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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
٣/٧/١٣٩٨مؤرخ ) ١٨٧٥- ١٨٠١(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
قبالً  ریاست تفتیش قضائی در رابطه به اینکه بررسی تفتیش اجراآت گذشته و انجام شده محاکم و 

ربوط در شکلیات موضوع بوده و غالباً دوران بعدی قضیه در ماهیت آن تاثیر گذار نمی ادارات م
باشد تطبیق یکعده مصوبات شورایعالی مبنی بر اینکه ( رسیدگی تخلفات قضات و تعقیب افـراد  

شین قضائی در ساحه عمـل باعـث   طل قرار داده شود) برای مفتذیدخل الی نهائی شدن قضیه مع
) مـؤرخ  ٧٦دیده بازنگری آنرا تقاضاء نمودند که ضـمن یـاد داشـت (   مشکالت متعدد گر

٢٤/٨/١٣٩٠) مـؤرخ  ١٤١٤و (٢٨/١٢/١٣٨٧) مـؤرخ  ٧٥٢تصاویب (١٧/٢/١٣٩٨
غرض باز نگری بریاست تدقیق و مطالعات محول گردید ریاست مذکور حسب هدایت در زمینـه  

داشته اند.نظر تدقیقی ذیل را صادر و غرض هدایت شورای محترم عالی ارسال
: عبارت از آن نوع تخلفات اجرائی می باشد که قاضی در جریان تخلفات قضائی شکلی- ١((

رسیدگی قضایاء بدون اینکه به ماهیت موضوع مرتبط باشد، به قضیه رسیدگی نماید ؛ مانند التوای 
ندارد ، دوسیه و امثال آن  که رسیدگی همچو تخلفات  از طرف تفتیش به نهائی شدن قضیه ربطی 

زیرا اجراآت شکلی بوده و مرتبط به همان محکمه می باشد.
تخلفات قضائی به اعتبار محتوی: عبارت از آن نوع تخلفاتی می باشد که رسیدگی قضیه - ٢

مرتبط به ماهیت قضیه بوده و در حین رسیدگی ، تصامیم محاکم فوقانی تأثیر مستقیم بر اجراآت 
انند خطا در تأویل و یا تطبیق قانون ، در این مورد ایجاب میکند محاکم تحتانی می داشته باشد، م

که همچو تخلفات قضائی الی نهائی شدن قضیه معطل قرار داده شود. 
) مؤرخ ٧٥٢بناًء در زمینه با تفکیک موارد فوق الذکر و همچنان  در رابطه به مصوبات شماره (

رم ستره محکمه هرچه الزم شورایعالی محت٢٤/٨/١٣٩٠) مؤرخ ١٤١٤و (٢٥/١٢/١٣٨٧
می فرمایند تصمیم اتخاذ خواهند فرمود.))

مقام محترم شورایعالی مطرح و طی ٩/٦/١٣٩٨حینیکه تفصیل جریان موضوع در جلسه مؤرخ 
ب) هدایت ذیل صدور یافت.٤٦٠تصویب شماره (
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٢٥/١٢/١٣٨٧) مؤرخ ٧٥٢((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید و مصوبات (
شورایعالی لغو گردید به تمام محاکم و مراجع ذیربط متحدالمال ٢٤/٨/١٣٩٠) مؤرخ ١٤١٤و(

گردد.))
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط 

و اخبار گردید تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تعمیم نموده عندالموقع مطابق آن اجراآت مقتضی
قانونی بعمل آورند. 

١٩/٨/١٣٩٨مؤرخ ) ٢١٠٠- ٢٠٢٦(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی :

ریاست محترم محکمه ابتدائیه تجارتی (الف) ١٢/٤/١٣٩٨) مؤرخ ٩١١استهدائیه شماره (
ریاست محترم محکمه استیناف والیت ٧/٥/١٣٩٨) مؤرخ ١٨٣والیت کابل ذریعه نامۀ شماره (

رح ذیل مواصلت ورزیده است:کابل بش
١٩/٨/١٣٩٧) مؤرخ ٧٣١((طوریکه مقام عالی ستره محکمه در جریان اند بعد از تصویب (

اجرای تضمین خط در قبال به رهن گذاشتن جایداد غیر منقول در بدل گرفتن پول نقد به بانک 
تیب تضمین خط مربوطه از صالحیت های محاکم تجارتی دانسته شد که هم اکنون مطابق به آن تر

ها ادامه دارد ولی محاکم تجارتی خاصتاً این محکمه بعضی اوقات به دالیل ذیل در قسمت اجرای 
) الیحه ضمانت خط و مصوبۀ ٣تضمین خط ها با چالش مواجه میگردد اول اینکه بند الف ماده(

د ) ستره محکمه وقت هدایت میدهد که خانه نشیمن سرپناه میباش٩/١٠/١٣٦٠) مورخ ١٤٦(
١٩/١٢/١٣٩٢) مؤرخ ١٧٢١به ضمانت قطعاً پذیرفته نمی شود که این موضوع در مصوبه (

) عمل ١٤٦) و مصوبه (٣تائید و عالوه گردیده اینکه در صورت داشتن دوحویلی مطابق ماده(
از گردد در غیر آن در صورتی که ضامن فقط یک حویلی دارای قیمت بیشتر داشته باشد که

نماید و از قیمت باقی مانده برای ضامن سرپناه دیگر تهیه شده ا تکافو یکطرف قیمت تضمین ر
بتواند محکمه به موافقۀ اداره تقاضا کننده ضمانت خط را اجراء نماید که با در نظر داشت 
مصوبات و هدایات فوق کدام تفکیک و یا هم استثنا بین تضمین خط های معتمدی و غیر معتمدی 

١٩/١٢/١٣٩٢) مؤرخ ١٧٢١خط ها را دربر میگیرد زیرا مصوبۀ (وجود نداشته و همه تضمین 
ریاست عمومی وثایق و ثبت اسناد که ٣٠/١١/١٣٩٢) مؤرخ ١٣٣١متذکره باالثر استهدائیه (

در مورد رفع معضله در ترتیب تضمین خط های ایجاد پوهنتون ها وشبکه رادیو تلویزون نورین 
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معتمدین  نداشته و حتی کدام استثنا نیز بین صادر گردیده که هیچ ربط به تضمین خط های
ضمانت خط ها قایل نشده است ولی اخیراً نظر تدقیقی که باالثر استهدائیه دافغانستان بانک بتاریخ 

ابراز گردیده و در آن غرض رفع مشکل دافغانستان بانک فقط به مصوبۀ نمبر ٢٧/١١/١٣٩٧
تذکره  توجه صورت گرفته در حالیکه مندرج استهدائیه بانک م٢٨/٢/١٣٩٥) مؤرخ ٢٢٤(

مصوبه متذکره هیچ ربط به موضوع مانحن فیه نداشته و فقط معادلت ارزش مالی مرهونه بادین در 
آن بیان گردیده ولی متأ سفانه ریاست محترم تدقیق مصوبات اول الذکر را در نظر خویش کامالً 

ای  جایداد غیر منقول در دوراهی تحت مسامحه قرار داده و محاکم را در اجرای تضمین خط ه
قرار داده است که در زمینه غرض دریافت راه حل قانونی استهداء طالب هدایت میباشیم:

از اینکه سرپناه و یا مسکن شخص قانوناً شامل احتیاج اولیه مدیون -نظر مشخص این محکمه :
خط های خانه، اپارتمان، بوده و در مقابل دین مدیون بفروش رسیده نمی تواند در عموم تضمین 

حویلی و غیره جایداد های رهایشی داشتن دو جایداد حتمی بوده تا حین تطبیق احکام و تجاویز 
حصول جبری دین ادارات به مشکل مواجه نگردیده باشند ولی در مورد جایداد های کارمندان 

انک فقط صاحب دافغانستان بانک که یک موضوع خاص و استثنائی بوده و هم اینکه کارمند ب
) ١٧٢١همین یک حویلی بوده و قیمت هم ثابت بوده و اضافه قیمت هم نبوده تا مطابق مصوبۀ (

کمافی ٦/٣/١٣٩٣مؤرخ )٣٩٠در مورد آن اجراآت گردد اگر مصوبۀ(١٩/١٢/١٣٩٢مؤرخ 
السابق مبنی بر اجرای وثیقه بیع جایزی فقط بین کارمندان دافغانستان بانک از طریق آمریت های

وثایق مالک عمل قرار داده شود بهتر خواهد بود ؛ زیرا در بیع جایزی درج مبلغ اختیاری بوده و 
به قیمت گذاری نیز ضرورت نمیباشد فقط اساس اجرای آن توافق طرفین میباشد بازهم اولیای 

امور هر آنچه هدایت دهند قابل تعمیل است.
ت وثایق بیع جایزی بین کارمندان بمنظور توحید اجراآت بهتر اس« -:تصمیم کمیسیون 

دافغانستان بانک نیز از طرف محاکم تجارتی اجراء گردد با آنهم موضوع جهت اخذ هدایت مقام 
»))محترم ستره محکمه ج.ا.اارجاع گردد.

مطلب مورد استهداء بعد از ابراز نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات در جلسۀ مؤرخ 
رایعالی مطرح و هدایت فرمودند که (ریاست تدقیق و مطالعات در مقام محترم شو٢/٧/١٣٩٨

همآهنگی با دیوانهای تجارتی و آمریتهای وثایق محکمۀ استیناف کابل در روشنی قوانین و مقررات 
نافذه، مشکل مرجع مستهدی را تدقیق و بررسی نموده و در خصوص آن با دریافت راه حل قانونی 
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ت، ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات در مورد ذیالً ابراز نظر ابراز نظر نماید.) حسب هدای
نموده اند:

شورایعالی ستره محکمه در خصوص استهدائیه دافغانستان ٢/٧/١٣٩٨((طبق هدایت تاریخی 
بانک جلسه به اشتراک رؤسای دیوانهای تجارتی و آمرین آمریت های وثایق محکمۀ استیناف 

د از اخذ نظریات ذوات محترم مذکور نظریۀ تدقیقی قبلی ریاست والیت کابل دایر گردید و بع
تدقیق و مطالعات مورد تائید قرار گرفت:

گرچه به موضوع اخذ تضمین و ترتیب تضمین خط و اخذ محصول وثیقه تضمین خط در مورد « 
کارکنان دافغانستان بانک، که بانک مذکور برای آنها قروض طویل المدت را غرض خرید سرپناه

مقام محترم ٢٧/١١/١٣٩٧در اختیار شان قرار میدهد در نظریه تدقیقی که به حکم تاریخی 
ستره محکمه به مرجع آن که دافغانستان بانک است جواب قانونی ارایه گردیده است با آنهم 
غرض تفکیک مسایل مربوط به تضمین خط و چگونگی ترتیب آن در محاکم مربوط ذیالً بالترتیب 

ورت می گیرد:ابراز نظر ص
در مورد ترتیب ضمانت خط های مربوط به معتمدین درالیحه ضمانت خط ها و همچنان - ١

و ١٤٢٠) سال ٧٨٩مقررۀ طرز تضمین معتمدین و تعدیل آن ( منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (
) احکام مشخص موجود است و هچنان موضوع ذریعه ١٤٢١) سال ٧٩٤جریدۀ رسمی شماره (

ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره ١/٥/١٣٩٦) مؤرخ ٨٩٥-٨٢٢ه (متحدالمال شمار
) مجموعه ٢١٩-٢١٨محکمه به عموم محاکم اخبار گردیده است و متحدالمال مذکور در ص (

نیز نشر گردیده محاکم مربوط مطابق به آن اجراآت نمایند.١٣٩٧-١٣٩٤متحدالمال های 
ین خط بانکی و دیگری تضمین خط غیر بانکی تضمین خط ها بدو نوع می باشد که یکی تضم- ٢

است تضمین خط  بانکی عبارت از همان وثیقه می باشد که در توثیق عقد تادیۀ قروض  از جانب 
بانک ها به اشخاص در مطابقت به احکام قانون در محکمۀ تجارتی ترتیب میگردد و در همچو 

) ٣) ماده(١٣دد چنانچه درجزء (موارد وثیقه تضمین خط از جمله وثایق تجارتی محسوب میگر
) مؤرخ ٩٩٠قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی منتشرۀ جریدۀ  رسمی شماره (

) ٦تصریح گردیده است و محصول وثیقه تضمین خط بانکی طبق جزء (١٥/٥/١٣٨٨
) فیصد وجه از رهن گیرنده اخذ می گردد و ختم اثرات٠،٥٠) قانون محصول محاکم (١٠ماده(

) ٧حقوقی و ثیقۀ تضمین خط بانکی توسط وثیقۀ رسید خط صورت میگیرد که طبق جزء (
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) فیصد وجه رهن  ٠،٥٠)قانون مذکور رسیدخط تضمین در معامالت رهن بانکی معادل (١٠ماده(
از رهن دهنده اخذ میگردد.

مؤرخ )١٤٦اما تضمین خط های غیر بانکی از جمله تضمین خط معتمدین مندرج مصوبۀ شماره (
شورایعالی محترم ستره محکمه بوده که ١٩/١٢/١٣٩٢) مؤرخ ١٧٢١ومصوبۀ (٩/١٠/١٣٦٠

در رابطه  به ترتیب آن حاالت خاصی پیشبینی شده است، بدین مفهوم که شخص ضامن بغیر از 
سرپناه اصلی خود ملکیت دیگری نیز داشته باشد که آن را به تضمین بگذارد و همچنان دو نفر از 

ملکیت مذکور در وثیقه جداگانه اقرار نمایند که در صورت باقیداری معتمد مذکور همجواران
ملکیت اش را در بدل مبلغ معینه خریداری می نمائیم، و این نوع وثیقه بجز از قیمت وثیقه ، 
محصول دیگری ندارد از اینکه نگرانی مرجع مستهدی در رابطه به جایداد اضافی قرض گیرنده 

ن خصوص باید متذکر شد که موضوع مذکور از جملۀ تدابیر احتیاطی به شمار میباشد که در آ
میرود و چگونگی ترتیب آن به محکمۀ مربوط تعلق دارد.

بناًء به دلیل اینکه پول که از طرف کارمندان بانک به عنوان قرضۀ طویل المدت از بانک اخذ 
ه بهانۀ اخذ قرضه بدون کدام تدابیر میگردد پول دولت است و به جهت اینکه پول دولت احتماالً ب
ضایع و یا حیف و میل نگردد، ترتیب تضمین خط الزمی است.

محکمۀ ابتدائیه محترم الف تجارتی والیت کابل وسایر محاکم مربوطه، حین ( ترتیب وثیقه 
تضمین خط کارکنان د افغانستان بانک که غرض خرید سرپناه از بانک قرضه اخذ می نمایند) این 

ته را در نظر داشته باشند که آنچه را که در بدل قرضه کارمندان مذکور به تضمین می گذارند، نک
ارزش آن معادل پولی باشد که کارمندان مذکور از بانک اخذ نموده اند و موضوع موجودیت دو 
سرپناه باالی کارمندان دافغانستان بانک قابل تطبیق نمی باشد، زیرا دراین جا موضوع گذاشتن 

ضمین در مقابل قرضه مطرح است نه موضوع معتمدی.ت
که مرجع مستهدی به آن اشاره ١٩/١٢/١٣٩٢) مؤرخ ١٧٢١در خصوص مصوبۀ شماره (- ٣

نموده است ، باید متذکر شد که:مصوبۀ مذکور در خصوص ترتیب تضمین خط ها مربوط به 
بوط ترتیب تضمین خط به ایجاد پوهنتون ها (خاصتاً به خانواده های شهدای کشور و همچنان مر

منظور ایجاد شبکۀ تلویزیون نورین بوده است) که مصوبۀ مذکور اگـرچـه  متحدالمال گردیده 
است اما حکم آن متحدالمال در محدودۀ هدایت مصوبۀ فوق الذکر عمومیت دارد و به مسایل 

ریعۀ حکم تاریخی تضمین معتمدین اصالً تعلق ندارد و مدققین قضائی در نظریه تدقیقی خویش که ذ



ازمتحدالمالهای ستره محکمه قضاء

٨

مـقــام ستره محکمه به دافغانستان بانک فرستاده شده است، اصالً به ٢٧/١١/١٣٩٧
استناد ننموده اند مرجع مستهدی به این نکته ١٩/١٢/١٣٩٢) مؤرخ ١٧٢١مصوبۀ شماره (

توجه نموده و در ترتیب استهداآت دقت نمایند.
شورایعالی ستره محکمه که چنین ٦/٣/١٣٩٣)مؤرخ ٣٩٠اما در خصوص مصوبۀ شماره (- ٤

صراحت دارد:
بیع در صورتیکه بانک به مقصد خانه یا اپارتمان به کارکن خویش قرضه بدهد، نخست قباله« 

قطعی آن به اسم خود کارکن بحیث مشتری ترتیب گردد، سپس برای رفع نگرانی بانک داین از 
به حیث مشتری که مبیعه ملکیت مندرج اقرار همان کارکن به صفت بایع و نمایندۀ ذیصالح بانک

قباله بیع قطعی مذکوره و ثمن پول قرضه بانک باشد ، قبالۀ بیع جایزی ترتیب گردد و قباله رسماً 
باید متذکر شد که:مصوبه مذکور در عمل دارای اشکال » در اختیار بانک (داین) قرار داده شود.

براز نظر تدقیقی ذریعه حکم تاریخی شماره میباشد و از اینکه پاسخ به معضل موجود بعد از ا
مقام ستره محکمه به دافغانستان بانک فرستاده شده است بناًء به منظور توحید ١٧/١١/١٣٩٧

شورایعالی ستره ٦/٣/١٣٩٣) مؤرخ ٣٩٠موضوع و ایجاد رویۀ واحد، الغای مصوبه شماره (
است.))محکمه احتراماً پیشنهاد میگردد آنچه هدایت باشد موجب تعمیل

مقام ٣٠/٧/١٣٩٨حینیکه تفصیل جریان موضوع توأم با اصل نظر تدقیقی در جلسۀ مؤرخ 
) هدایت ذیل صدور یافت:٥٨٥محترم شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره (

٦/٣/١٣٩٣) مورخ ٣٩٠((نظرریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید و مصوبه شماره (
ض توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم و مراجع مربوط طور شورایعالی لغو گردید موضوع غر

متحدالمال اخبار گردد.))
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط 
طور متحدالمال اخبار گردید، البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن 

ضی و قانونی بعمل میآورند.اجراآت مقت
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٩

طرزالعملطرزالعمل
اطفـالاطفـالکمیتۀ مبارزه باآزارواذیت زنان وکمیتۀ مبارزه باآزارواذیت زنان و

در قوۀ قضائیهدر قوۀ قضائیه
١١/٨/١٣٩٨مورخ ٦٢٣مصوب 

مبنی
مادۀ اول:

)قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه و رعایت ٣١) مادۀ(٧این طرزالعمل به تأسی از حکم جزء(
وضع گردیده است.لاطفـا) قانون منع آزار واذیت زنان و٧مادۀ(

هدف
مادۀ دوم:

اهداف این طرزالعمل عبارت انداز:
در قوه قضائیه.اطفـالتنظیم اجراآت و فعالیت کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و -١
در قوه قضائیه.اطفـالجلوگیری از هر نوع خشونت، آزار و اذیت در برابر زنان و -٢
در قوه قضائیه.اطفـالان و ایجاد فضای مصئون و مطمئن برای زن-٣

ساحۀ تطبیق
مادۀ سوم :

این طرزالعمل درساحۀ قوۀ قضائیه ج.ا.ا قابل تطبیق می باشد.
نام  اختصاری

مادۀ چهارم:
درین طرزالعمل بنام (کمیته) یاد می شود.اطفـالکمیتۀ مبارزه باآزار واذیت زنان و

ترکیب کمیته
مادۀ پنجم:

کمیته مرکب است از:)۱(
رئیس عمومی منابع بشری بحیث رئیس .-١
رئیس پالن وپالیسی بحیث عضو.-٢
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١٠

آمر جندر بحیث عضو.-٣
) این مادۀ را در والیات کمیتۀ که دارای ترکیب ذیل می باشـد  ١وظایف کمیتۀ مندرج فقرۀ()٢(

إعمال می نماید:
رئیس یا آمر تحریرات محکمه استیناف والیت، بحیث رئیس.-١
ن اناث محکمه در صورت موجودیت، به تصویب رؤسای دواوین بحیث عضو.یکتن ازمنسوبی-٢
آمر تحریرات محکمه شهری  بحیث عضو.-٣

وظایف کمیته
مادۀ ششم:

کمیته دارای وظایف ذیل می باشد:
.اطفـالانجام وظایف مندرج مادۀ هشتم قانون منع آزار و اذیت زنان و -١
ت شاکی و اخذ هدایت مقام ذیصالح.ابراز نظر الزم قانونی در زمینه شکای-٢
.اطفـالانجام سایر وظایف محوله طبق احکام قانون منع آزار و اذیت زنان و -٣

جلسات کمیته
مادۀ هفتم:

کمیته حین دریافت شکایت بالفاصله تشکیل جلسه میدهد.-١
اشتراک همه اعضای جلسه غرض تکمیل نصاب جلسه حتمی میباشد.-٢
ر مرکز و عضو اناثیه کمیته در والیات وظیفه منشی جلسه را بـه عهـده   عضو اناثیه کمیته د-٣

دارند.
، آجندای جلسه را قبل از تدویر جلسه در اختیار کمیته قرار میدهد.نشیم-٤

ارائه شکایت
مادۀ هشتم:

اذیت قرارگیرد، خود یانماینده قانونی اش می زجانب منسوبین اداره  مورد آزارهرگاه  زن یاطفل ا
د به کمیته شکایت نماید.توان

بررسی شکایت 
مادۀ نهم :

کمیته مؤظف است شکایات وارده را در اسرع وقت ممکنه مورد بررسی قرار داده ذیالً اجراآت 
نماید:

ثبت شکایت واصله به دفتر مربوط.-١
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١١

صدور اطالعیه کتبی به مشتکی عنه(شکایت شونده )راجع به شکایت شاکی، در خـالل مدت -٢
ثر سه روز.حد ا ک

بررسی شکایت در حضور شاکی و مشتکی عنه (شکایت شونده) و استماع دالیل طرفین.-٣
در صورتیکه شکایت مرتبط به اجراآت وظیفوی و حاوی تخلفات انضباطی شـکایت کننـده   -٤

باشد، در صورت موجودیت دالیل و شواهد، محول نمودن موضوع تأدیب متخلـف از طریـق   
مقام ستره محکمه و پیگیری آن. ریاست تفتیش قضائی به

در صورتیکه شکایت ایجاب تعقیب عدلی را نماید، موضوع را به مقام ستره محکمه پیشنهاد -٥
نموده بعد از منظوری، محول ارنوالی مربوط می نماید.

همکاری با شاکی در تعیین مساعد حقوقی.-٦
ن از رسیدگی به موقع آن.پیگیری شکایات محوله درمراجع عدلی و قضائی جهت اطمینا-٧
بررسی عرایض مبنی بر انصراف از شکایت به منظور اطمینان از اینکه انصـراف کـامالً بـه    -٨

رضایت و بدون اکراه صورت گرفته است. 
بعد از کسب اطمینان از غیر اجباری بودن انصراف، احاله نمودن انصراف به مراجع عدلی و -٩

قضائی مربوط.
رت عدم مراجعۀ شاکی در خالل مدت پنج روز کاری بـدون عـذر   حفظ شکایات در صو-١٠

موجه.
هرگاه ثابت شود که شاکی از شکایت خود قصد سوء یا کسب منفعت غیـر مشـروع را   -١١

دارد، موضوع طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد. 

عدم افشای موضوع
مادۀ دهم:

گی موجب صدمه برحیثیت  شاکی می گردد، مطابق درمواردیکه کمیته احساس نماید که رسیده 
ازافشاء آن خود داری نمـوده وبررسـی   اطفـالحکم مادۀ نزدهم قانون منع آزارواذیت زنان و

خودرا طور سری انجام می دهد.
انصراف ازشکایت

مادۀ یازدهم :
هرگاه شاکی از شکایت خویش انصراف بعمل آورد، رسیده گی موضوع  بارعایت حکـم مـادۀ   

متوقف می گردد.اطفـال)  قانون منع آزار واذیت زنان  و٢٣(



طرزالعمل کمیتۀ مبارزه با آزار واذیت زنان واطفـال درقوه قضائیه قضاء

١٢

همآهنگی 
مادۀ دوازدهم :

رابطه کاری خویش را باوزارت امورزنان  ،نظور تأمین همآهنگی دراجراآتکمیته مؤظف است بم
درمرکز وباریاست امور زنان دروالیات تحکیم بخشد.
امورفرهنگی

مادۀ سیزدهم:
م وهمآهنگی باریاست منابع بشری، برنامـه هـای  الزم آموزشـی ،    کمیته مؤظف است درتفاه

توضیحی  وآگاهی دهنده را برای  منسوبین قوه قضائیه تنظیم واجراء نماید.
گزارش 

مادۀ چهاردهم:
مقام ستره محکمه کمیته های مندرج این طرزالعمل مؤظف اند گزارش ربعوار فعالیت خویش رابه

مورزنان درمرکز وریاست  های امور زنان در والیات اخبار نمایند.را بوزارت اتقدیم  وجریان 
نظارت

:مادۀ پانزدهم
آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه ازاجراآت کمیته های مندرج این طرزالعمل، نظارت می نماید.

انفاذ
مادۀ شانزدهم :

میگردد.این طرزالعمل بعدازتصویب شورای عالی ستره محکمه نافذ و درمجله قضاء نشر
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١٣

طرزالعملطرزالعمل
نشر فیصله های قطعی و نهائی محاکمنشر فیصله های قطعی و نهائی محاکم

١١/٨/١٣٩٨مورخ ٦٢٤مصوب 
مبنی

مادۀ اول:
) قـانون  ١٠٧) مـادۀ ( ٢) و رعایت فقـرۀ( ٣١) مادۀ (٧این طرزالعمل به تأسی از حکم جزء (

تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه، وضع گردیده است.
اهداف

مادۀ دوم:
لعمل عبارت اند از:اهداف این طرز ا

تنظیم نشر فیصله ها و قرار های قطعی و نهائی محاکم.- ١
وضع معیارها برای انتخاب فیصله ها و قرار های قابل نشر محاکم.- ٢
تعیین وظایف و مکلفیت های مرجع نشر کننده.- ٣

اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این طرزالعمل دارای مفاهیم ذیل میباشد:
زش کلی حاکم بر نظام حقوقی است که در پرتو آن سند تقنینـی وضـع   اصل حقوقی: ار- ١

گردیده و هدف آن را منعکس می سازد.
حکم فقهی: حکم شرعی مسائل که ائمه و مجتهدین اسالمی مذاهب حنفی و تشیع از ادله - ٢

تفصیلی طبق اصول پذیرفته شدۀ این مذاهب استنباط و در کتب و فتاوای آنان درج گردیده باشد.
اپور تدقیقی: گزارشی است که طی آن مدققین قضائی احکام قطعی و نهـائی محـاکم را   ر- ٣

بررسی، تشخیص و آماده نشر می سازند.
رویۀ قضائی: اتخاذ روش مکرر و یکسان قضایی در دیوان های ستره محکمه است به نحوی - ٤

قضـایا،  که در صورت عدم موجودیت حکم صریح قانون یا نبود روش واحد اجرایی نسبت بـه  
هرگاه محاکم با مشکلی رو برو شوند بادر نظرداشت همان روش یکسان، به قضایا رسیده گی و 

تصمیم اتخاذ می نمایند.
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١٤

هدف نشر احکام
مادۀ چهارم:

احکام قطعی و نهائی محاکم به منظور تأمین مقاصد ذیل نشر میگردد:
تعمیم رویۀ واحد قضایی در تمام محاکم کشور.- ١
خراج و بیان اصل حقوقی.زمینه سازی است- ٢
ایجاد زمینۀ تحقیق و تتبع در عرصه های حقوقی و قضایی.- ٣
.ایجاد زمینه پاسخگویی قضات- ٤
ارتقای سطح دانش مسلکی قضات و سایر کارکنان مسلکی نهادهای عدلی و قضایی.- ٥
.تسریع سیر انکشاف نظام حقوقی و قضایی کشور- ٦
.آگاهی و رشد دانش حقوقی اتباع کشور- ٧
تماد مردم و تقویت احترام به قضا و عدالت در جامعه.جلب  اع- ٨
فراهم نمودن زمینۀ نظارت مردمی از طریق انتقادات سالم.- ٩

فیصله های قابل نشر
مادۀ پنجم:

) فیصله های که مرحلۀ ابتدائیه و استیناف را طی، توسط دیوان فرجامی تأیید و قطعی و نهایی ١(
گردیده باشند، قابل نشر می باشد. 

) فیصله های که در مرحلۀ ابتدائیه یا استیناف، قطعی گردیده اند، قابل نشر می باشد.٢(
قرار های قابل نشر

مادۀ ششم:
قرار های ذیل قابل نشر می باشد:

قرار های صادر شده از دیوانهای ستره محکمه که حاوی تأیید فیصله های محاکم تحتـانی  - ١
باشد.

قطعی.قرار های رفع اشکال در تنفیذ احکام- ٢
قرار های قطعی و نهائی محاکم ابتدائیه و استیناف که در ماهیت موضوع صادر شده باشد.- ٣
قرار های قطعی محاکم استیناف مبنی بر تأیید فیصله های محاکم تحتانی.- ٤

معیار های نشر
مادۀ هفتم:

فیصله ها و قرارهای قطعی و نهایی محاکم برمبنای معاییر ذیل نشر می گردد:
ه حاوی طریقۀ جدید تطبیق یا تأویل قانون، باالی قضایای خاص باشد.احکامی ک- ١
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احکامی که نسبت عدم وجود حکم قانونی به استناد احکام فقهی صادر شده باشد.- ٢
احکامی که نسبت عدم وجود حکم قانونی و فقهی به استناد عرف صادر شده باشد.- ٣
نکه چرا از قضیه سابقه فرق دارد احکامی که با فیصله های قبلی همنوایی نداشته و علت ای- ٤

تصریح شده باشد.
احکامی که عالقمندی عامه به موضوع آن احساس شود و در آن اعتماد افراد جامعـه بـر   - ٥

آورده گردد.
ارسال احکام قطعی جهت نشر

مادۀ هشتم:
محاکم ابتدائیه و استیناف مکلف اند یک نقل آنعده فیصله ها وقرار های مربوط را کـه در  )١(

ۀ ابتدائیه یا استیناف قطعی و به دفتر نظارت از تطبیق فیصله های قطعی ثبت گردیده باشد به مرحل
ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه ارسال نمایند.

مستشاران قضایی دیوانهای ستره محکمه مکلف اند، حین تأیید دوسیه های محاکم تحتانی، )٢(
تحریرات خویش هدایت دهند که احکام تشـخیص  احکام قابل نشر را تشخیص و به آمریت های

شده را، ماهانه جهت نشر به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ارسال نمایند.
کمیتۀ مطالعه و بررسی

مادۀ نهم:
) ایـن  ٧ریاست مطالعات حقوقی و قضائی جهت تشخیص احکام واجد معیارهای مندرج مـادۀ( 

کب از حد اقل دو نفر اعضای مسلکی را توظیف طرزالعمل و تدوین راپورهای قضایی، کمتیۀ مر
می نماید.

وظایف کمیتۀ مطالعه و بررسی
مادۀ دهم

) این طرزالعمل دارای وظایف ذیل میباشد:٩) کمیتۀ مندرج مادۀ(١(
) این طرزالعمل طور مستدل و ارائۀ آن بـه  ٧تشخیص احکام واجد معیار های مندرج مادۀ (- ١

عات .جلسۀ عمومی ریاست تدقیق و مطال
درج اصالحات و تغییرات که در راپور های ارائه شده از جانب جلسه عمومی تجـویز مـی   - ٢

گردند.
نظر و نهایی شدن به جلسه عمومی ریاست تدقیق و مطالعات ) راپور قضایی تهیه شده جهت اخذ٢(

جهت تصویب به شورایعالی ستره محکمه تقدیم می گردد.ارائه وبعداز تأیید وطی مراحل،
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ۀ تصحیح و ترجمهکمیت
ماده یازدهم:

جهت تصحیح امالء، انشاء و ترجمۀ راپورهای قضایی تأیید شده، کمیتۀ مرکب از حد اقل )١(
سه نفر عضو مسلکی به تشخیص رئیس عمومی، توظیف می گردد.

) این ماده مؤظف است راپورهای تأیید شده را از لحـاظ امـالء و   ١کمیتۀ مندرج فقرۀ()٢(
و متن دری را به زبان پشتو ترجمه نماید.انشاء، بازنگری نموده

اجزای راپور قضائی
مادۀ دوازدهم:

راپور های قضائی که توسط کمیتۀ ارزیابی، تسوید، تهیه و ترتیب میگردد دارای اجـزای ذیـل   
میباشد:

عنوان قضیه.- ١
جزئیات قضیه.- ٢
خالصۀ روند قضیه.- ٣
تحلیل رویداد قضیه در محاکم.- ٤
تحلیل حقوقی قضیه.- ٥
مواد قوانین استناد شده به ارتباط قضیه.توضیح - ٦

انتخاب عنوان قضیه
مادۀ سیزدهم:

هر قضیه حاوی عنوان میباشد.)١(
.عنوان قضیه با نظر داشت بارزترین معیار تثبیت شده در حکم قطعی انتخاب میگردد)٢(
عنوان قضیه توسط مجلس عمومی ریاست انتخاب میگردد.)٣(

جزئیات قضیه
مادۀ چهاردهم:

ه حاوی معلومات اجمالی در رابطه به موضوع قضیه، طرفین، محل، زمـان، و  جزئیات قضی)١(
سایر معلوماتی که برای خواننده در ارائۀ تصویر اجمالی از قضیه حایز اهمیت تلقی گـردد، مـی   

باشد.
به منظور رعایت حفظ حریم خصوصی، در راپور های قضایی اسم افراد حذف و از حروف )٢(

مخفف استفاده می گردد.
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صۀ رویداد قضیه خال
مادۀ پانزدهم:

خالصۀ جریان قضیه شامل بیان موضوع دعوی و اجزای اساسی آن می باشد.)١(
اجزای اساسی راپور دعوای جزائی شامل موارد ذیل میباشد:)٢(
) این طرزالعمل.١٤) مادۀ(٢مشخصات شاملین قضیه با رعایت حکم فقره (- ١
مشخصات مجنی علیه.- ٢
محل واقعه.- ٣
زمان واقعه.- ٤
ن چگونگی رویداد قضیه.بیا- ٥
چگونگی کشف واقعه.- ٦
وصف جرمی واقعه- ٧
سایر جزئیاتی که در توضیح قضیه مفید تشخیص شود.- ٨
اجزای اساسی راپور دعاوی حقوقی شامل موارد ذیل اند:)٣(
) این طرزالعمل.١٤) مادۀ(٢مشخصات شاملین قضیه با رعایت حکم فقرۀ(- ١
بیان حق مطالبه شده.- ٢
نوعیت حق.- ٣
حق.تاریخ ایجاد - ٤
منبع ایجاد کنندۀ حق.- ٥
نوع مدارک اثبات کنندۀ حق.- ٦
مطالبه صاحب حق- ٧
سایر جزئیاتی که درتوضیح قضیه مفید تشخیص گردد.- ٨
اجزای اساسی راپور اداری شامل موارد ذیل می باشد:)٤(
) این طرزالعمل.١٤) مادۀ(٢مشخصات شاملین قضیه با رعایت حکم فقرۀ(- ١
رار گرفته است.بیان تصمیم اداری که موضوع دعوای ق- ٢
بیان اضراری که از تصمیم اداری متوجه مدعی گردیده است.- ٣
مطالبۀ مدعی.- ٤
سایر جزئیاتی که در توضیح قضیه مفید تشخیص گردد.- ٥

تحلیل جریان قضیه در محاکم
مادۀ شانزدهم:

قضیۀ مورد رسیدگی در محکمه ابتدائیه دارای اجزای ذیل میباشد:)١(



طرزالعمل نشر فیصله های قطعی ونهائی محاکم قضاء

١٨

خالصۀ دعوی- ١
دالیل دعوی- ٢
فع دعویخالصۀ د- ٣
دالیل دفع دعوی- ٤
استدالل محکمه- ٥
نتیجه گیری محکمه- ٦
نص حکم محکمۀ ابتدائیه.- ٧
قضیۀ مورد رسیدگی در محکمه استیناف دارای اجزای ذیل میباشد:)٢(
خالصۀ اعتراض و دالیل مستأنف- ١
خالصۀ دفع اعتراض و دالیل مستأنف علیه.- ٢
استدالل محکمۀ استیناف- ٣
نتیجه گیری محکمۀ استیناف- ٤
حکمۀ استیناف.نص حکم م- ٥
قضیۀ مورد رسیدگی در دیوان های مربوط ستره محکمه دارای اجزای ذیل میباشد:)٣(
اعتراض و دالیل فرجام خواه.- ١
تحلیل و ارزیابی مستشاران قضائی.- ٢
نص حکم.- ٣

تحلیل حقوقی قضیه
مادۀ هفدهم:

ئی تحلیل حقوقی قضیه حاوی استخراج و بیان اصل حقوقی می باشد که در حکم قطعـی و نهـا  
محکمه نهفته است وتوأم با آن علت انتخاب فیصله جهت نشر را نیز بیان می نماید. 

توضیح مواد قانونی استناد شده به ارتباط  قضیه
مادۀ هجدهم:

احکام قانونی که در فیصله ها و قرار های محاکم سه گانه در قبال قضیه مورد استناد قرار گرفته 
ندگان راپور های قضائی، توضیح داده می شود.اند جهت استفادۀسودمند مطالعه کن

حدود تصرف
مادۀ نزدهم:

احکام محاکم از جانب اعضای مسلکی به نحوی راپور داده می شود که سالمت و انسجام آنها از 
نگاه استدالل و ترتیب حکایت وقایع دعوی و عناصر مربوط به استدالل مورد تصرف قرار نگیرد.
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عنوان نشریه
:مادۀ بیستم

راپور های قضائی تهیه شده از فیصله ها وقرار های قطعی و نهائی محاکم، تحت عنوان (مجموعۀ 
احکام قطعی ونهایی محاکم) بعداز تصویب شورای عالی ستره محکمه به نشر می رسد.

زمان نشر
مادۀ بیست و یکم:

مجموعۀ احکام قطعی و نهائی محاکم در ربع اول سال مابعد نشر میگردد.
نشرزبان

مادۀ بیست و دوم:
مجموعۀ احکام قطعی و نهائی محاکم به زبان های رسمی کشور نشر میگردد.

موضوعات نشریه
مادۀ بیست و سوم:

مجموعۀ احکام قطعی و نهائی محاکم درصورت امکان در بخش های جداگانه (جزائی، مـدنی،  
تجارتی و اداری ) نشر می گردد.

تیراژ چاپ
مادۀ بیست و چهارم:

تیراژ چاپ نشریۀ مجموعۀ احکام قطعی و نهائی محاکم، حسب ضرورت توسط شـورای عـالی   
ستره محکمه تعیین می گردد.

صاحب امتیاز
مادۀ بیست و پنجم:

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان صاحب امتیاز مجموعۀ احکام قطعـی و نهـائی   )١(
محاکم میباشد.

کم به اساس تقاضای عالقـه منـدان و بـه    نشر مجدد مجموعۀ احکام قطعی و نهائی محا)٢(
ی عالی ستره محکمه صورت گرفته می تواند.اتجویزشور

انفاذ
مادۀ بیست و ششم:

این طرزالعمل بعد از تصویب شورای عالی ستره محکمه نافذ و در مجلۀ قضاء نشـر مـی   )١(
گردد.
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تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
حشمت ابوستیت 
داهللا "عطائی"ترجمه :دکتورعب

مصادر قانونمصادر قانون
فهرست : 

٢٠...............................................:رومانقانونویاسالمعتیشرانیمسهیمقا
٢٢.............................................................................انگلستانقانون
٢٣..................................................................:انگلستانیقضایزمانها
٢٣.................................................................................:اولزمان
٢٤.................................................................................:دومزمان
٢٥................................................................................:سومزمان
٢٦................................................................دیجدنیقواندرقضاءوفقه

٢٦.......................................................:دیجدنیقواندرمختلفیکششها

یعت اسالمی و قانون رومان :مقایسه میان شر
اگر بخواهیم میان شریعت اسالمی و قانون رومان مقایسه کنیم چنین به مالحظه می رسد :

قانون رومان با قضاء آغاز گردیده، و با فقه پایان یافته است، اما شریعت اسالمی -:اول
ی با قانون رومان با فقه و قضاء آغاز گردیده و با فقه پایان یافته است، پس شریعت اسالم

در پایانه مشترک بوده، و در آغاز مختلف است. و شاید علت اختالف درآن باشد که فقه 
بوده که هر استواراسالمی از اوان نشأت بر مبنای نظام قانونی مستحکمی از کتاب و سنت 

دو اصل شریعت اسالمی بوده و نیازمند تفسیر فقهی اند، اما قانون رومان که به شکل 
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ت و رسوم غیر محدودی آغاز گردیده باید قضاء از فقه پیشتر باشد تا نظام قانونی عادا
بوجود آید که فقه آن را تفسیر کند. 

نقش قضاء در تکوین قانون رومان بیشتر از نقش آن در تکوین شریعت اسالمی بوده است، 
ه رومانی اما نقش فقه در تکوین هر دو شریعت یکسان است. و شباهت فقه اسالمی با فق

در آن است که هر دو فقه با ظهور دو مدرسه آغاز گردیده و در حدود دو قرن به تکامل 
امامان و بزرگانی بوده اند دارای-رومانیواسالمی–رسیده اند، همچنانکه هر دو فقه 

که در عصر و زمان پر بار آنان فقه رونق یافته است. فقه اسالمی در این عصر با تالشهای 
مذاهب فقه اسالمی تدوین گردیده و فقه رومان نیز دارای پنج فقیه عظمی بوده که امامان

فقه شریعت رومانی را بوجود آورده اند. اما امر قابل مالحظه آن است که فقه اسالمی پس 
این از عصر ائمة مجتهدین نیز برای مدت طوالنی وجود خود را ثابت کرده در حالیکه

ه سردی گذاشت. فقه رومانی رو بدرروند 
راه گسترش فقه اسالمی همان راهی نبود که فقه شریعت رومانی از آن شهرت -:دوم 

محدودینارسوموعاداتبا–ورشدیم یادآقبالًطوریکه–یافته بود، زیرا قانون رومان 
درحالیکهبودشکلیاجراءاتودعاویراهازآنگسترشوشهرتوگردیدهآغاز

ومنطقیقیاسراهازوگردیدهآغازاووحیوخداوندکتابنزولاباسالمیشریعت
١.استیافتهگسترشموضوعیاحکام

گذشته از آنکه همۀ مصادر شریعت اسالمی قابل توسعه و گسترش بوده و بالفعل گسـترش  -١
رد، گذشته از آنکه پس از نسـبت  یافته است، زیرا در کتاب و سنت ناسخ و منسوخی وجود دا

" در قرن سوم سنت جمع آوری گردیـده، و  صلی اهللا علیه وسلمیافتن بسیاری از اقوال به پیامبر"
وجود اختالف در سنت و نسبت اقوال به پیامبر"ص" عنصر مرونت بوده و مجال اعمال عقـل را  

شته، و اجماع الحق اجماع گسترده تر میکند، همچنانکه در اجماع نیز ناسخ و منسوخی وجود دا
سابق را منسوخ میکند. و در مورد قیاس نیز تحوالت واضحی وجود دارد که فقیه میتوانـد بـه   
حسب ظهور دلیل، و مقتضای عصر و زمان در آرای خود تجدید نظر کند، آنچنانکه شافعی اصول 

مذهب عراقی خود را به اصول دیگری در مصر تغییر داد. 
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شایان ذکر است همچنانکه قانون رومان " قانون پریطوری و قانون ملتها " با قواعد عدالت 
مختلط گردیده، شریعت اسالمی نیز با قواعد استحسان، مصالح مرسلة، و دیوان مظالم 

م آمیخته، اگرچه نقش قواعد عدالت در شریعت اسالمی کمتر از نقش قواعد عدالت دره
در قانون رومان است. و فقهای مسلمان همانند فقهای رومان هر جزئیه فقهی را با شریعت 
وصل کرده و جز در حاالت محدود و شمرده شدۀ " همانند اشباه و نظائر " اصول و 

های مسلمان دریک نقطه از فقهای رومان، بلکه از فقهای مبادئی را وضع نکرده اند، اما فق
همۀ جهان سـبقت گرفته اند که همان وضع علم اصول استنباط احکام از مصادر آن 
است، که در واقع با این علم " علم اصول فقه " میتوان در هر زمان و هر مکانی وفق 

از اصول آن استنباط مقتضیات عصر و ضرورتها و نو آمدهای آن احکام فقهی عملی را 
کرد. 

قانون انگلستان
قانونی که کالً از ساخت و وضع قضاء باشد وجود ندارد جز قانون انگلستان همچنانکه 
قانونی وجود ندارد که اثر فقه در آن کمتر از قانون انگلیس باشد، و سبب این خصوصیت 

قانون انگلیس نظر به اعتبارات ذیل است :
م بر انگلیسها کم و نا چیز بوده، و همزمان دارای قانون تأثیر قانون رومان قدی-١

آسمانی هم نبودند، که اساس جنبش فقهی را بگذارد. آنچنانکه در شریعت اسالمی مطرح 
بحث است. 

انگلیسها جز دارای عادات و رسوم سکسونی، و نورماندی نبودند که در واقع -٢
نون عبارت از مجموعه عادات و شریعت ایشان از آن آغاز می شود، و در هر جائیکه قا

رسوم باشد، قضاء بهترین وسیله برای اثبات و تقریر آن مبادئ است، زیرا مردم تثبت از 
وجود و رسمی شدن این عادات را از راه احکام محاکم جستجو میکنند. 

عقل انگلیس نیز در مصدر قرار دادن قضاء برای قانون تأثیر گذار است، زیرا -٣
عقلیت عملی بوده، و بنا به طبیعت از نظریات و طرز تفکر های منطقی به عقلیت انگلیسها 
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دور بوده و به حقایق واقعی آرامش می یابد، که البد چنین عقلیتی قانون خود را در قضاء 
می یابد، بیش از آنکه در فقه بیابد.

پس میتوان گفت؛ فقه به خصوص در عصور قدیم انگلیس جائی در قانون انگلستان 
رد، و اگر در عصور نوین شماری از فقهای انگلستانی ظهور کرده اند، اما در گذشته ندا

قامتهای فقهی خالصی در انگلستان بروز نکرده است، بلکه عده از قضات و وکالی مدافع 
بودند که بعضی از مؤلفات فقهی از خود به ارث گذاشته اند که بازهم بیشتر دارای رنگ 

از آنکه حاوی نظریات و اندیشه های فقهی باشد. عملی و تطبیقی است، بیش 
پس قضاء است که قانون انگلیس را بوجود آورده و مصدر رسمی آن است، 
همچنانکه قوه الزام آور قضاء دست آورد احکام قضاء است، و قضاء خود را در واقع 

ة کم قانون انگلستان تحمیل کرده و مردم را به سوابق قضائی خود ملزم کرده است، الب
بودن تعداد قضات و کفائت عالی آنان به اضافه عظمت جایگاه اجتماعی آنان مردم را به 

احترام احکام قضاء ملزم کرده است.
زمانهای قضای انگلستان :

زمان اول :
–این عصر از زمان فتح نورماندی در نیمه دوم قرن یازدهم آغاز، و با تأسیس محاکم 

محاکم–نورماندیها–زمانمدتایندریابد،مینپایاچهاردهمقرندر–عدالت
بهجایکازمتنقلعمومیمحاکمکهکرده،محلیمحاکمجایگزینراکشوریعمومی

ه، و در لندن جمع می شد. و همین محاکم عمومی متنقل اساس گشتمنعقددیگرجای
سوم مختلف سرزمین قانون انگلستان را گذاشته، زیرا این محاکم در راه توحید عادات و ر

انگلستان عمل کرده، و آن را به عنوان مبادئ کلی قانون انگلستان درآورده که معروف 
" پس اساس " قانون عام " عبارت از عادات و Common Lawبه قانون عام است " 

رسوم قدیم است، که قضای انگلستان این عادات متفرقه و مبهم و متناقض را جمع آوری 
حید، و تنسیق و توضیح آن را قانون قابل تطبیق در انگلستان قرار داده کرده پس از تو

است. آرای فقهاء در تعیین نقش قاضی در ساخت و ساز " قانون عام " مختلف است، زیرا 
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درحالیکه عده ای به زعامت "هیل و بالکستون " بر آن اند که قاضی قانون عام را نساخته 
ده و قاضی فقط نقاب از چهره آن برداشته و آن را به بلکه قانون زاده عادات و رسوم بو

عنوان قانون تقریر میکند، عدۀ دیگری به زعامت " اوستن و دایسی " برآن اند که قاضی " 
قانون عام " را گذاشته و قبل از آنکه از سوی قاضی تقریر شود عادات و رسوم فقط 

ا نظریات نوین حدود صحیح و مصدر تاریخی قانون بوده، و مصدر رسمی آن نمی باشد. ام
معقول هر دو نظریه را پسندیده و برآن است که " قانون عام " انگلستان دارای دو مصدر 
است، عادات و قضاء، زیرا گاهی قاضی با عادات و رسوم ثابت و روشنی بر می خورد که 

نقشی نقش آن منحصر به پرده برداشتن از وجود و تقریر و تطبیق این عادات بوده و هیچ
در ایجاد و وضع قاعده قانونی عرفی ندارد. 

و گاه دیگری در حالیکه قاضی در صدد پیدا کردن قاعده قانونی بوده، با عادات نا 
معلوم و مبهمی رو به رو می شود که مجبور است پس از تهذیب و توضیح آن قاعده 

ونی را از عدم به قانونی عرفی را از آن استنباط کند که در این حالت قاضی قاعده قان
وصانع–قاضی–وجود آورده و نقش آن در حدود کشف و تقریر پایان نیافته بلکه خود 

. باشدمیعرفیقانونیقاعدهواضع
زمان دوم :

زمانتاوآغاز،چهاردهمقرندر–عدالت–این عصر از زمان تأسیس محاکم 
سببالبته. یابدمیادامهنوزدهمرنقاواخردر" عامقانون" و–عدالتقانون–توحید
واشکال،پروبغرنجخیلی" عامقانون" کهمیگرددبرآنبه–م عدالت محاک–تأسیس

مظالمدیوان–نامبهدیوانیداددستورشاهآنکهتااست،بودهبطئآنتوسعهحرکتدر
البتهکهدهد،نجات" عامقانون" جمودازناشیمشکالتازرامردمکهشودتأسیس–

Court of" به حدی گسترده، شد که محاکم " مظالمدیوان" کارواختصاصات
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chancery واوضاعو–عامقانون–" قواعد عدالت را بدون تقلید به ارزشهای
١.میکردتطبیقآناشکاالت

و احکامی را که محاکم عدالت صادر میکردند سوابق قضائی ملزمی بوده است، که
باید در قضایای همانند تطبیق گردیده و هرگونه انحراف از آن تخطی از قانون بوده است. 

ایندرو. استآوردهبوجودرا–عدالتقانون–پس محاکم عدالت است که 
قاضیصنعتووضعازآیاکهداشتوجود–عامقانون–مورددرکهاختالفیصورت
از–عدالتقانون–کهشودمیآنتردیدبدونو،گردیدهمرفوععادات،زادهیااست،

وضع و صنعت قضاء است. 
زمان سوم : 

این عصر از زمان توحید " قانون عدالت " و " قانون عام " آغاز و تا زمان حاضر ادامه 
دارد. قبالً چگونگی نشأت و توسعه " قانون عدالت " و مـراحل وجودی و استقالل آن 

عام " دانستیم و یادآور شدیم که محاکم خاصی آن را تطبیق کرده و را در پهلوی " قانون
شراح مخصوصی آن را تفسیر کرده اند، که با این وضع تا مدتهای زیادی با " قانون عام " 
در رقابت بوده، تا اینکه با استقرار مبادئ آن با گذشت زمان بیش از پیش تقویت یافته و از 

عام سنگین تر شد، تا حدی که به از پله میزان قانون آغاز قرن هفدهم پله میزان آن 
محاکم عدالت " حق داده شد که از اجرای حکم صادر شده از محاکـم " قانـون "

عـام " جلوگیـری کند، و این مبـدأ اسـتقرار یافت که " قانون عام " زمانی تطبیق می 
به این مبدأ که در اواخر شود که با " قانون عدالت " در تصادم نباشد، که البتة اعتراف 

قرن نوزدهم بدست آمده، خود پیروزی بزرگی است برای مبادئ عدالت و " محاکم 
قانونی صادر شد که " محاکم عدالت " و  ١٨٧٥-١٨٧٣عدالت " تا آنکه در سالهای 

محاکم " قانون عام " را توحید کرده و نظام قانونی را بوجود آورد که به مقتضای آن در 

در کتاب استاد فؤاد مهنا به زبان فرانسه " نقش قاضی در سـاخت قـانون   جزئیات بیشتر -١
.١٠٦،٧٨، ص١٩٣٠انگلستان و شریعت اسالمی " پاریس 
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تطبیق قرار گرفته، و در جائیکه " قانون عدالت " نرسیده باشد. "قانون عام" مورد جائیکه 
قانون عدالت " رسیده باشد خود مورد تطبیق باشد، و بدین سان " قانون عام " با " قانون "

عدالت " مخلوط گردیده، و قانون واحدی بوجود آمد که در واقع از وضع و صنعت 
١قضاء است.

قوانین جدیدفقه و قضاء در
کششهای مختلف در قوانین جدید  :

وجود فقه و قضاء در قوانین جدید به حسب کششها و توجهات هر قانونی فرق دارد اما 
همه قوانین جدید در یکی از کششها و تأثرات سکسونی، ویا رومانی وارد است، بدان 

ای بریتانیه، آمریکا، معنا، در هرجاییکه قانون انگلستان وجود داشته باشد همانند کشوره
استرالیا، جنوب آفریقا، هندوستان و دیگر کشورهای متأثر از قانون انگلستان در آنجا 
کششها و تأثرات سکسونی نیز وجود دارد. که دراین مدرسه فقه جایگاه بزرگی نداشته 
بلکه قضاء است، که از مهم ترین مصادر رسمی قانون به حساب می رود. درحالیکه 

تأثرات رومانی در کشورهای نظام " جرمن " همانند آلمان، اتریش، هالند، کششها و 
سویزرلند وجود دارد که برعکس قضاء درآن جایگاه بزرگی نداشته و از مصادر رسمی 

بلکه قضاء در این نظام "جرمن" مصدر تفسیری قانون می ٢قانون به حساب نمی رود.
باشد. 

ضاء رسیده، و اگر مصدر رسمی قانون هم نمی درحالیکه فقه در این نظام به مصاف ق
باشد، اما به عنوان مصدر تفسیری از جایگاه بلندی برخوردار است، پس فقه و قضاء 
دراین کشورها دارای جایگاه یکسان بوده و هر دو مصدر تفسیری قانون به حساب می 

همچنانکه در قانون رومان، قانون مدنی، و قانون پریطوری، با یکدیگر توحید گردیده است.-١
نص واجب التطبیقی را بر در قانون سویس نصی وجود دارد که میگوید : درصورتیکه قاضی -٢

قضیه مطرح بروی نیابد در آن قضیه بگونه ای حکم میکند که گوئیا خود آن قانون گذار بوده، و 
از وی خواسته شده باشد که قاعده قانونی را برای قضیه مطرح شده وضع کند. اما قانونی را که 

د، و از آن تجاوز نمیکند. قاضی در چنین حالتی وضع میکند فقط بر همان قضیه فعلی تطبیق میشو
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می قانون روند، اگرچه عده از فقهای این مدرسه قضاء را به عنوان یکی از مصادر رس
میدانند. 

بدین سان قانون انگلستان به عنوان ممثل کششهای سکسونی، قانون فرانسه را به عنوان 
ممثل کششها رومانی انتخاب کرده و نقش هریک از فقه و قضاء را در تکوین و وجود 

قانون مصر توضیح میدهیم:
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١تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوریترجمه :
پیوست به گذشته

احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
فصل دوم

فهرست:

٢٩...............................................................نفسمادوندرقصاصاحکام
٢٩..............................................................:قیتحقروشودیتمه- ٢٨٠

اولمبحث
٣٠.................................................................نفسمادونبرتجاوزانواع
٣٠...........................................:استنوعچهاربرنفسمادونبرتجاوز- ٢٨١
٣٠.........:استآنمشابهومجرایجارکهآنچهوبدنیاعضاکردنجدا:اولنوع- ٢٨٢
٣٠............................................................:استشجاج: سومنوع- ٢٨٤
٣١................:صورتوسردرشجاجازریغبدنریسایهاجراحت: چهارمنوع- ٢٨٥
٣١.............................:هستندچهارگانهانواعازریغکهیجراحات: پنجمنوع- ٢٨٦

دوممبحث
نفسمادوندرقصاصتیمشروعلیدل

٣٢...............................................................:میکرقرآناز-اوالً- ٢٨٧

استاد فقه مقایسوی دیپارتمنت تحقیقات اسالمی پوهنحی ادبیات پوهنتون صنعاء، استاد سـابق  ١
شریعت اسالمی و رئیس دیپارتمنت آن در پوهنحی حقوق پوهنتون بغداد، استاد و رئـیس سـابق   

وهنحی تحقیقات اسالمی و دیپارتمنت ادیان پوهنحی ادبیات پوهنتون بغداد، استاد و رئیس سابق پ
استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
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٣٣..........................شود؟یمپنداشتهعتیشرزینمایبراماازقبلعتیشرایآ- ٢٨٨
٣٣................................................):رض(عباسابنازیطبرقولنقل- ٢٨٩
٣٤.............:السالمهیعلینبسنتازالنفسمادونیفقصاصتیمشروعلیدل-دوم- ٢٩٠
٣٤............................................................:معقولواجماع-سوم- ٢٩١

سوممبحث
نفسمادوندرقصاصوجوبشروط

٣٥...............................................................:بحثمنهجودیتمه- ٢٩٢

احکام قصاص در مادون نفس
تمهید و روش تحقیق:- ٢٨٠

ما از قصاص در مادون نفس، قصاص در مورد تجاوزات بر جسم مجنی علیه بدانچه که بعـد از 
اذیت و آزار بدون ازهاق روح وی میرسد را اراده داریم.

و این تجاوزات بر جسم مجنی علیه نوع واحدی نیست و بلکه عبارت است از انواع متعددی که 
ناگزیر باید آن ها را شناخت، و انواعی را که در آنها قصاص واجب می شود باید دانست، و دلیل 

است، شروط اسـتیفای آن، چگـونگی آن، موانـع    این وجوب، شروط آن، کسیکه مستحق آن 
قصاص در این تجاوزات و مسقطات آن بعد از وجوب چیست؟ این است آنچه ما میخـواهیم در  

این فصل به بیان آن بپردازیم.
و به جهت این بیان این فصل را به مباحث آتی تقسیم می نمایم:

انواع تجاوز بر مادون نفس.-مبحث اول
شروعیت قصاص در مادون نفس.دلیل م-مبحث دوم
شروط وجوب این قصاص.-مبحث سوم

مستحق این قصاص و شروط استیفاء و کیفیت آن.-مبحث چهارم
موانع این قصاص و مسقطات آن بعد از وجوب.-مبحث پنجم
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مبحث اول
انواع تجاوز بر مادون نفس

تجاوز بر مادون نفس بر چهار نوع است:- ٢٨١
نابر آنچه امام الکاسانی در کتاب البدایع ذکر کرده است، چهار نوع است تجاوز بر مادون نفس ب

:١که ذیالً آنها را تذکر میدهیم
جدا کردن اعضای بدن و آنچه که جاری مجرا و مشابه آن است:نوع اول:- ٢٨٢

این نوع قطع دست، پای، انگشت، ناخن، بینی، زبان، ذکر (آلۀ تناسلی) انثیین (بیضه ها)، گوش، 
(لبه های پلک چشم که موی بر آن میروید) و اجفان (پلک ٢کشیدن چشم ها، بریدن اشفارلب،

های چشم)، کندن و شکستاندن دندان ها و تراشیدن موی سر و ریش و ابروان را شامل میشود.
نوع دوم: از بین بردن معانی و منافع اعضاء است:-٢٨٣

بدن با وجود بقای عین آنهاست، این نوع از بین این نوع یعنی از بین بردن منافع اطراف و اعضای
بردن شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، سخن گفتن، از بین بردن قدرت جماع، از بین بردن قدرت 
باردار ساختن زن، گرفتن و راه رفتن، تغییر رنگ دندان به سیاهی، سرخی و سبزی و مانند آن ها 

مربوط به حسن و جمال است.همه را شامل میشود، و این آخری از منافع
نوع سوم: شجاج است:- ٢٨٤

شجاج عبارت است از جراحتی که در سر و صورت باشد، و به قرار ذیل است:
الخارصۀ: خارصه جراحتی است که پوست بدن را می شگافد و خون از آن ظـاهر نمـی   -اول

شود.
و اما سیالن نمیکند، مانند الدامعۀ: عبارت است از جراحتی که خون از آن ظاهر می شود -دوم

اشک در چشم.
الدامیۀ: دامیه زخمی است که خون از آن سیالن می کند.-سوم

الباضعۀ: باضعه عبارت از زخمی است که گوشت بدن را قطع می کند.-چهارم
المتالحمۀ: متالحمه جراحتی است که گوشت بدن را بیشتر از زخم باضعه از بین می برد.-پنجم

و مابعد آن.٤٧٥٨ص ١٠البدایع ج -١
االشفار: مفرد آن شفر است. و اشفار العینین: عبارت از طرف های پلک های چشم است که -٢

و بنام هدب (کنارۀ پلک های چشم) نیز گفته می شود.–موی بر آن میروید 
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اق: سمحاق نامی است برای پوست سر، و این جراحت بنام آن نامیده شده است.ششم: السمح
الموضحۀ: موضحه عبارت از جراحتی است که سمحاق (پوست سر را قطـع میکنـد و   -هفتم

استخوان سر را نمایان کرده و آن را ظاهر می سازد.
هشتم: الهاشمۀ: هاشمه زخمی است که استخوان را می شکند.

: منقِّله، زخمی است که استخوان را بعد از شکستن آن نقل داده و از جایش بی جا المنقلۀ-نهم
می کند.

االمۀ: آمه، جراحتی است که تا به مغز سر میرسد، و عبارت اسـت از پوسـتی در زیـر    -دهم
استخوان و فوق مغز سر.

ره می کند و به مغز الدامغۀ: دامغه عبارت است از جراحتی که پوست زیر استخوان را پا-یازدهم
سر می رسد.

نوع چهارم: جراحت های سایر بدن غیر از شجاج در سر و صورت:- ٢٨٥
را می نامند که در سایر بدن است بجز در مواضـعی از سـر و   یفقهاء غیر شجاج جراحت های

صورت که استخوان دارد.
ستخوان دارد واقع گرچه شجاج نیز جراحت است اما ازینکه در سر و صورت و در جا های که ا

شده است، لغتاً به اسم شجاج مختص گردیده است، پس شجه بجز از سر وصورت نمی باشد آن 
هم در مواضعی که دارای استخوان است، مانند پیشانی، رخساره ها، صدغین (گیجگـاه شـقیقه   

ها)، زنخدان بدون رخساره ها، و این جراحت ها به دو نوع است: (جایفه) و (غیر جایفه).
جایفه: زخمی است که تا به جوف میرسد، و مواضعی که جراحت در آنها تا به جوف نفوذ مـی  
کند عبارت اند از صدر (سینه)، پشت، شکم، پهلوها، و مابین خصیه ها و دبر، و جایفه در دست 

ها، پاها، گردن و حلق نمی باشد، زیرا این گونه جراحت ها به جوف نمی رسد.
تی که غیر از انواع چهارگانه هستند:نوع پنجم: جراحا- ٢٨٦

ممکن است نوع پنجمی از جراحات را اضافه نمود که غیر از انواع چارگانه است:
پس هرگونه تجاوزی یا آزار و اذیتی که به بدن مجنی علیه میرسد و در تحت انـواع چهارگانـه   

که اثری از خود به مندرج نیست، ممکن است آن را در این نوع پنجم درج نمود، مانند تجاوزی 
١جای نمیگذارد یا اثری از آن به جای می ماند اما جراحت و شجه شمرده نمیشود.

٢٠٧ص ٢ائی االسالمی للشهید عبدالقادر عودۀ ج التشریع الجن-١
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مبحث دوم
دلیل مشروعیت قصاص در مادون نفس

از قرآن کریم:- اوالً- ٢٨٧
ينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ بِالْعوكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين«فرموده اند: خداوند(ج)

)٤٥(المائده/»والْجروح قصاصبِالْأُذُن والسِّن بِالسِّنِّ
ترجمه: و بر آنان (بنی اسرائیل) در آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در 

ر برابر دندان میباشـد، و  مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان د
زخم ها را قصاص (پیگیری به مثل) است.

اگر گفته شود که د راین آیۀ شریفه حکم قصاص در مادون نفس نیست و بلکه در این آیت اخبار 
از حکم تورات است، پس شریعت قبل از ماست، و شریعت قبل از ما بر ما الزام آور نیست و ما 

ملزم به پیروی از آن نیستیم.
عال: ـجواب می دهیم که از قاریان معروف کسی هم هست که ابتدای کالم را از قول خداوند مت

به رفع خوانده است، مبنی بر اینکه حکم آیـت ابتـدای   » فمن تصدق به«تا به » والعین بالعین«
ایجاب قصاص است و اخبار از تورات نیست، پس این از شریعت ماست نه از شریعت قبل از ما.

ز این اگر این آیت اخبار از شریعت تورات هم بوده باشد، اما نسخ آن به کتاب ما و بـه  گذشته ا
سنت (حدیث) پیامبر ما ثابت نگردیده است، پس ابتداًء شریعت ما پنداشته می شود و این طـور  
نیست که استناد بر حکم تورات باشد، پس عمل بر مضمون آیۀ کریمه بنابر این که حکم شریعت 

است نه اینکه شریعت ما قبل ما باشد، بر ما الزم است.پیامبر م
اما اینکه وجوب قصاص در مورد دست و پای نصاً ذکر نگردیده است، از این جهت است کـه  
ایجاب قصاص در چشم، در بینی، در گوش و دندان، بر وجوب قصاص در مورد دست و پای نیز 

ن غیر از صاحب آن کس دیگـری اسـتفاده   داللت دارد، زیرا از شنوایی، بینایی، چشایی و دندا
کرده نمیتواند، در حالیکه به دست و پای ممکن است غیر از صاحب آنها نیز استفاده ببرد، لـذا  
ایجاب قصاص در عضوی که مخصوص به استفادۀ خود شخص است، بطریق اولی داللـت بـر   

ستفادۀ دیگـری  ایجاب قصاص در عضوی می کند که هم مورد استفادۀ خود شخص و هم مورد ا
است پس ذکر این اعضاء، ذکر دست و پای پنداشته می شود، چنانچه ذکر نهی از تأفیف (صـدا  

کشیدنی که بینانگر خشم باشد) در حق مادر، نهی از ضرب و شتم وی نیز میباشد.
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عالوه بر این حکم قصاص در مادون نفس نیز در قرآن شریف موجود است، خداوند فرموده اند: 
ترجمه: هرکس بر شما تجاوز )١٩٤(البقره/» علَيكُماعتدٰى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدٰىفَمنِ «

کرد هم مانند تجاوز او بروی تجاوز کنید. (او را مجازات کنید.)
ترجمـه: و اگـر   )١٢٦(النحـل/ » م بِهوإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبت«و نیز او تعالی فرموده اند: 

خواستید مجازات کنید، پس به اندازۀ که به شما تعدی شده، مجازات کنید.
سزاوار ترین وجهی که به این دو آیۀ کریمه عمل شود، قصاص بر مادون نفس است. و هم چنان 

ترجمه: هرکس کار )٤٠(سورۀ غافر/» لَهامن عملَ سيِّئَةً فَلَا يجزٰى إِلَّا مثْ«خداوند بزرگ (ج) میفرماید: 
بدی کند، جز به مانند آن جزاء داده نمی شود.

مانند این آیات آیات دیگری هم در قرآن کریم هست که بر اجرای قصاص در مادون نفس داللت 
١دارند.

آیا شریعت قبل از ما برای ما نیز شریعت پنداشته می شود؟- ٢٨٨
فقهاء استدالل کرده اند بر اینکه شریعت قبل از ما اگر بطور ثابت عدۀ زیادی از علمای اصول و

و مقرر به ما رسیده باشد و منسوخ نگردیده باشد، برای ما نیز شریعت پنداشته می شود، چنانچه 
مشهور از قول جمهور نیز همین است، و چنانچه شیخ ابو اسحق اسفراینی از امام شافعی و اکثـر  

است، مبنی بر اینکه حکم این آیت نزد ما بر وفق آنچه که در مـورد آن  یاران وی، حکایت کرده 
این حکـم  «در جنایات نزد تمام ائمه است، میباشد. در مورد این آیت حسن بصری گفته است: 

»باالی آنان (بنی اسرائیل) و باالی عموم است.
بر استناد به این آیت ابو منصور بن صباغ از فقهای شافعی در کتابش (الشامل)، اجماع علماء را 

٢بر آنچه که داللت بر آن دارد و احکامی را که در بر میگیرد، حکایت نموده است.

نقل قول طبری از ابن عباس (رض):- ٢٨٩
...» وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ«در تفسیر طبری از ابن عباس (رض) در مورد این آیت: 

نی جان در مقابل جان کشته می شود، و چشم در مقابل چشم کشیده می شـود، و  آمده است: یع
بینی در برابر بینی قطع میگردد، و دندان در برابر دندان کنده می شود و از زخم در برابر زخـم  
قصاص گرفته می شود، و در این امر مسلمانان آزاد از مردان و زنان در صورتیکه جنایت عمدی 

٤٧٦٢-٤٧٦١ص ١٠البدایع ج -١
٢١٩ص ٦تفسیر القاسمی ج -٢
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فس و در مادون نفس باشد، فیمابین خود مساوی و برابر هستند. و برده ها از بوده و قصاص در ن
مرد و زن شان در میان خودها و در وقتی که تجاوز بطور عمدی باشد، در قصاص نفس و مادون 

١نفس با هم یکسان و مساوی اند.

دلیل مشروعیت قصاص فیمادون النفس از سنت نبی علیه السالم:- دوم- ٢٩٠
اهللا عنه، روایت کرده است که ربیع بنت نضر بن انس، دندان دختری را شکسـتانده  انس رضی 

بود، پس به اقربای آن دختر متضرره پیشنهاد کردند که ارش یعنی دیت دندان را بگیرند، اما آنان 
نپذیرفتند، و سپس مطالبۀ عفو را نمودند، باز هم قبول نکردند و آنگاه طرفین قضیه نزد نبی کریم 

ی اهللا علیه وسلم آمدند تا در مورد حکم فرمایند. آن حضرت (ص) دستور به قصاص دادنـد،  صل
بعد ازان برادر ربیع انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستادۀ خدا! آیا دندان ثینۀ ربیع شکستانده می 

شود؟ سوگند به ذاتی که ترا به حق فرستاده است، شکستانده نخواهد شد!
تاب خدا قصاص را مقرر داشته است.نبی کریم (ص) فرمود: ک

(راوی حدیث) انس (رض) گفته است: وانگهی قوم آن دختر آمدند و عفو کردند. سپس پیـامبر  
ترجمه: به راستی که از بنـدگان خـدا   » ٢إن من عباداهللا من لواقسم علی اهللا لَاَبره«(ص) فرمود: 

راست می کند، و او را حانث کسی هست که اگر به خدا سوگند یاد کند، خداوند سوگندش را
نمی سازد.

اجماع و معقول:- سوم- ٢٩١
ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی گفته است:

همه مسلمانان بر وجوب قصاص در مادون نفس، اجماع نموده اند و اتفاق نظـر دارنـد، و از   «
ـ  ق آن طرف دیگر، قصاص مادون نفس، هم مانند قصاص در نفس است در صورتیکه امکان تطبی

موجود باشد. گذشته از این، مادون نفس جهت حفظ خود از اتالف، هم مانند نفس به قصاص نیاز 
»٣دارد، پس در وجوب قصاص مثل نفس است.

٢٧٦ص ٦تفسیر الطبری ج -١
٧٠٢ص ٧المغنی ج -٢
٧٠٣ص ٧المغنی ج -٣
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مبحث سوم
شروط وجوب قصاص در مادون نفس

تمهید و منهج بحث:- ٢٩٢
دون آن هـا  برای وجوب قصاص در مادون نفس شروطی وجود دارد که توافر آنها الزم است و ب

قصاص واجب نمی گردد، و ما از این شرایط در مذاهب مختلف فقه اسالمی، سـخن خـواهیم   
گفت.

بنابر آن این مبحث را به هفت مطلب تقسیم می نمایم و از هر مذهبی در تحت مطلب عال حدۀ بر 
نحو آتی صحبت خواهیم کرد:

مذهب حنفی.-مطلب اول
مذهب شافعی.-مطلب دوم
هب حنابله.مذ-مطلب سوم

مذهب مالکی.-مطلب چهارم
مذهب زیدیه.-مطلب پنجم
مذهب جعفری.-مطلب ششم
مذهب ظاهریه.-مطلب هفتم
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»قویم«تتبع ونگارش: قضاوتپال احمد فهیم 

سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی 
»مذکورمحاکمصالحیتوتشکیلایجاد،دالیل«

)۲(
فهرست:

دومفصل
ییجزایالمللنیبمحاکمجادیالیدالوعوامل

٣٧..............................................................یالمللنیبمیجرا: اولمبحث
٣٩..............................................................تیبشرهیعلتیجنا:اولجزء
٤٢..................................................................یجنگاتیجنا: دومجزء
٤٢......................................................................یکشنسل: سومجزء

٤٣......................)الهه(عدالتیالمللنیبوانیداییجهانۀمحکمبهینگاه: دوممبحث
٤٣.................................................................عملکردوجادیا: اولجزء
٤٤........................)الهه(عدالتیالمللنیبوانیداییجهانۀمحکمتیصالح: دومجزء
٤٦..............)الهه(عدالتیالمللنیبوانیدایعدالتیالمللنیبۀمحکمقضات: سومجزء
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فصل دوم
عوامل و دالیل ایجاد محاکم بین المللی جزایی

: جرایم بین المللیمبحث اول
از جملۀ دالیلی ایجاد محاکم بین المللی، یکی جرایم بین المللی میباشد، که در آن زمینـه  

تحت این مبحث مطالبی بیان میگردد.
) صالحیت رسیده گی به چهارجرم ازشدید تـرین جـرایم   lccمحکمۀ جزایی بین المللی (

جرم تجاوز. منظوراز تأسیس چنین رادارد: نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و
محکمه، تعقیب مرتکبین جرایم فوق الذکر، دریک محکمۀ مستقل بین المللی والزام ایشان 

به پاسخگویی درمحضرجامعه جهانی میباشد .
دراینجا سوال مطرح میشود که چرا این چهار جرم به عنوان مهمترین جرایم وقابل تعقیـب  

آیا این چهارجرم می تواند تمامی صدمات مهـم کـه   توسط محکمه تلقی گردیده است ؟ 
انسانها را تهدید می کند تحت پوشش قراردهد و آیا چهار جرم مذکور ایجاد محاکم بـین  

المللی را به عنوان دلیل توجیه می نماید؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنیم که پیش نویس اساسنامه برای ایجاد یک محکمـۀ بـین   

پنجاه قرن بیستم بازمی گردد که کمیسیون حقوق بین الملل جزایـی  المللی جزایی به دهۀ 
میالدی تهیه وتقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود.  ١٩٥٤آن را درسال

دراین پیش نویس جنایت تجاوزنیز پیش بینی شده بود، اما به علت عدم وجـود تعریفـی   
میسیون متوقف گردیـد و  مشخص در زمینه تا آن زمان، ازکار رسیده گی به پیش نویس ک

تصمیم براین شد که ابتدا جنایت تجاوز تعریف شود. سرانجام بیست سـال بعـد، یعنـی    
، توانسـت جـرم   ٣٣١٤میالدی مجمع عمومی با تصویب قطعنامۀ شماره ١٩٧٤درسال 

تجاوزرا تعریف ومصادیق آن رامشخص نماید.  
ل برای تدوین پیش نـویس  علیرغم وجود چنین تعریفی، کارهای کمیسیون حقوق بین المل

یک مجموعه مقررات جزایی تحت عنوان مجموعۀ قواعد درمورد جنایات برضـد صـلح   
وامنیت بشر" ودیگری درخصوص اساسنامۀ یک محکمۀ بین المللی جزایی بودنـد، آغـاز   
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گردید و مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیتۀ ویژه نموده وازآن خواست با توجـه  
حقوق بین الملل، پیش نویس اساسنامۀ یک محکمۀ بین المللی جزایی به کارهای کمیسیون

راکه قابل ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنفرانسیون باشد، تهیـه نمایـد.   
مـاه دراپریـل   ١٣کمیتۀ مزبورپس ازدوسال کار، سرانجام موفق شد پیش نویسـی را در 

بته اغلب مواد این پـیش نـویس حـاوی    میالدی به مجمع عمومی ارائه نماید، ال١٩٩٨
جـون  ١٥پیشنهاد های متعددی نیز بودند. مجمع عمومی هم تصـمیم گرفـت کـه از   

کنفرانسی را برای بررسی این پیش نویس در رم برگزار نمایـد.  ،جوالی همان سال١٧تا
این کنفرانس درمقر سازمان بین المللی کشاورزی وغذای جهانی (فائو) در رم تشکیل شد. 

ش نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی جنایات بود که میتوان به :پی
نسل کشی، تجاوز، جنایات برضد بشریت، نقص قواعـد وعـرف هـای الزم االجـرا     
درمخاصمات مسلحانه، نقض حقوق بشردوستانه. آپارتاید. تصرف غیرقـانونی هواپیمـا،   

اها، جرایم برضد اشخاص تحت حمایت بـین  اعمال غیرقانونی برضد امنیت پرواز هوا پیم
ـ   ال ـالمللی، گروگان گیری، شکنجه، اعمال غیرقانونی برضد امنیت دریـانوردی، اعم

غیرقانونی برضد امنیت سکوهای ثابت درفالت قاره، مواد مخدرو مواد روان گردان اشاره 
نمود.  

تالش خـود را بـرآن   با توجه به زمان کوتاه کنفرانس ( پنج هفته ) واینکه اکثر کشورها
گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد وهمچنین فشار افکـار عمـومی بـین    
المللی، امکان بررسی وتصمیم گیری درمورد کلیه جنایات پیش بینی شده رانمی داد، بـه  

نسبت بـه  ،ویژه آنکه دولتها همچنان با توجه به منافع ملی، ایدئولوژیکی، قومی و... خود
ایات پیش بینی شده موضع گیری می کردند. برخی از دولتها هم خواهان پـیش بینـی   جن

برخی جنایات دیگر بودند. برای مثال ترکیه ازگنجاندن تروریسم به عنوان یکی ازجنایات 
واقع درصالحیت محکمه، دفاع می کرد و درحالی که کشورهای عربی واسالمی به شدت 

وه هم با توجه به منافع خود موضع گیری می کردند. باآن مخالفت می نمودند و هردو گر
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ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حـل مشـکل خـود بـا گـروه      
پ.پ.ک( حزب کارگران کردستان ) کردها بود، درحالی که کشورهای عربی مـدعی  

موجب سـرکوب سـازمان آزادی   ،بودند که لحاظ نمودن تروریسم درصالحیت محکمه
سطین خواهد شد. مجموعۀ این عوامل امکان دست یابی به یک توافـق درمـورد   بخش فل

کلیه جنایات پیش بینی شده درپیش نویس رانمی داد.  
بنابراین تصمیم براین شد که فقط جنایاتی لحاظ شوند که موردقبول اغلب دولتها ست، یا 

ا بـه چهاردسـته از   حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد. ازاینجا بود که توجۀ دولته
یـا حـداقل اغلـب آنهـا بـود.      جنایات جلب شد وآن هم به دلیل ماهیت عرفی همه 

)٥٠٤٢٢:مطلب١٨(
جزء اول:جنایت علیه بشریت
١٩٩٤و١٩٩٣درسـالهای اساسنامۀ دو محکمۀ(یوگسالوی سابق و روندا) به ترتیـب،  

امه ها، اصطالح میالدی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. دراین اساسن
جرایم علیه بشریت مورد اشاره قرارگرفته است و در موارد مختلفی اقامه دعوی واحکـام  
صادره بر این اساس تنظیم وصادرشده اند. تشکیل این دومحکمه ازآن جهت کـه آنهـا   

مفهوم دقیقتری محکمۀ بین المللی را باز تـاب  ،محاکم طرفهای پیروز درجنگ نبوده اند
نقطـۀ عطفـی   ،محکمۀ یوگسالوی که دراثنای درگیری ها تشکیل شـده وحتی ،میدهد

دررسیده گی به جرایم علیه بشریت محسوب میشود وازاهمیت بیش از محاکم نـورنبرگ  
و توکیو برخورداراست.  

براثر جرایمی که ازسوی صرب ها علیه مسلمانان بوسنی وهرزگوین درسرزمین یوگسالوی 
کشتارجمعی، تجاوزجنسی و امثال آن، شورای سازمان سابق رخ داد، مانند: نسل کشی،

ملل براساس فصل هفتم منشور این سازمان، مداخله نمود ومحکمه یی را به نام ( محکمۀ 
بین المللی برای محاکم افراد مسئوول نقض شدید حقوق بشردوستانه درسرزمین 

) میالدی تأسیس کرد. ۱۹۹۳-۱۹۹۱یوگسالوی سابق بین سال های 
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ازجرایم ضد بشری به عنوان یکی ازجرایم مشمول ،اساسنامۀ محکمۀ مزبور٥مادۀ
صالحیت این محکمه یا دکرد. مادۀ مزبور مقررمی دارد که:

((این محکمه صالحیت دارد که افراد مرتکب جرایم ذیل، درخالل جنگ های مسلحانه 
یا بین المللی، رامورد پیگرد ومحاکمه قراردهد. چه این جنگ ها جنبۀ داخلی داشته باشد

مهم این است که اعمال مزبور علیه جمعیتی غیرنظامی انجام شده باشد.))فهرست جرایم 
ضد بشری دراساسنامۀ محکمۀ بین المللی یوگسالوی چنین ذکرشده است:

((الف : قتل عمد 
ب : ریشه کن کردن 

ج : به برده گی گرفتن  
د : اخراج  

هـ : زندانی کردن  
و: شکنجه  

اوزجنسیز: تج
ح : اذیت وآزارافراد بنا به دالیل سیاسی، نژادی ومذهبی  

ط : سایراعمال غیرانسانی.))
مشاهده می گردد که ،قابل توجه آنکه ازنظربررسی تحول قانونگذاری بین المللی

دراساسنامۀ محکمۀ یاد شده جرم شکنجه نیز برفهرست جرایم دیگربه عنوان یکی از جرایم 
دیده است و حال آنکه درمنشور لندن ( محکمۀ نورنبرگ )و توکیو ضد بشری افزود گر

)۳۱: ۱۵از شکنجه یاد نشده بود.(
) میالدی براثر فجایع ونسل کشی هایی که درکشور آفریقایی روندا رخ ١٩٩٤در ( سال

داد، شورای امنیت ملل متحد محکمۀ بین المللی دیگری رابرای محاکمۀ افراد نقض کنندۀ 
انه درجنگ های داخلی روندا تاسیس کرد. این جنگ ها بین دوقبیلۀ حقوق بشر دوست

هوتوها وقیح ترین جنایات، مانند ،هوتوها وتوتسی ها رخ داد ودرخالل درگیری مزبور
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نسل کشی وتجاوزجنسی رادرحق توتسی ها روا داشتند. شرح این وقایع آن قدرتکان 
)۱۵:۳۲دهنده است که قلب هرانسانی راجریحه دار می کند.(

مشمول صالحیت رسیده گی خویش قرارداد، جـرایم  ،ازجمله جرایمی که محکمۀ روندا
ضد بشری است. 

اساسنامۀ محکمۀ یاد شده به جرایم ضد بشری می پردازد. الزم به یاد آوری است ٣مادۀ 
که فهرست جرایم یاد شده دراین اساسنامه نسبت به اساسـنامۀ محکمـۀ بـین المللـی     

مورد دراین اساسنامه هم عینـاً ذکـر گردیـده    ٩ری نکرده است وهمان یوگسالوی تغیی
است.  

جرم دانستن جرایم ضد بشری ومحاکمۀ مرتکبان این جنایات درقلمرویوگسالوی سابق 
وروندا، از سوی اساسنامه های دو محکمۀ یاد شده وبرگزاری محاکمات آن درشهر الهۀ 

فجایع که در رأس آنها می توان ازمیلوسوویچ هالند و برداشتن مصئونیت ازجنایتکاران این
رئیس جمهور سابق صربستان نام برد، نقطۀ عطفی در تاریخ حقوق بین الملل جزایی 
وحقوق بشر محسوب می گردد. اما نقص این دو محکمه این بود که ازسوی شورای 

این امنیت ملل متحد که یک نهاد سیاسی درسازمان ملل است تأسیس شده بود وامرمزبور
نگرانی را ایجاد می کرد که ممکن است اصل تأسیس چنین محکمه یی به خاطرمالحظات 
سیاسی باشد. زیرا سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد توآم با مالحظات سیاسی 

تو درشورای یبوده ودرغالب موارد تصمیم گیریها برمبنای منافع سیاسی صاحبان حق و
ل می رود که دربرخی موارد اجرای عدالت قربانی منافع صورت می گیرد و احتما،امنیت

سیاسی گردد. 
نقص دیگراین دو محکمه، موقتی بودن آن دو ازنظر زمانی ومحدود بودن آن بـه نقطـۀ   

خاصی ازجهان (جرایم ارتکاب یافته دریوگسالوی وروندا ) ازنظر جغرافیایی، بود.  
ای اندیشۀ دیرینۀ تأسیس یک محکمـۀ  این نقطه ضعف ها باعث گردید که زمینه برای اجر

بین المللی جزایی که دایمی باشد وهمچنین براساس توافقنامۀ ازسوی کشـورهای جهـان   



سیر تاریخی محاکم جزائی بین المللی قضاء

٤٢

شکل بگیرد ( نه شورای امنیت ملل متحد ) عملـی گـردد و آن عبـارت از برگـزاری     
کنفرانس بین المللی برای تأسیس محکمۀ بین المللی جزایی دایمـی، درایتالیـا درسـال    

)٣٤:١٥بود. (١٩٩٨
جزء دوم : جنایات جنگی 

جنایات جنگی رانقض قانون ها وآداب ورسوم جنگی می دانند که شامل قتـل، برخـورد   
ناشایست و یا اخراج اهالی ملکی مناطق اشغال شده به منظور گماشتن به کارهـای بـرده   

اسیرشده، واریا به هرمنظوردیگری، قتل ویا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص
کشتارگروگان ها، غارت ملکیت های شخصی، ویرانی عمدی شهرها وروستاها درصورتی 

که نیازنظامی قابل توجیه وجود نداشته باشد، است. 
دیده بان حقوق بشر(هدف قراردادن غیرنظامی ) را درطی یک جنگ، جنایت جنگی مـی  

داند.  
ه عنوان یـک عـرف درمیـان    جنایت های جنگی مانند خیانت دراعصارمختلف تاریخ ب

-١٨٩٩کشورهای متمدن بوده است بسیاری ازاین عرف هـا درمیـان سـال هـای     
میالدی درکنوانسیون الهه بررسی وطبقه بندی شد. مفهوم امروزی جنایت جنگـی  ١٩٠٧

اگسـت  ٨در١محکمۀ نظامی بین المللـی.  ،درسایۀ محکمۀ نورنبرگ برپایه منشورلندن
درکنارجنایات جنگی مفاهیم جدید مانند جنایـت علیـه   میالدی بوجود آمد.١٩٤٥سال

بشریت وجنایت علیه صلح نیز تعریف شدند زیرا درزمان جنگ معموال جنایاتی ازاین دست 
)١٤:١٢٠نیزصورت می گیرد (

جزء سوم: نسل کشی 
نسل کشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی وحذف فیزیکی بخش یا کلیـت گروهـی   

، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. زمانی که تعبیرهای جزئی درمورد نسـل  نژادی، قومی، ملی

١-london chartet of thelnte lnternational Military Triunal به انگلیسی
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کشی تغییر می کرد، نخستین تعریف قانونی این کردار دربیانیۀ سازمان ملل متحد درسـال  
میالدی وپیرامون (جلوگیری ومجازات جرم نسل کشی ) شکل گرفت.  ١٩٤٨

ابودی یک گروه نـژادی، ملـی،   بند دوم این بیانیه تصریح می کرد که هرگونه اقدام به ن
مذهبی مانند کشتاردسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی وجسـمانی بریـک   
گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خـاص، تحمیـل معیارهـای بـرای     
جلوگیری ازتولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه ها به یکـدیگر، طـرح   

رساندن به گروهی خاص وغیره، همه ازمصداق های بارزنسل کشی می ریزی برای آسیب
)۱۲۰: ۱۴باشند.(

مبحث دوم: نگاهی به محکمۀ جهانی یا دیوان بین المللی عدالت(الهه)
طی ،از آن جهت الزم دیده شد،چون در فصل دالیل ایجاد محاکم بین المللی قرار داریم

دیوان بین المللی عدالت(الهه) ارائه شود.این مبحث مطالبی در بارۀ محکمۀ جهانی یا 
جزء اول: ایجاد و عملکرد 

رکن قضایی سازمان ملل متحد است.،محکمۀ جهانی یا دیوان بین المللی عدالت(الهه)
موقعیت دارد و به همین دلیل در میان افکار عمومی ،این دیوان در شهر الهۀ کشور هالند

به دادگاه الهه مشهور است.
جهت رفع توهم قابل ذکر میدانیم که شهر الهـۀ کشـور   ،مهم را در همین آغازاین نکتۀ

غیـر از  ،مقر محاکم دیوان های بین المللی متعددی است که یکی از مهمترین آنها،هالند
دیوان جزایی بین المللی است که در مورد آن در فصـل هـای   ،دیوان بین المللی عدالت

اهیم کرد.بعدی مطالبی را به تفصیل بیان خو
محکمه یا دیوان بین المللی  عدالت(الهه) تنها رکن اصلی سازمان ملل متحد است که مقر 

کمکی به فعالیت هـای  ،آمریکا قرار ندارد و دبیر خانۀ این سازمان،آن در شهر نیویارک
به عنوان عالی تـرین نهـاد   ،روزمرۀ آن نمی کند. فعالیت های محکمۀ بین المللی عدالت

)۱۹۸: ۳کامالً مستقل است.(،ن المللیقضایی بی
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به تبع آن عضو محکمۀ بین المللی عدالت نیز ،هر دولت که عضو سازمان ملل متحد باشد
محسوب میشود. زیرا در منشور سازمان ملل متحد که کشور های عضـو مکلـف بـه    

یده تصریح گرد،مراجعه به محکمۀ بین المللی  عدالت در صورت نیاز،آن میباشندرعایت
)۳:۱۱۹۹است.(

تااکنون دو دستگاه قضایی عهده دار حل اختالفات بین المللی شـده  ،در تاریخ بین المللی
اند.

میالدی توسط جامعۀ ملل ۱۹۲۰دیوان دایمی عدالت بین المللی بود که در سال،نخست
میالدی با انحالل جامعۀ ملل این دیوان هم منحل شد. دیوان ۱۹۴۶اپریل ۱۸ایجاد و در

مذکور نشست های خود را در کاخ صلح الهه برگزار میکرد.
دوم دیوان بین المللی عدالت یا محکمۀ  جهانی الهه که بالفاصله پس از انحالـل دیـوان   

جایگزین  آن شد وهم اکنون نیز به اجراآت خود ادامه میدهد.،دایمی
در ،مـیالدی ۱۹۴۶در اپریـل  ،نخستین جلسۀ دیوان بین المللی عدالت یا محکمۀ الهه

مربوط بـه  ،الهه تشکیل شد و نخستین  پرونده یا دوسیۀ که در این دیوان رسیده گی شد
)۳:۱۱۹۹میالدی بود.( ۱۹۴۷(تنگۀ کورفو) میان آلبانی و بریتانیا در 

جزء دوم: صالحیت محکمۀ جهانی یا دیوان بین المللی عدالت(الهه) 
صالحیت رسیده گی به دعـاوی  ،عدالت(الهه)دیوان بین المللی عدالت یا محکمۀ جهانی 

ذیل را داراء میباشد:
الف: کشور ها

)اساسنامۀ  دیوان بین المللی  عدالت یـا  ۳۴مادۀ۱نخست باید متذکر شد که مطابق بند(
محکمۀ بین المللی  عدالت(الهه) فقط کشور ها صالحیت مراجعه به محکمه مـذکور را  

دارند.
در زمینه چنین مشعر است:،ان ملل متحدمنشور سازم۹۳همچنان مادۀ
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به خودی خود قبول کننده گـان اساسـنامۀ   ،کشور های عضو سازمان ملل متحد-۱(( 
دیوان بین المللی  عدالت هستند.

یا نمی توانند عضو این سـازمان  ،کشور های دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند-۲
شـورای  ،میالدی۱۹۴۶اکتوبر ۱۵طعنامۀ با قبول شرایط شورای امنیت که در ق،باشند

حق مراجعه به دیوان  را دارند.،امنیت آمده است
میتواند با قبول شرایطی کـه در مـورد   ،هرکشوریکه عضو سازمان ملل متحد نیست-۳

اساسنامۀ دیـوان بـین   ،شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین میشود برحسب توصیۀ
)  ۱۴:۲۸۸المللی عدالت را قبول نماید.(

ب: افراد
افراد می تواننـد بـا   ،اساسنامۀ  دیوان بین المللی عدالت۳۴مادۀ ۱علی رغم وجود بند

تقاضای رسیده گی در دیـوان را  ،توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود
)۱۴:۲۸۸نمایند.        (

ج: سازمان های بین المللی
ی توانند  در جهت حل اختالف خود به دیوان بـین  سازمان های بین المللی به هیچ وجه نم

المللی عدالت یا همان محکمۀ(الهه)  تقاضای رسیده گی دهند.
همکاری بـین  دیوان بین المللی عدالت، شرایط و شیوۀاساسنامۀ۳۴مادۀ ۳و۲اما بند 

دیوان بین المللی  عدالت وسازمان های بین المللی را مشخص نموده است.
در زمینه چنین صراحت دارد:،دیوان بین المللی عدالتاساسنامۀ۳۴دۀ بند دوم ما

(( دیوان مزبور می تواند طبق شرایط مقرر در آیین نامۀ خود در مورد دعاوی که به دیوان 
رجوع شده است از مؤسسه  های بین المللی عمومی اطالعات بخواهند و نیز اطالعاتی را 

دریافت خواهد کرد.))،دهندکه این مؤسسات مبتکر به دیوان می
دیوان عدالت  چنین صراحت  دارد:اساسنامۀ۳۴همچنان  بند سوم مادۀ 
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تفسیر سند یـک مؤسسـۀ بـین    ،(( هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده
المللی عمومی یا تفسیر قرار داد بین المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح و 

دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطـالع آن مؤسسـه   ،مباحثه گردد
)۱۴:۲۸۹برساند.(

جزء سوم: قضات محکمۀ بین المللی عدالت یا دیوان بین المللی عدالت(الهه) 
نفـر قاضـی تشـکیل    ۱۵بین المللی (الهه) از دیوان بین المللی عدالت یا همان محکمۀ

مشابهی باشند.میشود، این قضات نباید دارای تابعیت
یـا  ،می شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بودهانتخابیمیان اشخاصاز،قضات مذکور

از حقوق دانان و برجسته گان حقوق بین الملل هستند.
این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل مالحظه یی باشند. قضات دیوان 

،نظام های مهم حقـوقی باید  نمایندۀ،اسنامۀ دیواناس۹بین المللی  عدالت به اساس مادۀ
نه نمایندۀ دولـت  ،مهم ترین اسلوب های قضایی جهان و تمدن های بزرگ بشری باشند

های خویش.
بنابر این دولت ها حقی در انتخاب قضات دیوان بین المللی عدالت ندارند واین افراد تابع 

دستور کشور های خویش نیستند.
ترکیب  قضات باید بازتاب دهندۀ ویژه گی های تمـدن بشـری و   ،دیوانامۀبرپایۀ اساسن

نظام های حقوقی اصلی جهان باشد.
حقـوق مـدون و حقـوق    ،این به آن معنی است که قضاتی از سیستم هـای کـامن ال  

کمونیستی)در ترکیب قضات دیوان بین المللی عدالت -سوسیالیستی (امروزه حقوق پست
قرار دارند.

فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان بـین  ،ایاالت متحدۀ امریکا،روسیه،کشورچهار 
پیوسته هرکدام یک قاضی در دیوان  مزبور داشته اند. چین رالمللی عدالت تا اکنون به طو



سیر تاریخی محاکم جزائی بین المللی قضاء

٤٧

هیچ ،میالدی۱۹۸۴میالدی تا۱۹۶۷تنها عضو دایم شورای امنیت است که بین سالهای
معرفی نکرده است.،ر دیوان بین المللی عدالتقاضی چینی را برای عضویت د

قضات دیوان از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می کنند.
صرف با رأی همۀ قضات یا اکثریت قضات دیوان ممکن است اما ،بر کناری قاضی دیوان

) تا اکنون چنین موضوعی پیش نیامده است. انتخاب قضات دیوان بین المللی عدالت (الهه
در یک پروسۀ دو مرحله یی ذیل صورت می گیرد:

پس از ،گروه های ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند،در مرحلۀ نخست-۱
کانون هـای   ،دانشکده های حقوق،مانند محاکم عالی  کشور ها،مشورت با مراجع ملی

معرفـی مـی   ،لل متحدنفر را به عنوان کاندیدا به دبیر کل سازمان م۴،وکال و مانند آنها
نباید بیش از دو نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشد.،کنند که از این چهار نفر

فهرست این کاندید ها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،دبیر کل سازمان ملل متحد
ارائه می نماید .،و شورای امنیت سازمان مذکور

یت  مطلق آرای مجمع عمومی و شـورای  کاندید ها پس از کسب اکثر،در این مرحله-۲
)۲۹۱: ۱۴به عضویت دیوان در می آیند.(،امنیت

قابل ذکر است که در مورد جزئیات  کار و صالحیت های دیوان بـین المللـی عـدالت    
بین المللی  عدالت(الهه) مطالب زیاد است. اما چون محور بحـث مـا را   یاهمان محکمۀ

از آن جهت از ذکر مفصل آنها در این جا ،ل میدهدبررسی محاکم بین المللی جزایی تشک
صرف نظر نمودیم و صرف نکات عمده و قابل مالحظۀ محکمۀ بـین المللـی عـدالت    

محکمه مذکور را با محـاکم بـین   ،محترمیا(الهه) را به نحوی بازتاب  دادیم تا خوانندۀ
المللی جزایی خلط و به اشتباه نگیرد.
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بدالکریم زیدانکتور عولیکونکی : د
ژباونکی : قضاوتپوه حضرت ل حسامی

داسالمي فقهی بنسونهداسالمي فقهی بنسونه
)٩(

فهرست:

فصلمپن
یېعوارضاوتیاهل

مطلبدوهم
عوارضمکتسبه

٤٩...................................................................)ناپوهي( جهل: یلوم
٥٣...............................................................................خطا:  دوهم

٥٦...........................................................:ېوکاوشوخي،هزل: مییدر
٥٩...........................................................................سفاهت: لورم
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پنم فصل
اهلیت او عوارض یې

دوهم مطلب
مکتسبه عوارض

لومی : جهل ( ناپوهي )
تو کې عذر جهل داهلیت منافی ( نفی کوونکی )  نه دی او یوازې په ینو حاال-١٠٦

جهل یا په داراالسالم کې رامین ته کیي او یا په دارالحرب کې .،ل کیی
جهل په داراالسالم کې -١٠٧

که د هغه داوسیدونکو په -قاعده داده چې جهل په داراالسالم کې عذر نه ل کیي 
ه واضحو تاو فرض په دې دی چې په شرعي احکامو علم (خبرتیا) لري اوله دې امله ، ل

اورندو عمومی احکامو خه د مسلمان فرد جاهلتوب چې  په هغوکې هیچاته د جهالت 
رخصت نه شته عذر نه ل کیي او په قرآن او متواتر ویا مشهورو سنتو ثابت شویدي یا 
  ینې دي چې  پرې اجماع شویده ، معذور به نه وي ، لکه دلمون له هغه احکامو

د لو، زنا اوعمد (ناحق ) قتل حرام والی او دنورو په اموالو اوروژې وجوب ، د شرابو
د تیري حرام والی او داسې نور. ذمي فردهم له دې قاعدې خه مستثنی نه دی او دهغه 
له احکامو دجهل په خاطر لکه قصاص ، د زنا حد او دسرقت حد، چې پرې جاري کیي 

اقامت ( استونه ) لري اوپه دې هیواد ، معذوربه نه وي ، که نوموی په داراالسالم کې
کې فرض پردې دی چې ول اوسیدونکی په شرعي احکامو علم لري او په همدې دلیل هم 
، که چیرې ذمي مسلمان شو او شراب یې ول ، د ده مجازاتول واجب دي ،  که د 

ی او متداول ) او  مشهور د–شرابو دحرام والي حکم په داراالسالم کې شایع ( رایج 
وک دهغه په حکم دجهل په خاطر معذورنه ل کیي .

بل مثال دهغه کس جهل –یعنی د عذر په عنوان دجهل د اعتبارنه شتون –د دې چارې 
دی چې په خپل اجتهادیې د قرآن له صریح حکم یا مشهور سنت سره مخالفت  کی دی 
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چې د ذبح په مهال پرې په ، لومی مورد ، دهغه حیوان د غوي په حالل والي قایلیدل  
عمدي ول د خدای (ج) نوم نه وي یا دشوی دهغه حیوان پرغوې په قیاس سره چې په 
سهوي ول پرې د ذبح پرمهال دخدای (ج) نوم ترک شویدی ، که دا قیاس دالهي د 
دې قول مخالف دی چې فرمایي ( والتأ کلوا ممالم یذکر اسم اهللا علیه ) ( د االنعام سورت  

ایت )-١٢١-
ژباه : او تاسو هغه ذبیحه مه خورئ چې د اهللا نوم پرې یادکی شوی نه وي .

اودوهم مورد ، لکه له لومني میه سره د درې ( ثالثه) طالقه شوې ې د واده په 
) له هغه سره له کوروالي (مقاربت،بل فرد سره د عقد له کولو سره سمیدو قایلیدل له لحال

١مشهور سنت سره مخالفت لري . پرته که دا له 

مشهورسنت اویا اجماع مخالف نه دصحیح اجتهاد په موضع کې جهل ، چې د قرآن یا 
او له ١عذرل کیي ، لکه له قصاص خه دمقتول له اولیاوویني دیوه عفوه .،دی

٢شهودو (واهانو) پرته نکاح دهغه په اعالن سره په بسنه ( اکتفا) .

ې درې ( ثالثه) طالقه شویده حالله نده چې له خپل لومني میه سره چې دې کومه ه چ-١
ته یې درې طالقه ورکي دي وا ده وکي ، مرهغه مهال چې له بل فرد سره واده وکي او له 
هغه فرد سره کوروالی وکي اوبیا په طالق اویا بل ه له هغه خه جالشي اوبیایې عدت تیرشوی 

کې دلومي میه لپاره حالله ده چې په نوي عقد سره ورسره واده وي ، چې په دې صورت
وکي ، نو د لومي میه لپاره د دې ې دحاللیدلو شرط ، له دوهم میه  سره د دې ې 

کوروالی دی او دا هغه حکم دی چې په مشهور سنت کې ذکر شوی دی اوفقها هم پرې اجماع  
ید بن مسیب ینې نقل شویدی . نوپه دې قایلیدل چې له لري او له هغه سره مخالفت یوازې له سع

کوروالي پرته له دوهم میه سره یوازې په عقد ، نوموې ه د لومي میه  لپاره حاللوي ، 
یوغیرصحیح قول دی ، اوله دې امله په یاد شوي صحیح حکم جهل دد ې حکم دمخالف لپاره 

عذرنه ل کیي .
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له اجتهادی آراوو خه یوه غوره که او خلکوته یې له –واکمن-مرکه چیرې اولواال
هغې ینې په پیرو امروک او هغه یې اعالن که اودا اعالن د خلکو ترمین مشهورشو ، 

په عمومي ثابتو احکامو ملحق په دې حالت کې دا اجتهادي رأی د مختار قول له مخې 
ه وي او دمخالف اجتهاد ته هم پاملرنه نه ، وک به په هغه دجهل په خاطر معذور نکیي

کیي.
په واقعاتو( وقایعو) جهل هم یو مقبول عذر دی ، لکه دهغه چاپه یر چې  له یوې ې 
سره یې وا ده کی اونه پوهیي چې له هغې ې سره وا ده د دوی د واو ترمین   د 

 یکې دشتون په خاطر ده ته حرام دی ، یا دهغه چاپهورو رضاعي اوک دان یر چې یو
شیره ( عصاره ) ي خونه پوهیي چې په شرابو تبدیله شوې ده ، که په دې دواو 

- حالتونو کې ، جرم  منتفي دی او پرفاعل کوم عقاب اوعذاب (سزا) نه شته . په بیع ( پیر
یعنی اونی یې خپل کور وپلوري یایې شریک ( ونوال) خپل –پلور) د شفیع جهل 

دایز د شفیع لپاره عذر دی او د ده لپاره د شفع حق ثابت دی هغه مهال –وپلوري سهم 
چې له بیع خه خبرشی .

اولیا وو خه قاتل عفوه کي اوبیابل ولي په دې مان چې د که چیرې یو دمقتول له -١
هغوی هریو دقصاص دبشپحق درلودونکی دی ، قصاص کي ، نوموی نه قصاص  کیي ، که 

٤٥٢،ص٢دا مساله د اجتهاد موضع ده (یعنی اجتهادي مسئله ده ) شرح مرقاة االصول ج
حضور دنکاح  دصحت شرط دی ، نوکه د ( نکاح  بالشهود ) حدیث ته په پام ، د شاهد-٢

وکاو د ( اعلنوالنکاح ولو چیرې یوکس د شاهدانو له حضور پرته له یوې ې سره واده 
) روایت په خاطر ( نکاح  اعالن کئ که ه هم د دف ( دا ، تمبل، دریه ، چمبه ) په بالدف

او مقبول او نکاح یي صحیح وهلو سره هم وي ، د نکاح  په اعالن کتفا وکه  ، جهل یې جایز
وسي له جعفریه فقها وو خه وایي : شیعه ان معتقد دي  چې : د نکاح صحت د طده . شیخ 

٣٦٣ص٢شاهدانو حضور ته اتیا نه لري . و. : الخالف، طوسی ج



داسالمی فقهی بنسونه قضاء

٥٢

دمؤکل له خوا په خپل عزل د وکیل جهل هم مقبول دی اوپه همدی دلیل، په عزل له علم 
١دمخه د ده تصرفات به، د موکل په تاو نافذوی .

په وضعي قوانینو کې قاعده :- ١٠٨
ضعي قوانینو کې قاعده : دا ده هغه مهال چې له اکل شو یو طریقو خه خپره شي په و

لکه دارنه چې په یوه رسمي ورپاه (جریده ) کې خپره شي ، دهغه پوهیدل دولو په 
نسبت فرض کیي اوهیوک  دهغو له جاهلیت ینې معذور نه انیرل کیي  له دې 

دفع بالجهل بالقانون غیرمقبول ) د جاهل کیدو په کبله اکل شوې قاعده دا ده : ( ان ال
پلمه له قانون خه لیرې کیدل دمننې وندي ، په وضعي قوانینو کې دا یوه پیاوې قاعده 
ده ، که مدني وي یا جزایي او پردې قاعده هی کوم اعتراض نه واردیي ، له یو ولو 

نص دی د عمومي موظف په نه استثنا آتو پرته ، له هغې جملې دمصر د عقوباتو قانون
معاقبي اوسزا ، هغه مهال چې دیوفعل مرتکب شي چې د قانون مخالف وي ، کوم وخت 
چې فعل د ده د دندې  په له کې شامل وي او موظف شخص دهغه په مشروعیت 

معتقدوي .
همدارنه دجنایي قانون د پوهانو اجماع او اتفاق په دې منعقد دی چې په قانون جهل او 

اپوهي عذر دی ، په هغه صورت کې چې د قانون دیوې مادې پوهیدل محال ( ناشوني ) ن
وبولي ، لکه دارنه چې قانون په حربي ( قلعه ) حصارکې پریوې سیمې اواریو( قانون ) 
صادرکي ، که ه هم دهغه له فاعل خه دجنایي مسئوولیت د دفع په واقعاتو جهالت او 

په یرصحت لري لکه دهغه چا په يرچې باطل اودغلطې ناپوهي دیوې عمومي قاعدې 
٢معنا او مفهوم درلودونکي کاغذونه  په دې اعتقاد چې قانوني دي استعمال کي  .

٤٥٢صفحه ٢شرح مرقاة االصول، ج-١
- ١٩٥مل خه . ص صله دکتورمصطفی کا–عام قسم –دعراق دعقوباتو قانون شرحه -٢

١٩٦
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جهل ( ناپوهي ) په دارالحرب کې - ١٠٩
قاعده دا ده چې : په دارالحرب کې په شرعي احکامو علم ( پوهیدل ) مفروض نه دي ، 

احکامو دپوهیدو خاوره (هیواد ) نه دی ، بلکې په هغود جهل که دارالحرب په شرعي 
ای دی اوله دې کبله ، که چیرې کوم چاهلته اسالم راوو او په خپل ان یې دعباداتو 

د وجوب حقیقت و نه پیژانده او هغه یې اداء نکل ، نوهغه -لکه لمون او داسې نورو–
، دهغو عباداتو قضایي پری الزمه نه وخت چې پرخپل ان یې دهغو په وجوب علم وموند

ده ، همدارنه که چیرې یې دشرعي حکم د جهل له مخې شراب ول ، کومه ناه او 
مجازات پرې نه شته ،که مؤاخذه او دتکلیف (مکلفیت) لزوم ، ده ته دخطاب په حقیقي 

ره ، او رسیدلو ثابتیي اویا هم په محل کې یې په تقدیري توه دهغه په مشهور والي س
١دارالحرب هم دشرعي احکامو دخپریدا اومشهوریدلو ای نه دی .

دوهم :  خطا
خطا، کله اطالق کیي او موخه ترې هغه یزدی چې دصواب او درست (صحیح -١١٠

والي) په مقابل کې قرارلري ، اوکله اطالق کیي اوموخه ترې هغه یزدی چې دعمد په 
چې فرمایي : ( ان اهللا وضع عن امتی الخطاو النسیان و مقابل کې قرارلري ، لکه دا حدیث

مااستکر هوا علیه ) : ژباه : سترتن تعالی (ج)  زما له امت خه د خطا اونسیان او 
داکراه ( له مخې د ترسره کل شویو کارونو ناه ) پورته کیده . او داهلیت  دعوارضو 

ه . کوالی شو خطا دارنه تعریف کو په بحث  کې هم ، همدغه دوهمه معنا په پام کې د
: له انسان خه د ده دغوتنې  اوارادې په خالف دفعل او قول صادریدل دي ، خطا د 
وجوب د اهلیت او اداء د اهلیت منافي ( نفې کوونکې ) نده . که فرد دخطا د پییدو 

کې پرمهال دعقل درلودونکی دی ، خو د دې صالحیت لري چې د حق اهللا په اسقاط 
عذرول شی ، لکه د مفتي خطا یا هغه وک چې په قبله جهل لری او په خپل اجتهاد کې 

١٨٥- ١٨٤ص ص ٢التلویح ج-١



داسالمی فقهی بنسونه قضاء

٥٤

دقبلې په موندلو کې  په خطاي ( خطاووي ) ، همدارنه خطا داصالحیت لري چې 
شبهه ول شي ، دهغه مجازاتو د اسقاط سبب شي چې لکه دحدود په یر او له هغې 

ي .جملې د زنا حد ، حق اهللا ل کی
، که چیري حق ، دقصاص په یر، عقوبت اومجازات په حق الناس کې ،خطا وحالته لري

وي ، په خطا سره نه واجبیي ، که قصاص له بشپو عقوبتونو خه دی او رنه چې 
خطا قتل کې ، یوازې خطا کاره فرد معذور دی او دامجازات پرې نه واجبیی ، بلکې په

تلف شوي نفس بدل دی او ورکه ( تادیه ) یې دقاتل دعاقلې ، که دیت د دیت واجبیې
په غاه ده او هغه باید د درې کلونو په تر کې ورکي ، که خطا په هغه یزکې د 
تخفیف موجب ده چې د صلې او هدیې له ول(نوعې ) خه ده او پرعاقله د دیت وجوب 

واجب شوی نه دی .دصلې او هدیې له باب ینی دی ، که د مال په مقابل کې 
په مالي حق الناس کې ، لکه د خطا له مخې د نورو دمال اتالف ، دتلف شوي مال ضمانت 
واجب دی او خطا هغه امکان نه لري چې دضمانت د دفع لپاره کوم عذروی ، که 
ضمانت دمال بدل دی نه دفعل جزا او په هغه کې د (محل عصمت ) مبناقرارنیسی او دا 

ا سره هغه تلف کی دی او معذور دی د محل له عصمت سره منافات هم چې فرد په خط
( تضاد) نلري ، ینې احناف روهمن ( معتقد) دي چې : په معامالتو کې ، خطا د تصرف 
دانعقاد او دهغه د اثرنه ترتب ینې  دمخنیوي لپاره کوم عذرنه ل کیي ، اوحتی که 

ي ته طالق ورک ه چیري کوم فرد په خطا خپليې او همدارنی ، طالق یې واقع کی
پیرودل ) د اختیار داصل د شتون په خاطرمنعقد -د یوخطا کوونکي شخص بیع (پلورل

١کیي ، خو دهغه په ترسره کولو کې د رضایت دنه شتون په دلیل ، فاسده ده .

٤٦٠ص٢شرح مرقاة االصول ج-١
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خوجمهورعلما، لکه شافعیه او جعفریه اونور، معتقد دي چې : د خطا کار( مخطئ ) طالق
١نه واقع کیي او د ده نورو قولي تصرفاتو ته هم توجه نه کیي  .

دجمهور استدالل دا دی چې دخبرو(کالم) د اعتبارمبنا(بنس) ، د هغه په اداء کولوکې 
دصحیح قصد درلودل دي اومخطئ هم په هغه ه کې  چې وایي ، یي ، دهرول قصد 

او په همدې دلیل هم دی چې دهغه فرد فاقد( نه درلودونکی ) دی . نوقول یي معتبرنه دی
اقوال چې په خوب یا اغمأ کې دی ، هدر اوداثرنه درلودونکی دی  او پوهیو چې مخطئ 
هم همدارنه دی . د دې چارې توضیح دا ده چې : د لفظ  داعتبار دلیل هغه دی چې 

او رنه دویونکي پرقصد او د ده له خوا د معنا په اراده او دلفظ  پرموجب داللت لري
او د دې چارې ٢چې دا قصد منتفي شی ، کالم (خبره ) هم لغو او داثرنه درلودونکی ده 

تائیدوونکی هم دا حدیث شریف دی چې فرمایې: (ان اهللا وضع عن امتی الحظأ والنسیان 
(یادونه : ژباه  یې ترمخه تیره شوه د ژباې تکرار ته اتیا نه لیدل ٣وما استکرهوا علیه ،

واب کې ویلي دي دمخطئ په طالق کې دقصد نه –ی کی ن ) . احنافو دجمهور پهژبا
شتون له پو( خفیه ) چاروخه دی چې خبرتیا ترې ستونز منه ده او په همدې دلیل بلوغ 
له عقل سره مل، په طالق کې دقصد ای ناستی  شوی دی ، که ظاهر سبب ، یوازې 

کیي چې هغه یزپ وي اوخبر تیاتری ستونزمنه هغه مهال د یوشي ( یز) ای ناستی 
وي ، خوکه چیرې ظاهر( رند) وي ، بل یزیې ای ناستی کیدای نه شی او په همدې 
دلیل هغه فرد چې دخوب یا اغمأ په حالت کې قرارلری ، بلوغ له عقل سره مل د قصد او 

٢، الخالف ، طوسی ج١٨٢ص٢منهاج الصالحین فی فقه الجعفریة ، محسن حکیم ج-١
، قواعد ٣٦٧-٣٦٦ص ص ٣، تحفة المحتاج ، ابن حجرج٢٣٧ص٣، سبل السالم ج٤٤٦ص

االحکام ، عزبن عبدالسالم .
١٩٥ص٢التوضیح ج٧٢ص٤او ج٥٥ص٣الم الموقعین ، ابن قیم جاع-٢
٢٣٧ص٣سبل السالم : ج-٣
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ووچارو خه دی رضا ای ناستی کیدای نه شي که دقصد او د رضا نه شتون له هغه د
١چې په یره ساده توه رند اومعلوم دی نوکوم یز یې ای ناستی کیدای نه شی .

زمون په نظر دجمهور قول غوره دی اوله دې کبله ، نه ایي د مخطئ له اقوالو هی یزته 
، پاملرنه وکو، البته په دې  شرط چې د يوېویناوېکه د ده طالق وی اوکه د ده نور

طا ثابته شي .ده خ
درییم : هزل ، شوخي او وکې :

له شوخ ینې موخه دا ده چې له یوشي  خه یو یزاراده شی چې دهغه لپاره  -١١١
کالم ، عقالً  دهغه د حقیقي یا مجازي معنا د افادي لپاره وضع ٢وضع شوی نه دی   

نوکه چیرې له شویدی اوشرعي قولي تصرف هم دخپل حکم د افادي لپاره وضع شویدی ، 
کالم خه یو یزدهغه دعقلي موضوع ینې اراده شي اوله قولي تصرف خه دهغه له 

اراده شي ، دا شوخي –یعنی په کلي توه دحکم نه افاده -شرعي موضوع ینې یو یز
ده . نوهغه فرد چې شوخي کوي اوچیات وایي ( بی معنا او بیهوده خبری کوي ) داختیار 

او دخپل کالم په معنا خبر( آاه) دی ، پرته له دې چې موخه یې دهغه له مخې تکلم کوي
موجب او معنا وي ، او همدارنه ، نوموی ، عقود او تصرفات په رضایت اواختیار سره 
سرته رسوي ، لیکن پرهغه مترتب حکم د ده موخه ( مراد ) نه دی اوهغه نه غواي او 

٣دهغه په پییدو (وقوع ) راضي نه دی .

شوخي داهلیت د وجوب او اداء د وجوب منافی نده ، لیکن په ینو احکامو کې شوخي 
کوونکی شخص اغیزبخونکی ( اغیزناک ) دی .

لنه دا چې ، له شوخ سره مل قولي تصرفات ، په درې وله دي او هغه دا دي .

١٩٥ص٢التلویح ج-١
١٤٧٧ص٤کشف االسرارج-٢
هماغه -٣
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.يرول (نوعه )خپل انی حکم لراو هاعتقادات، ج انشأات.، ب ،الف : اخبارات
اخبارات- ١١٢

چې هره وي شوخي دهغه د ابطال اخبارموضوعاقرارات دي اوداخبارات ، هماغه 
باطلیدو) موجب کیي ، که  د اقرار صحت د مخبربه ، پرصحت مبتني ( بنا) دی او(

رند دلیل دی ، نو دې اقرار ته شوخي هم د اقرارپه درواغ والی (درواغجن توب)
پیر) یا -دې کبله که چیرې یوکس د شوخ له مخې په بیع ( پلورپاملرنه نه کیي او له 

کوم اثر پرې نه ، قرارمعتبرنه دی ( اعتبارنه لری )طالق اویا بل یزاقراروک ، د ده ا
، حتی که چیرې خپله فرد هم دهغې اجازه ورکي ، که اجازه په هغه انعقاد مترتب کیي

ې دصحت او بطالن احتمال لري او په هغه موندلی موضوع پورې ایکمنه اوملحقه ده چ
یزپورې چې اصالً  منعقد شوی نه دی ، ملحق کیي نه ، لکه هماغسې چې صدق د 

کذب اجازه نه کوي .
اعتقادات - ١١٣

اعتقادات ، هغه اقوال دی چې د انسان په عقیده داللت لري ، شوخي د اعتقاداتو داثر 
، که چیري یوشخص په وکو سره دکفر خبرې په مانع ( خن) کیي نه او په همدې دلیل 

ژبه راوي ، په هرحال کې ، له اسالم خه مرتد کیي ، که ه هم نوموی دارتداد قصد 
ونلري اوهغه یې غوتی هم نه وي ، که د وکو په توه دکفر خبری په ژبه راول 

خ سره مرتد استخفاف ( خوارل ) او اسالم ته سپکاوی دی ، نو شخص په هماغه شو
کیي که ه هم دهغه دحکم قصد هم ونلري ، سترتن تعالی (ج) فرمایي : ( ولئن سأ 
لتهم لیقولن انماکنا نخوض ونلعب قل أباهللا وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون ال تعتذروا قد 

آیتونه ).-٦٦-٦٥–کفرتم بعد ایمانکم ) ( دالتوبه سورت 
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نوخامخابه ووایي مون هسې خبری کولې ملنې ی خه وپوتېوژباه : او که له د
مووهلې ورته ووایه آیا په اهللا او دهغه ذات په آيتونو او دهغه په پیغمبرباندې ملنې مووهلی 

، عذرمه واندې کوئ ، تاسوله ایمان راولو وروسته کافران شوي یاست .
جالکیدل او پرارتداد، یر زیات دنیوي احکام مترتب کیې ، لکه د ې اومیه

نوراحکام چې په فقهي کتابونو کې په پراخه به ذکرشوي دي .
انشاءات :- ١١٤

م واقع شي  ( معنایې دسببونو واقع کیدل دي چې پرې مقرره (اکل) شوي شرعی احکا
، اجاره اونورعقود اوتصرفات . انشاءات په وه وله دي :پلور)-مترتب شي)لکه بیع(پیر

دې ول ( نوعې ) دابطال موجب کیي نه ، لکه نکاح ، طالق : شوخي د لومی ول
اورجعت ( رجوع کول) ، که دسترتن تعالی (ج) رسول اهللا صلی اهللا واله وسلم 
فرمایي : (ثالث جدهن جد وهزلهن جد : النکاح والطالق والرجعة ) ژباه : درې شیان 

اوکه دشوخ په به او شتون لري چې جدي انیرل کیي ، که په جدي به اداء شي 
، طالق اورجوع  کول ( طالقې شوي ې ته ) . او پردې بنس ، ي له :نکاحعبارت د

دا نوعه ، په هغه له تصرفاتو شامل ده چې د فسخې ونده .
هغه ه چې دهغې دابطال یافساد موجب کیي لکه بیع ، اجاره او نور دوهم ول: 

چې په فقهي بیال بیلو کتابونو کې ذکرشویدي په هغه تفصیل سره ١دفسخې وتصرفات 
.ینې له فقها وو خه ، د دې ول تصرفاتو ینې په قیاس ، دشوخ په توه د ترسره 
شوې نکاح  او طالق اورجعت پرصحت ، په دې قایل شوي دې چې که چیرې دا 
تصرفات د شوخ په توه هم صورت ومومي ، صحیح دي ، هغه کسان چې د دې دواو 

واعوترمین دتوپیر په شتون قایل شوي دي ، دارنه استدالل یې کی دی چې حدیث ان
پردې داللت لري چې که چیرې ينې تصرفات ، د شوخ په توه ترسره شي یا جدي ، 

٣٥ص١االشباه و النظائر، ابن نجیم ، ج-١
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یوخیل حکم لري اوجدي انیرل کیي ، خوینې نور دارنه حالت نه لري او دشوخ په 
غوی دترسره کولو سره توپیرلري ، که که توه دهغو ترسره کول په جدي توه ده

چیرې دهغو ولو تصرفاتو حکم یو خیل وای ، حدیث بیانول چې ول عقود او تصرفات 
چې د شوخ په به ترسره شوې وي او که په جدي به ، یوخیل حکم لري او جدي 

اهللا هم انیرل کیی . او دمعناله اخه هم ، دنکاح او دهغې په مثالونو کې ، یو ول حق
شتون لري او په هرهغه یزکې چې دارنه وي هم ، چاته جایز نده چې په هغې کې شوخي 
وکي او له دې کبله که چیرې یووک کوم سبب رامین ته کي ، حکم دهغه په مورد 
کې ثابتیی ، که ه هم قصدیې هم ونلري ، هماغسې که چیرې یې دکفرخبره په ژبه 

ه دانسان لپاره جایزنده چې له خپل پروردار سره شوخي راوې وي دارنه دی ، ک
وکي او دهغه آیات ترملن و الندې ونیسي، دا ول تصرفات ، دمالي تصرفاتو پرخالف 
دي چې نه ( یوازې ) حق الناس دي اوپه شوخ سره باطلیي اوپه حکم د شوخي 

نه انسان ، کله کله کوونکي فرد دنه رضایت په علت ، دهغوی حکم نه ثابتیي ، همدار
له بل سره شوخي کوي ، نو د ده دخپل رضایت پرته د ده په حق حکم ثابت او جاري 

١کیي نه .

لورم : سفاهت
لومن خبرې-:١١٥

سفاهت یا سفه په لغت کې دکم عقل او دعقل دسپکوالي په معنا او دفقها وو په اصطالح 
سره په خپلو اموالو کې د شرع اوعقل عبارت دی له دې خه چې دعقل په درلودلو سره

٢دغوتنې  پرخالف عمل وکي .

١٦١ص٢، المدونة الکبری ج١١١- ١٠٩ص ص٣اعالم الموقعین  ج-١
٩٨٨شرح المنار ، ص-٢
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د مکتسبه عوارضو په کتارکې د سفاهت قرارنیول دا دي چې سفیه په خپل اختیاراو 
سفاهت ، د اهلیت منافی نه دی ، که ١رضایت سره دعقل دغوتنې خالف عمل کوي .

کلفیتونو) مخاطب دی ، خود دې با سفیه د بشپاهلیت درلودونکی او دولو تکالیفو ( م
وجود ، سفاهت په ینو احکامو اغیز ندی ، او دا اغیزدمال په منع کیدو کې له ماشوم 
خه د بالغ کیدو په صورت کې له سفاهت سره یو ای او په حجر کې په بالغ عاقل د 

یکمنو سفاهت په سبب رندیی ، نو الزمه ده چې د دې دوومسئایلو او په هغو پورې ا
احکامو په هکله ، په لنه  توه خبرې وشي او همدارنه دعراق د مدني قانون او بیا د 

مصر قانون په باره کې وخبرې .
لوم مسئاله : هغه چاته د مال ورکول چې د سفاهت په حالت کې دبلوغ  عمر( سن) ته 

رسیدلی دی.
یري ماشوم د سفاهت په حالت فقهاله ظاهریه وو پرته ، د نظراتفاق لري چې که چ-١١٥

یېي ، که سترتن تعالی (ج) فرماکې بلوغ ته ورسیي اموال یې ورته نه ورکول کی
آیت ) .٥–: ( والتوء توا السفهاء أموالکم التی جعل اهللا لکم قیاما ) ( د النساء سورت 

یوه ه ژوند وسیله ژباه : اوتاسو ناپوهانو ته خپل مالونه مه ورکوئ کوم چې اهللا تاسو ته د
رولی.

دسفها وواموال یوازې له بلوغ وروسته او هغه مهال هغوی ته ورکول کیی چې دهغوی و 
ده موندنه ( رشد) اوعقلمندي احساس او رنده شی ، که سترتن تعالی (ج)فرمایی 

موالهم ) ( د : ( وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم أ
آیت )٦–النساء سورت 

ژباه : اویتیمان وازمویئ وچې بلوغ ته رسیي که چیرې دوی ده تدبیر خاوندان شول 
نو ددوی مالونه ورکئ .

٤٥٨ص٢شرح مرقاة االصول ج-١
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نود دې آیت دنص پربنس ، سفیهانو ته دمال د ورکې شرط بلوغ اورشد دی .
ي ، مال یې ورته ورکول خوظاهریه معتقد دي چې : وک چې دعقل باوجود بالغ شوی و

کیی . ظاهریه وو داویلي دي که چې رشد دبلوغ عمر(سن) ته له رسیدو سره یو ای 
دعقل له درلودلو سره تفسیر وي اوسفاهت دعقل نه شتون بولي ، نو هروک چې  عاقل 
بالغ شی ، دده رشید توب محقق شوي ( تحقق موندلی ) او واجب ده چې مالونه یې په 

خوجمهور، رشد دعقل په درستوالي اوصالحیت کې او د مال په ساتنه ١شي .الس ورکل
او د دې تفسیر له کبله ، هریو عاقل رشید نه دی ، که ٢.يکې دقدرت درلودل تفسیر و
ه هم هریو رشید عاقل دی .

جعفریه علما معتقد دي چې : رشید هغه وک دی چې بالغ اوعاقل دی او په خپلو 
او ددې ٣لحت سره چال چلند کوي اوپه خپل دین کې عدالت لري .اموالوکې په مص

تفسیرپر بنس ، رشید توب یوازې دمال پرساتنه توانمند نه محقق کیي ، بلکې له هغه 
سره او په دین کې په عدالت درلودلو سره محقق کیی . خو داسې بریي چې دا موضوع 

 که د دوی ، ندهدتوافق و ینو متأخرو( وروستیو) مجتهدانو دجعفریه وو ترمین
ذکرکیده چې رشید هغه وک دی چې په خپل مال کې په مصلحت چال چلند کوي او 

٤په هغه  کې یې ، په دین عدالت شرط نه دی نیولی .

له رشد خه موخه :- ١١٦
فقها له رشد خه دموخې په تاو دوه قوله لري :

٢٨٧- ٢٨٦ص ص٨المحلی ، ابن حزم ج-١
١٩١ص٢التلویح  ج-٢
١٢١ص ٢الخالف ، طوسی ، ج-٣
١١٣ص٢منهاج الصالحین ، محسن حکیم ج -٤
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ینې موخهلوم شد حقیقت دی او له دې امله درشد شتون ، د ری قول دا دی چې له رشد
یا او پیژندنه یې الزمه ده او صحیح نده چې بل يز، لکه یو اکلي عمر( سن) ته رسیدل

وسته ، ماشوم چې د دې قول پربنس ، له بلوغ ورنورشیان دهغه ای ناستی شي،
ي اموال یې ورته نه ورکول کی–حتی که زت ته هم رسیدلی وي هرعمر(سن) ولري،

، مالکیه ، حنابله ، جمهور وعلماوودا قول د شافعیه ، ې رشد یې ثابت شي ،.ترهغه مهاله چ
١قول دی .–د ابوحنیفه  دشاردانو –یاو ابویوسف او محمد بن حسن شیباجعفریه

په دې قول دقایالنو دلیل ، دوه شیان دي ، لومی ، داچې د مال ورکه د بلوغ عمر 
رسیدو وروسته په ده کې د رشد د پیژندنې پورې معلقه ده او ترهغې ، (سن) ته دماشوم له 

په چې رشد معلوم او ثابت نه شي ، بالغ فرد ته دمال ورکه جایزنده ، که کوم یزچې
د شرط له شتون دمخه معدوم دی ،. دوهم ، دا چې شرط پورې تلی ( معلق ) وي ،

دجنون اوعته په منزله ( په ای) دی سفاهت ، له مال خه دورکې دمنعې په حکم کې ،
اوجنون اوعته هم مجنون او معتوه ته دمال له ورکې خه مانع دی که ه هم فرد پنه 
ویشت کلن او یا له هغې خه  پورته ته هم رسیدلی وي ، لکه هماغسې چې دې 
عمر(سن) ته دهغوی له رسیدو دمخه هم ، مال دورکې مانع کیي ، نو سفیه هم همدا

٢حکم لری .

. نو موی اعتقاد لري چې پنه ویشت کلن تـه د فـرد لـه    دوهم  قول د ابوحنیفه دی
رسیدلو دمخه ، درشد حقیقت ، موخه ده او دې عمر( سن) ته له رسیدلو وروسته ، د رشد 
مان ترپاملرنې الندی دی ، نو که چیرې یووک رشد موندلی بالغ شی ، رشدیې ثابـت  

١١٣ص ٢محسن حکیم ، ج١٢١، ص٢، الطوسی ج٤٥٧ص٤المغنی ج-١
پنه ویشت کلن دعمر(سن) د ذکر دلیل  په دې ای کې د ١٤٩٠ص٤کشف االسرار ج-٢

دا دی چې ابوحنیفه معتقد دی که چیرې فرد پنه ویشت کلن ته ورسید ، مال یې ورته ورکول 
کیي ، که ه هم رشید توب یې ونه پیژندل شي .
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ورکول کیي ، که ه هم پنه ویشت کلن ته هم رسیدلی نه وي ، شو، مال یې په الس
د نه ؤ، یا یې رشیدتوب معلوم نه ؤ ، پنه ویشت کلن ته یخو که چیري بالغ شو مر رش

د ده تررسیدلو پورې صبر کیي او په دې وخت کې ، د ده په رشید توب حکم کیـي ،  
شي او که  نه ، که دا عمر(سـن) د  اموال یې ورته ورکول کیي ، که رشید یې معلوم 

، که له نادرومواردو پرته افراد په دې عمر(سن) کې رشید کیي او احکام رشدمان دی
١هم پرغالب حالت بناکیي نه پر نادرو حاالتو.

په خپل دې قول کې ، په دلیلونو استناد کوي ، له هغې جملې :)رحمه اهللا(ابوحنیفه 
د مال منع کول ، یوازې په دې  خاطردي چې شونې له غیررشید بالغ فرد خه -١

ده سفاهت دبلوغ په پیل کې له انسان خه جالنه شي ، خو که چیرې یره زمانه پرې تیره 
شي اوفرد پنه ویشت کلن ته ورسیي ، خامخا د تجربې له الرې یوه رشد ته رسیي ، 

 او حدت ( قاطعیت ) که تجربې ( تجارب ) دعقل دپرانیستل کیدو او د ذهن د توند
او دانسان د بصیرت موندلو موجب ري (کیي ) او په دې الس ته راغلی رشد سره ، د 

چې بالغ فرد ته د مال دورکې شرط دی –مال دورکې شرط تحقق مومي ، که رشد 
.جه هم صدق کويپه آیت کې په نکره به ذکرشویدی اودا د رشد په خورا یره له در–
د عاقل بالغ فرد خه دمال منع کول ، یا د ده د تأدیب په موخه دي ، له غیررشی-٢

یا دا چې مجازات یې د ده دحرام فعل پرواندی ،یعنی اسراف اوتبذیر لپاره دي او یا دا 
چې داسې حکم دی چې معقوله معنا نه لري او په نص سره ثابت شویدی ، اوس که چیرې 

چې : تأدیب یوازې هغه مهال غوره دی چې دنفعې منع د تأدیب په خاطر وي ، باید ووایو 
هیله ترې شتون ولري ، خو که چیرې دا هیله قطع شوه ، په دې شکل چې فرد پنه 
ویشت کلن ته ورسید او رشیدتوب یي التراوسه احساس او معلوم  نه شو، له مال خه د 

ردی ، خو که چیري ده دمنعې ستمرار به بې معنا وي ، که نوره ه نه لري اویو عبث کا

٤٩٠ص١، احکام القرآن ، جصاص ج١٩١١ص٢التلویح علی التوضیح ج-١
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منع ، عقوبت او مجازات وي ، باید ووایو : عقوبت  په شبهه سره ساقطیي  اوپه دې 
کوم فرد چې دې  –ای کې شبهه شتون لري ، که لکه رنه چې یادونه وشوه 

نو په دې حالت کې هم دمال –عمر(سن) ته رسیي دیوې اندازې رشد درلودونکی دی 
که که چیرې مانع (خن ) ساقط شي ، ممنوع بیرته ستنیي ، خو ورکه ورته الزم ده ، 

که چیري منع په کوم نص سره ثابت شوې وه چې معقوله معنا یي نه درلوده ، په دې حالت 
کې هم ساقطیي ، که ده ته دمال ورکه د یوې اندازې رشد ترالسه کیدل ( حصول) 

ه ویشت کلنه چې یادونه وشوه پنرن ته دفرد په رسیدو سره دا شرط  دی او لکه
١ترالسه شویدی .

غوره قول- ١١٧
که ه هم دابوحنیفه دالیل قوي دي ، خوباید ووایو چې د آیت ظاهري به د ده له قول 
سره مرسته نه کوي ، که د مال ورکه درشد په پیژندنه پورې معلقه شویده نه دیوه 

چیرې درشد په ای د عمر(سن) ای اکلي سن ( عمر) ته په رسیدو پورې او حتی که
 خه ل ه ویشت کلنناستی کول هم جایز وي ، دانیو که پرې وارد ده چې : ولې له پن

یا یرعمر(سن) نه دې اکل شوی ؟ له دې کبله زمون په نزد دجمهورقول غوره دی .
نوربیا

١٤٩١- ١٤٩٠ص ص٤ر جاصول البزودی او کشف االسرا-١
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قضاوتیار محمدالیاس بختیاری

داخلیداخلیدر حقوق در حقوق حمایت های قانونی از طفل حمایت های قانونی از طفل 
و اسناد بین المللی
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٦٧....................................................یاجتماعیهامراقبتازاستفادهحق- ٢
٦٩...............................................................هیتربومیتعلآموزش،حق- ٣
٧١.................................................................ظهاراوانیبیآزادحق- ٤
٧١........................................................طفلیذهنتکاملویفکررشد- ٥
٧١..............................................................اطالعاتبهیدسترسحق- ٦
٧٢...................................................................هاانجمنلیتشکقح- ٧
٧٢.........................................یاقتصادیکشبهرهبرابردرتیحماوحفاظت- ٨
٧٣...............................................یاجباروشاقهکارانجامبرابردرتیحما- ٩

٧٣............................................نیوالدازییجدامنعوخانوادهداشتنحق- ١٠
٧٤..............................................خانوادهطیمحدرتیمصئونونیتأمحق- ١١
٧٥..................................................................سرپرستداشتنحق- ١٢
٧٧.....................................ینظامیهاتیفعالدرطفلاستخدامازیریجلوگ- ١٣
٧٧.......رفتاروزیآمنیتوه،یانسانریغمجازاتب،یتعذشکنجه،انواعبرابردرتیحما- ١٣
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٧٨................حجزوفیتوقنظارت،مراحلدرقانونازمتخلفطفلینگهدارحق- ١٤
٧٩............................................................متهمومظنونطفلحقوق- ١٥
٨٠................................................................هیعلیمجنطفلحقوق- ١٦
٨٠.....................................قاچاقواختطاففروش،ودیخربرابردرتیحما- ١٧
٨١.....................................یجنساعمالوفحشارابربدراطفـالازتیحما- ١٨

بازتوانی و حقوق طفل دارای معلولیت- ۱
کنوانسیون حقوق طفـل و  ۲۳قانون حمایت حقوق طفل، ماده ۳۸-۳۴این حق از ماده 

میثاق حقوق طفـل در  ۱۶میثاق حقوق طفل دراسالم پیش بینی شده است. ماده۱۶ماده 
طفل معلول یا دارای نیازهای خاص، سزاوار بهـره  -۱« نموده است: زمینه چنین تصریح

مندی از مراقبت ویژه که حقوق کامل وی را تضمین نموده و متناسب بـا وضـعیت وی   
موقعیت والدین اش یا شخص عهده دار مسئولیت وی ونیز قابلیت های موجـودش مـی   

اندک فراهم می گردد.با هزینهباشد. این خدمات تا حد امکان به طور رایگان یا 
مراقبت از طفل معلول دارای نیازهای خاص،شامل تحصیل، توان بخشی، آمـوزش،  -۲

تهیه وسایل مناسب حرکتی و خدمات طبی به منظور توانمند سازی وی جهـت ادغـام در   
».  جامعه است، روحی، اجتماعی، تحصیلی، حرفه ای و تفریحی می باشد

ق طفل، وزارتها و ادارات دولتی ذیربط مکلف انـد بـه   قانون حقو۳۴براساس ماده
منظور حمایت از بازتوانی جسمی و روانی طفل که از اثر غفلت،  بهره کشی یـا سـوء   
استفاده جنسی، شکنجه یا هر شکل دیگری از برخوردهای بی رحمانه، غیرانسانی،و تحقیر 

ست، جهت استقرار و ادغام آمیز یا مجازات و یا در نتیجه منازعات مسلحانه آسیب دیده ا
مجدد که به صحت، عزت نفس و کرامت طفل کمک کند، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.

قانون مذکور طفل از خدمات توان بخشـی و ارائـه   ۳۶ماده ۴و۲طبق فقره های 
خدمات اجتماعی، روانی، طبی، آموزشی و شغلی طور رایگان برخوردار می گردد. وزارت 

دارای معلولیـت، بـه   اطفــال رات دولتی ذیربط مکلف اند به منظور دسترسی ها و ادا
تعلیم، تحصیل، کارآموزی، خدمات صحی و بازپروری برای اسـتخدام، فرصـت هـای    
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تفریحی و  ورزشی، مکان ها و محالت اختصاصی و قابل دسترس را ایجاد و بـا وسـایل   
الزمه تجهیز نمایند.

یا بیشتر از آن را در یک مکان یا در مکان هایی مختلـف  کارفرمایانی که پنجاه کارگر و
قانون حمایت حقوق ۳۸غرض کارآموزی یا شاگرد کار، استخدام می نمایند، مطابق ماده 

دارای معلولیت را که از طریق وزارت کار اطفـالطفل، مکلف اند حداقل چهار فیصد از 
قانون کار استخدام نمایند، مشروط و امور اجتماعی به آنها معرفی می گردد مطابق احکام 

بر اینکه کار مورد نظر سبب ایجاد ضرر جسمی یا روانی آنها نگردد.
حق استفاده از مراقبت های اجتماعی- ٢

حق استراحت، بازی و تفریح–الف 
قانون حمایت حقـوق طفـل و   ۴۲میثاق حقوق طفل دراسالم، ماده ۱۳این حق در ماده 

میثـاق  ۱۳مـاده  ۱یش بینی شده است. بر اساس جـزء  کنوانسیون پ۳۱ماده۱جزء 
مذکور، طفل در اوقات فراغت خویش سزاوار برخورداری از فرصت استراحت، بـازی و  

انجام فعالیت های مشروع متناسب با سن خود می باشد.
طفـل دارای حـق   «قانون حمایت حقوق طفل تصریح نمـوده اسـت:   ۴۲ماده ۱فقره 

(بازی های مفید) و اشتراک آزادانه در فعالیت های هنری، استراحت، رخصتی، سرگرمی 
ماده مـذکور  ۲فقره ». تفریحی، آسایشی و فرهنگی متناسب با سن و سال خود می باشد

وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط را مکلف نموده  تا زمینه استفاده از حقوق مندرج فقره 
ن تأمین نمایند. وزارت شهرسـازی،  طور رایگان و یکسااطفـالاین ماده را برای همه ۱

در نقشه های پارک بـازی  اطفـالاراضی و شاروالی ها مکلف اند برای تأمین حق بازی 
را درنظر بگیرند. این نوع محالت به هیچوجه به مکانهای دیگر قابل تعدیل نمـی  اطفـال

باشد.
ایجاد و فعالیت شیرخوارگاه، کودکستان و پرورشگاه–ب 

قانون حمایت حقوق طفل، وزارت کار و امـور اجتمـاعی بـه    ۴۳ماده ۱مطابق فقره 
همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط جهـت مواظبت،مراقبـت،   

کارکنان مربوطه، شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را ایجاد می اطفـالپرورش و آموزش 
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ورشگاه ها چنین مقرر نمـوده اسـت:   این قانون راجع به ایجاد پر۴۴ماده ۱نماید. فقره 
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور رشد و پرورش و تـأمین  معیشـت   «

».یتیم بی بضاعت و بی سرپرست، پرورشگاه ها را ایجاد نمایداطفـال
ج) حق بیمه اجتماعی

ـ ۴۵کنوانسیون و ماده ۲۶ماده ۱جزء ی قانون حمایت حقوق طفل این حق را پیش بین
نموده اند. کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی من جمله بیمه 

به رسمیت می شناسند و اقدام الزم راجهت دسـتیابی بـه   اطفـالاجتماعی را برای تمام 
قـانون  ۴۵تحقق کامل این حق، مطابق باقوانین ملی به عمل خواهند آورد. مطابق مـاده  

، وزارت هـا و ادارات  اطفــال ونیت و ایجاد بیمه اجتماعی مذکور به منظور تأمین مصئ
دولتی ذیربط مکلف اند بادرنظرداشت امکانات منابع مالی طفل یا ممثل قانونی وی بـرای  

آنها  بیمه های اجتماعی را ایجاد و توسعه دهند.
د) بهره مندی و استفاده از صندوق رفاهی طفل

قانون حمایت حقوق طفل ۴۶ماده ۱فقره کنوانسیون حق طفل و۹این موضوع در ماده 
وزارت کار «ماده مذکور در زمینه چنین مقرر نموده است: ۱پیش بینی شده است. فقره 

معلول وجهت توان بخشی آنهـاو  اطفـالو امور اجتماعی مکلف است غرض  حمایت از
آسیب پذیر، صندوق رفاهی را به همکاری وزارت مالیه و کمک اشـخاص اطفـالسایر 

».خیر ایجاد نماید
این مـاده  ۱اشخاص حقیقی و حکمی داخلی وخارجی می توانند به صندوق مندرج فقره 

کمک و مساعدت نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ساالنه وجوه معین را 
غرض انتقال به صندوق رفاهی در بودجه مربوط پیش بینی نماید.  

کار وامور اجتماعی مکلف است بـا درنظرداشـت   ماده مذکور، وزارت۴براساس فقره 
این مـاده الـی   ۱ذیل  از صندوق رفاهی مندرج فقره اطفـالامکاناتمالی و بودجوی به 

طفل -۱سالگی مطابق طرزالعمل صندوق رفاهی معاش ماهوار پرداخت نماید: ۱۸تکمیل 
در یا مادر یا هر دو طفلیکه پ-۲یتیم بی بضاعت یا طفلی که پدریا  مادر وی معلوم نباشد.

محبوس گردیده یا مفقودیا غایب و برای اعاشه و اباته  طفل منبع مشخص مـالی وجـود   
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طفلی که مادر وی ازدواج نموده یا محبوس گردیده  و یا وفات نمـوده  -۳نداشته باشد. 
ی که به اساس تجویز محکمـه مسـتحق   اطفـالسایر -۴و متکفل دیگری نداشته باشد. 

رستی دانسته شوند.مواظبت و سرپ
در معرض خطر غیر عادی، رها شده یا نیازمند مراقبتاطفـالهـ ) حمایت از 

قانون حمایت حقوق طفل تصریح نموده اینکـه وزارت کـار و امـور    ۴۷ماده ۱فقره 
در معرض خطر، نیازمند مراقبت اطفـالاجتماعی و سایر ادارات ذیربط به منظور حمایت 

دربرابر اطفـالتأمین مصئونیت و حمایت -۱را اتخاذ می نمایند: و غیرعادی تدابیر ذیل
آزار، خشونت و سوء استفاده در پرورشگاه ها و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتمـاعی  

ی که مورد بهره کشی قرار گرفته و جذب آنها در مراکز اطفـالحمایت از  -۲. اطفـال
آموزش های فنی و حرفوی.

ی کـه از  اطفـالوزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت از ماده مذکور،۲مطابق فقره 
طرف محکمه محکوم به انجام خدمات اجتماعی یا اعزام به مؤسسات اختصاصی خدمات 

اجتماعی می شوند، تدابیر الزم را اتخاذ می نماید.
حق آموزش، تعلیم و تربیه- ٣

ق حقوق طفـل در  یثام۱۲و ۱۱کنوانسیون حقوق طفل، ماده های ۲۸این حق در ماده 
۴۸قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. مطابق مـاده ۵۶-۴۸اسالم و مواد 

اعم از پسر و دختر مطابق احکام قـانون دارای حـق   اطفـالقانون حمایت حقوق طفل، 
مساوی بهره مندی از پرورش، آموزش و تعلیم و تربیه می باشند.  

قانون اساسـی در  ۴۳غانستان اجباری می باشد. ماده تعلیمات متوسطه یا اساسی در اف
تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسـانس  «زمینه چنین مقرر نموده است: 

تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گـردد. دولـت   تدر مؤسسا
ین تعلیمـات متوسـطه   مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأم

تعلیمات دوره های قبل از مکتب، دوره های ». اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید
تعلیمات متوسطه ثانوی، تخنیکی، مسلکی، حرفوی، هنری، تعلیمات رسـمی اسـالمی در   

به صورت رایگان تأمین می گردد.اطفـالمؤسسات تعلیمی و تربیتی دولتی برای 
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قانون حمایت حقوق طفل، وزارت معارف مکلف است بـه منظـور   ۵۰ه مطابق ماد
فـراهم  -۱به تعلیم، تربیه و آموزش تدابیر ذیل را اتخاذ و عملی نماید: اطفـالدسترسی 

توسعه تعلیمـات  -۲نمودن زمینه تعلیم وتربیه متوسطه رایگان و اجباری در سطح کشور.
رایگان و اعطاء مساعدت مالی در صورت ثانوی به شمول تعلیم و تربیه عمومی و حرفوی

تهیه اطالعـات و رهنمـایی الزم تعلیمـی و    -۳نیاز و توانایی مالی دولت به نیازمندان. 
تشویق والدین یا ممثلین قانونی طفل بـرای  -۴به آنها. اطفـالمسلکی و تأمین دسترسی 

های الزم جهت طرح و تطبیق برنامه-۵در مؤسسات تعلیمی و تربیتی. اطفـالشمولیت 
به مکتب و کاهش سطح ناکامی و اخراج آنها اطفـالتشویق به حاضری و پایبندی منظم 

نظارت از طرح و تطبیق نصاب تعلیمی و پروگرام های درسی مکاتب اعم -۶از مکاتب. 
از دولتی وخصوصی مطابق معیارهای بین المللی.

ق طفل در اسالم پیش بینـی شـده   برعالوه موارد فوق، موارد مهمتری نیز در میثاق حقو
میثاق، کشورهای عضو این  میثاق موارد ذیل را فراهم مـی  ۱۲ماده ۲است. براساس بند

آموزش عالی ضمن توجه به استعداد و عالقه هر طفل مطابق سیستم آمـوزش در  -۱کند: 
رعایت حق هر طفل جهت انتخاب پوشش سازگار با اعتقادات وی ضـمن  -۲هر کشور. 

توجه به دانش آموزان برجسته و نابغـه  -۳ریعت اسالمی عفت و آداب عمومی. رعایت ش
و اطفــال ، تأمین کتابخانه ها بـرای  اطفـالتولید و نشرکتب -۴دوره های آموزشی.

بهره برداری از رسانه های جمعی جهت تبلیغ مطالب هنری، اجتماعی و فرهنگی مربوط به 
در آسـتانه بلـوغ جهـت    اطفــال و مشوق تحصیل کودکان. رعایت حـق اطفـال

برخورداری ازآموزش جنسی مناسب با تفکیک موارد مشروع و نامشروع. مفاد این مـاده  
نباید در تضاد با آزادی طفل مسلمان جهت تشـریک مسـاعی در نهادهـای    ۱۱و ماده 

آموزشی خصوصی گردد، مشروط بر اینکه مقررات شریعت اسالمی توسط اینگونه نهادها 
ده شده وآموزش ارائه شده در اینگونه نهادها معیارهای تعیین شده توسط دولت محترم شمر

را رعایت نمایند.
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حق آزادی بیان و اظهار- ٤
کنوانسیون حقوق طفل و ماده ۱۳ماده ۱میثاق حقوق طفل، بند ۹ماده ۱این حق دربند

ر در قـانون مـذکو  ۵۷ماده ۱قانون حمایت حقوق  طفل پیش بینی شده است. بند ۵۷
طفل دارای حق آزادی فکر، بیان و اظهار بـوده و  «مورد این حق چنین مقرر نموده است: 

شامل جستجو، دریافت و دسترسی به انواع معلومات می گردد که طور شفاهی، کتبـی،  
چاپی یا به شکل اثر هنری و یا سایر وسایل اطالعاتی به انتخاب وی مطابق احکام قانون از 

».  یدآن استفاده می نما
ماده مذکوردر ۲این ماده محدودیتی ندارد و مطابق فقره ۱استفاده از حقوق مندرج فقره 

صورتی این حق محدود می گردد که در مغایرت با احکام قانون، مناقض با حفظ امنیـت  
ملی،  نظم و اخالق عمومی، معتقدات دینی جامعه و صحت عامه یا لطمـه بـه آزادی و   

حقوق دیگران باشد.
رشد فکری و تکامل ذهنی طفل- ٥

قانون حمایت حقوق طفـل،  ۵۸ماده ۱وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط مطابق فقره  
وی تأثیرمثبت می اند زمینه اظهار نظر آزادانه طفل را درموضوعاتی که روی زندگیمکلف

گذارد، متناسب سن و درجه رشد فکری و تکامل ذهنی وی فراهم نمایـد. وزارت هـا و   
دارات دولتی و غیردولتی ذیربط مکلف اند  به منظور رشد و تکامـل جسـمی، ذهنـی،    ا

فکری، معنوی، اخالقی و اجتماعی طفل تدابیر الزم را اتخاذ وعملی نمایند. والدین یا ممثل 
قانونی طفل نیز مکلف اند، بادرنظرداشت امکانات مالی، شرایط مناسب زندگی را بـرای  

رشد وی تأمین نماید.
حق دسترسی به اطالعات- ٦

قانون حمایت حقوق طفل پـیش  ۵۹کنوانسیون حقوق طفل و ماده ۱۷این حق در ماده 
قانون مذکور،  وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط مکلف ۵۹بینی شده است. مطابق ماده 

به معلوماتی که غرض بهبود وضعیت اجتمـاعی، روحـی،   اطفـالاند به منظور دسترسی 
تشـویق  -۱جسمی و روانی آنها مفید باشد، تدابیر ذیل را اتخاذ نمایند: معنوی و سالمت

دارای منـابع فرهنگـی و   اطفـالمسئولین رسانه های همگانی به نشر معلوماتی که برای 
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تشویق سازمانها و مؤسسات بین المللی جهت همکـاری در تولیـد،   -۲اجتماعی باشد. 
تشویق سـازمانها و  -۳تلف فرهنگی ذیربط. مبادله و پخش  معلومات و مواد از منابع مخ

تشـویق  -۴. اطفــال مؤسسات بین المللی جهت همکاری در تولید و نشر کتابهـای  
مربـوط بـه   اطفـالمسئولین رسانه های همگانی غرض درنظر گرفتن زبان و ضروریات 

در برابر اطالعات و مواد معلوماتی کـه نشـر و   اطفـالحفاظت -۵اقلیت های قومی. 
مضر شناخته شده وباعث انحراف اخالقی آنها گردد، آنها را بـه  اطفـالآن برای پخش

افراطیت های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و سمتی تشویق و دعوت نماید.
حق تشکیل انجمن ها- ٧

میثاق حقوق طفل در اسـالم و  ١٠کنوانسیون حقوق طفل و ماده ١٥این حق در ماده 
میثاق مـذکور چنـین   ١٠طفل پیش بینی شده است. ماده قانون حمایت حقوق٦٠ماده 

هرطفلی حق تشکیل و پیوستن به هرگونـه مجـامع غیرنظـامی و    «تصریح نموده است: 
مسالمت آمیز مبتنی بر مقررات قانونی و مشروع در جامعه خویش به نحوی که سازگار با 

، برخـوردار مـی   سن وی باشد و رفتار، سالمتی و میراث وی را تحت تأثیر قرار ندهـد 
».باشد

مطابق احکام قانون دارای اطفـالقانون حمایت حقوق طفل، ٦٠ماده ١مطابق فقره 
حق تشکیل انجمن های ادبی و فرهنگی و اجتماعات صلح آمیز می باشند. این حق جز در 
مواردی که حفظ امنیت ملی، نظم و اخالق عمومی، صحت عامـه یـا حقـوق و آزادی    

الل نماید، محدود شده نمی تواند.  دیگران را اخ
در فعالیت های سیاسی را منع نموده اسـت و  اطفـالقانون مذکور استفاده از ٦١ماده 

در فعالیت های سیاسی به شمول تظـاهرات،  اطفـالاستفاده از « چنین تصریح می دارد: 
».اجتماعات و اعتصابات منع می باشد

قتصادیحفاظت و حمایت در برابر بهره کشی ا- ٨
قانون حمایت حقوق طفل پـیش  ٦٢کنوانسیون حقوق طفل و ماده ٣٢این حق در ماده 

قانون مذکور، وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط ٦٣ماده ١بینی شده است. مطابق فقره 
در کار به مقصد بهره کشی یـا کـار   اطفـالمکلف اند به منظور جلوگیری از استخدام 
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تفاده از طفل در گدایی یا کارهای مضر به سالمت جسمی، طاقت فرسا به شمول سوء اس
ذهنی، روانی، معنوی یا اجتماعی یا کاری که در تعلیم، تربیه و آموزش طفل اخالـل وارد  
نماید، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند. وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط مکلف اند اقـدامات  

ر حصول اطمینان از تطبیق حکـم منـدرج   قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را به منظو
تعیین و تثبیـت حـداقل سـن    -١این ماده با نظرداشت موارد ذیل اتخاذ نمایند: ١فقره 

تعیـین و تثبیـت   -٢استخدام بادرنظرداشت کنوانسیون های بین المللی و قانون کـار.  
اطی و پیش بینی ضمانت اجرایی اعم از تدابیر انضـب -٣ساعات کار و شرایط استخدام. 

مؤیدات جزایی به منظور رعایت احکام این قانون.
حمایت در برابر انجام کار شاقه و اجباری- ٩

قانون حمایت حقـوق طفـل   ٦٣میثاق حقوق طفل در اسالم و ماده ١٨این حق در ماده 
میثاق، طفل مکلف نیست که هیچگونه کـار  ١٨ماده ١پیش بینی شده است. مطابق بند 

وی را از تحصیل باز بدارد یا به قیمت صحتمندی و رشد جسمی و خطرناک یا کاری که
) ١«(قانون مذکور چنین تصریح نموده اسـت:  ٦٣روحی وی بیانجامد انجام دهد. ماده 

استخدام نوجوانان به کارهای فزیکی، ثقیل، مضر صحت و زیر زمینی، اجرای کار شبانه یا 
ی مطابق احکام قانون کار ممنـوع مـی   اضافه کاری یا مسافرت به منظور انجام کار رسم

) نوجوانانی که پانزده سـالگی را  ٢باشد. متخلف طبق احکام قانون مجازات می گردد. (
».تکمیل نموده باشند، مطابق احکام قانون به حیث کارآموز استخدام شده می توانند

حق داشتن خانواده و منع جدایی از والدین- ١٠
کنوانسیون حقوق طفل و مـاده  ١٨طفل در اسالم، ماده میثاق حقوق ٨این حق در ماده 

) ١قانون مـذکور،  ٦٤قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. مطابق ماده ٦٤
) هیچ شخص نمی تواند طفل را بدون موافقه ٢طفل حق دارد همیشه با والدین خود باشد. 

موده یا بهره کشـی از وی  والدین وی از آنها جدا نماید، مگر اینکه در برابر طفل غفلت ن
وال شـرط  ـمطرح باشد یا به اثر جدایی والدین از یکدیگر طفل متضرر شود، در تمام اح

) مراجع ذیربط مکلـف انـد بـه منظـور     ٣اصلی رعایت مصالح علیای طفل می باشد. 
جلوگیری از جدایی طفل از والدین تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
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ثاق، هیچ طفلی از والدین خود برخالف تقاضای آنهـا جـدا   می٨ماده ٢براساس بند 
نمی گردد، عالوه برآن والدین نباید قیمومیت خویش را لغو نمایند، مگر تحت ضـرورت  
مفرط برای منافع طفل و با مجوز حقوقی صادره طبق رویه داخلی به موجب احکام قضایی، 

وی والدین یا یکی از اعضای در جایی که فرصتی برای هردو طرف یعنی طفل و یک یا هرد
خانواده جهت ارائه نظریات شان مهیا شده است.

وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط مکلف اند زمینه ارتباط شخصی و تماس مستقیم طفل را 
که از والدین یا یکی از آنها جدا شده با ایشان تأمین نماید، مگر اینکه با مصـالح علیـای   

لدین طفل یا یکی از آنها و یا سرپرست قـانونی وی تحـت   طفل در تضاد باشد. هرگاه وا
توقیف قرار داشته یا به اساس حکم محکمه به حبس محکوم و یا فوت نماید بـه اسـاس   
درخواست والدین، طفل یا سرپرست قانونی وی در مورد فوت یا محل توقیف، حبس یـا  

ار داده می شود، محل رهایش شخص غایب، معلومات و اطالعات الزم به دسترس آنها قر
قانون ٦٥مگر اینکه ارائه معلومات و اطالعات با مصالح علیای طفل در تضاد باشد (ماده 

حمایت حقوق طفل).  
ده چنـین صـراحت دارد:   مورد پیوستن طفل با اعضای خانواقانون مذکور در٦٦ماده 

د به خارج ) هرگاه طفل یا والدین وی غرض پیوستن با یکدیگر با اعضای خانواده خو١«(
از کشور یا به داخل درخواست سفر نمایند، ادارات دولتی ذیربط مکلف اند مطابق احکام 
قانون حسب احوال به آنها پاسپورت یا ویزه صادر نموده و تسهیالت سـفر را در داخـل   

) طفلی که والدین وی یا یکی از آنها در خارج از کشور، به سر می برنـد  ٢تأمین نماید. (
آنها به طور مستقیم و منظم روابط خود را تأمین نماید. مگر در صورت وجود حق دارد با

حاالت استثنایی مانند رعایت حفظ امنیت ملی، نظم و اخالق عمومی، وارد شدن لطمه بـه  
».آزادی و حقوق دیگران یا نقض حقوق مندرج این قانون

حق تأمین و مصئونیت در محیط خانواده- ١١
قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی ٧نوانسیون حقوق طفل و ماده ک١٦این حق در ماده 
) در امـور  ١«(کنوانسیون در زمینه چنین مقـرر نمـوده اسـت:    ١٦شده است. ماده 

خصوصی خانوادگی یا مکاتبات هیچ طفلی نمی توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کـرد  
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هتک حرمت ها مورد حمایـت  ) طفل در برابر اینگونه دخالتها یا٢یا هتک حرمت نمود. (
قانون مذکور، طفل در حریم خصوصی منزل و خانواده ٦٧مطابق ماده ». قانون قرار دارد

یا مکاتبات خود مصئون بوده و طور غیرقانونی مورد دخالت قرار نمی گیرد. مگر اینکـه  
شریعت اسالمی یا قانون طور دیگری حکم نموده باشد. درصورت تخلف مرتکب تحـت  

عدلی قرار می گیرد.تعقیب 
حق داشتن سرپرست- ١٢

قانون حمایت حقوق طفل پـیش  ٦٨کنوانسیون و ماده ٢٠حق داشتن سرپرست در ماده 
طفـل  -١«کنوانسیون در این مورد چنین تصریح نموده است: ٢٠بینی شده است. ماده 

ایـد از  نباید به طور موقت یا دایم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشـد و ب 
کشورهای طرف کنوانسیون مـی  -٢طرف دولت تحت مراقبت و مساعدت قرار گیرد. 

اطفــال بایست طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را بـرای اینگونـه   
اینگونه مراقبت ها شامل موارد زیادی مـی شـود، از جملـه تعیـین     -٣تضمین نمایند. 

بـه  زندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام طفلسرنوشت و کفیل در قوانین اسالمی، فر
باشد. به هنگام بررسی راه حلها باید بـه اسـتمرار   اطفـالمؤسسات مناسب مراقبت از 

».مطلوب طفل ، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان طفل مورد توجه خاص باشد
قانون حمایت از حقوق طفل، حقوق و وجایب سرپرست در مقابل طفل ٦٩مطابق ماده 

احترام و شفقت. فقره های -٣آداب معاشرت؛ -٢نگهداری و مراقبت. -١عبارتند از: 
ماده مذکور، وجایب و مکلفیت های سرپرست در قبال طفل تحت سرپرسـتی وی  ٥-٢

را چنین بیان نموده است:
طفل مانند ولی یا وصی مسئولیت داشـته  ردسرپرست طفل مطابق احکام قانون در مو-١

نی از مصالح طفل تحت سرپرستی خویش حمایت، مراقبت و مـانع رسـیدن   در مسائل مد
ضرر به وی می گردد.

سرپرست نمی تواند طفل را مورد لت و کوب یا تعذیب جسمی یا روانی قرار داده و -٢
یا به کارهای غیرمجاز یا شاقه بگمارد.
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رفـوی را  سرپرست طفل مکلف است زمینه تعلیم و تحصیل یا آموزش های فنی و ح-٣
برای طفل تحت سرپرست فراهم نماید.

سرپرست نمی تواند در مورد ازدواج طفل تحت سرپرستی خود خالف احکام قانون و -٤
رضایت وی تصمیم اتخاذ نماید.

آیا انتقال طفل به خارج از کشور توسط والدین یا سرپرست وی جواز دارد یـا خیـر؟ در   
وق طفل، هیچ شخص به شمول والدین کـه  قانون حمایت حق٧٠حالت اول، حسب ماده 

از هم جدا شده باشند، نمی توانند طفل را به طور غیرقانونی به خارج از کشور انتقال و یا 
نگهداری نمایند. در حالت دوم، سرپرست قانونی طفل نمی تواند طفل را بـه خـارج از   

رد کسب و در آن کشور با خود انتقال دهد. مگر اینکه اجازۀ محکمه باصالحیت را در مو
کشور مطابق به احکام این قانون حفاظت نماید.  

طفلی که والدین یا عضو خانواده وی معلوم نبوده و یا سرپرست قانونی نداشته باشد مورد 
قانون حمایت حقوق طفـل، طفـل بـی    ٧١ماده ٢حمایت قرار می گیرد. حسب فقره 

ن به سرپرست سپرده می شود.سرپرست به اساس حکم محکمه ذیصالح مطابق احکام قانو
میثـاق  ٢١کنوانسیون حقوق طفل، مـاده  ٢٢پناهنده در ماده اطفـالحق حمایت از 

٢٢قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. ماده ٧٣حقوق طفل در اسالم و ماده 
-١«کنوانسیون حقوق طفل راجع به پناهندگی طفل چنـین تصـریح نمـوده اسـت:     

انسیون اقدام الزم را جهت تضمین برخورداری طفلی کـه خواهـان   کشورهای طرف کنو
پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می شود، چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، 
مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی از حمایت ها و مساعدت های بشردوستانه 

ا سایر اسناد بشردوستانه یا حقـوق بشـر   الزم و از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون ی
». مقرر شده و کشورهای فوق الذکر نسبت به آنها متعهد باشند، به عمل خواهنـد آورد 

قانون حمایت حقوق طفل، هرگاه طفل، والدین یا یکـی از آنهـا و یـا    ٧٣مطابق ماده 
ار مـی  سرپرست قانونی وی درخواست پناهندگی نمایند طبق احکام قانون مورد حمایت قر

قانون مذکور، مکلفیت دارند تا طبـق  ٧٤گیرند. وزارت ها و ادارات دولتی حسب ماه 
به اطالعات از منابع ملـی و  اطفـالاین قانون به منظور دسترسی ٦٦و ٥٩احکام مواد 
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بین المللی و یا جهت ردیابی والدین یا سایر اعضای فامیل طفل مهاجری که به اطالعـات  
والدین خود نیاز دارد، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.  الزم غرض پیوستن با

جلوگیری از استخدام طفل در فعالیت های نظامی - ١٣
قانون حمایت حقوق طفل، استخدام طفل و اسـتفاده از آن در قطعـات   ٧٥حسب ماده 

نظامی اعم از قوت های وزارتهای دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی یا 
دارات دارای تشکیالت نظامی ممنوع می باشد. این عمل نقض حقوق بشری طفـل  سایر ا

دانسته شده، متخلف مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار داده می شود.
شخصی که طفل را در خـدمت نظـامی   «کود جزا تصریح نموده اینکه: ٦٠٥ماده 

ها استفاده نماید مرتکـب جـرم   جذب و یا در کارهای خدماتی جزو تام های نظامی از آن
گردیده مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد. هرگاه مسئول قطعه نظامی، طفل را در 

کود جزا به حبس قصیر محکوم می گـردد.  ٦٠٦قطعۀ نظامی استخدام نماید مطابق ماده 
نماید شخصی که زمینه استخدام طفل را با استفاده از اسناد تزویری در قطعه نظامی فراهم 

کود جزا).  هرگاه مسئول ٦٠٧به جزای تزویر مندرج این قانون، محکوم می گردد (ماده 
قطعه نظامی با وجود علم به استحصال وظیفه از طفل در قطعه نظامی ادامه دهد، مطـابق  

کود جزا محکوم می گردد.٦٠٨ماده 
تی ذیربط مکلف قانون حمایت حقوق طفل، وزارت ها و ادارات دول٧٦براساس ماده 

اند حقوق بشر دوستانه بین المللی به خصوص پروتوکول های الحاقی بر کنوانسیون هـای  
در منازعات مسلحانه رعایت نمایند و طبق احکـام قـانون از   اطفـالژنیو را در رابطه به 

را تکمیل نکرده اند، در قطعـات  ١٨استفاده، جلب، جذب و استخدام اشخاصی که سن 
اک در منازعات مسلحانه جلوگیری نمایند.نظامی و اشتر

حمایت در برابر انواع شکنجه، تعذیب، مجازات غیر انسانی، توهین آمیز و - ١٣
رفتارهای ظالمانه
میثاق حقوق طفل در اسالم ١٧ماده ٢کنوانسیون حقوق طفل، بند ٣٧این حق در ماده 

کنوانسـیون،  ٣مـاده  قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. مطابق ٧٩و ماده 
هیچ طفلـی  -کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند: الف
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نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرارگیرد. 
زیـر  اطفـالمجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی توان در مورد 

هیچ طفلی نباید به طور غیرقانونی و خود سرانه زندانی شـود.  -ل اعمال کرد. بسا١٨
دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن یک طفل می بایست مطابق با قانون باشد و به عنون 

آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ق جزای حبس را برای طفل (محکوم قانون حمایت حقوق طفل، بطور مطل٧٩ماده ٢بند 

قانون مذکور، مراجع ذیربط مکلف اند، هـر  ٨٠علیه) ممنوع دانسته است. مطابق ماده 
طفلی را که علیه او ادعا صورت گرفته یا مرتکب عملی شده که مطابق احکام قانون جرم 

ش پنداشته شده باشد، با وی طوری رفتار نمایند که با رشد، حس شـرف، کرامـت و ارز  
انسانی طفل سازگار باشد.

حق نگهداری طفل متخلف از قانون در مراحل نظارت، توقیف و حجز جدا - ١٤
از بزرگساالن

میثـاق  ١٩مـاده  ٣کنوانسیون حقوق طفل، جزء الف بند ٣٧این حق در جزء ج ماده 
٨١قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. ماده ٨١حقوق طفل در اسالم و ماده 

) وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط ١«(ن مذکور، در زمینه چنین تصریح نموده است: قانو
تحت توقیف و حجز را جدا از بزرگساالن نگهداری نمایند.اطفـالمکلف اند، 

تحت توقیف و حجز را مراقبت و به منظور اطفـال) مسئولین مراکز اصالح و تربیت ٢(
) مسـئولین  ٣سهیالت الزم را فراهم نماینـد. ( برگشت آنها به زندگی عادی اجتماعی، ت

مکلف اند به جز در حاالت اسـتثنایی، زمینـه تمـاس و    اطفـالمراکز اصالح و تربیت 
) مسئولین مراکز اصالح و تربیت مکلف ٤مالقات طفل را با فامیل وی محدود نسازند. (

عنداالقتضاء بـه  اند تا گزارش مبنی بر اصالح پذیری طفل و تطبیق دساتیر توصیه شده را
مکلف اند برای اطفـال) مسئولین مراکز اصالح و تربیت ٥محکمه مربوط ارائه نمایند. (

طفل تحت حجز، زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی، تعلیمی، حرفه ای، روحی و صـحی  
».را بادرنظرداشت اقتضای سن و جنس وی فراهم نماید
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حقوق طفل مظنون و متهم - ١٥
میثاق حقوق طفل در اسـالم و  ١٩کنوانسیون حقوق طفل، ماده ٤٠ه این حقوق در ماد

قانون حمایـت  ٨٢قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. ماده ٩١-٨٢ماده 
طفل مظنون، متهم و «حقوق طفل در رابطه به حقوق مظنون و متهم چنین صراحت دارد: 

حقوق ذیل می باشد:  ممثل قانونی وی با رعایت اصل مصالح علیای طفل، دارای
ـ مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودس-٢دانستن جرم نسبت داده شده، -١ رانه، ــ
ـ -٣ یرانسانی، ـمصئونیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غ
استفاده از حق سکوت، -٥استماع شهودی که به نفع وی ادای شهادت می نمایند. -٤
حق داشتن -٧و دسترسی به وکیل مدافع رایگان (مساعد حقوقی)، داشتن حق دفاع-٦

دارک دوسـیه،  ـدسترسی به اسناد و م-٨ترجمان در صورت ضرورت به طور رایگان، 
تعقیب عدلی بدون تـأخیر مطـابق   -١٠اعتراض بر اجراآت مراجع عدلی و قضایی، -٩

ایر قوانین شکلی بـرای  سایر حقوقی که در قانون اجراآت جزایی و س-١١احکام قانون، 
رسیدگی بدون تأخیر، عادالنه و بی طرفانه (فقره -١٣مظنون و متهم ذکر گردیده است، 

اظهار مطالب و ارائه دالیل بـه صـورت   -١٤قانون حمایت حقوق طفل)، ٨٣ماده ٢
ارائه اسـناد، مـدارک و شـهود،    -١٥قانون اجراآت جزایی)، ٧ماده ٥آزادانه (جزء 

هودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع استجواب از ش
ارتبـاط کتبـی یـا    -١٦قانون اجراآت جزایی)، ٧ماده ٦وی شهادت می دهند (جزء 

مـاده  ١٤شفاهی به صورت آزاد و محرم با نماینده قانونی خویش طبق احکام قانون (جزء 
قـانون  ٧ماده ١٧محاکمه (جزء حق حضور در جریان-١٧قانون اجراآت جزایی)، ٧

قـانون اجـراآت   ٧ماده ١٨اظهار کالم اخیر در محکمه (جزء -١٨اجراآت جزایی)، 
برائـت  -٢١قانون اجراآت جزایی)، ٧ماده ١٩حق جرح شهود ( جزء -١٩جزایی)، 

قانون اجراآت جزایی)، ٥کنوانسیون حقوق طفل و ماده ٤٠ماده ٢الذمه (جزء الف بند 
٤٠مـاده  ٧رمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل محاکمـه (جـزء   مح-٢٢

٨٨عدم مجبوریت طفل به ادای شهادت یا اقرار (مـاده  -٢٣کنوانسیون حقوق طفل)، 
قانون حمایت حقوق طفل).  



واسناد بین المللیداخلیحمایت های قانونی از طفل درحقوق  قضاء

٨٠

حقوق طفل مجنی علیه- ١٦
قانون حمایت حقوق طفل راجع به حقوق طفل مجنی علیه چنین صـراحت دارد:  ٩٠ماده 

-١فل مجنی علیه با رعایت اصل مصالح علیای طفل، دارای حقوق ذیل مـی باشـد:   ط«
دسترسی به خدمات صـحی  -٢حفظ محرمیت هویت مجنی علیه و کرامت انسانی وی، 

دسترسی به مراکز حمایوی، پرورشگاه ها یا سایر محالت مصئون -٣عاجل طور رایگان، 
پرداخت جبران خساره بـه  -٥حقوقی، داشتن وکیل مدافع یا مساعد-٤به موافقه وی، 

مراقبت مداوم -٧ادغام مجدد به خانواده و اجتماع، -٦مجنی علیه توسط مرتکب جرم، 
سایر حقوقی که در اسناد تقنینی پیش بینی گردیده است.  -٨از چگونگی وضعیت وی، 

ـ  ٩١مطابق ماده  ربط قانون حمایت حقوق طفل، وزارت ها و سایر ادارات دولتـی ذی
زیر سن هفت اطفـالمکلف اند به منظور حمایت از طفلی که مادر وی محبوس و دارای 

سالگی باشد، تدابیر الزم اتخاذ و آنها را مجزا از سایر محبوسین نگهداری نمایند. طفلـی  
که مادر وی محبوس است و به اساس نیاز با وی در محالت سلب آزادی به سر می بـرد،  

طبق احکام قانون محابس و توقیف خانه ها در مورد تغذیه، تهیه ادارۀ محبس مکلف است 
امکانات پرورش، آموزش و امور صحی وی تدابیر الزم را اتخاذ نماید.

حمایت در برابر خرید و فروش، اختطاف و قاچاق- ١٧
میثاق حقوق طفل در اسالم ١٧ماده ٢کنوانسیون حقوق طفل، بند ٣٥این حق در ماده 

قـانون  ٩٢قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی نموده اسـت. مـاده   ٩٣و ٩٢و مواد 
) خرید و فروش ١«(مذکور در مورد جلوگیری از خرید و فروش طفل چنین مشعر است: 

) دولت مکلف است از خرید و فروش طفل و ٢طفل و عضو بدن وی ممنوع می باشد، (
مرجع دیگری باشد، عضو بدون وی به هر نحو و توسط هرشخص ولو والدین طفل یا هر

جلوگیری نموده متخلف را طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار دهد. مطـابق مـاده   
این قانون، اختطاف و قاچاق طفل ممنوع می باشد. وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط ٩٣

به هر نحو و هر مقصدی که باشـد جلـوگیری   اطفـالمکلف اند، از اختطاف و قاچاق 
آسیب پذیر از ناحیه قاچاق انسان طبق احکـام  اطفـالنظور تأمین مصئونیت نموده و به م

قانون اقدامات الزم را اتخاذ نماید.
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در برابر فحشا و اعمال جنسیاطفـالحمایت از - ١٨
میثاق حقوق طفل در اسالم ١٧ماده ٣کنوانسیون حقوق طفل، بند ٣٤این حق در ماده 

قانون حمایت ٩٤طفل پیش بینی شده است. ماده قانون حمایت حقوق ٩٩–٩٤و مواد 
حقوق طفل در مورد منع اعمال خشونت آمیز و ناجایز علیه طفل چنـین صـراحت دارد:   

اعمال خشونت آمیز اعم ازجسمی یا روحی، آسیب رسانی یا بهره کشی، بی توجهی -١«
ه جنسی علیه و سهل انگاری، بدرفتاری، یا استثمار به شمول خرید و فروش و سوء استفاد

جلـوگیری  وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط مکلف اند به منظور -٢طفل منع می باشد. 
ماده تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.نیا١از اعمال مندرج فقره 

این قانون، وزارت ها و ادارات دولتی و غیردولتی ذیربط مکلف انـد  ٩٦مطابق ماده 
به شمول ترغیـب یـا   اطفـالسی و سوء استفاده جنسی از کلیه اشکال بهره برداری جن

مال ـجبر باالی آنها جهت اشتغال به هرنوع فعالیت جنسی یا استفاده در فحشا یا سایر اع
در نمایش فلم ها و تصـاویر جنسـی (پورنـورگرافی)    اطفـالنامشروع و یا استفاده از 

جلوگیری نمایند.  
نتیجه گیری

خالقی الگوهای رفتاری جامعه و با هدف تحقق امنیـت،  برای وصول ارزش ها و اصول ا
ثبات، توسعه و پیشرفت جامعه در چارچوب محیط خانواده به عنوان رکن اصلی اجتمـاع  
رعایت و حمایت از حقوق طفل ضروری است. کنوانسیون حقوق طفل، میثاق حقوق طفل 

ل، حقـوق طفـل را   در اسالم و قوانین داخلی افغانستان به ویژه قانون حمایت حقوق طف
مورد حمایت قرار داده است. حقوقی که یک طفل از آن برخوردار است عبارتند از: حق 
حیات، حق داشتن نام، داشتن تابعیت، حفظ هویت و نسب، ثبت تولد، تغذیه با شیر مادر، 
مصئونیت در برابر هرنوع تبعیض، حضانت و رضاعت، دسترسی بـه خـدمات صـحی،    

ی اجتماعی و حمایت در برابر اختطاف و قاچاق انسان.  استفاده از مراقبت ها
پیشنهادات

قـانون  ٩تشکیل کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل در اسرع وقت مطابق ماده .١
حمایت حقوق طفل.
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تهیه و تدوین پالیسی حمایت از حقوق طفل..٢
در سطح کشور و اتخاذ تدابیر وقـایوی  اطفـالمطالعه و ارزیابی مشکالت اساسی .٣

دفع آن.جهت
.اطفـالطرح و اجرای برنامه های آگاهی دهی عامه در رابطه به رعایت حقوق .٤
جمع آوری احصائیه و ارقام طفل آسیب پذیر، بی جا شده، کارگر، معلول، متعلم و .٥

متخلف از قانون و بی سرپرست به تفکیک جنسیت.اطفـال
تطبیق بهتـر احکـام   تهیه و تدوین مقرره، لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور.٦

قانون حقوق طفل.
اتخاذ تدابیر الزم در قسمت تداوی و بازتوانی و حفاظت طفل قربانی.٧
اتخاذ تدابیرالزم در قسمت حمایت اجتماعی و بازتوانی طفل معلول..٨
.اطفـالایجاد بیمه اجتماعی برای .٩

یه تأسیس صندوق رفاهی توسط وزارت کار و امور اجتماعی به همکازی وزارت مال.١٠
معلول.اطفـالو اشخاص خیر فرض حمایت از 

منابع و مآخذ
الف) کتب و مقاالت فارسی

بررسی حق حیات، حیثیت و کرامت انسانی در قانون مجـازات،  «امیرزاده، ایمان، .١
مجله کانون وکال.  

بختیاری، محمداشرف؛ بختیاری، محمد الیاس، حقیقت یابی ونقش علـوم عـدلی،   .٢
.١، ج ١٣٩٧ابستان ، ت١کابل، نشرواژه، چ 

ب) قوانین داخلی
.١٣٨٢، سال ٨١٨وزارت عدلیه، قانون اساسی، جریده رسمی شماره .١
، تـاریخ  ١٣٣٤، قانون حمایت حقوق طفل، جریده رسمی شماره ---------.٢

.١٣٩٧حوت ٢٠نشر 
.١٣٥٥، قانون مدنی، سال ---------.٣
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، تاریخ نشر ١١٣٠، جریده رسمی شماره اطفـال، قانون سرپرسی ---------.٤
.١٣٩٣حمل سال ٢٣

، تـاریخ  ١١٥٤، قانون ثبت احوال نفوس، جریده رسمی شـماره  ---------.٥
.١٣٩٣/ ٢٥/٩نشر 

، قانون تابعیت،  ---------.٦
ثـور  ٢٥، تاریخ نشـر  ١٢٦٠، کود جزا، جریده رسمی شماره ---------.٧

١٣٩٦.
ب) اسناد بین المللی

کنوانسیون حقوق طفل..١
ر اسالممیثاق حقوق طفل د.٢
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لیکنه: قضاوتمل عنایت اهللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)١٢(

فهرست:

٨٤.......................................مکتب) الجددالمعطلة(وونکونروتنود: میدو
٨٧..........................................................مکتب) ةیالوسط(الرومند: میدر

دویم: د نوترو نوونکو (المعطلة الجدد) مکتب
دا هغه له ده چې د اسالمي شریعت د موخو او د دین د روح په پلمه د قرآنکریم جزئي 

ی شکل نه دی او دین او صحیح نبوي احادیث پدې دلیل نوي چې دین جوهر دصنصو
حقیقت دی صورت نه دی، دوي صحیح احادیث ردوي، اصالً په واقعیت کې دوي 

ویالت کوي، اسراف کوي، أصحیح او ضعیف حدیث هم نه پېژني، په قرآنکریم کې ت
کلمات له خپلو اصلي ایونو بل لوري ته وي، په متشابهاتو باندې تمسک کوي او د 

نوت دعوی کوي چې په واقعیت کې غربیت او له دین محکماتو خه مخ اوي، دوي د
١خه اولو ته بلنه کوي.

ت کولو په نامه داسې نوي ویا چې اهمدوي نصوص د خلکو د مصلحتونو د مراع
شریعت د خلکو د مصلحتونو ماتولو لپاره راغلی وي، دوي په خپلو دغو کنو سره فکر 

اسالمي شریعت موخو ته پاملرنه کوي او د کوي چې له شریعت خه نه دي وتلي، بلکې د 

.۴۰ووره! دراسة  في مقاصد الشریعة، ١
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که د شکل او صورت ساتنه يې نه وي کې، که ه همهغه د روح او جوهر ساتنه کوي، 
دوي د اسالمي شریعت د موخو تر سیوري الندې هه کوي چې اسالمي فقه او د هغې د 

ه خپل اصولو علم له منه یوسي او یوازې په موخو بسنه وکي، لکه رنه چې دوي پ
پراخ تفسیر سره د لیبرالي او مارکسي تغریب او د نوترو حرکتونو غوتنو ته 

١مشروعیت ورکوي.

:٢ددې مکتب اننې او په کومو شیانو چې تمرکز کوي په الندې توه دي
دوي د اسالمي شریعت په مصادرو، اصولو، احکامو او فقه باندې هې نه پوهېي، آن -۱

ينې آیتونه په سمه توه نشي لوستالی او د نبوي احادیثو او علم په تردې چې د قرآنکریم
ر کې خو په هې نه دي خبر، همداره په فقه او د هغې د اصولو په علم او عربي باندې 

بېخي علم نه لري.
ت لري چې قول واندې کي.أله علم پر ته دا جر-۲
کي لو پېروي کوي او دوي لندن، د غرب د لیبرالي سرمایه داري او مارکسي اشترا-۳

پاریس، مسکو او یا واشنن قبول کي دي.
ق د وحې پر منطق لو ي، دوي وايي کله چې عقل د کوم مصلحت طدوي د عقل من-۴

وي مو یې ې پر لور مو ته الروونه وکي ولو که هغه د آیت او حدیث سره په کر ک
یث زمو د مصلحتونو د نولو هو نه لري او نه حاداید ترالسه کو که چې آیتونه او با

 د په اهللا جل جالله پر مو ی دی، بلکې هغه پر مودین کې کوم حرج او تکلیف ای
 ېري چې عمر رضي اهللا عنه، د مصلحتونو پر بنسلري، دوي ان آسانتیا او پراخوالي هو

ی، پداسې حال هلته شریعت دينصوص نولي دي، دوي وايي: چېرته چې مصلحت و
کې چې باید داسې وویل شي: چېرته چې شریعت وي هلته مصحلت دی.

و خه د متشابهاتو پېروي کوي او محکمات پرېدي او صدوي د تل لپاره د نصو-۵
هېکله په محکماتو سره متشابهات نه ردوي.

.۸۶مخکن مرجع، ١
.۹۳ووره! مخکن مرجع، ٢
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:١ددې لې دریونه او نظریات په الندې توه دي
حه توه لکه رنه یې چې وینه، مرداره او د خنزیر اهللا جل جالله شراب په صری-۱

نه دي حرام کي.،غوه حرامه کې
د ېری دالیلو پر م وايي چې سود حرام نه دی، دوي هغه سود حرام ي چې -۲

استهالکي وي پدې مانا چې ه ونه لري، لکه یو وک چې له بانک خه پور انته د 
سې ورته کارونو لپاره واخلي، نه هغه سود چې د کور جوولو، جامو اخېستلو او دا

سودار او ې لپاره وي لکه یو وک چې بانک خه پور ددې لپاره واخلي چې پر 
هغې ودان د کرایې لپاره جوه کي او په یاده کرایه باندې بیا خپل پور خالص کي، بل 

هم کوي چې هغه سود حرام دی چې و چنده وي.ه دوي دا خبر
اب له هغو عاداتو او تقلیدونو خه شمېري چې د ای او زمانې په تغییر سره حج-۳

تغییر کوي او پر پرده دارو میرمنو باندې مسخرې کوي.
د دوي له فلسفې خه دا هم ده چې هه کوي ترو شرعي قطعیات، احتمال لرونکو -۴

چې د اختالف چارو ته وروي، آن تردې چې د امت لپاره داسې ثابت ه پاتې نه شي
پرمهال هغه ته رجوع وکي، د دوي له نظره ثابت شیان، عقاید، اخالقي او ولنیز یقیني 

ارزتونه د تغییر و دي، حتی اسالم هم د دوي له نظره د تغییر و دی.
دوي دا تائیدوي چې ه دې د خلکو امامت او د جمعې ورې خطبه واندې کي.-۵
 خلک له کاره وباسي، زکات خلک ل ته هوي، روژه ينې د دوي وايي: لمون-۶

السته راونې کموي او حج زمو له غریبانو خه هغه ه اخلي چې مو ورته اتیا لرو.
له دوي خه ینې نور بیا وايي: له عبادت او بند خه موخه د نفسونو پاکوالی -۷

خه رسېدالی شو.دی، چې دې موخې ته مو له نورو الرو هم پرته له عبادت 
دوي له شرعي حدودو او سزاانو خه پدې دلیل مخ اوي چې عمر رضي اهللا عنه، -۸

د غال حد نولی و.

او له هغې وروسته.۱۲۱-۱۲۰مخکن مرجع، ١
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دریم: د منالرو (الوسطیة) مکتب
د کلي موخو صددې مکتب منالریتوب له دې خه ېر ه جوتېي چې، جزئي نصو

و د ظاهر او د الفاظو د صدا کوي، د نصوسره تي او د جزئیاتو مانا د کلیاتو په را کې پې
و په اهمال او له صحرفي تمسک په پېرو کې زیادت نه کوي لکه رنه چې د نصو

برخه کې له تفریط خه ان ساتي، دوي په دې باور لري چې په هغوي خه د مخ اونې 
شرعي حکمونه د حکمت سره سم معلل دي او علتونه یې د خلق اهللا د مصحلتونو پر 

١بنس وال دي.

:٢ددې مکتب اننې او په کومو شیانو چې تمرکز کوي په الندې توه دي
دوي د شریعت په حکمت باور لري، چې همدغه شریعت په خپله لمن کې د خلق اهللا -۱

مصالح رانغاي، پدې مانا چې اسالمي شریعت چې هر حکم وضع کی د یوې انې 
یا او آخرت کې د خلق اهللا مصالحو ته تحقق ورکوي او موخې د تحقق لپاره دی، چې په دن

سوچه بند له چارو پرته شونې ده چې وپېژندل شي، بلکې مناسبه ده چې ددغه موخې 
دغه موخې ددې لپاره وپېژندل شي چې د یو لوري خه احکام پرې درول کېي او له بلې 

لوري نه زونه پرې اه کېي.
اسبابو او حاالتو په را کې وپېژندل شي، همدارنه نص باید د نص مانا باید د هغې د-۲

د هغې د سیاق او د نزول اسبابو که چېرته آیت وي او که چېرته حدیث شریف وي د هغې 
د رات اسبابو په را کې ولوستل شي او په ورته توه دې هغه حاالت او مناسبتونه په ه 

، ترو مدرس د مقصود په پوهه کې توه وپېژندل شي چې حدیث یې له کبله راغلی
پداسې توه ویه نشي چې له نص خه هغه حکم واخلي چې نص د هغې قصد نه لري او 

نه ترې مراد وي.
د ثابتو موخو او تغییر منونکو وسایلو ترمن توپیر، پدې مانا وک چې د اسالمي -۳

بره ه روانه کېي شریعت په حکمونو، امرونو او نهې (منع) کې فکر کوي هغه ته دا خ

.۱۳۷ووره! دراسة في مقاصد الشریعة، ١
.۱۶۸وما بعدها الی ۱۳۸مخکن مرجع، ٢
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چې د اسالمي شریعت خه ینې داسې ه دي چې مطلوبه اصل چې هماغه د شارع 
موخه ده مو ته ثابتوي او د هغې د تحقق لپاره کومه وسیله نه په وته کوي، که چې 
وسایل تغییر منونکي او د زمان، مکان، عرف او د ولنیزو، سوداریزو او سیاسي حاالتو په 

ه په کې تغییر راي.تغییر سر
دلته دا خبر اینه ده چې موخې باید وسایل و نه ري، د نمونې په توه ينې خلک وايي 
له بند خه موخه د نفس تهذیب دی، نو که په هره شونې الره د نفس تهذیب السته 

راغی بیا بند ته اتیا نشته.
۴- اندې باید د نص په مقصود باندېکه چې د هر د حکم له کولو و ،نه وشيې

مجتهد لپاره اینه ده چې د شارع په مقصود باندې ان پوه کي، هغه که امر وي او که 
نهې، ترو په مسایلو کې صحیح حکم ورکي، نو جوته شوه چې موخې د حکمونو په 
توجیه کولو په واجبوالی او مستحبوالی البته په امرونو، همدارنه په تحریم او کراهیت کې 
په منهیاتو کې او له دوي پرته په نورو کې د حاللوالي او اباحت ر کې انی ای 

لري.
دا ناشونې ده چې یو شی د ضروریاتو له لې خه وي چې ژوند دې له هغې پرته -۵

د یناشونی وي او حکم دې یوازې استحباب یا اباحت وي، دا هم ناشونې ده چې یو ش
نکی وي او حکم دې یوازې کراهیت وي، وروریاتو باطلوضروریاتو سره په کر یا د ض

نکو له لې خه وي او وهمدا شان دا هم ناشونې ده چې یو شی دې د تحسینیاتو او بشپو
حکم دې واجب او فرض وي.

د هره په اه برابره او منالرې نظریه لرونکي دي، هغه که دیني چارې وي او که -۶
ن، ژوند، فرد او ولنې په اه منالرې نظریه لري.دنیاوي، همدارنه د ن، انسا

۷- ای او حاالتو سره تغییر منونکو شیانو ترمن ،د شرعي ثابتو شیانو او د زمانې
مناسبت، پداسې توه چې د شرعي ثابتو شیانو ک  آن دومره تنه ده چې هلته اجتهاد، 

الره نشي موندلی، لکه عقاید، د اسالم ر ت او پرمختکنونه، غوره والی، باطني او نو
ظاهري محرمات او شرعي قطعي حکمونه، ددې چارو ک که ېره تنه او تغییر 
منونکې نه ده چې دا چارې د امت پر هویت، ذات او اننو داللت او له انحالل خه د 
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دوي پرته جزئي او فرعي لهامت ساتنه کوي او په همدې سره د امت یووالی راغلی، چې 
ر منونکي دي چې اجتهاد، نوت او پرمخت ته په کې ای شته.یمونه تغیحک
د عباداتو او معامالتو ماناانو ته پر کتنه کې توپير، پدې مانا چې اصل په عباداتو کې -۸

سوچه بند او د نص پېروي ده، خو په معامالتو کې اصل ماناانو او موخو ته کتنه ده.
ایکه یو له بل سره، همدا رنه د دوي تل د ژوندانه و او حکمونو صد شرعي نصو-۹

او زمانې د واقعیتونو سره.
د آسانتیاوو لیکې جوول او پر خلکو آسانتیا راوستل.-۱۰
خلکو سره د بحث او نرم دروازه خالصول.-۱۱

ددې لې مسایل او فتوا انې په الندې توه دي:
دا ده چې په ظاهري ېره کې مسلمان د د یرې حکم: د شارع موخه له یرې خه -۱

غېر مسلمان سره مخالفت وکي، ترو مسلمان لره یوه اننه وي، چې له نورو امتونو 
خه یې توپیر وشي، بناًء له بشپ دقت خه وروسته یره پرېودل د تحسینیاتو او 

نه دا نکو چارو له لې خه شمېرل کېي، چې تکمیلي موخه ورته ویل کېي، وبشپو
چې بنسیزه موخه یې وو، همدارنه فرض او واجب وصف هم نشو ورکوالی بلکې 

١مناسبه ده چې مستحب او مندوب حکم ورکو.

حدیث شریف موخه: حدیث شریف کې راغلي چې امامان به له » ٢األئمة من قریش«د -۲
قریشو مرتبې، قریشو خه وي، دلته نبي کریم صلی اهللا علیه وسلم په هماغه زمانه کې د

قومي جوت او زور ته پر کتنه دا شرط لې وه چې امامان او واکمنان باید له قریشو 
خه واکل شي، ترو یې نور مسلمانان په ه توه پېروي وکي او د یووالي المل 
وري چې هماغسې وشول، اما زمو په زمانه کې هغه د قومیت نظریه د لو پر نظریه 

٣زادو اکنو په وسیله خپل مشر اکي.آکثریت خلک د ې ابدله شوه چ

.۱۵۸-۱۵۷ووره! دراسة في مقاصد الشریعة، ١
.۳۵۰۰صحیح البخاري، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، رقم الحدیث: ٢
.۱۷۱دراسة في مقاصد الشریعة، ٣
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د شوری اصل: شارع د شوری اکلو لپاره کومه انې تالره ددې لپاره نه ده -۳
غوره کې، چې امت دې د زمانې، ای او حاالتو پرکتنه خپله واکي، همدا المل و چې د 

وپیر کوي، چې زمو په زمانه لور ونو اسالمي خلیفه انو د اکلو الره یو له بل سره ت
کې د خلیفه اکلو لپاره ممکن غوره الره د اکنو الره وي لکه رنه چې په دیموکراتیکو 
نظامونو کې دا چاره ترسره کېي او پدې الره کې مو کوالی شو چې د وخت او حاالتو 

واکو په ورکوونکو لپاره داسې شرطونهاندانو لپاره او همدارنه د رایوسره سم د نوم
١کومو چې د ولو خلکو او نظام خیر وي.

دوي دېته اجازه ورکوي چې په غربي دولتونو کې خلک اقامة (د استونې حق) -۴
ترالسه کي: اما پدې شرط چې مسلمانانو لره په کې د دیني چارو د اداء کولو ازادي 

أنا بریء «مايي: شتون ولري، دوي دا حدیث شریف چې نبي کریم صلی اهللا علیه وسلم فر
ژباه: زه له هر هغه مسلمان خه بېزاره یم » ٢من کل مسلم یقیم بین أظهر  المشرکین

چې د مشرکانو ترشا اوسېي.
دوي وايي چې دا حدیث د هغه چا په اه ویل شوی چې باید د مشرکانو له خاورې خه د 

ا چې له حربیانو سره نبي کریم صلی اهللا علیه وسلم د مالت په موخه هجرت وکي، یا د
اوسېي او یا دا مانا چې نبي کریم صلی اهللا علیه وسلم وايي: زه د دوي له وينې خه 
بېزاره يم چې کله دوي قتل شي، که دوي په لوی الس انونه پدې چارې سره مر ته 

رې کي چې حدیث هم په همدې یواندې کي دي او له اسالمي دولت ه یې انونه ل
٣دی.اه راغلی

.۱۷۵مخکن مرجع، ١
سنن الترمذي، کتاب السیر عن رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم، باب ما جاء في کراهیة المقام ٢

.۱۶۰۴بین أظهر المشرکین، رقم الحدیث: 
٣۱۶۹-۱۶۸وره! دراسة في مقاصد الشریعة، و.
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انوع یمین (سوگند)
اثباتی .  قضایی وسوگند قضایی یاردوقسم است سوگند التزامی یا غیرسوگند ب

سوگند التزامی (غیر قضایی) - مبحث اول 
سوگند التزامی عبارت از سوگندی است که در آن شخصی با رعایت شـکلیات خـاص    
ملتزم می شود که وظیفه یا اقدام معینی را که ازاو خواسته شده به بهترین وجه ممکن انجام 

چنین سـوگندی را  کـه   دهد . سوگند شاهد وحکم پیش از وظیفه ازاین قبیل است . هم
نمایندگان مجلس ، وزراء ، ریس جمهور ، وقضات به هنگام تصدی امور بیان می کننـد  

قضایی نیز یاد ی از حقوق دانان آن را سوگند غیرازنمونه های همین سوگند است که برخ
کرده اند . این سوگند خارج از مبحث ماست که بنام یمین العقدنیزیادمی شـودو بطـور   

ن ذکر کردیم . خلص ازآ
سوگند قضائی وانواع آن : - مبحث دوم 

سوگند قضایی که بنام سوگند اثباتی نیز یاد می شود عبارت از سوگندی است که مـدعی  
در محکمه باتشریفات معین ، واقعیتی را که به سود اواست تائید میکند . ایـن سـوگند   

وگند قضایی یاد می شـود .  رد وبه همین جهت ، سیاعتبار خودرا ازتشریفات قضایی میگ
١سوگند قضایی به دونوع تقسیم می شود که عبارت اند از سوگند قاطع وسوگند متمم:

سوگند قاطع :- گفتاراول 
تعریف: سوگند قاطع عبارت از سوگندی است که مدعی میتواند در صورت انکـار  -الف

تاسوگند یاد نماید که مدعی علیه ونداشتن سایر وسیله اثبات دعوای از مدعی علیه بخواهد
مدعی علیه حق مدعی را پرداخته است ویا مدعی برمدعی علیه هیچ حـق نـدارد . ایـن    

مجلـة االحکـام   ١٦٨١الحکام بنام تحلیف نامیده شده است . مـاده  ة اسوگند در مجل
تحلیف آن است که یکی از متخاصمین به سوگند « درتعریف این نوع سوگند می گوید : 

».دمکلف ساخته شو

٥٥٤، ص١نظام الدین عبداهللا ، شرح قانون مدنی ، ج -١٠
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ام عاجزشدن مدعی از ارایۀ سایر وسایل اثبات دعوی: طبق ماده سوگند قاطع به هنگ-ب
هرگاه مدعی از ارایه وسایل ومدارک اثباتیه دیگر درمحکمه عاجز بماند :«ق.ا.م.م ٣٤٠

مدعی مدعی میتواند به مدعی علیه توجیه سوگند نماید در این صورت محکمه به اثر مطالبه
. زیرا ، چنانچه گفته شد م این ماده از فقه گرفته شده استحک.». میدهد علیه را سوگند 

، طبق فقه هرگاه مدعی فاقد سایر وسایل اثبات باشد ، میتواند از محکمه سوگند مـدعی  
البینه علی المدعی والیمین « علیه را مطالبه نماید . پیامبر (ص) دراین مورد فرموده است :

.».دعی وقسم برمنکراست مشهود بر« ١».علی المنکر
: من ویـک  عث بن قیس روایت کرده اند که گفت، امام بخاری وامام مسلم از اشهمچنین

(ص)اقامه دعوی نمودیم. پیامبرنزد مرد باهم درباره یک چاه آب نزاع وخصومت داشتیم و
: گفتم».یاتودوگواه بیاور ویا اوسوگند یاد کند.« ».شاهداک اویمینه :« (ص) فرمودپیامبر

من حلف علی یمین یقتطـع بهـا   «اوسوگند یاد میکند وپروایی ندارد. پیامبر(ص) فرمود:
هرکس سوگند یاد کنـد وبخواهـد   « ٢».انمری مسلم لقی اهللا وهوه علیه غضبال أـم

ـ  ، اوخدانـد(ج) را مالقـات   ال مـرد مسـلمانی را از آن خـود کنـد    باسوگندش مـ
».                                                        د نمیکند،مگراینکه خداوند(ج) براوخشمناک باش

شرایط سوگند قاطع- ج
فقهاء شش شرط راجهت صحت سوگند ضروری میدانند:

، بالغ باشد. بنابرین، سـوگند صـبی  : عاقل ویعنی؛ )مکلف(سوگندخورندهاینکه حالف-١
مجنون، نایم ومستکره صحیح نیست .                                     

مقر، بـه حـق   . بنابرین، درصورت که مدعی علیه مدعی علیه منکر حق مدعی باشد-٢
، ضرورت به حلف نیست.  مدعی باشد

مجلـة االحکـام   ١٧٤٢. ماده بخواهد که منکر حق را سوگند دهدمدعی از قاضی-٣
[...]»ب خصم سوگند داده نمی شود مدعی بدون طل« حکم مینماید که !دراین مورد 

حدیث حسن رواه البیهقی عن بن عباس. وبعضه فی ال صحیحین                                                                          -١١
رواه المسلم والبخاری عن اشعث بن قیس .                                                                             -١٢
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ق.ا.م.م درین مورد حکم مینماید که : ٣٥٤درادای سوگند نیابت جواز ندارد . ماده -٤
ق.ا.م.م درایـن مـورد حکـم    ٣٤٤همچنین ماده » درادای سوگند نیابت جواز ندارد «

ـ « مینماید  اع قبول سوگند یا نکول از سوگند به شخص مدعی علیه مربوط است به  امتن
بنابراین ، وکیل نمیتوانـد بـه نیابـت    ». وکیل ازسوگند ونکول وی اثری مرتب نیست 

وکیل قیم به نیابت از صبی ومحجورعلیه درمحکمه قسم اداء نمایـد.  وازموکل و وصی 
مجلة االحکام دراین مورد ١٧٤٥اما، نیابت درسوگند دادن ( تحلیف) جواز دارد . ماده 

ت درتحلیف ( سوگند دادن ) جواز دارد اما، نیابت درسـوگند نیاب« تصریح مینماید که : 
انند خصم خودرا سوگند دهنـد .  ، وکالی دعوی میتوخوردن جاری نمی گردد.  بنابراین

اگر قسم به موکل ایشان راجع گردد ، تحلیف بالذات به موکل الزم می شود ویمـین  اما، 
».  وکالی ایشان صحت ندارد

نی وحقوق العبـدی جـواز دارد . بنـابراین ، سـوگند     سوگند صرف در مسایل مد-٥
درمسایل متعلق به حق اهللا از قبیل : حدود وقصاص جواز ندارد .

واقعه مخالف نظام وآداب عامه نباشد : طبق ق.م. سوگند درهمه منازعات مدنی جواز -٦
وصـیت  دارد مگر اینکه واقعه مخالف نظام یا آداب عامه باشد ، مانند : سوگند در مورد 

برمازاد ثلث مال موصی ، توجیه سوگند در مورد اجاره فاحشه خانه ، قمارخانه وامثال این 
١ها جواز ندارد. زیرا ،دراین مورد مخالف نظام وآداب عامه هستند.

سوگند درحقوقی صورت پذیرد که اقرار در آن جواز دارد . زیرا، پیامبر(ص) درایـن  -٧
شهود برمدعی وقسـم  « ٢».المدعی والیمین علی المنکرالبینه علی :« مورد فرموده است 

قرار درآن جـواز نـدارد، صـحیح    بنابراین ، سوگند درمورد حقوقی که ا» برمنکراست 
. درنتیجه ، اقراروصی ، وکیل ووصی درمورد حقوق غیرصحیح نیست . نیست

٥١٤-٥١٣صص ٦الدوکتور وهبه الزحیلی الفقه االسالمی وادلته ، ج -١٣
ــن   -١٤ ــن ب ــی ع ــن رواه البیهق ــدیث حس ــحیحین                                                                        ح ــی الص ــه ف ــاس. وبعض عب
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سم . بنابراین ، قسم ونکول ازقرمحکمه ودر مجلس قضاء صورت پذیرداینکه قسم د-٨
قسم « ق.م. دراین مورد حکم مینماید که : ١٠١٧درخارج ازمحکمه اعتبار ندارد . ماده 

ق.ا.م.م کـه ترجمـه مـاده    ٣٤٣همچنین ، ماده ».ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد.
سوگند یا نکول از سـوگند  :« مجلة االحکام است دراین مورد حکم مینماید که ١٧٤٤

عالوه بردومواد مذکور ، این .». مقام وی اعتبار دارد در محکمه به حضور خصم یا قایم
محکمه مدعی علیه را با اساس مطالبه .« ق.ا.م.م که تصریح مینماید ٣٥٣شرط رااز ماده 

نیزمیتوان استنباط کرد.  » مدعی به اسم ذاتیه اهللا یکمرتبه بدون تکرار سوگند میدهد 
ق.م ١٠١٨قعه شده باشد . مـاده  اینکه درسوگند قاطع خود حالف موجب ایجاد وا-٩

درقسم قاطع ، شرط است که قسم بنابه واقعه وعملـی  « دراین مورد حکم مینماید که : 
باشدکه خود شخص سوگند کننده ، آنرا ایجاد نموده باشد واگر سوگند به عمل غیر باشد 

ـ ١٧٤٨حکم این ماده ترجمه ماده .» ، قسم به علم داده نمی شود  ت مجلة االحکام اس
ات به عمـل  اگر شخص به فعل خود سوگند یاد نماید ، وی قسم بت« که حکم مینماید : 

میاورد ؛ یعنی : چنین قسم اداء مینماید که: این چیزچنین است ویا چنین نیست . اما، اگر 
به فعل غیر حلف نماید به این معنی است که به عدم علم سوگند اداء مینماید یعنی به عدم 

١.»علم به این شی سوگند اداء مینماید 

یه مینماید تابرعلم وعدم علم خـود  قسم به علم قسمی است که قاضی آنرا به خصوم توج
، اگـر  استعمال میگردد. به عنوان مثالقسم یاد نماید . این نوع قسم اکثر درقسمت ورثه

ووسیله اثبات دعوای کسی ازمدرک دینی که برمتوفی دارد خالف ورثه اقامه دعوی نماید
نحوه اداء می گردد ، می تواند ورثه را قسم به علم بدهد . قسم به علم به این نداشته باشد

درصورتیکه ورثه قسم خـورد  نیستی که پدرت از من قرضدار نیست.که ! باهللا که توعالم 
، دعـوی را  ویا خبر ندارم، درین صورت مدعیکه نمیدانم که پدرم از شما قرضدار است

اگر اقرارکرد محکوم علیه قرار میگیرد. قسم بـه  . اما،وورثه ، برنده دعوی میشودمیبازد
مجلة االحکام به آن اشاره شده اسـت ،  ١٧٤٨ق.م وماده ١٠١٨چنانچه درماده علم 

٥٥٧ص ١نظام الدین عبداهللا ، شرح قانون مدنی ، ج -١٥
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، قسم به علم رد که ناشی از عمل خود شخص نباشد. بنابریندرموضوعات صورت می پذی
١آن است که مدعی علیه برعدم علم خود راجع به حقیقت دعوی مدعی سوگند یاد نماید.

مجلة االحکام دراین ١٧٤٧ورت پذیرد . ماده اینکه سوگند بعد از مطالبه قاضی ص–١٠
هرگاه مدعی علیه قبل ازاینکه قاضی اورا مکلف به سوگند نمایـد ،  « مورد حکم مینماید. 

دراثر مطالبه مدعی سوگند بعمل آورد این سوگند اعتبار ندارد . والزم است قاضی باردیگر 
».اورا سوگند دهد

آثار سوگند قاطع:- د
سوگند را با رعایت شرایط وبه نحوی که توضیح گردید متوجه مدعی علیه زمانیکه مدعی

، ردآن به مـدعی  را انجام خواهد داد. ادای سوگندنماید ، مدعی حتماً یکی ازاین سه امر
موجد آثار معین است. ، رد وامتناع ازادای آن ناع از سوگند. هریک ازادای سوگندویا امت
بصورت جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم .، هریک ازا ین موارد را بنابرین

ادای سوگند توسط مدعی علیه : طبق فقه درصورتی که مدعی بـه برائـت الذمـه    -١
خودسوگند یادکند، دعوی مدعی مردود شناخته می شود ودراین موضـوع هـیچ نـوع    

ـ ٣٤١ماده ٢اختالفی میان فقهاء وجود ندارد. م ق.ا.م.م. بااقتباس از فقه دراین مورد حک
ه سوگند نمود دعوی مدعی رد گردیده به قطـع  مهرگاه مدعی علیه درمحک« :مینماید که

که مدعی بخواهد بعـداز  یباوجود این ، درصورت». خصومت فعلی حکم صادر می شود.
ادای سوگند توسط مدعی علیه ، بینه ارایه نماید ، درباره صحت وعدم صحت قبول وعدم 

.م وق.ا.م.م سکوت اختیار نموده اند ودر فقه نیـز در  قبول چنین بینه ای توسط قاضی ق
این باره سه نظریه وجود دارد :  

ـــ امام ابوحنیفه (رح) ، امام شافعی (رح) وامام حنبل (رح) براین نظراندکه : چـون  
سوگند حجت ضعیف است ونمیتواند نزاع را قطع وفصل کند بنـابرین بینـه پـس از آن    

ه دلیل اصلی وسوگند قایم مقام آن است وباوجود دلیل اصـلی  پذیرفته می شود. زیرا ، بین

١٣٢و١٣١اثبات دردعاوی مدنی ، صص پوهندوی محمد عالم ظریف ، وسایل-١٦
٥٢٣، ص ٦الدوکتور وهبه الزحیلی ،الفقه االسالمی وادلته ، ج -١٧
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شایسـته اسـت   «اند.عمربن خطاب (رض) گفته است : جای برای قایم مقام آن باقی نمیم
.». سوگند دروغ با بینه راست مردود شود 

عده از قاضیان سلف نیز ازاین نظرپیروی کرده اند . بخاری ازطاووس ، ابـراهیم نخعـی   
.». تین ، سزاوارتر ازسوگند دروغ استگواه راس« ده است که گفته اند : وشریح نقل کر

اما ، مجلة االحکام دراین مورد صراحت ندارد . این امر دوعلت دارد نخست این که بـه  
عقیده  امام ابوحنیفه (رح) سوگند مدعی علیه زمانی پذیرفته می شود که مـدعی از اقامـه   

هرگاه مدعی بگویـد  « مجلة االحکام صراحت دارد: دلیل عاجز باشد ودوم اینکه طوریکه
من گواه ندارم وپس گواه بیاورد یا بگوید من جز فالنی گواهی دیگری ندارم وبعد گـواه  

)١٧٥٣ماده » ( دیگری معرفی نماید ، ازاو پذیرفته نخواهد شد.
ح ــ امام مالک (رح) براین نظر است که : اقامه بینه بعداز سوگند مدعی علیـه صـحی  

ز وجود گواهـان اطـالع   است به  شرط که مدعی پیش ازپیشنهاد سوگند به مدعی علیه ا
که مدعی ازوجود گواهان مطلع باشد وترجیح دهد کـه  ی. بنابرین  درصورتنداشته باشد

، چنین بینه ای پیشنهاد سوگند به مدعی علیه نماید سپس برای اثبات دعوی بینه ارایه نماید
خی از پیروان امام شافعی (رح) مثل امام غزالی (رح) ودیگران نیز به . برقابل پذیرش نیست

این عقیده اند. 
، ابن ابی لیلی وابوعبید براین نظراندکه: سوگند مدعی علیه دعـوی را  ــ  فقهای ظاهریه

نسبت به حقی فیصله میکند وحق مدعی را منتفی می سازد . بنابرین استماع شهادت شهود
همان طوریکه راستی گفتار مدعی باشـهادت  « یرفته نمی شود. زیراذکه منتفی شده است پ

شهود ثابت میگردد واز این حالت به سوگندمدعی علیه توجه صورت نمیگیرد، سـپس از  
١سوگند مدعی علیه نیزحق برجانب اوست وبرشهادت شهود اثری  مرتب نیست .

نیفه (رح) ، امام شـافعی(رح)  درباره ارایه بینه بعدازسوگند مدعی علیه ق.م نظر امام ابوح
ق.م دراین مورد حکم مینماید ١٠٢١وامام احمدحنبل (رح) را اختیار نموده است . ماده 

٥٢٣ص ٦همان ، ج -١٨
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هرگاه درحکم جزایی ، کذب قسم ثابت شود ، شخص متضرر از قسم میتواند بدون «که: 
اینکه حق وی در اعتراض برحکم صادره خالف او اخالل گردد ، جبران خساره مطالبـه  

»  اید.نم
ازمفاد این ماده بنحوی استنباط می گردد که : مدعی میتواند بعد از سوگند مدعی علیه که 
در هر مرحله ازدعوای قبل از صدور حکم جواز دارد ، بینه ارایه نماید . درصورت اثبات 

کذب سوگند مدعی علیه ، آثار ذیل برآن مرتب میگردد .  
) هرگـاه در دعـوی   ١« (قانون جـزاء :  فقره های اول ودوم٣٨٩طبق صراحت ماده 

قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد وبه ناحق قسم ارایه نماید ، بـرحبس  
) شخصی که بعداز قسم دروغ قبل ٢متوسط که ازدوسال کمترنباشد محکوم میگردد ، و(

»از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید ، به جزاء محکوم نمیگردد.
عدم سقوط حق دعوی مدنی :

صدور حکم جزایی مبنی بر حبس مدعی علیه ای که بردروغ قسم ارایه کـرده اسـت ،   
. بنابرین ، مدعی میتواندبعد از صـدور حکـم   جب سقوط دعوای مدنی مدعی نمیگرددمو

جزایی دعوی مدنی را مجدداً اقامه نماید .
پرداخت جبران خساره به مدعی :

اثبات آن ، مدعی میتواند جبران خساره ناشی ازدعـوی وضـایع   درصورت قسم دروغ و
١وقت رانیز ازمدعی علیه که به دروغ سوگند ارایه نموده است مطالبه نماید.

نکول مدعی علیه ازسوگند: نکول درلغت به معنی امتناع ورزیدن ازسـوگند ، خـود   -٢
امتناع ازسـوگند  داری از  پاسخ گفتن است ودراصطالح فقهی وحقوقی نکول عبارت از

، درفقـه  وگند واثری که بر آن مرتب می شـود درصورت نکول مدعی علیه از س٢است.
نظریات متفاوت وجود دارد: درمذهب امام ابوحنیفه(رح): اگرمدعی علیه ازسوگند امتناع 

٥٥٩ص ١نظام الدین عبداهللا ، شرح قانون مدنی ، ج -١٩
٥٥٩ص ١همان ، ج -٢٠
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اللتاً اقرارپنداشته می شود  مگراین اقراری است که درآن شک وشبهه امتناع دورزد، این
، زیرا، مدعی علیه باامتناع ازسوگند دلیلی به دست میدهد که هرچند دلیل هم وجود دارد

قاطع نیست مبنی براینکه وی درانکار خود کاذب می باشد. زیرا، اگرصادق وراستگو می
بود، ازامتناع سوگند راست ومباح که مشروع وجایزاست امتناع نمی ورزیـد، بـا ادای   

ع می نمود، ازین نگاه امتناع وی ازسوگند داللت سوگند ضرروخساره را ازخود ومالش دف
براقرار وی می کند، اما نه بصورت قاطع زیرا، امکان دارد امتناع وی ازسـوگند بربـذل   
وعطاء حمل شود یعنی بذل وعطاء مدعی باوجودی که این کاربروی واجب والزم نیست، 

ا آرامی خاطربکند، زیرا، امکان دارد مسلمان عاقل گاهی درادای سوگند احساس حرج ون
ازنگاه ورع وپرهیزگاری ویاترس ازنتایج سوگند، باوجود راستی وصداقتش ازسوگند یـاد  
کردن ازسوگند امتناع ورزد. ازجهت وجود این دو نوع احتمال درامتناع ازسوگند، امـام  
ابوحنیفه (رح) می گوید که: امتناع ازسوگند دارای دونوع احتمال می باشد: یکی احتمال 

ار ودیگر احتمال بذل وعطاء ، ازاین جهت ، درحقی که درآن امتناع ازسوگند صورت اقر
بگیرد وموجب سوگند دادن مدعی گردد ، وی این را شرط میداندکه باید ایـن حـق از   
جمله حقوقی باشد که درآن اقرار، بذل وعطاء امکان داشته باشد ، تنها صحت اقرار درآن 

ومحمدیاران وی ، جنبه اقراررا دراین حق غالب دانسـته  کافی نیست ، اما، امام ابویوسف
رد باید ازجمله حقوقی باشد کـه درآن  یمیگویند حقی که درمورد آن سوگند صورت میگ

اقرار صحت داشته باشد . احتمال بذل وعطاءرا درآن شرط نمیدانند . ازین نگـاه یـاران   
موضوع نکاح: اگرمردی بـر  ابوحنیفه سوگند درمورد برخی ازحقوق را جائزنمیدانند مثالً

زنی ادعاءکند که وی خانمش است وزن انکارمیکند ، مرد هم شاهدی نـدارد تقاضـای   
سوگند یادکردن زن را میکند ، ویا اینکه زنی برمردی ادعاء میکند که خـانم وی اسـت   
ومرد انکارمیکند ، خانم تقاضای سوگند مرد را مینماید، دراین دوحالت شـخص منکـر،   

١م ابوحنیفه سوگند داده نمیشود. اما بقول یاران وی باید سوگند داده شود.بقول اما

١٤٩و١٤٨دکتورعبدالکریم زیدان ، نظام قضاء درشریعت اسالمی ، صص -٢١
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بنابرین درصورت که مدعی علیه ازسوگند نکول نماید، مثل این است که حـق مـدعی را   
، درادای سـوگند تردیـد   اوخودرا دراین کار صادق میدانستپذیرفته است.  زیرا ، اگر

. دلیل ایـن نظـر   ند برمدعی برنمیگرددح) ، سوگنشان نمیداد . طبق نظرامام ابوحنیفه(ر
». المدعی والیمین علـی المنکـر.  البینه علی« حدیث پیامبر(ص) است که فرموده است 

١»شهود برمدعی وقسم برمنکر است «

این حدیث به طور مطلق وارد شده است ودرآن نشانه ای از جـواز برگشـت سـوگند    
آن دراین مـورد  ١٨٢٠ظر پیروی نموده وماده برمدعی نیست. مجلة االحکام نیز از این ن

وقتی مدعی علیه ازقسم نکول کرد ، قاضی براساس نکولش حکم کند « حکم مینماید که: 
»، واگر بعد از نکول گفت : قسم میخورم به آن التفاتی نشود.

اما ، طبق نظر امام شافعی ، وامام مالک (رح) ودر روایتی امام احمد حنبـل (رح) نکـول   
علیه ازسوگند ، برای صدور حکم او کافی نیست . زیرا، نکـول حجتـی اسـت    مدعی

ضعیف وباید باقسم خوردن مدعی تقویت شود ومدعی قسم بخورد که دردعوی خـویش  
صادق است ، اگرچه مدعی علیه طالب سوگند خوردن اونباشد . اگر مدعی سوگند خورد 

٢، حکم به ثبوت حق اومیشود واال دعوی او رد میگردد.

ق.ا.م.م : ٣٤٦زیـرا ، طبـق مـاده    ق.ا.م.م نظر فقهای حنفیه را اختیار نموده است . 
درصورت که مدعی علیه ازسوگند نکول نماید محکمه اورا به رد ویا سپردن مدعی بهـا  «

».به مدعی محکوم می سازد.
رد سوگند ودفع صحیح واثرمرتب برآن :  اگرمدعی علیـه ازادای سـوگند امتنـاع    -٣

آیا قاضی درمورد حق مدعی به، حکم صادرمیکند یا اینکه سوگند مدعی را برمـی  ورزد،
گرداند وپس ازسوگند مدعی درموضوع حکم صادرمیکند واگرمدعی ازسـوگند امتنـاع   
ورزد ، آیا دعوی وی را رد می نماید یاچطور؟ فقهاء این نوع سوگند را بنـام " الیمـین   

حدیث حسن رواه البیهقی عن بن عباس.وبعضه فی الصحیحین                  -٢٢
٢٥٤٥، ص٤داکترسید سابق ، فقه السنه ، ج -٢٣
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گند برگشته یا سوگند برگردانیده شده یـاد میکننـد   المنقلبه اوالیمین المردوده " یعنی سو
ودراین مورد اقوال و نظریات مختلف را ارایه نموده اند که ذیالً بدان اشاره مینمایم .

، (رح) می گویند که:درهمه گونه دعوی ها سوگند برمدعی برمی گردد، ــ امام شافعی
لیه میگوید که برای مدعی عالبته درصورت که مدعی علیه ازسوگند امتناع ورزد ، قاضی 

رابرمدعی برگردانی، اگرمدعی علیه تقاضای سوگند مدعی را نمود قاضی تومیتوانی سوگند 
درخواست وی راقبول میکند ومدعی را سوگند میدهد ، اگرمدعی سوگند یاد کرد قاضی 
به نفع وی حکم صادر میکند ، واگرمدعی ازسوگند امتناع ورزید قاضی دعوایش رامردود 

١یداند.م

امام احمدبن حنبل(رح) میگوید: اگرمدعی به مال ویا مقصود ازآن مال باشد، قاضـی بـا   
امتناع مدعی علیه ازسوگند ، بروی حکم صادر میکند وسوگندرا برمدعی علیـه برنمـی   

، ماننـد  ی باشد که مقصود ازآن غیرماـل اسـت  گرداند،امااگرمدعی به غیرمال ویا چیز
یه ازسوگند علیه وی حکم صادر نمی شود بلکه قاضی سوگند قصاص، با امتناع مدعی عل

رابرمدعی میگرداند ، اگرمدعی سوگند یاد کرد، قاضی به نفع وی حکم صادر میکنـد ،  
درغیرآن دعوی وی رامردود میداند. اما ، ازنظرامـام مالـک(رح) سـوگند برمـدعی     

تنهادردعوی های مربوط به مال برگردانیده میشود .
ه (رح) می گوید:دردعوی های مربوط به مال ، اگرمدعی علیه ازسوگند امتناع امام ابوحنیف

ورزد، سوگند به مدعی برگردانیده نمی شود، اما دردعوی مربوط به قصاص، اگرقصـاص  
کمترازنفس باشد، باامتناع ازسوگند حکم صادرمی شود، امادردعوی مربوط به قصـاص  

س کرده می شود تاآنگاه کـه اقرارکنـد.   نفس مدعی علیه سوگند داده نمی شود بلکه حب
ودراین مورد می افزاید که ، امتناع ازسوگند درمورد حقوقی شرط است که درآن بـذل  
وعطاء ممکن باشد . درمادون النفس بذل وعطاء امکان دارد. امـا ، درقصـاص نفـس    

٢احتمال بذل وعطاء نمیرود ، پس مدعی علیه سوگند داده نمی شود.

١٤٩دکتورعبدالکریم زیدان ، نظام قضاء درشریعت اسالمی ، ص-٢٤
١٥٠و١٤٩همان ، صص ٢٥-



بررسی یمین از دیدگاه شریعت وقانون  قضاء

١٠٢

رأی اول ودوم :دالیل طرفداران 
طرفداران رأی اول و دوم به قرآن کریم  و سنت نبوی (ص) استناد جسته اند:

اثْنان ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخران من غَيـرِكُم.....  قرآنکریم : قول خداند(ج) که میگوید :
نُ مقَامهما من الَّذين استحق علَـيهِم اَألولَيـان   فَإِنْ عثر علَى أَنهما استحقَّا إِثْماً فَآخران يِقُوما

 ينمالظَّال نا إِذاً لَّما إِننيدتا اعما وهِمتادهن شم قا أَحنتادهلَش بِاللّه انقِْسمى أَن فَينأَد كذَل ،
ي ا أَوهِهجلَى وع ةادهواْ بِالشأْتالمائـده آیـه    ي). ـانِهِممأَي دعانٌ بمأَي درافُواْ أَن ت١٠٦خ–

یعنی دونفر عادل ازشما (مسلمانان ) یادونفر دیگر از شما........ پس اگر معلوم .)١٠٨
گردد آن دو (گواه ) مستحق (گناهی ) شده اند ، پس دونفردیگر (ازاقارب میت ) جـای  

له (ورثه که دعوی ) اسـتحقاق کـرده انـد برآنهـا آن      گزین آن دونفر اول شوند ازجم
ند که گواهی ما درست تراسـت ازگـواهی آن دو   ودونفراول ، پس قسم بخورند برخدا

وماازحدی تجاوز نکرده ایم ، زیرا درآن صورت ماازجمله ظالمان می باشیم .  
ی ازآنان وجه استدالل: سوگند ازیک موضوع به دیگر موضوع برگردانیده شده است ، یعن

که بروصیت میت شاهد بودند بردونفر ازاقارب میت برگردانیده شده است . 
وگند بخورند طوریکه بر(ص) امرکردند که مدعی ها سم: دراین موضوع پیاسنت نبوی(ص)

کیف نقسـم  م خمسون أن یهود قتله ، فقالوا:تستحقون دم صاحبکم بان یقس« فرموده اند.
یعنی مسـتحق خـون   » « حلفون لکم من یهود ما قتلوه.: فلیقال، ثم علی شئ لم نحضره

، ورند که وی را یهودی ها کشته انـد دوست تان می شوید اگر پنجا نفرازشماسوگند بخ
: سوگند بخوریم ؟ پیامبر(ص) گفتندآنها گفته اند برچیزی که مابرآن حاضر نبودیم چگونه

اند . بدین ملحوظ معلـوم  نفر برای شما سوگند بخورند که آنها وی را نکشتههپس پنجا
میشود که پیامبر(ص) سوگند را بطرف مدعی ها گردانید .

دلیل طرفدار قول سوم : که ایشان به سنت نبوی (ص) واثر استدالل نموده اند.
لـویعطی  «روایت میکند که رسول خدا (ص) گفت:سنت نبوی (ص): مسلم ازابن عباس 

علیـه  الهم ولکن الیمـین علـی المـدعی    واموالناس بدعواهم ادعی الناس د ماء رجال 
اگرهرآنچه مردم ادعا کنند به آنها داده شود افرادی ادعای خون واموال مردم را خواهند «

»نمود لیکن سوگند بر مدعی علیه است 
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، که جنس قسم برمدعی علیه می باشـد وجه استدالل : حدیث متذکره برآن داللت دارد
ای استغراق می باشد پس قسم برکسی می باشد کـه  الف والمی که در" الیمین " است بر

منکر می شود وبرمدعی گردانیده نمی شود .
اثر: روایت شده است که عبداهللا بن عمر یک غالمش راکه تندرست وسالم بود به کسـی  

اشت که این غـالم  فروخت ، پس ازچندی خریدار آمده عبداهللا بن عمر  بنای دعوی را گذ
ثمـان  ره به حضرت عثمان (رض) مراجعه نمودند ، حضـرت ع ، باالختومریض بوده است

بـن  : سوگند بخور که توکه غالم را فروختی تندرست بود (رض) به عبداهللا بن عمر گفت
وباره غالم به وی ، حضرت عثمان (رض) حکم کرد که دعمر از سوگند خوردن ابا ورزید

د بمجردی که حضـرت  . وازاین روایت واثرهم به وضوح معلوم می گردبرگردانیده شود
، حضرت عثمان (رض) خالف وی حکم صادر کرد واز بداهللا بن عمراز سوگند ابا ورزیدع

١مدعی نخواست قسم بخورد ویا قسم بروی نگردانید.

انون مدنی جمهـوری مصـر  قفقره دوم ٤١٠اده ق.م که ترجمه م١٠١٥و براساس ماده 
قسم را به طرف دیگـر رد نمایـد ،   طرفی که قسم به اومتوجه گردیده، می تواند :«است 

مگراینکه قسم بنابرواقعه باشد که به اشتراک طرفین صورت نگرفته ، صـرف ازجانـب   
ق.م کـه  ١٠١٢همچنین، طبق ماده » طرفی که توجیه قسم به اوشده ، انجام یافته باشد.

طرفین دعوی میتوانـد بـه اجـازه    :«است انون مدنی جمهوری مصرق٤١٠ترجمه ماده 
ازمفاداین مواد به خوبی برمی آید که ». ، قسم قاطع را به یک دیگر توجیه نمایند محکمه

پیشنهاد سوگند به مدعی علیه ورد آن توسط مدعی علیه ، حق مدعی ومدعی علیه است . 
پس ، تازمانیکه متداعیین نخواهد قاضی محکمه ذیصالح نمی تواند قسم قاطع را متوجـه  

توجه جانب مقابل نماید . همچنین ازمفاد این مواد بخوبی یکی از طرفین ودر صورت رد م
استنباط می گردد که : مدعی علیه زمانی میتواند سوگند را رد وادای آن را ازمدعی مطالبه 
نماید که واقعه مشترک بین طرفین باشد . به عنوان مثال ، اگرمشتری قسم را به بایع مبنی 

١٥٠-١٤٧دوکتورمصطفی نیازی ، نظام قضاء دراسالم ، صص-٢٦
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بایع می تواند قسم رابه جانب مقابل رد نمایـد .  براینکه قیمت را اخذ نموده راجع سازد ،
زیرا، این واقعه مشترک میان بایع ومشتری است.

اما، اگرواقعه مشترک بین متداعیین نباشد ، بلکه متعلق به یکی ازطرفین کـه یمـین بـه    
اوتوجیه شده ، اونمی تواند آن رابه جانب مقابل رد نماید . به حیث مثال، اگر شفیع یمین 

مشتری جهت تعین مقدار قیمت راجع نماید ، مشتری نمی تواند یمین را بـه شـفیع   را بر
راجع نماید. زیرا، قبض قیمت ومقدار ازجمله وقایع ای نیست که به شفیع تعلـق داشـته   
باشد ، بلکه این واقعه میان بایع ومشتری صورت گرفته است وشفیع اصالً درآن دخالـت  

١نداشته است.

٣٤٧مدعی علیه می تواند به دفع صحیح متوسـل شـود. مـاده    همچنین طبق ق.ا.م.م
مدعی علیه میتواند درمقابل دعوای مـدعی  « ق.ا.م.م دراین مورد تصریح می نماید که : 

بدفع صحیح متوسل گردد. دفع مدعی علیه درحاالت ذیل دفع صحیح شناخته می شود . 
)مدعی ازدعوی خود ابراء نموده است ؛١
عی هبه نموده است ؛)مدعی بها را مد٢
) مدعی بها را ازمدعی خریده است ؛ و٣
».) به مدعی حق مطلوبه را ایفا نموده است.٤

درصورتیکه مدعی علیه نتواند ابراء ، هبه ، ایفای حق ویاخرید مدعی بهارا اثبات نماید ، 
فقـره اول ق.ا.م.م درایـن مـورد   ٣٤٨میتواند قسم را به مدعی پیشنهاد نماید . ماده 

) هرگاه مدعی بالدفع ازاثبات دفع عاجز شد می توانـد سـوگند   ١« (اشعارمیدارد که : 
درحاالت مذکور، مدعی ، میان دو امر اختیار دارد : ادای .». مدعی اصل رامطالبه نماید 

سوگند ورد یمین :
ــ ادای سوگندمدعی : درصورت ادای سوگند توسط مدعی ، مدعی محکوم له شناخته 

هرگاه مدعی :«ق.ا.م.م دراین مورد حکم مینماید که ٣٤٩ی می شود . ماده وبرنده دعو

٥٦٠ص ١نظام الدین عبداهللا ، شرح قانون مدنی ، ج -٢٧
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درمقابل دفع مدعی علیه دایربرایفاء هبه ، شراء ، ابراء سوگند اداء نماید ، دراین صورت 
»مدعی علیه ملزم قرارمی گیرد.

نکول مدعی ازسوگند: درصورتی که مدعی ازادای سوگند نکول نماید ، بازنده دعـوی  
فقره دوم ق.ا.م.م دراین مورد اشعار میـدارد  ٣٤٨کوم علیه شناخته می شود. ماده ومح

) درصورت نکول مدعی ازدعوی دفع مدعی علیه دعوی مدعی اصل رد گردیده ٢«(که : 
ق.م دراین مورد حکم مینماید که:  ١٠٢٠همچنین ، ماده .». ، محکوم علیه قرارمیگیرد 

گردیده ، بدون رد آن به طرف دیگر ازآن نکول نماید هرگاه طرفی که قسم به او توجیه« 
».  یا طرفی که قسم به او رد شده ، نکول اختیار کند ، دعوی به ضرراوخاتمه می یابد.

رجوع مدعی ازسوگند: چنانچه قبالً بیان شد ، توجیه سوگند ازجمله حقوق متداعیین -٤
اثبات ، مانند : شـهود وسـند   است . بنابرین ، درصورتی که مدعی ازارایه سایر وسایل

عاجزگردد، می تواند ازسوگند استفاده ننماید . درچنین حالتی ، قاضی محکمه ذیصـالح  
چاره ای جزمتوسل شدن به صدور حکم مبنی برترک خصومت ندارد . ازهمین رو ، ماده 

هرگاه مدعی حق سوگند خودرا اسـقاط  :« ق.ا.م.م دراین مورد تصریح مینماید که ٣٤٥
باوجوداین اسـقاط حـق   ». ید محکمه به ترک خصومت مدعی حکم صادرمی نماید.نما

ورجوع ازسوگند مطلق نیست ومدعی ویامدعی علیه نمی تواند بعـد ازپیشـنهاد ادای آن   
توسط مدعی به مدعی علیه ویا رد آن توسط مدعی علیه وپیشنهاد آن به مـدعی وقبـول   

١٠١٦ویا نکول ازآن ندارنـد . مـاده   مدعی ، مدعی ومدعی علیه چاره ای جز ادای آن
طرفی که قسم راتوجیه یا رد نموده ، نمیتواند بعـد  « ق.م دراین مورد حکم مینماید که: 

.».ازقبولی طرف مقابل به تحلیف ازتوجیه یا رد رجوع نماید 
موضوع مربوط  بـه  « ق.م : ٣٥٦سوگند قاطع به سبب وبه حاصل : براساس ماده -٥

دم وقوع آن سوگند به سبب ودرموضوع مربوط به بقاء ویاعدم بقـاء فـی   وقوع امر یا ع
مجلة االحکام ١٧٤٩حکم این ماده ترجمه ماده ». الحال سوگند به حاصل داده می شود.

قسم یا به سبب است ویا به حاصل وآن این « است که دراین مورد حکم مینماید که:       
یا به عدم وقوع آن صورت گیرد ، یمین بـه  است که اگر یمین به وقوع یک مورد خاص و

سبب است وقسم به بقاء ویاعدم آن یمین به حاصل است . به عنوان مثال ، قسم دردعوی 
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بیع وشراء به عدم وقوع عقد اصالً یمین به سبب است . اما ، قسم به بقای عقد تاحال ویا 
».به عدم بقاء یمین به حاصل است.

ق.م : ١٠١٤متعـدد : براسـاس مـاده    برطلبـات  سوگند واحد دردعوی مشتمل -٦
، به یک قسم اکتفـاء کـرده مـی    دردعوای واحدی که مشتمل برطلبات متعدد باشد«

درصـورتی کـه   « ق.ا.م.م دراین مورد حکم مینماید که: ٣٤٢همچنین ، ماده .». شود
مـه  این دوماده ، ترج». دعوای حاوی مطالب متعدد باشد به سوگند واحد اکتفاء میشود.

درمجموعـه دعـاوی   « مجلة االحکام است که دراین مورد حکم مینمایـد: ١٧٥٠ماده 
». مختلفه ، یک سوگند کفایت میکند واجرای سوگند به هریک ازموارد الزم نمی شـود. 

به عنوان مثال، هرگاه شخصی برخالف دیگری دودعوی : دعوای غصب ودعوی قـرض  
شهود وسند نداشته باشد ، وپیشنهاد سوگند بـه  وبرای اثبات این دو وسیله اثبات ازقبیل : 

مدعی نماید ، قاضی باید جهت عدم اثبات هردو دعوای مدعی علیه را یک قسم بدهد .
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قضاوتمل سیف الرحمن (تراهی)

د کفالت تون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تون د فقهې او حقوقو له نظره

فهرست:

١٠٧................................................................مالپهکفالت: مبحثمیدو
١٠٩.............................................میتقسپهکفالتاینیعپهکفالت: نایویلوم

١١٠............................................اتینظرفقهاوودوندان،یعپهکفالتد: الف
١١٠..................................................................هینظرفقهاووهیدیزد- ١
١١٠...............................................................هینظرفقهاووجمهورود. ۲
١١١...................................................احکامقانونيوندانیعپهکفالتد: ب

دویم مبحث: کفالت په مال
په مال د کفالت تون د مهمو برخو خه ل کیي، چـې فقهـاوو داسـې    کفالت 

تعریف کی دی:
کفالت په مال، هغه کفالت دی چې په تون سره یې، کفیل د مکفول له پر وانـدې د  « 

١»هې په ورکه مکلف ل کیي.کفالت د وج

م.۳۴۰ ۳سابق، سید، مخکینی مرجع، ١
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دیه شیعه فقهاوو په آند، کفالت په مال سره سم دی او دوی پـه کفالـت کـې    زید 
تسلسل روا ي، په دې توه چې که چیرته یو شخص د چا کفالت پـر غـاه واخلـي،    
کوالی شي بل کفیل واکي او دا کیدای شي په مسلسله توه تر ـو کسـانو پـورې    

که چیرته د الزام موضوع مطرح شي، لومی کفیل ملزم ل کیي، یواې ېولورسیي،
په هغه صورت کې چې که اول کفیل په سفر کې وي او حاکم د هغې پر ای بل شـخص  

ن کي، بیا دوهم کفیل ملزم کیي، که په هغه صورت کې د مکفول له ضرر یکفیل تعی
١ل کیي.متصور دی، له دې امله د دوهم کفیل الزام مناسب 

د افغانستان مدني قانون کفالت په مال سم لی او په نوموي تون کې یې د کفالـت د  
موضوع معینه کول شرط کی دی، په اوند داسې صراحت لري:

د کفالت د صحت د پاره شرط ده چې د کفالت موضوع عام له دې چې پور، عین یـا  «
یمول ممکـن  کفیل له خوا د هغې تسـل وي، او دنفس وي معلومه وي او پر اصیل الزمه

٢»وي.

د امامیه فقهاوو په آند، همدا رنه د ایران په مدني قانون کې د کفالت تون د کفیل تـر  
احضار پورې اوند ل شوی دی، له همدې امله نوموی تون یواې د نفس تر کفالت 

د نفس په کفالـت  پورې اه لري او نوموی تون په مال او وجه کې سم نه ي، خو که
کې شرط شي چې، که کفیل و نه توانیې چې اصیل په اکلي وخت حاضر کي، کفیـل  
مکلف دی تر و د اصیل پر غاه چې ه الزم دي پرې کي، په دې صورت کې د ایران 

هغې په ورکـه ملـزم ـل    پل تعهد په اساس، دد خد مدني قانون د حکم مطابق کفیل 
٣کیي

 ده چې د کفالت تون په فقهي کتابونو کې، په و وله ویشل شوی دی، د ویلو و
ینو فقهاوو کفالت په مطلق ول په دریو برخو ویشلی دی چې عبارت دی له:

م.۳۳۸، ۶احمد بن یحیی، مخکینی مرجع، ١
ماده.۱۶۶۹افغانستان مدني قانون، د٢
مادې ته رجوع وشي.۷۴۱د معلوماتو لپاره دې د ایران مدني قانون ٣
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کفالت په نفس، کفالت په مال او کفالت په نفس او مال او کفالت په مال یې له یوه لیـد  
فیل کفالت د اصیل د برائت په شـرط  لوري، په دوو برخو ویشلی چې عبارت دی له: د ک

ئت په شرط، چې په اول صورت کې کفیل د حـوالې د  د اصیل د نه برااو د کفیل کفالت 
تون په شان، د کفالت د وجهې د اداء خه وروسته اصیل ته رجوع نشي کوالی، کـه  
په نوموي حالت کې کفیل متبرع ل کیي او په دوهم صورت کې، کفیل د کفالـت د  

هې د اداء خه وروسته کوالی شي اصیل ته رجوع وکي، که په نوموي حالت کې وج
اصیل د کفیل مدیون ل کیي.

په یوه بل لید لوري کې کفالت په مال په دری وله ویشل شوی چې عبارت دی له:
ه متقدم مال، کفالت په متأخر مال او کفالت په متقدم او متأخر ماـل، د لـومي   پکفالت 
ال لکه چې کفیل مکفول له ته ووایي:(زه د هغه مال کفیل یم چې ته یې په کفیـل  ول مث

باندې لرې.) د دوهم ول مثال لکه چې کفیل ووایې:( زه د هغه مال خه کفیل یم چـې  
اصیل یې په راتلونکي کې پر غاه اخلي.) د دریم ول مثال لکه چې کفیل ووایـي: ( زه د  

یې اوس پر غاه لري او یا یې هم په راتلونکي کـې پـر   هغه مال خه کفیل یم چې اصیل 
١غاه اخلي.)

ولې د مال کفالت اوند مشهور ویش چې د فقهاوو تر مین مطرح دی هغه عبارت دی له: 
کفالت په عین، کفالت په دین او کفالت په درک سره، دا چې دا ویش اکثرو فقهاوو غوره 

ویش د آکنې و دی او په تفصـیل سـره پـه    ستی وکی، له دې امله د بحث له پاره ور
الندې توه بیانیي:

لومی وینا: کفالت په عین یا کفالت په تقسیم
خه یو هم کفالت په عین یا تسلیم دی، په دې ول کفالـت  ولونوله په مالد کفالت 

کې فقهاء مختلف نظریات لري، همدا رنه د افغانستان مدني قانون د نوموي تون اوند
آثار او احکام بیان کي چې په الندې ول بیانیي:

السغدی، ابوالحسن علی بن الحسین بن محمد، محقق: صالح الدین ناهی، النتف فی الفتاوی، ١
۲ ،۷۵۷-۷۵۸ ،هـ ق کال.۱۴۰۴م، د الرساله موسسه، بیروت لبنان، دوهم چاپ
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الف: د کفالت په عین، اوند د فقهاوو نظریات
کفالت په عین، هغه کفالت دی چې کفیل د هغه عین چې د اصیل پـه الس کـې دی، د   

له پاره په تسلیم مکلف ل شوی وي.،مکفول له
لـه پـاره د   ،ې د مکفول لـه د کفالت په عین اوند شرط دی چې، هغه عین چې کفیل ی

تسلیمی ذمه پر غاه اخلي، د اصیل پر ذمه ثابت او اصیل یې په تسلیمی ملزم ل کیـي،  
ولې که چیرته کفالت شوی عین د اصیل پر ذمه الزم نه وي، بیا په هغه کې کفالت سم نـه  

ل ي او په هغه سره اصـی ود اصیل په الس کې مالدی، لکه په امانت او عاریت کې چې
١مدیون هم نه ل کیي.

د زیدیه فقهاوو نظریه- ١
د اهل تشیع زیدیه فقهاء د مال په کفالت کې کفالت په عین سم ي، که د کفالت پـه  
عین اوند، کفیل د هغه عین په تسلیمولو ملزم ل کیي چې د مکفول له، له پـاره یـې   

ه یاد شوی عین تلف شـي،  تعهد کی دی، خو نوموي فقهاء په دې آند دي چې که چیرت
بیا کفیل د هغې د قیمت په اداء ملزم نه دی، بلکه په هغه صورت کې تون باطلیي.

د دوی دلیل دا دی چې د کفالت په عین اوند تون کې، کفیل د مکفول له، له پـاره د  
عین په تسلیم متعهد کیي، که چیرته تعهد شوی عین تلف شي، دهغه ه تسـلیم، چـې   

شوې امکان نه لري، له دې امله کفیل د عین په قیمت نه ملـزم کیـي بلکـه    وعده یې 
٢نوموی تون باطلیي.

. د جمهورو فقهاوو نظریه۲
جمهور فقهاء په دې آند دي چې، د مال په کفالت کې کفیل د مال په ورکه ملزم ـل  

عـین د  د کفالت په عین اوند، په دې آند دي چې د کفیل خه د وعده شـوي  ٣کیي.
، کفیل مکلـف دی د  یتسلیمولو غوتنه کیي، که چیرته کفالت شوی عین تلف شوي و

م.۳۴۱، ۲سابق، سید، مخکینی مرجع، ١
م.۳۳۷، ۶احمد بن یحیی، مخکینی مرجع، ٢
م.۳۴۰، ۳سابق، سید، مخکینی مرجع، ٣
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هغې مثل یا یې هم قیمت ورکي، په دې توکه د دوی په آند په هر حالت کې کفیل بایـد  
خپله ذمه اداء کي، هغه مکلف دی یا وعده شوی عین او د تلف په صورت کې د هغـې  

١مثل یا قیمت ورکي.

فقهاوو د لیل شاید دا وی چې، کفالت په عین، د کفالت په دین سره ورته والی د جمهورو
لري، د کفالت په دین اوند کفیل په هر صورت کې د کفالت شوي دین په اداء مکلـف  
ل کیي، همدا رنه د کفالت په عین اوند د اصیل ذمه مشغولیې او نشي کیدای چې 

ل شي، بلکه د عین د نه موجودیت په صورت کـې  د عین په تلف سره هغه بری الذمه و
باید دهغه مثل یا قیمت ورکي، کفیل چې د اصیل قایم مقام ل کیي، باید د اصیل پـه  

شان د عین د تلف په صورت کې، د هغه مثل یا قیمت ورکي.
ون د کفالت تحث ته یر شو د فقهاوو د نظریو اوند ویالی شو چې،بکه چیرته پورتني 

نان له پاره من ته راي، دا چې په کفالت په یصیل سره د مرستې او د مکفول له د اطمد ا
عین کې، که چیر ته د عین په تلف سره کفیل د مثل یا قیمت په ورکه مکلف ونه ـل  

نـان دی، نـه   یشي، د کفالت د تون موخه، چې د اصیل سره مرسته او د مکفول له اطم
مکفول له د دې له پاره چې کیدای شي عین تلـف شـي،   ترسره کیي، که له یوې خوا 

تون ته زه ه نه کي او له بلې خوا د عین په تلف سره اصیل ا کیي تر ـو تلـف   
شوي عین د مثل یا قیمت په وسیله مکفول له ته جبران کي، دا کار د کفیل مرسته کـم  

ظر موزون لی شو.رنه کوي، له دې امله په پورتنی موضوع کې د جمهورو فقهاوو ن
د کفالت په عین اوند قانوني احکامب:

د افغانستان په مدني قانون کې، کفالت په عین په  دوو برخو ویشل شوی دی، یو دا چې د 
تون موضوع داسې عین وي چې د اصیل پر ذمه الزم وي، او د عین د تلف په صـورت  

کې یې د کفالـت تـون روا   ري، په دې حالت اصیل باندي الزمپهد هغي قیمتکې 
لی او په دې اوند داسې حکم کوي:

م.۳۴۳، ۳م، سابق، سید، مخکینی مرجع، ۲۳، ۶الزحیلی، وهبه، مخکینی مرجع، ١
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د داسې عین کفالت چې په اصیل باندې په خپله د دې عین خـه بـل عـین الزم وي    « 
صحیح دی، او هغه د داسې عین خه عبارت دی چې که هالک شي نو که قیمتـي وي د  

١»هغې قیمت او که مثلي وي مثل یې الزمیي.

، دهغې اعیانو له لې خه وي چې یواې د عین استرداد یې پـه اصـیل   او که چیرته عین
الزم وي او د تلف په صورت کې یې په اصیل باندې قیمت نه الزمیي، په هغـه کـې د   
افغانستان د مدني قانون د احکامو مطابق د کفالت تون سم نه دی ل شـوی، پـه دې   

اوند داسې حکم کوي:
اصیل باندې په خپله د عین خه بل عین نه وي الزم صحت د داسې عین کفالت چې په « 

نه لري او هغه د داسې عین خه عبارت دی چې که موجود وي تسلیمول یې الزم دي او 
٢»که هالک شو نو قیمت یا مثل یې نه الزمیي.

د قانون په پورتنیو مادو کې اعیان په دوه وله ویشل شوي، یو هغه اعیان دي چې یـواې  
زش لري او نه قیمت کیي ، دا ول اعیان یری معنوي ارزش لري چې په مادیاتو خپله ار

باندې نه مقایسه کیي، د یادو شوو اعیانو اوند د افغانستان مدني قانون د کفالت تـون  
سم نه دی لی، که که چیرته تلف شي د اعادې و نه دي، نو هغه اعیان چې اعاده یې 

ن سره سمون نه لري، دوهم ول اعیان هغه اعیان دي چـې د  محتمله وي د کفالت له تو
ه دې ول اعیانو کې د پاصیل پر غاه الزم وي او که چیرته تلف شي، مثل یا قیمت لري، 

افغانستان مدني قانون د کفالت تون سم لی، که که چیرته عین تلف شي په مثـل یـا   
پوره توه سمون لري. قیمت جبران کیدای شي، او دا د کفالت تون سره په 

ماده.۱۶۷۰د افغانستان مدني قانون، ١
اده.م۱۶۷۱نوموی قانون، ٢
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امداداهللا پاکنهاد غیاثی

تدابیر امنیتی اقتصادی واجتماعی جرمتدابیر امنیتی اقتصادی واجتماعی جرم
ازمنظر قوانین جزائی افغانستان

)٢ (
فهرست:

١١٣...........................................................................یاقتصادعوامل
١١٥................................................................جرمیاقتصادتدابير٣- ١
١١٧..................................................................یگخانوادهعوامل.٤- ١

عوامل اقتصادی
ها، نيازها و منـابع  ساختازمتنوعى◌ٔ این يک واقعيت غيرقابل کتمان است که مجموعه

ي، اغلب همراه با يک يا چند عامل اجتماعى ديگر تأثيرات شديدى مستقيم يا غيـر  اقتصاد
اند. مهم نيست که چقدر برخى دانشمندان فکر کنند که مستقيم بر پيشرفت علم گذاشته 

-اين به خلوص Purity'  علم صدمه میزند، و بدون توجه به اينکه کسى فکر کند کـه
اند. تنها چند مورد از تأثيرات در مورد آن غلو کردهشناسان علم مارکسيستبرخى جامعه
عنوان مثال، همانطور که آوريم. بههاى اقتصادى بر علم را در اينجا شاهد مىعظيم فعاليت

–مرتون Merton) داده، ) در مورد انگلستان قرن هفدهم نشان١٩٣٩(و۱۹۳۶در
به فنون دريا نوردى قابل اطمينـان رشد منافع دريائي، چه کشتي رانى تجارى و چه نظامي، 

هاى مناسبى براى ترى نياز داشت. فنون موجود نه کرونومترهاى خوبى داشت و نه روش
◌ٔ وسـيله نظـامي، بـه  -تعيين طول جغرافيائى در دريا. اين نيازهاى اقتصادى و سياسى 
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ودنـد بمستقيمىمحرکبود،شدهگرفتهنظردراختراعاتوکشفياتبراىکهجوايزى
همینطور، قبل از آن، در يا. فنرماهيتمورددرونجوم◌ٔ زمينهدراساسىکشفياتبراى

اروپاى قرن شانزدهم، نيازهاى اقتصادى براى پمپاژ آب از داخل معادن به بيرون و عـدم  
هاى پيچشى ارشميدسى موجود، منجر به اين شـد کـه ايوانجليسـتا    کارایی کافى پمپ

يويانى به روابط بين فشار جو و سطح آب پى ببرند. براساس کـار  توريچلى و وينچنرو و
همينولى. شدساختهصنعتىمصارفبراىقدرتپر◌ٔ هاى مکندهاين افراد بود که پمپ

جاد خالء توسط اتوفن گريـک، و بـه   ايوتوريچلي،توسطبارومتراختراعبهعلمىکار
هوا' توسط رابـرت بويـل و   طالح 'پمپاصها و نتايج علمى با بهاى از آزمايشمجموعه

همکاران او در انجمن جديدالتأسيس سلطنتى منجر شد. اين مثال نشان میدهد که چگونه 
نيازهاى اقتصادي، علم و تکنالوژى به انحاء پيچيده و اغلب متقابالً سودمند بر هـم اثـر   

همه جوامع، براى ها، در هاى صنعتى و هم دولتمیگذارند. در دنياى جديد، هم سازمان 
هاى مختلف بـه حمايـت از علـم    هاى اقتصادى به راهبال کردن منافع و خواستـدن

هاى تحقيقاتى صـنعتى و دولتـى انجـام    اند. حمايت مستقيم به شکل آزمايشگاهپرداخته
میشود. حمايت غيرمستقيم نيز از طريق امکانات مالياتى و سـاير سوبسـيدها کـه بـه     

هاى پاسـخگویى  میشود، انجام میگیرد. يکى از وسیعترین زمينهدادهها و صنعت دانشگاه
شـناختى  دولت به نيازهاى اقتصادي، تحقيقات کشاورزى بوده که عمدتاً تحقيق زيسـت  

است ولى علوم فيزيکى و اجتماعى را نيز در بر میگیرد. بايد خاطرنشان کـرد کـه هـم    
-متمرکـز ◌ٔ هم جوامع با برنامـه داري' و هم جوامع 'سوسياليست' وجوامع 'سرمايه

Planning societies'    و هم جوامع بـدون برنامـه  غیـر متمرکـز- Non-
planning societies'هـاى  از طريق پاسخگویى به عاليق و منافع اقتصادى گروه

اند. مطلوبيت اسـتفاده از  طور کل از علم حمايت کردهخاص در جامعه و منافع جامعه به 
مـع  يک از جوايازهاى اقتصادى و افزايش منابع اقتصادي، ديگر در هيچ علم براى رفع ن

دنياى جديد زير سؤال نيست.
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).١٣٩٠،٣٥خراسانی(
تدابير اقتصادی جرم٣- ١

اعم از جسماني، رواني و محيطي مجرمعلل پديده جنايي را بايد در ويژگي هاي شخصيتي 
ب عوامل اقتصادی جرم زا را بـه دو  که او را احاطه کرده است، جستجو کرد. بدين ترتي

گروه تقسیم میکنیم:
عوامل دروني  -١
عوامل بیرونی-٢

با ويژگي هـاي  مجرمعوامل بیروني مربوط به محيط مي توان تقسيم کرد. عوامل دروني 
خود قابل تفکيک به دو گروه ارثي و اکتسابي هستند.

در و نياکان خـود گرفتـه و   عوامل ارثي شامل خودآوردهاي است که کودک از پدر، ما
هنگام زادن با خود به دنيا آورده است. تاثير وراثت را در تکـوين شخصـيت کـودک    
نميتوان انکار کرد. پژوهش هاي سال هاي اخير در زمينه علم وراثت نشان ميدهد که پاره 
ای از نابهنجار ي هاي کروموزومي تاثير ژرفي در عواطف، هيجان ها و به طور کلی رفتار 
انسان دارد. ويژگي هاي اکتسابي شخصيت انسان سبب مي شود پاره ای از اسـتعدادهاي  
بالقوه ارثي شگوفا شود يا برعکس سد راهي براي بالندگي آن فراهم شود. اين ويژگي هـا  
که در جرم زايي آنها نمي توان ترديد کرد گاه به طور غير ارادي بر رشد و نمو جنين تاثير 

ش آمدهاي استثنايي در دوران بارداري يا آسيب ديدن نوزاد در زايمان مي گذارد. مانند پي
غير طبيعي و گاه به طور ارادي کسب ميشود و نمونه آن را ميتوان در تمايالت کم و بيش 
شديد براي مصرف مواد مخدر و در نتيجه تداوی در شخصيت معتـاد مشـاهده کـرد.    

ه محرک هاي خارجي يا اطرفيان خود واکنش هاي خود به خود يا سنجيده انسان نسبت ب
بستگي تام به ساختار شخصيتي او دارد. با اين همه از تاثير عوامل محيط در شکل گيـري  

هسـتند کـه در   یپديده بزهکارانه نبايد غفلت کرد. عوامل بیروني بزهکاري شامل عوامل
شـمار  محيط انسان را همواره تحت تاثير خود قرار ميدهند و محرک رفتارهـاي او بـه  
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میروند. پاره ای از اين عوامل خاص محيط طبيعي انسان است. پژوهش هاي جرم شناسـي  
نشان ميدهد که ميان برخي رفتارهاي بزهکارانه، ميزان دما (گرما، سرما) و تغييرات فصول 

ارتکـاب جـرم  رابطه پيوسته وجود دارد و محيط شهر و روستا همچنين از يک ميـزان  
جتماعي نيز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با ديگـر افـراد   برخوردار نيست. محيط ا

جامعه قرار ميدهد و گاه اين محيط موقتي است: مانند محيط سربازي و محيط تحصـيلي  
شامل آموزشگاه و محيط کارآموزي. گاه فرد در انتخاب اين محيط نقـش دارد. در ايـن   

مـي  بر مي گزينند يـا آن را مورد به محيط حرفه ای و محيط خانوادگي که افراد خود
پذيرند يا به چگونگي گذران اوقات فراغت آنها نظير معاشـرت بـا دوسـتان، انتخـاب     
سرگرمي ها و نوع رسانه هاي گروهي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون) مورد عالقـه  
آنها ميتوان اشاره کرد. و عکس آن: گاهي اوقات افراد در انتخاب محيط از خـود اراده 
ای ندارند و نوع محيط به آنها تحميل ميشود، انتخاب محـيط هـاي تحميلـي ماننـد     
بازداشتگاه، زندان، کانون هاي اصالح و تربيت و موسسات مشابه ديگر که هيچگاه بـه  
ميل افراد نيست. محيط فرهنگي نيز گاه عامل جرم زا تلقي میشود. بسيار اتفاق مي افتـد  

ي، قومي، انجمن ها و...) در تعارض با يکديگر قـرار  که ارزش هاي گروهي (صنفي، حزب
گيرند. در اين ميان فرد براي رهايي از اين تعارض ناچار به هنجار شکني تن مـي دهـد و   

)١٣٩٥،٣١جرمي به وقوع مي پيوندد.( محمدنسل. 
عالوه بر عوامل محيطي که در رفتار انسان ها موثر اند زمينه رواني که بر پايه احساسـات  

الي و عاطفي نظير خشم، حسد، نگراني، ترس و... استوار است در بروز پـاره ای از  انفع
رفتارهاي نابهنجار تاثير بسزا دارد.  

تدابير جلوگیری از علل جرایم اقتصادی .٤
اهداف سياست جنايي موثر در جامعه وقتي تحقق مي يابد که تدابير پيش گيرنده همواره در 

يتوان پيشگيري از بزهکاري يعني مبارزه با عوامل تکوین آن درجه نخست اهميت باشد. م
را با ابزارهاي متعدد قانوني به ثمر رساند. يکي از ابزارهاي موثر عليه بزهکـاري تشـديد   
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سياست و گسترش تدابير عمومي و پيشگيري اجتماعي است. اهداف اين سياست ريشـه  
آوردهـاي حاصـل از   ساس دستزا در اجتماعات انساني بر اکني عوامل اقتصادی جرم

پژوهش هاي جرم شناسي است. به همين دليل هر گونه تصميمي مبتني بر ايجاد مسـکن و  
برچيدن چادر نشینی در حاشيه شهر ها يا کاهش جمعيت در پاره ای از نقـاط شـهري و   
فراهم کردن تسهيالت ازدواج و کمک به خانواده هاي کم در آمد، ايجاد اشتغال در زمره 

برای ارتکاب جرم هیچگاه یک عامل به تنهـایی  ير پيشگيري اجتماعي به شمار میرود تداب
)١٣٩٥،٣١سبب آن شده نمیتواند. ( محمدنسل. 

.عوامل خانواده گی ٤- ١
محیط نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایسته است. اگر 

ه، و محیط پیرامون زمینه و شـرایط مسـاعدی   در منزل و خانه، کوچه، جاده ها و مدرس
برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجـود دارد، بـه   

.سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق می دهد
در پیدایش هر جرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه می رسیم که محیط اجتمـاعی بسـتر   

د بزهکار فراهم آورده و عامل مهمی برای پیدایش رفتـار مجرمانـه   کامالً مناسبی برای فر
توسط وی بوده است. اگر فساد و تباهی و بی بند و باری بر جامعه حاکم باشـد، افـراد   
مستعد در گرداب تباهی های آن اسیر میشوند و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای 

مشخص طرح ریزی گردد، امکان انحراف ارزشی استوار باشد و برنامه های هدف دار و
اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد بود. به گفته یکـی از محققـان،   
محیط در شکل گیری شخصیت و منش انسان نقش بسیار تعیین کننده و مؤثری ایفا مـی  

تربیت کند و رفتار انسان که نشانه ای از شخصیت و منش اوست، تا حد زیادی، ناشی از
بنابراین، محیط آلوده، افراد را آلوده و محیط سالم و با نشـاط،  .اکتسابی از محیط است

)٦٩، ١٣٦٨( رونالوس .زمینه ساز رشد و شکوفایی و شادابی و نشاط افراد است
محیط خانواده را میتوان از دو طریق سالم نمود.
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عاقالنه زیرا به این شیوه میتـوان  اوالً از طریق مراقبت و مواظبت مادر به گونه دوستانه و 
احساس کودک را مطمئن و آرام نمود. خانواده (پدر و مادر) باید از روی مصـلحت بـا   
فرزند رویه نموده و با محبت نیازهای کودکان را برآورده سازند وبرای کودکان خـانواده  

کودکان انضباط نیاموزد واز جانبی هم وضع خوب اقتصادی تأثیر بارزی در پرورش سالم
دارد، تا خانواده با فرصت و وسایل کافی از عهده تربیه سالم و پرورش کودک به درآید.

اصل دوم سالم کردن محیط جامعه بدین معنی که بدون سالم بودن محیط جامعه بـزرگ  
های دیگری نامبرد بناًء باید جامعه از حالت بـی  ها و یا سازماننمیتوان از سالمت خانواده

ای و غیره که دامنگیر آن اسـت  د سودجویی فردی، تعصبات لسانی، و منطقهتوجهی مانن
های مادی و معنوی گام گذارد.برآمده و درصدد تعادل و حفظ ارزش

های آمیزش و بـاده  تنها اصالحات محدود مانند تغییر روش آموزشی و یا سازه با بیماری
غیره بسنده نبـوده ونمیتـوان از   های ادبی و گساری و یا تأسیس اماکن خیریه و انجمن

زیست (جامعه) به درآمد. قسمی که امروز ما شاهد عینی بعضـی  عهده سالم کردن محیط 
کشور های عقب مانده هستیم که کودکان این کشورها از نعمت سواد و آذوقه کـافی و  

آوری در قبال خواهد داشـت.  سالمتی وجود برخوردار نیستند. این معضالت پیامد سرسام
دار خواهد کرد.به خصوص وضع امنیتی را در جامعه خدشه

ازآنجائیکه آمـار و ارقـام نشـان میدهـد در غالـب کشـورهای اروپـائی از قبیـل         
المللی اول، عده جـرایم  فرانسه،آلمان،ایتالیا،اتریش و انگلیس در سالهای قبل ازجنگ بین

خصوصـاً جنـگ و   عمومی کم شده ولی برعکس رقم جرایم جوانان فزونی گرفته است.
گردیده است به علت اینکه در اثر تـرک  اطفـالنتایج ناشی از آن موجب ازدیاد جرایم 

پدر از خانواده و گسیختگی نظام خانواده وضع بد اقتصادی، بهره بـرداری ازکارهـای   
دستی بعضی ازطبقات محروم که در بعضی ازکشورهای عقب مانده هنوز هم به مشـاهده  

المللی دوم ) یعنی ضمن جنگ بین١٩٤٠یشتر از آنها بیرون میایند. در (میرسد، تبهکاران ب
س صعودی را پیموده اسـت.  وقاطفـالباازهمپاشی  خانواده و پیدایش بازار سیاه، جرایم 
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نفر رسید که ٣٠٨٩٤مجرم به اطفـال) در فرانسه عدد ١٩٤١چنانچه طبق آمار سال (
ع دردآور مخصوص فرانسه نبوده بلکـه اکثـر   اند. این وض) نفر آنها دختر بوده٦١١٩(

و جرایم آنها اطفـالکشورهای جهان دارای چنین وضعی بودند. موضوعی که نسبت به 
توجه میکند مورد دقت الزم باید قرار داده شود تا جرایم این دسته را بتوان از طریق جلب 

ی سالهای اخیـر در  تربیه مجدد جلوگیری کرد. همچنانیکه درکشور عزیز ما افغانستان ط
های مردم تخریب گردید، مردم مجبور به مهاجرت شدند سوز خانههای خانمان اثر جنگ

بـی اطفــال بناًء علیه مکاتب غیر فعال و فقر دامنگیر ملت افغانستان شده است. اکثر 
(محروم از نعمت اطفـالسرپرست شده و این حاالت (شرایط جنگی) که با قرار گرفتن 

حت تربیت مجدد، سطح جرمـی در جامعـه پـایین خواهـد آمـد.( آن بـرن       سواد) ت
١٣٥٤،٢٦٨(

به نسبت نا رسایی فکری و حسی خویش نسبت به اشخاصـیکه دوره جـوانی را   اطفـال
اند زودتر زیر بار تأثیرات محیط و ماحول خویش قرار میگیرند. عوامل ارثـی  سپری کرده

اشد ولی عامل اصلی نبوده و در درجه دوم قـرار  تأثیر نمیببی اطفـالدر رفتار و روحیه 
دارد که میتوان عیوب ارثی را در کودک از طریق معالجه و تربیت سالم از بین برد.

های ناسالم است که در منـازل  ، مبارزه با خانه اطفـالازجمله وسایل مبارزه با مجرمیت 
در امر جسمانی اطفـالی نور وکم هوا زندگی میکنند و اختالط ناسالم باعث پژمردگکم

مجرم است. با فعال ساختن بخـش اطفـالرفتار اخالقی میگردد که نتیجه آن پدید آمدن 
قیمت میتوان تا حدی این تقصیر را های خصوصی و تصویب قانون برای تهیه منازل ارزان

دین جبران کرد. قواعد کار باید به نحوی تنظیم گردد تا کانون خانوادگی محفوظ بماند ب
معنی که قواعد کار صنعتی مخصوصاً برای طبقه اناث تا سه دوره حمل و بعـد از وضـع   
حمل زنان و در نظر گرفتن محل کار مرد، زن وبچه که باید باهم فاصله چندانی نداشـته  
باشند تا سبب ازهمپاشی روابط خانواده معین پدر، مادر و طفل گردد. آنچه درخور اهمیت 
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محسوب گردیـده  اطفـالکه از وسایل مؤثر مبارزه با جرایم است تعمیم فرهنگ است
است.  

صورت دقیق آن عملی گردد. بهترین راه برای جلوگیری از ولگردی اگر اجباراً تحصیل به
از این طریق ممکن است آینده جامعه ما نسبت به سـطح  بودهدر کوچه و معابر اطفـال

جرایم قناعت بخش باشد.
عالنات و تبلیغات خالف اخالق و عفت که مراعات حیا و ادب درآنها نگهداری معابر از ا

دیده نمیشود از یکسو و تحت تعقیب قرار دادن مرتکبین همچو اعمال از سوی دیگـر و  
ای مفسد، مجالت بیهای سینمایی، زمانههمچنان تحت نظارت گرفتن دقیق و مستمر فیلم

طرف سودجویان مخرب که برای پر کردن پروا، عکسهای منتشرشده در مقابل سینماها از
ای را به آتش فساد و تباهی بکشانند، همه و همـه تـدابیری   جیب خود حاضر اند جامعه

هـای سـینمائی، زمانهـا و    است که جلو جرایم را در آینده میگیرد واضح است که فیلم
میدهـد و  را بسیار تحت تأثیر قرار اطفـالمجالت منفی و فاقد رعایت اخالق جوانان و 

آنها را از راه صحیح منحرف مینماید. همین نو نهاالن بزرگ میشوند و مشاغل دولتـی و  
آزاد را کسب و با سوء تربیه، جامعه وکشور را به تباهی و فساد خواهند کشانید.

بایـد  زیست و تربیت طفل است. هیات حاکمه و دولت کانون خانواده که بهترین محیط
سبت به کانون مذکور داشته باشد. چنانچه درآلمان پولیس دولت نظارت دقیق و پیگیری ن

در محیط خانواده نظارت دارد ودر صورت عدم لیاقت و کفایت اولیا، طفـل را از آنـان   
والیت از آنها مینماید تا طفل در محل دیگری نشو نما کند والدت ومیگیرد و سلب پدری 

او دور نماید، این شیوه در قسـمت  رشتی را که در محیط خانواده کسب کرده است، از 
تربیه مجدد رول بسزا داشته واز سطح جرایم در جامعه میکاهد

محکمه سرپرستی آلمان و مقامات سرپرستی سویس، مواظبت رفتار و اخالق طفل را بـه  
دارند.عهده
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) مقرر میدارد که اگر پدر و مادر سالمت مهم و ١٨٨٩) ژوئیه (٨درکشورفرانسه قانون (
خود را به خطر بی اندازند، از آنها سلب قدرت پدری و مادری خواهد شد. اطفـالروح 

از مطالعه قانون مدنی دو کشور در مورد مذکور چنین استنباط میشود کـه در صـورت   
ارتکاب جرایم پدر و مادر نسبت به طفل، سلب قدرت از آنها اجباری است وموقعی ایـن  

اهمیت چنـدانی نداشـته   اطفـالنسبت به سلب قدرت اختیاری است که ارتکاب جرم
باشد.

اسـت،  اطفـال) فرانسه که در مورد سلب اختیار پدر نسبت به ١٩٢١موجب قانون (به
را تحت تعقیب قرار میدهد ومجازات اطفـالامروز قانون دیگر خشونت، ضرب وجرح 

یـب قـرار   را بدین مورد تشدید نموده وعدم مواظبت والدین را هم این قانون مـورد تعق 
ها گوش زد مینماید تا برخورد سالم با ای همچو ممالک به خانوادهمیدهد. گویا قانون پاره

را خدشـه دار میسـازد   اطفــال صورت گیرد واز روش نا مناسب که روحیه اطفـال
اجتناب ورزند. این روش در قسمت تربیه مجدد برای جلوگیری از جرایم، حفظ امنیـت،  

شور و دولت از اهمیت خاص برخوردار است.رفاه و آرامی افراد ک
رابه عهده گیرند و اطفـالبا آنچه گفته شد مؤسساتی باید به وجود آید که مواظبت رفتار 

که توجه به تربیـت  زجر دیده ای اطفـالمجرم تصمیم اتخاذ نمایند تا اطفـالدر تربیت 
همچو جوامع پاک گردد. آنها نشده از تربیت سالم برخوردار گردند و لطمه مجرمیت در 

به عبارت دیگر زمینه برای تربیت مجدد مساعد گردد تا جلو جرایم در کشورهای فقیـر  
گرفته شود. البته این موضوع ایجاب سروسامان بخشیدن وضع اجتماعی و اقتصـادی را  

مینماید تا ازآن طریق بتوان زمینه را برای زیست بهتر و آرامتر مساعد ساخت.
عمال الکل به هر نوعی که باشد نیز ازجملـه تـدابیر جلـوگیری از جـرایم     مبارزه با است

محسوب میشود.اطفـال
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که مراحل تأدیب، تربیت مواظبت در چنین اخالق را دارا اطفـالکانون اصالح و تربیت 
اطفـالوسیله قاضی، تعلیم و تربیت درست، تأثیراتی بر رفتار است. سرزنش و نصیحت به

ه هر صورت امروز تقریباً تمام کشورهای جهان به این عقیده گرایش پیدا مجرم میگذارد. ب
و نوجوانان اتخاذ میگـردد بایـد   اطفـالسالگی در باره ١٨اند که هر تصمیمی تا کرده

نتیجه تربیت سالم تصحیح اخالق و رفتار آنها باشد. طوری که قبالً از سالم کردن محـیط  
معه) یادآور شدیم به خصوص پیروی از ایـن روش در  تر از آن (جاخانواده و محیط بزرگ

اهد شـد  مانده باعث تربیت مجدد کودکان وتربیه مجدد افراد مجرم خوکشورهای عقب
)٧٨، ١٣٨٠فیروزی ارزنده در کاهش جرم خواهد داشت.(این امر تأثیرات و
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قضاوتیار محمد ادریس " رسول"

درزمان معقول درزمان معقول جزاییجزاییییدعاودعاوبه به ییدگدگییرسرس
در نظام عدالت جزایی افغانستان

قسمت اول
فهرست : 

١٢٤.....................................................................چكيده
١٢٥.....................................................................................مقدمه
١٢٥........................................................................میمفاه-اولگفتار

١٢٦.....................................................................دعوامفهوم- اولبند
١٢٦.....................................................................جزاءمفهوم- دومبند
١٢٧..............................................................معقولزمانمفهوم- سومبند
١٢٧..........................................................ییجزاعدالتمفهوم- چهارمبند

١٢٨..................................معقولزماندریجزائیدعاویخیتارنهیشیپ-دومگفتار
١٢٨.............................................................جزاءیخیتارنهیشیپ- اولبند

١٢٩......................................)گرفتیمانتقامفردازفرد(یفردانتقام: اولمرحله
١٣١.................................................................یفردعدالت: دوممرحله

١٣٢.....................................معقولزماندریجزائیدعاویخیتارنهیشیپ- دومبند
١٣٤.......................................نستانافغادرییجزایدعاویخیتارنهیشیپ- سومبند
١٣٥................عملساحهدرمعقولزماندرییجزایدعاوادیمعنقضمراحل- چهارمبند
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چكيده
ای آن است که با صرف مهلتی متعارف بتـوان بـه   بودن مهلت زمان محکمهمفهوم معقول

مهلتـی متعـارف و   که چهسیه رسیدگی و از طریق آن عدالت را برقرار کرد، تعیین ایندو
جاست که نظام عدالت جزایی افغانستان بـرای  اینمعقول است امر آسانی نیست؛ پرسش

بینی نموده است؟ بنابر نظرداشـت  معیارهای را پیشزمان معقول و متعارف چهتعیین مدت
که رسیدگی به دعاوی جزایی در مهلت مقعول در نظام است پرسش مطرح شده فرض این

چون اصـل تسـاوی، اصـل    عدالت جزایی افغانستان در کنار سایر تضمینات دفاعی هم
بودن مورد شناسایی بودن و مفیددلیل ضروریبودن و دیگر اصول محاکمه عادالنه بهعلنی

 یی مهلـت مقـرر در   های جزاباشد در رسیدگیمکلف میارنوالقرار گرفته است، که
بودن قانون، وی مکلف است رسـیدگی را در  کرده و در صورت ساکتقانون را رعایت

مهلت معقول به سرانجام برساند؛ زیرا رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسـیدگی  
ترین حقوق دفاعی متهمان است که بر ضرورت تسـریع معقـول در   جزایی یکی از بنیادی

ای عادالنه کند و الزمه تحقق محکمهمعیت دقت حداکثری تأکید میای درفرایند محکمه
روی این ملحوظ در مقاله حاضر با اسـتفاده از  مطلوب محاکمات جزایی است؛ تو غای

روش تحلیلی و توصیفی به سه معیار؛ نوعی(عینی)، ذهنی(شخصی) و مختلط(بینـابین) بـه   
تجزیه و تحلیل گردیده و در معیار بودن دوره محکمهعنوان محکی برای تشخیص معقول

عینی تأکید بر تعیین مهلت محکمه توسط مقنن است؛ در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر 
دوسـیه  توان از کند و میپرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می

ـ   دوسیهای به وق بهـره  دیگر متفاوت باشد؛ سرانجام معیار مختلط از هـر دو عامـل ف
های عدم رعایت مدت معقول، رسیدگی در دعاوی گیرد؛ در نهایت، پس ازمعرفی جلوهمی

شود.جزائی در زمان معقول در نظارت عدالت یا رسیدگی در مدت معقول بررسی می
دعاوی، جزا، زمان معقول، نظارت، عدالت جزایی، افغانستان.کلید واژه:
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مقدمه
خیخاص در طول تاریمعناچه بهعام آن ویمعنادالت چه بهو تحقق عنیتأمکه جائیاز آن

ـ ،مونیرسم منیبشر عدالت خواه بوده و اۀنیریدیهاآرزوها واز خواستیکی ۀتا ادام
افتد که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی با همگاهی اتفاق می؛خواهد بودیجهان باق

دهد الفات را تأمین منافع افراد تشکیل مینوعش دچار اختالف شود و محور اصلی این اخت
های گوناگون برای تأمین منـافع،  که ناگزیر برای حفظ و بقای خویش، به اشکال و شیوه

حل اختالفات حقوقی بین طرفین یا اطراف دعوا در تمام شوند، بدون شکل تنها راهمتوسل 
قضایی است که هدف آن ها در چرخه نظام های گذشته، حال و آینده قراردادن آنسیستم

طرفانه و دفاع از حقوق افراد و جامعه است، از سوی دیگـر ورود  منحصراً احقاق حق بی
به این چرخه، وجود یک سلسله شرایط الزم، مرسوم به شرایط اتمام دعوا جهت تسـهیل  

سازد؛ دعوای الزم است تا در مراجع قضایی بـه اثبـات   تحقیق هدف فوق را ضروری می
ادله «غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایلی که برسد، در 
گیرد.شود صورت مینامیده می» اثبات دعوا
ییقضایهایدگیتمام رسیکه هدف اصلییعدالت جزادعاوی جزایی در نظام رسیدگی به

ـ ؛توانـد یشده نمنیمعادالنه و منصفانه تأۀمحاکمتیاست؛ بدون رعا یه برگـزار الزم
ـ متهم در مراحل مختلـف تعق یهایحقوق و آزادنیعادالنه؛ تضمۀمحاکم یعـدل بی

ـ شامل مجمـوع امکانـات و امت  ؛ییاجراآت جزاۀحقوق متهم در ساح؛باشدیم یازاتی
عادالنه، ۀمحاکمکیدر ییکه از آغاز وارد ساختن اتهام تا زمان صدور حکم نهاگرددیم

.گرددیاز آن برخوردار ممتهم
مفاهیم - گفتار اول

بـرای خواننـدگان،   وندر آغاز هر تحقیقی نیاز است تا در اول از مفاهیم آغاز گردد، چ
موضوع مورد مطالعه باید معرفی گردد تا شخص مطالعه کننده از ماهیت و مفهوم موضوع

ترین مفاهیم بحث حاضر قرار ذیل اند:آگاه شود؛ با توجه به این، مهم
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هوم دعوامف- بند اول
دعوی از ریشه (دعو) گرفته شده است که در لغت به معنی خواهانی، خواسته شده، طرح 
دعوی، خواستار شدن وطلب است که جمع آن دعاوی میباشد دراصطالح حقوق مـدنی  

١.هرگونه تجاوزفعلی یا خطر قریب الوقوع اعمال میشود

مفهوم جزاء- بند دوم
جَ  ] ء.(جـزا خود مفهوم جزا را چنین آورده است که: علی اکبر دهخدا به آثار گرانبها 

شیان و مکافات خواه در خیر باشد یا شر. (نـاظم  ،داشاد،سزا،(از ع ، امص، ا) پاداش
؛طـی ) خ(مهذب االسماء نسـخه  ؛پاداش؛(فرهنگ نظام)؛عوض نیکی یا بدی؛االطباء)

؛)لـف (یادداشـت مو ؛عوض؛ثواب؛شیانی؛پاداشت؛پاداشن؛مجازات؛بادافراه؛ جزا
کـردن ودادنیافتن،بخشیدن،گرفتن،مصادرباودادنبدیجزاونیکیپاداشمعنیبه

٢شود. جزاءبهرجوعرود؛بکار
حسن عمید در فرهنگ خود مفهوم جزا را چنین تعریف نموده:در عربی(جزاء) بـه معنـی   

٣مجازات بدی، پاداش مزد یا جزا. 
چنین آمده که: جزا به معنی سزا، پاداش، جزا، تنبیه، عقوبت، پاداش چنین درجای دیگر هم

چنین، بـه  هم؛گویندمیجزابه جزا ضمانت اجراء و در عربی مؤیده و و مکافات است؛ 
به نظر می رسد اصـطالح ضـمانت اجـراء ابـداع     ؛گویندضمانت اجراء عقوبت می

ست برای تطبیق و تنفیذ قواعـد  و وسیلۀ اتضمینضمانت اجراء ؛نویسندگان ایرانی است
٤ها. مانند حبس، اعدام، جریمه و امثال این

٢١٩فرهنگ اصطالحات حقوقی ص،نظام الدین، عبداهللا١
.١٣٢٣، ص٥، ج١٣٨٥علی اکبر، دهخدا، فرهنگ بزرگ دهخدا، تهران: -٢
.١٠٣١، ص١٣٨٦نامه عمید، تهران: نشر، امیرکبیر، حسن، عمید، لغت-٣
.١٤٤، ص١٣٩٦اصطالحات حقوقی، کابل: نشر، سعید، سنظام الدین، عبداهللا، قامو-٤
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درکـه اسـت ییهاه دیمؤازعبارتزاج«گوید: کُد جزا در تعریف جزا می١٣٣ماده 
بـا مرتکـب شخصمورددرمحکمهطرفازوشدهینیبشیپیجرماعمالیبراقانون

١». شودیمحکمقانوننیااساساتتیرعا
مفهوم زمان معقول- سومبند

به معنای معقول گویند از دو کلمۀ می» یا زمان معینتقادم«که در فقه آن را معقول زمان 
و گذشتن، رفتن و گذر کردن و زمان به معنی وقت، هنگام، مدت، ساعت، عصر و عاقل 

به طور کلی، زمان معقول عبارت از گذشت زمانی معین است که دعوا بعـد  ؛دوران است
گفتـه شـد   » اتحاد عاقل و معقول«كه در مباحث چناناز انقضای آن قابل سمع نیست؛ 

چهار درجـه  بندی كرده و مجموعاًحكما و فالسفه از قدیم االّیام ادراكات انسان را درجه
نیستند و در یـك  دی وجود انسان همه از یك سنتشخیص داده اند؛ یعنی ادراكات حوزه

د بلكه مراتب مختلفی دارند كه عبارتند از: ادراك حسی، ادراك درجه و مرتبه قرار ندارن
٢.خیالی، ادراك وهمی، ادراك عقلی

مفهوم عدالت جزایی- بند چهارم
به نظر ارسطو عدالت دارای دو معنی عام وخاص است، عدالت در معنی عـام آن شـامل   

است؛ از این رو ای مرتکب شود، ستمگر کلیه فضائل انسانی است و هرکس کار ناشایسته
یـروی کنـد؛ امـا    پهای عقل سعادت از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستور

و باید از هر دو پرهیز کـرد بـه   طفضیلت انسان دو آفت دارد یکی افراط و دیگری تفری
نظر ارسطو میانه روی و اعتدال مالک تشخیص فضائل از رذائل است، پس تهور و تـرس  

که سخاوت حد و چنانها یعنی شجاعت، فضیلت است، هم ط آنهر دو مذموم و حد وس
٣اعت و تواضع اعتدال میان تکبر و زبونی است. نسط بخل و تبذیر، و م

.١٣٣وزارت عدلیه، رسمی جریده، کود جزا، ماده -١
.٥٧، ص١٣٨٨مرتضی، مطهری، شرح منظومه، تهران: نشر، بنیار مطهری، -٢
.٤٤٠، ص١٣٥٢ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران: نشر، دانشگاه تهران، -٣
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نظران در تعریف عدالت جزایی گفته اند: مقصود از عدالت جزایـی  برخی دیگر از صاحب
تری، جای منافع قویگیرد بلکه بهاین است که نظم اجتماعی برمبنای زور و قدرت قرار نه

١تر رجحان داده شود. منافع قابل احترام
محمد جعفر، جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی در باب مفهوم عدالت جزایی چنـین  

نویسد که: عدالت جزایی یعنی ترک جرائم (گناهان) بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرائم می
اموری ( از ترک و فعـل) کـه   کوچک و رعایت مروت، مروت عبارت است از اتصاف ب

٢مراتب باال باید بحد ملکه برسد.پسندیده است بحسب زمان و مکان و شأن شخص همه
پیشینه تاریخی دعاوی جزائی در زمان معقول- گفتار دوم

ـ تحقکلیاتبه دیابتداًء باداست،یپیعلمقیهر تحققتیو حقتیگونه که از ماهآن وقی
داشته و مطالعـه کننـده را   میرابطه مستقید تا به بحث اساسبعداً به موضوع پرداخته شو

ییآن آشنایهاجوانب و شاخهبهبرده و یپقیتحقتیو اصلتیوادار کند تا به ماهشتریب
شـود  موضوع پرداخته میتحقیقاتیکلبهحاضر قیتحقنیدر ان،یبنابرا؛کنددایکامل پ

که قرار زیر اند:
خی جزاءپیشینه تاری- بند اول

میان نیامده اند، بلکـه مراحـل   هباشد و علوم طور آنی بچه میهرعلمی دارای یک تاریخ
که طبیعتاً حقوق ندابتدائی را پشت سر گذاشته و سیر تکاملی و انکشافی خود را پیموده ا

:کنندباشد تاریخچه حقوق جزا را به دو دسته تقسیم میجزا نیز از این امر مستثنی نمی
.حل مختلفه تکامل و رشدمرا-١
.ها و مکاتب مختلفه حقوق جزادبستان-٢

.مراحل مختلف تکامل و رشد-الف
:مرحله استچهارمراحل رشد و تکامل حقوق جزا شامل 

.٤٣٢همان اثر، ص-١
، ١٣٨٥، ١٦ران: نشر، گنج دانش، چمحمد جعفر جعفر، لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ته-٢
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.های خصوصی یا فردیمرحله عکس العمل
.های اجتماعیمرحله عکس العمل
.های قانونیمرحله عکس العمل
.صیهای خصومرحله عکس العمل

کردند و هر فرد بنام همان قبیله درین دوره یا مرحله مردم طور قبایلی و گروهی زندگی می
گردید تنها و تنها از طرف فـرد  که مرتکب عمل جرمی میشد و در صورتییا گروه یاد می

شد نه از طرف دولت یا جامعه چرا که درین دوره اجتماعات یا عکس العمل نشان داده می
که سخن رانده شد مردم طور قبایلی طوریم دولت موجود نبوده است و هماننهادهای بنا
باشد که علماء قـرار  کردند این دوره شامل اوایل قرون وسطی و قرون اولی میزندگی می

:ندنکهای تاریخی را تقسیم میشرح ذیل دوره
.بعد از میالد٤٧٦سال قبل از میالد (پیدایش خط) الی ٣٣٠٠قرون اولی: از 

.بعد از میالد١٤٥٣بعد از میالد الی ٤٧٦قروی وسطی: از 
.)بعد از میالد (انقالب کبیر فرانسه١٧٨٩بعد از میالد الی ١٤٥٣قرون جدید: از 

.بعد از میالد الی اکنون١٧٨٩قرون معاصر: از 
زدنـد و بـه   بودند که دست به ارتکاب جرایم مـی یدر دوره قرون اولی و وسطی افراد

هـا موجـود   که ذکر شد یا دولتطورینمودند درین دوره همانیگران تجاوز میحقوق د
:گرددنبوده و یاهم اگر بوده ضعیف بوده اند که این دوره نیز شامل دو مرحله می

:انتقام فردی.١
:عدالت فردی. ٢

)گرفتمرحله اول: انتقام فردی (فرد از فرد انتقام می
را کـالن  گرفت صالحیت رسیدگی به آنل صورت میدراین دوره اگر جرمی در یک فامی

فامیل داشت البته نظر به عرف اجتماعی آن دوره اگر جرمی در سـطح قبیلـه صـورت    
داد (از ایـن  گرفت بزرگ قبیله و طایفه در باره تجاوز تصمیم میگرفت و نظـر مـی  می

طور فردی توانست نمود و هیچ کس نمیصالحیت برخوردار بود) و به جرایم رسیدگی می
رفت تا او تصمیم گیـری  و به میل خویش انتقام گیری نماید بلکه باید نزد کالن طایفه می
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شد نماید و عکس العمل در قبال فردی که مرتکب عمل جرمی شده بود در نظر گرفته می
یا طرد از قبیله بود یا اعدام بود (در صورت طرد شدن فرد از قبیله از طرف سـایر قبایـل   

اگر جرم توسـط  )؛ شد و فرد ناچار بود به تنهائی زندگی کندته و قبول نمیشخص پذیرف
گرفت کالن فامیل حـق  ئی باالی یک عضو از قبیله دیگر صورت مییکی از اعضای قبیله

انتقام شخصی را نداشت بلکه مکلف بود تا به کالن طایفه رجوع نماید و در رابطـه بـه   
گرفت این دوره را فرد مجرم، کالن طایفه تصمیم میگیری و نحوه آن از قبیلهنحوه انتقام

هـا  ها توسط افراد و به تصـمیم آن طور که بیان شد انتقامنامند چون همانانتقام فردی می
گرفتن انتقام در ایـن دوره  ؛ شد و اثر از دولت موجود نبوده است(کالن طایفه) گرفته می

ق هیچ فـردی مجـازات و مکافـات    شد و هم وجیبه و در استعمال حهم حق دانسته می
توانست انتقام خود را بگیرد از طرف سایر طوایف ئی نمیکه طایفهگردید و در صورتینمی

کردند فلهذا در این روش شد و مراودات خویش را با آن قبیله قطع میو قبایل سرزنش می
هـای بـی شـمار   ارتکاب یک عمل جرمی از طرف یک فرد باعث بروز جنایات و قتـل 

شدند و این مسئله که جرم از طرف چی کسی صـورت  گردید و افراد بیگناه کشته میمی
شـمن  ر تمام اعضای طایفـه دیگـر را د  شد و طایفه طرف متضرگرفته در نظر گرفته نمی

رفت کرد که یک طایفه یا به کلی از بین میقدر دوام میها آنگیریپنداشتند و این انتقاممی
کرد، با مرور زمان مردم پذیرفت و مصالحه میشد یا شکست را میمییا از منطقه متواری

که باعث انتقال از مرحله انتقام فردی بـه  یعوامل؛ گیری به ستوه آمدنداز این نوع انتقام
:مرحله عدالت فردی گردید

.حد و حصر به ستوه آمده بودند و آماده تحول شدندهای بیگیریمردم از انتقام.١
زندگی روستائی را ترک و در شهرها سکونت گزیدند ( بـا پیـدایش شـهرها    مردم .٢

ها ایجاد شد و زندگی شهری انکشاف یافت و مناسبات و روابط مستحکم و پیچیده دولت
).قبایلی تا حدود از هم گسیخت

دیدند و خود ها این وضعیت را به سود و نفع خود نمیها، دولتمیان آمدن دولتهبا ب.٣
در چنین کردند؛ همایجادراقواعدجا جمع شدند (قبایل) دیدند بناً یکمخاطره میرا در 

ها از طـرق دیگـر   بود آنگرفت و قاتل نا معلوم میدوره انتقام فردی اگر قتل صورت می
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ئـی  کردند واولین مورچهکردند از جمله جسد را دفن میکار استفاده میبرای یافتن جنایت
رود در همان مسیر در حرکت دیدند که به کدام طرف میشد را مین میرا که از قبر بیرو

دادنـد و  خوردند مورد حمله قرار مـی شدند و در طول راه به هر قبیله یا فرد که بر میمی
کردند اولین کرم کـه از جسـد   دانستند یا جسد را به درخت آویزان میها را قاتل میآن
هـا را  شـدند آن در آن مسیر اگر کسی یا قبیله روبرو میکردند و را تعقیب میافتاد آنمی

.شدندها وارد جنگ میقاتل دانسته و با آن
مرحله دوم: عدالت فردی

برای اولین بار که قبایل باهم جمع شدند قاعده ئی را بنام قاعده تالیون وضع کردنـد کـه   
طی این قاعـده  ممکن تالیون نام یک شخصیت برجسته و بزرگ آن دوره بوده باشد مردم

(چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان) پذیرفتند که هیچ کس حـق نـدارد بـه    
گیری بی حدوحصر مبادرت ورزند و هر کسی که جرم را مرتکب شده بایـد عـین   انتقام

)؛ تواند عین ضرر را به فرد مجرم عاید سـازد ضرر را متحمل گردد ( شخص متضرر می
دیگر تفکیک شدند و دیگر گروه از مردم به علت عمل مقتول از همبرای اولین بار قاتل و

شـود  جرم فرد دیگر بی جهت کشته نشدند از قاعده تالیون بنام قاعده مساوات نیز یاد می
توانست فرزند کشت شخص متضرر میخالصه طی این قاعده اگر کسی فرزند کسی را می

م متوجه شدند که در برخی حاالت در مدت مردیک بعد از چنین ؛ همفرد مجرم را بکشد
قسمت گرفتن انتقام باالمثل مشکالت رونما گردید مثالً فرضاً شخص فرزنـد کسـی را   

کشت ولی خود وی فرزند نداشت که شخص متضرر او را بکشد پس به آن فکر شدند می
شن یـا  که این مشکل را چطور رفع کنند بناً قاعده دوم به میان آمد که بنام قانون کامپوزی

گردد نظر به این قاعده فرد متضرر در صـورت عـدم   کامپوزسیون یا سازش کلی یاد می
توانست به اساس توافق جانبین از طرف مقابل غرامت یا خون امکان اخذ انتقام باالمثل می

بها اخذ نماید یا او را عفو کند چون در آن دوره پول به شکل امروزی نبود در صـورت  
که اولین بار بود که به علت این؛ کردندها و دختران را مبادله میکیتتوافق هردو طرف مل

در تاریخ حقوق جزا قاعده وضع گردید که به اساس آن به عوض انتقـام باالمثـل بـا در    
شد و این قاعده تا حدود توانسته بود که عـدالت  نظرداشت نوع عمل غرامت پرداخته می
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گناهان جلوگیری نماید ایـن  بی حدوحصر و کشتار بیهای را تامین نماید و از انتقام گیری
بعدها برخی کشورها از جمله جرمنی دریافت که ؛ گویندمرحله را مرحله عدالت فردی می

گردد و بایستی این ضرر جبران گـردد  از ارتکاب عمل جرمی دولت نیز متحمل ضرر می
باالمثل امکان پذیر گرفت و در مقابل اگر انتقامکه عمل جرمی صورت میپس در صورتی

داشـت عـالوه بـر    کردند ولی اگر انتقام فردی امکان نمیبود تنها به انتقام اکتفا میمی
پرداخـت چـون   کرد فرد مجرم باید مبالغی را به دولت میغرامت که فرد متضرر اخذ می

هـا  که دولـت بعد از مدتی؛ دانستنددولت وظیفه تامین نظم و ثبات را وظایف خویش می
تدر شدند در امور جنائی دخالت نمودند که این مرحله بنام مرحله عکس العمل اجتماعی مق

١.گرددیاد می
پیشینه تاریخی دعاوی جزائی در زمان معقول- بند دوم

؛داشـت نهای مطلقه وجود این نوع رسیده گی قبل از تشکیل حکومتدعاوی جزائی که 
ترین طریقه رسیدگی درامور جزایی همین دیمیقوجود آمد، ها مطلقه بهو بعداً که حکومت

دراین سبک دعوا جزایی بین دوطرف، یعنی زیان دیده ومرتکب جـرم  بود؛سبک اتهامی 
مجنی علیه یا ورثه قانونی ؛کردها درمحکمه جریان پیدامیها یادولتبدون مداخله حکومت

ده، مجـازات  وی شخصاً درصدد تعقیب مجرم برآمده وبا دالیلی که جمـع آوری نمـو  
متهم باحقوق مساوی بامجنی علیه در دعوا درمحکمه ؛نمودمرتکب را ازمحکمه تقاضا می

قاضی ؛طرفین دعوا دارای حقوق کامالً مساوی بودند؛کردشد، وازخود دفاع میحاضرمی
ی رسیدگی شفاهی و غیرکتبـی  انحوه؛کردفقط به دالیل طرفین رسیدگی وسپس حکم می

نقش اصلی را صاحب ؛ف جرم وجمع آوری اسناد، نقش فعالی نداشتقاضی درکش؛بود
، کـه درزمـان   ترین دلیل، وبعد ازآن شهادت شهود وسوگند بوداقرار مهم؛دعوا داشت

هایعنی بعـد از  این نوع رسیدگی بانفوذ قواعد دینی در دولتشد؛معقول به آن پرداخته می
این نوع سیستم رسیدگی بر دعوا جزایی، ن چنیهم؛میان آمدهگیری خصوصی بدوره انتقام

هـا  ها یادولتهای مطلقه وقرار گرفتن شاه مطلق العنان در رأس حکومتحکومتدر زمان

.٤١٢-٤١٠ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، صص-١
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در ایـن  ؛با برچیده شدن نفوذ کلیسا از دولت ومجزا شدن دین از سیاست بوجود آمـد 
تهامی" کـه  درست برعکس "سیستم ا؛گونه پابندی به قانون وجود نداشتها هیچحکومت

حق دفاع وتحقیق، در روش رسیدگی تفتیشی ؛شدحق دفاع متهم به بهترین وجه تأمین می
؛گردیـد منافع اجتماعی بیشتر حفظ مـی ؛تنزیل داده شدبه وقت معقول متهم به حد اقل 

که منتظر شکایت شاکی یا اعالم جرم ازطرف مدعی دراین سبک مأموران دولتی بدون این
دش وظیفه تحقیق وتعقیب رابه عهده گرفته ومتهم راتعقیب قضـایی  خو، خصوصی شوند

به هر اندازه که ؛آن غیرعلنی؛ اماکتبی بودجزایی در زمان معقول  نحوۀ رسیدگی ؛کردمی
سیستم اتهامی جای خود رابه سیسـتم تفتیشـی   ، ها (شاهان) گسترش یافتقدرت دولت

ن سبک را به دوران امپراطـوری روم  دانشمندان، ریشه و اصل ای؛وتحقیقی واگذار کرد
درآن زمان برای تعقیب جرایمی که از سوی برده گان ویامجرمان طبقات ؛نداددنسبت می

مأموران دولتی بدون شـکایت  ؛یافت، این سبک رسیدگی معمول شده بودپایین انجام می
طی، سـبک  در قرن وس؛پرداختندبگونه مستقیم به تحقیق وتعقیب متهمان می، مجنی علیه

مذبور مشمول جرایم مذهبی و ارتداد مانند برگشت از دین مسیحیت و بـدعت در دیـن   
Concile De)را قبول کرد و سپس انجمن مذهبی التـران پاپ اینوسان سوم، آن؛شد

Latran)را و وقت معقول در این سیستم، متهم حق دفاع ؛را به رسمیت شناختنیز آن
ها آنند؛ نیز آگاهی نداشت تا برای خود دفاعیه ترتیب کسیهدوو از دالیل مندرج ؛نداشت

؛ و محاکمه آنان نیز غیرعلنی بـود ،شدندمستقیماً از توقیفگاه و زندان به محکمه برده می
متهم کامالًمحفوظ بود؛ امـا دفـاع   وقت معقول به در سیستم اتهامی، حق دفاع چنین هم

درسیستم تفتیشی یاتحقیقی دفاع ؛گردیدیاجتماع وحق صیانت عموم جامعه دچار اخالل م
به همین علت سبک ویـژه  ؛گردیدشد؛ اماحق دفاع متهم دچار مخاطره میجامعه تأمین می

یاعدالت جزایـی در  دیگری در رسیدگی جزایی به وجود آمد که بعدها به سیستم مختلط
ی جزایی یعنی ابه این ترتیب که قسمتی ازتشریفات پروسهیک زمان معقول به وجود آمد؛

قبل ازمحاکمه توسط نماینده دولت، تـابع  دعاوی جزائی در زمان معقولتحقیق و بررسی
سیستم تفتیشی وقسمت دیگر بررسی جزایی یعنی قسمت محاکمه وحکم قاضی تابع روش 
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و وقـت  متهم حق دفاع وحق تعیین وکیل مـدافع ؛محاکمه علنی بود؛اتهامی قرار گرفت
١. شدرا نیز دارامعقول 

پیشینه تاریخی دعاوی جزایی در افغانستان- بند سوم
نوع سیستم اجراآت جزایی مورد دعاوی جزایی در زمان معقولدرافغانستان به قول تاریخ، 

نظربه روایت تاریخ افغانستان، قبل از اسالم یعنی پـیش از  ؛تجربه وتطبیق قرار گرفته است
؛سند قابل اعتبار در این باره دردست نیسـت زمان حکومت کابل شاهان و بعد از اسالم،

م از وضح جرایم، شکنجه و جزاهای آن صحبت ۶۳۰که "هیون تسنگ" درحدود اینجز
درحـین جسمانیجزاینبودنوعادالنهایمحاکمهوجزاقوانینبودنموجودازو،کرد

معاشرتبآدااجتماعی؛قوانینازکسیاگررا واضخ ساخته وحکومتاوامرازتخلف
اسـت؛ پاودستیاگوشبینی،بریدنجزایشبگذرد؛ازصداقتیاکند؛تجاوزوعدالت
منکـر ه،اگرشخصی ملزم به گنا؛شدمه نقدی گرفته میجریکوچک،هایتقصیردرمقابل

وسایلوآزمایشنوعچهارجزایی احکام و عدالتوصدورقضیهتحقیقگردید، برایمی
اثبات برای متهم کدام وقت معقـول را درنظـر   ازپسوشد؛میبردهبکارجرماثبات
قوانینجزایی در زمان معقول،دعاویتحقیقگردید؛ برایمیمحکوممجرم،ودگرفتننمی
؛سازمان اداری آن هنگام وجود داشـته اسـت  درمرجعوحکمصدورومحاکمهجزا،

شـود؛  مـی حب شرطه سپرده همین وظایف اداری به قاضی وصاچنین همدرعصر اسالمی 
هـای  از زمانکردن به محکمه و زمان تعیین کردن به متهمداوریجزایی،دیوان عدالت

ها نیز منصب قاضی درعصر ساسانی؛های اداری آسیای میانه وجودداشتقدیم در سازمان
شد؛و عدالت جزایی برپا میتنها شخصی به این منصب مهم گماشته ؛در نهایت اعتبار بود

بـود؛ نمینیازمنددیگریکسبهوشت،دامیآگاهیازقانونوامانتتجربهصفاتکه
مختلـف امـور کهبودندموجوددرباررجالمعروفوبزرگخاندانساسانی،درعصر
هـا دودمانازینیکیبهنیزدربارقضایمنصبکردند؛میادارهتوارثبراصلراکشور

و طبـق  کردنـد اره قاضی را از طبقه روحانیان مقرر میت نیز همووالیاداشت؛ درتعلق

.١٨-١٧، صص١٣٨٩عباس، تدین، تحصیل و تحلیل آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر، میزان، -١
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وقـت، همـواره   بنابرین، ذکر قاضی دادور آنشد؛محاکمه عادالنه وقت معقول تعیین می
قاضـی دادور،راقاضیآید؛میوهیربدان؛ موبدانباطبقات روحانی دیگر مانند دستوران

دیگربنامشخصیرااووظایفازبرخیگاهیگفتند؛میدادورانویاداد،شهرراالقضات
مربـوط، مناطقدرکه؛در والیات نیزیک دادور(قاضی) مقرربود؛ کردبذ" اجرا میآیین"

نایـب (همـداذ دستورو) ناظرشرعی(سروشورذداریگبنامدیگرقضاییدارکارتندو
هـم وگفتندمیدادورسپاهراعسکرقاضیوکردند؛میکمکقضادراموراوبا) دستور
؛ بنـابراین  کردندانند دادوران حکم قضایی صادرمیمهاآتشکدهسدنهیعنیهیربدانگاهی

توان گفت که طبق قوانین جزایی کشور ما افغانستان به مـتهم وقـت معقـول داده و    می
١کند. محکمه بعداً به متهم رسیدگی می

عملمراحل نقض معیاد دعاوی جزایی در زمان معقول در ساحه - بند چهارم
توان به موارد مختلف تقسیم نمـوده و  چالش ونقایص دعاوی جزای در منصه عمل را می

تـوان  مورد مطالعه قرارداد، البته این موارد نظر به شرایط عینی اجتماعی هر کشـور مـی  
های جنایی هر کشور در قبال متفاوت باشد، به ویژه ارتباط مستقیم با راهکارها و سیاست

ر دارد؛ در کشور ما افغانستان نیز حجم انبوه از ایـن  شوجامعه آن کنظم جزایی حاکم بر
ها در برابر تطبیق و اصول حاکم بر دعاوی جزایی که در یک زمـان معقـول بـه    چالش

توان مشکل عمده فرا راه ایـن  صورت دقیق و کامل وجود داشته باشد، به صورت کل می
حمایت از حقوق مظنون و متهم در اصول و سایر استندردها و اصول کلی حقوقی که در 

قوانین افغانستان وضع شده اند را در نبود راهکار مبارزه و از میان برداشتن نظم فرسـوده  
دانست واز کند های جزایی که به یک متهم در یک زمان معقول را طیاداری در رسیدگی

هـا،  ننبود سیاست جنایی منظم و منسجم برای آوردن اصالحات در نظـم آ سوی دیگر
های عمده را در باب دعاوی جزایی در یک زمان معقـول  بنابراین در زیر بعضی از چالش

مدنظر گرفته و به بررسی خواهیم گرفت:
فساد اداری-١

.٨، ص١٣٩٥محمد عظیم، فارابی، اصول محاکمات جزایی، کابل: نشر، سعید، -١
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عدم تخصص مأمورین  -٢
عدم نظارت و کنترول  -٣
ابهام در قوانین جزایی-٤
وماعی در کشور ما است فساد اداری یکی از چالش و نقایص عمده اجت. فساد اداری: ١

اجتماعی کشور برداشـته  هرفاوکه در جهت بهبود وضعیت محکمه جزاییی راهر اقدام
در بدنه کشور ناسوربسیار مزمن و مانند یک زخمصورت، این پدیده بهسد می نمایدشود 

در رسیدن شهروندان به عدالت جزایی عادالنهذ نموده، و سبب گردیده تا مشکالتی را نفو
مدت زمان معقول که به یک مـتهم  درچهار چوب یک وخصوصاً در باب دعاوی جزایی 

چنان مانع بزرگی است در جهت آوردن اصـالحات و  ، و همبه میان آوردشود صادر می
.سازی اجراأت قضایی و قانونیشفاف

. عدم تخصص مأمورین: دومین چالش و نواقص عمده دراین راستا، دعاوی جزایـی یـا   ٢
در موضوع مدت زمان معقول عدم تخصص مأمورین ذیصالح است، که ریشـه ایـن   بهتر

ها، و مسلکی نبودن افراد های تدریسی رشته حقوق در دانشگاهگردد به برنامهچالش برمی
مسلکی و غیراشخاص و افراد بعضاًبوده که در کشور ما متأسفانه سیستم به گونهدارد،

اند، که این عدلی و قضایی کشور به کار گماشته شدهتخصصی در رشته حقوق در ادارات
ها و نواقص عمده خصوصاً در راستای تطبیق اصـول و  آمدن چالشنموضوع باعث به میا

بودن ایـن  های حقوقی و حتی قوانین گردیده است؛ و دلیل محکم است با بیگانهپرنسیب
لمللی حقوق بشری از سـوی  اها و معیارهای بینافراد با علم حقوق از یک سو، وپرنسیب

های تدریسی حقوق در کشور ما خیلی کهنه بوده و زمان کـافی  دیگر، از طرفی هم برنامه
باشد زیرا پروگرام به گونه است کـه از  نیز برای فراگیری درست علم حقوق فراهم نمی

چهار سال درسی صرف دوسال آن صرف رشته تخصصی  و دوسال نخست آن صـرف  
گردد که ایـن روش باعـث   صورت عمومی میمختلف علم حقوق بهآموختن رشته های
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خود تخصصی خـوبی برخـوردار   گردد فارغین رشته حقوق از دانش مسلکی در رشته می
١شان.محوله وظیفهو این دلیل است بر ناتوان بودن این افراد در اجرای نگردند؛

کی از رازهای موفقیت درنظارت بر امور در هرجا و هرمکان ی. عدم نظارت و کنترول:٣
مند به کـار  صورت دقیق و نظاماداری اگر بهرود، نظارت به عنوان یک وظیفهبه شمار می

همین گونـه  گرفته شود پیامدهای خوبی در راستای انجام وظایف به بارخواهد آورد، و به
های جزایی، به خصـوص بـه   است بحث نظارت بر اجرای امور در اجراأت و رسیدگی

های جزایی یا تعیین مدت زمان معقوق، ولی اگر بحث عدم نظارت برامور رسیدگیدعوای 
ها، نواقص و موانـع بزرگـی را در   گردد، چالشجزایی توسط مقامات ذیصالح مطرح می

عدم نظارت از اجراأت مأمورین توسـط  بار خواهد آورد،نین و مقررات بهاجرای دقیق قوا
انین به درستی تطبیق نگردند،عدم نظارت بر اجراأت گردد تا قواعد و قومقامات باعث می

اقامـه دعـوی  ارنواالن که به محکمه پولیس در مدت معقول که متهم را باخود دارد و
های حقوق بشری مظنـون و مـتهم در هنگـام    باعث گردیده معیارها و تضمین.کندمی

تـرین  ی موارد اساسیشوند، و در برخرسیدگی به قضایا در مدت زمان معقول نادیده گرفته
حقوق آنان نقض گردد، در بحث اصول حاکم بر تعیین جزایی، عدم نظارت مقامات بـر  

پروایی و سهل انگـاری، و خودکـامگی مـأمورین    ارنوال منجر به بیاجراأت پولیس و 
گردیده و در بسیاری از موارد مراجع ذیصالح بدون در نظر داشت معیارهـا و ضـوابط   

مه متهم در مدت زمان معقول برای انجام تحقیقات مقدماتی در اولین اصول حاکم بر محک
نمایند، و این درحالیسـت کـه بـدون    اقدام قرار تعیین مدت زمان بر متهم را صادر می

درنظرداشت مدت زمان معقول بر متهم معیار و ضوابط مبنی بر رعایت حقوق مظنـون و  
اد قانونی یا زمان معقـول از  یعبه بیشتر از مکه متهم چندین مرتیابد، ویا اینمتهم صدور می

ماند، ویاهم درموارد که صدور قرار مدت زمان معقول به لحاظ قانون گاه بیرون میتوقیف
شود، که این همه دالیل روشنی اند مبنی باشد طبق قوانین جزایی عمل نمیاصالً ممنوع می

أمورین مادون شان.  بر عدم نظارت و کنترول مقامات اجرایی از کار کردهای م

.٨٨مان اثر، صه-١
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بودن و وضاحت نداشتن قوانین خصوصاً در راستای تعیین . ابهام در قوانین جزایی: مبهم٤
های عمده فرا راه تعیین مدت زمان معقول بـر مـتهم   مدت زمان معقول نیز یکی از چالش

د، گردد به موارد ماننهای یک قانون خوب برمیگیگذاری، ویژهباشد، در مباحث قانونمی
بـودن قـانون، و   قانون، مبهم و مجمل نبودن قانون، مطابق شـرایط عینـی  بودنواضح
های دو پهلو و تفسیربردار؛ بنابراین، در بحث دعاوی جزایی در وجود عبارتبودن از خالی

ها و استندردهای که ارتبـاط  ضمینن به صراحت بیان نمود که تمامی تتوازمان معقول می
عقول، و سایر مباحث که مربوط به رعایت وحمایت از حقوق بشری به بحث تعیین زمان م

های جدیـد بشـر   در اسناد جزایی افغانستان دارد، و ناشی از اندیشهباشد، ریشهمتهم می
١باشد. خواهانه می

بقيه در شماره بعدی 

.١٧٥محمد عظیم، فاریابی، اصول محاکمات جزایی، پیشین، ص-١
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کتر ذاکرحسین رضایینویسنده: پوهنمل د

شهادت زن و میزان ارزش آن شهادت زن و میزان ارزش آن 
در فقه و قوانین افغانستان

قسمت اخیر

فهرست:

١٣٩.....................................فقهادگاهیدواتیروادرزنشهادتوضع: گفتاردوم
١٤٠......................................................سنتاهلمحترمیفقهادگاهید: الف

١٤٠......................................................................:میکرقرآناتیآ- ١
١٤١............................................................................فقهادگاهید- ٢
١٤١....................................................................عهیشیفقهادگاهید: ب

١٤٣.................................افغانستاننیقواندرزنشهادتارزشووضع: دوممبحث
١٤٤...............................................................................یریگجهینت

١٤٦.....................................................................مأخذومنابعفهرست

در روایات و دیدگاه فقهازنگفتاردوم: وضع شهادت
شدذکرباالدرآنارزشمیزانوزنانشهادتبابکهفقهیرایجنظراتاصوال

مالکهمانهاوشدهواردبابایندرکهاستزیادینسبتاًروایاتوقرآنبرمبتنی
است فتاویمبانیکهروایاتازتعدادیبهقسمتایندر. استگرفتهقرارفقهافتوای

میکنیم:اشارهبشرح ذیل
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الف: دیدگاه فقهای محترم اهل سنت 
در حدود بصورت عموم و در زنا بصورت اخص، «فقهای مذکور باورمند هستند که

ستنادات این دیدگاه بشرح ذیل می باشد: ١».رد قابل اثبات استم٤تنها با شهادت 
آیات قرآن کریم: - ١
-نكُمّةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس كُمائن نِّسةَ مشالْفَاح ينأْتي ياللَّاتوا ۖ◌ وهِدفَإِن ش

ازکسانیوترجمه: ٢سبِيلًا.لَهناللَّهيجعلَأَووتالْميتوفَّاهنفَأَمِسكُوهن في الْبيوت حتٰى
اگر! بطلبیدآنهابرشاهدبعنوانرامسلمانانازنفرچهارشوند،زنامرتکبکهشمازنان

اینکهیافرارسد؛مرگشانتاداریدنگاهخودهایخانهدررا] زنان[آناندادند،گواهی
.دهدارقرآنهابرایراهیخداوند،

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا -
راپاکدامنزنانکهکسانیوترجمه: ٣.نَالْفَاسقُوهمئكوأُولَٰۚ◌ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا

عایبر(شاهدهارچسپسکنند،میمتهموبزنیدتازیانههشتادراآنهاآورند،نمی) خودمد
همالذکرفوقآیهدوایندریعنی!فاسقانندهمانآنهاونپذیرید؛هرگزراشهادتشان

ازهمینطور. استگردیدهاشارهگواهشخصجنسیتبههموشدهبیانگواهاننصاب
بیانکهاست) ص(رسولضرتحازحدیثیسنتاهلفقهایدیگرمستندات

در٤».نیستشدهپذیرفتهحدود،درزنانگواهیخدا،رسولسنتطبق:«فرموده
نشدهتعریفقبولقابلبازهمقصاصوقذفخمر،شرببابدرزنانشهادتخصوص

یعنی. شدبحثفوقدرکهاستمجیداهللاکالمآیاتهمانبازهمشاناستناداتواست
ازکهزناامانیستپذیرفتنیزنانشهادتکهاستباقیعاماینتحتحدودجرایمتمام

. ٦، بیروت، انتشارات دارالفکر، ص٦. محمدبن عبدالواحد همام، شرح فتح القدیر، ج١
. ١٥. سوره النساء، آیه٢
. ٤. سوره نور، آیه٣
.  ٦. همان، ص٤
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بازهمکهاستشدهخارجعموماینازدیگرنصوصوسیلهبهاستحدودجرایمجمله
١.داردالزممردگواهچهارشهادت

دیدگاه فقها- ٢
دینوعقلدرکهنقصانیدلیلبهزنان:«گویدمیحنفیکاسانیالدینعالء-

درکهاستاینبرقصاصوحدودمبنای. شودمیعارضآنهابرغفلتوسهو،دارند
نیست،شبههازخالیقصاصوحدوددرزنانگواهیشوند؛نمیاجراشبهه،وجودوقت
٢».زندنمیضربهاموالمثلحقوقسایراحکامدرشبههاینولی

فیالنساءشهادهفالتجوز:»داردمیبیانسرخسیاستاداسالمدیگرفقی-
ابنهمینطور،. نیستپذیرفتنیونداردجوازحدوددرزنانشهادتیعنی٣».الحدود
وکالحدعقوبهالنهعنده،الرجالمعالنساءشهادهالتعزیرفیالتقبل:«فرماییدمیعابدین

٤».آدمیحقالنههماعندوالقصاص

ب: دیدگاه فقهای شیعه
شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل «شده است که از حضرت امام باقر(ع) روایت

تارکوپوشیده، پاکدامن، فرمانبردارشوهرزنانقبول اعالم شده است. یعنی شهادت
روایتمیشود. ناگفته نماند اینکه اینپذیرفتهمردانجمعدرآرایشباشدنظاهروابتذال

کهشرایطیسایروطبعاًاستپذیرفتهالجملهفیزنشهادتکهاینبراندکردهحملرا
پدرشازکه)ع(باقریا اینکه از امام.باشدموجودبایداستالزمشهادتقبولیبرای

قبولقصاصوحدوددرزنانشهادت«:اندفرمودهکهاستکردهروایتمتقیانموالی

، بیـروت، انتشـارات دار   ٦شرح بدایه، ج. مرغینانی، برهان الدین، علی بن ابی بکر، الهدایه ١
. ٦، ص١٣١٥صادره، سال

. عالء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی، بدائع الصنایع فی ترتیـب الشـرایع، بیـروت،    ٢
.  ١٤٢، ص١٤٠٦انتشارات دارالفکر، چاپ دوم، سال

. ٥٥، ص٧. سرخسی، المبسوط، ج٣
. ٢٤٣، ص٤. ابن عابدین، حاشیه رد المحتار، ج٤



زن ومیزان ارزش آن در فقه وقوانین افغانستانشهادت قضاء

١٤٢

دنمیتواننمردانکهاموریدرزناناز امام رضا(ع) روایت شده است که شهادت». نیست
باشهادتشاننکاحو دراستجایزمردانشهادتبهاضمامبدونکنندنگاهآنهابه

ولیاستپذیرفتهزنمرد وشهادتنیززناحدو دراستقبولمردشهادتضمیمه
و درطالقدرزنانشهادت.نیستپذیرفتهرجموزنادرزنچهارومرددوشهادت

همچنان از امام صادق(ع)نقل شده است که  .دنمیشوپذیرفته)قتل، قصاص(خونمورد
دادهاجازهمردشهادتبهانضمامبدونوتنهاییبهدیندررازنانشهادتاسالمپیامبر
١».است

شهادت بینه، شود. یک؛ میتقسیمکلیمورددوبهفقهدرقابل ذکر است که شهادت
وزنانبینفرقیهیچوشودیمجاریاولیهاصلبینه،شهودمورددردو؛ شهود شرعیه، 

اما. کندمیاستفادهکارکمکومؤیدعنوانبهشهادتاینازقاضیزیرانیستمردان
جهتبدیناست،کردهتعیینشرایطیشاهدبرایفقهکهاستمواردیدرشرعیهشهود

از طرف دیگر، شهود.استفرقمردانوزنانبینشرعیهشهودمواردازبعضیدر
حقدردهند. اما میکه حق اهللا و حق الناس است، شهادتکلیمورددودربارههشرعی

شود:نمیقبولزنانشهادتآندرکهاستموردسهاللّه
بهموردایندرروایاتودارندنظراتفاقموردایندرعلمااکثر. رؤیت حالل ماه:١

السالمعلیهعبداللّهاباسمعتن،سنابنعبداللّهصحیحه«:جملهاز. استرسیدهتواترحد
٢.»الهاللرؤیةفیالنساءشهادةالیجوز: یقولو

ودارنداجماعنظراینبرفقهاهمموردایندرطالق:صیغهاجرایزماندر. شاهد٢
فرمودندرضا(ع)کهامامازاستروایتیجملهازکندمیمطلباینبرداللتهمروایاتی

محدودرجعیطالقبهراجوازعدماینعلمااکثرالبته٣.»الطالقفیشهادتهنالیجوز«
.نیستخلعطالقدرزنانشهادتبرایمانعیوکرده

. ٩٣الی ٨٩. وزیری، مهدی، پیشین، صص١
.  ٣٥١الی ٣٣٧، صص ١١. سلسلة الینابیع الفقیه، علی اصغر مروارید، ج ٢
. ٣٥١، ص ٢٧. وسایل الشیعه، محمد بن الحسن الحر عاملی، ج ٣
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مینقلالسالمعلیهعلیامامازبزرگوارشپدرانواسطهبهصادق(ع)امام. حدود:٣
جایزصقصاوحدوددرزنانشهادت١.»القودوالحدودفیالنساءشهادةالیجوز:«کند

زنانشهادتواندکردهاستثناعلمااکثرکهراموردیتنهاحدوداینازالبته. نیست
جداز،السالمعلیهباقرامام.باشدرجمآنحدکهاستزناییمورددراندپذیرفته

اذاالرجمفیالنساءشهادةیجوز: «کندمینقلچنینالسالمعلیهعلیامامبزرگوارش،
علیامام.....» الرجمیجوزفالرجالنونسوةاربعاذاکانوامرأتان،ورجالثالثة،کان
دوومردسهآنکهشرطبهولیاستجایزرجمدرزنانشهادت«:فرمودندالسالمعلیه
پذیرفتهزنشهادتهمرجمدردهندشهادتمرددووزنچهاراگروباشندزن

٢.»نیست

ن در قوانین افغانستانمبحث دوم: وضع و ارزش شهادت ز
قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان شهادت یکی از مدارک اثباتیه ٢٨١طبق ماده 

تلقی شده است. شهادت دادن شیوه عادی برای اثبات حق در دعاوی مدنی و جزایی 
است. اما در خصوص وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان اگر نظر دوخته 

ی شویم که در کل قوانین کشور بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی شود متوجه م
افغانستان در مورد شهادت قیودی را در مورد شهادت و ارزش شهادت زن پیش بینی 
کرده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه ربطی به جنسیت افراد، بعنوان مثال در تصرفات 

شمرده می شود که قیمت آن قانونی، در غیر امور تجاری شهادت شهود وقتی کافی
متجاوز از هزار افغانی و یا غیر معین نباشد. همینطور آمده است که اگر دین از هزار 
افغانی باالتر باشد گرفتن سند تحریری حتمی است و شهادت شهود در آن بدون سند قبول 

انستان نمی شود. اما باتوجه به برداشت کلی از احکام قانون می توان گفت که قوانین افغ
نصاب ٣٢١ماده ٤بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی در امور حقوقی طبق بند 

قانون ٣٢١ماده ٤شهادت و شرایط آنرا تابع احکام شریعت اسالمی کرده است. بند 

. ٣٥٦، ص ٣٠. همان، ج ١
. ٣٥٤. همان، ص ٢
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نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت «اصول محاکمات مدنی مقرر می دارد:
ز البالی مواد قانون اجراآت جزایی افغانستان اما در امور جزایی ا١».اسالم می باشد

قانون مذکور برداشت می گردد که تفکیکی میان شاهد زن و ٢٥ماده ١بخصوص بند
شخصی که از حقایق مربوط به جرم، مشخصات «مرد صورت نگرفته و مقرر می دارد که:

منحیث مظنون یا متهم و یا سائر حاالت مربوط به قضییه جرمی معلومات داشته باشد،
قانون اجراآت جزایی آمده ٣١ماده ١اما در بند٢».شاهد یا مطلع احضار شده می تواند

شاهد باید دارای اوصاف شهادت در مطابقت با احکام شریعت اسالمی «است که:
٣».باشد

در نتیجه می توان گفت که وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان بر گرفته شده 
در فقه همانطوریکه در فوق بحث شد دیدگاه های مختلفی مطرح است ولی از فقه بوده و 

که بصورت اجماع ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد بوده ولی برخی ها بر این باورند 
درشهادت بینه، دو؛ شهود شرعیه، شود. یک؛ میتقسیمکلیمورددوبهفقهدرشهادت

زیرانیستمردانوزنانبینفرقیهیچوشودمیجاریاولیهاصلبینه،شهودمورد
درشرعیهشهوداما. کندمیاستفادهکارکمکومؤیدعنوانبهشهادتاینازقاضی

ازبعضیدرجهتبدیناست،کردهتعیینشرایطیشاهدبرایفقهکهاستمواردی
.استفرقمردانوزنانبینشرعیهشهودموارد

نتیجه گیری 
ست از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختالف را شهادت عبارت ا

شخصی به نفع یکی از اصحاب دیگر، هد. بعباراندیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده
دعوی و بر ضرر دیگری اعالم اطالع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه 

نامند و اگر وسیله آگاهی » مشاهده«اهی او را قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گو

. ١٣٦٩، سال٧٢٢ه. قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، جریده رسمی، شمار١
. ١٣٩٢، سال١١٠. قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، شماره٢
. همان. ٣
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در تمامی ادوار و خوانند.» اسماع«قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را 
های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی چنین در همه سیستمهم

لیکن حدود استفاده و همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است 
درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

اما در خصوص میزان ارزش شهادت زن در فقه و قوانین افغانستان، تحقیق حاضر به این 
کهفقهیرایجنظراتاصوالنتیجه رسیده اند که شهادت زن و میزان ارزش آن در فقه

زیادینسبتاًروایاتوقرآنبرمبتنیشدذکرباالدرآنارزشمیزانوزنانشهادتباب
. استگرفتهقرارفقهافتوایمالکهمانهاوشدهواردبابایندرکهاست

زنان به دلیل نقصانی که در عقل و دین دارند، فقهای اهل سنت بر این باور هستند که 
زن برابر میزان سهو و غفلت بر آنها عارض می شود. بنابراین، میزان ارزش شهادت دو

ارزش شهادت یک مرد لحاظ می شود. همچنین گواهی زنان در حدود و قصاص خالی از 
شبهه نیست، ولی این شبهه در احکام سایر حقوق مثل اموال ضربه نمی زند. 

شود. یک؛ میتقسیمکلیمورددوبهفقهدرشهادتفقهای اهل تشیع معتقد اند که 
هیچوشودمیجاریاولیهاصلبینه،شهودمورددر، شهادت بینه، دو؛ شهود شرعیه

کارکمکومؤیدعنوانبهشهادتاینازقاضیزیرانیستمردانوزنانبینفرقی
تعیینشرایطیشاهدبرایفقهکهاستمواردیدرشرعیهشهوداما. کندمیاستفاده

از .استفرقمردانوزنانبینشرعیهشهودمواردازبعضیدرجهتبدیناست،کرده
میکه حق اهللا و حق الناس است، شهادتکلیمورددودربارهشرعیهطرف دیگر، شهود

طالق و صیغهاجرایزماندرمورد(رویت حال ماه، شاهدسهاللّهحقدردهند. اما 
شود. نمیقبولزنانشهادتآندرکهاستحدود)

قانون اصول ٢٨١طبق ماده رسیده اند که در قوانین افغانستان نگارنده به این نتیجه 
محاکمات مدنی افغانستان شهادت یکی از مدارک اثباتیه تلقی شده است. شهادت دادن 
شیوه عادی برای اثبات حق در دعاوی مدنی و جزایی است. اما در خصوص وضع و 

ل ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان اگر نظر دوخته شود متوجه می شویم که در ک
قوانین کشور بخصوص قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان در مورد شهادت قیودی را 
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در مورد شهادت و ارزش شهادت زن پیش بینی کرده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه 
ربطی به جنسیت افراد. اما باتوجه به برداشت کلی از احکام قانون، می توان گفت که 

ماده ٤ون اصول محاکمات مدنی در امور حقوقی طبق بند قوانین افغانستان بخصوص قان
ماده ٤نصاب شهادت و شرایط آنرا تابع احکام شریعت اسالمی کرده است. بند ٣٢١
قانون اصول محاکمات مدنی مقرر می دارد؛ نصاب شهادت و شرایط آن تابع ٣٢١

٢٥ماده ١احکام شریعت اسالم می باشد. همچنان در قوانین جزایی کشور بخصوص بند
قانون مذکور برداشت می گردد که تفکیکی میان شاهد زن و مرد صورت نگرفته و مقرر 

شخصی که از حقایق مربوط به جرم، مشخصات مظنون یا متهم و یا سائر «می دارد که:
حاالت مربوط به قضییه جرمی معلومات داشته باشد، منحیث شاهد یا مطلع احضار شده 

قانون اجراآت جزایی آمده است که؛ شاهد باید دارای ٣١ماده ١اما در بند».می تواند
اوصاف شهادت در مطابقت با احکام شریعت اسالمی باشد. بنابراین می توان در یک 
جمله گفت که وضع و ارزش شهادت زنان در قوانین افغانستان بر گرفته شده از فقه بوده 

لفی مطرح است ولی بصورت و در فقه همانطوریکه در فوق بحث شد دیدگاه های مخت
اجماع ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد در نظر گرفته شده است. 

فهرست منابع و مأخذ
قرآن کریم.١
نهج البالغه.٢
. ١٩٧٢ابن عربی، محمدبن عبداهللا، احکام القرآن، بیروت، انتشارات دارالفکر، سال.٣
. ١٣٨٨در، سالابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصا.٤
.٤٤٩امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان، در علوم القرآن، اصفهان، انتشارات ثقفی، س.٥
. ١٣٨٠بروجردی، سیدابراهیم، تفسیر جامع، مشهد، انتشارات جلیل ، سال.٦
جوادی آملی، عبداهللا، زن در آیینه حالل و جمال، قم، انتشارات نشر فرهنگی رجاء، چاپ .٧

. ١٣٧١دوم، سال
ی شیرازی، سیدمحمد، تقریب القرآن الی االذهان، بیروت، انتشارات موسسه الوفاء، حسین.٨

. ١٤٠٠سال
. ١٣٨٠حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات دانش نگار، سال.٩



زن ومیزان ارزش آن در فقه وقوانین افغانستانشهادت قضاء

١٤٧

حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، انتشارت مکتب نشر ثقافت االسالمیه، چاپ هفتم، .١٠
. ١٤١٣سال
، زنان و سه پرسش اساسی، قم، انتشارات مدرسه االمام علی بن ابیطالب، داودی، سعید.١١
. ١٣٨٢سال
داور پناه، الوالفضل، انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، .١٢
. ١٣٧٥سال
رشید رضا، سید محمد، تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح سمیر .١٣

. ١٤٢٣داراحیاء التراث العربی، سالمصطفی، بیروت، انتشارات 
طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسالمی جامعه .١٤

. ١٤١٧مدرسین، چاپ پنجم، سال
طبرسی، فضل بن حسین، مجمع البیان، ترجمه، علی کرمی، تهران، انتشارات فراهانی، .١٥
. ١٣٧٥سال
نفی، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت، عالء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی ح.١٦

. ١٤٠٦انتشارات دارالفکر، چاپ دوم، سال
عالیى رحمانى، فاطمه، زن از دیدگاه نهج البالغه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات .١٧

١٣٧٨اسالمی، سال
فضل اهللا، سید محمد حسین، من وحی القرآن، بیروت، انتشارات دارالزهراء، .١٨
. ١٤٠٥سال
. ١٣٧٥یور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطالعات، سالکد.١٩
. ، بیروت، انتشارات دارالفکر٦محمدبن عبدالواحد همام، شرح فتح القدیر، ج.٢٠
مدرسی، محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، انتشارات دارالمحبی الحسین، .٢١
. ١٣٧٧سال
، بیروت، انتشارات ٦مرغینانی، برهان الدین، علی بن ابی بکر، الهدایه شرح بدایه، ج.٢٢

. ١٣١٥دار صادره، سال
صطفوى، سیدجواد، مقام زن در قرآن و نهج البالغه، تهران، انتشارات بنیاد نهج م.٢٣

. ١٣٧٩البالغه، سال
. ١٣٧١، سال٧مطهری، مرتضی، زن و گواهی(قسمت اول)، پیام زن، شماره.٢٤



زن ومیزان ارزش آن در فقه وقوانین افغانستانشهادت قضاء

١٤٨

، چاپ ١٣٧٥لمطهری،مرتضی،  اسالم و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، سا.٢٥
. هفتم
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالکتاب االسالمیه، .٢٦
. ١٣٧٤سال
مهرپور، حسین، بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن، .٢٧

. ١٣٨٧، سال١٨فصلنامه نامه مفید، شماره 
. ٢٧محمدبن الحسن، الحرعاملی، وسایل شیعه، ج.٢٨
یری، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری وز.٢٩

. ١٣٩٢ایران، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، سال
. ١٣٦٩، سال٧٢٢قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، جریده رسمی، شماره.٣٠
. ١٣٩٢ال، س١١٠قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، شماره.٣١



تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم قضاء

١٤٩

قضاوتمل غالم دستگیر "اوریاخیل"

تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکمتجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم
)١(

: فهرست

١٥٠.....................................................................................مقدمه
اولفصل
اولمبحث

١٥٢.........................................................................نظردیتجدتیماه
١٥٢................................................؟ستیچیخواهنظردیتجد- :اولگفتار
١٥٢................................................!یخواهنظردیتجدازهدف-:دومگفتار

دوممبحث
نظردیتجدآثاروشروط

١٥٤...........................................................نظردیتجدوطشر- :اولگفتار
١٥٦.............................................................نظردیتجدآثار- :دومگفتار



تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم قضاء

١٥٠

مقدمه
تدویر یک محاکمه عادالنه و با در نظر داشت اینکه انسان موجود جایزالخطأ است بمنظور

تجدید نظر خواهی بر فیصله هـا  و قـرار   ،ی بوده نمی تواندو قضات از این قاعده مستثن
های  نهائی محاکم  منحیث یک اصل پذیرفته شده در بحث حقوق و نظام قضائی کشـور  

ما جا افتاده است .
از اینکه در پرتو پروسه تجدید نظر امکان بازنگری فیصله ها و قرار های نهـائی محـاکم   

ن حق تامین عدالت،  حاکمیت قانون و دسترسـی بـه   فراهم می آید و با اجرائی شدن ای
می گردد و  در نهایت این پروسه نویـد بخـش   حقوق فوت شده محکوم علیه  میسـر

تدویر یک محاکمه قرین بعدالت بوده زمینه رسیدن به محاکمه عادالنه را فراهم  میسازد.
ه های نهائی محـاکم  منابع و متون تاریخی  نشان میدهد که تجدید نظر و اعتراض بر فیصل

و نوظهور در عرصه حقوق  نبوده بلکـه در زمانهـای قـدیم شـاهان و     نو پیدایک امر 
گذشته از آنکه قضاوت در امور مهم را از حقوق و وظایف خود بشـمار مـی   سالطین،

آورده اند به تظلمات مربوط به فیصله ها و احکام صادره قضات منصوبه خود نیز رسیدگی 
از تجدید نظر بر فیصله های نهائی محاکم در گذشـته  ییین عملکرد جلوه میکرده اند و ا

محسوب میگردد و حتی در روایات اسالمی اشارات بر این منوال وجود دارد چنانچـه در  
قسمت از فرمان امیرالمومنین عمر بن خطاب خلیفه دوم اسالم (رض) به ابو موسی اشعری 

(رض) در باب قضا چنین آمده است.
به مروز در مورد قضیه یی حکمی صادر کرده یی و باز در مورد آن فکر نموده یی و(اگر ا

راه راست رهنمون شده یی مانع از آن نشود که بحق رجوع کنی زیرا حق قدیم اسـت و  
چیزی باطل نمی کند و بازگشت به حق بهتر از ماندن و درنگ کردن در باطل چحق را هی

١است

اشکال و گونه های مختلف در اکثر نظامهای حقـوقی بـه   در قرون اخیر تجدید نظر به 
رسیدگی مورد شناسایی قرار گرفته است با آن هم در مورد ضرورت فرایند عنوان بخش از 

۷۵نظام القضاء فی الشریعه االسالمیه تالیف دکتور عبدالکریم زیدان چاپ بیروت صفحه ١
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آن اتفاق نظر و جود ندارد بعض پروسه تجدید نظر را زاید و بیهوده میدانند و عده دیگـر  
بر اهمیت آن استدالل کرده اند.

ه، بهترین مدل و نمونه برای انجام یک محاکمه عادالنه میباشد بـه  رسیدگی قضائی عادالن
ویژه که در سال های اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجـه محافـل و نهادهـای    

و اسناد بین المللی در زمینه تدوین و به کشور ها داد هامختلف حقوقی قرار گرفته و قرار 
محاکمه عادالنه گام بردارند که حق تجدید نظر ارایه گردیده است تا براساس آن به جهت 

خواهی نیز شامل حقوق است که در قوانین نافذه کشور بعنوان بخشی از محاکمه عادالنه 
مورد توجه قرار گرفته است .

تجدید نظر بر احکام قطعی و نهائی محاکم اگر چه در صورت رعایت قیودات قـانونی در  
ت موثر است ولی در صورتیکه از چنـین حالـت   نقض قانونیو رفعجهت تأمین عدالت 

استثنائی استفاده درست صورت نگیرد ارزش قطعیت احکام را تحت شعاع قرار داده و در 
برخی از نظامهای حقوقی بـه ارزش  ملحوظتضعیف آن عامل عمده خواهد بود و به همین 

ـ   میت نمـی  قطعیت احکام محاکم ترجیح داده اند و تجدید نظر بر احکام قطعـی را برس
شناسند. ولی برعکس آنعده از نظامهای حقوقی که به ضرورت تجدید نظـر ابـراز رای   
نموده اند حق تجدید نظر خواهی را مستلزم رعایت احتیاط برای قضات در روند محاکمه 

در قضاوت گردیده و باعث دقت در رسـیدگی  بی طرفیمیدانند چون تجدید نظر سبب 
١قضائی عادالنه میگردد.

این ملحوظ جا دارد تا با ابعاد مختلف پروسه تجدید نظـر خـواهی طبـق اصـول     روی
محاکمات و اجراآت قضائی آشنائی بیشتر داشته باشیم بناًء حتی المقدور کوشش نموده ام 
تا بحث تجدید نظر خواهی را با در نظر داشت اینکه در این بخش یک مـدت بـه کـار    

پرداخته ام به رشته تحریر در آورم .

USAIDشرح اجراآت جزائی چاپ مطبع انکشاف کابل به همکاری ١
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فصل اول
مبحث اول

ماهیت تجدید نظر
تجدید نظر خواهی چیست ؟- گفتار اول :

کلمه تجدید نظر عربی بوده در صورتیکه مصدر متعدی خوانده شود به معنای نو کـردن ، 
از سر گرفتن ، از نو ساختن و اگر اسم مصدر دانسته شود به معنی نو سازی و در امری یا 

١مورد بررسی مجدد قرار دادن دانسته شده است. نوشته ای دوباره نظر کردن آنرا

مفهوم اصطالحی تجدید نظر با معنی لغوی آن چندان تفاوت ندارد چنانچه میتوان گفـت  
تجدید نظر عبارت از باز نگری فیصله ها و قرار های نهائی و قطعی محاکم است که بـه  

طبق قانون از طـرف  اساس بروز دالیل جدید سبب لغو تصامیم قضائی محاکم گردیده و 
شورایعالی ستره محکمه اعمال میگردد.

به عبارت دیگر تجدید نظر عبارت از بروز آنعده دالیل جدید است کـه حـین محاکمـه    
موجود نبوده و در نتیجه ، حکم محکمه بر علیه صاحب حق صادر گردیده باشد.

ستان پروسیجر بـه  تجدید نظر خواهی بر فیصله ها وقرارهای محاکم در نظام قضائی افغان
خصوص خود را دارد که از تقدیم عریضه الی تصمیم شورایعالی با تفکیک قضایای حقوقی 

و جزائی  در مباحث جداگانه به آن خواهیم پرداخت .
هدف از تجدید نظر خواهی !- گفتار دوم:

از آنجائیکه هدف اصلی و اساسی محاکم رفع نزاع و ایجاد محاکمه عادالنه و در نهایـت  
تجدید نظر بر فیصله ها و قرار های نهـائی  ملحوظرسیدن حق به ذیحق میباشد روی این 

محاکم یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور میباشد. احیاناً بعد از ختم محاکمـه  
بروز مینماید که احکام نهائی محاکم را زیر سوال میبرد مانند زنده بودن مقتول که یدالیل

ام بسر میبرد و یا ظهور کذب شهود و سایر موارد یکـه در قـوانین   قاتل آن در حبس دو

فرهنگ فارسی داکتر محمد معین .١
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روی هدف فوق تجدید نظر خواهی بهترین زمینه بـرای  نافذه کشور پیشبینی گردیده است
رسیدن به یک محاکمه عادالنه میباشد.

قوانین نافذه کشور تجدید نظر خواهی را منحیث یک حق برای محکوم علیهم قضایای که 
مه نهائی و یا قطعی میگردد معرفی نموده است ، این پروسه بهترین فرصـت  به حکم محک

است تا اگر سند و یا موضوع که در تصمیم گیری قضیه موثر باشد و حین محاکمه مطرح 
نگردیده باشد، در مرحله تجدید نظر طرح گردد.

مر چون هدف اصلی و اساسی محاکم ایجاد  عدالت و رسیدن حق به حقدار است و این ا
جز با ارایه اسناد و دالیل ثبوت  که در قوانین نافذه کشور صراحت دارد ممکن نخواهـد  

بود.
احیاناً در پروسه محاکماتی به آن توجه نگردیده باشد و یا اینکه همچو سـند  اسنادی که

موثر باشـد  در حکم محکمه نیزاصالً در اختیار متقاضی حق حین محاکمه قرار نگرفته و
صت مناسب برای محکوم علیه قضیه موجود باشد تا با ارائه آن به  اثبات حـق  می باید فر

خود نایل گردد.
با آنکه پروسه تجدید نظر بمنظور روند یک محاکمه عادالنه برای بازنگری فیصـله هـا و   

نهائی محاکم زمینه خوبیست ولی اعتراض بر فیصله های نهائی محاکم نباید بـه  قرار های
روند محاکماتی را به چالش بکشاند و حیثیت فیصله ها و قـرار هـای   باشد کهای گونه 

نهائی محاکم را به صورت یک پیش نویسی در آورد که همواره از طرق مختلـف و بـه   
درخواست اشخاص یا ادارات امکان ایدیت و باز نگری  مکرر را فراهم آورد.

رسیدگی تجدید نظر خـواهی  برای رفع این نگرانی قوانین نافذه کشور حد و مرز را برای 
ن نموده تا تمام قضایای که محاکم ثالثه را می پیماید و یا در مرحله رسیدگی ابتدائی و یتعی

استینافی قطعی می گردد برای ورود به پروسه تجدید نظر خواهی مستند به دالیل باشند که 
از قبل در قوانین مشخص گردیده است.

ئی محکمه در یک موضوع مورد مجازات قرار نگیرد و برای اینکه بی گناهی  به حکم نها
کشور تجدید نظر منحیث یک حق در قوانین نافذه پیشبینی حقوق هیچ ذیحق تلف نگردد

گام موثردر راستای رسیدن به محاکمه عادالنه  می باشد .  
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مبحث دوم
شروط و آثار تجدید نظر

شروط تجدید نظر- گفتار اول :
حسب ذیل بر می شماریم.زم شرایط خاصی است که آنراقضایای تجدید نظر مستل

.میعاد تجدید نظر خواهی –۱
) قانون اصول محاکمات مدنی میعاد استدعای تجدید ۴۸۶طبق هدایت فقره اول ماده (

در ونظر به احکام نهائی محاکم در قضایای احوال شخصیه (خانواده ) مدت سه ماه است
) این مـاده از تـاریخ   ۱ردیده که آغاز مدت مندرج فقره (فقره دوم همین ماده تصریح گ

صدور فیصله نهائی محاسبه میشود.
از تقـدیم  ی تجدید نظر بعـد گ) قانون مذکور میعاد رسید۴۸۹و حسب هدایت ماده ( 

درمورد چنـین  ۲۷/۷/۱۳۸۵) مورخ ۸۵۰مصوبه (نیزاعتراض مدت سه ماه میباشد. و
است :مشعر

سریع و به موقع تقاضای تجدید نظر در صورتیکه باالی حکم قطعـی  (به منظور رسیدگی 
زیاده از مدت سه ماه سپری گردد به همچو تقاضا ترتیب اثر داده نشود و تجدیـد نظـر   
خواهی قابل رسیدگی نمی باشد واال اگر در زمینه بعد از قطعیت حکم ، سند قاطع و دلیل 

روز نماید آنگاه موضوعات تجدید نظر موثر جدید سوای مدارک و سوابق مندرج اوراق ب
قابل غور و برسی می باشد.)

در قسمت میعاد تجدیـد  اًمدنی مشخصاصول محاکمات از اینکه مواد فوق الذکر قانون 
ومیعاد تجدید نظرخواهی در قضایای جزائی و نظر خواهی در قضایای فامیلی صراحت دارد 

لی ستره محکمه به مقصد انسجام بهتـر   ریاست داراالنشاء شورایعاتجارتی صراحت ندارد 
قضایای تجدید نظر بر فیصله های قطعی محاکم پیشنهاد ذیل را به مقام شورایعالی تقـدیم  

نمود:
شورایعالی میعـاد تجدیـد نظـر    ۱۳۸۵/ ۲۷/۷) مورخ ۵۸۰قبال مبتنی بر مصوبه ( 

ین گردیده یه تعخواهی بر احکام قطعی صادره در مورد قضایای جزائی و مدنی مدت سه ما
بود چون فیصله های صادره ستره محکمه در رسیدگی شان در مورد قضایا بدون حضـور  
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راجع به  محاسبه مد تیکه از کدام تاریخ صورت گیـرد  اءطرفین قضیه صورت میگیرد بن
غور مقام شورای عالی ستره محکمه را خواهانیم همچنان در قضایای تجـارتی ، قـانون    

ی حایز صراحت نمی باشد که آیا تجدید نظر بر قضـایای مـذکور   اصول محاکمات مدن
/ ۹/ ۷) مـورخ  ۶۴۸الثر، مقام شورای عالی طی مصوبه ( اصورت گیرد یا خیر؟  که ب

ز ذیل را اتخاذ نمود:یتجو۱۳۸۵
{ تجدید نظر بر قضایای تجارتی مطابق احکام مندرج قانون تشکیل و صالحیت محـاکم  

ـ اد بقوه قضائیه مانعی ندار وال ـالثر، میعاد سه ماه برای تجدید نظر هم مانند قضایای اح
شخصیه ( فامیلی) مدت سه ماه در قضایای جزائی ، قضایای مدنی و قضایای تجارتی معیار 
قرار داده شود ولی محاسبه مدت در قضایای جزائی که محکوم محبوس باشـد از تـاریخ   

محکوم محبوس نباشد از تاریخ ابـالغ  ابالغ برای وی در محبس و در قضایای جزائی که
ابتدائیه مربوط و در قضایای فامیلی ، مدنی و تجارتی از تاریخ ابالغ رنوالیابرای وی در 

و اخبار  برای محکوم در اداره حقوق صورت گیرد . دیوانهای ستره محکمه مکلف اند از 
ز این امر مستثنی مـی  اطمینان حاصل نمایند، دولت ااًاخبار حکم قطعی برای محکوم رسم

باشد.}
تطبیق فیصله و یا قراریکه برآن تقاضا تجدید نظر صورت گرفته است.–۲

تمام قضایای که به منظور تجدید نظر خواهی بریاست داراالنشاء محـول میگـردد و یـا    
عرایض حقوقی که از این بابت به ریاست داراالنشاء مواصلت می ورزد قبل از همه تطبیق 

محاکم قابل مالحظه  می باشد .فیصله های
.پروسه تجدید نظرازتحویلی محصول فیصله های محاکم قبل–۳

موضوع تحویلی محصول یکی از پر چالش ترین موضوعات در پروسه محاکمـه میباشـد   
اکثراً اصحاب دعوی بمنظور گریز از تحویل محصول بر فیصله های که محکـوم قـرار   

می نمایند روی این ملحوظ یکی از نخستین کاری که در روند گرفته اند تقاضا تجدید نظر
تجدید نظر خواهی مورد توجه قرار میگیرد تحویلی محصول است که در زمینـه مصـوبه   

قبالً ٢٥/٣/١٣٩٥مورخ )٥٣٨-٤٥٨طی متحد المال (٢٨/٢/١٣٩٥) مورخ ٢٢٥(
به محاکم اخبار گردیده است.
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.یلی از جانب تجدید نظر خواهتقدیم دالیل جدید ضمن اعتراض تفص–۴
شرط است که تجدید نظر خواه ضمن تقدیم عریضه مبنی بر مطالبه تجدید نظر خـواهی  
دالیل جدید خود را بطور مختصر در عریضه بگنجاند که بعداً از طرف کمیتـه بررسـی   
عرایض تجدید نظر مورد بررسی قرار میگیرد. بناًء بدون دالیل جدید غور بر تقاضا تجدید

نظر ممکن نیست.
آثار تجدید نظر- گفتار دوم :

:تجدید نظر بر فیصله های نهائی محاکم دو اثر مهم از خود به جا میگذارد
در تنفیذ حکماثر انتقالی تجدید نظر-۱

قانون اساسی  فیصله های نهائی و قطعی محاکم واجب التعمیـل  ۱۲۹طبق صراحت ماده 
وسه تطبیق حکم قطعی محاکم نمی گردد .  بوده و تقاضای تجدید نظر مانع پر

آنعده اشخاصیکه باالثر حکم نهائی محاکم محکوم علیهم قرار میگیرند بـه منظـور   اکثراً
) ۳۷مـاده ( طبـق  ل می شوند در حالیکهسفرار از تطبیق حکم به تجدید نظر خواهی متو

جزائـی  اآتاجـر ) قانون ۲۸۳) ماده (۵ه و فقره ( یقانون تشکیل و صالحیت قوه قضائ
تجدید نظر خواهی مانع تطبیق حکم نهائی محاکم شده نمی تواند به همین منظور تا وقتیکه 
حکم محکمه تطبیق نگردد ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه در پروسه تجدیـد  
نظر خواهی اقدام نمی نماید و اولین موضوع که در این پروسه مورد دقت قرار می گیـرد  

از محکوم علیه به محکوم له در قضایای حقوقی می باشد مگر اینکه حکـم  انتقال ملکیت
) ۹۱۰ق مصـوبه ( صادر شده باشد که در این صورت طبمحکمه به قلع و قمع مدعی بها 

صورت می گیرد که حسب ذیـل  اجراآتشورایعالی ستره محکمه ۲۱/۷/۱۳۹۴مورخ 
صراحت دارد:

قمع تعمیرات قطعی محاکم که در آن به قلع وگاه تقاضای تجدید نظر بر فیصله های( هر
و بناهای معموره حکم صدور یافته ، صورت گیرد از اینکه تطبیق و تنفیذ فیصـله هـای   
قطعی در چنین موارد قبل از نتیجه تجدید نظر ، ممکن قابل تالفی و جبران نباشد بنا بـرآن  

میسیون کر معلق قرار گیرد. تطبیق همچو فیصله ها الی معلوم شدن نتیجه تجدید نظأاستثن
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جل نمـوده و  عاهای تجدید نظر ستره محکمه مکلف اند قضایای مذکور را شامل آجندای 
ریاست داراالنشاء شورایعالی به شمولیت آن در آجندای شورایعالی حق اولیت دهد.)

تطبیق و تنفیذ حکم قطعی محاکم یکی از آثار مهـم رونـد   -اثر تعلیقی تجدید نظر:-۲
الثر فیصـله  اد نظر خواهی به شمار می رود چنانچه قبال در قضایای حقوقی با آنکه بتجدی

های نهائی محاکم انتقال مدعی بها به محکوم له صورت میگرفت ولی پروسه تجدید نظـر  
خواهی تصرفات حقوقی محکوم له را به تعلیق در می آورد و این تعلیق الی معلـوم شـدن   

۱۵/۴/۱۳۸۹) مـورخ  ۴۰۰تصویب شماره ( هفت چنانچنتیجه تجدید نظر ادامه می یا
شورایعالی در زمینه حسب ذیل صراحت دارد :

(با تاکید بر مصوبات شورایعالی مبنی بر تطبیق فیصله های قطعی بر محکوم علیه که به همه 
حال قابل تطبیق است تا به محکوم له تسلیم گردد ولی در صورت تجدید نظـر خـواهی   

کوم له در محکوم بهای غیر منقول تصرفات مبنی بر بیع قطعـی ، بیـع   محکوم علیه ، مح
یر و تخریب الی زمان نتیجه تجدید نظر خواهی اعمال کرده نمی تواند. یزی تعمیر ، تغیجا

محکوم له در همچو موارد استحضاری اخذ و مقام سـتره  ادارات حقوق وزارت عدلیه از
اخبارمتحدالماالًطیع محاکم و ادارات ذیربمحکمه را در جریان قرار دهند موضوع به جم

لغو گردیده است و ایـن  ۲۷/۵/۱۳۹۴) مورخ ۶۸۴گردد) که این مصوبه طی مصوبه (
.ام بخشیده که فواید و نقصاناتی را در قبال داردتاثر مهم تجدید نظر را اخت
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اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
دردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخ

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 
واليت كابل

گزارش.١
١/٨/١٣٩٨مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي

دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را )١٤(تعداد٣٠/٨/١٣٩٨الي 
به اتهام نفر) ٣٥در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هسيدگي قضائي قرار دادمورد ر

اختالس و غدر  گرفتار شده و از ، ، تزویراخذ رشوه ، سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی
) تن ١٩حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت١٦این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس وهمورد محاكمه قرار گرفت

نفر٨حبس یک ماه الی یک سال.
 نفر.٤سالحبس یک الی   پنج
 نفر.٢حبس پنج الی پانزده سال
 نفر .٥محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی میشود.٧٣٠٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (
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ر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد بیانگ)١جدول شماره (
است١٣٩٨در ماه عقرب سال اداری والیت کابل

تصمیم قضائی 

تعداد 
قضیه نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
محکوم برائت تعداد 

جریمه متهم
نقدی

محکومی
ن جرایم 

نقدی

٥-
سال ١٥

حبس

٥-١
سال 

بسح

یک ماه 
الی یک 

سال 
حبس

١٠١٢ ١ ١ ٢ ٣ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ۱

٦٢٩١ ٤ ٢ ٢ ٤ ١٢ ٤ ١٦ ٧ اخذ رشوت  ۲
٣ ٣ ٥ ٨ ٢ اختالس  ۳

٢ ١ ٣ ٣ ٢ تزویر  ۴
٥ ٥ ١ غدر ۵

٧٣٠٣ ٥ ٢ ٤ ٨ ١٩ ١٦ ٣٥ ١٤ مجموعه

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را ١١طی این مدت در مورد (همچنان محکمۀ متذکره
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد ٢جدول شماره (
است١٣٩٨در ماه عقرب   سال والیت کابل اداری

مربوطمرجع
سبب قرار

تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه شماره
خال و نواقص

ارنوالی ٦ ١٣ ٦ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی  ١

ارنوالی ١ ١ ١ اختالس  ٢
ارنوالی ٢ ٢ ٢ تزویر ٣

ارنوالی ١ ٢ ١ حیازت غیر قانونی اسلحه  ٥

ارنوالی ١ ٣ ١ عدم صالحیت  ٦
١١ ٢١ ١١ جموعهم
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مبارزه با جرایم ناشی از هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام .٢
فساد اداری والیت کابل

٢٧/٨/١٣٩٨حکم مورخ 
محکومیت کارمند خدمات مشتریان عزیزی بانک به جرم تزویر 

نوامبر یکتن از مشتریان عزیزی بانک در نمایندگی قلعه فتح اهللا حساب ٢١به تاریخ 
نوامبر نماینده خدمات ٢٤تاریخ بعد به افتتاح و در حساب خود پول اضافه مینماید دالری

را  ترتیب  نموده و از حساب ATMمشتریان عزیزی بانک  در غیاب مشتری کارت 
مشتری شانزه هزار دالر امریکایی را  توسط کارت اتومات صرافی بدون تقاضا ی مشتری 

انک مراجعه میکند و میخواهد پول خود را اخذ نماید اخذ می نماید  و قتیکه مشتری به ب
تفتیش داخلی عزیزی بانک به ثبوت رسید درنتیجهمی بیند که  در حسابش پول نمی باشد 

که کارمند خدمات مشتریان عزیزی بانک کارت اتومات ماشین  صرافی را در غیاب 
گانهای گرفتار و به ارمکه به همین اتهامشتری ترتیب و به طور وقفه ای  پول اخذ کرده 

قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از عدلی وقضایی معرفی میگردد. 
خویش به ٢٧/٨/١٣٩٨فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

اتفاق ارا متهم کارمند اسبق خدمات مشتریان عزیزی بانک را در قضیه تزویر موظف 
کود ٢١٤و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد ٤٣٨ماده ١بق حکم فقره خدمات عامه ط

مذکور به شمول ایام نظارت  و توقیفی به مدت دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات 
قانون اجراات ٢٣٥و در قضیه اختالس نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق حکم ماده 

کود جزا بری الذمه شناخته  است ٥جزایی و ماده 
٢١/٨/١٣٩٨حکم مورخ 

محکومیت قوماندان قطعه شاروالی کابل به جرم اخذ رشوت 
) امنیت ملی طی ٧٠٥است (ناحیه هفتم شهر کابل عنوانی قرار گاه رییکتن از مسکونین

بند حولی در منطقه چهل متره کمپنی دارم و میخواستم که یک درهای تحریر داشتاطالعیه 
نسوبین قطعه نظامی شاروالی کابل مواجه شدم ، مجبور شدم نرا اعمار نمایم با ممانعت مآ

نزد قوماندان قطعه نظامی شاروالی کابل مراجعه نمایم موصوف من را تنها مالقات نمود و 
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نمبر تیلیفون برادر خویش را داد و گفت که همراه برادرم به تماس شوید در نرخش
وی به تماس شدم موصوف امد  و ، زمانیکه با برادرصحبت کنید مشکل تان را حل میکند

) دالر امریکایی بیان ٣٠٠٠منزلم را از نزدیک دید و قیمت اجازه اعمار فی چت را مبلغ (
قدام شده و ) امنیت ملی بعد از اخذ اطالع داخل ا٧٠٥داشت بعدا منسوبین ریاست (

، مبلغ دو هزار دالرامریکایی را به شخص همکار میدهد تاجهت مستند سازی موضوع
برای برادر قوماندان قطعه شاروالی تسلیم نماید بعد از اینکه برادر موصوف مبلغ دو هزار 
دالر امریکایی را از نزد شخص همکار اخد می نماید هیت گرفتاری داخل اقدام شده در 

همکار وی در از ساحه مدینه بازار مربوطات ناحیه دهم شهر کابل برادر قوماندان با یکتن 
گرفتار و به ارگانهای عدلی ارنوال عسکری وزارت امور داخله  ینده حضور داشت نما

وقضایی معرفی میگردند که قضیه وارد محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم ناشی از فساد 
خویش به ٢١/٨/١٣٩٨اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  

ان قطعه شاروالی کابل و برادرش را در حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق ارا متهم قوماند
۵قضیه اخذ رشوت مبلغ دو هزار دالر امریکایی و شراکت در ان طبق احکام مواد بند 

کود جزا و با رعایت ماده ۳۸۵ماده ۱و فقره ۳۷۵ماده ۲، فقره ۳۷۱ماده ۱فقره 
ال حبس کود مذکور هر واحد را از ابتدای ایام نظارت و توقیقی به مدت شش شش س۵۸

تنفیذی ، جزای نقدی معادل و جه رشوت و انفصال از وظیفه محکومان به مجازات نموده 
گردیز  را در قضیه معاونت در جرم رشوت مبلغ و همکار جرمی شان موتر فروش در شهر 

کود جزا با رعایت ٣٨٥ماده ١و فقره ٣٧١ماده ١فقره ٥فوق الذکر طبق مواد بند 
حبس تنفیذی و جزای نقدی بتدای ایام نظارت به مدت سه سالکود جزا از ا٥٩ماده 

ه است. معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نمود
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فساد سنگین مبارزه با جرایم هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام : ٣
اداری 

٣٠/٧/١٣٩٨حکم مورخ 
شـویی و  پولبه جرم  بگرام محکومیت دو تن از دوکانداران ساحه نظامی میدان هوایی

استعمال اسناد تزویری
متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان بر اساس اطالع اداره سر مفتش ویژه ایاالت

از ١٣/٠٥/١٣٩٨شهروند انگلستان افغانی االصل، به تاریخ یک(سیگار) مبنی بر اینکه 
ور امارات متحده عربی به کشرا طریق میدان هوایی بگرام به تعداد نه عدد خشت طال 

، از جانب مقامات ارشد نظامی آمریکا شناسایی و مورد بازرسی قرار می دهد انتقال 
) بوده که قیمت kg٤١،٣٧٥، وزن مجموعی طالیی که از نزد وی به دست آمد (هگرفت

گردد، شخص مزبور قصد داشت صد هزار دالر آمریکایی میمیلیون و ششآن حدوداً یک
) به گونه Diplomatic Flight  Servicesوسیله پرواز (کره را بهکه طالی متذ

قاچاق به شهر دبی کشور امارات متحده عرب انتقال دهد، موصوف دو سند از شرکت 
صدیقی شهید تمیم لمیتد مبنی بر فروش طالی متذکره که مالک آن برادرش بوده ارائه 

و متهمین ک مرکزی تسلیم ،کرد، سپس طال ضبط و در حضورداشت هیئت مختلط به بان
به ارگانهای  عدلی و قضایی معرفی گردیدند قضیه وارد محکمه ابتدائیه رسیدگی به  جرایم 

خویش، با ٣٠/٠٧/١٣٩٨سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
اتهام به متهمین را ارنوال موظف و وکیل مدافع متهمان، به اکثریت آراء، حضورداشت 

ویک اعشاریه سه صد و هفتادوپنج کیلوگرام طال، طبق ) چهل٤١،٣٧٥شویی مقدار (ولپ
م، با ایشویی و عواید ناشی از جر) قانون جلوگیری از پول٥٢صراحت تعدیل ماده (

ن اجراآت جزائی، به مدت ) قانو٢١٢) ماده (٦) کود جزا و فقره (١٧رعایت ماده (
صد هزار) افغانی جزای نقدی، صد هزار) (یککحبس تنفیذی و مبلغ (یچهارسال)-(چهار

و در اتهام (استعمال سند تزویری) به نسبت فقدان دالیل الزام، نموده محکوم به مجازات 
) قانون اجراآت جزائی ٢٣٥و ٥) و مواد (٤) ماده (٣١) کود جزا، فقره (٥طبق ماده (

سه صد و هفتاد پنج ویک اعشاریه) چهل٤١،٣٧٥همچنین مقدار (، بری الذمه شناخته
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) کود جزا مصادره ٥٠٩) ماده (١طبق هدایت فقره (بدست امده ی کیلوگرام طال
یده  است .گرد

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و )  ج
واليت کابل

) گزارش١
١/٨/١٣٩٨ت کابل از تاريخ (محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري والي

) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را ٩) تعداد (٣٠/٨/١٣٩٨الي 
به اتهام نفر) ١٢در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (کهمورد رسيدگي قضائي قرار داده

تن ) ١٢سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخذ رشوه و تزویر   گرفتار شده و به تعداد (
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه ومورد محاكمه قرار گرفت

 نفر  .١حبس یک ماه الی یک سال
 نفر٤یک سال الی پنج سال حبس
  نفر .٧محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی میشود.٥٧٥٨(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اجراآت ر) بیانگر آما٣جدول شماره (
است١٣٩٨عقرب سال ه در مااداری والیت کابل 

تصمیم قضائی 

تعداد قضیه

نوع قضیه شماره 

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم

برائت

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک 
ک ماه الی ی

ی
سال حبس

٢٩١١ ٧ ٧ ٧ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی   ١

٢٢٧٨ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ اخذ رشوت  ٣
٥٦٩ ٢ ٢ ٢ ٢ تزویر  ٤
٥٧٥٨$ ٧ ٤ ١ ١٢ ١٢ ٩ مجموعه
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ی صادر و آنها را ی) دوسیه قرار قضا٣متذکره طی این مدت در مورد (ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص رض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی غ

مبارزه با جرایم ناشی از فساد استینافی محکمه ی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (
است١٣٩٨ماه عقرب  سال ل در اداری والیت کاب

مرجع مربوط
سبب قرار

تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه شماره
واقصخال و ن

ارنوالی ١ ٢ ١ اخذ رشوت    ١
ارنوالی ١ ١ ١ تزویر  ٢
ارنوالی ١ ٦ ١ غدر   ٣

٣ ٩ ٣ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه .٢
لفساد اداری والیت کاب

١٤/٨/١٣٩٨حکم مورخ
عت به جرم اخذ رشوت و صنثبت جواز دهی وزارت تجارتمیت آمر محکو

به اساس عریضه رئیس شرکت ورلد ایگل مبنی بر اینکه خواهان تمدید مکتوب پانزده روزه 
تحت دوران شرکت خویش بودم اما شخصی که خود را مدیر آرشیف و نیز کارمند امنیت 

) دالر امریکایی از نزدم ١٥٠٠ملی معرفی نمود در مقابل اجرای مکتوب خواهان مبلغ (
دالر امریکایی طور رشوت قناعت ١٢٠٠که بعد از یکسلسله گفت و شنود ها  به گردید 

نموده که به همین اساس موضوع تحت کار ارگانهای کشفی قرار گرفته وشخص مدیر 
، مدیر ارشیف یکتن دیگری  را نیز قلم داد می نماید  و گردیدارشیف بالفعل گرفتار 

بت جواز دهی وزارت اظهار داشتند که آمر ثمتهمین نیز به جرم خویش اعتراف نموده و
در بدل اجرای مکتوب مذکور مبلغ شش صد دالر امریکایی آنها از تجارت و صنعت 

ارنوالی علیه مدیر ارشیف و یکتن مطالبه نموده و مکتوب را برایش امضا نموده است که 
ده بود که امه و صورت دعوی ترتیب و محول محکمه نموناز متهمین دیگری قضیه اتهام
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محکمه در جرم و ساطت رشوت محکوم به ١٧/١١/١٣٩٦متهین ذریعه فیصله مورخ 
قانون ٦٩مجازات گردیده و  امر ثبت جواز دهی وزارت تجارت و صنعت  طبق ماده 

که بعد از نهایی شدن فیصله اوراق بود اجراات جزایی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته 
کمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری اکنون محول محمذکور قضیه متهم 

خویش به حضورداشت ٩/٦/١٣٩٨والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
طرفین قضیه متفقاً آمر ثبت جواز دهی وزارت تجارت را در قضیه مطالبه رشوت مبلغ شش 

ماده ١و فقره ٣٧٥ماده٢، فقره ٣٧١ماده ١فقره ٣صد دالر امریکایی طبق مواد بند 
کود مذکور به مدت یکسال و شش ماه ٢١٥و ٢١٣کود جزا و رعایت مواد ٣٨٥

حبس تنفیذی جزای نقدی معادل وجه مطالبه رشوت و انفصال از وظیفه محکوم به 
.  اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه وارد محکمه استیناف  اند ه مجازات نمود

ساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی رسیدگی به جرایم ناشی از ف
خویش به اتفاق آراء در حال حضورداشت حقیقی طرفین قضیه طبق ١٤/٨/١٣٩٨مورخ 

) قانون ٢٦٧) ماده (٣) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و فقره (٥٤هدایت ماده (
شی از فساد صادره محکمه ابتدائیه جرایم نا٩/٦/١٣٩٨اجراآت جزائی فیصله مورخ 

آمر ثبت جواز دهی وزارت تجارت را در اداری والیت کابل را تعدیل واستینافاً  متهم 
، ٣٧١ماده ١فقره ٣قضیه مطالبه رشوت مبلغ شش صد دالر امریکایی طبق مواد بند 

کود ٢١٥و ٢١٣کود جزا و رعایت مواد ٣٨٥ماده ١و فقره ٣٧٥ماده ٢فقره 
جزای نقدی معادل وجه مطالبه رشوت و ،ماه حبس تنفیذییکمذکور به مدت یکسال و 

نموده است .انفصال از وظیفه محکوم به مجازات 
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٢٨/٨/١٣٩٨حکم مورخ 
به جرم تزویر و  حیازت غیر قانونی سالحارنوال مرکز عدلی توقیفگاه بگراممحکومیت 

از ) تن ٧ه به تعداد (رئیس ارنوالی مرکز عدلی محبس و توقیفگاه بگرام اطالع یافته ک
محبوسین محبس بگرام به محبس مرکزی پلچرخی انتقال میگردند از اینکه در مورد انتقال 
محبوسین مذکور چنین امر و هدایت کتبی صادر ننموده بود موضوع را مورد پیگرد قرار 
میدهد و جریان را بریاست عمومی ارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی 

الع میدهد بااالثر همان اطالع سه تن از ارنواالن از بخش های ارنوالی نظارت، اط
ارنوالی تعقیب قضایی و ارنوالی تحقیق به منظور بررسی قضیه گماشته شدند در نتیجه 

ارنوالی بگرام ٢٢/٤/٩٨) مورخ١٨٣٠معلوم گردید که مکتوب صادر شده نمبر(
ثبت کتاب صادره و رسیدات آن ارنوالی نمیباشد و عنوانی قوماندانی فرقه پولیس نظامی 

رئیس ارنوالی مرکز عدلی بگرام نیز مدعی است که امضاء وی تزویر گردیده است. 
توقیفگاه ارنوالیکلین محبس بگرام معلومات داده که مکتوب متذکره توسطومسو

حاصل نموده است. آورده شده و چندین بار با آنها در مورد اجراات آن تماس نیز بگرام 
سجل های توقیفی سه تن محبوسین انتقالی توسط ارنوال تزویری امضاء گردیده که از 
طرف مسولین محبس بگرام پرسیده شده که چرا امضاء اصلی تان را نکرده اید در جواب 

محبوسین قبل از اینکه انتقال شوند از ) تن ٧امضای من تغیر کرده است (که گفته 
ذیربط آگاهی حاصل نموده و از انتقال شان جلوگیری صورت گرفته مسولین مراجع

است. که بمنظور روشن شدن ابعاد مبهم وتاریک قضیه هیت تحقیق از نزد مسولین 
ازنزد هفت تن محبوسین محبس بگرام و از نزد و ارنوالی و محبس بگرام استجواب 

یان تحقیقات اطاق بودوباش اند در جرمطالبه نموده ات حقضیه یک سلسله توضیارنوال 
که در نتیجه یک میل سالح کله کوف، گرفته در ارنوالی بگرام مورد تفتیش قرار متهم 

یک میل سالح کالشینکوف بی قنداق معه پنج عدد شاژور، یک میل تفنگچه نوع بریتا، 
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یک میل سالح چره یی، یک صوب پرتله زرهی، یک پایه مخابره، یکعدد برچه، یک عدد 
) فیر مرمی ٧٧تفنگچه معه فنر آن، یکعدد خب کن مربوط سالح، بتعداد (میل

) فیر مرمی کله کوف، دوجوره دریشی نظامی معه ٧) فیر مرمی تفنگچه (٦کالشینکوف (
) قطعه بانکوت صد دالری برنگ سیاه بدون سریال ١٥دو عدد بوت عسکری، بشمول (

معرفی میگردد که قضیه محول امده و متهم به ارگانهای عدلی وقضایینمبر بدست 
گردیده محکمه در محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل 

متهم خویش به حضور داشت طرفین قضیه ١٣/٧/١٣٩٨مورخ جلسه علنی قضایی 
 کود جزاء ٤٣٧ماده ١ارنوال مرکز عدلی توقیفگاه بگرام را در قضیه تزویر طبق فقره

تدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سه سال حبس تنفیذی و در قضیه حیازت غیر از اب
کود مذکور به پرداخت مبلغ ٥٣٦مجاز سالح ناریه و پرزه جات مورد نیاز آن وفق ماده 

. نموده چهل و پنج هزار افغانی جزای نقدی به خزینه دولت محکوم به مجازات ٤٥٠٠٠
که جرایم مذکور را با هم جمع کند موجود از اینکه در قضایای فوق وحدت هدف 

تطبیق باالیش قابل کود جزا، جزا های فوق الذکر هر دو ٧٥نمیباشد، طبق حکم ماده 
١٨٢. و هکذا به مصادره سالح ها، مهمات و تجهیزات بدست آمده طبق ماده می باشد

یه وارد اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضنموده است کود مذکور نیز اصدار حکم 
محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در 

خویش به اتفاق آراء در حال حضورداشت طرفین قضیه ٢٨/٨/١٣٩٨جلسه قضایی مورخ 
) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه جرایم ٥٤طبق هدایت ماده (

مه استیناف والیت کابل را تصحیحاً تائید و استینافاً متهم ناشی از فساد اداری محک
 کود )٤٣٧(ماده ) ١(ارنوال مرکز عدلی توقیفگاه بگرام را در قضیه تزویر طبق فقره

جزاء از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سه سال حبس تنفیذی و در قضیه حیازت 
کود مذکور به پرداخت )٥٣٦(فق ماده غیر مجاز سالح ناریه و پرزه جات مورد نیاز آن و
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چهل و پنج هزار افغانی جزای نقدی به خزینه دولت محکوم به مجازات)٤٥٠٠٠(مبلغ 
که جرایم مذکور را با هم جمع کند یهدفواز اینکه در قضایای فوق وحدت نموده 

قابل باالیش کود جزا، جزا های فوق الذکر هر دو )٧٥(موجود نمیباشد، طبق حکم ماده 
نیز  اصدار حکم و هکذا به مصادره سالح ها، مهمات و تجهیزات بدست آمدهبودهتنفیذ 

گردیده  است .
فساد سنگین مبارزه با جرایم استیناف همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام : ٣

اداری
٦/٨/١٣٩٨حکم مورخ 

اتهام اخذ رشـوت و  با رئیس شرکت به همحکومیت کارمند کادستر والیت لوگر همرا
وساطت رشوت  

اصلی ولسوالی محمد آغه والیت لوگر گان باشنده یکتن از به اساس اطالعیه و عریضه 
عنوانی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله در خصوص 

شخص ولسوال در مقابل کهوالیت ان قضیه غصب امالک مورثی اش واقع قریه غلدره 
افغانی که مجموع )١٠٠٠٠(ب زمین مبلغ ییمی زمین های موصوف از قرار فی جرتسل

می نماید رشوت مطالبه از موصوفافغانی میشود)١٨٠٠٠٠٠٠(مطالبات آن بالغ به 
کارمندان مربوط ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری دست به کار شده  و در 

شده را از طریق وزارت محترم امور داخله یک مقدار مبلغ وعدهمتضرر قضیه همکاری 
که یکتن برای شخص ولسوال داده شود در نتیجه متضرر قضیه تا از طرف می نماید تهیه 

که کمره در داخل خانه وی متضرر با می نماید خود را نماینده ارتباطی ولسوال معرفی 
بلغ نه میلیون افغانی را مو مالقات می نماید مخفی قبالً  درآنجا نصب شده بود فلمبرداری 

که از طریق پول اپراتیفی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در اختیار وی 
می گوید که یک مقدار وی نشان می دهد و برای نماینده ولسوال گذاشته شده بود برای 
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در ده ام و این پول از همان   مدرک است، اگر ولسوال ینهای خود را به فروش رسازمین 
در صحبت های نماینده ولسوال استرداد زمین هایم همکاری نماید برایش پول می دهم و 

من همرای ولسوال صحبت نموده ام باالی شما اعتماد ندارد می ورزد که خویش تاکید 
که در بدل هر جریب زمین ده هزار افغانی برایش داده شود تا زمانیکه زمین ها را تسلیم 

نخواهیم کرد و چنین فیصله صورت می گیرد که یک پرداختنشدیم برای وی پول 
مقدار پول به طور پیشکی و متباقی پول بعد از تسلیمی زمین پرداخت شود. روی همین 

به  افسر ارتباطی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد متضرر ١٥/٤/١٣٩٨منظور بتاریخ 
سوال امروز می خواهند یک اداری تماس برقرار می نماید که مدیر اراضی و نماینده ول

متباقی پول را بعد از تسلیمی زمین تسلیم شوند. وملیون افغانی را طور پیشکی اخذ نمایند 
بتاریخ متذکره پرسونل ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری همراه با یک ملیون 

محمد آغه یمدیر اراضی ولسوالمتضرر با افغانی به ساحه مورد نظر رفته متعاقبا شخص 
٣٢به دوکان نمبر متضرر قضیه داخل سرای شهزاده گردیده و نامبرده گان توسط 

رهنمایی و داخل دوکان می گردند، مبلغ یک میلیون افغانی را در داخل دوکان از نزد 
افسر ارتباطی تحت پوشش که قبال در دوکان موقعیت گرفته بود تسلیم شده بعد ازچند 

تسلیم و در خود ارتباطی شخص را از نزد متهم پول ی شود،  لحظه از دوکان بیرون م
و به ارگانهای عدلی و قضایی این جریان توسط هیات موظف بالفعل دستگیر می گردند، 

معرفی میگردد ، که قضیه وارد محکمه ابتدائیه جرایم سنگین فساد اداری گردیده  محکمه 
ر داشت طرفین حقیقی قضیه خویش که  به حضو٣١/٦/١٣٩٨در جلسه قضایی مورخ 

٥یک میلیون افغانی طبق بند مبلغرا دراتهام  اخذ رشوهمتهم دایر گردیده بود، به اتفاق 
کد ٣٧٥ماده ٢و فقره ٣٨٥ماده ١کود جزا با در نظر داشت فقره ٣٧١ماده ١فقره 

ک کد مذکور به مدت شش سال حبس تنفیذی ، پرداخت مبلغ ی٣٧٠ماده ٢جزا و فقره 
ده میلیون افغانی جزای نقدی معادل پول رشوه و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نمو
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کود جزا و ماده ٥نسبت عدم موجودیت دالیل الزام مطابق ماده متهم دیگر. و است
وشده قانون اجراآت جزایی در اتهام شراکت در اخذ رشوه بری الذمه دانسته ٢٣٥

کد ٣٨٥ماده ١با در نظر داشت فقره  ٣٧٢ماده ١فقره ٦مطابق بند رئیس شرکت
کد مذکور در  اتهام وساطت رشوه هژده میلیون ٣٧٣و ماده ٣٧٠ماده ٤جزا و فقره 

افغانی به هفت سال حبس تنفیذی و جزای نقدی پرداخت هژده میلیون افغانی  معادل پول 
مین وارد محکمه اما قضیه نسبت عدم قناعت مته.است شدهرشوه محکوم به مجازات 

استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری  گردید ه محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قانون )٥٤به حضورداشت طرفین قضیه طبق ماده (به اتفاق آراءخویش ٦/٨/١٣٩٨

محکمه ابتدائیه رسیدگی به ٣١/٦/١٣٩٨تشکیل وصالحیت قوه قضائیه فیصله مورخ 
قرار داده است.مورد تائید را جرایم سنگین فساداداری
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 
مبارزه علیه مسکراته اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 

و مواد مخدر 
گزارش .١

الی ١/٨/١٣٩٨اريخ (مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تهمحكمۀ ابتدائي
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي ٨٦) تعداد (٣٠/٨/١٣٩٨

. در ارتباط به اين دوسيه ها ه استصادر نمودهای الزم قرار داده و در مورد آنها فيصله 
ن ) ت٣گرفتار شده و از این تعداد (به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر نفر) ١٢٢تعداد (

مورد محاكمه قرار نفر) ١١٩(یافته و آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت
.نده اگرديدمحکوم به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل وهگرفت

 نفر٥٥سال ٥سال الی ١حبس.
 نفر.٣٢سال ١٥سال الی ٥حبس
 نفر.٢٨سال ٢٠سال الی ١٥حبس
 فر .ن٤سال ٣٠سال الی ٢٠حبس
 ١٤٥٨،٧٠٢مقدار (حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر (

.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر ) لیتر   ٩٨٣١و (مواد مخدر کیلوگرام
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مبارزه با مسکرات و اختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٨در ماه عقرب   سال مواد مخدر 

ی تصمیم قضائ

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی
تعداد 
محکوم برائت

تعداد 
٣٠متهم

-
٢٠

سال حبس  ١٥
-

سال حبس٢٠ ٥ -
سال حبس١٥ ١-

٥
حبسسال 

٢ ١٥ ٢٠ ٢٤ ٦١ ٣ ٦٤ ١٦٨،١٠٩ ٤٣ مت امفتامین   ١

٢ ١ ١ ٤ ٤ ٦٧،٤ ٣ مورفین  ٢

٤ ٦ ١٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٣،٢٥٧ ١٧ هیروئین  ٣

٢ ١٠ ١٢ ١٢ ٨٧٤،٦٦ ١٠ چرس  ٤

٢ ٤ ١ ٢ ٩ ٩ ٢٤٤،٣٧ ٦ تریاک  ٥

٣ ٢ ٤ ٩ ٩ ٩٠٦g ٤ Kتابلیت  ٦

١ ١ ١ ٣٧٢٠LT ١ مشروبات الکولی  ٧

١ ١ ١ ١ اتفاق در جنایت  ٨

٢ ٢ ٢ ٦١١١ ١ خشخاش   ٩

٤ ٢٨ ٣٢ ٥٥ ١١٩ ٣ ١٢٢ ١٤٥٨،٧٠٢ ٨٦ مجموعه

مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر.اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
١٤/٨/١٣٩٨حکم مورخ 

) هیروئین ٧٣٣،١اتهام قاچاق مقدار  (ده سال حبس به 
به اساس اطالع  مدیریت اطالعات و تحقیقات مبنی بر اینکه یکتن از باشـندگان اصـلی   
والیت پنجشیر و دوتن از شرکاه جرمی اش در قاچاق مواد مخدر در والیت شمال کشور 

والی و اجازه ارنعمال فعالیت می نمایند که  مدیریت اطالعات و تحقیقات بعد از موافقه 
محکمه سیم کارت ها مربوط به متهمین را تحت سمع قرار می دهد  که در نتیجه معلـوم  

گردد که دوتن از کرایه کشان مواد مخدر یک مقدار مواد مخدر را از طریـق بطـن از   می
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ولسوالی کشم والیت بدخشان به شهر کابل انتقال می دهند پرسونل مدیریت اطالعات و 
در ساحه کوتل خیر خانـه ناحیـه   ٣١/٦/١٣٩٨دام شده که به تاریخ تحقیقات داخل اق

هفدهم شهر کابل متهمین حین انتقال مواد مخدر  مالک و تسلیم گیرنـده مـواد مخـدر    
بالفعل دستگیر میگردند متعاقبا دو نفراز متهمین جهت اخراج کپسول ها از بطن شان بـه  

که در نتیجه از بطن یکنفـر شـان   دشون) بستر پولیس معرفی و اعزام می٣٠٠شفاخانه (
) گرام و از بطـن  ٨٠٩) عدد کپسول مواد مخدر تحت نام هیروئین به وزن خالص (٥٥(

) گرام هیروئین ٩٢٤) عدد کپسول مواد مخدر تحت نام هیروئین به وزن (٦٣متهم دیگر (
ن ) کیلو گرام تحت نام هیروئین به دست میاید و متهمی٧٣٣،١اخراج میگردد که جمعا (

به ارگان های عدلی وقضایی معرفی و قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیـه  
بحضـور  ١٤/٨/١٣٩٨مسکرات و مواد مخدرگردیده محکمه در جلسه قضایی مـورخ 

قال مقـدار  ـداشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق ارا ء دو نفر از متهمین را   در قضیه انت
) مـاده  ١) فقـره ( ٤رام هیروئین وفق صراحت بند () گ٩٢٤)  گرام هیروئین و  (٨٠٩(
) کود مـذکور از ابتـداء ایـام    ٢١٤و ٢١٣) کود جزا با در نظر داشت مواد (٣٠٢(

سه) سال حبس تنفیذی محکومـان بمجـازات   –نظارت و توقیفی هر واحد بمدت (سه 
فـق  ) کیلوگرام هیروئین و٧٣٤/١نموده  و متهم دیگر در قضیه قاچاق مقدار مجموعی (

) کود مـذکور از  ٦١) کود جزا با رعایت ماده (٣٠٢) ماده (١) فقره (٥صراحت بند (
ابتداء ایام نظارت و توقیفی گذشته شان  بمدت ده سال حبس تنفیذی محکوم بمجـازات  

افغـانی  ٣٠٠٠سیت مبائیل معه سیمکارت هـای آن و مبلـغ   ٤گردیده هکذا بمصادره 
قانون مبارزه علیه مسکرات و مـواد  ٣٢ت ماده بدست آمده از نزد متهمین  طبق صراح

) کیلوگرام هیروئین بدسـت  ٧٣٣/١مخدر نیز اصدار حکم گردیده  و مقدار مجموعی (
) قانون اخیرالذکر قابل محو پنداشته شده  است . ١٩آمده طبق هدایت ماده (

٦/٨/١٣٩٨حکم مورخ 
رس) کیلو گرام چ٨٧,٨٠٠(پنج سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

به اساس اطالع تیلفونی مدیریت محترم اطالعات و تحقیقات به قوماندانی امنیـه والیـت   
پنجشیر مبنی بر اینکه یکتن  در یکعراده واسطه  نوع کروال بصوب کابل در حرکت بوده 
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و در ساحه ولسوالی شتل حادثه نموده است. متهم یک نفر را خواسته تا مـوتر را نـزد   
ز همین اطالعیه موظفین مربوطه داخل اقدام شده و به ساحه ملکان مستری ببرد که بتاسی ا

ولسوالی عنابه رفته متهم  را شناسائی و گرفتار مینمایند، این در حالیست کـه مـتهم  در   
) کیلو گرام چرس که متهمـین انهـا  قـبالً بـه تـاریخ      ٨٧,٨٠٠قضیه قاچاق مقدار(

. و بـوده ده بودنـد ذیـدخل   در مربوطات والیت پنجشیر گرفتار گردی١٦/٤/١٣٩٨
کیلو گـرام  ) ٨٧,٨٠٠بمالحظه کاپی محضر تشریح مواد وزن خالص مواد مخدر قضیه (

به  نوعیت چرس مثبت توزین و تثبیت شده است که قضیه وارد محکمه ابتدائیه اختصاصی 
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرگردیده محکمه   در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی 

هـ ش خویش به اتفاق آرا و بحضورداشت طرفین حقیقی قضیه مـتهم   را  ٦/٨/١٣٩٨
مـاده  ١فقره ٧) کیلو گرام چرس وفق صراحت بند ٨٧,٨٠٠در قضیه قاچاق مقدار (

کود مذکور به مدت (پنج سال) حبس ٢١٤و٢١٣کود جزا با در نظرداشت مواد ٣٠٥
یت مبایل مع سـیمکارت هـای   تنفیذی محکوم به مجازات نموده . هکذا بمصادره یک س

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر نیز اصدار حکم نموده است ٣٢وی طبق ماده 
. قابل تذکر است که در رابطه به محو مواد مخدر متذکره قبالً تصمیم اتخـاذ گردیـده   

است.  
مبارزه علیه مسکرات و مواد اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

در مخ
. گزارش ١

الی ١/٨/١٣٩٨(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي ٥١) تعداد (٣٠/٨/١٣٩٨

قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد 
) تن آنان به ١گرفتار شده و از این تعداد (اق و انتقال مواد مخدر به اتهام قاچنفر) ٦٧(

وهمورد محاكمه قرار گرفتنفر) ٦٦(حاصل و نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت
.نده اگرديدمحکوم به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل 

 نفر.١٣سال ٥–١حبس
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 نفر.٣٣سال١٥–٥حبس
 نفر.١٣سال٢٠–١٥حبس
 نفر.٧سال٣٠–٢٠حبس
) کیلوگرام مواد مخدر ٥٧٧،٤٣٢٦همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار (

.ه استضبط گردید) لیتر ٦٦٥،٧٦(کشف و 
دالر آمریکائی میشود.٣٣٥٤(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

مبارزه با مسکرات اختصاصی یناف) بیانگر اجراآت قضایی محکمه است١جدول شماره (
می باشد١٣٩٨ماه عقرب  سال و مواد مخدر طی 

تصمیم قضائی 

مقدار مواد

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

جزای نقدی

برائت 

٢٠تعداد متهم
-

سال حبس٣٠ ١٥
-

سال حبس٢٠ ٥ -
سال حبس١٥ ١ -
سال حبس٥

١ ٥ ١٥ ٥ ٢٦ ١٠٧٥ ٢٦ ٢٦،٨٧٨ ٢٠ مت امفتامین  ١

٩ ٩ ٢٥٦ ١ ١٠ ٢٠٦٨،٨ ٧ چرس  ٢
٥ ١ ٣ ٥ ١٤ ٥٠٦ ١٤ ١٩٣،٩٤٩ ١١ هیروئین ٣
١ ٢ ٣ ٦٣٢ ٣ ١٧٦٤ ٣ مورفین  ٤

٧ ٢ ٩ ٦٣٢ ٩ ٢٧٢،٩٥ ٧ تریاک  ٥
١ ١ ١ ٣٣٥،٧٦LT ١ مشروبات الکولی     ٦

٢ ٢ ٢ ٣٣٠LT ١ مواد کیمیاوی ٧
٢ ٢ ٢٥٣ ٢ ١ همکار با قاچاقبران  ٨

٧ ١٣ ٣٣ ١٣ ٦٦ ٣٣٥٤ ١ ٦٧ ٤٣٢٦،٥٧٧ ٥١ مجموعه

.وموادمخدرعلیه مسکراتمبارزهاختصاصی محکمۀ استینافحکم صادره خالصه : ٢
٢١/٨/١٣٩٨حکم مورخ 

کیلو گرام تریاک ١٥،٩٦پانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار
به اساس اطالع قبلی همکار مدیریت امنیت ملی ولسوالی شیبر والیت بامیان مبنی بر اینکه 

صبح ) ٨در یکعراده موتر کروال مواد مخدر نوع تریاک جابجا و احتماالً حوالی ساعت (
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، موظفین آمریت امنیت ملی آن ولسوالی داخل اقدامدرموقعیت ولسوالی شیبر برسد
، هدف را که  نوع کروال بوده تثبیتگردیده حین چک و تالشی وسایط عراده مورد 

شناسائی و مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه از داله واسطه سه کارتن زردآلو که در 
) بسته مواد مخدر تحت نام تریاک و یک بوتل نوشابه مملو از مواد ٤بین آن به تعداد (

) کیلو گرام مواد ٦به وزن مجموعی ده کیلو گرام و مقدار (مخدر تحت نام تریاک مایع
مخدر تحت نام تریاک که در بین یک بوری در زیر واسطه بطور ماهرانه جاسازی گردیده 

فورمبمالحظهومیگرددگرفتارواسطهدریورقضیهبود کشف و بدست آمده در پیوند به
البراتواریتستنتیجهوگراملوکی)١٥,٩٦(آمدهبدستموادخالصوزنتشریحمحضر

محکمه ابتدائیه اختصاصی  رسیدگی محولقضیهاست.کهگردیدهتثبیتمثبتتریاکآن
با ١١/٧/١٣٩٨مورخقضاییجلسهدرمحکمهگردیدهبه جرایم مواد مخدر و مسکرات 

) ١٥,٩٦حضور داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متهم  را در قضیه انتقال مقدار (
) ٢١٤و ٢١٣) با رعایت مواد (٣٠٤) ماده (١) فقره (٦کیلو گرام تریاک طبق بند (

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیف  به مدت (پنج سال) حبس تنفیذی محکوم به 
) افغانی ٢٠٢٥مجازات نموده   ، هکذا یک سیت مبایل معه سیم کارت های ان و مبلغ (

رزه علیه مواد مخدر و مسکرات و یک عراده موتر ) قانون مبا٣٢طبق صراحت ماده (
) کود جزا قابل مصادره و ٣٠٨کروال حامل مواد مخدر بدست امده طبق صراحت ماده (

) قانون مبارزه با ١٩) کیلو گرام تریاک بدست امده وفق هدایت ماده (١٥,٩٦مقدار (
م قناعت متهم مواد مخدر و مسکرات  قابل محو دانسته شده است.  اما قضیه نسبت عد

قضیه به محکمه استیناف اختصاصی رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مسکرات  راجع 
به اتفاق آراء و بحضور داشت ٢١/٨/١٣٩٨گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) ٢٦٧) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده (٥٤حقیقی طرفین متکی به ماده (
محکمه ابتدائیه را تشدیداً  تعدیل نموده ١١/٧/١٣٩٨خ قانون اجراآت جزائی فیصله مور

ً  متهم  را در قضیه انتقال مقدار ( ) فقره ٦) کیلو گرام تریاک طبق بند (١٥,٩٦استینافا
) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیف بمدت (پانزده) سال حبس ٣٠٤) ماده (١(

یصله فوق الذکر طبق ماده محکوم بمجازات نموده  ، هکذا بمصادره اشیای مندرج ف
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) کود جزا اصدار حکم ٣٠٨) قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات و ماده (٣٢(
گردید است .
٢٢/٨/١٣٩٨حکم مورخ 

) لیتر ایتانول ٣٥٥،٧٦پنج سال حبس به اتهام خرید و فروش (
مواد به اساس اطالع تلیفونی اداره اطالعات و تحقیقات قطعات خاص پولیس مبارزه با

مخدر و مسکرات مبنی بر اینکه شخصی با استفاده از یک باب منزل واقع سرک دوازدهم 
وزیر محمد اکبر خان مربوط ناحیه دهم کابل مهمانخانه ساخته و در پوشش همین 
مهمانخانه  زمینه فروش مشروبات الکولی را طور عمده و پرچون باالی مردم مساعد نموده 

موظفین مدیریت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر با ٥/١٣٩٨)/٢٤/٢٥است  در لیل (
است ارنوالی تشریک مساعی پرسونل مدیریت اطالعات و تحقیقات و یکنفر نماینده ری

، پولیس محل و پولیس اناثیه به محل درج اطالع اعزام و  سپس استیناف والیت کابل
نه  را زیر نظر ارنوال ساحه را تحت پوشش اوپراتیفی خویش در آورده و دروازه مهمانخا

که یکنفر گارد مجهز با سالح کالشینکوف دروازه را باز نموده دموظف دق الباب نمودن
موظفین از گارد مسلح خواهان جواز سالح دست داشته اش گردیده که کدام جواز قانونی 

از نداشته بعد  یکنفر خود را  مالک مهمانخانه  و منزل معرفی مینماید که  مهمانخانه  
) بوتل مختلف ١٢٥طرف هیات مورد تفتیش و تالشی قرار گرفته  در نتیجه به تعداد (

) قطعی بیر های فیصدی دار مشروبات ٤٠٦النوع تحت نام مشروبات الکولی و به تعداد (
) فیر مرمی ٣٠الکولی فلزی و شیشه یی یک میل سالح کالشینکوف ، معه یک شاژور و (

مشروبات الکولی بدست آمده مطابق محضر تالشی محالت دریافت  میگردد که از  جمله
) قطعی بیر های فیصدی دار و مشروبات الکولی دریافت شده که در حین انتقال به ٥٤٥(

) بوتل مشروبات الکولی و بیر های فیصدی دار شکسته و ضایع گردیده و به ١٤تعداد (
ارگان عدلی وقضایی معرفی و به ارتباط قضیه دو نفر مالک مهمانخانه  دستگیر گردیده

) افغانی پول ناشی از ٨٥٧٠٠) دالر امریکائی و مبلغ (٣٩٨٠میگردد و  هکذا مبلغ (
فروش مشروبات الکولی دریافت و ضبط گردیده است  و  بمالحظه محضر تشریح وزن 

) لیتر و نتیجه تست البراتواری آن ٣٥٥,٧٦خالص مسکرات بدست آمده مجموعاً (
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ومخدرموادعلیهمبارزهابتدائیهثبیت گردیده که قضیه وارد محکمه (ایتانول) مثبت ت
بهقضیهطرفینبحضور١٧/٧/١٣٩٨مورخقضاییجلسهدرمحکمهگردیدهمسکرات

فروشوخریدقضیهارتباطبهرامهمانخانهمالکمتهمفوقدالیلبهمتکیآراءاتفاق
کود)٦٨٦(ماده)١(فقره)٥(بندطبقونپرچوعمدهطورایتانوللیتر)٣٥٥,٧٦(مقدار

نمودهمجازاتبهمحکومتوقیفیونظارتایامشمولبهتنفیذیحبسسال(پنج)بمدتجزا
معهمبایلسیتدومصادرهبهمسکراتومخدرموادبامبارزهقانون)٣٢(مادهبهومتکی

مبلغوامریکائیردال)٣٩٨٠(،امریکائیدالر)٢٦٠(مبلغ،آنهایسیمکارت
حکماصدارمتذکرهمسکراتمحوبهمذکورقانون)١٩(مادهطبقوافغانی)٩٦٧٠٠(

متهم  قضیه وارد محکمه استیناف رسیدگی به قناعتعدمنسبتنهایتاًقضیهاستگردیده
٢٢/٨/١٣٩٨جرایم مسکرات و مواد مخدر گردیده و  محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) ٢٦٧) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده (٥٤متکی به ماده (به اتفاق آراء
قانون اجراآت جزائی حکم محکمه ابتدائیه را تائید نمود است . 


