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لمال های ستره محکمهلمال های ستره محکمهاز متحدااز متحدا
٣٠/٩/١٣٩٩مؤرخ ) ١٧٦٤- ١٧١٩متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
سرپرستی اطفال.- موضوع :

محتـوای  ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات ٣/٨/١٣٩٩) مؤرخ٤١٨باالثر نامه شماره (
سـب ذیـل   محکمه استیناف والیـت بدخشـان ح  ٣/٤/١٣٩٩) مؤرخ١٦٧١استهدائیه شماره (
است:مواصلت ورزیده 

) ١٦محکمه استیناف والیت بدخشان در رابطه به عریضه حمید اهللا مبنی برینکه سرپرسـتی دختـر(  
ساله اش را برای برادر زاده اش که در عین زمان برادر رضاعی دخترش نیز میباشد طالـب هـدایت   

رد با درنظر داشت مصوبه شده اند که هیأت قضائی دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری در مو
شورای محترم عالی ستره محکمه و تفاهم نامه دوازده جانبـه  ٧/٩/١٣٩٦) مؤرخ١١٣١شماره (

) بین دوازده ارگان دولتی به امضاء رسیده است مبنی براینکه حسـب هـدایت   ١٣٩٧که در سال(
ختصاصی  اطفاـل  قانون سرپرستی اطفال و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، در والیاتیکه محکمه ا

ال ـفعال میباشد تعیین سرپرستی  از صالحیت محکمه متذکره و در والیاتیکه محکمه اختصاصی فع
نباشد از وظایف دیوان جزاء محکمه شهری میباشد.

بعداً موضوع به کمیته مؤظف مربوطه سپرده شده و کمیته مؤظف با تشخیص سـه مـورد تعیـین    
است.یوان مدنی و حقوق عامه شهری دانستهسرپرستی اطفال را از صالحیت های د

((حینیکه نظریه ارائه شده کمیته متذکره در جلسه رؤسای دیوانهای استینافی مـورد بحـث  قـرار    
گرفت نظر کمیسیون دواوین  در زمینه ابراز و غرض استهداء حسب ذیل واصل آمده است:

به تعیین نمودن مسیر رسیدگی قضـیه  از دید و نظر مایان دیدگاه هیئت توظیف شده در رابطه یعنی 
هذا سرپرستی اطفال از صالحیت دیوان مدنی بوده چون تعیین سرپرستی ماهیت حقوقی داشـته نـه   
جزائی  طوریکه کمیته تعیین شده دالیل شان را مبنی بر ذیصالح بودن قضیه پیشنهاد شده از دیـوان  

به دیوان مذکور راجع ساخته شود و هیئـت  مدنی ذکر نموده اند بناًء بهتر است تا قضیه مانحن فیه 
قضائی در پرتو احکام قانون رسیدگی نمایند.))  

مقام محترم شورایعالی بریاست محتـرم تـدقیق و   ١/٧/١٣٩٩موضوع حسب هدایت جلسه مؤرخ
مطالعات محول گردید که مدققین قضائی در مورد ذیالً ابراز نظر نموده اند:
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ساله ١٦پرست دختر یناف والیت بدخشان در رابطه به تعیین سرنظر تدقیقی: ((ریاست محکمه است
گردیده، که محکمه اختصاصی اطفال درین والیـت  به نام زمزمه بهار بنت حمید اهللا طالب هدایت 

پرست برای موصوفه از صالحیت دیوان جزای عمومی می باشـد و یـا از   فعال نمی باشد تعیین سر
؟دیوان مدنی

گی به تخلفات اطفال منتشره جریده رسمی قانون رسید،پرستی اطفال نیازمنداوالً: چون در مورد سر
) ١١٣٠پرستی اطفال منتشره جریده رسمی شماره (، و قانون سر٣/١/١٣٨٤) مؤرخ٨٤٦شماره (

) قانون رسیدگی بـه تخلفـات   ٢٦، صراحت دارد، اما طبق صراحت ماده (٢٣/٢/١٣٩٣ؤرخ م
تخلفاتی که توسط اطفال ارتکاب می یابـد آنـرا مـورد    اطفال محکمه اطفال  اختصاصی بوده و 

و در صورتیکه در جریان رسیدگی به این تصمیم برسد کـه طفـل متخلـف    رسیدگی قرار میدهد
نیازمند مراقبت و حفاظت می باشد  طبق احکام فصل ششم و هفتم قانون رسـیدگی بـه تخلفـات    

فعاـل فال ـمحکمه اختصاصی اطتشکیل و در والیاتیکه پرست تعیین می نمایدفال برایش سرـاط
را طبق تشکیل جدید محاکم رسیدگی به جرایم خشونت علیـه زن و  نباشد قضایای تخلفات اطفال 
تخلفات اطفال بررسی مینماید.

ثانیاً: در صورتیکه موضوع تخلفات اطفال مندرج قانون مربوط مورد بحث نباشد و صـرف تعیـین   
) قانون سرپرستی اطفال چنین صراحت دارد:١١د ماده (سرپرستی اطفال مطرح باشد، در مور

أمین نفقه طفل را نداشته باشد، می توانند به یکی از اقارب یـا زوجـین کـه    تئیکه توانایوالدین«
و »پرستی قرار دهندمطابق احکام این قانون طفل خود را تحت سر،پرستی طفل باشندمتمایل به سر

، شـرایط در  کور محکمه بعد از دریافت خواست سرپرستی طفل) قانون مذ١٢همچنان طبق ماده (
مطابق حکم مندرج راحکم مندرج ماده پنجم و وضعیت طفلراطبقطفلیپرستخواست کننده سر

،  از اینکه تعیین اتخاذ می نمایدقانونیماده ششم این قانون تشخیص و تثبیت نموده در مورد تصمیم
) قانون سرپرستی اطفـال ایجـاب رسـیدگی و   ١٢به ماده (سرپرست اطفـال نیازمند در مطابقت

تصمیم هیئت قضایی را می نماید اما در قانون مذکور تنها ذکر محکمه شده و محکمـه ذیصـالح   
مشخص نگردیده است و موضوع مانحن فیه از جمله موضوعات حقوقی محسوب میگـردد کـه   

ع تعیین سرپرستی اطفال که متخلف نمی ایجاب إعمال والیت قاضی را می نماید بنابر آن در موضو
باشند محاکم مدنی ذیصالح میباشد، الی چاپ و تکثیر وثیقه خاص قرار صادره را در وثیقـه اقـرار   

) قانون سرپرستی اطفال یک نقل آن را جهت آگاهی بوزارت کار امـور  ٢٥خط درج و طبق ماده (
اجتماعی شهداء و معلولین ارسال نمایند.))
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مقام محترم شورایعالی ١٣/٨/١٣٩٩تهداء ونظر تدقیقی مرتب برآن در جلسه مؤرخمطلب مورد اس
) هدایت ذیل صدور یافت.٥٧٧مطرح گردید و طی تصویب شماره (

نظر ریاست عمومی تدقیق و مطالعات تائید است غرض توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم طور ((
))متحدالمال تعمیم گردد

ه فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط طور مراتب مندرج تصویب شمار
متحدالمال اخبار میگردد البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن اجراآت 

مقتضی و قانونی بعمل میاورند.
٢١/١٠/١٣٩٩مؤرخ ) ١٨٥٨- ١٧٩٥متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
) مــؤرخ ٤٦٩ت محترم عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه بـاالثر نامـه شـمـاره(ریاس
شان طرز العمل استفاده از موارد تکنالوژی معلوماتی را که از طرف ریاست محتـرم  ٢٤/٩/١٣٩٩

تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی مالی و اداری ترتیب و در جلسه عمومی ریاست محترم عمـومی  
ت ستره محکمه بازنگری و نهائی گردیده است طبق هدایت مقام محترم ستره محکمه تدقیق و مطالعا

غرض مالحظه و اعطای هدایت ارسال نموده اند.
مقام محتـرم  ٢٥/٩/١٣٩٩تفصیل جریان موضوع توأم با اصل طرزالعمل متذکره در جلسه مؤرخ

) هدایت ذیل صدور یافت.٧٢٥شورایعالی مطرح طی تصویب شماره (
) ماده تصویب است بمراجع ذیـربط  ١٨لعمل استفاده از موارد تکنالوژی معلوماتی بداخل (طرزا((

اخبار گردد.))
فوق توأم بایک کاپی طرزالعمل فوق الذکر بدینوسیله به عموم ریاست مراتب مندرج تصویب شماره

ورق ) ١٠های محترم مرکزی ستره محکمه، محاکم استیناف والیات و محاکم اختصاصی در ظرف(
تعمیم است، البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر و عندالموقع در زمینه اجراآت مقتضـی بعمـل   

آورند.
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طرزالعملطرزالعمل
استفاده از موارد تکنالوژی معلوماتیاستفاده از موارد تکنالوژی معلوماتی

٢٥/٩/١٣٩٩مورخ ٧٢٥تصویب شماره 
فهرست

٧............................................................................................:اولۀمادیمبن
٧....................................................................................:دومۀمادقیتطبۀساح

٧.........................................................................................:سومۀماداهداف
٧.........................................:چهارمۀمادهیقضائۀقودریتکنالوژخدماتازاستفادهطرز

٩..............:پنجمۀماداتیوالویمرکزدرمحاکمیتکنالوژماتخدازمجازریغاستفادهموارد
١٠......................................:ششمۀماد)٠٢٠(تلیجیدیهالفونیتعیتوزواستفادهطرز
١٠.............................................:هفتمۀمادیرسمیهاکارتمیسعیتوزواستفادهطرز

ندینمااستفادههاکارتمیسوتلیجید) ٠٢٠(یهالفونیتازتوانندیمکهیهااستیرواشخاص
١٠.............................................................................................:هشتمۀماد

١١....................................................................:نهمۀمادهاکارتمیسشدنفعال
١١...........................................................:دهمۀمادهاکارتمیسساختنفعالریغ
١١..............................................................:ازدهمیۀمادیالمللنیبیهاکارتمیس

١١...............................:دوازدهمۀمادقانونخالفشدهعیتوزیهاکارتمیسیآورجمع
١١....................................................................هاکارتمیسازمجازریغاستفاده

١١...........................................................................................:زدهمیسۀماد
١٢................................................محاکمریساومحکمهسترهیهاسیتابیدازاستفاده

١٢.........................................................................................:چهاردهمۀماد
١٣............................اتیوالمحاکمریساومحکمهسترهیهاسیتابیدازمجازریغاستفاده

١٣...........................................................................................:پانزدهمۀماد
١٣............................................................)E-mail(یبرقۀنامازاستفادهیچگونگ

١٣..........................................................................................:شانزدهمۀماد
١٤...................................................)E-mail(یبرقنامهستمیسازمجازریغاستفاده

١٤............................................................................................:هفدهمۀماد
١٤......................................................................................................انفاذ
١٤............................................................................................:هجدهمۀماد
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مبنی
مادۀ اول:

) قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضـائیه وضـع   ٣١) مادۀ (٧(این طرزالعمل به اساس هدایت جزء 
گردیده است.  

ساحۀ تطبیق
مادۀ دوم:

احکام این طرزالعمل، باالی تمام کارمندان اداری و قضائی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان 
به شمول محاکم استیناف، محاکم ابتدائیه و محاکم اختصاصی قابل تطبیق است.

اهداف
:مادۀ سوم

اهداف این طرزالعمل را موارد آتی تشکیل میدهد:
درست از آنها.ۀتطبیق پالیسی تکنالوژی و استفاد.١
درست از آنها.ۀحصول اطمینان از موجودیت منابع تکنالوژی و استفاد.٢
ثر و دستورالعمل های مناسب برای منابع تکنالوژی معلوماتی.ؤرعایت تدابیر حفاظتی م.٣
ات انترنتی و تکنالوژی معلوماتی.ثر خدمؤدرست و مۀارای.٤
ایجاد شفافیت و گزارش دهی دقیق در کمترین زمان با استفاده از تکنالوژی معلوماتی..٥

طرز استفاده از خدمات تکنالوژی در قوۀ قضائیه
مادۀ چهارم:

ادارهتوسطشدهارایهانترنتوتکنالوژیوسایلازقضائیهقوۀقضائیواداریکارمندان-١
.نماینداستفادهرسمیمقاصدبه
ذخیرویابزارنوعهراستفادهازرسمیاتجریاندرقضائیهقوۀقضائیواداریکارمندان-٢

.نمایندداریخودجداًشخصیهایموبائیلوفلشهاردیسک،مانندشخصی
ازونماینـد استفادهالزماحتیاطودقتکمالباتکنالوژیوسایلازاندمکلفولینؤمس-٣

.نمایندداریخودمیشودواقعخللکاریرسمیساعاتجریاندرطوریکهخویشخصیشوسایل
.میباشدرسمیاموراتاجرایبمنظورصرفاًانترنتیخدماتۀاستفاد-٤
بصـورت ) VPN, HOTSPOT, Torrent, IDM(مجـاز غیرهایبرنامهنصب-٥

انترنتسرعتآوردنپاینواخاللباعثکهمعلوماتیتکنالوژیریاستآگاهیبدونوخودسرانه
.  میباشدممنوعکامالًمیگرددشبکهدر
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بخـش مسـئول توسـط صرفمیباشدشعباتضرورتموردکهکمپیوتریهایبرنامه-٦
.میگرددنصبمنسوبینهایکمپیوتردرمعلوماتیتکنالوژیریاست

یرسـم امـورات پیشبردمنظوربهکههایکمپیوترتمامدرستمدیریتوتنظیمجهت-٧
مرکـزی سیسـتم یـک درگردیـده عیزتوقضائیهقوۀاداریکارمندانومحررین،قضاتبرای

)Domain(قضائیه حق ایجاد تغییـرات را بجـز   ۀوصل میباشد. هیچ یکی از کارمندان محترم قو
شخص مسئول ریاست تکنالوژی معلوماتی ندارد.

وسـایل ،هاسرور،هاترکمپیوشاملکههاسیستمایناجزایۀادارومراقبتوحفظ-٨
.میباشدارتباطیومعلوماتیتکنالوژیبخشمسؤلیتازمیگرددهاسروراطاقضمایموپآبک

کمپیوتریاشخصیهایکمپیوتردرکهرااطالعاتیمسؤلیتمعلوماتیتکنالوژیریاست-٩
.نداردعهدهبهنباشـندوصلمتذکرهۀحوزبهکههای
افـزار نرمتمامازحمایتو) کانفگیوریشن(پیکربندی،)انستالیشن( نصبمسؤلیت-١٠
ونصـب . گردداجرامعلوماتیتکنالوژیریاستهماهنگیبابایدمحکمهسترهاستفادهموردهای

بـا وبودهقانونیغیرسومشخصطرفازکارمندانکمپیوتردرضروریغیربرنامهنوعهرحذف
.میگیردصورتقانونیبرخوردآنها
هـای برنامـه ونوفیلتشبکهانترنت،کمپیوتر،وسایلشدنخرابازگزارشاتتمام-١١

بهوقتاسرعدروپذیرفتهمعلوماتیتکنالوژيریاستالکترونیکیجدیدسیستمطریقازنیازمورد
.میشودرسیدگیآن

تکنـالوژی ریاستطرفاز)File server(هافایلسازیذخیرهبرایجدیدسیستم-١٢
کارمندان. شوددادهسرورآنبهدسترسیاجازهشبکهتحتکارمندانتمامبرایوایجادوماتیمعل

کارمنـد هـر کنند،استفادهسیستماینازاداریورسمیهایفایلسازیذخیرهبرایاندمکلف
اداریوشخصـی هایفایلبهدسترسیحقوداشتهراخودبهمربوطهایفایلمدیریتصالحیت

.نداردعنوانهیچبهراراندیگ
و IDMماننـد هـای برنامـه ازاسـتفاده قضـائی واداریکارمندانازیکهیچ-١٣

Torrent را برای دانلود نمودن فلم و ویدیوها را ندارند، موجودیت برنامه های مذکور در کمپیوتر
خالف طرزالعمل بوده و به آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

سـال آغازازقبلراانترنتازاستفادهضرورتموردمقدارتامیتوانندوالیاتمحاکم-١٤
دادقـرار عقدصورتدرونمایندپیشنهادمحکمهسترهقضائیهقوۀاداریعمومیآمریتبهمالی

.بگذارندجریاندررامعلوماتیتکنالوژیریاستمخابراتیهایشرکتازیکیباانترنتمقدار
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٩

) برای محاکم مرکز و والیات ٤MB(والیاتاستینافمحاکمنترنتاازاستفادهمقدار-١٥
در صورت ضرورت بعد از مالحظه ریاست تکنالوژ معلومـاتی  ) میباشد و٤MBمقدار تعیین شده (
قابل تغییر میباشد.

مدیریت مالی محاکم استیناف مکلف است تا تخصیص مصارف انترنت را از شروع سال -١٦
نظر داشته باشد.مالی از سر جمع تخصیصات مد

آمریت تحریرات محاکم مکلف اند تا نظارت از استفاده انترنت را داشته باشد.-١٧
مسئولین بخش تدویر ویدیو کنفرانس محاکم مکلف اند تمام تجهیزات را قبل از تـدویر  -١٨

کنفرانس آمادۀ سازند تا در جریان کنفرانس سکتگی رونما نگردد.
کنالوژی درمحاکم مرکزی و والیاتموارد استفاده غیر مجاز از خدمات ت

مادۀ پنجم:
ده موارد استفادۀ غیر مجاز قرار ذیل میباشد:

.اسالمیغیرواخالقیغیرهایسایتویبازاستفاده-١
وسـرگرمی باعثکههایبرنامهوالیسنسبدونویروسی،هایافزارنرمنمودننصب-٢

.میگرددرسمیاموراتاجرادرخلل
.شخصیهایموبائیلوکمپیوتردرکاربردیهایبرنامهوویندوزسرخودنمودنآپدیت-٣
.)  غرض اتصال چندین پورت به طور خود سرD-Link(نمودنوصل-٤
وصل نمودن دستگاه وای فای در شبکه داخلی بمنظور مسائل شخصی بشکل خود سر.-٥
.کمپیوتردرآنالینوآفالینهایگیماستفادهونصب-٦
.مربوطهمرجعگذاشتنجریاندربدونهاکمپیوتردرالیسنسبدونویندوزنصب-٧
) و نرم افزار های که باعث باز شدن ویب سایت های قفل شده  توسط VPN(ازاستفاده-٨

ریاست تکنالوژی معلوماتی میباشد.
ازکـه بیسیمودارالینانترنتازتادارندمکلفیتقضائیهقوۀقضائیواداریکارمندان-٩

گذاریاشتراکبهنمایند،استفادهاستگردیدهتنظیمشانبرایمعلوماتیتکنالوژیریاستطرف
کامپیوتر و مبایل غیر قانونی بوده و با متخلفـین برخـورد   Hotspotطریقازقضائیهقوۀانترنت
رد.یگمیصورتقانونی

فادهاسـت معلومـاتی تکنالوژیریاستجانبازربعواروماهواروار،هفتههایگزارش-١٠
دادهگـزارش قضائیهۀقومحترمآمریتمقامبهوترتیبتکنالوژیمواردسایروانترنتکنندگان

.میشود
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١٠

)٠٢٠طرز استفاده و توزیع تیلفون های دیجیتل (
مادۀ ششم :

استفاده از تیلفون های دیجیتل صرف برای اجرای امورات رسمی می باشد.-١
یجیتل در یک ماه هزار افغـانی مـی باشـد در    برای هر اداره حد اکثر مصارف تیلفون د-٢

صورت عدول از حد تعیین شده بخش مربوط پاسخگو است.
) را در مطابقت به مفاد ٠٢٠ریاست تکنالوژی معلوماتی مسئولیت دارد تا تیلفون دیجیتل(-٣

این طرزالعمل با هماهنگی آمریت تدارکات تهیه، خریداری و توزیع نماید.
) را در مطابقت به ٠٢٠ی مسئولیت دارد تا تیلفون های دیجیتل (ریاست تکنالوژی معلومات-٤

این طرزالعمل فعال و نظارت نماید.
) و یا سیم کارت های دولتی طی پیشنهاد رسمی و هـدایت  ٠٢٠توزیع تیلفون دیجیتل (-٥

مقام ذیصالح قابل اجرا میباشد.
طرز استفاده و توزیع سیم کارت های رسمی

مادۀ هفتم:
صالحیت دارند تا برای آنعده شعبات و اشخاصی که مطابق این طرزالعمل رؤسای مربوط -١

حق استفاده از سیم کارت ها را دارا میباشند، سیم کارت رسمی را با دالیـل موجـه درخواسـت    
نمایند.

حین توزیع، باید سیم کارت به نام شخص که حق استفاده آنرا دارد رسماً طی فورم مربوط -٢
راجستر گردد.

رد بیش از یک سیم کارت درخواست شده نمیتواند، مگر اینکه مقام ذیصالح برای یک ف-٣
در موارد استثنائی طور دیگر هدایت دهند.

) دیجیتل و سیم کارت ها استفاده نمایند٠٢٠اشخاص و ریاست های که میتوانند از تیلفون های (
مادۀ هشتم :

جیتل و سیم کارت ها استفاده نمایند:) دی٠٢٠اشخاص و ریاست های ذیل میتوانند از تیلفون های (
.هاریاستدفترآمریتوتحریراتهایآمریتها،ریاست-١
اخـذ بهمبنیمؤجهدالیلارائهووظیفویمبرمیتبهنظرعمومیهایمدیریتسایربرای-٢

عمـومی آمریـت امرصدورازبعدومربوطهرئیسجانبازدیجیتل) ٠٢٠(تیلفونوکارتسیم
.قضائیهقوهاداره
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١١

کارتسیمدرخواستحقمیباشند،دیجیتل) ٠٢٠(تیلفوندارایکهشعباتیاکارمندان-٣
.ندارندرا

فعال شدن سیم کارت ها
مادۀ نهم:

های رسمی  را تهیه وترتیب نموده و درآغاز کارتسيمتکنالوژی معلوماتی جدول مصارف رياست
به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام غـرض اضـافه   هرماه بعد از تائید ریاست عمومی مالی واداری  

.گان ارسال میگردده نمودن کریدت به حساب استفاده کنند
غیر فعال ساختن سیم کارت ها

مادۀ دهم:
شرکتباتفاهمدرآتیموارددرصورتراهای توزیع شدهکارتسيمتکنالوژی معلوماتی رياست

:مينمايدسالم تیلی کام لغو
.وفاتوياوظيفه،ترکمندکاراستعفای-١
آمرمربوطه.پيشنهاد-٢
غيرمجاز.استفادهدرصورت-٣
رامعلومـاتی تکنالوژیریاستاستملکفمربوطهشعبهکارمندشدنتبدیلصورتدر-٤

.دهدقرارجریاندرفوراً
سیم کارت های بین المللی

مادۀ یازدهم:
آمریـت عمـومی   کتبیهدايتبهرنظفقطالمللیبينهایکارت) وسيم٠٢٠تیلفون دیجیتل  (

ميگردد.اداری قوۀ قضائیه توزيع
جمع آوری سیم کارت های توزیع شده خالف قانون

مادۀ دوازدهم:
آوریجمعقراردارداستفادهحاضرموردودرحالتوزيعطرزالعملاينمفادخالفهايکهکارتسيم
.گردندغيرفعالوقتاسرعودر

رت هااستفاده غیر مجاز از سیم کا
مادۀ سیزدهم:

نمايدمیاستفادهازآنرسمیاموراتدرفقطنمايدمیدريافتراکارتسيمکهاشخاص-١
.ندارندشخصیاموراتدراستفادهحقو
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١٢

وطرزالعمـل ايـن مفادداشتنظردربدونها،کارتسيمتوزيعمسئولصورتيکهدر-٢
رسمیکارتسيمکهشخصیوتوزيعولمسئورزد،مبادرتهاسيمکارتتوزيعبهبطورخودسرانه

.گيرندمیقراروتأدیبمواخذهموردهردواستنمودهدريافترا
تعقيـب موردقرارميدهدديگراناستفادهمعرضبهراخودمتعلقهکارتسيمشخصيکه-٣

.گيردقرارمیقانونی
بهراکتباًموضوعتعللبدونکهاستمکلفشخص،تکارسيمشدنمفقودصورتدر-٤

خـود بدوشبعدیمسؤلیتغيرآندردهداطالعاستنمودهاخذرارسمیکارتسيمکهمرجع
.میباشدکنندهاستفادهشخصی

استفاده از دیتابیس های ستره محکمه و سایر محاکم
مادۀ چهاردهم :

ادارهآنتوسـط کهراادارهدیدمولزاطالعاتمیتواندالکترونیکیهایسیستمکاربران-١
.دننمایسیستمدرجرامیگردداعادهبرایشان

.میباشدسریکاربرهربرایدیتابیسهایسیستمدرکاربرانتوسطشدهدرجاطالعات-٢
هـیچ باگردیدهدرجسیستمدرکهاطالعاتازگزارشاتتهیهدرتااندمکلفکاربران-٣

.نمایندتسلیممربوطهمرجعبهتغییرنوع
.نداردراسیستمازاستفادهحقدیتابیسربرکایاولؤمسشخصبجزکسهیچ-٤
یـا وخـارج دیتـابیس سیستمازکاریوقفهیاوکارختمازبعدبایددیتابیسکاربران-٥

.دننمایقفلراخویشکمپیوتر
جلوگیریناقصواشتباهمعلومات،معلوماتتکرارازدیتابیسدرمعلوماتدرجهنگام-٦

.گردد
٧-Updateاطالعات باید به اسرع وقت صورت گیرد.ودن)و با ( به روز نم
مسـئولیت مینماینـد استفادهمحاکمسایرومحکمهسترههایدیتابیسازکههایکاربر-٨

.دارندبدوشراسیستمآناطالعاتحفظ
وبـوده معلوماتیتکنالوژیریاستبهمربوطسیستمدرکاربرحذفوایجادمسولیت-٩

.نداردراکاریچنینحقدیگرادارههیچ
ریاسـت بایـد الکترونیکـی هایسیستمدرچالشنوعهربهشدنمواجهصورتدر-١٠

.شودگذاشتهجریاندرمعلوماتیتکنالوژی
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١٣

استفاده غیر مجاز از دیتابیس های ستره محکمه و سایر محاکم والیات
مادۀ پانزدهم :

.نداردرادیتابیسعبوریرمزافشایحقکاربر-١
.نداردراکسیهویتازاستفادهؤوسمعلوماتافشایحقکاربر-٢
.نداردراسیستمدرقانونیغیراطالعاتتغییرحقکاربر-٣
وفیزیکـی بشکلمحکمهسترهازخارجرااطالعاتانتقالحقدیتابیسسیستمکاربران-٤

.نداردادارهگذاشتنجریاندربدونمجازی
)E-mailچگونگی استفاده از نامۀ برقی (

انزدهم :مادۀ ش
استفاده کننده ها در وقت استفاده از ایمیل نقاط ذیل را رعایت نمایند.

استفاده از سیستم ایمیل جهت پیشبرد امورات رسمی میباشد.-١
نامه های برقی و اطالعات که شامل آن نامه برقی میباشد سری بوده و صرف به اشـخاص  -٢

مرسل الیه تعلق دارد
تحریر گردد. ایمیل های دولتی باید بشکل رسمی-٣
در نوشتن نامه باید از جمالت کوتاه و پرمفهوم استفاده صورت گیرد.-٤
Bestو در آخـر نامـه   Hello Sir/Madamدر متن نامه باید در شروع از کلمـه  -٥

Regards.استفاده صورت گیرد
نام کاربر و رمز عبوری برای هر کاربر ایمیل دولتی سری و محرم میباشد.-٦
ماه تبدیل گردد.۳رقی باید در هر رمز عبوری نامه ب-٧
ساعت کاری ارسال گردد و ارسال کننده بایـد  ۸جواب ایمیل باید کم از کم در مدت -٨

ساعت کاری ارسال نماید.۴کوشش کند که جواب ایمیلی را که در اولویت قرار دارد در مدت 
ره را دربر داشته باشد.ایفه و نام ادظبرقی باید اسم شخص وۀنامءامضا-٩

اگر شما بخاطر پیشبرد امورات رسمی از ایمیل شخصی خویش استفاده بعمل می آورید -١٠
ریاست مربوطه و ریاست تکنالوژی معلوماتی در زمینه هیچ نوع مسولیت ندارد و مسـولیت ایمیـل   

های شخصی بر عهده خود آن شخص میباشد.
لیـک نمـوده از   قبل از باز نمودن و اجرا فایل ارسال شده به شما روی فایل راست ک-١١

یئن بسازید.نوعیت فایل خود را مطم
میباشد خود داری نمایید.EXE.در جریان اجرا فایل که بشکل ویروسی یا -١٢
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١٤

هرگاه که میخواهید وارد سیستم ایمیل ستره محکمه شوید از صحیح بودن آدرس ویب -١٣
ئن شوید.مطمی

)  E-mailاستفاده غیر مجاز از سیستم نامه برقی (
مادۀ هفدهم :

استفاده از ایمیل دولتی در امور ذیل ممنوع میباشد:
استفاده از ایمیل دولتی در امورات شخص.-١
جعلکاری در نامه های برقی قوۀ قضائیه.-٢
ارسال نمودن پیام از حساب شخص دیگر.-٣
کاپی نمودن اطالعات نامه  شخص دیگر.-٤
تغییر دادن هویت شخص در وقت ارسال پیام.-٥
مات تحقیر کننده، افترا آمیز، اهانت آمیز، تبعیضی و کلمات زشت در متن نامه برقی از کل-٦

نباید استفاده گردد.
ارسال فایل حامل ویروس به شخص گیرنده.-٧
اگر شما بطور غیر قانونی معلومات محرم را ارسال نمائید شما و اداره مربوطه مسـولیت  -٨

آن را به عهده خواهید داشت.
ا و عدد استفاده نموده و حد اقل ماه یک بار آن را پاسورد های قوی با ترکیب حروف الفب-٩

تغیر دهید.
یـا موظـف شخصازیاوگیردصورتقانونیغیراستفادهاطالعاتازصورتیکهدر-١٠

.میباشدشخصآنخودعهدهبهلیتؤمسکنداستفادهدیگریکسی)User(کاربر
انفاذ

مادۀ هجدهم:
ره محکمه، نافذ و در مجلۀ قضاء نشر گردد.این طرزالعمل بعد از تصویب شورایعالی ست



طرزالعمل صحافت کندۀ وثایق  قضاء

١٥

طرزالعمل صحافت کندۀ وثایقطرزالعمل صحافت کندۀ وثایق
٩/١٠/١٣٩٩مورخ ٧٩٠مصوب 

فهرست:

١٦...................................................................................................یمبن
١٦.............................................................................................:اولۀماد

١٦................................................................................................اهداف
١٦.............................................................................................:دومۀماد

١٦.......................................................................شدهمندرسقیوثاصحافتلزوم
١٦.............................................................................................:سومۀماد
١٦.................................................................................صحافتئتیهبیترک
١٦...........................................................................................:چهارمۀماد

١٧................................................................................................صحاف
١٧............................................................................................:پنجمۀماد

١٧..........................................................................................صحافتطرز
١٧............................................................................................:ششمۀماد

١٨......................................................................................صحافتدردقت
١٨.............................................................................................:هفتمۀماد

١٨.......................................................................................اوراقدرتفاوت
١٨............................................................................................:هشتمۀماد
١٩...........................................................................................موادتیفیک

١٩..............................................................................................:نهمۀماد
١٩................................................................عیتوزازقبلقیوثایهاکتابصحافت

١٩.............................................................................................:دهمۀماد
١٩................................................................مخازنازقیوثاۀکندکتابخروجعدم
١٩...........................................................................................:ازدهمیۀماد

١٩...................................................................................................انفاذ
١٩.........................................................................................:دوازدهمۀماد
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مبنی
مادۀ اول:

) قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه وضع ٣١) مادۀ (٧تأسی از حکم جزء (این طرزالعمل به 
گردیده است.

اهداف
مادۀ دوم:

اهداف این طرزالعمل عبارتند از:
حفظ، نگهداری و جلوگیری از مندرس شدن کندۀ وثایق در مخازن محاکم.-١
مصؤن بودن کندۀ  وثایق از جعل، تزویر و سایر تصرفات غیر قانونی.-٢
الم بودن کندۀ وثایق از صدمات و سایر حوادث احتمالی.حفظ و س-٣

لزوم صحافت وثایق مندرس شده
مادۀ سوم:

کندۀ وثایقی که به اثر استعمال، گذشت زمان و سایر حوادث در مخازن محاکم مندرس و یا دوخت 
آنها از هم جدا شده باشد، صحافت آنها به حضور هیئت مؤظف و توسط صحاف مشخص بارعایت 

اط الزم صحافی میگردد.احتی
ترکیب هیئت صحافت

مادۀ چهارم:
به منظور صحافت کندۀ وثایق که نیاز به صحافی دارند، هیئت صحافت در مخزن محکمۀ )١(

استیناف به ترکیب ذیل تعیین میگردد:
آمر مخزن محکمۀ استیناف والیت به حیث رئیس.-١
یک نفر عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی به حیث عضو.-٢
قاضی با تجربۀ محکمۀ استیناف به تشخیص رئیس استیناف به حیث عضو.دو نفر-٣
یک نفر قاضی وثایق به حیث عضو.-٤
در والیاتیکه اشتراک عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی بنا به دالیل متعذر باشد، کار )٢(

) این ماده صورت گرفته میتواند.١) فقرۀ (٤و ٣، ١صحافت تحت نظر ذوات مندرج اجزای (
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صحاف
ادۀ پنجم:م
صحافت کندۀ وثایق مخزن محکمه استیناف والیت کابل، توسط صحاف مؤظف مندرج )١(

تشکیل آمریت مخزن والیت کابل صورت می گیرد.
) این ماده، حسب ضرورت صحاف ریاست ١در صحافت کندۀ وثایق مندرج فقرۀ ()٢(

نشرات نیز توظیف شده میتواند.
پیشنهاد آمر مخزن و منظوری رئیس در مخازن محاکم سایر والیات حسب ضرورت به )٣(

محکمۀ استیناف، صحاف با المقطع، استخدام می  شود.
) مادۀ چهار این طرزالعمل ١صحاف مندرج این ماده تحت نظر هیئت مندرج فقرۀ ()٤(

فعالیت می نماید.
مزد صحاف مندرج این ماده از پول تخصیص محکمۀ استیناف مربوط، پرداخته میشود.)٥(

طرز صحافت  
ششم:مادۀ 

کندۀ وثایق بادر نظرداشت حاالت عارضه و کیفیت آن به گونۀ ذیل صحافی میگردد:
کندۀ وثایق که از دوخت جدا نگردیده و حجم آن نیز زیاد نباشد، بدون جدا نمودن اوراق -١

به همان حالت اولی آن به گونۀ محکم و منظم ترمیم و صحافت گردد.
اقد سوابق باشد، در صورتیکه از دوخت جدا کندۀ وثایق که از سنوات ماضیه بوده و ف-٢

نشده و حجم آن نیز زیاد نباشد، بدون جدا کردن اوراق به همان حالت اولی آن به گونۀ محکم و 
منظم ترمیم و صحافت می گردد.

آنعده کنده های وثایق که دارای حجم زیاد بوده و به اثر استعمال مندرس اما دوخت آنها -٣
و در آینده احتمال جدا شدن دوخت آنها متصور باشد به داخل دو جلد یا از هم جدا نگردیده باشد

بیشتر از آن تنظیم و در ظهر هر جلد آن، شمارۀ آغاز و انجام وثیقه و نمبر جدول دورۀ تسلیمی آن 
تحریر می گردد.

کنده های وثایق که به شکل متفرقه بوده و قبالً چندین نوع وثیقه در یک جلد (کنده) -٤
ی گردیده باشد، در ابتداء وثایق محصولی از غیر محصولی تفکیک و بادر نظر داشت جمع آور

نوعیت وثیقه و رعایت سلسلۀ تاریخ آن با دقت کامل شامل دیتابیس شده و بعداً در کتاب جداگانه 
صحافت میگردد.
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ک آنعده کنده های وثایق که به اثر تغییر تشکیل محاکم، طور متفرقه از جانب بیشتر از ی-٥
محکمه در یک کنده ترتیب شده اند، وثایق مربوطۀ هر محکمه از کندۀ مذکور جدا و طور مستقالنه 

صحافت و در الماری های متعلق به همان محکمه گذاشته می شود.
کنده های وثایق که در ابتداء یک جلد بوده و در اثر صحافت به دو جلد یا بیشتر از آن -٦

مورد نظر به داخل یک وقایه یا پوشۀ مستحکم جابجا و در ظهر تقسیم شده باشد، تمام مجلد کندۀ
پوشه، شمارۀ وثایق اعم از آغاز و انجام آنها با درج نمبر جدول دوره تسلیمی آن، به گونۀ منظم 

تنظیم می گردد.
هرگاه به اساس تغییر تشکیل محاکم، کتاب تحت کار تکمیل نگردیده باشد و کتاب -٧

ل مخزن شده باشد، اوراق سفید کتاب از اوراق کار شده تحت نظر مذکور به همان گونه تحوی
هیئت مؤظف از هم تفکیک و به طور جداگانه صحافت میگردد و اوراق صحافت شده سفید آن 
غرض استفاده به محکمۀ قایم مقام تسلیم می گردد و کیفیت آن با ذکر جدول دورۀ تسلیمی در 

اخیر کنده، درج میشود.
دقت در صحافت

دۀ هفتم:ما
صحافی که صحافت کندۀ وثایق را انجام میدهد، هنگام اجرای صحافت دقت کامل نماید )١(

تا تحریر و متن وثیقه تحت دوخت قرار نگیرد.
در صورتیکه کنده ایجاب ترمیم را نماید، هر ورق آن بارعایت احتیاط الزم توسط صحاف )٢(

می گردد .به حالت موجوده طور فنی و مستحکم ترمیم و بعداً صحافی 
به منظور نگهداشت هرچه بهتر اوراق کندۀ وثایق و حواشی آن، پوش کتاب حین صحافت )٣(

باید نسبت به اوراق داخل کنده دو یا سه سانتی متر بزرگ باشد.
٢، ١) این طرزالعمل، وقتاً فوقتاً از اجراآت پیشبینی شدۀ فقرات (٤هیئت مندرج ماده ()٤(
) این ماده وارسی می نماید.٣و
اوت در اوراقتف

مادۀ هشتم:
هرگاه حین صحافت در اوراق کندۀ وثایق تفاوت به نظر رسد، هیئت مؤظف نظر خود را در ورق 

جداگانه تحریر و در اخیر کنده نصب می نماید.
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کیفیت مواد  
مادۀ نهم:

لوازم و مواد مورد ضرورت امور صحافت باید از کیفیت عالی بر خوردار باشد. )١(
) این ماده از پول تخصیص محکمۀ ١ورد نیاز امور صحافت مندرج فقرۀ (لوازم و مواد م)٢(

استیناف مربوط تهیه و حسب ضرورت به دسترس مخازن محاکم استیناف گذاشته می شود.
صحافت کتاب های وثایق قبل از توزیع

مادۀ دهم:
ب سفید وثایق به منظور جلویگری از اندراس کندۀ وثایق در مخازن محاکم، ایجاب می نماید تا کت

که به منظور اجراء امور یومیه به محاکم توزیع میگردد، قبل از توزیع به گونۀ دقیق با تفکیک نوع 
وثیقه و رنگ آن، صحافت و به دسترس محاکم مربوط قرار گیرد.

عدم خروج کتاب کندۀ وثایق از مخازن
مادۀ یازدهم:

ورت می گیرد وخارج نمودن کندۀ صحافت تمام کندۀ وثایق در داخل مخازن محاکم مربوط ص
وثایق به منظور صحافت به خارج از مخزن، ممنوع است. 

انفاذ
مادۀ دوازدهم:

این طرزالعمل بعداز تصویب شورایعالی ستره محکمه نافذ و در مجلۀ قضاء نشر گردد.
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تألیف: جمعی از علمای جید افغانستان 
مستمند غوریویراستار: قضاوتپوه غوث الدین

تمسک القضات االمانیهتمسک القضات االمانیه

فهرست:

٢٠.......................................................................:راستاریوۀمقدم
٢٣................................................................................:مقدمه

اولبکتا
٣٢.......................................فصلکیوبابچهاربرمشتملحدود،انیبدر

اولباب
٣٢..............................................فصلچهاربرمتضمنسرقت،حدانیبدر

اولفصل
٣٢.......................................................آنطیشراوسرقتیمعنانیبدر

دومفصل
آنهاسرقتازکهییزهایچانیبودیآیمالزمدَیقطعهاآنسرقتازکهییزهایچانیبدر

٣٨....................................سرقتثبوتیچگونگانیبوشودینمالزمدَیقطع

:مقدمۀ ویراستار
بی َیا رغا َینبکَم مدالح ی لَکظعو جهِکلَال ولِّ یلجاللهم ص .لطَانِکوسلم مٍ س بِیِّکن دمحلی مع

ب و حبِهص لی آله وع و انِکبعد.اجمعینره و
مراجعیکتاب (تمسک القضات االمانیه) در موضوع حدود و قصاص و دیات، یکی از معتبرترین 

های فقه حنفی شریعت اسالمی است.
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طوری که از فرمان امیر امان اهللا خان پادشاه وقت افغانستان در آغاز این کتاب دانسته میشـود،  
قبل هیأتی از علمای جید کشور تعیین و مؤظف شده بودند تا این اثر ارزشمند را غرض یکصد سال 

تعمیل و اجرای احکام آن در محاکم افغانستان، تألیف نمایند.
بعد از اکمال تألیف کتاب، هیأت دیگری مشتمل بر قاضی القضات و قضات محاکم ابتدائیـه و  

به تصحیح، تدقیق، تنفـیح و تکمیـل مسـایل آن    مرافعۀ دارالسلطنۀ کابل، حسب فرمان سلطنتی،
هجری شمسی چاپ و نشر شده است. در آن ١٣٠٠پرداخته اند که بعد از توشیح پادشاه در سال 

زمان جرایم حدود، قصاص و دیت در محاکم کشور مطابق این کتاب و جزاهای تعزیری بـر طبـق   
نظامنامه های جزائی، رسیدگی و حل و فصل می شده است.

) عنوان کتاب معتمد فقه حنفـی را  ٥٨ای کرام در هنگام تنظیم تمسک القضات، بیشتر از (علم
دارای چهارده باب که در دست داشته اند که از مطالعه و تحقیق آنها این کتاب تألیف شده است. 

) مسأله یا ماده است.١١١٣و یک فصل و (
ر کرده اند که این روش امانـت داری،  از نخستین مسأله یا ماده تا فرجامین آن مآخذ شان را ذک

کتاب را بیشتر مؤثق و معتمد ساخته است.
در پایان مسایل و مواد کتاب چنین نگاشته شده است: (المؤلف خادم العلماء محمد عبدالواسع 

قمری) این دستخط به خوبی میرساند که مرحوم مولوی عبدالواسـع  ١٣٤٠قندهاری عفی عنه، سنه 
لماء، بعد از استخراج مسایل از مآخذ آنها، وظیفۀ ترتیب و تحریر آن ها را از منحیث منشی هیأت ع

آغاز تا انجام به عهده داشته است. خداوند کریم آن علمای مرحوم را با انبیاء، شهداء و صـالحین  
حشر فرماید.  

هـ ش، محاکم ١٣٨٢افغانستان) قانون اساسی١٣١از آنجایی که در عصر حاضر طبق ماده (
غانستان، در صورت عدم موجودیت حکمی در قانون اساسی و سایر قوانین، به پیروی از احکام فقه اف

جریده رسـمی شـماره   ) کود جزاء منتشرۀ ٢) ماده (٢حنفی مکلف گردیده اند، هم چنان فقره (
هـ ش، چنین صراحت دارد: (مرتکب جرایم حدود، قصـاص و  ١٣٩٦ثور ٢٥) مورخ ١٢٦٠(

فقه حنفی شریعت اسالم مجازات میگردد.)، یکبار دیگر ارزش و اهمیت تمسک دیت مطابق احکام 
القضات آشکار میگردد و ضرورت مراجعه به این کتاب احساس میشود و همان طوری که از نام آن 
پیداست، میتواند به خوبی و شایستگی مورد تمسک قضات محاکم کشور در حینیکه به اصدار حکم 

دیات مبادرت می ورزند، قرار گیرد.در قضایای حدود، قصاص و
ازینکه کتاب تمسک القضات یکصد سال قبل با ادبیات همان وقت و ترجمۀ لفظ به لفظ مسایل 
از مراجع آن، به شیوه یی که علمای مدرس، به شاگردان حلقات درسی شان می آموختنـد، بـدون   
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نمود تا این اثر به نثـر معیـاری   رعایت قواعد تنقیط و سجاوندی تحریر یافته است، قویاً ایجاب می
متداول و به سیاق متون قانونی بازنویسی شود، لذا خواستم تا این کتاب گران بها را از آغاز تا انجام 
بازنویسی، ویرایش و پیرایش نمایم و آن را به عبارت معیاری متداول درآورم و جمالت آن را نشانه 

گذاری یا نقطه گذاری نمایم.
نشانه گذاری مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگـول، دونقطـه، نقـل قـول، دو     امروزه اهمیت 

الل، پرسش، تعجب و... در نوشتار تا آن حد است که در صورت استفاده نکردن از این نشانه ـه
های قرار دادی، خواننده با مشکل درک، فهم و یا کندی در خواندن مواجه می گردد. خصوصاً در 

حکم یا احکامی را تصرح میکنند، نقطه گذاری بی نهایت الزم و ضروری متون شرعی و قانونی که 
پنداشته می شود.

بازنویسی تمسک القضات برای من کار ساده و آسانی نبود ، بلکه این بازنویسی تمام مسـایل و  
در یمـاهو مواد آن را در بر گرفت تا آنکه کامالً به عبارت جدیدی درآمد، اما کوچکترین تغییری 

ک از احکام مسایل نیامده و سعی من تنها به روانی عبارت، گویایی و شیوایی بیـان مسـأله،   هیچ ی
کامل گردانیدن و ساده سازی جمله ها و نشانه گذاری آنها بوده است.

با تأکید یادآور می شوم که من این کتاب را ،با تمام محتویات آن با کمال اخـالص و امانـت   
چـون  ،زئیه یی از آن را متروک نگذاشته و فروگذاشت نکرده امداری، بازنگاری نموده و هیچ ج

دریغم آمد که این سرو بلند قامت دیرینه پای صد ساله، بدون آرایش و پیرایش بماند، به قول فرخی 
»کاراستن سرو ز پیراستن است.«سیستانی:... 

رم را به دوش از فرزندم عبدالحی مستمند ممنونم، همچنانکه زحمت حروف نگاری کتابهای دیگ
گرفته بود، این کتاب را نیز از روی دست نبشتۀ من با کمپیوتر نوشت. خداوند خیر هر دو جهان و 

سعادت دنیا و آخرت را نصیبش کند.  

ین خدمت به شرع شریف را از بارگاه رب العلمین با بلند بردن دست دعا و نیازمندی، میخواهم تا ا
.از این بندۀ ناتوان خویش، عزت قبول عنایت فرماید. انه سمیع الدعاء

هران کو حق نداند آدمـی نیسـت  جزای مردمی جز مردمـی نیسـت  
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مقدمه:
در بیان معنی حدود، قصاص و برخی از مسایل متعلق به آنها:

: حد در لغت به معنی منع است. در اصطالح شریعت عبارت است از مجازات مقدره یی ١ماده 
بنابر آن قصاص، حد نیست زیرا حق عبد است و تعزیر نیز حد پنداشـته  که حق خدای تعالی باشد. 

نمی شود، زیرا مجازات مقدره نیست. (هدایه)
: حد بر پنج نوع است:٢ماده 

حد زنا.-١
حد آشامیدن شراب.-٢
حد قذف.-٣
حد سرقت.-٤
حد قطع الطریق (راهزنی) (قاضیخان )-٥

جرای آن شرط است که بر شخص صحیح العقل، سـلیم  : هرگاه حد به قتل نباشد، در ا٣ماده 
البدن و توانا تطبیق گردد، زیرا بر مجنون، بی خود از نشه، مریض و ناتوان، حد جاری نمی گـردد؛  

مگر بعد از صحت یابی و افاقت. (محیط السرخسی)
: هرگاه حد به قتل نباشد و به سبب ارتکاب زناء بر شخص مریضی تازیانه حکـم شـده   ٤ماده 

باشد، تا به صحت یابی وی برایش مهلت داده شود. (هدایه)
: فایدۀ اساسی از اجرای حدود، دو چیز است:٥ماده 

بازماندن از فعلی که موجب وارد آمدن زیان و ضرر برای مردم باشد.-١
حفاظت و صیانت دار اسالم از فساد و تباهی.-٢

هارت به توبه حاصل می شـود نـه از   اما طهارت از بدکاری، حکم اصلی حدود نیست، زیرا ط
یکه او اصالً از اهل طهارت نیست. (التبیین)لاجرای حد، لذا حد بر کافر نیز جاری میگردد، در حا

: الزم است که حد را پادشاه یا کسی که از طرف پادشاه برای جاری  کردن حد مؤظف ٦ماده 
شده باشد، اجرا نماید. (محیط السرخسی)

آن جا که وسع و امکان داشته باشد از مسلمانان دفع کنیـد. در صـورتیکه   : حد را تا ٧ماده 
طریق دفع یافت شود از اجرای آن صرف نظر نمایید، زیرا اگر پادشاه در عفو خطا نماید بهتر از آن 

)االشباه والنظائراست که در عقوبت به خطا رود. (
)االشباه والنظائردفع می شوند. (: ارباب شرع بر این امر متفق اند که حدود به شبهه ٨ماده 
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: حد بعد از ثبوت سبب آن در نزد قاضی قابل اسقاط نیست، لذا شـفاعت در حـدود،   ٩ماده 
جواز ندارد. به علت اینکه درخواست ترک واجب است، بخالف قصاص. (که شفاعت در آن جایز 

میباشد زیرا قصاص حق عبد است). (منح الغفار)
ی و ثبوت مقدمۀ (حد)، شفاعت خواستن از مـدعی جـایز اسـت.    : پیش از رفع دعو١٠ماده 

(عالمگیری)
: تعزیر، تأدیبی است کمتر از حد. یعنی (مجازات آن را) تا به حد نرسانند. تعزیـر در  ١١ماده 

جرمی الزم می آید که موجب آن حد نباشد. (نهایه)
به توبه ساقط نمی گردد. : تعزیر به توبه کردن ساقط نمی شود، همان گونه که حد نیز١٢ماده 

)االشباه والنظائر(
: فرق در میان حدود و تعزیرات بر چهار وجه ذیل است:١٣ماده 

حد عبارت است  از عقوبت مقدره. اما تعزیر عقوبتی است غیر مقدره و مفـوض بـه رأی   -١
پادشاه.
نمی گردد.حد به موجودیت شبهه دفع می شود. ولی بر خالف آن، تعزیر به شبهه ساقط-٢
حد بر اطفال الزم نمی آید. ولی بر خالف آن، تعزیر بر اطفال نیز جایز است.-٣
حد مجازاتی مقدره یی است که هم بر کفار و هم بر اهل اسالم به مورد اجرا در می آیـد.  -٤

فار اما مجازات  غیر مقدره یی که بر اهل اسالم، الزم گردد، آن را تعزیر گویند و در صورتیکه بر ک
لزوم یابد آن را عقوبت نامند و در حق کفار تعزیر نیست. (خزانه الروایه)

: قتل بر پنج نوع است:١٤ماده 
قتل عمد.-١
قتل شبه عمد.-٢
قتل خطا.-٣
قتل قایم مقام خطا.-٤
قتل از احداث سبب. (قدوری)-٥

وط بر اینکـه قتـل   : قصاص به کشتن کسی که واجب القتل نباشد، الزم می آید، مشر١٥ماده 
عمد باشد. (قدوری)

قتل عمد آن است که شخص، شخص دیگری را با آلۀ قاتله بکشد، زیرا عمدیت عبارت است از 
اراده و استعمال آلۀ قاتله دلیل ظاهر بر عمدیت قتل است. (هدایه)

: در قصاص دو حق جمع است:١٦ماده 
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تباهی خالی شده و نجات می یابد.حق اهللا تعالی که از آن عالم (جامعه) از فساد و -١
حق العبد که از آن ورثۀ مقتول تسلی میگردند و خشنود می شوند. (فتح القدیر)-٢

: در قصاص حق العبد بر حق اهللا تعالی غالب است. (عتابیه)١٧ماده 
: حدود مثل قصاص اند مگر در پنج مسألۀ آتی:١٨ماده 

ی رسد، اما دعوای قصاص مورث برای وارث دعوای حد مورث برای وارث وی به ارث نم-١
وی به ارث میرسد.

در حدودی که ثابت شده باشند، گرچه حد قذف هم باشد، عفو از آنها صحت نمی یابـد،  -٢
بر خالف قصاص که وارثان مقتول میتوانند آن را عفو نمایند.

د که بعـد از  تقادم مدت (مرور زمان) مانع شهادت و گواهی در قتل نیست، بر خالف حدو-٣
تقادم مدت، گواهی در آن قبول نمی شود.

قصاص از اشاره و کنایۀ گنگ ثابت می شود، بر خالف حدود که اگر گنگ به اشاره اقرار -٤
کند، ثابت نمی گردد.

قصاص موقوف به دعوای ورثۀ مقتول است، بر خالف حدود که موقوف به دعوا نیسـتند  -٥
)االشباه والنظائرذف شونده است. (مگر حد قذف که موقوف به دعوای ق

: قصاص در این معنی که به شبهه ساقط میگردد، مثل حد است و به آنچه که حـدود  ١٩ماده 
)االشباه والنظائربدان ثابت میگردد، قصاص نیز ثابت می شود. (

: در نزد امام ابوحنیفه (رح) در حدود و قصاص جبراً گرفتن ضامن سر جایز نیسـت.  ٢٠ماده 
یه)(هدا

: شخصی که به این جنایات متهم باشد، تا به زمان اثبات جرم بر وی و یا براءت وی از ٢١ماده 
اتهام، مطابق قواعد اصول محاکمات جزائیه که در نظامنامۀ جزاء مذکور است، به قسم نظربند نگه 

داشته شود.
فتن ضامن در : هر حقی که گرفتن آن از ضامن ممکن نباشد، مثل حدود و قصاص، گر٢٢ماده 

آن صحیح نیست. یعنی ضمانت به نفس در حدود و قصاص جایز نیست، نه اینکه ضمانت حضـور  
مدعی علیه ممنوع باشد. این معنی از بهر آن است که در عقوبت نیابت روا نیست  که بـه عـوض   

کسی بر کسی دیگری عقوبت جاری شود. (هدایه)
ن قصاص نباشد وبلکه بر مدعی علیه تاوان مالی : در قتل خطا و هم در جراحتی که در آ٢٣ماده 

و یا تعزیر الزم آید، جبر کردن (بر مدعی علیه) برای گرفتن ضامن از وی جـواز دارد، زیـرا ایـن    
دعاوی هم مانند دعوای مالی است. (هدایه)
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: در حدود و قصاص تا که گواهان، گواهی ندهند بر مدعی علیه حبس الزم نمی آیـد.  ٢٤ماده 
گواهان گواهی دهند، مدعی علیه تا زمانی که عدالت گواهان ثابت گردد، در حـبس نگـه   هرگاه 

داشته شود.
هرگاه یک نفر گواه عادل گواهی دهد، نزد امام ابوحنیفه (رح) مدعی علیه در حبس نگه داشته 

می شود. (تاتارخانیه)
ت اسـت و پسـر   : پدر در دین پسر خود محبوس نمی شود، زیرا حبس نوعی از عقوب٢٥ماده 

نمیتواند که پدرش را عقوبت نماید. همان گونه که حق حدود و قصاص را بر پدر خود ندارد، مگر 
در صورتیکه پدر از دادن نفقۀ واجبه به پسرش امتناع نماید، پدر محبوس می شود. (هدایه)

: باید دانست که حقوق بر دو قسم است:٢٦ماده 
حق اهللا تعالی.-١
حق العبد.-٢

اهللا تعالی نیز بر دو قسم است:حق
آن است که دعوی در آن شرط میباشد، مثل حد قذف و حد سرقت.-١

در این قسم از حقوق اهللا، نزد امام ابوحنیفه (رح) و امام محمد (رح)، برای پیشـبرد و اثبـات   
دعوی، گرفتن وکیل جواز دارد، فرق نمی کند که در حین دعوی مؤکل حاضر باشد یا غایب مگـر 

در جاری کردن حد، حضور مؤکل شرط است و در غیبت وی جواز ندارد.
در این قسم از حق اهللا، دعوی شرط نیست، مثل حد زنا و حد شرب خمر.-٢

وکالت در این  قسم اصالً جایز نیست، نه برای ثبوت دعوی و نه هم برای جاری کردن حـد.  
(السراج الوهاج)

:: حقوق عباد بر دو گونه است٢٧ماده 
آنکه گرفتن آن با وجود شبهه جایز نیست، مثل قصاص. در این نوع وکیل گـرفتن بـرای   -١

پیشبرد و ثبوت دعوی در نزد امام ابوحنیفه (رح) و امام محمد (رح) جایز است.
اما برای گرفتن قصاص اگر مؤکل حاضر باشد، وکالت جایز است و اگر حاضر نباشـد جـواز   

ندارد.
باد آن است که گرفتن آن با وجود شبهه هم جایز است، مثل دعـوای  نوع دوم از حقوق ع-٢

مالی و غیره. در این نوع باالتفاق به رضای مدعی برای اثبات آنها وکالت جواز دارد. (بدایع)
: وکیل گرفتن برای ثبوت و استیفای تعزیر باالتفاق خواه مؤکل حاضر باشد یا غایـب،  ٢٨ماده 

جواز دارد. (بدایع)



تمسک القضات االمانیه قضاء

٢٧

: هرگاه وکیل بالخصومت از طرف مدعی علیه در قذف و قصاص، به جرم مؤکل خود ٢٩ماده 
اقرار نماید، اقرار وی صحیح نیست. (عالمگیری)

: هرگاه در دعوای خون (قتل) و غیره، وکیل باالقرار مدعی علیه نزد قاضی اقرار کنـد  ٣٠ماده 
. اما بمجرد وکیـل سـاختن   که دعوای مدعی صحیح است، این اقرار مدعی بر مؤکلش جواز دارد

باالقرار مدعی علیه به اثبات حق مدعی تا آنکه وکیل باز اقرار نکند، مقر پنداشته نمی شود.
: گواهان (شهود) در جرایم حدود بین این دو امر مختار اند که عیب پوشـی نماینـد   ٣١ماده 

عیب پوشی و اجـرای  (یعنی حاضر به ادای شهادت نشوند)، یا ظاهر کنند (یعنی شهادت بدهند) و
حد، هردو حسنه است، اما پوشیدن عیب (مسلمان) بهتر است. (هدایه)

: در باقی حدود و هم چنان در قصاص گواهی دو نفر مرد قابل قبول است و گـواهی  ٣٣ماده 
زنان قابل قبول نیست. (قدوری)

ر بارۀ عدالت آنها : باید قاضی  بر ظاهر عدالت گواهان اکتفا نکند و بلکه الزم است د٣٤ماده 
تحقیقات سری را نیز انجام دهد. (یعنی تزکیۀ علنی و سری هردو الزم است) (عالمگیری)

: عدالت گواهان (شهود) عبارت از آن است که از گناهان کبیره پرهیزگـار باشـند و   ٣٥ماده 
صالح آنها بیشتر از فساد باشد. (هدایه)

ه باشد، فرض است و هنگامی که مدعی درخواسـت  : گواهی  دادن بر کسی که گوا٣٦ماده 
گواهی نماید، پوشیدن آن جایز نیست. (هدایه)

: شرط ادای شهادت آن است که (شاهد) عاقل، بالغ، آزاد، بینا و گویا بوده و گاهی به ٣٧ماده 
حد قذف نرسیده باشد و هللا شهادت دهد. برای بدست آوردن نفع خود یا دفع کردن زیانی از خـود  

ادت دادن جواز ندارد. هم چنان باید شاهد خود مدعی نباشد و بر چیزی که گواهی میدهـد در  شه
وقت گواهی دادن بر آن چیز واقف باشد. در هنگام ادای شهادت خدا را یاد کند. (بدایع)

: باید که گواه (شاهد) بلفظ (اَشهد) گواهی بدهد و اگر همین قدر بگویـد کـه مـن    ٣٨ماده 
ی وی جواز نمی یابد. (بدایع)میدانم گواه

: هرگاه گواه (شاهد) دوم، گواهی خود را خوب بیان کرده نتوانسته و بگوید که آنچه ٣٩ماده 
گواه اول، گواهی داده است، من هم بر آن گواهم، گواهی وی قابل قبول نیست، مگر آنکه  شاهد 

عدم فصاحت نتواند شهادت دوم شخصی معلوم الصدق و معروف به عدالت بوده باشد؛ اما به سبب
خود را به طور کامل بیان نماید.
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: گواهی پدر به نفع پسر و اوالد وی، گواهی پسر به نفع پدر و اجداد وی، گواهی زن ٤٠ماده 
و شوهر به نفع یکدیگر شان و گواهی شریک به نفع شریک دیگر در چیزی که بدان شرکت داشته 

باشد قبول نمیشود. (قدوری)
شخصی که در محبس شرعی مقید (بندی) باشد، اگر بر قیدی (بندی) دیگر در مقدمه : ٤١ماده 

یی (واقعه یی) که در آنجا واقع شده باشد، گواهی دهد، جایز نیست. (فتح القدیر)
: گواهی ذمی بر مسلمان قبول نمی  شود. (هدایه)٤٢ماده 
، کسی که با طیور بازی مـی  : گواهی مخنث بد افعال، نوحه گر، سازنده، دایم الخمر٤٣ماده 

کند، کسی که گناه کبیره را مرتکب می شود که از آن حد الزم می آید، کسی که بی حیا باشـد و  
برهنه عورت در حمام میرود، کسی که به سود خواری شهرت دارد یا قمار باز است، کسیکه افعال 

دن در راه و کسـیکه  و حرکات سبک از خود نشان میدهد مثل بول کردن در راه یا طعـام خـور  
بزرگان سلف را ناسزا میگوید، قبول نمی شود. (قدوری)

: شاعری که مردم را هجو می کند، شهادت وی قبول نمیشود. در صـورتیکه مـدح   ٤٤ماده 
گویی می کند، هرگاه مدح گفتن وی بیشتر آن صدق و راست باشد، شهادت وی قبول می شـود.  

(تاتارخانیه)
مزدور به نفع بادار جایز نبوده و قابل قبول نیست. (هدایه): گواهی نوکر و٤٥ماده 
: هرگاه گواهان پیش از حکم قاضی از گواهی که داده بودند، رجوع نمایند، گـواهی  ٤٦ماده 

آنها ساقط میگردد و هیچگونه ضمانی هم الزم نمی آید. اگر بعد از حکم قاضی رجوع کنند، حکم 
د از حکم قاضی ظاهر شود که گواهان محدود بـه قـذف   قاضی منسوخ نمی شود. در صورتیکه بع

بوده اند، حکم قاضی منسوخ میگردد. (منح الغفار)
: هرگاه گواه پیش از حکم قاضی از گواهی خویش رجوع نماید، بر وی بدون ضـمان  ٤٧ماده 

ن تعزیر الزم میگردد. اگر بعد از حکم قاضی رجوع نماید، بر وی هم تعزیر الزم میگردد و هم ضما
همان مقدار مالی که به گواهی وی بدون عوض تلف گردیده است. (السراج الوهاج)

: شخصی که به کذب شهادت دهد، بار دیگر تا زمانی که توبـۀ وی ظـاهر نشـود،    ٤٨ماده 
شهادت وی قبول نمی شود. (عالمگیری)

نمیگـردد.  : گواهانی که در دعوای حدود دیرینه گواهی دهند، بر مدعی علیه حد الزم٤٩ماده 
مگر در حد قذف که از انقضای مدت موقوف نشده و ساقط نمی گردد. (کنز)

: تقادم مدت (مرور زمان) در حد، مدت یکماه است و به اتفاق (فقها) مدت بیشـتر از  ٥٠ماده 
یکماه تقادم پنداشته می شود. (هدایه)
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انقضای مدت (تقادم : هرگاه گواهان در دعوای حد سرقت، شراب خوری و زنا بعد از٥١ماده 
مرور زمان یکماه) گواهی دهند، حد الزم نمی گردد، مگر (رد) مال مسروقه الزم می گردد. (هدایه)

: هرگاه مدعی علیه خودش بعد از مدت تقادم (مرور زمان یکماه) به جرم خویش اقرار ٥٢ماده 
نماید. حد بر وی الزم میگردد. (منح الغفار)

در دعوای سرقت در قطع (دست) سارق قبول نمی شود، اما در ضـمان  : گواهی زنان ٥٣ماده 
مال مسروقه بر سارق قبول می شود. (تاتارخانیه)

: در دعوای والدت، بکارت و عیوب  زنان که مردان بدان ها مطلع شده نمیتواننـد،  ٥٤ماده 
شهادت یک نفر زن قبول می شود.

اصلی به ادای شهادت مـی پـردازد)، در   : شهادت فرع (یعنی کسیکه از لفظ شاهد ٥٥ماده 
اموری که به شبهه ساقط نمی شوند جواز دارد، لذا در حدود و قصاص به علت اینکه به شبهه ساقط 

میگردند، شهادت فرع جایز نیست. (محیط)
: قضاوت زن در همه چیز جایز است، مگر در حدود و قصاص که قضاوت زن در آنها ٥٦ماده 

جایز نیست. (هدایه)
: هرگاه مدعی و مدعی علیه در حدود و قصاص کسی را حکَم مقرر کنند، حکـمِ وی  ٥٧اده م

جایز نیست. (هدایه)
: هرگاه شخصی در حالت نشه زنا کند یا سرقت نماید بعد از افاقه حـد بـر وی الزم   ٥٨ماده 

منح الغفار)میگردد. اگر در حالت نشه به زنا یا سرقت اقرار نماید، حد بر وی الزم نمی گردد. (
: در حد زنا، حد شرب خمر و حد سرقت که خالص حق اهللا هستند، رجوع مدعی علیه ٥٩ماده 

بعد از اقرار، صحت دارد. هم چنان گذشتن مدت تقادم (مرور زمان یکماه) مانع قبـول شـهادت   
میگردد. اما در دعوای قذف که حق العبد در آن غالب است. رجوع مدعی علیـه بعـد از اقـرار    

ت نیافته و انقضای مدت تقادم مانع شهادت نمی گردد. (هدایه)صح
: هرگاه در دعوی قصاص مدعی علیه منکر باشد، سوگند بـر  وی الزم میگـردد. در   ٦٠ماده 

صورتیکه از سوگند نکول نماید، در دعوای قصاص اعضای بدن (مادون نفس) بر مدعی علیه قصاص 
مدعی علیه محبوس شود تا زمانی که سوگند یاد کنـد  الزم می آید و در دعوای قتل (قصاص نفس)،

یا به قتل ادعا شده بر وی اقرار نماید. این حکم نزد امام ابوحنیفه (رح) است. (هدایه)
: هرگاه مدعی علیه در دعوای حد زنا، حد شرب خمر، حد سرقت و حد قذف، منکر ٦١ماده 

باشد سوگند بر وی الزم نمی گردد. (جامع الرموز)
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: در دعوای دزدی، مدعی علیه باید قسم یاد کند و اگر قسم یاد نکند یعنـی از قسـم   ٦٢ماده
نکول نماید، به رد مال مسروقه ملزم میگردد اما قطع َید بر وی الزم نمی آید. (هدایه)

: صلح کردن از دعاوی مالی، منافع، جنایت عمد و جنایت خطا جـواز دارد، امـا در   ٦٣ماده 
دن جایز نیست. (قدوری)دعوای حدود صلح کر

: هر صلحی که به جبر و اکراه واقع شود جواز ندارد. (سراجیه)٦٤ماده 
: و جبر و اکراه از طرف هر شخصی قوی دستی که خوف ایذاء رسانی از وی متحقق ٦٥ماده 

باشد، معتبر پنداشته می شود. (قاضیخان)
قرار نماید، اقـرار وی اعتبـار   : هرگاه مدعی  به جبر و اکراه به موجب حد قصاص ا٦٦ماده 

نداشته و باطل است. (قاضیخان)
: حکم شرعی که به وطی (جماع کردن) تعلق دارد، مشروط به انزال (جدا شـدن آب  ٦٧ماده 

منی) نیست. (عالمگیری)
: هرگاه شخصی که حد دره بر وی واجب شده است، ضعیف الخلقه باشد و از ضرب  ٦٨ماده 

ت وی موجود باشد، باید او را با تازیانه یی بزنند کـه آن  را تحمـل کـرده    دره قوی خوف هالک
بتواند. (حمادی)

: هرگاه چند حدی که خالص حق اهللا باشند، در شخصی جمع شود، در صـورتیکه از  ٦٩ماده 
یک جنس باشند، داخل یکدیگر میگردند، یعنی مرتکب مستوجب یک حد میباشد. (محیط)

سی چند بار  قذف کرد یا چند بار زنا نمود یا چند بار شراب خـورد،  : چنانچه اگر ک٧٠ماده 
کافی است که برای همه یک حد زده شود. (هدایه)

: هرگاه انواع مختلفۀ حدود در یک شخص جمع شوند بدین صورت که شخصی هـم  ٧١ماده 
قذف کرد هم زنا نمود هم سرقت کرد و هم شراب خورد، حد همه جرایم مـذکور بـر وی الزم  
میگردد و باید همه حدود را یکجا نزنند به علت اینکه خوف هالکت وی موجود است، بلکه یـک  
حد را زده و مهلت دهند تا صحت یابد و بعد ازان حد دیگر را بزنند. اول حد قذف را بزنند زیـرا  
که در آن حق عبد، غالب است. بعد ازان پادشاه در تقدیم و تأخیر  حد زنا و حـد سـرقه مختـار    

یباشد. هم چنان باید حد شرب خمر را بعد از همه حدود بزنند.م
هرگاه مجروحیتی که موجب آن قصاص باشد، با حدود جمع شود، اول قصاص وانگهی حـدود  

مذکور را به ترتیب آن جاری نمایند. (التبیین)
ـ  ٧٢ماده  ع : هرگاه قصاص با قتل  رِدت (برگشتن از دین) و با رجم (سنگسار کردن) زنـا جم

شود، قصاص را مقدم سازند. (االشباه و النظایر)
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: هرگاه تعزیر با حدود جمع شود، تعزیر را مقدم کنند، زیرا تعزیر حق  عبـد اسـت.   ٧٣ماده 
)االشباه والنظائر(

: در تعزیر ضرب قوی تر (محکم تر) زنند و ضرب حد زنا سبکتر از تعزیر، حد شـرب  ٧٤ماده 
قذف از همه خفیف تر  است. (نهر فایق)خمر سبک تر از آن میباشد و حد

: بر کسی که قاضی حد را جاری نماید یا تعزیر را تطبیق کند و از صدمۀ آن وی هالک ٧٥ماده 
شود خون وی هدر میباشد. (هدایه)

: آنچه که حکم آن در شریعت واجب باشد، سالمت ماندن در آن شرط نیست و آنچه ٧٦ماده 
در آن شرط میباشد، چنانچه اگر قاضی به حکم شرعی عضو کسی را که مباح باشد، سالمتی ذات، 

قطع کند یا او ار تعزیر نماید و آن شخص از سرایت آن هالک شود، ضـمان الزم نمـی گـردد.    
)االشباه والنظائر(

: حد شرب  خمر بر (کافر) مستأمن الزم نمی گردد. اما حد قذف بر مستأمن نیز الزم ٧٧ماده 
می گردد. (عتابیه)
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کتاب اول
در بیان حدود، مشتمل بر چهار باب و یک فصل

باب اول
در بیان حد سرقت، متضمن بر چهار فصل

فصل اول
در بیان معنی سرقت و شرایط آن

: سرقت در لغت عبارت است از گرفتن مال غیر به صورت خفیه. (هدایه)٧٨ماده 
ز گرفتن شخص عاقل، بالغ و گویـا بـه   : سرقت در اصطالح شریعت عبارت است ا٧٩ماده 

صورت خفیه، سه و نیم روپیۀ جیِّد نقد کابلی یا مالی که  سه و نیم روپیه ارزش داشته باشد، از جای 
و محل محفوظ و محرز.

: قطع دست سارق در حد سرقت مشروط به  شرط های ذیل است:٨٠ماده 
لفساد نباشد و به زودی از بین نرود.مال مسروقه باید مانند میوه های تازه، سریع ا-١
سرقت باید در دار عدل و اسالم صورت گرفته باشد، نه در دار بغی و دار حرب.-٢
مال مسروقه باید خود آن مقصود به گرفتن بوده و تابع چیز دیگری نباشد.-٣
اخراج مال مسروقه باید از حفظ و حرز ظاهر و آشکارا صورت گرفته باشد.-٤
سرقت در روز واقع شود، باید از ابتدای گرفتن مال تا انتهای آن به صـورت خفیـه و   اگر -٥

پنهانی باشد و اگر در شب واقع شود، به خفیه گرفتن مال در ابتدا کافی است.
گرفتن مال مسروقه باید از ملکیت کسی باشد که َید و تصرف وی در آن مال شرعاً صحیح -٦
باشد.
گرفتن مال مسروقه، شبهه و احتمال دیگری غیـر از دزدی نباشـد.   گیرنده (سارق) را در -٧

(تنویر االبصار)
: هرگاه شخص عاقل و بالغ، ده درهم یا چیزی را که قیمت آن ده درهـم مسـکوک   ٨١ماده 

باشد، به صورت خفیه از حرزی که در آن شبهۀ ملکیت نداشته باشد، بگیرد قطع دست بر وی الزم 
میگردد. (هدایه)

: هرگاه کسی نقرۀ غیر مسکوکه را که وزن آن ده درهم باشد یا چیزی را که قیمت آن ٨٢ماده
ده درهم غیر مسکوکه باشد، دزدی نماید، قطع دست بر وی الزم نمی آید. (البحرالرایق)
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: چون ضرور است که چیز دزدی شده قیمت کرده شود، پس الزم است که قیمت آن ٨٣ماده 
مروجه باشد. (محیط)ده درهم جیِّدتر نقود 

: قیمت مال مسروقه به گفتة دو نفر مرد عادل که در تجویز قیمـت مهـارت داشـته    ٨٤ماده 
باشند، ثابت می شود. (التبیین)

: کامل بودن نصاب مال مسروقه در حق سارق اعتبار دارد نه در حق مالک مال، لـذا  ٨٥ماده 
ا را دزدی نماید، قطع دست بـر وی الزم  هرگاه در یک جای ده درهم از ده نفر باشد و کسی آنه

میگردد. (محیط)
: قیمت مال مسروقه در روز سرقت و روز قطع اعتبار دارد که باید ده درهم باشد. اگر ٨٦ماده 

در روز دزدی قیمت مال مسروقه ده درهم باشد و بعد ازان کم شود، در این صورت اگر دزد ماـل  
وی الزم می شود و اگر نرخ بازار کاهش یافته بود، قطع مسروقه را ناقص کرده بود، قطع دست بر 

دست الزم نمیگردد. (محیط)
: هرگاه سارق در هنگام روز سرقت نماید، از ابتدای دزدی تا بردن مال، خفیه بـودن  ٨٧ماده 

اعتبار دارد. اگر در اثنای شب دزدی کند، خفیه بودن سرقت در ابتدای آن معتبر است. (نهر فایق)
: هرگاه دزدی شب هنگام به صورت خفیه خانه یی را نقب زده و مال را بگیرد و آنگاه ٨٨ماده 

صاحب خانه بیدار شود و دزد با وی مجادله و مقاتله کرده و مال را ببرد، قطع دست بـر وی الزم  
میگردد. اگر در هنگام روز به صورت خفیه خانه یی را نقب زده و بعد ازان با صاحب خانه مکـابره  

ابله کرده و مال را ببرد، قطع دست بر وی الزم نمی گردد. (محیط السرخسی)و مق
: حرز (آنچه که به طور عادت مال بدان حفظ و نگهداری می شود) بر دو قسم است:٨٩ماده 

حرز بالمکان (محل محفوظ) مثل خانه و خیمه. این همه حرز پنداشته می شود گرچه در آن -١
نباشد یا دروازه یی آنها باز باشد، زیرا بنای آن برای حرز است، لکـن تـا   ها نگهبانی و دروازه یی 

وقتی که دزد، مال را از حرز بیرون نیاورده باشد، قطع دست بر وی الزم نمیگردد.
حرز به حافظ است، مثل اینکه مال در صحرا (فضای باز) یا در راه یا در مسـجد باشـد و   -٢

گماشته شده باشد و مال در نزد او و یا در فاصله تحت نظـر  کسی بر آن به حیث محافظ و نگهبان 
او باشد، اگر مال از مد نظر او دور باشد، حافظ شمرده نمی شود.

در سرقت از حرز به حافظ، وقتی قطع دست الزم میگردد که دزد مال مسروقه را از حرز بیرون 
باشـد یـا در زیـر او. امـا در     آورد، فرق نمیکند که حافظ بیدار باشد یا در خواب و مال نزد او

صورتیکه دزد مال را از حرز بیرون نیاورده باشد، قطع دست الزم نمی گردد. (السراج الوهاج)
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: در حرزِ بالمکان، حرزِ حافظ اعتبار ندارد، بودن حافظ و نبودن وی برابـر اسـت.   ٩٠ماده 
(هدایه)

سرقت مال را از یـک مکـان   : در حرز بالمکان شرط است که سارق به قدر نصاب٩١ماده 
بگیرد. در صورتیکه به قدر نصاب از دو مکان دزدی کند، قطع دست بر وی الزم نمی گردد. (بحر 

رایق)
: هم چنان شرط است که سارق مالی را که به قدر نصاب سرقت باشد، به یک دفعه از ٩٢ماده 

را به دفعۀ دیگر، قطع دست بـر  حرز بیرون آورد. در صورتیکه مقداری را یکبار بیرون آرد و باقی
وی الزم نمی گردد. (نهر فایق)

: هم چنان ضرور است که سارق، مال مسروقه را به قدر نصاب سرقت به طور ظاهر و ٩٣ماده 
آشکار از حرز بیرون آرد. یعنی اگر سارق در جای حرز، مال را به حلق خود فرو برد و بعـد آن را  

بحر رایق)بیرون آرد قطع الزم نمیگردد. (
: برای شخصی که اجازۀ رفت و آمد در  مکانی را داشته باشد، مال آن مکان محـرز  ٩٤ماده 

نیست گرچه در آنجا حافظ هم وجود داشته باشد.
مکانی که برای رفت و آمد در آن بر عموم مردم اذن عام باشد، حکم صحرا را دارد، یعنی اگر 

ظ نباشد محرز نیست، مثل مسجد و راهگذر. (ایضاح)نزد مال حافظ باشد، محرز است و اگر حاف
: هرگاه کسی از حمام یا از خانه یی که برای رفت و آمد در آن اذن عام باشـد مثـل   ٩٥ماده 

دکان دکانداران و تاجران، دزدی کند، اگر در هنگام روز باشد، قطع دست الزم نمی آید و اگر در 
ازه یی رفت و آمد در مکان های مذکور نیسـت.  شب باشد، قطع الزم می گردد، زیرا در شب اج

(هدایه)
: هرگاه کسی شب هنگام در حمام دزدی کند، قطع الزم می آید و اگر روزانـه دزدی  ٩٦ماده 

نماید، قطع الزم نمی گردد. اما در صورتیکه در آن حمام گاهی در وقت شب هم مردم رفت و آمد 
ود و حکم روز و شب در آن برابر و یکسان است. داشته باشند، در دزدی شب نیز قطع الزم نمی ش

(اختیار شرح مختار)
: حرز به حافظ در حمام اعتبار ندارد، لذا هرگاه شخصی پارچه یی شخص دیگـری را  ٩٧ماده 

که در زیر او باشد از حمام بدزدد، قطع الزم نمی آید. (کافی)
ان) باشد، بدزدد، قطع الزم می : هرگاه کسی از مسجد مالی را که نزد آن حافظ (نگهب٩٨ماده 

گردد.
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هم چنان اگر کسی مالی را به قدر نصاب سرقت از بام (خانه) دزدی نماید، بر وی قطع دسـت  
الزم میگردد. (خالصه)

: هرگاه شخصی باری را پاره کرده و دزدی کند و یا دست در صندوق درآورده و مال ٩٩ماده 
را بدزدد، قطع الزم می شود. (عالمگیری)

: دزد تا که مال مسروقه را از سرای بیرون نیارد، قطع دست بر وی الزم نمی گردد. ١٠٠ماده 
هرگاه سرای کوچک بوده و صحن آن محتاج الیه ساکنین آن باشد، صحن سرای نیز داخـل حـرز   
محسوب می شود. اگر حویلی کالن و دارای خانه های متعدد بوده و از صحن آن سکنه را منفعتـی  

از کوچه نباشد مانند کاروان سرای، صحن آن خانه داخل حرز نمی باشد، لذا در صورتیکه زیاده تر
دزد مال را از یکی از خانه های آن تا صحن سرای بیرون آورد، قطع بر وی الزم می گـردد. هـم   
چنان اگر ساکن یک خانۀ آن از خانۀ دیگر چیزی را سرقت نماید، بر وی نیز قطع دست الزم مـی  

فی)شود. (کا
: هرگاه دزد در خانه یی داخل شود، مال را بگیرد یا نگیرد و هنوز بیرون نیامده باشد ١٠١ماده 

که گرفتار گردد، قطع دست بر وی الزم نمی آید.
اگر دزد مال را گرفته و به سوی رفیق خود که در بیرون ایستاده است، بیندازد، بر هیچ یک از 

ایشان قطع دست الزم نمی آید.
ن اگر مال را به دست گرفته و از باالی دیوار خانه به رفیق خود بدهد، نیز بر هیچ یکـی  هم چنا

از آنان قطع دست الزم نمی گردد. (فتاوای کرخی)
: هرگاه دزدی داخل خانۀ رفته و مال را بگیرد و شخصی دیگری  در آن خانه داخل ١٠٢ماده 

ماید، حد سرقت بر دزد اول الزم میگـردد،  شده و دزد را یکجا با مال مسروقه برداشته و بیرون ن
زیرا که وی مال مسروقه را از حرز، بیرون آورده است. (السراج الوهاج)

: هرگاه دزد مال مسروقه را از حرز گرفته و به راهگذر اندازد و آنگاه خودش بیرون ١٠٣ماده 
خود میدید، قطع دسـت  آمده و آن مال را بگیرد،  پس اگر به طوری انداخته بود که آن را به چشم

بر وی الزم میگردد و اگر نمی دید، الزم نمی گردد گرچه خودش آنرا بیرون انداخته و خـودش آن  
را گرفته است. (السراج الوهاج)

: هرگاه سارق با چارپایی داخل خانه شده و مال مسروقه را بر چارپا بار کند یا ماـل  ١٠٤ماده 
انگهی خودش بیرون شود، سـپس آن چارچـا و آن پرنـده    مسروقه را به گردن پرندۀ بسته کند و

خودشان مال مسروقه را خارج کنند و به منزل سارق ببرند و سارق مال را  از آنها بگیرد بر سارق 
قطع دست الزم نمی آید. (سراجیه)
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: هرگاه دزدی خانۀ کسی را نقب زند و چیزی نگیرد. اما در شب دیگر باز آمـده از  ١٠٥ماده 
مذکور به داخل خانه رفته و مال را بگیرد، اگر صاحب خانه از نقب آگاه شده و آن را بند راه نقب 

نکرده باشد یا نقب طوری باشد که مردم راهگذر آن را میدیدند و بند نمی کردند، درین صـورت،  
قطع دست بر دزد الزم نمی گردد و در غیر آن قطع الزم می آید. (السراج الوهاج)

دزدی خانه یی را نقب زده و دستش را داخل کرده و ماـل را بگیـرد، در   : هرگاه١٠٦ماده 
صورتیکه مکان این قدر باشد که انسان از راه نقب داخل شده بتواند، قطع دست بر وی الزم مـی  
گردد. اگر مکان کوچک باشد که از راه نقب امکان داخل شدن وجود نداشت، در این صـورت،  

قطع الزم می آید باالتفاق.
ر دزد دستش را در صندوق صراف داخل کند یا در آستین کسی در آرد و ماـل را بگیـرد،   اگ

قطع دست بر وی الزم میگردد. (السراج الوهاج)
: هرگاه مواشی را از چراگاه آنها به سرقت ببرد گرچه چوپان هم در نـزد مواشـی   ١٠٧ماده 

بلکه برای خدمت مواشی اسـت  باشد، قطع الزم نگردد، زیرا چوپان برای حفاظت مواشی نیست و 
درین صورت مال محرز نباشد. اما اگر غیر از چوپان شخصی دیگری هم برای حفاظـت مواشـی   

وجود داشته باشد، قطع الزم می گردد. (ذخیره)
: هرگاه شتری را از قطار دزدی کند، خواه قاید و سایق قطار شتران موجود باشد یـا  ١٠٨ماده 

زیرا قاید و سایق برای حفاظت نمیباشند، در حالیکه حرز وقتی ثابت می نباشد، قطع الزم نمی شود،
شود که محافظ ارادۀ حفظ را داشته باشد و اگر شخصی برای کار دیگری همراه باشد و حفظ بـه  
تبعیت آن حاصل شود، قطع الزم نمی گردد، مگر آنکه غیر از قاید و سایق شخص دیگری نیز برای 

اشد. (ذخیره)حافظت قطار همراه شان ب
: هرگاه مالی در بیابانی دفن باشد و شخصی آن را به سرقت ببرد، قطع دست بر وی ١٠٩ماده 

الزم می گردد. (خزانۀ الروایۀ)
: هرگاه شخصی مال پدر و پدر کالن خود، یا مال مادر و مادر کالن خود، یا ماـل  ١١٠ماده 

اکا، عمه، ماما و خاله خود را از خانۀ شان اوالد خود، یا مال دیگر محرمات، مثل برادر، خواهر، ک
دزدی کند، قطع بر وی الزم نمی آید، مال اشخاص مذکور نسبت به وی مال محرز پنداشـته نمـی   

شود.
اگر مال دیگری را از خانۀ محرمات خویش بدزدد، نیز بر وی قطع الزم نمی گردد.

ست الزم میگردد. (هدایه و فـتح  هرگاه مال ذی رحم خود را از خانۀ غیر، بدزدد بر دزد قطع د
القدیر)
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: هرگاه زن و شوهر مال یکدیگر را دزدی کنند، قطع َید الزم نمی آید، زیرا مال هیچ ١١١ماده 
یکی از آنها بر دیگری محرز نیست. (غایة البیان)

: هرگاه مهمان مال کسی را دزدی کند که او را مهمان کرده است، قطع َید بـر وی  ١١٢ماده 
می گردد، زیرا مال میزبان در حق مهمان محرز پنداشته نمیشود. (هدایه)الزم ن

: هرگاه چند نفر در خانه یی بروند و برخی از آنها دزدی کنند و مال مسـروقه بـه   ١١٣ماده 
مقداری باشد که به هر یک از آنان نصاب سرقت را پوره نماید، بر همۀ آنان قطع َید الزم میگـردد،  

نها یکجا از خانه بیرون آیند و یا پس و پیش همدیگر و بدون توقف. (نهر فایق)برابر است که همۀ آ
: هرگاه در میان دزدان، مجنونی یا طفلی یا معتوه و کم عقلی یا کسـی از اقـارب   ١١٤ماده 

محرم صاحب خانه، وجود داشته باشد، بر هیچ یکی از آنها قطع الزم نمی شود. (نهر فایق)
ه مدعی این طور دعوی کند که: این کس مال مرا گرفته اسـت و  : مستحب است ک١١٥ماده 

نگوید که مال مرا دزدی کرده است، تا آنکه حد دفع گردد. (سراجیه)
: هرگاه مالک مال مسروقه، بعد از دزدی شدن مال خویش، بمیرد، بـه درخواسـت   ١١٦ماده 

ان متوفی حاضر نباشد قطع الزم همۀ وارثان وی، بر سارق قطع َید الزم میگردد. اگر یک نفر از وارث
نمی شود. (محیط السرخسی)

: هرگاه شخصی شخص دیگری را به مطالبۀ همه حقوق خویش به حیث وکیل تعیـین  ١١٧ماده 
نماید و وکیل سارق مال مؤکل خود را دستگیر کند و دزد هم به سرقت مال مذکور به قدر نصاب 

را از وی بگیرد و بر سارق قطع دست الزم نمی آید سرقت اقرار نماید، وکیل میتواند مال  مسروقه 
و در صورتیکه مؤکل بعد از حکم قاضی (به رد مال) حاضر شود، نیز قطع َید الزم نمـی گـردد.   

(محیط السرخسی)
: هرگاه صاحب خانه آواز ندهد تا دزد مال را گذاشته و بگریزد و دزد را بـه قتـل   ١١٨ماده 

می آید. (مغنی)برساند، بر صاحب خانه قصاص الزم
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فصل دوم
در بیان چیزهایی  که از سرقت آن ها قطع َید الزم می آید و بیان چیزهایی  که از سرقت آنها 

قطع َید الزم نمی شود و بیان چگونگی ثبوت سرقت
: هر چیزی که زود خراب شود، مثل شیر، گوشت و میوۀ تر، از سرقت آن ها قطـع  ١١٩ماده 

د. (هدایه)دست سارق الزم نمی آی
: در دزدی میوۀ خشکی که زود خراب نمی شود، مثل جوز و بـادام در صـورتیکه   ١٢٠ماده 

محرز باشد، قطع دست سارق الزم می آید. (السراج الوهاج)
: اگر طعام زود خراب نشود و محرز هم باشد، در سرقت آن قطع الزم مـی آیـد.   ١٢١ماده 
(ذخیره)

که قیمت آن صد درهم باشد، در حالتی دزدی نماید کـه در  : هرگاه دزد، ظرفی را١٢٢ماده  
آن ظرف آب انگور یا طعام سریع الفساد و یا شیر باشد، قطع الزم نمی آید، زیرا اعتبار برای همـان  

چیزی است که در درون ظرف موجود میباشد. (السراج الوهاج)
قطع الزم آید و در دیگری : هرگاه دزد، دو چیزی را دزدی کند که در یکی از آنها ١٢٣ماده 

قطع الزم نگردد، پس ببینند اگر مقصود از دزدی گرفتن همان چیزی باشد که بر آن قطع الزم مـی  
گردد و قیمت نصاب سرقت را داشته باشد، قطع الزم می آید، و اگر مقصود گرفتن همان چیـزی  

واجـب القطـع و دارای   باشد که در آن قطع الزم نمی آید، گرچه همراه آن چیز دیگری  باشد که
قیمت نصاب سرقت است، قطع دست سارق الزم نمی گردد. (محیط)

: هرگاه شخصی صراحی را دزدی کند که قیمت آن به نصاب سرقت برسد و در آن ١٢٤ماده 
آب باشد، قطع الزم نمی آید، اگر آب را نوشیده و بعد ازان صراحی را از حرز بیرون آورد، قطـع  

یه)الزم میگردد. (عتاب
: هرگاه شخصی در قحط سالی، طعامی را سرقت نماید، خواه آن طعام سریع الفساد ١٢٥ماده 

باشد یا غیر آن، محرز باشد یا محرز نباشد، قطع دست بر وی الزم نمیگردد. (ذخیره)
: در سرقت منکرات قطع الزم نمی آید، باالتفاق.١٢٦ماده  

ت بر وی الزم نمی گردد.هرگاه شخصی شراب را سرقت نماید، قطع دس
هم چنان اگر ذمی شراب را دزدی کند نیز قطع بر وی الزم نمی آید. اما اگر شراب را خـورده  
و سپس ظرف آن را که قیمت نصاب  سرقت را داشته باشد، سرقت نموده و از حرز بیـرون آورد،  

قطع بر وی الزم می شود. (ذخیره)
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رقت نماید، بر وی قطع الزم نمی آید. (مغنـی  : هرگاه شخصی شربت و گالب را س١٢٧ماده 
شرح کنز)
: هرگاه شخصی سرکه یا شهد (عسل تا آن گاه که با موم آمیخته اسـت و مصـفی   ١٢٨ماده 

نشده) را دزدی نماید، بر وی قطع الزم می آید. (شرح مجمع البحرین)
قطع الزم می : در دزدی  گندم، جو، آرد و تلخان گندمی، روغن، خرما و کشمش، ١٢٩ماده 

آید و نیز در دزدی اسباب لباس، فرش ها و ظروف آهنی، برنجی و شیشه یـی قطـع دسـت الزم    
میگردد. (السراج الوهاج)

ان، آبنوس، عنبر، وسمه و برگ نیل قطع الزم میگردد. (عتابیه): در سرقت زعفر١٣٠ماده 
نمی آید. (عتابیه): در سرقت حنا، سبزی ها، ریحان تازه، کاه و آب قطع الزم١٣١ماده 
: در سرقت شاخ حیوان و دندان فیل گرچه از آن ها چیزی ساخته باشـند و نیـز در   ١٣٢ماده 

سرقت درختی که آن را از بیخ بکنند گرچه قیمت آن ده درهم باشد، قطع الزم نمی آید. (السـراج  
الوهاج)

طع الزم نمیشود زیرا : در سرقت استخوان شتر اگر از آن چیزی ساخته نشده باشد، ق١٣٣ماده 
استخوان شتر در دار اسالم مباح است، اما اگر از آن چیزی ساخته باشـند، قطـع الزم میگـردد.    

(ایضاح)
: در سرقت صید (حیوانات شکار شدنی) خواه صید وحشی باشد یا غیر وحشـی و  ١٣٤ماده 

خواه صید بحری باشد یا بری، قطع الزم نمی آید. (تاتارخانیه)
: در سرقت حیوانات وحوش و طیور مثل باز، جره، مرغ، سگ، یوز، بط (مرغابی) و ١٣٥ماده 

کبوتر، قطع الزم نمی آید. (تمرتاشی)
: هرگاه شخصی سگی را دزدی کند و در گردن آن سگ طوق طالیی به ارزش صـد  ١٣٦ماده 

درهم باشد، قطع دست بر وی الزم نمی شود. (ذخیره)
طالیی یا نقره یی یا بتی که از طال یا نقره ساخته شده باشـد را  : هرگاه شخصی طبل١٣٧ماده 

سرقت نماید، قطع َید بر وی الزم نمی گردد. اما اگر درهم های را دزدی کند که بر آن ها تمثـالی  
نقش شده باشد، قطع الزم میگردد، زیرا درهم برای عبادت نیست. (جواهر نیرۀ)

(مهره های بازی شطرنج و بازی نرد) را گرچه از طال : هرگاه شخصی شطرنج یا نرد ١٣٨ماده 
و نقره هم ساخته شده باشند، سرقت نماید، قطع الزم نیاید. (محیط)

: در سرقت طنبور، دف و نای و دیگر آالت لهو و لعب، قطع دسـت الزم نگـردد.   ١٣٩ماده 
(السراج الوهاج)
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تی هزار درهمی هم باشد، قطـع  : هرگاه کسی قرآن را بدزدد گرچه بر آن غالف قیم١٤٠ماده 
دست بر وی الزم نمی آید. در دزدی کتاب های فقه، نحو، لغت و شعر نیز همین حکـم اسـت.   

(السراج الوهاج)
: هرگاه کسی جلد کتاب را که قیمت آن به نصاب سرقت برسد و در آن هیچ نوشته ١٤١ماده 

خسی)یی نباشد، سرقت نماید، بر وی قطع الزم می آید. (محیط السر
: هرگاه کسی طفلی را که حر (آزاد) باشد، بدزدد، گرچه بر بدن آن طفـل زیـور و   ١٤٢ماده 

اسبابی به قدر نصاب سرقت هم باشد، قطع الزم نیاید. (هدایه)
: هرگاه شخصی جامه یی را دزدی کند که قیمت آن کمتر از ده درهم باشد امـا در  ١٤٣ماده 

ع الزم نمی گردد. مشروط بر آنکه سارق از موجودیـت  جیب آن ده درهم مسکوک یافت شود، قط
آن ده درهم آگاهی نداشته باشد. در صورتیکه دانسته با همان درهم ها دزدی کرده باشد، قطع الزم 

میگردد.
اگر خریطه، یا کیسۀ و یا جوالی را با اموالی که در داخل آنهاست به سرقت ببرد، قطع الزم می 

شود. (مبسوط)
دزدی کفن از تابوت در قافله قطع الزم نیاید. (کافی): در١٤٤ماده 
: بر کفن دزد، قطع الزم نیاید. (هدایه)١٤٥ماده 
: اگر دراهم، یا دنایر و یا چیز دیگری را از قبـر دزدی کنـد، قطـع الزم نشـود.     ١٤٦ماده 

(السراج الوهاج)
سارق دوم قطـع الزم  : هرگاه کسی مال مسروقه را از خانۀ سارق به سرقت ببرد، بر١٤٧ماده 

نمی گردد، نه به دعوای مالک مال مسروقه و نه هم به دعوای سارق اول. (محیط السرخسی)
: در سرقت هر مالی که سارق در آن شراکت داشته باشد، قطع بر وی الزم نمی آید. ١٤٨ماده 
(التبیین)

رسید و بار دیگر : هرگاه بنابر سرقت یکمال دست سارق بریده شد و مال به مالکش١٤٩ماده 
همان مال را همان کس به سرقت ببرد، دوباره قطع بر وی الزم نمی گردد. (مبسوط)

: قاعدۀ کلی در مسأله یی فوق الذکر این است: تا وقتی که مال مسروقه بـه حالـت   ١٥٠ماده 
از اصلی خود باشد و متبدل نگردد، بار دوم قطع الزم نمی شود. اگر عین مال بدل شود، مثل آنکه

پنبه به رشته (تار نخ) یا از رشته به پارچۀ بافته شده تبدیل گردیده باشد، در این صورت بر سارق بار 
دوم قطع الزم میگردد. (شرح طحاوی)
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: اگر به سرقت یکمال دست سارق قطع شود و مالکش مال خود را بگیـرد و بـار   ١٥١ماده 
وی الزم نمی آید. اگر مال دیگری را یکجـا  دیگر همان مال را همان سارق به سرقت ببرد، قطع بر 

با آن مال سرقت نماید. در این صورت پای دزد، بریده می شود. (ظهیریه)
: هر چیزی که در دار اسالم بی رتبه (بی ارزش) و گرفتن آن مباح باشد در سـرقت  ١٥٢ماده 

آن، قطع دست الزم نمی آید. (هدایه)
مثل دروازه یا کرسی و یا تخت از سرقت آن قطـع  : اگر از چوپ چیزی تیار سازند١٥٣ماده 

الزم می گردد. (محیط)
: اگر دروازه سبک باشد که یک نفر آن را برداشته بتواند و محـرز هـم باشـد در    ١٥٤ماده 

سرقت آن قطع الزم  میگردد. اما اگر به مکان چسپانده باشد، قطع الزم نمی گردد. (التبیین)
قطع الزم می آید.: در سرقت جواهرات، ١٥٥ماده 

هم چنان در سرقت روغن، خوشبویی، مشک، عود، پنبه، پشم، حریر و جامه قطع الزم  می آید. 
(السراج الوهاج)

: در سرقت طال، نقره، مروارید و فیروزه چه به صورت اصلی یعنی مخلوط به سنگ ١٥٦ماده 
ط)و خاک باشد و چه به صورت خالص، به هر صورت قطع الزم میشود. (محی

: در سرقت چوب ساج، نیزه، آبنوس، صندل، زمرد، یاقوت و زبرجـد، قطـع الزم   ١٥٧ماده 
میگردد.
: ثبوت سرقت یا به گواهی گواهان صورت میگیرد و یا به اقرار سارق، اگر به اقـرار  ١٥٨ماده 

باشد، باید قاضی از مدعی علیه بپرسد که سرقت چیست؟ اگر بیان کرد و ماـل مسـروقه حاضـر    
قضاء نباشد از وی پرسان نماید که کدام مال بود و چه مقـدار از آن را گرفتـه یـی؟ در    مجلس 

صورتیکه مال و مدعی حاضر باشند پرسیدن جنس مال مسروقه و مقدار آن ضرور نیسـت. قاضـی   
ببیند که قابل قطع است یا نیست.

پرسیدن مدت ضرور هم چنان قاضی باید بپرسد که چگونه و از کدام مکان گرفته یی؟ در اقرار، 
نمی باشد. این را نیز بپرسد که مال را از کدام کس گرفته یی؟

هرگاه مدعی علیه همه شرایط سرقت را بیان نماید، قاضی به قطع دست وی حکم صادر کنـد.  
(محیط)

: اگر پسر و دختری که صغیر باشند به سرقت اقرار کنند، صحت نمی یابد. (محیط)١٦٠ماده 
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زد به دزدی اقرار کرد و گفت که من مال را از فالن کس دزدیده ام و به این : اگر د١٦١ماده 
ذوالید آن را امانت داده ام یا بخشیده ام و یا به زور از من گرفته است و ذوالید او را تکذیب کند، 

در این صورت بر دزد قطع الزم می شود و قول وی اعتبار ندارد. (عتابیه)
ر نماید که من این مال را دزدی کرده ام و نیمدانم مال از کدام : هرگاه شخصی اقرا١٦٢ماده 

کس است، قطع الزم نمی آید. (ذخیره)
: برای قاضی مستحب است تا به سارق تعلیم و تلقین نماید که به سرقت اقرار نکنـد  ١٦٣ماده 

و قطع الزم نیاید. (ظهیریه)
خود برگردد و حیله یی برای دفع حد : مناسب است که دزد را تعلیم کند تا از اقرار ١٦٤ماده 

از وی پیدا شود.
هرگاه دزد بعد از اقرار، انکار کند، قطع الزم نیاید و اما ادای مال بـر وی الزم مـی گـردد.    

(اختیار شرح مختار)
: هرگاه مدعی دعوای سرقت نماید و اما دزد این طور اقرار کند من مال را گرفته ام ١٦٥ماده 

اقرار نکند) مال الزم می شود و قطع الزم نمی آید. گرچه بعد ازان اقرار کنـد  (یعنی به لفظ سرقت
که من دزدیده ام. (سراجی)

: هرگاه شخصی اقرار به سرقت نماید و سپس منکر شود، قطع بـر وی الزم نمـی   ١٦٦ماده 
گردد، و مال بر وی الزم می آید. (السراج الوهاج)

ر نمایند و بعد ازان یکی از آن دو بگوید که این مال من : هرگاه دو نفر به سرقت اقرا١٦٧ماده 
است، بر هیچ یکی از آنها قطع الزم نمی آید. (محیط)

: هرگاه چهار نفر به سرقت اقرار کنند و سپس دو نفر شان از اقرار خود برگردنـد  ١٦٨ماده 
د برگردد، بر هـیچ  (رجوع نمایند) یا دو نفر به سرقت اقرار کنند و سپس یکی از آنها از اقرار خو

یکی از آنان قطع الزم نمی گردد. (عتابیه)
: هرگاه یک نفر اقرار نماید که من تنها دزدی کرده ام و نفر دیگری بگوید که نـه!  ١٦٩ماده 

من تنها دزدی نموده ام، درین صورت هر کسی را که مالک مال مسروقه، دزد بگوید، قطع بر همان 
کس الزم میگردد. (عتابیه)

: هرگاه شخصی اقرار نماید که من و فالن کس رفیق من متفق شده و مال فالن کس ١٧٠ماده
را دزدی کرده ایم، بر مقر قطع الزم میگردد و به حاضر شدن رفیق وی موقوف نمی ماند. (ظهیریه)

: اگر یک شخص اقرار نماید که من و فالن کس دزدی کرده ایم و او نیز اقرار کند ١٧١ماده 
رار خود رجوع نماید، از مقر اول نیز قطع َید ساقط میگردد. (عتابیه)وبعد از اق
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: هرگاه شخصی بر باالی شخص دیگری دعوای سرقت مال خود را بنماید و مـدعی  ١٧٢ماده 
علیه منکر شود، بر وی سوگند الزم میشود. در صورتیکه از خوردن سوگند نکول ورزد به رد ماـل  

آید. (السراج الوهاج)محکوم شده و قطع بر وی الزم نمی
: هرگاه شخصی اقرار نماید که من مال  فالن کس را دزدی کرده ام، تا زمانی کـه  ١٧٣ماده 

مالک مال حاضر نشود و دعوا نکند، قطع دست بر وی الزم نمی گردد. (منح الغفار)
ه ام، : هرگاه شخصی اقرار نماید که من همراه با این طفل یا با این گنگ، دزدی کرد١٧٤ماده 

درین صورت قطع بر وی الزم نمی آید. (محیط السرخسی)
: هرگاه مدعی دعوای سرقت دوصد درهم را داشته باشد و مدعی علیه بگویـد کـه   ١٧٥ماده 

دوصد درهم را دزدیده ام و سپس بگوید که صد درهم را دزدی کرده ام، در این صورت، قطع بـر  
زم می شود، زیرا رجوع از اقرار دوصد درهم در وی الزم نمی گردد و ادای دوصد درهم بر وی ال

حق مالی است و رجوع از اقرار در حقوق مالی صحت ندارد و اما حد بدان دفع می شود و اقـرار  
صد درهم که مدعی آن را دعوا ندارد، پذیرفتنی و قابل قبول نمی باشد. (فتح القدیر)

و یکی از آن دو اقرار  کند که من و : هرگاه در سرقت، دو نفر مدعی علیهما باشند ١٧٦ماده 
مدعی علیه دوم این مال را دزدی کرده ایم و مدعی علیه دوم نیز اقرار نماید، بر هردوی شان قطـع  

الزم میگردد.
در صورتیکه مدعی علیه دوم انکار کند و بگوید که این مال خود من است، بر هیچ یکـی از آن  

مورد این مال آگاهی ندارم، بر وی قطع الزم نمی گردد و دو قطع الزم نمی آید و اگر بگوید که در
بر مدعی علیه اول که اقرار کرده است، نزد امام ابوحنیفه (رح) و محمد (رح)، قطع الزم می شود. 

(محیط)
–: هرگاه دو نفر مدعی بیایند و هر یکی باالی یک نفر مدعی علیه دعوای سرقت ده ١٧٧ماده 

یند و مدعی علیه اقرار کند که من ده درهم را از این سرقت کرده ام و بار ده درهم شان را اقامه نما
دیگر بگوید که نه از وی ندزدیده ام و بلکه از مدعی دیگر دزدیده ام، درین صورت باید به هر یک 
از آن ها ده درهم بدهد و قطع الزم نمی آید، زیرا که در حق مدعی اول رجوع از اقرار پنداشته می 

حق مدعی دوم اقرار بعد از انکار و این معنی در حق مالی صحیح نیست. (ظهیریه)شود و در
: هرگاه مدعی علیه به سرقت اقرار نماید و مالک مال دعوای غصب را داشته باشد یا ١٧٨ماده 

مدعی علیه به غصب اقرار کند و مالک مال دعوای سرقت را داشته باشد، قطع الزم نمـی آیـد و   
ل الزم میگردد. (عتابیه)ضمان (تاوان) ما
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: هرگاه شخصی به اثر جبر و تهدید به سرقت اقرار نماید، قطع بـر وی الزم نمـی   ١٧٩ماده 
گردد. (عالمگیری)

: هرگاه مدعی علیه (سارق) به سرقت اقرار نماید و سپس بگریزد، تعقیب و گرفتاری ١٨٠ماده 
وی گواهی دهند و آنگاه مدعی علیـه  وی برای قطع دستش جواز ندارد. به خالف آنکه گواهان بر 

(سارق) فرار نماید که باید فی الفور او را گرفتار سازند و دستش را قطع نمایند. (محیط)
: گواهی گواهان اقرار مدعی علیه در حق قطع، قابل  قبول نیست. یعنی اگر گواهان ١٨١ماده 

اما مدعی  علیه منکر باشد و یـا  گواهی دهند که مدعی علیه نزد آنان به سرقت اقرار نموده است، 
خاموشی اختیار کند، قطع بر وی الزم نمی آید. (تاتارخانیه)

: در ثبوت سرقت به گواهان شرط است که هردو گواه، مرد و عادل باشند. گواهی ١٨٢ماده 
زنان به تنهایی شان نه در حق قطع قابل قبول است و نه در حق رد مال مسروقه، گواهی زنان همراه 

د، در حق رد مال مسروقه قابل قبول بوده و در حق قطع مقبول نیست.مر
گواهی بر گواهی دادن (شهادت فرع از شهادت اصل) در حصۀ قطع قابل قبول نیست و اما در 

حصۀ رد مال مسروقه قابل قبول میباشد. (محیط)
زمـانی  : هرگاه ثبوت سرقت به سبب شهادت شاهدان صورت گرفته باشد، قاضی تا ١٨٣ماده 

که عدال شاهدان ظاهر نگردد، حکم به قطع دست سارق ننماید و بلکه وی را محبوس نگهـدارد.  
(محیط)

: هرگاه بعد از دادن گواهی و قبل از حکم قاضی، گواهان مرتد، یا فاسق، یا نابینا یـا  ١٨٤ماده 
اضی و پیش مجنون، شوند، قاضی بر گواهی آنان حکم نکند، اگر در حدود و قصاص بعد از حکم ق

از اجرای آن حکم، حوادث مذکور بر گواهان پیش آید، قاضی باید از اجرای آن حکم خـود داری  
نماید. (محیط)

: مناست است که گواهان این طور گواهی دهند که مدعی علیه مال را گرفته است و ١٨٥ماده 
د از مدعی علیه دفـع  نگویند که سرقت نموده است، یا بگویند که این مال از آن مدعی است. (تا ح

شده بتواند). (سراجیه)
: هرگاه گواهان گواهی دهند که دو نفر با هم متفق شده و مال فالن کـس را دزدی  ١٨٦ماده 

کرده اند و شرایط سرقت را نیز بیان نمایند، اما یکی از آن دو نفر سارق، غایب بـوده و دسـتیاب   
ضر حکم دهد، اگر بعد ازان مدعی علیـه  نشود، در این صورت قاضی به قطع دست مدعی علیه حا

که غایب بود، حاضر شود، قاضی به اعادۀ گواهان حکم نماید. (به گـواهی اول اکتفـا نکنـد.)    
(محیط)
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: هرگاه گواهان در دعوای سرقت گاو، در لَون (رنگ) آن اختالف نمایند، نزد امـام  ١٨٧ماده 
یه قطع الزم میگردد. (کافی)ابوحنیفه (رح) گواهی آنها قبول می شود و بر مدعی عل

: هرگاه مدعی رنگ (گاو مسروقه) را در دعوای خود معـین نمایـد، و شـاهد در    ١٨٨ماده 
شهادتش از آن تخلف کند، شهادت وی باالتفاق پذیرفتنی نیست. (فتح القدیر)

: هرگاه گواهان در جنسیت مال مسروقه اختالف کنند، مثالً یکی بگوید که گاو بود ١٨٩ماده 
دیگری آنرا حمار (خر) بگوید، شهادت شان قابل قبول نمیباشد. (محیط)و

: هرگاه گواهان گواهی دهند که این دزد مال فالنکـس را دزدی کـرده اسـت و    ١٩٠ماده 
صاحب مال از سرقت شدن مال خویش انکار نماید، قطع الزم نمی گردد. (حمادیه)

ن مدعی علیه مال را به سرقت برده است : هرگاه دو نفر شاهد شهادت دهند که فال١٩١ماده 
و دو نفر شاهد دیگر شهادت دهند که فالن مدعی علیه دیگر این سرقت را مرتکب شده است، اما 
مالک مال، بر مدعی علیه اول دعوای سرقت نماید، در این صورت قطع الزم نمی آیـد. (محـیط   

السرخسی)
و هزار درهم معینی را سـرقت نمـوده   : هرگاه گواهان بر شخصی گواهی دهند که ا١٩٢ماده 

است و در نتیجه دست آن شخص قطع گردد. بعد ازان از گواهی خود رجـوع نماینـد، در ایـن    
صورت دیت دست آن شخص بر گواهان الزم می شود.

هم چنان گواهان باید هزار درهم نیز به آن شخص بپردازند، زیرا به سبب گواهی آنـان از وی  
تلف شده است.

م است بر گواهانی که به گواهی آنها قصاص نفس یا قصاص اطراف و اعضای بـدن،  همین حک
اجرا شده باشد و بعد از آن گواهان از گواهی شان رجوع نمایند، یعنـی دیـت الزم مـی شـود.     

(مبسوط)
: هرگاه شاهدان، دو سرقت را بر یک نفر  مدعی علیه، شهادت دهند و دسـت وی  ١٩٣ماده 

هدان از شهادت یک سرقت رجوع نمایند، ضمان (تاوان) دست مدعی علیـه  قطع شود. بعد ازان شا
(سارق) بر شاهدان الزم نمی آید. (عتابیه)

: هرگاه دو نفر بر سرقت شهادت دهند و دست مدعی علیه قطـع شـود و سـپس    ١٩٤ماده 
شاهدان بگویند که این مدعی علیه دزدی نکرده و بلکه شخص دیگری دزدی کرده است. در ایـن  

ورت بر شخص دوم قطع الزم نمی شود و دیت دست مدعی علیه اول بر ذمه شاهدان میباشد.ص
اگر دو نفر شاهدان دیگر بر رجوع شاهدان از شهادت شان گواهی دهند، قبول نمی گـردد و  

دست سارق بریده می شود. (تاتارخانیه)
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لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
ل حساميژباونکی : قضاوتپوه حضرت

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه

فهرست:

فصلنهم
٤٦...............................................................قولدصحابي،لیدلنهم

فصللسم
٤٨..........................................)عتونهیشرنيیمخک( قبلنامنشرعل،یدللسم

٤٨............................................................موخهخهقبلنامنشرعله

نهم فصل
نهم دلیل ، دصحابي قول

سریزه - ٢٤٣
ي چې پیغمبرصلی اهللا علیه وسلم یې لیدلی اوپرهغه یې داصولو جمهور علما، صحابي هغه وک بول

ایمان راوی او له هغه سره یې یوه کافي موده مالزمت اوملرتیا کې وي چې دعرف له مخې پرې 
د صاحب( ملري ) دلفظ اطالق وشي ، لکه راشدین خلفا، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن مسعود او 

له په رسول صلی اهللا علیه وسلم یې ایمان راو او له ده نورکسان چې د سترتن تعالی جل جال
سره یې مرسته وکه او له ده خه یې شرعي احکام واوریدل او پروونویې هدایت وموند .

دپیغمبر صلی اهللا علیه وسلم له وفات وروسته دسترتن تعالی جل جالله د رسول صلی اهللا علیه 
 یې د فتوا صادرولو اوقضاوت مشهور ؤ د خلکوترمنعلم اوفقاهتوسلم هغه له اصحاب چې په

ته اقدام وک او دهغوی فتواوې او قضاوتونه هم مون ته نقل شویدي . اوس آیا صحیح ده چې کولو 
مون دا فتوا وې او قضاوتونه د فقهې له مصادرو خه د یوه مصدر په عنوان وو چې مجتهد پرې 



داسالمی فقهې بنسونه قضاء

٤٧

او، له قرآن ملزم شي ، که چیرې دیوې مسألې په ت، نې یې کوم حکم ونه موند ، سنت او اجماع
په هغه عمل وکي ؟ علماوو د دې پوتنې په واب کې اختالف کی دی .

:د اختالف ای (محل )- ٢٤٤
دصحابي د قول په تاو اختالف ، په مطلقه به ندی ، بلکې په هغه کې په الندې شرحه یوتفصیل 

شتون لري :
د دي چې : د صحابې قول په هغه ه کې چې په رأی او اجتهاد سره نه درک لومی : علما معتق

کیي ، حجت دی . که داقوالو دا نوعه ( ول) د سترتن تعالی جل جالله د رسول صلی اهللا 
علیه وسلم خه پراوریدل کیدو تعبیر او تفسیر کیي نو د سنت له لې یني دي او سنت هم د 

تشریع مصدردی .
دقول د دې نوعي ( ول) په تاو ، دا مثال راوي چې له عبداهللا بن مسعود خه روایت دصحابې 

غوی په نزد له شوی دی چې ویې ویل: دحیض ل ترله  موده  درې ورې ده ، اوهم دا مثال چې ده
 یره معتبرو روایتونو )خه روایت چې دهغه له مخې ، دمهراقل حد ینو اصحابونې دی ، د

) لس درهمه دی .کوچن حصه
دوهم : د صحابي هغه قول چې پرهغه دنظراتفاق شتون لري ، یو شرعي حجت ل کیي ، که په 
دې صورت کې اجماع ده اوهم ، د صحابي هغه قول چې کوم مخالف ورته ونه پیژندل شي 

دی .دسکوتي اجماع له جملې ینې دی ، اوپه سکوتي اجماع  د قايالنو په نزد ، هغه هم یوحجت 
درییم : د صحابي قول پخپله د ده په یریوصحابي باندې الزمي حجت نه دی ، که لیدلي مودي 
چې صحابه وو کله کله هم ، په خپل مین کې دنظر اختالف درلودلی دی اوهی یوه هم بل له خپل 

قول خه په پیرو ملزم کی نه دی.
ینې صادرشوی وي آیا له صحابه وو خه لورم : که چیرې دصحابي قول د ده له رأی اواجتهاد 

١پررا وروسته افرادو حجت دی یانه ؟ اختالف په دې ای کې صورت موندلی دی .

دا قول هم یوشرعي حجت دی او پرمجتهد واجب دی که ینې علما معتقد دي چې:- ٢٤٥
وکه چیرې چیرې یې له قرآن اوسنت او اجماع خه کوم دلیل ونه موند، په هغه دې عمل وکي ا

اصحابوهم دهغه په ت اویوله بله اختالف درلود ، پرمجتهد واجب ده چې دهغوی داقوالو له مینه 
یوقول غوره کي .

او له هغې وروسته.١٨٥ص٢شرح مسلم الثبوت ج-١
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ینې نور علما معتقد دي چې : شرعي حجت نه دی اوپرمجتهد الزم نده چې دصحابي په قول عمل 
وکي ، بلکې پرې واجب ده چې د شرعي دلیل په مقتضا عمل وکي .

د لوم لې استدالل دا دی چې دصحابي په اجتهاد کې دصواب اورتیا والي احتمال خورا زیات 
او دهغه دخطا احتمال یرل دی ، که صحابي دقرآن د نزول شاهد ؤ او دتشریع پرحکمت 
اودنزول پراسبابو وقوف لري ( واقف او آاه دی) او او ده موده دسترتن تعالی جل جالله له 

لی اهللا علیه وسلم سره ملری ؤ او دا چاره له شریعت سره د ده د بلدتیا او په هغه کې رسول ص
دمعانیو دپوهیدو دقدرت د رامینته کیدو سبب شویدی او دا ولې چارې د دې المل کیی چې د 
دوی رأی له دوی خه پرته د نورو له رأیوینې سترې وي او د دوی اجتهاد له دوی خه پرته 

اجتهاد په نسبت صواب او رتیاوالي ته خورا ندې وي .دنورو د 
د دوهمې لی استدالل هم دا دی چې مون دقرآن اوسنت اوهغه دالیلو په پیرو ملزم یوچې دقرآن 
اوسنت نصوصو مون ته په هغوی ارشاد او الروونه کیده او دصحابي  قول د دې هی یوې چارې 

په رأی اجتهاد دخطا اوصواب په معرض کې قرار لري اوپه دې له جملې ینې نه دی او همدارنه ، 
هکله دصحابه اوغیرصحابه ترمین کوم توپیر شتون نه لري ، که ه هم په صحابي کې دخطا احتمال 

خورا ل دی .
زمون په نظر ، غوره رأی دا ده چې : د صحابي قول کوم الزام راوونکی حجت ندی ، خو په هغه 

اوسنت  خه کوم نص او اجماع شتون ونلري اوپه مسأله کې کوم بل معتبر ای کې چې د قرآن
دلیل ونه موندل شي ، د صحابي په قول عمل او دهغه منل یره او زمون دلیوالتیا مورد دی .

لسم فصل
لسم دلیل، شرع من قبلنا( مخکیني شریعتونه )

له شرع من قبلنا خه موخه 
ه ، هغه احکام دي چې سترتن تعالی جل جالله له مون ینې له شرع من قبلنا خه موخ-٢٤٦

ترمخه امتونو لپاره تشریع کي اوهغه پرخپلو پیغمبرانو اورسوالنو نازل کي ترو هغوی یې هم 
دهغو امتونو په مین کې تبلیغ کي .

تاو علمازمون دشریعت سره ددې احکامو دایکې اوزمون په نسبت دهغو د حجیت داندازې په
دنظراختالف لري ، خود علماوو د اقوالو له ذکر کولو خه واندې ، الزم ده چې د نزاع محل( 
ای) جوت شي که شرع من قبلنا و وله ده ، زمون په نسبت دهغو دینو دحجیت په تاو 
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سخ دنظراتفاق شتون لري ، او دینو نورو په هکله دنظراتفاق شتون لري  چې زمون په مورد کې ن
شوي دي اود ینو نورو په باره کې ، دنظراختالف دی .

د شرع من قبلنا ولونه (انواع)
لوم نوعه : کوم احکام چې په قرآن اویا سنت کې راغلي دي اوزمون په شریعت کې -٢٤٧

دلیل شتون لري په دې  چې دا احکام لکه هماغسې چې له مون ینې ترمخه قومونو او امتونو باندې 
ؤ، پرمون هم واجب دي اوپه دې کې هم هی کوم اختالف نه شته چې دشرعي احکامو دا واجب

نوعه زمون لپاره هم ده اوزمون په تاو دهغو شرعي مصدروالی اوحجیت ، زمون په خپل شریعت 
کې دوارد  شویو نصوصو نفس دی ، لکه روژه چې سترتن تعالی جل جالله دهغې په هکله 

االذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون) (دالبقره فرمایي : (یاأیه
آیت ).-١٨٣-سورت

ژباه : ای مؤمنانو! په تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه چې له تاسوخه په مخکنیو خلکو فرض 
شوې وه وتاسې پرهیزاري وکئ .

الی جل جالله په خپل قرآن کې ویلي دي اویا دوهمه نوعه : هغه احکام چې سترتن تع-٢٤٨
دخدایتعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم هغه په خپل سنت کې ذکرکي دي اوزمون په 
شریعت کې یودلیل شتون لري په دې چې دا احکام زمون په مورد کې نسخ شوي دي، یعنی 

کام زمون په مورد کې مشروعیت دپخوانیو امتونوپورې خاص ؤ ، علما دنظراتفاق لري چې دا اح
يَّۡطَعُمٗهۤ َطاِعٍم اُۡو َماۤ اَِجُد قُۡل (نلري ، لکه د دې آیت په يرچې فرمایي : 

ۡسُفۡوًحاَدًمااَۡو َمۡيَتًة اَۡن  اۡضُطّرَ بِٖه اُِهّلَ ِفۡسًقاۡو اَ ِرۡجٌس فَِانَّٗه اَۡو ّمَ
﴾۱۴۵﴿ٌر اٍد  فَِاّنَ َربََّك َغُفۡو ّوَ بَاٍغ 

ۤ َو الَۡبَقرِ ِمَن َو ِذۡي َهاُدۡواَن  َحَملَۡت َماا
داالنعام﴾۱۴۶﴿َن ِانَّا لَٰصِدقُۡو َو بَِبغۡ ٰذلَِك بَِعۡظٍم اۡخَتلََط َمااَۡو اَِو 

ورته ووایه (ای محمده ) هغه ه چې ماته وحي کی -ژباه :آیتونه )-١٤٦-١٤٥-سورت 
په کې نه ورم چې په خوونکي حرام شوي وي مر که مرداره یاتویې شوې وینه یا شوي داسې ه

د خنزیرغوه وي نو دابیشکه پلیت دي یا ناروا ذبیحه  وي چې د خدای نه سوا دبل چاپه نوم حالل 
کی شوی وي ، نووک چې مجبور کی شي په داسې حال کې چې باغي اوله خپل حده 
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ستاپروردار دهغه په خولو یر بخونکی اورحم واالدی . او په هغو تیریدونکی نه وي نوبیشکه
کسانو چې یهودان ؤ مون نوکان واالحیوان پرې حرام کي ؤ دغوا اوپسه ، بیامووازده ( وازه ) 
پرې حرامه کې وه ، مر هغه واز ده حرامه نه وه چې په شاپورې یې سری اونتی وه یا یې په 

، یایې په هوکي پورې نتې وه دا ول مون دوی ته د نافرمان له کبله کولمو پورې نتې وه
سزاورکې وه او بیشکه مونصادقان یو.

همدارنه ددې حدیث په یر چې دسترتن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم فرمایي : 
حالل شوي دي اوله ماینې (  احلت لی الغنائم ولم تحل الحدقبلی ) ژباه : ( غنیمتونه زما لپاره 

 ي چې آيت د هغه شیانو پرتحریم داللت لري چې زموناندې دهیچا لپاره حالل نه ؤ ) لیدل کیو
لپاره حرام نه دي بلکی حالل دي او حدیث دمسلمانانو لپاره  دغنیمتونو پرحالل والي او د پخوانیو 

امتونولپاره دهغو پرنه حاللوالي  داللت کوي .
په قرآن اونه دپیغمبر په سنت کې ذکرشوي نه دي ، علما ه نوعه : کوم احکام چي نه درییم-٢٤٩

د نظراتفاق لري چې د احکامو دانوعه زمون لپاره کوم شریعت نه ري ( مشروع نه دي ) .
لورمه نوعه : هغه احکام چې دهغوی په باره  کې د قرآن یا سنت نصوص وارد شویدي خو -٢٥٠

سیاق خه کوم دلیل زمون په نسبت د دې حکم پربقا، یانه بقا شتون نلري ، د دې  نصوصو له 
ۡفَس اَّنَ ِفۡيَهاۤ َناَكَتۡب َو (بلکه د دې آیت په یرچې فرمایي :  ۡفِس الّنَ ۡ َو بِالّنَ َو ال

ّنَ بِاَو َو  )آیت-٤٥–( دالمائده سورت )ِقَصاٌص َو الّسِ
ژباه : او په ( تورات ) کې مون پردوی باندې الزم کي ؤ چې نفس په نفس سره قصاص کیي ، 
ستره  په سترې سره ، پوزه په پوزې سره ، غو په غو سره ، غا په غا سره او پونه په پونو 

سره ).
ول) اوزمون په نسبت دهغې دحجیت په مورد کې دی چې علما دنظر اختالف لري د دې نوعې (

: له احنافو خه یني ، دهغه په حجیت قایل شوي دي ، معتقد دي چې :
زمون دشریعت یوجزء ل کیی خو نورمعتقددي چې دازمون لپاره شرعي نوعه نه ري ، اوهره 

١یل لري .له دخپل مذهب د تائید لپاره ینې دال

حق دا دی چې دا اختالف کوم اهمیت نه لري ، که چې په عمل کې کوم اختالف پرې نه -٢٥١

او له هغې وروسته  ، شـرح  ١٨٦ص٤او له هغې وروسته ، االمدی ج١٣٢و.  : المستصفی ص -١
، التلویح ٧٢٤ص٥، االحکام ، ابن حزم ج١٩٣، المسودة ، ص ١٨٥-١٨٤ص ص٢مسلم الثبوت ج

.١٦ص٢والتوضح ج
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مترتب کیي نو د پخوانیو شریعتونو له احکامو ه هرحکم چې په قرآن یا سنت کې وارد او 
مونته نقل شوی دی ، زمون په شریعت کې هرومرو زمون په حق کې دهغو پرنسخ یا ابقا ینې

دالیل شتون لري ، که د نسخ یا ابقا دلیل د کوم نص په سیاق کې راغلي وي چې د پخواني شریعت  
حکم یې نقل کی دی او که هغه دلیل دقرآن یا سنت د نصوصو په بل  ای کې وارد شوی وي . 

د اوس په دې ای کې ، د مثال په توه دخپل قول د تائید لپاره ذکرکوو چې په مخکیني آیت  یعنی
، زمون له شریعت په آیت کې ذکرشوي ول احکام)(

خه په ينو دالیلو، زمون لپاره هم ثابت شوي دي ، که یني خلک دا ادعا لري چې په پونو( 
له مون خه د پخوا امتونو لپاره جراحاتو) اوغیوکې قصاص زمون لپاره شرعي نه دی او یوازې 

شرعي دی نو پرمون الزم نه دی ، خو دا خبره  یومحض توهم دی اوپرهی دلیل او کوم برهان 
مبتني نه ده ، که چې علما دنظر اتفاق لري چې د دې آيت احکام زمون په حق کې هم ثابت او 

مذاهبو فقهي کتابونه مطالعه  جاري دي اوزمون دشریعت یوجزء دی اوهروک چې دمختلفو فقهي 
کي په هغو کې به دنفس  اوله نفس خه دل دقصاص په تاو یوخاص باب وویني اوله دې کبله ، 

دا حکم ، له هی کوم اختالف پرته ، زمون په مورد کې هم ثابت  دی .
احکام چې امام شافعی رحمه اهللا د دې آیت په باره  کې وایي : ( سترتن تعالی جل جال له کوم

ۡفَس اَّنَ ِفۡيَهاۤ َناَكَتۡب َو پخپله پریهودو واجب کي ، ذکرکي اوفرمایي ، ( ۡفِس الّنَ َو بِالّنَ
 ۡ نه وینم چې په دې امت کې قصاص هم ، او زه په دې هکله کوم اختالف.....) ال

یهودو) په مین کې حکم ؤ ، اوهم چې ، له هماغسې دی چې خدای (ج) نقل کی د تورات داهل( 
دې سره کوم مخالفت ونه موند له مسلمانانو ینې د دوه آزادو کسانو په مین کې قصاص ، په نفس 
اوله هغه خه ل ، یعنی هغه پونه وي چې کوالی شو دهغو قصاص پرمجنی علیه  دجنایت د وقوع 

١ته ورسوو ) .له محل ینې دجاني فرد له  تلف کولو پرته ، سر

له ابن قدامه خه د ( المغنی ) په کتاب کې هم راغلي دي : ( مسلمانان اجماع لري له نفس خه 
ابن کثیر هم دآیت په ٢په ل کې هم ، قصاص په هغه صورت کې چې ممکن وي ، اجرا کیي ) 

٣موجب پرعمل اجماع ذکر کیده .

٢٨١-٢٨٠ص ص١احکام القرآن ، شافعی ج-١
.٧٠٣-٧٠٢ص ص٧ج المغنی -٢
٦٢ص ٢تفسیر ابن کثیر ج-٣
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انو او موافقانو د دواو لو د رأی له مخې ، د نو زمون لپاره ، د پخوانیو دشرع حجیت د مخالف
دې آیت احکام زمون په حق کې هم حجیت لري ، لوم له دخپل مذهب پربنس پرې استدالل 
کوي ، خو د دوهمې لې استدالل پرې په دې خاطردی چې زمون په شریعت کې زمون په نسبت 

جملې خه الندیني موارد دي :دهغه پرحجیت ينې دالیل شتون لري او د دې دالیلو له
لومی : سترتن تعالی جل جالله فرمایي : ( کتب علیکم القصاص فی القتلی ) ( دا لبقره سورت 

آیت ) .ژباه : پرتاسو باندې په وژلیو کې قصاص فرض شوی دی .- ١٧٨-
دعمد قتل همدارنه ، په سنت کې راغلي دي : ( والعمد قوداالأن یعفو ولی القتیل)  ژباه :

مجازات قصاص دی ، مر دا چې دمقتول ولي قاتل عفوه کي ) اوپه بل حدیث کې راغلي دي : ( 
من قتل له قتیل فهو بخیرالنظرین اما أن یفتدی واما أن یقتل) . ژباه : که چیري یووک په عمدی 

خه دیت توه ووژل شو، ولي یې کوالی شي له دې دوو الروینې یوه غوره کي : یاله قاتل
واخلي او هغه آزاد کي اویا داچې  قصاص  یې کي ) ، لیدل کیي چې دا نصوص په صراحت 
سره په عمد قتل کې د قصاص پروجوب داللت لري او په قتل کې قصاص هم په نوموي آیت کې له 

وارد شویو احکامو ينې یودی .
اوغا په ت او په یوه ١د پونودوهم : دسترتن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم

. خه عفوه ک خو مجنی علیه ، جاني له قصاص ، ٢ماجرا کې په قصاص حکم ورک

درییم : د سترتن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم خه روایت دی چې ویې فرمایل : 
–قتص أو یأ خذالعقل أی: جراح فهو بالخیاربین احدی الثالث : اماأن ی-( من أصیب بدم أو خبل

أویعفو) ژباه : ( که چیرې یو وک دنفس دقتل یا دغي له پرې کیدو سره مخامخ –أی : الدیة 
شو، د درې یزونو ترمینه مختاردی : یادا چې قصاص  واخلي ، یادیت واخلي اویا جاني عفوه 

٣کي ) .

ي اۡعَتٰد َماِل بِِمۡث ِه فَاۡعَتُدۡو ُكۡم لَۡي َتٰد لورم : سترتن تعالی جل جالله فرمایي : 
آیت ) .ژباه : نوکه وک په تاسو باندې تیری وکي  بیا تا -١٩٤–دالبقره سورت )ُكۡم 

سو هم هماغسې تیری پرې وک
نفس ) علما وایي : په نفس او له نفس خه په ل ، کې قصاص چې د ( کتبنا علیهم فیها أن النفس بال

٩أوقضیة الرسول، شیخ عبداهللا بن محمد بن فرج ، ص -١
١٣هماغه ، ص-٢
٧ص٧نیل االوطار، شوکانی ج-٣
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١په آیت کې وارد شوی دی ، د دې آيت ترالندی مندرج دی 

په یادوشویو مطالبو سره روانه کیي چې د قصاص د آیتونو احکام چې له مون ینې پرواندنیو 
امتونو لپاره تشریع شویدي ، په هغه دالیلو سره چې زمون په شریعت کې راغلي دي ، زمون پرحق 

کې هم ثابت دي . 
نوربیا

١٣٥-١٣٤ص ص١، المستصفی ج١١٩ص٤االمدی ج-١
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مطلب دوم
مراحل مختلف وضع قانون

این مراحل منحصر به قانون عادی می باشد :
بـه کهشودمیدادهرعیتبهپادشاهازییهدیهصورتبهگاهی–دستور–نون اساسی اما قا

واسـت، آورالـزام ملتوشاهازهریکبرآناحکاموگردیدهصادرویسویازامریشکل
تی بدست می آید که آن را مجمع ملی می نامند.  نیابهیأتعملنتیجهدراساسیقانونهمگاهی

ن اساسی به شکل هدیه از پادشاه باشد در این حالت قانون وفق نظریه فیلسوف هوبز لهذا اگر قانو
دست آمده، و اگر این قانون بر شاه نیز الزام آور باشد، وفق نظریه فیلسوف لوک بوده، و اگـر  یه 

فیلسوف روسو می باشد، که در گذشته ۀقانون اساسی از مجمع ملی صادر شده باشد متوافق با نظری
ن آراء اشاره شده است. و قانون صادر از هیأتهای قانونگذاری فرعی به حسب تنـوع هیـأت   به ای
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صادر کننده است، زیرا گاهی این قوانین از سوی قوه اجرائیه صادر می شود که به مقتضای تفویض 
صالحیت از قوه مقننه به قوه اجرائیه است که قوانینی را در موضوعات معین صادر کند، و گاهی هم 

ینچنین قوانین از سوی ادارات و مجالس نیابتی صادر می شود. و هریک از قانون اساسی، و قـانون  ا
های صادره از هیأتهای قانونگذاری فرعی در صدور آن نیازی به مراحل متعدد ندارد، زیـرا هیـأت   

د.معلومی قانون را وضع کرده و به شیوه های عادی شناخته شده این قوانین را به نشر می رسان
عبارتکهمیگذردمرحلهپنجازعادةً–پارلمان–اما قانون صادر از هیأت اساسی قانون گذاری 

١.نشروتوشیحتصدیق،گیری،رأیمقدماتی،مرحلهازاست

بدین ترتیب این گامها را به دو مرحله اساسی تقسیم می کنیم که سه مرحله مقدماتی، رای دهی، و 
گذاری بوده، و دو مرحله توشیح، و نشر قانون به عهده قوه اجرائیه مـی  تصدیق به عهده نهاد قانون

باشد.  
مراحل قانونگذاری :

: این مرحله از قانونگذاری عبـارت از فعالیتهـای هیـأت    -قانونتدارک–مقدمات-١
مختصی است که کار وضع قانون مطلوب را آغاز میکند، و گاهی هم این هیأت به کمک تخنیکـی  

تواند قوانین معینی را صادر کند " یمند می باشد. و در بعضی از حاالت فقط نهاد معینی مخارجی نیاز
همانند قوانین متعلق به مالیات جدید که فقط از اختصاص شورای نماینده گان بوده، که مجلس سناء 

تا بـرای  میگزارددر آن سهمی ندارد ". و این طرح قانون در داخل مجلس از کمیسیونهای مربوط 
ارائه آن بر مجلس آماده گردیده، و به مرحله وضع قانون برسد.  

: اعضای مجلس نیابتی طرح قانون را بررسی کرده، و با آماده شدن آن بـرای  دهیرأی-٢
رأی گیری از مجلس به اتاق دوم پارلمان فرستاده می شود.  

در صـورتیکه  و پس از آنکه از کمیسیونهای مربوط گذشت بر عموم مجلس ارائه می شـود، و 
، و نقش رئیس دولت باقی می مانـد  می یابدمجلس آن را پذیرفت نقش پارلمان در وضع قانون پایان 

که خود مرحله سوم قانونگذاری است.  
تصدیق رئیس دولت بر قانون به اعتبار عضویت آن از قوه مقننه است، و هرگاه -:تصدیق-٣

د قانون جدید تولد می شـود، و  که قانون از ســـوی رئیــس دولــت تصــدیق شــ
ایـن درونـدارد راقـانون برتصدیقحقدولترئیس–فرانسه–در بعضی از کشورها همانند 

ورد تطبیق قرار گیرد. نشر قانون برای نافذ شدن کافی نیست بلکه باید مدتی پس از نشر شدن م-١
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پارلمان صاحب قانون وضعی است، و به مجرد آنکه مجلس دوم طرح قانون را پذیرفت تنهاصورت
قانون جدید تولد می شود.  

اجرائی قانون :لۀمرح
مأموریت قوه مقننه " پارلمان و رئیس دولت " با تصدیق قانون پایان یافتـه، و  صادر کردن قانون :

مأموریت قوه اجرائیه با صادر کردن قانون آغاز می شود. زیرا قانونی که با موافقت پارلمان و رئیس 
و کارت تولد آن نوشته پیدا می کند، باید با صادر کردن آن مشروعیت وجودی می یابددولت تولد 

البته صدور قانون از سوی قوه اجرائیه نتیجه حتمی نظریه جدایی کامل میان قوا می باشد، زیرا شود،
قوه مقننه حق ندارد قوه اجرائیه را به اجرای قانون مکلف کند، همچنانکه افراد قوای اجرائیه اوامـر  

طرف رئیس قوه خود را از قوه مقننه دریافت نمی کنند، از این جهت ضروری می نماید که قانون از 
اجرائیه صادر شود. لهذا رئیس دولت دارای دو نقش است، نقشی که آن را در وضـع قـانون بـا    
تصدیق بر آن ایفا کرده، و نقش اجرائی مستقلی که آن را از طریق صادر کردن قانون جدیـد ایفـا   

میکند.
. و در بعضـی از  اما عمالً رئیس دولت هر دو نقش " تصدیق و اصدار " را همزمان انجام میدهـد 

کشورها قانون اساسی ملزم میکند که رئیس دولت قانون راطی مدت معینی صادر کند، همانند قانون 
علـی –آن آورده است. " رئیس جمهور ملزم است که طی یک مـاه  ٧اساسی فرانسه که در ماده 

کـرده موافقتقانونطرحبرکهپارلمانیاتاقرئیسآخرینسویازآنارسالوقتاز–االکثر
صـورت ایـن دروگردد،قانوناصدارخواهانعجلهبامیتواندپارلمانوکندصادرراآناست
نظر را در ظرف سه روز صادر کند. و در بعضی از قـوانین اساسـی   موردقانونبایدجمهوررئیس

درطشـر ایـن وجودسببشایدو. نداردوجودقانونکردنصادربرایمدتی–مصر–همانند 
مـی  حتمیقانونتصدیقمصراساسیقانوندرکهگرددبرآنبهمصردرآنوجودعدموفرانسه

رعکس قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهور دارای نقش ب. شودمیانجاماصدارباهمزمانوباشد
قانون گذاری " تصدیق " نبوده، و کار آن منحصر به صادر کردن قانون است.

نشر قانون :
ادر شدن قانون برای تطبیق آن کافی نیست، بلکه باید مفاهیم آن به علم مردم برسد، تا با قانونی ص

نا شناخته رو به رو نشوند، و از آنکه رسانیدن قانون جدید به همه افراد ممکن نیست نشـر کـردن   
ین چـه  قانون به جای رسیدن علم فردی جایگزین می شود، و کار نشر قانون برای همه انواع قـوان 

قانون اساسی، چه قانون عادی، و چه هم قوانین عرفی از اوان بوجود آمدن قانون کار معروفی است، 
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تا آنکه در حاـل  ١و اختالف نحوۀ نشر به حسب زمان و مکان و متوافق با پیشرفت مدنیت است.
حاضر نشر قوانین از طریق " جریده رسمی " صورت میگیرد.

ـ نشر آن درهم می آمیزد بگونه ۀصادر کردن قانون و مرحلۀحلبا درنظرداشت آنکه گاهی مر ی ی
٢٦که بسیاری از نویسنده گان میان این دو مرحله به چندان فرقی قایل نمیشوند و به نـص مـاده   

قانون اساسی مصر استدالل میکنند که گفته است " با صادر شدن قوانین از سوی شاه بر همه انحای 
رد، و صادر شدن با نشر آن در جریده رسمی می باشد ". گذشته از آنکه مصر مورد تطبیق قرار میگی

صدور و نشر قانون همزمان صورت میگیرد. زیرا در ماده اخیر قانون چنین تصریح میشـود " امـر   
و به عنوان قانونی از قـوانین  درسمی منتشر گردۀمیکنیم که این قانون پس از مهر دولت در جرید

دولت تطبیق شود ".  
ما از نگاه نظری باید میان این دو مرحله تمییز داد، که در مرحله اصدار قانون هدف از آن اثبات ا

وجود قانون به شکل رسمی است، در حالیکه هدف از نشر قانون انجام کار مادی و رسانیدن آن به 
علم افتراضی مردم است.  

است و هیچ نوع آگهی دادن و اعالن از وجود قانون جدید از طریق جریدۀ رسمی یک امر حتمی
از وجود قانون با آن برابر نمی باشد، و در صورتیکه قوه اجرائیه بخواهد در حاالت عاجل با شـیوه  

وردها ویا توزیع آن به بیشترین افراد، و اعالن های رادیـویی از  بهای مختلف همانند نصب آن در بل
٢است .وجود قانون آگهی دهد بازهم نشر آن در جریدۀ رسمی واجب

گفتنی است که علم مردم به وجود قانون جدید زمانی افتراض می باشد که قانون در جریده رسمی 
هم تا آغاز تطبیق بگذرد، که با گذشت شدهمنتشر گردیده و مدت زمانی را که در خود قانون تعیین 

ادعـاء کنـد از   زمان تعیین شده قرینه بر وجود علم مردم بوجود آمده، و پس از آن کسی نمیتواند 
وجود چنین قانونی مطلع نبوده است که البته این نوع تذرع را فقهاء قاعده " جهل به قانون " نامیده 

اند که جزئیات آن بگونه ذیل توضیح می یابد.  

در اثنای انقالب کبیر فرانسه نشر قوانین از طریق خوانش آن در میدان های عمومی بود، که برای آگهی -١
ی از آن ی، و گاهی هم نسخه هامی نمودنددادن از خوانش نصوص قانون مردم را با نواختن طبل و بوق مطلع 

را به دیوار ها نصب میکردند. 
ب صدور حکمی از محکمه ابتدائیه اسیوط مبنی بر آنکه والیها، و مدیران اجرایـی میتواننـد   از این سب-٢

درحاالت استعجال لوائحی مرتبط به صحت عامه " بهداشت " را صادر کرده و از روز دوم پس از اعالن و 
ست آوردن تاوان ده چسپانیدن آن در بلبوردها مورد اجراء قرار دهند و با اتخاذ چنین اجراء اتی کسی حق ب

را ندارد این حکم محکمه منتقض بوده و ایراد طعن بر آن حتی در پیشگاه محکمه تمیز ممکن است. 
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:باشدنمیعذرقانونبهجهل–قاعده 
فق نص قـانون  در صورتیکه قانون جدید از مراحل سابق گذشته و مدت زمان آگهی دادن از آن و

وجود می آید که مردم از وجود قانون جدید مطلع گردیده و پـس از آن  ه ی بیهم سپری شد قرینه 
آنبـر مبنی–نیستعذرقانونبهجهل–جهل به قانون از کسی پذیرفته نمی شود. و این قاعده 

نون بـه  قایدنرسانزیرا. باشدنمیآنوسعدردیگراستکردهآنچهازبیشگذارقانونکهاست
علم هر فرد از افراد جامعه محال است، گذشته از آنکه باید زمانی باشد که فرض شود حـاال همـۀ   
مردم از وجود قانون مطلع شده اند و این علم افتراضی است که دروازه عذر جهالت را بسـته و در  

افق میان وجوب تطبیق غیر آن هیچ گاه ممکن نیست قانون تطبیق شود. لهذا قانونگذار برای ایجاد تو
و ضرورت علم مردم از نشر قانون در جریده رسمی، و تعیین میعادی تا هنگام تطبیق کـار گرفتـه   

این قرینه " علم افتراضی " را مراعات میکنند.  ،است و همه محاکم مصر و جهان
نه هم عـذر  از هیچ بیگانه نپذیرفته و ،لهذا محاکم مصر ادعای جهل به احکام قانون این کشور را

شهروند مصری را می پذیرد که بگوید به دلیل نبودن به سرزمین مصر از وجود چنین قانونی مطلـع  
نبوده است. و این تشدد قضاء در مردود دانستن " جهل به قانون " به هدف تطبیق قانون و استقرار 

امور و مراکز قانونی می باشد.  
force" –قـاهره قوۀ–اء دارد که حالت یاد آوری می شود که این قاعده فقط یک استثن –

majeure  همانند حاالت سیالبها، و قطع روابط مواصالتی، ویا حاالت جنگی است که بعضـی "
قـوه –از مناطق را معزول کند، که در این حاالت قانون مورد تطبیق قرار نمیگیرد، زیرا در نتیجه 

ود قانون است به آنان نمی رسد.  وجبهدممرعلمحصولراهیگانهکه–رسمیجریده–قاهره
:مالحظه

زیـرا  ،قابل مالحظه است که فرضیه قرینه علم به قانون جدید منحصر به قوانین نظام عمومی است
، و ادعای جهل به قـانون از آنـان   کندفقط در همین حالت است که باید همۀ مردم آن را مراعات

فسیر کننده ویا مکمل اراده متعاقدین، رأی راجح برآن است پذیرفته نمی شود، اما در مورد قوانین ت
١که افراد میتوانند به عدم علم خود به قانون جدید در پیشگاه محاکم استدالل کنند. 

در سطور ذیل مقصود از قواعد قانونی آمره و قواعد قانونی مفسره و مکمل ارادۀ متعاقدین را توضـیح  -١
میدهیم :

یم می شود ممکن است به قواعد قانونی آمره و مکمله آنچنانکه قانون به اقسام قانون عام و قانون خاص تقس
و مفسره نیز تقسیم شود. و نظر به آنکه در بسیاری از موارد به این نوع تقسیم اشاره میشود، ترجیح دادیم 
تا غرض فهم مبتدئین علم قانون و ایجاد ارتباط منطقی با موضوعات کتاب به توضیح این تقسیم نیز بپردازیم:
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:قوانین آمره
قوانین آمره عبارت از مجموعه قواعد الزام آوری است که افراد نمیتوانند از احکام آن مخالفت کنند، نظر به 
آنکه این قوانین به هدف حمایت نظام و آداب عمومی وضع شده است. و قبل از آنکه در مورد نظام عمومی 

قانون بودیم یادآور شدیم که هـر  و آداب صحبت کنیم یاد دهانی میکنیم آنگاه که در صدد بیان خصایص
قاعده قانونی باید الزام آور باشد، نه تنها این، بلکه ویژگی الزام از مهم ترین ویژگیهای قاعده قـانونی مـی   

یم که قوانین الزام آوری وجود دارد که مرتبط به نظام و آداب عمومی است، و یباشد. پس چگونه حاال میگو
دست میدهد ه سر و مکمل اراده متعاقدین است، که نا گذیر چنین تصوری بقوانین دیگری وجود دارد که مف

که گوئیا این نوع دوم از قوانین الزام آور نمی باشد ؟ 
در پاسخ به این سؤال گفته می شود : همه قواعد قانونی الزام آور است، اما نسبت به درجه و سطح الزام به 

از احکام آن مخالفت کنند که البته این مجموعه قواعد مرتبط قواعدی تقسیم می شوند که افراد  حق ندارند
به نظام و آداب عمومی اند، و در مقابل قواعد قانونی وجود دارد که با الزام آور بودن آن افراد حق دارند از 

، و در احکام آن تعدیل کنند، زیرا این قواعد به نظام و آداب عمومی مرتبط نمی نمایندموجبات آن مخالفت
این گونه قوانین عمل کردند موجبات آن الزام آور است که البته این به پس اگر متعاقدین وفق احکام ،باشد

مجموعه قواعد قانونی قواعد مفسر و مکمل ارادۀ متعاقدین نامیده می شود. 
ارتبـاط آن  لهذا آنچه که میان این دو نوع قوانین تمییز میدهد همان ارتباط به نظام و آداب عمومی ویا عدم 

نظام عمـومی و آداب  –مفسرهوآمره–می باشد. پس هرگاه که ضابطه فرق میان این دو نوع از قوانین 
الزم است که نخست مفهوم نظام و آداب عمومی را بشناسیم :،عمومی باشد
:نظام عمومی

ا نظام عمومی را به عنوان هرگاه به قوانین فرانسه ویا مصر مراجعه کنیم خواهیم یافت که مبدأ عدم مخالفت ب
قانون مدنی فرانسه آمده است " اتفاق خصوصی در مخالفت با قواعـد  ٦مبدأ ثابتی شناخته اند که در ماده 

الئحه ترتیب محاکم ملی مصر آمده است ٢٨قانونی متعلق به نظام عمومی جایز نیست " همچنانکه در ماده 
ی متعلق به نظام عمومی و آداب عمومی باطل اسـت ". و  " هر توافق خصـوصی در مخالفت به قواعد قانون

اگر قانون گــذار هم        میتوانسـت از راه وضـع قواعد قانونی در تعیین مفهوم نظام و آداب عمومی 
به ما افاده میکرد کار شناخت این دو مفهوم آسان می شد، زیرا میتوانستیم که در شناخت حـاالت آداب و  

ه خالی کـرده، و  شانآنازهم–قانونگذار–قانون مراجعه کنیم، کاری که مشرع نظام عمومی به نصوص
در بسیاری از قوانین این موضوع بیان نشده است. پس با این همه در هم آمیخته گی چگونه میتوان رابطـه  

قواعد قانونی با نظام و آداب عمومی را شناخت ؟
ومی منحصر به تثبیت، و عدم تعیین حاالت آن می باشـد؛  پس هرگاه که موضع قانونگذار از مسأله نظام عم

بگونه ذیل توضیح دهد :،در اینجا فقه سعی کرده است در شناسائی این مبدأ و روشن کردن آن در اذهان
میتوان از نظام عمومی تعریفی را به دست داد که عبارت است از : هر آنچه که مرتبط است بـه منفعـت   

چه منفعت سیاسی باشد همانند اکثریت روابط قوانین عمومی یا اجتماعی هماننـد  عمومی نظام علیای جامعه 
قوانین جزائی و آنچه متعلق است به احوال خانواده، و حاالت مدنی اشخاص یا اقتصادی هماننـد قواعـد   



مصادر قانون قضاء

٦٠

ه قانونی متعلق به حمایت ملکیت و قواعد آزادی رقابتهای مالی برای همه گان ویا اخالقی که مرتبط است ب
قواعد آداب عمومی و گوئیا که قواعد آداب عمومی هم در تعبیر نظام عمومی وارد می شود.

یم کـه  یپس هرگاه توانستیم منافع اساسی مورد حمایت قانون را در  این چهار بخش وارد کنیم میتوانیم بگو
اه وارد کردن ایـن  هار بخش جایز نمی باشد. پس هرگچتوافق افراد بر مخالفت از قواعد قانونی حامی این 

منافع در نص قانونی ممکن نبود تطبیقاتی از نظام عمومی را یادآور می شویم که این مبدأ را در اذهان روشن 
کند :

الف ) روابط قانون عام که همه در نظام عمومی وارد است :
ام عمـومی وارد  : هر آنچه متعلق به قانون اساسی و حقوق و آزادیهای عمومی می باشد در نظقانون اساسی

بوده که توافق بر مخالفت آن جائز نیست. لهذا هیچ گونه توافقی که براساس آن شخصی از حق انتخـاب  
خود در مقابل مبلغی از پول تنازل داده جائز نمی باشد، همچنانکه هرگونه توافقی که شخص را از باورهای 

دینی ویا اختیار مذهب سیاسی وی مقید کند باطل است.
، و براساس آن هیچ مأمور میروداز نظام عمومی به شمار است،: هرآنچه متعلق به قانون اداری داریقانون ا

سپرد، ویا از آن بهره برداری شخصی کند. بدولتی حق ندارد براساس توافق وظیفۀ خود را به شخص دیگری 
دادن مالیات عفو کند باطل : برمبنای عمومیت قانون های مالی هرگونه توافقی که شخصی را از قانون مالی

جبـری قیمتتعیینصورتدرطالنقدبه–کاریبده–همچنانکه هرگونه توافق بر پرداخت قرض است
.باشدمیباطل–اسکناس–نوتبانک

: که بر اساس آن هرگونه توافقی برای مرتکب شدن جنایتی در مقابل مبلغی از پول باطل است. قانون جزاء
بر اساس قواعد متعلق به نظام قضاء حق دادخواهی در پیشگاه قضاء از نظام عمومی می باشد، : نظام قضائی

لهذا هرگونه تنازل دادن از آن " جز در حاالت قانون " حکمیت " باطل بوده و هیچ گونه توافقی در مخالفت 
جائز نیست.،به قواعد اختصاص قضائی که ملحوظ آن تحقیق منفعت عمومی باشد

ابط قانون خاص :ب ) رو
: همه روابط احوال شخصیه از آنکه خانواده اساس جامعه است مرتبط بـه منـافع   شخصیهاحوال–اول 

احکام آن ثابت بـوده و  ،عمومی است. زیرا هر آنچه متعلق به حالت مدنی و اهلیت، ازدواج و طالق است
ویا به اعداد کندبیش از چهار زن ازدواج نباید به آن دست یازید و از آن است که فرد مسلمان نمیتواند با 

طالق افزوده، و نه هم هیچ قاصری قبل از بلوغ میتواند از حقوق خود در ایراد طعن به عقدی که برخالف 
شروط منعقد شده تنازل دهد. 

: اصل در روابط مالی آن است که از دائره نظام عمومی بیرون باشد مگـر بعضـی از   مالیمعامالت–دوم 
و عادةً مرتبط به منافع اقتصادی جامعه است، همانند عـدم  اشدع روابط مالی که نفع عام در آن مطرح بانوا

جواز مقید کردن تصرفات مالک در ملک آن ویا وجوب اعالن تصرفات قانونی در ملکیتها به منظور حمایت 
اشخاص  حسن النیت که به منافع علیای اقتصادی جامعه مرتبط می شود. 

:مالحظات
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مالحظه اول : تصور نظام عمومی تصور نسبی است که به حسب اختالف کشورها فرق میکند و حتـی در  
کشور معینی این تصور در هر عصر و زمانی مختلف است، زیرا تصور نظام عمومی مرتبط به تقدیر منـافع  

قی، و درنظرداشت عمومی است، که این منافع نیز به نوبت خود نظر به تحوالت اقتصادی، اجتماعی و اخال
مذهب فردی و اجتماعی فرق میکند. زیرا مذهب فردی که آزادی افراد را اصل قرار داده و به دولت اجازه 

گی افراد دخالتی داشته باشد، در این نظام دائره نظامی عمـومی  ه نمیدهد جز به قدر ضرورت در امور زند
منفعت دولت را مطمع نظر دارد بـه دولـت   حتماً محدود است، درحالیکه مذهب اجتماعی " اشتراکی"که

و حق جانب ضعیف را حمایت کند، در این چنین نظامی حمایت نمایداجازه میدهد که در امور افراد دخالت 
منافع عمومی درنظر بوده و طبیعتاً دائرة نظام عمومی نیز در آن گسترده تر می باشد. 

ومی را تعیین نکرده، و این مسائل به حسب اختالف زمان مالحظه دوم : هرگاه که قانونگذار مسائل نظام عم
، باید مسأله تقدیر آن را به قاضی واگذار کرد تا بتواند قانون را وفق روح عصر و باشدو مکان هم مختلف 

زمان خود تفسیر کند در این حالت نه تنها که نقش قاضی به نقش قانونگذار میماند بلکـه قاضـی خـود    
قید به آداب و نظام عمومی و مصالح علیای جامعه خود می باشد. قانونگذاری است که م

:آداب عمومی
آداب عمومی در هر امتی و در هر نسلی عبارت از مجموعه قواعدی است که مردم خود را وفق نـوامیس  

ردم ادبی جامعه به آن پایبند یافته اند و این نوامیس ادبی زاده معتقدات موروثی و عادات و رسومی است که م
آن را پذیرفته اند. و دین در ایجاد این نوامیس اثر مهمی دارد و هر اندازه که نوامیس ادبی به ارزشهای دینی 

همان اندازه مردم در رعایت آن تشدد و سخت گیری میکنند. ،نزدیک شود
و حتـی  استپس عرف و عادات، و دین و ارزشهای مختلف جامعه که میزان سنجش خوبی و بدی انسان 

وجود می آورد که بدون امر قانون مردم به آن ه خیر و شر را نیز از آن الهام میگیرد، همه با هم نوامیسی را ب
پایبندی میکنند.

لهذا هر آنچه که با قواعد آداب عمومی مخالفت داشته باشد و مشاعر عموم مردم را جریحه دار کند اثـر  
ن مردمی مبلغی از مال را به آن داده و در مقابل روابط نـا  قانونی ندارد پس توافق با خانمی که به مقتضای آ

مشروعی را با آن بر قرار کند، ویا منزلی را برای فحشاء ویا قماربازی به اجاره گیرد باطل و بی اثر اسـت.  
اما عقد وساطت برای انجام ازدواج که بازهم برخالف آداب شمرده می شود میل قضاء بر آن اسـت کـه   

باشد، و این خود بدان معنا است که تصور نظام عمومی نظر به زمان و مکان و نسـلها  چنین عقدی درست
مختلف و قابل تغییر است. 

:مرخصه–قوانین مفسر و مکمل اراده متعاقدین 
همه قواعد قانون از نوع آمره نبوده که مرتبط به نظام و آداب عمومی باشد که نظر به اهمیت زیاد و ارتباط 

، و هر نـوع مخالفـت از احکـام و    می کندع اساسی جامعه قانونگذار به آن عنایت فوق العاده آن به مناف
بلکه قواعد قانونی هم وجود دارد که هدف از آن تنظیم منافع افراد است ،موجبات آن را باطل دانسته است

که اکثریت آن به روابط متعاقدین می نامندۀکه البته این مجموعه قواعد قانونی را قواعد مفسره و مکمل اراد
قانون خاص متعلق به معامالت و داد و ستدهای فردی مرتبط است. و این مجموعه قواعد مکمله که عـادةً  
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روابط افراد را تنظیم میکند در واقع همان قواعدی است که اگر مأموریت وضع آن به عهـده افـراد هـم    
گذاشته شود همچنین قواعدی را وضع میکنند. 

قانونگذار در چنین حالتی وضع قواعد قانونی است که به عنوان نمونه بـرای طـرفین تعاقـد    پس مأموریت
گذاشته می شود و در صورتیکه خود آنان صراحة بر خالف آن توافق نکنند، این قواعد قانونی نمونه مـورد  

وجود نیاورده بلکه ه تطبیق قرار میگیرد. و قانونگذار در حین وضع این قواعد قانونی چیزی از عندیات خود ب
در مقام اول متأثر از ارادۀ فرضی متعاقدین بوده که چگونه روابط خود را تنظیم میکنند و در مقام دوم احکام 

این چنین قوانین را از عرف و عادات جامعه بر میگیرد. 
در نحوه انعقاد لهذا نقش قانونگذار در این قوانین نقش تکمیلی است، که کار افراد را آسان کرده و آنان را 

معامالت آنان ارشاد و رهنمایی میکند در حالیکه اطرافیان عقد کامالً آزاد اند؛ که با مراعات نظـام و آداب  
عمومی به هرگونه که بخواهند تعامل کنند، نه تنها، این بلکه قانونگذار افراد را به اسـتفاده از ایـن آزادی   

وجود آورند که سـبب پیشـرفت   ه عقود غیر نام نهاد " را بتا انواع جدیدی از معامالت " می کندتشویق 
جامعه باشد. 

از این سبب در حال حاضر مبدأ " حاکمیت اراده " از مهم ترین مبادی قانون خاص است که از آن به عنوان 
ئق قانونی رخ میدهد آن است که افراد عالوعملدرکهآنچهو. شودمیتعبیر–متعاقدینشریعتعقد–

در مورد مسائل اساسی همانند تعیین مبیعه و ثمن توافق کرده و مسائل جزئـی  یی هام وارد شدن به معاملهنگ
همانند میعاد تسلیم مبیعه، و مکان و میعاد پرداخت ثمن و جای آن را به نصوص قانون واگذار مـی کننـد،   

وافق کرده، و احکام دیگر این همچنانکه در عقد ایجار منزل  به عنوان مثال در مورد اجرت و مدت اجاره ت
عقد همانند اصالحاتی را که باید مالک ویا مستأجر انجام دهند را به قانون واگذار می کنند، پس همه قواعد 
قانونی که از این نوع است نصوص مکمل ویا مفسری است که هنگام سکوت، ویا غموض عقد، عقـد را  

رفین عقد الزام آور است. و هرگـاه طـرفین بخواهنـد از    تکمیل ویا تفسیر میکند، و به همین اعتبار بر ط
، و باید احکام می نمایندمقتضای آن خارج شوند آزادی آنان را جز قواعد کلی نظام و آداب عامه محدود ن

مورد نظر خود را در نص عقد وارد کنند که در این حالت احکام مورد رضایت طرفین وارده در عقد مـورد  
شریعت متعاقدین است.    تطبیق است، زیرا عقد 
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گذشته پیوست به پوهندوی محمدولی امینی: تتبع ونگارش

جزاشناسی در کود جزای افغانستانجزاشناسی در کود جزای افغانستاناصول و قواعداصول و قواعد
فصل دوم

فهرست:
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گفتار دوم: عصر جدید حقوق جزا:
الـی وقـت حاضـر    ١٨منظور ما از عصر جدید، بطور کلی تمامی تحوالت است که از آغاز قرن 

قالب کبیر فرانسـه مصـادف   که با ان١٧٨٩ر عمل عصر جدید از صورت گرفته است، هر چند د
و ١٧که عصر شکوفائی حقوق جزا از اواخر قـرن  است آغاز میگردد، از این رو بهتر است بگویم 

آهسته آهسته و بشکل تدریجی آغاز میگردد، انتشار کتاب جرایم و مجازات سـزار  ١٨اوایل قرن 
و کتاب روح القوانین منتسکیو قبل از آن دال مبنی بر این ادعا است.١٧٦٤بکاریا در سال 

نهایـت  ١٨حوه اجرای آن قبل از قرن چنانچه قبالً اشاره صورت گرفت وضع مجازات ها و ن
خراب بود و مجازات در غرب و بخصوص اروپا مبتنی بر تشدد، خشونت، سزادهی، جمعی بـودن  

مسؤولیت و انتقام جوئی بود.
این انواع مجازات ها و نحوه تطبیق آنها مظالم زیاد را در قبال داشت، حقـوق، آزادی هـا و   

نی انسان ها به شدت آسیب پذیر و متضرر بود، تا اینکه در کرامت انسانی و سالمت جسمانی و روا
مقابل این وضع اعتراضات و انتقادات فراوان صورت گرفت و تعداد زیادی از شعرا، نویسـندگان،  
فالسفه و حقوق دانان این وضعیت را به باد انتقاد گرفت. در این میان در اروپا نهضـت فکـری،   
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ظهور کرد که خواهان تعدیل و منطقی کردن نظام ١وشنگری"انتقادی و اصالح طلب بنام "نهضت ر
.٢های جزائی و قضائی بخصوص مجازات ها و نحوه اجرای آن بودند

–١٧٥٥مشهور ترین پیشگامان و علم برداران این نهضت عبـارت بودنـد از مونتسـکیو "   
-١٨٠٤"، کانــت "١٦٩٤-١٧٧٨"، ولتــر "١٧١٢–١٧٧٨ژاک روســو ""، ژان١٦٨٩

"، اما تذکر این نکته را نبایـد  ١٨٣٢-١٧٤٨" و بنتام "١٧٣٨-١٧٩٤"، سزاربکاریا "٢٤١٧
فراموش کرد که نقش اساسی و انقالبی در امر تحقق اهداف این نهضت و منطقی و عقالنی سـاختن  
سیستم های قضائی و جزائی را بکاریا بازی کرده و در حقیقت تمام قوانین جزائی دنیا بشـکلی از  

از آن متأثر گردیده است.اشکال
مونتسکیو:

" اسـت وی  Baron de Montesquieuنام مکمل وی به لسان فرانسوی بارون دومونتسکیو "
فرانسه یدر شهر بوردو١٦٨٩یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عهد روشنگری بود که در سال 

د و تمـام خـانواده وی   در شهر پاریس فوت کرده او از اشراف فرانسه بو١٧٥٥تولد و در سال 
.  ٣شد و در نهایت وکیل مدافع شدارنوالدان بود، خودش نیز حقوق خواند، حقوق

نوشت که در آن به زبان طنز ١٧٢١مونتسکیو ابتدا کتاب تحت نام "نامه های ایرانی" در سال 
ن کتاب به تعقیب آ٤و تمسخر از فرهنگ و اجتماع موجود منجمله جرایم و مجازات بحث مینماید

منتشر ساخت که با اسـتقبال عمـومی روبـرو    ١٧٤٨دوم خویش را بنام "روح القوانین" در سال 
گشت و امروزه نیز سرزبانها است.

در کتاب روح القوانین مونتسکیو به مخالفت مجازات های غیر انسانی و شکنجه ها برخاسـت  
مقابل هیئت حاکمه مطرح کـرد،  و موضوع تفکیک قوا را برای حفظ آزادی مردم و امنیت آنان در

ی الزم است که حکومت مبتنی بر استبداد و برای ایجاد ترس یاو معتقد بود که مجازات شدید در جا
ی که حکومت مشروطه و یا جمهوری بر پایـه شـرافت و   یو وحشت مردم باشد در غیر آن در جا

.  ٥باشدتقوای انسانی برقرار شده است نیازی به شدت غیر منطقی مجازات نمی

١ Enlightenment
.٥٦صفاری، علی، کیفر شناسی ص .٢

٣ www.wikipedia.org.
.١٠٣صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ص .٤
١٩٧، فصل نهم ص ٦مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، کتاب . ٥
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ژان ژاک روسو:
است یکـی از فالسـفه،   Jacques Rousseau-Jeanژان ژاک روسو که نام وی به فرانسوی 

در پاریس تولـد  ١٧١٢محسوب میگردد که در سال ١٨مشهور قرن انگان و آهنگ سازنویسنده
.١فوت نموده و اصالً سوئیسی است١٧٧٨گردیده و در سال 

ختلف سیاسی، ادبی و تربیتی تأثیر عمیق بر معاصران گذاشت، اندیشه های وی در بخش های م
نقش فکری او که سالها در پاریس زندگی کرد در تحقق انقالب کبیر فرانسه انکار ناپذیر محسوب 

اندیشید.  تر میمیگردد، وی نسبت به هابس، جان الک و مونتسکیو رادیکال
ا بطور مشخص بکار برده است، صـرف  از نظر روسو که برای اولین بار مفهوم حقوق بشر ر

نظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و حق بشری است، روسو 
در قرارداد اجتماعی از سیستم موجود دوران خود اعتراض می کند و میگوید انسان تحـت تـأثیر   

قی و صداقت انسانی را عوامل اجتماعی منحرف میشود و پیشرفت تمدن بشکل تدریجی صفای اخال
از بین میبرد، از نظر روسو شدت مجازات دلیل ضعف و سستی زمامداران است، در غیر آن جائیکه 
قوای سه گانه وظایف خود را بخوبی انجام دهد، مردم کمتر مجازات میشوند، یعنی وقـت دولـت   

و از این راه ضعف وظایف خویش را به خوبی انجام داده نمیتواند به شدت مجازات متوسل میگردد
خود را جبران میکند که در حقیقت آثار خطرناک اجتماعی را بار می آورد.

مـیالدی  ١٧٦٢ژان ژانک روسو مشهورترین کتاب خود را بنام "قرارداد اجتماعی" در سـال  
نشر کرد، به همین ترتیب هلوئیز جدید و امیل از کتاب های دیگر این دانشمند است.  

رارداد اجتماعی میگوید که انسان صرف نظر از قید و بندهای اجتمـاعی آزاد  روسو در کتاب ق
به دنیا آمده، اما از اینکه در اجتماع زندگی می کند ناگزیر اختیارات خود را به جامعه طبق قرارداد 

تفویض کند که از آن جمله یکی هم حق مجازات است. 
ولتر:

" اسـت کـه در   ArouetFrançois Marieه "نام مکمل وی به فرانسوی "فرانسوا ماری آروئ
فوت کرده است.١٧٧٨در پاریس فرانسه تولد شده و در سال ١٦٩٤سال 

به علت سرودن اشعار ضد "فلیپ دوم" راهی زندان شد و در زنـدان نـام   ١٧١٥وی در سال 
ـ Voltaireمستعار "ولتر  ام ولتـر  " را بخود انتخاب کرد و بعد از یازده ماه زندان رها گردید و بن

١ www.wikipedia.org.



اصول و قواعد جزا شناسی در کود جزای افغانستان قضاء

٦٦

.١مشهور شد
ولتر از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسه به حساب میاید که از بـاب مخالفـت بـا    
کلیسای کاتولیک، حمایت اش از آزادی مذهب، آزادی بیان و جدائی دین و سیاست و عدالت بـه  

دانشمند شجاع و نترس شهره شده است.
کانت:

در ١٧٢٤" اسـت، در سـال   KantImmanuelنـت " نام مکمل وی به آلمانی ایمانوئـل کا 
فوت نمود، به سنگ سرقبر وی این جمالت حک شده: ١٨٠٤کونیگسبرگ متولد شد و در سال 

"دو چیزیکه ، هر چه مکررتر و ژرف تر به آنها می اندیشم، ذهنم را با تعجب و هیبت باز هم تازه تر 
٢قانون اخالقـی درون مـن  -٢االی من آسمان پر ستاره ب-١و بیشتر به خود مصروف میسازد: 

کانت از جمله فالسفه و نویسندگان مشهور آلمان در دوره نهضت روشنگری بود که در بخش های 
مختلف مانند فلسفه، سیاست، اخالق، زیبا شناسی و ماوراء الطبیعه آثار و نوشته های گران ارج را 

از خود بجا گذاشته است.
ات بود و بر مبنای این نظر وی، مکتب عدالت مطلـق کانـت   کانت طرفدار حتمی بودن مجاز

تأسیس گردید، به نظر وی مجازات باید به شکل حتمی تطبیق شود ولو که نفع اجتماعی هم نداشته 
باشد، وی استدالل می نماید که جامعه وظیفه دارد تا نظم اخالقی خود را حفظ کند و آنرا گسترش 

است که به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم اخالقی که بـه  دهد، از نظر وی مجازات شکنجه ای 
، از نظر کانت مجازات موضوعیت "هدف" دارد ٣اثر وقوع جرم مختل شده به مجرم تحمیل میگردد

نه طریقت "وسیله".
کانت تا جای به حتمی بودن مجازات اصرار مینماید که مثال میدهد "هرگـاه جزیـره ای در   

و باشندگان جزیره مجبور به ترک جزیره باشند و یک نفـر محکـوم بـه    حالت از بین رفتن باشد 
مجازات مرگ در جزیره محبوس باشد، اهالی جزیره قبل از ترک آن باید شخص محکوم را اعـدام  
کند، زیرا در جامعه هر کس باید به سزای اعمالش برسد تا عدالت اجرا و نظم اخالقی و اجتمـاعی  

کانت به جزیره متروکه شهرت یافته است.تأمین گردد، امروزه این مثال

١ www.wilipedia.org.
٢ www.wilipedia.org.

.٥٧صفاری، علی، کیفرشناسی، ص ٣
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بکاریا:
مـیالدی در مـیالن   ١٧٣٨" است که در سال BeccariaCesareنام مکمل او سزار بکاریا "

فوت نموده است.١٧٩٦ایتالیا متولد و در سال 
بکاریا جرم شناس و اقتصاددان ایتالیائی است که به سرعت از عقاید رسمی حاکمه وقت فاصـله  

عالقه مند شدید فالسفه فرانسوی مانند مونتسکیو گردید، بکاریا در نامه ای بـه دوسـت   گرفت و
نوشت که تنها مصروفیت ام مطالعه فلسفه در فضای آرام و ارضای سه احسـاس پـر   ١خود موروله

شور است: عشق پیروزی، عشق آزادی و احساس همدردی با انسان های بدبختی که بـه لحـاظ   
.٢ه اندگمراهی ستم دیده شد

بکاریا میگوید که عالقه و میل من به فلسفه بعد از مطالعه آثار مونتسکیو شدت گرفت و بعد از 
به نام "روح" انقالب را در مغز من به تکامل رساند، تا حد زیاد بکاریـا  ٣آن مطالعه کتاب هلوسیوس

مدیون این دو دانشمند "مونتسکیو و هلوسیوس" است.  
ساله بود، رساله کوچک امـا پـر محتـوا و    ٢٦یالدی زمانیکه دقیق م١٧٦٩بکاریا در سال 

انقالبی را تحت نام "جرایم و مجازات" در شهر لیوون به نشر رساند که نظام جزائی عصر خود را به 
شدت تحت انتقاد قرار داد، با وجود که بکاریا سابقه حقوقی نداشت بلکه رشته تحصیلی اش اقتصاد 

رساله جـرایم و  ١٧٦٦تدریج، تمام اروپا را به شدت متأثر ساخت، در سال بود، این رساله وی به
ماه هفت بار چـاپ گردیـد،   ٦مجازات بکاریا توسط موروله به زبان فرانسوی ترجمه شد و ظرف 

زبان ترجمه گردید و در فرانسه ولتر به آن تفسیر نوشت و در انگلستان بنتـان از  ٢٢رساله وی به 
.٤آن استقبال کرد

بعد از این،شهرت بکاریا جهانی شد، تدوین قانون جزای انقالبی فرانسه، تعدیل قـانون جـزای   
همه تحت تأثیر رساله جرایم و مجازات ١٧٧٦انگلستان و اصالح قانون جزای امریکا بعد از سال 

صورت گرفت.
پ و بکاریا کتاب دیگری نیز دارد تحت نام "ارکان اقتصاد عمومی" که بعد از مرگ وی چـا 

نشر شده ولی در مقابل رساله جرایم و مجازات درخشش چندانی نداشت.

١ ."Andre Morelletسوی است." کشیش، نویسنده و فیلسوف فران
. ٤٢پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشه های کیفری، ص . ٢
٣ .Helvétius.فیلسوف فرانسوی است
.١٠٤صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص . ٤
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بنتام:
در شـهر لنـدن   ١٧٤٨" است که در سـال  BenthamJeremyنام مکمل وی جرمی بنتام "

فوت نموده است.١٨٣٢انگلستان تولد شده و در سال 
أثر بوده، وی کتابی تحـت  بنتام از فیلسوفان و حقوق دانان انگلیس است که از افکار بکاریا مت

نام "تئوری مجازات ها و پاداش ها" نوشت که در آن طرفدار منفعت مجازات است، بنتـام معتقـد   
است که مجازات وقتی باید اجرا شود که برای جامعه نفع داشته باشد و مجازات باید بـه قـدری   

شدید باشد که مجرم را از منافع حاصله از جرم منصرف بسازد.
افکار، دغدغه ها و آثار این دانشمندان عهد روشنگری با استقبال و انتقادهـا روبـرو   باالخره 

بوده، موافق و مخالف داشتند، در نهایت این افکار و نظریات باعث به میان آمدن مکاتب مختلـف  
جزائی و جرم شناسی گردید، که طی بحث جداگانه مکاتب حقوق جزا را بطور مختصر به معرفـی  

میگیریم.  
" و سزاربکاریا "جرایم ١٧٤٨ر مورد حقوق جزا در عصر جدید، از مونتسکیو"روح القوانین د

" و مارک آنسل "دفاع اجتماعی نوین ١٩٦٠" ،گراماتیکا "اصول دفاع اجتماعی ١٧٦٤و مجازات 
" به عنوان مهمترین و مؤثرترین آثار باقی مانده است.  ١٩٨١

جزا نظریه ها و اندیشه های مختلف و بعضآ متضـاد  علما و دانشمندان متعدد در زمینه حقوق 
ارایه داشته که آهسته آهسته در قالب مکاتب جزائی انعکاس یافته است و غالباً تعداد این مکاتـب و  
بانیان آن بسیار زیاد است، بنابر آن برای تفهیم هر چه خوبترمطالب این بخش، تمام مکاتب حقـوق  

، ١٧٤٨به ترتیبی که از عصر مونتسکیو و بکاریا "روح القوانین جزا را به دو دسته تقسیم مینمایم،
" تمام مکاتب این دوره را زیـر  ١٨٧٦" الی سزارلمبروزو "انسان مجرم ١٧٦٤جرایم و مجازات 

" را ١٩٨١) الی مارک آنسل "دفاع اجتماعی نـوین  ١٨٧٦عنوان مکاتب کالسیک و از لمبروزو "
یم بندی مینمائیم.تحت عنوان مکاتب معاصر حقوق جزا تقس

منطق تقسیم بندی تمام مکاتب حقوق جزا به مکاتب کالسیک و مکاتب معاصر این است کـه  
در تمام مکاتب کالسیک مسئله آزادی اراده نکته مشترک بوده و اتفاق نظر بر آن بود، هر کسیکه 

و وظیفه مجـازات  از آزادی استفاده نادرست مینماید باید مورد مجازات قرار بگیرد، مهمترین کار 
.١اجرای عدالت و محافظت از مبانی اخالقی و ارزش های اجتماعی است

در مقابل تمام مکاتب معاصر معتقد بر عدم آزادی اراده مجرم اند و باور دارند کـه افـراد در   

.٦١پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشه های کیفری ص . ١
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ارتکاب جرم مختار نیستند و ارتکاب جرم را نتیجه ای تأثیرات مجموعه ای از عوامـل درونـی و   
مافوق اراده انسان است میداند و به مجرم به عنوان عنصر مضر و مریض دیده میشود که بیرونی که

.١هم برای خود و هم برای جامعه خطرناک پنداشته میشود
مکاتب کالسیک حقوق جزا:-الف:
-. مکتب عدالت مطلق:١

آلمانی مکتب عدالت مطلق از جمله اولین مکتب حقوق جزا محسوب میگردد، ایمانوئل کانت 
بانی و مؤسس این مکتب است. کانت که توسط کتاب های "نقد عقل محض"، "نقد عقل عملی" و 
"عناصر ماوراء الطبیعه" به شهرت رسیده بود و به مذهب وابستگی و عالقه زیاد داشت به این عقیده 

قـل  است که اعمال مشروع و نامشروع در هر جامعه از هم تفکیک شده و انسان به وسیله قوه ع
خود میان این دو فرق گذاشته میتواند، پس شخصیکه به عوض عمل مشروع به عمـل نامشـروع   
متوسل میگردد و توسط این عمل خویش عدالت و اخالق اجتماعی را مصدوم میسازد، بنااً این گونه 

.٢اشخاص باید حتما مجازات گردد
مجازات شـود، ولـو ایـن    از نظر کانت عدالت و اخالق ایجاب میکند که مجرم باید حتماً 

ای نیز برای جامعه نداشته باشد، اما اجرای مجازات به دلیل تجاوز به حریم اخـالق و  مجازات فایده
.٣عدالت ضروری است

کانت بیان میدارد که فرض کنید ساکنین یک جزیره در حال ترک نمودن کامل جزیره اسـت،  
عدام گردیده، مردم جزیره قبل از ترک کامـل  در این میان فرد از افراد جزیره محکوم به مجازات ا

جزیره، باید شخص محکوم به اعدام را اعدام کند با وجودیکه این کار فایده ای برای این مـردم و  
جامعه نداشته باشد، اما اخالق و عدالت مقتضای تطبیق این مجازات است.

مجازات، و قصـاص  از نظر کانت ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر به وسیله
حد مطلوب عدالت اجتماعی است که باید از جانب قضا حکم شود نه متضرر.

از نظر این مکتب مبنای مجازات حق جامعه یا نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست، بلکه امری 
است که از نظر اخالق و عدالت ضروری دانسته می شود. به نظر این مکتب مجازات رنـج و آزار  

.٤کندمجرم به دلیل اختالل که در نظم اخالقی جامعه به وجود آورده تحمل میاست که

.٦٠صفاری، علی، کیفر شناسی ص . ١
.٩٨دانش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا ص . ٢
.١١٠. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ٣
.١١٠صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص . ٤
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کانت میگوید "اگر عدالت و صداقت از بین برود، حیات انسانی دیگر ارزشی در ایـن جهـان   
نخواهد داشت".

ژوزف دومستر نویسنده و فیلسوف فرانسوی یکی دیگر از طرفداران مکتب عدالت مطلق است 
ر وی "شب های سن پیترزبورگ" نام دارد. وی طرفدار فلسفه اشـراق بـود و راه   که کتاب مشهو

سعادت را ایمان به وحی و برتری احساس بر تعقل میداند.
ژوزف دومستر مانند کانت طرفدار حتمی بودن مجازات و عدالت مطلق است با این تفاوت که 

لبه دارد. ژوزف دو مستر میگویـد  نزد ژوزف دو مستر نظریات الهی و مذهبی بر نظریات فلسفی غ
که مجرم باید مجازات گردد، زیرا مرتکب گناه شده است، جرم علت و مجازات معلول است و هر 

زمانی که علت محقق شود، معلول نیز محقق خواهد شد.
این مکتب با انتقادات روبرو شده از قبیل اینکه بر مبنای نظریات این مکتب حقوق جـزا وارد  

قی و مذهبی شده و آزادی های فردی مورد تجاوز قرار میگیرد یا اینکه عدالت را نمیتوان قواعد اخال
توسط محض مجازات تأمین کرد.

:١. مکتب کالسیک٢
کالسیک نامیده شدن این مکتب به دلیل شباهت عقاید اندیشمندان آن با فیلسوفان یونان قـدیم  

صی برای آزادی اراده قایل اند."افالطون، ارسطو، سقراط و..." است که جایگاه خا
اساس اعتقادات طرفداران مکتب کالسیک مسئله اراده آزاد و مختار بودن است که در مقابـل  
جبر و عدم آزادی اراده قرار میگیرد، پس وقتی شخصی در گرفتن تصامیم خود آزاد و مختار است 

ما بدی می کند، پس وی مجـرم  و میتواند که تصمیم خوب یا بد بگیرد و میتواند که خوب باشد، ا
است و مستحق مجازات، زیرا با بدی ارادی خود به جامعه صدمه وارد کرده است، اما به هر حاـل  

.  ٢باید در موقع مجازات حدود مسؤولیت اخالقی و مفاد اجتماعی مد نظر گرفته است
تمام اشخاص و در مکتب کالسیک محور مسؤولیت جزائی را "اراده آزاد" تشکیل میدهد، بنااً 

افراد که دارای اراده آزاد بوده باشند مسؤولیت جزائی را کسب میکند، اما افراد که فاقد اراده آزاد 
اند، مانند اطفال، مجانین و فرد مکره هیچ نوع مسؤولیت اعم از جزائی، مدنی و اخالقی متوجه آنها 

نمیگردد.
باالی مجرم تطبیق میگردد، زیـرا  در مکتب کالسیک مجازات برای مفیدیت "مفاد اجتماعی"

١ . The Classical School
.١١٢. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ٢
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مجازات مفید است هم برای مجرم که باعث اصالح وی گردد و هم برای جامعه که باعث حمایت 
و دفاع آن میگردد، در حالیکه در مکتب عدالت مطلق مجازات صرف برای ایجابـات اخـالق و   

.  ١ه باشدعدالت مدنظر گرفته شده بود ولو این مجازات هیچ مفادی به جامعه نداشت
از اینرو در مکتب کالسیک شعار این است که مجرم باید مجازات شود، اما نه بیش از آن کـه  

مفید است.
مونتسکیو، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا و بنتام از جمله مؤسسین و بانیان ایـن مکتـب بـه    

ـ  تقیماً در زمینـه  حساب میاید، اما بارزترین نقش در این مکتب متعلق به افکار بکاریا است که مس
هـای  سیستم جزائی، سیاست جزائی، انواع مجازات، نحوه اجرای آنها و اهداف مجازات ها بحث

و در حقیقت بکاریا خطوط اساسی را ترسیم کرده که اندیشه های ٢مختصر ولی نسبتاً تحلیلی کرده
قـرار گرفـت و در   ٥سیو بنتام انگلی٤، فیالنی ژیری٣او بعدها مورد توجه و مطالعه فویرباخ آلمانی

قالب افکار مکتب کالسیک،سیستم های جزائی متعدد را در جهان تحت تأثیر قـرار داد حتـی در   
.٦قوانین جزائی امروزه کشورها آثار انکار ناپذیر دارد

به دلیل برجستگی جایگاه بکاریا در مکتب کالسیک و اهمیت افکار او در تحوالت جزائی اروپا 
ر او توسط بنتام، خطوط اساسی و اصلی افکار بکاریا و بنتام را مختصـراً بیـان   و دنیا و توسعه افکا

میداریم:
بکاریا بطور کلی افکار و اندیشه های خود را برای عقالنی و منطقی ساختن و عادالنه کـردن  

فصل است بیان میدارد، اینک بخش مهم ٤٢نظام جزائی در رساله جرایم و مجازات که مشتمل بر 
ات و پیشنهادات بکاریا را بطور مختصر بیان میداریم:از نظری
جرایم، مجازات و اجراآت جزائی باید قانونمند گردد:.١

ورزد بکاریا نخستین دانشمند است که نه تنها به قانونی شدن جرایم تأکید دارد، بلکه اصرار می
قانونی باشد.که بر عالوه جرایم باید مجازات و اصول محاکمات یا اجراآت جزائی نیز باید

از نظر بکاریا جرایم باید قبل از قبل از جانب قانون بر شمرده شود نه اینکه قاضی آنها را تعیین 

.١٠٣تاریخ حقوق جزا، ص دانش، حفیظ اهللا،. ١
.٦٣صفاری، علی، کیفرشناسی، ص . ٢

٣ Feuerbach
٤ .filangieri
٥ Jeremy Bentham

.٦٣پرادل، ژان، ترجمه علی نجفی، آبرندآبادی، تاریخ اندیشه های کیفری، ص . ٦
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کند، بنابر آن، اعمالیکه از جانب قانونگذار به عنوان جرم تعیین نگردیده باشـد،اعمال مشـروع و   
اریا قانونمندی جرایم را به قـرارداد  جایز و افراد جامعه باید بدون ترس آنها را انجام داده بتواند، بک

اجتماعی ربط میدهد و میگوید که چون انسان ها به دلیل ضرورت های زندگی اجتماعی بخشـی از  
آزادی های خود را به دولت واگذار نموده است، بنااً این ضروری است که این مقام عـالی فقـط   

قانونگذار بوده باشد.
حقیقت مانع فرا راه خود کامگی و خودسری دولت و قاضی از نظر بکاریا قانونمندی جرایم در 

است.
بکاریا به قانونی شدن جرایم اکتفا نمی کند و میگوید که قوانین جزائی نباید از راه تفسیر موسع 
دستخوش سالیق قضات قرار بگیرد، بلکه باید به شکل لفظی و حرف بحرف تفسیر گردد و تفسـیر  

.  ١اگذار گردد، زیرا آنان قانونگذار نیستقوانین جزائی نباید به قاضی و
بکاریا خواستار پایان مجازات خودسرانه که از جانب قاضی تعیین میگردد، میباشـد و طرفـدار   
مجازات ثابت "معین" میباشد و میگوید که اگر در برخی موارد نیاز به خفت و عفو بوده باشد بایـد  

از جانب قانونگذار رعایت گردد نه قاضی.
بکاریا اجراآت جزائی "اصول محاکمات جزائی" نیز باید قانونمند شود.از نظر

او خواستار قانونی شدن موارد نظارت و توقیف قبل از محاکمه است، وارد کـردن اتهـام نـا    
مشخص و توسل به شکنجه را به شدت مردود میداند و خواستار علنی بودن محاکمه، اتکا بـه بـه   

.  ٢نی با مجرم استدالیل یقین آور و برخورد انسا
جرایم باید از نظر تعداد کم باشد..٢

بکاریا با اشاره به قراداد اجتماعی که در آن بخش کوچکی از آزادی های افراد به دولت واگذار 
شده، طرفدار و خواستار محدود بودن عناوین مجرمانه است.

پیشبینی میکند، یکی بکاریا برای کم بودن تعداد جرایم، برای جرمی شمردن یک عمل دو معیار
اینکه به منافع جامعه صدمه برساند و دیگر اینکه مخالف قواعد اخالقی باشد، عدالت جزائـی بایـد   

.٣فقط به جرایمی که مغایر قانون طبیعی و قانون اجتماعی است بپردازد

جازات تأکید فصل سوم و چهارم رساله به همین ترتیب در فصل سوم رساله بکاریا بر قانونمند شدن م. ١
دارد و میگوید که تنها قانونگذار که نماینده کل جامعه است میتواند مجازات عادالنه و متناسب به جرایم را 

تعیین کند.
فصل ششم رساله جرایم و مجازات.. ٢
فصل پنجم رساله جرایم و مجازات.. ٣
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ن زیرا اتحاد قوانین و اخالق میتواند برای انسان ها خوشبختی و برای ملت ها صلح به ارمغـا 
.١بیاورد

اند بکاریا تمام جرایم را به سه دسته تقسیم مینماید: اول جرایمی که برای جامعه خیلی خطرناک
مانند جرایم علیه دولت، زیرا نفع عمومی و قرارداد اجتماعی را به خطر مواجه میسازد، دوم جـرایم  

یم علیه آسـایش عامـه   علیه اشخاص مانند کشتن انسان، جرم علیه ناموس و اموال مردم و سوم جرا
مانند مشاجرات، سروصداهای روی کوچه و بازار و زد و خوردهایی که میان افراد صورت میگیرد.

به اثر این تقسیم بندی برخی از جرایمی که در آن زمان موجود بود، از لیست جـرایم خـارج   
گردید.
مجازات باید فایده داشته باشد:.٣

نفعت اجتماعی" در قبال داشته باشد و میگوید که تنها هدف از نظر بکاریا مجازات باید فایده "م
مجازات باز داشتن مجرم از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و باز گرداندن دیگران از رفتن به راه 

.٢جرمی است
اید برای تمام افراد یکسان باشد:مجازات ب.٤

و تفاوت های بسـیار زیـاد   از آنجائیکه در عصر بکاریا مجازات تمام شهروندان یکسان نبوده
میان مجازات نجبا و رعایا وجود داشت، بنااً به شدت از تساوی مجازات حمایت میکند و میگویـد  

، به نظر بکاریا میزان مجـازات  ٣که مجازات باید برای اولین و آخرین فرد جامعه یکسان بوده باشد
ت که از جرم ناشی میگـردد  تابع احساسات و شخصیت مجرم نیست، بلکه تابع میزان خسارات اس

و هر قدر خساره و صدمه جرم زیاد باشد مجرم به همان اندازه باید مجازات ببیند، یا به اصـطالح  
دیگر نزد بکاریا برای میزان مجازات معیار عینی قابل اعتبار است نه معیـار ذهنـی، یعنـی میـزان     

.٤توجه جامعه می شودمجازات تابع میزان و نوع ضرر اجتماعی و خطری است که از آن م
عالوتاً از دید بکاریا مجازات باید منصفانه، انسانی و به دور از شـکنجه باشـد، وی میگویـد    
درست است که برخی موارد انسان را به دلیل ارتکاب جرم مجازات میکنیم، اما فـرد بـه سـبب    

ه برگردد، بنابر این ارتکاب جرم از انسانیت و عضویت جامعه محروم نمیگردد و باید دوباره به جامع
اگر کرامت انسانی مجرم به سبب مجازات غیر منصفانه و غیر انسانی ذایل گـردد دیگـر چـانس    

رساله جرایم و مجازات.٢٢فصل . ١
.رساله جرایم و مجازات١٥فصل . ٢
رساله جرایم و مجازات.٢٧فصل . ٣
رساله جرایم و مجازات.٢٣فصل . ٤
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اصالح و تجدید تربیت وی میسر نیست.
مجازات باید حتمی و قطعی باشد:.٥

از نظر بکاریا شدت مجازات نمیتواند که از وقوع جرایم جلوگیری نمایـد، بلکـه قطعیـت و    
ت است ک از وقوع جرایم جلوگیری مینمناید.حتمیت مجازا

یک جزای مالیم اما حتمی همواره تأثیر شدیدتر و خوبتر نسبت به یک جزای بسیار شدید کـه  
.١امید به عدم اجرای آن موجود است، دارد

چون از نظر بکاریا حتمیت مجازات تأثیر بسزایی در پیشگیری از جرم دارد و میگوید تا زمـانی  
حساس نکنند که دستگیر و مجازات می شوند،از ارتکاب جرم خودداری نمی کننـد و  که مجرمین ا

تا زمانی که اسباب دستگیری مجرمین فراهم نگردد تشدید مجازات بی فایده است، بنااً قبل از همه 
باید سیستم پولیسی تقویه گردد.

باالقوه است کـه  مهمترین اثر حتمیت مجازات جلوگیری از جرایم احتمالی و کنترول مجرمین
در اصطالح جرم شناسان، پیشگیری عام یا رعب عمومی نامیده میشود و خود مرتکب جرم را نیز از 

ارتکاب جرم باز میدارد که آنرا بنام پیشگیری خصوصی یا رعب خصوصی یاد می کند.
رساله خود بیان میدارد که مجازات باید بشکل سریع اجرا شـود "هرچـه   ١٩بکاریا در فصل 

تـر  جرای مجازات سریع تر و از نظر زمانی نزدیک تر به وقوع جرم باشد، سـودمندتر و عادالنـه  ا
است".
هدف از مجازات جلوگیری از وقوع جرایم است نه انتقام از مجرم..٦
مخالفت با مجازات اعدام:.٧

رساله خود را به ١٦مرگ(اعدام) باید حذف گردد و فصل بکاریا پیشنهاد میکند که مجازات
جازات اعدام اختصاص داده است، از نظر بکاریا مجازات اعدام طبق قرارداد اجتماعی قابل توجیه م

نیست، زیرا افراد جامعه از قسمتی حقوق و آزادی های خود گذشته که بتواند سایر حقوق و آزادی 
های خویش را محفوظ نگهدارد، حال آنکه حیات سرمنشه همه حقوق دیگر است و بر مبنای ایـن  

رارداد دولت حق سلب حیات مردم را ندارد، به همین ترتیب او میگوید که مجازات اعدام تأثیرات ق
و کارائی کمی در امر ارعاب دیگران "ارعاب عمومی" دارد، بر عالوه مجازات اعدام، بکاریا برخی 

بـت  دیگر از مجازات مانند مصادره عمومی و انسان سوزی را به شدت مردود میداند، و حقیقت هی
و وحشت مجازات آدم سوزی را چنین بیان میدارد: "ناله های گرفته و هم زده بیچارگانی کـه در  

رساله جرایم و مجازات.٢٠فصل . ١
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میان دود سیاه محاصره بودند، ترق ترق کردن استخوان های زغال شده، جز جز کردن امعای کـه  
.  ١هنوز در تپش و زنده بودند"

روا میدارد، استثناًء در دو مـورد  با وجود تمام این انتقادات که بکاریا در مورد مجازات اعدام
مجازات اعدام را مجاز میداند.

اول اینکه وجود جرایم بتواند دیگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجـاد کنـد "جـرایم    
سیاسی".

دوم حالتی که مرگ مجرم یگانه عامل باز دارنده و سبب انصراف دیگران از ارتکـاب جـرم   
باشد.

اد مینماید که مجرمین باید حق دفاع از خود و ارایه دالیل داشـته  به همین ترتیب بکاریا پیشنه
باشد، هکذا بکاریا اصالح وضع زندان ها را پیشنهاد مینماید، چون در زمان بکاریا حبس به عنـوان  
مجازات مستقل رایج نبود، بلکه محابس محل نگهداری مؤقت مجرمین برای اجرای مجازات دیگر 

ا بدیل خوب برای مجازات اعدام میداند.بود. بکاریا مجازات حبس ر
بکاریا طرفدار طبقه بندی زندانیان بر مبنای سن و جنس بود که بر مبنای افکار بکاریا امـروزه  

اوضاع و احوال مجازات حبس و محابس تغیرات عظیم نموده است.
نظریات بنتام:

جداگانه دیگـری بنـام   هر چند به معنای دقیق کلمه بنتام بداخل مکتب کالسیک، صاحب مکتب 
"مکتب فایده گرائی" است، اما به نسبت اینکه زیر بناهای فکری بنتام مبتنـی بـه افکـار مکتـب     
کالسیک است و خودش شدیداً تحت تأثیر افکار بکاریا قرار دارد،از این رو وی در جمـع بانیـان   

کرد:مکتب کالسیک قرار داده شده است. نظریات بنتام را میتوان بطور ذیل خالصه
مجازات باید فایده "منفعت اجتماعی" داشته باشد، بنتام مانند بکاریـا خواسـتار سـودمندی و    

١٨١٨منفعت گرائی مجازات است، وی در کتاب خود "مجازات ها و پاداش ها" کـه در سـال   
چاپ شده و در تدوین قوانین بعد از انقالب فرانسه مؤثر واقع شده است، بر مفیدیت و سـودمندی  

زات تأکید می کند.مجا
به نظر بنتام انسان موجود حسابگر است و هر فرد حتی بطور ناخودآگاه بدی و خوبی "نفـع و  
لذت، رنج و ناراحتی" عمل خود را دقیقاً محاسبه می کند، اگر دریابد که نتیجه عمل وی مجازات و 

رساله جرایم و مجازات و پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ ٣٧فصل . ١
.٥٣اندیشیه های کیفری، ص 
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رسید که سـود و مفـاد   رنج خواهد بود پس از ارتکاب جرم خودداری مینماید و اگر به این نتیجه 
نتیجه جرمی نسبت به درد و رنج مجازات بیشتر است در آنصورت بدون تردید اقدام بـه ارتکـاب   
جرم مینماید، از اینرو باید رنج و میزان مجازات نسبت به مفاد و لذت که از جرم حاصـل میشـود   

د مجازات این جرم بایـد  ، مثالً اگر مفاد حاصل از جرم یک هزار افغانی بوده باش١بیشتر بوده باشد
دو هزار افغانی باشد.

بنتام این نظریه را بطور دقیق و صریح مطرح نمود و اعالم کرد که طبیعت، انسـان را تحـت   
سلطه دو خداوند قرار داده است که یکی آن "لذت" و دیگری "الم" است. به نظر بنتام این دو تا بر 

است هر چند در عالم ظاهر و بروی الفـاظ شـاید   همه اعمال، اقوال و اندیشه های انسان حاکم 
انسان منکر این حاکمیت باشد ولی در حقیقت تابع این ها است، حال شخصی به این اساس بخـاطر  
کسب لذت و منفعت در پی ارتکاب جرم است، اما نسبت مخالفت این عمل با مقررات اجتمـاعی  

و رنج مجازات قرار دهد. از این رو انسان برخی خطرات را در قبال دارد و ممکن است او را با الم
به عنوان موجود حسابگر منافع و لذت حاصل از جرم را با رنج و الم ناشی از مجازات آن مقایسه و 
محاسبه میکند و بعد از آن تصمیم میگیرد که مرتکب جرم شود یا خیر. اینجاست که بنتام اصـرار  

د حاصله از جرم بیشتر بوده باشد و غالباً وی طرفـدار  می ورزد که میزان مجازات باید از میزان مفا
شدت مجازات است.

به نظر بنتام مجازات باید باعث تنبیه مجرم و باعث عبرت دیگران شود یعنی در دل مجـرم و  
.٢دیگران رعب و وحشت ایجاد کند تا سبب پیشگیری از جرم گردد "رعب عمومی و خصوص"

است و در این زمینه از بکاریا که خواهان مجازات ثابـت  بنتام طرفدار فردی ساختن مجازات
بود فاصله گرفته است، به نظر بنتام مجازات یکسان و واحد نباید به همه مجرمین تطبیق گردد، بلکه 
الزم است تا یک اندازه صالحیت و آزادی ها برای قضات داده شود که طبق شخصیت و حالـت  

مجرمین میزان مجازات را معیین سازد.
انتقادات وارده بر مکتب کالسیک:

بر مکتب کالسیک انتقادات مهم ذیل وارد است.
از آنجائیکه مبنای مجازات در مکتب کالسیک آزادی اراده بود، با ظهور مکتب تحققـی  .١

که مدعی جبر و عدم اراده آزاد مجرم است، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و استدالل صـورت  

.٦٤نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشیه های کیفری ص . پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین ١
.٦٨صفاری، علی، کیفر شناسی، ص . ٢
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ی اراده آزاد نیست بلکه تحت تأثیر عوامل مختلف ناگذیر بـه ارتکـاب   گرفت که مجرم قطعاً دارا
جرم میگردد.

با وجودیکه افکار و عقاید مکتب کالسیک باعث اصالحات گسترده و متعدد بخصـوص  .٢
قوانین جزائی فرانسه شد، مجازات اعدام لغو گردید، تعداد زیاد جرایم جنایت به جنحه تبدیل گردید 

مجرمین سیاسی مدنظر گرفته شد ولی در عمل جرایم نه تنها کاهش نیافت و نظام های خاصی برای
تعداد جرایم با وجود عدم افزایش ١٨٨٠–١٨٢٦. در فاصله زمانی ١بلکه افزایش چشمگیر یافت

پس میتوان گفت که مکتب کالسیک عمآل در امر کنترول و پیشـگیری  ٢جمعیت به سه برابر رسید
از جرم به شکست مواجه شد.

عدم توجه به شخصیت مجرم یکی دیگر از انتقادات وارد بر مکتب کالسیک است، ایـن  .٣
مکتب فقط واقعه جرمی را به عنوان معیار برای تعیین میزان و نوع مجـازات مـد نظـر داشـت،     
شخصیت مرتکب، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره که بر ارتکاب جرم تـأثیر  

شده و به آن هیچ توجه ای صورت نگرفته است. یعنی در این مکتب توجه گزار است اصالً فراموش
اصلی به جرم است(جرم محور) نه به مجرم.

در مکتب کالسیک مجازات به معیار اخالقی مرتکب و بشکل ثابت و غیـر قابـل تغیـر    .٤
مدنظر گرفته شده است، به احوال و اوضاع مرتکب جرم توجه صـورت نگرفتـه و قاضـی در آن    

یت کم و زیاد کردن مجازات را ندارد، بدون تردید مجازات ثابت و یکسان در قباـل تمـام   صالح
مجرمین تأثیر یکسان داشته نمیتواند، امکان دارد یک مجرم با مجازات بسیار شدید تنبیه و مرعوب 
گردد یا اصآل تاثیر چندانی باالی وی نداشته باشد، حال آنکه مجرم دیگر با مجازات ساده و خفیف
تنبیه گردد، ثابت بودن مجازات در این مکتب باعث شد تا تأثیرات پیشگیری جرایم و تنبیه مجرمین 

به نتیجه نرسد.
:٣. مکتب نیو کالسیک٣

این مکتب دیدگاه فلسفی و آزادی اراده مکتب کالسیک و حتمیت عدالت مکتـب عـدالت   
معتدلی را معرفی مینماید.مطلق را نوع تلفیق و پیوند جدید میدهد و نظام جزائی نسبتاً

مکتب نیوکالسیک آزادی اراده مکتب کالسیک و به رغم آن مسؤولیت اخالقی ناشی از اراده 

.٧١صفاری، علی، کیفر شناسی، ص . ١
.١١٤نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص . ٢

٣ . New classical School
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آزاد را می پذیرد، ولی در مقابل برای مجازات یک مجموعه ویژگی ها را معین میسازد، مانند اینکه 
، مجازات فایده اجتمـاعی را در  مجازات باید متناسب با میزان و درجه مسؤولیت اخالقی بوده باشد

قبال داشته باشد و فایده آن متوجه آینده باشد و در نهایت مجازات باید باعث تهـذیب اخالقـی و   
اصالح و بازسازی مجرم گردد.

در این مکتب به عوض عدالت مطلق به عدالت اجتماعی، و به عوض شدت مجازات به اصالح 
فته است.مجرم و تهذیب اخالقی وی توجه صورت گر

مهمترین اشخاص که در تأسیس این مکتب نقش داشت، عبارت اند از:
رساله ای را بنام "مجـازات  ١٨٢٢فرانسوا گیزو مؤرخ و محقق فرانسوی که در سال -الف:

که در آن مجازات اعدام را به شدت رد می کند و میگوید کـه  ١اعدام در جرایم سیاسی" نشر نمود
. از نظر گیزو اجرای عدالت جزائی مستلزم سه ٢عادالنه است و نه هم مؤثراین مجازات "اعدام" نه

شرط است اول اینکه جرم باعث ضرر یا نقصان اخالقی گردد، ثانیاً سبب زیان و تـاوان اجتمـاعی   
شود و در نهایت مجازات باید کارائی داشته باشد و باعث پیشگیری از جرم گردد.

رساله ای در حقوق جزا ١٨٢٩آکادمی ژنو که در سال روسی استاد پوهنحی حقوق در -ب:
منتشر کرد، روسی بین عدالت اخالقی مطلق و عدالت اجتماعی فرق میگـذارد، بـه نظـر او، در    
عدالت مطلق، عنصری از نظام اخالقی مداخله می کند، ولی در عدالت اجتمـاعی عنصـر جامعـه    

ت و سرحدات آن در جایی که ضرورت دخالت دارد و هدف عدالت اجتماعی بیرونی و محدود اس
و نیاز نباشد خاتمه میابد.

مکتب نیو کالسیک طرفدار آن فکر بکاریا است که مجازات باید فایده داشته باشد و عالوه بر 
آن شرط دیگری نیز میگذارد که مجازات باید عادالنه باشد، از اینرو جمله مشهور " نه بیش از آنچه 

است.  ٣نچه عادالنه است" منتسب به روسی و ارتوالنسودمند است، نه بیش از آ
برای جرایم سیاسی نظـام  ١٨٨٠تا ١٨٣٠تحت تأثیر افکار مکتب نیو کالسیک در سالهای 

١٨٥٤خاص جزائی ساخته شد و مجازات اعدام برای مرتکبین جرایم سیاسی لغو گردید، در قانون 
شهور بود از بین رفـت، حـاالت مخففـه    فرانسه محرومیت از حقوق مدنی که بنام مرگ مدنی م

مجازات به میان آمد و قاضی صالحیت تخفیف مجازات را بدست آورد.

.١١١نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص . ١
.٨٧اندیشه های کیفری، ترجمه علی نجفی، آبرند آبادی، ص پرادل، ژان، تاریخ. ٢
٣ .ORTOLAN یکی از مؤسسین مکتب نیوکالسیک است که بعد از گیزو و روسی جایگاه سومی را

به خود اختصاص داد و کتابی بنام عناصر حقوق جزا دارد.
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قائل بودن به آزادی اراده و به رغم آن مسؤولیت اخالقی مجرم، ناکامی مجازات سـالب آزادی  
ـ     ب در پیشگری از جرم و استفاده از حاالت مخففه، از جمله مهمتـرین انتقـادات وارده بـر مکت

نیوکالسیک است.
مکاتب معاصر حقوق جزا:-ب:

آغـاز و بشـکل از   ١٨٧٦این مکاتب که دقیقاً با انتشار کتاب انسان جنایت کار لمبرو در سال 
اشکال الی امروز ادامه میابد، به دو دلیل به عنوان مکاتب معاصر حقوق جزا مسمی شده است، اول 

منظر علمی و تجربی نظر اندازی صورت میگیرد تا دید اینکه در این مکاتب به پدیده جرمی بیشتر از
فلسفی و اخالقی، دوم اینکه

در این مکاتب بخصوص مکتب تحققی یا اثباتی آزادی اراده که مبنای فکری مکتب کالسـیک  
را شکل میداد به شدت تحت سؤال آمده و در کل مجرم را فاقد اراده آزاد و اختیار میداند.

ر حقوق جزا عبارت اند از:مهمترین مکاتب معاص
. ١مکتب تحققی یا اثباتی.١

با آنکه حقوق جزا به اثر افکار و نظریات مکتب کالسیک بخصوص اندیشه های بکاریا، بنتام و 
چند نفر دیگر کامالً متحول گشت و با رعایت توازن و برابری بین عدالت و فایده به تهیه و تـدوین  

اصالحات زیاد وگسترده صورت گرفت اما با وجود این همه، حقوق جزای متعادل پرداخته بودند و 
آمار و ارقام جرایم در فرانسه بشکل روز افزون رو به افزایش بود، تکرار جرم به شکل وحشـتناک  
سیر صعودی را بخود گرفت، زندان زندانیان تولید میکرد و در کل این نوع نظام جزائی که مبتنی بر 

ر کنترول و کاهش جرم و اصالح مجرمین عمالً به شکست مواجه افکار مکتب کالسیک بود در ام
شد.

در چنین وضعیتی گروه کوچک از دانشمندان و متفکران ایتالیایی تحت تأثیر فلسفه "آگوسـت  
دانشمند فرانسـوی و صـاحب   ٣و جامعه شناس فرانسوی و اعتقادات "المارک"فیلسوف٢کُنت"

مکتب جدیدی تحت نام مکتب تحققی یا اثباتی را به وجود اولین نظریه تحول انسان، ظاهر میشود و 
.  ٤آوردمی

١ Positivist
٢ Auguste Conte
٣ Lamarck

.١١٥ای عمومی، ص نوبها، رضا، زمینه حقوق جز. ٤
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همه سه نفر مؤسسین این مکتب دانشمندان و صاحب نظران ایتالیائی است که به همین دلیـل  
مکتب تحققی یا اثباتی بنام مکتب ایتالیائی نیز معروف است، این سه دانشمند عبارت اند از:

طب عدلی در شهر تواسیو ایتالیا بود که اثر مشهور او تحت نـام  ، استاد ١داکتر سزار لمبروزو
نشر گردیده است.  ١٨٧٦"انسان جنایتکار" در سال 

استاد حقوق جزا در شهر روم ایتالیا بود که مهمترین اثر وی بنام "افق های جدیـد  ٢انریکوفری
بنـام  ١٨٩٢در سال انتشار یافت و بعداً این کتاب١٨٨١در عدالت اجتماعی" است که در سال 

"جامعه شناسی جنائی" منتشر گردید و خیلی مشهور شد.
رئیس محکمه شهر ناپل ایتالیا بود و مهمترین اثرش "بنام جرم شناسی" در سال ٣رافایل گاروفالو

انتشار یافت.١٨٨٥

١ Cesare Lombroso
٢ Enrico Ferri
٣ Rafuel GaroFalo
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تتبع و نگارش: محمد نادر احمدی

ماهیت اعادۀ حیثیت و فرآیند اجرایی آنماهیت اعادۀ حیثیت و فرآیند اجرایی آن

فهرست:

٨١................................................................................:مقدمه
٨٢...............................................................تیثیحۀاعادمفهوم- ١

٨٢.....................................................................................یلغومفهوم) الف
٨٣..................................................................................یاصطالحفیتعر) ب
٨٤...........................................تیثیحۀإعادیخیتاریهانهیزموتیماه- ٢
٨٦................................................................تیثیحۀإعادجینتا- ٣
٨٨................................................................تیثیحۀاعادانواع- ٤

٨٨..............................................................................ییقضاتیثیحۀاعاد) الف
٩١...............................................................................یقانونتیثیحۀاعاد) ب
٩٣........................................تیثیحۀاعاددرمتضررۀخسارجبراننقش- ٥
٩٣..........................................مشروطییرهاتیثیحۀاعادزمانۀمحاسب- ٦
٩٤....................................ییجزااحکامتعددحالتدرتیثیحۀاعادحکم- ٧

٩٤..........................................................................بحثۀخالص

مقدمه:
عوامـل  علل و». کل مولود یولد علی فطرة االسالم«گی آفریده شده استانسان با نزهت و پاکیزه

از جوهر و اصـالت  شود تا انسانهاست که موجب میداخلی و بیرونی و در برخی حاالت ضرورت
که إرتکـاب جـرم زادۀ بعضـی علـل و     چنانخویش دور شده و مرتکب بعضی جرایم گردد. اما 

علیه نیز بستگی به پـیش آمـد و مـراودۀ    هاست، بازگشت به زندگی دوبارۀ انسان محکوممحرکه
جهت عدم إرتکاب دوبارۀ جـرایم  که ایجاد تحول در فکر و مخلیۀ انسانع با او دارد؛ طوریاجتما

اش و استفاده از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی به عنوان یک شهروند عادی در جامعـه، الزمـه  
داشتن سند حیثیت و اعادۀ آبروی ار دست رفته وی است.
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ی را باالی محکوم علیه برجای خواهد گذاشـت کـه   إجرای و تطبیق مجارات مختلف، آثار و تبعات
تر تر و مشکلعرصۀ باز اجتماعی شدن و استفاده از حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی را بر وی تنک

هـای  که قانون حکمفرماست، حرمت و حیثیت اشخاص که جزو سرمایهخواهد ساخت. در جوامعی
باشد. تا آنجا کـه در قـوانین   گذاران مینونمعنوی آنان محسوب میگردد، مورد توجه و احترام قا

ها مورد تصریح و حمایـت  گذاری به کرامت، آزادی و حیثیت انساناساسی کشورها احترام و ارج
ها به هر شکلی که باشد ممنوع و محظور قرار داده شده است.مقنن بوده و هتک حرمت انسان

ت تداوم زندگی و حضور محکوم علیه در ست برای فراهم آوری سهولت جهاعادۀ حیثیت، ضمانتی
اش؛ جامعه و همچنین إعمال شفقت و مهربانی بر او و محو سابقۀ سوِء محکومیت از دوسیۀ جزایـی 

گذاری و پاسـداری از  نوعانش. إجرای نهاد اعادۀ حیثیت ارزشمنظور زیست مسالمت آمیز با همبه
در راستای اهلی شدن و اجتماعی شدن دوبـارۀ  بوده و» ولقد کرمنا بنی آدم«ها کرامت ذاتی انسان

گذاری شده است.های که دارای سابقۀ سوء جزایی اند، اساسانسان
های تاریخی آن، انـواع و  در این نوشتار طور فشرده به تبیین مفهوم و ماهیت اعادۀ حیثیت و زمینه

طور گذرا جهات مختلف آنرا فرآیند اجرایی اعادۀ حیثیت با توجه به احکام قوانین جزایی پرداخته و
گیریم.به بحث می

مفهوم اعادۀ حیثیت-١
قبل از وارد شدن به اصل مباحث این نوشتار، بهتر خواهد بود تا مفهوم لغوی و اصـطالحی اعـادۀ   

را مورد وضاحت قرار دهیم:  حیثیت
الف) مفهوم لغوی

ترکیب شده؛ که إعاده به معنـای  » إعاده و حیثیت«به لحاظ لُغوی اعادۀ حیثیت از دو واژۀ عربی 
و حیثیت به مفهـوم  ١بازگردانیدن، برگردانیدن، از سر گرفتن، چیزی را به جای خود بازگردانیدن

اعـادۀ حیثیـت   ٢إعتبار، آبرو، خوش نامی، پرستیژ، ارزش، عرض، وجهه، وضع و حال آمده است.
عمومـاً بـا کلمـات    بوده که اصـطالح عربـی آن  Rehabilitationمعادل واژۀ انگلیسی 

آمده است.١»إعادة اإلعتبار«و ٣»رداإلعتبار«

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید. -١
همان.-٢
. ترجمه حمید طبیبیان (فرهنگ عربی به فارسی الروس)، تهران، ١جر، خلیل، المعجم العربی الحدیث ج-٣

سامی النبراوی، محمد، شرح االحکام .  و١٣٢، ص ١٣٦٧مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 
.٥٧٦، ص١٩٩٥العامه، مکتبۀ بنغاری، منشورات جامعة قاریونس، چاپ سوم، 
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ب) تعریف اصطالحی
دانان در مورد تعریف اصطالحی اعادۀ در قوانین جزایی اعادۀ حیثیت تعریف نشده است ولی حقوق

های بسیاری را ارائه نموده اند. اعادۀ حیثیت بازگشت به اهلیتی است که شخص بـه  حیثیت دیدگاه
گرفتن یا دارا شدن دوبارۀ برخی از حقوق، امتیازات و اعتبـارات  ٢را از دست داده است.آنعلتی 
تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شدۀ شخص متعاقب إقدام عمدی شریرانه یـا   ٣است.

حد اقل خطایی (غیر عمدی) دیگری. در این حالت اعادۀ حیثیت در چهرۀ یک ضـمانت إجـرا و   
شـود، زیـرا صـیانت از    دیق یک جبران خسارت معنوی یا  إقدام تأمینی ظاهر میخصوصاً از مصا

٤حیثیت اشخاص  طبق موازین اسالمی یک ارزش عالی و اساسی است.

را از دست داده بـود، إعـاده   در اعادۀ حیثیت وضعیت قانونی شخصی که در أثر إرتکاب جرم آن
ج  شده و در صورت إرتکاب مجدد جرم، گردد و چنین شخص از زمرۀ اشخاص سابقه دار خارمی

إعادۀ حیثیت، تأسیسی است جزائی که به فرد ٥احکام تکرار جرم در مورد او إعمال  نخواهد  شد.
دهد تا تمامی حقوقی را که به دنبال یک محکومیت قضائی یا حکم قانون، از دسـت داده،  إجازه می
چـه  آن از بین بردن آثار حکم قاضی و هر آنای قانونی است که هدفإعاۀ حیثیت وسیله٦باز یابد.

باشد؛ با این توضیح کـه  حرمان از بعضی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی) می(گردد از آن ناشی می
٧است که مرتکب هیچ رفتار جرمی نشده باشد.محکوم علیه از زمان إعادۀ حیثیت همچون فردی

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بی ٥عبدالملک بک، جندی، الموسوعة الجنائیه، ج -١
سسة الجامعیه للدراسات و النشر و ؛ عالیه، سمیر، شرح قانون العقوبات القسم العام، بیروت، المو٢١٥تا:ص

؛ السراج، عبود، قانون العقوبات القسم العام، دمشق، منشورات جامعۀ دمشق، ٤٨٩ص ١٩٩٨التوزیع، 
. ٤٧٠؛١٩٩٨چاپ هفتم 

.٥٩، ١٣٦٣جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، بنیاد راستاد، -٢
٣ -Campbell, Henry black, Black’s Law Dictionary, U.S.A, west

publishing Co. ٦th ed, ١٩٩٠: ١٢٨٧
.٣٦گامی کوتاه در راه اعادۀ حیثیت، عینی، محسن ص -٤
.١٩٦٨استفائی، لواسور، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دالوز، پاریس، -٥
. ٣٨٩، ص١٣٨٨های حقوق جزای عمومی، ط زمستان گلدوزیان، ایرج، بایسته-٦
.٥/٢٥١موسوعة الجنائبه، عبدالملک بک، پیشین، ال-٧
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عدام اهلیت یا حرمان  از حقـوق را از اوراق و  إعادۀ حیثیت پیامدهای بعدی حکم قاضی از قبیل إن
سازد تا دوباره در جایگاهش قرار گرفته و بـه  سوابق محکوم علیه  محو نموده و برای او ممکن می

١وظایف رسمی و کار شروع نماید.

است که بر مبنـای حکـم   رسیم که إعادۀ حیثیت حالتیبا إمعان نظر به تعاریف فوق به این نتیجه می
برائـت  (ی و یا قانونی شخص محکوم علیه را در جایگاهی که قبل از إرتکاب عمل جرمی بوده قضائ

تواند به عنوان یک انسان و شهروند عادی کما فی السـابق از  ذمه) قرار داده و در نتیجه شخص می
مند گردد.  تمام حقوق مدنی و سیاسی، فردی و اجتماعی، بهره

ادۀ حیثیتهای تاریخی إعماهیت و زمینه-٢
طور کلـی إحـراز   های حقوقی معاصر جهان هرچند إعادۀ حیثیت جایگاه قانونی خود را بهدر نظام

نموده و به عنوان عامل قوی و مؤثر جهت بازگشت به اهلی شدن و اجتماعی شدن محکوم علیـه،  
دۀ حیثیت از نظر گردد. إعاهای إعادۀ حیثیت به روم باستان بر میها و ریشهشود؛ ولی زمینهتلقی می

مراحل تکوینی به اداری، قضائی و قانونی درجه بندی شده است. قانون روم نظام مشابه بـه إعـادۀ   
گویند بـه رسـمیت شـناخته    ) یا رد حالت میRestitution in Integrumحیثیت که به آن (

٢است.

االمر یا شاه برای در حقوق فرانسۀ قدیم شروع إعادۀ حیثیت به شکل ارسال نامه بود که توسط ولی
) Letter de Rehabilitationگرفـت و بـه آن (  حکام و متولیان مناطق مختلف صورت مـی 

مثابۀ عفو از محکوم علیه یا رد إعتبار اداری که غیر از شاه کسـی دیگـری   گفتند؛ این عمل بهمی
جـزو  پذیرفت. بعد از انقالب فرانسـه بعضـی حقـوق   را نداشت، انجام میصالحیت صدور آن

صالحیت پادشاه بود که توسط وی إعمال میگردید؛ از جمله حق عفو و إعادۀ حیثیـت، مـواردی   
بـه  -برائت ذمه–است که جهت إصالح نفس و حالت اجتماعی و دوباره بازگشتن به حالت اصلی 

شد. هرچند برای إعادۀ حیثیت از نظر اداری و قضائی در حقوق قدیم فرانسـه  رسمیت شناخته می
د معین در نظر گرفته شده بود ولی إعادۀ حیثیت در قانون تحقیق جنایات (إجراآت جزایی) سال قواع

پیشبینی گردید؛ که إعادۀ حیثیت را به عنوان ٦٣٤الی ٦١٩تصریح و احکام آن در مواد ١٨٠٨
عمل مشترک (در حیطۀ صالحیت اداری و قضائی)، عمالً شکل داد. متعاقب آن بر مبنـای قـانون   

، إعادۀ حیثیت به عنوان یک عمل قضائی در نظام قضائی فرانسه به رسـمیت شـناخته   ١٨٨٥سال 
به رسمیت شناخته شده و ١٨٩٩گذاری فرانسه در سال شد. همچنین إعادۀ حیثیت قانونی در قانون

.٣٩٣قانون العقوبات، القسم العام، عبود السراج، پیشین، صفحه -١
.٥/٢٥٣الموسوعة الجنائبه، پیشین: -٢
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نافذ گردید، از آن تصریح بـه عمـل   ١٩٥٧قانون إجراآت  که در سال ٧٩٩-٧٨٢طی مواد 
١آمد.

های اسالمی اعادۀ حیثیت به شکل خاص متجلی نگردیده بلکه بازگشت به جامعه آموزهدر احکام و 
و رسیدن به کرامت اکتسابی و ندامت از رفتار جرمانه و گناه آلود در ضمن نهاد توبه، تبلور یافتـه  

تواند فـوراً  است. طبق مقررات جزایی اسالم علی االصول فردی که مجازات خود را تحمل کند می
امعه برگردد و مسألۀ باز اجتماعی شدن یا اعادۀ حیثیت به شکل مطرح شده در حقوق جـزای  به ج

تواند در برخی موارد با شود. مع هذا، باید توجه کرد که قاضی میعرفی در قواعد شرعی مطرح نمی
ه در های تتمیم، کیفر اصلی را طوالنی کند و بدین ترتیب محکوم علیه را از ورود  به جامعمجازات

٢مدتی محروم سازد.

در مجموع هدف اسالم از مجازات محکوم علیه منحصر به زجر و عذاب جسمانی و تشفی صـدور  
های اخالقی و تهذیب نفـس و  متضررین و مجنی علیهم نبوده بلکه هدف از تأدیب، تغییر در اندیشه

را بعد از تحمل مجازات مجـرم  که محکوم علیه باشد. اسالم از اینهای جامعۀ سالم میاستحکام پایه
٣روایت است که زنی از جهینه(رض)بدانیم نهی نموده است. از ابی جنید عمران بن حصین خزاعی 

، (ص)که از زنا حمل داشت، آن زن گفت: ای رسول خـدا  آمد در حالی(ص) نزد رسول معظم اسالم 
با این زن نیکی «زن را فراخواند و فرمود: ولی آن(ص)رنا نمودم حد را بر من اقامه کن. پیامر اسالم 

این کار را کردند و سپس پیامبر اسـالم  ». کنید و هرگاه وضع حمل نمود، او را به نزد من بیآورید
لباس آن زن را بر جانش محکم بسته نمود و امر کرد تا او را رجم نمایند. بعد از آن بر زن نماز (ص)

خوانی؟ پیـامبر  گفت: آیا بر زنی که زنا نموده نماز جنازه می)(صبه پیامبر (رض)خواند. حضرت عمر 
به راستی که این زن چنان توبۀ نموده که اگر در بین هفتاد تن از اهل مدینه تقسـیم  «فرمودند: (ص)

گردد، همه را شامل میشود، آیا بهتر از کسی که نفس خود را به خاطر رضایت اهللا قربـانی میکنـد   
روایت میکند که رسـول اهللا  (رض). بدین ترتیب، حضرت عباده بن صامت ٤»کسی را سراغ داری؟

همان، و دراسة القانونیة تاریخیة إلحکام رد اإلعتبار فی قانون اإلجراآت الجنائبه الجدید، احمد رفعت - ١
.٥٣٧دی العامه فی التشریع الجزائی، محمد الفاضل: خفاجی، المبا

.٤٧٤، ص١٣٩١زمینۀ حقوق جزای عمومی، نوربها، رضا، نشر گنج دانش، -٢
اند، چون اولین افرادی بودند که از صحرا صحار یا ابناء صحار نیز نامیدهقبیله جهینه را جهینه ابن-٣

جوار همو خزرجتبار اوسقبیله جهینه با قبایل قحطانیپیش از اسالم،.گذشتند و به حجاز مهاجرت کردند
بودند. این دو قبیله پس از مدتی شهرنشین شدند ولی جهینه صحرانشینی خود را حفظ کرد و زودتر از قبایل 

.مهاجرت کرد. آنها در مدینه مسجد و محله خاصی داشتنددیگر، بدون مقاومت به اسالم گروید و به مدینه
، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.٢م، مسلم بن الحجاج القشیری النسابوری، جصحیح مسل-٤
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هر کس حد متوجه اش گردد و باالی وی مجازات حدی اقامه شود، این مجـازات  «فرمودند: (ص)
١».باشد...کفارۀ عمل انجام شده می

جـازات و  که تعیـین م هرچند روایات باال در مورد مجازات حدی وارد شده است، ولی از آنجائی
رود و حدود های حاکم و قاضی مسلمان به شمار میتطبیق مجازات غیر معینه (تعزیری) از صالحیت

گـذار  گردد، این صالحیت قانونو اندازۀ آن در چوکات قوانین جزایی کشورهای اسالمی تنظیم می
را تعیین نماید؛ تـا  اسالمی است تا مدتی را به عنوان اعادۀ حیثیت محکوم علیهم به مجازات تعزیری

از رفتار شان نادم و تائب گردیده و به عنوان عناصر مفید و مؤثر در جامعه قدم علَم کـرده و بـه   
زندگی عادی خویش ادامه دهند.

در پرتو احکام شرعی و سیستم های حقوقی وضعی از جمله حقوق روم و فرانسه، امـروزه إعـادۀ   
که در قـوانین شـکلی و   رسمیت شناخته شده است؛ طوریهای حقوقی نیز به حیثیت در سایر نظام

احکـام مفصـلی   ١٣٤٤متنی افغانستان از جمله کتاب چهارم باب نهم قانون اجراآت جزایی سال 
پیرامون اعادۀ حیثیت پیشبینی گردیده بود و اخیراً با انفاذ قانون اجراآت جزایی افغانستان منتشـرۀ  

، إعادۀ حیثیت به عنوان اصل تغییر ناپذیر بـه  ١٣٩٢ثور١٥) مؤرخ١١٣٢جریده رسمی شماره (
رسمیت شناخته شده و احکامی در زمینۀ چگونگی إعادۀ حیثیت با توجـه بـه میعـاد و نهادهـای     

صالح تصریح گردیده است.ذی
نتایج إعادۀ حیثیت-٣

را نیـز در  ٢محکوم شدن به مجازات در بعضی حاالت نتایج تتمیمی و یا به عبارۀ بهتر جزاهای تبعی
دارد:  کود جزا چنین تصریح می١٧٢قبال دارد، که پیرامون نوعیت جزای تبعی مادۀ  

شخصی که به جزای حبس بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرایم مندرج  باب اول «
ـ این قانون محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل محروم می٣و دوم کتاب دوم ه شود، مگر این ک

خدمت در قوای سه گانه دولتـی  و سـایر   -١به  حکم قانون یا  محکمه اعادۀ حیثیت شده باشد: 
ها و اَلقـاب  ها، مدالاستفاده از نشان-٣کاندید شدن در عهده های انتخابی. -٢نهادهای دولتی. 

.٥٨، ص٢همان، کتاب حدود، باب الحدود کفاره ألهلها، ج-١
کود جزا،  جزای تبعی مجازاتی است که به  تبعیت از جزای اصلی باالی محکوم ١٧١به اساس مادۀ -٢

ون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد.گردد، بدعلیه به حکم قانون تطبیق می
الی مادۀ ٢٣٧در کتاب دوم باب اول آن جرایم علیه دولت، امنیت و مصئونیت عامه بوده که از مادۀ -٣

شروع و الی مادۀ ٣٣٢احتوا نموده و باب دوم آن تحت عنوان جرایم علیه بشریت بوده که از مادۀ ٣٣١
ان شده است.، احکام آن طور مفصل بی٣٤٣
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هـا در صـورت    هـا و مؤسسـه  ها، بانکعضویت در هیئت مدیرۀ  شرکت-٤افتخاری دولتی. 
هـا،  عقد قرارداد  با  ادارات، تصـدی -٥میت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری و مالی. محکو

» های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز  از طرف دولت، در صورت ارتکاب  جرایم مـالی. مؤسسه
وصـایت، وکالـت و   -١«کود جزا سایر انواع جزاهای تبعی از جملـه:  ١٧٣همچنین در مادۀ 

ادارۀ  مسـتقیم امواـل و   -٣شهادت در عقود و معامالت. -٢ت و دعاوی. قیمومیت در معامال
؛ با این تفاوت که موارد سه گانۀ اخیر »امالک به استثنای وقف و وصیت، محروم قلمداد شده است

کود جزا طور تبعی بعد از محکومیت نیـز  ١٧٢در مدت محکومیت میباشد و احکام مندرج مادۀ 
گردد که محکوم علیه اعادۀ  حیثیت گردد.ن از حقوق فوق رفع میتداوم داشته و زمانی حرما

تواند دوباره به  حالت اصلی خویش باز گشته است که فرد محکوم علیه چگونه میپرسش اصلی این
و از حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی محروم شده استفاده نماید؟ در پاسخ باید گفت کـه اعـادۀ   

تواند از حقوق و امتیازات از دست رفتـه، دوبـاره   محکوم علیه میحیثیت طریقۀ قانونی است که 
مستفید گردد. باید اذعان داشت که با اعادۀ  حیثیت، محکومیت از سابقۀ جرمی محکوم علیه پاک 

و مانعی برای تعلیق اجرای ١شود و در صورت انجام دوبارۀ جرم، مسألۀ تکرار جرم وجود ندارد می
جرم جدید نخواهد بود (البته با در نظرداشت شرایط تعلیق و حاالت آن).مجازات در صورت وقوع

إعادۀ حیثیت بیشتر به آیندۀ محکوم علیه نظر دارد. به عبارت دیگر، از روز نائل شدن بـه اعـادۀ   
برد؛ اگر چه برخی از آثار گذشته محکومیت به قوت خود بـاقی  حیثیت، محکوم علیه از آن بهره می

به  عنوان مثال، اگر فردی به دنبال محکومیت خود ممنوع المعامله شده باشد، اعـادۀ  خواهد ماند. 
تواند موجب انجام معاملۀ ممنوع در دوران محکومیت گردد و به معاملـه مشـروعیت   حیثیت نمی

٢بدهد.

شود که به اثر ارتکاب کود جزا چنین مشعر است: شخص زمانی مجرم متکرر شناخته می٧٩مادۀ - ١
جنحه  یا جنایت محکوم به جزا  گردیده و بعد  از صدور حکم قطعی و قبل از أعادۀ حیثیت، مرتکب جنحه 

خصی زمانی مجرم متکرر خاص چنین تصریح دارد: ش٨٠یا جنایت عمدی دیگری گردد. عالوه بر آن مادۀ 
شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده وبعد از صدور حکم قطعی و قبل شناخته می

از اعادۀ حیثیت، مرتکب جنحۀ عمدی مماثل اولی یا جنایت گردد.
شود.بنابر این هرگاه شخص اعادۀ حیثیت شده باشد، به عنوان مجرم متکرر شناخته نمی

.٤٧٢زمینۀ حقوق جزای عمومی،  پیشین، ص-٢
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انواع اعادۀ حیثیت-٤
افغانستان به ٤لیبی،٣ریه،سو٢لبنان،١های حقوقی مثل فرانسه،اصوالً اعادۀ حیثیت در بسیاری از نظام

اعادۀ -١های اعطای اعادۀ حیثیت دو گونه است: دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه
دهیم:که در اینجا هر یک را به اختصار توضیح می٥اعادۀ حیثیت قانونی-٢حیثیت قضایی و 

الف) اعادۀ حیثیت قضایی
صالح، لیه بعد از میعاد مندرج قانون از پیشگاه محکمۀ ذیدر این نوع از اعادۀ حیثیت هر محکوم ع

کند و محکمۀ ذیصالح بعد از بررسی همـه  صدور حکم بر اعادۀ حیثیت خود را تقاضا و مطالبه می
نماید.جانبه به اعادۀ حیثیت اصدار حکم می

زیابد این هرگاه اهلیتی را که مجرم به علت محکومیت جزایی از دست داده از طریق صدور حکم با
در حالی که اعادۀ حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسـتۀ  ٦نامند.معنی را اعادۀ حیثیت قضایی می

تصدیق و تایید است بر عکس ارزش اعادۀ حیثیت قانون مورد اختالف اسـت. خطـر آن اینسـت    
مرتکب اشخاصی که دارای اخالق ناهنجار بوده و به واسطۀ عدم اطالع جامعه از جرایم مجددی که 

٧شده و تحت تعقیب قرار گرفته اند، از آن سوء استفاده نمایند.

و در قوانین جزایی هر کشور شرایط خـاص  ٨این نوع اعادۀ حیثیت در همه کشورها یکسان نیست
پیشبینی گردیده است که پرداختن به آن از حوصلۀ بحث حاضر خارج بوده و صرفاً از منظر قـانون  

شود:به این موضوع پرداخته میاجراآت جزایی افغانستان
. مطالبۀ اعادۀ حیثیت:١

محکوم علیه و در صورت وفـات، ورثـۀ وی   «قانون اجراآت جزایی، ٣٦٣به اساس حکم مادۀ 
ای که ابتداًء علیه او حکم صادر نموده باشد با رعایت احکام قـانون، تقاضـای   تواند از محکمهمی

ادۀ مزبور چند نکته قابل تأمل است، اوالً: مطالبـۀ اعـادۀ   در حکم مندرج م» اعادۀ حیثیت نمایند.

و زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، تهران، انتشارات فکرسازان، ٨٩٨استفانی، پیشین، -١
.٣١٤، صفحه ١٣٨٤چاپ اول، 

.٤٩٠عالیه، پیشین، صفحه-٢
.٤٨١السراج، پیشین صفحه-٣
.٥٧٧سامی النبراوی، پیشین، صفحه -٤
.٣٨ه در راه اعادۀ حیثیت، عینی، محسن، پیشین، صگامی کوتا-٥
.١٣٧٢جعفری لنگرودی، پیشین، -٦
.١٣٦٨علی آبادی، پیشین، -٧
.٣٨همان، ص -٨
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گردد. ثانیاً: حق اعادۀ حیثیت با وفات محکـوم علیـه   حیثیت برای محکوم علیه یک حق تلقی می
توانند از پیشگاه محکمۀ ذیصالح مطالبۀ اصـدار  خاتمه نیافته بلکه ورثۀ وی به عنوان خلف خاص می

ث خود را نمایند. ثالثاً: محکمۀ صالح به رسیدگی اعادۀ حیثیت همان حکم مبنی بر اعادۀ حیثیت مور
ای است که حکم جزایی خویش را علیه محکوم علیه صادر نموده است.محکمه

. زمان درخواست اعادۀ حیثیت:  ٢
برخالف دعاوی که زمان شروع آن موکول به آینده نیست، تقاضای اعادۀ حیثیت موکول به آینـده  

نظرداشت نوع جرم دارای مواعید معین بوده و با گذشت و تکمیل آن قابل رسیدگی است که با در
دارد:  قانون اجراآت جزایی زمان درخواست اعادۀ حیثیت را چنین تصریح می٣٦٤باشد. مادۀ می
در جـرم  -١گیـرد:  تقاضای اعادۀ حیثیت با درنظرداشت نوع جرم در مواعید ذیل صورت مـی «

از تـاریخ  ٢در جرم جنحه-٢) سال. ٦نفیذ حکم یا عفو مجازات بعد از مرور (از تاریخ ت١جنایت 
بعد از مرور دو چنـد  ٣مجرمین متکرر-٣) سال. ٣ختم تنفیذ حکم یا عفو مجازات، بعد از مرور (

».  ) این ماده.٢و١مواعید مندرج اجزای (
ضـائی در صـورت عفـو    آید که موعد اعادۀ حیثیـت ق از صراحت احکام مندرج مادۀ فوق بر می

مجازات از تاریخ عفو قابل محاسبه بوده نه بعد از ختم میعاد محکوم بها، همچنین عفو بطور مطلـق  
باشد. به همین ترتیب موعد اعادۀ حیثیـت  بیان شده است که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی می

ر گرفته شده است. برای مجرمین متکرر دو چند مواعید پیشبینی شده در جنایت و جنحه در نظ
قضایی یا قـانون)  (چه بعد از محکومیت اعادۀ حیثیت است که آیا شخص چنانپرسش طرح شده این

شود؟ در پاسخ باید گفـت،  شده باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی دیگر، مجرم متکرر گفته می
ل موعد قـانونی  شود، زیرا بعد از حکم به اعادۀ حیثیت و یا اکمابه شخص مذکور مجرم گفته نمی

اعادۀ حیثیت، آثار مجرمیت از بین رفته و تمام سوابق جرمی و محکومیت محکوم علیه کان لم یکن 
کند.رود. بنابر این، واژۀ مجرم متکرر بر او مصداق پیدا نمیپنداشته شده و از بین می

، ٢کود جزا، جنایت جرمی است که جزای آن  در قانون حبس طویل، حبس دوام درجه٣١طبق مادۀ - ١
و یا اعدام تعیین شده باشد.١حبس دوام درجه 

کود جزا، جنحه جرمی است  که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس ٣٠طبق مادۀ - ٢
قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.

شود که به اثر ارتکاب جنحه یا کود جزا، شخص زمانی مجرم متکرر شناخته می٧٩به اساس مادۀ -٣
و قبل از اعادۀ  حیثیت، مرتکب جنحه یا جنایت جنایت محکوم به جزا گردیده و بعد از صدور حکم قطعی

عمدی دیگری گردد.
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. محتوای درخواست اعادۀ حیثیت:٣
قانون اجراآت ٣٦٧ش اساسی را دارد. مطابق مادۀ بی تردید در اعادۀ حیثیت قضایی درخواست نق

باشد:جزایی، تقاضای اعادۀ حیثیت حاوی مطالب ذیل می
هویت و محل سکونت درخواست دهنده.-الف
نام محکمۀ صادر کنندۀ حکم نهایی مجازات، تاریخ صدور و نص حکمی که در زمینه  صـادر  -ب

شده باشد.
که  عمل منسوب به وی را جرم شناخته و محکمه به آن اسـتناد  جرم مورد اتهام و مادۀ قانونی -ج

کرده باشد.
مدت ختم تنفیذ حکم صادره یا کسب قطعیت حکم رهائی مشروط.-د
. بررسی محتویات درخواست:٤

قـانون  ٣٦٨باشد. بر اسـاس مـادۀ   ی مربوط میارنوالمرجع  تقدیم درخواست اعادۀ  حیثیت 
ورد درخواست اعادۀ حیثیت متقاضی بررسی الزم را به عمل آورده و در مارنوالاجراآت جزایی، 

نظر خود را با ذکر اسباب موجبه در خالل مدت یکماه ضم اوراق آتی الذکر به محکمـۀ مربـوط   
نماید:  تقدیم می

نقل حکم محکمه.-١
سوابق محکوم علیه.-٢
گزارش بررسی محتویات درخواست.-٣

درخواست اعادۀ حیثیت را بیان نموده و همچنین میعـاد ارسـال اوراق   مادۀ مارالذکر مرجع تقدیم 
نماید.  مربوط به محکمه  را بطور واضح مشخص می

. رسیدگی به درخواست:٥
درخواست اعادۀ  حیثیت از جانب محکمۀ ذیصالح مورد رسیدگی قرار گرفته و مطـابق احکـام   

است با در نظرداشت فاصلۀ راه، حد  اقل مکلف ارنوالقانون اجراآت جزایی، ٣٧٠مندرج مادۀ 
) روز قبل از انعقاد جلسۀ محکمه به درخواست دهنده در مورد موعد و زمان دقیـق برگـزاری   ٧(

جلسۀ قضایی اطالع بدهد. عالوه بر آن، محکمه حین رسیدگی بـه درخواسـت اعـادۀ حیثیـت،     
نماید.را استماع میارنوالاظهارات درخواست دهنده و 

حکم  اعادۀ حیثیت:. صدور٦
ارنوالبعد از استماع تقاضای اعادۀ  حیثیت درخواست کننده توسط محکمۀ ذیصالح و اظهارات 

مربوط، هرگاه نزد محکمه واضح شود که  درخواست دهنده، شرایط مندرج قانون اجراآت جزایی 
رار مذکور چنان پنداشـته   نماید. با  صدور قباشد، قرار خود را به  اعادۀ حیثیت صادر میرا دارا می
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ی ارنوالشود که شخص اصالً مرتکب جرم نگردیده است. همچنین قرار اعادۀ حیثیت در دفاتر می
١گردد.و پولیس ثبت می

رسد قرار اعادۀ حیثیت متوجه شکلیات موضوع نبوده بلکه تصمیم هیئت قضائی است که به نظر می
نی و سیاسی محکوم علیه و قراردادن وی به عنوان متوجه اصل موضوع یعنی اعاده نمودن حقوق مد

یابد.   شخص عادی، صدور می
عدم اعتراض بر حکم اعادۀ حیثیت:-٧

صدور حکم مبنی بر اعادۀ حیثیت در یک مرحله مورد رسیدگی محکمۀ ذیصالح قرار گرفته و طی 
٣٧٤شود. مـادۀ  میگردد، در زمینه تصمیم قضایی اتخاذقرار قضایی که متوجۀ ماهیت موضوع می

حکمی که در مورد اعادۀ حیثیـت از  «مورد چنین پیشبینی نموده است: قانون اجراآت جزایی در این
».تواند.گردد، قطعی بوده، مورد اعتراض یا استیناف قرار گرفته نمیطرف محکمۀ ابتدائیه صادر می

حاالت لغو حکم اعادۀ حیثیت:-٨
تواند بر اساس احکام قانون به اعادۀ حیثیت محکوم علیـه بـا   که محکمۀ ذیصالح میطوریهمان

همین ترتیب صالحیت دارد تـا در برخـی   درنظرداشت شرایط قانونی تصمیم قضایی اتخاذ نماید، به
حاالت حکم به لغو اعادۀ حیثیت نیز صادر نموده و شخص محکوم علیه را از برخی حقوق مدنی و 

سیاسی در جامعه محروم نماید.  
که ثابت شود که فیصلۀ جزایی غو حکم اعادۀ حیثیت به دو حالت امکان پذیر است: الف: در حالتیل

دیگری علیه محکوم علیه صادر گردیده که محکمۀ ذیصالح حین رسیدگی به درخواسـت اعـادۀ   
حیثیت به صدور فیصلۀ جزایی قبلی علم نداشته است. ب: هرگاه ثابت شود که محکوم علیه بعد از 

ر حکم اعادۀ حیثیت از اثر ارتکاب جرمی که قبل از صدور حکم اعادۀ حیثیت واقع شده، بـه  صدو
جزا محکوم گردیده است.

البته صدور حکم به لغو حکم اعادۀ حیثیت مستقیماً توسط محکمۀ ذیصالح صورت نگرفته بلکه به 
٢گردد. در میو بعد از طرح دعوی از طرف او، توسط محکمه قرار صاارنوالاساس مطالبۀ 

ب) اعادۀ حیثیت قانونی
و اصدار حکـم محکمـۀ   ارنوالکه از عنوانش پیداست بدون مداخلۀ اعادۀ حیثیت قانونی طوری

ذیصالح بعد از تحمل مجازات تبعی به عنوان یک حق به محکوم علیه إعطاء خواهد شـد. اعـادۀ   

.٣٧١قانون اجراآت جزایی، مادۀ -١
.٣٧٢قانون اجراآت جزایی، مادۀ -٢
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تواند تمام حقوق شخص محکوم علیه میحیثیت قانونی، محکومیت جزایی و آثار آن را زایل نموده و 
مدنی، سیاسی و اجتماعی خود را باز یابد.  

اعادۀ حیثیت قانونی عبارتست از اینکه هرگاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم  
محکومیت جدید جنائی به حکم قانون و بدون حکم محکمه حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتـی را  

به طور کلی هـر نـوع   ١نامند.بدست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی میکه از دست داده
محکومیتی که در مدتهای مقرره در قانون با محکومیت جدید مواجه نشوند خود به خود از سـجل  

٢شوند.کیفری (سابقۀ جرمی) محکوم علیهم حذف و کان لم یکن تلقی می

مانند اعادۀ حیثیت قضـایی در کشـورهای مختلـف    شروط اصلی اعطای اعادۀ حیثیت قانونی هم
سپری شدن مدت -١که در برخی از کشورها این شروط عبارت است از: باشد؛ طوریمتفاوت می

عدم ارتکاب جرم جدید.-٢زمان معینی بعد از اجرای مجازات؛ و 
یت جنایی در برخی از کشورها مدت زمان الزم برای اعطای اعادۀ حیثیت قانونی حسب نوع محکوم

٣ای و همچنین حسب آن که محکوم علیه شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است.و یا جنحه

٤قانون اجراآت جزایی افغانستان احکام مربوط به اعادۀ حیثیت به حکم قانون را طی مادۀ جداگانـه 

ایت یا جنحـه  هرگاه محکوم علیه در خالل مواعید ذیل به اثر ارتکاب جن«نماید: چنین پیشبینی می
) سال از خـتم  ١٠در صورت مرور (-١شود: محکوم نگردد، حیثیت وی به حکم قانون اعاده می
) سال از خـتم تنفیـذ   ٥در صورت مرور (-٢تنفیذ حکم یا صدور عفو مجازات در جرم جنایت. 

».حکم یا عفو مجازات در جرم جنحه.
شود، عدم ارتکاب جرم جنایت یـا  شناخته میآنچه از مادۀ فوق الذکر به عنوان شرط اعادۀ حیثیت 

جنحه توسط محکوم علیه در خالل مواعید اعادۀ حیثیت قانونی است؛ با این توضیح که هرگـاه در  
) سال محکوم علیه مرتکب عمل جرمی دیگری گردد، حیثیت قانونی او بـه  ٥و ١٠خالل مواعید (

اند در مواعید پیشبینی شده از حقوق مدنی و توشکل خودکار و اتوماتیک قابل بازگشت نبوده و نمی
٥سیاسی و اجتماعی خود بهره مند گردد.

.١٣٧٢جعفری لنگروی، پیشین، -١
.١٣٤٤گاروفالو، پیشین، -٢
.٣٩گامی کوتاه در اعادۀ حیثیت، عینی، محسن، پیشین، -٣
نون اجراآت جزایی.قا٣٧٣مادۀ -٤
اگرچه پیرامون میعاد اعادۀ حیثیت قانونی به ارتباط محکوم علیه که در خالل میعاد اعادۀ حیثیت قانونی - ٥

باشد ولی در مورد اعادۀ حیثیت قضائی مجرمین متکرر گردد، مسکوت میمرتکب عمل جرمی دیگری می
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نقش جبران خسارۀ متضرر در اعادۀ حیثیت-٥
است که باالثر ارتکاب رفتار جرمی متوجۀ متضـرر  خسارۀ ناشی از جرم ایراد ضرر مادی و  معنوی

های اجتماع گردیـده و  ی و ارزشموجب نقض هنجارها١گردد. هرچند ارتکاب بیشترین جرایممی
جنبۀ حق اللهی دارد و جبران خسارۀ متضرر موضوع حق العبدی بوده و کامالً متفاوت با این بحث 

که خسارت وارده ناشی از جرم مطمع نظر بوده و همچنین شامل در حکـم  باشد؛ ولی از آنجائیمی
خسارت) جهت بازگشت به حیثیت، محکمه است، بنابر این، تنفیذ هر دو (مجازات اصلی و جبران

الزامی است.  
در این مورد چنین صراحت دارد:٣٦٢قانون اجراآت جزایی ضمن احکام مادۀ 

شخصی که به جزای  جرم جنایت یا جنحه محکوم شده باشد، بعد از تنفیذ کامل مجازات محکوم «
امل جبران خسارۀ متضرر کـه  تواند. تنفیذ کامل حکم شبها یا عفو مجازات، اعادۀ حیثیت شده می

».باشد.محکمه به آن حکم نموده نیز می
محاسبۀ زمان اعادۀ حیثیت رهایی مشروط-٦

هدف اساسی مجازات محکوم علیه، اصالح و بازگشت وی به اجتماع به عنوان شخص مفید و تاثیر 
تشـویق و عـدم   خاطر اصالح دوبارۀ محکوم علیه باید یک سلسله امتیازات جهت گذار است. به

بازگشت وی به رفتار مجرمانه در نظر گرفته شود.
یکی از نهادهای که میتواند محکوم علیه را تشویق و ترغیب به زندگی اجتماعی و دوری از ارتکاب 

باشد. هرگاه شخصی که به حکم قطعی محکمه به حـبس محکـوم   جرایم نماید، رهائی مشروط می
مجازات محکوم بهای خود را در محبس سـپری نمایـد و   ) مجموع٤بر٣گردیده است، سه ربع (

سلوک وی حین اقامت در محبس، اطمینان از اصالح نفس او را بدهد، رهائی مشـروط او جـواز   
٢دارد.

قانون اجراآت جزایی در توضیح ٣٦٥اما اعادۀ حیثیت وی از کدام تاریخ قابل محاسبه است؟ مادۀ 
کوم علیه به  صورت مشروط رها گردیده باشد، مـرور  هرگاه مح«این موضوع چنین مشعر است: 

گردد که حکم رهایی مشروط کسـب قطعیـت نمـوده    زمان اعادۀ حیثیت از تاریخی محاسبه می

بعمل آمده است که بعد از مرور دو چند مواعید قانون اجراآت جزایی، تصریح ٣٦٤) مادۀ ٣مطابق فقرۀ (
باشد.سال، حیثیت شان قابل اعاده می٣و ٦
جرایمی قابل گذشت است که از نظر ماهیت در حکم حق العبدی بوده و در عرصۀ حقوق خصوصی -١

باشد.شامل می
.٣٣٥قانون اجراآت جزایی، مادۀ -٢
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بنابر این، رهایی مشروط نه تنها موجب تشویق و ترغیب محکوم علیه جهت بازگشت بـه  ». باشد.
ب فراهم نمودن زمینۀ اصـالح و بازگشـت   گردد، بلکه اعادۀ زود هنگام حیثیت نیز سباصالح می

گردد.مجدد محکوم علیه به آغوش جامعه می
حکم اعادۀ حیثیت در حالت تعدد احکام جزایی  -٧

ها  قابل تفکیک بوده، یکی بعد از دیگری بـاالی  تعدد احکام جزایی به این مفهوم است که مجازات
متقاضی اعادۀ حیثیت به احکام متعدد جزایی بـه  محکوم علیه قابل تنفیذ و تطبیق بوده باشد. هرگاه

نحوی محکوم گردیده باشد که مجازات محکوم بها یکی بعد از دیگری قابل تنفیذ باشد، مرور زمان 
بطور مثال: شخصی به اساس حکم محکمه بـه  ١شود.از تاریخ ختم تنفیذ آخرین  حکم، محاسبه می

سال دیگر حـبس  ٧مورد عمل جرمی دیگری به سال و در ١٠ارتباط ارتکاب یک عمل جرمی به 
شود؛ موعـد اعـادۀ   سال می١٧گردد که در مجموع مدت محکوم بها تنفیذی محکوم به جزا می

شود. مگـر  ) سال حبس تنفیذی محاسبه می٧حیثیت بعد از مرور زمان از تاریخ تنفیذ آخرین حکم (
عمومی و یا عفو خصوصی مورد بخش سال محکومیت به اساس عفو ١٧اینکه قبل از تکمیل میعاد 

باشد.قرار گیرد، در این حالت از تاریخ عفو موعد اعادۀ حیثیت وی قابل محاسبه می
خالصۀ بحث

هـای  مند نموده و زمینهحقوق مدنی و سیاسی اشخاص در یک جامعه ابزاری است که آنان را توان
سازد. بـا محکومیـت و إعماـل    هم میرشد و تعالی را از نظر مادی و معنوی به آنان مساعد و فرا

تـر  جزاهای اصلی باالی محکوم علیه، بالتبع ساحۀ استفاده از حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آنان تنگ
گردد.میرنگ و ضعیفنوعان، کمگردیده و محبوبیت او در اجتماع و در بین هم

م علیه و استفادۀ دوباره وی اعادۀ حیثیت به عنوان اصل تغییر ناپذیر در جهت اجتماعی شدن محکو
نماید؛ تا به وسیلۀ آن حیثیت و جایگاه اجتماعی قبلی خود از حقوق مدنی و سیاسی کمک شایان می

را دوباره احراز نموده و بدون هیچ نوع احساس تبعیض و حقارت به زندگی فردی و اجتماعی خود 
ادامه بدهد.

ان بلکه در تمام قوانین جزایی کشورهای مختلف جهان اعادۀ حیثیت نه تنها در قوانین جزایی افغانست
ها و عناوین متفاوت به عنوان یک حق قانونی با در نظرداشت شرایط آن به رسمیت شناخته تحت نام

گیرد. علی رغم پیشبینی اعادۀ حیثیت در قـوانین وضـعی و بشـری،    شده و مورد احترام قرار می
م نیز متصل بوده و نهاد توبه و بازگشت خالصانه به سـوی  های اسالهای آن به احکام و آموزهریشه

رود.آفریدگار مصداق اعادۀ حیثیت به شمار می

.٣٦٦قانون اجراآت جزایی، مادۀ -١
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های خاص بستگی داشته که در صورت موجودیت، فرآیند اجرایی اعادۀ حیثیت به شرایط و وضعیت
حیثیـت  تواند درخواست اعـادۀ  تواند از این حق مستفید و در غیر آن نمیشخص محکوم علیه می

نماید. البته در بسا موارد صدور حکم قضایی در خصوص اعادۀ حیثیت به معنای پایان سناریوی ختم 
محکومیت و رسیدن به هدف مقصود نبوده بلکه ممکن است نظر به روز دالیل جدید دوباره به لغو 

آن نیز تصمیم اتخاذ گردد.
فهرست منابع

١ -Campbell, Henry black, Black’s Law Dictionary, U.S.A, westpublishing Co. ٦th ed, ١٩٩٠
.١٩٦٨استفائی، لواسور، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دالوز، پاریس، - ٢
. ترجمه حمید طبیبیان (فرهنگ عربی به فارسی الروس)، ١جر، خلیل، المعجم العربی الحدیث ج- ٣

.١٣٦٧تهران، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 
.١٣٦٣لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، بنیاد راستاد، تهران، جعفری- ٤
دراسة القانونیة تاریخیة إلحکام رد اإلعتبار فی قانون اإلجراآت الجنائبه الجدید، احمـد رفعـت   - ٥

خفاجی، بی تا.
.١٣٨٤زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، - ٦
.١٣٩١تهران،دانش،گنجنشررضا،نوربها،عمومی،جزایحقوقزمینۀ- ٧
سامی النبراوی، محمد، شرح االحکام العامه، مکتبۀ بنغاری ، منشورات جامعۀ قاریونس لیبیا، چاپ  - ٨

.١٩٩٥سوم، 
.١٩٩٨السراج، عبود، قانون العقوبات القسم العام، دمشق، منشورات جامعۀ دمشق، چاپ هفتم - ٩

حجاج القشیری النسابوری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.صحیح مسلم، مسلم بن ال- ١٠
عالیه، سمیر، شرح قانون العقوبات القسم العام، بیروت، الموسسة الجامعیه للدراسات و النشر و - ١١

.١٩٩٨التوزیع، 
، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ٥عبدالملک بک، جندی، الموسوعة الجنائیه، ج - ١٢

بی تا.
حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ خانۀ کتاب.عمید، - ١٣
.١٣٩٢ثور١٥) مؤرخ١١٣٢قانون اجراآت جزایی، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (- ١٤
.١٣٩٦ثور٢٥) مؤرخ١٢٦٠کود جزا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (- ١٥
.٣٠/٥/١٣٨٥گامی کوتاه در راه اعادۀ حیثیت، عینی، محسن، مقالۀ علمی تحقیقی، تاریخ تایید - ١٦
.١٣٨٨های حقوق جزای عمومی، ط زمستان یرج، بایستهگلدوزیان، ا- ١٧
المبادی العامه فی التشریع الجزائی، محمد الفاضل، بی تا.- ١٨
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ترتيب كننده : سیداحمد ( کوثر صافي )  

میانجیگریمیانجیگری

فهرست:

٩٦..........................................................................................مقدمه
اولفصل

٩٧.....................................................................................یگریانجیم
اولمبحث

٩٧......................................................یگریانجیمتیاهموتیمشروع،فیتعر
٩٧................................................................یگریانجیمفیتعر: اولمطلب
٩٨....................................................یگریانجیموصلحتیمشروع: دوممطلب
٩٩.......................................................یگریجانیموصلحتیاهم: سوممطلب

دوممبحث
١٠٠.....................................افغانستانیگریانجیمقانوندرآناجراآتویگریانجیم

١٠٠.........................................................:یجانیمیهاتیمکلف: اولمطلب
١٠١...............................................................:یگریانجیطرزم: دوممطلب
١٠٢.............................................گریدکینقشدرحکمویانجیم: سوممطلب
مقدمه

:

:

)١٨٨(البقره:
تعامل و تنازع همزمان با آفرینش انسانها در جوامع انسانی رایج بوده ، برای تنظیم هرچـه بهتـر و   
بیشتر این دو عنصر ضروری زندگی شرائع و دساتیر الهی نازل گردید . اصول و قواعد کلی نظـام  

مود های فرستادگان اهللا متعال گذاشته شـد تـا بهبـود و    زندگی با نزول کتاب های آسمانی و رهن
رستگاری عالم بشریت در هردوجهان تحقق یابد .
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تعامالت تجارتی و مالی میان انسانها در کنار سایر معامالت زندگی روزمره جایگاه و اهمیت خـاص  
ضع گردیده خود را داشته برای تنظیم ، پیشرفت و سازماندهی آن قوانین خاصی در جوامع بشری و

، که این قوانین وضعی و ساخته دست بشر بایست جزئیات و جوانب معامالت زنـدگی را تنظـیم   
نموده با اصول ، مقاصد و کلیات نظام الهی در تضاد نباشد .

بنا بر اصل فطرت انسانی و تنوع طبائع و تعدد مصالح و منافع افراد در جامعه بشری بروز اختالفات 
اد جامعه پدیده طبیعی و حتمی است که نظام قضاء و محاکم به حیث یکـی از  و منازعات میان افر

.صل منازعات به شمار رفته و میرودقدیمترین و مهمترین روش برای حل و ف
ی اند که در این اواخر یحکمیت ، داوری و تحکیم و همچنان وساطت ، صلح و میانجیگری واژه ها

در عرصه حل منازعات مالی و تجارتی سیر صعودی برق آسایی داشته است ، حل منازعات از طریق 
حکمیت یا داوری و صلح و میانجیگری اگر از یک طرف حجم قضایا و فشار کاری در محاکم را 

ه ، میتوانند منازعات کاهش میدهد ، از طرف دیگر منافع و مصلحت طرفین منازعه را نیز تأمین نمود
خویش را طبق دلخواه در اسرع وقت و به هر نحوی که بخواهند به دور از قواعد خشک وبی روح 

قانون و جبر و اکراه محاکم حل نمایند .
( صلح و میانجیگری) در یک فصل و مباحث جداگانه ترتیب گردیده اسـت کـه در   این موضوع 

نجگیری ودر مبحث دوم میانجگیری و اجراآت آن  در مبحث اول تعریف، مشروعیت و اهمیت میا
قانون میانجیگری افغانستان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .  

درخاتمه از خداوند متعال عاجزانه استدعا داریم تا با لطف و یاری خویش مارا توفیق دهد تا آنچه را 
رو علوم اسالمی برداشته مصـدر  که حق موضوع است ادا نماییم و بتوانیم گامی را در راه نشراافکا

خدمت به کشورو بالخصوص شایقین علم و دانش ، جویندگان حق و پاسداران عدالت گردیم .
فصل اول
میانجیگری
مبحث اول

تعریف ، مشروعیت و اهمیت میانجیگری
مطلب اول : تعریف میانجیگری

هت خاتمه دادن و حل منازعه ميانجیگری و یا وساطت عبارتست ازتالش و کوشش افراد خیرخواه ج
طرفین ازطریق صلح وآشتی ، و یا به عبارت دیگر سعی وکوشش شخص سومی که منجر به صلح و 

توافق میان طرفین دعوی گردد .
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صلح ، مصالحه ، توافق و آشتی اصطالحات مشابه ویا مترادفی هستند که همه مفهوم حل نزاع بـا  
ب بودن یکی از طرفین منازعه را افاده می کند .روش نیک ، مالیم و به دور غالب و مغلو

درفقه اسالمی نیز صلح ویا مصالحه تعریفات متعدد و متقارب دارد ، فقهاء احناف صلح را چنـین  
١تعریف نموده اند که : الصلح یرفع النزاع . 

صلح : عبارت ازعقدیست که نزاع را رفع می نماید .
٢موده اند که : معاقدة یتوصل بها الی موافقة بین مختلفین . فقهاء حنابله نیزصلح را چنین تعریف ن

صلح : عقد یا معاهدۀ است که اختالف کنندگان را به موافقت می رساند .
مطلب دوم : مشروعیت صلح و میانجیگری

در شریعت اسالمی خوشبختانه مواردی زیادی است که جهت حل منازعات و اختالفات ذات البینی 
عه اسالمی به صلح و مصالحه امر و تأکید گردیده است ، خواه این اختالفات میـان  میان افراد جام

افراد خانواده باشد ، ویا فراتر ازخانواده میان افراد جامعه و منازعات جماعی یا گروهی ، چنانچـه  
)٩خداوندمتعال در مورد حل منازعات جماعی چنین می فرماید :  ( الحجرات  

زمؤمنان باهم جنک و قتال نمودند پس میان ایشان صلح نمائید . ترجمه : اگردو گروهی ا
)١٢٨و درمورد حل منازعات خانوادگی می فرماید : ( النساء 

ترجمه : اگر زنی از روگردانی و بدخلقی شوهرش هراس کرد ، پس باکی نیست که ایشـان میـان   
خویش صلح نمایند . 

ادامه آیت مبارکه به صورت عمـومی صـلح را خیـر    در امتداد کالم ، خداوند متعال باردیگر در 
})١٢٨ء خوانده و بنده گانش رابه  سوی آن چنین فرامی خواند : { ... والصلح خیر ( النسا

قانون میانجیگری افغانستان نیز در فقره های اول و دوم ماده دوم خویش میانجی و میـانجیگری را  
چنین تعریف نموده است :

ز یک شخص حقیقی یا بیشترازآن است که به اساس توافق طرفین ، غـرض  میانجی : عبارت ا–١
حل و فصل منازعه مربوط تعیین می گردند .

میانجیگری ( مصالحه ) : عبارت از عملیۀ الزم االجراای است که به تاسی از آن میانجی بـه  –٢
و عادالنـه  اساس درخواست و توافق طرفین ، خدمات بیطرفانه را به منظور حل و فصـل سـریع  

منازعات اقتصادی و تجارتی انجام میدهد .

٣٥٢، ص : ٨یه ابن عابدین ، ج حاش- ١

٥٢٧، ص : ٤ابن قدامه ، مغنی ، ج - ٢
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مطلب سوم : اهمیت صلح و میانجیگری
اهمیت صلح و نقش آن در حل تمام منازعات ذات البینی افراد جامعه از ترغیب و تأکید کـه دیـن   
مقدس اسالم در مورد صلح دارد بر مال می گردد ، و چنانچه قبال به آن اشاره گردید ، اولین گـام 
برای حل انواع منازعات و اختالفات در جامعه باید از طریق صلح برداشته شـود ، تاهمـه انـواع    

روابط افراد جامعه مصؤن و مستحکم باقی بماند .
در نظام قضائی اسالم نیزنصوص شرعی وجود دارد که در مجالس قضاء و حکم نیز حاکم باید صلح  

خست به صلح دعوت نماید ، به ویژه هنگامکه میـان  را برای متخاصمین عرضه نموده و ایشان را ن
طرفین متنازعین قرابت و صله رحمی وجود داشته باشد ، و یا طرفین صاحبان جاه و مقام باشند ، و 
یا اینکه اسناد و حجت های دو طرف باهم متقارب و مشابه بوده تفکیک و شناسـائی ذی حـق از   

ت دعوت به صلح و حل منازعه از طریـق مصـالحه   ناحق برای قاضی مشکل باشد ، که در این حال
١اهمیت بیشتری پیدامی کند .

ردوا الخصوم حتی یصطلحوا ، فـإن  عالی عنه روایت است که فرمودند :(ازحضرت عمر رضی اهللا ت
٢فصل القضاء یحدث بین القوم الضغائن ) 

له قضائی میان ایشان بغض و ترجمه : متخاصمین را رد نمائید تا میان خویش صلح نمایند ، زیرا فیص
کینه را به بار می آورد .

به این معنی که در حل منازعات به وسیله قضاء استعجال صورت نگرفته ، باید طرفین  در ابتداء به 
صلح تشویق گردند ، زیرا در فیصله محاکم و قضاء غالب و مغلوب یا برنده و بازندۀ وجـود دارد  

کینه توزی میان ایشان می گردد .که این خود سبب ایجاد عداوت و 
در عرصه تجارت و معامالت مالی نیز میانجیگری ( مصالحه ) یکی از مباحث مهم در حل و فصـل  
منازعات و اختالفات تجارتی محسوب می گردد که از دیر زمان تا اکنون به عنوان روش پسندیده و 

، زیرا کنـدی رونـد قضـائی و    سریعی برای حل و فصل منازعات بازرگانان معمول بوده و هست 
محاکم و در برگرفتن مدت زمان طوالنی تا رسیدن به حل نهائی پرونده هـای قضـائی ، خسـایر    
هنگفت و کمر شکنی را به بازرگانان وارد نموده ایشان را بران میدارد تا جهت فیصـله دعـاوی و   

منازعات شان حکمیت و مصالحه را بر محاکم ترجیح دهند .

٤٨، ص : ٢ابن فرحون ، تبصرة الحکم ، ج - ١

کتاب الصلح .٦٦، ص : ٦بیهقی ، سنن البیهقی ، ج - ٢
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مبحث دوم
نجیگری و اجراآت آن در قانون میانجیگری افغانستانمیا

) شورای وزیران ٠٣٥قانون میانجیگری ( مصالحه ) تجارتی افغانستان که به اساس مصوبه شماره ( 
) قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان از طرف رئـیس  ٧٩تصویب و به تأسی از حکم مادۀ ( 

توشیح گردیده اسـت  ١٣٨٥/ ١٠/ ٢٧) مؤرخ ٨و٩جمهور به حیث فرمان تقنینی شماره ( 
نخستین قانون در نوع خود در راستای میانجیگری ( مصالحه ) در افغانستان به شمار می رود ، این 

) ماده ترتیب و همراه با قانون حکمیت تجارتی ، قانون شرکت هـای  ٢٥) فصل و ( ٣قانون در ( 
) جریدۀ رسمی و زارت ٩١٣مسؤلیت در شمارۀ ( تضامنی و قانون شرکت های سهامی و محدودال

نافذ می باشد . ١٣٨٥عدلیه نشر و ازتاریخ دهم دلو سال 
فصل اول این قانون دارای احکام عمومی که شامل هدف ، عدم تحمیل راه حل منازعه ، انصراف از 

تطبیق ، ساحۀ تطبیق و سایر مباحث عمومی دیگر می باشد .
طرز میانجیگری ، آغاز میانجیگری ، رد دعوت ، اجرای میـانجیگری ،  فصل دوم این قانون شامل

مالقات میانجی ، ارایۀ طرح ، برخورد منصفانه ، عدم جمع آوری مدارک ، عدم افشای حکم و ختم 
عملیۀ میانجیگری می باشد .

ق فصل سوم این قانون به احکام متفرقه که شامل موضوعات نقش میانجی به حیث حکم ، مدت تطبی
، معرفی میانجی ، افشای معلومات ، محرمیت معلومات ، توافق به روند حکمیت یا رسیدگی قضایی 

، تطبیق موافقتنامه و وضع مقرره و طرزالعمل ها اختصاص یافته است .
ضمن این مبحث تالش خواهیم کرد تا احکام وارد در این قانون را تا حد توانائی شـرح و بررسـی   

نرا ذیال مورد بحث قرار دهیم :نموده ، نکات عمده آ
مطلب اول : مکلفیت های میانجی :

) ١٩، میانجی نیز به موجب مـادۀ ( الف : معرفی میانجی : چنانچه در مبحث حکمیت ذکر گردید
این قانون ، مانند حکم مکلف است تا قبل از انتصاب یا درجریان عملیۀ میانجیگری

ود که موجب از بین رفتن شک و تردیـد در مـورد   راجع به شخصیت و سایر احوال مربوط به خ
استقاللیت و بی طرفی اش می گردد ، به طرفین منازعه معلومات الزم ارائه نماید ، مگراینکه قبال در 

مورد از جانب وی اطالع یافته باشند .
) این قانون حکم می کند که میانجی مکلف است در هر حالت ١٢ب : برخورد منصفانه : مادۀ ( 

ا حین اجرای عملیۀ میانجیگری با طرفین ، بر خورد منصفانه نماید .ی
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) حکم می کند که : میانجی نمـی توانـد راه حـل    ٣ج : عدم تحمیل راه حل : همچنان مادۀ ( 
پیشنهاد شده منازعه را باالی طرفین تحمیل نماید .

رای مصالحه نقش بیطرفانه و ازدو مادۀ فوق بر می آید که میانجی مانند قضات و داوران باید در اج
عادالنه خود را حفظ نموده از هر نوع تبعیض و حرکتی که باعث متضرر شدن طرفین منازعه گردد 

اجتناب ورزد .     
د : حفظ اسرار : حفظ اسرار طرفین منازعه باالی هر حکم کننده واجب و الزمی است خواه قاضی 

اسرار طرفین قضیه عواقـب نـاگوار اجتمـاعی و    باشد یا مصلح و داور ، زیرا افشای معلومات و 
اقتصادی داشته ، نزاهت و عدالت روند حل منازعه را نیز خدشه دار میسازد .

) قانون میانجیگری با اشاره به اهمیت موضوع چنین حکم می کند : درصورتیکه میانجی ٢٠ماده ( 
واند آنرا به هریک از طرفین دیگر  توسط یکی از طرفین در مورد منازعه معلومات دریافت نماید ، میت

.به حفظ محرمیت آن تاکید شده باشدذیدخل در عملیۀ میانجیگری آشکار نماید ، مگر اینکه 
) آن نیز بر محرمیت تمامی معلومات وارده در عملیۀ میانجیگری تأکیـد نمـوده   ٢١متعاقبا ماده ( 

مطابقت با قانون جائز نمی داند .افشای آنرا جز جهت تطبیق فیصله نامه ، رضایت طرفین و یا
) این قانون با اشاره به اهمیت موضوع خاطر نشان میسازد که بورد حکمیت ، محکمه و ١٤ماده ( 

حتی سایر مقامات ذی صالح نمی توانند حکم افشای معلومات مصالحه را صادر نمایند ، و اگر بـر  
جای دیگر به حیث مدارک تقدیم گـردد ،  خالف این قانون ، معلومات ارایه شده به میانجیگری در

این مدارک جز به منظور تطبیق موافقتنامه قابل اعتبار نمی باشد .
مطلب دوم : طرزمیانجیگری :

) این قانون ، میانجیگری از تاریخی آغاز مـی گـردد کـه    ٧الف : آغاز میانجیگری : طبق مادۀ ( 
ند .طرفین منازعه به حضور و شرکت در آن توافق مینمای

ب : رد دعوت : طرفین منازعه میتوانند دعوت به مصالحه را قبول و یا به صورت شفوی یا تحریری 
) حالت سکوت و عدم رد و یا قبولی طرف منازعه را بررسی نمـوده  ٨صراحتا رد نمایند ، ماده ( 

چنین صراحت دارد :
دعوت نامه یا مدتی کـه در آن  ) روز از تاریخ ارسال ٣٠هرگاه یکی از طرفین منازعه در خالل ( 

معین شده است قبولی دعوتنامه را مبنی بر مصالحه دریافت ننماید ، دعوت به مصالحه رد شده تلقی 
میگردد .

ج : مالقات و ارایه طرح : میانجی میتواند با طرفین منازعه یکجا یا به طور جداگانه مالقات نمـوده  
ارایه نماید .طرح های خود را برای حل منازعه به طرفین 
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د : مدارک و اسناد : تمام مدارک و اسنادی که در روند قضائی و حکمیت قابل پـذیرش باشـد ،   
) در عملیۀ میانجیگری نیز پذیرفته شده میتواند .١٥طبق ماده ( 

ه : اجرای میانجیگری : اراده طرفین منازعه بر روند میانجیگری تسلط کامل داشته و ایشان میتوانند 
نحوی که بخواهند عملیۀ میانجیگری را میانجی به پیش ببرند .به هر 
) قانون میانجیگری طرزاجرای میانجیگری را ضمن دو فقره چنین مشخص ساخته است :٩ماده ( 

) طرفین منازعه میتوانند در مورد نحوۀ میانجیگری طور دیگری توافق نمایند .١( 
به توافق طرفین منازعـه در مـورد نحـوۀ اجـرای     ) میانجی میتواند در صورت عدم دستیابی٢( 

میانجیگری ، عملیۀ را با نظرداشت اوضاع و شرایط قضیه ، خواست های طـرفین و حـل سـریع    
منازعه به نحویکه مناسب داند ، انجام دهد .

) قانون میانجیگری حاالت ختم میانجیگری را بیان داشته و چنین ١٦و : ختم میانجیگری : مادۀ ( 
ت دارد :  صراح

میانجیگری در حاالت ذیل از تاریخ عقد یا اعالم خاتمه می یابد :
در صورت عقد یا امضای موافقتنامۀ حل و فصل منازعه توسط طرفین .–١
در صورتیکه میانجی اعالم نماید که مساعی در عملیۀ میانجیگری بیشتر از این قابل توجیه نمی –٢

باشد .
ختم عملیۀ میانجیگری را به میانجی اعالم نمایند .در صورتیکه طرفین ، –٣
در صورتیکه یکی از طرفین به طرف یا طرف های دیگر و میانجی ختم عملیۀ میـانجیگری را  –٤

اعالم نماید .
مطلب سوم : میانجی و حکم در نقش یک دیگر

ن شان به حیـث  طبق قانون حکمیت و میانجیگری هر یک از حکم و میانجی نمی توانند بعد از تعیی
میانجی و یا حکم وظیفه یک دیگر را به پیش برده حکمیت را با میانجیگری و یا میانجیگری را بـا  

) ٤٤وی حکمیت تذکرداده شد ، ماده (حکمیت خاتمه دهند ، روی همین مطلب چنانچه در بحث ر
، جب این دو مادهرار گرفته و به مو) قانون میانجیگری مقابل همدیگر ق١٧قانون حکمیت با ماده ( 
ین شدن به حیث حکم ، اگرچه طرفین منازعه نیز رضایت داشـته باشـند   یحکم نمی تواند بعد از تع

ین به حیث میانجی وظیفـه حکـم را   یظیفه میانجی را انجام دهد و میانجی نیز نمی تواند بعد از تعو
انجام دهد مگر اینکه طرفین در این مورد موافقه قبلی نموده با شند .   



میانجیگری قضاء

١٠٣

فهرست مراجع
القرآن الکریم

ابن عابدین ، ردالمختار ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت–١
ابن قدامه ، مغنی ، دارالسالم ، ریاض–٢
ابن فرحون ، تبصرة الحکام ، دارالکتب العلمیة ، بیروت–٣
بیهقی ، سنن البیهقی ، مطبعة الحلبی ، القاهرة–٤
تفسیرنور–٥
هـ ش١٣٨٥ون میانجیگری تجارتی افغانستان قان–٦
١٣٨٥قانون حکمیت تجارتی افغانستان –٧



بررسی سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در قوانین افغانستان قضاء

١٠٤

نوشته ای:امداداهللا غیاثی

افغانستانافغانستانننییدر قواندر قوانی ی ووففییوظوظی ی هاهاتتییاز صالحاز صالحسوءاستفادهسوءاستفادهبررسی بررسی 

)٢(

فهرست:

١٠٤..................................عامهخدماتنیموظفهیروسؤقیمصاد: سوممبحث
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مبحث سوم: مصادیق سؤ رویه موظفین خدمات عامه
مطلب اول: مفهوم شکنجه

:لغوی شکنجهعنیمالف: 
در نگاه نخست ممکن است واژه شکنجه عربی به نظر رسد اما در اصل پارسی است. این واژه بـا  

، و در شـود یملفوظ ادا مریغ» ه«و » ج«و کسر یا فتح » ن«و سکون » ک«و فتح » ش«کسر 
١متون ادبی و تاریخی بصورت اشکنج، شکنج و اشکنجه نیز ثبت و ضبط شده است.

امه دهخدا چنین آمده است: شکنجه عبارت است از آزار، ایذا، رنج، عقوبت، تعـذیب و  در لغت ن
سیاست (به نقل از منتهی االرب) و در اصل مرادف با شکستن و پیچیـدن و عـذاب دادن دزد و   

٢گناهکار بوده است.
ذیب در فرهنگ آننداراج نیز شکنجه بدین گونه تعریف شده است: شکنجه با کسر شین نوعی از تع

و آن چنان که گنهکار را اول نی چون گاز در پوست چسپانند و باز با انبـر و آتـش در گرفتـه    

. ٧٢محمد شفیع، شفیع نیا، پیشین، ص .   ١
. ١٢٧٠٩، ص ٩، ج همان علی اکبر، دهخدا، .   ٢
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ها به نمک آالیند. شکنجه کردن، رنجانیدن و در لغت و زخماندازندیو در آتش مبرندیگوشتش م
١برای جور و ستم، دست درازی، گزند، آسیب، زیان، غم، ظلم و ستم به کار رفته است.

:اصطالحی شکنجهعنیمب: 
ـ  ـ شـكنجه، نقض آشكار حقوق بشرورفتــارسوء عليه حرمت وكرامت انسان به ش . رودیمار م

ن، حكـوم وحقـوق بيـن الملـل وهمچنيمجمـع عمومـي سـازمان ملـل، ايـن عمـل رام
مـروزه در حقـوق جـزای کنجه اـورها آن را منـع نمـوده اسـت. شحقـوق داخلـي كش

ع شکنجه مصـوب  و کنوانسـیون منشودیناخته منوان یک جـرم بین المللـی شعبهل، بیـن المل
ل متحـد و اساسـنامه دیـوان بیـن المللـی کیفـری، بـرجـرم بــودن  سازمان مل١٩٨٤

وان یـک قاعــده  عنی هـم قاعـده منـع شـکنجه، بهتأکیـد دارد. درعـرف بیـن المللآن
لــل  ن الماست. بـرای ایـن جـرم در حقوق جـزای بـی  شـدهی پذیرفته آمـره بیـن الملل

در نظــر گرفته شده و برای رسیدگی به این ییهاورها، مجازاتوحقـوق جزای داخلی اکثرکش
.قابل اعمال است» جهانی«و » شــخصی«ینیسرزم«جــرم، هرسه نــوع صالحیت 

الملـل  ته شده در جامعه بینممنوعیت شکنجه یکی ازمهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخ
جهـت  ییگیری نظام مدرن حقوق بشری مورد تأیید قرارگرفته و ابزارهااست که با پیدایش و شکل

حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است.
:شکنجه ازنگاه حقوقیتعریف–١

بموجب آن درد ورنج جسمی وروحی بطـور  تعریف جامع وحقوقی اکثرکشورها(هرگونه عملی که 
دولتی به هدف کسب اطالعات یا اخذ اقـرار ویـا بـرای    نیعمدی بوسیله یا براثر تحریک مأمور

ارتکاب یک عمل ویا بعلت مظنون بودن فرد به ارتکاب یک عمل ویا بعلت مظنون بودن فـرد بـه   
یا شخص ثالثی اعمال شود.ارتکاب آن عمل، ویا ترساندن اویا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص 

:شکنجه دراسنادبین المللیتعریف–٢
شکنجه تحمیل هرگونه درد و رنج جسمی و روحی بر دیگری است که به وسیله یا دسـتور و بـا   
رضایت ماموران و مستخدمان دولتی با و هدف و منظور مشخصی از قبیل کسب اطالعات یا اخـذ  

٢.ردیگیاقرار و ... انجام م

. ٢٦٥٧ص،٤ج،١٣٥٥تهران،–پادشاه، محمد، فرهنگ آنندراج، انتشارات کتابخانه خیام .١
. ٨٧.  محمد شفیع، شفیع نیا، پیشین، ص ٢
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مدی که به اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالع یا هر عمل ع
عنـوان  شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی بهشودیگرفت اقرار از او یا شخص سوم اعمال م

که انجام دهد، با تهدید و اجبـار و  رودیعملی که او یا شخص سوم انجام داده است ویا احتمال م
نای تبعیض از هر نوع و هنگام وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک، ترغیـب و یـا بـه    بر مب

رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگری انجـام گیـرد شـکنجه تلقـی     
١.شودیم
:تعریف شکنجه ازنگاه قوانین افغانستان-٣

ممنوعیت وعـدم موردقبـول بـودن    یلدرقوانین افغانستان مشخصاًازشکنجه تعریف نشده است، و
قانون اساسی ٢٩اظهارات وبیانات ذریعه شکنجه فاقد اعتبار حقوقی دانسته شده است. چنانچه ماده 

بوسیله اکراه بدست راقانون مذکوراظهارواقرار٣٠. ماده داندیکشورشکنجه وتعذیب را ممنوع م
ه را جرم دانسته وبرای مرتکـب آن کـه   کود جزا شکنج٢٧٥آمده باشدفاقد اعتبارمی داند. ماده 

قـانون اجـراآت   ٢٠٣و ٢١،٢٢موظف خدمات عامه باشد مجازات پیش بینی نموده است. مواد 
راکـه بـه اثـرنقض احکـام قـانون جمـع آوری شـده        یدالیل وشواهد١٣٩٣جزایی سال 

نماید.ومحکمه نمی تواندکه مستندبه آن حکم صادر داندیباشدفاقداعتبارحقوقی وقانونی م
مطلب دوم: اعتراف

لغوی اعترافمعنیالف: 
اعتراف واژه عربی مصدر است در لغت به معنی آگاه کردن کسی را از نام، حال و صـفت خـود،   

٢اقرار کردن، شناختن.
در اصطالح حقوقاعترافب: 

٣اظهار و بیان یک واقعه در حضور شخص ذیصالح
ند. از همین جهت قانون اساسـی  مترادف معنی واحد داریهااظهار، اعتراف، اقرار و بیان همه واژه

:داردیاقرار و اعتراف را یکی دانسته و چنین مقرر م٣٠افغانستان در ماده 
اقرار به جرم عبارت از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حال صحت عقل و در حضور محکمه با 

١صالحیت.

مجمع عمومی ١٩٨٧میثاق علیه شکنجه، مجازات ظالمانه، رفتار غیر انسانی یا اهانت آمیز، مصوب .   ١
سازمان ملل متحد. 

. ١٦٤ص حسن عمید، پیشین،.   ٢
. ٣٢نصراهللا، ستانکزی و دیگران، پیشین، ص .   ٣
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مطلب سوم: مظنون و متهم
مظنونالف: 

مظنونمعنی لغوی 
کسی کـه بـدگمانی واقـع    ،مظنون واژه عربی اسم مفعول است در لغت به معنی گمان برده شده

٢شده.
معنی اصطالحی مظنون

قبـل از  که شخصی است که به اساس سؤ ظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا این 
٣د.نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باش

متهمب: 
معنی لغوی متهم

متهم واژه عربی اسم مفعول است در لغت به معنی کسی که با وی تهمت زده شده، کسی که کـار  
٤بدی با او نسبت داده شده. 

معنی اصطالحی متهم
شخصی است که بنا بر ارزیابی دالیل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، به حیث مرتکب جـرم  

٥وارد گردیده باشد. تشخیص و اتهام بر وی 
مطلب چهارم: مبانی ممنوعیت جرم شکنجه

الف: مبانی و مستندات جرم شکنجه در نظام حقوقی اسالم
پذیرفته شده آن نظام دارد. به همین ملحوظ نظام یهاجرم انگاری در هر نظام جزایی ریشه در ارزش

حقوقی حـاکم، نشـان دهنـده    از نظام یعنوان بخشجزایی، قوانین ومقررات جزایی هر جامعه به
و حاکم بر آن جامعه است. نظام حقوقی اسالم توجه جدی به مسائل جزایـی و  دییارزشهای مورد تأ

ل امنیت و آسایش جامعـه و  مخیهادهیایجاد نظم در جامعه دارد، جرم شکنجه از جمله جرائم و پد
نظم عمومی هستند و تعارض جدی با عدالت و استقرار قانون دارند.

. ٣٠.  قانون اساسی افغانستان، ماده ١
. ١٠٩٩.  حسن عمید، پیشین، ص ٢
. ١١، فقره ٤.  قانون اجراآت جزایی، ماده ٣
. ١٠٥٧.  حسن عمید، پیشین، ص ٤
. ١٣، فقره ٤.  قانون اجراآت جزایی، ماده ٥
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انسان از دیدگاه قرآن موجود کریم و قابل احترام معرفی گردیده و در میان موجـودات بـرای آن   
سـوره  ٧٠امتیازات انحصاری داده شده است، تا بتواند با اخالق خداوندی متخلق شود. در آیـه  

و ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی آلبـر و البحـر   «اسرا این امتیازات انسان بیان گردیده است. 
ما عزت دادیم اوالد آدم را و سواری » رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال

بر بسیاری از را دادیم آنها ادیم آنها را از چیزهای پاکیزه دادیم به ایشان در بیابان و دریا و روزی د
مخلوقات خویش برتری.
شیدیم. و ما آنها را در دمـا و خشـکی بـر    عنایت کرده، عزت بخیاژهیما به اوالد آدم صفات و

حیوانات و کشتی سوار کردیم و چیزهای نفیس و پاکیزه به آنها عنایت کردیم و آنها را بر بسیاری 
١از مخلوقات خویش برتری دادیم.

ب: مبانی و مستندات ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل
که حتي کشورهاي مترقي ومتمدن جهان حق مصؤنيت شکنجه يکي ازجنجاليترين حقوق متهم ميباشد

م اول در عرصه بين المللي مـورد  . شکنجه در قدندینمایبه آن آلوده بوده و با آن دست و پا نرم م
تحريم قرار گرفت اما اين مسئله کافي نبود وکشورها تالش کردند که اين عمل غيرانساني را مـورد  

دستآورد بين المللي دراين راستا معاهدات ذيل نیترمنع و مرتکبين آنرا مورد مجازات قراردهند. مهم
: (اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسـيون منـع   باشندیم

مانند اعالميه اسالمي حقوق بشر و ... است.یاشکنجه و رفتارهاي ظالمانه) و اسناد منطقه
١٩٤٨الملل اعالمیه جهانی حقوق بشـر سـال   بدون شک طلیعه ممنوعیت شکنجه در حقوق بین

خود حکم به رهایی انسان از شکنجه، مجازات، رفتارهای ظالمانه، غیر انسـانی  ٥است که در ماده 
.دهدیو تحقیر آمیز م
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که امروزه مقبولیت فراوانی در میان اسناد ٧همچنان ماده 

مورد آزار و شکنجه یا توانیهیچکس را نم«ورد چنین تصریح داشته است. حقوق بشری دارد در م
٢ها و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد. مجازات

: (دستگيري يا محـدود  سدینویاعالميه اسالمي حقوق بشر اين عمل را ممنوع اعالم نموده چنين م
ي جايز نيست، مگر به مقتضـاي شـرع و نبايـد او را    ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هيچ انسان

، ص ٨، دیوبندی، تفسیر معارف القرآن، مترجم محمد یوسف، حسین پور، ج ین.  محمد شفیع، عثما١
٢٥٨.  ٢٥٦ .

م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ١٩٦٦.  میثاق بین المللی مصوب ٢
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شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه حقارت آميز يا سخت، يا منافي حيثيت انسـاني، رفتـار   
١اعالمیه کنفرانس کشورهای اسالمی)٢٠کرد (ماده 

حـق وي  اعمال شکنجه را کنوانسيون حقوق اطفال نيز ممنوع قرار داده و مصؤنيت طفل از آنرا
دانسته است. ممنوعيت شکنجه، سرزنش، برخورد ظالمانه، مخالف حق طفل است.

که حق مصؤنيت از شکنجه درکنوانسيون مربوطه نيز مورد تأکيد قرارگرفتـه و  گفتدرآخر بايد 
حاوي متون مبسوطي است که مجال تذکر آن درمقاله ای  هذا نيست. اين کنوانسيون دول متعاهد 

که؛ تمام انواع شکنجه را درسياست ونظام جزايي خويش جرم بپندارند و مرتکـب  دیانمیرا ملزم م
آنرا قابل مجازات بدانند، اقدامات مؤثرقضـايي راجهـت جلـوگيري ازشـکنجه اتخاذنماينـد،      
دولتهانميتوانند حالت جنگ، اضطرار، بي ثباتي سياسي، نا امني و ديگرمواردی را دليلي براي توجيه 

و ساير موارد مهم ديگري در رابطه به منع شکنجه.شکنجه بدانند 
درحالیکه بارزتحصیل به روش غیرقانونی، بکارگیری شکنجه برای کشف ادله جـرم اسـت کـه    

بالوسیله شکنجه ساقط خواهدبود.اقراردرگذشته وحال بحث شده است. 
سنامه دیـوان  اسا٥ماده ٦کنترول"بند یشورا١٠قانون شماره ٢ماده ١بند ٣بموجب قسمت 

کیفری بین المللی "شکنجه بعنـوان  وانید٧ماده ١بند ٦کیفری بین المللی برای روندا"وقسمت 
یک جنایت علیه بشریت منع شده است.

بموجب حقوق بین المللی عرفی"شکنجه عبارتست ازتحمیل عمدی درد یارنج شدیدجسمی یاروحی 
به وظایف رسمی یابارضایت یاتوافق یک مقام بر قربانی توسط یک مقام دولتی یاشخص درحال عمل

.دینمایرسمی یا شخص که دریک سمت رسمی عمل م
اساسـنامه  ٥نظارت "شـق (و) مـاده   یشورا١٠قانون شماره ٢ماده ١بموجب جزء (ج) بند 

٧ماده ١اساسنامه محکمه روآندا وسرانجام جزء (و) بند ٣محکمه یوگسالوی سابق"شق (و) ماده 
ه دیوان شکنجه از مصادیق شکنجه جنایت برضدانسانیت وکرامت بشرشناخته شده است که اساسنام

بادرنظرداشت این موارد تفحص درجلوگری آن بالوسیله کشورهای اسالمی وجامعه جهانی صـورت  
گرفته است. امورنهاد های ملی وبین المللی چه درکشورهای اسالمی وغیراسالمی رعایت نموده تـا  

ن قرارنگیرند. در صورت نقض آن عاملین آن موردمجازات قرارگیرد.درکنارمرتکیبی

٢٩.  اعالمیه کنفرانس کشورهای اسالمی.  ماده ١
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اعالمیه و میثاق حقوق بشر-١
شمسـی در شـهر   ١٣٢٧عقرب ١٩برابربا ١٩٤٨اعالمیه جهانی حقوق بشربتاریخ دهم دسامبر

پاریس به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مجمع عمومی آنرا بعنوان (مقیاس مشترک 
١رای همه ملل متحد) تصویب وبه آگاهی جهانیان رسانید.کمال ب

اعالمیه مزبوردارای دو بخش اصلی است. بخش اول مقررات مربوط به آنچه کـه بعـدها تحـت    
عنوان (حقوق مدنی وسیاسی) قرارگرفت و بخش دوم ناظربرآنچه که بعدها تحت عنـوان (حقـوق   

اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی) قرارگرفت.
میه الهام بخش تهیه و تصویب تمام اسناد ومتونی قرارگرفت که درموضوع حقوق بشر هرچند اعال

عضونیست ولذا برخی اعتقاد دارنـد  یهاتنظیم یافته، اما خود حاوی تعهدات الزام آوربرای دولت
.شودیاعالمیه یک سند اخالقی نیز تلقی م

شده است. چنانچه کـه درفـوق   مختلف حقوق بشری اشاره یهادرموادمختلف اعالمیه به جلوه
تحت شکنجه یا مجازات یـا  توانیدرمورد شکنجه مقررمیدارد: (احدی را نم٥نیزذکرگردید ماده 

.داردیمقرر م١٤رفتاری داد که ظالمانه ویا برخالف انسانیت و شئون بشری باشد). وماده 
درکشورهای دیگرپناه (هرکس حق دارد دربرابرتعقیب، شکنجه وآزار، پناهگاهی جستجو کند و-١

اختیار کند تا از شکنجه رهایابد.
درمواردی که تعقیب واقعآ مبتنی برجرم عمومی وغیرسیاسی یا رفتارهای مخـالف بـا اصـول    -٢

از این حق استفاده نمود).توانیومقاصد ملل متحد باشد، نم
ضـعف جهـان   -١عمده انتقاداتی که براعالمیه جهانی حقوق بشر وارد شد حول سه محور بود:

ناکـارآیی  -٣عدم مشارکت کشورهای جهان سوم درامرتدوین وتهیه آن-٢شمول بودن اعالمیه.
وفقدان پشتوانه اجرایی.

فعال حقوق بشر در جهان سوم نیترامااین انتقادات بی پاسخ نماند. از جمله (خوزه دایوکنو) بزرگ
ن سوم را مستدآل رد نمود.نیز ناکار آمدی حقوق بشر درکشورهای در بند فقر وجها

چنین نتیجه گرفت:توانیاز مجموع آنچه که گذشت م
مبانی و مستندات ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل بشر بیانگر جرم بودن شـکنجه در ابعـاد   

ها و نهادهـای  عنوان یک جنایت علیه بشریت است. دولتجسمی و روحی و محسوب شدن آن به

. ١٥، ص ١٣٧٦.  بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گیج دانش، چاپ اول ١
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اصل منع شکنجه و آشناسازی کار گذاران با این اصـل در سـطوح   حقوق بشر موظف به رعایت
.باشندیمختلف، دستگاهای قضایی، امنیتی و حکومتی م

ج: مبانی و مستندات منع شکنجه در نظام حقوقی افغانستان
مبانی ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی افغانستان-١

ها را ند که شالوده سایر قوانین ومقررات آناساسی کشورها معموالً در بردارنده اصولی هستنقوانی
ـ . قانون اساسی افغانستان بر اساس اصول اسالمی تـدوین گردیـده و مـورد تأ   دهدیتشکیل م دیی

نمایندگان مردم نیز قرار گرفته است در مقدمه قانون اساسی افغانستان به بعضی از آیاتی که مبنای آن 
ال اول مقدمه قانون اساسی به نام پاک اهللا آغـاز شـده   اشاره کرده است برای مثدهدیرا تشکیل م

، مبارزات هایاست سپس توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم و تقدیر از فداکار
تاریخی جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان. ماده اول قانون اساسی افغانستان که پایه نظام را 

افغانستان دولت جمهوری اسالمی، مستقل، واحد و غیـر  «آغاز شده است با این تعبیرکندیبیان م
کندیدر ماده دوم آن دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان را با این تعبیر بیان م» قابل تجزیه است

کـه  داردیو در ماده سوم بیان م» دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان دین مقدس اسالم است«
بنا بـر ایـن   » ام دین مقدس اسالم باشدمخالف معتقدات و احکتواندیقانون نمدر افغانستان هیچ«

و تفاوت بـا  ردیگیمبانی حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان از مبانی نظام حقوقی اسالم سرچشمه م
آن ندارد. در صورتیکه کدام حکم قانونی در تضاد با اسالم واقع گردد بر اساس ماده سـوم قـانون   

قانون اساسـی افغانسـتان تصـریح    ١٣١و ١٣٠د و متروک است همچنان در ماده اساسی مردو
».در صورتیکه در قوانی حکمی موجود نگردد محاکم به فقه مراجعه نمایند«گردیده است 

نتیجه گرفـت کـه شـکنجه و    توانیبا توجه به مبانی حقوقی مندرج در قانون اساسی افغانستان م
ون است و با اهداف عدالت محور جمهوری اسـالمی افغانسـتان   بدرفتاری خارج از چارچوب قان

مغایرت دارد، استفاده از آن در هر صورت ممنوع و محکوم است.
قانون اساسی افغانستان مهمترین منبع نظام حقوقی افغانستان در زمینه ممنوعیـت شـکنجه   ٢٩ماده 

حتی به مقصد کشـف  واندتیتعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخصی نم«است به موجب این ماده 
حقایق از شخص دیگری، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشـد بـه   

».تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد
شده است، قانون گذار افغانستان در این مـاده بـا   عبارت این ماده بسیار دقیق و کارشناسانه تدوین

ا و صریح، بر منع شکنجه در تمامی مراحل عـدلی و قضـایی   عبارات بسیار موجز ولی روان، گوی
تاکید کرده است:
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هر نوع عذر و بهانه را از شـکنجه کـردن   » حتی به مقصد کشف حقایق«اول) تصریح به عبارت 
.کندیمعو شکنجه را مطلقاً ممنوردیگیم

و هـم در مرحلـه   کنـد یدوم) این ماده شکنجه را هم در مراحل گرفتاری، تحقیق و تعقیب منع م
١اجرای مجازات.
اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یـا  «قانون اساسی تصریح گردیده است که ٣٠همچنان در ماده 

شخص دیگری به وسیله اکراه بدست آورده شود اعتبار ندارد.
اعالمیه جهانی حقوق بشر بـه رسـمیت   ٥مفاد اصل منع شکنجه و اعمال تحقیر آمیز که در ماده 

قانون اساسی افغانستان جای گرفته است.٣٠و ٢٩خته شده ودردواصل شنا
مبانی ممنوعیت شکنجه درقوانین عادی افغانستان-٢

افغانستان به صراحت به منع شکنجه وامربه ان اشاره نموده است. بموجـب  یکود جزا٢٧٥ماده 
شکنجه نمایـد ویابـه آن   هرگاه موظف خدمات عامه متهم را بمنظورگرفتن اعتراف،-١«این ماده 

مرتکـب بـه   برسد،قتلبهشکنجهدرنتیجهاگرمتهم–٢.گرددیامرنمایدبه حبس طویل محکوم م
.»گرددیجزای پیش بینی شده قتل عمد دراین قانون محکوم م

دراین ماده ارکان جرم شکنجه ازجهت شخصیت شکنجه گرومجنی علیه رعایـت شـده اسـت،    
اعمال شده است. به این توضیح که مقـررات ایـن   ییهاتیمحدوداماازجهت رکن معنوی شکنجه 

توانـد یماده ناظربه شکنجه متهم به منظوراخذاعتراف است، حا ل آنکه قلمرو رکن روانی شکنجه م
وسیع ترازاخذ اعتراف باشد.

هدف ازکلمه متهم درماده مذکورعام است شامل مظنون نیزمی شودوبه هرشخصی گفته می شودکه 
افغانسـتان درسـال   یراکود جـزا یاتهمت ارتکاب جرم به وی نسبت داده شده است؛ زسوءظن ی

قانون اجراآت جـزای سـال   ٤ماده ١٣است درحالیکه تعریف متهم درفقره دهینافذگرد١٣٥٥
ازوی تحقیـق  ارنوالبصورت خاص تعریف شده است وبه آن شخصی متهم گفته می شود١٣٩٣

ات آن شخص را به حیث مرتکب جرم تشخیص واتهام را بـروی  نموده وبعدازجمع آوری دالیل اثب
کود جزا مفهوم متهم عام است نه خاص.٢٧٥وارد نموده است. بناًء درماده 

درخصوص ممنوعیت اخذاظهارات به وسیله اکراه یاتطمیع درماده ١٣٩٣قانون اجراآت جزای سال 
ندارنـد، اجـازه حالتدرهیچومحکمهارنوالقضائی،مامورضبظ–١«مقررمی داردنیچن٢٢

.  غالم حیدر، عالمه، منع شکنجه و پیش گیری از آن در حقوق بین الدول و قوانین افغانستان، کتاب ١
. ١٩٠.  ١٨٩، شماره دوم، ص ١٣٩٣سینا، سال 
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خود یاازطریق شخص دیگربارفتارسوء، استعمال موادمخدر، اکراه، شکنجه، خـواب مقناطیسـی،   
یاوعده دادن به منفعتی، منظنون یامتهم رابه اظهاریااقراروادارنماید.فیدوتخویتهد
اخذشده باشـدقابل  مادهنیا١اظهاریااقراریکه ازمظنون یامتهم با استعمال وسایل مندرج فقره -٢

دالیل ومدارک اثبـات  -١«قانون چنین تصریح گردیده است نیا٢١ودرماده » استنادنمی باشد.
خـارج  هیبدست آمده به اثرنقض احکام این قانون وسایرقوانین نافذه مورد استنادقرارنگرفته، ازدوس

احل رسـیدگی قضـیه   درتمام مر-٢.شودی. این دالیل جداازدالیل دیگرنگهداری مگرددیومهر م
این ماده اطمینـان  ١وجوددالیل ومدارک مندرج فقره اعدمیاند، ازوجودی ومحکمه مکلفارنوال

»حاصل نمایند.
تمام انواع مجازات وتدابیرامنیتی به شیوه «... قانون چنین مقررگردیده است نیا٢٠٣ونیزدرماده 

، شـکنجه یارفتارغیرانسـانی   گرددیملی مانسانی وبااحترام به کرامت انسانی باالی محکوم علیه ع
١...»یاتحقیرآمیزباالی محکوم علیه جواز ندارد. 

وضعیت حقوقی منع شکنجه درقـانون  که چنین نتیجه گرفت توانیبامالحظه به آنچه که گذشت م
اساسی، کود جزا وقانون اجراآت جزای افغانستان ازجای گاه مناسبی، برخورداراست. اماعلی رغم 

دراین مورد به نظام حقوقی افغانستان وارد دانست عدم ارائه تعریف توانیکه میزجمله ایراداتاین، ا
ازشکنجه وپیشبینی نکردن سازوکارمناسب برای مواردمرتبط باشکنجه است.

. ٣٠٢و ٢١،٢٢مواد ١٣٩٣.   قانون اجراآت جزای مصوب ١
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اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 
.١ گزارش

) ٣٠/١٠/١٣٩٩الی ١/١٠/١٣٩٩مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي
هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قـرار داد )٣٠(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  به اتهام نفر) ٥٦در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

تزویر، وساطت در رشوت و رویه سوء علیه موظف خدمات عامه  گرفتار شده و ،رشوت ، اختالس 
مـورد  ) تن ٤٣حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت١٣از این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل مختلف حبس به مجازات هاي ه ومحاكمه قرار گرفت
 نفر .١٤حبس سه ماه الی یک سال
 نفر.٨حبس یک سال الی پنج سال
 نفر.٢١محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی میشود.٣٤١٦٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

در ماه اشی از فساد اداریبیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ن)١جدول شماره (
١٣٩٩جدی سال 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی

تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی

٥
سال حبس١٦-

١
-٥

سال حبس

ک سال 
سه  ماه الی ی
حبس

٩١١٦ ١٤ ٣ ٤ ٢١ ١٢ ٣٣ ١٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی

١

١٤٧٥٢ ٢ ٣ ٦ ١١ ١١ ٩ اخذ رشوت ٢

٧١٢٣ ٢ ١ ٣ ١ ٤ ٣ وساطت در  رشوت ٣

١٤٨٩ ٣ ١ ٤ ٤ ٢ تزویر ٤

٣٨٨ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ اختالس ٥

١٢٩٥ ١ ١ ١ ١ رویه سوء علیه موظف 
خدمات عامه

٦

٣٤١٦٣ ٢١ ٨ ١٤ ٤٣ ١٣ ٥٦ ٣٠ مجموعه



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١١٥

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را غرض ١٤(همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد 
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

در ) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٢جدول شماره (
١٣٩٩ماه جدی سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ٦ ١٧ ٦ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ٤ ٣٦ ٤ اختالس ٢
ارنوالی ٢ ٧ ٢ تزویر ٣
ارنوالی ٢ ٤ ٢ رشوت ٤

١٤ ٦٤ ١٤ مجموعه
مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام ٢.

١٦/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت سکرتر و محافظ آمر حوزه هشتم پولیس شهر کابل به جرم وساطت در رشوت 

خریداری و جهت تحویلی یکتن از باشنده گان ناحیه هشتم شهر کابل یک عراده موتر را قبالً
ال نموده که  در ساحه کارته نو ناحیه هشتم شهر کابل محصول گمرکی به گمرک والیت کابل انتق

از طرف سکرتر آمر حوزه هشتم متوقف و موصوف همراه با موتر به حوزه انتقال گردیده  و موتر 
) دالر امریکایی مطالبه رشوت نموده ٥٠٠سکرتر آمر حوزه در مقابل استرداد  موتر از نزدش مبلغ (

ین امنیت داخلی قوماندانی امنیه کابل داخل اقدام و بعد از است. که بعد از کسب اطالع ، موظف
) دالر امریکایی پول اوپراتیفی نشانی و دوتن  از متهمین با همین ٥٠٠ترتیب پالن گرفتاری مبلغ (

پول دستگیر و  به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی می گردند. قضیه وارد محکمه ابتدائیه رسیدگی به 
اری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه علنی قضایی مورخ جرایم ناشی از فساد اد

در حضور داشت طرفین قضیه متهمین سکرتر  و محافظ حوزه هشتم امنیتی پولیس ١٦/١٠/١٣٩٩
) ١فقره (٣) دالر امریکایی طبق احکام بند ٥٠٠شهر کابل را در قضیه وساطت در رشوت مبلغ (

) ٣٧٣) کود جزا با رعایت حکم ماده (٣٨٥ماده (١) و فقره ٣٧٥ماده (٢) ، فقره ٣٧٢ماده (
کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی شان به مدت هفت ماه حبس تنفیذی، جزای نقدی 
معادل وجه وساطت رشوت و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات و آمر حوزه هشتم امنیتی پولیس 

اجراات جزایی قابل تعقیب عدلی پنداشته ) قانون ٦٩را  متکی به جریان دالیل طبق حکم ماده (
است.

١٥/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت یکتن ازکارمندان معینیت تدریسی وزارت معارف به جرم وساطت در رشوت 

به اساس  اطالع اوپراتیفی مبنی بر اینکه یکتن از کارمندان معینیت تدریسی وزارت معارف به ترتیب 
مقابل پول  اقدام میکند و حاال میخواهد که سه قطعه شهادت شهادت نامه های صنوف دوازدهم  در
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) دالر امریکایی ترتیب نماید که قضیه تحت کار اوپراتیفی و ١٢٠٠نامه  را  فی قطعه در بدل مبلغ (
) دالر امریکایی ١٨٠٠کشفی منسوبین ریاست امنیت ملی قرار گرفته و طی یک پالن مرتبه مبلغ (

که همکار اداره مذکور بود برای متهم در ناحیه دوم شهر کابل نشانی شد و از طریق شخصی 
پرداخت گردیده که در عین وقت توسط هیئت موظف متشکل از ادارات ذیربط بعد از اخذ پول  

محکمه ابتدائیه  به ) دالر امریکایی بدست  آمده و قضیه ١٨٠٠باالفعل دستگیر و از نزد وی مبلغ (
د اداری والیت کابل  ارجاع گردیده. محکمه در جلسه قضایی رسیدگی به جرایم ناشی از فسا

در حضور داشت طرفین قضیه و وکالی مدافع متهم خانه سامان معین ١٥/١٠/١٣٩٩مورخ 
) دالر امریکایی طبق صراحت ١٨٠٠تدریسی وزارت معارف را در قضیه وساطت در رشوت مبلغ (

) کود جزا ٣٧٥) ماده (٢) و فقره (٣٨٥() ماده١) فقره (٣٧٣) و (٣٧٢) ماده (١فقره (٥بند 
) کود مذکور به شمول ایام نظارت و توقیفی به مدت یکسال و یکماه ٢١٥و ٢١٣با رعایت مواد (

حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده است 
ارف را در قضیه وساطت رشوت مبلغ و متهم دیگر مدیر عمومی ریاست تعلیمات اسالمی وزارت مع

) قانون اجراات ٢٣٥) دالر امریکایی نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق حکم ماده (١٨٠٠(
) کود جزا بری الذمه شناخت.٥جزائی و ماده (

٢٣/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت یکتن به جرم انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور 

مریت گمرک میدان هوایی حامد کرزی مبنی بر اینکه یکتن از مسافرین مدیریت عمومی مسافرین آ
میخواست توسط پرواز شرکت هوایی ماهان از کابل به صوب ایران سفر نماید زمانی که به ساحه 

) دالر ٨٦٩٠٠چک وکنترول شرکت خصوصی هارت میرسد در جریان تالشی از نزدش مبلغ (
) افغانی و ١٩٠٠٠دالر کانادایی ،مبلغ (١٥٠مبلغ ) درهم امارات ،١٠٤٤٠امریکایی ، مبلغ(

) تومان ایرانی که بطور ماهرانه در بیک و جیب هایش جاسازی کرده بود از نزدش بدست ٩٩٠٠(
امده و متهم گرفتا و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه 

بحضور ٢٣/١٠/١٣٩٩کمه در جلسه قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری گردیده مح
) ٥٠٥) ماده (١داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم را در قضیه انتقال غیر قانونی پول طبق فقره (

کود جزا با محاسبه ایام نظارت و توقیفی به مدت هفت ماه حبس تنفیذی و مصادره پولهای بدست 
ات نمود.) کود جزا محکوم به مجاز٥٠٥آمده وفق حکم ماده (

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 
) گزارش١

الـی  ١/١٠/١٣٩٩محكمۀ استیناف مبـارزه بـا جـرايم ناشـي از فسـاد اداري از تـاريخ (      
) دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم ناشـي از فسـاد اداري را مـورد     ١٣تعداد ()٣٠/١٠/١٣٩٩

سوء استفاده  از به اتهام نفر) ٣١در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هدادرسيدگي قضائي قرار
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) تن آنـان بـه   ٦صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ، اختالس و تزویر گرفتار شده و از این تعداد (
ـ  ) تن ٢٥حاصل  و (نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت بـه  ه ومورد محاكمه قـرار گرفت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل ف حبس مجازات هاي مختل
 نفر.٥الی یکسال سال سه ماهحبس
  نفر١٣حبس یکسال الی پنچ سال.
   نفر  ٧محکومین جرایم  نقدی.
دالر آمریکائی میشود) ١٤٩٢٢(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

ناشی از فساد اداریمحکمه استیناف مبارزه با جرایم اجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (
١٣٩٩سال جدیدر ماه 

تصمیم قضائی
تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال حبس

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٣٧٥٦ ٧ ٥ ١٢ ٤ ١٦ ٦ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١
١١٠٠ ٣ ١ ٤ ١ ٥ ٣ اخذ رشوت ٢

١٠٠٦٦ ٤ ٣ ٧ ١ ٨ ٣ اختالس ٣
١ ١ ٢ ٢ ١ تزویر ٤

١٤٩٢٢ ٧ ١٣ ٥ ٢٥ ٦ ٣١ ١٣ مجموعه

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٢(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 

در مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافی محکمه ی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (
١٣٩٩ماه جدی سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ١ ١١ ١ سوء استفاده از 
حیت وظیفویصال ١

ارنوالی ١ ٦ ١ اخذ رشوت  ٢
٢ ١٧ ٢ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه ٢.
٢٧/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

رشوت به جرم اخذ محکومیت قوماندان دلی تولی اول  و سرباز حوزه شانزدهم پولیس شهر کابل
عنوانی مدیریت امنیت داخلی قوماندانی امنیه والیت ایوالیت پکتیا طی عریضه باشنده گانیکتن از 

و دارمنموده که یک نمره زمین در شهرک خراسان واقع ناحیه شانزدهم شهر کابل بیانکابل 
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) افغانی ۱۵۰۰۰و تقاضای مبلغ (هقوماندان پوسته کار را توقف دادکهمیخواستم آنرا اعمار نمایم، 
پرسونل مدیریت امنیت داخلی قوماندانی امنیه والیت کابل داخل اقدام رشوت از من نموده است.

در حضورداشت و ) افغانی پول اپراتیفی نشانی ۱۵۰۰۰، بعد از ترتیب پالن گرفتاری مبلغ (گردیده
هم متعارض به ، توسطنماینده ارنوالی عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری و طبق قرار قبلی

همرا بادریوراش قبل از اینکه ساحه را ترک نمایندمیشودداخل واسطهمتهم تسلیم و همین که 
حول مبه ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردند. قضیه هیئت گرفتاری دستگیر وبلفعل توسط 

علنی . محکمه در جلسه محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی ازفساد اداری والیت کابل گردیده 
متهم قوماندان تولی اول حوزه درحضورداشت طرفین قضیه متفقأ ٩/٩/١٣٩٩قضایی مورخ 

شانزدهم پولیس شهر کابل  را در قضیه اخذ مبلغ پانزده هزار افغانی رشوت طبق هدایت حکم بند( 
) کود جزا با رعایت مواد ٣٨٥) ماده (١) فقره(٣٧٥) ماده (٢) فقره (٣٧١) ماده (١) فقره (٢
) کود مذکور از  ابتدا ایام نظارت و توقیفی اش بمدت هشت ماه حبس تنفیذی، ٢١٥و ٢١٣(

جزای نقدی معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکوم بمجازات نموده است. و متهم سرباز 
حوزه مذکور را در قضیه شراکت در اخذ رشوت نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده 

بعداً دوسیه از اثرعدم ) کود جزا بری الذمه دانسته است. ٥زائی و ماده () قانون اجراات ج٢٣٥(
محول محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد غور استینافی ارنوال موظف غرضقناعت 

خویش به اتفاق آراء ٢٧/١٠/١٣٩٩اداری والیت کابل گردیده. محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه  ٥٤ضیه طبق حکم ماده (در حال حضور داشت طرفین ق

محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ٩/٩/١٣٩٩) قانون اجراآت جزائی فیصله مورخ ٢٦٧وماده (
ناشی ازفساد اداری والیت کابل در قسمت قوماندان تولی اول حوزه شانزدهم پولیس شهر کابل را  

) ١) فقره (٢) افغانی رشوت طبق هدایت حکم بند(١٥٠٠٠نقض و متهم  را درقضیه اخذ مبلغ (
و ٢١٣) کود جزا با رعایت مواد (٣٨٥) ماده (١) فقره (٣٧٥) ماده (٢) مقره (٣٧١ماده (
) کود مذکور از ابتدا ایام نظارت و توقیفی بمدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی ، جزای ٢١٥

مجازات و حکم محکمه ابتدائیه در مورد نقدی معادل وجه رشوت وانفصال از وظیفه محکوم به 
شریک جرمی اش را تائید کرده است. 

٢٨/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت دو تن از ولسواالن والیت بدخشان به جرم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ،اطالع 

کذب و هتک حرمت
قطعه عریضه یکتن ازکاندید وکال  از والیت بدخشان در انتخابات پیشین ولسی جرگه طی دو 

عنوانی لوی ارنوالی مدعی  گردیده که ولسوال ولسوالی درواز باال و ولسوال کوف آب مکتوبی 
را عنوانی کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال داشته و خود شان را بخاطر  بر داشتن افراد مسلح 

دعای شان هیچ غیرمسؤول متعلق به من وکیل قبلی والیت بدخشان دانسته و در ارتباط به اثبات ا
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گونه سند ومدرک را به جز چند قطعه عکس به محکمه ارائه کرده نتوانستند. متهمین به ارگانهای 
عدلی و قضایی معرفی میگردند. قضیه وارد دیوان رسیدکی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از 

ی مورخ فساد اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان گردیده محکمه در جلسه قضائ
خویش در حال حضور داشت طرفین قضیه با اتفاق اراء متکی به  دالیل طبق ٢٣/١١/١٣٩٨

) و ٢١٣) ماده (١٢) و فقره (٧) کود جزا با در نظرداشت بند (٤٠٣) ماده (٢هدایت فقره (
) کود مذکور دو تن از متهمین را درقبال قضیه سوء ١٤١) و ماده (٢١٥) ماده (٤رعایت بند (

) افغانی جزای نقدی و ٧٠٠٠٠) ، (٧٠٠٠٠از صالحیت وظیفوی تعزیراً بپرداخت مبلغ (استفاده 
با ٢١٣) ماده ٢) فقره (١٢) و (٧) کود جزا بند (٤٧٨انفصال از وظیفه و طبق هدایت  ماده (

کود مذکور در قضیه اطالع کذب تعزیراً بپرداخت مبلغ ١٤١و ماده ٢١٥ماده ٤رعایت بند 
افغانی جزای نقدی بخزینه دولت محکوم بمجازات نموده همچنان طبق ) ٧٠٠٠٠) (٧٠٠٠٠(

) قانون اجراآت جزائی در قضیه هتک حرمت به ٥) کود جزا با در نظرداشت ماده (٥هدایت ماده (
طرفین از اثرعدم قناعت نسبت عدم دالیل بری الذمه شناخته است. اما صالحیت رسیدگی قضیه 

انون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه به محکمه استیناف مبارزه ) ق٣١) ماده (٣حسب هدایت فقره(
٢٨/١٠/١٣٩٩علیه فساد اداری والیت کابل تفویض شده. و محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) قانون و تشکیل ٥٤خویش با اتفاق اراء در حال حضور داشت طرفین قضیه طبق حکم ماده (
ابتدائیه شهری والیت بدخشان را در محکمه ٢٣/١١/١٣٩٨صالحیت قوه قضائیه، فیصله مورخ 

قسمت قضیه اطالع کذب موظف خدمات عامه نقض و در قسمت قضایای سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی موظف خدمات عامه و هتک حرمت تائید نموده و استینافاً متهم ولسوال ولسوالی 

فاده از صالحیت درواز باال  و ولسوال ولسوالی کوف آب والیت بدخشان را درقضیه سوء است
) فقره ١٢) و (٧) کود جزا با در نظر داشت بند (٤٠٣) ماده (٢) و (١وظیفوی طبق حکم فقره (

) کود مذکور بجزای نقدی مبلغ ١٤١) و ماده (٢١٥) ماده (٤) و رعایت بند (٢١٣) ماده (٢(
حکومان به هفتاد هزار، هفتاد هزار افغانی به خزانه دولت، طرد از مسلک و انفصال از وظیفه م

مجازات نموده است.
جرايم ناشي هبوالیات در راستای رسیدگی دیوانهای  امنیت عامه محاکمفعاليتهاي قضائيگزارش 

از فساد اداري
گزارش
مبارزه با جرايم ناشـي از فسـاد   وابتدائیه شهری دیوانهای امنیت عامه در راستایاستینافمحاکم 
وسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي از فسـاد اداري را مـورد    ) د١٣٩تعداد (والیات به اداري 

سوء اسـتفاده   به اتهام نفر) ٣٢٨در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد
از صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ،اخاذی غیرقانوی، اختالس و تزویر گرفتار شده و از این تعداد 
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مورد محاكمه قرار ) تن ٢٤٦حاصل  و (جود دالیل کافی الزام برائت) تن آنان به نسبت عدم و٨٢(
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وگرفت

 نفر٢٧الی یکسال سال سه ماهحبس.
 نفر٧٠حبس یکسال الی پنچ سال.
 نفر.  ٩حبس پنج سال الی شانزده سال
    نفر.  ١٤٠محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی میشود)١٤٩٧٩٩(بالغ بهعه مجازات نقدی محکومینمجمو.

مبارزه با والیات درراستای اجراآت دیوان ها امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٥جدول شماره (
ی جرایم ناشی از فساد ادار

تصمیم قضائی

تعداد قضیه
نوع قضیه شما

ره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی

ت
عداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه تعداد متهم
نقدی

محکومین 
جرایم نقدی ٥ -

١٦
حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

سه ماه سه ماه 
ک سال 

الی ی
حبس

١٦٠٦ ٥ ٥ ٥ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه والیت 

سرپل  از  تاریخ  
الی ١/٧/١٣٩٩

٣٠/٩/١٣٩٩١ ١ ١ ١ رشوت ٢

٤٦٦ ٣ ١ ٤ ٤ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی

٣ دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت سرپل  از تاریخ 
الی ١/٧/١٣٩٩

٣٠/٩/١٣٩٩
٢٥ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٤

٢٠٢٥ ٩ ٩ ١ ١٠ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٥ دیوان امنیت عامه 

حکمه ابتدائیه شهری م
والیت جوزجان از 

١/٧/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/٩/١٣٩٩الی 

٢ ٢ ٢ ٢ تزویر ٦

٦ ٦ ٢ اختالس ٧

٥ ٥ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٨ دیوان استیناف امنیت 

عامه والیت پروان از 
تاریخ

الی٣/١/١٣٩٩
٣٠/٩/١٣٩٩

١ ١ ٥ ٦ ٢ اختالس ٩
١٢٩ ١ ١ ١ ١ رشوت ١٠

١ ١ ١ ١ اختالس ١١
دیوان امنیت عامه 

محکمه شهری والیت 
پروان از تاریخ 

١/٨/١٣٩٩
١/١٠/١٣٩٩١ ١ ١ اکتساب غیر قانونی 

اسلحه ١٢
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٧٧٧ ٣ ٣ ٣ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١٣ دیوان امنیت عامه 

شهری والیت نیمرز از 
١/٧/١٣٩٩تاریخ 

١٦/١٠/١٣٩٩الی 
١ ١ ١ ٢ ١ پول شویی ١٤

١ ٥ ٦ ٦ ٢ اختالس ١٥
٤ ٢ ٦ ٦ ٢ رشوت ١٦

١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١٧ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه والیت 
میدان وردک از تاریخ 

الی١/٧/١٣٩٩
٣٠/٩/١٣٩٩

٢ ٢ ٢ ١ اخاذی غیر قانونی ١٨

٩٠٦ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١٩ دیوان امنیت عامه 

استیناف  والیت میدان 
وردک از تاریخ 

الی١/٧/١٣٩٩
٣٠/٩/١٣٩٩

٢ ٢ ٢ ١ تزویر ٢٠

٧٩ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٢١ دیوان امنیت عامه 
استیناف والیت کاپیسا 

٣٨٨در ماه قوس ١ ٢ ٣ ٢ ٥ ٣ تزویر ٢٢

٢٨٤ ٣ ٣ ١ ٤ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٢٣ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه والیت 
بدخشان از تاریخ 

الی ١/٧/١٣٩٩
٣٠/١٠/١٣٩٩

١ ١ ١ ١ اختالس ٢٤

٦٤ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٢٥

٢ ٢ ١ ٣ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٢٦ دیوان امنیت عامه 

محکمه استیناف 
الیت بدخشان از و

الی ١/٧/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/٩/١٣٩٩

٦٤٢٢ ٧٩ ٢ ٨١ ١ ٨٢ ٢ اختالس ٢٧

١٢٩٥ ٢ ٢ ٢ ٢ اخذ رشوت ٢٨
١ ١ ١ فریب کاری ٢٩

٢ ٢ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٣٠ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه والیت 
دایکندی از تاریخ  

الی ١/٨/١٣٩٩
٣٠/١٠/١٣٩٩

٣ ٣ ١ تزویر ٣١

٥١٦ ١ ١ ١ ١ اختالس ٣٢

١٥٥ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٣٣

دیوان امینت عامه 
محکمه استیناف 

دایکندی در ماه میزان

١١٦٥ ٣ ٣ ١ ٤ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٣٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه والیت 

خ  تخاراز تاری
الی ١/١٠/١٣٩٩

١٥/١٠/١٣٩٩
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٤٢٧ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٣٥

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه والیت 
پنجشیر از  تاریخ  

الی ١/٨/١٣٩٩
١٥/١٠/١٣٩٩

٧٧ ١ ١ ٦ ٧ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی

٣٦
دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  
والیت پنجشیر از  

١/٧/١٣٩٩تاریخ  
٣٠/٩/١٣٩٩الی 

١ ٤ ٥ ٥ ١٠ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٣٧

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت پکتیکا از تاریخ 
الی ١/٧/١٣٩٩

٣٠/٩/١٣٩٩

٣ ٣ ٣ ٤ تزویر ٣٨
١ ١ ١ ١ رشوت ٣٩

١ ٢ ١ ٤ ١ ٥ ٣ اختالس ٤٠

١ ١ ٢ ٢ ٤ ٥ حیازت سالح ٤١

٧٢٩ ٢ ٢ ٤ ٢ ٦ ٥ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٤٢ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه  والیت 
پکتیکا از تاریخ 

الی ١/٧/١٣٩٩
٣٠/٩/١٣٩٩

١ ١ ٢ ١ ٣ ٢ تزویر ٤٣

٧٩٦٦ ٦ ٣ ٩ ٣ ١٢ ٧ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٤٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه  والیت 

از تاریخ بلخ 
الی ١/٧/١٣٩٩

٣٠/٩/١٣٩٩
١٩٤ ١ ١ ١ ٣ ٤ ٧ ٢ تزویر ٤٥

١٤٦٣ ٢ ٢ ٤ ١ ٥ ٤ رشوت ٤٧
٢٤٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ اختالس ٤٨

١٩٤ ١ ١ ٢ ٣ ٥ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٤٩ دیوان امنیت عامه 

محکمه استیناف  
والیت بلخ از تاریخ  

الی ١/٩/١٣٩٩
٢٢/٩/١٣٩٩

٦٤٧ ١ ١ ١ ١ تزویر ٥٠

١ ١ ١ ١ اختالس ٥١

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدایئه  والیت 

سمنگان از تاریخ 
الی ١/٧/١٣٩٩

٣٠/٩/١٣٩٩

١ ١ ١ ٢ ١ اختالس ٥٢

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت سمنگان از 
١/٧/١٣٩٩تاریخ 

٣٠/٩/١٣٩٩الی 
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١ ٣ ٥ ٩ ٤ ١٣ ٦ سوء استفاده از 
حیت وظیفویصال ٥٣

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف   

والیت فراه از 
الی ٣/١/١٣٩٩تاریخ

٣٠/٩/١٣٩٩

٢٠٠٧ ٣ ٣ ٢ ٥ ٥ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٥٤ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدایئه  والیت 
از لغمان

١٩/١/١٣٩٩تاریخ
١٩/٩/١٣٩٩الی 

٩٠٦ ٢ ٢ ٢ ١ اخاذی ها غیر قانونی ٥٥

٤ ٤ ١ تزویر ٥٦

١٥٥٤ ٢ ٢ ٢ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٥٧ دیوان امنیت عامه 

محکمه استیناف  
از جوزجانوالیت
١/٧/١٣٩٩تاریخ 

٣٠/٩/١٣٩٩الی 

٩١٢ ٢ ٢ ٢ ١ اختالس ٥٨
١٠٣ ٣ ٣ ٣ ٢ رشوت ٥٩

٣ ٣ ٣ تزویر ٦٠

٤ ٤ ١ ٥ ١ تفاده از سوء اس
صالحیت وظیفوی ٦١

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

در ماه خوستوالیت
جدی

١ ١ ١ ١ تزویر ٦٢
دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه  والیت
در ماه جدیخوست

١٥٥ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٦٣

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

ر ماه دفاریابوالیت
٣٩٤٥جدی ١ ١ ١ ١ اختالس ٦٤

٣٥١٠ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٦٥ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه  والیت
٧٥١٠٠در ماه جدیارزگان ٢ ٢ ٢ ١ اختالس ٦٦

١١٦٥ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ اخذ رشوت ٦٧ دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه  والیت 

تاریخ بادغیس از
الی٢٥/٩/١٣٩٩

٣٠/١٠/١٣٩٩
٢٨٧٠٤ ٤ ١ ٥ ٥ ١ اختالس ٦٨

١٩٤٣ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٦٩ دیوان امنیت عامه 

استینافمحکمه
در ماه غزنیوالیت

١٥٥٤جدی ٤ ٤ ٢ ٦ ١ تزویر ٧٠

٢ ٢ ٢ ١ رشوت ٧١ دیوان امنیت عامه 
والیتابتدائیه محکمه

٢هلمند ١ ٣ ٢ ٥ ١ اختالس ٧٢
١ ١ ١ ١ تزویر ٧٣
١ ١ ١ ١ سوءاستفاده ٧٤ دیوان امنیت عامه 

استینافمحکمه
٤والیت هلمند ٤ ٤ ١ اختالس ٧٥

١٤٩٧٩
٩

١٤
٠ ٩ ٧٠ ٢٧ ٢٤٦ ٨٢ ٣٢

٨
١٣
٩ مجموعه
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های از خالصه احکام صادره محاکم نمونه 
١٥/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

کومیت کارمندان اداره  مواد نفتی و گاز مایع والیت نیمروز  به جرم اختالس مح
شرکت تجاری نجیب ترابر یک عراده تانکر حامل مواد سوختی به اسم هایدروکاربن ثقیل را از شهر 

) کیلوگرام برای شرکت غالم علی نورزهی از طریق ٢٥٢٨٠اصفهان ایران با وزن مجموعی مقدار (
مروز وارد کشور نموده. و باالثر سازش مسؤلین شرکت با مسؤلین آمریت مواد نفتی بندر والیت نی

) کیلوگرام نشان داده ٢٢٠٠٠و گاز مایع و بندر والیت نیمروز اسناد جعلی ترتیب و وزن آن را (
که قضیه محول دیوان امنیت عامه .اند تا پول محصول گمرک آن را کم و حیف و میل نمایند

سه نفر از ١٥/٩/١٣٩٩شهری نیمروز گردیده.  محکمه در جلسه قضایی مورخ محکمه ابتدائیه 
افغانی ٧٦١٩٢تن مواد نفتیِ بالغ بر ٦،٧١٠متهمین را در قضیه اختالس به وسیله تقلیل مقدار 

) کُد مذکور هر واحدشان  را ٣٨٩) مادۀ (١) کُد جزا با رعایت فقرۀ (٣٩١) مادۀ (١مطابق بند (
بس تنفیذی و متهمین  مالک محموله و کمیشن کار در شراکت عین قضیه را با به مدت دو سال ح

) کُد مذکور هر واحد به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به ٥٨رعایت ماده (
افغانی) به حساب دولت حکم نموده است.٧٦١٩٢مجازات و به رد وجه اختالس شده (

١٢/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
نایی حوزه نهم امنیتی پولیس شهر هرات به جرم اخذ رشوت و یکتن دیگر محکومیت عضو آمریت ج

به جرم وساطت در رشوت  
پرسونل حوزه نهم پولیس در جریان گزمه وارد هوتلی میشود که از اضافه ستانی ان مردم شکایت 

د شان نموده بودند پولیس  غرض پیگیری چند تن انان را باخود به حوزه انتقال میدهند که  یک تعدا
رها شده کسب مسولیت نموده ویک تعداد شان کسب الزامیت نکرده  رها می گردند از نزد یکنفر

) افغانی رشوت ٣٠٠٠ساتمن پولیس در بدل رهایی از وی مبلغ (ضمانت خط اخذ گردیده و 
) افغانی رشوت بلفعل توسط ارگانهای مربوطه ٣٠٠٠مطالبه می نماید و متهم حین اخذ مبلغ (

و قضیه به دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه محکمه ابتدائیه والیت هرات ارجاع و دستگیر 
خویش به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا ، ١٢/٩/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 

متکی به دالیل فوق متهم  عضو آمریت جنایی حوزه نهم امنیتی پولیس را در خصوص اتهام اخذ مبلغ 
) ٣٨٥) ماده (١) کود جزا و فقره (٣٧١) ماده (١) فقره (١ی رشوت طبق جزء () افغان٣٠٠٠(

) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت یکسال و ٨٣کود جزا با در نظر داشت ماده (
، وجه رشوت و متهم واسطه رشوت راشش ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ سه هزار افغانی معادل

) ١) کود جزا و فقره (٣٧٣) کود جزا با در نظر داشت ماه (٣٧٢) ماده (١() فقره ١طبق جزء (
) افغانی جزای نقدی و پرداخت سه هزار افغانی ١٥٠٠٠) کود جزا به پرداخت مبلغ(٣٨٥ماده (

پول  معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نموده است  .
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١٠/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
رات به جرم اختالس محکومیت دو تن از کارمندان گمرک والیت ه

عراده موتر نوع تیلری از مسیر هرات اسالم قلعه به ٨٠به اساس هدایت مقام والیت هرات تعداد 
ظن مشکوکیت فرار از محصول ، قاچاق ، اضافه بار و تفاوت در محصول گمرکی توقف و توسط 

هیاتی متشکل از پرسونل قوماندانی امنیه به ریاست گمرک هرات  انتقال داده می شود سپس توسط
ی استیناف ، ریاست امنیت ملی ، ریاست گمرک ، ریاست اتاق های ارنوالنمایندگان ریاست 

تجارت و قوماندانی امنیه والیت هرات تشریح می گردد از اینکه اسناد گمرکی اموال حامل عراده با 
ل عراده به ارتباط تشریح هیات موظف متفاوت بوده دو تن از کارمندان تشریح و مدیر بررسی اموا

قضیه  اختالس به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند قضیه محول دیوان رسیدگی به جرایم 
امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

خویش به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متکی به دالیل فوق دو تن از ١٠/١٠/١٣٩٩
) کود جزا با ٣٩١) ماده (١) افغانی طبق جزء (٧١٤٤٠متهمین را در خصوص اتهام اختالس مبلغ (

) کود جزا هر واحد را به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و ٣٨٩) ماده (١در نظر داشت فقره (
)افغانی وجه اختالس ٧١٤٤٠) کود جزا به پرداخت مبلغ (٣٩٨) ماده (١طبق هدایت فقره (

) کود جزا بطور تضامنی ٦٨) ماده (٢مجازات و تصمیم گرفته تا مبلغ متذکره طبق فقره (محکوم به
توسط متهمین به خزانه دولت پرداخت گردد. و متهم مدیر بررسی اموال عراده جات را نسبت عدم 

) کود جزا بری الذمه دانسته  است.٥موجودیت دالیل الزام طبق ماده (
٣٠/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
سر معلم و عضو نظارت معارف والیت جوزجان به جرم اختالس محکومیت 

یکتن از معلمین حق الزحمه در ولسوالی خواجه دو کوه با اداره مکتب شش ماه قرار داد می نماید 
و بعد از سه ما تدریس واخذ معاش وظیفه را ترک نموده است. سر معلم مکتب عالوه از نظارت از 

ز بوده و مسوولیت تصدیق اجرا معاشات پرسونل را بشمول امور تدریسی ، سرپرست مکتب نی
معلمین حق الزحمه به عهده داشت و با وجود اگاهی از ترک وظیفه معلم رسما به انفکاک وی 
اقدام نکرده و بر عکس وی را حاضر وظیفه دانسته و به شکل خیالی راپور حاضری ماهوار را داده 

غانی را بطور غیر قانونی حواله واجرا نموده است. ) اف٧٠٤٦٣و  معاش هشت ماهه  وی مبلغ (
موضوع از طرف تفتیش داخلی وزارت معارف بررسی و متهمین  سر معلم و عضو نظارت مکتب را 
به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی می نماید که  قضیه محول دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و 

٢٢/٥/١٣٩٩ردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ فساد اداری محکمه ابتدائیه والیت جوزجان گ
کود جزا به پرداخت مبلغ شصت هزار افغانی ٤٠٣ماده ١متهم سرمعلم مکتب را مطابق فقره 

جزای نقدی و طرد از مسلک محکوم به مجازات و متهم دیگر عضو نظارت را که تصدیق کننده 
ارنوال موظف قضیه نسبت عدم قناعت فورم حواله معاشات بود بری الذمه دانسته است. اما قضیه 
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به دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه محکمه استیناف والیت جوزجان ارجاع گردیده محکمه در 
خویش به حضور داشت طرفین قضیه با کسب صالحیت از ماده ٣٠/٧/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ 

نیت عامه محکمه ابتدائیه قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه به اتفاق آرا فیصله دیوان ام٥٤
قانون اجراات جزایی به نسبت خطاء در تطبیق ٢٦٧ماده ٢والیت جوزجان را وفق صراحت فقره 

قانون وتعین وصف جرمی نقض و استینافآ متهم سر معلم مکتب را در قضیه اختالس مبلغ 
کود ٣٩١ماده ١) افغانی معاش هشت ماهه معلم حق الزحمه خیالی وفق صراحت فقره ٧٠٤٦٣(

جزا به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و متهم دیگر عضو نظارت معارف مسوول کنترول و 
کود ٥٨ماده ١امضا معاشات مکتب را در قضیه فوق مطابق به مواد قانونی فوق با رعایت فقره 

مذکور به مدت یکسال و یکماه حبس محکوم به مجازات نموده است و هکذا متهمین وفق صراحت 
کود جزا بطور علی السویه به رد  پول اختالس شده  به خزانه دولت مکلف ٣٩٨ماده ١ه فقر

دانسته شده اند.
مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ه اختصاصی ابتدائیهگزارش اجراآت قضائی محکمالف: 
گزارش ١.

) ٣٠/١٠/١٣٩٩الی ١/١٠/١٣٩٩ات و مواد مخدر از تاريخ (مبارزه عليه مسكرهمحكمۀ ابتدائي
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ٧٨تعداد (
به اتهام قاچاق و نفر) ١٠٨. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ٦ه و از این تعداد (گرفتار شدانتقال مواد مخدر
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل ١٠٢برائت یافته و (

محکوم گردیده اند. 
 نفر.١حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.٣٣سال ٥سال الی ١حبس
 نفر.٤٣سال ١٦سال الی ٥حبس
 نفر .١٧سال ٢٠سال الی ١٦حبس
 نفر.٨سال ٣٠سال الی ٢٠حبس

مواد مخدر ) کیلوگرام٢٠٨١،٤١٧(مقدار حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر (K)قرص تابلیت ) ٣٠٠٠و(
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رزه با مسکرات و مواد مبااختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٩در ماه جدی سال مخدر 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

تعداد محکومین  به حبس تنفیذی
تعداد 

محکومین

تعداد 
بری 
الذمه

تعداد متهم

سال ٣٠-٢٠
حبس

سال ٢٠-١٦
حبس

٥
سال ١٦-
حبس

١
-٥

سال 
حبس

سه ماه الی 
یکسال

٦ ٢١ ١٥ ٤٢ ٤ ٤٦ ٤٤،٢٢٥ ٣٣ مت امفتامین ١
٧ ١١ ١٠ ١٢ ٤٠ ٢ ٤٢ ٣١١،٩٥٩ ٢٨ هیروئین ٢

٣ ١ ٤ ٤ ٣٣٨ ٤ تریاک ٣
٢ ٢ ٢ ١٤٩ ٢ چرس ٤

١ ٢ ١ ٤ ٤ ٢٩ ٢ مورفین ٥

٢ ٢ ٢ ١١٦٥ ٢ بنگدانه و 
خشخاش ٦

١ ١ ١ ١ اتفاق در جنایت  ٧
١ ١ ١ ٠،٢٤ ١ شیشه  ٨

٤ ١ ١ ٦ ٦ ٤٣,٩٩٣ ٥ Kتابلیت  ٩

٨ ١٧ ٤٣ ٣٣ ١ ١٠٢ ٦ ١٠٨ ٢٠٨١،٤١٧ ٧٨ مجموعه

مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر.اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
١٠/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

هیروئین ) کیلو گرام ٢٤سی سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (
باالثر سعی و تالش موظفین مبارزه با مواد مخدر موظف در تالشی پوسته مادابه ولسوالی کشم 

وب والیت بدخشان به طرف صوالیت بدخشان یک عراده واسطه نوع کروال بدون نمبر پلیت  از 
ام ) کیلوگر٢٤شده که در جریان تالشی از واسطه متذکره مقدار (تخار در حرکت بود توقف داده

هیروئین دریافت و متهم قضیه با سه نفر راکبین  واسطه گرفتارمیگردد. که در نتیجه تست 
) کیلوگرام تثبیت گردیده  و متهمین به ٢٤البراتواری نوعیت مواد مخدر هیروئین و مقدار آن (

ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند. قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با مواد 
در حال حضور ١٠/١٠/١٣٩٩خدرو مسکرات  گردیده  است. و در جلسه قضائی علنی مورخ  م

) کیلوگرام هیروئین طبق بند ٢٤داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء متهم در قبال اتهام انتقال مقدار (
) کود جزا اعتبار از ایام نظارت و توقیفی   بمدت سی سال حبس تنفیذی ٣٠٢) ماده (١) فقره (٥(
حکوم به مجازات شده  و هم چنان در قبال اتهام دریوری موتر بدون نمبر پلیت و جواز سیر طبق م

) کود جزا به پرداخت مبلغ بیست هزار افغانی جزای نقدی محکوم گردیده که  جزا ٥٦٠ماده (
) کود جزا باالیش قابل تطبیق و تنفیذ میباشد.  و سه تن از ٧٥های داده شده فوق طبق ماده (

) ماده ١) فقره (٥) کیلوگرام هیروئین طبق بند (٢٤مین دیگر در قبال اتهام انتقال مقدار (مته
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) کود جزا اعتبار  از ایام فوق الذکر هر واحد به ٢١٤و ٢١٣) با در نظر داشت مواد (٣٠٢(
بیست ) سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده اند. و سه سیت مبایل –مدت ( بیست 

) قانون مبارزه با مواد مخدر و عراده موتر حامل مواد ٣٢ز نزد متهمین طبق ماده (بدست آمده ا
) قانون ١٩) کود جزا قابل مصادره و مواد مخدر بدست آمده طبق ماده (٣٠٨مخدر طبق ماده (

مبارزه با مواد مخدر قابل محو دانسته  شده اند. 
٢٧/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

کیلو ١٣٢کیلو گرام تریاک و ٨٩کیلو گرام هیروئین ، ٥٤ر سی سال حبس به اتهام قاچاق مقادی
گرام چرس 

به اساس اطالع و هدایت اداره اطالعات و تحقیقات مبنی بر اینکه در یک عراده واسطه نوع الری 
بار بری پاکستانی یک مقدار مواد مخدر جاسازی و در ساحه بندر الی گمرک تورخم متوقف می 

رزه با مواد مخدر رهسپار محل گردیده و واسطه متذکره را تثبیت و مورد باشد موظفین مدیریت مبا
تالشی قرار میدهند. در نتیجه مواد مخدر که به داخل پالستیک های سیاه رنگ جابجا گردیده از 
جنگله و داخل کابین واسطه متذکره تثبیت و به مظنونیت قضیه دریور واسطه دستگیر و به ارگانهای 

رفی  میگردد. قضیه به  محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد عدلی و قضایی مع
به اتفاق آرا و ٢٧/١٠/١٣٩٩مخدر محول شده. محکمه در جلسه علنی قضائی منعقده تاریخی

) کیلو گرام هیروئین و ٥٤بحضور داشت طرفین حقیقی قضیه متهم را در قبال اتهام انتقال مقدار (
) کود جزا به مدت (سی سال) حبس تنفیذی و در ٣٠٢) ماده (١) فقره (٥ند (مورفین وفق هدایت ب

) کود ٣٠٤) ماده (١) فقره (٦) کیلو گرام تریاک مطابق صراحت بند (٨٩قبال اتهام انتقال مقدار (
) کیلو گرام چرس وفق ١٣٢جزا به مدت (شانزده سال) حبس تنفیذی و در قبال اتهام انتقال مقدار (

) کود جزا به مدت (ده سال) حبس تنفیذی محکوم ٣٠٥) ماده (١) فقره (٧صراحت بند (
) کود جزا مجازات شدید از بابت انتقال مقدار ٧٣بمجازات نموده. که با در نظر داشت ماده (

) سال حبس تنفیذی می گردد از ابتدای ایام نظارت و ٣٠) کیلو گرام هیروئین که مدت (٥٤(
گرفتاری باالیش  قابل تطبیق و تنفیذ می باشد. هکذا دو سیت مبائیل توقیفی گذشته اعتبار از تاریخ

علیه مسکرات و مواد مخدر و یکعراده ) قانون مبارزه با٣٢معه سیم کارت های آن طبق ماده (
) کود جزا قابل مصادره پنداشته شده است.٣٠٨واسطه بار بری دارای پلیت پشاور طبق ماده (

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اختصاصی کمۀ استینافگزارش اجراآت قضائی محب: 
. گزارش١

الی ١/١٠/١٣٩٩(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار ١٢١) تعداد (٣٠/١٠/١٣٩٩

) ١٧٨ه است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (صادر نمودهای الزم داده و در مورد آنها فيصله 
) تن آنان به نسبت عدم ١٠گرفتار شده و از این تعداد (به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدرنفر
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) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های ١٦٨وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (
مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند.

 نفر.٤حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.٥٣سال ٥سال الی ١حبس
  نفر.٨٤سال ١٦سال الی  ٥حبس
 نفر.١٨سال  ٢٠سال الی  ١٦حبس
 نفر .٩سال  ٣٠سال الی  ٢٠حبس

مواد مخدر ) کیلوگرام٢٠٩٣،٦٠٨مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
.شده استمخدر نیز صادر انواع مواد) لیتر (١٠٧٩،٥و

) دالر آمریکائی میشود.٥٨٩١(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین
مبارزه با مسکرات و مواد اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (

١٣٩٩سال جدیماهمخدر طی 
تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

ین به حبس تنفیذی تعداد محکوم

تعداد محکومین 

جزای نقدی

تعداد بری الذمه 

تعداد متهم

٣٠-٢٠
سال 

حبس

١٦
-٢٠

سال 
حبس ٥

-١٦
حبسسال  ٥-١
سال حبس

سه ماه الی 
یکسال

١ ٦ ٥٤ ٣٠ ٢ ٩٣ ٣٦٩١ ٧ ١٠٠ ١٣١،٧٥٨ ٧٣ مت 
امفتامین ١

٤ ٤ ٧ ١٣ ٢٨ ٦٤٧ ٢٨ ٢١٧،٦٤٦ ٢٣ هیروئین ٢

١ ٨ ٩ ٩ ٣٢٣،٢ ٥ تریاک ٣

١ ٦ ٥ ١ ١٣ ٩٠٦ ١٣ ٦٠٠،٥٣٩ ٦ چرس ٤

٣ ٧ ٤ ٢ ١٦ ٣٨٨ ٢ ١٨ ٨٠،٤٦٥ ٨ مورفین ٥

٢ ١ ٣ ١ ٤ ٦٣١٥ LT ٢ مشروبات 
الکولی  ٦

٣ ١ ٤ ٢٥٩ ٤ ٣٣٩،٥ LT ٢ مواد 
کیمیاوی  ٧

٢ ٢ ٢ ٧٤٠ ٢ خشخاش و 
بنگدانه  ٨

٩ ١٨ ٨٤ ٥٣ ٤ ١٦٨ ٥٨٩١ ١٠ ١٧٨ ٢٠٩٣،٦٠٨ ١٢١ مجموعه

.علیه مسکرات وموادمخدرمبارزهاختصاصی محکمۀ استینافحکم صادره خالصه : ٢
٣/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

) گرام ٢١(کیلو گرام هیروئین  و(٢٧،٩٧٩)) ، ٤٢سی سال حبس به اتهام قاچاق مقادیر (
مورفین
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ً  به اساس اطالع اداره ا طالعات و تحقیقات، موظفین پولیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر قبال
) کیلوگرام ٤٢) و (٢٨بدخشان و تخار  از داخل دوعراده موتر بطور جداگانه  مقادیر (یات وال

هیروئین دریافت مینمایند  و دوسیه متهمین طی مراحل محاکماتی می گردد، به تعقیب آن از اثر 
قات مدیریت مبارزه با مواد مخدر موظفین قوماندانی امنیه والیت تخار اطالع اداره اطالعات و تحقی

یکتن را که در راس شبکه قاچاقبران قرار داشت در مرکز شهر تالقان دستگیر و به ارگانهای عدلی 
وقضایی معرفی مینمایند. قضیه وارد محکمه اختصاصی ابتدائیه مبارزه علیه مواد مخدر گردیده 

به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متهم ٥/٩/١٣٩٩مورخ محکمه درجلسه قضایی
) کود جزا با ٣٠٢) ماده (١) فقره (٥) کیلو گرام هیروئین طبق بند (٤٢را به اتهام قاچاق مقدار (

) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سی سال حبس، در قضیه قاچاق ٦١رعایت ماده (
کیلو گرام هیروئین که نتیجه آن (کافین، دکسترومتورفان، کلورکین) بوده طبق ) ٢٧,٩٧٩مقدار (

) کودجزا به مدت شانزده سال ٥٢) کودجزا با رعایت ماده (٦١) و (٣٠٢) ماده (١) فقره (٥بند (
) و ٣٠٢) ماده (١) فقره (٢) گرام مورفین طبق بند (٢١حبس تنفیذی و در اتهام قاچاق مقدار (

) کود جزا به تنفیذ جزای ٦١) و(٧٣ه مدت یکسال حبس تنفیذی با رعایت ماده () کود جزا ب٦١(
شدید که عبارت از مدت سی سال حبس تنفیذی می شود تصریح می نماید. و در اتهام قاچاق عراده 

) کود جزا به منع ٧٥و ١٦٧) ماده (١٢) کود جزا با رعایت فقره (٧٧٩بدون سند طبق ماده (
) به ٧٧٩ـدت یکسال بعد از سپری شدن حبس محکوم بها و طبق ماده (خروج از کشور برای م

) قانون مبارزه علیه مواد مخدر و  یک سیت موبایل معه ٣٢مصادره عراده بدون پلیت و طبق ماده (
سیم کارت آن نیز اصدار حکم شده و در خصوص محو مواد مخدر بدست آمده قبالً  تصمیم اتخاذ 

عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی گردیده است. اما قضیه نسبت
به جرایم مواد مخدر و مسکرات راجع گردیده محکمه  در جلسه علنی قضائی مورخ  

به اتفاق آراء در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه متکی  به حکم ماده ٣/١٠/١٣٩٩
٥/٩/١٣٩٩ن مواد مخدر فیصله مورخ ) قانو١٧) ماده (٢) قانون اجراآت جزائی و  فقره (٢٦٧(

محکمه ابتدائیه را تائید نموده  است.
١/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

) کیلو گرام چرس ٥٢ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (
کنترولیپاینتچکدرتوظیفننگرهاروالیتمسکراتومخدرموادعلیهمبارزهمدیریتموظفین
کنترولجریاندرکههبودمشکوکاشخاصووسایطولکنتروچکمصروفمعمولطبقثمرخیل
چرسنامتحتمخدرموادیکمقدارنتیجهدرکهمیدهندقرارتالشیموردومتوقفراواسطهیکعراده

موادحاملعرادهدریورقضیهارتباطبهآیدمیبدستوتثبیتبودگردیدهجاسازیموتردرکهخام
دروبودهگرامکیلو)٥٢(آمدهبدستموادخالصوزنگردند.میگرفتاردیگرمتهمیکتنومخدر
ابتدائیهاختصاصیمحکمهمحولدوسیهمیگردد.تثبیتمثبتچرسآننوعیتالبراتواریتستنتیجه
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درخویش٢٨/٨/١٣٩٩مورخقضاییجلسهدرمحکمهگردیده.مسکراتمخدروموادبامبارزه
گرامکیلو)٥٢(مقدارقاچاقاتهامقبالدررامتهمینآراءتفاقابهقضیهطرفینداشتحضورحال

ده)–(دهبمدتتوقیفیونظارتایامازاعتبارجزاکود)٣٠٥(ماده)١(فقره)٧(بندطبقچرس
آنهایکارتسیممعهآمدهبدستمبائیلسیتچهارونمودهمجازاتبهمحکومتنفیذیحبسسال

مبارزهقانون)٣٢(مادهطبقمیوهفروشپولافغانی)١٠٠٠(مبلغمیباشد،یتالشمحضرشاملکهرا
)٣٠٨(مادهطبقمیباشدوسایطسجلفورمدرجآنمشخصاتکهموترعرادهیکومخدرموادبا

مادهطبقآمدهبدستچرسگرامکیلو)٥٢(مقدارمحوبهوشدهدانستهمصادرهقابلجزاءکود
محولقضیهمتهمینقناعتعدمنسبتامااست.گردیدهاتخاذتصمیمنیزدرمخموادقانون)١٩(

جلسهدرمحکمهگردیدهمسکراتومخدرموادجرایمبهگیرسیدهاستینافاختصاصیمحکمه
)٥٤(مادهبهمتکیطرفینحقیقیداشتبحضوروآراءاتفاقبه١/١٠/١٣٩٩مورخقضائیعلنی
مورخفیصلهجزائیاجراآتقانون)٢٦٧(مادهوقضائیهقوهصالحیتوتشکیلقانون

نمودهتائیدرامسکراتومخدرموادجرایمبهرسیدگیابتدائیهاختصاصیمحکمه٢٨/٨/١٣٩٩
است.
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دافغانستان اسالمی جمهوریت 
دعدلیې وزارت 

جریدهرسمي

دب
قانون 


ایزاد او تعدیل 



ایزاد

قانون معامالت  وامضای قانون معامالت  وامضای 
الکترونیکی.الکترونیکی.

تعدیل در برخی از مواد تعدیل در برخی از مواد ووایزاد  ایزاد  
کود جزا.کود جزا.

تعدیل وایزاد در برخی از مواد تعدیل وایزاد در برخی از مواد 
قانون اجراآت جزایی عسکری قانون اجراآت جزایی عسکری 

١٣٩٩دخپ
)١٣٩٨) پر لھ پسې نمبر : (٧میاشتی (

ھـ ش١٣٩٩) عقرب سال ٧تاریخ نشر: (
)١٣٨٩نمبر مسلسل: (
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املو او السلیک د برېنايي مع
قانون د توشېح په هکله د افغانستان اسالمي 

جمهوریت د رئیس
فرمان

)٧٥: (ه
٨/٦/١٣٩٩: نېه

:لوم ماده
ــانون  ــي قــ ــتان د اساســ د افغانســ

ــور ــادې د  د ل ــپېتمې م ــزء ۱۶ش ج
د حکم له مخې او د نهه اویایمې مادې په رعایتولو 

چې د سره، د برېنايي معاملو او السلیک قانون
ــابینې د   ــت ک ــالمي جمهوری ــتان اس افغانس

بنس ( ې مصوبې پر۱۸نېې د (۳/۶/۱۳۹۹
کې تصویب په دننه ) مادو۳۲) فصلونو او (۶په (

شوی دی، توشېح کوم.
:دوه یمه ماده

ــه پارلمــاني چــاروکې  ــر او پ د عــدلیې وزی
ظـف دي، دغـه فرمـان او د    ود دولت وزیر م

نون د ملي شوري د برېنايي معاملو او السلیک قا
) ۳۰لومن غونې د جوېدو له نېې خـه د ( 

ورو په تر کې، هغې شوري ته واندې کي.
:درېیمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېـې خـه نافـذ او د    
افغانســــتان اســــالمي جمهوریــــت 
د کابینې له مصوبې او د نوموي قانون له مـتن  

شي.سره یو ای دې، په رسمي جریده کې خپور
يمحـمد اشرف غن

د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

معامالت و امضای در مورد توشیح قانون
الکترونیکی

)٧٥شماره: (
٨/٦/١٣٩٩تاریخ: 

مادۀ اول:
ــزء    ــم ج ــی از حک ــه تأس ــادۀ ١٦ب م

ــادۀ    ــت م ــا رعای ــارم و ب ــت و چه شص
قـانون  ،هفتاد و نهم قانون اساسـی افغانسـتان  

معامالت و امضای الکترونیکی را که به اسـاس  
کابینۀ ٣/٦/١٣٩٩مؤرخ )١٨مصوبۀ شماره (
و) فصل٦افغانستان به داخل (جمهوری اسالمی

ــت،   ٣٢( ــده اس ــویب گردی ــاده تص ) م
دارم.توشیح می
مادۀ دوم:

ــت    ــر دولـ ــه و وزیـ ــر عدلیـ وزیـ
ــانی م ــور پارلم ــن  ودر ام ــد، ای ــف ان ظ

فرمان و قانون معامالت و امضای الکترونیکی را 
) روز از تاریخ انعقاد نخسـتین  ٣٠الل (ـدر خ

نمایند. تقدیماجلسۀ شورای ملی به آن شور
مادۀ سوم:

ــذ     ــیح ناف ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ای
و همراه با مصوبۀ کابینـۀ جمهـوری اسـالمی    
افغانستان و متن قانون مذکور در جریدۀ رسـمی  

نشر گردد.
محـمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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د برېنايي معاملو او السلیک 
د افغانستان اسالمي قانون د طرحې په هکله

جمهوریت د کابینې
مصوبه

)١٨: (ه
٣/٦/١٣٩٩:نېه

د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې د افغانستان 
لـه  د اساسي قانون د نهه اویایمې مادې د حکم

مخې، د برېنايي معاملو او السلیک قانون طرحه 
) ۶کې په (ېخپلې غونپهنېې ۳/۶/۱۳۹۹د 

کې د تقنیني فرمان په دننه ) مادو ۳۲فصلونو او (
.کهپه توه تصویب 

يمحـمد اشرف غن
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد طرح قانون
ی الکترونیکیمعامالت و امضا

)١٨شماره: (
٣/٦/١٣٩٩تاریخ:

کابینــــۀ جمهـــــوری اســـــالمی 
ــه ت  ــتان بـ ــم  أافغانسـ ــی از حکـ سـ

مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسـی افغانسـتان در   
ویش طـرح  ـــخ٣/٦/١٣٩٩جلسۀ مؤرخ 

قانون معامالت و امضای الکترونیکی را به داخل 
) ماده به حیث فرمان تقنینـی  ٣٢) فصل و (٦(

ود.تصویب نم
محـمد اشرف غنی

رئیس جمهور اسالمی افغانستان

قانونالسلیکمعاملو اوبرېناييد
فصللومی
حکمونهعمومي

مبني
مادهلوم:

پنـه قـانون د اساسيدغانستانفادقانوندغه
وضعکې،راپهحکمدجزء۵دمادېاویایمې

.دیشوی
موخې

:مادهیمهدوه
: لهديرتعباموخېقانوندېد
السـلیک برېـنايياومعاملوبرېناييد-۱

قانون معامالت و امضای الکترونیکی
فصل اول

احکام عمومی
مبنی

مادۀ اول:
ــزء   ــم ج ــنی حک ــانون در روش ــن ق ۵ای

مادۀ هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان، وضع 
گردیده است.

اهداف
مادۀ دوم:

است از:اهداف این قانون عبارت
فراهم نمودن زمینۀ ایجاد چارچوب قـانونی  -۱
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زمینـې دکولورامنتهدچوکاقانونيدلپاره
.برابرول

اوالسلیکبرېـناييمعامـلو،برېـنايي-۲
.ورکولاعتبارتهمراسـالتوبرېـنايي

دمراسـالتو برېنايياومعاملوبرېناييد-۳
.برابرولزمینېدپراختیا

دودېاوپراختیـا داکوسیستميجیليد-۴
.برابرولزمینې

اصطالحانې
:مادهدرېیمه

النـدې اصطالحانېراتلونکېکېقانوندېپه
:کويافادهمفاهیم

معلوماتوهغود): Electronic(برېنایي-۱
، زېرمه کول یـا  وللېد،کول، ضبطولرامنته

لمـوس  سمول دي چې د یجیل په بې یا په نا م
ول سره د برېنایي، مقناطیسي یا نوري وسایلو 
په واسطه برابر شوي او یا هره بله وسیله چـې د  
معلوماتو د رامنته کولو، ضبطولو، لېدولو یـا  

زېرمه کولو وتیا ولري.
: متن، انـور،  )Informationمعلومات (-٢

اطالعات، وینا، به، غ، شمېر، رمـز، نـان،   
و داسې نور پکې شامل دي.کمپیوري برنامه ا

ــات-٣ ــاممعلوم : )Data Message(ي پیغ
ه معلومات دي چې له برېنايي، مقناطیسي، ـهغ

نوري یا له نورو ورته وسایلو خـه پـه ـې    
اخیستنې سره رامنته، لېل، تر السه یا زېرمـه  
شوي او د برېنايي معلوماتو، برېنايي پسـت،  

اسې نورو تبادلـه  تلرام، تلکس یا تیلیکاپي او د
پکې شامله ده.

هغه حقیقـي  ): Intermediary(منی -٤
یا حکمي شخص دی چې انی معلوماتي پیغام 

برای معامالت الکترونیکی و امضای الکترونیکی. 
اعتبار دهی معامالت الکترونیکی، امضـای  -۲

الکترونیکی و مراسالت الکترونیکی.
فراهم نمودن زمینـۀ گسـترش معـامالت    -٣

الکترونیکی و مراسالت الکترونیکی.
توسعه و رشد اکوسیستم فراهم نمودن زمینۀ-٤

دیجیتلی. 
اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده 
نماید:می
): ایجاد، ضبط، Electronicکترونیک (ال-۱
قال، ذخیره یا ویرایش معلوماتی است که به ـانت

شکل دیجیتل یا به صورت غیر ملموس توسـط  
نوری تهیه شده وسایل الکترونیکی، مقناطیسی یا

و یــــــا هــــــر وســــــیلۀ 
ــبط،     ــاد، ض ــت ایج ــه قابلی ــر ک دیگ

ات را داشته باشد.ـلومـمعۀیرـانتقال یا ذخ
شـامل  :)Informationات (موــمعل-٢

متن، تصویر، اطالعات، گفتار، شـکل، صـدا،   
عدد، رمز، عالمه، برنامۀ کمپیوتری و امثاـل آن  

باشد.می
ــاتی (-٣ ــام معلوم ):Data Messageپی

ی است که بـا اسـتفاده از وسـایل    ـمعلومات
الکترونیکی، مقناطیسی، نوری یا وسایل مشـابه  
دیگر، ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شـده و  
شامل تبادلۀ معلومـات الکترونیکـی، پسـت    
الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تیلیکاپی و امثاـل  

باشد.آن می
): شخص حقیقی Intermediaryمیانجی (-٤

می است که پیام معلوماتی مشخص را بـه  یا حک
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د بل شخص په استازیتوب لېي، ترالسه یا یـې  
زېرمه کوي یا نور اوند خدمتونه واندې کوي.

هغـه حقیقـي یـا    ): Originatorمبداء (-٥
یـا د  حکمي شخص دی چې د هغه په واسـطه  

نوموي په استازیتوب معلوماتي پیغام رامنته یـا  
ي. په دې اصطالح کې هغه شخص نه ـکېلېل

شاملېي چې د نوموي معلوماتي پیغام په اوند د 
مني په توه عمل کوي. 

هغه حقیقي یـا  ): Addresseeمخاطب (-٦
حکمي شخص دی چې مبداء قصد لري، نوموی 

کي. په دې اصطالح کې السه معلوماتي پيغام تر
هغه شخص نه شاملېي چې د یاد شوي معلوماتي 

پیغام په اوند، د مني په توه عمل کوي.
هغـه  ): Signatory(السلیک کـوونکی  -٧

حقیقي یا حکمي شخص دی چې د السـلیک د  
رامنته کولو معلومات په واک کې لري او لـه  
خپل لوري یا د بل شخص پـه اسـتازیتوب یـې   

.کويالسلیک
برېـــــــنايي تصـــــــدیق -٨
)CertificateElectronic:(ه ـهغـــــ

معلوماتي پیغام دی چې د السلیک کوونکي او د 
السلیک د رامنته کولو د معلوماتو ترمن ایکه 

د هغه په واسطه ثابتېي.
ــلیک-٩ ــنايي السـ Electronic(برېـ

Signature :(نايــپـه برېمعلومات هـي ب
یا په منطقي منضمپیغام سره دي چې له معلوماتي

یا په هغه کې شتون ولري او د لولنول سره 
معلوماتي پیغام د السلیک کوونکي د پېژندنې لپاره 
ورخه ه اخیستل شـوې وي او د معلومـاتي   

پیغام السلیک کوونکي موافقت يي.

نمایندگی از شخص دیگـر، ارسـال، دریافـت    
یا ذخیره نموده یا سایر خدمات مربوط را عرضه 

کند.می
): شخص حقیقی یـا  Originatorمبداء (-٥

حکمی است که پیام معلوماتی توسط وی یا بـه  
گـردد.  نمایندگی از وی ایجاد یا ارسـال مـی  

خصی که در ارتباط به پیام این اصطالح شامل ش
کنـد،  معلوماتی مذکور به عنوان میانجی عمل می

گردد.نمی
): شخص حقیقی یا Addresseeمخاطب (-٦

حکمی است که مبـداء قصـد دارد، وی پیـام    
معلوماتی را دریافت کند. این اصـطالح شـامل   
شخصی که در ارتباط به پیام معلوماتی مذکور به 

گردد. ، نمیکندعنوان میانجی عمل می
): شخصـی  Signatoryامضاء کننـده ( -٧

حقیقی یا حکمی است که معلومات ایجاد امضاء 
را در اختیار داشته و از جانـب خـود یـا بـه     

کند.نمایندگی از شخص دیگر، امضاء می
ــی  -٨ ــدیق الکترونیکــــ تصــــ
)CertificateElectronicــ ام ـ): پیـ

ــاط    ــه ارتبـ ــت کـ ــاتی اسـ معلومـ
و معلومـــات میـــان امضـــاء کننـــده
گردد.ایجاد امضاء، توسط آن ثابت می

ــی ( -٩ ــای الکترونیک Electronicامض

Signature:(ــات ب ـــمعلوم ــکل ـ ه ش
الکترونیک است که با پیام معلوماتی منضم یا به 
گونۀ منطقی متصل شده یا در آن موجود باشد و 
جهت شناسایی امضاءکنندۀ پیام معلوماتی استفاده 

امضاءکنندۀ پیام معلومـاتی را  گردیده و موافقت
دهد.نشان می
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د برېنايي تصدیق د خـدمتونو وانـدې   -١٠
ــوونکی ElectronicCertificate(کـ

Services Provider(: هغه حقیقي یا حکمي
شخص دی چې برېنايي تصدیق یې صادر کی یا 
په برېنايي السلیک پورې اوند نور خدمتونـه  

واندې کوي.
ــالت-١١ د : )Communications(مراس

رنـد لیـک،   ،ونپه آفر او د هغه د منلو 
اعالمیه، خبرتیا، تقاضا، غوتنه او پـه قـرارداد   

وند نور موارد په کې شامل دي چـې د  پورې ا
لوریو لخوا د هغه ترتیب او پلي کولو لپاره ورتـه  

اتیا ده. 
ـ برېناي-١٢ ـ مراسي ـــ الت ـــــ

)Electronic Communications:(  هـر
ـ ول مراسالت دي چې د لوری و تـرمن د  ــ

معلوماتي پیغام په وسیله، تبادله کېي.
ــات-۱۳ ــتم (يمعلوم Informationسیس

System :(ه سیستم دی چې معلومـاتي  ــهغ
السه، زېرمه، يي یا یـې  پیغام رامنته، لېي، تر

پروسس کوي.
هغـه  ): Relyingpartyشخص (اوند -۱۴

حقیقي یا حکمي شخص دی چـې د برېـنايي   
تصدیق یا برېنايي السلیک پربنس د برېنايي 

معاملو د تر سره کولو لپاره عمل کوي.
Automatic(د پیغام سیستمخپل کاره -۱۵

Message System :(  ـناييري، برېکمپیو
برنامه یا نور خپل کاره سیستمونه دي چې د یـوه  
عمل د پیل یا معلوماتي پیغـامونو تـه د ـواب    
ورکولو یا په کلي یا جزئي ول د کنې لپـاره د  
سیستم په واسطه د اقدام یا د ـواب وانـدې   

عرضه کنندۀ خدمات تصدیق الکترونیکـی -١٠
)Electronic CertificateServices

Provider(:خص حقیقی یا حکمی شــــ
است که تصدیق الکترونیکی را صادر نموده یـا  
سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکـی را  

نماید.عرضه می
ــالت (-١١ : )Communicationsمراسـ

شامل اظهارنامه، اعالمیـه، اطالعیـه، تقاضـا،    
درخواست به شمول آفر و قبـولی آن و سـایر   
موارد مرتبط به قرارداد که جهت ترتیب و تطبیق 

باشد.آن توسط طرف ها نیاز است، می
ــی -١٢ ــالت الکترونیکـــ مراســـ

)Electronic Communications:(  هـر
پیام معلومـاتی  نوع مراسالت است که به وسیلۀ 

میــــان طــــرف هــــا، تبادلــــه 
گردد.می

ــاتی  -۱٣ ــتم معلومــــ سیســــ
)SystemInformation:(اسـت  ی سیستم

که پیام معلوماتی را ایجاد، ارسـال، دریافـت،   
نماید.ذخیره، نمایش یا پروسس می

): Relyingpartyته (ــشخص وابس-۱٤
شخصی حقیقی یا حکمی است که بـر اسـاس   

یا امضای الکترونیکی جهت تصدیق الکترونیکی 
کند.اجرای معامالت الکترونیکی عمل می

Automaticسیستم پیـام خودکـار (  -۱٥

Message System   ،برنامـۀ کمپیـوتری :(
الکترونیکی یا سایر سیستم های خودکار اسـت  
کــه جهــت آغــاز یــک عمــل یــا پاســخ 
به پیـام هـای معلومـاتی یـا عملکـرد بـه       

الت شخص حقیقی طور کلی یا جزئی، بدون دخ
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ه الس وهنې پرته، کولو پر مهال د حقیقي شخص ل
ورخه ه اخیستل کېي.

وماتـمعلولــکوالسلیک د رامنتهد-۱۶
)Signature CreationData :( ــه هغ

معلومات دي چې د السلیک کوونکي او برېنايي 
السلیک ترمن د ایکې د رامنته کولـو لپـاره   

ورخه ه اخیستل کېي.
هغه اجراآت): Transactionه (ـمعامل-١٧

یا د اداري، سوداریزو یا مدني اجراآتو وله ده 
چـــــــــې د دوو یـــــــــا 
له دوو خه د زیاتو لوریو ترمن، پر یوه لوري د 
ژمنـــې د رامنتـــه کولـــو یـــا    
  ــرمن ــو ت ــاتو لوري ــه د زی ــوه خ ــه ی ل
د متبادلو ژمنو د رامنته کولو په منظور، صورت 

مومي.
ـ -١٨ Electronic(هـبرېــنايي معاملـ

Transaction(:   ول معاملـه ده چـې  د هر
لوریو ترمن د معلوماتي پیغام په وسیله په کلي یا 
جزئـــي ول، منعقـــد یـــا تـــر    

سره کېي.
ــنايي -١٩ ــرارداد برېــــ قــــ

)Electronic Contract:( تهد حق په رامن
کولو، تعدیل، لېد یا له منه ولو کې د برېنايي 

و پـه  ایکو د وسایلو له الرې د قانون د حکمون
حدودو کې د دوو یا له دوو خه د زیـاتو اراده  

هوکه ده.
د پلي کولو ساحه

:لورمه ماده
) د دې قـــــانون حکمونـــــه د  ۱(

دولتي ادارو ترمن، له خصوصي سکتور سـره د  

پاسخ توسط سیستم، مورد هدر زمان اقدام یا ارائ
گیرد.استفاده قرار می

معلومـــــــات ایجـــــــاد -۱٦
ـــامض Signatureاء (ـــ Creation

Data   ــت ــه جه ــت ک ــات اس ): معلوم
ــاءکننده  ــان امضـ ــه میـ ــاد رابطـ ایجـ
ــتفاده    ــی، اسـ ــای الکترونیکـ و امضـ

گردد.می
یـا  ): اجـراآت  Transactionمعامله (-١٧

مجموعۀ از اجراآت اداری، تجارتی یا مدنی است 
ــرف    ــتر از دو ط ــا بیش ــان دو ی ــه می ک

ـ    بـر یـک طـرف    دبه منظـور ایجـاد تعه
ــان      ــادل می ــدات متب ــاد تعه ــا ایج ی
ــورت   ــرف، صـ ــک طـ ــتر از یـ بیشـ

گیرد. می
ــی (-١٨ ــۀ الکترونیک Electronicمعامل

Transaction(:  هر نوع معامله است که بـه
ــام مع  ــیلۀ پیـ ــان  وسـ ــاتی میـ لومـ

-طرف ها طور کلی یا جزئی، منعقد یا اجراء می

گردد.
Electronic(قــرارداد الکترونیکــی-١٩

Contract :(دو اراده دو یا بیشـتر از وافقـت
ـ تاســـ ، تعـــدیل، ادبـــه ایجــ

ـ    ــق در حـ ــۀ ح ـــا ازال ــل ی ود دانتقا
ــ ــام قـ ــایل انوناحکـ ــق وسـ از طریـ
ارتباط الکترونیکی.

تطبیقساحۀ
م:مادۀ چهار

ــر    ۱( ــانون بـ ــن قـ ــام ایـ ) احکـ
معامالت الکترونیکی و امضای الکترونیکی فـی  
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دولتــــــــي ادارو او لــــــــه 
ــي  ــکتور او حقیقــ ــي ســ خصوصــ
ــي   ــره د خصوصــ ــو ســ اشخاصــ
ــاملو    ــنايي معـ ــر برېـ ــکتور پـ سـ

ک، او برېـــــــنايي الســـــــلی
پلي کېي.

) د دې قانون حکمونه په الندې مواردو نه پلي ۲(
کېي:

په شخصیه احوالو، میراث، وقف او وصیت -۱
پـــــــــورې اونـــــــــدو 

موضوعانو.
قبالې او له محکمو خه صادر شوي حکمونه -۲

او وثیقې.
ــور   -۳ ــي پل ــالونو دایم ــو م ــا منقول د ن

یا لېد.
رد.د حکومت له تصویب وروسته نور موا-۴

دوه یم فصل
د معلوماتي پیغام اعتبار او قانوني الزاموالی

د معلوماتي پیغام قانوني اعتبار 
پنمه ماده:

ــې   ــات چ ــه معلوم ــار د هغ ــانوني اعتب ق
د معلومـاتي پیغـام پـه بـه هـم      لرونکي دي
معتبر دي.

د معلوماتو لیکلی والی
شپمه ماده:

ـ   ه که چېرې معلومات په لیکلي ول، د قـانون ل
حکمونو سره سم الزامي وي، معلوماتي پیغام پـه  

،لیکلي ول د معلوماتو په حکم کې ل کېـي 
پدې شرط چې  د راتلونکې مراجعې لپـاره پـه   
معلوماتي پیغام کې له شته وو معلوماتو خـه د  

مــــــــــــــــابین ادارات 
دولتی، ادارات دولتی با سـکتور خصوصـی و   
ســــــــکتور خصوصــــــــی 
بـــــا ســـــکتور خصوصـــــی و 
ــی،  ــخاص حقیقــــــ اشــــــ

گردد.تطبیق می
) احکام این قانون در مـوارد ذیـل تطبیـق    ۲(

گردد:نمی
ــه  -۱ ــوط بــ ــوعات مربــ موضــ

راث، وقــف ـــــشخصــیه، میوالـاحــ
و وصیت. 

احکام  و وثایق صادرۀ محاکم. وقباله جات-۲
ـ فروش یـا انت -۳ ـ  ــ وال ـقال دایمـی ام

غیر منقول.
سایر موارد بعد از تصویب حکومت.-٤

فصل دوم
اعتبار و الزامیت قانونی پیام معلوماتی

اعتبار قانونی پیام معلوماتی
مادۀ پنجم:

ی اعتبار قانونی است به شـکل  معلوماتی که دارا
پیـــام معلومـــاتی نیـــز معتبـــر    

باشد.می
تحریری بودن معلومات 

مادۀ ششم:
مطابق احکام ،هرگاه معلومات به صورت تحریری

قانون الزامی باشد، پیـام معلومـاتی در حکـم    
،شـود معلومات به صورت تحریری محسوب می

مشروط بر اینکه امکان اسـتفاده از معلومـات   
در پیام معلوماتی برای مراجعـه بعـدی   موجود



ضای الکترونیکی قانون معامالت وام قضاء

١٤٠

ې اخیستنې شونتیا برابره وي.
د السلیک الزاموالی

اوومه ماده:
ن له حکمونو که چېرې د شخص السلیک د قانو

سره سم، الزامي وي، د معلوماتي پیغام په اونـد  
نوموی الزاموالی د الندې شرایطو په بشـپولو  

سره تحقق مومي:
د معلوماتي پیغام د مبداء پېژندنې او لـه دې  -۱

چې د معلوماتي پیغام و لپارهالسه کولخه ا تر
تالره شـتون  ،یید و دهأمنپانه د مبداء د ت

ولري.
د پېژندنې مناسبه او د اعتبار و تالره لـه  -۲

هغې موخې سره متناسبه چـې معلومـاتي پیغـام    
رامنته یا تبادله شوی او د هوکه شوو، عمومي 
او اختصاصي شرایطو په پام کې نیولو سره، شتون 

ولري.
د معلوماتي پیغام اصلي والی

اتمه ماده:
کول که چېرې د اصل په ول د معلوماتو واندې

او ساتل د قانون له حکمونو سره سم الزامي وي، 
معلوماتي پیغام د الندې شرایطو په پام کې نیولـو  
سره، د اصل په ول د معلوماتو په حکم کې ل 

کېي:
ــپوالي او   -۱ ــه بش ــاتو ل ــو معلوم د هغ

السه کول چې د لـومي  سم والي خه ا تر
ل لپاره په وروستني ول یـا پـه بـل ول د    
معلوماتي پیغام په توه رامنته شوي دي. هغـه  
بدلونونه چې د برېنايي مراسالتو د تبـادلې، د  
معلوماتو د ودنې او زېرمې ته واردېي، لـه دې  

حکم خه مستثني دي.

فراهم باشد.
الزامیت امضاء

مادۀ هفتم:
ــابق  ــخص، مطـ ــای شـ ــاه امضـ هرگـ
احکام قانون الزامی باشد، الزامیت مـذکور در  
ــام  ــه پیــــ ــاط بــــ ارتبــــ
ــل     ــرایط ذی ــل ش ــا تکمی ــاتی ب معلوم

یابد:تحقق می
روش جهت شناسایی مبداء پیام معلوماتی و -۱

نکه محتوای پیام معلومـاتی  حصول اطمینان از ای
مورد تأیید مبداء بوده، موجود باشد.

ــایی متناســـــب  -۲ روش شناســـ
ــاد    ــاتی ایج ــام معلوم ــه پی ــدفی ک ــا ه ب
ــت     ــا نظرداش ــده و ب ــه گردی ــا تبادل ی
شرایط عمومی و اختصاصی توافق شده، مناسب 

و قابل اعتبار، موجود باشد.
اصلی بودن پیام معلوماتی

مادۀ هشتم:
ــاه ارا ــات   هرگ ــداری معلوم ــه و نگه ئ

ــام     ــابق احک ــل، مط ــورت اص ــه ص ب
با نظرداشـت  قانون الزامی باشد، پیام معلوماتی

شرایط ذیل در حکم معلومات به صورت اصـل،  
شود:محسوب می

ــودن   -۱ ــل ب ــان از کام ــول اطمین حص
ــرای   ــه بـ ــات کـ ــحت معلومـ و صـ
اولین بار در شکل نهایی یا طور دیگر به صورت 

یجاد گردیده است. تغییراتی کـه  پیام معلوماتی ا
جهت تبادلۀ مراسالت الکترونیکـی، نمـایش و   

گردد، از ایـن حکـم   ذخیره معلومات، وارد می
مستثنی است.
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له هغې موخې سره د متناسبو معلوماتو له سم -۲
والي خه د ا ترالسه کولو معیار چې معلومات 

وندو شرایطو په پام کـې  رامنته شوي دي د ا
نیولو سره، مناسب او د اعتبار و وي.

د لزوم په صورت کې معلومات د حقیقي یـا  -۳
 اندې کولو وودلو او و حکمي شخص لپاره د

وي.
د معلوماتي پیغام اعتبار او اثباتي ارزت

نهمه ماده:
هغه سندونه او مدارک چې په اجراآتـو کـې د   

رونکي دي د معلوماتي پیغام اثباتي قانوني اعتبار ل
په به هم معتبر دي.

د معلوماتي پیغام ساتل
لسمه ماده:

) که چېرې د سندونو او معلومـاتو سـاتل د   ۱(
قانون له حکمونو سره سم الزامي وي، د معلوماتي 
پیغام په اوند یاد شوی الزاموالی د الندې شرایطو 

په بشپولو سره تحقق مومي: 
جعې لپاره په معلوماتي پیغـام  د راتلونکې مرا-۱

کې له شته وو معلوماتو خه ه اخیستنه شونې 
وي.

معلوماتي پیغام رنه چې رامنته، لېل یا تر -۲
السه شوی وي، په داسې ول وساتل شي چې د 
معلوماتو د ودلو شونتیا په هغې بې چې رامنته، 

ه شوی دی، شتون ولري.ـــلېل یا تر الس
وماتي پیغـام د  ـ، مخاطب او د معلد مبداء-۳

لېلو او تر السه کولو د نېې او وخت په هکلـه  
معلومات په داسې توه چې د هغـو د پېژنـدنې   
شونتیا برابره شي، وساتل شي. د معلوماتو سـاتنه  
چې د معلوماتي پیغام د لېلو او تر السه کولو پـه  

ــان  -۲ ــول اطمینــ ــار حصــ معیــ
از صحت معلومات متناسب با هدفی که معلومات 
ایجاد گردیده با نظرداشت شرایط مرتبط، مناسب 

و قابل اعتبار باشد.
ت در صورت لزوم بـرای شخصـی   معلوما-۳

حقیقی یا حکمی، قابل نمایش و ارائه باشد.
ــام   ــاتی پیــ ــار و ارزش اثبــ اعتبــ

معلوماتی 
مادۀ نهم:

اسناد و مدارک که در اجراآت، دارای اعتبـار  
قانونی اثباتی است به شکل پیام معلومـاتی نیـز   

باشد.معتبر می
نگهداری پیام معلوماتی

مادۀ دهم:
داری اسناد و معلومات، مطـابق  ) هرگاه نگه۱(

احکام قانون الزامی باشد، الزامیت مـذکور در  
ارتباط به پیام معلوماتی با تکمیل شـرایط ذیـل   

یابد:تحقق می
استفاده از معلومات موجود در پیام معلوماتی -١

جهت مراجعه بعدی ممکن باشد.
ــکلی  -۲ ــه شـ ــاتی بـ ــام معلومـ پیـ

ه طـوری  که ایجاد، ارسال یا دریافـت گردیـد  
نگهداری گردد که امکان نمایش معلومات بـه  
شکلی که ایجاد، ارسال یا دریافـت گردیـده،   

موجود باشد. 
معلومات در مورد مبداء، مخاطب، تاریخ و -۳

زمان ارسال و دریافت پیام معلوماتی طوری کـه  
سـازد، نگهـداری   امکان شناسایی آن را فراهم 

رسال و گردد. نگهداری معلومات که به هدف ا
گیرد دریافت پیام معلوماتی مورد استفاده قرار می
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موخه ترې اخیستنې الندې نیول کېي لـه دې  
مستثني دي.حکم خه 

) حقیقي یا حکمي شخص کـوالی شـي، د   ۲(
معلوماتي پیغام د ساتنې په منظور د دې مادې پـه  

) فقره کې د درج شوي حکم په پام کې نیولو ۱(
سره، د بل حقیقي یا حکمي شخص له خـدمتونو  

خه ه واخلي.  
درېیم فصل

ي پیغام تبادلهمعلوماتد 
ني اعتبارد قرارداد له پاوونو تېرول او قانو

:یوولسمه ماده
) د آفــــر (وانــــدیز) تبادلــــه او ۱(

ــل   ــه من ــه د هغ ــه ب ــام پ ــاتي پیغ د معلوم
د قرارداد له پاوونو خه د تېرولو لپاره صورت 

په بـل  موندلی شي، خو دا چې د قرارداد لوریو
ول هوکه کې وي.

) فقره کـې درج شـوی   ۱دې مادې په () د۲(
نو په تېرولو کـې لـه   قرارداد چې د هغه د پاوو

د معلوماتي پیغام خه ه اخیسـتل شـوې ده،   
.لرونکی دیقانوني اعتبار 

د قرارداد د لوریو په واسطه د معلومـاتي پیغـام   
قانوني اعتبار
:دولسمه ماده

ــورې اونــد ســندونه چــې  پــه قــرارداد پ
د قانوني اعتبار لرونکي دي او د معلوماتي پیغام په 

او مني ترمن تبادلـه  به د مبداء، مخاطب 
کېي، هم معتبر دي.

په مبداء پورې د معلوماتي پیغام انتساب
:دیارلسمه ماده

معلوماتي پیغام په الندې حالتونو کـې، پـه   ) ۱(

از این حکم مستثنی است.
ــی  ۲( ــا حکمـ ــی یـ ــخص حقیقـ ) شـ

بــه منظــور نگهــداری   ،توانــدمــی
ــم    ــت حک ــا نظرداش ــاتی ب ــام معلوم پی

) این ماده از خـدمات شـخص   ۱مندرج فقرۀ (
حقیقـــی یـــا حکمـــی دیگـــر،    

استفاده نماید.
فصل سوم

اتیپیام معلومۀتبادل
طی مراحل و اعتبار قانونی قرارداد

مادۀ یازدهم:
ــ۱( ــولی   ۀ) تبادل ــنهاد) و قب ــر (پیش آف

آن به شکل پیام معلوماتی، جهت طـی مراحـل   
ــورت  ــرارداد، صــــــ قــــــ

توانـــد، مگـــر اینکـــه گرفتـــه مـــی
طرفین قرارداد، طور دیگری توافق نموده باشند.

ــرۀ (  ٢( ــدرج فق ــرارداد من ــن ١) ق ) ای
احـل آن از پیـام معلومـاتی    ماده که در طی مر

ــت،   ــده اســـ ــتفاده شـــ اســـ
باشد.دارای اعتبار قانونی می

اعتبار قانونی پیام معلوماتی توسط طرفین قرارداد 
مادۀ دوازدهم:

ــه دارای    ــرارداد ک ــه ق ــرتبط ب ــناد م اس
اعتبار قانونی بوده و به شکل پیام معلوماتی میـان  

گردد، نیـز  مبداء، مخاطب و میانجی تبادله می
باشد.عتبر میم

انتساب پیام معلوماتی به مبداء
مادۀ سیزدهم:

) پیــــام معلومــــاتی در حــــاالت ۱(
ــوب    ــداء محس ــه مب ــوب ب ــل، منس ذی
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:مبداء پورې منسوب ل کېي
په هغه صورت کې چې د مبداء په واسـطه  -۱

.لېل شوی وي
ب په هغه صورت کې چې د مبداء په استازیتو-۲

.  لېل شوی وي
په هغه صورت کې چې له معلوماتي سیسـتم  -۳

خـــه پـــه ـــې اخیســـتنې چـــې 
د مبداء په واسطه یا د هغه په استازیتوب، په خپل 

.کار ول پرورام شوی، لېل شوی وي
مخاطب کوالی شي، معلوماتي پیغام په الندې )۲(

:حالتونو کې د مبداء له خوا لېل شوی وي
لهرت کې چې مخاطب مناسبه اوپه هغه صو-۱

مخکې هوکه شوې تالره له دې خه د ا تر
السه کولو لپاره چې معلوماتي پیغام په مبداء پورې 

منسوب دی، په سمه توه کارولې وي.
په هغه صورت کې چې د مخاطب په واسطه -۲

د معلوماتي پیغام تر السه کول د هغه شخص لـه  
ي چې له مبداء یا مونو خه رامنته شوی وااقد

له استازي سره یې ایکه، نوموی یـې برالسـی   
کی وي تر و هغې تالرې ته چې مبداء هغـه  
پورې منسوب د معلوماتي پیغام د پېژندلو لپـاره  

کاروي، السرسی ولري.
) فقره کـې درج شـوی   ۲دې مادې په () د۳(

حکم په الندې حالتونو کې د پلي کولـو و نـه   
دی:

رت کې چې مخاطـب د مبـداء   په هغه صو-۱
لخوا د دې په اه خبر موندلی وي چې معلوماتي 
پیغام په هغه پورې منسوب نه دی او د اقدام لپاره 

مناسب وخت شتون ولري.
په هغـه صـورت کـې چـې مخاطـب      -۲

شود:می
کــه توســط مبــداء   در صــورتی-۱

ارسال شده باشد.
که به نمایندگی از مبداء ارسال در صورتی-۲

شده باشد. 
ــورتی-۳ ــتفاده در صـ ــا اسـ ــه بـ کـ

ــتم معلو ــا   از سیس ــط ی ــه توس ــاتی ک م
ــور   ــداء، طـ ــدگی از مبـ ــه نماینـ بـ

خودکار برنامه ریزی شده، ارسال گردیده باشد.
تواند، پیام معلوماتی را در حاالت ) مخاطب می۲(

ذیل از جانب مبداء، ارسال شـده، محسـوب   
نماید:

که مخاطب روش مناسـب و از  در صورتی-۱
قبل توافق شده را جهت حصول اطمینان از اینکه 

باشد، به شکل یام معلوماتی منسوب به مبداء میپ
صحیح بکار برده باشد.

کـــه دریافــت پیـــام  در صــورتی -۲
معلوماتی توسط مخاطب از اقدامات شخص ناشی 
شده باشد که ارتباط وی با مبداء یا نمایندۀ وی، 
ــه روش   ــا بـ ــاخته تـ ــادر سـ او را قـ
ــایی    ــت شناسـ ــداء جهـ ــه مبـ کـ

بـرد،  ش به کار میپیام معلوماتی منسوب به خود
دسترسی داشته باشد.

ــدرج۳( ــم منــ ــرۀ () حکــ ) ۲فقــ
ــل      ــل قاب ــاالت ذی ــاده در ح ــن م ای

باشد:تطبیق نمی
در صورتیکه مخاطب از جانب مبداء اطالع -۱

مبنی بر اینکه پیام معلوماتی منسوب به وی نبوده، 
دریافت کرده و زمـان مناسـب بـرای اقـدام     

موجود باشد.
ــهدر صــــورتی-۲ ــب کــ مخاطــ
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جزء په درج شوي ۲) فقرې د ۲د دې مادې د (
حالت کې له الزمې پاملرنې یا له هوکه شـوې  

السه کي ې اخیستنې، ا ترتالرې خه په
چې معلوماتي پیغام له مبداء خه نه دی. 

) که چېرې مخاطب ا ترالسه کـي چـې   ۴(
معلوماتي پیغام په مبداء پورې منسوب دی په دې 
صورت کې کوالی شي، معلوماتي پیغام په هغـې  
بې چې مبداء د هغه د لېلو قصد لري، وي، او 

، خو دا چې له الزمې له هغه سره سم عمل وکي
پاملرنې یا له هوکه شوې تالرې خه په ـې  

السه کي چـې د لېلـو   اخیستنې سره ا تر
پروسه، په معلوماتي پیغام کې د تېروتنـې المـل   

شوې ده. 
) مخاطب کوالی شي، ترالسـه شـوی هـر    ۵(

معلوماتي پیغام جال وي او له هغه سره سم عمل 
پاملرنې یا له هوکه وکي، خو دا چې له الزمې 

  ا ،ې اخیستنې سـره خه په الرېشوې ت
ترالسه کي چې معلوماتي پیغام بیالي دی.

د معلوماتي پیغام د تر السه کولو تصدیق
:وارلسمه ماده

) که چېرې مبداء له مخاطب سره د معلوماتي ۱(
پیغام د تر السه کولو د تصدیق په هکله په اکلې 

که نـه وي کـي، پـه دې    بې یا تالرې هو
صورت کې د مخاطب په واسطه هر ول په خپل 
کاره به، بله به ایکه یا د مخاطب لخوا د الزم 
تدبیر نیول چې مبداء د معلوماتي پیغام له تر السه 
کولو خه اه کي، د معلوماتي پیغام د تر السه 

کولو تصدیق ل کېي.
م لېـل د  ) که چېرې مبداء، د معلوماتي پیغا۲(

ــه    ــدیق پـ ــام د تصـ ــاتي پیغـ معلومـ

ــزء   ــدرج ج ــت من ــرۀ (۲در حال ) ۲فق
ـ    الزم یـا بـا اسـتفاده    ۀاین مـاده بـا توج

از روش توافق شده، اطمینان حاصل نماید که پیام 
باشد. معلوماتی از مبداء نمی

) هرگاه مخاطب اطمینان حاصل نماید که پیام ۴(
باشـد در ایـن   معلوماتی منسوب به مبداء مـی 

تی را بـه شـکلی   تواند، پیام معلوماصورت می
ــال آن را   ــد ارسـ ــداء قصـ ــه مبـ کـ
داشته، محسوب و مطابق آن عمل نماید، مگـر  

ـ  ــا توجــــ ــه بـــ الزم ۀاینکـــ
یا با استفاده از روش توافق شده، اطمینان حاصل 
نماید که پروسۀ ارسال، باعث اشـتباه در پیـام   

معلوماتی گردیده است.
تواند، هر پیام معلوماتی دریافت ) مخاطب می۵(

را مجزا محسوب نموده و مطابق آن عمـل  شده 
الزم یـا بـا اسـتفاده    ۀنماید، مگر اینکه با توج

از روش توافــــق شــــده، اطمینــــان 
حاصل نماید که پیام معلوماتی تکراری است.

تصدیق دریافت پیام معلوماتی 
مادۀ چهاردهم:

) هرگــاه مبــداء بــا مخاطــب در    ١(
ــاتی   ــام معلوم ــت پی ــدیق دریاف ــورد تص م

ــه شــ  ــق  ب ــخص، تواف ــا روش مش کل ی
ــن صــورت هــر  ــه نمــوده باشــد، در ای ن
ــه     ــب ب ــط مخاط ــاط توس ــوع ارتب ن
شکل خودکار، شکل دیگر یا اتخاذ تدبیر الزم از 
جانب مخاطب که مبـداء را از دریافـت پیـام    
معلوماتی مطمئن سازد، تصدیق دریافـت پیـام   

گردد.معلوماتی، محسوب می
لومـاتی را  ) هرگاه مبداء، ارسـال پیـام مع  ٢(
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تر السه کولو مشروط کی وي په دې صـورت  
کې معلوماتي پیغام د معلوماتي پیغام د تصدیق تـر  
ــورې،    ــو پـــ ــه کولـــ الســـ

نه لېل شوی ل کېي.
) که چېرې مبداء، د معلوماتي پیغام لېـل د  ۳(

السه کولو پورې مشروط کی معلوماتي پیغام تر
بداء په واسطه د معلومـاتي پیغـام   نه وي او د م

تصدیق، له اکل شوي یا له مخکې هوکه شوي 
السه شوی نه وي، یا وخت له وخت سره سم، تر

په دې ،مخکې اکل شوی یا هوکه شوی نه وي
صورت کې مبداء کوالی شي، په مناسب وخـت  

کې الندې تدبېرونه ونیسي:
مخاطب ته خبر ورکي چې د معلوماتي پیغام -۱

السه کولو تصدیق، حاصل شوی نه دی او د د تر
السه کولـو لپـاره   معلوماتي پیغام د تصدیق د تر

وخت واکل شي.
مخاطب ته له خبر ورکولو سـره معلومـاتي   -۲

پیغام نه لېل شوی وي یا نـور الزم تدبیرونـه   
ونیسي، په دې شرط چې د معلوماتي پیغام د تـر  

جزء کـې د  ۱السه کولو تصدیق د دې فقرې په 
درج شوي اکل شوي وخت کې، حاصل شوی نه 

وي.
) که چېرې د معلوماتي پیغام له لېلو مخکې یا ۴(

د لېلو په وخت کې، مبداء له مخاطـب خـه   
غوتنه کې وي یا له نومـوي سـره هـوکه    
وکي چې د معلوماتي پیغام تر السه کول تصدیق 

او ۲، ۱کي په دې صورت کې د دې مادې په (
فقره کې درج شوي حکمونه، پلي کېي.)۳
) که چېرې مبداء د مخاطب لخوا د معلوماتي ۵(

پیغام د تر السه کولو تصـدیق حاصـل کـي،    

ــدیق    ــت تصـ ــه دریافـ ــروط بـ مشـ
پیام معلوماتی نموده باشد در این صـورت پیـام   
معلوماتی الی دریافت تصدیق پیـام معلومـاتی،   

گردد.ارسال ناشده، محسوب می
ــال  ٣( ــداء، ارســ ــاه مبــ ) هرگــ

پیام معلوماتی را مشروط به دریافت تصدیق پیـام  
معلوماتی نه نموده و تصـدیق پیـام معلومـاتی    

ط مبـداء، مطـابق زمـان تعیـین شـده      توس
یا از قبل توافق شده، دریافت نگردیده یا زمان از 
قبل تعیین نشده و یا توافق نشده باشـد در ایـن   

تواند، در زمان مناسب تـدابیر  صورت مبداء می
ذیل را اتخاذ نماید: 

ــد  -۱ ــالع دهـ ــب اطـ ــه مخاطـ بـ
که تصدیق دریافت پیام معلوماتی، حاصل نشده و 

هت دریافت تصـدیق پیـام معلومـاتی    زمان ج
تعیین شود.

با اطالع به مخاطب پیام معلوماتی را ارسال -۲
ــوده    ــوب نمــ ــده، محســ ناشــ
یا سایر تدابیر الزم را اتخاذ نماید، مشروط بـر  
اینکه تصدیق دریافت پیام معلوماتی در زمان تعیین 

این فقره، حاصل نشده باشد.۱شدۀ مندرج جزء 
ــا  ٤( ــل ی ــاه قب ــال  ) هرگ ــین ارس ح

پیام معلوماتی، مبداء از مخاطب درخواست نموده 
یـــــــــا بــــــــــا وی  
توافـــق نمایـــد کـــه دریافـــت    
پیـــام معلومـــاتی تصـــدیق گـــردد در 
ــدرج    ــام منـ ــورت احکـ ــن صـ ایـ

گردد.) این ماده، تطبیق می٣و ٢، ١فقره های (
) هرگاه مبداء از جانب مخاطـب تصـدیق   ۵(

یـام  دریافت پیام معلوماتی، حاصـل نمایـد، پ  
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معلوماتي پیغام د مخاطب په واسطه تر السه شوی 
خو د معلوماتي پیغام د تر السه کولو  ،ل کېي

تصدیق، د معلوماتي پیغام د منپانې تصدیق نـه  
.ل کېي

ــه   ۶( ــام ل ــاتي پیغ ــرې د معلوم ــه چې ) ک
تر السه شوي تصدیق خه معلـوم شـي چـې    
معلوماتي پیغام، هوکه شوي تخنیکي شرایط یـا  
منل شوي معیارونه یې بشپ کـي دي پـه دې   
  صورت کې یاد شوي شرایط او معیارونه، بشـپ

شوي ل کېي.
) د دې مادې حکمونه د معلوماتي پیغام پـه  ۷(

السه کولو د پلي کېدو و دي او پـر  لېلو او تر
هغو حقوقي آثارو سره چې د معلوماتي پیغام لـه  
منپانې یا د معلوماتي پیغام د تر السه کولو لـه  
ــه      ــي، ن ــه را ــه منت ــدیق خ تص

پلي کېي.
د معلوماتي پیغام د لېلو او تر السه کولو وخـت  

او ای
:پنلسمه ماده

ل شوی ـل  ) معلوماتي پیغام هغه وخت لې۱(
معلوماتي سیستم ته هغه کېي چې معلوماتي پیغام 

چې د مبداء یا د هغه د اسـتازي لـه   وارد شي
رول خه بهر وي، خـو دا چـې مبـداء او    تکن

مخاطب، په بل ول هوکه کې وي.
) د معلوماتي پیغام د تر السه کولو وخت پـه  ۲(

الندې ول اکل کېي، خو دا چـې مبـداء او   
ل ول هوکه کې وي:مخاطب په ب

په هغه صورت کې چې مخاطب، معلومـاتي  -۱
سیستم د معلوماتي پیغام د تر السه کولـو لپـاره   
انی کی وي، معلوماتي پیغام، هغه وخت تر 

معلوماتی، دریافت شده توسط مخاطب محسوب 
مگر تصدیق دریافت پیـام معلومـاتی،   ،گرددمی

شود.تصدیق محتوای پیام معلوماتی محسوب نمی
) هرگاه از تصدیق دریافت شدۀ پیام معلوماتی، ۶(

معلوم گردد که پیام معلوماتی شـرایط تخنیکـی   
توافق شده یا معیارهای پذیرفته شده را تکمیـل  

موده است در این صورت شرایط و معیار هـای  ن
مـــذکور، تکمیـــل شـــده محســـوب 

گردد.  می
ــال    ۷( ــه ارس ــاده ب ــن م ــام ای ) احک

ــل   ــاتی قابـ ــام معلومـ ــت پیـ و دریافـ
ـ   آثــار حقــوقی  هتطبیــق بــوده و بـ

ــاتی   ــام معلومـ ــوای پیـ ــه از محتـ کـ
ــاتی     ــام معلوم ــت پی ــدیق دریاف ــا تص ی

ــی  ــود مـ ــه وجـ ــق بـ ــد، تطبیـ آیـ
گردد.نمی

و مکان ارسال و دریافت پیام معلوماتیزمان 
مادۀ پانزدهم:

) پیام معلوماتی زمانی ارسال شده، محسـوب  ۱(
گردد که پیام معلوماتی وارد سیستم معلوماتی می

گردد که از کنترول مبداء یا نمایندۀ وی خـارج  
باشد، مگر اینکه مبداء و مخاطب، طور دیگری 

توافق نموده باشند.
یام معلوماتی طور ذیل تعیـین  ) زمان دریافت پ۲(

گردد، مگر اینکه مبداء و مخاطـب، طـور   می
دیگری توافق نموده باشند:

در صورتیکه مخاطب سیستم معلومـاتی را  -۱
جهت دریافت پیام معلوماتی اختصاص داده باشد، 

-پیام معلوماتی، زمانی دریافت شده محسوب می

گردد که پیام معلوماتی وارد سیستم اختصـاص  
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السه شوی ل کېي چـې معلومـاتي پیغـام    
.وارد شياني شوي سیستم ته 

په هغه صورت کې چې معلومـاتي پیغـام د   -۲
معلوماتي سیستم ته ولېل شي چې د مخاطب هغه 

معلوماتي پیغام د تر السه کولو لپـاره ـانی   
شوی نه وي، معلوماتي پیغام هغه وخت تر السـه  
شوی ل کېي چې معلوماتي پیغام د مخاطب په 

واسطه بیا تر السه شي.
په هغه صورت کې چې مخاطب، معلومـاتي  -۳

لپـاره  سیستم د معلوماتي پیغام د تر السه کولـو  
انی کی نه وي، معلوماتي پیغام هغه وخـت  
تر السه شوی ل کېي چې معلوماتي پیغـام د  

.وارد شيمخاطب معلوماتي سیستم ته 
) که چېرې د معلومـاتي سیسـتم ـای د    ۳(

سـه کولـو ـای سـره     معلوماتي پیغام د تر ال
) فقـره کـې درج   ۲ولري د دې مادې په (توپېر

شوی حکم، پلي کېي.
د مبداء کاري ای، د معلومـاتي پیغـام د   )۴(

لېلو ای او د مخاطب کاري ای، د معلوماتي 
پیغام د تر السه کولو ای د الندې مواردو په پام 
کې نیولو سره ل کېي، خو دا چې مبـداء او  

مخاطب په بل ول هوکه کې وي:
په هغه صورت کې چې مبداء یا مخاطب لـه  -۱

 خه زیات کاري ول یوه ای ولري، د معاملې
او ماهیت ته په کتو سره، تر ولو ندې ـای د  
مبداء یا مخاطب کاري ای ل کېي، له دې 

ل کېي.کاري ای،پرته مرکزي دفتر
په هغه صورت کې چې مبداء یا مخاطـب د  -۲

کاري ای لرونکی نه وي، د نوموي استونی 
کـې  د مبداء یا د مخاطب د کاري ای په حکم

ل کېدای شي.

ه، گردد.یافت
که پیام معلوماتی به آن سیسـتم  در صورتی-۲

معلوماتی مخاطب ارسال شود که جهت دریافت 
پیام معلوماتی اختصاص داده نشده است، پیـام  

گردد معلوماتی، زمانی دریافت شده محسوب می
که پیام معلوماتی توسط مخاطب، بازیافت گردد.

که مخاطب سیستم معلوماتی را در صورتی-۳
دریافت پیام معلوماتی اختصـاص نـداده   جهت

باشد، پیام معلوماتی زمانی دریافت شده محسوب 
گردد که پیام معلوماتی وارد سیستم معلوماتی می

مخاطب گردد.
ــتم  ۳( ــان سیســ ــاه مکــ ) هرگــ

ـ معلوماتی با مکـان دریاف  ـ ت پیـــ ام ــ
ــد   ــته باشـ ــاوت داشـ ــاتی، تفـ معلومـ

) ۲حکــــم منــــدرج فقــــرۀ (  
گردد. این ماده تطبیق می

) محل کاری مبداء، مکـان ارسـال پیـام    ۴(
معلوماتی و محل کاری مخاطب، مکان دریافـت  
پیام معلوماتی با نظرداشت موارد ذیل محسـوب  

شود، مگر اینکه مبـداء و مخاطـب، طـور    می
دیگری توافق نموده باشند:

که مبداء یا مخاطب بیشـتر از  در صورتی-۱
رین محل با یک محل کاری داشته باشد، نزدیکت

نظرداشت نوعیت و ماهیت معامله، محل کـاری  
گردد، در غیر آن مبداء یا مخاطب محسوب می

ــمرده    ــاری ش ــل ک ــزی، مح ــر مرک دفت
شود.می
که مبداء یا مخاطب دارای محل در صورتی-۲

کاری نباشد، اقامتگاه آن در حکم محل کـاری  
تواند.مبداء یا مخاطب شمرده شده می
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لورم فصل
برېنايي مراسالت او برېنايي قراردادونه

د برېنايي مراسالتو او برېـنايي قراردادونـو   
قانوني اعتبار

:شپاسمه ماده
قانوني اعتبـار  دهغه مراسالت یا قراردادونه چې

د برېنايي مراسالتو یـا برېـنايي   لرونکي دي
.قراردادونو په به هم معتبر دي

د برېنايي مراسالتو او برېـنايي قراردادونـو   
شرایط

:اوولسمه ماده
) د غیر برېنايي مراسالتو یا قراردادونو شکلي ۱(

ــرایط،    ــاهوي شـــ ــا مـــ یـــ
د دې قانون د حکمونو تابع نه دي.

ــا  ۲( ــه ی ــالتو تبادل ــرې د مراس ــه چې ) ک
د قراردادونو انعقاد په لیکلي ول سره، د قانون 

ـ  م الزامـي وي، برېـنايي   له حکمونو سره س
مراسالت یا برېنايي قراردادونه په لیکلـي ول  

و ـسره د مراسالتو د تبادلې یا د قراردادون
په دې شرط چـې پـه   ،په حکم کې ديانعقادد 

برېنايي مراسالتو یا برېنايي قراردادونو کې له 
شته معلوماتو خه د ې اخیسـتنې شـونتیا، د   

شونې وي.راتلونکې مراجعې لپاره
ــه چېــرې د شــخص الســلیک    ۳( ) ک

د مراسالتو په تبادله یا د قراردادونو په انعقاد کې 
د قانون له حکمونو سـره سـم الزامـي وي، د    
برېنايي مراسالتو یا برېنايي قراردادونو په اه 
یاد شوی الزاموالی د الندې شرایطو په بشـپېدو  

سره تحقق مومي:

فصل چهارم
الکترونیکی و التمراس

قرارداد های الکترونیکی
الکترونیکی و قـرارداد  مراسالتاعتبار قانونی 

های الکترونیکی
مادۀ شانزدهم:

مراسالت یا قرارداد های که دارای اعتبار قانونی 
است به شکل مراسالت الکترونیکی یا قـرارداد  

باشد.های الکترونیکی نیز معتبر می
کی و قـرارداد هـای   شرایط مراسالت الکترونی

الکترونیکی
مادۀ هفدهم:

) شرایط شکلی و ماهوی مراسالت یا قرارداد ۱(
-های غیر الکترونیکی، تابع احکام این قانون نمی

باشد.
) هرگاه تبادلۀ مراسالت یا انعقاد قرارداد ها به ۲(

صورت تحریری، مطابق احکام قـانون الزامـی   
هـای  باشد، مراسالت الکترونیکی یا قـرارداد  

الکترونیکی در حکم تبادلۀ مراسالت یا انعقـاد  
مشروط ،باشدقرارداد ها به صورت تحریری می

بر اینکه امکان استفاده از معلومات موجـود در  
الکترونیکــی یــا قــرارداد هــای مراســالت

ــدی     ــه بع ــت مراجع ــی، جه الکترونیک
ممکن باشد.

هرگـــاه امضـــای شـــخص در   )۳(
رارداد ها مطابق احکام تبادلۀ مراسالت یا انعقاد ق

قانون الزامی باشد، الزامیت مـذکور در مـورد   
الکترونیکی یا قرارداد های الکترونیکی مراسالت

بــــا تکمیــــل شــــرایط ذیــــل 
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تالره او لـه دې  د شخص د پېژندنې لپاره -۱
خه ا ترالسه کول چې برېنايي مراسالتو یـا  

یید أبرېنايي قراردادونو منپانه د نوموي د ت
و ده، شتون ولري.

له هغې موخې سره متناسبه چـې برېـنايي   -۲
مراسالت یا برېنايي قراردادونه رامنته شوي یا 
تبادله شـوي او د  هـوکه شـوو عمـومي او     

مناسبه او طو په پام کې نیولو سرهاختصاصي شرای
، د اعتبـــار و د پېژنـــدنې تـــالره  

شتون ولري.
ــه ول ۴( ــل پـ ــرې د اصـ ــه چېـ ) کـ

د مراسالتو یا قراردادونو واندې کول او ساتل د 
قانون له حکمونو سره سم الزامي وي، برېـنايي  
مراسالت یا برېنايي قراردادونه د الندې شرایطو 

د اصـل پـه ول   په پام کـې نیولـو سـره،   
د مراسالتو یا قراردادونو په حکم کې ل کېي:

۱- ا خه والي یا سم واليد معلوماتو له بشپ
ترالسه کول چې د لومني ل لپاره په وروستني 
ول یا په بل ول د برېـنايي مراسـالتو یـا    
برېنايي قراردادونو په بې سره رامنته شـوي  

ـنايي مراسـالتو د   وي. هغه بدلونونه چې د برې
تبادلې یا د برېنايي قراردادونو د انعقاد لپاره او د 

زېرمې ته واردېـي، لـه دې   و ودنې اومعلومات
حکم خه مستثني دي.

حقیقي یا حکمي شخص لپاره د لـزوم پـه   -۲
صورت کې معلومات د ودلو او واندې کولـو  

و وي.
) د معلوماتو له سم والي خه د ا ترالسـه  ۵(

کولو معیار له هغې موخې سـره متناسـب چـې    
معلومات رامنته شوي او د اوندو شرایطو په پام 

یابد:تحقق می
روش جهت شناسایی شـخص و حصـول   -۱

الکترونیکی یا مراسالتاطمینان از اینکه محتوای 
بـوده،  قرارداد های الکترونیکی مورد تأیید وی 

موجود باشد.
ــایی متناســـب بـــه   -۲ روش شناسـ

الکترونیکــی مراســالتهــدف کــه  
ــاد    ــی ایج ــای الکترونیک ــرارداد ه ــا ق ی
ــت     ــا نظرداش ــده و ب ــه گردی ــا تبادل ی
شرایط عمومی و اختصاصی توافق شده، مناسب 
ــار،   ــل اعتبــــــ و قابــــــ

موجود باشد.
) هرگــــاه ارائــــه و نگهــــداری ۴(

مراســـالت یـــا قـــرارداد هـــا بـــه 
ورت اصل، مطابق احکام قانون الزامی باشـد،  ص

الکترونیکـــــــی مراســـــــالت
یا قرارداد های الکترونیکی با نظرداشت شـرایط  
ذیل در حکم مراسالت یا قرارداد ها به صـورت  

شود: اصل، محسوب می
حصول اطمینان از کامل بودن یـا صـحت   -۱

معلومــات کــه بــرای اولــین بــار     
مراسالتورت به شکل نهایی یا طور دیگر به ص

الکترونیکی یا قرارداد های الکترونیکی ایجـاد  
مراسالتگردیده است. تغییراتی که جهت تبادلۀ 

الکترونیکی یا انعقاد قرارداد های الکترونیکـی،  
گردد، از ایـن  نمایش و ذخیره معلومات وارد می

حکم مستثنی است.
معلومات در صورت لزوم بـرای شخصـی   -۲

ــی قابــل ن    ــی یــا حکم مــایش حقیق
و ارائه باشد.

) معیــــار حصــــول اطمینــــان از ۵(
ــدفی   ــه ه ــب ب ــات متناس ــحت معلوم ص
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کې نیولو سره، مناسب او د اعتبار و وي.
د آفر ورکونې لپاره بلنه

:اتلسمه ماده
) د قرارداد د عقد لپاره واندیز له یوه او یـا  ۱(

زیاتو برېنايي مراسالتو خه په ې اخیستنې د 
اتي سیستمونو له الرې چې ولو لوریو ته د معلوم

السرسي و وي، صورت موندالی شـي، پرتـه   
له دې چې یوه یا و مشخصو لوریو ته متوجـه  

وي.
) فقره کـې درج شـوی   ۱) د دې مادې په (۲(

واندیز، آفر ورکونې ته بلنه ل کېي، خـو دا  
چې د واندیز کوونکي قصد د آفر د منلو لپـاره  

ل ويي.په رند و

لـه د قرارداد د ترتیبولو لپاره د خپل کاره پیغام
سیستمونو خه ه اخیستنه

:نولسمه ماده
او د لرونکي ديهغه قراردادونه چې قانوني اعتبار 

خپل کاره پیغام سیستم او حقیقي شخص په وسیله 
یا د خپل کاره پیغام د سیسـتمونو پـه وسـیله    

پاوونو خـه  ترتیبېي له دې امله چې د هغه له
تېرول د حقیقي شخص له السوهنې یـا بیـاکتنې   

خه پرته صورت موندالی دی، هم معتبر دی.
ــرایطو   ــرارداد د شـ ــي د د قـ السرسـ

کولو والی
:شلمه ماده

) د دې قانون حکمونه د نورو قوانینـو هغـه   ۱(
حکمونه، نه محدودوي چې د قرارداد یو لوری یې 

رایطو په السرسي و مقابل لوري ته د قرارداد د ش

که معلومات ایجاد گردیده و با نظـر داشـت   
شرایط مرتبط، مناسب و قابل اعتبار باشد.

دعوت برای آفر دهی
مادۀ هجدهم:

) پیشنهاد جهت عقد قرارداد با اسـتفاده از  ١(
ی از طریـق  الکترونیکمراسالتیک و یا بیشتر 

سیستم های معلوماتی که قابل دسترس به تمـام  
توانـد، بـدون   طرف ها باشد، صورت گرفته می

ــرف    ــد ط ــا چن ــک ی ــه ی ــه متوج اینک
مشخص باشد.

) این ماده، دعـوت  ١) پیشنهاد مندرج فقرۀ (٢(
ــت ــوب   جهـ ــی محسـ ــر دهـ آفـ

گردد، مگر اینکه قصد پیشنهاد کننده را جهت می
نشان دهد. قبولی آفر به صورت واضح

استفاده از سیستم های پیام خودکار جهت ترتیب 
قرارداد

مادۀ نزدهم:
ــار  ــه دارای اعتبـ ــای کـ ــرارداد هـ قـ
قانونی است و به وسیلۀ سیستم پیام خودکـار و  

سیسـتم هـای پیـام    ۀشخص حقیقی یا به وسیل
شـوند بـه علـت اینکـه     خودکار ترتیب مـی 

طی مراحل آن بدون دخالت یا مـرور شـخص   
باشد.قیقی صورت گرفته است، نیز معتبر میح

ل دسترس ساختن شرایط قراردادـــقاب
مادۀ بیستم:

) احکام این قانون، احکام سایر قوانین را کـه  ۱(
یک طرف قرارداد را مکلف به قابـل دسـترس   
ساختن شرایط قرارداد به طرف مقابـل، نمـوده   

کند.باشد، محدود نمی
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والي باندې مکلف کی وي.
) د دې قانون حکمونه د نورو قوانینـو هغـه   ۲(

حکمونه، نه محدودوي چې د قرارداد یو لوری د 
وي.لؤونه اجراآتو له قانوني پایلو خه مس

په برېنايي مراسالتو کې تېروتنه
:یوویشتمه ماده

) که چېرې حقیقي شـخص پـه برېـنايي    ۱(
کې د مقابل لوري له خپل کاره پیغـام  مراسالتو

سیستم سره، تېروتنې سره مخامخ شي او خپـل  
کاره پیغام سیستم، شخص لپـاره د تېروتنـې د   
اصالح زمینه برابره نه کي، نوموی شخص یا د 
هغه استازی کوالی شي، د الندې شرایطو په پـام  
کې نیولو سره د برېنايي مراسالتو له هغې برخې 

چې په کې تېروتنه رامنته شوې ده:   خه تېر شي 
په هغه صورت کې چې شخص یـا د هغـه   -۱

استازی د تېروتنې له پوهېدو وروسته، مقابل لوری 
یې په برېنايي مراسالتو کې له رامنتـه شـوې   

تېروتنې خه ژر تر ژره خبرکي.
په هغه صورت کې چې شخص یـا د هغـه   -۲

ه چې له استازی له هغو خدمتونو او جنسونو خ
ــې  ــه یــ ــوري خــ ــل لــ مقابــ

ــر ــوي ت ــا معن ــادي ی الســه کــي وي، م
ه یې نه وي اخیستي.

) فقره کـې درج شـوي   ۱) د دې مادې په (۲(
حکمونه، د تېروتنې د حقوقي آثارو پـه هکلـه د   

نورو قوانینو حکمونه، نه محدودوي.

سایر قوانین را کـه  ) احکام این قانون، احکام۲(
یک طرف قرارداد را از عواقب قـانونی عـدم   

کند.سازد، محدود نمیاجراآت، مسؤول می
الکترونیکیمراسالتاشتباه در 

مادۀ بیست و یکم:
) هرگـــاه شـــخص حقیقـــی در   ۱(

الکترونیکی با سیستم پیـام خودکـار   مراسالت
طرف مقابل دچار اشتباه شود و سیسـتم پیـام   

ــۀ ــرای خودکــار زمین اصــالح اشــتباه را ب
ــخص     ــد، ش ــه نمای ــراهم ن ــخص ف ش

ــی   ــدۀ وی م ــا نماین ــذکره ی ــد مت توان
ــمتی   ــل از قس ــرایط ذی ــت ش ــا نظرداش ب

الکترونیکــــی کــــه مراســــالتاز 
اشتباه در آن رخ داده است، صرف نظر نماید:

که شخص یا نمایندۀ وی بعد از در صورتی-۱
کـه در  پی بردن اشتباه، طرف مقابل را از اشتباه 

الکترونیکی رخ داده است به اسـرع  مراسالت
وقت ممکن، مطلع سازد.

ــددر صــورتی-۲ ــا نماین ۀکــه شــخص ی
وی از خــــدمات و اجناســــی کــــه  
از جانـــب مقابـــل دریافـــت نمـــوده 
ــوی     ــا معن ــادی ی ــتفاده م ــد، اس باش

نکرده باشد.
) این مـاده، احکـام   ١) احکام مندرج فقرۀ (٢(

ثـار حقـوقی اشـتباه،    سایر قوانین را در مورد آ
سازد.محدود نمی
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پنم فصل
برېنايي السلیک

د برېنايي السلیک شرایط
:ادهدوه ویشتمه م

) که چېرې د شخص السلیک د قـانون لـه   ۱(
حکمونو سره سم الزامي وي، د معلوماتي پيغام په 
اوند یاد شوی الزاموالی له برېنايي السـلیک  
خه په ې اخیستنې د الندې شرایطو په پام کې 

نیولو سره متحقق کېي: 
له هغې موخې سره متناسب چې معلومـاتي  -۱

ه شوی وي.پیغام رامنته یا تبادل
د هوکه شوو عمومي او اختصاصي شرایطو -۲

په پام کې نیولو سره، مناسب او د اعتبار و وي.
) فقـره  ۱) برېنايي السلیک د دې مادې په (۲(

پـه  لـو السته راوکې د درج شوي الزاموالي د 
د منظور د الندې شرایطو له بشـپولو وروسـته   

ل کېي:اعتبار و
چې د السلیک د رامنته په هغه صورت کې-۱

کولو معلومات په هغه محدوده کې چې ورخـه  
ه اخیستل شوې، یواې په السلیک کـوونکي  

پورې اوند وي.
په هغه صورت کې چې د السلیک پر مهال د -۲

السلیک د رامنته کولو معلومـات، یـواې د   
السلیک کوونکي تر کنترول الندې وي.

نايي السلیک په هغه صورت کې چې په برې-۳
کې بدلون، د السلیک له وخت خه وروسـته د  

تشخیص و وي.
په هغه صورت کې چې د السلیک د قـانوني  -۴

الزاموالي موخه په هغه پورې د اوندو معلوماتو له 
سموالي خه تضمین وي او په معلومـاتو کـې   

فصل پنجم
امضای الکترونیکی

شرایط امضای الکترونیکی
مادۀ بیست و دوم:

ــخص  ۱( ــای شــ ــاه امضــ ) هرگــ
مطابق احکام قانون الزامی باشد، الزامیت مذکور 
در ارتباط به پیام معلوماتی با استفاده از امضـای  
الکترونیکــی بــا نظرداشــت شــرایط    

گردد:میذیل متحقق 
متناسب به هدفی که پیام معلوماتی ایجاد یـا  -١

تبادله گردیده باشد.
با نظرداشت شرایط عمومی و اختصاصـی  -٢

توافق شده، مناسب و قابل اعتبار باشد.
) امضای الکترونیکی به منظور برآورده ساختن ۲(

) این ماده بعد از تکمیل ۱الزامیت مندرج فقرۀ (
ــار    ــا اعتب ــل ب ــرایط ذی ــوب ش محس

شود:می
کــــه معلومــــات در صــــورتی-۱

ــدود ــاء در محـ ــاد امضـ ــه ۀایجـ کـ
ــه،    ــرار گرفتـ ــتفاده قـ ــورد اسـ مـ

صرف مربوط به امضاء کننده باشد. 
کــــه معلومــــات در صــــورتی-۲

ایجـــاد امضـــاء در هنگـــام امضـــاء، 
صرف تحت کنترول امضاء کننده باشد. 

که تغییر در امضای الکترونیکی در صورتی-۳
ز زمان امضاء، قابل تشخیص باشد.بعد ا

ــورتی-۴ ــدف  در صــ ــه هــ کــ
الزامیـــت قـــانونی امضـــاء، تضـــمین 
ــه   ــرتبط بـ ــات مـ ــحت معلومـ از صـ
ــد     ــات بع ــر در معلوم ــد و تغیی آن باش
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بدلون د السلیک له وخت خـه وروسـته، د   
تشخیص و وي. 

) فقره کـې درج شـوی   ۲() د دې مادې په۳(
حکم د الندې شرایطو په پام کې نیولـو سـره د   

د حقیقي یا حکمـي  اوندبرېنايي السلیک په 
شخص واک نه محدودوي:

په هغه صورت کې چې د برېنايي السلیک -۱
) فقره کې له درج شوو ۱اعتبار د دې مادې په (

شرایطو سره سم، له نورو تالرو خه په ـې  
بت کي.اخیستنې ثا

په هغه صورت کې چې د برېنايي السلیک -۲
د نه اعتبار په اه شواهد واندې کي.

) د برېنايي السلیک په اوند د وزارتونو او ۴(
دولتي ادارو د مالي واکونو حدود هم له اونـدو  
ــندونو   ــي ســــــ تقنینــــــ

سره سم، اکل کېي.
د برېنايي السلیک د سمون د تثبیت مرجع

: دهدرویشتمه ما
د مخابراتو او معلوماتي کنـالوژ وزارت د دې  
قانون په دوه ویشتمه ماده کـې لـه درج شـوو    
شرایطو سره د برېنايي السـلیک د سـمون د   

تثبیت مرجع دی.
د السلیک کوونکي مکلفیتونه

لور ویشتمه ماده:
) که چېرې د السـلیک د رامنتـه کولـو    ۱(

لپـاره  معلومات د هغه السلیک د رامنته کولو 
وي، ورخـه  ـــی چې د قانوني اعتبار لرونک

ه واخیستل شي، السلیک کوونکی د النـدې  
شرایطو په پلي کولو مکلف دی:

د خپل السلیک د رامنته کولو د معلومـاتو  -۱

ــل  ــاء، قابـــ ــان امضـــ از زمـــ
تشخیص باشد.

) این ماده، صـالحیت  ۲) حکم مندرج فقرۀ (۳(
شخص حقیقی یا حکمی را در رابطه به امضـای  

یکی با نظرداشت شرایط ذیـل محـدود   الکترون
سازد:نمی

ــورتی-۱ ــار  در صــ ــه اعتبــ کــ
امضــــای الکترونیکــــی را مطــــابق 

ــرۀ (  ــدرج فقـ ــرایط منـ ــن ۱شـ ) ایـ
ماده با استفاده از روش های دیگر ثابت نماید.

که شواهد مبنی بر عدم اعتبـار  در صورتی-٢
امضای الکترونیکی را ارائه نماید.

الی ) حـــدود صـــالحیت هـــای مـــ٤(
وزارت ها و ادارات دولتی در ارتباط به امضای 
الکترونیکی نیز مطابق اسناد تقنینی مربوط، تعیین 

گردد.   می
مرجع تثبیت مطابقت امضای الکترونیکی

مادۀ بیست و سوم: 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مرجـع  
تثبیت مطابقت امضای الکترونیکی بـا شـرایط   

ــت ــادۀ بیس ــدرج م ــانون ومن ــن ق دوم ای
باشد. می

مکلفیت های امضاء کننده
مادۀ بیست و چهارم:

ــاد  ۱( ــات ایجــ ــاه معلومــ ) هرگــ
ــه     ــای ک ــاد امض ــت ایج ــاء جه امض
دارای اعتبــار قــانونی باشــد، مــورد    
استفاده قرار گیرد، امضاء کننده مکلف به تطبیق 

باشد:شرایط ذیل می
ــور -۱ ــه منظــ ــدابير الزم را بــ تــ
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له غیر مجاز ې اخیستنې خه د مخنیـوي پـه   
منظور الزم تدبیرونه ونیسي.

چې د له هغو امکاناتو خه په ې اخیستنې-۲
برېنايي تصدیق د خدمتونو د واندې کوونکي په 
واسطه، د دې قانون له حکمونو سره سم، برابـر  
شوي یا له بلې هرې الرې خه چې په حقیقي یا 
حکمي شخص پورې اوند وي یـا د برېـنايي   
السلیک خدمتونه واندې کوي د الندې حالتونو 

خبـر  ژر تـر ژره په پـام کـې نیولـو سـره     
ورکي:

په هغه صورت کې چې السلیک کوونکی پوه -
شي چې د السلیک د رامنته کولو معلومـات د  

الس وهنې له خطر سره مخامخ شوي دي. 
په هغه صورت کې چې السلیک کوونکی لـه  -

هغو شرایطو خه پوه وي چې له هغـو خـه د   
السلیک د رامنته کولو په معلوماتو پورې اوند 

ـ طر د لوېـد الس وهنې د خ دو احتماـل  ــ
متصور وي.  

) السلیک کوونکی مکلف دی، په برېـنايي  ۲(
السلیک کې له برېنايي تصدیق خـه د ـې   
اخیستنې په صورت کې د نوموي په واسـطه د  
واندې شوو موادو له سم والي او بشپوالي خه 
چې د هغه د زماني میعاد په تر کې په برېنايي 

السه کيتصدیق پورې اوند وي، ا تر
د برېنايي تصدیق د خدمتونو د واندې کوونکي 

مکلفیتونه
:پنه ویشتمه ماده

ــدیق    ۱( ــنايي تص ــرې د برې ــه چې ) ک
د خدمتونو واندې کوونکی د حقـوقي اثـر د    
رامنته کولو د برېنايي السلیک د مالت لپاره، 

تفادۀ غیر مجاز معلومات ایجـاد  جلوگیری از اس
امضای خویش اتخاذ نماید.

بـــا اســـتفاده از امکانـــات کـــه -۲
ــدمات   ــدۀ خـ ــه کننـ ــط عرضـ توسـ
ــام    ــابق احک ــی، مط ــدیق الکترونیک تص
ــر   ــا از ه ــده ی ــراهم گردی ــانون ف ــن ق ای
طریق دیگر به شخص حقیقی یا حکمی که با وی 
وابسته است یا خدمات امضای الکترونیکـی را  

ـ  نمایــد بــا نظرداشــت   یعرضــه مـ
حاالت ذیل به اسرع وقت ممکن اطالع دهد:

که معلومات بداندکه امضاء کننده در صورتی-
ایجــاد امضــاء بــه خطــر دســتبرد مواجــه 

گردیده است.
کـــه امضـــاء کننـــده در صـــورتی-

تمال ـه احـــــرایط کـــــاز شــــ
بلنـــد رفـــتن خطـــر دســـتبرد    
ــاء    ــاد امضـ ــات ایجـ ــه معلومـ بـ

ت، آگاه باشد.از آن متصور اس
ــف  ٢( ــده مکلــ ــاء کننــ ) امضــ

صورت استفاده از تصدیق الکترونیکـی  است در
در امضای الکترونیکی از صحت و کامل بـودن  
مواد ارائه شده توسط وی که مرتبط به تصـدیق  

باشـد،  الکترونیکی در طول میعاد زمانی آن مـی 
اطمینان حاصل نماید.

مکلفیت های عرضه کننـدۀ خـدمات تصـدیق    
رونیکیالکت

مادۀ بیست و پنجم:
) هرگاه عرضـه کننـدۀ خـدمات تصـدیق     ١(

الکترونیکی جهت حمایت امضای الکترونیکـی  
موجد اثر حقوقی، خدماتی را عرضه نماید در این 
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خدمتونه واندې کي په دې صورت کې مکلف 
ې ونیسي:دی الندې موارد په پام ک

د اوندو پالیسیو او کنالرو په پام کې نیولو -۱
سره، له خپلو ژمنو سره سم، اجراآت وکي.

د هغه زماني میعاد په تر کې په برېـنايي  -۲
تصدیق پورې اوند د واندې شوو مـوادو لـه   

السه کولـو  سموالي او بشپوالي خه د ا تر
ق کـې  لپاره یا هغه مواد چې په برېنايي تصـدی 

شامل شوي وي، الزم تدبیرونه ونیسي.
د اوند شخص په واک کـې مناسـب او د   -۳

السرسي و امکانات، له برېنايي تصدیق خه د 
الندې مواردو د تثبیت لپاره، ورکي:

د برېنايي تصـدیق د خـدمتونو د وانـدې    -
کوونکي هویت.

د برېنايي تصدیق د صادرولو پـر مهاـل د   -
ته کولـو معلومـات، د هغـه    السلیک د رامن

رول النـدې چـې پـه    تالسلیک کوونکي تر کن
برېنايي تصدیق کې مشخص شوي دي.

د برېنايي تصدیق د صادرولو پر مهال یا دمخه -
 ته کولو معلومات د اعتبار ود السلیک د رامن

وي.
د اوند شخص په واک کې مناسـب او د  -۴

نوکې، السرسي و امکانات په اوندو موضوعا
له برېنايي تصدیق خه د الندې مواردو د تثبیت 

لپاره ورکي:
د السلیک کوونکي د تشخیص لپاره کـارول  -

شوې تالره.
په هغې موخې یا ارزت کې محدودیت چې د -

السلیک د رامنته کولو معلوماتو یـا برېـنايي   
تصدیق کې تر ې اخیستنې الندې نیول کېي. 

ــل    ــوارد ذی ــت م ــف اس ــورت مکل ص
را رعایت نماید:

مطابق به تعهدات خویش با نظرداشت پالیسی -۱
ماید.ها و طرزالعمل های مربوط، اجراآت ن

تدابیر الزم را جهت حصـول اطمینـان از   -۲
صحت و کامل بودن مواد ارائه شدۀ مرتبط بـه  
تصدیق الکترونیکی در طول میعاد زمانی آن یـا  
موادی که شامل تصدیق الکترونیکی شده باشد، 

اتخاذ نماید. 
ــترس  -۳ ــل دس ــب و قاب ــات مناس امکان

را در اختیار شخص وابسته، جهت تثبیت موارد 
از تصدیق الکترونیکی، قرار دهد:ذیل

هویت عرضـه کننـدۀ خـدمات تصـدیق     -
الکترونیکی.

ــاء  - ــاد امضــ ــات ایجــ معلومــ
در زمان صدور تصـدیق الکترونیکـی، تحـت    

که در تصدیق الکترونیکی هکنترول امضاء کنند
مشخص شده است.

معلومات ایجاد امضاء در زمان یـا قبـل از   -
عتبار باشد.صدور تصدیق الکترونیکی قابل ا

امکانــــات مناســــب و قابــــل -۴
دســــترس را در اختیــــار شــــخص 
وابسته در موضوعات مربوط، جهت تثبیت موارد 

ذیل از تصدیق الکترونیکی، قرار دهد:
روش استفاده شده جهت تشـخیص امضـاء   -

کننده.
محدودیت در هدف یا ارزشی که معلومـات  -

اده ایجاد امضاء یا تصدیق الکترونیکی مورد استف
گیرد.قرار می

معلومـــات ایجـــاد امضـــاء قابـــل -
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سـلیک د رامنتـه کولـو    د اعتبار و د ال-
معلومات چې د الس وهنې د خطر په معرض کې 

.قرار نه لري
هغه شرایط او محدودیتونه چـې د برېـنايي   -

تصدیق د خدمتونو د واندې کوونکي لخوا وضع 
شوي وي.

السـه کـول چـې    له دې خـه ا تـر  -
د السلیک کوونکي په واک کې امکانات، د دې 

۲) فقرې لـه  ۱دې د (قانون د لور ویشتمې ما
جزء سره سم، قرار لري.

د برېنايي تصدیق د لغو د خدمتونو په خپـل  -
وخت سره د واندې کولو له شتون خه ا تر

السه کول.
السه کول چې:له دې خه ا تر-۵
بند کې درج شوي ۵جزء په ۴د دې فقرې د -

امکانات، د السلیک کوونکي په واک کې قـرار  
شرط چې امکانات د السلیک کوونکي پدې ،لري

) ۱مـادې د ( لور ویشتمېلپاره د دې قانون د 
شـوي  جزء له حکم سره سم، برابـر  ۲فقرې د 

.وي
بنـد کـې درج   ۶جزء په ۴د دې فقرې د -

شوي د لغو خدمتونه، په خپل وخت واندې شوي 
وي.

له سیستم، کاري بهیر او د باور و بشـري  -۶
اخیستنې اوند خدمتونـه  واکونو خه په ې

واندې کي.
جزء په پلـي  ۶) فقرې د ۱) د دې مادې د (۲(

کولو پورې اوندې چارې او په دې قانون کې له 
درج شوو حکمونو سره د برېنايي السـلیک د  

سمون تثبیت، له تقنیني سند سره سم تنظیمېي.

ــر   ــرض خطـ ــه در معـ ــار را کـ اعتبـ
دستبرد قرار ندارد.

شرایط و محدودیت های که از جانب عرضه -
کنندۀ خدمات تصدیق الکترونیکی وضـع شـده   

باشد.
ــه - ــان از اینکــ ــول اطمینــ حصــ

ــده،     ــاء کنن ــار امض ــات در اختی امکان
ــزء   ــابق ج ــانی مط ــالع رس ــت اط ٢جه

) مـــادۀ بیســـت و چهـــارم ١فقـــرۀ (
این قانون، قرار دارد.

حصول اطمینان از موجودیت ارائه به موقـع  -
خدمات لغو تصدیق الکترونیکی.

حصول اطمینان از اینکه:-۵
ــد   - ــدرج بن ــات من ــزء ۵امکان ۴ج

ــده    ــاء کنن ــار امض ــره، در اختی ــن فق ای
مشروط بر اینکه امکانـات جهـت   ،قرار دارد

ی برای امضاء کننده مطـابق حکـم   اطالع رسان
) مادۀ بیست و چهارم این قانون، ١فقرۀ (٢جزء 

فراهم شده باشد.
خــــدمات لغــــو منــــدرج   -

ــد  ــزء ۶بن ــع  ۴ج ــه موق ــره، ب ــن فق ای
عرضه شده باشد.

خدمات مربوط را با استفاده از سیستم، روند -۶
کاری و نیروی بشری قابل اعتماد، عرضه نماید.

ــوط ٢( ــور مربـ ــق  ) امـ ــه تطبیـ بـ
) این ماده و تثبیت تطـابق  ۱فقرۀ (۶حکم جزء 

امضای الکترونیکی با احکام مندرج این قـانون،  
گردد. مطابق سند تقنینی تنظیم می
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د اوند شخص مکلفیتونه
ویشتمه مادهشپ:

دی، الندې موارد په پام کې اوند شخص مکلف 
:ونیسي

ــلیک د -۱ ــنايي السـ ــارد برېـ اعتبـ
د تثبیت لپاره د مقتضي اقدامونو نیول.

په هغه صورت کې چې برېنايي السلیک د -۲
برېنايي تصدیق په واسطه مالتـ شـوی وي د   

الندې مقتضي اقدامونو نیول:
د برېنايي تصدیق د اعتبار، نولو او یا لغو -
یت.تثب
په برېنايي تصدیق پورې اونـد د هـر ول   -

محدودیت په پام کې نیول.
د برېنايي السلیک او بهرنی برېنايي تصـدیق  

قانوني اعتبار
:اووه ویشتمه ماده

) د برېنايي السلیک او برېنايي تصـدیق د  ۱(
قانوني اعتبار د حدودو په اکلو کې، الندې موارد 

په پام کې نه نیول کېي:
د برېنايي تصدیق د صـادرولو جغرافیـايي   -۱

موقعیت.
د برېنايي السلیک د رامنته کولــو یـا   -۲

.ــې اخیستنې جغرافیايي موقعیت
د برېنايي تصدیق د صادرولو یا السـلیک  -۳

.کوونکي د کاري ای جغرافیايي موقعیت
) له هېواده بهر صادر شوی برېنايي تصدیق، ۲(

ــه    ــې دننــ ــواد کــ ــه هېــ پــ
د صادر شوي برېنايي تصدیق د عـین  قـانوني   
اعتبار لرونکی دی، پدې شرط چې د معادل اعتبار 

د کچې لرونکی وي.

مکلفیت های شخص وابسته
مادۀ بیست و ششم:

شخص وابسته مکلف است، موارد ذیل را رعایت 
نماید:

اتخاذ اقدامات مقتضی جهت تثبیت اعتبـار -١
امضای الکترونیکی. 

اتخاذ اقدامات مقتضی ذیـل در صـورتیکه   -٢
امضای الکترونیکی توسط تصدیق الکترونیکـی  

حمایت گردیده باشد:
تثبیت اعتبـار، تعلیـق و یـا لغـو تصـدیق      -

الکترونیکی.
ه محدودیت مربوط به ـــگونرـرعایت ه-

تصدیق الکترونیکی.
یق الکترونیکـی و تصـد  یاعتبار قانونی امضـا 
الکترونیکی خارجی
مادۀ بیست و هفتم:

) در تعیین حدود اعتبـار قـانونی امضـای    ۱(
الکترونیکی و تصدیق الکترونیکی، موارد ذیل در 

شوند:نظر گرفته نمی
ــدیق  -۱ ــدور تص ــایی ص ــت جغرافی موقعی

الکترونیکی.
ــایی  -٢ ــت جغرافیــــ موقعیــــ

ایجاد یا استفاده از امضای الکترونیکی.
افیایی محل کاری صادر کنندۀ موقعیت جغر-٣

تصدیق الکترونیکی یا امضاء کننده.
ــده   ۲( ــادر ش ــی ص ــدیق الکترونیک ) تص

ــین   ــور، دارای عـ ــارج از کشـ در خـ
اعتبــار قــانونی تصــدیق الکترونیکــی    

باشد، مشروط بر صادر شده در داخل کشور می
اینکه دارای سطح اعتبار معادل باشد.
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) له هېواده بهر رامنته شوی یا استفاده شوی ۳(
برېنايي السلیک، په هېواد کې دننه د رامنتـه  
شوي یا استفاده شوي برېنايي السلیک د قانوني 

په دې شرط چې د معادل ،عین اعتبار لرونکی دی
اعتبار د کچې لرونکی وي.

) فقره کـې د درج  ۳او ۲) د دې مادې په (۴(
شوو حکمونو د معادل اعتبار کچه، له بین المللي 
معتبرو معیارونو او نورو اوندو مواردو سره پـه  

سمون کې، اکل کېي.
) که چېرې لوري د برېنايي السـلیک یـا   ۵(

شـخص ول ـې   برېنايي تصدیق د یـوه م 
اخیستنې په باره کې هوکه وکي په دې صورت 

او ۳، ۲کې  نوموې هوکه  د دې مادې پـه ( 
) فقره کې د درج شوو حکمونو په پام کې نیولو ۴

پرته، له پولې هاخوا د ې اخیستنې لپاره د اعتبار 
دا چې د اوند قانون له حکمونو سره و ده، خو 

شـوې  لراء نه وسم، اعتبار یې باطل یا د اج
وي.

شپم فصل
متفرقه حکمونه

د شخو د حل مرجع
اته ویشتمه ماده:

له برېنايي معاملو، برېنايي السلیک او برېنايي 
شخو پـه حـل   منته شوومراسالتو خه د را

کې تنظیمېي. مقررهپورې اوندې چارې په 
بین المللي سندونو ته مراجعه

:نهه ویشتمه ماده
ې د برېنايي معاملو، برېنايي السـلیک  که چېر

او برېنايي مراسالتو په اوند په دې قانون کـې  
حکم واندوینه شوی نه وي، بین المللي سندونو 

ته مراجعه کېي.

ــده  ۳( ــاد ش ــی ایج ــای الکترونیک ) امض
ــارج از   ــده در خـ ــتفاده شـ ــا اسـ یـ
کشور، دارای عـین اعتبـار قـانونی امضـای     
الکترونیکی ایجاد شده یا استفاده شده در داخل 

باشد، مشروط بر اینکه دارای سـطح  کشور می
اعتبار معادل باشد.

) ســـطح اعتبـــار معـــادل منـــدرج ۴(
ــای ( ــره ه ــام فق ــاده، ۳و ۲احک ــن م ) ای

ـ    ــای معتبـ ــار ه ــا معی ــت ب ر در مطابق
بین المللـی و سـایر مـوارد مـرتبط، تعیـین      

گردد.می
ــاره  ۵( ــا در بـ ــرف هـ ــاه طـ ) هرگـ

استفاده از نوع مشخصی از امضای الکترونیکی یا 
تصدیق الکترونیکی موافقت نمایند در این صورت 
بـــدون نظرداشـــت احکـــام منـــدرج 

) این ماده، موافقت مذکور ۴و ۳، ۲فقره های (
باشد، مگر ل اعتبار میجهت استفاده فرامرزی، قاب

این که، مطابق احکام قانون مربوط، اعتبـار آن  
باطل یا غیر قابل اجراء شمرده شده باشد.

فصل ششم
احکام متفرقه

مرجع حل منازعات 
مادۀ بیست و هشتم:

امور مربوط به حل منازعات ناشی از معـامالت  
الکترونیکی، امضای الکترونیکـی و مراسـالت   

گردد.قرره تنظیم میالکترونیکی  در م
مراجعه به اسناد بین المللی 

مادۀ بیست و نهم:
هرگاه در رابطه به معامالت الکترونیکی، امضای 
الکترونیکی و مراسالت الکترونیکی در این قانون 
حکمی پیش بینی نشده باشد، به اسناد بین المللی 
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یداتو پلي کولؤد م
:دېرشمه ماده

که چېرې السلیک کوونکی، د برېنايي تصدیق د 
خدمتونو واندې کوونکی یا اوند شخص، په دې 
قانون کې درج شوي مکلفیتونه اداء نه کـي د  
کنې د ماهیت په پام کې نیولو سره، د قـانون د  
حکمونو مطابق، له احوالو سره سم په نومـوي  

یدات پلي کېي.ؤباندې اداري، مدني یا جزايي م
نالرو وضـع د مقررو واندیز او د الیحو او ک

کول
یو دېرشمه ماده:

ــي ادارې  ــه او دولت ــي، وزارتون ــوالی ش ک
د دې قانون د حکمونو د ه تطبیق په منظـور د  
ــالوژ وزارت، د  ــاتي تکن مخــابراتو او معلوم
احصائیې او معلوماتو ملي ادارې او د مخـابراتي  
خدمتونو د تنظیم له ادارې سره په همکار کې، 

مقررې واندیز، الیحې او کنالرې وضع کي.
خپرول او انفاذ

دوه دېرشمه ماده:
قانون د توشېح له نېې خه نافذ او په رسمي دغه 

جریده کې دې خپور شي.

گردد.مراجعه می
تطبیق مؤیدات

مادۀ سی ام:
ه، عرضـه کننـدۀ خـدمات    هرگاه امضاء کنند

تصدیق الکترونیکی یا شخص وابسته، مکلفیـت  
ــانون را    ــن قـ ــدرج ایـ ــای منـ هـ
اداء نه نماید با نظرداشت ماهیت عملکرد، مطابق 

یـدات  ؤاحکام قانون، حسب احوال باالی وی م
گردد.اداری، مدنی یا جزایی تطبیق می

پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها
یکم:مادۀ سی و

توانند به منظـور  و ادارات دولتی میهاوزارت
تطبیق بهتر احکـام ایـن قـانون در همکـاری     

ۀمعلوماتی، اداریمخابرات و تکنالوژبا وزارت 
تنظیم خـدمات  ۀملی احصائیه و معلومات و ادار

، لـوایح و  پیشـنهاد مقـرره هـا را   ،مخابراتی
د.  ننمایطرزالعمل ها را وضع 

نشر و انفاذ
دۀ سی و دوم:ما

ــذ     ــیح ناف ــاریخ توش ــانون از ت ــن ق ای
و در جریده رسمی نشر گردد.  
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ېمادو کنویکود په د د جزا 
حېد توشلیاو تعدزادید ا

سید رئتیپه هکله د افغانستان اسالمي جمهور
فرمان

٧٤: (ه(
٨/٦/١٣٩٩:هېن

ماده:لوم
ېمادېتمېلورشپون د افغانستان د اساسي قاند

ـ او د نهه اوېجزء د حکم له مخ۱۶د  ېمیای
مادو نویکود په د سره، د جزاتولویپه رعاېماد
د افغانسـتان اسـالمي   ېچلیاو تعدزادیاېک

دېـې  ن۲۷/۵/۱۳۹۹د ېنید کابتیجمهور
ننهدپه ) مادو۳(د،پربنسېمصوبې ) ۱۷(
کوم.حېتوششوي دي، بیتصوېک

ماده:مهیدوه
د دولت ېاو په پارلماني چارو کریوزیېعدلد

کود په د دي، دغه فرمان او د جزا ظف ومریوز
د ملي شـوري د  لیاو تعدزادیاېمادو کنوی
) ۳۰د (خهېېله ندوېد جوېغوننلوم
.  يکېاندشوري ته وېهغ،ېکپه تروور
ماده:مهېیدر

نافـذ او د  خـه ېېله نحېفرمان د توشدغه
تیـــافغانســـتان اســـالمي جمهور 

له لیاو تعدزادیاياو د نوموېله مصوبېنید کاب
ـ دهیپه رسمي جر،ېدیاـویمتن سره  ېک
خپور شي.

اشرف غنيمحمد
سیرئتیافغانستان اسالمي جمهورد

فرمان
مورد درافغانستانیاسالمیجمهورسیرئ

از مواد یدر برخلیو تعدزادیاحیتوش
کود جزا

)٧٤: (شماره
٨/٦/١٣٩٩:خیتار
اول:ۀماد

ــه ــب ــزء  یتأس ــم ج ــاد١٦از حک ۀم
ــا رعا  ــارم و ب ــت و چه ــشص ــادتی ۀم

ـ افغانستان، ایهفتاد و نهم قانون اساس و زادی
از مواد کود جزا را که به اساس یدر برخلیتعد

ۀنیکاب٢٧/٥/١٣٩٩) مؤرخ ١٧شماره (ۀمصوب
) مـاده  ٣افغانستان به داخل (یاسالمیجمهور

دارم. یمحیاست، توشهدیگردبیتصو
دوم:ۀماد
دولـــت در ریـــو وزهیـــعدلریـــوز

ـ ظـف انـد، ا  ومیامور پارلمـان  فرمـان  نی
ــو ا ــدزادی ــلیو تع ــواد یدر برخ از م
خی) روز از تار٣٠الل (ـزا را در خـود جـک

ابه آن شور،یملیشوراۀجلسنیانعقاد نخست
.ندینمامیتقد
سوم:ۀماد

ــا ــارنیـ ــان از تـ ــخیفرمـ حیتوشـ
ــوب   ــا مص ــراه ب ــذ و هم ــیکابۀناف ۀن

لیو تعدزادیافغانستان و متن ایاسالمیجمهور
نشر گردد.یرسمۀدیمذکور در جر

یاشرف غنمحمد
افغانستانیاسالمیجمهورسیرئ
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ېمادو کنویکود په د جزا د
ېد طرحلیاو تعدزادید ا

ېنیکابدتیان اسالمي جمهورپه هکله د افغانست
مصوبه

١٧: (ه(
٢٧/٥/١٣٩٩: هېن
ــالمي جمهورد ــتان اس ــافغانس ــابتی ېنیک

ــانون د    ــي قـ ــتان د اساسـ د افغانسـ
کود دجزا د ،ېد حکم له مخېمادېمیاینهه او

ېطرحه د خپللیاو تعدزادید اېمادو کنویپه 
پـه  ) مادو۳(دېکهغونېېن۲۷/۵/۱۳۹۹
ـ فرمان پـه تو نيید تقنېکدننه بیتصـو ه

.هک
اشرف غنيمحمد

سیرئتیافغانستان اسالمي جمهورد

لیاو تعدزادیاېمادو کنویکود په د جزا د
ماده:لوم
ه) ۱۲۶۰کال په (۱۳۹۶ددې متن دې ـالن

ــمي جر ــرســـ ــدهیـــ ېکـــ
د ېماده ک۱۸۳کود په د د جزا شوي خپور د 
شي:ادزی، اهپه توې) فقر۵(
حکم د خپرولو مواردد

ماده:١٨٣
قــانون ېد) محکمــه مکلفــه ده، د ۵(

م،یدوه ي،باب په لوملورمکتاب د مید دوه 
وولسم،یاووم، اتم، لسم، م،پنلورم،م،ېیدر

فصل، د يباب په لومماو دوولسم فصل، د پن
میفصل، د نهم باب په دوه میباب په دوه مشپ

ېفصل کلورماو د لسم باب په فصل ماو شپ

ۀمصوب
در مورد طرح افغانستانیاسالمیجمهورۀنیکاب

لیو تعدزادیا
از مواد یدر برخ

کود جزا
)١٧: (شماره

١٣٩٩/ ٥/ ٢٧: خیارت
ــیکاب ــورۀن ــالمیجمه ــتان یاس افغانس

یهفتاد و نهم قانون اساسۀاز حکم مادیبه تأس
١٣٩٩/ ٥/ ٢٧مـؤرخ  ۀافغانستان، در جلس

ـ طـرح ا شیخو ـ لیو تعـد زادی از یدر برخ
ــل (   ــه داخ ــزا را ب ــود ج ــواد ک ) ٣م

نمود.بیتصوینیفرمان تقنثیماده به ح
یاشرف غنمحمد

افغانستانیاسالمیجمهورسیرئ

از مواد کود جزایدر برخلیو تعدزادیا
اول:ۀماد
ۀ ادـم) در٥(ۀرـفقثیه حـبلیـذنـمت

ــر  ١٨٣ ــزا منتشــ ــود جــ ۀکــ
ــجر ــمۀدیـ ــماره (یرسـ ) ١٢٦٠شـ

گردد:زادی، ا١٣٩٦سال 
نشر حکمموارد

:١٨٣ۀماد
) محکمــه مکلــف اســت، نشــر    ٥(
میجـرا نیمربـوط بـه محکـوم   یهاصلهیف
ــوم،  م ــول اول، دوم، سـ ــدرج فصـ نـ

ــتم،  ــتم، هشـ ــنجم، هفـ ــارم، پـ چهـ
و دوازدهم باب چهارم، فصل اول ازدهمیدهم، 

ل دوم باب ششم، فصول دوم ـم، فصـباب پنج
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د ېپـور نـو یجرمونو په محکوموید درج شو
حېتصرېخپرول په خپل حکم کوکېپروندوا

.يک
ماده:مهیدوه

ـ رسمي جره) ۱۲۶۰کال په (۱۳۹۶د دهی
مـاده او د  ۳۶۹کود د د جزا یخپور شوېک

لیمتنونو تعدېپه الندې) فقره د۲(ېماد۶۴۰
شي:

او د ولجایویاحیتفرای، پارک کعامه سد
پرې کولونو 

:ماده۳۶۹-١
ک، پارک، عمداً عامه سې) هغه شخص چ۱(

ـ جایملحقات ود هغواییاحیتفر د ي،ک
خهزرو وله پنایحبس قصیرپه اشتویموشپ

پـه نغـدي   ېپـور ویزرو افغـان رشـو ېتر د
ـ زاـج ـ زرســېدلي  درهېربـس پـه  انـی

ـ برغولواید بساتویتاْسادوید ېجبران چ او هی
.                                                          يېهم محکوم،يشامل دېپکتل

هوید خهاعمالو ېله الندې) هغه شخص چ۲(
ېوزن د مقدار په پام کزیاتيمرتکب شي د بار د 

ه پېتر دوو کلونو پورایحبس قصیرسره په ولوین
:يېحبس محکوممتوسط

ـ ېپه هغه صورت ک-۱ نـاژې د لـو ېچ
د حرکـــت ېواســـطېدوونکـــېل

ـ ماکلود لوريتد  د ،یف کـارکوونک ؤظ
اد خهباروالي اتيیله زېواسطېدوونکېل

.اکيویلورتېترالسه کولو وروسته، د هغ
ــ-۲ ــورت ک ــه ص ــه هغ ــېپ د وزن ېچ

نـاژې  د لـو ،یظف کارکوونکؤرول مد کن
اد خهباروالي اتيیله زېواسطېدوونکېل

و ششم باب نهم و فصل چهارم باب دهم کتاب 
حیتصـر شیقانون را در حکـم خـو  نیدوم ا

.دینما
دوم:ۀماد
جـزا  کود ٦٤٠ۀ) ماد٢(ۀو فقر٣٦٩ۀماد

) سـال  ١٢٦٠شـماره ( یرسمۀدیجرۀمنتشر
گردد:لیتعدلیبه متون ذ١٣٩٦

گاه عامه و قطع حیتفرایسرک، پارک بیتخر
اشجار 

:٣٦٩ۀماد-١
گاه حیکه عمداً سرک، پارک، تفری) شخص١(

عالوه بر د،ینمابیملحقات آن را تخرایعامه 
از پنج هزار ینقدیجزاایشش ماه ریحبس قص

ۀبـه جبـران خسـار   یهـزار افغـان  یتا س
ــامل ق  ــه ش ــتیوارده ک ــارف م و مص

مــذکور ســاتیمجــدد تأسیایــاح
گردد.                                                              یمحكوم مزیباشد، نیم
ــ٢( ــب  ی) شخص ــه مرتک ــیک از یک

گردد با نظرداشت مقدار وزن اضافه لیاعمال ذ
دو سال یحبس متوسط الایریبار به حبس قص

گردد:یمحکوم م
ــورت-١ ــارکن یدر صــ ــه کــ کــ
ــف تعوم ــیظـ ــنیـ ــت ریمسـ حرکـ

ــط ــۀنقلۀواس ــد از   ی ــاژ، بع ــد تن بلن
ۀطـودن واسـاز اضافه بار بنانیول اطمـحص
ــنقل ــیآن را تعه،یــ ــنیــ رـیمســ
.دینما
ــورت-٢ ــارکن یدر صــ ــه کــ کــ
بعـــد از ،ظـــف کنتـــرول وزن وم

یۀنقلۀه بار بودن واسطاز اضافنانیحصول اطم
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ـ ېلېترالسه کولو وروسته، د نومـو  ېدوونک
اجازه دوېرېاو د تيبار تش نه کاتيیزېواسط
.يورک

ول، د ؤد ترازو مسېچېپه هغه صورت ک-۳
اتيیزېلپاره چېواسطېدوونکېلناژېلوېهغ

ل پارچـه  رود وزن د کندوي،ېرالدويېبار ل
.يکمیتسل

ـ ېچېپه هغه صورت ک-۴ د ېالریېوـد ل
د ېواسطېدوونکېلناژېد لوسیپولکویرافت
ترالسه کولـو وروسـته،   اباروالي د اتيیز

ـ ېلېنومو واسـطه ونـه دروي او   ېدوونک
ېانرول د کنانووزارت د ترازووولد 

. يته، خبر ورنک
، دولتي چارواکیپویدولتي لوېرې) که چ۳(

د دولـت نـور   ایظف او ؤمتيی، امنچارواکی
، ۲، ۱په ې) فقر۲د (ېمادېدکارکوونکي، د

ېدرج شوي اشخاص په داسېکونوجز۴او ۳
وولــوا ــيــ ــي اېچــ شــ
د ېواسـط ېدوونکېبار سره د لاتيیله زوتر
حبس متوسطمرتکب د ي،برابره کنهیزمدوېرېت

.يېمحکومپه اکثر حد، 
د د باربرناژېد لوېچی) هغه چلوونک۴(
رول د د کناخونو د وزن او طویوسادوونکوېل

بار اتیله پلي کولو وروسته، زداتویؤد مېمقرر
لپاره لـه  ليد لومدوي،ېراولاو دويېل

لوتوېېپـور ویشل زرو افغانووسلیتر خه
په الېبیکال حبس او د ویزا او ـدي جـنغ

کلونو ووېله درېحبس چمتوسطپه ېصورت ک
لخهمحکوم،نه ويېصورت کې. په ديې

ېپوراشتویموتر شپخهاشتویمحکمه له دوو م

مـذکور  یـۀ نقلۀواسـط یبلند تناژ، بار اضاف
عبور دهد.ۀننموده و اجازهیرا تخل

ۀواسطیکه مسؤول ترازو، برایدر صورت-٣
بلنــــــد تنــــــاژ هیــــــنقل

ــاف   ــار اض ــه ب ــل  یک ــل و نق را حم
ـ نمایم ـ د،ی میکنتـرول وزن را تسـل  ۀپارچ

.دینما
بعد از ،اهشاهرکیترافسیکه پولیدر صورت-٤

یۀنقلۀاز اضافه بار بودن واسطنانیحصول اطم
ــط  ــاژ، واس ــد تن ــۀنقلۀبلن ــذکور را ی م

وزارت یکنترول ترازوهاۀتوقف نداده و به شعب
عامه، اطالع ندهد. دیفوا

ــال٣( ــام ع ــاه مق ــی) هرگ ــۀرتب ،یدولت
ارکنان ـکریساایو یتیظف امنوم،یمقام دولت

و ١،٢،٣یزاـاص مندرج اجـدولت، اشخ
دیـدـتهیوـاده را به نحـمنی) ا٢(ۀفقر٤

ــنما ــا زم دی ــود ت ــور ش ــه مجب ــیک ۀن
ــط ــور واس ــنقلۀعب ــافهی ــار اض ــا ب یب

ــاعد نما ــرا مسـ ــه د،یـ ــب بـ مرتکـ
حــداکثر حــبس متوســط، محکــوم    

گردد.  یم
ــد٤( ــد از تطبۀ) راننـ ــه بعـ ــکـ قیـ

یۀنقلطیکنترول وزن و ابعاد وساۀمقررداتیمؤ
ــاربر ــاف   یب ــار اض ــاژ، ب ــد تن یبلن

ینقدیجزابار اول بهیرا حمل و نقل کند، برا
کیو یهزار افغانستیصدو بکیتا چهل هزار

سال حبس و در صورت تکرار آن بـه حـبس   
محکـوم  ،متوسط که از سه سال کمتر نباشـد 

ــ ــردد. در ایم ــگ ــه نی ــورت محکم ص
ــط  ــف واس ــه توق ــۀنقلۀب ــاژ ی ــد تن بلن
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ېبانددوېپه درېواسطېدوونکېلناژېد لو
هم حکم کوي.

ـ ېلناژېد لوې) هغه شخص چ۵( ېدوونک
ـ په منظور، پهېوند لوتید ظرفېواسط ادهی

لـه  ي،کتهبدلونونه رامنکيیتخنېواسطه ک
لوزرو توېویسلو شل زرو افغـان ویتر خه

ېحالت کېپه دي،ېپه نغدي جزا محکومېپور
بدلونونه هم اصالحرسېدلي،یمرتکب مکلف د

.يک
حیتفرایعمداً په عامه پارک ې) هغه شخص چ۶(
اېپوریاکېپرېونېوند،وشوېد پري

انیزرسېدليسره د ولوینېپه پام کرېونو د شم
ېله احوالو سره سم، په الندرهېپر جبرانولو سرب
:يېمجازاتو، محکوم

وتر پنېونېشوېپرېپه هغه صورت ک-۱
زرو شتیوهتر پنخهزرو ووي، له پنېپور

په نغدي جزا.ېپورویافغان
لـه  ېونېشوېپرېچېپه هغه صورت ک-۲
قصیروي، په ېپورلسوتر پنېاتیزخهوپن

حبس. 
لـه  ېونېشوېپرېچېپه هغه صورت ک-۳
وي، تر دوو ېپوررشوېتر دېاتیزخهلسوپن

حبس.متوسطپه ېکلونو پور
لـه  ېونېشوېپرېچېپه هغه صورت ک-۴
ېوي، د ونـــېاتیـــزخـــهرشـــوېد

سره لـه دوو  ولوینېپه پام کولاو اندازهد 
حبس.متوسطپه اتیزخهونو کل
یریپر عفت او ناموس تېد
) فقره:۲(ېماد۶۴۰د -۲
له ېمحکمېاو د واکمنتیله رضاېد )۲(

ــاه ــاز دو م ــشیال ــاه نش ــم ــم زی حک
.دینمایم
ـ که به منظور بلند بردن ظرفی) شخص٥( تی

ـ یتخنراتییبلند تناژ، تغیۀنقلۀواسط را در یک
از ینقـد یبه جزاد،ینماجادیواسطه مذکور ا

یهزار افغـان ستیصد و بکییچهل هزار ال
حالت مرتکب مکلف نیگردد، در ایمحکوم م
.  دیااصالح نمزیوارده را نراتییاست، تغ

ایکه عمداً اشجار مربوط به پارک ی) شخص٦(
عالوه بـر  د،یقطع نماه راـگاه عامحیـتفر

وارده با نظرداشت تعداد اصـله  ۀجبران خسار
اشجار قطع شده، حسب احوال به مجازات یها
گردد:یمحکوم مل،یذ
کــه اشــجار قطــع   یدر صــورت-١

از پنج ینقدیپنج اصله باشد، به جزایشده ال
.یو پنج هزار افغانستیبیال
از پنج شتریکه اشجار قطع شده بیدر صورت-٢
.ریپانزده اصله باشد، به حبس قصیال
ــورت-٣ ــجار یدر صــ ــه اشــ کــ

ــانزده الــشــتریقطــع شــده ب یســیاز پ
ــ  ــط ال ــبس متوس ــه ح ــد، ب یاصــله باش

دو سال.
ــورت-٤ ــجار یدر صــ ــه اشــ کــ

ـ شـتر یقطع شـده ب  اصـله باشـد،   یاز س
ــداشـــت مقـــدار و نوعبـــا نظر تیـ

ــط بــ   ــبس متوس ــه ح ــت ب از شیدرخ
دو سال.

به عفت و ناموس زنتجاوز
:٦٤٠ۀ) ماد٢(ۀفقر-٢
بکارت بدون ۀپردیطبیعدلناتیمعای) اجرا٢(
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د طبي عدلي کتنوېحکم پرته، د بکارت د پرد
حـبس  قصـیر ترسره کول منع دي، مرتکب په 

.يېمحکوم
ماده:مهېیدر

نافذ او هخېېله نحېد توشلیاو تعدزادیادغه
ـ ېدېکدهیپه رسمي جر ـ ـخپ ي او د ـور ش

ېکدهیرسمي جره)۱۲۶۰کال په (۱۳۹۶
۶۴۰ماده او د ۳۶۹کود  د د جزا یخپور شو

لغو شي.،ې) فقره د۲(ېماد

ممنـوع  صالحیذـۀزن و حکم محکمتیرضا
ـ     محکـوم  ریبوده، مرتکـب بـه حـبس قص

گردد.یم
سوم:ۀماد

ــا ــانیـ ــدزادیـ ــارلیو تعـ خیاز تـ
یرســمۀدیــنافــذ و در جرحیتوشــ

٦٤٠ۀ) ماد٢(ۀو فقر٣٦٩ۀنشر گردد و ماد
ـ جرۀود جزا  منتشرـک شـماره  یرسـم ۀدی
گردد.یلغو م١٣٩٦) سال ١٢٦٠(
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د عسکري جزايي اجراآتو د قانون په ینو مادو 
کې د تعدیل او ایزاد د توشېح په هکله، د 

اسالمي جمهوریت د رئیسافغانستان
فرمان

)۷۷ه: (
۱۳/۶/۱۳۹۹نېه: 

لوم ماده:
د افغانستان د اساسي قانون د لورشپېتمې مادې 

جزء د حکم له مخې او د نهه اویایمې مادې ۱۶د 
په رعایتولو سره، د عسکري جزايي اجراآتو  د 
قانون په ینو مادو کې تعدیل او ایزاد چـې د  

ــالمي ج ــتان اس ــابینې د افغانس ــت ک مهوری
) ــې مصــوبې ۱۹نېــې د (۱۳/۶/۱۳۹۹

) مادو کې تصویب شـوي دي،  ۳پربنس په (
توشېح کوم.

دوه یمه ماده:
د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت 

ظف دي، دغه فرمان او د عسکري جزايي ووزیر م
اجراآتو د قانون په ینو مادو کې تعدیل او ایزاد 

من غونې د جوېدو له نېې د ملي شوري د لو
) ورو په تر کې، هغې شوري ته ۳۰خه د (

واندې کي.
درېیمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېې خـه نافـذ او د   
افغانستان اسالمي جمهوریت د کابینې له مصوبې 
او د نوموي تعدیل او ایزاد له متن سره یو ای 

دې، په رسمي جریده کې خپور شي.
شرف غنيمحمد ا

د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد 

توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون 
عسکریاجراآت جزایی

)۷۷شماره: (
۱۳/۶/۱۳۹۹تاریخ: 

ماده اول:
ــه تاْســ  ــزء  ب ــم ج ــاده ۱۶ی از حک م

  ــاده ــت م ــا رعای ــارم و ب ــت و چه شص
هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعـدیل و  
ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزایـی  

) ۱۹شـماره ( ۀعسکری را که به اساس مصوب
جمهوری اسالمی ۀکابین۱۳/۶/۱۳۹۹رخ ـؤم

ردیـده  گ) ماده تصویب ۳افغانستان به داخل (
توشیح می دارم. است، 

دوم:ۀماد
وزیر عدلیه و وزیر دولت در امـور پارلمـانی   

ظف اند، این فرمان، تعدیل و ایزاد در برخی از وم
مواد قانون اجراآت جزایی عسکری را کـه در  

) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه ۳۰خالل (
ــدیم    ــورا تق ــه آن ش ــی، ب ــورای مل ش

نمایند.
سوم:ۀماد

ریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه این فرمان از تا
و متن تعدیل و کابینه جمهوری اسالمی افغانستان

ــر   ــمی نش ــده رس ــذکور در جری ــزاد م ای
ردد.گ

محمد اشرف غنی
اسالمی افغانستانیرئیس جمهور
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د عسکري جزایي اجراآتو د قانون په ینو مادو 
کې د تعدیل او ایزاد 

د طرحې په هکله د افغانستان اسالمي جمهوریت 
د کابینې 

مصوبه
)۱۹ه: (
۱۳۹۹/ ۱۳/۶نېه: 

ــت   ــالمي جمهوریـ ــتان اسـ د افغانسـ
ــانون    ــي ق ــتان د اساس ــابینې د افغانس ک

،ه اویـایمې مـادې د حکـم لـه مخـې     د نه
د کـې  هنېې په غونـ ۱۳/۶/۱۳۹۹خپلې د 

ــو   ــي اجراآتــ ــکري جزایــ عســ
د قــانون پــه ینــو مــادو کــې د تعــدیل 

کې د تقنیني په دننهمادو) ۳(حه دطراو ایزاد
فرمان په توه تصویب که.

محمد اشرف غني
رئیسد افغانستان اسالمي جمهوریت

مادو ينو په قانون د آتواد عسکري جزايي اجر
تعدیل او ایزادکې

لوم ماده: 
رسـمي  ه) ۱۰۲۰په (ېنې۲۰/۲/۱۳۸۹د

خپـــور شـــوی  جریـــده کـــې  
ــي اجر  ــکري جزاي ــو اد عس ــانون د آت ق

) ۴اتلسمه ماده او د نولسمې مادې (، لسمهه اوو
په الندې ول تعديل شي: ،فقره دې

ولد جرم کشف
اووه لسمه ماده:-۱
جنايي جرمونو سره د عسکري منسوبینو لهد) ۱(

، د عسـکري  یظف مکلف دوریاست ممبارزې

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

درمورد طرح  تعدیل و ایزاد در برخی از مواد 
ئیقانون اجراآت جزا

عسکری
)١٩: (شماره

١٣/٦/١٣٩٩: خیتار
ــتان    ــالمی افغانس ــوری اس ــۀ جمه کابین
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی 

١٣/٦/١٣٩٩افغانستان، در جلسـۀ مـؤرخ   
خــــــــویش طــــــــرح  
تعــــدیل و ایــــزاد در برخــــی از 

ئی عسکری را  به داخل مواد قانون اجراآت جزا
ــان  ٣( ــث فرمـ ــه حیـ ــاده بـ ) مـ

.نی تصویب نمودتقنی
محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت 
جزائی عسکری

مادۀ اول:
ــرۀ (   ــدهم و فق ــدهم، هج ــواد هف ) ٤م

ــراآت   ــانون اجـ ــزدهم قـ ــادۀ نـ مـ
جزائــی عســکری  منتشــرۀ جریــدۀ    

ــماره ( ــمی شــــ ) ١٠٢٠رســــ
د:، ذیالً تعدیل گرد٢٠/٢/١٣٨٩مؤرخ

کشف جرم
مادۀ هفدهم:-١
) موظف ریاست مبارزه با جـرایم جنـایی   ١(

ــف   ــکری مکلــ ــوبین عســ منســ
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جرمونه کشف، مرتکب یـې  ارتکابيمنسوبينو 
او راولـي او تر ارنې الندې سي تشخيص، ونی

قضيه یې د قانون له حکمونو سره سم اونـدې  
.کياحالهارنوال ته 

اونـدو  په د ملي دفاع وزارت که چېرې) ۲(
ه ) فقر۱(پهددې مادې ،اتو او جزوتامونو کېقطع

، د قطعې ونه لريمؤظف حضورکې درج شوی
ولیت په سيمه ؤهغه د مسچې جرم د ،قوماندان

، مکلف دی د جرم اثباتیـه  کې ارتکاب موندلی
امنیت مدارک کشف، د جرم د ارتکاب د ای

اثارو او نـو د ويجاېـدو   يد جرماو مينأت
ـ او له منـه تل  خـه ونيسـي، د جـرم    و مل

بشپ شـهرت ثبـت او   هغو د وپېژني او شهود
ــې  ــت ک ــ وخ ــه لن ــون پ ــرم مظن د ج

عسکري منسوبينو اثباتيه مدارکو سره یوای د له
جنايي جرمونو سره د مبارزې رياست اونـد  له 

ـ ته وماندان او هغه قمؤظف ته تسليم کي ې چ
مظنون د ده تر امر الندې دی، خبر ورکي.

خبرارتکاب خه د جرم له 
اتلسمه ماده:-۲
) عسکري منسوب مکلف دی د عسـکري  ۱(

يا سرغونې د ارتکاب د جرم په واسطهمنسوب 
له خبرېدو سره سم اونـدو مراجعوتـه خبـر   

ورکي.
، په لن وخت ترالسه کوونکې مرجعخبرتیا) د ۲(

د او نـور معلومـات   خبرتیاالسته راغلې کې
رمونـو سـره د   عسکري منسوبينو له جنايي ج

د مؤظف ته وانـدې کـوي،   مبارزې رياست 
عسکري منسوبينو له جنايي جرمونـو سـره د   

مؤظف د نه شتون په صورت کې مبارزې رياست 
او نور معلومات د عسکري قطعې قوماندان خبرتیا

است، جرایم ارتکابی منسـوبین عسـکری را   
کشف، مرتکب آن را تشخیص، گرفتار و تحت 
نظارت قرار داده و قضیه را مطابق احکام قانون 

به ارنوالی مربوطه احاله نماید. 
زوتام های مربـوط  ) هرگاه در قطعات و ج٢(

ــی،   ــاع ملـــــ وزارت دفـــــ
) این ماده حضور نداشته ١موظف مندرج فقرۀ (

مسؤولیت ۀباشد، قوماندان قطعه که جرم در ساح
وی ارتکاب یافته، مکلف است مدارک اثباتیـه  
جرم را کشف، امنیت محل ارتکاب جرم را تأمین 
و از تخریب و محو آثـار و عالیـم جرمـی    

ناسایی و شـهرت  جلوگیری، شهود جرم را ش
مکمل آنان را ثبت و مظنون را به اسرع وقـت  
یکجــا بــا مــدارک اثباتیــه جــرم     
ــا جــرایم  ــارزه ب ــه موظــف ریاســت مب ب
جنایی منسوبین عسکری، مربوطه تسلیم نماید و 

،به قوماندان که مظنون تحت امـر وی اسـت  
طالع دهد.ا

اطالع از ارتکاب جرم
مادۀ هجدهم:-٢
ف است به مجـرد  ) منسوب عسکری مکل١(

آگاهی از ارتکاب جرم یا تخلف توسط منسوب 
عسکری به مراجع ذیربط اطالع دهد.

) مرجع دریافت کننده اطالعیه به اسرع وقت ٢(
اطالعیه واصله و سایر معلومات را به موظـف  
ریاست مبارزه با جرایم جنایی منسوبین عسکری 
ارائه می نماید، در صورت عدم موجودیت موظف 

مبارزه با جرایم جنایی منسوبین عسکری، ریاست 
اطالعیه و سایر معلومات را به قوماندان قطعـه  
عسکری که مظنون مستقیماً تحت امر وی باشد، 
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وي،امر الندې د هغه تر مستقيم مظنونچې ته، 
واندې کوي.

ـ   تر) هغه قوماندان چې ۳( دې خپـل امـر الن
د عسکري جرم له ارتکـاب  په واسطه منسوبينو 
په خبرتیارسېدلې، مکلف دی، چې ېيخه خبر

ــ ــت لن ــوبينو وخ ــکري منس ــې د عس ک
مؤظف ته له جنايي جرمونو سره د مبارزې رياست 

عسکري دچې په هغه صورت کېواندې کي، 
کو ونوسرغد منسوب چلند د عسکري دسپلين 

، سرغونه وي، اوند مقررې سره سمله دیب تاْد
حکمونو سـره  لهقوماندان د ذکر شوې مقررې 

اجراآت کوي. ،سم
هاووپه،دعسکري قطعې قوماندانکه چېرې) ۴(

و ) فقر۳او ،۲، ۱(په او د دې مادې همادهلسم
درج شوي مکلفيتونه  رعايت نه کـي، د  ېک

عسکري منسوبينو له جنايي جرمونـو سـره د   
جـه  ؤمي د سندونو او ی شمبارزې رئيس کوال

ـ تون ـــشدوـدلیلون د ورت کـې  ـپه ص
ــانون ــو قـــ ــه حکمونـــ لـــ

ه تعقيب او د رسېدنې هدايت قضيمـــسره س
صادر کي.

لنيو
نولسمه ماده:-۳
ــې  ) ٤( ــخاص چ ــه اش ــانون د دېهغ ق

ی لري، کـوال واکد حکمونو له مخې د نیونې 
دلیلونـــومؤجـــه او قـــانوني دشـــي 

یا تورن ونيسي او نونمظپه صورت کېشتون د
.  يې راوليتر ارنې او توقیف الندې 

اشـخاص  واکمـن يدرج شوکې دې فقرې په
عبارت دي له:

ارائه می نماید.
ــاب   ٣( ــه از ارتکـ ــدانی کـ ) قومانـ

جرم عسکری توسط منسوبین تحت امر مطلع می 
گــردد، مکلــف اســت، اطالعیــه واصــله 

ف ریاست مبارزه بـا  را به اسرع وقت به موظ
جرایم جنایی منسوبین عسکری ارائـه نمایـد.  

در صورتی که رفتار منسوب عسکری مطـابق  
مقرره تأدیب متخلفـین دسـپلین عسـکری،    
تخلـــف باشـــد، قومانـــدان مربـــوط 

ــرر ــام مق ــق احک ــراآت ۀطب ــذکور، اج م
می نماید.

) هرگاه قوماندان قطعه عسکری، مکلفیـت  ٤(
ــدهم    ــادۀ هفـ ــدرج مـ ــای منـ هـ

ــای (  ــره ه ــاده  ٣و۲،۱و فق ــن م )  ای
ــارزه    ــیس مب ــد، رئ ــه نمای ــت ن را رعای

ــکری،    ــوبین عس ــایی منس ــرایم جن ــا ج ب
می توانـد در صـورت موجودیـت اسـناد     
و دالیــل مؤجــه در زمینــه تعقیــب    
ــابق   ــیه مطــ ــیدگی قضــ و رســ
احکـــــام قـــــانون هـــــدایت 

صادر نماید.
گرفتاری

مادۀ نزدهم:-٣
حکام این قـانون  ) اشخاصی که به موجب ا٤(

صـــالحیت گرفتـــاری را دارنـــد،   
می توانند در صورت موجودیت دالیل مؤجه و 
قانونی، مظنون یا متهم را گرفتار و تحت نظارت 

و توقیف قرار دهند.
اشخاص با صالحیت مندرج این فقره عبارت اند 

از:
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د عسکري منسوبينو له جنايي جرمونو سره د -۱
:مبارزې رياست مؤظف

د عسکري منسوبينو له جنايي جرمونو سـره د  
ــت   ــارزې رياســ ــف مبــ مؤظــ

حالتونويو د درج شوکې ه) فقر۱(پهدې مادې د
ساعته ۷۲په صورت کې زيات نه زياتشتون د

لري.واکد ارنې مظنوند 
:د عسکري قطعې قوماندان-۲

) ۱(پـه د عسکري قطعې قوماندان د دې مادې 
د درج شـــوو حـــالتونو ه کـــېفقـــر

او ددې قــانون پــه صــورت کــېشــتون د
ــمېهد اوو ــادلس ــادې ېم ــمې م او اتلس

سره کمونو په رعایت د حې) فقر۳او ۲،۱د (
ــر ــدې  تـ ــارنې النـ ــون ـ د مظنـ

له نیول مظنون،لري مکلف دیواکو لراوستد 
د مودې په ساعتونو )۲۴خه وروسته د (کېدو 

ـای   مـدرکونو کې له اثباتیه ترد سـره یو
عسکري منسوبينو له جنـايي جرمونـو سـره    

يـاده مؤظف ته تسلیم کي، د مبارزې رياست 
ــادې   ــوده د دې مــ ــوې مــ شــ

خه ء له درج شوې مودې جز۱د) فقرې۱د (
کمېي. 

:عسکري ارنوال-۳
پـه  عدلي تعقيب ېنې او عسکري ارنوالي د 

تـر  د شخص د توقيف امر شي پاو کې کوالی
په تر قرار او قانوني ورو پورې د مدلل ) ١٥(

صادر کي.کې 
:د عسکري محکمې رئيس-۴

اکمې په يا محېنېد عسکري محکمې رئيس د 
د قانون له حکمونو سره کوالی شي، کې پاوهر

موظف ریاست مبارزه با جـرایم جنـایی   -١
منسوبین عسکری:

با جرایم جنایی منسوبین موظف ریاست مبارزه
عسکری در صورت موجودیت حاالت منـدرج  

سـاعت  ٧٢) این ماده، حداکثر مدت ١فقرۀ (
صالحیت نظارت مظنون را دارد.

عسکری:ۀقوماندان قطع-٢
قوماندان قطعه عسکری در صورت موجودیـت  

اده ـــ)  این م١درج فقرۀ (ـــحاالت من
ــام    ــت احکـــ ــا رعایـــ بـــ

ــره   ــدهم و  فقـ ــادۀ هفـ ــای مـ هـ
ــن  ٣و ٢، ١(  ــدهم ایـ ــادۀ هجـ ) مـ

قــانون، صــالحیت تحــت نظــارت     
ــته  ــون را داشــ ــرار دادن مظنــ قــ
مکلــف اســت، مظنــون را بعــد از    
گرفتاری همراه با اسناد و مدارک اثباتیـه در  

اعت ـســــ)۲۴(خالــــل مــــدت 
به موظف ریاست مبارزه با جرایم جنایی منسوبین 
ــد،    ــلیم نمایــ ــکری، تســ عســ

) ١فقرۀ (١مندرج جزء مدت مذکور از مدت
ایـــــن مـــــاده کاســـــته   

می شود.
رنوال عسکری:ا-٣
رنوالی عسکری در مرحلۀ تحقیق و تعقیـب  ا

عدلی می تواند، امر توقیف شخص را طی قرار 
) روز صـادر  ١٥مدلل و قانونی الی مـدت ( 

نماید.
رئیس محکمۀ عسکری:-٤

رئیس محکمۀ عسکری در هر مرحلۀ از تحقیق یا 
ی تواند، امر توقیف شخص مظنون یا محاکمه م



توشیح تعدیل وایزاد دربرخی از مواد انون اجراآت جزایی عسکری  قضاء

١٧١

ر مر صاداتوقیف د شخص تورنيا مظنونسم د 
.کي

دوه یمه ماده:
ــادې ه ودد  ــې م ــهيم ــر۱(پ ــې) فق ه ک
۱فقره کې ) ۶(پهاو د نولسمې مادې ءجز۴

) ۶په الندې ول ايزاد او د يادې مادې د (ءجز
ره تصحیح په ترتيب سدې فقرې د جزونو شمېرې 

شي:
اصطالحانې

دوه يمه ماده:-۱
د عسکري منسوبينو له جنايي جرمونو سره د -۴

د مؤظف: هغه افسر دی چـې مبارزې رياست 
هېواد په دننه یا بهر کې د حقوقو یا شرعیاتو او یا 
جنايي پوهنیو خه د لېسانس په درجه يا له هغې 

او له جنايي جرمونو خه لو تحصيلي سند ولري 
سرهدوره يې په برياليتوبوونيزهره د مبارزې س

کې وي. تېره
لنيو
نولسمه ماده:-۲
تـورن يـا  مظنـون ) هغه شخص چـې د  ۶(

توقیـف امـر صـادروي، بایـد     ارنې يـا  د 
کې الندې اشخاصو او په تر ساعتونو )۲۴(د

کي:روخبرمراجعو ته 
د عسکري منسوبينو له جنايي جرمونو سره د -۱

.مؤظفې رياست مبارز
درېيمه ماده:

ح له نېې خه نافذ او ېدغه تعديل او ايزاد د توش
شي.دې خپارهپه رسمي جريده کې 

متهم را طبق احکام قانون صادر نماید.
وم:دمادۀ 

ــزء  ــرۀ (٤جـ ــادۀ دوم و ١در فقـ ) مـ
) مادۀ نزدهم ذیالً ایـزاد و  ٦در فقرۀ (١جزء 

) مـادۀ مـذکور   ٦شماره های اجزای فقـرۀ ( 
بالترتیب تصحیح گردد:

اصطالحات
مادۀ دوم:-١
ایم جنـایی  موظف ریاست مبارزه با جـر -٤

منسوبین عسکری: 
افسری است که سند تحصیلی از پوهنی های 
حقوق یا شرعیات ویا جنایی به درجه لیسانس یا 
باالتر از آن  از داخل یا خارج کشـور داشـته   

ــا  ۀو دور ــارزه بــ ــی مبــ آموزشــ
جرایم جنایی را مؤفقانه سپری نموده باشد.

گرفتاری
مادۀ نزدهم:-٢
ارت یا توقیف مظنون یا ) شخصی که امر نظ٦(

متهم را صادر می نماید باید در خالـل مـدت   
) ساعت به اشخاص و مراجع ذیل اطـالع  ٢٤(

دهد:
موظف ریاست مبارزه با جـرایم جنـایی   -١

منسوبین عسکری.
مادۀ سوم:

در توشیح نافـذ و این تعدیل و ایزاد از تاریخ 
گردد.نشر جریدۀ رسمی، 


