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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 مقام ستره محکمه : 0931ر01ر9( مورخ   3239متحدالمال شماره )

طوريکه ارزيابی ها نشاان ميدهاد در ايان اواخار ساوء اساتفاده کنناده گاان  احکاام 
د تااا بااا ارائااه  ن مقامااات قااوه قضااائيه را جعاال و تزوياار نمااوده  تااال  ماای نمايناا

اهداف مورد نظر خويش را حاصل و سيررسايده گای قضاايا را از مساير قاانونی 
 و اصولی  ن منحرف سازند.

بناااءب بدينوساايله هاادايت داده ماای شااود تااا منبعااد مساائولينی کااه  نااين احکااام مغاااير 
قااانون و پاليساای قااوه قضااائيه بااه دسااتری شااان قاارار ماای گياارد  در خصااوص  ن 

ی نماينااد و در صااورت نيااازمی تواننااد بااا مقااامی کااه حکاام را دقاات و تفحاا  جااد
صادر نموده در تمای شده و اطمينان حاصل نمايناد  در غيار  ن مسائوليت بعادی 
ناشی از تطبياق احکاام جعال و ياا تزويار شاده بادو  مرجاک تطبياق کنناده خواهاد 
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بااود. رياساات دفتاار  مو ااوع را بااه عمااوم رياساات هااای مرکاازی و محاااکم قااوه 
 اخبار نمايد. قضائيه

 01/3/0931( مورخ4902-4420متحدالمال شماره)
 داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

طای تصاوي   16/6/2026مقام محترم شورايعالی ستره محکمه در جلسه مؤرخ 
 ارشاد فرمودند.را ( هدايت ذيل 352شماره )

ايق ))تعدادی محاکم و  مريات هاای ثبات اساناد و وثاايق بادون در نظار داشات حقا
( تعليماتناماه اشاباه وثاايق مانناد عادم رعايات 20عينی مو وع و تخلف از ماده )

تفاوت سن و سال متناسا  باين اصاول و فاروع در وثاايق فاوتی   شاهداء و سااير 
موارديکه قضيه و ظااهر الحاـال در تنااقا باا  ن قارار  دارد   باه ترتيا  وثاايق 

ار  ورده بلکااه از ارز  اسااناد اقاادام ماای نماينااد کااه نااه تنهااا مشااکالت عملاای را باا
 رسمی کاسته و سب  مشبوهيت  ن ميگردد.

ی اکياداب هادايت داده ميشاود تاا محااکم و ادارات ثبات بلابنا بر ن به تعقي  هدايات ق
دهنااد و در ترتياا  و ثااايق  چت بيشااتر بخاارقاااسااناد و وثااايق در اجاارای و ثااايق د

اه و ثاايق   سااير هادايات و مربوط   احکام تعليماتنامه هاای تحريار و ثاايق   اشاب
تصاوي  شورايعالی را جداب رعايت نمايند   رياست تفتايش قضاائی حاين بررسای 
قضايا   موارد عدم رعايت هدايت فوق را در نظر داشته باشند و مو وع جهات 

 هماهنگی در اجرا ت به محاکم و ادارت ذيربط طور متحدالمال اخبار گردد.((
يعالی سااتره محکمااه بدينوساايله بااه عمااوم  محاااکم هاادايت فااوق مقااام محتاارم شااورا

اساااتيناف وتياااات و مراجاااک مرباااوط طورمتحااادالمال اخباااار گردياااد البتاااه  ن را 
بمراجااک ذيااربط خااويش تکوياار نمااوده عنااد الموقااک مطااابق  ن اجاارا ت مقتضاای و 

 قانونی بعمل  رند.
 3131/ 62/3( مؤرخ  6132 - 6132متحدالمال شماره) 

 الی ستره محکمهداراالنشاء شورای ع
شااورايعالی سااتره محکمااه در مااورد  5/22/2065( مااؤرخ 202قاابالب يادداشاات ) 

صالحيت رسيدگی استينافی  نعده قضايای که مرحله ابتدائی  ن بطور عادی و ياا 
باااتثر تفااويا صااالحيت در محاااکم ابتدائيااه رساايدگی ماای شااد طاای متحاادالمال 

تعماايم گرديااده ولاای نساابت  بااه تمااام محاااکم 25/22/2065( مااؤرخ 1201-1220)
عدم صراحت متحدالمال مذکور در قسمت صالحيت رسايدگی فرجاامی مو اوع 

شورای محترم عاالی ساتره محکماه مطارط و طای  21/2/2026در جلسه مؤرخ 
 ( هدايت ذيل صادر شد:003يادداشت )

هرگاااه صااالحيت رساايدگی قضااايا باااتثر هاادايت شااورايعالی سااتره محکمااه در ))
ه و يا استيناف از يک محکمه به محکمه ديگاری تفاويا شاده باشاد مرحله ابتدائي

رساايدگی بااه قضااايای متااذکره در مرحلااه فرجااام بادرنظرداشاات مو ااوع طبااق 
تشااکيل از صااالحيت ديااوان فرجااامی مربوطااه  ن ميباشااد  مو ااوع بااه تعقياا  
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باااه محااااکم و مراجاااک  25/22/2065( ماااؤرخ 1220( الااای )1201متحااادالمال )
 حدالمال اخبار گردد.((مربوط  ن طور مت

مرات  مندرج يادداشت شاماره فاوق مقاام محتارم شاورايعالی بدينوسايله باه عماوم 
محاکم استيناف وتيات و مراجک مربوط طاور متحادالمال اخباار گردياد البتاه  نارا 
ب اجاارا ت مقتضاای و قااانونی بعماال  بااه مراجااک ذيااربط خااويش تکوياار نمااوده وفقااا

 مياورند. 
 91/3/0931(مؤرخ4242-4930متحدالمال شماره)

 داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
رياسات محتارم عماومی تادقيق و  20/2/2026( ماؤرخ 250باتثر ناماه شاماره )

مطالعاااات   اساااتهدائيه محکماااه اساااتيناف توقيفگااااه بگااارام بشااارط ذيااال مواصااالت 
 ورزيده است.

کااود جاازاء  قراريکااه مقااام محتاارم بهتاار در جريااان قاارار دارنااد   قباال از انفاااذ 
قضايای منسوبين نظامی که مرتک  جرم خيانت بوطن ميشدند طباق هادايت مااد  

( قااانون جاازای عسااکری توسااط محاااکم 23( قااانون جاارايم عسااکری و ماااد  )21)
( 2نظامی مورد رسيدگی قرار ميگرفت بعد از انفاذ کاود جازاء و  اميمه نمبار )

در کاااود ماااذکور   ن قاااوانين جااارايم عساااکری و جااازای عساااکری لغاااو گردياااده و
ب  دو پار اه گای در اجارا ت ـمحکمه ذيصالط همچو قضايا و احت ندارد و س

( مااؤرخ 223محاااکم گرديااده اساات  نانچااه  محاااکم نظااامی اسااتناد بااه مصااوبه )
شورايعالی ستره محکمه و دياوان هاای جارايم علياه امنيات داخلای و 25/3/2020

عاااديل مااااده اول و مااااده خاااارجی محکماااه اساااتيناف توقيفگااااه بگااارام باااه اساااتناد ت
( قانون اجرا ت جزايی  همچو قضايا را رسايدگی نماوده اناد 2( ميمه شماره)2)

محکمااه ابتدائيااه رساايدگی بااه « الااف»ولاای دريااک قضاايه مشااخ  کااه بااين ديااوان 
جاارايم عليااه امنياات داخلاای و خااارجی توقيفگاااه بگاارام و ديااوان  منسااوبين نظااامی 

در رابطه به رسيدگی قضاايای خيانات باه  محکمه ابتدائيه حوزه  هارم شهر کابل
وطن تنازع صالحيت به ميان  مده کاه شاورايعالی مقاام ساتره محکماه طای قارار 

( 2  خااويش طبااق هاادايت تعااديل ماااده )21/5/2026( مااؤرخ 22قضااائی شااماره )
( قاااانون اجااارا ت جزايااای رسااايدگی قضااايه خيانااات باااه وطااان 2 اااميمه شاااماره )

محکمه ابتدائيه جرايم علياه امنيات « الف»ان منسوبين نظامی را از صالحيت ديو
داخلی و خارجی توقيفگااه بگارام دانساته کاه طباق رهنماود قارار قضاائی متاذکره 
ديوان های ابتدائيه و استيناف توقيفگااه بگارام قضاايای خيانات باه وطان منساوبين 
نظامی را رسيدگی و فيصله نموده اند ولای درايان اواخار ياک تعاداد دوسايه هاای 

ذکر از طرف ديوان های مقام عالی ستره محکمه مواجه به بطالن گردياده فوق ال
 23/3/2026( مااااؤرخ 2350-2513و از سااااوی ديگاااار در متحاااادالمال شااااماره)

(  ن از رسايدگی 0و1رياست داراتنشاء شورايعالی ستره محکمه که در اجزای )
ی به جارايم وظيفاوی منساوبين نظاامی و رسايدگی باه جارايم غيار منساوبين نظاام
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تذکر داده شده  يا منسوبين نظامی که مرتک  خيانت به وطن گردند شاامل جارايم 
نظامی بوده يا غير نظامی؟ هدايت مقام محترم را خواهانيم هر  نچه اوليای اماور 

 هدايت فرمايند واج  التعميل ميباشد.((
که مدققين قضائی رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات در ماورد ذياالب اباراز 

 ر نموده اند.نظ
))محکمه استيناف جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی توقيفگااه بگارام در رابطاه 

رياست  23/3/2026( مؤرخ 2350بر2513( متحدالمال شماره)0و1به اجزای )
داراتنشاء شورايعالی ستره محکمه که مربوط به تعيين  شاخ  صاالحيت هاای 

رسيدگی به جارايم غيار منساوبين ديوان های رسيدگی به جرايم منسوبين نظامی و
نظامی ميباشد  نين استهداء نموده اند که : يا منسوبين نظامی که مرتکا  خيانات 
به وطن گردند شامل جرايم نظامی بوده يا غير نظامی؟ درزميناه مادققين قضاايی 

 ذيالب ابراز نظر می نمايند.
ره ( کاااود جااازاء منتشاااره جرياااده رسااامی شاااما2در مااااده ساااوم  اااميمه شاااماره )

  نين تصريح گرديده است. 26/1/2021( مؤرخ2024)
جاارايم وظفيااوی شااامل جرايماای اساات کااه دراياان  ااميمه پيشاابينی گرديااده و » 

منسااوبين نظااامی در جريااان وظيفااه يااا ماارتبط بااه وظيفااه و يااا بااداخل گااارنيزيون 
 «قطعات  مرتک   ن شده باشد

درج نبااوده و  ( کااود جاازاء2ازاينکااه جاارم خياناات بااه وطاان در  ااميمه شااماره )
( قانون جرايم عسکری قبلی  فعاالب 21محتويات جرم خيانت به وطن مندرج ماده)

( کود جزاء تحت عناوان خيانات ملای تساجيل گردياده اسات و  ناين 106در ماده)
 صراحت دارد:

 «هرگاه تبعه افغانستان مرتک  يکی از اعمال ذيل گردد....»
ظ عاام باوده و شاامل هماه اشاخاص از ماده فاوق اساتنباط مای گاردد کاه )تبعاه( لفا

بوده و منسوبين نظاامی نياز شاامل  ن ميگاردد ودر مااده ماذکور وصاف جارم باه 
 اسای فعل تعيين گرديده نه به اسای وظيفه.

بناءب جرم مذکور از جمله جارايم علياه امنيات داخلای و خاارجی باوده و صاالحيت 
يااف گاااه بگاارام رساايدگی  ن از ديااوان جاارايم عليااه امنياات داخلاای و خااارجی توق

 ميباشد.((
مطلااااا  ماااااورد اساااااتهداء و نظااااار تااااادقيقی مرتااااا  بااااار  ن در جلساااااه ماااااؤرخ 

( هادايت ذيال صادور 115شورايعالی مطرط وطی تصاوي  شاماره)22/2/2026
 يافت.

))نظر رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات تائيد است به جمياک محااکم طاور 
 متحدالمال اخبار گردد((

ره فوق بدينوسيله به عماوم محااکم اساتيناف وتياات و مرات  مندرج تصوي  شما
مراجااک مربااوط طااور متحاادالمال اخبااار ميگااردد تااا  ناارا بمراجااک ذيااربط خااويش 
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تکوياار نمااوده عناادالموقک مطااابق  ن در زمينااه اجاارا ت مقتضاای و قااانونی بعماال 
 مياورند.

 
 
 

 تأليف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 حشمت ابوستیت  
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  مصادر قانونمصادر قانون
 فهرست:

 3 ............................................. :یسکسون – یکششها  – مدرسه -2
 3 .......................................................... : انگلستان ديجد قانون در قضاء و فقه

 1 ................................................................: یرومان - یکششها - مدرسه -1

 1 ............................................................. : فرانسه ديجد قانون در قضاء و فقه

 6 ........................................................................................... : گريد یرأ

 20 ....................................................................................... : یرأ نيا رد

 20 ..........................................................................: زيتم محکمه تيمأمور
 

 :سکسونی – کششهای  –مدرسه  -1
 فقه و قضاء در قانون جدید انگلستان :

افت فقه در تکوين و وجود قانون انگلستان اثری ندارد   نچنانکه تو يح ي
ب به فقه اهتمام ورزيده  اگر ه شواهدی وجود دارد که قانون دانان انگلستان نوعا
و فقهائی همانند  بويوک  دايسی  هولند  و انسون  تدريس قانون در پوهنتونها 

نون انگلستان تأثير ورده اند  اما با  نهم فقه در قا  در فقه تدريس ای گونه به را
 ندانی نداشته و تا کنون هم قانون انگلستان از ساخت و نتاج قضاء و قانون 
گذار است. و طوريکه قبالب ياد ور شديم  " قانون عام " و " قانون عدالت " 
درهم  ميخته و محاکم انگلستان با اختالف درجات  ن  که محاکم لـوردها  

 تطبيق را واحد قانون اين است – اول درجه –ه محکمه استئناف  و محاکم ابتدائي
 ديگر و مجلس اين خود بر لوردها  مجلس حکم که است بر ن قاعده لهذا ميکنند 
 لوردها مجلس که را حکمی ديگر عبارت به است   ور الزام انگلستان محاکم
ند مــورد تطبيق بـوده  و همان قضايای بر که است قانونی خود ميکند  صادر

  و محاکـم استئناف  و مجلس لوردها به  ن پای بند اول  اکـم درجـةهمه مح
بوده  و عدول از حکم  ن جز با قانون  ديگری ممکن نمی باشد  همچنانکه 
احکام محاکم استئناف بر خود اين محاکم و بر محاکم درجه اول به عنوان قانون 

 برهمه قضايای همانند واج  التطبيق است. 
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 احکام اينگونه ميکند صادر – ابتدائيه –محاکم درجه اول  اما احکامی را که
 دو از يکی  نکه مگر است  ور الزام نيز لوردها و استئناف  باتتر محاکم بر

 .باشد داشته وجود شرط
در صورتيکه حکم محکمه ابتدائيه با قانون  و عدالت مخالفت  -شرط اول :
 داشته باشد. 

ابتدائيه خيلی قديمی شده و مردم  در صورتيکه حکم محکمه -شرط دوم :
مطمئن نباشند که حالت صدور حکم و مقتضيات  ن تاکنون باقی مانده باشد.

1
 

بدين سان حدود احترام قضاء وفق قانون انگلستان وا ح گرديده تا حدی که 
محاکم انگلستان سوابق قضائی را قانون واج  التطبيق ميدانند. و هرگاه که 

سرحد از اهميت و عظمت بود  سوابق قضائی انگلستان  قضای انگلستان به اين
" جمک  وری گرديده  که قانون دانان law Reports در مجلدات بزرگی " 

انگلستان به  ن مراجعه ميکنند  " بگونه ای که قانون دانان فرانسه به نصوص 
قانون  و عی فرانسه مراجعه ميکنند " باتخ  که اين سوابق قضائی از نگاه 

 خی به قرن سيزدهم ميالدی برمگيردد.تاري
 رومانی : -کششهای  -مدرسه  -2

 فقه و قضاء در قانون جدید فرانسه :
جايگاه فقه در قانون فرانسه به مرات  باتتر از  ن در قانون انگلستان است  
اما جايگاه قضاء در قانون فرانسه  کمتر از  ن در قانون انگلستان می باشد. و 

گ فقه  و جايگاه محدود قضاء در قانون فرانسه  اثرات فقه و اين جايگاه بزر
قضاء را به شکل مجموع  در اين قانون نزديک ميکند  گذشته از  نکه فقه و 
قضاء هر دو " بنا به رأی راجح " مصدر تفسيری قانون جديد فرانسه بوده و 

هر دو هيچ کدام  نها مصدر رسمی قانون نمی باشند. "  نچنانيکه فقه و قضاء 
مصدر رسمی قانون رومان بوده است " و قضاء تنها مصدر رسمی قانون 

 انگلستان می باشد.
 : قضاء

اهميت قضاء در فرانسه روز افزون بوده  و جايگاه  ن به فقه نزديک می 
شود  زيرا گاهی قضاء بر فقه پيشی گرفته و گاهی در سطح  ن قرار دارد. اما 

تفسيری قانون شناخته می شود  با مالحظه  هنوز همانند فقه به عنوان مصدر

                                                 
امااا قضااای محاااکم ديگاار هماننااد محاااکم ايرلنااد  و محاااکم  مريکااا و محکمااه اسااتئناف مسااتعمره هااای  - 1

انناد از ايان احکاام باه انگلستان  بر محاکم انگلستان الزام  ور نمی باشد. بلکه قضات محاکم انگلستان ميتو
عنوان مرجک استئناسی استفاده کنند   نچنانکه در کليه کشورهای تتينی و جرمانی  رواج دارد. يااد وری 
می شود که احکام قضائی مجلس لوردها  و محکمه اساتئناف  و محااکم ابتدائياه  زماانی الازام  ور اسات  

ارده بر محاکم  روری باشد. اما مبادئ قاانونی که اثبات و تقرير اين احکام برای حل و فصل قضايای و
را که قضاء به غرض شرط و تسهيل قانون و ک ميکند  اينگونه مبادئ بار محااکم ديگار الازام  ور نمای 

 . 216 -252ص شيشم  طبک  2215 لندن القانون  اصول علم: سالموند استاذ –باشد. جزئيات بيشتر 
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 نکه قضاء بر فقه از حيث عملی بودن تمايز دارد  که احکام قضاء بر 
دادخواهان و اطرافيان دعاوی تطبيق می شود  شايان ذکر است که سوابق 
قضائی در فرانسه مرجک استئناسی بوده و همانند احکام و سوابق قضايی 

 د. انگلستان الزام  ور نمی باش
گفتنی است که در بسياری از موارد احکام محاکم استئنافی با احکام محکمه 

 باتميز در تصادم قرار ميگيرد  بلکه در بسياری از موارد محکمه نقا خود 
مبادئی که بنيان گذاشته است مخالفت ميکند  و حکم محکمه نقا الزام  ور نمی 

يوه نقا باشد که در باشد مگر دريک حالت که طعن در حکم به منظور و ش
اين صورت حکم استئنافی نقا گرديده  و برای رسيدگی مجدد به محکمه 
استئنافی ديگری " غير از محکمه حاکمه " احاله می شود تا در قضيۀ منقو ه 

 فرستاده مماثل محکمه به که –اصدار حکم نمايد. و اگر بار ديگر در اين قضية 
 و نقا – يزيتم محکمه شد  مواجه نقا به يزيتم محکمه پيشگاه در –بود  شده

 و نمايد  می حکم اصدار خود  ن دوائر همۀ انعقاد با قضيه اين مورد در – ابرام
 حکم و داد  حکم  استئنافی دوم حکم نقا به يزيتم محکمه اگر صورت اين در
د  دراين حالت دعوی بو کرده نقا را اول حکم که بود اسبابی عين بر مبنی  ن

ز نقا دوم " به محکمه استئنافی سومی فرستاده و اين محکمه ملزم را " پس ا
است که به مبادئ مقرره محکمه تميز پايبند باشد. و اين التزام محکمه سوم به 
مبادئ مقرره نقا منحصر به همين قضيه بوده و به قضايای همانند تسری 

 نميکند. 
را به عنوان گذشته از  نکه فرانسوی ها اصرار دارند که احکام قضاء 

قانون ملزم قرار نداده  تا احترام جدائی ميان قوای دولت حفظ گردد  زيرا 
وظيفه قوه قضائيه منحصر به تطبيق و تفسير قانون است نه و ک  ن  همچنانکه 
ماده پنجم قانون مدنی فرانسه تصريح نموده  قضات حق ندارند که برای 

را و ک کنند که در قضايای رسيدگی و حل و فصل قضايا خود مبادئی عمومی 
همانند مورد تطبيق قرار گيرد. درحاليکه قضات از اين حق در سايه محاکم 

 و زمان گذشت با که اند  بوده برخوردار -پارلمانها –قديمی فرانسه معروف به 
د  تا ش گرفته محاکم از حق اين دولت قوای ميان کامل جدايی مبدأ شدن تقويت

 قوه قضائيه  و قوه مقننه  نباشند. محاکم در عين زمان خود 
 رأی دیگر :

علی رغم وجود مبدأ جدائی کامل ميان قوای ثالثه و علی رغم وجود ماده 
پنجم قانون مدنی فرانسه  عده از فقهاء بر ن اند که قضاء مصدری از مصادر 

 قواعد از بسياری –بادی نقا م استقرار راه از –قانون است. بدليل  نکه قضاء 
 وجود با که است نديده  ن به نيازی خود گذار قانون که  ورده  بوجود را یقانون
"  که اسـت داده تـن مقـوله اين به و بگنجانـد  نيز قـوانين در را  ن مبـادی اين

 می بوجود قضاء که را قواعدی شد  نخواهد گفته اما"  گذارد می قانون قضاء
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ه اصل وجود  ن است؟ زيرا اين حقيقت ناشی از اعتراف قوه مقننه ب در  ورد 
مبادی از خالل تطبيق  و تفسير قواعد قانونی بدست  مده است؟ در پاسخ به اين 

 – مبادی و ک به قضاء استقالليت عدم –تساؤل ميتوان گفت اگر اين اعتراض 
اعترا ی   نين باشد  وارد ملتبس و وا ح  غير قانونی ن  وجود حالت در

رد نبوده  و اصل اعتراف به حق قضاء در و ک در حالتهای ذيل اصالب وا
مبادئ ثابت می ماند  زيرا: گاهی اصالب ن  قانونی وجود ندارد که نيازی به 
تفسير  ن بوجود  يد. همانند  تنظيم قانونی ملکيتهای ادبی  هنری و صنعتی  و 
همچنان حاتت سوء استفاده از حق  و نظريه تهديد مالی که در واقک ن  

نظيـم کننده ای وجـود نداشـته  تا قضـاء  ن را تطبيق و تفسير کرده و از قانونی ت
 .  ورد بوجود را – قانونی –راه  ن مبادی قضائی 

ا افه بر ن  قضاء در بعضی از حاتت از ن  قانون هم گذشته است  مول 
 صادر –تقسيم اموال  –مجموع احکامی را که محاکم مختلط مصر در مورد 

  ن کننده ايجاد و بوده  حقوق مقرر ويا کاشف – قسمت – که ستا گفته و کرده
 . باشد نمی

به عبارت ديگر قسمت " کاشف " مرکز قانونی بوده  و ايجاد کننده  ن نمی 
قانون مدنی مختلط مصر  قسمت مال را  555باشد  در حاليکه صراحت ماده 

 است.  ايجاد کننده مرکز قانونی  و نوعی از بيک ميان شرکاء دانسته
قانون مدنی قديم که شرط جزائی را  321و در حالت ديگری نسبت به ماده 

 شرط –تنظيم کرده و گفته است که جائز نيست قا ی به کمتر ويا بيشتر از 
 .کند صادر حکم شده تعيين – جزائی

اما قضاء در بسياری از حاتت شرط جزائی را تعديل کرده است  که اين 
از ن  قانون است. پس با اين موقف قضاء  گونه  تعديل خود خروج وا حی 

ميتوان گفت که نقش و عمل قضاء منحصر به تطبيق و تفسير قانون است ؟ در 
واقک عملکرد قضاء دراين مجال ايجاد موقف و مبدأ قانونی است و از اين جهت 

 مناس  است که گفته شود قضاء از جمله مصادر قانون است. 
م دراين زمينه که گفته است: مادامی که احکام و در پاسخ به اعتراض دو

محاکم در "فرانسه و مصر" نسبت به قضايای همانند حتی بر خود محکمه 
صادر کننده حکم الزام نبوده  گذشته از  نکه بر محاکم پايين تر الزام  ور نمی 

 باشد. 
پس  گونه ميتوان گفت: که قضاء از مصادر قانون است؟ طرفداران رأی 

 محکـمه همانند –ه اند : اگر ه قا ی ملـزم نيسـت به رأی محاکـم باتتر دوم گفت
 محاکم قضات نزد در – تميز احکام – احکامی  نين اما کند  پايبندی – تمـيز
 است  پيدا خود اين و است برخوردار بزرگی تقدير و احترام از تر پايين

ند  بدون ترديد وفق حکام خود در پيشگاه  نان هرای دارا شدن نقا از کسانيکه
مقررات و مبادئ معروف  نان عمل ميکنند  و از اين موقف محاکم درجه اول 
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معلوم است که قضايای محاکم باتتر الزام  ور بوده  و اين گونه الزام عملی " 
اگر ه به قوت قانونی هم نباشد " کافی است که قضاء را از جمله مصادر قانون 

 بگرداند. 
 رد این رأی :

ه گذشت خالصۀ از رأی دوم بود که ميتوان  ن را بگونه ذيل مردود  نچ
 دانست :
 نگاه که قا ی ن  واج  التطبيق بر قضية وارده بر ن را پيدا  -: اول

نميکند  تجرم به مصادر ديگر قانون مراجعه ميکند که از جمله  عرف و قواعد 
وان قضاء مصدر عدالت است. همچنانکه مالحظه کرديم موالهائی را که به عن

قانون ياد ور شديم همين موالها را در صدد قانون طبيعی و قواعد عدالت ياد ور 
شديم.

1
پس قانون طبيعی و قواعد عدالت در واقک مصدر رسمی قانون است. نه   
 قضاء. 
قضاء حتی در حالتهائی که از ن  قانون تجاوز ميکند  سعی ميکند  -: دوم

موقف خود را از خود قانون پيدا کرده و به  ن که پشتيبانی و مؤيده قانونی 
استناد کند. به عنوان موال " در تعديل شرط جزائی  قضاء سعی کرده است. به 

به مقدار  رر  -اوانت –ن  قاعده قانونی استناد کند که ميگويد: مقدار تعويا 
 است ".

" ه سوابق قضائی در در پايان " و مهم " هرگاه اين مبدأ را پذيرفتيم ک
" الزام  ور نيست پس  يزی باقی نمی ماند جز  نکه گفته شود: فرانسه و مصر

 قضاء مصدر تفسيری قانون است. 
 مأموریت محکمه تمیز :

به قطک نظر از  رای فقهاء در مورد قضاء " در غير از کشورهای 
انگلوسکسون " که  يا قضاء مصدر تفسيری  ويا مصدر رسمی قانون است  

مه تميز در هر دو حالت رسالت جليل القدری را انجام داده  و بدون ترديد محک
 حتمی می نمايد که نقش  ن خالصةب به گونه ای ذيل تو يح يابد :

کشش و تمايل اکوريت کشورها بر ن است که بايد در رأی کليه محاکم 
محکمه ای وجود داشته باشد که از تطبيق صحيح قانون نظارت کند  تا عدالت 

ن قرار داشته و وحدت تطبيق قانونی تضمين شود  و امر اختالف در راستای  
محاکم استئناف  در تفسير نصوص قانون و رفک التباسات وارده در  ن هم کار 
نادر الوقوعی نمی باشد. بلکه گاهی شده است که رأی يک محکمه استئناف 
برعکس رأی استئناف ديگری می باشد. و اين اختالف ديدگاه ها به  ن می 
رساند که يکی از دادخواهان فقط به خاطری که دعوای خود را در پيشگاه اين 
محکمه اقامه کرده ببازد  در حاليکه اگر در پيشگاه محکمه ای ديگری اقامه 

                                                 
 اده از حق  و نظريه تهديد مالی. ملکيت ادبی  هنری  صنعتی  سوء استف - 1
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ميکرد به نفک وی حکم ميداد  و اين موقف نادرست و شاذی است که عدالت   ن 
ی شوند که حکم قانون را نمی پذيرد. گذشته از  نکه شهروندان به  ن باور م

يکسان نيست. از اين جهت بسياری از کشورها از جمله " فرانسه و مصر " به 
 تطبيق از نظارت  ن ای وظيفه که  ورند بوجود را – تميز – ن شدند که محکمه 

و صحيح قانون باشد که با انجام اين مأموريت از سوی محکمه " تميز "  درست
ون در کليه ای انحای کشور يکسان می شود. و عدالت متحقق گرديده و حکم قان

بايد کار محکمه " تميز " منحصر به  ن باشد که  يا حکمی که به  ن طعن وارد 
 شده است مطابق به قانون است يا خير؟ 

لهذا محکمه " تميز " به قانونيت حکم می نگرد نه به وقايک دعوی زيرا 
باشد. و اين بدان معنا است محکمه تميز درجه سومی از درجات دادخواهی نمی 

که محکمه تميز بايد به وقايک دعوی  نچنانکه از سوی قا ی " که حکم  ن به 
طعن مواجه شده است " توبيت گرديده تسليم بوده  و فقط حکم قا ی را از  ن 
حيث ارزيابی کند که  يا قانون را بر وقايک ثابت شده درست تطبيق کرده است يا 

 خير؟
 رد را – طاعن –نون را درست تطبيق کرده بود  طعن پس اگر قا ی قا

 به را قضيه و کرده قبول را طعن بود نشده تطبيق درست قانون اگر و کرده 
فغانستان است " ا و مصر در  نچنانکه حاکمه محکمه عين"  مو وع محکمه

ويا محکمه استئناف ديگری  نچنانکه در فرانسه است " احاله ميکند  زيرا خود 
 حق حل و فصل منازعات را ندارد.اصالة 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان
1
 

 ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

                                                 
استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات اسالمی پاوهنحی ادبياات پوهنتاون صانعاء  اساتاد ساابق شاريعت  1

اسالمی و رئيس ديپارتمنت  ن در پوهنحی حقاوق پوهنتاون بغاداد  اساتاد و رئايس ساابق ديپارتمنات ادياان 
سااابق پااوهنحی تحقيقااات اسااالمی و اسااتاد کااار زموده پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون بغااداد  اسااتاد و رئاايس 

 پوهنتون بغداد.
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 شرایط وجوب قصاص در مادون نفس: -292
هاا شارايطی اسات کاه در قصااص اين شرايط باه  ناد ناوع اسات: برخای از  ن

نفاس و در قصاااص مااادون نفااس عموميات دارد و اياان شاارايط عمااومی در هااردو 
مورد بايد موجود و فراهم باشد  و برخی از اين شرايط تنها منحصر باه قصااص 
فيمااا دون الاانفس اساات  پااس شاارايط نخسااتين کااه در قصاااص نفااس و مااادون نفااس 

ر وجوب قصاص در نفاس در نازد عموميت دارد  عبارت است از شرايطی که د
حنفيان  ن هاا را ذکار کارديم از قبيال اينکاه جاانی باياد عاقال  مختاار و عمال وی 
متعمداب باشد  و مجنی عليه نيز بايد بطور مطلق معصاوم الادم باشاد و جازء جاانی 
و غاااالم وی نباشاااد  و جنايااات هااام بطرياااق مباشااارت و بااار صاااورت عااادوان و 

 متجاوزانه انجام گرفته باشد.
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 اما شرایطی که مخصوص به جنایت در مادون نفس است عبارت اند: -292
)اوتب(: مماثلت در ميان هردو محل: مماثلت در ميان محلای کاه بار  ن تجااوز 
شده است از بدن مجنی عليه و ميان محلی که در مقابل  ن است از بدن جاانی کاه 

باين ايان دو محال  عبارت است از گرفتن از او در  ن محل. ماراد از مماثلات در 
مماثلت در منافک و کار و ار  يعنی ديت  نهاست  زيرا مماثلات در ماادون نفاس 

 به قدر ممکن اعتبار دارد  پس انعدام مماثلت مانک وجوب قصاص است.
دوم:  ن است که امکان استيفاء در مول وجود داشته باشاد  زيارا اساتيفای موال 

ب وجوب استيفاء نياز ممتناک مای بدون امکان استيفای  ن ممتنک است  پس  ر ورتا
 گردد.
 آنچه که بر این دو شرط بناء می یابد: -292

بر  رور بودن توافر اين دو شرط و عدم توافر  نها يک دساته احکاامی بنااء 
 می يابد که در ذيل  ن ها را خالصه می نمائيم:

هيچ  يزی از جانی گرفتاه نميشاود مگار  ن  يازی کاه  -اوتب  -)مکرر( -125
 و از مجنی عليه گرفته باشد يا در مورد وی بعمل  ورده باشد.ا

پس دست جانی گرفته نمی شود مگر  نکه او دست مجنی علياه را قطاک کارده 
باشد  زيرا غير از دست از جنس  ن  يز ديگری نيست و هم مانند  ن نمای باشاد 

و به همين گوناه اسات انگشاتان  پاس انگشات ابهاام
1
ابهجاز در برابار ابهاام  ساب 

2
 

جااز در براباار ساابابه  و انگشاات وسااطی
3
وسااطی  بنصاار رجااز در براباا 

4
جااز در  

برابر بنصر و خنصر
5
جز در برابر خنصر قصاص گرفته نمای شاود  باه جهات  

اينکه منافک انگشتان دست مختلف است  پس هام مانناد اجناای مختلفاه هساتند. هام 
دسات   نان دست راسات جاز در مقابال دسات راسات و دسات  ا  جاز در برابار

   قصاص گرفته نمی شود  زيرا دست راسات بار دسات  ا  فضايلت دارد  و 
به همين گونه انگشتان هردو دست و هردو پاای اسات  کاه انگشاتان دسات و پاای 
راست جز در مقابل انگشتان دست و پای راست و انگشتان دست و پای    جاز 

ه همااين در براباار انگشااتان دساات و پااای  اا  بااه قصاااص گرفتااه نماای شااوند  و باا
ترتياا  اساات  شاام هااا و دناادان هااا  دناادان ثنيااه

6
جااز در مقاباال دناادان ثنيااه  دناادان  

                                                 
 ابهام: انگشت کوتاه و بزرگ دست و پا  نر انگشت. - 1
 سبابه: انگشت شهادت پهلوی ابهام. - 2
 وسطی: اگشت ميانی. - 3
 بنصر: انگشتی که ميان وسطی و خنصر است. - 4
 خنصر: انگشت خورد  انگشت پنجم. - 5
 ار دندان پيشين از پايين و بات.ثنيه:  ه - 6
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ناب
1
جز در برابار دنادان نااب و دنادان  اری 

2
جاز در برابار دنادان  اری باه  

قصاص گرفته نمی شود. به علت اينکه منافک  نها مختلف است و اختالف منفعات 
می نماياد  در حاليکاه در مياان در ميان دو  يز  نها را به دو جنس مختلف ملحق 

 دو جنس مختلف هيچ گونه مماثلتی نيست.
عضو صحیح از اعضاء جز در برابر عضو صحیح گرفته نمی  -دوم -292
 شود:

دست ساالم کاه انگشاتانش مکمال باشاد  در برابار دساتی کاه انگشاتانش نااق  
است يا در برابر دست شل  قطک نمای گاردد  هرگااه عيا  در طارف جاانی باود  
پاااس مجنااای علياااه مخيااار اسااات اگااار خواساااته باشاااد او را قصااااص نماياااد و اگااار 

يعنای ديات عضاو صاحيح را از جاانی اخاذ  –ميخواست  أر  صاحيح را بگيارد 
بدارد  زيرا حق وی در مول است  و  ن عباارت اسات از عضاو ساالم و درسات  
و با وجود فوات صفت سالمت استيفای حق وی بطور هماه جانباه ممکان نيسات  

ملزم ساختن وی به استيفای حق وی بطور قصااص  جاواز نادارد  زيارا ايان پس 
کار ملزم سااختن وی باه اساتيفای حقاش بطاور نااق  اسات  و ايان جاايز نيسات  
پس مجنی عليه مخير است: اگر ميخواهد به مقداری از حاق خاود را ای شاود و 

ب اسااتيفاء نمايااد  و اگاار ميخواهااد بااه گاارفتن بااديل خااود عااد ول کنااد کااه  ن را ناقصااا
مال ار   )ديت اعضاء ولی اگر مجنی علياه بخواهاد کاه حاق ـعبارت است از ک

خود را به طور ناق  بگيرد و از جاانی عاوض نقصاان را مطالباه کناد ايان کاار 
برايش جايز نيست  زيرا وی به استيفای اصل حق خود قادر اسات و تنهاا  يازی 

مت  وقتيکااه بااه کااه نيساات همانااا وصااف اساات کااه عبااارت اساات از صاافت سااال
استيفای حق خود بطور ناق  را ی گردد  اين کار ر ائيت وی به سقوط حق 

ال در ـاو از صاافت پنداشااته ماای شااود  ماننااد  نکااه اگاار  ياازی را از ذوات امواا
حاليکه سره َجيدِّد باشاد تلاف نماياد و  ن جانس باا نوعيات َجيدِّاد خاود از دسات ماردم 

پياادا نشااود  متضاارر بجااز از گاارفتن  منقطااک شااده باشااد و غياار از نااوع ناساار   ن
همان  يز ناسره يا قيمت  يز َجيدِّد و سره  حق ديگری ندارد  پس در اين جا نياز 

 همين حکم است.
 آنچه که در آن قصاصی نیست: -292

در گوشااات سااااعد  عضاااد  سااااق  هااام  ناااان در گوشااات لمبااار و سااارين  در  
وسات دسات هاا گوشت رخساره هاا  در گوشات پشات و شاکم  در پوسات سار و پ

                                                 
 ناب: دندان نيش که پيش از رباعيات است. - 1
( تا است از هردو طرف و بات و پايين دهان بعد از  واحک  دندان 23 ری: دندان های کرسی ) - 2

  سيا. )مترجم(
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وقتی که قطک شده باشند  قصاص واج  نيست  به علت تعذر استيفای موال  و باه 
همااين گونااه در ساايلی زدن  در کوبياادن بااا مشاات و در پهلااو دادن نيااز قصاصاای 

 نيست برای  نکه استيفای مول متعذر است.
در کوتاه کردن موی سر و در تراشيدن  ن  در تراشيدن ابروها و حلاق رياش 

زم نيساات  گر ااه بعااد از تراشاايدن دوباااره نرويااد  و در کناادن مااوی قصاصاای ت
 اعضای مذکور نيز قصاصی نيست به خاطر عدم مکان استيفای مول.

در بيضه ها نيز قصاص نيست  زيارا بيضاه هاا مفصال معلاومی ندارناد  پاس 
 استيفای مول در مورد  نها نيز ناممکن است.

مايااد و در نتيجااه عقاال وی يااا هرگاااه جااانی باار ساار مجناای عليااه  ااربه وارد ن
شنوايی وی يا گويايی وی يا بويايی وی يا  شايی وی يا قدرت جنسای وی ياا  ب 
پشت وی از بين برود در هيچ يک از اين ها قصاص نيست  زيرا به مجنی علياه 
اين امکان وجود ندارد که جاانی را طاوری بزناد کاه ايان  يزهاا را در او از باين 

 به مول  ن ممکن نيست لذا قصاص واج  نمی  يد. ببرد  پس استيفای قصاص
به همين گونه دست يا پاای شخصای را زد و در اثار  ن مجنای علياه از ناحياۀ 
دست يا پای خود شل شاد  دريان صاورت نياز قصااص تزم نيسات  زيارا ممکان 
نيساات کااه مجناای عليااه جااانی را طااوری بزنااد کااه او نيااز شاال شااود  پااس اسااتيفای 

 بوده و قصاص واج  نيست.قصاص به مول مقدور ن
در ناااخن هااا قصاااص نيساات بااه علاات اينکااه در ار  هااا )دياات هااای(  نااان 
مساااوات رعاياات نماای گااردد  زياارا ار  )دياات( ناااخن  حکوماات عاادل اساات و 

 حکومت عدل مبتنی بر ظن و تخمين بوده و انداز  معلوم و معينی ندارد.
نفس قصاص  از جماعت به سبب جنایت شان بر یک نفر در مادون -292

 گرفته نمی شود:
از جماعت ) ند نفر( به جنايت  نان بر ياک نفار در ماادون نفاس  از  ن قبيال 
جنااايتی کااه اگاار يکاای از  ن جماعاات بااه تنهااايی خااود  ن را مرتکاا  ماای شااد  
قصاص بر وی تزم ميگرديد  قصاص گرفته نمای شاود   نانکاه اگار دو نفار ياا 

و را قطک نمايناد ياا  ناان  اربۀ بار او وارد بيشتر از دو نفر دست يکنفر يا پای ا
کنند که شنوايی و بينايی او را از بين ببرناد ياا دنادان او را بکشاند و ياا مانناد ايان 
هااا از اعضااای باادن کااه اگاار يکاای از  نهااا تنهااا  ن را مرتکاا  ماای شااد  باار وی 
قصاص تزم ميگرديد  پس بار  ن دو نفار قصااص تزم نميشاود و بلکاه بار  ناان 

مناصفه و اگر بيشتر باشند باه حسااب رؤی شاان ار  )ديات عضاو( تزم بطور 
 ميگردد.

در حقيقاات حکاام اياان مسااأله در ناازد حنفيااان بااه همااين گونااه اساات  زياارا  نااان 
اسااتدتل ماای کننااد: بااه اينکااه در قصاااص فيمااادون نفااس مماثلاات اعتبااار دارد  در 
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نادارد  و اينکاه حاليکه در ميان جمعی از دست هاا و دسات واحاد ممااثلتی وجاود 
دست صحيح در مقابل دست شل به قصاص نميرسد اين امر را مؤکد مای ساازد  
زيرا از حيث وصف در ميان  نها ممااثلتی نيسات  پاس فقادان مماثلات در وصاف 
 نانکه اجرای قصاص را منک می کند  فقدان مماثلت در ذات بطرياق اولای ماانک 

اسات  ونکاه منفعات دو دسات  قصاص ميگردد. اما عدم مماثلت در منافک وا ح
ب از منفعت يک دست زياادتر اسات  و اماا عادم مماثلات در فعال ارتکاابی از  عادتا
اين خاطر است  که هر يکی از جانيان بعضی از دست مجنی عليه را قطک کارده 
است   نان که برخی از جانيان کارد را از يک جان  و برخای ديگار از  نهاا از 

ست مجنی عليه را قطک کرده اناد و جازاء  قطاک دسات جان  ديگر گذاشته اند و د
هر يک از  نهاست  و قطاک دسات از هار يکای از  نهاا بيشاتر از قطاک بعضای از 
دست مجنی عليه است  و انعدام مماثلت از يک وجاه بارای عادم اجارای قصااص 
کفايت می کند  پس وقتی که از  ند وجه عادم مماثلات باشاد  گوناه ماانک اجارای 

 قصاص نگردد؟
 مجنی علیه متعدد و جانی یک نفر باشد: -299

هرگاه يک نفر دست های راست دو نفر را قطک نماود  حکام  ن ايان اسات کاه 
دسات راساات جاانی قطااک ميگاردد  و اگاار مجناای عليهاا هااردو حا ار شاادند   نهااا 
ميتوانند دست راست جانی را قطک نمايند و ديات ياک دسات را نياز از او بساتانند 

طااور مناصاافه  ن را تقساايم کننااد. زياارا  نااان در سااب  اسااتحقاق و در ميااان شااان ب
مساوی هستند پس در استحقاق قصاص نيز مساوی ميباشند و ديگر اينکه با قطاک 
دست جانی  هر يکی از دو نفر مجنی عليها قسمتی از حق خاود را گرفتاه اسات  
 ون حق وی قطک تماامی دسات جاانی باوده و باا وجاود  ن بارای هار يکای از دو 
مجناای عليااه بجااز بعضاای از حااق وی يعناای قطااک قساامتی از دساات جااانی حاصاال 
نيامده است  پس باقيماند  حق را از ار  )ديت( ميگيرد  به ايان صاورت کاه بار 
جااانی دياات کاماال يااک دساات واجاا  ميگااردد و بطااور مناصاافه بااه مجناای عليهااا 
پرداخته می شاود  و ايان امار بار خاالف قصااص در نفاس اسات کاه ياک نفار باه 

ب کشااته ماای شااود  زياارا در اياان قصاا اص قتاال يااک جماعاات يعناای  نااد نفاار کفايتااا
صورت هر واحدی از ايشان حق خود را به کمال و تمام گرفته اسات  زيارا حاق 
وی قتاال جااانی اساات  و هاار يکاای از  نااان قتاال جااانی را بااه تمااام و کمااال اسااتيفاء 

ت کاه  يازی کاه از نموده است  و دليل اينکه قتل مقدور اتستيفاء ميباشد  اين اس
طرف جانی به وجود  مده و عملی که از ناحياۀ وی سارزده اسات  در حصاۀ هار 
ب در زوال حيااات  يکاای از جماعاات مجناای علاايهم عبااارت از فعلاای اساات کااه عادتااا
مااؤثر باشااد  پااس حااق هاار يکاای از اوليااای مقتااولين باااتی قاتاال عبااارت از قتاال 
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يرود لذا مجازات قاتل هام مانناد اوست  يعنی فعلی که به وسيلۀ  ن حيات از بين م
 جنايتی است که  ن را مرتک  شده است.

هرگاه يکی از دو نفر مجنی عليهما حا ر شاود پاس او ميتواناد کاه حاق خاود 
را بطور کامل با قطک دست جاانی اساتيفاء نماياد  زيارا حاق هار يکای از  ناان در 

را از جاانی  قطک کل دست ثابت است و مجنی عليه ديگر ميتواند ديت دسات خاود
اخذ بدارد  زيرا استيفای حق وی بعاد از ثباوت متعاذر شاده اسات  پاس باه گارفتن 
بديل قصاص )ديت( می انجامد. گذشته از اين  جانی حقی را که بار ذماۀ او باوده 
است با قطک دست خود برای يکی از دو مجنی علياه اداء کارده اسات  پاس بارای 

ی  يد به جهت متعاذر باودن اساتيفای مجنی عليه ديگر بروی پرداخت ديت تزم م
 حق وی بطور معين  ن.

اگر يکی از دو نفر مجنی عليه جانی را مورد عفو قرار دهاد  حاق وی باطال 
ميگردد و مجنی عليه دوم حاق گارفتن قصااص از او را دارد و ايان در صاورتی 
است که عفو قبل از حکم قا ی باشد  زيارا حاق هار يکای از  ناان در حاق يکای 

ان تأثير گذار نيست  نانکه در قصاص در نفس هم همين حکم اسات. اماا ديگر ش
اگر قا ی به قصاص در مياان شاان حکام کارده باشاد و  نگااه يکای از  ناان عفاو 
ب باه قاول اماام ابوحنيفاه و  نمايد  مجنی علياه ديگار کاه عفاو نکارده اسات استحساانا

 ابويوسف رحمهما هللا حق دارد به استيفای قصاص بپردازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «قویم»تتبع ونگارش: قضاوتپال احمد فهیم 
 

  سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی 
 «دالیل ایجاد، تشکیل و صالحیت محاکم مذکور »

(۳) 
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 فصل سوم
 تشکیل و صالحیت محاکم جزایی بین المللی

 (ICCاز محکمۀ توکیو تا محکمۀ فعلی)
 فهرست:

 26 ...................... دور شرق اي ويتوک ینظام یالملل نيب يیجزا  ۀمحکم: اول مبحث

 10 .................................. نورنبرگ یالملل نيب ینظام يیجزا ۀمحکم:  دوم مبحث

 11 ............................................... روندا یالملل نيب يیجزا ۀمحکم:  سوم حثمب

 10 ......................................... روندا یالملل نيب ۀمحکم یها تيصالح: اول جزء

 14 ....................................................... محکمه یوزمان یمکان تيصالح -الف

 14 ............................................................................. یمواز تيصالح -ب

 13 ............................................... روندا یالملل نيب ۀمحکم التيتشک:  دوم جزء

 11 ......................................... روندا یالملل نيب ۀمحکم ۀنام ۀاساسنام:  سوم جزء

 11 ....................................................................جرم بودن یقانون اصل -الف

 16 ......................................................... ماقبل به قانون رجعت عدم اصل - ب

 16 ....................................................... يیجزا تيمسئول بودن یفرد اصل - ج

 16 .................................................................................. یقانون امر مر -د

 16 ........................................................ نيمحکوم مجازات فيتخف اي عفو - هـ

 
 

 مبحث اول: محکمۀ  جزایی بین المللی نظامی توکیو یا شرق دور
تأسيس يک محکمۀ جزای بين المللی که صالحيت رسيده گی به جرايم مهم بين 
المللی راداشته باشد  همواره  روری به نظرمی رسيد. و بادر نظرداشت  ن 

شد که به پيش نويس  کشورجهان بر  ن 210نياز و شرايط جديد بين المللی  
رأی موبت  ٬اساسنامۀ که به منظورتأسيس  نين محکمه يی تنظيم گرديده بود

 دهند. 
مهمترين مسأله اين است که محکمۀ جزايی بين المللی نه به ابتکار شورای 

بلکه  ٬امنيت ملل متحد تأسيس شده ونه ناشی ازمقررات منشورملل متحد است
ل متحد داشته ودرحقيقت مرجعی قضايی شخصيت حقوقی مستقل ازسازمان مل

 است نه سياسی. 
وقوع جنايات شنيک درصحنۀ بين المللی ازديرزمان مشاهده می شده وعکس 
العمل های متفاوتی را برمی انگيخته  انتقام گيری همواره يکی ازطبيعی ترين 
عکس العمل ها درقبال جنايات ارتکابی بوده است که راه حل مناسبی محسوب 



 قضاء سیر تاریخی محاکم جزائی بین المللی

 

19 

 

 

 

ده  بلکه پاسخگوکردن مرتکبان جنايات بين المللی درمقابل محاکم يا نمی ش
 نهادهای قضايی يا شبه قضايی يک امر روری بوده است. 

درراستای اين امر  برخورد های فرامرزی باجنايات بين المللی به شيوه های 
گوناگون از ديربازوجود داشته وبه مرور ايام بردامنۀ  ن افزوده شده است. تا 

ش ازجنگ جهانی اول دولت هايی خود را برای رسيده گی به تعداد محدودی پي
صالح می  ٬ازجرايم  بدون توجه به مکان ارتکاب يا تابعيت مرتک  وقربانی

دانستند. تعدادی از  ن جرايم عبارت بودند ازدزدی دريايی  برده داری وجرايم 
ربوط به تعيين پُستی بين المللی. پس ازپايان جنگ جهانی اول کميسيون م

مسئوليت  غاز کننده گان جنگ واعمال مجازات عليه  نها برای نقا قوانين 
ميالدی تشکيل 2222وعرف جنگی که به وسيلۀ کنفرانس صلح پاريس درسال

شد  پيشنهاد تشکيل يک محکمۀ موردی برای محاکمۀ مرتکبان جنايات جنگی 
ميالدی  2222ی ونقا قوانين بشری نمود که فقط به موج  معاهد  ورسا

هالند به مورد محاکمه قرارگرفت اما پس ازفرار ويلهم دوم امپراطور  لمان 
1
 
دولت هالند به استناد اينکه اويک پناهند  سياسی است واينکه مطابق حقوق 

کشور هالند 
2
استرداد مجرمين رابه يک دولت دارای حق حاکميت ونه مجموعۀ  

خود داری نمود وبه اين  ٬به دول متفقپيش بينی نموده از استرداد او ٬ازدول
ترتي  عمالب محکمۀ بين المللی تشکيل شده موفق نبود. پس ازجنگ جهانی دوم 
دو محکمۀ بين المللی نورنبرگ وتوکيو جهت محاکمۀ جنايتکاران جنگی تشکيل 
گرديد  محکمۀ نورنبرگ  مجرمان اصلی را درجبهۀ اروپا محاکمه می کرد 

شد يعنی هريک از هار کشور مريکا  انگلستان  وازهشت عضو تشکيل می 
فرانسه و شوروی  که هرکدام يک عضو اصلی ويک عضو علی البدل برای 

 محکمه معرفی نموده بودند. 
ناشی ازمنشور  ٬محکمۀ توکيو يک محکمۀ نظامی بين المللی برای خاوردور

توکيو بود که به پيوست اعالميۀ جنرال امريکايی مک  رتوربراسای 
شورلندن تهيه شده بود. محکمۀ توکيو نيز مول محکمۀ نورنبرگ فقط راجک به من

مجرمان اصلی بود که در ن برخالف محکمۀ نورنبرگ که  هار وکيل مدافک 
ب کارصدور کيفرخواست ها را  تعقي  کننده ازسوی  هارکشور متفق مشترکا

تخاب انجام می دادند  اقامۀ دعوی ازطريق يک وکيل منحصر به فرد به ان
جنرال مک  رتور ازاياتت متحده امريکا ولی به نماينده گی ازسوی يازده 
کشور امضا کننده انجام ميشد. درمقايسه بين رسيده گی و احکام محاکم 

                                                 
1 -Nethetrland  به انگليسی 
 کشوری درغرب اروپا - 2
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نورنبرگ وتوکيو معموتب رويۀ محکمۀ نورنبرگ رابسيارعادتنه تراز محکمۀ 
نرال مک  رتور زيرا محکمۀ توکيو کامالب تحت نفوذ ج ٬توکيو دانسته اند

 (۴۲۱: ۶ومالحظات سياسی وی قرارداشت. )
 مبحث دوم : محکمۀ جزایی نظامی بین المللی نورنبرگ

ميالدی  دولت های نيروهای متفقين اعالم کردناد کاه 2241در غاز زمستان سال 
 تصميم به مجازات جنايتکاران جنگی نازی گرفته اند. 

حااده  بريتانيااا واتحاااد جماااهير ماايالدی رهبااران اياااتت مت٬2241دسااامبر 21در
ب باااه  ٬شاااوروی نخساااتين بيانياااۀ مشاااترک خاااود را صاااادرکردند کاااه در ن رساااما

کشتاردساااته جمعااای يهودياااان اروپاااايی وپيگااارد قاااانونی مساااببان خشاااونت علياااه 
غيرنظاميااان اشاااره شااده بااود. هر نااد کااه برخاای ازرهبااران سياساای بيشااترموافق 

انجام متفقاين تصاميم باه تشاکيل ياک اعدام های فاوری بودناد تاا محاکماه  اماا سار
 محکمۀ نظامی بين المللی گرفتند. 

ميالدی مساکو کاه ازساوی فارانکلين دی. روزولات رئايس  2240دربيانيۀ اکتوبر
جمهوراياتت متحده  وينستون  ر يال  نخسات وزيارانگليس و ژوزف اساتالين  

ی کاه رهبر روسيه امضا شد   نين  مده باود کاه درزماان  تاش باس موقات  کساان
جنايتکار جنگی تلقی می شدند به کشورهای محل ارتکااب جارم خاود بازگرداناده 
شااوند تاااحکم  نااان طبااق قااوانين کشااورمربوطه صااادر شااود. جنايتکاااران اصاالی 
جنگی که محل ارتکاب جرمشان محادود باه ياک منطقاۀ خااص جغرافياايی نباود  

 (۴۲۱: ۴۴) براسای تصميم مشترک دولت های متفقين به مجازات می رسيدند.
معروفتارين  ٬محاکمات مقامات اصلی  لماان دربرابار محکماۀ نظاامی باين المللای

ب در ٬محاکمااات جنايااات جنگاای پااس ازجنااگ ماايالدی  فقااط 2245نااوامبر10رسااما
شاااش مااااه و نااايم پاااس ازتساااليم  لماااان  درناااورنبرگ  لماااان  غااااز شاااد. هرياااک 

جماهيرشاااوروی ايااااتت متحاااده  بريتانياااای کبيااار  اتحااااد  ٬از هارکشاااورمتفقين
يک قا ی وتيم دادساتانی تعياين کردناد. قا ای دياوان عاالی بريتانياای  ٬وفرانسه

کبير  جفاری ترناس رياسات محکماه راباه عهاده گرفات. قاوانين محکماه حاصال 
 مريکاايی باود. ياک  –انطباق دقيق ميان سيستم های قضاايی اروپاايی وانگليسای 

رابااه  هارزبااان انگليساای  تاايم متاارجم نيااز ترجمااۀ همزمااان تمااام دادرساای هااا 
 فرانسه   لمانی و روسی انجام می داد. 

مااتهم بااه عنااوان نمونااه هااای رهبااری  14٬پااس ازبحااث وگفاات وگوهااای بساايار
ديپلماتيااک  اقتصااادی  سياساای ونظااامی نااازی هااا انتخاااب شاادند.  دولااف هيتلاار  
هاينر  هيملر ويوزف گوبلزهيچگاه ماورد محاکماه قرارنگرفتناد   ارا کاه پايش 

پايان جنگ خودکشای کارده بودناد. از نجاا کاه محکماۀ نظاامی باين المللای نمای از
خواست اين تصور را به وجود  ورد که اين افراد هنوززنده هساتند  ازبرگازاری 
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مااااتهم درمحکمااااه  12محاکمااااه باااارای  نااااان خااااودداری کاااارد. در واقااااک  فقااااط 
اماا  ٬ه شادحا رشدند. گوستاو گروپ  کارخانه دار لمانی دراقامۀ دعوی گنجانيد

از نجا که مسان وبيماار باود دررسايده گای هاای مقادماتی تصاميم گرفتناد کاه اورا 
ازتعقي  جزائی معاف کنند. دبيرحزب نازی  مارتين بورمان باه صاورت غياابی 

 (۴۳۱: ۴۴محاکمه ومحکوم شد. روبرت تی نيز ش  محاکمه خود کشی کرد.)
ت عليه صلح  جناياات جنگای محکمۀ نظامی بين المللی عليه متهمان به جرم جناي

وجنايت عليه بشريت کيفرخواست صادرکرد. ايان محکماه  جنايات علياه بشاريت 
را اينگونه تعريف کارد: قتال  ناابودی  باه بارده گای گماشاتن  تبعياد... ياا شاکنجه 

ا اافه  ٬افراد به دتيل سياسی  نژادی يا مذهبی و توطئاه باه عناوان اتهاام  هاارم
اسااای قااوانين داخلاای نااازی هااا پاايش ازشااروع جنااگ شااد تااا ارتکاااب جنايااات بر

جهااانی دوم راشااامل شااود ودرنتيجااه  محاااکم بعاادی بتواننااد باارای تعقياا  جزائاای 
افرادی که باه ياک ساازمان جناايی شاناخته شاده تعلاق داشاتند ازاختياارات قاانونی 
تزم برخوردار باشند. بنابراين  محکمۀ بين المللی عليه  ندين سازمان ناازی هاا 

نااايی انگاشااته ماای شاادند ازجملااه کابينااه رايااش  سااتاد رهبااری حاازب نااازی  کااه ج
( پلاااايس مخفاااای دولاااات ه )ای ای (  ساااارويس امنيتاااای )ای دیگااااارد برگزيااااد

)گشتاپو(  گروه هاای  اربت )ای  ( وکارمنادان عاادی وفرمانادهان عاالی رتباه 
 (۴۳۴: ۴۴نيروهای مسلح  لمان اعالم جرم کرد.)

تماشااا  اای 400رخااوردار بودنااد و هاارروزبيش ازمتهمااان ازحااق انتخاااب وکياال ب
 دردادرسی ها حا رمی شدند.  ٬کشور10خبرنگاراز 015و

تصااميم گرفاات کااه قضااايای خااود  ٬راباارت جکساان  دادسااتان کاال اياااتت متحااده
ب براساای انباوهی ازمادارک نوشاته شاده توساط خاود ناازی هاا طارط کناد  راعمدتا

مااۀ مااتهم بااه اسااتناد بااه شااهادت وازشااهادت ناااظران عيناای اسااتفاده نکنااد تااا محاک
 متعصبانه  مخدو  نشود. 

مايالدی اعاالم کردناد. رأی ساه نفراز هاار  2243قا يان رأی خود را دراکتوبر
مااتهم ازجملااه يوئاااخيم فااون ريبنتااروپ   21٬قا اای  باارای محکومياات تزم بااود

هانس فرانک   لفرد روزنبرگ ويوليوی اشترايشر  به مرگ محکاوم شادند.  نهاا 
راويخته شدند و جسد شان درداخائو سوزانده وخاکسترهايشاان در رود خاناه به دا

ايزارريخته شد. هرمان گورينگ خود راش  پيش از اعدام کشت وبه ايان ترتيا  
ازطنااااب دارگريخااات. محکماااۀ نظاااامی باااين المللااای ساااه ماااتهم راباااه حااابس اباااد 

م رانياز سال زندان محکوم کرد. اين محکمه سه ماته 10تا20و هارنفرديگررابه 
 تبرئه کرد. 

محکمااۀ نظااامی بااين المللاای درنااورنبرگ يکاای ازاولااين و همچنااين مشااهورترين 
محاکمااات جنايااات جنگاای بااود. اکورياات قاااطک محاکمااه هااای جنايااات جنگاای پااس 
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ماايالدی  مربااوط بااه مقامااات وماااموران مااادون شااامل نگهباناااان  2245ازسااال
واحاادهای سيارکشااتار  وفرماناادهان اردوگاااه هااای کااار اجباااری  پلاايس  اعضااای

وداکتراناای بااود کااه  زمااايش هااای پزشااکی روی زناادانيان انجااام داده بودنااد. اياان 
جنايتکاااران جنگاای دنبشااتهای پااس ازجنااگ درمحاااکم نظااامی واقااک درمناااطقی 
از لمان واتريش که تحت اشغال انگليس   مريکا  فرانسه وروسايه باود وهمچناين 

 ( ۴۳۲: ۶درايتاليا به محاکمه کشيده شدند.)
محکمۀ نظامی بين  ٬ميالدی  فقط يک روزپس ازاعدام متهمان 2243اکتبر21در

ارنوال ومن  تلفورد تيلوررابه مقام لوی څالمللی رئيس جمهور امريکا هری تر
مقام عالی رتبۀ  لمانی  265جنايات جنگی در ياتت متحده منصوب کرد. او

به صورت جمعی   جلسۀ جداگانه محاکمه کرد. اين محاکمات اغل  21رادر
محاکمات بعدی نورنبرگ ناميده می شوند. اعضای گشتاپو وای ای وهمچنين 
کارخانه داران  لمانی به دليل دست داشتن دراجرای قوانين نورنبرگ " اريايی 
سازی " تيرباران های دسته جمعی يهوديان در ردوگاه های کاراجباری  

 (۴۳۲: ۴۴محاکمه شدند.) ٬تيرباران توسط واحد های سيارکشتارو تبعيدها
ساير جنايتکاران جنگی درمحاکم کشورهای محل ارتکااب جناياات خاود محاکماه 

مايالدی  محکمااه يای درلهسااتان فرماناده اردوگاااه اشااويتس    2241شادند. درسااال
رودولااف هااوی را محکااوم بااه ماارگ کاارد. درمحاااکم  لمااان غرباای  بسااياری از 

قاماات ارشاد را اطاعات مای کردناد  نازی های سابق با اين ادعاا کاه دساتورات م
حکاام هااای ساانگين دريافاات نکردنااد و شااامل تخفيااف درمجااازات شاادند. بااه اياان 
ترتي   تعدادی ازجنايتکاران ناازی باه زناده گای عاادی ومشااغل خاود درجامعاۀ 

  لمان بازگشتند.  
تااال  هااای تعقياا  کننااده گااان نااازی هااا ) کسااانی  ااون ساايمون ونيزنتااال وبياات 

ج  دستگيری  استرداد ومحاکمه تعدادی ازنازی هايی شد که پس کالرسفلد ( مو
ماايالدی  دولااف ايشاامان  2232ازجنااگ از  لمااان گريختااه بودنااد  محاکمااۀ سااال

 (۴۳۳: ۴۴دراورشليم توجهه جهانی را جل  کرد.)
 مبحث سوم : محکمۀ جزایی بین المللی روندا

کيگالی  جمهوری روندا کشوری است کو ک درمرکز  فريقا و پايتخت  ن
است. روندا کشوری است سرسبزوبا  ب وهوای استوايی درمنطقۀ دريا ه های 

ميالدی هنوز در  2224بزرگ افريقا. خاطر  قتل عام توتسی ها در ن درسال
ميالدی  محکمه يی بنام  2224اذهان باقی مانده است. به دنبال قتل عام سال

( lCTRمحکمه بين المللی جزايی برای روندا)
1
 شد.  تشکيل 

                                                 
1 -lnternational Criminal Tribunal Rwanda 
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ساااال قبااال قاااومی ازناااژاد حاااامی ) کوشااای( ازساااوی منطقاااۀ اتياااوپی 100حااادود 
وسااومالی بااه سااوی جنااوب سااودان کااوچ کاارده ودرنهاياات درمنطقااه فعلاای روناادا 

ساکن شدند. اين افراد گلاه داربودناد وبومياان هوتاو  ٬وبوروندی وبخشی ازاوگاندا
شاتغال داشاتند. باا که نيز خود از مهاجران غرب  فريقاا بودناد باه کارکشااورزی ا

ورود اسااتعماربه اياان منطقااه تضااادهای قااومی ميااان اياان دوتيااره فزوناای گرفاات 
ماايالدی بااود کااه  2224ودردونوباات بااه قتاال عااام منجرشااد کااه  خاارين  ن سااال

شورشاايان طرفااادار يوگانااادا هواپيماااای رئااايس جمهورهوتوراسااارنگون کردناااد و 
اق افتااد وهازاران نفار درمقابل سکوت مجامک بين المللی وغارب  ايان جنايات اتفا

 کشته شدند. 
اياان منطقااه تحاات نااام  ٬ماايالدی بااه بعااد و بااه اسااای کنفاارانس باارلين2624ازسااال 

تانگانيکای  لمان دراختيار  لمان قرارگرفت. شکسات  لماان درجناگ جهاانی اول 
منجربه تقسيمات مستعمره های  فريقايی  لمان شد. روندا به بلژيک واگذار شاد و 

 سرانجام ازبلژيک مستقل شد. ميالدی  2231در
ميالدی  غازنسل کشی درروندا بود که به دنبال سرنگونی هوا  2224دراپريل

پيمای رئيس جمهور هوتو تبارصورت گرفت. اين حادثه برتحوتت بورندی 
 (2102: مطل   26وکنگو نيز تأثير عميقی گذاشت. )

 جزء اول: صالحیت های محکمۀ بین المللی روندا
به صالحيت اين محکماه اختصااص داده شاده  ٬ساسنامۀ محکمۀ رونداا 5و2مواد 

مقررماای دارد که:))محکمااۀ بااين المللاای روناادا  ٬اساساانامۀ مااذکور 2اساات. ماااد  
اشخاصی راکه مسئول تخلفات عمد  ارتکاب يافته ازحقاوق  ٬اختيار خواهد داشت

کاه مسائول بشردوستانه باين المللای درسارزمين رونادا باوده ونياز اتبااع رونادا را 
 2ارتکاب تخلفااتی باا وصاف ماذکور درسارزمين کشاورهای همساايه ودرفاصالۀ 

باا رعايات مقاررات  ٬مايالدی باوده اناد 2224دساامبر 02ميالدی تا 2224ژانويه 
 تحت پيگرد قراردهد.(( ٬اساسنامۀ حا ر

اساساانامۀ مااذکور  نااين صااراحت دارد:))محکمااۀ بااين المللاای  20همچنااين ماااد 
شخاص حقيقی صالحيت دارد.(( لذا با توجه به مواد فوق الاذکر نسبت به ا ٬روندا

صالحيت رسايده گای باه جنايات نسال  ٬اساسنامۀ محکمه 4  و0 1وهمچنين مواد 
مشااترک کنوانساايون هااای  0زداياای  جناياات عليااه بشااريت  ومااوارد نقااا ماااد  

ميالدی در جينوا راجک به حمايت ازقربانياان جناگ وپروتوکاول 2242اگست 21
ی دوم به  ن را که توسط اشخاص حقيقی در روندا ونياز توساط اتبااع رونادا الحاق

 درکشورهای همسايه ارتکاب يافته را  دارد. 
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 صالحیت مکانی وزمانی محکمه   -الف
اسااای نامااۀ محکمااۀ روناادا  راجااک بااه صااالحيت مکااانی و زمااانی محکمااه 1ماااد  

المللاای روناادا  اساات. مطااابق اياان ماده:))محاادود  مکااانی صااالحيت محکمااۀ بااين 
شامل سرزمين روندا اعم ازقلمرو زمينی وحريم هوايی  ن کشوراست. همچناين  
درارتباط با تخلفات عمده ازحقوق بشردوستانه بين المللای کاه توساط اتبااع رونادا 

سارزمين کشاورهای همساايه نياز مشامول صاالحيت مکاانی  ٬ارتکاب يافتاه اسات
حکماۀ باين المللای رونادا  مقطاک محکمه خواهاد باود. محادود  زماانی صاالحيت م

دسااامبر  02مايالدی  غازشاده ودر 2224جناوری 2زماانی مشخصای اسات کاه از
 (۲۶۲: ۸همان سال پايان می يابد.(()
 صالحیت موازی -ب

اساسنامۀ محکمۀ روندا مقرر ميدارد که:))محکماۀ باين المللای رونادا  6ماد   2بند
صاای کااه بااه تخلفااات عمااده ومحاااکم ملاای  بااه مااوازات يکااديگر باارای تعقياا  اشخا

ازحقوق بشردوستانه بين المللی درسرزمين روندا دسات زده وياا اتبااع رونادا کاه 
جناااااوری  2درسااااارزمين کشاااااورهای همساااااايه  ناااااين تخلفااااااتی رادرفاصااااالۀ 

ماايالدی مرتکاا  شااده انااد  صااالحيت خواهنااد  2224دسااامبر 02ماايالدی تااا2224
نامه بارای محکماه دررسايده اساتنباط ميشاود کاه اساسا 6داشت.(( ازاين بناد مااد  

صااالحيت انحصاااری قائاال نشااده اساات  بلکااه نااوعی صااالحيت  ٬گاای بااه جاارايم
مااوازی راقائاال شااده اساات بااه نحااوی کااه محاااکم ملاای نيااز ميتواننااد بااه اياان جاارايم 
رسيده گی نمايند. اما سؤالی که دراينجا ممکن است به ذهان خطورکناد ايان اسات 

حکمۀ )روندا( خود راصالح باه رسايد که اگرهمزمان محکمۀ ملی يک کشور و م
گی دريک مو وع بدانند  گونه تعارض به وجود  ماده حال خواهاد شاد ؟ بارای 

 اساسنامه رجوع کرد : ۸ماد  1پاسخ به اين سوال بايد به بند
)) محکمااۀ بااين المللاای روناادا ازحااق تقاادم نساابت بااه محاااکم ملاای همااۀ کشااورها 

احل رسيده گی  محکماۀ باين المللای برخوردار می باشد  بنابراين درهريک ازمر
ب ازمحاکم ملی درخواست نمايد که اختياررسايده گای رامطاابق  روندا ميتواند رسما
اساساانامۀ حا اار  اصااول محاکمااات جزاياای وادلااۀ محکمااۀ بااين المللاای روناادا بااه 

 محکمۀ مزبور واگذار کند.(( 
الحيت درواقاک محکماۀ رونادا همانناد محکماۀ جزايای باين المللای يوگساالوی  صاا

موازی محکمۀ بين المللی با محاکم ملی را به نفک برتری محکمۀ باين المللای حال 
 کرده است. 

البتااه اياان نکتااه حايزکمااال اهمياات اساات کااه برتااری صااالحيت محاااکم يوگسااالوی 
سابق و روندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود کاه دولتهاا باه موجا  

ذکور را باه حقاوق داخلای خاود ملحاق نمايناد. قوانين ويژه يی مقرر و اساسنامۀ ما
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زياارا قطعنامااه هااای شااورای امنياات ويااا مصااوبات مجمااک عمااومی سااازمان ملاال 
ازمقوله متونی نيستند که قضات ملی بتوانند با استناد به  نها رأی به صاالحيت ياا 

 (۲۶۱: ۸عدم صالحيت خود بدهند.)
ی رسامی دولات متباوع قا ی ملی تنها به قوانينی مأخود است که ازطريق مجار

خود به عنوان قانون اعالم شده باشد. اجرای معاهدات بين المللی نيز درشارايطی 
توسط قا ی تزم اتجارا اسات کاه دولات متباوع وی مراحال تصاوي   ن راطای 

 (۲۶۱: ۸نموده باشد.)
 12ميالدی وهمين طاور  مااد   2200 ٬611قطعنامۀ 4بدين لحاظ است که دربند 

دولتهااا  ٬اساساانامۀ محکمااۀ روناادا 16يوگسااالوی سااابق وماااد   اساساانامۀ محکمااۀ
مؤظااف شااده انااد قااوانين داخلاای خااود رابااامقررات محکمااۀ بااين المللاای هماهنااگ 
ساازند. ايان وظيفاۀ هماهناگ ساازی البتاه غيرازاجارای مساتقيم  راء محکماۀ باين 

 (۴۳۱: ۶المللی درکشورهاست.)
 0وي  نماوده اناد  ماوالب ماااد  پاار  ازکشاورها درايان رابطااه قاوانين وياژه يای تصاا

قانونی که درکشورايتاليا درايان ماورد تصاوي  شاده مقررنماوده اسات کاه قا ای 
ايتاليااااتی موظاااف اسااات درشااارايط زيرباااه نفاااک محکماااۀ يوگساااالوی رأی عااادم 

 صالحيت صادرنمايد. 
محکمااه بااين المللاای همااان مسااالۀ رامااورد بررساای قاارارداده کااه قا اای  -الااف:

 ده است. ايتالياتی بررسی کر
 درصالحيت محکمۀ بين المللی است.  ٬اساسنامه 6مسالۀ مطابق به ماد   -ب :

( نيز وجود 4( وفرانسه )ماد  4-1( بخش0-1نظير همين قانون در لمان )بند 
دارد. قانون اسپانيا نيز برتری صالحيت محکمۀ بين المللی را به طورکلی 

حاکم ملی تنها درصورتی که پذيرفته است. معذالک  نين مقررنموده است که م
نسبت به صالحيت محکمۀ بين المللی  ٬محکمۀ بين المللی  ن رامنک نکرده باشد

تقدم دارند ودرعين حال نيز پيش بينی کرده است که دستورممنوعيت می تواند 
( رد شود  ن هم  High National Courtتوسط ستره محکمۀ يک کشور )

حلی محکمۀ يوگسالوی نباشد. درصورتی که جرم درصالحيت زمانی وم
( 5( نروژ)بخش20( سوئد )بخش 0-2درعوض قوانين بوسنی  دانمارک ) مواد

وقانون فنالند برتری کامل محکمۀ بين المللی نسبت به محاکم ملی راپذيرفته اند. 
( قابليت اجرايی مستقيم اصل  TADICمحکمۀ يوگسالوی خود درماجرای )

 (۴۳۴: ۶نامه  مده است نفی کرده است.)اساس 2ماد   1تقدم را که دربند
اصل بر  ٬برخالف محاکم يوگسالوی وروندا درمحکمۀ جزايی بين المللی

 2تکميلی بودن صالحيت محکمه نسبت به محاکم ملی است  برطبق ديبا ۀ ماد  
اساسنامۀ محکمه  صالحيت محکمه نسبت به صالحيت کشورهای عضو) 21و
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مه تنها درصورتی صالحيت رسيده گی به تکميلی ( است  بدين معنا که محک
جرائم رادارد که کشورصالح برای رسيده گی جزايی  نسبت به اِّعمال صالحيت 
خود)ناتوان( يا )ناخشنود( باشد. به عبارت ديگر  به موج  اصل تکميلی بودن 
صالحيت محکمه  محاکم ملی مسئوليت اصلی درتحقيق و تعقي  جنايات بين 

محکمه را دارا ميباشند ودرصورت عدم تمايل يا عدم  المللی مو وع صالحيت
مبادرت به  ٬توانايی ويا نبود دستگاه قضايی مستقل وکار مد بين المللی کيفری

اساسنامۀ 21و ماد  2اعمال صالحيت خواهد کرد. اين مو وع درمقدمۀ ماد  
روم مورد تائيد قرارگرفته است. بنابراين طبق اين اصل اساسی محکمۀ بين 

للی کيفری مکمل محاکم ملی است ولی جايگزينی يا جانشين محاکم ملی نيست الم
 ۶و صرفا تحت شرايطی خاص مبادرت به اعمال صالحيت خواهد نمود.       )

:۴۳۶ ) 
 جزء دوم : تشکیالت محکمۀ بین المللی روندا

اساساانامۀ محکمااۀ روناادا درمااورد تشااکيالت محکمااه  ترکياا  23الاای  20ماااد  
تخاب قضات  مقاماات محکماه  اعضاای شاع   اصاول محاکماات شع   نحوه ان

 مقرراتی را و ک نموده که به بررسی  نها خواهيم پرداخت.  ٬جزايی ودادستانی
 سازمان محکمه : -1

کماه متشاکل ازارکاان زيار اساسنامۀ محکمۀ روندا مقرر می دارد که مح20ماد  
 :خواهد بود

 ميباشد.ک شعبۀ تجديد نظرالف ( شع  محکمه که شامل سه شعبۀ ابتدايی وي
 ب ( څارنوالی 
 ج ( داراتنشا. 

 22اساساانامۀ محکمااۀ روناادا  کااامال مشااابه ماااد   20تزم بااه ذکراساات کااه ماااد  
اساسنامۀ محکمۀ جزايی يوگساالوی ساابق اسات.  ارا کاه اساسانامۀ ايان محکماه 

ياک شاعبۀ تجدياد نظار  دادساتانی  وياک   ٬نيز  ارکان محکمه را سه شعبۀ بدوی
 (530: 20دبير خانه قرارداده است )

محکمۀ روندا دارای سه شاعبۀ ابتادايی وياک شاعبۀ تجدياد نظار  ٬مطابق اساسنامه
قا ای دائمای  23اساسانامۀ شاع  محکماه متشاکل از 22مااد   2است. مطابق بند

است که هيچگاه دونفر از نها ازاتباع دولت واحد نخواهد بود ودرهاردوره عاالوه 
 قا ی غيرثابت نيز منصوب ميشوند.  4قا ی ثابت23براين 

هريااک ازشااعبه هااای  ٬درهااردور  رساايده گاای ٬اساساانامه 22ماااد   1مطااابق بنااد
 بدوی  متشکل ازسه قا ی دائمی وحداکور هار دادری غيرثابت است. 

 ماد  فوق الذکر نيز درمورد شعبۀ تجديد نظر نين مقررمی دارد که: 0بند 
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ی دائمااای اسااات و دررسااايده گااای باااه ))شاااعبۀ تجدياااد نظرمتشاااکل ازهفااات قا ااا
هردرخواسات تجدياد نظار  شاعبۀ تجدياد نظار باا حضاورپنا تان از اعضاای خاود 

 تشکيل می گردد.((
 ٬نحو  انتخاب قضات دائمی محکمه رامقررنموده است. مطابق اين مااده 21ماد  

انتخاااب قضااات توسااط مجمااک عمااومی وشااورای امنياات ملاال متحااد صااورت ماای 
دبيرکال ازدول عضاو ساازمان ملال ودول غيار عضاو کاه گيرد. بادين ترتيا  کاه 

دعاوت خواهاد کارد کاه  ٬هئيت دائمای نظاارت را درمقار اصالی ملال متحاد دارناد
 نامزد های خود را برای تصدی قضاوت درمحکمه معرفی کنند. 

پس از ن دبيرکل اسامی نامزد های دريافتی را به شورای امنيت ملال متحاد تقاديم 
امنياات پااس از انتخاااب تعاادادی ازاياان اسااامی   ن را سااپس شااورای  ٬خواهااد کاارد

تقديم رئيس مجمک عمومی خواهد که مجمک عمومی در نهايات قضاات را انتخااب 
سااال انتخاااب ميشااوند وامکااان انتخاااب مجاادد  نهااا  4ميکنااد. قضااات دائماای باارای 

 وجود دارد. 
ده اسات اساسنامه مکرراب تعيين نمو 21البته نحو  انتخاب قضات غيرثابت راماد  

 4که کامال مشابه نحاو  تعياين قضاات دائمای اسات. ايان قضاات بارای ياک دور  
ساااله انتخاااب ميشااوند امااا باارخالف قضااات دائاام امکااان انتخاااب مجاادد  نهااا وجااود 

 ندارد. 
هماان  ٬اعضاای شاعبۀ تجدياد نظرمحکماه رونادا ٬اساسانامه 20مااد   4مطابق بناد

گساالوی ) ساابق( خواهناد باود. اعضاای شاعبۀ تجدياد نظار محکماۀ باين المللای يو
(3 :۴۳۱) 
 څارنوالی  -2

اساسنامۀ محکمۀ مذکور   مده اسات کاه:)) دادساتان محکماۀ باين  25ماد   0دربند
المللی يوگسالوی سابق  سمت دادستانی محکمۀ باين المللای رونادا رانياز برعهاده 

سااال اساات و امکااان انتخاااب مجاادد او  4خواهااد داشاات. دوره ی خاادمت دادسااتان
 دارد.((وجود 

 جزء سوم : اساسنامۀ نامۀ محکمۀ بین المللی روندا
 اصل قانونی بودن جرم  -الف

هايچ کاس مسائوليت جزايای نخواهاد  ٬مطابق اساسانامۀ محکماۀ باين المللای رونادا
 02مايالدی تاا 2224ژانوياۀ  2داشت مگراين که در محدود  زمانی مشاخ  )از

اشد که درصاالحيت محکماۀ ميالدی( مرتک  يکی ازاعمالی شده ب 2224دسامبر
بين المللی روندا است. به عبارت ديگربايد عمل وی منطبق بايکی ازجارايم پايش 

 بينی شده دراساسنامۀ محکمۀ روندا باشد. 
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 اصل عدم رجعت قانون به ماقبل -ب 
ژانوياۀ 2به موج  اساسنامۀ محکمۀ روندا  هيچ کس به موجا  عملای کاه قبال از

حتای اگرعمال  ٬تحت تعقي  قرارنخواهد گرفات ميالدی مرتک  شده است 2224
انجام شده توسط وی منطبق بايکی ازجرائم پيشبينی شده دراساسانامه باشاد  زيارا 
همان طورکه قبال اشاره شد صالحيت محکمۀ بين المللای رونادا  محادود باه ياک 
دور  زمانی مشخ  است. البتاه تزم باه ذکار اسات کاه محکماۀ رونادا نسابت باه 

ميالدی نيز صالحيت رسايده گای را  2224دسامبر 02ب يافته بعد ازجرائم ارتکا
 ندارد. 
 اصل فردی بودن مسئولیت جزایی -ج 

محکمه مطابق اساسنامۀ  ن نسبت به جرائم اشخاص حقيقی صالحيت رسايده گای 
  اساسااانامۀ محکماااۀ رونااادا  درماااورد هرياااک 3را دارد. برطباااق بناااد ياااک مااااد 
 ٬هاارکس مرتکاا  طراحاای  تحريااک  صاادور ٬ازجنايااات ذکاار شااده دراساساانامه

دستوريا مباشرت شده يا به هرشکل ديگری درطراحی  فراهم ساختن مقدمات ياا 
اجاارای جناياات مااورد نظرمعاوناات کاارده باشااد  شخصااا مساائول جاارم ارتکااابی 
خواهد بود. همچنين مقام و موقعيت رسمی هيچ متهمی موج  معافيت ياا تخفياف 

 ر محکمۀ روندا نميشود. مجازات وی در رسيده گی قضيه د
 امرآمر قانونی  -د

اينکااه مااتهم دراجاارای  ٬اساساانامۀ محکمااۀ بااين المللاای روناادا 3ماااد   4مطااابق بنااد
دسااتور يااک دولاات يااا يااک مقااام مااافوق اقاادام کاارده اساات  موجاا  معافياات او 

 ازمسئوليت جزايی نيست  ليکن ممکن است. 
 عفو یا تخفیف مجازات محکومین -هـ 

مۀ محکمااۀ روناادا  محکمااه  نانچااه براسااای حقااوق قاباال اجاارای مطااابق اساساانا
ناامبرده مساتحق عفاو ياا تخفياف  ٬کشوری کاه محکاوم علياه در نجاا زنادانی اسات

مجازات محکومين باشاد  دولات مربوطاه مراتا  را باه ايان محکماه باين المللای  
اطالع خواهد داد. دراين صورت  رئيس کل محکمۀ بين المللی روندا با مشورت 

يرقضات  برمبنای مقتضيات اجرای عدالت واصول کلی حقوقی  دراين ماورد سا
 (۳۶۳: ۴۲تعيين تکليف خواهد کرد.)

 
 بقیه در شماره آینده                                                                 
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 کتور عبدالکریم زیدانولیکونکی : د
 تپوه حضرت ګل حسامیژباړونکی : قضاو

 

  داسالمي فقهی بنسټونهداسالمي فقهی بنسټونه
 پنځم فصل

 اهليت او عوارض يې
(31) 

 دوهم مطل 
 مکتسبه عوارض

 فهرست

 

 00 ......................................................... ( پابندي)حجر هيپرسف:  مسأله دوهمه

 04 ......................................... : حکم تصرفاتو د هيسف دمحجور:  مسئاله لورمهڅ

 04 ............................................ېک قانون مدني په دعراق سفاهت:  مسأله مهځپن
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 05 .......................................... ېک نونقا مدني په دمصر سفاهت:  مسئاله مهږشپ

 03 ................................................................................ ( نشه) سکر:  مځپن
 

 دوهمه مسأله : پرسفیه حجر)پابندي (
فقهااا وودساافاهت پااه باااره کااې اخااتالف کااړی دی  ااې  يااا صااحيح ده  ااې  -331

  يعنای  يا ناه ؟ کاه سافاهت اصالي وسفاهت د حجراو پابندۍ ساب  کيادای شاي يا
انسان د سفاهت په درلودلو سره بلوغ ته ورسايږي او کاه عار اي وي   دارن اه 
 ې انسان عاقال او رشايد باالي شاي او بياورتاه سافاهت پايک شاي ؟ کاوتی شاو د 

 هغوی اختالف په دوه اقوالو کې راغونډ کړو :
  جعفرياه او ابويوساف او  جمهاور   لاه شاافعيه   حنابلاه   مالکياه -لومړی قول :
معتقااد دي  ااې : ساافيه محجااور کيااږي    –د ابوحنيفااه شااانردان  –دمحم باان حساان 

ځکه سفاهت د حجر سب  دی اوکه  يرې رامينځ ته شي   حجر پرې واجا  دی 
.

1
 

سفيه محجور کيږي نه . داد ابوحنيفه او ظاهريه وو قول دی . -دوهم سفيه :
2
 

 دجمهوردتيل : -331
لې ليدتونې په هکله پرځينو دتيلو استدتل کوي جمهور دخپ

3
 له هغې جملې : 

سترڅښااتن تعااالی )ج( فرمااايي : )فااان کااان الااذی عليااه الحااق ساافيها او  -3
 ـا212 – عيفا او تيساتطيک ان يمال هاو فليملال ولياه بالعادل ( ) دالبقاره ساورت 

  يت (.
ياا نااتوان وی ژباړه : بيا هغه څوک  ې په ذمه يې حق دی که  يرې ناا پاوه وي 

 په انصاف سره بيان ورکړي . ېيا بيان نه شي ورکولی نود ده ولي د
لاه حجار څخاه  ېدا  يت پرسفيه د وتيات دثباوت افااده ورکاوي او دا وتيات ياواز

 وروسته پرې متصوردی .
پااه رواياات کااې راغلااي دې  ااې : حضاارت علاای )ک( لااه درياايم خليفااه  -2

پرعبدهللا بان جعفار)رض( د  حضرت عومان بن عفان )رض( ځينې وغوښتل  ې

                                                 
1
 1  طوساای ج2421ص 4  اصااول الباازودی او دهغااه شاارحه ج456ص 4المغناای   اباان قدامااه   ج - 

 11ص
2
 1او لااه هغااې وروسااته   التلااويح  ج 116ص 6  المحلاای ج 462ص 2احکااام القاار ن   جصاااص ج - 

ساره .ليدل کيږي  ې ابوحنيفاه   کاه څاه هام معتقاد دی  اې ماال هغاه  اتاه  اې د سافاهت پاه درلودلاو 21
بلوغ ته رسيدلی دی نه ورکول کيږي ترهغه وختاه  اې پنځاه ويشات کلناو تاه ورسايږي   لايکن دا اعتقااد 

 نلري  ې سفيه محجور شي او دده  په نظر د سفيه تصرفات په خپل  مال کې نافذ دي .
3
او له  2422ص 4او له هغې وروسته   کشف اتسرارج 41ص 2  جصاص  ج 456ص 4المغنی ج  - 

 210 -211ص ص 1ته   طوسی جهغې وروس
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اسااراف پااه واسااطه پابناادي )حجاار( راوړي   کااه  ياارې پرساافيه پابناادي  يده دمااال
 جايزنه وای   حضرت علی )ک( داغوښتنه نه کوله .

صاااغير پاااه دې دليااال  محجاااور کياااږی  اااې احتماااال لاااري خپااال مالوناااه  -1
اشااوم هاادرکړي او دا مفهااوم پااه ساافيه کااې هاام شااتون لااري   نااو څرن ااه  ااې دم

 سفيه ( محجور کول هم تزم دي .ور کول تزم دي   د ده )محج
ونه تصرفات نه شي ترساره کاوتی او تسفيه په خپلو مالونو کې په ښه   -4

هغه  اته اړتيا لري  اې لاه ده څخاه څارناه وکاړي او اماوال ياې خونادي کاړي ) 
وساتي ( او دا  ااره هام ياوازې د ده پاه محجورولاو شاوني ده   لکاه څرن اه  اې 

دصااغير پااه تااړاوهم هماادا حکاام شااتون لااري اونااه وياال کيااږي : ساافيه  یسااهماغ
دخپلومالونو د هادرکولو پاه دليال عاصاي او ننهکااردی ناو دڅاارنې اوسرپرساتو 
مستحق نه دی   ځکه مونږ وايو: معصيت د دې سب  کياږي ناه  اې ننهکاارفرد 
دناورو لااه خاوا دخپلااې سرپرسااتواو څاارنې اومصاالحت ساااتنې اساتحقاق لااه تسااه 

کړي ځکه وينو ې دعمد قاتل جنايت   نوماوړی د اساتحقاق لاه پااملرنې څخاه ور
نااه بهرکااوي   ځکااه  عفااوه يااې جااايز ده   نااو ساافيه لااه چولااو لومړيتااوب لااري  ااې 

 دپاملرنې اوسرپرستو تندې ونيول شي او مصلحت يې رعايت کړل شي .
دسفيه محجورکول له چولنې څخه  ررليرې کاوي ) رفاک ياا دفاک کاوي(  -5

ه دې وسيله د ده مال خوندي کيږي او دنورو داوږو پيټای کياږي ناه   اوناه ځکه پ
يي بيت المال نفقه ورکوي اوڅرن اه  اې لاه چاولنې ځيناې د ارردليرې کولاو پاه 
خاطرپرانساااان پابنااادي ياااوه واجااا   ااااره ده او پاااه همااادې دليااال هااام باااې حياااا او 

ه هاام لااه طبياا ( محجااور کيااږي   نوساافيارمفتي او ناپوهااه )جاهاال( راکتر)چوکماا
 چولنې څخه د  رردليرې کولو په خاطر محجور کيږي .

 ( دامام ابوحنيفه رحمه هللا دتيل :321) 
 ابوحنيفه )رط( په څودتيلو استنادکوي   له هغې جملی :

ساافيه د شاارعي احکااامو مخاطاا  دی   ځکااه فاارد داهلياات د درلودلااو پااه  -3
دی او سافاهيت خاطر دی  ې دخطاب وړنرځي او اهليات هام لاه بلاوغ ساره مال 

هاام د ساافيه پااه عقاال او تمييااز کااې دهاايم رول نقاا  ) نيم ړتيااا( درامينځتااه  کياادو 
تمل کيږي نه او په همدې دليل  نوموړی دشرعي حقوقو مخاط  پاتې کياږي او 
د ده قولي تصرفات لکه طالق او نکاط صحيح ده   خلکو ته د پوروړتياا پاه دليال 

 ې مرتک  کيږي ترمجاازاتولو تنادې محبوی کيږي او دهغه جرايمو په خاطر 
راځااي او دمجااازاتونو پااه سااببونو پااه اقرارسااره ترمؤاخااذي تناادې نيااول کيااږي   
اوی   کااه  ياارې ساافاهت لااه بلااوغ څخااه وروسااته هاام دساافيه د سرپرسااتو پااه 
واجبولو اوله ده ځينې څارنه اوپارده د حجار لازوم معتباروي   غاوره دا ده  اې د 
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قرارپاه تاړاو محجورشاي   ځکاه هغاه  ارر ې د فارد مجازاتو نو په ساببونو د ا
 پرنفس وارديږي د ده پرمال له وارد شوي  ررڅخه زيات دی .

کااوم مهااال  ااې انسااان دعقاال پااه شااتون سااره بااالي کيااږي   د ده اهلياات   -2
اوشخصيت بشاپړيږي   ناو پاه دې حالات کاې   د ده محجاور کاول د ده د کرامات 

رې وويال شاي : حجار د يزناده او کاه  يااوانسانيت تر پښوتندې کول دي او داجا
( په خاطرترساره کياږي   ځاواب دا دی . د ده د انساانيت د ده د مصلحت )ښي ڼې

ترپښو تندې کولو  رر اوپارده د حجرلاه ترې څاارويو) څلوربولاو  حيوانااتو( 
تااه د ده ملحااق کااول   دده د مااال د ااايک کولااو لااه  ااررڅخه نرانااه تماااميږي او 

رد دفک کولولپاره دخاورا لاږ  اررد زغملاو غوښاتونکي شرعي قاعده د ستر ر
 ده   نونه محجورکول يې د ده په نټه دي .

په حديث کې راغلي دي  ې يوفرد په خپلو معااملوکې تال لاه  ررساره  -1
مخااامخ کيااده او کااورنو يااې نومااوړی   پيغمبااار صاالی هللا عليااه والااه وساالم تاااه 

رساول صالی هللا  راووست او تاري  وياې غوښاتل  اې هغاه محجاور کاړي   خاو
عليه واله وسلم نو موړی محجور نه کړ   بلکې يوازې يې ورته امروکاړ  اې پاه 
معاملاااه کاااې دخپااال ځاااان لپااااره خيارشااارط کاااړي . ليااادل کياااږې  کاااه  يااارې 

 حجرجايزوای   دسترڅښتن تعالی )ج( استازي )ص( هغه محجورکاوه .
پاه  يات د  دهغوی اساتدتل د )فاان کاان الاذی علياه الحاق سافيها ....الاخ ( -4

دوی لپاره کوم دليل کيدای نه شي   ځکه په دې  يات کاې لاه ولاي ځيناې  موخاه   
 دحق ولي دی نه د سفيه ولي .

دهغااااوی اسااااتدتل دعباااادهللا باااان جعفاااار)رض( دمحجااااور کولااااو لپاااااره   -5
دحضرت علی )ک( په غوښتنه هم دهغوی لپاره دليل کيدای نه شي   ځکاه دهغاه 

رارولو الازام کياږي ناه پارده د حجرپاه الازام   ياا دا غوښتنه د عبدهللا بن جعفر په 
 ې له عبدهللا څخه دمال په منعه کولاوالزام کياږي پاه دې اعتباار  اې د ده عمار) 

 سن( له پنځه ويشت کلونو ځينې لږؤ .
اسراف معصيت او نافرماني ده اومعصيت د مواظبت سب  کيږي ناه او  -6

دی   ناو تزم ناه دی اوهام پرسفيه حجر هام دمراقبات اوسرپرساتو لاه بااب څخاه 
ويااال کياااږي ناااه : معصاااايت د دې موجااا  کياااږي نااااه  اااې عاصاااي دپاااااملرنې 
اوسرپرستو مستحق نه وي په دې استدتل  ې دعماد قاتال عفاوه جاايز ده   ځکاه 
په حجرقايالن   پرسفيه حجرواج  بولي په داسې حال کې  اې دعماد قاتال عفاوه 

 جايزده نه واج .
جااور کياادل لااه چااولنې څخااه د  اارر ددفااک پااه دې قايلياادل  ااې دساافيه مح -7

کولو په خاطرهم يومردود قول دی   ځکه سفيه په خپل مال کې پاه تصارف تی 
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پورې کوي او څاوک دهغاه پاه ماال کاې کاوم حاق ناه لاري ترڅوسافيه د دې ادعاا 
 وړحق په خاطر په خپل مال کې له تصرف ځينې منک شي .

 غوره قول -323
و: دسافيه محجاور کيادل دي   ځکاه دنصوصاو هغه څه  ې مونږ هغو ته لياوال يا

ظااواهر د دې تائياادوونکي دي او همدارن ااه  حجردساافيه د مااال پااه ساااتنې اولااه 
چولنې څخه د رر دفک کول د ده دمصلحت ) ښي ڼې( درعايتولو تمل هام کياږي 
اونه شوکوتی ووايو  ې : نوموړی په خپل مال کې تصرف کوي اوچولنه په کې 

ه مونږ وايو ې : دانسان په خپل مال کاې تصارف نوروتاه کوم حق نه لري   ځک
په نه  رررسولو مقياددی   م رناه ويناه کاه  يارې يوشاخ  پاه خپال کاورکې 

؟ ! ځکااه ناونااډيانو تااه صاا  کااړي لااه دې کارڅخااه مخنيااوی کيااږييااوه ژرنااده ن
 ررلري نوسفيه هم پاه خپال ماال کاې لاه تصارف ځيناې منعاه کياږي ترڅوخپال 

لنې اوبيت المال داوږوبارنه شي ځکاه د چاولنې پاه اوږو د مال هدرنه کړي اود چو
ده باريدل هم چولنې ته  رر لري   نو واج  ده  اې د ده پاه محجاور کولاو ساره 

 دا  رردفک شي.
درييمااه مسااأله : د ساافيه د محجااور کولااو وخاات ) پرساافيه کااوم مهااال پابناادي پااای 

 مومي ؟ (
) دابوحنيفاه شاانرد( معتقاد دی ځينې فقها له هغې جملې امام دمحم بن حسان  -322

 ې : سفيه د سفاهت په نفس سره محجور دی او ديته اړتيا نلاري  اې قا اي ياې 
په محجور کيدلوحکم ورکړي . د دوی استدتل هم دا دی  ې سفاهت دحجرعلات 

هام رامينځتاه کياږي   -يعنای حجار -دی اوکه  يارې علات رامينځتاه شاي   معلاول
نتفي کيږي لکه څرن اه  اې دجنون)ليونتاوب( اوکه  يرې منتفي شي   حجرهم م

 اوعته اوصغرپه تړاوهم و عيت همدارن ه دی .
ځينااې نورفقهااا اولااه هغااې جملااې امااام ابويوسااف   معتقااد دی  ااې : ساافيه يااوازې 
دقا ي په حکم محجور کيږی . د دې رلې استدتل دا دی  اې : د حجار دکاارولو 

کاااول اوسااااتل دي اودا  مبناااا) بنساااح ( دمحجاااور دمصااالحت )ښاااي ڼې ( خونااادي 
مصلحت پاه نوساان کاې دی د دې تارمينځ  اې محجاور دې شاي ترڅومالوناه ياې 
خوندي شي او دا  ې محجورنه شاي ترڅاو اقاوال ياې هدروتړناه شاي اوپاه هغاه 
 ارو کې  ې دوه اړخيزه وي هم   ترجيح يوازې دقا ي په غاړه ده نه دبل  اا. 

وياوازې پاه معاامالتوکې پاه تااوان همدارن ه   سافاهت ياوه  محسوساه  ااره ناده ا
ليدلو او دفري  خوړلوکې ده  ې دشخ  پرسفاهت ) سفيه توب( استدتل کياږي 
   ې کله کله هم دا تاوان رسول يو رول حيله ده او دا يوازې دقا ي په قضاوت 
ثابتيږي   همدارن ه دسفيه محجاور کاول دفقهااوو تارمينځ د اخاتالف ياوڅيزدی   

دحجر په څير   ياوازې دقا ای پاه حکام ثاابتيږي او څرن اه نوداهم دپورپه سب  
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 ې حجر يوازې دقا ي په حکم ثابتيږي   دحجر رفک کاول هام ياوازي د قا اي 
 .سره کيږيپه حکم تر

د دې د وو اقوالااو تاارمينځ د اخااتالف ثمااره ) پايلااه ( دا ده  ااې دابويوسااف او دده 
قا ااي لااه حجردمخااه دپيروانااو د رأی پربنسااح   د ساافيه تصاارفات پرنومااوړي د 

صحيح اونافذ دي   خو ددمحم او موافقانو له ليد تونې ياې   موقاوف اوغيرنافاذ دي 
  يعناای دارن ااه فاارض کيااږي  ااې نااواکې دا تصاارف لااه يااوه ساافيه فاارد ځينااې 

 صادرشوی  ې د قا ي په حکم سره محجور شوی دی .
زد داغاوره قاول دابويوسف او دده د موافقانو درأی دتيلو ته په پاام   زماونږ پاه نا

دی   يعنی دا ې دحجر ثباوت او همدارن اه دهغاه رفاک کاول ياوازی د قا اي پاه 
ی   حکم صورت مومي   دا هغه څيزدی دعراق مدني قاانون پاري عمال کاړی د

 .لکه څرن ه  ې وروسته به راشي
 څلورمه مسئاله : دمحجور سفیه د تصرفاتو حکم :

فساخې وړتصارفاتو لکاه پلاورل  سفيه له محجور کيدلو څخه وروسته   پاه -321
اوپيرودل او اجاره کې   دمميز صغير حکم لري   يعنی کاه  يارې کااريې دنټاې 
اوتاوان ترمينځ متردد وي په اذن پاورې متوقاف دی اوکاه  يارې دهباې پاه څيار  
ن ه  رروي   باطال باه وي او هغاه څاه  اې خالصاه نټاه وي   صاحيح او نافاذ 

ب دخي رپه کارونو کې وصيت ورتاه جاايزدی   کاه څاه دی او همدارن ه   استحسانا
هم نوموړی دتبرع او بخشش اواحسان اهل هام ناه وي او همدارن اه بال تاه وقاف 
اوبياخپل ځان ته   د ده لپااره جاايزدی   خاو د ده دفساخې ناه وړ تصارفات   لکاه 
نکاااط اوطااالق صااحيح او نافااذ دي اولااه دې نظااره حکاام يااې لااه مميزصااغير سااره 

 توپير لري .
 مه مسأله : سفاهت دعراق په مدني قانون کېپنځ

دعراق مدني قانون دابويوساف او دده دموافقيناو پاه رأی عمال کاړی دی    -324
سفيه يې پاه خپال ذات کاې محجور)ممناوع( کاړی ناه دی بلکاې پارده د پابنادۍ پاه 

موخه د ځان ړي محکمې تصوي  اړين دی .
1
او همدارن اه ددې ممنوعيات رفاک  

موندتی م رد محکمې په تصوي .کيدل صورت نه شي 
2
 

کااوم مهااال  ااې پرساافيه پابناادي بشااپړه شااوه حکاام يااې پااه مااالي معااامالتو کااې لکااه 
دمميز صغير په څيردی که څه هم له پابندۍ دمخه حکم يې دبالي   عاقال اورشايد 

                                                 
1
 يمه ماده -25دعراق  دمدني قانون  - 

2
 دلسمې مادې درييمه فقره .  - 
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حکم لري   م ردا  اې لاه پابنادۍ دمخاه تصارف ياې دفريا  لاه ترې او دبال لاه 
. موافقې پرته صورت ومومي

1
 

دا څه يو ښه استونا ده  ې پيښيږي او له ممنوعيت ځيناې موخاه ترساره کياږي او 
 دعمومي شريعت له اصولو سره متفقه ده .

ممنوع )محجور( سفيه که څه هم دتبرع او بخشش اهل نه وي   خاو قاانون ورتاه 
دمال دثلث ) درييمې برخې ( د وصيت اجازه  ورکوي .

2
او دا هغه څيازدی  اې  

مخې چاکل شويدی اوحکمت ياې جاوت دی   ځکاه د سافيه لپااره د ده پاه دفقهې له 
ژوندانه  کې وصيت هيم  ررنلري   ځکاه څرن اه  اې تصارف ياې لاه مړيناې 
وروسااته ترکااې پااورې منسااوب دی . دساافيه نکاااط لااه پابناادۍ دمخااه اولااه هغااې 

 -311کاال د  3151وروسته صحيح اونافذ ده   ځکه دعراق دشخصايه احوالاو د
اره عقل او بلوغ شرط ايښی دی .پقانون د واده  داهليت ليمې نڼې 

3
 

په دې کې شک نه شته  ې سفيه عاقال او باالي دی او داهغاه مو اوع ده  اې پاه 
فقااه کااې چاکاال شااويده   همدارن ااه طااالق يااې صااحيح اونافااذ دی ځکااه دعااراق 

مي مادې دهغه کساانو شاميره   اې طاالق ياې واقاک  -14دشخصيه احوالو قانون 
شميرنه کاړي دي او دهغاوی پاه جملاه کاې ياې سافيه ناه دی ياادکړی او کيږي سر

 .یداهغه څيزدی  ې په فقه کې چاکل شويد
 شپږمه مسئاله : سفاهت دمصر په مدني قانون کې 

پرسفيه دمحکمې په حکم پابندي صورت مومي دهغې پابندۍ رفک ) ليارې  -325
کيدل (هم دمحکمې له حکم پرته کيدای نه شي .

4
 

 د چولو تصرفاتو حکم په تندې تونه دی : خود سفيه
کلااه  ااې لااه ساافيه ځينااې لااه پابناادۍ ليکلااو وروسااته تصاارف صادرشااي   پااه دې  

تصرف کې سرايت کوي هغه څه  ې دمميزصغير په تصرفاتو کې سرايت کوي 
د دې معنا او مفهوم دا دی  اې د ده ن اه )خاال ( نټوراومفياد تصارفات صاحيح 

ل   ررساره  مضرتصارفات ياې باطال دي هرهغاه اونافذ واقک کياږي اوپاه خاا
تصرفات  ې دنټې اوتاوان ترمينځ  ورلي هغه پرهغه حکم دبناابطال قبلاوونکی 
دی  ااې د هغااه دقاايم دغوښااتونکي اون ااران څخااه صادرشااي يالااه ساافيه ځينااې لااه 
پابندۍ وروسته   خوپاه هغاه صاورت کاې  اې تصارف لاه سافيه څخاه لاه پابنادۍ 

ه دی اونه دالبطال وړتيا لري م ر دا  ې دبل متعاقد دمخه صادرشي هغه باطل ن
داستوماراوياله هغاه څخاه دمساتفيد) فايادې غوښاتلو( پاه پايلاه کاې واقاک شاي ياا لاه 

                                                 
1
 دلسمې مادې لومړۍ فقره  - 

2
 دلسمې مادې دوهمه فقره  - 

3
 دا وومې مادې لومړۍ فقره  - 

4
 مه ماده  -35مې نڼې قانون  -22کال د 2251پرمال د وتيت د - 
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سفيه سره په موافقه کې وي  ې پابندۍ ترې لاه مينځاه وړل کياږي کاه  ياري لاه 
دارن ه  ارو ځينې کوم څيزثابت شو تصرفات يې صحيح دي .

1
 

ت اووقف اساتوناکړی   تصارف ياې پاه دې بااره کاې دارن اه مصري قانون وصي
تصااوي  کااړی دی  ااې تصاارف پااه دې دواړو کااې صااحيح دی   هروخاات  ااې 
محکمه اجازه ورکړي   لکه څرن ه  ې د ادارې داعمال قانون اساتوناکړی دی   
هغه مهال  ې ولي يې اجازه ورکړي  دخپلې ادارې په خااطر دماال پاه تساليمولو 

ه قانوني وجهې او طريقی سره صورت مومي .سره او اجازه پ
2
 

په دې حالت کې احکاام پارې سارايت کاوي دارن اه  اې پرقاصارمأ ذون سارايت 
کوي .

3
 

 پنځم : سکر) نشه (
سکريا نشه د شرابو يا نورو مستوونکو) نشاه کوونکاو( ماوادو) توکياو( د  -326

( فارد لاه پاه استعمال په اثر دعقال د زوال پاه معناا ده   دارن اه  اې نشاه ) مسات
ل هوښ راتلو او دنشې لاه مينځاه تللاو وروساته   هغاه کاروناه  اې دنشاې پاه مهاا

.تری صادر شويدي   په يادنه لري
4
 

نشااه عقاال لااه کاااره غورځااوي دهغااه د تمييزخنااډ) مااانک ( کيااږي  او پااه دې تونااه  
مناس  ده  ې د اداء اهليت ترې له مينځه وتړشي   له نشه شخ  څخاه تکلياف 

( ساقط شي او دنشې په حالت کې په هيچ څيزمخاط  کيادای ناه شاي    ) مکلفيت
خو فقها وو داقول دنشې په چولاو حااتتو کاې ناه دی ويلای   بلکاې هغاه ياې دهغاه 
نشې په حالت کې اکتفا کړې ده  ې له مباط ترې ځينې وي   کاه  يارې نشاه لاه 

 اې تارې ممنوع او حرامې ترې څخه وي هغاه ياې مکلاف بللای او پاه هغاه څيز
صاااادريږي دمؤاخاااذې وړ دی   نظرهغاااه تفصااايل او اخاااتالف تاااه  اااې د دوی 
ترمينځه شتون لري   لکه هماغسې  اې وروساته باه لاه مبااط ترې ځيناې دنشاې 

 حکم بيان کړو .
 لومړی : په مباط طريقه نشه  -327

په مباط طريقه نشه هغه مهال ده  ې نشه کوونکي شخ  د ا طرارله مخاې ياا 
ه کوونکي مواد مصرف کړي وي اويا پردې لاه خبرتياا پرتاه  اې پاه په اکراه نش

کاړي او هغو کې نشه ده   دهغو په مصرفولو سره نشه شي او يا درمال مصارف 
 .نشه شي او دارن ه نورشيان

                                                 
1
 مه ماده  -225دمصردمدني قانون  - 

2
 مې مادې لومړۍ فقره  -223دوصيت  د قانون پنځمه ماده او دمصر دمدني قانون د - 

3
 مه ماده  -36پرمال دوتيت قانون  - 

4
دنشې تعرياف دا دی  اې  دمزيلاه ) زايلوونکاو( ساببونو د دخالات پرمهاال دعقال زوال پارې صاورت  - 

 2461ص4ومومي   کشف اتسرار  ج
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څوک  ې په دې شکل سره نشه کيږې   دهغه  اپاه حکام کاې دی  اې پاه اغمااء 
اء مکلف ناه دی او ياوازې پارې کې قرارلري اودنشې په حالت کې دحق هللا په اد

تزمه ده له پاه هاوښ راتلووروساته دهغاه قضاايي راوړي اوکاه  يارې دهغاه پاه 
قضايي راوړلو کې پرې کومه ستونزه نه وي په دې معنا  ې نشه ياې  ممتاده  او 
اوږده  نه وي   لکه هماغسې  ې د اغمااء پاه حکام کاې هام ورتاه اشااره وشاوه   

ې جملې  ې د معنا افاده کوي ( ياې صاحيح ناه دي   همدارن ه   عبارتونه ) کوم
پرقولی تصرفاتويې هيم کوم اثرنه مترت  کيږي   خو په عملي تصرفاتو کې يې 
  په هغه څه کې  ې په مالي حق النای کاې وی   د ده د افعاالو  ثاارپرې مترتا  
کيږي او دنفس د  مانت ياا هغاه ماال  اې تلاف کاړي ياې دی ترمؤاخاذې تنادې 

ږي   ځکه د افرادو نفس او ماال محفاوظ او مصائون دی او دهايم عذرپاه نيول کي
اثر نه هدرکيږي او عصمت يې نه ساقطيږي   نشه فارد دخپلاو افعاالو او جرايماو 
په خاطر بدني مؤاخذه کيږي نه   ځکه بادنی مجاازات هغاه مهاال اعماال کياږی ) 

دلو ساره ترساره په کار وړل کيږي (  ې فرد هغه کارونه د عقل او تمييزپه درلو
 کړي وي حال دا  ې نشه فرد دعقل اوتمييزدرلودونکی نه دی .

 دوهم : په حرامه طريقه نشه  -321
په دې ځای کې فقها د نشه ) مست ( د حکم او د ده د تصارفاتو د اعتباار دانادازي 
په اړوند يو له بله دنظر اختالف لري او ددې اختالف ساب  هام دا دی  اې دعقال 

ه طريقه پيک شويدی او په همدې دليال هام   د دوی ليادتونو د ده د زوال په حرام
تصرفاتو دحکم په تړاو يو له بله اختالف موندلی دی  اې کاوتی شاو دا اخاتالف 

په لنډ رول دارن ه بيان کړو .
1
 

 دنشه ) مست ( د قولی تصرفاتو حکم   -الف 
ط دی ځينې فقها معتقد دي  ې دمست عبارت ) لفظ( لاه اعتبارڅخاه سااق -3

او د ده داقوالااو کااوم څيزتااه پاملرنااه نااه کيااږي او پرهغااو هاايم کااوم شاارعي اثرنااه 
مترت  کيږي او له دې امله   د ده طالق اوپلورل او پيرودل او نورعقود نه واقاک 
کيږي او دا دظاهريه   جعفريه عومان البتی او ليث ليدتونه ) ماذه  ( او لاه اماام 

او هماغاه دی  اې ابان قايم نقال  –روايات  احمد بن حنبل ځيناې لاه نقال شاوي ياوه
او داحنااافو لااه  –کااړی دی  ااې امااام احمااد پااه دې قااول اسااتمرار درلااودلی دی 

 علماووڅخه د طحاوی اختيارهم همدا دی .

                                                 
1
-220ص ص 1المغناای ج 41-40ص ص 4  اعااالم المااوقعين ج 100-101ص ص  1زاد المعاااد ج - 

   122-102ص ص 2  المحلاااااای ج61ص 1  المهااااااذب   شاااااايرازی ج61ص 1  اتم   شااااااافعی ج224
  160  مختصارالطحاوی ص112  المختصرالنافک فای فقاه الجعفرياه ص 454ص 1الخالف    طوسی ج

ص  1اولاه هغاې وروساته   التلاويح ج 2414ص 4  کشاف اتسارارج32ص 0بدائک الصنائک    کاشانی ج
 263-265ص
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اقوال يې معتبر دي اوهغوته پاملرنه کيږي  او دهغو اقوالو شارعي  ثاار  -2
کيااږي . دا د پاارې هاام مترتاا  کيااږي او دده طااالق او نورقااولي تصاارفات واقااک 

احناافو   شاافعيه او مالکياه ليدتوناه ) ماذه  ( دی    اې البتاه دځينوتصارفاتو پااه 
تړاو تفصيالت لاري   ځکاه احنااف معتقاد دي  اې لاه ارتاداد پرتاه اوپاه هغاه څاه 
اقرار ې د رجوع احتمال لري   نوراقوال يې معتبر دي او مالکيه معتقد دي  ې 

قاوال معتبار دي   خاو لاه دې ساره ساره   چاول : له اقراراوعقاودو پرتاه د ده نورا
 دنظراتفاق لري  ې طالق يې واقک کيږي .

 دنشه )مست ( د افعالو حکم –ب 
په دې کې اختالف نه شته  ې دنشه ) مست( هغه رله افعاال  اې پاه حاق الناای ) 
حقوق العباد( پورې تړاو لري   نوموړی دهغه په هکله مالي مؤاخذه کيږي اوکاه 

نفس يا مال تلف کړ  دهغو په اړوند به  امن وي   خو دبادني ماؤ   يرې ده کوم
اخذي  په بااره کاې   يعنای د ده مجاازات د هغاه افعاالو پاه خااطر  اې جارم دی    
اخااتالف شااتون لااري   جمهااور  معتقااد دي  ااې : دهغااو دارتکاااب لااه املااه باادني 

ي مجازات کيږی او پردې بنسح دی که  يرې يې قتل ترسره کړ   قصااص کياږ
او کااه  ياارې يااې زناااوکړه حاادپرې جاااري کيااږي او.... خااو ظاهريااه  او عومااان 
البتاای معتقااد دي  ااې نومااوړی دخپلااو افعااالو پااه خاااطر باادني مجااازات کيااږي نااه 

 اويوازي دشراب څښلو حدپري جاري کيږي .
 دتيل -321

هغه کسان  ې د مست ) نشه ( اقوالو ته په پاملرنې او د ده پاه بادني ناه  -لومړی 
 جازات کولو معتقد دي   په تندنيو دتيلو استناد کوي :م
نشه ) مست ( فرد پرهغه څه  ې په ژبه يې راوړي علم نه لاري   ځکاه   -3

سترڅښتن تعاالی )ج( فرماايي ) ياايهاالاذين  مناوا تتقرباوا الصالوم واناتم ساکاری 
  يت ( . -41 –سورت  ء) دالنسا (حتی تعلموا ما تقولون 

نو! په داسې حال کې لمانځاه تاه ماه ناږدی کياږئ  اې تاساو باې ژباړه : ای مؤمنا
 هوښه وئ څوپوه شه    ې تاسو څه وايه .

نشه انسان نه پوهيږي  ې څه وايي او څوک  ې نه پوهيږي  ې څاه واياي هام   
جايزنده   ې په خپلو اقوالو او هم په هيم ياوه لاه احکاامو کاه طاالق وي او ياا لاه 

کااه نومااوړی دعقاال لااه خاوندانوڅخااه نااه دی   د دې پرتااه نورڅااه   ملاازم شااي ځ
شرعی احکامو مخاط  هم نه دی او په همدې دليل دمجنون)ليونی ( په حکم کای 

 دی .
پوهه دتکليف ) مکلفيت ( سب  دی اوکه  يرې پوهه شتون ونلاري کاوم  -2

مکلفيت هم شتون نلري اونه شوکوتی مسات ) نشاه ( د ده دمجاازاتولو پاه موخاه 
دو ځکه شارع د شراب څښلو حد د ده لپاره دمجازاتو پاه عناوان مکلف باقی پريږ
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چاکلی دي   نونه شو کاوتی نوماوړی پاه بال څيازاو ياا پرهغاه پاه زيااتولو ساره   
 مجازات کړو .

دهغه څيزاقل حد  ې په هغه سره دفرد تصارفات صاحيح کياږي   قصاد  -1
 او يا د قصد نمان دی اونشه فرد له دې دواړو څخه هيم يونه لري .

دهغه کاس  اې پاه مبااط طريقاه نشاه شاوی او هغاه کاس  اې پاه حراماه  -4
طريقه نشه شوی ترمينځه کوم توپيرشاتون ناه لاري   ځکاه دواړه دعقال او تميياز 
نه درلودونکي دي او له دې کبله   واج  ده  ې پاه حکام کاې هام مسااوي وي او 

شااې د دنشااه کياادودمباط اغياازه يااا دحاارام والااي  طريقااه هاام   يااوازي پااه خپلااه دن
مجازاتو په ترتي  کې ده ] يعنی په مباط طريقه مسات ناه مجاازات کياږی  خوپاه 
حرامه طريقه مست ) نشه شوی(  مجازات کيږی [  م رنه دا  ې هغه کس  اې 
د پښې ورون يې ماات شاي پاه ناساته لماونځ کاوي اوهغاه څاوک  اې پخپلاه ياې د 

م کاس دخپلاو پښو ورون مات کاړی دی پاه ناساته لماونځ کاوي اوحاال دا اې دوها
پښااو د ورون دماااتولو دجاارم مرتکاا  شااوی هاام دی خولااومړنی فاارد د کااوم جاارم 

 مرتک  شوی نه دی ؟!.
هغاااه کساااان  اااې معتقاااد دي  اااې دنشاااه ) مسااات( طاااالق او ناااور قاااولي  –دوهااام 

تصرفات واقک کيږي   نوموړی دخپلو ارتکابي جرايمو په خاطر پاه بشاپړه توناه 
ړی دی  اې : نشاه ـ) مسات ( پاه دې ځاای مؤاخذه کيږی   دارن ه استدتل ياې کا

کې   هغه څوک دی  ې دهغه څه په سارته رساولو ې پارې حارام ؤ دخپال عقال 
دزايليدو سب  شوی دی   نو  دهمدې معصيت پاه خااطر  د تخفياف مساتحق نادی 
  او لااه دې املااه   د ده د مجااازاتو او توقيفولااو لپاااره   دارن ااه فاارض کيااږي  ااې 

قل درلود او دا حکم د اريانتيا) حيرانو( ځاای هام ناه نوموړی په هغه وخت کې ع
لري   ځکه کله کله هغه څيز ته  ې په حقيقي بڼه زايل شوی دی   په تقاديري او 
فر ي تونه دموجود حکم ورکاول کياږي کاه  يارې ديومعصايت پاه ساب  زايال 
شااوی وي   دهغااه  ااا پااه څياار  ااې خپاال مااورث يااې پااه قتاال رسااولی دی  ااې د 

ف له کبله   د ده په حق کې مورث يې ژوندی ان يرل کيږي او دا مجازاتو اوتوقي
قاتل له خپل مورث څخه ميراث نه وړي . لنډه دا  اې : جارم مجارم تاه د تخفياف 
ورکولو لپااره کاوم ساب  ناه نرځاي   بلکاې ارتکااب ياې پاه دې دتلات لاري  اې 

 مجرم فرد دخپل جرم په چولومترتبو پايلو را ي ؤ.
 اې دمسات ) نشاه ( د اقوالاو او جرايماو تارمينځ  تاوپيرکړی هغه کسانو  –درييم 

دی او معتقد دي  ې نشه ) مست ( فرد دخپلو اقوالو په تړاو مؤاخاذه  کياږي ناه   
 -خو دخپلو جرايمو په اړوند مؤاخذه کيږي   دارن ه اساتدتل کاړی دی  اې هادر

مفساادې  يعناای د ده د قااول لغااوه   باای فايااده او داثاار نااه درلااودونکی نڼاال دکااومې
متضمن ندی   ځکه يوازې له غيرعاقل فرد څخه په  صادرشوي قول کاې   هايم 
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کومه مفسده شتون نه لري   خو افعال دارن ه ندي او د افعالو دمفاسادو لاه مينځاه 
وړل) محوه کول( دهغو له پيښيدو وروساته شاوني نادي   ناو دهغاو هادر نڼال ياو 

نادی . همدارن اه   کاه  يارې خال  ) ن اه (  ارراو يوسترفسااد دی او دا جايز
نشااه ) مساات ( فاارد دخپلااو جنااايتونو پااه تااړاو ترمؤاخااذې تناادې ونااه نيااول شااي   
دا اااره د جرايمااو دارتکاااب او د نشااې پرمهااال دهغااو د ترسااره کولااو جرئاات د 
موندلو او د ده له خوا د بي ناه افرادو دقتل دمبااط نڼلاو لپااره ياوه وسايله کياږي او 

فساد هم خورا ريردی او له  اځينې پح نادی . همدارن اه په دې  اره کې موجود 
  نشه جرم دی اوجرم هم د دې صالحيت نه لاري  اې لاه بال جارم څخاه دجناايي 

 مسئووليت دفک کوونکی شي .
احناف  ې دنشه )مست ( د ارتاداد اوپاه رجاوع وړ اارو دده د اقرارپاه  –څلورم 

داد د اعتقااد دتباديل موجا  نه اعتبار قايال دي   دارن اه اساتدتل کاوي  اې : ارتا
کيږي  او اعتقاد هغه مهال له مينځه ځي  ې تغيير ورکاول ياې قصاد شاي   ياا دا 
 ې داسې يو څيز وي  اې پاه څرنناده توناه پارې دتلات کاوي يعنای د بيادارۍ ) 
ويښتيا( اوهوښاارۍ پاه حالات کاې    اې پاه هغاه کاې د احتماال قصاد وي اوتکلام 

نشه ( يو دارن ه حالت نه لاري   ناو قاول ياې پرې وشي او جوته  ده  ې مست ) 
 د ده د اعتقاد پرتغييرکوم  دليل نه دی او نوموړی  مرتد کيږي نه .

پاه رجااوع وړ ااارو کاې  د ده د اقرارنااه اعتبااارهم   پاه دې خاااطردی  ااې نشااه ) 
مست ( فرد پرکومه  اره استقرار اوثبات نه لري او د ده دا نه استقرار پاه اقارار 

جوع ځای ناستی کيږي او په همدې دليل هام   کاه  يارې ياې دخپلاې کې د ده د ر
نشې پرمهال په خپلاه زناا اقارارو کاړ   د دې اقرارپاه خااطر ناه مؤاخاذه کياږي   

دمساات ) نشااه ( فاارد د نااورو اقوالااو ځکااه پااه زنااا اقاارار د رجااوع احتمااال لااري . 
 اې اقاوال دصحت ) سموالي ( په تړاو داحنافو دتيل هام دهغاو کساانو دتيال دي 

 مطلقاب صحيح بولي .
پنځم : مالکيه وو دمست ) نشه ( فرد دعقاود واو اقراروناو د ناه اعتباار پاه اړوناد 
دارن ااه اسااتدتل کااړی دی  ااې : د عقااد د صااحت ) سااموالي ( شاارط دا دی  ااې 
عاقااااد د تمييااااز درلااااودونکی وي او حااااال دا  ااااې مساااات )نشااااه ( فاااارد د تمييااااز 

ونو پاه تاړاو واياي  اې : پاه دې حالات کاې د ده درلودونکی نه دی . د وی داقرار
اقرار  يا پاه ماال دی    اې اقرارياې  پاه دې حالات کاې پاه ماال صاحيح ناه دی   
ځکه نوموړی دنشې په سب  محجور عليه دی   يا دا  ې اقرارله مال پرتاه دی   
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 ې په دې هکله بايد ووايو  ې دماعزحديث .
1
دنشه )مست ( فرد د اقرارپاه الغاا  

 لري . دتلت
دمست ) نشه ( فرد دنورو اقوالو د صحت ) سموالي ( په تړاو دمالکياه وو دتيال 

 هم دهغه کسانو دتيل دي  ې دهغو په مطلق صحت ) سموالي ( قايل دي .
 د دتيلو مناقشه  او دفقها وو دغوره قول بيان : -311

و د مست )نشه ( دخبرو په ناه صاحيح والاي دقاايالنو دتيال   د منلاووړ ا -3
سالم دي   ځکه دقول اعتبار ياوازې پاه قصاد دی او څرن اه  اې دمسات ) نشاه ( 
فرد عقل زايل شوی دی   نوموړی هيم قصد نلری   نو اقوال يې معتبار نادي . د 
مجااازاتو اوعقوباات پروجااه  پااه خپاال قااول د ده الاازام هاام صااحيح نااه دی   ځکااه 

او اجتهاد سره   لکاه عقوبت او مجازات د شارع له اړخه  چاکل کيږي نه په رأی 
هماغسې  ې ن  هم د دې بيانوونکی دی  ې مست )نشه ( فرد نه پوهيږي  ې 
څه وايي او څوک  ې په خپلو خبرو پوه نه شي اوو نه پاوهيږي دخپلاو خبارو پاه 
مفهوم کې يې هيم قصد هم شتون ونلري او د ده په قول هيم کاوم اثار ناه مترتا  

رد  اې د طاالق لفاظ پاه ژباه راوړي پاه کيږي   لکه هغه  غيرعرب )عجماي ( فا
داسې حال کې  ې دهغه په معنا نه پوهيږي   په دې تلفظ هيم کوم اثرناه مترتا  

 کيږي .
دا ې مست ) نشه ( فرد پرهغه  اقيای شي  ې خپل مورث  ياې وژلای  -2

دی او دا قاتاال دمااورث پااه حکمااي اوفر ااي ژوناادی نڼلوسااره لااه ميااراث څخااه 
ق قيااای دی   ځکااه دې قاتاال دخپاال مااورث دقتاال محااروم شااوی دی   دامااک الفااار

قصااد کااړی دی ترڅااو رياار ژرپااه ميااراث تی ومااومي اوپااه پايلااه کااې لااه ميااراث 
ځينااې پااه محرومياادلو مجااازات شااوی دی   کااه څااه هاام د نشااه ) مساات ( شااخ  
مقصود )موخه ( نشه ده   دهغه مقصاود دطاالق وقاوع ناده   د مواال پاه توناه کاه 

 يې   نو طالق يې څرن ه واقک کيږي ؟ . يرې يې دنشې پرمهال ووا
حتی که  يرې په دی قايل او سو ې نوموړی دخپلاو اقوالاو پاه خااطر د  -1

مجازاتو له امله مؤاخذه کيږی   څرن ه مجازات پرې اعمال کړو) وکاروو(  ې 
لکه د نشې پرمهال ښاځي تاه ياې طاالق ورکاول   ياوه بي نااه فارد تاه هام سارايت 

 مومي .
د جرايمااو پااه خاااطر دنومااوړي د مؤاخااذه کياادلو پااه هغااه څااه  ااې د ده   -4

تاړاوهم تراسااتدتل تناادی نيااول شااويدی   يااو د منلووړاسااتدتل دی او داسااې کااوم 

                                                 
1
دا حديث په دې هکله دی  ې ماعز زناا وکاړه او دسترڅښاتن تعاالی )ج( د اساتازي )ص( پاه وړانادې  - 

يې په هغې اقراروکړ   او دخدايتعالی )ج( استازي )ص( ترې وپوښتل خوله يې باوی کاړئ ترڅاو رارمان 
 لري   ې دنشه يې )مست ( اقرارمعتبرنه دی .شي  ې نشه دی يانه   داپردې دتلت 
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څيز شتون نه لري  ې هغاه نقاا کاړي او ناه شاو کاوتی نشاه ) مسات ( پاه دې 
حالت کې له مجنون )ليوني ( سره مساوي او برابروبولو  ځکاه پاه دې ځاای کاې 

( فرد هم دخپل نشه توب په خاطرمجرم دی او په نورو دجنايت پاه    مست ) نشه
خاطر هم   نوڅرن ه له هغاه څخاه مالتاړ )پلاوي تاوب( کياږي او لاه مجناي علياه 
څخه  مالتړنه کيږي ؟ کله  ې له دې چولو څخاه تيرشاو پاوهيږو  اې پاه جرايماو 

ي او هغاه کې دنشه يې)مست( مؤاخذه کول په مفاسدو دسدذ رايک قاعده هام تائيادو
داسې قاعده ده  ې د شريعت اصول اوريری نصوص دهغه د صحت )ساموالي ( 

دهغااه کسااانو قااول غااوره دی  ااې  –زمااونږ پااه نظاار  -شاااهد دي  . لااه دې املااه   
معتقد دي  ې : د مست ) نشه( فرد هيم کوم قول په حرامه طريقه معتبرناه دی   

اطر  پااه بشااپړه تونااه خونومااوړی پااه هغااه مهااال د ده د ارتکااابي جرايموپااه خاا
 مؤاخذه کيږي .

 په و عي قوانينو کې دمست )نشه ( حکم -313
الف : د عراق دشخصايه احوالاو قاانون د نشاه )مسات ( د طاالق پرناه واقاک کيادو 

بنا  ن  کړيدی .
1
اودايې په دې مقيد کاړی ناه دی  اې  ياا نشاه لاه مبااط طريقاې  

پاه ده اطاالق کياږي   نولاه څخه ده يا له حرامې طريقې   دن  حمل کاول پخپلاه 
ب واقااک کيااږي نااه اوهمدارن ااه د دې  دې کبلااه پااه دې حالاات کااې دنشااه طااالق مطلقااا
قانون په موج  دنشه شخ  نکااط ناه واقاک کياږي   ځکاه دنکااط پاه اهليات کاې 

شاارط عقاال او بلااوغ  دی .
2
او دا پااردې دتلاات لااري  ااې دمساات ) نشااه (  نکاااط  

د ده چول قولي تصرفات همدارن اه قياای  باطله ده   ځکه عقل يې زايل شوی دی
 کيږي .

ځکه  ې دهغه په صحت ) سموالي ( کې شرط قصد او اختيار دی   نشاه )مسات 
ماې نڼاې قاانون  -15کاال 3121( انسان نه قصد لري اونه اختيار په مصر کې د

تارمينځ  دنشه )مست ( د طالق په نه واقک کيدو بناا   لاه حراماې ياا مبااط طريقاې  
.پرته نا  کاړی دی له توپير

3
ب دنا    لاه دې کبلاه   دمسات ) نشاه ( طاالق مطلقاا

 عموم او دهغه اطالق ته په پام نه واقک کيږي .
دمصر دعقوباتو)مجازاتو( قانون ن  کړی دی په دې  ې هغه څوک  اې  -ب :

دشااعور نااه درلااودونکی اويااا دفعاال دمرتکاا  کياادلو پرمهااال پااه خپاال عماال کااې 
 رهغه  سازا نشاته  کاه دجناون ) ليونتاوب ( لاه نااحيېداختيار نه درلودونکی دی پ

( لاه لحاظاه ياا د نشاه ياې توکياو لاه درملاو زياان -څخه وي ان کاه دعقال د) نقا 

                                                 
1
 مې  مادې لومړۍ فقره . -05يمې نڼې دشخصيه احوالو قانون د – 66کال د 2252دعراق د  - 

2
 د اوومې مادې لومړۍ فقره  - 

3
 لومړۍ ماده . - 
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څخه د راوتړشويو غايبيادلو لاه لحاظاه لاه هار رول )ناوع ( ځيناي  اې  وي کاوم 
.ي يا په هغه له علم درلودلو پرتهوخت  ې په اجباري تونه و

1
 

او چولااو فقهااا وو رايااه  ااې دجنااايي مؤاخااذې پااه تونااه لااه دمصاار جنااايي قااانون 
جرايمو څخه دمست )نشه ( په ناه مؤاخاذې قايال دي   پاه دې اتفااق لاري پاه هغاه 
صورت کې  اې نشاه لاه مبااط طريقاې څخاه وي   او لاه دې نا  ځيناې پوهيادل 
کيږي  ې په حرامه طريقه مست )نشه ( شخ  که  يرې نشه راوړونکي ماواد 

ر وخااوري يااا پااردې پااه پوهياادلو سااره  ااې هغااه نشااه راوړونکاای پااه خپاال اختيااا
 څيزدی له جنايي مسئوليت څخه نجات نه مومي .

او د دې نااا  دتطبياااق پرمهاااال کاااوم څياااز  اااې دپااااملرنې وړدی دمخااادر) نشاااه 
راوړونکې مادې( په ساب  دشاعور اواختياار دبشاپړ نشاتون لازوم دی کاوم وخات 

بيقيااږي   خااو مساائووليت ) باال  ااې انسااان دې ساارحدته ونااه رساايږي ناا  نااه تط
 اه  اې   دارنبغاداد دعقوبااتو قاانون نا  کاړی دی څيزدي  اې ( واجا  دی . د

مااې نڼااې نااوی قااانون دی   دهغااې پااه  -333  کااال  3161دعراقاای عقوباااتو د
شااپيتمه ماااده کااې راغلااي دي : لااه هغااه  ااا څخااه  ااې دجاارم د ارتکاااب پرمهااال 

 –ناون ) ليونتاوب ( يادعقال د)نقا  ادراک نه لري   نه پوښتل کيږي يا دا ې دج
زيان ( په خاطريا په اجباري تونه ورته مخدرمواد ورکړل شاوی دی   يالاه علام 

 پرته د نشې په حالت کې وي   په دې چولو حاتتو کې جزايي پوښتنه نلري .
 

 نوربيا                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 مه ماده . -30می نڼې دعقوباتو قانون   – 56کال د 2201دمصر د - 
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  راهکارهای تضمین سرمایه گذاری خارجی راهکارهای تضمین سرمایه گذاری خارجی 
در کنوانسیون میگا و حقوق  افغانستاندر کنوانسیون میگا و حقوق  افغانستان  

  

مجله قضاء به نشر رسيده ۴۳۱۸قسمت اول اين مضمون در شماره ماه اسد سال 
 بود  اينک قسمت اخير  ن درين شماره به نشر سپاريده شد.
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  های واجد شرایط سرمایه گذاری.۱،۱،۱
نمايد. سرمايه  های واجد شرايط را تضمين می سرمايه گذاری   ژانس ميگا

 به شرط ذيل بيان شده است:اساسنامه ميگا  21در ماده  ی واجد شرايطگذاريها
الف ( مشارکت در سرمايه گذاری ) مشارکت سهامی(   ازجمله وامهای ميان 

طاء و بلند مدت که توسط دارندگان سهام )سرمايه ( به شرکت مربوطه اعمدت 
می گردد و يا مورد تضمين قرار می گيرد و ديگر اشکال سرمايه گذاری مستقيم 

 . که هيات مديره درخصوص  نها تصميم گيری می نمايند
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بند )الف( واجد شرايط برای  وام هايی  که غير از موارد ذکر شده درب( 
پروژه ( اگر وام ها برای تأمين مالی يا  به يک سرمايه گذاری يا 2پوشش باشد. 

خاص مرتبط باشند که در  ن شکل ديگری از سرمايه گذاری مستقيم وجود 
داشته باشد  خواه توسط  ژانس تضمين نشده باشد و بدون درنظر گرفتن زمانی 

(  نانچه در غير اينصورت 1که  نين سرمايه گذاری ديگر انجام شده باشد يا. 
 توسط اکوريت هيئت مديره تأييد شده باشد.

گونه سرمايه گذاری ديره ميگا ممکن است واجدشرايط بودن هرج( هيئت م
ت مديره ميگا ئهيميان مدت را گستر  دهد. به عبارت ديگر  طوتنی مدت يا

هر گونه سرمايه گذاری ميان مدت يا بلند مدت « اکوريت خاص»می تواند با 
ديگری را نيز واجد شرايط تشخي  دهد از جمله سرمايه گذاری هايی که به 

مايه گذاری خاصی که تحت موسسه هستند يا قرار است تحت پوشش  ن سر
 .قرار گيرد  مربوط هستند

هايی است که قبل از انجام  نها درخواست  ( تضمينات محدود به سرمايه گذارید
تضمين شده باشد. )پس از انجام سرمايه گذاری  درخواست تضمين توسط ميگا 

 (.پذيرفته نمی شود
کنوانسيون  21ماده « پ»و « ب»  «الف»شود  بندهای  نانچه مالحظه می 

ميگا  معيارهای مشخصی را بيان می دارند و برای  نکه سرمايه گذاری ها  
تحت پوشش بيمه ای قرار بگيرند بايد واجد  ن شرايط باشند. نوع و شکل 
سرمايه گذاری و نيز زمانی که سرمايه گذاری صورت می گيرد  از مهمترين 

 شمار می رود.معيارها به 
 
 نوع و شکل سرمایه گذاری -2

کنوانسيون برای انعطاف پذيری بيشتر  از احصای سرمايه گذاری های واجد 
شرايط در يک فهرست خاص اجتناب کرده است  زيرا  نين اقدامی به مرور 
زمان باعث منسوخ شدن انواع يا شکل های سرمايه گذاری می شد. در حقيقت  

در نظرگرفته که به موج   ن هر گونه سرمايه گذاری کنوانسيون  اصلی را 
ميان مدت يا بلند مدت که برای مقاصد توليدی صورت پذيرد  تحت پوشش 
 ژانس قرار گيرد. از همان ابتدا اشکال مشخصی از سرمايه گذاری مانند 
سرمايه گذاری های سهامی و ساير اشکال سرمايه گذاری مستقيم مطابق 

ون  واجد شرايط اعالم شدند و همچنين با رأی اکوريت مقررات صريح کنوانسي
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خاص هيئت مديره می توان  ن را به شکل های ديگر سرمايه گذاری نيز تسری 

 1داد. 
کنوانسيون  نوع سرمايه گذاری های واجد شرايط برای پوشش  21ماده      

ی تضمين توسط  ژانس را تعيين می کند. اين ماده سعی دارد تا يک نوع تعادل
ميان نياز به حفظ سرمايه کم  ژانس برای ارتقای جريانهای سرمايه گذاری 
مستقيم و نياز به تأمين انعطاف پذيری بيشتر در تضمين با اجاز  هيئت مديره در 

 2راستای گستر  پوشش تضمين برای انواع سرمايه گذاری برقرار کند.
د شرايط به کار می کنوانسيون برای نوع منابعی که در سرمايه گذاری های واج

روند  هيچ محدوديتی را درنظر نگرفته است. همانگونه که در تفسير حقوقی 
اين مو وع که سرمايه گذاری به شکل مالی يا »کنوانسيون اشاره شده است: 

غيرمالی صورت پذيرد و يا سرمايه گذاری به صورت انتقال تکنولوژی  ماشين 
 هميت است.  تت يا خدمات انجام پذيرد  امری کم ا

 سرمایه گذاران واجد شرایط.۱،۱،۱ 
کنوانسيون ميگا  برای سرمايه گذارانی که خواهان دريافت تضمين  21ماده 

 ژانس هستند  شرايط ذيل را در نظر گرفته است  که مورد بررسی قرار می 
 دهيم.

الف( هويت سرمايه گذار: هم اشخاص حقيقی و هم اشخاص حقوقی  واجد 

  3ای تضمينی هستند.دريافت پوشش ه
کنوانسيون  هنگامی شخ   21ب( تابعيت سرمايه گذار: طبق بند الف ماده 

حقيقی  واجد شرايط برای دريافت پوشش های تضمينی است که تبعه يکی از 
کشورهای عضو به غير از کشور ميزبان باشد. اگر سرمايه گذاری  تابعيت 

يت کشور غيرعضو غال  مضاعف داشته باشد  تابعيت کشور عضو  بر تابع
خواهد بود  همچنين تابعيت کشور ميزبان  بر تابعيت هر کشور عضو ديگر 

شخ  حقوقی در صورتی واجد شرايط تلقی می شود که    4غال  خواهد بود.

                                                 
بارای تضامين ساارمايه گاذاری توساط  ژاناس  ندجانباه تضامين ساارمايه  . مساعود صابور  شاروط تزم 1

 .34(  فصلنامه صنعت بيمه  ص MIGAگذاری )
2 . " Commentary on the Convention Establishing the Multilateral Investment 

Guarantee Agency", this Commentary refers to the Convention as adopted on 
October 11, 1985. The amendments of November 14, 2010 are not addressed. 

p.7. 
3 . MIGA Convention, Article. 13(a). 
4 . MIGA Convention, Article. 13(b). 
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در يکی از کشورهای عضو به ثبت رسيده و مقر اصلی تجارتی وی نيز در  ن 
 کشور ) به غير از کشور ميزبان( باشد. 

الکيت سرمايه گذار: طبق  يين نامه  ژانس   ژانس در تعيين مالکيت يک ج( م
سرمايه گذار  مالکيت واقعی را بيش از مالکيت ثبت شده مورد تواجه قرار می 
دهد. در مورد شرکت سهامی  زمانی شخ  به عنوان مالک واقعی فرض 

ا داشته خواهد شد که منافک سهام به وی تعلق گيرد و حق باز پس گيری سهام ر
کنوانسيون  اشخاص حقوقی نيازی به مالکيت  21باشد. مطابق بند الف ماده 

خصوصی ندارند تا تحت پوشش تضمين قرار گيرند.  ژانس می تواند تضمينات 
خود را برای شرکت های با مالکيت عمومی که در زمينه های انرژی  معدن  

ب  شرکت های عمومی  حمل و نقل و يا مؤسسات مالی فعاليت دارند و اصطالحا
فراملی ناميده می شوند  ارائه کند. همچنين سرمايه گذاری های مشترک ميان 
 ند کشور را که از طريق موافقتنامه های بين المللی به وجود  مده و نيز شرکت 
های عمومی ملی و فراملی که بخشی از سهامداران  نها را اشخاص خصوصی 

  1ر دهد.تشکيل می دهند  تحت پوشش تضمين قرا
 21بند الف ماده  1د( نوع فعاليت های سرمايه گذار: با توجه به جزء 

کنوانسيون که مقرر می دارد در کليه موارد سرمايه گذار بايد در فعاليت های 
تجارتی اشتغال داشته باشد  در جايی که اکوريت سهام  متعلق به سرمايه گذار 

مذکور فعاليت تجارتی  خصوصی باشد  فرض بر اين است که سرمايه گذار

در صورتی که اکوريت سهام  مربوط به سرمايه گذاری دولتی  2انجام می دهد. 

باشد   ژانس بايد مشخ  کند که  يا متقا ی  فعاليت تجارتی انجام می دهد يا 
نه؟ در صورتی که بخشی از فعاليت های سرمايه گذار  تجارتی و بخشی ديگر  

ط  ن بخش از سرمايه گذاری ها را تحت پوشش تجارتی نباشد   ژانس ميگا فق
 خود قرار می دهد که عمليات تجارتی محسوب شود. 

  واجد شرایط کشورهای میزبان .۳،1،1
در اين گفتار تزم است تا کشورهای در حال توسعه عضو  ژانس و سرزمين 

 های وابسته بطور جداگانه مورد بحث قرار گيرند.
کنوانسيون ميگا   21ضو  ژانس: مطابق ماده الف( کشورهای در حال توسعه ع

برای  نکه سرمايه گذاری تحت پوشش تضمين قرار گيرد بايد در قلمرو يکی از 
کشورهای درحال توسعه عضو  ژانس که در جدول الف کنوانسيون احصا می 
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شود  صورت پذيرد. اين محدوديت برگرفته از هدف  ژانس برای تشويق جريان 
وی کشورهای در حال توسعه عضو است. منظور از سرمايه گذاری به س

کشورهای در حال توسعه کشورهايی هستند که در فهرست جدول الف 
کنوانسيون قرار دارند. اين جدول اعضای بانک جهانی و کشور سوئيس را در 
تاريخ انعقاد کنوانسيون به دو گروه تقسيم می کند. اعضای جديدی که نام  نها در 

ود نيست براسای تصميم شورای نمايندگان  ژانس  جزو جدول متذکره موج
گروه کشورهای درحال توسعه عضو يا گروه ديگر قرار خواهند گرفت. از 
سوی ديگر تعيين اينکه اعضا در کدام يک از دو گروه جدول الف کنوانسيون 
قرار گيرند ممکن است با اصالط جدول الف و به موج  تصميم شورا صورت 

 1پذيرد. 
زمين های وابسته: در مورد يک سرزمين وابسته که يکی از کشورهای ب( سر

عضو  مسئول روابط بين المللی  ن است  هيئت مديره می تواند همانند يک 
کشور درحال توسعه عضو تلقی کند   نانچه کشور عضو مسئول  درخواست 
کند. اما به هرحال سرمايه گذاری های کشور مسئول  در  ن سرزمين وابسته  

 تحت پوشش تضمين قرار نمی گيرد. 
براسای تفسير حقوقی کنوانسيون   ژانس توجه خاصی به تشويق سرمايه 
گذاری در کشورهای کمتر توسعه يافته عضو و سرمايه گذاری در ميان 

 2کشورهای درحال توسعه مبذول خواهد نمود.
  ضررهای غیر قابل تضمین.۴،1،1 

 ررهای ناشی از موارد ذيل تضمين  کنوانسيون  22براسای بند )ج( ماده 
 :نخواهد شد

تضمين به  ن ر ايت داده يا   هر فعل يا ترک فعل دولت ميزبان که دارند( 2
 .خود مسئول  ن بوده باشد

هر فعل يا ترک فعل دولت ميزبان يا هرگونه اتفاقی که پيش از انعقاد ( 1
 قرارداد تضمين رخ داده باشد. 

 تضمین سرمایه گذاریشروط الزم برای  .1، 1، 2
کنوانسيون  هدف  ژانس تشويق جريان های سرمايه گذاری  1براسای ماده 

برای اهداف توليدی  در ميان کشورهای عضو و به ويژه کشورهای در حال 
توسعه است و برای اين منظور  ژانس  انواع  مانت نامه های مشتمل بر بيمه 

                                                 
 .62. همان  ص  1
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جارتی مؤثر بر سرمايه گذاری مشترک و بيمه اتکايی  در مقابل خطرات غيرت
های انجام يافته در يک کشور عضو را که ساير کشورهای عضو انجام می 

 دهند صادر خواهد کرد. 
 میگا و حقوق بین الملل -2

اگر رويه دولت ها و سازمانهای بين المللی شاهدی بر انديشه غال  درباره 
ولت اعم از توسعه د 251حقوق بين الملل باشد  کنوانسيون ميگا که بيش از 

يافته و در حال توسعه به  ن پيوسته اند  در  ندين زمينه به حقوق بين الملل و 
پذير  سرمايه گذاری مستقيم خارجی که در کل از  ن به فضای سرمايه گذاری 

تشويق »تعبير می شود  کمک می کند. کنوانسيون نه تنها به صراحت هدف 
د ميان کشورهای عضو  بخصوص جريان سرمايه گذاری برای اهداف مول

 21(  بلکه ماده 1را بيان می دارد )ماده « کشورهای عضو در حال توسعه
راجک به سرمايه گذاری های واجد شرايط برای تضمين ميگا در بند )د( می 

 گويد:
 در تضمين سرمايه گذاری   ژانس بايد موارد ذيل را احراز نمايد: ... 
ور ميزبان  از جمله وجود رفتار عادتنه و ( شرايط سرمايه گذاری در کش1)

 منصفانه و حمايت حقوقی از سرمايه گذاری. 
وعده کشور ميزبان که متوجه فقط سرمايه گذاری خاصی است کفايت نمی کند. 

اطمينان حاصل کند. مفهوم مخالف اين « شرايط سرمايه گذاری» ژانس بايد از 
ر عادتنه و منصفانه برای يک جمله اين است که اگر پاتريا در تأمين رفتا

سرمايه گذاری کوتاهی کند  نمی تواند روی تأييد تضمين سرمايه گذاری ميگا 
  1برای سرمايه گذاری ديگر حسابی باز کند.

که به تشويق سرمايه گذاری و نه به صراحت به صدور  11به عالوه ماده 
 می دارد: تضمين های سرمايه گذاری می پردازد  در بخش )ب(  نين تصريح

 همچنين  ژانس بايد: 
حل و فصل دوستانه اختالفات ميان سرمايه گذاران و کشورهای ميزبان را -2

 تشويق نمايد 
تال  کند موافقت نامه هايی با کشورهای درحال توسعه عضو و به ويژه -1

کشورهايی که احتماتب ميزبان سرمايه گذاری خواهند بود  منعقد نمايد که در  نها 
وص سرمايه گذاری هايی که توسط  ژانس تضمين شده اند   ژانس در خص

حداقل رفتاری که عضو مربوطه توافق نموده که با  ژانس تضمين کننده سرمايه 
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گذاری کامله الوداد داشته باشد  برخوردار شود. اين رفتار کامله الوداد زمانی 
فق نموده که که عضو مربوطه در موافقت نامه ای راجک به سرمايه گذاری توا

به دولت خاص اعطا کند نيز بايد به  ژانس اعطا گردد. موافقتنامه های مو وع 
 اين بند با اکوريت خاص مورد تأييد هيئت قرار خواهد گرفت .

انعقاد موافقت نامه هايی بين اعضا در خصوص ترغي  و حمايت از سرمايه -1
 گذاری را ترويا و تسهيل نمايد. 

يون ميگا که از حفظ بيطرفی سنتی  ژانس های بين المللی به اين ترتي  کنوانس
در قبال سرمايه گذاری در کشورهای در حال توسعه فاصله زيادی دارد   ژانس 
را ملزم می سازد کشورهای در حال توسعه را به انعقاد معاهدات دو جانبه 
 سرمايه گذاری  پيوستن به کنوانسيون ايکسيد يا پذير  ديگر شاخ  های رژيم
حقوقی مساعد به حال سرمايه گذار تشويق کند. تو يح رسمی بر کنوانسيون 
ميگا تأکيد می کند که در صورتی که هيچ حمايتی بر اسای قوانين کشور 
ميزبان يا معاهده دو جانبه سرمايه گذاری تضمين نشده باشد   ژانس فقط بعد از 

به صدور  11ده بند ب ما 1دستيابی به توافق با کشور ميزبان مطابق جزء 
تضمين اقدام خواهد کرد  که در اين صورت سرمايه گذاری های تضمين شده 
توسط کشور ميزبان از رفتار ملت کامله الوداد برخوردار خواهند شد. 
همانطوری که قبالب خاطر نشان شد  مناقشه ای در مورد معيارهای مصادره که 

ب هميشه در صو رت وجود تضيمن سرمايه مستلزم جبران خسارت است )و تقريبا
گذاری   ن را به جريان می اندازد( و تنظيم و قانون مند ساختن که نيازمند 
جبران خسارت نيست و معموتب جز در صورتی که تبعيا  ميز يا ناقا رفتار 
عادتنه و منصفانه باشد  پای حقوق بين الملل را وسط نمی کشد  وجود داشته و 

ب گسترده ای از همچنان وجود دارد. کنوانسيو مصادره و »ن ميگا تعريف نسبتا
به عمل می  ورد و روشن می سازد که تمرکز بر  رر و « اقدامات مشابه

 زيان به سرمايه گذار است و نه بر سودی که به دولت ميزبان می رسد: 
هرگونه اقدام قانونگذاری  فعل  ترک فعل اداری قابل انتساب به دولت ميزبان 

ر باشد که دارنده تضمين را از مالکيت يا کنترول يا بهره که دارای اين اث
برداری اساسی از سرمايه گذاريش محروم نمايد  به استونای اقدامات 
غيرتبعيا  ميز عام الشمول که معموتب  دولت ها به منظور تنظيم فعاليت های 

  1اقتصادی در سرزمين های خود انجام می دهند.

                                                 
مای افزاياد کاه ايان تعرياف  24. تو يح مربوط به اين قسمت از ماده در بناد 22بند الف ماده  1. جزء  1

شامل اقدامات قابل انتسااب باه دولات ميزباان مانناد ملای کاردن   ابط  توقياف  تصارف و مسادود کاردن 
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مشکل تر است   ون روشن است که نه ميگا و  نقا قرارداد از  ند جهت    
نه حقوق بين الملل سنتی به خطرات تجارتی نمی پردازند و همواره معلوم نيست 

عمل »که  يا قراردادی با يک دولت يا نهاد دولتی برای اهداف تجارتی يا 
فسخ شده است. راه حل ميگا  تفکيک ميان انگيزه های دولت ميزبان « حاکميت

ارتباط دادن قلمرو پوشش  ن به طرق جبرانی است که در اختيار  نيست  بلکه
دارنده تضمين قرار دارد. ميگا فسخ يا نقا قرارداد با دارنده تضمين توسط 
دولت ميزبان را تحت پوشش قرار خواهد داد.  هنگامی که : )الف( دارنده 
تضمين به مرجک قضايی يا داوری جهت رسيدگی به دعوای فسخ يا نقا 

رسی ندارد  )ب( تصميم  نين مرجعی در مدت زمان معقولی که طبق دست
مقررات  ژانس در قرارداد تضمين معين خواهد شد صادر نگرديده  يا )ج( 

 1 نين تصميمی قابل اجرا نباشد.
مقررات  ژانس مدت زمان معقول را حداقل دو سال معين می کند و مرجک 

ديوان حکميت که مستقل از قوه  هر محکمه ذيصالط يا»قضايی يا حکميت را به 
که در مقام قضايی عمل می کند و »باشد  تعريف می کند « مجريه دولت ميزبان

 «اختيار صدور تصميم نهايی و الزام  ور را دارد
 تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان -2

را  ژانس ميگا  برای « 2تسهيالت تضمين سرمايه گذاری افغانستان»برنامه 

 مانت سرمايه گذاری ها در افغانستان در برابر ريسکهای سياسی  طراحی و 
به اجرا در  ورده است. طبق اين برنامه  ميگا برای سرمايه گذاران خارجی 
فعال در افغانستان و نيز مؤسسات مالی خارجی که به فعاتن اقتصادی افغان وام 

بيمه ای با سطوط  و تسهيالت مالی ارائه می دهند  تحت پوشش های مختلف

 3مختلف حمايتی فراهم می نمايد.
به طور کلی سرمايه گذاری در قانون اساسی   قانون سرمايه گذاری خصوصی 
و قانون مشارکت عامه و خصوصی تا حدی تضمين شده است. در اين مبحث به 

 بررسی احکام قانون اساسی و قوانين عادی می پردازيم.

                                                                                                              
ريه است و نه اقاداماتی کاه ارکاان قضاايی دارايی ها است. اين تعريف دربرگيرنده اقداماتی توسط قوه مج

 در اعمال کارکردهای خود اتخاذ می کنند.

 .326 ندريای اف. لونفلد  همان  ترجمه: دمحم حبيبی مجنده  ص .  1
2 . Afghanistan Investment Guarantee Facility (AIGF). 
 .201. دمحم تقی مغربی  جزوه درسی حقوق سرمايه گذاری  کابل  ص  3
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 قانون اساسی  -1،2 
دولت  سرمايه گذاری ها و تشبوات »قانون اساسی   21ده براسای ما

خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار  مطابق به احکام قانون  تشويق  
همچنان با در نظرداشت ماده «. حمايت و مصئونيت  نها را تضمين می نمايد

ملکيت از »  که تصريح می دارد 2131قانون اساسی افغانستان مصوب  11
ن است. هيچ شخ  از کس  ملکيت و تصرف در  ن منک نمی تعرض مصئو

شود  مگر در حدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخ  بدون حکم قانون و فيصله 
 «. محکمه باصالحيت مصادره نمی شود

  قانون سرمایه گذاری خصوصی-2،2 
  منتشر  2131قانون سرمايه گذاری خصوصی  مصوب  12براسای ماده 

دولت می تواند صرف به منظور تأمين منافک »  368جريده رسمی شماره 
عامه  ملکيت سرمايه گذاری يا دارايی های تشبث منظور شده را به صورت 

به منظور جبران «. غيرتبعيضی طبق احکام قوانين نافذه کشور سل  نمايد
دولت مکلف است قبل از سل  مالکيت »قانون مذکور   13خساره  مطابق ماده 

اين قانون  خسارات متناس  را مطابق به اصول و قوانين  12مندرج ماده 
پذيرفته شد  بين المللی به اسای نرخ روز بدون تأخير بپردازد. اين خسارات 
شامل تکتانه از تاريخ سل  مالکيت تا تاريخ پرداخت کامل خسارات به نرخ يک 
ساله ليبور می باشد. در صورتی که سرمايه گذاری به اسعار صورت گرفته 
باشد  جبران خساره نيز به همان واحد اسعاری سرمايه گذاری شده صورت می 

 «.گيرد
قانون سرمايه گذاری خصوصی تصريح می دارد که  اهداف اين  1ماده       

قانون عبارت از ارتقای نقش سرمايه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی 
ری  ن ميباشد که در عرصۀ اقتصادی کشور و ايجاد نظم قانونی با ساختار ادا

موج  ترغي   حمايت و مصئونيت سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی 
غرض رشد و انکشاف اقتصادی  فراهم ساختن زمينۀ اشتغال  افزايش توليد و 
عوايد صادراتی  انتقال تکنالوژی  بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و رفاه 

 عامه گردد. 
استفاده شده  مطلقاب « تضمين»ن از اصطالط که در   21با توجه به ماده      

دولت مکلفيت دارد تا سرمايه گذاری های خارجی را در مقابل خطرات و 
ريسک های تجارتی و غير تجارتی مصئون نگه دارد و تا حد توان در قال  

قانون اساسی به بحث مالکيت  11قانون مصئونيت  نها را تضمين کند. ماده 
کيت را ممنوع قرارداده  اما استونا تی نيز بر  ن قائل اشاره نموده و سل  مال
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شده است که يکی از  ن موارد اينست که سل  مالکيت به موج  قانون بايد 
 صورت گيرد. يعنی بدون حکم قانون  سل  مالکيت جواز ندارد.

قانون سرمايه گذاری خصوصی  اشخاص داخلی  1ماده  2براسای فقره          
اين قانون  می توانند در تمام  5اء موارد مندرج ماده وخارجی به استون

سکتورهای اقتصادی کشور سرمايه گذاری نمايند. اشخاص خارجی می توانند 
صرف از طريق سرمايه گذاری های خارجی يا سرمايه گذاری های مجدد در 

 1ماده  1يک تشبث منظور شده موجود در کشور سرمايه گذاری نمايند )فقره 
 ر(قانون مذکو

قانون سرمايه گذاری خصوصی  در مورد عرصه های ممنوع   5ماده    
( 2»)محدود يا تابک شرايط خاص سرمايه گذاری  نين تصريح می دارد: 

 -1انکشاف انرژی هستوی   -2سرمايه گذاری در ساحات ذيل ممنوع می باشد: 
اد نشه توليد مواد مخدر و ساير مو -1تأسيس قمارخانه ها و محالت مشابه  ن  

 ور. کميسيون صالحيت دارد بانظرداشت منافک عليای کشور  در اين عرصه ها 
ب تغييرات را وارد نمايد 1به استوناء حکم مندرج جزء  ب فوقتا  «.اين فقره وقتا

ماده فوق الذکر  کميسيون صالحيت دارد بعضی از صنايک و  1حس  فقره    
کيت انتفاعی خارجی را بخش های معين اقتصادی و شرکت های تجارتی مال

ب محدود و فيصدی مجاز مالکيت خارجی را تعيين نمايد. سرمايه گذاری  ب فوقتا وقتا
 های موجود در تشبث منظور شده از اين امر مستونی است.

قانون سرمايه گذاری خصوصی   11ماده  2سرمايه گذار خارجی مطابق فقره 
اسعار و به اسای نرخ  حق دارد معادل وجوه کلی سرمايه گذاری شده را به

روز بعد از ادای وجاي  مالياتی   زادانه به خارج از کشور انتقال دهد. تشبث 
را در يک مرحله و يا مراحل  11ماده  2منظور شد  خارجی وجوه مندرج فقره 

 متعدد می تواند انتقال دهد. 
انيده سرمايه گذار خارجی که سرمايه گذاری خود را در افغانستان به ثبت رس    

است  در صورت انتقال سرمايه به خارج از کشور مکلف است از انتقال 
سرمايه به بانک مرکزی يا ساير مراجعی که توسط قانون مشخ  گرديده 
است  اطالع دهد. بانک مرکزی يا مراجک ديگر بايد انداز  وجوه انتقال شده را 

 مايد. از اصل سرمايۀ سرمايه گذاری شده و ک و درج دفاتر مربوط ن
 قانون مشارکت عامه و خصوصی .2،2

يکی از اهداف عمد  قانون مشارکت عامه و خصوصی  تشويق سرمايه گذاری 
خصوصی جهت پيشبرد پروژه های مشارکت عامه و خصوصی می باشد. 

  منتشر  2185قانون مشارکت عامه و خصوصی مصوب  5براسای ماده 
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در مشارکت عامه و حکومت مکلف است  »  2113جريده رسمی شماره 
خصوصی سرمايه گذاری خصوصی را حمايت  تشويق و مصئونيت  نها را 

 «.تضمين نمايد
قانون مذکور  حکومت می تواند  در عرصۀ توليد  26مطابق حکم ماده      

انرژی  مواصالت  مخابرات  ساختمان  فرهنگ  صحت  زراعت و  بياری  
عرصه های که به حکم قانون   معارف و تحصيالت عالی  محيط زيست و ساير

 سرمايه گذاری منک نشده باشد  قرارداد مشارکت را عقد نمايد. 
صالحيت محاکم در رسيدگی به حل و فصل اختالفات سرمايه گذاری  -1،1

 خارجی در افغانستان
 محکمۀ ذیصالح  -الف 

اقدام می  افغانستاناشخاص خارجی)حقيقی و حقوقی(که به فعاليت در کشور 
ند  به دليل حضورشان در اين کشور  در مواردی  اره ای جز اين ندارند نماي

که با توسل به محاکم جهت احقاق حقوق خود اقدام قضايی را در دستور دعاوی 
خود قرار دهند. در مقابل  نيز ممکن است از سوی ساير اشخاص عليه  نان 

پاسخگو  دعاوی متقابلی در محاکم مطرط شود  و  نان  ه به صورت مقتضی
نباشند  عالوه بر محکوميت در دستگاه قضايی خسارتهايی را نيز بايد متحمل 
شوند. با اين وجود و با توجه به  ن که رسيدگی توسط دستگاه قضايی می تواند 
بطور طبيعی وقت گير و پر هزينه باشد  و اين نگرانی همواره برای شخ  

مانک يک دادرسی عادتنه  خارجی وجود دارد که تابعيت خارجی او ممکن است
شود  لذا به طور معمول در جايی که حق انتخاب ساير مراجک برای شخ  

)کشور ميزبان(به عنوان  خرين  محاکمخارجی وجود داشته باشد  رسيدگی در 
 د.راه حل برگزيده خواهد ش

اشخاص خارجی طبق اصل اوليه به جز در موارد استونايی از حقوق مدنی     
و از جمله اين حقوق  حق مراجعه به محاکم و احقاق حقوق  ی باشند.م بهره مند

منحصر  افغانستانمی باشد که با توجه به اين که اين حق  به صراحت  به اتباع 
نگرديده و از اتباع خارجی نيز سل  نشده است   نين نتيجه گرفته می شود که 

ن جهت احقاق اشخاص خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی می توانند در هر زما
اصول مراجعه نمايند. زيرا مواد قانون  افغانستانحقوق خود به محاکم داخلی 

عام است و کليه  محاکم داخلی در مراجعه به  محاکمات مدنی و تجارتی
اشخاص اعم از داخلی و خارجی را در بر می گيرد و در هيچ مورد تابعيت 

اع از دعوی معرفی نشده به عنوان شرط امکان اقامه دعوی يا دف افغانستان 
قانون اصول محاکمات مدنی تصريح می دارد که محکمه  31 نانچه ماده است. 

به رسيدگی دعاوی اقدام می نمايد که از طرف شخصيت های حقوقی يا حکمی 
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قانون مذکور  رسيدگی دعوی  85حل و فصل  ن تقا ا شده باشد. براسای ماده 
قيم در افغانستان از صالحيت محاکم قضايای مدنی مربوط به اتباع خارجی م

 جمهوری اسالمی افغانستان است. 
از اينکه اختالفات ناشی از سرمايه گذاری جنبۀ تجارتی دارد  از نظر     

مو وعی محکمه تجارتی برای رسيدگی به اين قضيه ذيصالط می باشد. از 
 نظر حوزوی همان محکمه محل سکونت مدعی عليه بطور عام صالحيت دارد.

 86اما اگر تبعه خارجی در افغانستان محل سکونت نداشته باشد  مطابق ماده 
قانون اصول محاکمات مدنی  رسيدگی دعوی مربوط به تبعه خارجی که در 
افغانستان محل سکونت نداشته باشد  در حاتت  تی مربوط به محاکم جمهوری 

 اسالمی افغانستان می باشد: 
ری اسالمی افغانستان از خود اقامتگاه در صورتی که خارجی در جمهو -2

 اختياری داشته باشد.
 در صورتی که مو وع عقد يا محل تنفيذ  ن در جمهوری افغانستان باشد. -1
در صورتی که دعوی مربوط به مطالبه ترکه در جمهوری افغانستان  غاز   -1

 يافته باشد.
 فغانستان باشد. در صورتی که کل يا قسمتی از اموال متروکه در جمهوری ا -1

در دعاويی که نزد  نها طرط می  افغانستانمحاکم  افغانستان از نظر حقوق       
گردد  همان قواعد صالحيتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر می باشد  در 

محيط بين المللی خصوصی هم به اجرا می گذارند.
2 

 ماده طبق: موال عنوان به 
ر محکمه ای که محل عقد يا قرارداد در قانون اصول محاکمات تجارتی  د 3

حوزه قضايی  ن واقک است می توان دعوی را اقامه نمود  مشروط بر اينکه 
مدعی عليه يا وکيل قانونی او در حين اقامه دعوی در  ن حوزه سکونت داشته 

قانون مدنی  در مورد اشخاص حکمی خارجی مانند  23باشد. براسای ماده 
سسات و اموال  ن  قانون دولتی اعتبار دارد که ادار  شرکت ها  جمعيت ها  مؤ

مرکزی  نها در  ن واقک باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير 
 باشد  قانون افغانستان تطبيق می گردد.

 قانون حاکم -ب 
برای رسيدگی به دعوای مطرط شده از سوی  محکمه افغانستانپس از  ن که 

وی اشخاص ديگر عليه شخ  خارجی صالح شناخته شخ  خارجی يا از س
 ه قوانينی را در مرحله  مذکور محکمهشد  بايد اين مو وع بررسی گردد که 

  که اين قوانين خود به دو دسته قابل تقسيم خواهند گرفتخواهد  مدنظررسيدگی 
جهت رسيدگی به هر دعوی به دو دسته از قوانين  محکمهبود. به عبارت ديگر  
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می باشد که  اصول محاکمات ی کند. دسته اول قوانين مربوط به توجه م
حقوقی برای  شريفاتی را مشخ  می نمايند که از طريق  نها مشکلتمجموعه 

رسيدن به راه حل حقوقی توسط مرجعی قضايی لحاظ می گردد.
1
 

اين دسته از قوانين که در واقک همان قوانين راجک به اصول محاکمات می 
تابک قانون محلی خواهند  و اصول محاکمات مدنی ی قانون مدنیباشند  بر اسا

 افغانستاندعوی در  چهنان بود که در  ن جا اقامه می شوند. به بيان ديگر  
اصول محاکمات مدنی و در هر مورد قانون  محکمه افغانستاناقامه شود  

قرار خواهد داد  صرف نظر از  ن که طرفين دنظر را م تجارتی افغانستان
عوی خارجی باشند  يا  ن که قانون خارجی در ماهيت دعوی اعمال بشود. د

در رسيدگی به ماهيت  محکمه افغانستاندسته دوم قوانين و مقرراتی است که 
 محکمه افغانستاندعوی بدانها توجه می کند. در خصوص اين دسته از قوانين 

 ممکن است قوانين داخلی يا خارجی را اعمال نمايد.
قانون صالحيتدار يا قانون حاکم بر قرارداد گفته شده است که اين در تعريف 

ب بر تشکيل  قانون  قانونی می باشد که قرارداد توسط  ن منعقد می گردد و عموما
قرارداد  واقعيت توافق  تاثير هر اظهار خالف واقک  اشتباه  اکراه  تفسير 

حيح هستند يا خير  قرارداد  صحت قرارداد و اين که قرارداد يا شرطهای  ن ص
ايفای تکاليف طرفين قرارداد و تا حدودی مشروعيت قرارداد  حاکم است.

2
 

 
 نتیجه گیری

کنوانسيون ميگا  ريسک هايی از قبيل: ريسک انتقال ارز  ريسک سل  مالکيت 
و اقدامات مشابه  ريسک نقا تعهدات قراردادی و ريسک جنگ و  شوب های 

نس می تواند پوشش های تزم را برای جبران داخلی را تضمين می نمايد.  ژا
خسارتهای ناشی از هرگونه اقدام قابل انتساب به کشور ميزبان که باعث ايجاد 
محدوديت تبديل  زادانه پول محلی به ارز قابل معامله يا ديگر ارزهای قابل قبول 
دارنده تضمين و يا ايجاد محدوديت در مورد انتقال ارز به خارج از کشور 

 بان يا تبديل ارز داخلی يا خارجی به يکديگر فراهم کند.ميز
هر گونه اقدام قانونگذاری يا اجرايی  فعل يا ترک فعل قابل انتساب به دولت    

ميزبان که دارنده تضمين را از مالکيت يا کنترل يا بهره برداری اساسی از 
 ن ناميده  ا  محروم نمايد  ريسک سل  مالکيت و اقدامات مشابه سرمايه گذاری

هرگونه نفی يا نقا قرارداد از جان  دولت ميزبان در برابر دارنده  می شود.
تضمين اين ريسک در مواردی تضمين می شود که )الف( دارنده تضمين به 

                                                 
 . 12شمس   عبدهللا    ئين دادرسی مدنی  تهران  ص  . 1
 . 116گوهريان   دمحم ابراهيم   اصول تنظيم قراردادهای صادراتی  ص .  2
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مرجعی قضايی يا داوری جهت ادعای نفی يا نقا دسترسی ندارد  يا )ب( 
مقررات  ژانس در الذکر در دوره زمانی معقولی که طبق  تصميم مرجک فوق

)ج(   نان تصميمی  قرارداد تضمين معين شده  صادر نگرديده باشد  يا اين که
 .را نتوان اجرا نمود

هرگونه عمليات نظامی يا  شوبهای داخلی در هر بخش از سرزمين دولت 
اين  66ت   نانچه در ماده ميزبان که اساسنامه ميگا در  نجا قابل اعمال اس

ت می تواند به  ئهي. مطابق بند )ب( ماده مذکور  ديده استکنوانسيون ملحوظ گر
« اکوريت خاص» درخواست مشترک سرمايه گذار و کشور ميزبان و با کس  

 ريسک های غير تجاری ديگری را نيز تضمين نمايد.
مشارکت عبارتند از: اساسنامه ميگا  21در ماده  ی واجد شرايطسرمايه گذاريها

   وام هايی  که غير از موارد ذکر شده درت سهامی(در سرمايه گذاری ) مشارک
بند )الف( واجد شرايط برای پوشش باشد  هيئت مديره ميگا ممکن است واجد 
شرايط بودن هرگونه سرمايه گذاری طوتنی مدت يا ميان مدت را گستر  دهد  

هايی است که قبل از انجام  نها درخواست  تضمينات محدود به سرمايه گذاری
طبق کنوانسيون  سرمايه گذارانی واجد شرايط تضمين شده باشد. تضمين 

محسوب می گردند که هويت  تابعيت  مالکيت و نوع فعاليت های  نان براسای 
کشورهای در حال  واجد شرايط احکام کنوانسيون باشد کشورهای ميزبان 

 توسعه عضو  ژانس و سرزمين های وابسته هستند.
در قانون اساسی  قانون مشارکت عامه و سرمايه گذاری خارجی       

خصوصی و قانون سرمايه گذاری خصوصی تا حدی تضمين شده است. ماده 
قانون اساسی دولت را مکلف ساخته تا سرمايه گذاری را در  11و  21

افغانستان تشويق  حمايت و مصئونيت  ن را تضمين نمايد و همچنان ملکيت را 
کيت را ممنوع قرار داده  و استوناءب از از تعرض مصئون دانسته و سل  مال

طريق و ک قانون يا فيصله محکمه باصالحيت  سل  مالکيت را جايز دانسته 
 است.

خود  دولت را اجازه داده تا به  12قانون سرمايه گذاری خصوصی در ماده 
منظور تأمين منافک عامه  ملکيت سرمايه گذاری يا دارايی های سرمايه گذار را 

  13ا طبق احکام قانون نافذ کشور  سل  نمايد. و مطابق ماده بدون تبعي
اين قانون  خسارات  12دولت مکلف است قبل از سل  مالکيت مندرج ماده 

متناس  را مطابق به اصول و قوانين پذيرفته شد  بين المللی به اسای نرخ روز 
 بدون تأخير بپردازد.
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جنبۀ تجارتی دارد  از نظر از اينکه اختالفات ناشی از سرمايه گذاری     
مو وعی محکمه تجارتی برای رسيدگی به اين قضيه ذيصالط می باشد. از 
 نظر حوزوی همان محکمه محل سکونت مدعی عليه بطور عام صالحيت دارد. 

در دعاويی که نزد  نها طرط می  افغانستانمحاکم  افغانستان از نظر حقوق       
از نظر حقوق داخلی مقرر می باشد  در  گردد  همان قواعد صالحيتی را که

 3 ماده موال  طبق عنوان به  محيط بين المللی خصوصی هم به اجرا می گذارند.
قانون اصول محاکمات تجارتی  در محکمه ای که محل عقد يا قرارداد در حوزه 
قضايی  ن واقک است می توان دعوی را اقامه نمود  مشروط بر اينکه مدعی 

انونی او در حين اقامه دعوی در  ن حوزه سکونت داشته باشد. عليه يا وکيل ق
قانون مدنی  در مورد اشخاص حکمی خارجی مانند شرکت  23براسای ماده 

ها  جمعيت ها  مؤسسات و اموال  ن  قانون دولتی اعتبار دارد که ادار  مرکزی 
باشد    نها در  ن واقک باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير

 قانون افغانستان تطبيق می گردد.
تابک قانون محلی خواهند بود که  و اصول محاکمات مدنی بر اسای قانون مدنی

 افغانستاننان  ه دعوی در دادگاه  در  ن جا اقامه می شوند. به بيان ديگر  
اصول محاکمات مدنی و در هر مورد قانون  محکمه افغانستاناقامه شود  

قرار خواهد داد  صرف نظر از  ن که طرفين دنظر را م انتجارتی افغانست
دعوی خارجی باشند  يا  ن که قانون خارجی در ماهيت دعوی اعمال بشود. 

در رسيدگی به ماهيت  محکمه افغانستاندسته دوم قوانين و مقرراتی است که 
 محکمه افغانستاندعوی بدانها توجه می کند. در خصوص اين دسته از قوانين 

 است قوانين داخلی يا خارجی را اعمال نمايد. ممکن
 منابع و مآخذ

 الف( کت  و مقاتت فارسی
اف. لونفلد   ندريای  حقوق بين الملل اقتصادی  ترجمه: دمحم حبيبی  .1

 هـ. . 1932مجنده  تهران  انتشارات جنگل   اپ دوم  
جعفری لنگرودی  جعفر  ترمينولوژی حقوق  تهران  کتابخانه گنا  .2

 هـ. . 1931 اپ بيست و سوم  دانش  
بررسی »جليل نژاد  فريدون  تيزی برای دريافت درجه ماستری:  .9

  «راهکارهای حقوقی حمايت و تضمين سرمايه گذاری خارجی در ايران
 دانشگاه تهران  هـ. .

شمس   عبدهللا    ئين دادرسی مدنی  تهران   نشر ميزان   جلد اول    .4
 هـ. . 2131سال 
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سين  حقوق تجارت بين الملل  تهران  انتشارات سمت  شيروی  عبدالح .5
 هـ. . 1939 اپ هفتم  

شروط تزم برای تضمين سرمايه گذاری توسط »صبور  مسعود   .6
  فصلنامه صنعت بيمه  سال («MIGA ژانس  ندجانبه تضمين سرمايه گذاری )

 هـ. . 1931  پاييز 93  شماره مسلسل 9بيستم  شماره 
شناسايی »جيد  هاديان  الهام  حکيمی  فاطمه  کاظمی  اعظم  بيک  م .9

و اولويت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی با استفاده 
  فصلنامه سياست های مالی و اقتصادی  سال اول   « TOPSISاز تکنيک 

 .1932  زمستان 1شماره 
ان   گوهريان   دمحم ابراهيم   اصول تنظيم قراردادهای صادراتی  تهر .3

 . 2135انتشارات امير کبير  سال 
گزار  اول: تحليل »معاونت پايش تهديدات  قرارگاه پدافند اقتصادی   .2

   رصد  بيتا.«محيطی سرمايه گذاری خارجی در ايران
مغربی  دمحم تقی  جزوه درسی حقوق سرمايه گذاری  کابل  دانشگاه  .11

 ابن سينا  ديپارتمنت حقوق خصوصی  مقطک ماستری  بيتا.
 ب( قوانين

 هـ.  1932ت عدليه  قانون اساسی  مصوب ده رسمی  وزارجري  .11
ت عدليه  قانون سرمايه گذاری خصوصی  شماره جريده رسمی  وزار  .12
 هـ. . 1931  سال 363
قانون مشارکت عامه و خصوصی  جريده رسمی  وزارات عدليه    .19

 هـ. . 3115ميزان  37  تاريخ 3221شماره 
 ج( اسناد بين المللی 

11. " Commentary on the Convention Establishing the 
Multilateral Investment Guarantee Agency.  

25. MIGA Convention. 
16. www.miga.org. 
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 لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا حافظ
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(09) 

 فهرست:

 

 30 ........................................... ې ار ېتر کشف د خهڅ موخو له: مطل  مېيدر

 32 ................................................................................... ولونهر استقراء د

 32 ................................................................... (تيحج) یوال ليدل استقراء د

 30 ....................................................................... (موارد) ونهياځ استقراء د

 33 ......................................................................... ېنمون موخو استقرائي د
 

 درېیم مطلب: له موخو څخه د کشف الرې چارې
  ارې په تندې تونه دي:  کې له موخو څخه د کشف ترې لياد مط

 د استقراء له ترې د موخو تسته راوړل  -۴
 و له ظاهر څخه په مستقيمه تونه د شارع  موخې تسته راوړل صد نصو -۲
 د کالم له سياق او مقام څخه د موخو تسته راوړل  -۳
 له اصلي موخو څخه د فرعي موخو تسته راوړل  -۱
 ه د موخو تسته راوړل د حکمونو د تملونو پېژندلو څخ -۳
 د اجماع له ترې د موخو تسته راوړل  -۶
 د صحابه کرامو د پوهې او فقهې له پېروۍ څخه د موخو تسته راوړل  -۲
 د شارع له سکوت څخه د موخو تسته راوړل  -۸
 د عقل او تجربو له ترې د موخو تسته راوړل. -۱

 للومړی: د استقراء له ترې د موخو تسته راوړ
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 له هرڅه وړاندې اړينه ده  ې لومړی استقراء و پېژنو!
د استقراء تعريف: امام غزالي رحمه هللا د استقراء تعريف په اړه داسې وايي: د 
يوې کلي مانا تندې د رېرو جزئياتو پلټنه ددې لپاره  ې هغوي کې حکم ترتسه 

او پر کلي پلی شي.
1
 

ټنې څخه پداسې تونه عبارت ده   ې بل ځای وايي: استقراء د جزئي امورو له پل
حکم پر هغه کلي پلی کړو  ې په يادو جزئياتو مشتمل وي. ید هغو

2
 

 د استقراء ډولونه 
 استقراء تندې دوو رولونو ته ويشل کېږي:

تامه استقراء: هغې ته ويل کېږي  ې له علمي او څېړنيز پلوه د بحث وړ  -۴
ونه شامل شي  ې هېم فرد ترې مو وع حکم چولو جزئياتو د کلي ته پداسې ت

بهر پاتې نه شي او د کلي حکم په چولو جزئياتو د هغه يوشان پلی شي.
3
 

ناقصه استقراء: هغې ته ويل کېږي  ې له علمي او څېړنيز پلوه د بحث وړ  -۲
مو وع حکم چولو جزئياتو د کلي ته شامل نه شي  بلکې په هغې کې نمونې د 

اتې جزئيات د هغوي په وسيله پرې قيای اعتبار وړ وي پداسې تونه  ې پ
کېږي.

4
 

 د استقراء دلیل والی )حجیت(
تامه استقراء پرته له کوم مخالفت څخه حجت او دليل دی  ځکه کله  ې حکم د 
يو  شي چولو غړو ته په تفصيل سره ثابت شو  نو هرومرو په اجمالي تونه چولو 

څخه  ې په هغې کې اختالف  افرادو د کلي ته ثابت دی  پرته له ناقصې استقراء
دی  ځکه ناقصه استقراء کې شونې ده  ې ځينې غړي د کلي له حکم څخه بهر 
پاتې شي او مخالف حکم خپل کړي   ې په دې بنسح ناقصه استقراء غال  

نمان افاده کوي.
5
 

او د تامې استقراء په اړه لکه څرن ه  ې امام غزالي رحمه هللا وايي  تامه 
تو لپاره وړ او دليل ده  په خالف د ناقصې  ې هغه د ظني استقراء د قطعيا

فقهياتو لپاره وړ او دليل ده  هغه وايي: که استقراء  ېرته تامه وه  د قطعياتو 
لپاره وړ او دليل ده او که  ېرته تامه نه وه  نو د فقهياتو لپاره وړ او دليل ده  

                                                 
1
 .۴۱۸ونوره! معيار العلم  الغزالي    

2
 .۴/۴۱۳المستصفی    

3
 .۲۳۲طرق الکشف عن المقاصد    

4
 .۴۱۱-۴۱۳ وابط المعرفة    

5
 .۲۱۱تيميمة   ونوره! المقاصد عند ابن  



 قضاء داسالمی شریعت موخي)مقاصد(

 

62 

 

 

 

نمان دا کېږي  ې  ه سره برابر شي نو غال عځکه کله  ې اکوريت په يوه نو
نور به هم همدا شان وي.

1
 

هللا له انده  استقرائي موخې د قطعي ځان ړنې څخه  ةخو د امام شاطبي رحم
برخمنې دي  هغه که د تامه استقراء او يا ناقصې استقراء په وسيله ثابتې شوې 
وي  هغه د نورو اصولينو سره دا خبره نه مني  ې ناقصه استقراء غال  نمان 

کوي.افاده 
2
 

هغه وايي: دا خو تزمي نه ده  ې حکم دې چولو شته غړو او هغو ته شامل شي 
 ې شونې ده پېدا شي  بلکې بسنه کوي  ې يوه مانا دې له مانانانو او يا دې يو 
ارزښت له ارزښتونو څخه د شارع مقصود او د هغه تسته راوړنه او يا د هغه 

اتو د هغه کې لټول شوی وي.رې والی دې په رېری حکمونو او تصرفيڅخه ل
3
 

او هغه موخې  ې په استقراء سره ثابتېږي د اسالمي شريعت د سترو او عامو 
موخو څخه شمېرل کېږي او هغه موخې  ې د نورو ترو په وسيله ثابتېږي  
هغه په غالبه تونه جزئي موخې دي  ې د يو حکم او يا يو ن  پورې تړاو 

لري.
4
 

له خوا يو هم معنوي استقراء ده   ې د امام شاطبي د استقراء له رولونو څخه: 
معنوي استقراء د رېرو هغو دتيلو غوښتنه ده  ې په يې ابتکار شوی  هغه وايي:

و موخو لپاره په مختلفو بابونو کې راغلي  فو رولونو او کلمو سره د مختلفمختل
تېرو  خو په يوه مانا د مانانانو کې سره داسې  نډ دي   ې يو بل بشپړوي او

يقين او قطعيت ته رسوي   هدتيلو باندې داسې تکيه کوي   ې لوستونکی هغ
 ې په کومه مانا کې سره دغه دتيل نډ دي هماغه د شارع موخه ده.

5
 

ياده استقراء په هللا وايي: ةهمدا رن ه  د معنوي استقراء په اړه امام شاطبي رحم
غو دتيلو سره ثابتېږي  ې يو يو ځان ړي دليل سره نه ثابتېږي  بلکې په رېرو ه

بل ته مضاف او مختلفې موخې ولري  پداسې تونه  ې له چولو څخه يو داسې 
 امر په تی راشي   ې دا چول دتيل سره پرې راچول شي....

 ې په دغسې قواعدو کې خلکو د شارع موخو د اثبات په اړه په کوم ځان ړي 
..دليل او ځان ړې ترې  ارې باور نه دی کړی..

6
 

                                                 
1
 .۴/۴۱۳المستصفی    

2
 .۳۴۳-۳۴۲ونوره! نظرية المقاصد  الريسوني    

3
 .۲۲۶-۲۲۳طرق الکشف عن مقاصد الشارع    

4
 .۳۲مقاصد الشارع  عبد العاطي    

5
 .۲۶۱ـ۲۶۳طرق الکشف عن المقاصد    

6
 .۸۲-۲/۸۴الموافقات    
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هللا په اند معنوي استقراء د تواترو له رولونو څخه شمېرل  ةد امام شاطبي رحم
کېږي  هغه وايي: له معتبرو دتيلو څخه يو هم د هغو ظني دتيلو چول ه ده  ې 
د يوې واحدې مانا په تسته راوړلو سره بريالي او قطعيت افاده کړي  ځکه کوم 

الف کې نشته  نو د همدې يووالي قوت  ې په يووالی کې شتون لري په اخت
تمله تواتر قطعيت افاده کوي   ې معنوي استقراء يي يو له رولونو څخه ده.

1
  

 د استقراء ځایونه )موارد(
 د استقراء ځايونه او رنرونه په تندې تونه دي:

استقراء د حکمونو د علتونو هغه چول ه ده  ې يو ځان ړی حکمت په نوته  -۴
ترڅو زموږ علم پرې راشي  ې همدا حکمت شرعي موخه  کوي په داسې تونه

او شارع د يادو حکمونو په وسيله د هغې د تحقق هڅه کړې.
2
 

 
 

 :ې په الندې توګه ستاسې مخ ته ږدود یادې استقراء نمون
عن عليه وسلم  هللاصلی  نهی رسول هللا »الف: په حديث شريف کې راځي: 

ة بيعتين فی بيع
3

ملسو هیلع هللا یلص په يوه بيعه کې له دوو بيعو څخه منک   ژباړه: رسول هللا «
 کړې.

پدې مانا  ې يو څوک  ا ته ووايي: که دغه جنس په نغدو اخلې په سل روپو او 
که په پور يې اخلې په دوه سوه روپو دی   ې له داسې بيعې څخه په پورته 

 حديث شريف کې منک راغلې ده.
عن بيک  بي صلى ّللاد عليه وسلمالن نهى»ب: په حديث شريف کې راځي: 

العربان
4

   ژباړه: نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص له عربان بيعې څخه منک کړې.«
عربان په اوسنو اصطالط کې بيعانې ته ويل کېږي  پدې مانا  ې مشتري بايک 
ته يوه اندازه روپو پېشکي د مبيعې له قيمت څخه ورکړي او ورته ووايي: که 

اخېستله دا روپو په قيمت کې شمار کړه او که  ېرته مې  ېرته مې مبيعه و
پرېښودله  نو پېشکي دې ستا شي   ې له داسې بيعې څخه په پورته حديث 

 شريف کې منک شوې.

                                                 
1
 .۴/۲۸مخکنو مرجک    

2
 .۴۱۴  مقاصد الشريعة  تبن عاشور  

3
سنن الترمذي  کتاب البيوع عن رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص  باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة  رقم الحديث:   

 .۱۶۳۲  وقال الترمذي حديث حسن صحيح. و سنن النسائي  کتاب البيوع  رقم الحديث: ۴۲۳۴
4
و سنن أبي داود  . ۴۲۸۴ن  رقم الحديث: موطآ امام مالک  کتاب البيوع  باب  ما جاء في بيک العربا  

 .۳۳۱۲کتاب األجارم  رقم الحديث: 
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نهی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص عن بيک الحصام و عن بيک »ج: حديث شريف کې راځي: 
الغرر

1
 ناچي او د دوکې له بيعې څخه منک کړې. رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص د  ژباړه:«

د ناچي بيعه  پدې مانا  ې  ې يو څوک  اته ووايي: زه دا ناچې واروم  ې 
کومه جامه پرې ول ېده هماغه ستا په لس روپو شوه او داسې نور صورتونه هم 

 لري....
او د غرر بيعه لکه په سيند کې د ک  خرڅول يا په هوا کې د مرغه خرڅول او 

 ور صورتونه....داسې ن
  ې پورته حديث شريف کې له دواړو څخه منک شوې.

نهی عن بيک الومار قبل بدو صالحها»د: حديث شريف کې راځي: 
2

  ژباړه: «
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص په ونو کې د هغو ميوو له بيعې څخه منک کړې  ې ت پخې شوې 

 نه وي.
ل شوې او په يادو حکمونو کې د استقراء له ترې  ې دغه پورته بيعې ولټو

علتونه ولټول شول  سره له دې  ې د هر حکم ځای او مورد جال دی  اما په يو 
عنصر کې سره چول شريک دي  ې هغه خلکو ته د تاوان نه رسول دي  نو 
ځکه اسالمي شريعت ددغې رول بيعو څخه منک کړې او دا موږ ته په رانه 

رې کول او باطلول دي.يه د تاوان لکوي   ې د اسالمي شريعت له موخو څخ
3
  

استقراء د حکمونو د دتيلو له هغې چول ې څخه عبارت ده  ې په يوه علت  -۲
کې په داسې تونه سره شريک وي   ې زموږ علم په دې راولي  ې همدغه 

علت د شارع مقصود دی.
4
  

 د یادې استقراء نمونې په الندې توګه ستاسې مخ ته ږدو:
 له احتکار څخه منک کړې  پدې مانا  ې يو څوک دې غلې الف: نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص

دانې ددې لپاره ځان سره وساتي ترڅو بازار کې قحطي راشي او نرخونه لوړ 
 شي.

ب: نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص د )تلقي الرکبان( څخه منک کړې  دا مانا  ې خلک دې د سورو 
راولې نه ورځي  ترڅو ترې مالونه د ښار خلکو مخې ته  ې کاروانونه ښار ته 

له نرخ څخه ارزانه واخلي او يا دې خپل مالونه پرې د ښار له نرخ څخه په لوړ 
 نرخ خرڅ کړي.

                                                 
1
 .۴۳۴۳صحيح مسلم  کتاب البيوع  باب بطالن بيک الحصام و البيک الذی فيه غرر  رقم الحديث:   

2
و صحيح . ۴۸۱۲الموطأ  کتاب البيوع  باب النهي عن بيک الومار حتی يبدو صالحها  رقم الحديث:   

 .۴۱۸۲کتاب الزکام  باب من باع ثماره أو نخله أو ار ه أو زرعه  رقم الحديث: البخاري  
3
 .۳۱۲-۳۱۴ونوره! طرق الکشف عن مقاصد الشارع    

4
 .۴۱۲مقاصد الشريعة  تبن عاشور    
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ج: نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص له دې څخه هم منک کړې  ې ښاري شخ  دې بانډه  ي لره 
الونه په  زادانه مالونه خرڅ کړي  بلکې بانډه  ي دې پرېښودل شي ترڅو خپل م

 تونه خرڅ کړي.
د: نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص له دې څخه هم منک کړې  ې طعام دې وړاندې له قبضولو څخه 

 خرڅ شي.
په پورته نمونو کې له استقراء او پلټنې څخه موږ ته جوتېږي  ې شارع په 

هغه ښارونو کې د خوراکي توکو په اړه غواړي په خلکو  سانتيا راولي او هره 
کړنه منک کړي  ې د احتکار په څېر په خلکو باندې سختي او نرخونه لوړوي  

په چوله کې موخه داده  ې خلکو ته بايد زيان و نه رسېږي.
1
 

و چول ه ده  ې په يوې مانا کې سره نډ وي  پداسې صاستقراء د هغو نصو -۳
تونه  ې زموږ علم په دې راشي  ې همدا مانا شرعي موخه ده.

2
 

 :ې په الندې توګه ستاسې مخ ته ږدواستقراء نمون د یادې
رې يالف: هللا هلالج لج هور لري  ې پر خپلو بندنانو  سانتيا راولي او تکليف ترې ل

يدُ  ﴿ کړي  په همدې اړه فرمايي: ُ  يُرِّ يدُ بُِّكمُ اْلعُْسرَ ّللاه ُِّكمُ اْليُْسَر َوَت يُرِّ ﴾ ...ب
3

  
يا راوستل غواړي  سختي راوستل نه غواړي.ژباړه: هللا هلالج لج پر تاسې  سانت

4
 

ُ ﴿ب: يدُ ّللاه دَف َعْنُكْم...يُرِّ ﴾ أَْن يَُخفِّ
5

  ژباړه: هللا هلالج لج غواړې له تاسې څخه بار سپک 
کړي.

6
 

ُ نَفسبا إِّتد ُوسعَها... ﴿ج:  دُف ّللاه ﴾ت يَُكلِّ
7

  ژباړه: هللا هلالج لج هېم شخ  ته د هغه له 
متوجه کوي.وسې پورته مسؤليت نه 

8
 

رې کول دي   ې همدا ي سانتيا راوستل او د سختو لپورته چولو يتونو کې موخه 
 د اسالمي شريعت له سترو موخو څخه شمېرل کېږي.

استقراء ديته هم ويل کېږي  ې صحابه کرامو ر ي هللا عنهم  د نبي کريم  -۱
لېده  ې همدا تشريک ده  ملسو هیلع هللا یلص کړنې ليدلې او له هغوي څخه يې داسې علم حاص

 ې په دې  اره کې چول ليدونکي سره يوشان و.
9
 

                                                 
1
 .۴۱۲و مقاصد الشريعة  . ۳۱۱طرق الکشف عن مقاصد الشارع    

2
 .۳۲۱طرق الکشف عن مقاصد الشارع    

3
 .۴۸۳البقرم/  

4
 د قر نکريم چکي په چکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

5
 .۲۸النساء/  

6
 د قر نکريم چکي په چکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

7
 .۲۸۶البقرم/  

8
 د قر نکريم چکي په چکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

9
 .۴۱۱مقاصد الشريعة  تبن عاشور    
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 د استقرائي موخو نمونې
د لته د ابن عاشور رحمه هللا له انده غواړم  د استقرائي موخو نمونې په تندې 

 تونه ستاسې مخ ته کيږدم:
الف: په حديث شريف کې له دې څخه منک راغلی  ې يو څوک دې د خپل ورور 

که باندې مرکه وکړي او يا دې د هغه په بيعه باندې بيعه وکړي  پدې مانا په مر
که يو  ا په کومه جلو باندې مرکه کړې وه او هغه ته يې ځواب نه و ورکړی  
نو بل څوک دې پر هغې جلو باندې مرکه نه کوي  همدا راز که يو  ا کوم شی 

کې دې بل شخ  ځان  ده  ې منځبايک سره يې نرخ روان و  روا ن اخېسته او له
د هغې شي اخېستلو ته وړاندې کړي  دلته موخه دا ده  ې کوم مسلمان ورور ته 
نټه رسېږي موږ بايد دومره وحشت و نه کړو  ې مخه يې بنده کړو  خو ددې 
ترشا يو بله ستره موخه پټه ده  ې هغه د اسالمي ورورولو دوام دی   ې په 

 ې لومړی مرکه کوونکی او داسې کړنو سره له منځه ځي  نو ترڅو 
اخېستونکی له خپل قصد څخه نه وي تېر شوی بل  اته جواز نشته  ې ځانته يې 

وغواړي.
1
 

ب: د  زادۍ خپرول د اسالمي شريعت له موخو څخه شمېرل کېږي  پدې اړه 
ابن عاشور رحمه هللا وايي: کله  ې په استقراء سره موږ ته دا خبره ثابتېږي 

ښکاره ده  ې  تصرفاتو کې واک ورکړی  نو و ته په ې شارع خپلو بندنان
 اسالمي شريعت د  زادې لټه او مالتړ کوي.

هللا وايي: د اسالمي  ةج: د  سانتيا او نرمو موخو په اړه ابن عاشور  رحم
شريعت استقراء په دې دتلت کوي  ې د  سانتيا او نرمي د دين له موخو څخه 

دي.
2
 

خه د أمت نظم ساتنه او د هغې اصالط کول د: د اسالمي شريعت څخه عامه مو
دي په اصالط د انسان سره   ې له دې موخې څخه د مصلحتونو په جلبولو او د 

رې کولو سره  تعبير شوی دی  ابن عاشور رحمه هللا په دې اړه وايي: يفساد په ل
ددغې دتيلو له عاموالي څخه موږ ته دا خبره يقيني کېږي  ې اسالمي شريعت 

ونو تسته راوړل او د فساد له منځه وړل غواړي او دا په اسالمي د مصلحت
شريعت کې يو ه کلي قاعده ده.

3
 

هـ: د حاکمانو له نصبولو څخه د شارع موخې په اړه ابن عاشور رحمه هللا وايي: 
د اسالمي شريعت په کړنو کې له استقراء څخه ثابته ده  ې حاکمان ددې لپاره 

                                                 
1
 .۴۱۲بن عاشور  مقاصد الشريعة  ت  

2
 .۲۲۱مخکنو مرجک    

3
 .۲۲۳مخکنو مرجک    
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په برابره تونه سمبال  عدل قايم او شرعي  نمارل کېږي  ې د أمت  ارې
حکمونه پرې پلي کړي.

1
 

 
 
 

                                                 
1
 .۱۱۳مخکنو مرجک    
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 «واثق»قضاوتمل نجم الدین 

 

  بررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقدبررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقد
 قسمت اول

 فهرست:

 36 ................................................................................................ مقدمه

 ديتمه - اول فصل

 10 ...................................................  ن یخيتار ۀشنيوپ ابتين مفهوم:اول مبحث

 10 .......................................................................... ابتين مفهوم:اول مطل 

 11 ................................................................ ابتين یخيتار ۀنيشيپ:دوم مطل 

 10 ..........................................  ن به مربوط وقواعد ابت  ثارين انواع:دوم مبحث

 10 ........................................................................... ابتين انواع:اول مطل 

 14 ................................................................................ تعهد ليدرتبد ابتين

 14 .............................................................................. ابتي ثارن:دوم مطل 

 11 ................................................ عقد طرف و ندهينما به نسبت ابتين  ثار:اول

 16 ................................................. عقد طرف و لياص به نسبت ابتين  ثار:دوم

 16 ......................................................... ابتي ثارن به قواعدمربوط:سوم مطل 

 12 ...........  ن ديفوا و ابتين تحقق نائ  شروط یها تيصالح حدود نييتع:مسو مبحث

 12 .................................................  ينا یها تيصالح حدود نييتع:اول مطل 

 12 .................................................................. ابتين تحقق شروط:دوم مطل 

 61 ........................................................................... ابتين ديفوا:سوم مطل 

 مقدمه
ور ي لنا اإلسالم دينا أحمده  علينا النعمة  موأتم الحمد هلل الذي أکمل لنا الدين 

د أن دمحمابعبده تعالی و أشکره و أشهد أن ت إله إت هللا وحده ت شريک له وأشه
بإلی هللا بإذنه و سراجا  ورسوله بعوه هللا بين يدي الساعة بشيراب  و نذيراب و داعيا

منيرا أرسله إلي النای کافة ليخرج من شاء من عبادالعباد إلي عبادم رب 
سالم ومن  يق الدنيا إلي سعة الدنيا اإلالعباد ومن جور األديان إلي عدل 

األمانة وجاهد في هللا حق جهاده حتی أتاه اليقين صلی واآلخرم بلي الرسالة وأدي 
ب کويرا.   هللا عليه وعلی  له و أصحابه وسلم تسليما

مبحااث  فصاال دارای مباحااث وهاار اياان تحقيااق دارای يااک مقدمااه پنا فصاال هاار
حس  فروعات مو وع دارای مطالا  متعادد ومطالا  حااوی نقااط مختلفای مای 
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پيشانهادات نياز باه اهال  جماک بنادی گردياده و ذکر اهم نتايا د.بحث در اخر بانباش
 :شودکه طوراختصار ذيالب بيان می گردد علم ومراجک مربوطه ارائه می 

 تمهيد -فصل اول
دراين فصل سه مبحث ذکرگرديده که هرمبحث  ن حاوی مطالا  متعادد باوده کاه 
هرکدام مطال   ن  منطبق باه  ارورت محتاوا تقسايم گردياده اسات کاه درمبحاث 

نۀ تااااريخی  ن درمبحاااث دوم:اناااواع نيابت  ثاااار وقواعاااد يهاااوم نيابت پيشااااول:مف
مربااوط بااه  ن ودر مبحااث سااوم:تعيين حدودصااالحيت هااای نائ  شااروط تحقااق 
نيابت وفوايد ن ازبعدفقهی حقوقی وقوانين نافذه کشور مورد کنکا  وبحث قارار 

 داده شده است.
 

 وتيت - فصل دوم
هرمبحاث حاايز مطالا  متعادد مای باشاد  اين فصل هم حاوی ساه مبحاث باوده کاه

وهرمطل  نسبت به  رورت حال به انواع واشکال مختلف منقسيم گرديده اسات 
که درمبحث اول:مفهوم وتيت رابطۀ وتيت باعقد وتفااوت  ن بااهليت درمبحاث 
دوم:انواع ترتياااااا  وشاااااارايط وتياااااات ودرمبحااااااث سااااااوم صااااااالحيت وجاي  

لياء انتهااای وتياات واعاااد   ن.از دور اولياء ساال  محدوديت وتعطياال وتياات او
 نمای فقهی وقوانين نافذه کشور مورد بحث وهمه جانبه صورت گرفته است.

 وصايت - فصل سوم
همچنين اين فصل دارای سه مبحث بوده که هرمبحث  ن حايز مطال  عدياده مای 
باشااد کااه نظربااه  اارورت تقساايم هاار مطالاا  تحاات شااماره هااای خاصاای تقساايم 

اول:مفهوم وصايت فرق وصايت و وتيت انواع ارکان شاروط  گرديده.درمبحث
واوصااااف وصاااايت مبحث دوم  ن دربااار گيرناااد  رد وصاااايت درزماااان حياااات 

صاااالحيت ومکلفيااات هاااای وصااای و مبحاااث ساااوم  موصااای احکام تصرفات  ثار
شامل: اامانت اجرای)مؤياادات(احکام مربااوط بااه وصااايت عزل وصاای وانتهااای 

وانين نافذه کشور ماورد بحاث ومداقاه قارار داده وصايت.از ابعاد فقهی حقوقی وق
 شده است.

 قيموميت - فصل  هارم
اين فصل حاوی دو مبحث باوده کاه هرمبحاث  ن باه مطالا  متعادد تقسايم گردياده 

مختلفاااای ماااای باشااااد.که درمبحااااث اول:مفهااااوم نکااااات کااااه هرمطالاااا  حاااااوی 
قايم تکااليف وتصارفات  قيموميت تفاوت  ن باوتيات و وصايت شرايط اوصااف 

 و درمبحث دوم  ن اشخاصی که تحت قيموميت قارار مای گيرند  امانت اجارای
 عمل قيموميات وانتهاایجهت نظارت از)مؤيدات(مربوط به قيموميت تعيين ناظر

 مورد بحث همه جانبه فقهی وحقوقی قرار گرفته است.قيموميت 
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 وکالت - فصل پنجم
ی مطالا  متعادد واين فصل شاامل ساه مبحاث اساسای باوده کاه هرمبحاث  ن حااو

مختلاااااف بياااااان گرديده کاااااه درمبحاااااث اول:مفهاااااوم  نکااااااتوتحااااات مطالااااا  
وکالت سيرتاريخی مشروعيت موانک وکالت درمبحث دوم:انواع ارکان وشارايط 
وکالاات و درمبحااث سااوم:انعقاد وکالاات وشاارايط  ن  ثااار وکالاات بااه صااورت عااام 

کشااور مااورد وانتهااای عقااد وکالاات از ابعاااد شاارعی فقهی حقوقی وقااوانين نافااذه 
 بحث وهمه جانبه قرار داده شده است.

 نتیجه گیری وپیشنهادات
دراخير باذکر اهم نتائا جمک بندی گرديده وباارائه پيشنهادات به اهل علم 

 ومراجک مربوطه خاتمه می يابد.
 تمهید - فصل اول

 مبحث اول:مفهوم نیابت وپیشنۀ تاریخی آن
 مطلب اول:مفهوم نیابت      

و ناق  األهليت به سب  سل  و يا محدود شدن اهليت  نها نمی اشخاص عديم 
ب انجام دهند.بنابراين تزم است تا اعمال حقوقی  توانند اعمال حقوقی را اصالتا
اين اشخاص از طريق نيابت توسط ولی وصی وقيم  نها صورت پذيرد.از همين 

األهليت و شخ  ناق  »قانون مدنی در اين باره ُحکم می نمايد که: 41رو ماد 
فاقد  ن تابک احکام وصايت وتيت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بينی 

«شد  اين قانون می باشند
1

.عالوه براين اشخاص رشيد و کامل اهليت نيز ممکن 
( 504است پاره ای تصرفات را از طريق نيابت انجام دهند.زيرا به موج  ماد )

که قانون مخالف  ن  جواز دارد مگر اينعقد طور اصالت يا نيابت »قانون مدنی:
«ُحکم کرده باشد.

2
.از ن  اين ماده به خوبی استنباط می گردد که عقد طور 
اصالت يعنی:به صورت مستقيم توسط شخ  و يا نيابت طور غير مستقيم 
توسط شخ  ديگر برای يک شخ  مانند:عقد وکيل برای مؤکل عقد ولی 

له عقد قيم برای محجورعليه بسته  برای مولی عليه عقدموصی برای موصی
شود.انعقاد عقد توسط ولی وصی قيم و وکيل برای مولی عليه موصی 
له محجور عليه ومؤکل را نيابت در عقد می گويند که در ذيل معنای  ن را به 

 صورت مختصر مورد تحليل قرار می دهيم:

                                                 
 .41 ماد  25/20/2055(050.  وزارت عدليه.قانون مدنی جريده رسمی ) 1
 .504. همان ماد   2
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 اول:معنای لغوی
ردن وبه جای کسی امری درلغت به معنی کسی راجانشين وناي  خودک  نيابت

را انجام دادن جانشينی وقايم مقامی است.کسی که به نمايندگی ازديگری نيابت 
نه منوب عَ   ناي  وکسی که به نمايندگی از او نيابت صورت می پذيرد  می کند

ناميده می شود.
1
 

 دوم:معنای اصطالحی      
است.نيابت دراصطالط فقهی انجام دادن تصرفی به نيابت ازديگری 

2
  

 اما دراصطالط حقوقی تعاريف ذيل برای نيابت ارائه شده است:
نيابت عمل حقوقی است که به موج   ن يک شخ  به ديگری  (0

مانند:نيابت وکيل .اختيارمی دهدکه به نام او وبرای او عمل يا اَعمالی انجام بدهد
ازطرف مؤکل.
 3

 
نيابت عبارت است ازجايگزينی اراد  ناي  به جای اراد   (4
صيل درحالی که اثرحقوقی اين اراده به اصيل منتس  شود گويا اراد  خود او ا

است.
4

 
نيابت رابطۀ است حقوقی که به موج   ن ناي  می تواند به نام وبه  (9

قراردادی شرکت کند که  ثار ن به طور مستقيم دامن  حساب اصيل درانعقاد
گيراصيل می شود.

5
 

رابطه به تجديد  وجودندارد.ولی دردرقانون مدنی تعريف خاصی دربار  نيابت 
نيابت در دين وقتي اعتبار دارد که »دَين ازطريق نيابت  نين تذکربعمل  مده:

دائن تعهد شخ  غير را به پرداخت دَين به عوض مديون قبول نمايد اين 
«.امر تجديد دين به تغيير مديون شناخته می شود

6
 

تجديد دَين ازطريق نيابت برای که  شود ازن  اين ماده به خوبی معلوم می
 : روری است وجود سه شخ 

  (ُمني  عبارت ازمديونی است که شخ  ثالث را برای پرداخت دَين به دَاين2
 .ايدمناي  خودتعيين می ن

                                                 
الرازی.لساان دمحم بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين األنصااري الرويفعى اإلفريقى ابن منظور .  1
 .114 ص2جذيل واژه نيابت رب الع
هاـ 2015سالمی.الموساوعه الفقهيه الطبعاة الوانياة الکويتياة طبک الاوزارت اإل. وزارم األوقاف والشئون  2

 .15 ص 41  ج
 .115. لنگرودی دکتوردمحمجعفر جعفری.ترمينولوژی حقوق ص  3
 .22 ص 2. السنهوری احمد دکتورعبدالرزاق.الوسيط ج 4
 .212دور مقدماتی حقوق مدنی:اعمال حقوقی ص. کاتوزيان ناصر. 5
 . 204. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   6
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را جهت پرداخت دَين به  او اجنبی است که َمديون ناب عبارت ازشخ ( مُ 1
 .تعيين می نمايد ناي  خود داين

برای   شخ  اجنبی را  از داينی است که مديون (مناب لديه که عبارت0
 پرداخت دَين به وی تعيين می نمايد. 

بوده خواستم به دنباله مفهوم نيابت معنای عقد «نيابت درعقد» ون عنوان تحقيق
 را درروشنای ابعاد فقهی وقانونی بيان نمايم:

 در کت  فقهی عقد  نين تعريف گرديده:
نی:بستن محکم کردن وابرام  مده استعقد کلمۀ عربی است درلغت بمع»

1
. 

 ودراصطالط فقهاء:عقد به دو معنی:عام وخاص ذکر شده است:
عقد به معنی عام:هر قصد شخ  مبنی بر انجام يک فعل است اعم از  (0

اين که حدود  ن تنها به اراد  همان شخ  بدون دخالت اراد شخ  ديگر 
م در وجود  ن محتاج به صارد شده باشد مانند:ابراء وقف طالق ويمين وياه

اراد  ديگری باشد مانند:خريد وفرو  اجاره وکالت وغيره که نسبت به اين 
ب شامل تمام الزامات شرعی ميگردد و  اعقد به اين معنکلمۀتعريف عقد مطلقا

الزام می باشد.کلمۀمرادف 
2

 
عقد به معنی خاص:عبارت از ارتباط ايجاب با قبول از راه مشروع  (4

تعلق کالم يکی از »در محل ثابت می شود.يابه عبارت ديگر: بوده که اثر  ن
عاقدان به شخ  مقابل از راه مشروع بوده به طريقۀ که اثر  ن درمحل 

اين تعريف در بين فقهاء شايک است ودر تکلم هم از مفاد همين «.ظاهرگردد
تعريف استفاده می شود.

3
 

  نين تعريف شده است: درقانون مدنی افغانستان عقد
قد عبارت از توافق دو اداره است به ايجاد ياتعديل يانقل ياازاله حق درحدود ع»

«احکام قانون
4
. 

 مطلب دوم:پیشینۀ تاریخی نیابت       
يکی از نتايا مهم اصل حاکميت اراده اين است که هر شخ  تنها به 

 روميان  نان به اين اصل پای بند بودند که انجام معامله اراد خويش ملتزم شود.
را به وسيله نماينده نيز نمی پذيرفتند در حقوق ُروم  ثار اراد  نماينده 

يل قرار گيرد.پس برای توجيه ق نمی رار ـتوانست به طور مستقيم بر عهد  اَصِّ

                                                 
ذيااال واژه .لساااان العرب دمحم بااان مكااارم بااان على أباااو الفضااال جمال الدين األنصاري ابااان منظاااور  . 1
 .104 ص1جعقد
 .400 ص4. الدکتوروهبة الزحيلی.الفقه اإلسالمی وادلته الطبعة الرابعة دمشق:دارالفکر ج 2
 .400 ص4جهمان .  3
 .421. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   4
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د به نام و ـد که عقـردنـل می کـدادهايی که به نيابت انجام می شد  نين تحلي
شی از  ن را به اصيل واگذار ولی او بايدحقوق نا  حساب نماينده بسته می شود

کند و در برابر اين انتقال اصيل به عهده می گيرد که برائت ذمۀ نماينده را از 
تعهد های ناشی از عقد به دست  ورد.حقوق دانان رومی هيچ گاه اصل نسبی 

بودن کامل قرار دادها را رها نکردند.
1
 

اصيل و طرف  ولی به حکم  رورت اصالحاتی در  ن  وردند که رابطه ميان
قرارداد را ساده ترسازد و امکان طرط دعاوی مفيد بين  ن دو را به وجود 
 ورد.از اين زمان است که مفهوم نيابت به عنوان يک ابزار فنی در جهان حقوق 

واسطه را  شپديدارشد ولی در حقوق ُروم سرانجام نيز پذيرفته نشد که ناي  نق
 ن اصيل و طرف عقد ايجاد می شود.دارد و رابطه حقوقی به طور مستقيم بي

در فقه از همان  غاز انجام معامله به نيابت پذيرفته شده است.نيابت در 
همۀاعمال حقوقی جز  نچه مباشرت در  ن شرط است پذيرفته شد و رجوع 
مستقيم طرف قرارداد به مؤکل و امکان دعوی مؤکل بر کسی که به نيابت او 

 ثار نيابت قرار گرفته استطرف معامله قرار گرفته است از 
2
. 

– 504فته وازمواد)يرنيز نيابت را پذ2055وقانون مدنی افغانستان مصوب سال
 .است نموده و ک  ن بار  در معين احکام(542

 
 مبحث دوم:انواع نیابت،آثار وقواعد مربوط به آن

 مطلب اول:انواع نیابت       
نيابت

3
 است:از حيث مبنی و سب  به سه دسته تقيسم شده 

( نيابات تعاقاادی ياا عهدی:کااه در  ن شاخ  بااه ميال و اراد  خااويش باه ديگااری 2
صالحيت می دهد تا عمل حقوقی را بنام و به حساب او انجام دهد.مانناد:نيابت از 

 طريق وکالت.

                                                 
( تصارفات وحاوادث حقوقی انواع تنفياذ انتهاءواثبات وجيباه  اپ 2. عبدهللا.نظام الادين.حقوق وجايا ) 1

 .66هـ   ص 2025پنجم انتشارات سعيد 
نتشاااار  اپ کاتوزيان ناصااار.حقوق مااادنی قواعاااد عماااومی قااارار داد ها انتشاااارات شااارکت ساااهامی ا. 2

 .222ناصر کاتوزيان.دور  مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی صو.50ص  1هـ   ج 2060ششم 
 (.1( اختيار يا انتخابی.2.از نظر فقهاء نيابت به دو نوع است:  3
  شرعی يا قانونی.نيابت انتخابی: و  ن عبارت از نيابت است کاه در  ن شخصای اختياار کااری

ر يک توافق و تعهد برای نائ  تفاويا ميکناد  تاا  نارا بناام او وباه حسااب وی را با اراده خود به و در اث
 انجام دهد.

  نياباات شاارعی يااا قااانونی: و  ن عبااارت از نيااابتی اساات کااه بااه موجاا  حکاام شاارع يااا قااانون
مصاطفی احماد الزرقا.المادخل )شخصی به نيابت از ديگری مسؤليت اجرای امری را عهده دار شده باشد.

 (.13  ص 1والنشر والتوزيک دمشق ج  دارالفکرللطباعةالفقهی العام 
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(نيابت قانونی:در اين نوع نيابت قانون بعضی را نايا  بعاا ديگار تعياين مای 1
يااد مای شاود.مانند:وتيت پادر بار فرزنادان «وتيات»کند که در اصطالط فقه بنام

 صغير .
( نياباات قضااائی:که ريشااۀ اياان نياباات نيااز ُحکاام قااانون اساات و اراد  اصاايل در 0

ايجاد  ن نقشی ندارد.يعنی اختيار انتخاب نائ  باا محکماه اسات و از هماين جهات 
قايم  نيابت قضائی ناميده می شود.مانند:نيابت امين در ادار  اموال غايا  ياا نيابات

و اموال  ن.«وتيت قا ی»اشخاص محجور ويا نمايندگی محکمه بر متهمين
1
 

 نیابت درتبدیل تعهد      
درصورتی که مني  َمديون مناب لديه باشد ولی مناب مديون مني  نباشد 

وهرسه برتبديل دَينی که مناب لديه بر ذمۀ مني  دارد  ويامديون مني  باشد 
فق نمايند به گونه ای که مناب قبول کندکه مديون ازطريق تبديل مني )مديون(توا

مناب لديه به جای مني  باشد نيابت در نين حالتی به نام نيابت کامل ناميده 
شود.زيرا اين نوع نيابت متضمن تبديل تعهد به تغيير مديون  می

است.اما درصورتی که ناي  متضمن تبديل تعهدازطريق تغييرمديون 
لديه باقی بماند وداين)مناب لديه(به عوض يک مديون نباشد ومني  مديون مناب 

گونه ای که مني  مديون اصلی ومناب  گردد بهدارای دومديون)مني  ومناب(
.زيرا در نين شود  نيابت به نام نيابت ناق  ياد می گردند  مديون جديدتلقی

نيابت ذمۀ مني )مديون اصلی(به صورت کامل دربرابرمناب لديه)داين(بری 
د.نمی گرد

2
     

 مطلب دوم:آثارنیابت          
اثر نيابت کامل با اثر نيابت ناق  فرق دارد

3
 اول اثر نيابت کامل و سپس نيابت 

 ناق  را ذيالب بالترتي  مورد مطالعه قرار می دهيم:
( اثرنيابت کامل:در تبديل تعهد موج  يک سلسله  ثار می گردد که برخی  ن 2

ناب)مديون اصلی و مديون خی متوجه به مني  و مُ متوجه ُمني  و َمناب لديه بر
جديد يا ناي (و برخی نيز متوجه مناب لديه و مناب)داين و مديون 

 گردد که هريک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهيم: اصلی(می
اثر نيابت نسبت به مني  و مناب لديه در نيابت کامل:در صورتی که نيابت  -2

تبديل تعهد موج   عهد از طريق تغيير مديون تبديل شود ت کامل باشد يعنی 
 گردد. انقضای ذمه و بری شدن ذمه مني )مديون اصلی(می

                                                 
 .11 ص41.الموسوعه الفقهيه الکويتيه ج 1

(تصااااارفات وحاااااوادث 2.عبااااادهللا نظام الدين.شااااارط قاااااانون مااااادنی افقغانساااااتان:حقوق وجايااااا ) 2
 .411 ص 2حقوقی انواع تنفيذ انتهاء واثبات وجيبه ج 

 .412و 416 ص  2. همان ج 3
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اثر نيابت نسبت به مني  و مناب)مديون اصلی و مديون جديد يا ناي (:در  -1
)ناي (مديون مني )مديون اصلی(نباشد و پرداخت ديَن مناب  صورتی که مناب

يه به عهده بگيرد می تواند از طريق دعوی شخصی به را در برابر مناب لد
مني )مديون اصلی(از طريق دعوی شخصی يعنی:وکالت در صورتی که نيابت 

دعوی پرداخت بدون سب   باشد به دعوی فضالت واز طريق تفويا مني  
مراجعه نمايد.باوجود اين رجوع مناب يا مديون جديد منوط بر اين است که وی 

ه داين يا مناب لديه قصد تبرع نداشته باشد.بنابر اين در در پرداخت دين ب
صورتی که مناب قصد تبرع داشته باشد نمی تواند بر مني  رجوع نمايد.اما در 
صورتی که مناب مديون مني  باشد و نيابت را قبول نمايد قبول وی بيانگر 

راجعه  داين می تواند بر ناي  متبديل دين از طريق تغير دادن است.بنابر اين
 د.اما نمی تواند بر مديون اصلی مراجعه نمايد.نک
اثر نيابت در تبديل تعهد نسبت به مناب)داين و مديون اصلی(:تبديل تعهد از  -0

طريق تغيير مديون در نيابت کامل موج  ايجاد تعهد جديد نسبت به مناب در 
برابر مناب برابر مناب لديه می گردد که اين تعهد قايم مقام تعهدی که مني  در 

لديه داشت قرار می گيرد.روی همين دليل مناب لديه می تواند بر مناب بر 
مبنای اين تعهد مراجعه نمايد.در صورتی که مناب لديه مناب را معسر بيابد و 
اعسار در وقت نيابت نيز وجود داشته باشد ابطال تجديد و رجوع مناب لديه بر 

 د.مني  بخاطر پرداخت دَين اصلی جواز دار
اما در صورتی که اعسار بعد از نيابت حادث گردد اثر اين اعسار را مناب لديه 

که  ن را  تواند بر مني  مراجعه نمايد مگر اين شود و بنابر اين نمی متحمل می
حين قبول نيابت شرط گذاشته باشد.در صورت رجوع مناب لديه بر مناب در 

فاعی که می تواند بر عليه مني  تواند در برابر داين به د تعهد جديد مناب نمی
بخاطر دينی که مني  بر وی دارد متوسل شود پردازد.زيرا بين اين دين و بين 
تعهد جديدی که بر ذمۀ مناب برای مناب لديه ايجاد گرديده است رابطه وجود 
ندارد  را که تعهد جديد تعهد جدا از تعهدی است که مني  بر ذمۀ مناب 

(مجلة األحکام  032(قانون مدنی که ترجمه ماد )205 )دارد.روی همين دليل ماد
اين صحيح است گر ه تعهد او تعهد ناي  در برابر دَ »است تصريح می نمايد که:

در برابر مديون باطل يا قابل دفک باشد.در اين صورت ناي  تنها به مديون حق 
«رجوع را دارد.

1
. 

له  ثار می گردد که ( اثرنيابت ناق :نيابت ناق  نيز موج  ايجاد يک سلس1
برخی  ن متوجه مني  و مناب لديه برخی متوجه مني  و مناب و برخی نيز 

                                                 
 .205ن مدنی ماد  . وزارت عدليه.قانو 1
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متوجه مناب لديه و مناب می گردد که هر يک راذيالب به صورت جداگانه مورد 
 مطالعه قرار می دهيم:

اثرنيابت ناق  بين مني  و مناب لديه:در نيابت ناق  مني  مديون مناب  -2
که مناب تعهد جديدی را  اند و ذمۀ ُمنيب  بری نمی گردد مگر اينلديه باقی می م

که خود مني  تعهد اصلی را  که مني  در برابر مناب لديه دارد ايفاء نمايد يا اين
که مناب لديه بر ذمۀ او دارد ايفاء نمايد.به مجردی که يکی از مناب و يا مني  

می گردند.بنابر اين مناب لديه می دَين را به مناب لديه ايفاء نمايد ذمۀ  نها بری 
تواند هم به ُمني  و هم به َمناب جهت پرداخت دين مراجعه نمايد.

1
 

اثر نيابت ناق  نسبت به مني  و مناب:هرگاه دَين سابقه ميان مني  و مناب  -1
که  وجود نداشته باشد و مناب )ناي ( مديون مناب لديه گردد و دَين را قبل از اين

مناب لديه( پرداخت نمايد می تواند بر مني  بر مبنای مني  به داين )
که قصد تبرع رانداشته  وکالت فضالت ويا پرداخت بدون سب  مشروط براين

باشد مراجعه نمايد.اما در صورتی که مناب مديون مني  باشد و تبديل تعهد را 
بر از طريق تغيير داين داشته باشد ذمۀ او در برابر مني  بری گرديده و در برا

پرداخت نمايد نمی  مناب لديه مشغول می گردد.پس اگر دَين را به مناب لديه
تواند بر مني  مراجعه نمايد.همچنين در صورتی که مني  دَين اصلی را به 
مناب لديه پرداخت نمايد می تواند بر مناب جهت دريافت دَينی که بر ذمۀاو 

رابر مناب لديه بری دارد مراجعه نمايد.زيرا در اين حالت ذمۀ مني  در ب
گرديده و تبديل تعهد فسخ می گردد و در نتيجه دَينی که مني  بر ذمۀمناب داشت 

َعود می نمايد.
2
 

اثر نيابت ناق  نسبت به مناب لديه و مناب در نيابت ناق :در صورت  -0
قبول نيابت پرداخت دين توسط شخ  ثالث مناب مديون جديد مناب لديه تلقی 

حاتت داين دارای دو مديون می گردد:مديون اصلی که می گردد.در  نين 
عبارت از ُمني  است و مديون جديد که عبارت از َمناب است.بنابر اين َمناب 

که ترتي  خاصی را رعايت نمايد مراجعه  لديه می تواند بر هر دو بدون اين
نمايد.در صورتی که يکی از  نها دَين را پرداخت نمايد ذمۀ هر دو در برابر 

مناب لديه بری می گردد
3
. 

                                                 
 .206 ص 2مسعود انصاری و دمحم علی طاهری دانشنامۀحقوق خصوصی ج .  1
 .206 ص 2مسعود انصاری و دمحم علی طاهری دانشنامۀحقوق خصوصی ج  . 2
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ب عقدی »قانون مدنی افغانستان درمورد  نين هدايت فرموده: شخصی که اصالتا
« را انجام می دهد حقوق و وجاي  مربوط به  ن به شخ  او متوجه می گردد.

1
. 

ب عقد رامی  از ن  اين ماده به خوبی استنباط می گردد که شخصی که اصالتا
اين شخ  می شود.اما در نيابت  نين متوجه خود بندد  ثار اين عقد

نيست زيرا در نيابت برخی  ثار عقد متوجه ناي  و طرف عقد و بعضی متوجه 
 اصيل و طرف عقد می گردد:

 اول:آثار نیابت نسبت به نماینده و طرف عقد
با اينکه نماينده در انعقاد عقد  نقش مهمی دارد وگاه تنها اراد  او کار 

ارعقد او را بايد بيگانه شمردگزاراست ولی نسبت به  ث
2

(قانون مدنی 506.ماد )
(قانون مدنی جديد مصر است در اين باره تصريح می نمايد 205که ترجمه ماد )

هرگاه ناي  در حدود صالحيت خود عقدی را به اسم اصيل انجام »که:
«دهد حقوق و وجاي  ناشی از  ن به شخ  اصيل تعلق می گيرد.

3
. 

تواند اجرای  شود که طرف عقد نمی وبی فهميده میاز ن  اين ماده به خ 
تعهداتی را که نماينده برای اصيل پذيرفته است از شخ  او بخواهد.اقامه 
دعوی بر او حتی به عنوان ناي  در صورتی امکان دارد که پاسخ گوئی به 

دعوی را داشته باشد.
4
 

عقد متوجه  بنابر اين در صورت نيابت حقوق و وجاي  ناشی از عقد يعنی: ثار
اصيل و طرف عقد می شود.پرسش اين است که در صورتی که ناي  وصف 
نيابت درعقد را پنهان نمايد تکليف  يست؟ در پاسخ به اين پرسش قانون مدنی 

 ثار  در صورت عدم اظهار وصف نيابت در حين عقد » نين صراحت دارد:
بل عقد از ناشی از  ن به شخ  ناي  تعلق می گيرد مگر اين که طرف مقا

«نيابت وی واقف باشد.
5
. 

ن  اين ماده به خوبی استنباط می گردد که در صورتی که ناي  وصف از 
نيابت را در عقد تذکر ندهد يعنی:نگويد که به حيث موال من اين عقد را به 
نمايندگی از فالن شخ  منعقد می نمايم  ثار ناشی از عقد به ناي  تعلق می 

                                                 
 .505. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد  1
وعباااااااادالرزاق 16 ص1. ناصاااااااار کاتوزيااااااااان حقوق ماااااااادنی قواعااااااااد عمااااااااومی قاااااااارار داد هااااااااا ج2

 .206 ص 2احمدالسنهوری.الوسيط ج
 .506. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   3

(تصااااارفات وحاااااوادث  2. نظاااااام الااااادين عبدهللا.شااااارط قاااااانون مااااادنی افغانساااااتان:حقوق وجايااااا  ) 4
 .21و22اع تنفيذ انتهاءواثبات وجيبه ص  حقوقی انو

 .502. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد  5
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ای اين اصل فر ی است که طرف مقابل عقد از گيرد.اين اصل است.استون
نيابت ناي   گاهی داشته باشد.بنابر اين در صورتی که ناي  وصف نيابت را 
حين عقد تذکر ندهد و جان  مقابل بداند که با ناي  عقد را می بندد  ثار اين عقد 

 شود نه ناي  و طرف عقد. متوجه اصل و طرف عقد می
 ل و طرف عقددوم:آثار نیابت نسبت به اصی

شود و شخصيت او هيچ حايلی  پس از انعقاد عقد نماينده از قرارداد خارج می
بين دو طرف عقد ايجاد نمی کند.رابطۀ ن دو مانند موردی که عقد بدون واسطه 
واقک می گردد مستقيم و بی واسطه است و تمام تعهداتی که از عقد به وجود می 

و او می تواند برای اجبار طرف عقد به  شود  يد به طور مستقيم عايد اصيل می
محکمه مراجعه کند.به همين دليل اهليت تملک حق و التـزام نيـز در او معتبر 

است و وصف تجارتی بودن معامله نيز بر مبنای شغل او تعيين خواهد شد
1
. 

(قانون مدنی جديد مصر است در اين 205(قانون مدنی که ترجمۀماده)506ماد )
هرگاه ناي  در حدود صالحيت خود عقدی را به اسم »نمايدکه:باره تصريح می 

«اصيل انجام دهد حقوق وجاي  ناشی از  ن به شخ  اصيل تعلق می گيرد.
2
 

 مطل  سوم:قواعدمربوط به  ثارنيابت        
هرگاه ناي  در حدود صالحيت خود عقدی را به اسم اصيل انجام  -0

تعلق می گيرد.دهد حقوق و وجاي  ناشی از  ن به شخ  ناي  
3

 
در صورت عدم اظهار وصف نيابت در حين عقد  ثار ناشی از  ن به  -4

که طرف مقابل عقد از نيابت وی واقف  شخ  ناي  تعلق می گيرد مگر اين
باشد.

4
 
هرگاه ناي  و طرف مقابل عقد از ختم ميعاد نيابت در  نين عقد واقف  -9

علق می گيرد.نباشد  ثار ناشی از  ن به اصيل و يا قايم مقام وی ت
5

 
مالحظات مربوط به عيوب اراده يااثرات وقوف به بعضی از احوال  -2

خاص و يا حتمی بودن وقوف به شخ  ناي  تعلق ميگرد نه به شخ  اصيل.
6

 

                                                 
. و عباااادالرازق احمااااد 16ص  1. ناصاااار کاتوزيان.حقوق ماااادنی قواعااااد عمااااومی قاااارار داد هااااا ج  1

 .206 ص 2السنهوری.الوسيط ج 
 .506وزارت عدليه.قانون مدنی ماد  . 2

 .506.  همان ماد  3
 .502. همان ماد  4
 .540همان ماد . 5
 .501همان ماد  . 6
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که  تواند عقدی را برای خود يا بنام اصيل انجام دهد مگر اين ناي  نمی -2
صيل قبالب به او اجازه داده يا بعداب  نرا تائيد نمايد.حاتتيکه در قانون يا قواعد ا

تجارت طور ديگری پيش بينی گرديده ازين حکم مستونی می باشد.
1

 
 مبحث سوم:تعیین حدود صالحیت های نائب،شروط تحقق نیابت و فواید آن

 مطلب اول:تعیین حدود صالحیت های نایب    
سازد .يعنی قانون  نمايندگی را گاهی قانون مشخ  می حوز  صالحيت های

محدوده ای  ن را به معرفی گرفته است مانند:ولی وصی وقيم .و يا توافقی است 
.در صورتی که توافق محدود   ن را تعيين نمايد که در قال  عقد وکالت تحقق 

که  عقد طور اصالت يا نيابت جواز دارد مگر اين»می يابد بموج  ُحکم قانون
اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف  .قانون مخالف  ن حکم کرده باشد

«باشد.
2

طرفين يا به ُحکم قانون صورت می  نيابت در عقد بموافقۀ(»2و يا 
(حدود صالحيت ناي  در صورت موافقه طرفين از طرف اصيل و در 1گيرد.

«.گردد نيابت قانونی توسط قانون تعيين می
3
 

(قانون مدنی افغانستان گفته می توانيم که در نيابت 503اد )با در نظر داشت م
های تعاقدی و تعهدی تعيين حدود صالحيت های نائ  توسط شخ  اصيل 
صورت می گيرد درحاليکه در نيابت قانونی و قضائی حدود صالحيت های 

ناي  در قانون و از طرف قانون مشخ  می گردد.
4
 

    مطلب دوم:شروط تحقق نیابت          
برای تحقق نيابت

5
(اراد  نائ  جای گزين اراد  اصيل 2 روری است که:

(قرارداد 0(اراد  ناي  در محدود  که برای نيابت معين شده اعمال گردد 1شود 
 به نام اصيل منعقد گردد نه به نام ناي .

اراد  ناي  و قصد وی معتبر است:مجرد وساطت برای تحقق نيابت کافی 
ونه اراد  اصيل  ت که ناي  اراد  خود را إعالم نمايد نيست بلکه  روری اس

نه اراد   را.نتيجه اين نظر  ن است که عيوب ر ا متوجه اراد  ناي  می باشد 
اصيل.پس اگر ناي  د ار اشتباه يا فري  يا اکراه شود عقد قابل ابطال و فساد 

باشد و  اراد  اصيل د ار عيبی نيست وارد نمی نکهخواهد بود و اعتراض به اي
 ون فري  و اکراه ناي  دارای اهميت است لذا اراد  طرف مقابل معيوب می 
گردد و اگر فري  و اکراه از سوی اصيل نيز انجام پذيرد در صحت عقد تأثير 

                                                 
 .542.همان ماد   1
 .504. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   2
 .503همان ماد  . 3

 .210. غالم مصطفی نخبه.حقوق وجاي  ص  4
 .210. همان ص 5
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می گذارد زيرا اين دو در صحت عقد مؤثرند حتی اگر از شخ  سوم صادر 
باشد.شود پس اگر از سوی اصيل رخ دهد.سزاوار است که مؤثر 

1
 

گاه در برخی موارد به قصد اصيل توجه می شود مانند زمانی که ناي  مطابق 
به گفته های اصيل تصرفی را می نمايد.وقتی شخصی به ديگری برای خريد 
جنس معينی وکالت می دهد و مؤکل عي   نرا می داند ولی وکيل نمی داند در 

ه رجوع کند.در حالت تواند به فروشند اين حالت مؤکل با طرط دعوی عي  نمی
اصيل وناي  در  شود که به قصد اصيل برای تعيين نقش هريک از فوق ديده می

انعقاد عقد ارز  داده شده است که همين انداز ارز  داده در انعقاد عقد کافی 
گردد نه اصيل ولی  است.پس اصل اين است که عقد با اراد  ناي  منعقد می

ب  او علم به مو وع دارد ويا خود  ناي   اراد  اصيل در مواردی که اختصاصا
را توجيه کرده معتبر است.زيرا در اين موارد ناي  مانند يک سفير و قاصد 

عمل کرده است.
2
 

قانون مدنی افغانستان در ارتباط به مو وع فوق  نين صراحت 
مالحظات مربوط به عيوب اراده يا اثرات وقوف به بعضی از احوال »دارد:

ن وقوف به شخ  ناي  تعلق می گيرد نه به شخ  خاص ويا حتمی بود
.«اصيل

3
 

اراد  ناي  در  ار وب صالحيت های مشخ  شده مؤثر است: ون ناي  بايد 
را اعالم نمايد  روری است اين اراده در محدود  -نه اراد  اصيل-اراد  خود

نيابت که قانون يا توافق مشخ  می نمايد إعالم کند پس هرگاه از محدود  
های داده شده تجاوز نمايد فاقد صفت نيابت شده و عملی را که بدان  صالحيت

 اقدام کرده اثر  نسبت به اصيل بی نتيجه خواهد بود.
ناي  بايد به نام اصيل معامله را انجام دهد:إعالم اراده در محدود  نيابت از 

وارد معامله شود پس بلکه  روری است به نام اصيل  سوی ناي  کافی نيست 
اي  به نام خود وارد معامله شود نيابت در اين نوع معامله وجود نخواهد اگر ن

داشت.موالب:وکيل به نام خود وارد معامله می شود که در اين حالت وکالت 
اثر عقد در حق  محدود در رابطه ميان وکيل با مؤکل خواهد بود.از اين رو 

کل و مؤکل به درحق مؤ گردد  مؤقت می - خواه دائن باشد يا مديون - وکيل
مقتضای عقد وکالت می تواند به وکيل رجوع نمايد.با اين حال در دو مورد اثر 

ازرابطۀ نيابت  «طرف معامله»(اينکه ثالث2عقد در حق مؤکل تحقق می يابد:

                                                 
 .214. همان ص 1
  215. همان ص 2
 .501. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   3
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(برای ثالث معامله با اصيل يا ناي  مو وعيت 1اطالع قطعی داشته باشد 
انعقاد قرارداد ناي  به نام اصيل  نداشته باشد.بنابر اين  روری است به هنگام

و حساب او معامله نمايد و اين قصد به زبان  ورده شود يا به صورت  منی از 
که کارگری اجنای صاح  مغازه ويا  اَوَ اع و شرايط فهميده شود مانند اين

گاه به فرو  برساند.درمعامله به نام اصيل بايد شفروشگاه را در فرو
اصيل وارد معامله شده پس اگرنائ  به نام اصيل  نيز با«طرف معامله»ثالث

معامله کند ولی ثالث با خود وی وارد معامله شده باشد نيابت تحقق نيافته است و 
عقد منعقد نشده نه در حق ناي  زيرا او به نام خود معامله نکرده و نه  در حق 

اصيل زيرا ثالث قصد معامله با اصيل را نداشته است.
 1

 
هرگاه نائ  در حدود صالحيت »باط مو وع  نين صراحت دارد:قانون در ارت

حقوق وجاي  ناشی از  ن به شخ   خود عقدی را به اسم اصيل انجام دهد 
«اصيل تعلق می گيرد

2
. 

در صورت عدم اظهار وصف »وهمچنان در جای ديگر  نين ُحکم می کند:
که  مگر ايننيابت در حين عقد  ثار ناشی از  ن به شخ  ناي  تعلق می گيرد 

«.طرف مقابل عقد از نيابت وی واقف باشد
3
 

تأييد اصيل بعد از انجام معامله از طرف نماينده:هرگاه ناي  از محدود  
صالحيت های خود تجاوز کند و اثر عملی که به  ن اقدام کرده در حق 
اصيل فاقد اعتبار حقوقی بوده است بدين معنی که اصيل بيگانه از اين عمل 

اگر خسارت مو وعيت -د و شخ  ثالث جهت اخذ خسارتشو فرض می
 کرده تأييد را مذکور عمل اصيل گاه ولی.کند می رجوع ناي  به –داشته باشد 

 اصيل رو اين است از شده انجام نيابت  محدود  در عمل گويا کند پس می تنفيذ
قانون نسبت به  ثار عقد متعهد می باشند. نه وقت تنفيذ-عقد انعقاد وقت از ثالث و

تواند عقدی را برای خود يا به نام  ناي  نمی»مدنی در مورد  نين ُحکم می نمايد:
که اصيل قبالب به او اجازه يا بعداب  نرا تأئيد نمايد.حاتتی  اصيل انجام دهد مگر اين

که در قانون يا قواعد تجارت طور ديگری پيش بينی گرديده از اين مستونا 
«.باشد می

4
 

قتی که جايگزينی اراده از طريق نيابت ويا نمايندگی را معامله با خود:و
پذيرفتيم ممکن است قبول نماييم يک شخ  در عين اين که نمايند  ديگری 
است از طرف خود به عنوان اصيل وارد معامله ای شود يا از جان  دو طرف 

                                                 
 .213صنخبه غالم مصطفی.حقوق وجاي  .  1
 .506. همان ماد   2
 . 502. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   3
 .542. همان ماد   4
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نمايندگی داشته باشد که در هرحال حاصل  ن جمک طرفين عقد در شخ  واحد 
اين صورت جز يک اراده که اراد  همان شخ  است که جايگزين دو است.در 

 اراده شده اراد  ديگری وجود ندارد.
مکت  های مختلف در ارتباط به مو وع موا ک متعددی پيرامون اين مسأله 
اتخاذ کرده اند.برخی معامله با خود را ممنوع اعالم کرده اند.مانند:حقوق  لمان 

ب اجازه داده اند.از نظر فقهای و ايتاليا...و بعا  ديگری  از قوانين  نرا قسما
اسالمی عقد با خود نه به تمام معنی  نرا رد می کند و نه هم  نرا بشکل مطلق 

که گويند:در عقد نکاط وکيل می تواند  می تأييد می نمايند. نانچه جمهور فقها
اشد  موکلۀ خود در صورتی که از نگاه شرعی نکاط بين شان ممنوع و حرام نب

ازدواج نمايد بدين معنی که از جان  موکلۀ به حيث ناي  و وکيل و از جان  
خود به حيث اصيل می باشد

1
 نين عمل جواز )رط( .ولی از نظر امام شافعی

ندارد
2
. 

جواز ندارد که «داد وستد»اما از نظر اکور حقوق دانان اسالمی در عقد بيک
از جان  بايک به حيث وکيل شخ  عقدی را با خود انجام دهد بدين شرط که 

از جان  خود  به حيث اصيل باشدو
3

.بنابر اين گفته می توانيم که اصل عدم 
جواز معامله با خود است مول اين که شخ  وکيل در فرو  مالی است و  نرا 

همچو حالت با منافک شخصی خود تعارض بوجود می دربرای خود بخرد زيرا 
د حامی و مدافک منافک اصيل باشد.توان  يد لذا در  نين حالت وی نمی

4
 

 مطلب سوم:فواید نیابت                
نيابت در ذات خود دارای فوايد زيادی بوده که برخی  ن را طور نمونه به شرط 

 ذيل بيان می نمائيم:
شود تا داد و ستدها  سان تر صورت  ( اعطای نيابت قراردادی موج  می2

ايندگان خود در يک زمان معامالت گوناگون را توانند به وسيله نم پذيرد.تجارمی
در شهر های دُور از هم انجام دهند و کاتی مورد نياز را به وسيله عامالن 
متخص  وبا تجربه فراهم  ورند.در زندگی روزانه مردم عادی نيز مواردی 
وجود دارد که اشخاص نا ار اند تا اعمال خود را به وسيلۀ وکيل و نماينده انجام 

                                                 
.مرغينانی برهاااااان الااااادين أبااااای الحسااااان علااااای بااااان أبااااای بکر.الهداياااااة شااااارط بداياااااة المبتاااااد باب  1

. اباااان عاباااادين دمحمامااااين باااان عمر.ردالمختااااارعلی الدرالمختار الطبعااااة 42 ص0نکاط طبک:پاکسااااتان ج
 .213 ص24. و الموسوعة الفقهيه الکويتيه ج013 ص1هره:مطبعة المصطفی البانی الحلبی جالوانيه القا

أبواساااحاق إباااراهيم بااان علاااي بااان يوساااف.المهذب فاااي فقاااةاإلمام الشافعي ناشااار:دارالكت   الشيرازي. 2
 311 ص2العلمية کتاب وکالت ج

 .225 ص24ه ج. و الموسوعة الفقهيه الکويتي450 ص5. ردالمختارعلی الدرالمختار ج 3
 .213و215. غالم مصطفی نخبه.حقوق وجاي  ص   4
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:يکی نياز دارد که دعوی را به وسيلۀ وکيل  گاه در محکمه اقامه دهند
کند ديگری بايد در گفت گوی معامله ای شرکت کند که به دليل گرفتاری يا 
بيماری توان انجام  ن را ندارد سومی نا ار است که از حسن شهرت و 

 تخص  ديگری سود ببرد .
ورد که دارايی محجورين ( نيابت قانونی نيز اين امکان را به وجود می  2

وغايبين عاطل نماند و از گرد  باز نايستد.ادار  مال غير به نيکوکاران مجال 
 ن را می دهد که از تضييک اموال غايبين و محجورين جلوگيری کنند و تعاون 

 اجتماعی را جانشين خود سرپرستی و سود جويی سازند.
حقوقی است.شخ   ( اعمال نظريه نيابت تزمۀزندگی اقتصادی اشخاص0

حقوقی موجودی است اعتباری و زاد  نيازها و  رورت های اقتصادی. نچه 
در جهان خارج وجود دارد مديران و نمايندگان  ن شخ  است و ارتباط اعمال 

سازد  حقوقی مديران با دارايی موجود اعتباری حرکت و فعاليت  ن را ممکن می
.

1
 

واع ر رفت می خواهيم درفصول بعدی انت که درفوق تذکببا توجه به فواييد نيا
-موارد اختتام  نهاهرکدام وجاي  وصالحيت ها و نائبين را نظر باتعيين مصادق

 مورد بررسی قرار دهيم: - فقهاء حقوق دانان و سيستم حقوقی افغانستان ازنظر:
 ازنظرفقهاء (2

 .نيابت در فقه دو نوع است:اختياری و قهری
نوع که همانا وکالت است.که عبارت نيابت اختياری در شرع يک  - 2

 غيربوده.از:تفويا تصرف به 
شود.عبارت از  نيابت قهری که به نام نيابت جبری و نيابت شرعی نيز ياد می -1

وتيت و وصايت است که بر صغار و کسانی که در حکم صغار هستند ثابت 
می گردد

2
قانونی  ( نيابت2نيابت به دو نوع:افغانستان  .به موج  قانون مدنی 

( نيابت عهدی که به نام نيابت 1که به نام نيابت قهری نيز ياد می شود و 
شود منقسم می گردد قراردادی يا اختياری نيز ياد می

3
( 503.فقره اول ماده )

                                                 
. نظاااااام الااااادين عبااااادهللا .شااااارط قاااااانون مااااادنی افغانساااااتان:حقوق وجايااااا  تصااااارفات وحاااااوادث  1

 .62و66 ص 2حقوقی انواع تنفيذ انتهاء واثبات وجيبه ج
  621  ص 1 مصااطفی احمااد الزرقا.الماادخل الفقهاای العام دارالفکرللطباعةوالنشاار والتوزيک دمشااق ج.2

 .11  ص 41وزارت اتوقاف و الشئون اتسالميه  الموسوعة الفقيه الکويتيه  ج
هاـ 2062دمحم جعفر حعفری لنگرودی.ترمينولوژی حقوق شاهران انتشاارات گانا دانش  ااپ دوازدهام .3

 .22 ص 2.وعبدالرزاق احمد السنهوری.الوسيط ج111و113  ص  
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طرفين يا ۀ نيابت در عقد به موافق»قانون مدنی افغانستان در اين باره مشعراست:
«.گيرد می کم قانون صورتبه حُ 

1
 

شود که به موج  قانون و بدون  قانونی يا نيابت قهری به نيابتی گفته می نيابت 
  قرار داد به کسی داده می شود.

مانند:نيابت ولی .به عبارت ديگر قانون بعضی رانمايند  بعضی تعيين می نمايد
در امور مولی عليهم و نيابت وصی در امور موصی لهم نيابت قيم نيابت مأمور 

بط شده و نظير اينها.تصفيه محافظ مال  
2
  

طبق قانون مدنی نيابت قانونی به سه نوع:وتيت وصايت و قيمومت است.در 
نيابت قانونی حدود صالحيت ناي  را قانون معين می نمايد مانند:قواعدی که 

-162مواد) اوصياء و (166-136) مواد قانون مدنی در مورد صالحيت اولياء
(قانون مدنی افغانستان در اين 503د )دوم ما (و ک نموده است که فقر 020

حدود صالحيت ناي  ...در نيابت قانونی توسط قانون »نمايد که: باره حکم می
«تعيين می شود.

3
 

نيابت قرار دادی که به نام نيابت اختياری نيز ياد می شود عبارت از نيابتی 
است که به موج  قرارداد به کسی داده می شود

4
ون طبق فقه وقان .اين نيابت

مدنی افغانستان يک نوع و  ن وکالت است.
5
 

گذشته از اشخاص حقيقی اشخاص حکمی نيز می توانند ديگری را ناي  خويش 
تواند اراد  خود را جز به وسيله اشخاصی  شخ  حقوقی نمی تعيين نمايند.زيرا 

که ادار  اموال اورا به عهده گرفته اند بيان کند
.

بنابر اين تمام اعمال حقوقی اين 
اشخاص توسط مديران  نها انجام می شود.در نيابت عهدی حدود صالحيت ناي  

شود مانند موردی که شخ  به موج  عقد وکالت  توسط اصيل معين می
 ديگری را ناي  خويش تعيين و حدود صالحيت وی را نيز معين می نمايد.

ود حد»(قانون مدنی در اين باره حکم می نمايد که:503(ماد )1بخش دوم فقر )
«.صالحيت ناي  در صورت موافقه طرفين از طرف اصيل ...تعيين می شود

6
 

 ازنظرحقوق دانان (1

                                                 
 .503. وزارت عدليه.قانون مدنی ماد   1
  عبدالرزاق احمد السانهوری  الوسايط فای 111.دمحم جعفر حعفری لنگرودی  ترمينولوژی حقوق  ص  2

 .200  ص 2شرط القانون المدنی الجديد  ج 
 .503.وزارت عدليه.قانون مدنی ماد  3
  عبدالرزاق احماد السانهوری  الوسايط  ج 113دمحم جعفر حعفری لنگرودی  ترمينولوژی حقوق  ص . 4
 .200  ص 2

(تصااارفات وحااوادث حقاااوقی  2.نظاااام الاادين عبدهللا.شاارط قاااانون ماادنی افغانساااتان حقااوق وجاياا  )  5
 .20- 62انواع تنفيذ انتهاء واثبات وجيبه ص 

 .503(ماد 1وزارت عدليه.قانون مدنی بنددوم فقر ) 6.
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 -2حقوق دانان نيابت را از حيث مبنی و سب  به سه دسته تقيسم نموده اند:)
نيابت قضائی(.که تفصيل  ن قبالبدر -0نيابت قانونی.و -1نيابت تعاقدی يا عهدی 

 هذا گذشت. اول تحقيق مطل مبحث دوم  اول فصل
 درسيستم حقوقی افغانستان (0

در سيستم حقوقی افغانستان نيابت به انواع ذيل تحقق می پذيرد:
1
 

 وتيت
 وصايت
 قيموميت

 و وکالت .
إنشاءهللا   که اسای تحقيق مارا همين سيستم حقوقی افغانستان تشکيل می دهد

 ت هرکدام  نهارا بصورت تفصيل وارطی  هار فصل که:درفصل دوم  ن وتي
ودرفصل پنجم  ن  درفصل  هارم  ن قيموميت)قيم( درفصل سوم  ن وصايت 

 وکالت را بيان خواهيم کرد:
 بقیه درشماره بعدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شااااهر »  دکتااااور پيااااام«متااااين» باااارات علاااای«ژوباااال» دمحمعومااااان«بشااااله»پروفيسااااور ماااااری نوئاااال. 1
م انتشاارات مرکاز 1022دور  حقوق وجاي  طبک دوم «.نجي »وظل الرحمن« فايز» عبدالبصير«یجرد

 .66 ص 2تعليمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا ج
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(

 

  د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره    

 فهرست:

 63 ......................................................................... کفالت نيد د: نايو دوهمه
 61 ................................................................. ثبوت نيد د ذمه پر لياص د -2
 61 .............................................................................. یوال معلوم نيد د -1
 66 .................................................. تيمکلف لياص د وندړا ېوجه د کفالت د -0
 62 .................................................................. ساحه ونړت د کفالت نيد د -4
 20 ................................... ريتاث ليتأج د نيد د لوري له ليکف د ېباند لياص په -5
 22 ................................................... تيصالح ېفسخ د ونړت کفالت مالي د -3
 21 ...................................................... ريتاث برائت د ليکف د ېباند لياص په -1

 

 دوهمه وینا: د دین کفالت
د مااالي کفالاات لااه رولونااو څخااه يااو هاام د دياان کفالاات دی  د نومااوړي کفالاات 
اړوند فقهاوو ځان ړي نظرونه وړانادې کاړي او د افغانساتان مادني قاانون هام پاه 

 دې اړوند احکام لري  ې په تندې تونه څيړل کيږي:
 ند االف: د دين کفالت د فقهاوو په 

کفالات دی  اې پاه تاړون ساره ياې کفيال د اصايل د ديان پاه د دين کفالت هغه 
 ورکړه ملزم نڼل کيږي.

فقهاء د نوموړي کفالات د مشاروعيت دليال د رساول کاريم )ص( حاديث نڼاي 
رسااول کااريم )ص( د يااو کااس لااه »  ااې د ساالمه باان اتکااوع څخااه رواياات دی: 

 جنااازې څخااه  ااې مااديون وو رره وکااړه  قتاااده )رض( و فرماياال: يااا رسااول هللا
  ځکه هغه پار ماا ديان لاري  وروساته لاه ئ)ص( تاسې د دې کس جنازه اداء کړ

 «هغې رسول کريم )ص( د هغه جنازه اداء کړه
د د دياان کفالاات اړونااد فقهاااوو يااو لااړ شاارطونه ذکاار کااړي  ااې پااه لنااډه تونااه 

 بيانيږي:
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 د اصیل پر ذمه د دین ثبوت -1
د ديان کفالات اړوناد  د  ناا بن حسان )رط( او ظاهرياانو پاه د امام شافعي  دمحم

تړون کې  د دين ثبوت اړين دی  که  يرته دين د اصيل پار ذماه ثابات ناه وي  د 
او ابااو يوسااف رحمااة هللا کفالاات تااړون ساام نااه دی  ولااې د امااام ابااو حنيفااه  مالااک 

د اصيل پار  ه حالت کې هم سم دی  ې دين تهم ند  د دين کفالت په هغاعليهم په 
که  ې کفيل ووايي: که  يرته اصيل له ستاسو څخه څاه ذمه نه وي تزم شوی  ل

تی تااه راوړل او ستاسااو قر اادار شااو  زه د هغااې کفياال ياام  دا رول د کفالاات 
 تړون سم دی.

د امام شافعي  دمحم بن حسن )رط( او ظاهريه وو دليل دا دی  ې د اصايل پار 
ناه وي  ذمه د دين ثبوت ځکه اړين دی  ې که  يرته ديان د اصايل پار ذماه تزم 

پااه هغااه صااورت کااې  ااې اصاايل نومااوړی دياان اداء نکااړي کومااه ذمااه واري نااه 
لااري  نااو کفياال  ااې د اصاايل ځااای ناسااتی دی  څرن ااه کياادای شااي  ااې ملاازم 
ونرځي  له دې امله نوموړی تړون د تړون له مقتضی ساره سامون نلاري او سام 

 نه دی.
دا دی  ااې د  د امااام ابااو حنيفااه  مالااک او ابااو يوسااف رحمااة هللا علاايهم دلياال

کفالت تړون د عهدي او توثيقي تړونونو له رلې څخه دی   ې په هغه کې کفيال د 
داسې څه د ورکړې ذمه واري کوي  ې په اصيل تزم وي او يا هم تزمياږي او 
د نومااوړي تااړون بنسااح  پاار مرسااته او تباارع ايښااودل شااوی دی  پااه دې رول 

ته اصايل د ياو څاه پاه ورکاړه تړونونو کې اجمالي معلومات کفايت کوي  که  ير
اړ ونڼل شي  کفيل  ې د اصيل ځای ناساتی دی  هام د نوماوړي څياز پاه ورکاړه 
اړ نڼل کياږي  لاه همادې املاه د تاړون پاه وخات کاې د اصايل الازام تزم ناه نڼال 

 کيږي.
 د دین معلوم والی -2 

د ديان کفالات اړوناد  د ديان معلاوم والای  ناد اپاه د شوافعو او ابن حازم )رط( 
رط دی  نااو کااه  يرتااه دياان مجهااول وي د کفالاات تااړون ساام نااه دی  ځکااه پااه شاا

بان حنبال  نوموړي تړون کې غرر راځي. اما امام ايوحنيفاه  مالاک او اماام احماد
ند دي  ې  مان د مجهول سم دی نو کفالت باه ديان ولاو ارحمة هللا عليهم په دې 

ل وواياي:د چاول هغاه که دين معلوم هم نه وي سم نڼي  په دې تونه که  يرته کفيا
 دين  ې د اصيل پر ذمه ثابت دی کفالت پر غاړه اخلم  دا تړون سم دی.

د مجهاول ديان کفالات د غارر او د شوافعو او ابن حزم )رط( دليل دا دی  ې 
ځي  ځکه که  يرته کفيل يو مجهاول ديان اداء کاړي ممکان اصايل نزاع سب  گر

داسې نور تړونونه وکاړي  اې هغه ونه مني  ياهم اصيل د کفالت څخه وروسته  
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دهغې د دين تمل شي او هغه بياا وکيال وناه مناي   اې پاه دواړو صاورتونو کاې 
 نزاع منځ ته راځي.

د امام ابوحنيفه  مالک او احماد بان حنبال رحماة هللا علايهم دليال دا دی  اې د 
کفالت تړون د عهدي تړونونو له رلې څخه دی  ې د مرساتې پاه بنساح بناا شاوی 

عي اصل لري  په دې رول تړونوناو کاې اجماالي معلوماات بسانه کاوي دی او تبر
او تفصيلي معلومات پکې شرط نه دی  او پاه نوماوړي تاړون کاې دا هادف پاوره 

شوی دی.
1
  

 د کفالت د وجهې اړوند د اصیل مکلفیت -2
په مالي کفالت بيا په خاصه تونه د دين کفالت کاې  کاه  يرتاه کفيال د کفالات 

ا کفيل د اداء شوي دين لپااره اصايل تاه رجاوع کاوتی شاي کاه ي  وجه اداء کړي 
  ې په تندې تونه بيانيږي: نه؟ په دې اړوند فقهاء مختلف نظريات لري

که  يرته کفيل د د دين کفالات اړوناده وجاه د اصايل پاه اجاازه مکفاول لاه تاه 
ورکړې وي  چول فقهاء پر دې اتفاق لري  ې کفيل کوتی شي اصايل تاه رجاوع 

او اصيل مکلف دی اداء شوې وجه کفيل ته ورکړي  ځکه نوماوړې وجاه وکړي 
د اصيل په اجازه ورکړل شوې او پاه اصايل ديان نرځاي  ناو دايان کاوتی شاي د 
دياان اخيسااتو لپاااره مااديون تااه رجااوع وکااړي  ولااې کااه  يرتااه کفياال د اصاايل لااه 
 اجااازې پرتااه د کفالاات وجااه مکفااول لااه تااه ورکااړي  پااه دې اړونااد فقهاااء اخااتالف

او سالمان لري  امام ابوحنيفه  اماام شاافعي  ابان ابای ليلای  ايان شابرمه  اباو ثاور 
ند دي  ې په نوموړي صورت کې کفيل اصيل ته رجوع ارحمة هللا عليهم په دې 

نه شاي کاوتی  د دوی دليال دا دی  اې د کفيال لاه خاوا د اصايل لاه اجاازې پرتاه 
 نڼل کيږي. مکفول له ته د وجه ورکول د اصيل پر وړاندې تبرع

د امام مالک )رط( مشهور قول دا دی  ې  که کفيل د اصيل له اجاازې پرتاه 
د کفالت وجه مکفول له ته ورکاړي  کفيال کاوتی شاي اصايل تاه رجاوع وکاړي  
دليل يې هم دا دی  ې په نوموړي صورت کې کفيل د اصيل ساره احساان کاړی  

وره کاړي او دا د ځکه اصيل پر دې مهاال ناه شاو کاوتی  اې خپلاه ذماه واري پا
 تبرع په معنا نه دی.

ند دی  ې کفيل پاه هار صاورت کاې کاه د اصايل پاه اابن حزم اندلسي په دې 
اجازه يا د اصيل د اجازې پرته د کفالت وجه مکفول له تاه ورکاړي  کاوتی شاي 
اصاايل تااه رجااوع وکااړي  دلياال يااې هاام دا دی  ااې کفياال هغااه دياان مکفااول لااه تااه 

                                                 
1
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زم وو او اصايل د خپال ديان پاه ورکاړه ملازم نڼال ورکړی  ې د اصيل پر ذمه ت
کيږي.

1 
د فقهاوو د پورتنيو نظرياتو په نظر کې نيولاو ساره  کفيال کلاه کاوتی شاي د 

ناد دي اوکړي؟ پاه دې اړوناد فقهااء پاه دې  وجهې  اخيستلو لپاره اصيل ته رجوع
 ې کفيل هغه وخت اصايل رجاوع کاوتی شاي  اې د کفالات وجاه ياې اداء کاړې 

ترهغه وخته  ې د کفالت وجه ياې ناه وي اداء کاړې  نشاي کاوتی اصايل وي او 
ته رجوع وکړي.

2
 

 د دین کفالت د تړون ساحه -2
مختلاف   يا د دين کفالت معلق په شرط جواز لري که ناه؟ پاه دې هکلاه فقهااء

ند معلق شرطونه په دوو برخو ويشال شاوي  د تاړون انظريات لري  د احنافو په 
شاااارطونه او د تااااړون سااااره غياااار مالياااام ) نامناساااا ( سااااره مالياااام )مناساااا ( 

شرطونه که  يرته د دين کفالت تړون په داسې شرط ساره وشاي  اې د نوماوړي 
تړون سره ماليم )مناس ( وي  په هغه صورت کې د کفالت تړون سام دی او کاه 
 يرته نوموړی تړون په داسې شرط سره وشي  ې د نوموړي تړون ساره ماليام 

 هغه صورت کې تړون سم نه دی. )مناس ( نه وي  په
ديااادونې وړ ده  اااې د مناساابو او ناااا مناساابو شااارطونو د ماهياات پاااه هکلاااه  

شارطونه نڼاي  مختلف نظرونه وړاندې شوي  ځينې فقهااء مناسا  شارطونه هغاه
غوښتنې( سره سمون ولري  که د تړون له غوښتنې سره  ې د تړون له مقتضی)

نڼل کيږي  ځينې نور فقهاء پاه دې ه سمون ونه لري  دتړون سره مناس  شرط ن
ټور نڼال کياږي ند تړون په وخت کې د کفيل لپاره  ند دي  ې هغه شرطونه  ېا

کاې کوماه نټاه ناه ليادل کياږي  ناا مناسا  ه مناس  شرطونه او که د کفيل لپاره پا
ند د کفالت پاه تاړون کاې شاروط ال کيږي  په هر صورت د احنافو په شرطونه بل

 ناس  وي. بايد د تړون سره م
ند د صحيح قاول پاه بنساح  د کفالات تاړون معلاق پاه اي )رط( په د امام شافع

 شرط مطلقاْ سم نه دی.
د امام شافعي )رط( دليل دا دی  ې د کفالت تړون د توثيقي تړونوناو لاه رلاې 
څخه دی  ې کفيل د اصيل ذمه پر غاړه اخلي او د نوموړي تړون معلق کاول پاه 

ساره سامون  (ه کوي او دا د تړون لاه مقتضای) غوښاتنېشرط  د هغه ايفاء محتمل
 نه لري.

                                                 
1
 م. ۳۱۲ټ   ۳سابق  سيد  مخکينی مرجک    

2
 م.۲۶ټ  ۶نی مرجک  الزحيلی  وهبه  مخکي  
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د نورو تړونونو پاه څيار  ياو تاړون  افو دليل دا دی  ې د کفالت تړون د احن 
دی  که په نورو تړونونو کې تعليق په شرط سم نڼل کيږي  نو پاه دې تاړون کاې 
هاام بايااد تعليااق ساام ونڼاال شااي پااه دې شاارط  ااې تعليااق د تااړون د غوښااتنې سااره 

 مناس  وي.
که  يرته د بال تاړون پاه  امن کاې لکاه د کفالات پاه نفاس تاړون کاې  کفيال 
ووايي: که  يرته مي) معين شاخ  ( پاه چااکلي وخات حا ار ناه کاړ  هغاه ديان 

پر ذمه دی اداء کوم يې  پاه هغاه صاورت کاې  اې شاخ  حا ار ناه  ه ې دهغ
کاې د  پاه نوماوړي صاورت کړي   يا د دين په ورکړه مکلف نڼال کياږي کاه ناه؟

ناد کفيال مکلاف دی  اال ناه تزمياږي  ولاې د احناافو پاه ند په کفيال مااشوافعو په 
هغه څه اداء کړي  ې تعهد يې کړی دی.

1
 

ناد د اڅخاه سار ينه اخلاي  اې د احناافو پاه پورتنی اختالف د هماغه قاعادې 
ناد د کفالات اشارط ساره سام دی ولاې د شاوافعو پاه  کفالت تړون معلاق پاه مناسا 

معلااق پااه شاارط سااره ساام نااه دی نڼاال شااوی  ااې نومااوړې مو ااوع  تااړون مطلقاااْ 
 مخکې د دتيلو سره بيان شوه.

که  يرته ياد شوي بحث او اختالف ته ځيار شاو  هغاه نظرياات  اې د حنفاي 
فقهاوو له خوا وړاندې شوي  د تړونونو لاه ماهيات ساره سامون لاري  ځکاه چاول 

ه تار ساره کيادای شاي او سار ۍتړونونه د دواړو لاورو پاه ر اايت او کاملاه  زاد
دواړه خواوې کوتی شي د تړونونو په څنګ کاې شارطونه هام و اعه کاړي  پاه 
دې شاارط  ااې د تااړون لااه مقتضاای )غوښااتنې( سااره موافااق وي  نااو کااه  يرتااه د 
کفالت په تړون کې تعليق په شرط په کامله تونه منعه شي  لاه ياوې خاوا د تاړون 

تړونونو له مقتضای )غوښاتنې( ساره په يوه لور محدوديت و عه کيږي  ې دا د 
ساامون نااه لااري او لااه بلااې خااوا د کفالاات تااړون هاادف د اصاايل سااره مرسااته ده  د 
تعليق د شرطونو په منک سره خپله تړون محادوديږي  ځکاه کيادای شاي کفيال باې 
له شرط څخه کفالت ته حا ر نه شي  ې پر دې سره اصيل د کفيال پاه نيولاو ناه 

سيږي   ې دا د کفالت تړون له روحيې ساره مخاالف توانيږي او هغې ته تاوان ر
 نڼل کيږي.

 په اصیل باندې د کفیل له لوري د دین د تأجیل تاثیر -2
پااه تااړون کااې د کفياال لااه لااوري د دياان تأجياال د اصاايل لپاااره هاام  يااا د کفالاات 

تأجيل کيږي که نه  همدارن اه د دې پاه عکاس د اصايل لاه لاوري د ديان تأجيال د 
نڼل کيږي که نه؟ په دې اړوند باياد لاومړی يادوناه وشاي  اې د  کفيل لپاره تأجيل

ناد پاه معجال او مؤجال رول سام دی  د ات تاړون د مطلاق اکوريات فقهااوو پاه کفال

                                                 
1
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يادونې وړ مو وع دا ده  ې د کفيل له لوري د دين تأجيال پاه اصايل او د اصايل 
ناد دي  اې اې ر لري  په دې اړوند فقهاء په دله لوری د دين تأجيل په کفيل څه اث

که  يرته د کفالت تاړون د کفيال لاه لاوري پاه مؤجال رول ترساره شاي  نوماوړی 
تأجيل اصيل ته سرايت نه کوي  په دې مفهوم  ې سره له دې  اې کفيال د تاړون 
پر بنسح په مؤجله تونه د کفالات د وجهاې پاه ورکاړه مکلاف دی  اماا مکفاول لاه 

امله مديون شوی اصايل تاه د کوتی شي د هغې تړون پر بنسح  ې اصيل يې له 
دين د اداء په موخه مراجعه وکړي  ولې که  يرته اصايل تاه د مکفاول لاه لاوري 
دين موجل ونرځي  او د کفالت په تړون کې د ادء نيټه ناه وي چاکال شاوې  کفيال 
د هغه مهلت څخه  ې اصيل ته ورکول شوی نټه اخيستالی شي  علت ياې هام دا 

ې د اصيل ځای ناستی نڼل کيږي  له همدې امله هر دی  ې کفيل د دين په اداء ک
امتياز  ې اصايل تاه ورکاول کياږي کفيال د هغاه څخاه بارخمن نرځاي  د دې پار 
عکس که  يرته کفيل ته د دين په ورکړه کاې کاوم امتيااز ورکاول کياږي  لاه دې 
وجهې  ې اصيل د کفيل ځای ناستی نه نڼل کيږي  بلکه کفيل د اصايل د مرساتې 

ړی تړون سرته رسولی  نوموړی امتياز اصيل ته نه ورکول کيږي.لپاره نو مو
1
 

 د مالي کفالت تړون د فسخې صالحیت -2
د کفالات تاړون څاوک فساخه کاوتی شاي؟ پاه دې هکلاه فقهااء پاه دې  ناد دي 
 ې ياواځې مکفاول لاه کاوتی شاي د کفالات تاړون فساخه کاړي ساره لاه دې  اې 

ولې اصايل او کفيال نشاي کاوتی    کفيل او اصيل د هغې په فسخه موافق نه وي 
نومااوړی تااړون فسااخه کااړي  علاات يااې هاام دا دی  ااې د کفالاات تااړون د هغااه يااو 

و تړونونو له رلې څخه دی  ې په فسخه سره يې يواځې مکفول له زياانمن يزاړخ
کيږي او د تړون نور اړخونه ) کفيل او اصيل( يواځې د ديان د اداء دناده لاري او 

ټاه او نفساخه کيادای شاي  اې پاه تاړون کاې ياې ه خاوا تړون ياواځې د هغاه  اا لا
تاوان دواړه متصور وي او نوموړی ځای په ياد شوي تاړون کاې ياواځې مکفاول 
لااه لااري  دا  ااې کفياال او اصاايل پااه نومااوړي تااړون کااې څرننااد نقااش نااه لااري  د 
تااړون پااه فسااخه کااې يااې ر ااايت  ااروري نااه دی  کااه  يرتااه د کفالاات تااړون د 

خه شي  د ديان مو اوع لاومړني حالات ) د کفالات څخاه د مکفول له له لوري فس
ې اصايل تاه مراجعاه کاوي  زفول له د دين د اداء په موخه يوامخه( ته ځي او مک
نه خالصيږي.څخه کفيل له مسؤوليت 

2
 

                                                 
1
 م. ۱۳۳ټ   ۳افندی  دمحم عالوالدين  مخکينی مرجک    

2
 م. ۳۱۳ټ   ۳سابق  سيد  مخکينی مرجک    
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 په اصیل باندې د کفیل د برائت تاثیر  -2
که  يرتاه د کفالات پاه تاړون کاې کفيال بارئ الذماه شاي   ياا دهغاه برائات پاه 

يل باندې تاثير لري که نه  همدا رن ه که  يرته په نوموړي تړون کاې اصايل اص
برئ الذمه شي  يا په کفيل باندې تاثير لري که نه؟ په نوماوړي صاورت کاې هغاه 
فقهاء  ې د کفالت تړون  په غوښتنه کې د يوې ذمې  م) ياو ځاای کيادل( د بلاې 

ه اداء شاي  بارئ الذماه ذمې سره نڼي  که  يرته کفيل بې له دې  ې د کفالت وج
ونڼل شي  اړينه نه ده  ې د هغه برائت په کومه وجه وي  که د اصايل پاه اباراء 
وي او که په کوم بل علت  دهغه برائت نشي کوتی اصيل برئ الذمه ونرځوي  
ولې د اصيل په برائت سره  ې په هره وجه وي  کفيل برئ الذماه نرځاي  علات 

اساتی دی ناو کلاه  اې اصالي ماديون ) اصايل( يې دا دی  ې کفيل د اصيل ځای ن
برائت حاصال کاړي ځاای ناساتی )کفيال( ياې هام ورساره بارئ الذماه نرځاي  پاه 
عکااس دا  ااې د کفالاات پااه تااړون کااې يااواځې د کفياال ذمااه د اصاايل لااه ذمااې سااره 
يوځای کيږي او اصيل د کفيل ځای ناستی نه نڼل کياږي  د کفيال پاه برائات ساره 

اصيل نه برئ الذمه کيږي.
1
 

د کفالت تړون اړوناد دا پوښاتنه هام مطارط کياږي  اې  ياا د کفالات پاه تاړون 
لاري  سره اصيل برئ الذماه کياږي کاه ناه؟ پاه دې هکلاه فقهااء مختلاف نظرياات 

اصايل د مکفاول لاه پار  ون سارهړتا پاه د کفالاتناد دي  اې اجمهور فقهااء پاه دې 
ماه کفيال تاه وړاندې برئ الذمه نه نرځي  ځکه په نوموړي تاړون کاې د اصايل ذ

نه انتقاليږي  بلکه د کفيل ذمه د اصيل لاه ذماې ساره ياو ځاای کياږي  او د ذماې د 
يو ځای کيدو سره مکفول له کاوتی شاي د خپال ديان د اخيساتو لپااره هام کفيال او 

 هم اصيل ته رجوع وکړي.
ناد ابو ثاور  ظاهرياه او امامياه پاه دې ابن ابي ليلی  ابن سرين  ابن شبرمه  ا

ناد د ايل ذماه باري کياږي  ځکاه د هغاوی پاه الت په تړون سره د اصدي  ې د کف
کفالت په تړون کې د حوالې په شان د اصيل ذمه کفيال تاه انتقااليږي  اصال بحاث 

ې  يا د کفالت په تړون کې د تعهاد عنصار    په دې اړه د تړون ماهيت ته نرځي
د تعهد عنصر  م ) يو ځای کيدل( د ذمې دي او که د ذمې انتقال دی؟ که  يرته 

د ذمې  م ) يو ځاای کيادل( و نڼال شاي  پاه دې صاورت ښاکاره ده  اې د کفيال 
ذمه د اصيل له ذمې سره يو ځای کيږي او د ذمې پر يو ځای کيادو ساره د اصايل 
ذمه نه بري کيږي  ولې که  يرته پاه نوماوړي تاړون کاې د تعهاد عنصار  انتقاال 

 ه د اصيل ذمه بري کيږي.ونڼل شي  بيا ښکاره ده  ې د کفالت په تړون سر

                                                 
1
 م. ۴۸۲ټ   ۲الموصلی  عبدهللا  مخکينی مرجک   
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او امامياه فقهااوو  ظاهرياه ثاور  اباو شابرمه  ابان سرين  ابن ليلی  ابي د ابن
دليل د ابي قتادم )رض( د  مان قصه ده  ې د ياوه ميات څخاه ياې د دوو ديناارو 

هللا )ج( دې درتاه نيکاه بدلاه »  مانت وکاړ  رساول کاريم )ص( ورتاه وفرمايال:
خالصه کړي  لکه څرن اه دې  اې د خپال ورور درکړي او ستا غاړه دې در ته 

دوی اسااتدتل کااوي  ااې د رسااول کااريم )ص( د ياااد شااوي «. غاااړه خالصااه کااړه
حديث شريف څخه پاه و ااحت څرنناديږي  اې قتاادم )رض( د ميات ذماه خپلاې 

 ذمې ته انتقال کړه  که نه رسول کريم )ص( د هغه ميت جنازه نه اداء کوله.
 د څو دتيل بيانوي:جمهور فقهاء بيا په دې اړون

ه دياان پا هد مااؤمن نفاس د هغاا» ول  ااې فرماايي: د رساول کااريم )ص( قا -1
د مباارک حاديث څخاه پاه «. پورې معلق دی  تر هغاه وختاه  اې هغاه اداء کاړي

ي او و احت څرننديږي  ې د مديون ذمه ياواځې د ديان پاه اداء باری کيادای شا
ناان او دا  اې اصايل ياطمې د داين ) مکفول له( د زدکفالت په تړون کې کفيل يوا

هغااه مهااال نشااو کااوتی د مکفااول لااه دياان اداء کااړي  د کفالاات تااړون کااوي  نااو 
 څرن ه کيدای شي  ې د اصيل ذمه بې له دې  ې دين اداء کړي بري ونرځي.

جمهور فقهااء د قتاادم )رض( د قصاې پاه بلاه برخاه اساتدتل کاوي   اې  -2
اوی يااې ځااای سااوړ : » کلااه د مياات دياان اداء شااو  رسااول کااريم )ص( و فرماياال

د مبارک حديث د دې برخې څخه څرننديږي  ې د قتادم )رض( لاه خاوا د «. شو
ميت د دين په کفالت سره د ميت ذمه نه وه بري شوې تر څاو  اې د هغاه ديان ناه 
وو ادا شوی  او جمهور فقهاء د هغو فقهاوو په ځواب کې  ې د کفالات پاه تاړون 

 اې د رساول کاريم )ص( لاه خاوا د جناازې  کې د ذمې پاه انتقاال قايال دي واياي:
اداء د دې لپاااره وه  ااې هغااه)ص( مطماائن شااو  ااې د مياات دياان اداء کيااږي او دا 

 هيڅکله د ذمې د انتقال په معنا نه دی.
د جمهورو فقهاوو بل دليل دا دی  ې د کفالت لغوي معنا د  م )يوځاای  -2

ذماې ساره ياو ل لاه ون کي د کفيل ذمه د اصايړت ړينومو کيدو( په معنا ده  ې په
څای کيږي او د کفالت او حاوالې تړونوناو تار مانځ همادا تاوپير دی  کاه  يرتاه د 
کفالت په تړون کې د ذمې انتقال راشاي  د کفالات تاړون مفهاوم باه د حاوالې ساره 

يو شان وي  بيا به  رورت نه وي  ې دا رن ه تړون په دوو نومونو ياد کړو.
1 

  د کفالت تړون اړوناد د جمهاورو ير شوځ ون مفهوم تهړکه  يرته د کفالت ت
فقهاوو نظر د کفالت له لفظ او د ورځنيو معااملو  او د اشخاصاو د ساتونزو د حال 
سره سمون لري  ځکه د کفالات لغاوي معناا  ام )يوځاای کيادل( ده او د کفالات د 
هغه تعريف  ې په غوښتنه کې د ذمې يو ځای کيدل له بلې ذمې ساره نڼال شاوی 

                                                 
1
 م. ۲۳-۲۱ټ   ۶نی مرجک  م  الزحيلی  وهبه  مخکي ۲۶ټ   ۴۱البابرتی  دمحم  مخکينی مرجک    
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کاه  يرتاه د فالې او حاوالې تړونوناو تار ميانځ تفااوت ښاه جاوتيږې  موافق او د ک
ړون د يوې ذمې انتقال بلې ذمې ته ونڼو  د کفاالې او حاوالې تړونوناو تار کفالت ت

مياانځ تفاااوت سااتونزمن کيااږي  او لااه بلااې خااوا دا  ااې د کفالاات تااړون د تعهاادي 
ه کفيال تاه تړونونو له رلې څخه دی  که  يرته په نوموړي تړون کې د اصايل ذما

انتقال شي  هيڅوک به نوموړي تړون ته د کفيل پاه توناه حا ار نشاي  ځکاه پاه 
نوموړي تړون کې کفيل خپله شتمني له تسه ورکوي  ې دا ديوې عادي مرستې 
څخه لوړ کار دی  له همادې املاه د جمهاورو فقهااوو نظار پاه دې اړوناد ماوزون 

 ښکاري. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياثیامدادهللا پاکنهاد غ
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 . عوامل اجتماعی 2-2
ر جوامااک مختلااف يکسااان نيساات و  ورنااده انحااراف و کجااروی د عواماال بوجااود

مناطق از نظر نوع جرم  شدت و  اعف  تعاداد  و نياز از نظار عوامال متفااوت 
اند. ايان تفااوت هاا را ميتاوان در شاهرها  روساتاها و حتای در منااطق مختلاف و 
محلااه هااای يااک شااهر مشاااهده کاارد. در هاار جامعااه و محيطاای سلسااله عااواملی 

عيت اجتمااااعی  اقتصااادی  موقعيااات همچااون شااارايط جغرافيااايی  اقليمااای  و اا
خانوادگی  تربيتی  شغلی و طرز فکر و نگر  خاصی حااکم اسات کاه هار ياک 

 .از اين ها در حسن رفتار و يا بدرفتاری افراد مؤثر است
شهرنشينی لجام گسيخته  گستر  حاشيه نشينی و فقر  اتاالف مناابک و انارژی را 

جاارم رابطااه مسااتقيم دارد. تنااوع و بال دارد. حاشاايه نشااينی در شااهرها  بااا ـبااه دناا
م و گرانای  تجمل  اختالف فااحش طبقاات اجتمااعی سااکن شاهرهای بازرگ  تاورد
هزينه های زندگی  موج  می شاود تاا افاراد غيار کار ماد کاه در مدشاان زنادگی 
ايشان را کفاف نمی دهد  برای تأمين نيازهای خود  دست به هار کااری هار  ناد 

م و غير قانونی بزنند. از ديگر  عوامل محيطی جارم  ميتاوان فقار  بيکااری  تاورد
شرايط بد اقتصادی ناام بارد کاه بار هماه  حااد جامعاه  اقشاار  گاروه هاا و نهادهاا 

 (35و34  3171تأثير گذاشته و  نان را تحت تأثير قرار می دهد. )ستوده 
در پيدايش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجاار و  ساي  زا عوامال متعاددی 

 :نوان عوامل پيدايش و زمينه ساز می تواند مؤثر باشدبه ع
عوامل فردی: جنس  سن  و عيت ظااهری و قيافاه   اعف و قادرت  بيمااری  

 ....عامل ژنتيک و
عوامل روانی: حساسيت  نفرت   تری و وحشت  ا اطراب  کام هوشای  خياال 
پااردازی  قاادرت طلباای  کاام روياای  پرخاشااگری  حسااادت  بيماااری هااای رواناای 

 ...و
عوامل محيطی: او اع و شرايط اقليمی  شهر و روستا  کو اه و خياباان  گرماا 

 ....و سرما و
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عوامل اجتماعی: خانواده  طالق  فقر  فرهنگ  اقتصاد  بيکااری  شاغل  رساانه 
 .ها  مهاجرت  جمعيت و

از  نجا کاه ممکان اسات در پيادايش هار رفتااری  عوامال فاوق و ياا حتای عوامال 
شااد  از اياان رو  نماای تااوان بااه يکباااره فاارد بزهکااار را بااه ديگااری نيااز مااؤثر با

 .عنوان علت العلل در جامعه مقصر شناخت و ساير عوامل را ناديده گرفت
ج دسات باه  بزناد   ارتکااب جارماگر فرد  هر  ند بارای سارگرمی و تناوع و تفارد
ساوق  ارتکااب جارماين کار وی کم کم زمينه ای خواهد بود تاا باه سامت و ساوی 

دليل عمده اين کار   گونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و کشيده شدن يابد. 
افرادی هستند که هماه زميناه هاا و شارايط تزم  مجرمفرد به اين راه است. افراد 

برای انحراف در  نان وجود دارد. مهم ترين عامال در انحاراف افاراد و ارتکااب 
سمت بزهکاری ميشاود. عمل نابهنجار  فردی است که موج  سوق يافتن وی به 

 ارا کاه فاردی کاه ميخواهااد اولاين باار دسات بااه بزهکااری بزناد  نيازمناد فااردی 
 .است که او را راهنمايی کرده و به اين سمت هدايت نمايد

دومين عامل  امکانات و شرايطی است که فرد در اختيار دارد و زميناه ارتکااب 
 .وی را برای اعمال خالف اجتماع فراهم می  ورد

در خانواده  عدم تأمين نيازهای اساسی خانواده  دوساتان نابااب  محايط  لاوده  فقر
 .است ارتکاب جرمو... نيز از عوامل روی  وری فرد به 

در عين حال  به طور مشخ  می توان عوامل عمده زيار را باه عناوان بساترها 
املی و زمينه های پيدايش انحرافات اجتماعی و يا هر رفتار نابهنجار نام بارد عاو

کااه نقااش بساايار تعيااين کننااده ای در پياادايی هاار رفتاااری  اعاام از بااه هنجااار و يااا 
نابهنجار  ايفا می کنند. در عين حاال  مهمتارين عامال يعنای خاود فارد نياز نقشای 

 .تعيين کننده ای در اين زمينه بازی می کند
ن و اجماتب  علل و عوامل پيدايش  سي  های اجتماعی  به ويژه در ميان نوجواناا

 جوانان را می توان به سه دسته عمده تقسيم نمود:
 . عوامل معطوف به شخصيت 3 
 . عوامل فردی  2 

 .. عوامل اجتماعی1
بنااءب عواماال اجتماااعی جاارم را در سااه محاايط اجتماااعی  اقتصااادی و سياساای ماای 
توان مورد بررسای قارار داد. اولاين محيطای کاه فارد را بار مجرميات ساوق مای 

تمام بدبختی ها اسات هماناا محايط اجتمااعی وياا محايط خاانواده  ای أدهد وسرمنش
اساات کااه دراينجااا صاارف بخاااطر جلااوگيری از طااوال بحااث بااه عواماال محيطاای 

 (.35و34  3171وعوامل اقتصادی ا  می پردازم. )ستوده 
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 عوامل محیطی 1-2-2
محيط خانواده محيطای اسات کاه فارد در  نجاا باه دنياا  ماده و باه حياات ا  اداماه 

 دهد.مي
محققان بر اين عقيده اند که فرد تحت تأثير شاديد والادين وديگار اعضاای خاانواده 
ا  قااارار ميگيااارد وباااه هماااين دليااال و اااک خاااانوادگی او در باااروز رفتارهاااای 
خطرنااااک وارتکااااب جااارايم رابطاااه مساااتقيم دارد. ايااان تااااثير بااار شاااکل گياااری 

ه بيشتر متفکران شخصيت و منش افراد ودر نتيجه رفتارهای  تی  نان مورد توج
بوده است. يکای از نويساندگان بناام دوگارف در ايان بااره مای نويساد اثارات ساال 
های عمر بر روی تکاوين وتحاول  تای شخصايت افاراد بسايار باديهی باوده واگار 
خانواده به وظايف تربيتی عمل نمايد محايط جاوی عااطفی دوساتی ومحبات حااکم 

مين گاردد. طفال باه راحتای اجتمااعی باشد  در نهايت اگر تمام نيازهای طبيعی تاا
شااده وهمچنااين در روابااط خااانوادگی وخااارج از  ن رفتااار هااای طبيعاای ومعتاادل 
خواهد داشات  اماا اگار شارايط و موقعيات باه صاورت ديگار باشاد يعنای خاانواده 
ازنظر تربيتی د ار نقيصه شده واگر طفل از کمبود شاديد عااطفی رناا ببارد وياا 

ند بديهی اسات نتاايا  ارربار  ن ديار ياا زود در طفال والدين از هم جدا شده باشا
ارتکااب مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعيين کننده و قاطعی در انگيزه شناسای 

 (31  3114جوانان ايفا می نمايد.) قا ی زاده جرم
 عوامل اقتصادی 2-2-2

طوريکه کشورهای توسعه نيافته دارای وجه مشترک از نقطه نظر قلت و در ماد 
د لهاذا باا ممالاک توساعه يافتاه مانناد کشاور هاای امريکاای شامالی   نعی ميباشواق

اروپای غربی و استراليا   غيار قابال مقايساه هساتند. تاا جائيکاه مطالعاه و تحقياق 
در زمينه صورت گرفتاه در کشاور هاای توساعه نيافتاه فناون و رو  هاای تولياد 

سامتی از فعاليات هاای )تکنالوژی( پيشرفت قابل تاوجهی نکارده و هناوز هام در ق
اقتصادی جامعه تابک اقتصاد معيشتی اسات کاه از جملاه ميتاوان کلياه کشاور هاای 
 سااايايی )باااه اساااتونای جاپاااان در ساااالهای اخيااار( امريکاااای جناااوبی )باااه اساااتونای 
ارژنتاين( کشورهای امريکاايی و بعضای از ممالاک خااوری و جناوبی اروپاا را 

ب  د نادو ثلاث جمعيات دنياا را تشاکيل ميده برشمرد کشورهای در حال توسعه تقريبا
و اياان کشااور هااا دارای مشخصااات مشااابه باااهم نيسااتند. بااه همااين ترتياا  کليااه 
کشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته از نقطه نظار موقعيات جغرافياايی  ميازان 
ثروت  درجه رشد اقتصادی و پيشارفت فنای در ساطح واحادی قارار ندارناد. واز 

کشااورهای رشاااد نيافتااه در ساااطح بلناادی قااارار دارد.)  اياان رو سااطح جااارايم در
 (311 ص  3116ابونوری



تدابیرامنیتی اقتصادی واجتماعی جرم از منظر قوانین جزائی 

 افغانستان
 قضاء

 

98 

 

 

 

در مد ساتنه در اغل  کشاور هاای توساعه نيافتاه کمتار از در ماد ممالاک توساعه 
يافته است از طرف ديگر عدم تساوی توزيک در مد در کشور هاای توساعه نيافتاه 

شاک ميتاوان گفات شديدتر و موانک اجتماعی و سياسی  نها عميق تار اسات بادون 
که رشد تخنيک و صنعت ممالک توسعه يافته تاثيراتی در تساهيل و تشاريح رشاد 
کشور های توسعه نيافتاه دارد زيارا کشاور هاای توساعه يافتاه از طرياق مباادتت 
تجااارتی  ساارمايه گااذاری مسااتقيم کمک هااای بالعااوض و طاارق مختلااف ديگاار 

 تاثيرات موبت گذارند.ميتوانند در رشد اقتصادی کشورهای توسعه نيافته 
کشورهای عقا  ماناده باياد از رو  هاای اجتمااعی  فرهنگای و اساتعداد نيروهاا 
مساعی تزم را به خرج دهند تا از امنيات و رفااه اجتمااعی تاا حاد ممکان مساتفيد 

 گردند و جلو جرايم را از اين طريق گرفته باشند.
ان جامعاه و برای دولت منحيث ياک قادرت عالياه  ارورت اسات تاا بارای عمار

مساعد ساختن شرايط بهتر زيسات اجتمااعی تادابير اقتصاادی  را اتخااذ نماياد کاه 
عمااالب  اارورت مباارم جامعااه ذريعااه  ن تاادابير مرفااوع گااردد. بطااور موااال باارای 
ارا ی ای که فاقد  ب است  احداث انهار حفر  اه هاا و بارای اهاالی شاهر هاا و 

ت ميباشااند  احااداث خطااوط دهااات کااه از نقطااه خطااوط مواصااالتی د ااار مشااکال
مواصالتی و صدها مشکالت ديگار از ايان قبيال ايجااب تادابير تزم اقتصاادی را 
مينمايد. صورت همچو تادابير ناه تنهاا در شاکوفايی جامعاه از نظار اقتصاادی باه 
توام رسانيدن دولت خالی از تاثيرات موبت نيست بلکه افراد جامعاه را باه کاار وا 

ث جلوگيری ازجرم در جامعه ميگردد به دليل اينکه فقار و ميدارد. و اين امر باع
بيکاری زاده اقتصاد  عيف جامعه بوده و لهذا اشخاص بيکار و فقيار متمايال باه 
ارتکاب جرم گشته و از ايان رو بصاورت غيار مشاروع نيازمنادی هاای معيشاتی 

ر کشاور شانرا مرفوع ميدارند اين امر باعث ارتکاب جرايم در ياک ساطح باات د
 (311 ص  3116ابونوریهای  عيف و فقير ميگردد.)

 ایجاد و مساعد ساختن زمینه کار 1-2-2-2
درکشور هاای عقا  ماناده ميتاوان از مناابک طبيعای   کشات زماين هاای بای  ب   
تربيه درست و سالم از مواشی استفاده کرد. از نيروهای انسانی بارای بلناد باردن 

ب خوب و  رام  استفاده کرد ايجاد و مساعد سااختن همچاو سطح توليد وزندگی نسبتا
رکااارکرد دولتهااای کشااورهای عقاا  مانااده يزمينااه هااا از جملااه تااال  هااای پيگ

ميباشد. مساعد ساختن همچو شرايط از يک طرف برای افراد کشورهای ماذکور 
زمينااه کااار را مساااعد ميسااازد و از طاارف ديگاار دولاات ميتوانااد نيازمناادی هااای 

طريق فر ورده هاای توليادی مرفاوع ساازد. مسااعد  مربوط و منوط خويش را از
و لهااذا  ماای شااودساااختن زمينااه کااار باعااث مصااروفيت و اشااتغال افااراد جامعااه 
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ارتکاب جرايم تقليال ميياباد بادليل اينکاه فقار و بيکااری در جامعاه موجا  ازديااد 
 (3111812جرايم ميگردد.) فيروزی 

ميکاهااد زياارا زمينااه باارای  اسااتفاده از منااابک طبيعاای در اياان کشااورها از بيکاااری
فعاليت نيروی انسانی مساعد ميگردد. همچنان توجه امور اجتماعی به خصاوص 

مهااارت    افاازايشتعلايم و تربيااه و بلناد بااردن ساطح فرهنااگ افاراد جامعااه باعاث 
تخص  کافی و تحرک در افراد ميشود که در امار تولياد اثار بخاش خواهاد باود.  

بلند رفتن ساطح فرهناگ افاراد و بهاره باردن اثار بنابراين مساعد شدن زمينه کار 
جامعه ميگاردد.  بخش از توليد   جلو جرايم را گرفته سب  امنيت ثبات و رفاه در

در بخااش زراعاات و مواشاای دولاات وظيفااه دارد تااا زمااين هااای تماازروع را از 
ها و خطوط مواصالتی قابل استفاده سازد و در قسامت  طريق احداث انهار    اه

دهاد. در منااطقی کاه حيواناات از قبيال  چل   مساعی به خارذتر مواشی بتربيه به
گوساافند   گاااو وغيااره تربيااه ميشااود بايااد وترنرهااای ورزيااده را دراياان مناااطق 
بگمارند و زمينه کار وفعاليت بهتر را برای اين افراد فراهم ساازند تاا از گوشات 

چاه در بعضای و پوست حيوانات مذکور بهره برداری درست صورت گيرد.  نان
از کشور های عق  مانده مانند افغانساتان از پشام حيواناات باه خصاوص گوسافند 
در صاانعت قااالين اسااتفاده ميگااردد. بهااره باارداری درساات از مواشاای و زراعاات 

ب تقليااال  زميناااه کاااار را توساااعه مااای بخشاااد و از  داده  ااارورت جامعاااه را نسااابتا
امعاه موقاک پيادا نميکنناد کاه بيکاری تا حدی جلوگيری مينمايد. در نهايات افاراد ج

 (3111812دست به ارتکاب جرم بزنند. ) فيروزی 
 رند:يزی قدرت توليدی زمين را به دو طريق اندازه ميگردر امر توسعه کشاو

ساابی )نساابت بااين مساااحت زمااين و مقاادار باااردهی( يعناای نيکاای از طريااق توليااد 
ت ميياياد. مقدار محصاول کاه از ياک جريا  ياا هکتاار زماين )واحاد ساطح( بدسا

وديگری طريقه توليد ويژه که طبق  ن مقايسه حاصل خيازی در قطعاه زماين بار 
حس  مقدار محصول  مد و در صورتيکه ساير عوامل را ثابت فرض نماائيم وياا 
اينکه در محاسبه به نحوی اختالفات در ناوع و مقادار عوامال ناامبرده را منظاور 

 داريم به عمل می  مد.
در قطعه زمينای کاه بااهم مسااوی اسات از لحااظ کاود  وا ح است قدرت توليدی

کيميااايی   حاارارت رطوباات   روشاانايی   طريقااه کشاات وغيااره   تغيياار مينمايااد. 
بطور موال مقدار گندمی که در يک جري  زماين دنماارک باه دسات مای  ماد ساه 
برابر برداشت همان مقدار زمين در امريکا است ويکی از دتيل  ن تعاداد بيشاتر 

ی اسااات کاااه بااارای ايااان منظاااور در دنماااارک از  نهاااا اساااتفاده صاااورت کاااارگران
ميگيرد. زمينه سازی اشتغال افراد به کار از جمله تادابير جلاوگيری از جارم نياز 
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محسااوب ميگااردد بااا  نکااه موجاا  ازدياااد توليااد ميشااود   سااب  رفاااه و  سااايش در 
 جامعه نيز تلقی ميگردد.

بک طبيعاای اساات بايااد بهااره بااه هاار صااورت هاار کشااوری کااه دارای حااداقل منااا
برداری مناس  از  ن نموده واز طريق تجهياز نياروی انساانی و باه کاار اناداختن 
ساارمايه و اسااتفاده از تغيياارات فناای و رو  هااای جديااد   اسااتفاده از  ن  نمايااد تااا 
بتوان به ثبات  رفاه امنيت و  سايش در جامعه نايل شد  زيرا که امنيات   ثباات   

 (51  3154ايم را کاهش ميدهد. )اقتداری رفاه و  سايش جر
 افزایش تولیدات کشاروزی به دو طریق صورت میگیرد:  2-2-2-2

ب افاازايش  اوتب : از طرياق باااتبردن ميازان محصااول در واحاد سااطح زماين و ثانيااا
محصول از طريق توسعه زمين های قابل کشت يعنی مساتعد نماودن ياک قسامت 

 د.ارا ی ای که در  ن زراعت نميشو
افزايش محصول جريبانه زمين مستلزم اصالحات فنی در شايوه زراعات  ازديااد 
باردهی  قدرت توليدی کارگران و کشااورزان از طرياق  ماوز  فنای  اساتعمال 
ماشين  تت  ابزار جديد اصالحات کشاورز مالکيت ارا ای مزروعای و توبيات 

اورزان حقاوق کشااورزان اساات دسات ماازد کاافی ساب  دلگرماای کاارگران و کشاا
 ميشود و ادامه اين حالت تاثيرات بر ثبات و استقرار امنيت جامعه دارد.

توسعه مقدار ارا ای قابال کشات از طرياق اجارای طارط هاای  بيااری و خشاک 
کردن ارا ی سواحل بحر و باتالقی امکاان پاذير اسات. اجارای همچاو طارط در 

ی از بيکااران  ازدياد ظرفيت توليد کشاورزی ممالک ماوثر ميباشاد و بارای عاده
جلاوگيری  بخااطرنيز زمينه کار مساعد ميگردد و همچنان از طرط های ماذکور 

ب اسااتفاده تزم صااورت ميگياارد. زياارا  از ساايل و ايجاااد نيااروی باارق نيااز مشااترکا
برای توساعه مناابک طبيعای اجارای طارط ماذکور اهميات زياادی دارد  نانچاه در 

  ذخيااره  ب  ايجاااد نيااروی هندوسااتان اجاارای سااه طاارط )بنااد جلااوگيری از ساايل
 6( متجاااوز از 3157الاای ) (3156باارق( در مااورد ارا اای  قاباال کشاات از )

ميليون جري  افزايش يافت که ارا ی مذکور از بند  ب  بياری ميشد. بلناد رفاتن 
توليدات باتخ  توليدات مورد نياز جامعه  ارورت افاراد را مرفاوع سااخته و 

ديد افراد لت مواد مصرفی باعث مشکالت جسب  کاهش جرم ميگردد. زيرا که ق
 ت باعث ازدياد جرايم ميگردد.ميشود.  رورت رفک معيش

پياادايش و گسااتر  مالکياات ملاای دولتاای   تاادابير رشااد صاانايک و دگرگااونی در 
بااات بااردن در مااد مااردم روسااتاها اساات. وکشاااورزی کااه هاادفش افاازايش توليااد 

تصادی خارجی و ساازمان دادن سياستش که هدفش تغيير در روابط و مناسبات اق
به سيستم ملی  موزشی و پرور  کاادر هاای مااهر و دگرگاونی هاای اجتمااعی  
اقتصادی ديگر تدابيری است که زمينه کار و فعاليت انسانی را مساعد ميساازد و 
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از ارتکاااب جاارايم بااه صااورت غياار مسااتقيم جلااوگيری بعماال ماای  يااد.)فيروزی 
3111811) 

در بهينه اقتصاد کشور خالی از مفياديت نخواهاد باود تاا برای سودمندی اقتصادی 
ا تااز سرمايه بيگانه در امر توليد داخال کشاور بصاورت مشاارکت کاار گرفات و 

دارنااده را درمااورد ساارمايه بيگانااه و رفااک همگااانی اقتصاااد  زاناادازه ای تاادابير بااا
کشااور در نظاار داشاات.  نانچااه توليااانف ری ری در مااورد  نااين ابااراز نظاار 

 يد:مينما
معيار بسيار مهم همانا کمتری خود مختااری سارمايه بيگاناه در اقتصااد کشاور   
بزرگتاارين کنتاارول باار ن   پراگنااده گاای  ن و پيشااگيری از تمرکااز اقتصااادی و 

 (311   3151سياسی اين سرمايه بيش از مزد مشخ  است.) ری ای 
ند  وا ااح اساات کااه ساارمايه بيگانااه عبااارت از وام اساات کااه بااا شاارايط سااودم

پرداختااه ميشااود ولاای جاناا  احتياااط را بايااد ملحااوظ نظاار داشاات تااا خودمختاااری 
سرمايه بيگانه را به وجه کمتاری رعايات کارد. زيارا مرکاز اقتصاادی و سياسای 
ساارمايه بيگانااه موجاا  سااقوط اسااتقالل و  زادی کشااور ميگااردد. و حتاای امنياات 

 جامعه را خدشه دار ميسازد.
هاای بيگاناه تقا اا مای نمايناد کاه کاادر هاای کشورهای در حاال رشاد از کمپنای 

علمی را برای کارهای مهندسای اداری ترتيا   کنناد و از  ناان کاار بگيرناد. بعاد 
از فراغت تحصيل تزم دولت بايد در امار نحاوه تولياد و بلنادبردن ساطح تولياد و 
نيروی کاار ماورد نيااز از ايان اشاخاص در کاادر هاای فنای و تخصصای مرباوط 

تا به اين ترتي  نيازمندی های داخل کشاور مرفاوع گاردد و ياا گوناه  استفاده کنند
ای از ساارمايه بيگانااه در اماار صاانايک تولياادی و وسااايل تولياادی در داخاال اسااتفاده 
شاود تاا نيازمناادی هاای جامعاه برطاارف گاردد. ساعی و تااال  در رفاک نيازمناادی 

ی ای اساات کااه از ارتکاااب جاارايم جلااوگيری مينمايااد. ) ر یهااای جامعااه عالجاا
3151   311) 

کاااه از ( 3164شاااورای اقتصاااادی و اجتمااااعی ساااازمان ملااال متحاااد مااااه مااای )
 ی از پيشرفت صنعتی را  نين مطرط ساخت:نيويارک تصوي  گرديدمختصر

صنعتی شدن  روند رشاد اقتصاادی کاه از نگااه فنای   اماروز نماياانگر بخاش پار 
وسايل توليد و کات هاای  تحرک تبديلی است و دارای وسايل توليد و توليد کننده و

بلنادی را بارای هماه اقتصااد و نياز دساتيابی بار  ميتواناد توساعهکه مصرفی است 
   .رفت اقتصادی و فنی را فراهم سازدپيش

رشااد صاانعتی تناساا  تااازه ای در اقتصاااد) ميااان کشاااورزی و صاانايک( پديااد ماای 
ناد هناد   ورد  که کلياه رشاد هماه اقتصااد اسات کاه البتاه کشاور هاای ناو رشاد مان

مصاار  برازياال و بعضاای کشااور هااای ديگاار ميتواننااد بااه کااار ساااختمان صاانايک 
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ساانگينی اقاادام نماينااد. رشااد صاانعت زمينااه کااار و فعالياات را فااراهم ساااخته و از 
 اشخاص بيکار کاسته و سب  تقليل ارتکاب جرايم در جامعه پنداشته ميشود.

ری ها و تضاد های کشورهای در حال رشد با دشوا  در عمل روند صنعتی شدن
بزرگ مقابال ميشاود کاه يکای از علال مهام نااتوانی زيربناا وزيار سااخت توليادی 
است مانند کمبود وسايل ارتباط و مخابرات نبودن برق در اطاراف واکنااف شاهر 

 .هاو دهات نبودن  ب برای زمين های تمزروع وغيره
انبهاای توليادی و يا اينکه هزينه هنگفتی که صرف سااختمان مراکاز پيچياده و گر

شود و همه ای انباشت های استفاده ناشده را در خود مدغم سازد   نيز بر مشاکل 
دولاات هااای کاام رشااد ماای افزايااد. علاای الخصااوص دشااواری ديگاار در  رخاناادن 
وسايل سنگين صنعتی از ناحيه کمبود بزرگ کادر هاای مااهر پاائين باودن ساطح 

ب بااروز نمايااد ای وغيااره فرهنااگ مااردم   داب و رسااوم بيشاامار  نظااام عشاايره . بنااا
نتيجه  نين ميشود که همچو صنعتی شدن از انباشت ميکاهد و بس نباودن ذخياره 

 های مادی يا مالی موج  از همپاشی نظام در مجموع ميگردد.
اغل  کشورهای عق  مانده سرشار از معادن قلعی  طال  المونيم  مس  نيتارات  

قيمتای مانناد تجاورد  زمارد  لعال  منگيز  المای  نفات  ذغاال سانگ و سانگهای
د کااه در بسااياری از اياان کشااورها دساات نخااورده باااقی مانااده اساات نوغيااره ميباشاا

مانند افغانستان و اموالهم. همچنان امرار معا  اين کشورها از طريق کشاورزی 
ومواشاای تااامين ميشااود کااه سااطح توليااد بخصااوص در بخااش زراعاات و مواشاای 

ن کشاورها ماواد معادنی کمتار در صانايک داخلای بصورت بطی ادامه دارد. در ايا
بکار ميرود. بيشتر صادر ميشود. عدم توانمندی اساتخراج معاادن )ماواد معادنی( 
قيم بلند کاتهای وارداتی و قليل بودن پشتوانه اقتصادی در اين کشورها بار ثباات 
امنيااات و رفااااه اجتمااااعی تااااثيرات ناااامطلوب گذاشاااته ومشاااکالتی را در ماااورد 

از جرايم بوجود  ورده اسات.  نانچاه در ايان ارتبااط دوکتاور علای دمحم  جلوگيری
 اقتداری  نين ميگويد: 

 بيشتر توليد موادی معمول است که محتاج به کار زياد و يا زمين فراوان ميباشد.
هاای کشااورزی  ون اقتصااد کشاورهای توساعه نيافتاه اغلا  شاکی باه فار ورده 

در ايان کشاورها اهميات را ای کشااورزی نحوه مالکيات ااست از اينرو زمين و
 (24  3114اقتداریخاصی دارد.)

مياازان توليااد کشااااورزی در اياان کشاااورها کاام اساات. تولياااد ساارانه محصاااوتت 
کشاااوزی در امريکااای شاامالی و شاامال غرباای اروپااا پاانا تااا بيساات براباار ساارانه 

کشااورهای امريکااای جنااوبی اساات. بااه عباااره ديگاار وزراعتاای در خاااور ميانااه 
قابال  يارغل هر جري  زمين در ممالک اخيار باا کشاورهای توساعه يافتاه محصو

 مقايسه ميباشد.
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 علت عدم رشد سطح توليد کشاورزی در کشورهای توسعه نيافته  عبارت اند از:
عادم تناسا  يعنای مقادار زماين و تعاداد کاارگران کشااورز در اکوار ايان  -3

و در اثار  داشاتهنتناسا  باا وساعت ارا ای قابال کشات  کشااورزان دکشورها عد
تااراکم جمعياات در ماازارع  توليااد ساارانه طبااق اصاال بهااره متناساا    تقلياال يافتااه 

 است.
عدم بهره بارداری مناسا  از ارا ای کشااورزی در اثار کااربرد رو   -2

های بدوی و عدم  شنايی کشاورزان با شيوه های بهتر توليد و همچناين در نتيجاه 
امور توليادی   ارا ای کشااورزی  نداشتن سرمايه کافی و نقا سازمان و اداره

 بهره برداری مناس  بعمل نمی  يد.
نقااا در نحااوه مالکياات ارا اای: نحااوه مالکياات ارا اای مزروعاای در  -1

اکور اين کشورها با بهره بارداری مطلاوب ساازگار نيسات. يکای از علال اساسای 
قلات تولياد  فقادان محارک ماوثر باارای بهباود کشات و باات باردن ساطح محصااول 

ضی از اين کشاورها همچناان سيساتم اجااره معماول اسات   کشااورز است. در بع
مالک زمين نيست. در بعضی ازين ممالک تقسايم ارا ای باه قطعاات کو اک و 
مشکالتی که ايان امار در کشات و  بيااری زماين ايجااد ميکناد باعاث تقليال ميازان 
محصوتت کشاورزی گرديده است. از منابک طبيعی ايان کشاورها بهاره بارداری 

ل صااورت نميگياارد. عقاا  مانااده گاای کشااورهای مااذکور از اثاار قلاات منااابک کاماا
طبيعاای نبااوده بلکااه اسااتفاده مناساا  از منااابک طبيعاای در اياان کشااورها صااورت 
نگرفتااه اساات . زياارا اياان اماار بسااتگی بااه درجااه پيشاارفت تکنااالوژی   امکانااات 

و  سرمايه گذاری اطالعات فنی   گونگی تقا اا و عوامال ديگار دارد. تحقيقاات
مطالعات مختلف در باره منابک طبيعای ايان کشاورها نشاان دهناده  ن اسات کاه از 

 ارا ی قابل کشت معادن و ذخاير  بی اين مناطق استفاده کامل نميشود.
دهی و محصول کار مردم بيشتر کشورهای توسعه نيافته کم است نارخ و زبا

رفااه و دسات مزدهااا نااا يز اساات زياارا زمينااه کاار کاام اساات  عاادم تخصاا  در ح
مشااااغل  جهااال و ناااادانی در بااااره اماااور اقتصاااادی  فرهناااگ  عقاياااد و سااانتهای 
اجتماعی مغاير با فعاليت های اقتصادی از خصوصايات ماردم اغلا  ايان کشاور 
ها محسوب ميشود. عوامل ديگری را نيز بايد برشمرد که عبارت از کمی قدرت 

رعاياات بهداشاات  تولياادی کااارگران مناااطق توسااعه نيافتااه  باادی و ااک تغذيه عاادم
فقااادان تعلااايم و کاااار  ماااوزی  عااادم تحااارک حرفاااه ای و بااااتخره نداشاااتن ارز  
اجتماعی کار است. از مقدار کالوری غذايی روزانه که سکنه کشورهای مختلاف 
مصاارف ميکننااد   بااه خااوبی ميتااوان بااه کمبااود غااذايی و باادی و ااک تغذيااه اغلاا  

ری نداشتن پزشاک و وساايل مردم اين کشور ها پی برد. شيوع بيماری های واگي
درمان به اندازه کافی در امر پائين بودن سطح تولياد کاارگران ماوثر ميباشاد. بای 
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سااوادی نياااز در ايااان مناااطق ماااانک فراگياااری فناااون جديااد کاااارگران گردياااده کاااه 
مجبورانااد بااه انجااام خاادمات مختلااف بپردازنااد. تحاارک کااارگران بااين حرفااه هااای 

اياان کشااورها اشااتغال بااه  بعضاای مااردم . مختلااف بااا سااهولت امکااان پااذير نيساات
ل در بساياری مواـاويات اجتمااعی خاود ميدانناد. بطاور کارهای بدنی را مخالف حي

از کشور های خااور نزدياک و پااره ای از کشاور هاای امريکاای جناوبی هرگااه 
شخصاای موفااق بااه ادامااه تحصاايالت عااالی باااتخ  در خااارج گااردد. باارای او 

قه خود و يا هار کااری کاه او را از محايط تمياز نهايت مشکل ميشود که شغل ساب
اداره دور سازد اشاتغال ورزد. مطلا  اينکاه اقتصاااد اماروز بار پاياه تخصاا  و 
تقسيم کار اساتوار اسات و رعايات ايان اصاول مساتلزم  ن اسات کاه باين طراحاان 
برنامااه هااای اقتصااادی کااه در رای  نهااا سااازمانهای صاانعتی قاارار دارنااد و عااده 

تعااداد کااافی اسااناد کااار  سرپرساات  کارکنااان فناای و مااديران(  کويااری کارگر)بااه
رابطه ای وجود داشته باشد وافراد بتوانند باه نحاوی  باا يکاديگر همکااری نمايناد 
که با تأسف همچو کاری در اين کشورها کمتر وجود دارد . فاصاله باين کارفرماا 

بصااورت و کااارگر باعااث ايجاااد عقااده و دلسااردی در کااار ميشااود. و رونااد توليااد 
بطی پيش ميرود و ممکن کيفيت توليد به گونه ای که انتظار ميرود قناعات بخاش 

 نباشد.
کمبااود ساارمايه و اتکااا بااه داد و سااتد خااارجی نيااز از جملااه عواماال رکااود 
اقتصااادی  سياساای اياان کشااورها محسااوب ميگااردد. در اياان کشااورها جاارايم در 

تاا حاد تزم  ی ميباشاد کاهسطح بات قرار گرفته که ناشی از عوامل عقا  ماناده گا
 (24  3114اقتداریتو يحات ارائه شد. )

در جهان سوم حرکت زير بنايی اين کشورها تماامی نهااد هاای اقتصاادی در 
حااااال رشااااد و يااااا در حااااال انحااااالل تحاااات  تاااااثير عواماااال دروناااای و بيروناااای 
)فشارانحصارات خارجی( قرار ميگيرد و بسياری از انساانها را کاه فاقاد وساايل 

د شده اند از خود طرد مينمايد. انسان های که از محيط تفاوت خود رانده شاده تولي
اند ميتوانند به سهولت و سرعت جذب محيط ديگری شوند  اين حالات بارای عاده 
زيااادی از افسااانه هااای بيکاااری  سااکون و فقاار را بااار ورده و اياان امااراز جملااه 

ن علات ارتکااب جارايم خصلت ويژه کشور های جهان سوم ميباشد از اينجا ميتوا
را دريافاات و عليااه بيکاااری سااکون و فقاار مبااارزه کاارد تااا امنياات مسااتقر و افااراد 

 جامعه با اطمينان کامل به فعاليت های روزمره خود بپردازند.
از جمله کشور های جهان سوم را که پايه رشد گذاشته اناد الکسای لفکفساکی 

  نين معرفی ميدارد:
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ی از لحاظ اقتصادی پيشرفته اند نظيار مصار  تنها در کشورهای که تا حدود
الجزاير وبرخی ديگر از کشورها اکنون قشر بسيار کو ک روشن فکران علمی 

 (42  3161تکنيکی پديد مده است. )لفکفسکی
ب بااه عقيااده موصااوف روشاان فکااران کشااورهای توسااعه کااه بااه نساابت  عالوتااا

ه داری هساتند شرايط عينی جامعه خود  دارای خصلت های کو ک نظام سارماي
در عااين حااال معمااوتب بااه دو  نااد تقساايم شااده و در جريانااات سياساای کااه طيااف 
گوناگون دارد شرکت ميجويند و نماينده گان  نها اغل  از اردوگااهی باه اردوگااه 
سياسی ديگر کاوچ کارده و ياا باه اصاطالط مهااجرت ميکنناد. روشان فکاران ايان 

و ديگر سازمانهای اجتمااعی را  کشورها عمالب هسته رهبری تمام احزاب سياسی
 تشکيل ميدهند.

علت کوچ کردن نماينده گان يک حزب به حزب ديگر نمايانگر عادم ثباات و 
استقرار فکری و سياسی بوده که بدبختانه اين رو  عمالب به مشاهده رسيده است 
وتکاااليف افااراد حزباای زيااادتر و جريانااات مختلااف درد ساارهای را بوجااود  ورده 

 ات امنيتی(.است)اختالف
ميازان توساعه  وکه در امر صنعتی شادن کشاورهای در حاال رشاد  يطیشرا

 که همخوان با مصالح ريشه گی ملی  نهاست  کمک برساند عبارت انداز:
 اوتب: بهره گيری از امکانات پيشرفته علمی و فنی

ب: همکاری اقتصادی منطقه ای کشورهای در حال رشد  ثانيا
 فعاتنه دولت ملی در روند صنعتی شدن.ثالوا: همکاری و مشارکت 

بکار بردن وساايل مادرن تولياد باه کاادر هاای تحصايلی و فنای نيازمناد اسات 
همان قدر که هزينه مورد نياز مد نظر ميباشد   رورت مبرم کات  مواد وغياره 
کااه جوامااک کاام رشااد بااه  ن مواجااه انااد از طريااق تبادلااه بااين اياان کشااورها نااه تنهااا 

که به اين کشور سودمند واقک ميشود. همچنان مشارکت فعاتناه مرفوع ميگردد بل
دولاات ملاای در رونااد صاانعتی شاادن در شااکل هااای گوناااگون  ن اساات زياارا تنهااا 
دولت است که ميتواند از سياست فنی درست اقتصادی پيروی کند. دولات ميتواناد 

هادايت  بدون ميانجی در بخش اقتصاد کشور   منابک را بنياد گذارد و برنامه ها و
تزم را در تجديد توليد ارائه دهد و بر صنعتی شدن تاثيری داشته باشاد باه عبااره 

ويااژه گاای هااا شااکلها   شاايوه هااا و توسااعه صاانعتی شاادن تاااثيری  باارديگاار دولاات 
سرنوشت ساز دارد. زيارا بار غنامنادی اقتصااد کشاور مای افزاياد و باعاث ايجااد 

ردد. و زمينااه را باارای رفاااه کااار و تحاارک در فعالياات هااای دولاات و افااراد ميگاا
 (42  3161مساعد ميسازد و جلو جرايم را تا حدی ميگيرد. )لفکفسکی

به هر صاورت باه هار انادازه ی کاه دولات از مصاالح ملای پياروی کناد و از 
تاااراج ثروتهااای ملاای جلااوگيری نمايااد  در اماار بهتاار شاادن تولياادات کشاااورزی 
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نباشاات دروناای کشااور زودتاار مساااعی تزم بااه خاارج دهااد  زمينااه کااار فااراهم و ا
بازگشااوده ميشااود و توسااعه صاانايک بااات مياارود و شاارايط صاانعتی شاادن مناساابتر 

 ميگردد. اين برنامه های موبت تدابير اقتصادی از جرايم جلوگيری مينمايد.
اقدامات و برنامه های دولتی درامر بهتر شادن و اک اقتصااد کشاور در ساه 

 رت اند از:مورد مفيديت خاص خود را دارد که عبا
 تقويه بوديجه ملی که مرفوع کننده  روريات دولت ميباشد. -3
بلند رفتن سطح زندگی افراد کشور از لحااظ ماادی و معناوی )اقتصااد و  -2

 فرهنگ( 
 موقف دولت از لحاظ اقتصادی و سياسی در روابط بين الدول -1

ب خودکفااا ميسااازد و از اياان نقطااه نظاار  مااوارد فااوق کارمناادان دولتاای را نساابتا
توان به يقين ابراز نظر نماود کاه جارايم رشاوه ساتانی در دوايار رسامی کااهش مي

می يابد تقويه بوديجه ملای باعاث ثباات و اساتقرار دولات ميگاردد و نيازمنادی باه 
گونه های ديگر تقليل می ياباد. ثباات و اساتقرار دولات باعاث امنيات ورفااه عاماه 

خش امنای دولات از طرياق ميگردد و جلو جرايم گرفته ميشود  زيرا که مخارج ب
تقوياه بوديجااه ملای مرفااوع ميگاردد و بااه وظاايف خااويش بصاورت درساات عماال 
ميکنند بلناد رفاتن ساطح زنادگی افاراد کشاور از دو جهات ماادی و معناوی باعاث 
استقرار و ثبات فکری و اطمينان خاطر در روناد زنادگی انساانها ميشاود زيراکاه 

 ملزوم يکديگر اند.اين دو جهت زندگی )مادی  معنوی( تزم و 
محکمای در براباار باروز جارايم پنداشاته ميشااود.  دررشاد فرهناگ و اقتصااد 

زياارا اشااخاص بااا فرهنااگ و مسااتعد بااه ناادرت دساات بااه ارتکاااب جاارايم ميزننااد. 
بنابراين ميتوان گفت که پشاتوانه ای خاوب اقتصاادی باا فرهناگ غنای در جامعاه 

 جلو جرايم را تا حد زيادی ميگيرد.
ولت در روابط باين الادول از لحااظ اقتصاادی و سياسای باعاث موقف خوب د

اطمينان شناخت بهتر دولت ها ميگردد و جواريح شاانرا در اثار تباادتت باا حفاظ 
روابط حسنه مرفوع خواهند ساخت و همچنان باعث تساعد و همکاری در زمينه 

تاامين  های مختلف با همديگر خواهند شد.  ون تبادتت کاتها بين دولتهاا ايجااب
امنيت مينماياد لهاذا در رواباط باين الادول از لحااظ امنيتای موقاف خاوبی را حاايز 

 (3111816خواهند بود.) فيروزی 
 2-2-2-2  مساعی در امر بلند بردن سطح تولید و رفاه عامه

طوريکه تاريخ ملل نشان ميدهد پيشرفت اقتصادی کشور های توسعه يافته تاا حاد 
و رهباری دولتهاای  نهاسات باا وجوديکاه توساعه  باه دخالات رباوطقابل تاوجهی م

اقتصااادی در ايااان کشااورها يکساااان نيساات. بطاااور موااال: بااارخالف انگلساااتان و 
کشااورهای متحااده امريکااای شاامالی  دولتهااای ممالااک  ااون جاپااان  امپراطااوری 
 لمان و اتحاد جماهير شوروی بعداز جناگ جهاانی اول باا تمرکاز طارط و تنظايم 

دخالت مستقيم در سارمايه گاذاری  اداره اماور موسساات  برنامه های اقتصادی و
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توليدی را خود به دست گرفتند. به هر صورت مسااعی در امار بلناد باردن ساطح 
توليد و رفاه عامه تاثير مبرم در تامين امنيت جامعه داشته و جلاو ارتکااب جارايم 

 را تاحدی ميگيرد.
سااريک رشااد اقتصااادی  اکواار دانشاامندان اقتصاااد باار اياان عقيااده انااد کااه باارای ت

کشاورهای در حاال توساعه باياد شادت عماال و تاال  بيشاتری مباذول دارناد زياارا 
ادامااه مشااکالت اقتصااادی اياان کشااورها بااه قاادری وساايک اساات کااه فقااط بااا دخالاات 

 موبت دولت ميتوان موانک توسعه را از ميان برداشت.
ساعه يافتاه پيشنهادات دانشمندان اقتصاد برای بهبود و ک اقتصادی کشاورهای تو

 قرار زيراست:
توسعه مبادتت اقتصادی از طريق ايجاد موسسات و سازمانهای تزم و  -3

استقرار نظم و ثبات اقتصادی که در امر بلند بردن سطح توليد و رفاه عامه تااثير 
 موبت دارد.

سرمايه گذاری مساتقيم دولات در اماور عاام المنفعاه کاه توجاه موسساات  -2
د احتماال  ارر را جلا  نميکناد  در بلناد باردن که کم شاو علتیخصوصی را به 

 سطح توليد حايز اهميت است.
تشخي   شناساائی و تبلياي فرصات هاای مناسا  بارای سارمايه گاذاری  -1

در  اار وب برنامااه عماومی توسااعه اقتصاادی غاارض بلناد بااردن ساطح توليااد و 
 رفاه عامه.

  باه تنظيم و کنترول امور اقتصادی و اتخاذ تدابير و سياست های مناسا -4
 منظور تشويق سرمايه گذاری خصوصی.

مساااعی تزم در همااه بخااش هااای اقتصااادی غاارض بلنااد بااردن سااطح توليااد 
ورفاه عامه کاه تاامين  يناده جاواريح دولات و اتبااع پنداشاته ميشاود از نقطاه نظار 

 امنيتی بی تاثير نبوده بلکه فضای ثبات را در جامعه ايجاد خواهد کرد.
ود دخالات دولات ناشای از عقاياد مختلاف راجاک باه اختالفات نظر در باره حد

سرعت جريان توسعه اقتصادی و نتاايا  ن اسات.  نانچاه بعضای از کارشناساان 
 اقتصاد را در مورد موانک توسعه  نين عقيده است:

موانک توسعه به قدری عظيم و دشوار است که تنها دولت ميتواناد باا صانعتی 
برنامااه هااای اقتصااادی  تصاادی کااردن سااريک کشااور از طريااق طاارط و تنظاايم 

«. عمليااات و نگهااداری و تسااريک تااراکم ساارمايه  مشااکالت را برطاارف سااازد.
 (371  3151)اقتداری

برخی ديگر از دانشمندان اقتصاد بر اين عقيده است که توسعه اقتصادی باياد 
ب از طريااق ميکااانيزم بااازار و فعالياات خصوصاای صااورت گياارد و باادين  تاادريجا

ستقيم دولت در عمل صنعتی کردن کشور و طرط و تنظيم جهت مخالف دخالت م
برنامه های مشاخ  اقتصاادی هساتند. طوريکاه مطالعاه گردياد دانشامندان اخيار 
اناادک مخااالف سياساات تمرکااز اقتصااادی ميباشااند و باارای بهبااود و توسااعه امااور 
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کشاااورزی  پيشاارفت خاادمات اجتماااعی  توسااعه زيربنااای اقتصااادی و موسسااات 
جاااد صاانايک ساابک و کو ااک را باايش از اجاارای برنامااه عظاايم عااام المنفعااه  اي

صااانعتی اهميااات ميدهناااد. طرفاااداران مکتااا  تحاااول تااادريجی بااارای پشاااتيبانی از 
 نظريات خويش  نين دتيلی را ارائه نموده اند:

کشت و زرع قسمت عظيم فعاليت اقتصادی ممالاک توساعه نيافتاه را تشاکيل 
عه نيافتاه بسايار فالکات باراسات  ميدهند. و ک روستايی کشااورزی ناواحی توسا

در حااالی کااه امکانااات مساااعدی باارای بااات بااردن سااطح محصااوتت کشاااورزی 
دراين ممالک وجاود دارد و کشات و زرع در ايان ممالاک بهتارين وسايله ارتبااط 
ب اجرای طرط هاای عاام المنفعاه واجتمااعی  شان در بازارهای جهان است. عالوتا

ب کم ب دولات وظيفاه دارد در ايجااد موسساات  مستلزم سرمايه گذاری نسبتا اسات. بناا
 بياری  حمل و نقل ارتباطات( بپردازد زيارا بارای افاراد   عام المنفعه)راه سازی

خصوصاای دارای منفعتاای نيساات ايجاااد صاانايک ساانگين در مراحاال اوليااه توسااعه 
 ااروری نبااوده زياارا محاادوديت مبااادتت و کمبااود ساارمايه عاادم کفاياات ظرفياات 

 مبتکاارکااار فرماياان و فقاادان اطالعاات فناای و بااتخره قلاات تعاداد  دساتگاه اداری
 موانک متعددی در اجرای برنامه های وسيک صنعتی بوجود  ورد.

سياست توساعه اقتصاادی ممالاک امريکاای جناوبی  اغلا  کشاورهای خااور 
ميانه و بعضی از نواحی افريقای جنوب شرقی  طبق رو  تحول تدريجی تنظيم 

لات هاا بايش از هماه صانايک سانگينی بارای طارط هاای توساعه شده اسات. ايان دو
کشاورزی  حمل و نقل  تاسيسات مولد بارق و خادمات اجتمااعی را اهميات قايال 
شاده اناد. ممکاان اسات از اياان طرياق بتاوان زمينااه کاار و باااردهی خاوبی را مهيااا 

ب کاهش داد.  ساخت و مشکالت سطح جرمی را نسبتا
حاول تادريجی توساعه اقتصاادی از اينکاه با در نظرداشت اهميت سياسات و ت

کمتر باعث تورم شديد و افزايش سريک قيمت هاا ميگاردد قابال توجاه اسات. زيارا 
ظرفياات جااذب ساارمايه کشااورهای مااذکور محاادود اساات. توسااعه سااريک و يکباااره 
ممکن است موج  کمياابی محصاوتت خاام حتای ماواد غاذايی گاردد. و ياا اينکاه 

هنگ و سازمان اجتمااعی جامعاه گاردد. واز اينارو باعث تغييرات ناگهانی در فر
در صورت شکست برنامه های تادريجی وعادم حصاول اهاداف نهاايی و عواقا  
 ن قاباال تحماال اساات. زياارا در فرهنااگ و سااازمان اجتماااعی تاااثيرات  ن کمتاار 
ب سيستم تمرکز تنظايم و کنتارول برناماه هاای اقتصاادی دولات حاايز  خواهد بود بنا

انچاه در برناماه پانا سااله اول توساعه اقتصاادی هندوساتان اهميت خاص است  ن
( فقاط هشاات درصاد در مجمااوع سارمايه گااذاری هاای دولتاای بااه 3156-3153)

ب نصاف  ن ) هاار درصاد( بارای ايجااد صانايک  صنايک اختصاص يافات کاه تقريباا
 هنی و فوتد منظور گرديد. در حاليکه سهم صنايک و معادن در برنامه پانا سااله 

درصاااد مجماااوع سااارمايه گاااذاری دولتااای باااود.  25وساااتان متجااااوز از دوم هند
 (371  3151)اقتداری
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بات بردن قدرت توليد در بخش کشاورزی کشور ها به نسبت نداشاتن وساايل 
مدرن و امکانات سرمايه مورد نظر. مشکل است باا  نهام افازايش تولياد کاتهاای 

ايجاد ياک پايگااه صانعتی  ساخته شده به منظور تامين نيازمندی های روستا ها و
محکم برای تهيه وسايل و ماشين  تت کشاورزی يک امار  اروری اسات زيارا 
سااطح توليااد بلنااد مياارود و قيماات هااای مااواد مصاارفی پااائين ميگااردد. و اياان اماار 
باعث رفاه عامه ميشود لهذا با همچاو رو  از بخاش اقتصااد کشاور ميتاوان جلاو 

 را ايجاد کرد. جرايم را گرفت و زمينه رفاه و امنيت
با نچااه گفتااه شااد مساااعد ساااختن زمينااه در اماار بلنااد بااردن سااطح توليااد در 
عرصه های مختلف توليدی از طريق برنامه های سالم اقتصادی عملای ميگاردد. 
بطااور موااال در بخااش زراعاات تحاات زرع قاارار دادن زمااين هااای تماازروع و 

برای زمين زراعتای  رسانيدن  ب برای زمين های بدون  ب و تهيه کود کيمياوی
و احااداث خطااوط مواصااالتی  بااه هاار صااورت در اماار بلنااد بااردن سااطح تولياادی 
تاثيرات و همچنان کنترول قيم  توجاه باه دساتمزد کاارگران  تهياه مساکن بيماه و 
بهداشت تنظيم و تربيه و تامين امنيت اتباع کشور از جمله خدمات عاام المنفعاه و 

 رفاه عامه تلقی ميگردد.
سطح توليد و رفاه عامه سطح جرمی را در جامعه تقليال ميدهاد. و  بلند بردن

تا حدی جلو ارتکاب اعمال جرمی را ميگيرد علت اينکاه عر اه ماواد مصارفی 
بااه بااازار بيشااتر و از ايناارو  ااروريات مااردم مرفااوع ميشااود و از لحاااظ ديگاار 
احسااای و مااواد مااورد  اارورت بااه سااهولت و بااه قيماات مناساا  در دسااتری 

قاارار ميگياارد وقتاای کااه افااراد بااه وجااه بهتاار اماارار معااا  نماينااد و بااا  مسااتهلکين
خاطر و اطمينان کامل بکار و زنده گی خويش بپردازند اين امر نماياانگر امنيات 

ب مناسا  ميباشاند و قايم جارايم در  ممالکیخوب خواهد بود.  که دارای امنيت نسبتا
اقتصاادی باعاث ايجااد  يک سطح پايين قارار گرفتاه و البتاه ثباات سياسای و تاورم

 (3111817اين پديده)امنيت خوب( گرديده است.) فيروزی 
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  درزمان معقول درزمان معقول   جزاییجزایی  ییدعاودعاوبه به   ییدگدگییرسرس
 در نظام عدالت جزايی 

 خیرقسمت ا

 فهرست:

 

 220 ... افغانستان یجزائ عدالت نظارت در معقول زمان در یجزائ یدعاو -سوم گفتار

 220 ..................... معقول زمان در یدگيرس اصل تيرعا یارهايمع و مبنا -اول بند

 220 ....................................... معقول مدت سنجش و یابيارز یارهايمع -دوم بند

 225 ....................... معقول مدت در یدگيرس اصل تيرعا عدم یها جلوه -سوم بند
 

 دعاوی جزائی در زمان معقول در نظارت عدالت جزائی  -گفتار سوم
عادالت جزائای  مسيدگی دعاوی جزائی در زمان معقاول در نظاادراين گفتار به ر

 پردازيم که قرار زير اند: مو وع می
 مبنا و معیارهای رعایت اصل رسیدگی در زمان معقول -بند اول

رساايدگی در ماادت معقااول در فراينااد محکمااه جزاياای در کنااار ساااير تضاامينات 
مبناای هار اصال مطالعاه و بررسای    ون اصل تساوی   اصال علنای دفاعی  هم

حقوقی  موج  شاناخت عمياق نسابت باه فلسافه ايجااد و رعايات  ن در ياک نظاام 
شود  کنکا  درباره مبنای محکمه  عادتنه نياز  هام از جهات نظاری  حقوقی می

و هاام از جهاات عملاای   ااروری و مفيااد اساات  بااا درک مبااانی  ماهياات اصااول 
ريشاه مشاروعيت ايان  شادن تر خواهد شد و باه تباک روشن محکمه  عادتنه روشن

هاا نشاان خواهاد اندر کااران عادالت جزايای  پايبنادی بيشاتری باه  ن اصول  دست
باه عناوان اصالی از  داد  مبانی اصل رسيدگی در مدت معقول در محکمه جزايی

مجموعااه اصاااول مسااتحکم محکماااه عادتنااه کاااه  اامن اساااتقرار نظاام و امنيااات 
بانی مختلفی دارد که در ادامه شود  م انحراف محکمه از مسير تحقق دادگری می

 پردازيم. ها می به بيان  ن
 مبانی اخالقی -الف

کراماات انسااانی از اصااول مااورد احتاارام و مقبااول تمااامی جوامااک اساات کااه تحاات 
شادن حقاوق جزايای  خاواهيم باود  اصال کرامات  تأثير  ن  شاهد تلطياف و انسانی

نقشاای محااوری و  انسااانی در قلماارو حقااوق جزاياای  شااکلی نيااز جايگاااهی وات و
بنيااادين دارد  اياان اصاال در تضاامين مشااروعيت نظااام محکمااه جزاياای  اهمياات و 
نقشاای اساساای دارد  کراماات انسااانی حيوياات و شاارافتی اساات کااه انسااان بااه جهاات 
داشتن توانايی تعقل  تفکر  قدرت انتخاب   زادی اراده و اختيار و وجهاه و نفخاه 
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دارند  احترام به کرامات انساانی و سان از  ن برخور الهی  به طور فطری و يک
ای تحقااق يابااد کااه  ااامن  حفااظ امنياات و  زادی اقتضااا دارد کااه محکمااه عادتنااه

حقوق افراد باشد  تحقق اين محکمه منوط باه داشاتن مهلات معقاول بارای هرياک 
های  نان تضامين  کننده در محکمه جزايی  است تا حقوق و  زادی از افراد شرکت

نيات زنادگی اجتمااعی  شاغلی و خاانوادگی و حتای روانای شود  اطالاه محکماه ام
ساازد و در نهايات امار موجا  سال  اعتمااد  متهم را نيز با خطر جدی مواجاه می

عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت جزايای  شاده  عادالت جزايای  خصوصای را 
ساااازد  اگر اااه ارتکااااب جااارم  برخاااورداری از برخااای حقاااوق  جاااايگزين  ن می

سازد  اما از ايان حياث کاه  را تحت تأثير قرارداده  محدود می متهمان و مجرمان
دار نشده است  تا زماانی کاه عناوان  نفس ملکوتی  نان در اثر ارتکاب جرم خدشه

مناادی از دادگاااهی  نمايااد  حرماات دارنااد و مسااتحق بهره انسااان باار  ن صاادق می
هاای تزم  های انتسابی  باا رعايات حمايات طرف در رسيدگی به اتهام مستقل و بی

درماادت زمااانی معقااول و متعااارف هسااتند  بااا اياان تضاامينات اساساای  متهمااان از 
جزايای نياز  مانند و مشروعيت نظام عادالت تعر ات مأموران دولتی مصئون می

 1شود.  تضمين می
 شناختی مبنای جرم -ب

 موزی فردی و گروهی درصدد پيشگيری  ساز و کار جزايی  با ارعاب و عبرت
ين و دوباره شهروندان است  اين پيشگيری براساای اثاری کاه بار از مجرم نخست

گااذارد  باار فر اای مبتناای  همااه شااهروندان يااا شااماری از  نااان يعناای مجرمااان می
های  زاد مرتکاا  جاارم  گری و منطااق و بااا انديشااه اساات کااه مجرمااان بااا حساااب

پاس از گرانه و منطفای و  شوند  به ديگر سخن  مجرمان با رويکاردی حسااب می
روناد  بناابراين  تهدياد  جارم باه ساراغ ارتکااب  ن میهاای  يابی منافک و زيانارز

شاود تاا مجرماان احتماالی باا مشااهده مای احتمالی و واقعای ناشای از جازا  ساب  
مجازات مرتکبان جرم و مجرمان واقعای و باه دليال تجرباه جازا و تحمال رناا و 

رتيا   باا اساتفاده عذاب ناشی از  ن  از ارتکاب مجرم منصارف شاوند  باه ايان ت
از سازوکارها و ابزارهای نظام عدالت جزايی   مانند تهديد احتمالی و واقعای باه 

تااوان شااهروندان را از  جاازا  حتمياات  قطعياات و ساارعت در فراينااد جزاياای  می
بخشای باه فرايناد جزايای  از  ارتکاب مجرم نخساتين ياا دوبااره بازداشات  سرعت

تارين  زايای  و اجارای مجاازات  از مهمجمله سرعت در تعقي  مجرم  محکماه ج
سازوکارهای نظام عدالت جزايی  برای پيشگيری از مجرم است  سزار بکارياا  

                                                 
1 - Kant, Immanuel  Groundwork of the Metaphysic of Morals, London: Yale 

University Press New Haven  2013   P   96. 
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از انديشمندان علوم جنايی  بر اين اعتقاد است که سرعت در فرايناد جزايای   باه 
شااود  مجرمااان احتمااالی و واقعاای   ويااژه ساارعت در اجاارای مجااازات  باعااث می

گير بداننااد و پيامادهای مجاارم  تااا  را نساابت باه مجاارم ساخت نظاام عاادالت جزايای 
ای کااه امکااان دارد  باارای  نااان محسااوی باشااد  زياارا هر ااه زمااان ميااان  اناادازه

دادن  تر باشاااد  رباااط دهی دساااتگاه عااادالت جزايااای  کوتااااه ارتکااااب جااارم و پاساااخ
تر انجاام  برخورد نظام عدالت جزايی  با جرم ارتکابی در ذهان شاهروندان ساريک

شود  نان فوراب يکای را علات و ديگاری را معلاول بدانناد  لاذا  پذيرد و سب  می یم
بخشاای بااه اجاارای جاازا  نقااش  رعاياات ماادت معقااول در فراينااد محکمااه و سرعت

 1کند. در کاهش ميزان مجرم ايفا میبسزايی 
 مبنای اجتماعی -ج

 کاه باه رعايت مدت معقول به عنوان جزئای از اجازای حقاوق بشاری  پايش از  ن
صورت نهادی و رسمی مطرط شود  نيازمند رشد فکری جواماک اسات  يکای از 
مبانی رسيدگی در مدت معقول در فرايند جزايی  ايجاد حاس اعتمااد اسات  زيارا 
ب  تعيااين محاادوده زمااانی مشااخ   بااه عنااوان ماادت معقااول  وجااود ناادارد و اساسااا

د باار  نااين مهلتاای باارای صاادور حکاام مفيااد نيساات  بلکااه مو ااوعی اساات کااه باياا
 نااين حقااوق جزاياای  رابطااه نزديکاای بااا نظاام  حساا  مو ااوع بررساای شااود  هم

تر ريشاه در نظام عماومی و اجتمااعی دارناد  بادين  عمومی دارند و به طور دقيق
جهت قواد محکمه جزايی  دارای جنبه الزامی هساتند  مادت محکماه از دو جهات 

 به نظم عمومی مرتبط است:
های جزاياای   فرصاات تزم  ل در محکمااهدادن مهلاات معقااول بااه اشااخاص دخياا-2

 کند   وری دتيل را اعطا می برای جمک
گاذاری گرفتاه تاا  موج  اعتماد ماردم باه نهادهاای درگيار در محکماه از قانون-1

شااود  بنااابراين  رابطااه نظاام عمااومی و معلاات معقااول دوسااويه  اجاارای احکااام می
 است.

دالت در زنااادگی يکااای از مباااانی رسااايدگی در مااادت معقاااول محکماااه  تاااأمين عااا
گاذاری باه وياژه در  اجتماعی است  عدالت و دادگری اصاوتب پاياه و اساای قانون

 يين محکمه جزايی  و ايجاد معيارهاای شاکلی حقاوق بشاری بارای جلاوگيری از 
گاذاران و انديشامندان سراسار جهاان از  احجاف دولت باه شاهروندان اسات  قانون
رده اناد و بارای توساعه و پيشارفت  نهاا ديرباز به پايبنادی باه ايان مفااهيم توجاه کا

جويی جواماک بشاری بار  شماری صورت پذيرفته که تمرکز روط عدالت تال  بی

                                                 
دادرسای کيفاری  از ساازوکارهای  ر ا  نوريان  و احسان سليمی  مهلت معقول در مرحله پيش علی - 1

 .21  شماره14نامه مجلس و راهبرد  سال اعمال تا  مانت اجرای نقا  فصل
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اصول محکمه عادتنه از اين جمله است  رعايت اصل رسيدگی در مدت معقاول 
های  وجااه بااه معناای ارفاااق بااه کساای نيسات  بلکااه رعاياات  ن در رساايدگی باه هيچ

 1شود.  س اعتماد میجزايی  باعث برانگيختن ح
 معیارهای ارزیابی و سنجش مدت معقول -بند دوم

ای  ناشای از عادم رعايات  ن  باه انادازه اهميت حمايت از اين اصال و تبعاات سوء
اناد و تاال  شاده اسات  است که در اسناد ملای و فراملای باه  ن توجاه خااص کرده

مهلتاای   ااوابطی باارای ساانجش  ن تعيااين شااود  تعيااين  ااابطه باارای اينکااه  ااه
رود  دشااوار اساات  در تعيااين مهلاات معقااول نظاار ديااوان  معقااول بااه شاامار ماای

اروپااايی حقااوق بشاار  ن اساات کااه هاار قضاايه را بايااد بااا توجااه بااه شاارايط پرونااده 
توانااد متغيياار باشااد   ااابطه تعيااين ماادت  مشااخ  کاارد و حساا  هاار پرونااده می

لاف  نهاا  از حياث های مخت های جزايای   باياد باتوجاه باه جنباه رسيدگی به پرونده
ماهيت  و پيچيدگی و به منظور تحصايل عادالت قضاايی در ياک محادوده زماانی 
موجه و در عين حال سريک انجاام پاذيرد  البتاه سارعت نباياد ناافی دقات شاود  باه 

ها وجاود دارد کاه  طور کلی  سه معيار برای ارزيابی مهلات معقاول در رسايدگی
 2معيار نوعی مختلط. و   ميعار عينی عبارتند از: معيار شخصی

 معيار شخصی يا موردی -الف
داناااان  تحدياااد دامناااه زماااانی باااا تعياااين مهلااات حاااداقلی و  از منظااار برخااای حقوق

گاذار  قطاک نظار از دخالات  حداکوری برای رسيدگی به هر جرمی از سوی قانون
و تأثير عوامل و متغييرهای بسيار در هر پرونده  در عمل ناه ممکان اسات و ناه 

کناد  ياا در برخای  های خاص و  نجا که عدالت اقتضاا می زيرا در نمونهسودمند  
جرايم که نظم و عفت عمومی د ار خدشه شده است  براسای معيارهای خاصی 

توانااد  مادت رساايدگی جزايای  بااه منظاور پيشااگيری از تضاييک يااا فاوات حقاای  می
 3تغيير کند. 

ی اسات  دتيال متعاددی  مطابق با اين  ابطه  تعيين مدتی معقول و منطقی نسب 
ديادگان  در پيچيادگی پروناده  بودن اتهامات  شرکا و جرم  ون ماهيت اتهام  جدی

مشااکالت گوناااگون در دسترساای بااه اسااناد و ماادارک و تحلياال  نهااا   4نقااش دارد.
های تزم از مراجااک مختلااف  ارسااال پرونااده از مرجااک  نياباات قضااايی  اسااتعالم

                                                 
 همان مجله. - 1
2 - Leach, Philip (2013), Taking a Case to European Convention of Human 

Rights,Blackstone Press Limited, First Published  2013   P   98. 
اساای ارشااد  دانشااگاه تربياات نامااه دوره کارشن المياارا   تشاای  مهلاات معقااول در فراينااد کيفااری  پايان - 3

 .50  ص2021مدری  
 .102  ص2066محمود  صابر   يين دادرسی  ديوان کيفری بين المللی  نشر  دادگستر   - 4
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دادسرا به دادگاه بادوی  ارساال پروناده از دادگااه قضايی )مانند ارسال پرونده از 
ها به اجارای احکاام(  تاأخير  بدوی به دادگاه تجديد نظر و ارسال پرونده از دادگاه

ناشاای از رفتااار اصااحاب دعااوا جزاياای  )ماننااد شاااکی  مااتهم  شاااهد( و رفتااار 
مداقاه کند کاه نيازمناد  هايی را ايجاد می مقامات قضايی دخيل در پرونده  پيچيدگی

های جزايی  اثرگاذار باشاد و  تواند بر مدت رسيدگی به پرونده بيشتری است و می
رسد  دياوان اروپاايی حقاوق بشار در  تأخير به سب  اين موارد معقول به نظر می

بااه دلياال تعاادد را دعااوای ميلااوی عليااه لتااونی شاادن ماادت رساايدگی بااه پرونااده 
عقاول پنداشات ياا در دعاوا فيلايس کنندگان در جرم مباشر  معاون و... را م مداخله

دارد کاه معقاول و متعاارف باودن مادت رسايدگی را باياد در  عليه يونان  بيان مای
های مقرر شده در روياه قضاايی ار پرتو شرايط خاص هر پرونده با توجه به معي

ديوان  ارزيابی کرد  با وجود مزايای اين رو    اابطه ماذکور خاالی از اياراد 
های جزايای    ی کلای بارای تعياين مادت رسايدگی باه پرونادهنيست  زيرا معيارها

ها در معرض  ورزی  ه بسا ممکن است حق دفاع متهمانرا به دليل برخی غرض
 1مخاطره قرار دهند. 

 معيار عينی-ب
ای است سهل و  سان کاه مطاابق باا  ن قاانون و  منظور از  ابطه عينی   ابطه

های جزاياای    ااه در مرحلااه  روناادهانااد  باارای رساايدگی بااه پ دساتگاه قضااايی ملزم
بيناای  زمانی ثاابتی را پيش تحقيقاات مقادماتی و  اه محکماه بااه معناای اخا  مادت

کننااد کااه در صااورت تخلااف از ماادت مااذکور  نقااا اصاال ماادت معقااول محکمااه 
شااود  در رابطااه بااا اياان  ااابطه  جااز مراجعااه قا اای بااه ناا  قااانونی  اثبااات می

تجديد نظر مؤظف اسات حاداکور ظارف  مربوط  اقدام ديگری تزم نيست  مرجک
هايی در رابطه با جرايم اقتصادی و فساد ماالی رسايدگی کناد  در  ماه به پرونده 3

غير اين صورت  تأخير بدون عذر موجه زمينه محکوميت به مجاازات انتظاامی 
 ورد  باارای تااأخير غياار موجااه باايش از يااک ماااه در صاادور رأی و  را فاراهم ماای

بينای شاده اسات  دياوان اروپاايی حقاوق  ای انتظاامی پيشاجرای  ن   مانت اجار
کناد کاه در  مايالدی تصاريح می 1020بشر در پرونده فارلين عليه ايرلند در سال 

شود  بايد مادت معقاول رعايات  های جزايی  از زمانی که شخ  متهم می پرونده
ن هايی بسياری از طرف ديوا گردد  همچنين زمانی که کشور ايتاليا با محکوميت

کنوانسيون اروپاايی حقاوق بشار مواجاه شاد  از دياوان  3ماد   2دليل نقا بند  به
تقا ا کرد که يک جدول زمانی تهيه کند و مدت معقاول رسايدگی باه هار پروناده 
را اعااالم کنااد  امااا ديااوان خااودداری کاارد و گفاات ماادت هاار قضاايه بااه موقعياات و 
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بساتگی دارد  باا وجاود  های مختلاف بياان کارده  معيارهايی کاه دياوان در پروناده
بينااای ايااان  اااابطه  معايااا  ايااان رو ) مانناااد عااادم توجاااه باااه اهميااات جااارم  پيش

ها و خدشاه بار پيکاره دقات در  ارتکابی  مداقک بيشتری نسبت ها  برخای پروناده
گيااری از  ن شااد و زمينااه  های جزاياای ( مااانک گسااتر  بهره برخاای از رساايدگی

 1نابين را فراهم  ورد. گرايش به  ابطه ديگری تحت عنوان  ابطه بي
 معيار مختلط -ج

سای دربنابر معيار مختلط  مقنن يک زمان اولياه را بارای تحقيقاات مقادماتی ياا دا
دارد کاه بار حسا   ارورت و بناابر دتيلای موجاه   کند و مقرر مای بينی می پيش

شاااده بااارای رسااايدگی جااارم ارتکاااابی کفايااات نکناااد و   نانچاااه مااادت زماااان تعيين
سای بناابر مصالحت طارفين باوده  مغااير باا نظام عماومی رد دادبودن رون طوتنی

نباشاد  باه تمدياد مادت زمااانی مقارر قاانونی باا کنتاارول مرجاک بااتتر اقادام شااود  
ر از معيار مختلط  ن است که برای دستيابی به مهلتی معقول  باياد مجماوع ومنظ

ا بااه معيارهااای عيناای و شخصاای را ماادنظر قاارار داد  باادين معنااا کااه قا اای ابتااد
کناد و در اداماه  هرگااه  های مقرر در قوانين و مقاررات توجاه می مواعد و مهلت

تواند در  ار وب قانون و برای اجرای  قانون موعدی را معين نکرد  قا ی می
عدالت موعدی را مشخ  کند  همچناين در فر ای کاه تحقيقاات ياا رسايدگی در 

رساد  تحقيقاات ياا  ه پاياان نمیگذار به دتيل معقاولی با شده توسط قانون مدت اعالم
 2يابد.  محکمه ادامه می
 جلوه های عدم رعایت اصل رسیدگی در مدت معقول -بند سوم

 يد  منظاور از سارعت هماراه باا دقات  هرگاه سخن از رسيدگی سريک به ميان می
و متناس  با شرايط پرونده است  سارعتی کاه فقاط بارای نمايانادن اقتادار دساتگاه 

ای جاااز  شاااود و نتيجاااه زده خواناااده می فی دقااات اسااات و شاااتابقضاااايی باشاااد  ناااا
 ن  اگار بيشاتر از اطالاه محکماه نباشاد  کمتار  عدالتی در بر ندارد و  ثار ساوء بی

از  ن نخواهااد بااود  رساايدگی در مهلاات معقااول باادين معنااا اساات کااه بايااد ماادت 
عقاول بناابراين  نقاا مهلات م 3گی از ابتدا تا انتها متعارف و معقول باشاد درسي

زده و اطالااه محکمااه کااه در ادامااه  نهااا را  محکمااه دو وجهااه دارد: محکمااه شااتاب
 کنيم. بررسی می

 زده محکمه شتاب -الف

                                                 
ناماه  زاده  بررسی اطاله دادرسی در رويه قضاايی دياوان اروپاايی حقاوق بشار  پايان مجتبی  بازرگان -1

 .43  ص2061ق بشر  دانشگاه تهران  دوره کارشناسی ارشد حقو
 .51نامه دوره کارشناسی ارشد  پيشين  ص الميرا   تشی  مهلت معقول در فرايند کيفری  پايان - 2
 .60  ص2060دمحم  سنگلجی   يين دارسی در اسالم  قزوين: نشر  طه   - 3
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زده به معنای منک رسيدگی به امر جزايی  در مادتی کمتار از زماان  محکمه شتاب
ای کاااه دقااات فااادای سااارعت شاااود  هر ناااد  متعاااارف و معقاااول اسااات  باااه گوناااه

مااه و رساايدگی اهمياات باااتيی باارای جامعااه  حکوماات و بخشاايدن بااه محک سرعت
ای باشد کاه  اصحاب دعوا دارد  اما رعايت اصل تسريک در رسيدگی بايد به گونه

 1اصولی  ون حق دفاع مخدو  نشود. 
زده متضامن رسايدگی خاارج از نوبات و فاوری باه پروناده جزايای   محکمه شتاب 

شود   ارورت  معمولی میهای  است که سب  نقا برخی از تشريفات رسيدگی
انااد و  ثااار منفاای  تسااريک در محکمااه را همااه متخصصااين حقااوق جزاياای  پذيرفته

بااارد  نقاااا  ن بااار اصاااحاب دعاااوا  برکسااای پوشااايده نيسااات  سااارعت در پيش
معنااای  زدگی نيساات  بلکااه بااه شااتابهای جزاياای  بااه معنااای عجلااه و  رساايدگی

ه اسات  درحاالی کاه حرکت بون وقفه در کمترين زمان  همگان با اصاول محکما
عجله  حرکتی فوری و باه ظااهر مفياد  اماا خاالف اصاول محکماه اسات کاه باار 

شااود  ساارعت  معنااايی منفاای دارد و سااب  عاادم بررساای تمااام زوايااای پرونااده می
کناد کاه موجا  نادياده گارفتن عادالت  هنگامی پيکره عدالت جزايی  را تقويات می

هاايی  نين اهادافی مقاررات و رو قضايی نشود  لذا اکور کشورها برای نيل به  
گری جزايی  را برای تاأمين  مانند محکمه اختصاری  مصالحه جزايی  و ميانجی

انااد   ساارعت در محکمااه بااا تکيااه باار مااوازين محکمااه عادتنااه ماادنظر قاارار داده
ای از شااتاب در محکمااه محاکمااه خفااا  شاا  اساات  مااوالب در  ن   نااين نمونااه هم

در تااااريخ  2013زن  در ساااال  2و تجااااوز باااه  پروناااده  ماااتهم باااه اتهاااام قتااال
باااه دار  ويختاااه شاااد  باااه دليااال  2013/5/11دساااتگير و در تااااريخ  2013/4/10
زدگی در فرايند محکمه  اعم از تحقيق  محاکمه و اجرا  بسياری از حقاوق  شتاب

متهم ناديده گرفته شد  حتی به منظور تسريک در اجرای حکم  حکم بدوی پروناده 
بالغ نشد و پرونده بدون اعتاراض اصاحاب پروناده جهات تأيياد حکام به شکايات ا

 2به ديوان عالی کشور ارسال شد. 
 اطاله محکمه -ب

ها در مراجک قضايی به دتيال غيار  شدن غير متعارف رسيدگی به پرونده طوتنی
مؤجااه در فراينااد محکمااه  اعاام از تحقيقااات  محاکمااه و اجاارا را اطالااه محکمااه 

ها  که به نحوی سب  کندی جريان رسيدگی شاده و گااه تاا مادت گويند  عواملی می
 3سازد  عوامل اطاله محکمه نام دارند.  جريان محکمه را به کلی متوقف می
                                                 

نامااه دوره  ان  پاياندمحم ر ااا  درخشااان  اصاال تسااريک در رساايدگی کيفااری درحقااوق ايااران و انگساات - 1
 .26  ص2061گاه شهيد بهشتی   کارشناسی ارشد  دانش

 .12همان اثر  ص - 2
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های اساسی تدارک يک محکمه عادتنه است که  تسريک در محکمه  يکی از پايه 
ک تحقاق زا در روناد محکماه جزايای   ناه تنهاا ماان بروز عواملی ناسنجيده و اطاله

 ناين   ورد  هم ناه نياز خدشاه وارد مایتساريک شاده  بلکاه بار شااکله محکماه عادت
توجه باه پدياده اطالاه محکماه و لازوم جلاوگيری از  ن  بادين جهات حاائز اهميات 

بودن محکماااه ماااؤثر اسااات: زماااان و  اسااات کاااه دو عامااال در تشاااخي  عادتناااه
ت  بلکه موج  افازايش اطاله محکمه نه تنها بر عامل زمان اثرگذار اس 1هزينه 
ساااز اطالااه محکمااه  شااوند  برخاای از عواماال زمينه های محکمااه نيااز می هزينااه

منتس  به نظام تقنينی هستند و برخی متنس  به نظام قضايی  برخای از عاواملی 
های مابهم و  شاوند  عبارتناد از وجاود قاوانين و روياه که موج  اطاله محکمه می

  تأثيرپاذيری جريااان رساايدگی از يااک اماار های مناساا  پيچياده  فقاادان زيرساااخت
دانااان در تااال   حقوق 2سياساای يااا اجتماااعی و عاادم مساائوليت برخاای از قضااات 

هستند تا به ارايه راهکارهای مناس   به محکمه سرعت بخشند و اجرای عادالت 
را در کمتاارين زمااان ميساار کننااد  زياارا احقاااق حااق در کمتاارين زمااان از سااوی 

تر  نزدياک از مدت زمان طوتنی  به عادالتقاق حق بعد قا ی  در مقايسه با اح
خواهد بود  رفتار ديوان اروپايی حقوق بشر در پرونده ابراهيم گولر علياه دولات 

باه  2223موالی برای همين نمونه است  متقا ی در سال  1020ترکيه در اکتبر 
م محکاوم باه حابس 1002اتهام همکاری باا ساازمانی سياسای دساتگير و در ساال 

ابد و اين حکم در ديوان عالی کشور تأييد شاد  ساپس گاولر شاکايتی را در دياوان 
شاادن ماادت رساايدگی و نقااا  اروپااايی مطاارط کاارد کااه ديااوان بااه دلياال طوتنی

کنوانساايون اروپااايی حقااوق بشاار  دولاات ترکيااه را محکااوم کاارد  همچنااين باارای 
دار رساايدگی بااه قضاايه شااراکت در يااک تعميرگاااه مااوتر در دعااوای يااک گاااراژ

ساال طاول کشايد و در ايان مادت  ده باار  لهستانی به نام وژنوويچ  محکمه دوازده
قضات عوض شدند  صرفاب حضور فقط سه نفر عناوان اصاحاب دعاوا و اساتماع 

نبودن قضيه و اهمال مقامات قضاايی دارد  دو نفر به عنوان شاهد  نشان از پيچيده
کنوانساايون  3و ماااده کااه موجاا  شااد  رساايدگی در ماادت معقااول صااورت نپااذيرد 

 3اروپايی حقوق بشر نقش شود. 

                                                 
های دادرساای عادتناه مادنی  تهاران: نشاار   حسان  محسانی  عادالت  ييناای: پژوهشای پيراماون نظرياه - 1

 .002  ص2061ران  دانشگاه ته
پرويز  صانعی  حقوق و اجتماع: رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی  تهران: نشر  طرط نو   - 2

 .065  ص2062
  2060دمحم   شااوری  حقاااوق بشاار و مفااااهيم مسااااوات  انصاااف و عااادالت  تهااران: نشااار  گااارايش   - 3

 .042ص



در نظام عدالت جزایی رسیدگی به دعاوی جزایی درزمان معقول 

 افغانستان
 قضاء

 

118 

 

 

 

 انواع ضمانت اجراهای نقض اصل رسیدگی در مدت معقول -بند چهارم
باار ناشای  کند برای جلاوگيری از  ثاار ناامطلوب و زيان مصالح جامعه ايجاب می

خاااواهی و اعماااال  ااامانت  از عااادم رعايااات مهلااات معقاااول محکماااه امکاااان تظلم
ت اجاااارای جزاياااای   جبراناااای ترميماااای  انضااااباطی و اجراهااااا  اعاااام از  اااامان

پااذيری وجااود داشااته باشااد  بااه ويااژه باارای متهماای کااه رنااا محرومياات از  ابطال
روانای ناشاای از هتاک حيوياات بااه  –مواها  انسااانی  اجتمااعی و  ااربه عاااطفی 

ها   دلياال توقيااف ناااحق  را تحماال کاارده اساات  در ادامااه بااه بررساای اياان  اامانت
 خواهيم پرداخت.

  مانت اجرای جزايی  -الف
با بياان عباارت  امانت اجارا  ناخود گااه ذهان  دمای باه  امانت اجارای جزايای  

اع گوناگون  امانت شود  درحالی که  نين فرايندی فقط يکی از انو معطوف می
ب شااديد  اامانت اجاارای جزاياای   سااب  اولوياات اجاارا اساات  امااا خ صاااي  نوعااا

 1گردد می های اجرا شائبه  ن در بين ديگر  مانت بی
  مانت اجرای مدنی -ب

يکی از مو وعات قابال تاوجهی کاه در زماره تحاوتت  ياين محکماه جزايای در 
های اخير مطرط شاده  حاق جباران خساارت از افارادی اسات کاه از رهگاذر  دهه

عدم رعايت مهلت معقول در فرايناد محکماه جزايای   متحمال  اررهای کوياری 
ند  تمرکز اصلی بار متهمای اسات کاه در ا اعم از  رر زيان مادی و معنوی شده

اندر کاااران فراينااد محکمااه جزاياای  بااه  ورزی دساات اثاار اهمااال يااا اعمااال غاارض
ويژه قا ی  مدتی از ايام عمر خود را تحت قارار بازداشات مؤقات ساپری کارده 
و سارانجام پااس از ماادت زماانی طااوتنی از اتهااام تبرئاه شااده اساات  بنااابراين  از 

کاری که اثباات جارم شاان باه طاور  گناه و متهمان گناه ان بیجا که جوامک متهم  ن
هاا داشات  لاذا  ديد و ذهنيت متفاوتی نسابت باه  ن سان نمی انجاميده را به  شم يک

ايااان  2پنداشااات  مساااتحق جباااران خساااارت می گنااااه را فقاااط متهماااين بیدر ابتااادا 
سايون و عيت تا تصوي  کنوانسيون اروپايی حقوق بشر ادامه داشات  ايان کنوان

ای تحت عنوان مهلت معقول محکماه و باا تعياين  امانت اجارا در  با درج مقرره
های وارده بار اطاراف درگيار در  راستای نقا  ن  گام مؤثری جهت التيام  سي 

فراينااد محکمااه برداشاات  همچناااين نهااادی جهاات نظاااارت باار اجاارای مقاااررات 
ت از تعااديات مطروحااه در کنوانساايون و دادگاااهی در راسااتای رساايدگی بااه شااکاي

                                                 
اياات مهلاات معقااول  مجلااه تعااالی حقااوق  ر ااا  ميرزاپااور مشاايزی   اامانت اجراهااای عاادم رع علی -1

 .205  ص21-23های     شماره2022
گنااهی  تهاران: نشار  شاهردانش   هوشنگ  ناصارزاده  جباران خساارت ناشای از بازداشات ماتهم بی - 2

 .202  ص2011
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بينای  صورت گرفته  نسبت به حقوق اتبااع دول عضاو  تعياين شاد  باه دنباال پيش
 نااين سااازوکاری در تضاامين رعاياات اصاال مهلاات معقااول محکمااه در اياان سااند  
اکور کشورهای اروپاايی بارای جلاوگيری از هتاک حيويات دولات خاود  ارزياابی 

تصاادی  اجتمااعی و حتای هاای اق منفی جامعه باين المللای از  نهاا و باروز بحران
سياسی در اداره امور داخلی بود  باه تبعيات از کنوانسايون اروپاايی حقاوق بشار  
حق محکمه عادتنه و معيارهای تحقق  ن  از جمله رعايت مهلت معقاول  را در 

بينای کردناد و باه تعياين  امانت اجارای جبرانای ترميمای  قوانين داخلی خود پيش
ياک از ماواد کنوانسايون تاا ايان   ناين  باه هيچ مدر صورت نقاا  ن پرداختناد  ه

اناادازه اسااتناد نشااده اساات  در اياان ميااان  عاادم رعاياات مهلاات معقااول نيااز جايگاااه 
 1001ای در  رای صااادر داشااته اساات  باارای موااال  دولاات ايتاليااا در سااال  ويااژه

ماايالدی درخصااوص نقااا اياان اصاال بارهااا محکااوم شااد و بااه پرداخاات غراماات 
از دادگاه حقوق بشر اروپايی به شهروندان خود از اين لحااظ بابت احکام صادره 

مؤظااف شااد  همچنااين شخصاای بااه نااام ويتااالی ويکتااور اويااچ در ساان پترزبااورگ 
مااايالدی باااه اتهاااام شااارکت در  1000دساااامبر ساااال  12کااارد و در  زنااادگی می

يافته و در اختيااار داشااتن اساالحه دسااتگير شااد  او  هااای مجرمانااه سااازمان فعاليت
 زادی  بارها اعتراض کرد  ولی قضات تاوجهی باه او نکردناد و در  برای کس 

 10شاد  سارانجام  حدود دو سال بازداشت به تقا ای تباديل تاأمين او تاوجهی نمی
ماايالدی او از همااه اتهاماااتش تبرئااه شااد  در اياان قضاايه  ديااوان  1001دسااامبر 

وی و  يااورو بااه عنااوان خسااارت معناا 0000اروپااايی حقااوق بشاار بااه نفااک او مبلااي 
 1های محکمه رأی صادر کرد.  يورو بابت هزينه 200
 ضمانت اجرای انضباطی -ج

مسئوليت انتظامی يا انضباطی متوجه موقعيت شغلی  اداری و مقام قا ای اسات 
شاود و  و معموتب در اثر ارتکاب تخلف انتظامی و نقا مقررات شغلی ايجااد می

 2گردد.  عواق   ن نيز متوجه امور شغلی وی می
هاای فاردی   مسئوليت مذکور زمانی متوجه قا ی است که نقا حقاوق و  زادی
نيت و عمادی  مول خودداری از انجام وظيفه يا تأخير در انجاام  ن  ناشای از ساوء

نامه شاورای اروپاا دربااره اساتقالل و کاارايی نقاش قضاات  باشد  اصل ششم قطک
ای ماؤثر  باه گوناهدر صورتی که قضات در انجام وظاايف شاان » دارد: مقرر می

و کامل تخلف کنند  همه تدابيری که استقالل قضاايی را محادو  نساازد  باياد باه 

                                                 
 .35نامه دوره کارشناسی ارشد  پيشين  ص الميرا   تشی  مهلت معقول در فرايند کيفری  پايان - 1
 .002  ص2062  2طرفانه در امور کيفری  تهران: نشر  شهردانش  چ ره  ناجی  دادرسی بیزوا - 2
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  حس  اصول قانون اساسی و مقررات و سنت هاای حقاوق هار «کار گرفته شود
 تواند شامل اين موارد شود: کشور   نين تدابيری می

 الف. گرفتن پرونده از قا ی 
 ضايی ديگر در دادگاه ب. انتقال قا ی به تصدی وظايف ق

 های اقتصادی  همچون کسر حقوق برای مدت مؤقت  ج. مجازات
 د. تعليق.

ای )شاامل مادير دفتار  افسار  ای که عليه مرتک  تقصير حرفاه مجازات انضباطی
شود   مانت اجارای پذيرفتاه شاده در  پليس قضايی  قا ی و دادری( اعمال می

رفتار و تخلاف اسات   در قباال ساوء اکور کشورها  باه وياژه کشاورهای اروپاايی 
  تعيااين  نااين 2221نااوامبر  4منشااور اروپااايی قضااات  مصااوب  2مطااابق بنااد 

هايی بايد به نهادی مرک  از اعضای قوه قضائيه بر طبق قواعد محکمه  مجازات
 1معين واگذار شود. 

 پذيری  مانت اجرايی ابطال -د
اعتبااار   نااين تخلفاای  بیيکاای ديگاار از  اامانت اجراهااای قاباال اتخاااذ در قبااال 

نظر از  ساختن حکام و اقادامات مربوطاه اسات   امانت اجرايای بطاالن  صارف
نظارت بر حسن اجرای قانون و ابطال عملی که برخالف قانون صورت گرفتاه  

توانااد متضاامن حماياات از حقااوق اصااحاب دعااوا نيااز باشااد   نااين  اامانتی بااه  می
ر نشده است  ولی در قوانين برخای ای و بين المللی مقر صراحت در اسناد منطقه

بينی  ن از اصول بنيادين محکمه و متارافعين حمايات باه عمال  از کشورها با پيش
انااد  البتااه عاادم رعاياات مهلاات معقااول در مراحاال مختلااف فراينااد محکمااه    ورده

کنااد کااه بااه  هنگااام اعمااال انجااام شااده را بااا  اامانت اجراياای بطااالن مواجااه می
منادی از  عادتناه  موال اصال برائات  تفهايم اتهاام و بهره ترين مفاهيم محکماه مهم

وارد کند  برای مواال  مااد   مندی از وکيل مدافک  لطمه حقوق دفاعی از قبيل بهره
هنگاامی کاه »قانون  ياين محکماه جزايای  فرانساه  ناين مقارر نماوده اسات: 212

ديگار بينی شده توسط مقررات قانون حا ر ياا  عدم رعايت تشريفات اساسی پيش
مقررات  يين محکمه جزايی   به مناافک اصاحاب دعاوايی کاه تشاريفات راجاک باه 

  قاانون محاکمااه «گاردد می ن نهاا اسات  لطماه وارد  ورد  ايان امار موجا  بطاال
  نيااز عاادم رعاياات مهلاات معقااول را دليلاای 2214سااريک فاادرال  مريکااا مصااوب 

روحاااه در جااازا بااارای بطاااالن اقااادامات انجاااام شاااده و در نهايااات رد اتهاماااات مط
 نين  روری است  قانون  يين محکمه جزايی   خواست  درنظر گرفته است  هم

ديده  ت حقوق جرمای را با رعاي به درستی خأل موجود را شناسايی و  نين مقرره

                                                 
 .022همان اثر  ص - 1
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ای دهد تا بر اين اساای در صاورت وجاود تازاحم باين حقاوق و جامعه در خود ج
ا اختصااص تقادم و تارجيح باه حقاوق ديده و جامعاه باا حقاوق ماتهم  با اساسی بزده

ديااده و جامعااه از بطااالن اقاادامات انجااام شااده  بااه دلياال عاادم رعاياات مهلاات  جرم
دياادگی مضاااعف قربااانی و  پوشاای و بااا اتخاااذ  نااين تاادابيری از جرم معقااول  شم

هايی کااه عاادم  لطمااه مضاااعف بااه نظاام عمااومی  جلااوگيری شااود  بايااد در نمونااه
ن مااتهم  همچااون اصاال برائاات  را بااه شاادت رعااات  نااين اصاالی  حقااوق بنيااادي

کنااد  بااا پااذير   اامانت اجراياای بطااالن در برقااراری موازنااه بااين  مخاادو  می
 1ديده و متهم همت گمارد.  حقوق جرم

 
 گیری نتیجه

يااا اقامااه دعاااوی  بااه عملاای گوينااد کااه در مااورد  (Lawsuit ا بااهمفهااوم دعاااوی 
متهمی که عمال او موجا  خساارت شاده اسات  انجاام دهاد  کاه در پای  ن  ساب  

    جبران خسارت يا اعمال قانون شود
هاای مطلقاه وجاود اين نوع رسيده گی قبال از تشاکيل حکوماتدعاوی جزائی که 

  ترين طريقه رسايدگی دراماور جزايای هماين سابک اتهاامی اسات وقديمی  داشت
درايان سابک دعاوا جزاياای باين دوطارف  يعنای زيااان دياده ومرتکا  جارم باادون 

  کاه پيشاينه طاوتنی را کرد ها درمحکمه جريان پيدامی ها يادولت مداخله حکومت
 باخود دارد.

فسااد  - 2عبارتنداز: های عمده در باب دعاوی جزايی در يک زمان معقول  الش
ابهاام در قاوانين  -4عادم نظاارت و کنتارول  -0عدم تخص  ماأمورين  -1اداری

 باشد. جزايی می
رساايدگی در ماادت معقااول در فراينااد محکمااه جزاياای در کنااار ساااير تضاامينات 

مطالعاه و بررسای مبناای هار اصال    ون اصل تساوی   اصال علنای دفاعی  هم
باه فلسافه ايجااد و رعايات  ن در ياک نظاام حقوقی  موج  شاناخت عمياق نسابت 

 شود. حقوقی می
ای  ناشای از عادم رعايات  ن  باه انادازه اهميت حمايت از اين اصال و تبعاات سوء

اناد و تاال  شاده اسات  است که در اسناد ملای و فراملای باه  ن توجاه خااص کرده
 ااوابطی باارای ساانجش  ن تعيااين شااود  تعيااين  ااابطه باارای اينکااه  ااه مهلتاای 

 رود  دشوار است. ل به شمار میمعقو
 يد  منظاور از سارعت هماراه باا دقات  هرگاه سخن از رسيدگی سريک به ميان می

 و متناس  با شرايط پرونده است.

                                                 
 .200گناهی  پيشين  ص هوشنگ  ناصرزاده  جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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باار ناشای  کند برای جلاوگيری از  ثاار ناامطلوب و زيان مصالح جامعه ايجاب می
ت خاااواهی و اعماااال  ااامان از عااادم رعايااات مهلااات معقاااول محکماااه امکاااان تظلم

اجراهااااا  اعاااام از  اااامانت اجاااارای جزاياااای   جبراناااای ترميماااای  انضااااباطی و 
 پذيری وجود داشته باشد. ابطال

 منابک تحقيق
ناماه دوره کارشناسای ارشاد    تشی  الميرا  مهلت معقاول در فرايناد جازای  پايان
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2062. 

ريک در رسيدگی جزای درحقوق اياران و انگساتان  درخشان  دمحم ر ا  اصل تس
 .2061گاه شهيد بهشتی   نامه دوره کارشناسی ارشد  دانش پايان
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 .2021مجتمک مهر وحبي   
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صانعی  پروياز  حقاوق و اجتمااع: رابطاه حقاوق باا عوامال اجتمااعی و روانای  
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 .2023  سعيد  عبدهللا  نظام الدين  قاموص اصطالحات حقوقی  کابل: نشر
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 .2025فارابی  دمحم عظيم  اصول محاکمات جزايی  کابل: نشر  سعيد  

 .2061قدمی  بهروز  بررسی عوامل اطاله دادرسی  تهران: نشر  ميزان  
 .2051کاتوزيان  ناصر  فلسفه حقوق  تهران: نشر  دانشگاه تهران  

گاارودی  دمحم جعفاار جعفاار  ترمينولااوژی حقااوقی  تهااران: نشاار  گاانا دانااش  لن
 .2065  23چ

های دادرساای عادتنااه  محساانی  حساان  عاادالت  ييناای: پژوهشاای پيرامااون نظريااه
 .2061مدنی  تهران: نشر  دانشگاه تهران  
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 ااا   اامانت اجراهااای عاادم رعاياات مهلاات معقااول  ر ميرزاپااور مشاايزی  علی
 .2022مجله تعالی حقوق  

طرفانااه در امااور جاازای  تهااران: نشاار  شااهردانش   ناااجی  زواره  دادرساای بی
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 2022ومی  تهران: نشر  گنا دانش  نوربها  ر ا  زمينۀ حقوق جزای عم
دادرساای  ر ااا  و سااليمی  احسااان  مهلاات معقااول در مرحلااه پيش نوريااان  علی

جاازای  از سااازوکارهای اعمااال تااا  اامانت اجاارای نقااا  فصاالنامه مجلااس و 
 .21  شماره14راهبرد  سال 

 وزارت عدليه  رسمی جريده  کود جزا.
Kant, Immanuel  Groundwork of the Metaphysic of Morals, 

London: Yale University Press New Haven  2013. 

Leach, Philip (2013), Taking a Case to European Convention 
of Human Rights,Blackstone Press Limited, First Published  

2013. 
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 215 .......................................................................... یتجارت و عامه حقوق

 دوم مبحث

 213 ............................................................... یاعدام یايقضا در نظر ديتجد

 
 مبحث اول
 موارد تجدید نظر

صااالحيت غااور باار تجديااد نظاار خااواهی باار مبنااای قااانون بااه شااورايعالی سااتره 
 محکمه اختصاص دارد.

ه های نهائی و قطعی محااکم را باا در نظار داشات شورايعالی ستره محکمه فيصل
دتياال جديااد کااه از طاارف متقا اايان تجديااد نظاار ارايااه ميگااردد مااورد غااور و 

 رسيدگی قرار ميدهند.
متقا يان تجديد نظر دتيل جديد شان را می باياد در روشانی احکاام عياار نمايناد 

: که از قبل در قوانين نافذه تصريح گرديده است که حس  ذيل است
1
  

 موارد تجدید نظرخواهی در قضایای جزائی گفتار اول:
(  ۳۱است کاه در مااده ) یتجديد نظر در قضايای جزائی منوط و مربوط به دتيل

متقا ی تجديد نظر باا در  و قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه صراحت دارد
پاردازيم می که حس  ذيل به  ن  تنظيم  مينمايد  را ن   دتيل جديد   نظر داشت

. 
کااه در فيصااله جزائاای  کااه باار اسااای  ن حکاام اسااتوار بااوده بااا حقااايقی _حقااايقی1

 مطابقت نداشته باشد. ديگر وجود دارد
يک حکم صادره از يک محکماه مادنی بناا يافتاه  برحکم جزائی  حالتی که_در 1

 مدنی مذکور ملغی شود. محکمه باشد و حکم
تقاديم  یدث ياا ظااهر شاود  ياا اوراقاحا ی_ در حاليکه بعد از حکم جزائی وقايع0

ت ئاگردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکان اسات ايان واقعاه ياا اوراق برا
 محکوم عليه را ثابت سازد.

ور )دروغ( تزوياار مسااتند و يااا بعضاای اعمااال غياار ز_ در حااالتی کااه شااهادت 4
 قانونی شهود يا اهل خبره در قضايای جزائی ظاهر گردد.

متهم در جرم قتل محکوم عليه قارار گيارد عناصار جدياد دتلات  _ در حالتی که5
 کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخ  را ثابت نمايد.

                                                 
 قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه . ۳۱ماده  1



 قضاء تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم

 

125 

 

 

 

گاه حکم در ختم جريان محاکمه بدون  گاهی رسمی متهم صاادر ياا اينکاه  _ هر3
در جريااان محاکمااه حااق حا اار شاادن بااوی داده نشااده کااه در نتيجااه  ن از حااق 

روم گردياده و ياا اينکاه علات عادم حضاور محکاوم علياه انتخاب وکيال مادافک محا
بصااورت روشاان و واقعاای معلااوم نبااوده و يااا اينکااه محکمااه بااه اياان اماار متوجااه 

 نگرديده باشد.
  ر در قضایای مدنی ، احوال شخصیه گفتار دوم : تجدید نظ

 حقوق عامه و تجارتی
محااکم  با  نکه طرز رسيدگی قضايای مدنی   احاوال شخصايه و حقاوق عاماه در

مستلزم تشريفات به خصوص خود می باشاد ولای در پروساه تجدياد نظار خاواهی  
حقوقی تجديد نظر ماورد برسای قارار ميگيارد  یسه مورد تحت عنوان قضايا هر

 نانچه قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه ماوارد تجدياد نظار خاواهی را باه 
 ه است :(حس  ذيل برشمرد۳۱باط قضايای گفتار حا ر در ماده )ارت
 .شهود _ ثبوت کذب شهادت2
 _ ثبوت کذب استنتاج اهل خبره .1 
 _ ثبوت جعل تزوير در اسناد و مدارک اثباتيه.0 
 _ ثبوت ترجمه نا درست مترجم که در حکم موثر باشد.4 
 _ ارايه سند موبته از طرف محکوم عليه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.5 

ب حااتت ساب  الغاای ميتواناد د کاه خاارج از ماوارد يااد شاده وجاود دار یالبته بعضا
کااه بااه تشااخي  شااورايعالی سااتره محکمااه بااه الغااای  ن تصااميم اتخاااذ شااود حکاام 

( قانون اصاول 05ميگردد  نانچه اکوراب قرار های ترک خصومت که طبق ماده )
محاکمااات ماادنی صااادر گرديااده باشااد بااه دلياال اينکااه در ماهياات دعااوی رساايدگی 

خصومت قطاک نگردياده اسات ماورد لغاو قارار ميگيارد کاه در  صورت نگرفته و
ب تخطی روند محاکماتی باا  موارد ياد شده فوق به  ن پرداخته نشده است و يا بعضا
 در نظر داشت اظهارات طرفين قضايه در جلساه شاورايعالی بار ماال ميگاردد کاه
نماااينگر عاادم رعاياات اصااول محاکمااه بااوده و عاادالت بااه وجااه احساان  ن حااين 

 سب  لغو فيصله ميگردد. مه تأمين نگرديده است محاک
همچنان در قضايای حقوق عامه بمنظور اينکاه دسات غاصابين از اماالک دولتای 
کوتاااه گااردد و فرصاات مناساا  باارای اداره قضااايای دولاات داده شااود  ن تعااداد 

 ن موجاود باشاد باه لغاو صادور  کاه تصاور نفاوذ غاصابين زماين در یفيصله هاي
 گی مجدد به محاکم ارسال ميگردد.مواجه و غرض رسيد
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 مبحث دوم
 تجدید نظر در قضایای اعدامی

صاراحت قوانين نافذه کشور پيرامون تجديد نظر خواهی در مو وعات اعادامی 
داشت صالحيت های رئيس جمهور تجديد نظر بر قضاايای  ولی با در نظر ندارد

 اعدامی ميبايد از طريق رياست جمهوری طی مراحل گردد.
َ انون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه گر ه قا تجدياد نظار بار فيصاله هاای  مطلقاا

نهااائی محاااکم را از جملااه صااالحيت هااا و وظااايف شااورای عااالی سااتره محکمااه 
 ( قانون مذکور ذيالب مشعر است.02 نانچه ماده ) دانسته است.

شااورای عااالی سااتره محکمااه در ساااحه قضااائی دارای وظااايف و صااالحيت هااای 
 ر فقره اول همين ماده  نين تذکر رفته است : ذيل ميباشد و د

) تجديد نظر بر فيصله های محاکم به سب  ظهور دتيل جديد بر اسای اعتراض 
طرف دعوی   طبق اصول پيشبينی شاده در ايان قاانون و سااير قاوانين ( و مزياد 

( قااانون اساساای صااالحيت هااا و وظااايف رئاايس 34باار ن طبااق صااراحت ماااده )
ره تعيين و مشخ  گرديده است که  امن  ن از تجدياد نظار ( فق12جمهور در )

بر دوسيه های اعدامی تذکر بعمل نيامده است ولی باا در نظار داشات نتيجاه   در 
تثر تقا اای تجدياد نظار ابا صورتيکه يک  فيصله اعدامی نهاائی گردياده باشاد و

در صاالحيت  ثاز طرف شورای عالی ستره محکماه لغاو گاردد  ناين عمال تشاب
( قانون اجرا ت جزائای 002رئيس جمهور خواهد بود  ون مطابق به ماده )های 

مشعر بر اينکه فيصله های قطعی محاکم واج  التعميل اسات   باه اساتونای حکام 
شخ  به اعدام کاه بعاد از منظاوری رئايس جمهاور تعميال ميگاردد. و نياز مااده 

 ( قانون مذکور که در زمينه  نين مشعر است:020)
ه ماارگ شااخ  مطااابق احکااام اياان قااانون قطعاای گااردد   سااتره گاااه حکاام باا هاار

( روز از تاااريخ 24محکمااه اوراق قضاايه را بااا فيصااله مربااوط در خااالل ماادت )
جمهوری تقديم مای نماياد. در صاورتيکه رياسات جمهاوری  ياستصدور  ن به ر

  ن را منظور نمايد تنفيذ ميگردد.((
طعياات حکاام از حيطااه و داشاات مااواد فااوق قضااايای اعاادام بعااد از ق بااادر نظاار

صالحيت ستره محکمه خارج و به رياست جمهوری محول ميگردد ظااهر اسات 
اعادام بررسای هاای تزم برحکم مبنی  توشيحکه رياست محترم جمهوری قبل از 

را پيرامون مو وع انجام ميدهد و اين بررسای هاا شاامل رسايدگی بار اعتاراض 
عاام و تاام رياسات محتارم  شخ  محکاوم باه اعادام نياز ميباشاد و ايان صاالحيت

جمهاوری ميباشاد کاه حکام اعادام را توشايح و ياا باه حابس تعاديل نماياد روی اياان 
قضايای اعدامی می بايد باه  ننده گان تجديد نظر درکملحوظ اعتراض درخواست 
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رياست جمهاوری تقاديم گاردد  اون دوسايه هاای نسابتی شاان جهات توشايح بمقاام 
   محترم رياست جمهوری تقديم ميگردد.

اينکه متقا ايان تجدياد نظار  مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه مبنی بر
در قضاااايای اعااادامی درخواساااتها و اعترا اااات شاااانرا بمقاااام محتااارم رياسااات 

( ماااااورخ 2123صاااااادر گردياااااده  نانچاااااه مصاااااوبه ) نماينااااادجمهاااااوری تقاااااديم 
 شورای عالی ستره محکمه ذيالب صراحت دارد. 0/20/2021

متهمااين  نهااا بحکاام قطعاای سااتره  قضااايايکهير اجاارا ت بعاادی ))از  نجائيکااه مساا
( قااانون اساساای در 212محکمااه بااه اعاادام محکااوم گرديااده انااد طبااق حکاام ماااده )

 ن قبال از محاول  مسير احاله به مقام محترم رياست جمهوری قرار ميگيرد بنابر
شاادن بااه  ن مقااام صاادور هاادايت مبناای باار تجديااد نظاار از صااالحيت مقااام عااالی 

 12/22/2021( مااورخ 2311ت جمهااوری ميباشااد و مزيااد باار ن مصااوبه )رياساا
 حس  ذيل صراحت دارد .

))غااور باار تجديااد نظاار در مااورد محکااومين بااه اعاادام بعااد طاای مراحاال ثالثااه از 
و  تنفياذشان ميتوانناد مجاازات بار محکاومين را  صالحيت رئيس جمهور است او

غيار قابال تعميال ساازد قبال از  يا تنزيل دهند و هر دليل جديد و موثر که حکام را
 تطبيق حکم مورد غور شورای عالی قرار گرفته ميتواند.((

 
 
 
 
 
 
 
 

  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 
مبارزه با جرایم ناشي از  هفعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیگزارش الف: 

 فساد اداري والیت كابل
 گزارش .1

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري وتيت كابل از تاريخ  هائيمحكمۀ ابتد
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم  (37) تعداد 11/1/1398الي  3/1/1398)
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در ارتباط به اين که   هناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
اخذ   سوء استفاده  از صالحيت وظيفوی  به اتهام  نفر( 21دوسيه ها تعداد )

   اختالی   غدر و اکتساب غير قانونی سالط   گرفتار شده و   تزوير رشوت 
حاصل  و  ( تن  نان به نسبت عدم وجود دتيل کافی الزام برائت5از اين تعداد )

قرار ذيل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 31)
 .نده امحكوم گرديد

 نفر  1 حبس يک ماه الی يک سال. 
  نفر.  5    سالحبس يک الی   پنا 
       نفر .   35محکومين جرايم  نقدی 
 ( دالر  مريکائی 31767) بالي به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
 
 
 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی  (1جدول شماره )
 است 1292در ماه قوس سال  از فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی 

ضیه
تعداد ق

 

ضیه
ع ق
و
ن

 

  
شماره 

 
  

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

وم
ک
ح
تعداد م

 

ت
برائ

هم 
تعداد مت

 

ی
جریمه نقد

 

ن 
ومی
ک
ح
م

ی
جرایم نقد

 

2 
- 

1
2
 

سال 
س
حب

 

1 
- 

2 
سسال 
حب

 

ی 
ک ماه ال
ی

سال 
ک 
ی

س
حب

 

سوء استفاده از صالحیت  2 11 2 2 1     2 9243
 وظیفوی  

1 

 2 اخذ رشوت  2 2   2 1 1   2 2921
 2 تزویر  1 2   2   1   2 307

 2 اکتساب غیر قانونی سالح  1 2 1 1 1        

 2 غدر  1 2 1 2   2   2 256

 2 اختالس  1 1 1            

 مجموعه 12 22 2 22 2 2   12 12222

قارار قضاائی صاادر  ( دوسايه4همچنان محکمۀ متذکره طی اين مدت در ماورد )
باه مرجاک مربوطاه ارساال و ناواق  و  نها را غارض تکميال خالهاای تحقيقااتی  

   .ه استنمود
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( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم 2جدول شماره )
 است 1292در ماه قوس   سال  والیت کابل  ناشی از فساد اداری

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه د قضیهتعدا تعداد متهم

 خال و نواقص

 2 7 2 څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت 
 وظیفوی

1 

 2 اختالس 1 1 1 څارنوالی
 3 رشوت 1 1 1 څارنوالی

 
 مجموعه 2 9 2

مبارزه با جرایم  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 ناشی از فساد اداری والیت کابل

 
 01/3/0931حکم مورخ 

 محکومیت آمر مالی حوزه ششم امنیتی پولیس شهر کابل به جرم اخذ رشوت 
به اساای اطاالع سارباز حاوزه اول امنيتای پاوليس عناوانی  مريات امنيات داخلای 
حوزه اول رياست عمومی امنيت داخلی وزارت امور داخلاه مبنای بار اينکاه  مار 

حواله معاشات سه ماهه مالی حوزه ششم امنيتی پوليس شهر کابل در بدل اجرای 
از وی مبلي دو هزار افغانی مطالبه مای نماياد    مريات باه منظاور مساتند ساازی 

څاارنوالی مو وع مبلي دوهزار  افغانی پول اوپراتيفی در حضور داشت نماينده 
پاول باه شاعبه بعد از اخذ  همکارعسکری وتيت کابل به شخ  همکار ميدهد و 

و مبلي ماورد بحاث را بارايش تساليم مای نماياد   مالی حوزه ششم رفته  کاری  مر
زمانيکه  مر مالی از شعبه ا   خارج ميشود   هيت گرفتاری دست باه کاار شاده 
و مبلي دو هزار افغانی پول نشانی شده را از داخل بااتپو   مار ماالی در هنگاام 
تالشی بدنی به دست می اورناد و  ماتهم در جرياان بررسای مو اوع    باه جارم 

تراف نموده و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی گردياده  اسات . قضايه خود اع
محااول محکمااه ابتدائيااه رساايدگی بااه جاارايم ناشاای از فساااد اداری  وتياات کاباال 

خااويش بااه اتفاااق  را در  26/2/2026گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 
بال حضور داشت طرفين قضيه متهم امر مالی حوزه ششم امنيتای پاوليس شاهر کا

( مااده 2(  فقاره )2( افغاانی طباق حکام بناد )1000را درقضيه اخذ رشوت مبلي )
( کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مادت 065( ماده )2( و فقره )012)

 سه ماه حبس و جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نموده است .
 49/3/0931حکم مورخ 

 ندان مطبعه صکوک و ضرابخانه محکومیت رئیس ، مدیر و کارم
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و  رابخانه وزارت  مالياه رياست عمومی مطبعه صکوک   2024قبال در سال 
 1000خاويش مقادار  به هدف ساوء اساتفادهه پيشنهاد عنوانی وزارت ماليه با ارائ

ل و بادون در نظار داشات ماواد گرامه را خاالف اصاو 60گرامه و  10ريم کاعذ 
يت از منبااک واحااد بااه اسااای در خواسااتی باشاای بااه تاادارکات بنااام اسااتعجال قااانون

هااادايت شااافاهی رئااايس اسااابق رياسااات مطبعاااه صاااکوک  ااارابخانه باااه  مبلاااي 
( افغااااانی خريااااداری مينمايااااد  و از مجمااااوع پااااول متااااذکره مبلااااي 0240000)
( افغااانی  ن را حساا  گاازار  مسااولين تفتاايش داخلاای وزارت ماليااه 200000)

اشاای حيااف و مياال مينماينااد . متهمااين بااه ماادير اساابق خاادمات   ماادير کنتاارول و ب
ارگانهااای عاادلی و قضااايی معرفاای و قضاايه وارد محکمااه ابتدائيااه رساايدگی بااه 
جرايم ناشی از فساد اداری وتيت کابل گردياده محکماه در جلساه قضاايی ماورخ 

خااويش بااه اتفاااق  را   متهمااين رئاايس اساابق مطبعااه و  اارابخانه  10/2/2026
قااانون اجاارا ت  102مطبعااه  را بااا رعاياات ماااده  وزارت ماليااه وماادير کنتاارول

جزاياای و ماادير اساابق خاادمات مطبعااه صااکوک و  اارابخانه را بااا رعاياات ماااده 
قانون مذکور در قضايه حصاول مفااد از عواياد متعلاق باه دولات طباق حکام  121
کاود جازا هار واحاد  21با رعايت مااده  026ماده  1و 2فقرات  025ماده  1فقره 

ماه حبس تنفيذی   رد مبلي  نه صد هزار افغانی وجه غادر و به مدت يکسال و يک
انفصال از وظيفه و طرد از مسلک و هيات خرياداری را در قضايه ساوء اساتفاده 

قانون جازاء باه پرداخات مبلاي  165ماده  2از صالحيت وظيفوی طبق حکم فقره 
ده هاازار افغااانی جاازای نقاادی محکااومين بااه  مجااازات نمااوده و باشاای  –ده هاازار 

مومی رياست مطبعه صکوک را نسبت عدم موجوديات دتيال الازام طباق حکام ع
 قانون اجرات جزايی بری الذمه شناخته است. 105کود جزاء و ماده  5ماده 
استیناف مبارزه با جرایم ناشي از  هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج

 فساد اداري والیت کابل
 ( گزارش1

ناشي از فساد اداري وتيت کابل از تاريخ محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم 
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم 35( تعداد )11/1/3111الي  3/1/3111)

در ارتباط به اين  که ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده
سوء استفاده از صالحيت وظيفوی  اخذ رشوه به اتهام  نفر( 26دوسيه ها تعداد )
( تن  نان به نسبت عدم 32الی  گرفتار شده و از اين تعداد )  تزوير و اخت

 ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 34حاصل  و ) وجود دتيل کافی الزام برائت
 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل به مجازات هاي مختلف حبس 

  نفر  . 3حبس يک ماه الی يک سال 
  نفر 5 يک سال الی پنا سال حبس. 
 نفر. 1نزده سال حبس پنا سال الی پا 
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   نفر .  5محکومين جرايم نقدی 
 ( دالر  مريکائی ميشود.4134) بالي به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از اجراآت ( بیانگر آمار2جدول شماره )
است 1292قوس سال ه در مافساد اداری والیت کابل   
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2222 2   1 2 2 9 2 

سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی  

1 

 2 اختالس 2 11 9 1  1   

 2 خذ رشوت ا 2 2  2  2   222

 2 تزویر 2 2  2  1 2  

 مجموعه 12 22 12 12 1 2 2 2 2112

ی صادر ي( دوسيه قرار قضا2متذکره طی اين مدت در مورد ) ههمچنان محکم
به مرجک مربوطه ارسال و نواق  و  نها را غرض تکميل خالهای تحقيقاتی  

 .ه استنمود
مبارزه با جرایم  ینافاستی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا2جدول شماره )

 است 1292ماه قوس   سال  ل در ناشی از فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 1 سوء استفاده  1 1 1 څارنوالی

 2 اخذ رشوت    1 1 1 څارنوالی
 مجموعه 2 2 2  

استیناف مبارزه با جرایم  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لناشی از فساد اداری والیت کاب

00/3/0931حکم مورخ   
امنیت ملی به جرم تزویر   929محکومیت آمر مالی لوای   
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امنياات ملاای و بررساای هئياات موظااف  755بااه اسااای  کااار اوپراتيفاای رياساات 
ساوم لاوای  رياست امنيت ملی   قوماندان قطعه محافظ و کنادک هاای اول دو م و

امنياات ملاای راپااور حا ااری ماااهوار و موجااودی پرسااونل جااز وتااام هااای  151
الاای ماااه  3111تحاات اثاار خااويش را باادون موجااودی و توبياات از ماااه حماال سااال 

( تاان از سااربازان جزوتااام هااای فااوق 27در حاليکااه تعااداد ) 3115جااوزا سااال 
از موجوديات الذکر غاي  واز بست منفک بوده اند درج راپور حا ری نموده و 

ه  و پرساونل لاوای متاذکره گازار  ارائاشان به  مريات سافربری معاونيات کاادر 
با مکاتي  غيابات و انفکااک  هنموده  که از ان طريق بعد از توحيد و تائيدی همرا

سربازان مذکور جهت اجرای معاشات و سااير امتياازات پرساونل فاوق الاذکر باه 
مالی به اسای گزار  فاوق معاشاات  مريت مالی ارسال گرديده است که  مريت 

و امتيازات پرسونل غايا  و منفاک شاد ه را حوالاه و باه عاوض اشاخاص غايا  
در جدول استحقاق توزيک معاشات مهر و امضا صورت گرفتاه کاه در طاول ايان 
مدت  مر مالی با شراکت معتمد نقدی   امر سافر باری   مادير سافر باری و مادير 

ذکره توسااط وی مااورد تائيااد و کنتاارول قاارار کنتاارول کااه جاادول اسااتحقاق هااا متاا
( 3561141گرفتااه و ميااان هاام رابطااه زنجيااروی ايجاااد کاارده انااد جمعااا مبلااي )

( تان از ساربازان غايا  را اخاتالی نماوده اناد . قضايه 27افغانی پول معاشاات )
وارد محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فسااد اداری وتيات کابال گردياده محکماه در 

بحضورداشاات طاارفين قضاايه بااه اتفاااق ارا  6/33/3111ورخ جلسااه قضااايی ماا
و معتمااد نقاادی را بااه اتهااام  تزوياار جاادول  151متهمااين  ماار مااالی اساابق لااوای 

قانون جزاء بمادت ساه ساال حابس  131ماده  2فقره  4معاشات حس  هدايت بند 
ماااده  2( افغااانی طبااق حکاام فقااره 3561141تنفيااذی ودر قضاايه اخااتالی مبلااي )

و بااا در نظاار  341اياازاد شااده ماااده  6قااانون جاازا بااا رعاياات فقااره  271و  261
قااانون مااذکور بااه ماادت پاانا سااال و يکماااه حاابس تنفيااذی و رد  351داشاات ماااده 

جزای نقدی معادل وجه اخاتالی شاده طاور علای الساويه محکوماان باه  مجاازات 
 نموده از اينکاه جارايم اخاتالی و تزويار باا هام مارتبط باوده و تاامين هادف واحاد

قانون جازا شاديد تارين  356جرايم مذکور را باهم جمک کرده  بنا طبق حکم ماده 
پنا سال و يکماه حبس تنفيذی و رد جزای نقدی معادل و جه اختالی  باتی شان 
قابل تطبيق است و متهماين ديگار لاوای را در قضايه غفلات و ظيفاوی طباق حکام 

قاانون جازا باه مادت  346و  344قاانون جارايم عساکری و باا رعايات  41ماده 
هشاات ماااه حاابس تنفياادی وسااه تاان ديگاار از متهمااين را در قضاايه غفلاات  –هشاات 

ی محکومان به مجازات نموده اسات شش ماه حبس تنفيذ –وظيفوی به مدت شش 
وارد دياوان اساتيناف جارايم  دم قناعت متهم امر مالی اسبق لوااما قضيه نسبت ع.

 33/1/3111ر جلسه قضايی ماورخ ناشی از فساد اداری کابل گرديده محکمه د
( قانون تشکيل و صالحيت قوه قضاائيه 54خويش به اتفاق  را طبق هدايت ماده )
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( امنياات ملاای نقااا و 151فيصااله محکمااه ابتدائيااه را در قساامت اماار مااالی لااوا )
اسااتينافا اماار مااالی لااوای امنياات ملاای را در قضاايه تزوياار جاادول معاشااات حساا  

کود جزا بمادت ساه ساال حابس تنفياذی و در قضايه  (417( ماده )4هدايت فقره )
( و مااواد 113( ماااده )4( افغااانی طبااق حکاام فقااره )3561141اخااتالی مبلااي )

( 231( و رعايات ماواد )61( کود جزا با در نظر داشت مااده )111( و )111)
( کود مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت  پانا ساال و يکمااه 233و )

رد مبلي اختالی شده طور تضامنی محکوم باه مجاازات نماوده از  حبس تنفيذی و
اينکه جرم تزوير و اختالی باهم مرتبط بوده و تاامين هادف واحاد جارايم ماذکور 

( کود جزا شديدترين مجاازات پانا ساال و 76را باهم جمک نموده بناء طبق ماده )
تطبيااق  يکماااه حاابس تنفيااذی ورد مبلااي اخااتالی شااده طااور تضااامنی باااتيش قاباال

 است.           
 22/9/1292حکم مورخ  

محکومیت معاون دفتر مالی پروژه های مسکن همراه با کارمند پروژه وزارت 
 شهر سازی به جرم تزویر

يکتن عريضه غير مطباوع ا  را عناوانی وزارت شاهر ساازی مبنای بار اخاذ ياک 
پاروژه هاای باب اپارتمان به سکرتريت دفتر مقام تساليم نماوده کاه مادير عماومی 

که داشته عرايا را بدست اورده سپس انارا تزويار  یمسکن با شناخت و ارتباط
نمااوده و باادون ثباات و راجسااتر طاای مراحاال کاارده کااه باااتثر هاادايت نامااه مااورخ 

مقام وزارت شهر سازی و مسکن مو وع تزويار امضاا مقاماات  24/1/3115
هاا بارای دو تان  اساناد توزياک اپارتمااندرذيصالط وزارت شهر سازی و مساکن 

تحاات بررساای قاارار گرفتااه  و در نتيجااه بررساای ابتاادائی  نااين  مااده  اساات: از 
که امضاء و حکام مقاام وزارت شاهر ساازی و مکتاوب رياسات دفتار جعال يانجاي

بوده و همچنان طی مراحل اسناد توزياک شاده  پارتماان هاا نااق  و بادون فيصاله 
ق مساتحقين واقعای در پاروژه کميسيون توزيک اپارتمان ها صورت گرفتاه و حقاو

( 2( و اپارتمااان شااماره )44( بااالک )26مااذکور  ااايک گرديااده اساات  پارتمااان )
( از ناازد شااان مسااترد و پااول اقساااط تحااولی الاای صاادور حکاام نهااايی 42بااالک )

مراجک عدلی و قضايی به حسابات وزارت شاهر ساازی و مساکن منجماد گردياده 
معااون دفتار  وند کاه باه هماين اساایمای شاو خودشان قابال تعقيا  عادلی دانساته 

قضايه محاول  .دنابا همکار  به ارگانهاای عادلی و قضاايی معرفای ميگرد ههمرا
محکمه ابتدائيه فساد اداری وتيت کابل گردياده محکماه در جلساه قضاايی ماورخ 

بااه اتفاااق ارا مااتهم  معاااون دفتاار مااالی پااروژه هااا مسااکن وزارت  26/3/3111
ذکور را در قضيه تزوير احکام مقام وزارت شاهر شهر سازی و کارمند پروژه م

کاود جازا باا رعايات  411مااده  3سازی و مسکن و تعرفه ها طباق هادايت فقاره 
کااود مااذکور هاار واحااد را بماادت يکسااال و شااش ماااه حاابس  234و  231مااواد 
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تنفيذی و دو نفر از افراد ملکی را در قضيه استعمال اسناد تزوياری طباق هادايت 
کاود ماذکور باه مبلاي  235و  231کاود جازا باا رعايات ماواد  441مااده  3فقره 

 هال    هال هاازار افغاانی جاازای نقادی محکاومين بااه مجاازات نمااوده اماا قضاايه 
څااارنوال موظااف وارد محکمااه اسااتيناف فساااد اداری وتياات نساابت عاادم قناعاات 

بااه اتفاااق ار  طبااق  26/1/3111گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ کاباال 
( 267( مااده )2( قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه و فقره )54هدايت ماده )

قااانون اجااراات جزائاای وفااق هاادايت قاارار رهنمااودی ديااوان امنياات عامااه سااتره 
محکمه نسبت خطا در تاويل و تطبيق قانون فيصاله محکماه ابتدائياه جارايم ناشای 

هااای  از فساااد اداری را نقااا نمااوده و اسااتينافا مااتهم معاااون دفتاار مااالی پااروژه
( ماااده 3مسااکن وزارت شااهر سااازی و کارمنااد پااروژه مااذکور را طبااق فقااره )

( کاود ماذکور هار واحاد 233( مااده )2( کود جزا با در نظر داشت فقاره )411)
 بمدت پنا سال و يکماه حبس تنفيذی محکوم بمجازات نموده است.                                                              

                                                                                                      

 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه  ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 
 مسکرات و مواد مخدر 

 گزارش  .1
الی  3/1/3111رات و مواد مخدر از تاريخ )مبارزه عليه مسك همحكمۀ ابتدائي

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد 17( تعداد )11/1/3111
. ه استصادر نمودهای تزم رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد  نها فيصله 

به اتهام قا اق و انتقال مواد مخدر  نفر( 321در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )
( تن  نان به نسبت عدم وجود دتيل کافی الزام 3و از اين تعداد )گرفتار شده 

به مجازات هاي مختلف  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 326)يافته و   برائت
 .نده اگرديد محکوم حبس قرار ذيل 

  نفر 74سال  5سال الی  3حبس . 
  نفر. 21سال  35سال الی  5حبس 
  نفر. 22سال  21سال الی  35حبس 
  نفر . 2سال  11سال الی  21حبس 
  ( 657138221مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر

 .شده استانواع مواد مخدر نيز صادر  کيلوگرام



 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

مبارزه با  اختصاصی  (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه1جدول شماره )
 1292سال در ماه قوس مسکرات و مواد مخدر 
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 1 مت امفتامین   21 292,222 29 1 22 21 12 11  

 2 تریاک   11 229،2 12 1 12 2 1 2  

 2 هیروئین  21 122,21 29 1 22 22 2 2 2

 2 چرس  2 212،2 11   11 2 2    

 2 مورفین  2 22،92 2   2     4  

    1   1   1 121g 1  تابلیتK 2 

 2 اتفاق در جنایت  2   2   2 2      

      2 2   2 22921 2 
خشخاش و 

 بنگدانه   
2 

 مجموعه 92  22221،222 129 2 122 22 22 22 2

مبارزه علیه مسکرات اختصاصی   ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2

 وموادمخدر.



 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

136 

 

 

 

 2/3/0931حکم مورخ 
ن و گاارام کااافی 24گاارام ماات امفتااامین ،  42ده سااال حاابس بااه اتهااام قاچاااق   

 پرستامول 
به اثر اطالع قبلی همکار مديريت مبارزه با مواد مخدر  که يکتن از باشنده گاان   

ناحيه هشتم وتيت بلخ مبنی بر خرياد و فارو  ماواد مخادر تحات ناام تابليات کای  
را در داخل شهر مزار شريف باه شاکل سايار  توزياک  و باه فارو  ميرسااند  باه 

ريت پاوليس مباارزه باا ماواد مخادر وتيات بلاخ ارتباط اطالع واصله پرسونل مدي
ساپار څارنوالی داخل اقدام شده و بطرف محل ماورد هادف رهبه اشتراک نماينده 

شدند که در نتيجه موتر فوق الذکر را در ساحه مورد شناساايی قارار داده و ماتهم 
را دستگير و با موتر ان يکجا به مديريت مواد مخدر انتقال و واساطه متاذکره باه 

ضور داشت هيات تحقيق و شخ  مظنون قضيه مورد تالشی دقياق و مسالکی ح
از زياار  ااوکی دريااور  K( قاارص تابلياات 103قاارار گرفتااه در نتيجااه بااه تعااداد )

( گارام مات 14وزن خال  تابليتهاا )بدست امده که بعد بمالحظه تشريح کشف و 
ت گردياده و ( گرام تحات ناام پرساتامول و کاافين موبات ثابا43امفتامين و متباقی )

قضيه وارد محکمه  ابتدائيه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات گرديده 
در حاال حضورداشات طارفين قضايه باه  4/2/2026و  در جلسه قضايی مورخ  

( 4( گارام مات امفتاامين طباق بناد)14اتفاق  را متهم  در قبال قضيه قا اق مقدار)
( قاانون مباارزه باا ماواد 52مااده )( کود جزا به درنظرداشات 000( ماده )1فقره)

مخاااادر اعتبااااار از ايااااام نظااااارت و تااااوقيفی بماااادت ده سااااال حاااابس و در قضاااايه 
( 1( فقااره)0طبااق بنااد ) K( گاارام پرسااتامول و کااافين تحاات نااام تابلياات 43مقاادار)
( قاانون 52( کاود جازا باا رعايات مااده )50و  41( باا  رعايات ماواد )000ماده )

داده شاده در  یه ماه حبس طوريکه شديد ترين جازامبارزه با مواد مخدر بمدت س
(  گرام مت امفتامين که عبارت از مدت ده سال حابس طباق 14قبال قضيه مقدار)

درقضايه نياز و   قابال تنفياذ و تطبياق ميباشاد  محکاومباتيش ( کود جزا 10ماده )
( کاود متااذکره 022افاراد طباق ماااده )ماواد مخاادر بااتی معتاادين و ساااير فارو  

( کااود 15طباق مااده ) محکاوم بااه مجاازات شاده کااهت ساه ساال حاابس تنفياذی بماد
متااذکره جزاهااای داده شااده فااوق يکاای پاای ديگااری باااتيش  قاباال تطبيااق و تنفيااذ 

دو سايت مباياال معاه ساايمکارت هاای  ن کااه مشخصااات  ن درج   همچنااانميباشاد 
طباق مااده  فورم سجل و سايل مخابراتی ميباشد و وسيله ارتباط با قا اقبران بوده

و نيااز طبااق ماااده  ه( قااانون مبااارزه بااا مااواد مخاادر قاباال مصااادره دانسااته شااد01)
 ( قانون فوق الذکر به محو مواد بدست  مده حکم گرديده است .22)
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 01/3/0931حکم مورخ 
 ( گرام هیروئین 193سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )

ميادان هاوايی باين المللای  پرسونل مديريت مباارزه علياه ماواد مخادر و مساکرات
حامد کرزی به منظور توبيات و گرفتااری قا ااقبران ماواد مخادر باه شاکل بطنای 
در ساحه دو تر مينل  ک و کنترول را  غااز نماوده کاه در جماک مساافرين يکاتن 
از باشندگان اصلی وتيت تخار که ميخواست ذريعه پرواز شرکت هوايی سپايس 

قااف و مااورد يااک سلسااله سااواتت مساالکی جياات بااه صااوب دهلاای ساافر نمايااد متو
جواباات قناعات بخاش اراياه کارده نتوانساته و  کاهبطور شفاهی قرار داده ميشاود 

ياار کاارده کااه بعااد از ادامااه پرسشااها يدر زمااان پرسااش حالاات ظاااهری وی نيااز تغ
حااااوی ماااواد مخااادر را بلعياااده و  یاعتاااراف نماااود ه کاااه ياااک تعاااداد کپساااول هاااا

( ماااده 1دوسااتان انتقااال دهااد  متعاقبااا  طبااق فقااره )ميخواسااته انهااا را بااه کشااور هن
( قانون مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات بعد از اخذ ر ايت کتبای جهات 10)

اخراج کپسول ها رسما به شفاخانه سه صد بستر پوليس معرفی و اعازام ميگاردد 
که در نتيجه دوکتاوران شافاخانه بعاد از انجاام  معايناات و ماانور خااص طبای باه 

( قارص کپساول ماواد مخادر تحات ناام ناوع هياروئين معاه بارجاماه باه 50اد )تعد
( گرام را از بطن متهم اخراج و ماتهم گرفتاار و  باه ارگاان 839وزن مجموعی )

های عدلی و قضايی معرفی ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه مباارزه علياه 
 20/2/2026مااواد مخاادر و مسااکرات گرديااده محکمااه  در جلسااه قضااائی مااورخ 

( 602قال مقدار )ـبحضور طرفين قضيه به اتفاق  را متهم را به  ارتباط قضيه انت
( کااود 124و  120( وماااده )001( ماااده ) 2( فقااره )4گاارام هيااروئين طبااق بنااد )

( قانون مباارزه باا ماواد 01جزا بمدت سه سال حبس تنفيذی محکوم و طبق ماده )
( 500معااه سااميکارت و مبلااي ) مخاادر و مسااکرات بااه مصااادره يااک ساايت مباياال

( قانون مذکور به محاو ماواد مخادر اصادار حکام 22دالر امريکائی و طبق ماده )
 نموده  است .

 
 
 
مبارزه علیه مسکرات  اختصاصی  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

 و مواد مخدر 

 . گزارش 1

الی  1/9/1292)محكمۀ استیناف مبارزه علیه مسكرات و مواد مخدر از تاریخ 
( دوسیۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد 22( تعداد )21/9/1292
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رسیدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فیصله صادر نموده است. در ارتباط 
به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر  نفر( 112تعداد ) به  به این دوسیه ها

 .نده اگردید محکوم ر ذیل به مجازات هاي مختلف حبس قرا ومحاكمه  گرفتار ،

 نفر 22سال       5 – 3 حبس. 

  نفر.  42 سال   35 – 5حبس 

  نفر.  15  سال  21 –35حبس 

  نفر. 6  سال  11 –21حبس 

 ( کيلوگرام مواد 55312816همچنان به ارتباط قضايای فوق الذکر مقدار )

 .ه است بط گرديد مخدر کشف و 

 ( دالر  مريکائی ميشود.6263) بالي به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

 

 

 

 

 

مبارزه  اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف1جدول شماره )

می باشد 1292ماه قوس   سال با مسکرات و مواد مخدر طی   
 

مقدار مواد تصمیم قضائی
 

ضیه
تعداد ق

 

ضیه
ع ق
و
ن

 

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی
تعداد 

محکو

 م

 
جزای 

 نقدی

 
برائ

 ت
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حب

 

1
2
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2
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2 21 21 12 22 
510
8  

 1 مت امفتامین 22 121,922 22

1 2 1 
 

11 221 
 

 2 تریاک 2 229 11

  
2 2 2 

  
 2 چرس 2 222،2 2

2 2 2 
 

2 222 
 

 2 مورفین 2 22،2 2

 
4 2 2 12 256 

 
 2 یروئینه 12 92,122 12

  
2 

 
2 

  
2 2212LT 2 

مشروبات 

 الکولی
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2 2 

  
 2 خشخاش 2 22211 2
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 مجموعه 22

 علیه مسکرات مبارزه اختصاصی  محکمۀ استینافحکم صادره خالصه :  2

 .وموادمخدر

  44/3/0931حکم  مورخ 

(  90.211( کیلوگرام تریاک و )49)زده سال حبس به اتهام حیازت  مقدار شان

  کیلوگرام چرس
باشنده  يکتن از طالع موظفين پوليس وتيت ننگرهار مبنی براينکه به اسای ا 

قريه لندی ولسوالی نازيان وتيت ننگرهار موادمخدر را در خانه ا   گان 
بجه  22و حوالی ساعت  شده اقدام  داخل    بعداب موظفين نگهداری نموده است

استيناف منزل  یڅارنوالنماينده  باحضورداشت  21/1/2026بر  22ليل 
 (10مقدار )متهم داشت  در نتيجه با حضورو  گرفتهموصوف مورد تفتيش قرار 

يک ميل سالط تفنگچه    گرام  ری ( کيلو02.500گرام ترياک و مقدار ) کيلو
بور کشف و  000فير مرمی سالط  (20)تعداد و  فير مرمی  ن  (6) هتی تی مع

به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد که  گرفتار متهمبه ارتباط مو وع 
قضيه محول محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات  

به اتفاق  راء و به  11/6/2026گرديده محکمه در جلسه قضائی علنی مورخ  
( 10در قضيه حيازت مقدار )قی طرفين قضيه متهم را حضور داشت حقي

( 2فقره ) (3کيلوگرام ترياک از ابتدای ايام نظارت و توقيفی وفق هدايت بند )
سال حبس تنفيذی و درخصوص حيازت  (23جزا به مدت ) ( کود004ماده )

 (کود005( ماده )2( فقره )1) بند متکی به کيلو گرام  ری  (02.500مقدار )
 (10که طبق ماده ) هسال حبس طوری محکوم به مجازات نمود (20ت )بمد جزا
قابل تطبيق و تنفيذ  باتيش   جزای شديد مدت شانزده سال حبس  مذکور کود

حيازت يک ميل سالط بدون مجوز قانونی  خصوصهمچنان در ه و  دانسته شد
( 00000مذکور به مبلي ) ( کود15جزا و رعايت ماده ) کود (503طبق ماده )

سيمکارت های  هو يک سيت مبايل بدست  مده مع نقدی محکوم  افغانی جزای 
( 20دو عدد شاژور و تعداد ) ههشت فير مرمی مع  ن  يک ميل سالط تفنگچه  

قانون  (01جزا و ماده ) کود (545) بور( طبق مواد000فير مرمی سالط )
( قانون 22) ماده به استنادمخدر مصادره و  مبارزه عليه مسکرات و مواد

گرام  کيلو (02.500گرام ترياک و مقدار ) کيلو (10مذکور به محو مقدار )
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اما قضيه نسبت عدم قناعت متهم  .گرديده است حکم  نيز  ری بدست  مده
قضيه وارد محکمه استيناف مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات گرديده محکمه 

ء در حال حضور داشت به اتفاق  را 13/2/2026در جلسه علنی قضايی مورخ  
( ماده 1فقره )و( قانون اجرا ت جزائی 131حقيقی طرفين قضيه متکی به ماده )

 11/6/2026( قانون مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات فيصله مورخ 21)
 محکمه ابتدائيه را تائيد نموده است .

 11/2/2026حکم مورخ 
گرام هيروئين و ( کيلو 0.600دوازده سال حبس به اتهام قا اق مقدار )

 ( کيلو گرام ترياک.2.500)
موظفين قوماندانی امنيه وتيت ننگرهار به اسای اطالع مبنی بر اينکه يکعراده 

مواد مخدر از طرف پرسونل پوسته امنيتی  حاملواسطه نقليه نوع سرا ه 
عراده را مورد تالشی وشفاخانه غنی خيل توقف داده شده است به محل رفته 

اده که در نتيجه از سيت عقبی واسطه مواد مخدر  مقدار مسلکی قرار د
( کيلو گرام ترياک کشف و  بط  2.500( کيلو گرام هيروئين و مقدار )0.600)

گرديده است. به ارتباط قضيه دريور واسطه دستگير و  قضيه وارد محکمه 
 در جلسه قضايی ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه 

به اتفاق  را  متهم  را در قضيه قا اق مقدار  خويش  1/2/2026خ مور
( کود جزا با 001( ماده )2( فقره )5( کيلو گرام هيروئين طبق بند )0.600)

( کود جزا به مدت )پنا( سال حبس و در قضيه 124و  120رعايت مواد )
( کود 004( ماده )2( فقره )4( کيلو گرام ترياک طبق بند )2.500قا اق مقدار )

( کود 10جزا به مدت )سه سال و شش ماه( حبس محکوم و  با رعايت ماده )
)پنا( سال حبس تنفيذی تصريح داشته  و در  يعنیجزا به تنفيذ جزای شديد 

( کود جزا به مبلي )بيست ( هزار 530قضيه عراده بدون پليت طبق ماده )
مجازات و طبق  ( کود جزا محکوم به15افغانی جزای نقدی با رعايت ماده )

( قانون مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات يک سيت موبايل معه سيم 01ماده  )
( کود جزا يک عراده موتر حامل مواد 112ماده ) متکی بهکارت های  ن و 

( قانون مبارزه عليه 22ماده ) مبتنی به حکممخدر قابل مصادره پنداشته  شده و 
. اما ده نيز اصدار حکم گرديده استت  ممواد مخدر به محو مواد مخدر بدس

قضيه نسبت عدم قناعت طرفين قضيه محول محکمه اختصاصی استيناف 
رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مسکرات گرديده محکمه در جلسه قضايی 

بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاق  راء متکی  11/2/2026مورخ 
( قانون مبارزه 21( ماده )1ه )( قانون تشکيل و صالحيت محاکم فقر54بماده )

( قانون اجرا ت جزائی فيصله 131( ماده )2با مواد مخدر و مسکرات و فقره )
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محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مسکرات را  1/2/2026مورخ 
( کيلو گرام 0.600تشديدا ب تعديل و استينافآ متهم  را در قضيه قا اق  مقدار )

( کود جزا از ابتداء ايام 001( ماده )2( فقره )5بند ) هيروئين طبق صراحت
نظارت و توقيفی بمدت )دوازده سال و شش ماه( حبس تنفيذی  و در قضيه 

( ماده 2( فقره )4( کيلو گرام ترياک طبق صراحت بند )2.500انتقال مقدار )
( کود جزا بمدت )سه سال و شش ماه( حبس تنفيذی با در نظر داشت ماده 004)
که شديدترين حبس يعنی مدت جزا طوری محکوم بمجازات نموده  ( کود10)

دوازده سال و شش ماه حبس محکوم بهای هيروئين باتيش  قابل تنفيذ و تطبيق 
( 530پليت طبق صراحت ماده ) نمبر می باشد  و در قضيه رانندگی عراده بدون

. همينطور  کود جزا بمبلي بيست هزار افغانی جزای نقدی محکوم گرديده است
( 006( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و ماده )01طبق صراحت ماده )

کود جزا بمصادره اشيای مندرج فيصله متذکره و واسطه حامل مواد مخدر نيز 
 اصدار حکم گرديد است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عضو شورای عالی ستره محکمهدالتخواه بعپوهنوال  ۀبیانیمتن 

 ی و توضیحی کود جزا در والیت بدخشاندر سیمینار علم

 52/9/8991-52  مورخ

 



متن بیانیه پوهنوال عبدالقادرعدالتخواه عضو شورای عالی ستره 

 محکمه
 قضاء
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هيئت عالی رتبه ادارات عدلی و قضائی  تحات 8991قوی سال  52بتاريخ یادداشت : 
ساتره محکماه کاه رياست فضيلتمآب پوهـنوال عبدالقادر عدالتخواه عضو شورای عاالی 

څاارنوالی دراماور ی څارنپوه داکتر غالم حيدر عالمه مرساتيال لاودر ترکي   ن جناب 
جاااـنرال عبااادالحليم عماااادی مستشاااار دياااوان رسااايده گااای باااه جااارايم تعقيااا  قضائی دگر

منسااوبين نظااامی سااتره محکمه عبدالمجيااد غناای زاده  رئاايس عمااومی انسااتيتوت امااور 
قضااااوتمل فااايا هللا فااايا  قاااانون گاااذاری وتحقيقاااات علمااای وحقاااوقی وزارت عدلياااه 

اسااديار  ماار طباااعتی ونشااراتی رياساات نشاارات  ووحياادهللا موزگااار تعليمااات قضااائی  
ارگانهاای عادلی بارای قضاات محااکم ونماينادگان عضويت داشتند جهت تدوير سايمينار 

وقضااائی زون شاامال شاارق تحاات  عنااوان) ارائااه تو اايحات وتعااديالت تهيااه شااده در 
محتارم  پوهاـنوال  سيمينار علمی وتو يحی کاود جازا( عاازم وتيات بدخشاان گرديدناد.

قادر عدالتخواه  عضو شورای عاالی ورئايس دياوان جارايم منساوبين نظاامی ساتره عبدال
 ن ذيااالب بااه نشاار را ايااراد نمودنااد کااه مااتن  ایمحکمااه درمحفاال افتتاحيااه ساايمينار بيانيااۀ 

 ميرسد:

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اماا بعاد: قاال هللا تباارک و تعاالی فای محکام 
باااان ماان الشااایطان الاارجیم،   ااا  کتابااه و هاااو اصاادق القاااائلین. اعااوذ 

هللا الاارحمن الاارحیم: "ان هللا یااامرکم ان تااودوا االمانااات الاای اهلهااا و اذا حکمااتم 
 بین الناس ان تحکموا بالعدل. اآلیه صدق هللا العظیم.

جناااب محتاارم والاای صاااح  وتياات بدخشااان  فضاايلتمآب محتاارم دگاار جناارال 
دگی باه جارايم منساوبين نظاامی عبدالحليم "عماادی" مستشاار قضاائی دياوان رساي

رئايس صااح   ستره محکمه  فضيلتمآب محترم رئيس محکمه استيناف بدخشاان 
رئااايس « غنااای زاده»څاااارنوالی اساااتيناف بدخشاااان  بااارادر محتااارم عبدالمجياااد 

قضاات  تحقيقات انستيتوت قانونگذاری و تحقياتی علمی و حقوقی وزارت عدلياه 
رئااايس  شاااان  تخاااار  کنااادز و بغاااالن وتياااات بدخو څاااارنوال صااااحبان  محتااارم

ساالم علايکم لمهمانان عزيز  خاواهران و بارادران محتارم  ا صاح  امور زنان 
 و رحمت هللا و برکاته!

ج.ا.ا دريان محفال   قاوه قضاائيهرسند هستم که باه نماينادگی از رهباری وبسيار خ
باجمعی از دوستان و هام مسالکان عزياز خاويش حضاور دارم و اجاازه ميخاواهم 

ه قبل از همه سالم هاای شاخ  خاود  فضايلتمابان اعضاای محتارم شاورايعالی ک
ب تمنيااات نيااک فضاايلتمآب محتاارم قااانونپوه ساايد يوسااف  سااتره محکمااه و خاصااتا
"حليم" قا ی القضات و رئيس ساتره محکماه ج.ا.ا را باه شاما اشاتراک کننادگان 

جازا" اين سيمينار باا عظمات کاه تحات عناوان "سايمينار علمای و تو ايحی کاود 
داير گرديده است  تقديم کنم و اميدوار هستم که با جر و بحث های بسايار ساازنده 
و مفيد خويش در نشست های اين سيمينار  االش هاای ناشای از تطبياق کاود جازا 
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هر کدام ازين  الش ها راه حل های مناسابی را پيادا و باه ه را شناسائی نموده و ب
 .غنامندی اين سيمينار بيافزائيم

 ن محترم!دوستا
تدوين مجموعه قوانين جزائی تحت نام )کود جزا(  بدون شک يکی از ابتکاارات 

قانونگذاری است که قبالب در کشور ماا ساابقه نداشاته و يکای  ۀکامالب جديد در ساح
 از دست  وردهای مهم حکومت وحدت ملی بشمار ميرود.

ب در قابل ياد وری ميدانيم که معايا  و محاسان ياک قاانون بعاد از انفا اذ  ن خاصاتا
هاا و قواعاد منادرج  ن نماياان ميگاردد کاه از زماان تطبياق و  ناورمهنگام تطبيق 

 اجرائی شدن کود جزا اکنون يکسال و ده ماه سپری شده است.
يقااين کاماال دارم کااه در جريااان همااين ماادت سااپری شااده ادارات محتاارم عاادلی و 

ب څااارنوالی هااا  کارمناادان جنااائی وزارت امااو ر داخلااه  وکااالی قضااائی  خاصااتا
مااادافک  مسااااعدين حقاااوقی  محااااکم قاااوه قضاااائيه و سااااير ادارات محتااارم کاااه در 
راستای تطبيق کود جازا کاار و فعاليات مينمايناد   االش هاا و ناواق  موجاود را 
شناسااائی نمااوده و در اثاار اسااتهداءات و جاار و بحااث هااا راه حاال هااای را نيااز در 

 ه اند.جهت رفک اين  الش ها و کاستی ها پيدا کرد
 
 
 
 

 حضار گرامی!
 نچااه در مااورد تو اايح کااود جاازا بااه قااوه قضااائيه ارتباااط ماای گااردد اينساات کااه 
رهبری ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به منظاور  شانايی و  مااده گای 
تزم محاکم و قضات بارای تطبياق کاود جازا باه رياسات تعليماات قضاايی وظيفاه 

م در تمام محاکم کشور سيمينار های مانظم سپرد تا با طرط و تطبيق پالنهای منظ
 موزشاای را راه اناادازی نمايااد و مااواردی را کااه جديااداب شااامل کااود جاازا گرديااده 

 برای قضات تو يح و تشريح نمايند تا زمينه تطبيق  ن مساعدد گردد.
الحمد هلل پالن های  موزشی کود جزا توساط اساتادان اداره تعليماات قضاايی و باه 

ذيربط طبق پالن تطبيق گرديد که نتايا خوبی را هم باه دنباال  همکاری نهاد های
 داشت.

محتارم خادمات تخنيکای الماان بارای افغانساتان ياا )جای  ی   پاروژ در اين اواخر
ساايمينارهای اختصاصاای پيرامااون  تصااميم گرفتااه اساات تااا مصااارف مااالی زيااد(

يمينار کاه سايمينار کناونی از جملاه هماين سا باه عهاده بگياردتو يح کود جازا را 
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باارای قضااات  (GIZ)هاای قاابالب پااالن شاده اساات کااه باه همکاااری موسسااه محتارم 
 زون شمالشرق داير گرديده است. و کارمندان عدلی و قضائی محاکم

 اشتراک کنند گان محترم سیمینار حاضر!
با اغتنام از فرصت اجازه ميخواهم که توجه حا رين محترم سيمينار را باه  ناد 

 هم جل  کنم:منکته بسيار عمده و 

 : در امر مبارزه با فساد اداری:8
فساد اداری يکی از لکه های ننگينای اسات کاه هار شاخ  مسالمان و باا احساای 
اياان کشااور از موجودياات  ن رنااا ماای باارد. اياان مسااأله باعااث گرديااده اساات کااه 

 افغانستان جايگاه مناسبی را در مجامک بين المللی نداشته باشد.
ه عليه فساد اداری کارهاای زياادی را انجاام داده اسات  دولت ج.ا.ا در امر مبارز

درين راستا مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرايم سانگين فسااد اداری بصاورت 
جسورانه به فعاليت خويش ادامه ميدهد. جرايم غير سنگين فساد اداری از طرياق 

ر څااارنوالی هااا و محاااکم مبااارزه بااا فساااد اداری مااورد رساايدگی قاارار ميگياارد. د
نفار کاه در  ن جملاه قضاات  څاارنواتن  محاررين   صد هاجريان سالهای اخير 

کارمندان اداری  وکالی مدافک  کميشين کااران و سااير اشاخاص شاامل ميباشاند  
بنابر ارتکاب جرايم فساد اداری مورد محاکمه قارار گرفتاه اناد  اماا باا نهم هناوز 

ب  ارگانهاای عادلی و قضاائی ماا  فساد اداری کم و بايش در ادارات دولتای و خاصاتا
ب قااوه  وجااود دارد کااه اياان مسااأله بااه رهبااری ارگانهااای عاادلی و قضااائی خاصااتا

   قضائيه غير قابل تحمل ميباشد.
باارای اينکااه فساااد اداری کاااهش يابااد  ايجاااب مينمايااد کااه همااه نهادهااای دولتاای و 

ياندازناد و غيردولتی و مردم افغانستان کمپاين مبارزه علياه فسااد اداری را باراه ب
ديناای و ايمااانی خااويش را در زدودن فساااد اداری انجااام دهنااد تااا باشااد کااه  ۀوجيباا

 بين المللی احراز نمايد. ۀدولت افغانستان جايگاه مناس  خويش را در عرص

 : رعايت معيارهای سلوک قضائی و اداری: 5
 ازانجائيکه تعيين معيارها وموازين رفتاری قضات درقباال ماراجعيين   اصاحاب
دعااوی وتو اايح وظااايف ومسااؤوليت هااای قضااات از اولوياات هااای جاادی قااوه 

قااانون   (899 – 851) قضااائيه ماای باشااد  بهمااين منظااور در مطابقاات بااه مااواد
طاارز   اساساای ورعاياات احکااام  قااانون تشااکيل وصااالحيت قااوه قضااائيه   مقاارر

ساالوک قضااايی باارای قضااات تصااوي  ونافااذ گرديااد کااه دران  مااوازين  رفتاااری 
مطلک ساختن  ناان از ناين معيارهاا وماوازين وتنظايم اماور مرباوط باه   قضات  

وظايف ومساؤوليت هاای  ناان مساجل گردياده اسات.همچنان  مقارره طرزسالوک 
 منسوبين اداری قوه قضا ئيه  تصوي    نشرونافذ گرديد.
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تطبيق  هردومقرره درموردطرزسلوک قضات  محررين وساير منساوبين اداری 

       .ق  ن در عمل از اهميت خاص برخوردار می باشدقوه قضائيه  وتطبي
بنابران قضات کشور دربرخورد و تعامل باا اصاحاب دعااوی باياد دارای سالوک 

طارز سالوک قضاايی   مطلوب و حسن برخورد بوده و معيار هاای منادرج مقارر
را رعايت نمايناد  تاا بار اساای ان مکلفيات هاای شارعی و قاا ناونی شاانرا بيشاتر 

 و باحفظ استقالل وبيطرفی دراجراات قضايی   عادم تارجيح اطاراف درک نموده
قضااايا نساابت بااه يکديگرشااان    تعاماال مطلااوب بااا مااردم  و توجااه بااه خواسااتها و 
مطالبات قانونی اناان  رفتاار مسائوتنه و بيطرفاناه داشاته و طاوری عمال  نمايناد 

خااورد  قضاااء کااه هاايچ فرقاای ميااان اطااراف قضااايا  بااه ميااان نيامااده و انااان  از بر
نسبت به حل مشکالت شان را ی باشند تا فاصاله هاا مياان ماردم و قاوه قضاائيه 

 کاهش يابد.

 : تحکيم روابط با ارگانهای محلی و ادارات ذيربط:9
تحکاايم روابااط محاااکم بااا ا رگانهااای محلاای نيااز از اهمياات بااه ساازايی برخااوردار  

ت  در قاعاده و اصاول قانون تنظيم روابط سالوکی مقاماات قاوای ثالثاه دولا. است
بيااانگر وجاياا  و مکلفياات هااای ساالوکی حااين ارتباااط کاااری بااين سااه رکاان دولاات  
است  بدون شک اگاهی از موقاف و صاالحيت هاا  ايان امکاان را ميسار ميساازد  
کااه هاار رکناای از دولاات از تااداخل وظيفااوی جلااوگيری نمااوده وبااااحترام متقاباال   

گزارشاگيری   ر فراهم کرده   نحوسهولت های قانونی را در مسير کاری يکديگ
و گزارشدهی را برمنبای صالحيت های قانونی تنظيم نمايند که ايان کاار هرناوع 

 مظاهر بی احترامی و اهانت به يک ديگر را ازميان بر ميدارد .
در جلساتيکه از ديروز باينطرف با مسؤلين محتارم ايان وتيات داشاته ام  باه ايان 

محتارم محکماۀ اساتيناف بدخشاان باا رهباری مقاام نتيجه رسدم که روابط رياسات 
وتياات  و ساااير ادارات ذيااربط در سااطح مطلااوب قاارار دارد و از اياان باباات از 
ب جناب والی صاح  اباراز تشاکر و امتناان ميکانم و  رهبری مقام وتيت و خاصتا
ب از رهبری محکمۀ محترم استيناف خواهشمندم که اين روابط را با رعايات   منا

 ليت قضا بيشتر از پيش گستر  دهند.اصل استقال

 : تامين امنيت قضات و محاکم:2
مو ااوع تااامين امنياات قضااات و محاااکم از اولوياات هااای مهاام دولاات بااوده  و باار 

( قا نون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه  وزارت محتارم 802)  طبق  حکم ماد
کشااور ساااير مراجااک امنيتاای  در وتياات قوماناادانی هااای امنيااه و امااور داخلااه و

و محاااکم وتيااات ولسااوالی هااا  مکلفياات دارنااد تااادر زمينااه تحکاايم  امنياات قضااات
 تدابير جدی اتخاذ نموده و امنيت انان را به نحو بهتر تامين نمايند .
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کشاور بخااطر ايفاای و څاارنوالی هاای  قضاائيه  به همه معلوم است که محاکم قو
عاادالت قضااايی زياار رسااالت خطياار وظيفااوی  شااان دراماار تحکاايم قااانون وتااامين 

تهديدات جنايتکاران و مخالفين صلح و ثباات کشاور قرارداشاته و هار ن  ماوازی 
به ارگانهای امنيتی کشور  شهيد و مجروط ميدهند  که اين امر ايجااب مينماياد تاا 

 نسبت به تامين امنيت انان  توجه خاص مبذول گردد .
ری تحااات رياسااات شااورای محتااارم عاااالی حاکميااات قاااانون ومبااارزه باااا فسااااد ادا

جاللتماب رئيس جمهوری اسالمی افغانستان درماورد ترتيا  طارط مصائونيت و 
تاکيدات فراوان نموده و همين اکنون اين طرط تساويد و څارنواتن  امنيت قضات

نهم  درخصوص رياست  محاکم وتيت بدخشان از قومانادانی   اما با است گرديده
ب  محترم امنيه   رياست محتارم امنيات ملای و سااير مراجاک امنيتای وتيات احتراماا

ميخااواهم تااادر راسااتای تااامين امنياات قضااات و محاااکم کمااال همکاااری و جااديت 
بخاارچ داده  بااه نوبااه خااويش در راسااتای تحکاايم قانونياات و تااامين عاادالت  سااهم 

بخااطر انجاام و څاارنواتن  مسئوتنه  و صادقانه شا نارا ايفاا نمايناد زيارا قضاات
ب  به فضای ارام نياز دارناد کاه  ناين فضاا  ميتواناد باا توجاه و رسالت شان مطمئنا

 مواظبت ارگانهای محترم امنيتی کشور فراهم گردد .
 نهایت گرامی  !و څارنوال صاحبان  قضات

تنفياذ قاانون و ايجااد فضاای عاادت ناه قابال  ۀکار و تال  صادقانه شاما در عرصا
لتماب قا ی القضات درک است    ستره محکمه  در رای  شورای عالی و فضي

ورئيس ستره محکمه ش  و روز تال  به خرچ ميدهند تا فضاای بهتار کااری را 
برای محاکم کشور ايجااد نمايناد و باه مشاکالت و  الشاهای کااری شاان  راه حال 

وجاود دارد  تاا قضاات  نياز های معقاول جساتجو نمايناد وبالمقابال ايان امياد واری
و بااا رساايده گاای بااه شااکايات اصااحاب  محتاارم  در سااطح وتياات عاادالت را تااامين

عاارض و دعاااوی   حساان برخااورد   تااامين و تقويااه روابااط بااا مقامااات وتيتاای و 
مبارزه جدی با فساد اداری  تال  مستمر نمايند تا نظاام قضاايی کشاور در مساير 
هدفمند قرارگرفته  و خدمات بهتر قضايی را به شهروندان کشاور عر اه نماياد. 

واری بجااا اساات و شاکی در ا جااراات واقاادامات سااالم رياساات  انشااء هللا اياان اميااد
 محکمه استيناف وتيت بدخشان وجود ندارد .

در اخياار از جناااب والاای صاااح  نساابت مهمااان نااوازی و اسااتقبال از هيئاات و بااه 
نساابت ايجاااد فضااای همکاااری و تساااند ميااان ادارات دولتاای از صااميم قلاا  ابااراز 

ب به رئيس صاح   محکمۀ استيناف که در جهت زدودن فساد تشکر ميکنم و  منا
اداری و ايجاد روابط حسنه با ادارات دولتای ساعی بلياي باه خارچ داده اناد مراتا  
ب تقاديم مای کانم. باه هماين ترتيا  از  ب و نيابتاا امتنان رهبری قاوه قضاائيه را اصاالتا
همکااااری رياسااات څاااارنوالی اساااتيناف وتيااات بدخشاااان تشاااکری ميکااانم و از 
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رم امنيه و رياست محترم امنيت ملی از بابات تاأمين امنيات قضاات قوماندانی محت
و څااارنواتن تشااکری مينمااايم و اجاار جزياال از خداونااد بااه همااه اياان بزرگااواران 

 استدعا ميکنم.

دارم کااه ايشااان  GIZدر  خاار يااک تشااکری خاااص و ويااژه از موسسااۀ محتاارم 
ل  همکاری های سخاوتمندانه مصرف مالی اين سيمينار را تمويل کرده اند و طا

 بيشتر ايشان در برگزاری همچو سيمينار ها در  ينده ميباشم. 
 و من هللا التوفيق

 
 


