیزه گی را از میان بردن و بیرون آمدن از عده است. 

زدودن، پاره کردن، و ازمیان برداشتن پرده بکارت و در فقه: افضاض عبارت از 
 4دوشیزه است. 

به معنای بی چیز شدن، نادار « فلس»افالس: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 
 شدن، بینوایی و ناداری و پریشانی است. 

                                                

 .309همان اثر، ص 
 .204، چاپ سوم، تهران ص فرهنگ عمیدهـ ش (، 1369حسن عمید، )

 .207حسن عمید، همان اثر ص 
 .376مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
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در فقه: افالس عبارت از وصفی است در شخص که قرضداری او بیشتر از دارایی 
 1او باشد.
خویشاوندان، نزدیکتران، نزدیکان، « قرب»در لغت: جمع قریب از ریشه  اقارب:

 2خویشان و بستگان است.
 3در فقه: به خویشاوندان نسبی و سببی اقارب گفته می شود. 

به معنای فس ، برانداختن توافق، « قول» اقاله: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه
 توافق را از میان بردن است. 

 4یان برداشتن عقد ولو در بخشی ازآن اقاله گویند.در فقه: از م
به معنای با گفتار خود ثابت کردن « قرر»اقرار: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 

کاری یا امری، اعتراف کردن، بروز دادن، جستجو شدن، سخن را واضح و آشکار 
 )با حفظ فرو این ، در قوانین جزایی(5بیان کردن.

 6خبار از ثبوت حق به نفع دیگرو زیان خویش است.در فقه: عبارت از ا
 7یا به عبارت دیگر اخبار شخص نسبت به حق غیر باالی خودش در حضور محکمه.

به معنای کسی را بزور و ستم « کره»اکراه: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 
 8بکار واداشتن، خالف میل او به کاری مجبور کردن.

                                                

 .384همان اثر، ص 
 .214د، همان اثر ص حسن عمی

 .394مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .215حسن عمید، همان اثر، ص 

 .408مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .36نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 

 .219حسن عمید، همان اثر، ص 
 .431ص مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، 
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کردن قهری کسی را به انجام کاری که آن را ناخوش می در فقه و حقوو: به وادار 
دارد. یا اعمال فشار مادی و معنوی غیر قانونی که برخالف رضا و میل شخصی را 

 به انجام عمل جرمی وادار کند. 
به معنای الزم گردانیدن و اجب « لزم » الزام: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 
بر عهده قرار دادن، الزم گردانیدن بر خود یا کردن، واجب ساختن کاری بر کسی، 

 بردیگری. 
به معنای امین بود ن، راستی، « امن»امانت: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه

درستکاری، ضد رخیانت و نیز مالی یا چیزی که بکسی بسپارند که زا آن نگاهداری 
 1کنند و دیعه گویند امانات جمع آن است. 

 2که چیزی نزد امین جهت حفاظت گذاشته می شود. در فقه و حقوو: عقدی 
به معنای نفقه دادن بکسی، خرج « نفق»انفاو: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه

 3کردن مال، دادن یا بخشیدن مال بکسی، بی چیز شدن. 
در فقه و حقوو: عبارت از تامین مایحتاج زنده گی کسانی است که شرع یا قانون 

است. تفاوت انفاو با نفقه در آن است که انفاو عبارت از بر عهده شخص گذارده 
 4پرداخت نفقه و نفقه عبارت از پرداخت شده یا مفعول انفاو است.

به معنای سپری شدن، « قضی» انقضاء: در لغت:مصدر باب انفعال از ریشه 
 گذشتن، نابود گردیدن، به سر آمدن و رسیدن است. 

                                                

 .231حسن عمید، همان اثر، ص 
 .39نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 

 .246حسن عمید، همان اثر، ص 
 .481مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
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مدن یک مدت قانونی برای ایفای دین و یا در فقه و حقوو: سپری شدن وبه سر آ
 1انجام تعهد دیگری انقضا گویند.

اهلیت: در لغت: داشتن لیاقت و صالحیت برای امری، شایستگی، سزاواری 
 2است.

در فقه و حقوو: به سزاواری شخص برای ثبوت وجوب مشروعه برای او و صحت 
 3تصرفاتش اهلیت گویند.

 4ن یا اجرای حق و تکلیف دارد.یا ظرفیتی که شخص برای دارا شد
به معنای واجب کردن، الزم « وجب»ایجاب: در لغت: مصدر باب افعال از ریشه 

 گردانیدن، الزم کردن، واقع ساختن، ثابت و مقرر نمودن و بیع پذیرفتن است. 
در فقه و حقوو: ایجاب عبارت از فعل دادن بر رضای به تعاقدات همچنین در 

د که عبارت از اثبات قبض خاص دال بر رضای واقع ابتدا از تعریف ایجاب گفته ان
  5زبان یکی از متعاقدین یا قایم مقام وی است.

ایجاب اولین سخن که از یکی از طرفین عقد صادر می شود و بیانگر اراده قطعی او 
ولی شافعی « نظر ابوحنیفه»در ایجاد عقد است، آغاز کننده هر کسی که باشد 

 6وجر وولی را ایجاب می نامند.سخن فروشنده و م
 ایالء: در لغت: مصدر باب افعال به معنای یمین، قسم، حلف و سوگند است.

                                                

 .485همان اثر، ص 
 .256حسن عمید، همان اثر، ص 

 .497مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .46تانکزی، همان اثر، ص نصر اهلل س

 .510مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .112جالل جاللی زاده، همان اثر، ص 
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در فقه: عبارت از آن است که کسی به خداوند و یا با یکی از صفات او سوگند یاد 
کند که مدت زمان معین را با زن خویش نزدیکی نکند و یا این امر را معلق به طالو 

 1کند.
: در لغت: اسم فاعل از ریشه بین به معنای جدا، منفصل، منقطع، و دور شدن بائن

 است. 
 2در فقه این واژه در همان معنای لغوی خود بکار رفته است.

 3باطل: آنست که اصال غیر مشروع بوده و به هیچ حالی افاده حکم را نمی کند.
 بدعت

غمبر اکرم ص در دین پیدا اسم نو در دین بعد از اکمال یا هر آنچیزکه بعد از پی
 4گشت.

به معنای وارستگی، سالمت از عیب، « برء » برائت: در لغت:مصدر از ریشه 
 رهایی، بیزاری، بیزاری جستن، پاک شدن و دور شدن است. 

 5در فقه: به پاکی ذمه افراد در برابر تعهدی برائت گویند.
 ز بکارت. بکر: در لغت: به کسر باء به معنای دوشیزه و برخوردار ا

 6در فقه: دوشیزه را بکر گویند که بکارت او از بین نرفته باشد.
 به معنای دوشیزه و دختری است « بکر» بکارت: در لغت: مصدر از ریشه 

                                                

 .519مسعود انصاری، و محمد علی طاهری، همان اثر، ص 
 .531مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 

 .50نصر اهلل ستانکزی و دیگران همان اثر ص 
، احمد سباح،جاپ اول تهـران  فرهنگ بزرگ جامع نوینهـ ش (،  1382)لویس، معلوف،

 اسالم.–
 .538مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 

 .557همان اثر ص 
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 1در فقه: وصفی است برای زنی که دوشیزه گی خود را از دست نداده باشد.
 بلوغ: در لغت: به ضم به معنای رسیدن و صول و رسیدگی است. 

در فقه و حقوو: رسیدن به سن پایان صغارت و پای نهادن در سن تکلیف بلوغ 
 2گویند.

بنواالخیاف: در لغت: به مجموع برادران و خواهران مادری میت بنو االخیاف گفته 
که تنها در مادر با میت شریک هستند و پدرانشان  یمی شود. )برادران و خواهران

 مختلف است(.
رادران و خواهرانی که تنها در پدر با شریک اند میت بنو بنوالعالت: به مجموع ب

العالت گفته می شود. )برادران و خواهرانی که تنها در پدر با میت هستند و 
 مادرانشان مختلف است(.

میت بنواالعیان گفته می « تنی»بنواالعیان: به مجموع برادران و خواهران حقیقی 
در با میت شریک باشند. برادران و شود )برادران و خواهران که در مادر و پ

 3خواهران تنی است.(
بینونه: جدائی زن و شوهر که زن حق بازگشت و عدم بازگشت به نزد شوهر را 

 دارد و اگر باز گردد با عقد و مهر جدید بر می گردد. 
بینونه صغری: مرد پس از طالو اول یا دوم می تواند همسرش را با عقد و مهر 

 به نکاح مجدد خویش در آورد. جدید با رضایت وی
 بینونه کبری:

                                                

 .559مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 
 .560همان اثر ص 

 .39عبدالناصر، دامنی، همان اثر ص 
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آن است که زوج فقط زمانی میتواند همسرش را دوباره به عقد ازدواج خود در 
 1آورد که آن زن با شخص دیگری ازدواج کرده باشد.

بینه: دلیل که به تبیین و اظهار حقیقت داللت کرده و نزد قضا بحیث دلیل ثبوت 
 2قبول گردد.

به معنای مدت مقرر کردن « أجل» مورد باب تفعیل از ریشه تأجیل: در لغت: 
 مهلت دادن، فرصت دادن و متضاد تعجیل است. 

 3در فقه و حقوو: به تعیسن وقت معین در آینده برای ادای حق تأجیل گویند.
به معنای اسراف مال خود را « بذر» تبذیر: در لغت: مصدر باب تفعیل از ریشه 

 مال، خر  کردن بی اندازه، گزافه خرچی کردن است.  پراگنده کردن، به اسراف
 4در فقه: به پراکنده کردن به اسراف تبذیر گویند.

تبنّی: در لغت: مصدر باب تفعیل به معنای به فرزندی پذیرفتن بچه کسی را به 
 5فرزندی گرفتن پسرخواندگی.

بنی در فقه: کسی را که پسر حقیقی شخصی نباشد توسط وی به پسری برگزیدن ت
 6گویند.

تجهیز: مجهز شدن آماده کردن میت برای سفر آخرت، یعنی غسل دادن و کفن 
 کردن و کندن قبر برای او. 

                                                

 .118 جالل، جاللی زاده، همان اثر، ص
 .58عبدالصمد ستانکزی و دیگران، همان اثر ص 

 .604مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 
 .620همان اثر ص 

 .412حسن، عمید، همان اثر، ص 
 .626مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 
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به معنای همدیگر را سوگند « حلف» تحالف: در لغت: مصدر باب تفعیل از ریشه 
 دادن و قسم دادن برای همدیگر است. 

وقی به همدیگر مخالف در فقه: به سوگند دادن هر یک از دو طرف یک تصرف حق
 1گویند.

تخارج: مصالحه شریکان با وارثان بر خارج کردن یک یا چند نفر از شریکان در 
 2مقابل عوض معلوم 

 و م تخارج را چنین تعریف نموده است.  2060در ماده 
 3«.تخارج آنست که ورثه بااخراج بعضی از ورثه بمقابل شی معین مصالحه نمایند»

زن معتده باید برای یقین پیدا کردن از پاک بودن رحم اش از  تربص: مدت زمانیکه
 4وجود فرزند چشم به راه باشد و منتظر بماند.

 ترکه: در لغت: به فتح تا و کسر را به معنای بر جای مانده مرده است. 
 5در فقه: به هر آنچیزی که از میت باقی مانده باشد اطالو می شود.

به معنای به زنی دادن، زن را « زوج » ل از ریشه تزویج: در لغت: مصدر باب تفعی
 به نکاح مرد آوردن جفت و قرین کردن. 

 6در فقه: زنی را به عقد مردی با شرایط شرعی وقانونی درآوردن تزویج گویند.

                                                

 .633مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص
 .123ثر، ص جالل، جاللی زاده، همان ا

 وزارت عدلیه و م ا.
 .123جالل جاللی زاده، همان اثر ص 

 .668مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 
 ./671همان اثر ص 
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تصحیح: در لغت: به معنای بر گرداندن صحت و سالمتی به بیمار است. وجه 
ت که قابل قسمت نبودن سهام هر طائفه تسمیه این امر درمیراث به تصحیح این اس

در میان افراد آن به منزله نوعی بیماری است و دانشمندان فرائض که به جای طبیب 
دراین مسائل هستند به وسیله قواعد و ضوابط علمی خود این ناساز گاری را دفع و 

 1بر طرف میکند.
وکالت دادن،  توکیل: در لغت: مصدر باب تفعیل از ریشه وکیل به معنای انابت

 وکیل کردن، وکیل گردانیدن است. 
در فقه و حقوو: عبارت است از گماشتن دیگری به جای خود که از سوی او در 

 2آنچه که خود اهلیت و مالکیت را در تصرف کند.
 ثالث: در لغت: اسم فاعل از ریشه ثلث به معنی سوم است 

قوقی دو جانبه هیچ در فقه و حقوو: کسی است که در پدید آوردن یک عمل ح
 3نقشی نداشته باشد شخصی ثالث.
 است.  3/1ثلث: در لغت: به ضم ثأ به معنای 

 یکی از فروض مقرر در شریعت اسالم در ارث است.  3/1در فقه و حقوو: ثلث 
 ثلثان: در لغت: به معنای دوسوم است. 

 4است. 3/2در فقه: یکی از فروض مقرر در شرع اسالم دو سو م 
یکی  8/1یکی هشتم است در فقه ثمن  8/1ضم ثأ و سکون میم به معنای  ث من: به

 از فروض مقرر در علم فرایض است. 

                                                

 .225عبد الناصر، دامنی، همان اثر، ص 
 .753مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 
 .756مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 

 .773همان اثر ص 
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َثمَن: در لغت: به معنای بها و قیمت است در عربی از آن به عوض بیع و سعر نیز 
 تعبیر می شود. 

پذیر در فقه: فقیهان در تعریف ثَمَن گفته اند که عبارت از آن بدلی است که تعیین 
 .1نباشد مانند: اعیان قیمی از قبیل حیوان و کاال... 

به معنای شوهرکرده، شوی دیده «. ثیب» ثیب: بروزن فعیل به معنی فاعل از ریشه 
 و بیوه است. 

در فقه: به زنی گویند که پس از ازدواج به موجب طالو با فوت همسر بی شوهر و 
 .2بیوه مانده باشد

 أ به معنای شوهر دیدگی، بیوگی و شوی دیدگی است. ثیبوبه: در لغت: به فتح ت
در فقه: وصفی است که در زنی که ازدواج کرده و در اثر فوت شوهر و یا گرفتن 

 3طالو بی شوهر شده باشد.
به معنای روا و شایسته است. در فقه و « جواز»جایز: در لغت: اسم فاعل از ریشه 

 ز گویند. حقوو خانواده به هر امر غیر الزام آور جای
جب: در لغت به فتح جیم به معنای بریدن، برآوردن خصیه، اخته و خایه کندن، قطع 

 کردن ذکر است. 
 در فقه: به قطع عضو تناسلی از ذکر جب گویند. 

 جد: در لغت به فتح جیم به معنای پدر بزرگ است. 

                                                

 .776همان اثر ص 
 .774مسعود انصاری و محمد علی طاهری. همان اثر ص 

 .777همان اثر، ص 
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هم در فقه و حقوو: به پدر پدر و پدر مادر جد گویند که جمع آن اجداد است، 
چنین گسترده تر به پدر پدر)هر چند باالتر رود( و یا پدر مادر )هر چند باالتر رود( 

 1جد گویند و بردونوع است. 
جِد صحیح: جد صحیح آنست که در سلسله نسب او تا به میت هیچ مونثی واسطه 
قرار نگیرد یا جد صحیح آنست که بین او و متوفی مونث وجود نداشته باشد. 

 پدر( یا )پدر پدر پدر( میت.مانند: )پدر 
جِد فاسد: جد فاسد آنست که در سلسله نسب او تا به میت واسطه مونث وجود 

 داشته باشد. مانند:)پدر مادر ( و )پدر مادر مادر( و یا )پدر مادر پدر(. 
جدۀ صحیحه: جده صحیح آنست که در سلسه نسب او تا به میت واسطه مونث 

در پدر(، مادر پدر پدر( )مادر مادر ( )مادر مادر مادر ( وجود داشته باشد. مانند: )ما
 )و مادر مادر پدر(.

جدۀ فاسده: جده فاسده آنست که در سلسه نسب او تا به میت جد فاسدی واسطه 
 2باشد، مانند: )مادر پدر مادر( و ) مادر پدر مادر پدر(

جمع شدن، به معنای گرد آمدن، « جمع» جماع: در لغت: به کسر جیم و از ریشه 
 وطی هم بستری و هم خوابه گی است. 

 در فقه و حقوو: عبارت از آمیزش واقعی زن و مرد است. 
 3جنون: زوال عقل که بنابر عوامل مختلف به دو نوع می پیوندد.

به معنای پوشیده و بچه اندر شکم « جن» جنین: در لغت: به فتح جیم از ریشه 
 1مادراست.

                                                

 .781-779مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، صص 
 .87و  86عبدالناصر، دامنی، همان اثر صص 

 .100نصراهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص 



ت فقهی آنفقه واصطالحا  قضاء 
 

 134  

 

 2ر مستور است.یا علقه ای که در بطن ماد 
جهیزیه: مالی است که زن علی الرسم در موقع ازدواج آنرا با خود به منزل شوهر 

 3می برد و عالوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع آن را می نماید.
به معنای باز دارنده، منع کننده، « حجز» حاجز: در لغت: اسم فاعل از ریشه 

 .4جلوگیری کننده و حائل است
به معنای در آغوش گیرنده در کنار « حضن» حاضن: در لغت: اسم فاعل از ریشه 
 دارنده، پرورنده، تربیت کننده است. 

در فقه: کسی است که پرورش و تربیت کودک بر اساس فقه، قانون بر عهده او 
 5قرار گرفته باشد. 

اضی حاکم: در لغت: اسم فاعل از ریشه حکم به معنای حکم کنننده، داور و ق
 است. 

در فقه: فقیهان از قاضی به حاکم تعبیر می کردند، امروز این واژه کامال در معنای 
 کسی به کار برده می شود که حاکمیت سیاسی را در اختیار دارد. 

به معنی سوگند خورنده وقسم « حلف» حالف: در لغت: اسم فاعل از ریشه 
 یادکننده است. 

یط قانونی در دادگاه به اقتضای مواردی که در فقه: به کسی گویند که طبق شرا
 مقتضی سوگنده است.

                                                                                                          

 .794طاهری، همان اثر، ص مسعود انصاری و محمد علی 
 .100نصر اهلل ستانکزی و دیگران، همان اثر، ص

 .418محمد جواد مغینه، همان اثر، ص 
 .805مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، 

 .806همان اثر ص 
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به معنای بردارند، حمل کننده و آبستن « حمل» حامل: در لغت: اسم فاعل از ریشه 
 است. 

 1در فقه: بزنی گویند که )مشروع یا نا مشروع( آبستن به بچه ای در شکم باشد.
در هر دو صورت  آمده است؛ زیرا ورث« منع»حجب: در لغت: به معنای 

)محرومیت کامل یا تنزل مهم از حد اکثر به حد اقل ( از بردن سهمیه و کامل خود 
 ممنوع می گردد.

و در اصطالح ممنوعیت یک وارث را از تمام ارث یا قسمتی از آن به علت وجود 
 وارث نزدیکتر به میت حجب می گویند. 

ادنی، حجب نقصان می  حجب نقصان: تنزل فرض یک وارث را از حد اعلی به حد
 گویند. 

حجب حرمان: محرومیت کامل یک وارث را از تمام ارث به علت وجود شخص 
 2نزدیکتر از او به میت حجب حرمان می گویند.

حجر: نداشتن صالحیت در داراشدن حق معین )با حقوو معین( و نیز نداشتن 
 3می شود. صالحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است حجر نامیده

 حجز: در لغت: به معنای باز داشت. 
در حقوو: به سپردن مال به دستگاه قضای برای رعایت مصلحت عمومی ویا 

 4مصلحت شخص قانونی برای خارج کردن آن از دست شخص حجز گویند.

                                                

 .807مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، 
 .168و  167عبد الناصر دامنی، همان اثر ص 

 .210فر لنگرودی، همان اثر ص محمد جع
 .818مسعود انصاری و محمد علی طاهری، همان اثر، ص
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حد: در لغت: بمعنی منع و بند اندازۀ است و در اصطالح مجازات است این 
 1و حد اکثر ندارد. مجازات بدنی بوده و حد اقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .211همان اثر ص
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 قضاوتیار محمد سعید یفتلیان
 
 

مرور اجمالی به تشکیل وصالحیت محاکم اختصاصی مرور اجمالی به تشکیل وصالحیت محاکم اختصاصی 
  رسیده گی به جرایم فساد اداریرسیده گی به جرایم فساد اداری

 مقدمه
را  و )ص( رمحمد مصطفی بصلوات وسالم ،حمد وثنا مرخدای عادل والشریک را

 ار وی را. اطه  )رضی اهلل عنه(درود مر اصحاب واهل بیت
ضرورت ایجاد محاکم اختصاصی بخصوص محاکم اختصاصی رسیده گی به 

 .قضایای جرایم ناشی ازفساد اداری در شرایط کنونی کشور روشن است
پیشرفت های چشم گیری که در عرصه های مختلف حاصل امروز کشورها دراثر 

ه قضایا ند بدون شک تغیرات وتحوالت فنون مدیریت ونحوه رسیده گی به انمود
 راشکل میدهد . 

تعالی ه ودولت ها ناگزیر اند به منظور بهبود اوضاع اقتصادی واجتماعی که رفا
 ههمگانی را درپی داشته باشد به اقدامات در مسیر دسترسی به خدمات عامه المنفع
وتأمین بهتر عدالت دست بزنند که این کار بعضا با منافع خصوصی نامشروع افراد 

رد واز سوی دیگر برمبنای خواست عدالت نمیتوان یقرار میگ عارضتجامعه در 
 نسبت به آنها بی تفاوت ماند .

 



 قضاء مروراجمالی به تشکیل وصالحیت محاکم اختصاصی ...
 

 138  

 

وصعب بودن داشتن بیش از حد قضایا جانب دیگر محاکم عمومی نسبت به تراکم از
جرایم مختلف خصوصا قضایای فساد کلیه تخصص الزم در امور رسیده گی به 

در یک محکمه و دیوان مناسب به اداری که مغلقیت از ویژه گی های آن است 
 رسد که بدون شک اطاله دادرسی و ضیاع وقت را درپی دارد.  نظرنمی
و مالی قضایای ناشی از فساد اداری رسیدگی سریع روند تدولت ها الَجَرم بخاطرلذا 

اند و بمنظور جلب سرمایه و بخش خصوصی که اکثریت متهمین آن مامورین دولت 
و استرداد اموال بتاراج برده شده توسط مقامات ها دولت ها و شرکت گزاری 

صاصی رسیده گی به جرایم فساد اداری تمقتدر دولتی اقدام به تاسیس محاکم اخ
 کنند. 

قوه قضائیه بادرک رسالت وظیفوی در مطابقت به ستراتیژی ملی مبارزه با فساد 
در امر مبارزه اداری بعنوان رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پیشتاز 

( 23( قانون اساسی و فقرسوم ماده )123بافساد اداری در روشنی احکام ماده )
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه بادرک حساسیت و گسترش فساد اداری 

 مردمبمنظور تسریع روند رسیدگی به قضایا، احقاو حقوو ضائع شده بیت المال و
بهتر قضایای فساد اداری، محاکم  ، مبارزه جدی علیه فساد اداری و انسجام

اختصاصی رسیدگی به قضایای ناشی از فساد اداری را برای اولین بار در هشت 
زون کشور به شمول پایتخت تاسیس کرده و در این را ستا دست آوردهای 

 چشمگیری که به همه گان معلوم است حاصل کرده است.
چون باگستردگی که ،نیستیمما در این نگارش دنبال بحث در موضوع فساد اداری 

م بگویم که فساد اداری پذیرفتنی صله این مقاله بیرون است. میخواهدارد از حو
نیست  پیامد های منفی روی زندگی مردم گذاشته است، محاکمه و مجازات 
منسوبین ادارات دولتی و بخش خصوصی که ملوث به فساد اند نقش مهم در 
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ایجاد مراجع تخصصی را می نماید در این مقاله  زدودن فساد اداری دارد که این امر
چرا،چگونه وچه وقت محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم به این پرسشها که 

طور یاد را  مقاله ئیه میگردد.بنده این اار فساداداری تاسیس و ایجاد گردیده پاس 
یل وصالحیت محاکم اختصاصی رسیده گی به کشمرور اجمالی به ت)زیر نام داشت 

درمحکمه ابتدائیه  مأموریتمدت دو سال واندی  اجرایبعد از( رایم فساد اداریج
و یک چهارفصل  ، دریک مقدمه ، رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری کابل

 تحریر نمودم. نتیجه گیری کوتاه 
 فصل اول
 عمومیات

 تعریف و تقسیم بندی مختصر محاکم از نظر قوانین کشور مبحث اول ـ 
کشور یگانه مرجع آمال  و امید تامین عدالت برای مردم و شهروندان   محاکم در

است و در بین هم از لحاظ اینکه قضیه تجارتی است یا مدنی، اداری است و یا 
وباتوجه به نوع مراجع از نگاه اینکه قضیه ازصالحیت کدام  ،به صنوف،جزائی

که در کدام مرحله و و این ،به انواع ،عمومی ویا خاص و اختصاصی ،محکمه است
تقسیم میگردد ،یی از مراحل ابتدائیه ، استینافی  و یاهم تمیز قرارا دارد به درجات 

که  مرور باالی هریکی از آنها بگونه تفصیلی از توان و حوصله این رساله کوچک 
بیرون است،ولی برای ورود به اصل موضوع که همانا پیشنۀ تاریخی، تشکیل، 

حاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم فساداداری است ترکیب و صالحیت های م
ایجاب میکند طور عمومی و فشرده در این مبحث نخست به بیان و تعریف محکمه 

به رسیدگی به قضایای فساد اداری و سپس تقسیم بندی مختصرمحاکم  ،اختصاصی
ت یمحاکم اختصاصی  ومحاکم خاص از نظر قوانین کشور و تثب عمومی ،محاکم 

با را  کمه اختصاصی رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری دربین آنهاموقعیت مح
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استنبا  از احکام قانون اساسی کشور و قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه، می 
 پردازیم. 

  :گفتار اول ـ تعریف محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری 
ستناد ما دراین اثر، تعریف گرچه مشخصا در قوانین ذیربط و مراجع مورد ا

نشده است ولی با  اختصاصی رسیدگی به جرایم فساد اداریمشخصی از محکمه 
استناد از مفاد مواد قوانین شکلی مانند قانون اجراآت جزائی، اصول محاکمات 
مدنی و قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه بافساد اداری می توان از محکمه 

ناشی از فساد اداری چنین تعریف کرد: محکمه اختصاصی  ویژه رسیدگی به جرایم
رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری عبارت از محکمۀ است که رسیدگی به 
دعوی ، دفع دعوی و اصدار حکم درارتبا  به  قضایای جرایم فساد اداری در آن، 

ی به مطابق به احکام قانون انجام گیرد . به عبارت دیگر محکمه اختصاصی رسیدگ
جرایم ناشی از فساد اداری در واقع دیوان مخصوصی است فنی و مسلکی که عهده 
دار رسیدگی به شکایات و ادعاهای مردم ، از مجریان و مدیران و ماموران دولت 
یعنی منسوبین ادارات دولتی قوه مجریه و بخش اداری قوه قضائیه ومقننه و بخش 

ملی و بین المللی مقیم در داخل خصوصی ماند شرکتها ، تصدی ها و موسسات 
کشورکه منشأ نقض قوانین در اثر انجام مأموریت باشد از طریق سارنوالی مبارزه 
باجرایم فساد اداری که به این منظور توظیف اند به محکمه  توصل ورزیده است می 
باشد.با این تعریف و صالحیت های موضوعی که این محکمه دارد معلوم میگردد 

سیدگی به جرایم عادی یا سنگین فساد اداری از نوع محاکم که محکمه ر
اختصاصی و مسلکی بوده  و به همین منظور ایجاد گردیده است تا به ارتبا  
اشخاص ویژه که کارمندان دولت و بخش خصوصی اند و قضایای خاص  که 

نونی نه رشوت و اختالس و تجاوز به دارائی مردم می باشد رسیدگی عادالنه و قا
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ی ، تخصصی و فنی نه سطحی نگری با جدیت و قوت نه با ام گرانه و سمبولعو
 ترسوئی و یا عنانیت رسیدگی صورت گیرد.

صالحیت محاکم عمومی عبارت از محاکمی اند که محاکم عمومی :  دومـ فتار گ
ها ومحاکم شهری  رسیده گی به تمام قضایای محوله را دارند مانند محاکم ولسوالی

مگر دعاوي را كه قانون از صالحيت آنها خارج كرده باشد و  ،وردر والیات کش
رسیدگی آنها از مسولیت مراجع اختصاصی بوده باشد مراجع اختصاصي صالحيت 
رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند، مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صالحيت 

 آنها قرار داده باشد.
 وهشتم شصت مادۀ ق صراحت حکموف ولسوالی ابتدائیۀ کمهمح عمومی صالحیت
 ابتدائیۀ محکمۀ تشکیل و صالحیت قوه قضائیه اینگونه بیان گردیده است:قانون 

 که را (خانواده امور) شخصیه احوال و مدنی عمومی، جزای قضایای تمام ولسوالی

  .نماید می رسیدگی گردد، می اقامه آن پیشگاه به قانون احکام مطابق
نیزمطابق به احکام صریح قانون تشکیل و صالحیت قوه ومحاکم ابتدائیه شهری 
ی عموم قضایا را دارد گرچه بخاطر تسریع روند و دقت گقضائیه صالحیت رسید

بیشتر در قضایا وسهولت دست رسی به محاکم  دارائی شعبات مختلف و دیوانهای 
تخصصی می باشد این تشکالت درونی به هیچ صورت محاکم حوزه وی و یاشهری 

   .ز محاکم عمومی بیرون نمی سازدرا ا
با بیان فوو تعریف محاکم عمومی دانسته شد پس : ـ محاکم اختصاصی سومر گفتا

عبارت ازمحاکمی اند که تنها موضوعی محاکم اختصاصی م یدقیقا میتوانیم بگوی
مانند چندین  ندصالحیت رسیده گی به پارهء ازقضایای معین را طبق احکام قانون دار

به اساس پشنهاد ستره محکمه و منظوری تصاصی ابتدائی و استینافی که اخ محاکم
 در سطح حوزه  عمال در سطح کشور و یاهممقام ریاست جمهوری تأسیس و
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فعالیت طبق احکام قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و قوانین مربوطه والیات 
د اداری طبق فسادگی به جرایم یرساختصاصی قضائی دارند که عبارتند از:محاکم 

( قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه  بافساد اداری ، 19( ماده)2حکم فقره)
قانون ( 26اطفال مطابق به حکم ماده) قضایای کم اختصاصی رسیدگی بهمحا

علیه  اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت کممحارسیدگی به تخلفات اطفال ، 
 همبارزه علیئیه و استیناف ابتدااختصاصی ، محاکم زن در زون های کشور

( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد 18مسکرات و مواد مخدرطبق حکم ماده)
محاکم اختصاصی ابتدائیه و استیناف رسیدگی به (، 1389مخدر و کنترول آن)سال

(مورخ 52مطابق به فرمان شماره) جرایم سنگین فساد اداری در کابل
مه اختصاصی رسیدگی به جرایم محکمقام ریاست جمهوری و  10/4/1395

قوای مسلح) اردوی ملی( مطابق به قانون اساسی، محاکم اختصاصی  عسکری
ابتدائیه و استیناف رسیدگی به قضایای جزائی و مدنی غصب امالک دولتی مطابق به 

( 676ریاست جمهوری ومصوبه ) 11/9/1396( مورخ 2709حکم شماره )
، محکمه اختصاصی رسیدگی به  1حکمهشورای عای ستره م 1396/ 6/ 22مورخ 

قضایای مالیاتی و محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای جزائی، مدنی و تجارتی 
ریاست 16/1/1391(مورخ /281بحران کابل بانک مطابق به حکم شماره)

 شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا. 1396/ 10/ 12( 1198جمهوری و مصوبه)

                                                
1
ـ در ار تبا  به تفویض  صالحیت رسیدگی بخش جزائی و مدنی قضایای غصب امالک دولتی  

شورای عالی  28/9/1396( مورخ 1076به دیوان حقوو عامه ستره محکمه مصوبه شماره)
در مورد توضیح صالحیت ها و ترکیب آن محکمه مصوبه تشریحی ستره محکمه و 

 شورای عالی ستره محکمه نیز صادر گردیده است. 11/10/1396(مورخ 82شماره)
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ف رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و ومحکمه اختصاصی ابتدائیه و استینا
 خارجی توقیف گاه بگرام .

اند که به قضایای  کمیکم خاص عبارت ازمحامحاـ محاکم خاص :  چهارمگفتار
وقضات  ستره محکمه رئیس واعضای شورای عالی وزراء، جرمی رئیس جمهور،
 .رسیده گی میکنند 

از: محکمه خاص  انددرقانون اساسی کشورچهار نوع محکمه خاص که عبارت 
 محکمه خاص رئیس واعضای ستره محکمه،  محکمه خاص وزراء،  رئیس جمهور،

 دیده است.گرذکر قضات ضمنا  عالی محکمه و  تصریحًا
قانون اساسی و طور تفصیلی ماده يکصد و بيست دوم محاکم خاص طور اجمالی در
هيچ میگوید: :قانون اساسی ۱۲۲ردیده است.ماده گدر مواد مستند بهای آن ذکر

قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صالحيت قوه قضاييه 
به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند.اين 

( اين قانون 127( و)78( ، )69حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد )
ى مربو  به آن نمي گردد. تشکيل و صالحيت اساسي و محاکم عسکرى در قضايا

 اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.  

  :خاص رئیس جمهور ۀـ محکم۱
محکمه خاص رئیس جمهور بعنوان یکی از محاکم ویژه که عدالت را در مورد فرد 

کشور چنین پیش  قانون اساسیاول این مملکت تطبیق میکند در ماده شصت و نهم 
رئیس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين  ده است: بینی گردی

ماده مسئول مي باشد. اتهام عليه رئیس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، 
خيانت ملي يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا 



 قضاء مروراجمالی به تشکیل وصالحیت محاکم اختصاصی ...
 

 144  

 

ه تاييد گردد، شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگ
 ولسي جرگه در خالل مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد. 

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب 
نمايد، رئیس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. 

از اعضاى ولسي محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه ، سه نفر 
جرگه وسه نفراز ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي که 
از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد. در اين حالت احکام مندرج 

یعنی برخی از صالحیت « ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
انتقال میکند چنانچه در جزء اول  جمهور به معاون اولش  سهای مشخص رئی

( قانو اساسی چنین آمده است: درصورت استعفاء، عزل ياوفات رئيس 67ماده)
جمهور ويا مريضي صعب العالج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون رئيس جمهور 

( نوع اتهامات 69در ماده)« صالحيتها ووظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
طر آنها محاکمه و مجازات میگردد، مرجع اقامۀ دعوی ، که رئیس جمهوربخا

ی محکمۀ خاص بیان ک کننده بحیث اعضااترکیب هیات قضائی و ذوات اشتر
 گردیده است.

  خاص وزراء: ۀـ محکم۲
یگاه آن در ماده هفتاد و انیز یکی از محاکم ویژه است که ج خاص وزراء ۀمحکم
هرگاه وزير به :به عمل آمده است  از آن به این مضمون ذکرقانون اساسی هشتم 

ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با 
رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي 

( 12( ماده )1که همین اکنون مطابق به احکام قانون اساسی کشور و فقره)« گردد.
( 1130محکمه خاص منتشرۀ جریده رسمی شماره) قانون تشکیل و صالحیت
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 می باشد محکمه ستره عضو سه از مرکب، محکمه خاص وزراء که  23/1/1393

عمال فعال،اجراآت و  می گردند تعیین محکمه ستره عالی شورای تصویب به و
که از جمله اجراآت صورت گرفته می توان به قرار قضائی  فعالیت قضائی می نمایند

صادره محکمه خاص وزراء که بیانگر مطلب  18/12/1393مورخ  (8شماره )
 مورد بحث ماست استناد نمود.

  :س واعضای شورای عالی ستره محکمهئیخاص ر ۀـ محکم۳
هرگاه یکی از اعضای شورای عالی ستره محکمه مرتکب جرایم گردد محول به 

بيست  که درماده يکصد و خاص رئیس واعضای شورای عالی ستره محکمه ۀمحکم
هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه :آمده  میگردد قانون اساسی و هفتم 

، محاکمه رئیس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى 
نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث  ارتکاب جنايت تقاضا وظيفه يا

عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه 
که در « گردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد

 خاص محکمۀقانون خاص توضیحا راجع به تشکیل و ترکیب آن چنین آمده است: 

 ذیل ترتیب به نفر شش از مرکب ، محکمه ستره وعضو رئیس محاکمۀ منظور به

 :گردد می تشکیل

 امورعدلی در کافی تجربۀ ودارای حقوقدان که جرگه ولسی اعضای از نفر دو -١

 .مذکور جرگۀ تصویب به باشند قضائی و

 امورعدلی در کافی تجربۀ ودارای حقوقدان که جرگه مشرانو دونفرازاعضایـ 2

 .مذکور جرگۀ تصویب باشند، به وقضائی

 .محکمه رهست عالی شورای تصویب به محکمه ستره اعضای از نفر دو  -٣
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.کند می انتخاب شان بین از را خود رئیس هیئت -۴
1 

 خاص قضات: ۀـ محکم۴
هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، : ( میگوید133ماده) قانون اساسی 

ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع 
ا وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رئیس دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام ر

جمهور تقديم و بامنظورى آن از طرف رئیس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و 
 «  مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.

( قانون ۳۱( ماده)۹و۸فقره های )وفق صراحت حکم ماده فوو قانون اساسی و 
فغانستان رسیدگی به انفصال تشکیل وصالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالمی ا

موقت قضات از وظیفه و محاکمه قضات در جرایم ناشی از وظیفه جزء صالحیت 
های قضائی شورای عالی ستره محکمه دانسته شده است که حکم محکمه قضات 
در مورد قاضی متهم وفق صراحت احکام قوانین بخصوص قانون اساسی و مقررات 

ء و در یک مرحله تطبیق میگردد بخاطر داشتنی نافذه  در ساحه ستره محکمه اجرا
 گی محکمه عالی قضات را در ردیف محاکم خاص ذکر نمودیم. همین ویژه

ئیه راجع به گرفتاری، توقیف، قانون تشکیل و صالحیت قوه قضا ویکم نود مادۀ
 : تحقیق و محاکمه قاضی متهم چنین بیان میدارد

 .نمود تعقیب یا توقیف گرفتار، ورجمه رئیس حکم بدون توان نمی را قاضی ـ 1

 .است مستثنا حکم این از مشهود جرم حاالت

 از امرتحقیق صدور از بعد گردد، متهم وظیفه از ناشی جرم به قاضی ـ هرگاه٢

 تدقیق وهیئت تکمیل را قضیه تحقیق تفتیش هیئت محکمه، ستره رئیس جانب

                                                
1
( مورخ  1130( قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص منتشره جریده رسمی )11ـ ماده ) 
(22/)1/1392 
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 محکمه ستره به قاضی مؤقت انفصال پیشنهاد و تدقیق آنرا مطالعات و تدقیق ریاست

 .گردد می تقدیم

 درصورتی وی دفاع استماع و اوراو مالحظۀ از بعد محکمه ستره عالی ـ شورای٣

  (133مادۀ) حکم مطابق و تصویب را وی مؤقت انفصال باشد، وارد اتهام که

 محاکمه به قاضى و حکم عزل قاضی از حضور رئیس جمهور حاصل اساسی قانون

 گرد. می سوو
 طرز .گیرد می صورت محکمه ستره عالی شورای توسط قاضی متهم محاکمۀ ـ4

 می تنظیم جداگانه تقنینی سند در آن مربو  مسایل سایر و مجازات رسیدگی،

 «.گردد
 تفاوت محاکم خاص ومحاکم اختصاصی : ـ  پنجمگفتار

 در بین هردو تفاوتهای است که مختصرا به برخی از آنها ذیال اشاره میگردد:
تشکیل محاکم خاص و نحوه رسیدگی به قضایای آن به نحوی درقانون اساسی  ـ1

و تشکیل محاکم عمومی و اختصاصی درقانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه بیان 
 گردیده است.

 ـ فعالیت محاکم خاص درچوکات ستره محکمه و تحت اثر آن نمی باشد. 2
ئیس جمهور، وزراء، ـ محاکم خاص موقتا بغرض رسیدگی اتهام منسوب به ر3

رئیس و اعضای شورای عالی ستره محکمه تدویر وتشکیل میگردد اما محاکم 
 اختصاصی الی زمان نامحدود.

ـ محاکم خاص بخاطر مفعول به متهم مانند رئیس جمهور بوجود میاید امامحاکم 4
اختصاصی بخاطر حساسیت موضوع مانند گسترش فساد اداری، مواد مخدرو 

 های مهلک وبدی که دارند ایجاد میگردند.مسکرات و پیامد
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ـ درمحاکم خاص بعضأ شر  حتمی نیست که مدعی العموم و قاضی بمفهوم که 5
( باید 134در قوانین عادی تعریف شده باشد امادرمحاکم اختصاصی مطابق ماده )

رنوالی و مرجع رسیدگی ستره محکمه مطابق فصل هفتم څامدعی العموم  اداره لوی 
 سی باشد.قانون اسا

ـ محاکم خاص یک مرحله است و حکم صادره آن قطعی و واجب التعمیل فوری 6
اما احکام محاکم اختصاصی  مطابق به احکام قانون اساسی و قانون تشکیل 

 وصالحیت قوه قضائیه سه مرحله ای )ابتدائیه ، استیناف و تمیز( است.
ربه محاکمی اند ـ مطابق به احکام قانون اساسی محاکم خاص محدود ومحصو7

قانون اساسی بیان گردیده اندهیچ مرجع ونهادی حق  (127-134-69)که درمواد
ایزاد و تقلیل آن را به جز از راه تعدیل قانون اساسی ندارد اما تاسیس محاکم 

حکمه در این رساله به بحث گرفته شده از طرف ستره مکه همانگونه  یاختصاص
 یکند.ممنظورپشنهاد ورئیس جمهوری آن را 

ـ در تاسیس و ایجاد محاکم خاص سبق ارتکاب جرم باید باشد یعنی نخست جرم 8
دد برخالف ارتکاب گردد بعدا برای محاکمه مرتکبین آن محکمه خاص تاسیس گر

 .محاکم عمومی و اختصاصی
 دوممبحث 

 پیشینۀ تاریخی محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری 

در اسالم در اموری بود که عام قضات از انجام آن عاجز بودند تظلم و داد خواهی 
مانند اصدار حکم علیه حاکمان برحال ، مقامات بلند رتبه خالفت یا همان دولت ، 
متنفذین و غیره که از گذشته های دور به آن توجه صورت گرفته است این موضوع  

صاصی رسیدگی به جرایم یعنی پیشینۀ تاریخی دیوان ویژه مظالم یا همین محکمه اخت
فساد اداری را نوع صالحیت خاصه از نگاه اشخاص و جرم است برای قاضی طور 
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مختصر در دو مرحله به بحث میگریم، بعد از ظهور اسالم  ودر کشور  خودمان 
 ش. ـه 1298بعد از استقالل  کشوردر سال 

 گفتار اول ـ بعد از ظهور اسالم:
به عنوان آخرین دین اسمانی جواب گوی نیازهای که اسالم دین کامل و یاز انجائ

مبارزه باظلم و ستم  در همه سطوح می باشد،  شبشری است یکی از اهداف کالن
درتاری  اسالم دیده می شود در روزهای آغازین، نخستین مرجعیکه شکایات و 

ری و به آن رسیدگی میکرد یمظالم علیه کارمندان عالی رتبه دستگاه خالفت را پیگ
دیوان مظالم ترکیب اضافی وجود داشته است.  ،دییاد میگرد« دیوان مظالم»ام بن

نام است برای مجموعه اشعار یک شاعر « دیوان»دیوان و مظالم است از دو کلمه 
جمع « َمظاِلم» و 1در قالب یک کتاب ،دفتر محاسبه ، خزانه داری ودستگاه اداره

هایی که درآن ظالمان را به سزا میر َمظِلمه بمعنی ستم ها ، ...عدالتگاه ها و جا
. و در اصطالح عبارت از محکمۀ مقتدری بوده است که توسط شخص 2سانند

خلیفه، قاضی ارشد او یا یکی از وزراء یا والیان گماشته شده، به قضایای منسوبین 
بلند پایۀ خالفت مانند قضات، والی ها، فرمانده های جبهات وسایرکار کنان و 

 رتبه و بلند مقام خالفت را رسیدگی مینمودند.موظفین عالی 
به تجاوز برای کسیکه مسولیت رسیدگی بخصوص در زمان خلفاء در تاری  اسالم 

مامورین را، راجع به حقوو و اجرت، علیه حکام بر رعایا ورسیدگی شکایت 
مراقبت از مامورین، وصول مالیات و استرداد اموال غصب شده از ناحیۀ حکام به 

است بنام قاضی مظالم ومرجع ونهاد که در آن به موارد فوو ه را داشتآنها  صاحبان
صالحیت استرداد اموالی که برخی وظیفه داران دولت بطور ظالمانه بنام باج و  و

                                                
1
 فرهنگ معین ـ  

2
 ـ د لغت نامه دهخدا، ص  
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گرفتند، رد اموال غصب شده بیت المال و رعایا به بیت المال وصاحبان و میخراج 
 نمایند. مظالم یاد میرد بنام دیوان کی میه گرا رسید مالکان آنها

چنانچه دکتور جرجی زیدان راجع به نقش دیوان مظالم در زمان خلفاء در اثر 
معروف خود ضمن بیان چند مثالی که از عدالت خواهی خلفا و تسریع رسیدگی 
آنان در احقاو حق حکایت میکند چنین می نویسد: دیوان مظالم خلفاء به مراتب از 

تر و سودمندتر بوده چه که اول شخص مملکت )خلیفه( دادگاه استیناف امروز مؤثر
باکمال دقت بشکایات مظلومین میرسید و هر ستم دیدۀ بدون واهمه و هراس 
میتوانست از فرزندان خلیفه ، بزرگترین قاضی ها، محترم ترین رجال کشوری و 
لشکری در هر باره و هر مورد شکایت کند. و در ضمن مطمین باشد که به حرفش 

ند. و هر قدر طرفش نیرومند باشد در مقابل حرف حق مجبور به تسلیم میرس
 1«میباشد.

دیوان مظالم در طول تاری  اسالمی تحت نام های مختلف مسولیت و عهده دار 
رسیدگی به جرایم و تخلفات ارتکابی کارمندان و مسولین دستگاه خالفت و نظامها 

میت که داشت گاه شخصا خود را داشته است، ریاست این دیوان را به نسبت اه
خلیفه، امیر، سلطان و بعضا وزیر، قاضی القضات و فرد مهم دیگر در دستگاه 

 خالفت بعهده داشته است. 

 گفتار دوم ـ بعد ازحصول استقالل :
قبال گفتیم  مرجعیکه به شکایات و دعاوی مردم علیه مقامات  و منسوبان اداره 

الم میگوفتند بعد از ایجاد نظام های رسمی خالفت رسیدگی میکرد برایش دیوان مظ
اداره که این مسولیت را به دوش داشت محکمه مامورین نام گرفت، محکمه 

برای اولین بار در بخاطر رسیدگی جرایم و تخلفات مامورین مامورین در افغانستان 
                                                

 191جی زیدان ، کتاب تاری  تمدن اسالم، ص ـ جر1
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زمان شاه امان اهلل داخل سیستم رسمی محاکماتی کشورگردید مطابق حکم ماده 
هـ ش در چوکات شورای  1300ظامنامه  تشکیالت اساسیه نافذه سال (  ن91)

که در آن محکمۀ موجود بود « دایره محاکمات»دولت یک اداره تحت عنوان 
عبارت از شورای دولت، مجلس های مشوره والیات، که «  محکمۀ اداره»بعنوان 

 که صالحیت محاکمه مامورین حکومت های  اعال و حکومتی های کالن است 
 دولت را در بخش جزائی و حقوقی داشتند. 

طبق نظام نامه تشکیالت اساسی که ازجمله مهمترین سند تقنینی قبل از تصویب نظام 
نامه اساسی است عالوه از محکمه اداره، چهار نوع محاکم در چوکات وزارتی 

هجری شمسی بنام های محکمه  1300تحت عنوان وزارت جلیله عدلیه در سال 
محکمه ابتدائیه، محکمه مرافعه و محکمه تمیز)هیأت عالی تمیزّ( تشکیل ، اصالحیه

گردیده بود وجود داشت که به عموم قضایای جزائی، مدنی و تجارتی در مراحل 
 مختلف رسیدگی مینمودند. 

دائیه رسیده گی به تدر بخش رسیدگی به جرایم مامورین در مرکز کشور محکمه اب
دونفر اعضای شورای دولت تحت ریاست معاون  جرایم مامورین دولتی مرکب از

سوم رئیس محکمه تمیز ومحکمه مرافعه مامورین دولتی به عضویت چهار نفر از 
اعضأء شورای دولت تحت ریاست معاون دوم رئیس  محکمه تمیز ومحکمه تمیز 
مامورین ملکی تحت ریاست رئیس شورای دولتی وعضویت پنج تن از اعضاء  

شاء، م مامورین مانند جعل، تزویر، ارتله فرجامی به جرایشورای دولت در مرح
 ت در مرحله ابتدائیه، مرافعه  و تمیز رسیده گی میکردند. یبه امن زقاچاو وتجاو

اما در والیات مجلس مشورتی والیات ضمن دیگر صالحیت های کاری که داشتند 
ثر مستقیم والی نیز به مثابۀ محکمه رسیده گی به جرایم مامورین ملکی دولت تحت ا

والیت وعضویت قاضی محکمه مرافعه نماینده و زارت عدلیه در والیت به قضایای 
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جرمی ارتکابی کارمندان ملکی دولت مشمول قضات ومفتیان والیت رسیده گی 
میکردند وکدام محکمه خاص مرتبط به قضایای جرمی کارمندان دولت شکل نگرفته 

نگونه که امروز در قانون تسجیل گردیده بود چون در آن زمان بحث تفکیک قوا آ
است مطرح نبود ودر نظام نامه اساسی نیز تفکیک قوا به رسمیت شناخته نشده بود، 
این مجلس قضایای جرمی ارتکابی مامورین را در مرحله ابتدائیه رسیده گی مینمود، 
محکوم علیه در صورت عدم قناعت به فیصله شورای مشورتی والیت حق تقدیم 

 1ت به محکمه مرافعه مامورین در مرکز را داشت.شکای

شیوه کار رسیدگی به قضایای جرمی مامورین ملکی در مدت زمام داری ده ساله 
ه ش( امان اهلل خان و مدت چهارساله و چهار ماه سلطنت محمد 1307ـ 1297)

ه ش زمان سلطنت محمد ظاهر خان  1325( الی سال 1312ـ 1308نادرشاه)
 ئی آنگونه که تشریح شد ادامه داشت.باتفاوت های جز

 با انفاذ اصول نامه  تشکیل  محاکم واصول محاکمه مامورین ملکیه درافغانستاناما 

، در پایتخت تصویب گردیده بودهجری شمسی  1325جوزای  7بتاری  که 
محاکم مامورین از بدنه شورای مشورتی دولت جدا و جزئی تشکیالت مقام صدارت 

 .گردیده اجرائی ۀقوعظمی 
درمرکز محکمه ابتدائیه مامورین ملکی به صفت یک محکمه طبق اصول نامه فوو 

اختصاصی درمورد تخلفات و ارتکاب جرایم مامورین وزارت خانه ها وتصدی های 
کما فی دولتی مرکزی فیصله صادرمیکرد ولی دروالیات وظیفه محاکمه مامورین را 

 .مجالس مشوره والیتی بعهده داشت  السابق

                                                
1
دلو  15ـ نظام نامه تشکیالت اساسیه افغانستان،طبع دائره تحریرات مجلس عالی وزراء ،  

 1301، کابل. و نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان 1302
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جدی  19( مورخ 18انفاذ قانون شماره پنجم منتشره جریده رسمی شماره) با 
(ماده  راجع به  تشکیالت وصالحیت 101(فصل و) 8(بـاب) 2در)1343سال

 22قضایی و بعد ازآن قانون تشکیالت و صالحیت قضائی دولت شاهی مصوب 
ورین و امنیت ، محکمه مامورین که قبال بنام محکمه ابتدائیه مام1346میزان سال 

عامه یاد میگردید در مرکز بشکل محکمه اختصاصی برای مامورین موجود در 
تشکیالت مرکزی و دروالیات بحیث دیوان محاکم عادی برای مواخذه ووارسی 
امورمربو  به مامورین والیت مربو  توام باکسب صالحیت رسیده گی جرایم 

زای مامورین وامنیت عامه مربو  به امنیت و منفعت عامه تحت عنوان دیوان ج
ایجاد گردید که بعدا همین دیوان مظالم یا محکمه مامورین در مطابقت به احکام 
قوانین شکلی به دوبخش، جزائی)دیوان امنیت و منفعت عامه( و مدنی )دیوان حقوو 
عامه( تغیر شخصیت و با صالحیت های ویژه  و مجزا از هم تقسیم و ایجاد گردید 

در تشکیالت نافذه سه مرحله محاکم کشور دیوان های نامبرده که همین اکنون 
 عمال فعال و اجراات می نمایند.

درطول این مدت، مجازات مامورین متخلف طبق نظامنامه اصول محاکمات جزائیه 
هجری شمسی، اصولنامه تشکیل محاکم واصول 1302مامورین نافذه حوت 

هجری شمسی و  1325وزای ج 7محاکمه مامورین ملکیه در افغانستان مصوب 
برج 26اصولنامه جزای جرایم مامورین وجرایم علیه منفعت وامنیت عامه مصوب 

، تعدیالت و ضمائیم آنها صورت میگرفت که بعد از انفاذ قانون جزا 1341قوس 
تمام آنها مورد لغو  15/7/1355( مورخ 347منتشره جریده رسمی شماره )
حدود  1396دلو  25کود جزای کشور بتاری  قرارگرفت نهایتا با نشر و انفاذ 

 سی وسه  قوانین مختلف جزائی ملغی گردید.33
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به اساس قانون اساسی ه ش : 1382گفتار سوم ـ بعد از انفاذ قانون اساسی 
هجری  شمسی یک قوه قضائیه مستقل سه مرحله ای مرکب از یک ستره  1382

ر از قوۀ قضائیه پیشبینی شده محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه متفاوت ت
برای در قوانین سابق ایجاد و تاسیس گردید و از همان آغاز رهبری ستره محکمه 

و دقت بیشتر در آنها در روشنائی قاانون اساسی،  تسریع روند رسیدگی به قضایا
ه  و برخی قوانین که به تشکیل وتاسیس محاکم یئقضاه قانون تشکیل و صالحیت قو

خته اند مانند یک تعداد فرامین تقنینی، قانون نظارت برتطبیق اختصاصی پردا
ستراتیژی مبارزه بافساد اداری و قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر و غیره از 
لحاظ ماهیت قضایا و رسیده گی به آنها به تاسیس یک تعداد محاکم اختصاصی 

ت ها یکی برای اقدام نمود که از جمله دو محکمه خاص حل وفصل  دعاوی ملکی
( 136کابل و دیگری برای والیت اما هردو مستقردرکابل به اساس فرامین شماره)

ریاست جمهوری، 9/9/1382(مورخ 89وفرمان شماره ) 13/6/1381مورخ 
محکمه اختصاصی مواد مخدر و مسکرات ومحکمه رسیده گی به منازعات حقوقی 

ار سوم فصل اول از آنها پیشتر درگفتیدای ولسی جرگه و دیگر محاکم که کاند
ذکر به عمل آمد،  ولی در خصوص رسیدگی به جرایم فساد اداری برای نخستین 

( قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه بافساد 19( ماده )2بار به اساس حکم فقره)
شورای  24/10/1387( مورخ 628اداری، حکم رئیس جمهور و مصوبه شماره )

سالمی افغانستان، تشکیل دو محکمه ابتدائیه الف و عالی ستره محکمه جمهوری ا
ب رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری در شهر کابل به ترکیب یک رئیس و 
چهار  قاضی در بستهای اول ، دوم و سوم علی الترتیب همراه با یک مدیر ارشد و 

امیان، شش نفر کارمند ونیز با تشکیل متفاوت تر درزون های  والیات بل ، کندز، ب
کتیا و جالل آباد تأسیس کرد و از آن زمان تاکنون عمال فعالیت پهرات، قندهار، 
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برعالوه تنقیص  1395قضائی دارند ولی اکنون به اساس تشکیل ریفورمی سال 
محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم فساد اداری زون والیات بامیان و پکتیا در 

رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری «ب»تشکیل والیت کابل نیز محکمه ابتدائیه 
تنقیص و در عوض آن دو بست قضائی دیگر در تشکیل محکمه الف تزئید گردیده 
که می شود مجموع قضات موجود در محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم فساد 
اداری والیت کابل شش قاضی و یک رئیس است، همینگونه است دیوان رسیدگی 

 اری محکمه استیناف کابل.   به جرایم  فساد اد
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
 

مبارزه با جرايم ناشي از فساد  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 
 اداري واليت كابل

 گزارش .1

يت كابل از تاري  مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري وال همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربو  به جرايم  (13) تعداد 31/5/1397الي  1/5/1397)

در ارتبا  به اين دوسيه که   هناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
به اتهام ارتكاب جرايم سوء استفاده از صالحيت وظيفوي،  نفر( 26تعداد )به ها 

ند. ه امورد محاكمه قرار گرفتزویرولت وکوب اختالس ،وساطت رشوه و ت،رشوه 
 متهم (13)از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد  نفر (13)از اين تعداد 

 ند:ه ادیگر به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديد
 نفر 7 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 4سال حبس یک الی پنج 

  نفر1سال  پانزدهنج الی پحبس 

  نفر.1 نقدیمحکومین جرایم 

 ( دالر آمریکائی 99605) بالو به مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود.
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بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  (1جدول شماره )
 است 1397سال  اسددر ماه  فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی 
تعداد قضیه

 

 نوع قضیه
شم
 هار

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

ک 
ک ماه الی ی

ی
س
سال حب

 
24931$  ۱ اخذرشوه  4 5 1 4 2 1 1  

 ۲ وساطت رشوت  2 2  2 1 1   71000$

 ۳  اختالس 1 2  2 2    311$

164$  1   1 2 4 6 3 
 از استفاده سوء

 4 وظیفوی صالحیت

      8 8 1 
 از استفاده سوء

وظیفوی  صالحیت
 وتزویر

5 

2739$    2  2  2 1 
 از استفاده سوء

وظیفوی  صالحیت
 واخذرشوه

6 

460$  7 مفقودی سالح 1 1  1 1    

99605$ 1 1 4 7 13 
1
3 

 مجموعه 13 26

 
( دوسیه قرار قضائی صـادر و  13رد )همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مو

ه به مرجع مربوطه ارسـال نمـود  و نواقص آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 
 .است
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( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 2جدول شماره )
 است 1397سال  اسدماه درفساد اداری والیت کابل 

 مرجع مربو 

 سبب قرار

 همتعداد مت
تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

ش
مار
 ه

 خال و نواقص

 5 29 5 څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی 
1 

 1 3 1 څارنوالی
فاده ازصالحیت تعدم اس

  وظیفوی واتالف اوراو
2 

 3 تزویر 4 6 4 څارنوالی

 4  تزویروغدر 1 4 1 څارنوالی

 5  اختالس 1 1 1 څارنوالی

 6 س وتزویراختال 1 3 1 څارنوالی

 مجموعه 13 46 13  

مبارزه با جرایم ناشی  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 از فساد اداری والیت کابل

  14/5/1397حکم مورخ 
محکومیت دوتن ازافسران پولیس امنیتی حوزه هفتم شهر کابل به اتهام اخذ رشوه و 

 تجاوز از صالحیت وظیفوی 
پولیس به ریاست مبارزه علیه جرایم گان حوزه هفتم تن از باشندباالثر عریضه یک

گین وزارت امور داخله مبنی بر اینکه یکتن از باشندگان این ناحیه مدت هفت ماه سن
 پولدالر امریکایی را از بابت خریداری یکعراده موتر و  37600میشود که مبلو 

به دست  کهده میباشد اخذ نموده بود قرضدار بنازنزدم طور قرض حسنه به  نقد
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عارض و مقروض را رسما به حوزه  اوردن پول خویش عنوانی حوزه هفتم شهر کابل
امر کنترول منطقوی ازنزدشخص مذکورپول بنده حاضر نمودم که در بدل حصول 
 . مبلو دو صد هزار افغانی رشوه می نمایدو معاون کنترول حوزه هفتم مطالبه 
پول دالر امریکایی معادل به  2900نموده و مبلو  ریاست جرایم اقدام به گرفتاری

مطالبه شده را نشانی   و به شخص مذکور داده که در نتیجه امر کنترول منطقوی 
 101گان قوما ندانی زون با معاون وی بالفعل در حضور داشت نمایند ههمرا

ه گچڅارنوالی عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری با یک میل تفناسمایی کابل و 
فیر میرمی  48دوعد د شاژور و ،مکاروف روسی غیر قانونی و بدون مجوز اسلحه 

گان های عدلی و قضایی معرفی به ارطور بالفعل گرفتار و پول ها نشانی شده و 
 گردیدند  .

قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد 
خویش  14/5/1397در جلسه قضایی مورخ  اداری والیت کابل گردیده محکمه

متهمین را در قضیه تجاوز از صالحیت وظیفوی و اخذ رشوت مبلو دوصد هزار 
کود جزا با رعایت ماده  385ماده  1و فقره  375ماده  2افغانی طبق احکام فقره 

کود جزا بشمول ایام  214و 213کود مذکور و  با در نظر داشت مواد  76
واحد به مدت دو دو سال حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل  نظارت و توقیفی هر

 وجه رشوه و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده است.
و هکذا در مورد  یکی از این متهمین در قضیه حیازت غیر قانونی یک میل تفنگچه  

 545کود جزا و  536مکاروف روسی و مهمات بدست امده طبق حکم ماده 
ای نقدی مبلو سی و یک هزار افغانی و مصادره تفنگچه و کود مذکور به جز

مهمات بدست امده نیز اصدار حکم گردیده است از اینکه در جرایم متذکره تعدد 
کود جزا جزا های محکوم بها که عبارت از  75غیر مرتبط است وفق حکم ماده 
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بیق دو سال حبس تنفیذی و مبلو سی و یکهزار افغانی جزای نقدی بوده قابل تط
 دانسته شده است 

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد  هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج
 اداري واليت کابل

 ( گزارش1

محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاري  
( دوسيۀ جرمي مربو  به جرايم ناشي 4( تعداد )31/5/1397الي  1/5/1397)

در ارتبا  به اين دوسيه  کهساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است.از ف
سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، رشوه واختالس به اتهام  نفر( 7ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام 3گرفتار شده و از این تعداد )
به مجازات هاي مختلف حبس  وه مورد محاكمه قرار گرفت( تن 4حاصل  و ) برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل 
  نفر.3سال  5 – 1حبس 

  نفر. 1سال 15 – 5حبس 

  ( دالر آمریکائی میشود.22954)بالو به مجموعه مجازات نقدی محکومین 
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محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
است 1397سال   اسددر ماه  فساد اداری والیت کابل  

 تصمیم قضائی 

تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

ک 
ک ماه الی ی

ی
س
سال حب

 
20000$  ۱ اخذرشوه  1 1  1   1  

 ۲ وساطت رشوت  1 1  1  1   2739$

 ۳  اخذرشوت  1 2  2  2   215$

      3 3 1 
 از استفاده سوء

 صالحیت
 وظیفوی

4 

 مجموعه 4 7 3 4  3 1  22954$

ی صادر ی( دوسیه قرار قضا10متذکره طی این مدت در مورد ) ههمچنان محکم
ارسال به مرجع مربوطه و نواقص نموده و آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

 .ه استنمود
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مبارزه با جرایم ناشی از  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1397سال  اسدماه  ل در فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربو 
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 5 13 5 څارنوالی
سوء استفاده از 

 حیت وظیفوی صال
1 

 2 غدر  2 13 2 څارنوالی

 3  اختالس 1 12 1 څارنوالی

 5 اخذرشوه 2 3 2 څارنوالی

 مجموعه 10 41 10  

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لفساد اداری والیت کاب

 21/5/1397 مورخ حکم

 اخذ اتهام به کابل والیت غرب زون ینافاست څارنوالی تحقیق اسبق آمر محکومیت
 رشوه امریکائی دالر هزار بیست مبلو

 براینکه مبنی څارنوالی لوی مراقبت و کنترول ریاست عنوانی یکتن عریضه اساس به
 در مایان نسبتی دوسیه و است نموده را پسرش قتل ادعای پسرم و بنده باالی یکتن

 نـوع  هـیچ  حالیکه در. دارد قرار یگ رسیده تحت کابل شهر غرب زون څارنوالی
 مـی  ناحق ادعا و وجود ندارد مایان علیه موضوع قبال در شواهد و مدارک اسناد،
 دالـر  هـزار  20 مبلـو  خواهان غرب زون څارنوالی ریاست تحقیق آمر فعال باشد

 را شما ندهید پول اگر میگوید و. نماید حفظ را ما قضیه تا باشد می رشوه امریکائی
 ریاست موظف هیئت څارنوالی لوی مقام هدایت از تاسی به. میدهم قرار جلب تحت

 اقـدام  داخـل  کابـل  والیت امنیه قوماندانی نماینده و آن اداره مراقبت و کنترول
 شـخص  دسـترس  به شده نشانی قبال که را امریکائی دالر هزار 20 مبلو گردیده
 تمـاس  مدافع وکیل با یقبل وعده اساس به تحقیق آمر بعدا که. دهد می قرار شاکی
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 مـی  اخـذ  را متذکره پول و آید می شاکی شخص خانه به که زمانی گرفته تیلفونی
 معرفـی  قضـایی  و عـدلی  هـای  ارگان به و دستگیر پول اخذ حین با الفعل نماید

 میگردد.

 از ناشی جرایم با مبارزه ابتدائیه محکمه محول ابتدایی تحقیقات تکمیل از بعد قضیه
 2/4/1397 مـورخ  قضـایی  جلسه در محکمه گردیده کابل والیت اداری فساد
 مـاده ( 6) فقـره  طبـق  رشوه امریکائی دالر هزار 20 مبلو اخذ قضیه در را متهم
 رعایـت  بـا  جزا کود( 385) ماده( 1) فقره و( 375) ماده( 1) فقره ،( 371)

 بـه  توقیفی و نظارت ایام ابتدای از مذکور کود( 214) و( 213) ،( 211) مواد
 مسـلک  از طـرد  و رشوه وجه معادل نقدی جزای و تنفیذی حبس سال 10 مدت
 است کرده مجازات به محکوم

قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد 
طبـق   21/5/1397اداری  والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمـه ابتدائیـه   ( قانون تشکیل 54هدایت ماده )
 مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری را مورد تائید قراداده است 

ناشي از فساد  سنگین با جرايم رسیدگی فعاليتهاي قضائي محكمۀ استینافگزارش و 
 اداري واليت کابل

 ( گزارش3

طی دو ماه ت کابل فساد اداري والي سنگینبا جرايم  رسیده گی محكمۀ استیناف 
فساد اداري را  سنگین ( دوسيۀ جرمي مربو  به جرايم6تعداد ) 1397اخیر سال 

به  نفر( 17در ارتبا  به اين دوسيه ها تعداد ) کهمورد رسيدگي قضائي قرار داده.
گرفتار شده  اختالس و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، رشوه، پول شوئی، اتهام 

( تن 15آن به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت و ) ( تن2و از این تعداد )
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ه محكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت
 .ندا

  نفر 5حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر.3سال  5 -1حبس 

  ( دالر آمریکائی $254053)بالو به مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود

سنگین  جرایمبا  رسیده گیمحکمه استیناف اجراآت ( بیانگر آمار1جدول شماره )
است 1397درسال فساد اداری والیت کابل   

 تصمیم قضائی

تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه
شما
 ره

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی
محکومین 
1 جرایم نقدی

5
 -

 
2
0

 
سال 

س
حب

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
س
سال حب

ک  
ک ماه الی ی

ی
س
سال حب

 

 ۱ پول شویی  2 ۵  5  1   4 ۲۵۲۱۹۱

 ۲  اخذ رشوه  1 1  1 ۱     

۴۹۳ 3    ۴ ۷ ۲ ۹ 2 

ه سو
استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی 

۳ 

 ۴ پول تطهیر  1 2  2  2    ۱۳۶۹

 مجموعه ۶ ۱۷ ۲ ۱۵ ۵ ۳   ۷ ۲۵۴۰۵۳$

ناشی  با جرایم سنگین  رسیدگی ستینافامحکمۀ صادره  حکمنمونه های ازخالصه 
 لوالیت کاباز فساد اداری 
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   1397/ 16/5حکم مورخ 
هفتادو پنج هزار وحکومیت دوتن از صرافان به اتهام پول شویی مبلو یک میلیون م

 لایر سعودی
دو تن از صرافان حین انتقال مبلو یک میلیون هفتـادو پـنج    26/11/96به تاری  

گرهار از مربوطات ثمر سط منسوبین ریاست امنیت ملی والیت ننهزار لایر سعودی تو
امنیت ملی  501خیل ولسوالی بهسود ان والیت گرفتار و غرض تحقیق به مدیریت 

حاصـل   را  پروسه تحقیق متهمان مذکور ان پول بدست امـده معرفی گردیدند در  
روش اسعار شغل صرافی خود دانسته اند که از مدت چهارده سال بدینسو خرید و ف

امنیت ملی بعد از یک سلسله تحقیقات نسبت اینکه کدام  501د اما اداره نرا مینمای
متهمان در فعالیت های ضد دولتی بدست نیامده خود را  ناسناد مبنی به دست داشت

نگرهـار حوالـه نمـوده    در قضیه ذیصالح ندانسته اوراو را به ریاست څارنوالی ن
پول بدست امد اضافه از پـنج میلـون   ل اینکه مقدار گرهار بدلیڅارنوالی ننریاست 

و ا ج قرار حواله دوسیه را به مرجع ذیصـالح   147/179افغانی میباشد وفق ماده 
صادر نموده و مرجع مربو  بعد از تحقیقات پیرامون قضیه متهمان در رابطه به وارد 

زا و رعایت کود ج 505 حکم ماده  نمودن غیر قانونی پول ابراز نظر نموده و طبق
قانون مذ کور اقامه دعوی و مطالبه مجازات نموده اسـت قضـیه    58و ماده  509

ئیه جرایم سـنگین فسـاد اداری   بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدا
متهمـین را در   19/4/1397والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

طبق  سعودی  پنج هزار لایر و یون هفتادومبلو یک میلقضیه داخل نمودن غیر قانونی 
قـانون مـذکور و    17ماده  1فقره  57کود جزا با رعایت ماده  505ماده  1فقره 
قانون اجرات جزایی هر واحد را به مدت هفت هفت  ماه حـبس   237ماده  1فقره 

تنفیذی و به رد مبلو یک میلیون هفتادو پنج هزار لایر سعودی محکوم به مجـازات  
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نگین  است اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف جرایم سنموده 
خـویش   16/5/1397ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه 

قـانون اجـرات    267قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده  54طبق ماده 
 جزایی فیصله محکمه ابتدائیه را مورد تائید قرار داده است 

مبارزه با جرايم  ه فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش  :ج
 ننگرهارناشي از فساد اداري واليت 

از تاري   ننگرهارمبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت  همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربو  به جرايم ناشي  (2) ( تعداد1397/5/31الي 1397/4/1)

به در ارتبا  به اين دوسيه ها که   هي قرار دادیضااز فساد اداري را مورد رسيدگي ق
ه مورد محاكمه قرار گرفتتزویر اختالس و به اتهام ارتكاب جرايم ،  نفر( 3تعداد )

 متهم (2)از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد  نفر (1)ند. از اين تعداد ا
 ند:ه اگرديد دیگر به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم

 نفر 2حبس یک الی پنج سال.  

 
 
 
 
 
 
 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  (5جدول شماره )
 است 1397ننگرهار در سال فساد اداری والیت 
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 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

نوع 
 قضیه

شما
 ره

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

محکومین  جریمه نقدی
جزای
 

نقدی
 

1
5

 -
 

2
0

 
س
سال حب

 

5 
- 

1
5

 
س
سال حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

ک سال  
ک ماه الی ی

ی
س
حب

 
109574

$ 
 ۱  اختالس 1 1  1  1   

 2  تزویر  1 2 1 1  1    

109574

 مجموعه 2 3 1 2  2    $

 ی والیتناشی از فساد ادار استیناف همحکمصادره  حکمنمونه های از: خالصه 2
 ننگرهار

 3/4/1397حکم مورخ 
محکومیت یکتن از کارمندان انکشاف دهات والیت ننگرهار در قضیه اختالس مبلو 

 افغانی 109574
موظفین داخلی تفتیش ریاست انکشاف دهات والیت ننگرهار در نتیجه بررسی 
م دریافت مینمایند که یکتن از کارمندان امور اجتماعی ان ریاست از بابت نه قل

به  شده ولیجنس مساعدت شده موسسه یونیسف که در جمع موصوف حواله 
( افغانی باقی میباشد که به همین اساس 109574مستحقین توزیع نگردیده مبلو )

 کارمند مذکور دستگیر و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردد     
ارزه با جرایم ناشی از قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه مب

 3/4/1397فساد اداری والیت ننگرهار گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ
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 109574خویش متهم را در قضیه اختالس نه قلم جنس که قیمت مجموعی ان 
کود  388بادر نظر داشت ماده  391ماده  2افغانی میشود طبق صراحت فقره 

ت دو سال و  شش ماه حبس تنفیذی جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مد
کود مذکور با  398ماد ه  1محکوم به مجازات نموده و همچنان متکی به فقره 

بو  ان نیز اصدار حکم گردیده افغانی به مرجع مر 109574استرداد مبلو )
 است.
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 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  هابتدائی گزارش اجراآت قضائی محکمۀالف: 
 والیت کابل

 گزارش  .1

مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري   همحكمۀ ابتدائي
( دوسيۀ مربو  به انواع مواد مخدر 48تعداد )( 31/5/1397الی  1/5/1397)

ه ر نمودصادهای الزم را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
به اتهام قاچاو و انتقال مواد مخدر مورد  نفر( 67اين قضايا )ارتبا  به . در است

 ند:ه امحاكمه قرار گرفته وقرار ذيل مجازات گرديد
  نفر.48سال  5حبس یک الی 

  نفر 9سال 15سال الی  5حبس. 

  نفر 9سال 20سال الی  15حبس . 

  یکتن جریمه نقدی 

 ( 1461،3645مقدار )حکم به محو کر در ارتبا  به محاکمات فوو الذ
 .شده استکیلوگرام انواع مواد مخدر نیز صادر 
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(: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد 1جدول شماره )
 1397سال   اسددر ماه  مخدر والیت کابل

 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 حبس تنفیذیتعداد محبوس به 

تعداد 
 محکوم

تعداد 
 متهم

15 - 
20 
سال 
 حبس

5 - 
15 
سال 
 حبس

1 - 5 
سال 
 حبس

جریمه  
 نقدی 

 1 هیروئین 23 297/4891 33 33 1 24 4 4

 2 مورفین  5 164/068 7 7   4 2 1

 3 تریاک  2 2336/14 2 2       2

 4 چرس 6 22/739 7 7   7    

2 3 13   18 18 229/108 12 
مواد 

 کیمیاوی 
5 

 مجموعه 48 1461/3645  67 67 1 48 9 9

مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت  ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2
 کابل.

 گرام مت امفتامین کیلو  950پنج سال حبس به اتهام انتقال مقدار 
حین  چک پرسونل امریت حوزه دوم امنیتی پولیس قومندانی امنیه والیت بغالن 

که از صوب را  وکنترول  در پوسته زمانخیل شهر پلخمری یکعراده موتر کروال 
والیت کندز بطرف مزار شریف در حال حرکت بوده توقف ومورد تالشی قرارداده 

راکبین موترمذکورمقدار  یکتن ازیک عدد بیک لباس   بین  در نتیجه تالشی ازکه 
پیوند به مین کشف و بدست میاید ودر گرام مواد مخدر تحت نام امفتاکیلو 950
 گیر میگردند.  دستدو تن قضیه 

قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و 
مواد مخدر والیت کابل گردیده .که محکمه در جلسه قضایی مورخ 
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ام مت گر 950خویش دو تن از متهمین را در قضیه انتقال مقدار  17/5/1397
کود جزا و با در نظر داشت مواد  303ماده  2فقره  4امفتامین طبق بند 

کود مذکور از ابتدای ایام نظارت  و توقیفی هر واحد به مدت   214،و 58،213
 نموده است .پنج ،پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات 

ون قان 32ماده  حکم هکذا دو سیت مبایل معه سیمکارتهای بدست امده طبق 
همچنان طبق هدایت  شدهپنداشته مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر قابل مصادره 

گیلو  950به محو مقدار  جدید مبارزه با مسکرات و مواد مخدر  قانون ۱۹ماده 
 گرام مت امفتامین بدست امده نیز اصدار حکم گردیده است 

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و ب: 
 مواد مخدر والیت کابل

 . گزارش 1

محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري  
( دوسيۀ مربو  به انواع مواد مخدر 58تعداد )( 31/5/1397الی  1/5/1397)

را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در 
گرفتار به اتهام قاچاو و انتقال مواد مخدر  نفر( 58تعداد ) ارتبا  به اين دوسيه ها
و  ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت6شده و از این تعداد )

به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 52)
 .نده امجازات گرديد

  نفر.24سال  5 – 1حبس 

  ر.نف 21سال 15 – 5حبس 

  نفر. 7سال 20 – 15حبس و 



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

 172  

 

( کیلوگرام مواد 4963/40336همچنان به ارتبا  قضایای فوو الذکر مقدار )
 .ه استمخدر کشف و ضبط گردید

( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و 1جدول شماره )
می باشد 1397سال  اسدماه مواد مخدر والیت کابل طی   

 تصمیم قضائی  

 ر موادمقدا

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
 تعداد محبوس به حبس تنفیذی 

تعداد 
 محکوم

 
تعداد  برائت

 متهم

15 - 
سال  20

 حبس

5 - 
سال  15

 حبس

1 - 5 
سال 
 حبس

3 2 4 9 
1 

 1 تریاک 10 6/749 10

1 15 7 23 
2 

 2 هیروئین 25 3613/202 25

3   3 
 

 3 مورفین 3 5/101 3

  6 6 
 

 4 چرس 6 825/2535 6

 4 7 11 

3 

14 21/36747 14 
موادکیم
 5 یاوی

7 21 24 52 
6 

 مجموعه 58 4963/40336 58

محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات حکم صادره خالصه  .2
 وموادمخدروالیت کابل.

  21/5/1397حکم مورخ 
گرام هیروئین کیلو  467،2یازده سال حبس به اتهام قاچاو مقدار   

در نتیجه یک عملیات در  15/9/1396ملی والیت هلمند بتاری  موظفین امنیت 
پسول حاوی عدد ک 432با مقدار  هساحه پل صوفیان شهر لشگرگاه یکتن را همرا

مواد مخدر دستگیر می نماید  که بعد از تست البراتواری مواد مخدر بدست آمده 
 گیلوگرام تثبیت میگردد. 467،2هیروئین بوده و وزن ان 
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از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و  قضیه بعد 
 8/12/1396مواد مخدر والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی  مورخ 

 1فقره  5گیلو گرام هیروئین طبق بند   2،467متهمین را در قضیه قاچاو مقدا
م نظارت و توقیفی به ان  کود از ابتدای ایا 17کود جزا با رعایت ماده  302ماده 

 19مدت یازده سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است و طبق ماده 
قانون مبارزه علیه مسکرات و  مواد مخدر دوعدد  تیلیفون معه سیمکارت های آن 

قانون مذکور به محو مقدار  ۱۶قابل مصادره پنداشته شده  وهمچنان طبق ماده 
 صدار حکم گردیده است.کیلو گرام هیروئین نیز ا 2،467

قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و   
مواد مخدر والیت کابل گردیده محکمه استیناف در جلسه قضایی مورخ 

قانون  17ماده  2قانون اجرات جزایی وفقره  267متکی به ماده  21/5/1397
 ائیه را مورد تائید قرار داده است جدید مسکرات و مواد مخدر فیصله محکمه ابتد

 

 

 


