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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
٢٢/١/١٤٠٠مؤرخ ) ٢٢٥- ١٥١متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
موضوع: در رابطه به قضایای لیالم اموال قاچاق، اموال سریع الفساد و مواشی:

ریاست محترم تحریـرات و هـدایت تـاریخی    ١٨/١٢/١٣٩٩) مورخ ٩٢١باالثر نامه شماره ( 
مـؤرخ  ) ١٦مقام محترم  ستره محکمه اسـتهداء منـدرج مکتـوب شـماره (    ١٣٩٩/حوت/١٦
ریاست بورد حقوقی وزارت محترم مالیه به محتوای ذیل مواصلت ورزیده است:١٢/١٢/١٣٩٩

) قانون گمرکات، محکمه ذیصالح مکلف است تا پیرامون ١٩٠) ماده (١((با در نظر داشت فقره (
لیالم امـوال سریع الفساد، قاچاق مواشی و اموالی که نگهداری آن ایجاب مصارف را مینماید بعـد  

) ساعت حکم مصادره را صادر نماید، هکـذا طبـق   ٢٤از دستگیری، حد اکثر در خـالل مدت (
) ماده مذکور در صورتیکه حکم محکمه بموقع صادر نگردد و یا حکم مـذکور بـه   ٢هدایت فقره (

اداره گمرک بموقع مواصلت نه نماید، مامورین گمرک مکلف اند تا با موافقه مالـک در صـورت   
قاچاق  را تحت نظر هیئت مؤظف اداره گمرک لیالم و پول آنرا الـی وصـول   حضور وی امـوال

حکم محکمه به ودیعت بگذارند،  بالوسیله از آن مقام عالی احتراماً در مورد تعیین محکمه ذیصـالح  
جهت رسیده گی به قضایای قاچاق امـوال، بشمول امـوال سریع الفساد، طرز آغاز ایـن پروسـه   

ن روند را تقاضاء مینماییم.))استهداء و تسریع ای
مقام محترم شورایعالی مطرح گردیـد  ١٤٠٠/حمل/٣حینیکه مطلب مورد استهداء در جلسه مؤرخ 

)هدایت ذیل صدور یافت:٥٦طی تصویب شماره (
((به رسیدگی قضایای مندرج پیشنهاد در شهرکابل دیوان امنیت عامه حوزه دوم و در سایر والیـات  

محاکم شهری ذیصالح میباشند، موضوع غرض توحید مرافق قضائی به جمیـع  دیوانهای امنیت عامه
محاکم و مراجع مربوط طور متحدالمال تعمیم گردد.))

هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع 
ذیربط خویش تکثیر نمـوده عنـدالموقع   مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد، البته آن را به مراجع 

مطابق آن اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
٢٥/١/١٤٠٠مؤرخ ) ٢٩١- ٢٢٦متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
موضوع: چگونگی توظیف رئیس دیوان، آمرین مخزن و وثایق بطور خدمتی:

ت بادغیس به محتوای  ذیل  مواصلت ورزیده توأم با ارائه نظر تدقیقی استهدائیه محکمه استیناف والی
است:
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((دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف بـادغیس در  
رابطه به رسیده گی مجدد قضیه تزویر اسناد که بعد از نقض دیوان فرجامی به آن دیـوان مواصـلت   

) ماده دهم قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه نسـبت  ١) فقره (٢ورزیده با در نظر داشت جزء (
کمبود قضات به مشکل مواجه میباشد و در رابطه به اینکه آیا رئیس محکمه استیناف غرض حل ایـن  
معضل صالحیت توظیف روسأ دواوین، آمرین مخزن و ثبت اسناد و وثایق را بمنظور تکمیل نصـاب  

کمه استیناف که در مرحله فرجامی نقض میشود دارد قضائی پیرامون رسیدگی آنعده فیصله جات مح
یا خیر؟ استهداً پیشنهاد گردید آنچه هدایت میفرمایند تعمیل میگردد)) که در رابطه مدققین ریاسـت  

محترم تدقیق و مطالعات حسب ذیل ابراز نظر نموده اند.
ستیناف اسـتهداء  ((محکمه استیناف والیت بادغیس در مورد صالحیت رئیس محکمه ا-نظرتدقیقی:

نموده که آیا میتواند به منظور تکمیل نصاب قضائی تا رئیس دیوان، آمرین مخزن و وثـایق را طـور   
خدمتی توظیف نماید یا خیر؟

) قانون  تشکیل و صالحیت قوه قضائیه منتشره جریده رسمی شـماره  ٥٦بنظرما: از اینکه در ماده (
ستیناف در توظیف خدمتی قضات مقید بـه  صالحیت رئیس محکمه ا٩/٤/١٣٩٢) مورخ ١١٠٩(

موارد ذیل می باشد:
توظیف مؤقت عضو یک دیوان به دیوان دیگر.-١
توظیف یکی از قضات محکمه استیناف به دیوانهای شهری یـا محـاکم ابتدائیـه در صـورت     -٢

ضرورت.
اعضای محاکم شهری یا محکمه ولسوالی مؤقتاً به یکدیگر.-٣

خدمتی رؤسای دواوین و آمرین مخزن و وثایق مسکوت میباشد، لذا محکمـه  بناًء قانون در توظیف
استیناف والیت بادغیس میتواند عندالضرورت پیشنهاد را به مقام عالی ستره محکمه غرض توظیـف  
رؤسای دواوین و یا آمرین مخزن و وثایق طور خدمتی در دیوانهای استیناف یا محکمه شهری تقـدیم  

نماید.))
مقـام محتـرم   ١٤٠٠/حمـل/ ٣استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن در جلسه مورخ مطلب مورد 

) هدایت ذیل صدور یافت:٥٥شورایعالی مطرح که طی تصویب شماره (
(( نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است از اینکه موضوع جنبه عمومی دارد بنـاًء  

به جمیع محاکم طور متحدالمال تعمیم گردد))   
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات طور متحدالمال اخبار 
گردید البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن در زمینه اجراآت مقتضی و 

قانونی بعمــل میاورند.
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٣٠/١/١٤٠٠مؤرخ ) ٣٦٦- ٢٩٢متحدالمال شماره (
اء شورای عالی:داراالنش

موضوع: چگونگی رسیدگی بخش حقوقی و جزائی قضایاء غصب امالک دولتی:
استهدائیه محکمه اختصاصی استیناف رسیدگی به قضایایی غصب امالک دولتـی پیرامـون اینکـه    
رسیدگی همزمان جنبه حقوقی و جزائی قضایای غصب امالک دولتی خالی از اشکال نخواهد بـود،  

ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات به محتـوای ذیـل   ١٧/١٢/١٣٩٩رخ ) مؤ٧٥٦طی نامه (
واصل آمده است:  

میعـاد  بـه  ((طبق قوانین شکلی میعاد رسیدگی قضایای حقوقی و جزائی متفاوت است، در صورتیکه 
جنبه حقوقی آن اعتبار به قضیه جزائی اعتبار داده شود جنبه حقوقی آن قابل رسیدگی نمی باشد و اگر 

ده شود نسبت تکمیل تحقیقات بخش حقوقی، جنبه جزائی قضیه در التوأ قرار می گیرد و موضوع دا
توأمیت رسیدگی جزائی و حقوقی یک قضیه در محاکم عادی نیز مطرح نبوده عالوتاً  در صـورتیکه  
در بخش جزائی شخص محکوم علیه تحت توقیف قرار گیرد و سپس در بخش حقوقی محکـوم لـه   

یا هم در مرحله استینافی و فرجامی محکوم له شناخته شود سرنوشت شخص توقیف شده قرار گیرد و 
چه خواهد شد که در زمینه مدققین ریاست محترم تدقیق و مطالعات ذیالً  ابراز نظر نموده اند.))

((ریاست محکمه اختصاصی استیناف رسیدگی به قضایای غصب امالک دولتی استهداء نموده کـه  
، شـورایعالی  ٢٤/٩/١٣٩٧) مـؤرخ  ٨٢١و (١٢/١٠/١٣٩٦) مؤرخ ٨٢اره (طبق مصوبات شم

محترم ستره محکمه بخش حقوقی آن توأم با بخش جزائی قضیه مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد 
) قـانون  ١٠١که این خالی از اشکال نمی باشد، چون میعاد رسیدگی موضوع جزائی طبـق مـاده (  

٢٠٠دگی به قضایای حقوقی بعد از درج صورتحال طبق مواد (اجراآت جزائی سی روز و میعاد رسی
) ماه می باشد.٥و ٤) قانون اصول محاکمات مدنی (٢٠١و 

اگر شخص محکوم به مجازات شود اما بعداً  به اساس ارائه اسناد قانونی در بخش حقوقی محکوم له 
بتداء موضوع حقـوقی  قرار گیرد سرنوشت شخص توقیف شده چه خواهد شد، بنابر آن بهتر است ا

قضیه منفصل و بعد از قطعی و نهایی شدن موضوع بخش جزائی تحت رسیدگی قرار گیرد، در مورد 
طالب هدایت گردیده اند قرار آتی جواب ارائه میگردد:

امـالک غصـب قضایایدرمدنیمحاکماتاصولقانون) ٣٠٠(مادهتعدیلازالهامبا.١
آن،شـدن نهاییوقطعیازبعدومنفصلقضیهمدنیبخشنخستدولتی،غیرودولتیچهعقاری

مؤرخ) ٨٢١(شمارهمصوبهوگیردقراررسیدگیتحتقضیهجزائیبخشغصباثباتصورتدر
ایـن صـدور ازبعدباشدداشتهقرارتناقضدرموضوعاینباکهمصوباتسایرو٢٤/٩/١٣٩٧

.میشودپنداشتهملغیمصوبه
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باشـد، نگرفتـه صورتآبادیآندرکهبهایمدعیدردولتیامالکغصبخصوصدر.٢
ومحـاکم دررسـیدگی حینمتذکرهماده) ٥(فقرهتعدیلودولتقضایایقانون) ٨(مادهرعایت

.باشدمیحتمیدولتقضایایاداره
مالداری،زراعتی،تجارتی،تأسیساتسرپناه،آنباالیکهمغصوبهعقاریبهامدعیدراگراما

قـانون ) ٩٣(مادهحکمداشتنظردرباباشدگردیدهاعمارتأسیساتسایروهاشهرکغداریبا
صورتاجراآت٢٦/١/١٣٩٦مؤرخ) ١٢٥٤(شمارهرسمیجریدۀمنتشرۀزمینداریامورتنظیم
.))گیرد

مقـام ١٤٠٠/حمـل /٣مؤرخجلسهبهتدقیقینظراصلباتوأمموضوعجریانتفصیلحینیکه
.یافتصدورذیلهدایت) ٥٨(شمارهتصویبقرارنتیجهدرگردیدمطرحیعالیشورامحترم
جمیـع بهقضائیمرافقتوحیدغرضاستتائیدمطالعاتوتدقیقعمومیمحترمریاستنظر((
.))گرددمتحدالمالمربوطمراجعومحاکم

مربوطمراجعووالیاتاستینافمحاکمعمومیبهبدینوسیلهفوقشمارهتصویبمندرجمراتب
آنمطـابق عندالموقعتانمودهتکثیرخویشذیربطمراجعبهآنراالبتهمیگرددتعمیممتحدالمالطور

.آرندبعملقانونیومقتضیاجراآت
٢٨/٢/١٤٠٠مؤرخ ) ٤٤٢- ٣٦٧متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
ی پروژه های خطی امتدادی.موضوع: در رابطه به چگونگی ترتیب اسناد استمالک زمین ها

استهدائیه ریاست تعقیب تعهدات، هدایات، اوامر احکام و فرامین ریاست عمومی اداره امور ریاسـت  
بعد از ابراز نظر تـدقیقی ذریعـه   محکمه استیناف والیت کابل به سلسلهجمهوری اسالمی افغانستان

بـه محتـوای ذیـل    العات ریاست محترم عمومی تدقیق و مط۲۰/۱۱/۱۳۹۹مورخ )۶۸۶نامه (
مواصلت ورزیده است.

((حکومت جهت تسهیل پروسه استمالک و تطبیق پروژه های خطی امتدادی که شامل تمـام پـروژه   
های دارای عرض کم و طول زیاد از قبیل پایپ گاز، لین برق یا احداث شاهراه هـا و جـاده هـای    

امتدادی) وضع و نافـذ  –های خطی حلقوی میباشد مقررۀ خاص تحت نام (مقررۀ استمالک پروژه 
استمالک ،به نشر رسیده است٢/١٢/١٣٩٦) مؤرخ ١٢٨٣نموده که در جریدۀ رسمی شماره (

) ٢٥ماده (کهصورت میگیرد مقرره فوق الذکرطبق ها پروژه چنین تمام جایداد های واقع در مسیر 
ز پرداخت تعویض به مالک، : (ساحه تحت استمالک پروژه خطی امتدادی بعد اآن چنین مشعر است

از سر جمع زمینداری شخص از دفتر اساس ثبت زمین های شخصی و دفتر اساس مالیه دهی وضـع  
احکام این مقرره تمـام امـور   با در نظر داشتگردیده و در دفتر ثبت ملکیت عامه، ثبت میگردد.) 

تثبیت حـق مالکیـت   مربوط به استمالک پروژه های خطی امتدادی، مربوط ادارات حکومت بوده، 
توسط هیأت مندرج این مقرره صورت میگیرد و انتقال جایداد نیز به اساس تصویب کمیسیون هـا و  
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و مراجع مربوط صورت گرفته از دفاتر شخصی از نام اشخاص وضع و متعلق بـه پـروژه میگـردد    
مالـک  استمالک جایداد های اشخاص از جانب دولت، روند جبری و غیر اختیاری است وهمچنان 

زمین حق اعتراض بر روند استمالک را ندارد و نمی تواند بر انتقال ملکیت عدم رضـایت خـود را   
مقرره فوق ابراز نماید، از این جهت ترتیب قباله جات در جایداد های تحت استمالک خالف احکام

ک جایداد هـای  نیازی به ترتیب قباله در استمالبنا بر آنقانون مدنی میباشد. الذکر و خالف احکام
تحت چنین پروژه ها دیده نمیشود حتی ترتیب قباله از طریق محاکم در چنین موارد سـبب تعویـق و   

معطلی تطبیق پروژه ها میگردد.
طبق احکام مقررۀ مربوط که در خواهد بود تابناًء جهت تسهیل تطبیق پروژه های خطی امتدادی بهتر 

.بعمل آیدقباله جات جلو گیری فوق ذکر گردید اجراآت گردد و از ترتیب 
نظر تدقیقی:

) ١٢٨٣به نظر ما، از اینکه مقررۀ استمالک پروژه های خطی امتدادی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (
) ١٢٥٨) قانون استمالک منتشرۀ جریدۀ رسمی شـماره ( ٥٢، بر مبنای ماده (٢/١٢/١٣٩٦مؤرخ 
ی بحث می کند و مقرره بـر مبنـی   ، وضع گردیده، چون قانون از اصول کل٢٠/٢/١٣٩٦مؤرخ 

قانون صرف به منظور توضیح و بیان اصول کلی قانون وضع و تدوین میگردد و هیچگاه مقـرره در  
تناقض و تقابل با قانون بوده نمی تواند.

جهت تسریع در پروسه استمالک پروژه های خطی امتدادی هر گاه تعویض استمالک، ملکیـت  لذا
اجرای قباله را نمی نماید، این بود بناًء) مقرره فوق الذکر ایجاب ترتیب ٢٥عقاری نباشد طبق ماده (

نظر تدقیقی که فوقاً  ارائه گردید.))
مقام محترم شورایعالی ٣/١/١٤٠٠مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن در جلسه مؤرخ 

) هدایت ذیل صدور یافت:٥٩مطرح که طی تصویب شماره (
رم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است غرض توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم ((نظر ریاست محت

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

دالموقع مطابق آن اجراآت متحدالمال تعمیم میگردد البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عن
مقتضی و قانونی بعمل آرند.

از متحدالمالهای ستره محکمه
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جمهوری اسالمی افغانستان
ستره محکمه

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین
خدمات ملکی قوۀ قضائیه ج.ا.ا

١٤٠٠سال 
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١٧/١/١٤٠٠رخ ) مو١٥٧تصویب شماره (

فصل اول
عمومی احکام

مبنی
مادۀ اول

این طرزالعمل برمبنای حکم مادۀ شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره 
قانون تشکیل وصالحیت قوه ٣١ماده ٧و به تأسی از حکم جزء٢٨/١٢/١٣٩٦مؤرخ ) ٩٥١(

.قضائیه ج.ا.ا وضع گردیده است
اهداف

مادۀ دوم
:این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد

.ملکیخدماتماموریناجراآتارزیابیبهمربوطامورتنظیم-١
.ملکیخدماتمامورینپاسخگوئیوپذیریمسؤلیتسطحارتقاء-٢
.ملکیخدماتمامورینمصؤنیتواداریعدالتتحققشفافیت،تأمین-٣

ساحه تطبیق
مادۀ سوم

دیف های (ج، د و هـ ) خدمات ملکی قوه قضائیه  قابل تطبیق بوده؛ این طرزالعمل باالی مامورین ر
ارزیابی بست های ردیف(ب) که از طریق رقابت آزاد در قوه قضائیه استخدام گردند نیز و در مورد

قابل تطبیق است.
اصطالحات
مادۀ چهارم

:اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند
داف مشخص و قابل پیمایش با شاخص های واضح که طی یک سال مامور اعتبار از پالن کار: اه-١

.تاریخ تقرر، آنرا طرح و بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد
نظارت از اجراآت: عبارت از مرور و بررسی اهداف پالنی در جریان سال کاری است که توسط -٢

پالن کار جهت تشخیص کمبودی ها و آمر مستقیم با درنظرداشت شاخص های تعیین شده در
.مشکالت و راهنمایی زیردستان صورت میگیرد

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه



١٠

شاخص: عبارت از یک مشخصه واضح و قابل اندازه گیری است که برای نشان دادن پیشرفت -٣
.اهداف جهت دستیابی به یک نتیجه خاص استفاده می شود

ام شده در وقت معین طبق اهداف پالنی گزارش اجراآت: ارایه کتبی اهداف و نتیجه اجراآت انج-٤
.و شاخص های از قبل تعیین شده می باشد

که با رعایت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی از طریق یمامور تحت ارزیابی: مامور-٥
رقابت آزاد در یکی از بست های اداری قوه قضائیه به شکل دایمی استخدام و میعاد ارزیابی 

) ماده بیست و ١) ماده بیست و چهارم و فقره (٢و ١ابق به فقره های (آزمایشی/ ساالنه وی مط
.پنجم مقرره امور ذاتی مامورین خدمات ملکی تکمیل گردیده باشد

آمر مستقیم: شخص است که مامور تحت ارزیابی به رویت ساختارتشکیالتی منظورشده و -٦
.یا الیحه وظایف، به وی گزارشده می باشد

خص است که از لحاظ سلسله مراتب تشکیالتی، آمر مستقیم مامور تحت آمر مافوق: ش-٧
.ارزیابی، به وی گزارشده می باشد

ارزیابی اجراآت اقتضائی: ارزیابی مامور بدون در نظر داشت میعاد ارزیابی اجراآت ساالنه -٨
شرۀ جریدۀ ) مادۀ شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی (منت١٠و ٩طبق احکام  مندرج فقره های (

) با در نظر داشت دالیل موجه از جانب اداره مربوطه ١٣٩٦/ ١٢/ ٢٨) مؤرخ ٩٥١رسمی شماره (
.صورت می گیرد

ارزیابی اجراآت: عبارت از پروسه است که با استفاده از آن اجراآت مامور تحت ارزیابی بر -٩
ورد ارزیابی، قرار می اساس الیحۀ وظایف، پالن کار، گزارش اجراآت و طرز سلوک طور حضوری م

.گیرد
طرز سلوک: عبارت از رعایت احکام مندرج مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی می -١٠
.باشد

نام اختصاری
ماده پنجم

آمریت عمومی اداری قوه قضائیه منبعد در این طرزالعمل به نام قوه قضائیه یاد میشود.
فصل دوم

پالنگذاری و گزارش اجراآت
ن کارترتیب پال

مادۀ ششم
پالن کار مامور خدمات ملکی اعتبار از تاریخ تقرر با در نظر داشت پالن عمومی ستره -١

محکمه ج.ا.ا ، در محدوده الیحۀ وظایف بست در توافق با آمر مستقیم مطابق به فورم ضمیمه شماره 
.) این طرزالعمل، ترتیب  می گردد١(

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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) روز کاری با در ١٠، پالن کار خویش را در مدت (مامور شامل تشکیل اداره قوه قضائیه-٢
.نظرداشت تاریخ احراز بست  (وظیفه)، ترتیب می نماید

مامور جدیدالتقرر پالن کار خویش را حد اکثر در مدت یکماه اعتبار از تاریخ احراز بست  -٣
.(وظیفه) در تفاهم  و توافق با آمر مستقیم خویش، ترتیب نماید

ردیف (ب، ج، د) مکلف اند در مطابقت با استراتیژی انکشاف ملی و مامورین شامل -٤
- ٥استراتیژی اداره قوه قضائیه در هماهنگی با آمر مستقیم در شروع سال (اعتبار از تاریخ تقرر ) (

)  هدف کاری خویش را توام با شاخص واضح ارزیابی اجراآت  به استناد الیحه وظایف، ١٠
نه خود نموده که در اخیر سال بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می انکشاف و درج پالن کار ساال

.گیرد
مامورین شامل ردیف (ب) مکلف اند برای هر مورد حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد -٥

اداری حد اقل یک هدف را توام با شاخص واضح در هماهنگی با آمر مستقیم، درج پالن کار ساالنه 
.ال بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیردخود نماید که در اخیر س

هرگاه  مامور تحت ارزیابی پالن کار ساالنه  خویش را بدون ارائه دلیل موجه در مدت -٦
زمان تعیین شده ترتیب  ننماید، طبق احکام مادۀ سی ام قانون کارکنان  خدمات ملکی حسب احوال 

.تادیب می گردد
احکام اسناد تقنینی به وظیفه دیگری تبدیل گردد، برعالوه هرگاه مامور خدمات ملکی طبق -٧

پالن کار وظیفه قبلی، پالن کار بست تبدیلی خویش را از تاریخ احراز وظیفه ترتیب تا براساس هر دو 
.پالن، ارزیابی اجراآت ساالنه وی صورت گیرد

ای وظیفه در هرگاه مامور خدمات ملکی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط بر عالوه اجر-٨
موقف اصلی، کار سرپرستی را نیز اجراء نماید، بر اساس الیحۀ وظایف، پالن کار و گزارش اجراآت 
ساالنه تحت نظر آمر مستقیم در وظیفه اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد. وظایف اجرا شده در موقف 

.دسرپرستی به عنوان اجراآت خارج از پالن درج گزارش اجراآت ساالنه می گرد
هرگاه  مامور خدمات ملکی خارج از جغرافیای وظیفه اصلی، طور خدمتی توظیف گردد، -٩

اجراآت وی طبق الیحۀ وظایف بست خدمتی توسط آمر مستقیم بخش مربوط مورد ارزیابی قرار می 
.گیرد

تائیدی و منظوری پالن کار
مادۀ هفتم

از صالحیت آمرمافوق می باشد.تائیدی پالن کار از صالحیت آمر مستقیم و منظوری آن-١
هرگاه آمرمستقیم مامور مستعفی، درسفر رسمی و یا خدمتی باشد و به نسبت آن منظوری -٢

پالن کار مامور بیشتر از یکماه به تعویق افتد، سرپرست بخش مربوطه یا آمر مافوق مامور تحت 
ارزیابی، میتواند پالن کار وی را منظور نماید.

خدمات ملکی قوه قضائیهطرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین



١٢

) یوم اعتبار از تاریخ ارائه، ١٠ف است پالن کار مامور تحت اثر خویش را در مدت (آمر مافوق مکل
.منظور نماید

هرگاه آمر مافوق پالن ترتیب شده مامور تحت اثر خویش را بنابر دالیل غیر موجه منظور -٣
اً به مراجع ننماید و یا در منظوری آن در مدت تعیین شده اقدام ننماید،  مامور میتواند موضوع را کتب

فوقانی شریک سازد و آمر مافوق طبق احکام مادۀ سی ام قانون کارکنان خدمات ملکی، حسب 
.احوال تادیب گردد

بازنگری پالن کار ساالنه
مادۀ هشتم

پالن کار ساالنه در طول سال در توافق با آمر مستقیم و ریاست استخدام وسوانح (آمریت -١
.ورت موجودیت دالیل موجه قابل بازنگری می باشدانکشاف اداره) ستره محکمه در ص

مامور جدیدالتقرر نمیتواند قبل از سپری نمودن دورۀ ارزیابی آزمایشی، پالن کار ساالنه خویش -٢
) در مطابقت به پالن این اداره ٥٠را بازنگری نماید، مگر اینکه پالن بخش مربوطه بیشتر از (%

.تغییر نموده باشد
ر ساالنهگزارش اجراآت کا

مادۀ نهم
گزارش اجراآت مامور خدمات ملکی مطابق به پالن منظور شده در محدوده الیحۀ وظایف بست به 

.) این طرزالعمل، ترتیب و مورد تائید آمر مستقیم قرار می گیرد٢رویت فورم  ضمیمه شماره (
فصل سوم

نظارت از اجراآت
نقش آمر مستقیم در نظارت

مادۀ دهم
م با در نظر داشت ماهیت کار،  روش نظارت موثر را  انتخاب و طور مداوم آنرا آمر مستقی-١

.بارعایت مقررات مربوطه تطبیق می نماید
آمر مستقیم بعد از ارائه معلومات از جانب مامور تحت اثر، وضعیت اجرای هدف را تحلیل -٢

.مامور ایفاء نمایدو در زمینه تدابیر الزم را اتخاذ و نقش مربی را  غرض بهبود اجراآت
مامور تحت اثر یک فورم جداگانه نظارت از اجراآت را اعتبار از تاریخ آمر مستقیم برای هر-٣

.) این طرزالعمل، ترتیب و تطبیق نماید٣تقرر در بست فعلی طی هر سال طبق فورم ضمیمه شماره (
امور تحت اثر خویش آمر مستقیم نتایج بدست آمده از نظارت اولیه اجرای هدف مشخص م-٤

.را در نظارت بعدی ثبت نماید

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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هرگاه مامور تحت نظارت به رهنمایی و مشوره های آمر مستقیم و نتایج ثبت شده در فورم -٥
بدون دالیل موجه قناعت نداشته باشد و از امضاء نمودن آن خود داری نماید، آمر مستقیم موضوع 

.را به آمر مافوق شریک سازد
مر مستقیم از بست خویش منفصل، تقاعد، تبدیل و یا در موقف  خدمتی، انفصال هرگاه آ-٦

مؤقت یا تحصیلی  قرارگیرد، فورم نظارت از اجراآت مامورین تحت اثر را به آمر مستقیم خویش 
.تحویل دهد

فصل چهارم
جریان ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی

اصول ارزیابی اجراآت
مادۀ یازدهم

ابی اجراآت مامورین خدمات ملکی بر عالوۀ اصول عمومی مندرج فصل دوم قانون اجراآت در ارزی
:اداری، اصول ذیل نیز رعایت می گردد

به موقع بودن (تکمیل میعاد معینه ارزیابی اجراآت مامور).-١
حضوری بودن.-٢
سلوک و  مستند و مستدل بودن (برمبنای الیحۀ وظایف، پالن کار، گزارش ساالنه، طرز-٣

فورم نظارت از  اجراآت).
عادالنه بودن.-٤
.فارغ از اعمال نفوذ-٥
درصورتیکه مامور والیتی باشد ارزیابی شان طبق رهنمود بدون نظارت حضوری نماینده ارزیابی -٦

اجراآت توسط آمرمستقیم وآمرمافوق صورت گیرد.
شرایط و اسناد مورد ضرورت ارزیابی اجراآت

مادۀ دوازدهم
:مامور خدمات ملکی تحت شرایط ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد)١(
استخدام از طریق رقابت آزاد.-١
تکمیل میعاد معینه ارزیابی آزمایشی.-٢
سپری نمودن ارزیابی دوره آزمایشی و تکمیل میعاد ارزیابی ساالنه.-٣
.پیوسته بودن ارزیابی اجراآت ساالنه با دوره های قبلی-٤
:ارزیابی اجراآت مطابق به اسناد ذیل صورت میگیرد)٢(
الیحه وظایف تائید شده.-١
پالن کار معیاری منظور شده.-٢
گزارش ساالنه معیاری تائید شده.-٣

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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فورم ارزیابی اجراآت تصویب شده توسط شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا-٤
.فورم نظارت از اجراآت-٥

مامورین در زمان معینعدم ارزیابی اجراآت ساالنه 
مادۀ سیزدهم

هرگاه ارزیابی اجراآت مامور، از تاریخ تکمیل میعاد ارزیابی، بدون دالیل مؤجه الی مدت )١(
) مادۀ شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی قابل ٣فقره (٢و ١ماه صورت نگیرد، احکام بند دو

.تطبیق است
یابی اجراآت توسط مامور مربوطه بدون موجودیت در صورتیکه یکی از بخش های فورم ارز)٢(

دالیل موجه خانه پری نگردد، فورم ارزیابی اجراآت ناقص شناخته شده و بعد از تصحیحات الزم، 
.پروسه تکمیل گردد

) مادۀ شانزدهم ٣فقرۀ (٢و ١هرگاه ارزیابی اجراآت در زمان معین آن با رعایت بند )٣(
.) این طرزالعمل قابل تطبیق است٤بیق نگردد، فورم ضمیمه شماره (قانون کارکنان خدمات ملکی تط

پالنگذاری ارزیابی اجراآت مامورین از وظایف و مکلفیت های ریاست عمومی منابع بشری )٤(
ستره محکمه میباشد. در صورت هرگونه تعلل از جانب ریاست عمومی منابع بشری، مامورین مکلف 

.است طی یکماه بعد از تکمیل میعاد ارزیابی اجراآت اخبار نماینداند، موضوع را کتباً به این ری
هرگاه مامور طی یکماه بعد از تکمیل میعاد ارزیابی اجراآت، موضوع را کتباً به ریاست )٥(

عمومی منابع بشری ستره محکمه اخبار ننماید، در نتیجه ارزیابی اجراآت، مستحق ارتقای قدم نمی 
) این ماده ٤موضوع را با ریاست عمومی منابع بشری طبق صراحت فقرۀ (گردد. در صورتیکه مامور 

.اطالع داده باشد، تعلل از جانب اداره دانسته شده و مامور مستحق ارتقای قدم شناخته میشود
هرگاه  مامورین شامل ردیف های (ب) و (ج)  بدون دالیل موجه از اشتراک در روند )٦(

در مرحله اول اخطار و در صورت تداوم عدم موافقت مامور به ارزیابی اجراآت امتناع ورزند، 
) مادۀ شانزدهم قانون کارکنان ١٠و ٩ارزیابی اجراآت، در مطابقت با صراحت حکم فقرۀ های (

خدمات ملکی،  مورد ارزیابی اجراآت اقتضائی قرار میگیرند. مامورین شامل ردیف های (د) و (هـ) 
اوم حسب احوال مطابق مادۀ سی ام قانون کارکنان خدمات ملکی در مرحله اول اخطار در صورت تد
.بالترتیب مورد تادیب قرار می گیرند

شاملین جلسه ارزیابی اجراآت ساالنه در ادارات مرکزی
مادۀ چهاردهم

شاملین جلسه ارزیابی اجراآت در مرکز برای ردیف (ب):)١(
آمر مستقیم مامور تحت ارزیابی.-١
زیابی.مامور تحت ار-٢
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رئیس ستره محکمه/ آمرعمومی اداری قوه قضائیه/ رئیس عمومی منابع بشری و رئیس -٣
.ارتفای ظرفیت و ارزیابی اجراات به حیث نظارت کننده

شاملین جلسه ارزیابی اجراآت در مرکز برای ردیف های (ج و د):)٢(
آمر مستقیم مامور تحت ارزیابی.-١
مامور تحت ارزیابی.-٢
ر/ مدیر عمومی ارزیابی اجراآت وسایر مامورین آمریت ارزیابی اجراآت نظر به بست آم-٣

.مربوطه به حیث نظارت کننده
شاملین جلسه ارزیابی اجراآت در ادارات والیتی

مادۀ پانزدهم
:شاملین جلسه ارزیابی اجراآت مامورین ردیف های (ب ، ج و د ) در والیات)١(
رزیابی.آمر مستقیم مامور تحت ا-١
مامور تحت ارزیابی.-٢
آمر مافوق مامور تحت ارزیابی، مطابق رهنمود، ارزیابی اجراآت مامورین را بطور عادالنه و -٣

بابیطرفی کامل ارزیابی نمایند.
ارزیابی اجراآت مامور خارج از موقف اصلی

مادۀ شانزدهم
ه گان تقاعد داوطلبانه، که در آن عده از مامورین خدمات ملکی، به استثنای مطالبه کنند)١(

نیمه دوم سال از بست های خویش متقاعد می گردند، در صورت موجودیت قدم در داخل بست 
بدون در نظرداشت تکمیل میعاد یکسال، ارزیابی شان صورت گرفته و  نمره معیاری را کسب 

بی اجراآت ساالنه نمایند، مستحق ارتقای قدم میشوند. در صورت تقاعد در نیمه اول سال، ارزیا
.مامور صورت نمی گیرد

هرگاه مامور برای فراگیری تحصیل در خارج از کشورکه مدت آن بیشتر از یک سال )٢(
باشد، اعزام گردد، پس از تکمیل نمودن موفقانه تحصیل و برگشت، ارزیابی اجراآت ساالنه وی 

.اعتبار از تاریخ احراز بست جدید، صورت می گیرد
از مامورین خدمات ملکی که در نیمه دوم سال ارزیابی اجراآت شان طبق احکام آن عده)٣(

قانون در موقف تحصیلی بیشتر از یکسال قرار میگیرند، در صورت برگشت موفقانه، ارزیابی 
اجراآت ساالنه آنها با در نظر داشت مدت خدمت قبل از تحصیل، بعد از تکمیل یکسال (در بست 

.باشد)، صورت می گیردمشابه استخدام گردیده
ارزیابی اجراآت دورۀ آزمایشی

مادۀ هفدهم
:ارزیابی اجراآت دوره آزمایشی مامورین خدمات ملکی)١(

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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ارزیابی اجراآت آزمایشی مامورین جدیدالتقرر ردیف (ب، ج و د) در مرکز توسط شاملین -١
العمل صورت می گیرد.جلسه طبق مادۀ چهاردهم و در والیات مطابق ماده پانزدهم این طرز

هرگاه مامور خدمات ملکی با رعایت حکم مندرج مادۀ بیست و سوم قانون کارکنان -٢
خدمات ملکی در داخل ردیف از یک بست به بست دیگر انتقال نماید در این صورت شامل ارزیابی 

.اجراآت آزمایشی نمی گردد
) ٢ـ) در مرکز توسط شاملین فقره (ارزیابی اجراآت آزمایشی و ساالنه کارکنان ردیف (ه)٢(

.مادۀ چهاردهم و در والیات طبق مادۀ پانزدهم، این طرزالعمل صورت می گیرد
ارزیابی اجراآت آزمایشی و ساالنه کارکنان قراردادی ردیف (هـ) مطابق به فورم ضمیمه )٣(

.) این طرزالعمل صورت می گیرد٧شماره  (
ساالنه کارکنان قرار دادی و بالمقطع (سه ماه) و ساالنه ارزیابی اجراآت دوره آزمایشی و)٤(

آن عده کارکنان که به شکل قراردادی و بالمقطع از طریق پروژه و یا بودجه عادی و انکشافی، 
استخدام گردیده اند، نیز مطابق به فورم ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و مطالبات این 

وجودیت بودجه و نیازمندی اداره توسط ریاست عمومی منابع طرزالعمل جهت تمدید قرارداد در م
.بشری ستره محکمه، صورت گرفته می تواند

مکلفیت شاملین جلسه ارزیابی اجراآت ساالنه
مادۀ هجدهم

:مکلفیت های ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه)١(
هی دهی برای آنها تشخیص و ترتیب لست مامورین تحت ارزیابی اداره قوه قضائیه و آگا-١

.طی مدت یکماه  قبل از تاریخ ارزیابی اجراآت شان
حصول اطمینان از مطابقت بخش معلومات عمومی فورم ارزیابی اجراآت با دفتر سوانح -٢

مامور، در صورت امکان قبل از پروسه ارزیابی اجراآت در مرکز و در والیت قبل از طی مراحل 
.بعدی

ابی و یا آمر مستقیم به نسبت ارائه دالیل مؤجه نتواند در تاریخ و هرگاه مامور تحت ارزی-٣
زمان معینه در جلسه ارزیابی اجراآت اشتراک نمایند و موضوع را نیز قبالً با ریاست عمومی منابع 
بشری شریک ساخته باشد، ریاست عمومی منابع بشری مکلف به اطالع دهی به شاملین جلسه 

.یخ بعدی ارزیابی اجراآت را  هرچه عاجل تنظیم و هماهنگی نمایدارزیابی اجراآت بوده و تار
ریاست عمومی منابع بشری قوه قضائیه آمریت ارتقأظرفیت مکلف به تطبیق برنامه های -٤

.آموزشی با توجه به نتایج حاصله از ارزیابی اجراآت مامورین می باشند
ورد نیاز ارزیابی اجراآت و حصول اطمینان از تکمیل، صحت و معیاری بودن اسناد م-٥

مقایسه اهداف و شاخص های پالنی با گزارش ساالنه مامورین تمام ردیف های (ب ، ج و د) حین 

ل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیهطرزالعم
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جلسه ارزیابی در مرکز و ردیف های (ب، ج و د) در والیات، مطابق رهنمود ارزیابی اجراات به 
.شکل غیر حضوری

آزمایشی و ساالنه مامورین تمام ردیف نظارت حضوری از جریان جلسه ارزیابی اجراآت -٦
های(ب)،(ج)، (د) و (هـ) در مرکز و ردیف های (ج)،(د) و (هـ) در والیات، مطابق رهنمود 

.ارزیابی اجراات به شکل غیر حضوری طبق احکام این طرزالعمل
توضیح پروسه ارزیابی اجراآت آزمایشی/ ساالنه و چگونگی نمره دهی برای آمر مستقیم -٧

.ور تحت ارزیابی ردیف های (ج)، (د) و (هـ) در مرکز و ردیف های (د) و (هـ) در والیاتومام
طی مراحل منظوری ارتقای قدم مامور طبق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی و ارسال -٨

.) روز کاری١٠اسناد آن به مراجع مربوطه طی مدت (
به شکایات ارزیابی شونده در مراجع پاسخگو بودن از تطبیق این طرزالعمل، حین رسیدگی-٩

.ذیربط
:مکلفیت ومسوولیت مامور تحت ارزیابی)٢(
مامورین تمام ردیف ها (ب، ج و د ) مرکز و والیات، یک کاپی پالن کار ساالنه خویش را -١

بعد از اخذ منظوری، در مدت حد اکثر یکماه اعتبار از تاریخ تقرر به ریاست عمومی منابع بشری قوه 
ائیه تسلیم نماید .قض
تهیه اسناد مربوط به ارزیابی اجراآت (الیحه وظایف بست، پالن کار، گزارش اجراآت -٢

ساالنه و فورم ارزیابی اجراات). 
خانه پری بخش های مربوطه در فورم ارزیابی اجراآت بصورت دقیق وکامل، در صورت هر -٣

.اشدگونه تخطی مسؤلیت بعدی متوجه ارزیابی شونده می ب
مامور مکلف است مجموع اهداف پالن کار ساالنه خویش را در فورم ارزیابی اجراآت در -٤

.ستون اهداف اساسی پالن کاری در مطابقت با پالن کار ساالنه مربوطه، درج نماید
) باشد، مجموع ٥هرگاه اهداف اساسی درج شده مامور در ستون مربوطه بیشتر از (-٥

.داف بصورت مساویانه تقسیم می گرددنمرات باالی تعداد اه
هرگاه در بخش حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد اداری مامورین ردیف (ب) در هر -٦

یکی از موارد مربوطه بیشتر از یک هدف باشد، سطر جدید اضافه گردد و مجموع نمرات باالی 
.تعداد اهداف بصورت مساویانه در همان مورد تقسیم می شود

مامور به نتیجه ارزیابی اجراآت ساالنه با ارائه دالیل مؤجه قناعت نداشته باشد، هرگاه-٧
) ٥) مادۀ شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی میتواند به مراجع ذیصالح طی مدت (٤مطابق فقره (

.روز کاری اعتبار از تاریخ ابالغ نتیجه نهائی، شکایت درج نماید
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ی والیتی در صورتی که به نمره داده شده آمرمافوق مربوطه مامورین ردیف (ب) ریاست ها-٨
) ٣) قناعت نداشته باشند، طی مدت (١با ارائه دالیل مؤجه به نتیجه ارزیابی فورم ضمیمه شماره (

.روز کاری اعتبار ازتاریخ ابالغ نمره، میتوانند شکایت درج نمایند
:مکلفیت های آمر مستقیم)٣(
ع به ریاست عمومی منابع بشری، از آماده و حاضر بودن خود و اطمینان دادن به موق-١

.ارزیابی شونده در جلسه ارزیابی اجراآت
.تهیه فورم نظارت از اجراآت و سایر اسناد مورد نیاز ارزیابی اجراآت مامور تحت ارزیابی-٢
.نمره دهی در ستون مربوط با ارائه دلیل موجه-٣
.داده شده در صورت مطالبۀ نظر از طرف آمر مافوقارایۀ معلومات در مورد نمرات-٤
آمر مستقیم باید نظر نهایی آمر مافوق را در حضور داشت شاملین جلسه ارزیابی اجراآت -٥

کسب نماید، در صورتیکه آمر مافوق بنابر دالیل نتواند با شاملین جلسه نظر خویش را ابراز نماید، 
نهایی آمر مافوق را اخذ نموده و اسناد مربوط به پروسه بعداً در زودترین فرصت آمر مستقیم نظر

.ارزیابی اجراآت را به ریاست عمومی منابع بشری ارسال نماید
:مکلفیت های آمر مافوق)٤(
آمر مافوق در صورت امکان نتیجه ارزیابی اجراآت را در حضور داشت شاملین جلسه، -١

.نهائی و ابالغ نماید
ه نمره داده شده آمر مستقیم با ارایه دالیل مؤجه مالحظه داشته باشد، هرگاه آمر مافوق ب-٢

جلسه ارزیابی اجراآت مجدداً مطابق صراحت این طرزالعمل با اشتراک آمر مافوق در زودترین 
.فرصت دایر و نتیجه ارزیابی اجراآت نهایی گردد

) ماه ٣ی بیشتر از (هرگاه آمر مستقیم خارج از موقف اصلی در موقف خدمتی و یا تحصیل-٣
.قرارگیرد، ارزیابی اجراآت مامور تحت ارزیابی توسط آمر مافوق وی صورت گیرد

هرگاه آمر مستقیم از بست خویش منفصل، تبدیل و یا تقاعد نموده باشد و بست وی از -٤
)  ماه توسط مامور جدید احراز  نشود، ارزیابی اجراآت ٢جانب ریاست عمومی منابع بشری الی (

.مامور تحت ارزیابی توسط سرپرست بست ویا آمر مافوق وی صورت گیرد
:مکلفیت و صالحیت نظارت کننده ارزیابی اجراآت در قوه قضائیه (مرکز و والیات))٥(
.حضور به موقع در جلسۀ ارزیابی اجراآت طبق پالن ریاست منابع بشری در مرکز-١
اجراآت بصورت مسلکی و تخنیکی قبل از نمره مطالعه و بررسی اسناد مربوط به ارزیابی-٢

دهی توسط آمر مستقیم در مرکز.
نظارت از پروسه ارزیابی اجراآت آزمایشی/ ساالنه مامورین تمام ردیف ها (ب،ج و د ) -٣

مرکزی.
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توضیح پروسه ارزیابی اجراآت آزمایشی و ساالنه و چگونگی نمره دهی برای شاملین -٤
.جلسه

ن از تکمیل، صحت و معیاری بودن اسناد مورد نیاز ارزیابی اجراآت و حصول اطمینا-٥
.مقایسه اهداف و شاخص های پالنی با گزارش ساالنه

حصول اطمینان از دریافت پالن کار ساالنه مامورین ردیف (ب) درصورت ریفورم -٦
(استخدام از طریق رقابت آزاد) در بست های متذکره.

.تطبیق پروسه ارزیابی اجراآت آزمایشی/ ساالنه به آمر مربوطهارائه گزارش تحلیلی از-٧
تحلیل وضعیت ارزیابی اجراآت در سطح ریاست های مرکزی توسط کارشناسان نظارت از -٨

آمریت ارزیابی اجراآت و در والیات در صورت سفر و ارائه برنامه های آموزشی.
رزیابی اجراآت و تمام پرسونل آن بطور توانمند سازی ریاست عمومی منابع بشری (آمریت ا-٩

.مسلکی) در رابطه به ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی
امضای اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی اجراآت مامورین حین جلسه ارزیابی اجراآت -١٠

.حسب لزوم دید
طبق احکام ابراز نظر در قسمت اخیر فورم ارزیابی اجراآت حین جلسه ارزیابی اجراآت -١١

.قانون کارکنان خدمات ملکی و صراحت این طرزالعمل
در صورت نقض مطالبات این طرزالعمل و سایر اسناد تقنینی مربوط توسط شاملین جلسه -١٢

ارزیابی اجراآت، نظارت کننده صالحیت ابطال روند پروسه ارزیابی اجراآت را دارد و با رعایت 
.به مقام ذیربط اداره مربوطه راپور دهدسلسله مراتب بدون تأخیر موضوع را 

پاسخگو بودن از تطبیق این طرزالعمل، حین رسیدگی به شکایات ارزیابی شونده به مراجع -١٣
.ذیربط

فصل پنجم
ارزیابی اجراآت اقتضائی

ارزیابی اجراآت اقتضائی
مادۀ نزدهم

:حاالت و شرایط ارزیابی اجراآت اقتضائی)١(
قتضائی قبل از ارزیابی اجراآت آزمایشی صورت گرفته نمی تواند.ارزیابی اجراآت ا-١
مامور در طول یک سال بیشتر از یکبار مورد ارزیابی اقتضائی قرار نمی گیرد.-٢
قبل از ارزیابی اقتضائی باالی مامور یکی از  موارد تأدیبی (توصیه، اخطار، کسر معاش، -٣

اری با تنزیل یک بست) تطبیق شده باشد.دوام وظیفه بدون ارتقای قدم و تبدیلی اجب

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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ارزیابی اجراآت اقتضائی طبق فورم ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی تصویب شده -٤
.توسط شورای عالی ستره محکمه  دولت جمهوری اسالمی افغانستان، صورت میگیرد

:اسباب ارزیابی اجراآت اقتضائی)٢(
:وجب بروز موارد ذیل گردیده باشدعدم رعایت طرز سلوک به ترتیبی که م

نقض قوانین حین اجرای وظیفه محوله.-١
عدم اجراآت مسلکی.-٢
عدم تامین شفافیت و حسابدهی در وظیفه.-٣
نبود موثریت و مثمریت در انجام وظیفه محوله.-٤
برخورد تبعیض آمیز در ساحه مربوط به وظیفه.-٥
طریق سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی.صدمه وارد کردن به حیثیت اداره از-٦
.عدم بی طرفی و حمایت از تضاد منافع در  اجراآت و ساحه کاری مربوطه-٧

شاملین جلسه ارزیابی اجراآت اقتضائی مامورین مرکزی و والیتی ستره محکمه 
مادۀ بیستم

ف های (ب، ج شاملین جلسه ارزیابی اجراآت اقتضائی مامورین خدمات ملکی مرکزی و والیتی ردی
این طرزالعمل صورت میگیرد.چهاردهم  و پانزدهمو د) مطابق مواد 

پیامد ارزیابی اجراآت اقتضائی
مادۀ بیست ویکم

:ارزیابی اجراآت اقتضائی دارای دو پیامد بوده)١(
دوام وظیفه بدون ارتقای قدم.-١
.اقتضائیانفصال از بست در صورت عدم اکمال معیار های ارزیابی اجراآت-٢
) ١٠و ٩هرگاه مامور براساس فورم ارزیابی اجراآت مطابق به احکام مندرج فقره های ()٢(

الی ٥٦ماده شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد ارزیابی اجراآت اقتضائی قرار گیرد. و از 
) این ماده می باشد.١) فقره (١نمره اخذ نماید، نتایج آن تابع جزء (١٠٠

هرگاه مامور مطابق به احکام فوق الذکر مورد ارزیابی اجراآت اقتضائی قرار گیرد، در )٣(
.) این ماده می باشد١) فقره (٢) نمره و پائین تر از آن اخذ نماید، نتایج آن تابع جزء (٥٥نتیجه آن (

با مامورین منفصل شده ناشی از پیامد ارزیابی اجراآت اقتضائی در موقف حالت انتظار )٤(
.معاش قرار نمی گیرند

مامورین منفصل شده ناشی از پیامد ارزیابی اجراآت اقتضائی طبق احکام قانون، میتوانند )٥(
.سایر بست های خدمات ملکی را از طریق رقابت آزاد احراز نمایند

لکی قوه قضائیهطرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات م



٢١

تاریخ ارزیابی اجراآت اقتضائی
مادۀ بیست و دوم

کمه ج.ا.ا  اعتبار از تاریخ منظوری حکم، طبق ریاست عمومی منابع بشری قوه قضائیه ستره مح
احکام قانون کارکنان خدمات ملکی و احکام این طرزالعمل، ارزیابی اجراآت اقتضائی را حد اکثر 

.) روز کاری تنظیم و با شاملین جلسه، هماهنگی نماید٢٠طی مدت (
درج  نتیجه ارزیابی اجراآت اقتضائی

مادۀ بیست و سوم
) مادۀ بیست ویکم این طرزالعمل پیامد ارزیابی اجراآت اقتضائی در دفتر ٣و ٢ای (مطابق به فقره ه

.سوانح مامور، درج گردد
فصل ششم

احکام انتقالی و متفرقه
احکام انتقالی

مادۀ بیست و چهارم
ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه مکلف است تا ارزیابی اجراآت ساالنۀ سال های )١(

ده از مامورین را که قبل از انفاذ این طرزالعمل صورت نگرفته برویت اسناد (الیحه باقیمانده آن ع
وظایف، پالن، گزارش کار سال مربوطه و فورم ارزیابی اجراآت) به روال قبل از انفاذ این طرزالعمل، 

.) ماه بعد از انفاذ این طرزالعمل، تکمیل نمایند٣الی مدت (
بی اجراآت سال های قبلی شان صورت نگرفته، مکلف اند در آن عده از مامورین که ارزیا)٢(

هماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه و آمر مستقیم تاریخ ارزیابی اجراآت را تعیین و 
.آماده گی های الزم را جهت تکمیل ارزیابی اجراآت خویش داشته باشند

ور تحت ارزیابی، آمرمستقیم و ریاست هرگاه یکی از شاملین پروسه ارزیابی اجراآت (مام)٣(
) این ماده تعلل نمایند، مسئولیت ٢و ١عمومی منابع بشری ستره محکمه) در تطبیق فقرۀ های (

.بعدی متوجه شخص تعلل کننده می باشد
هرگاه مجموع نمرات نتیجه نهائی ارزیابی اجراآت اعشاری باشد با استفاده از سیستم روند )٤(

.رددآف، محاسبه می گ
)        معیارهای نمره دهی ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه طبق رهنمود ٥(

جداگانه تنظیم می گردد.
)      هرگاه مامور طبق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام گردیده باشد و به بست ٦(

ست شده باشد به استثای ترفیع داخل مشابه بدون رقابت آزاد مطابق احکام اسناد تقنینی تعیین ب
.ردیف، با حفظ قدم قبلی قابل انتقال میباشد

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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هرگاه  اسناد مامور تحت ارزیابی ناقص و غیرمعیاری ترتیب گردیده باشد، در نمرات )٧(
.ارزیابی وی تاثیر منفی دارد

انفاذ
مادۀ بیست وپنجم

یب شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا نافذ و این طرزالعمل و فورم جدید ارزیابی اجراآت بعد از تصو
در جریده رسمی نشر می گردد.

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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قوه خدمات ملکیمامورین) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ١ضمیمھ شماره (

قضائیھ

پالن کار ساالنه  (            )
از تاریخ         /       /           الی         /      /    

ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
نتایج متوقعهجدول زمانیشاخص هااهداف اساسی پالن کاری

قرار شرح فوق پالن هذا در مطابقت به استراتیژی و پالن منظور شده ستره محکمه ج.ا.ا در قید (        ) ورق ترتیب و صحت است.
امضاء:بست:                                                      تاریخ:      /         /                                            ترتیب کننده:                                             عنوان 

تاریخ:      /         /                                            امضاء:تائید کننده:                                             عنوان بست:                                                      

امضاء:تاریخ:      /         /                           منظور کننده:                                             عنوان بست:                                                          

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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قوه خدمات ملکیمامورین) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ١ضمیمھ شماره (
قضائیھ

حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد اداری برای کارکنان ردیف (ب) :
از بخش های ذیل بیش از یک هدف وجود داشته باشد، سطر جدید اضافه گردد.در صورتیکه در هریکی 

تحقق اهداف و پالن های استراتیژی ملی و مدیریت موثر -١
مثمر برنامه ها و  پروژه های انکشافی مربوطه.

.ارایه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ٢
قانون دسترسی به اطالعات و و ها و شهروندان با در نظرداشت

پالیسی اداره مربوطه.
رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، -٣

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرزسلوک در 
ساحه کاری مربوطه.

ا.ا در قید (        ) ورق ترتیب و صحت است.قرار شرح فوق پالن هذا در مطابقت به استراتیژی و پالن منظور شده ستره محکمه ج.

خ:      /         /                                              امضاء:ترتیب کننده:                                             عنوان بست:                                                      تاری
امضاء:عنوان بست:                                                           تاریخ:      /         /                                 تائید کننده:  

تاریخ:      /         /                                          امضاء:منظور کننده:                                             عنوان بست:  

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ٢ضمیمھ شماره (
خدمات ملکیمامورین

گزارش اجراآت ساالنھیھقوه قضائ

الی       /         ١٤٠٠از تاریخ:       /        / 

/١٤٠٠
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

گزارش دهنده:

بستعنوان وظیفهاسم و تخلص

افته و نیافته :اهداف اساسی پالن کاری و شاخص های تحقق ی
شاخص های تحقق اهداف اساسی پالن کاریشماره

یافته
شاخص های تحقق 

نیافته
دالیل عدم تحقق

١
٢
٣
٤
٥

فعالیت های انجام یافته خارج از پالن:
فعالیت های انجام یافته شماره

خارج از پالن
دالیل برای انجام 
ز فعالیت های خارج ا

پالن

نتایج بدست آمده

١
٢

دستاورد ھا:
١

گزارش گیرنده:

بستعنوان وظیفهاسم و تخلص

ی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیهطرزالعمل ارزیاب
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دستاورد ھا:

١
٢

مشکالت و راه حل ھا:
شمار
ه

راه حل ھامشکالت
١
٢

پیشنھاد:
١
٢

قرار شرح فوق گزارش اجراآت (                                              
) ترتیب و تقدیم است.

ه :                                                                                امضاء ترتیب کنند
تاریخ:       /       /

امضاء تائید کننده :                                                                                  
تاریخ:       /       /

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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قوه قضائیھخدمات ملکیمامورینالعمل ارزیابی اجراآت ) طرز٣ضمیمھ شماره (

فورم نظارت از اجراآت مامورین خدمات ملکی
) الی ١توضیح گزینھ ھای نمره دھی وضعیت اجراآت اھداف: وضعیت اجراآت ھر ھدف از (

خوب)٣متوسط و ٢پائین، ١) نمره دارد (٣(
تاری
خ 
نظار
ت

اھداف اساسی
وضعیت 
ص مشکالت تشخیاجراآت

شده
اقدامات صورت 

گرفتھ از 
جانب نظارت 

کننده

نتایج 
بھ دست 
آمده 

بعد از 
نظارت

امضاء 
مامور 
تحت 
نظارت

١٢٣

اسم نظارت شونده:                                                عنوان بست:                    
تاریخ:         /       /                                              امضاء:

اسم نظارت کننده:                                                عنوان بست:                                              
امضاء:تاریخ:         /       /        

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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قوه قضائیھخدمات ملکیمامورین) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ٤ضمیمھ شماره (

فورم عدم برگزاری جلسھ ارزیابی اجراآت بموقع مامورین خدمات ملکی 
تاریخ تعیین شده 

برگزاری جلسھ:
/       /

چندمین جلسھ:
وم         اول        د

سوم
تقصیر از کارکن
تقصیر از اداره

دالیل عدم برگزاری جلسھ:
و ١در صورت عدم ارایھ دالیل موجھ، ریاست عمومی منابع بشری مطابق اجزای (

) قانون کارکنان خدمات ملکی اجراآت نماید.١٦) ماده (٣) فقره (٢

شاملین جلسھ:

شمار
ه

ءضاامنقش در جلسھعنوان وظیفھاسم

١
٢
٣
٤

قوه قضائیھخدمات ملکیمامورین) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ٥ضمیمھ شماره (
پالن ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیھ

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه

قضائیهطرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه 



٢٩
ستره محکمھ جمھوری اسالمی افغانستان                                                            

ساالنھ (                 )

شمار
ه

اسم 
و 
تخلص

عنوان 
وظیفھ

نوع 
درجاستخدام

ه 
بست

قدم 
فعلی

تاریخ 
استخدام 
در بست 

فعلی

محل وظیفھ
تاریخ 
ارزیابی

نوع 
ارزیابی

مالحظا
ت رتب 

و 
معاش

مرکز
ی

والیت
ی

١
٢
٣
٤
٥

١قرار شرح فوق ارزیابی اجراآت ساالنھ (        ) کارکنان خدمات ملکی از شماره 
الی (    ) طی (      ) صفحھ، ترتیب و ارسال است.

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوه قضائیه
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قوه قضائیھخدمات ملکیمامورین) طرزالعمل ارزیابی اجراآت ٦ضمیمھ شماره (

ین خدمات ملکی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان    جدول نتایج ارزیابی اجراآت مامور

شماره
شهرت

نوع 
عنوان بستاستخدام

وظیفه

تاریخ موقعیت
تقرر در 
بست 
فعلی

تاریخ 
ارزیابی

نوع ارزیابی
نمره 
ارزیابی

نتیجه 
نهائی

مالحظا
ت اقتضائیساالنهآزمایشیوالیتیمرکزیولداسم

کارکنان تن ) (           تعدادارزیابی اجراآت جدول نتایجقرار شرح فوق
ستره محکمھ ج.ا.ا  (           ) از بابت ربع  (          ) سال  (        خدمات ملکی 

) ترتیب و صحت است



٣١

فورم ارزیابی اجراآت کارکنان قرار 
)٧ادی خدمات ملکی ردیف (ھـ) ضمیمھ شماره (د

طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین 
خدمات ملکی قوه قضائیھ

میعاد ارزیابی اجراآت: از تاریخ:       /        
/          الی       /          /        کود 
تشکیالتی بست:                               

شھرت کارکنبخش اول: 
این بخش شامل معلومات کارکن تحت ارزیابی بوده، آمریت 
ارزیابی اجراآت و سوانح ریاست عمومی منابع بشری ستره 
محکمھ ج.ا.ا بھ رویت دفتر سوانح کارکنان را خانھ پری 

و مھر نماید.
ستره محکمھ جمھوری اسالمی افغانستان

ھ تحصیل:رشت-٤درجھ تحصیل-٣اسم پدر:-٢اسم و تخلص:-١
تاریخ تقرر در -٥

وظیفھ فعلی:
عنوان وظیفھ -٦

فعلی:
بست: (            -٧

) قدم  (              
(

محل وظیفھ: -٨
مرکزی        محلی 

نوع -٩
ارزیابی:ازمایشی      

ساالنھ       
نوع وظیفھ:فنی و -١٠

حرفوی           
خدماتی

بخش دوم: معیاری ھای وظیفیوی
امل موارد مربوط بھ معیاری وظیفوی بوده. ھر این بخش ش

نمره ٢٥نمره بوده کھ مجموعًا ٥الی ١مورد دارای 
میشود.

نمره آمر معیاری ھای وظیفوی
٥–١مستقیم 

رھنمائی آمر مستقیم 
جھت اجراآت بھتر 

کارکن
داشتن پشت کار و جدیت -١

در انجام وظایف
داشتن روحیھ ھمکاری و -٢

فعالیت ھای سھم گیری در 
گروھی 

رعایت نظم و آراستگی -٣
خود شخص و محل کار

بھ کار گیری وسایل و -٤
تجھیزات وظیفوی بطور 
مناسب و حفاظت از آن

رعایت حفظ الصحھ و -٥
شرایط ایمنی حین اجرای 

کار
مجموعھ نمرات

بخش سوم
این بخش شامل موارد مربوط بھ طرزسلوک است. ھر مورد 

نمره میشود.٢٥نمره بوده کھ مجموعًا ٥یک الی دارایی
نمره آمر طرزسلوک

الی ١مستقیم 
٥

رھنمائی آمر مستقیم 
جھت رعایت بھتر طرز 

سلوک
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تعھد و پابندی بھ -١
وظیفھ

برخورد شایستھ و -٢
حسن سلوک

صداقت و امانت داری -٣
نسبت بھ انجام وظایف و 

مسولیت ھا
رعایت سلسلھ مراتب-٤

اداری
پیروی از مقررات و -٥

رھنمود ھای مصؤنیتی و 
ایمنی کار و کاربرد 
آنھا در جلوگیری از 

آسیب بھ دیگران
مجموع نمرات

مجموع نمرات ھر دو 
بخش

بخش چھارم : نتیجھ نھائی
اسم آمر مستقیم:                          

وظیفھ:
امضاء:                                 

تاریخ:        /        /

نظر کارکن درمورد نتیجھ 
ارزیابی:      قناعت             

عدم قناعت
امضاء:                              

/         /تاریخ:
نمره، ارتقاء بھ قدم باالتر       ٥٠الی ٤٠نتیجھ نھائی:    از 

نمره و ٢٨فعلی     نمره، دوام وظیفھ در قدم٣٩الی ٢٩از 
پائین تر از آن انفصال از بست

نظر نظارت کننده :
اسم :                                            امضاء:                                                

تاریخ:       
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قوه قضائیھفورم ارزیابی مامور خدمات ملکی
الیـــــــــــ/ـــــــــــ/ـــــــــــاز تاریخ:ی اجراآتارزیابمیعاد

کود تشکیالتی ـــــــــــ/ـــــــــــ/ـــــــــــ
........................................................................................بست:

................................................
بخش اول: معلومات عمومی 

این بخش شامل معلومات عمومی مامور بوده، توسط ارزیابی شونده و یا ریاست منابع بشری با 
درنظرداشت دفتر سوانح مامور بصورت دقیق و کامل خانھ پری می گردد. 

.ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستانوزارت/ اداره:

.............................................................و تخلص:......اسم-۱
................................................. ........................پدر:اسم-۲
درجه تحصیل:................................................................-٣

رابتدایی:     /       تاریخ تقر-۵تحصیل:رشته-۴
 /

/          تاریخ تقرر در وظیفه فعلی:-٦
عنوان وظیفه:-٧/ 

اقتضائی   ساالنهآزمایشییابی:نوع ارز-١٠والیتی   مرکزی   :محل وظیفه-٩(                        )   قدم: (                      ) بست:-٨

اشتراک در برنامه های آموزشی:

ساالنھاھداف اساسی پالن : دومبخش 
رد و ) مو٨این بخش شامل اھداف اساسی پالن کار منظور شده مامور است کھ برای مامورین ردیف (ب) (

) مورد قابل ارزیابی می باشد. ھر ھدف برای مامورین ردیف (ب) حد اکثر ٥برای مامورین ردیف (ج، د) (
) نمره بوده و مجموعًا ١٢) نمره   بوده و برای مامورین ردیف ھای (ج، د) حد اکثر دارای (٧٫٥دارای (

میشود.نمره )٦٠(
نمره اھداف اساسی پالن کاریشماره

مامور
نمره آمر
مستقیم

دالیل آمر مستقیم در 
مورد نمره دھی خویش

١
٢
٣
۴
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٥
مجموع نمرات

حکومتداری خوب و مبارزه علیھ فساد 
اداری صرف برای مامورین ردیف (ب)

ھ٦ قق ا مر تح مؤثر و مث مدیریت  لی و  ستراتیژی م ھای ا پالن  داف و 
برنامھ ھا و پروژه ھای انکشافی مربوطھ

٧
ارایھ معلومات بھ موقع بھ ادارات دولتی، جامعھ مدنی، رسانھ ھا 
سی  عات و پالی بھ اطال سی  قانون دستر شت  با در نظردا شھروندان  و 

اداره مربوطھ
نان از ت٨ صول اطمی یت و ح قانون رعا جراآت اداری و  قانون ا یق  طب

منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ساحھ کاری مربوطھ
مجموع نمرات

حکومتداری خوب و مبارزه علیھ اھداف اساسی پالن کاری و نمراتعمومیمجموع
فساد اداری

ریاست ھای مرکزی والیتی یستگی ھا برای مامورین ردیف (ب)، (ج) و (د) : شاخص ھای ارزیابی شاسومبخش 
نمره میشود.)٢٤) نمره کھ مجموعًا (٤) شاخص بوده و ھر  شاخص حداکثر دارای (٦این بخش شامل (

شم
اره

ردی
نمره شاخص ھای ارزیابی شایستگی ھاف

مامور 
نمره 
آمر 
مستقیم

دالیل آمر مستقیم در 
مورد نمره دھی خویش

١
بریب مارھ قرار دادن  یزه،  جاد انگ بھ (ای سیدن  سیر ر مورین در م

اھداف، تغییر و تحرک و تامین ارتباطات مؤثر)

ج، 
د

اشتراک (داشتن روحیھ کار گروپی، بھھمکاری، ھماھنگی و مشارکت 
)، پیشبرد کار بصورت مشترکگذاری اطالعات و منابع

ب، ٢
ج، د

یری  صمیم گ گذاری و ت یابی، پالن سئلھ  یین(م ھدافتع صدا ، و مقا
پیش بینی منابع مورد نیاز)و ویت بندی فعالیت ھااول

ب، ٣
ج، د

(داشتن طرح ھای خالقیت و نوآوری و داشتن انگیزه برای کار بھتر 
ید و  مان و اراجد کاھش ز کار،  یر روش  بھ تغی جر  کھ من ئھ آن 

ھزینۀ انجام کار ھا و بھبود نتایج گردد)

ب، ٤
ج، د

جستجوی فعاالنھ برای یافتن روش توانایی (توجھ بھ خدمت رسانی 
)ھایی بھ منظور کمک بھ مردم
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ب، ٥
ج، د

یابی  ظارت و ارز مامورین ن جراآت  یابی ا ظارت و ارز نایی ن (توا
تحت اثر، مرور برنامھ ھا و فعالیت ھای کاری خود)

ب، ٦
ج، د

سازی  ند  سعھ و توانم کاران (تو ستان/ ھم مایي زیرد ند وراھن بل
فیت و عملکرد خود)بردن سطح ظر

مجموع نمرات
سلوک: طرزچھارمبخش 

.میشود) نمره ١٦) نمره کھ مجموعًا (٤حداکثر دارای (مورد. ھر د استرمو) ٤این بخش شامل (
شمار
نمره سلوکطرزه

مامور 
نمره آمر 

مستقیم
دالیل آمر مستقیم در 
مورد نمره دھی خویش

نحسن سلوک با ھمکاران و مراجعی١

پابندی بھ وظیفھاجراآت مسلکی و٢

حسابدھیو شفافیت٣
تحکیم قانونیت ٤

مجموع نمرات

: نتیجھ نھاییپنجمبخش 
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زشی:ھای آموپیشنھادات آمر مستقیم بھ منظور بھبود اجراآت و معرفی مامور بھ برنامھ
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
..........................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..........................................................................................

اسم آمر مستقیم:  
................................................................................

..................................... عنوان وظیفھ: 
................................................................................

............................ ....................................
امضاء: 

................................................................................

................................................................................
____         ................................  تاریخ: ____/____/

مجموع 
نمرات 

بخش 
اھداف 
اساسی 

پالن 
کاری 

وحکومتد
اری خوب 

و 
مبارزه 

علیھ 
فساد 
اداری

مجموع 
نمرات 
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بخش 

ارزیابی 
شایستگی 

ھا
مجموع 
نمرات 

بخش طرز 
سلوک

مجموع 
نمرات 
عمومی 

آمر 
مستقیم

رد     تائید    ارایھ نظرات و دالیل آمر مافوق:      
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

................................
...........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
......................................................................................
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اسم: 

............................................................................................
..........................    عنوان وظیفھ: 

............................................................................................
....................................    امضاء:  ........................

............................................................................................
.............................    تاریخ: ____/____/____            مجموع نمرات نھائی آمر 

)مافوق (                     
نظر مامور در مورد نتیجھ ارزیابی اجراآت:          اسم:  

............................................................................................
.............................................................   امضاء: 

............................................................................................
..............................................................   تاریخ: ____/____/____               

عدم قناعتقناعت     
نتیجھ نھایی ارزیابی اجراآت:             

نمره، دوام وظیفھ در قدم فعلی       ٨٤الی ٥٦نمره، ارتقاء بھ قدم باالتر      ١٠٠الی ٨٥
نمره و پائینتر، انفصال از بست٥٥
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لیکنه: قضاوتوال عنایت اهللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٢٩(

پرکیشپم 
د موخو (مقاصدو) قواعدد موخو (مقاصدو) قواعد

فهرست:

٣٩...........................................لرياوتسرهلودژنېپموخودېچقواعدهغه: مطلبمېدوه
٤٠.........................................انوونکيیبولونودمصلحتونودقواعدمقصدي: مطلبمیېدر
ترمندرولومصلحتونوداوقصددشارعدقواعدمقصدي: مطلبلورمیا٤٣...............انويیبکه
٤٣............................................انوونکيیبأصولوونوهپندقواعدمقصدي: مطلبمپن

٤٤......................................................قواعدونداېپورموخونویمکلفد: مطلبمشپ
لو سره تاو لريلو سره تاو لريمطلب: هغه قواعد چې د موخو پېژندمطلب: هغه قواعد چې د موخو پېژنددوه ېمدوه ېم

ترغيبهاومن المهالک، يرهاوتحذالمصالح والمفاسد،جهة ل إلعقورة اشاإنکر نال -۱ جلب في
١المنافع والمقاصد.

ژباه: مو د عقل له اشارې خه د مصلحتونو او مفاسدو پر لور، د هالکت خه د هغې له 
خبرداري او د منافعو او مقاصدو پر لور د هغې له هونې او ترغیب خه انکار نه کوو.

٢ال یعرف قصد المخاطب اال بلفظه وشمائله الظاهرة.-۲

ژباه: د مخاطب قصد د هغه له خبرو او ظاهري حرکاتو خه پرته نه پېژندل کېي.
ال تنکشف مقاصد القرآن و أسراره اال بقدر غزارة العلم، وصفاء القلب، وتوفر الدواعي للتدبر، -۳

٣والتجرد للطب.

او اسرار له پراخه علم، پاک زه، د تدبر د زیاتو الملونو شتون او د ان ژباه: د قرآنکریم موخې 
له وه کېدلو پرته چا ته نه رندېي.

.۱۶۲شفاء الغلیل، ١
، په ل تصرف سره.۲/۱۴۵المستصفی، ٢
.۱/۳۸۴االحیاء، ٣

ي شریعت موخې (مقاصد)اسالمد
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١العقل الغریزي لیس کافیاً في تفهیم مصالح الدین والدنیا، انما تفیدها التجربة والممارسة.-۴

زي عقل شتون بسنه نه کوي، بلکې د ژباه: د دیني او دنیاوي مصلحتونو پېژندلو لپاره یواې د غری
هغوي پېژندلو لپاره تجربې او تمرین ته اتیا ده. 

درېیم مطلب: مقصدي قواعد د مصلحتونو د ولونو بیانوونکيدرېیم مطلب: مقصدي قواعد د مصلحتونو د ولونو بیانوونکي
الضروریات فمعناها أنها البد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث اذا فقدت لم تجر مصالح -۱

ساد وتهارجٍ وفوت الحیاة، وفي األخری فوت النجاة والنعیم والرجوع الدنیا علی استقامة، بل علی ف
٢بالخسران المبین.

ژباه: د ضروریاتو مانا دا ده چې د ديني او دنیاوي مصلحتونو د سمون لپاره له هغوي خه الچاري 
ده، په داسې توه که هغوي نشت شي، دنیاوي مصلحتونه په منظم ول مخکې نه ي، بلکې پر 

د، و او د ژوند په له منه ولو بیا رارخېي او أخروي ژوند کې خالصون او نعمتونه له فسا
السه ي او کاره تاوان سره مل وي.

الحاجیات هي مفتقر الیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب الی الحرج -۲
٣والمشقة.

له کبله اتیا ده چې وهغې تنوالي د لرې کولژباه: حاجیات هغه دي چې دوي ته د پراخوالي او 
غالباً حرج او سخت ته مفضي کېي.

٤انه قد یلزم من اختالل التحسیني باطالق أو الحاجي باطالق اختالل الضروري بوجه ما.-۳

 ه د تحسیني او حاجې د مطلقېه: په باوري توژبا ه له کبله ضروري له یوه پلوه ل و
وېي.

٥ینبغي المحافظة علی الحاجي والتحسیني للضروري.-۴

ژباه: د ضروري لپاره د حاجي او تحسيني ساتنه الزمه ده.
التحسینیات: األخذ بما یلیق من محاسن  العادات وتجنب األحوال المدنسات التي تأنفها العقول -۵

٦الراجحیات.

و د هغو ناوه حالتونه خه ه کول دي ژباه: تحسینیات: د و عادتونو او صفتونو السته راول ا
چې راجح عقلونه یې بد ي.

.۲/۳۰۴مخکین مرجع، ١
.۱۸-۲/۱۷الموافقات، ٢
.۲/۲۱مخکین مرجع، ٣
.۲/۳۱مخکین مرجع، ٤
.۲/۳۲مخکین مرجع، ٥
.۲/۲۲خکین مرجع، م٦

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم
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کل مرتبة من مقاصد الشریعة في مراتبها الثالث ینضم الیها ما هو کالتتمة والتکملة، بحیث لو -۶
١فرضنا فقده لم یخل بحکمتها األصلیة.

ي او تکمیلوونکي په نامه ژباه: د اسالمي شریعت د موخو درې ونو پاوونو هر يو پسې د بشپونک
یو ه پېوسته کېي، په داسې توه چې که چېرته مو هغوي نشت اکل کو اصلي حکمت ورسره 

نه وېي.
٢کل تکملة فلها شرطٌ، وهو أن ال یعود اعتبارها علی األصل بالبطالن.-۷

أصل پر باطلولو نه ژباه: هر بشپوونکی خپل شرط لري او هغه دا چې هغې ته اعتبار ورکول به د
رارخېي.

٣ابطال األصل ابطال التکملة.-۸

ژباه: د أصل باطلولو سره بشپوونکی هم باطلېي.
٤ان الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتکمیلي.-۹

ژباه: ضروري له خپل ان پرته د حاجي او بشپوونکي لپاره أصل دی.
٥باقین باطالق.اختالل الضروري یلزم عنه اختالل ال-۱۰

ژباه: د ضروري له و سره په مطلقه توه هرومرو نور وېي.
٦الیلزم من اختالل الحاجي والتحسیني اختالل الضروري.-۱۱

ژباه: د حاجي او تحسیني له و سره ضروري نه وېي.
٧د فلیس مناسباً.جمیع أنواع المناسبات ترجع الی رعایة المقاصد، وما أنفک عن أمر مقصو-۱۲

ت کولو باندې راري او هغه ه چې له دغې مقصد اژباه: د مناسباتو ول ولونه د موخو پر مراع
خه خالي وي هغې ته مناسب نه وېل کېي.

کل مناسبة یرجع حاصلها الی رعایة مقصود ویقع ذلک المقصود في رتبة یشیر العقل الي -۱۳
٨فهو واقع في الرتبة القصوی في الظهور.حفظها وال یستغني العقالء عنها،

.۲/۲۴مخکین مرجع، ١
.۲۶/ ۲مخکین مرجع، ٢
خپله مخکين مرجع.٣
.۲/۳۱مخکی مرجع، ٤
.۲/۳۱مخکین مرجع، ٥

خپله مخکین مرجع.٦
.۱۶۵-۱۵۹شفاء الغلیل، ٧
.۱۶۳مخکین مرجع، ٨

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم



٤٢

ژباه: د هر مناسبت پاېله د یوې موخې په رعایت کولو سره رارخي او یاده موخه په داسې پوې 
کې واقع کوي چې عقل د هغې ساتنې ته هرومرو اشاره کوي، چې پوهان له دې چارې خه مستغني 

مومي.نه دي، نو داسې موخه د ظهور په لوه پو کې ای
التحسینیات هي: ما ال یرجع الی ضرورة وال الی حاجة، ولکن یقع موقع التحسین والتزيين -۱۴

للمزایا والمراتب، ورعایة أحسن المناهج في العبادات والمعامالت، والحمل علی مکارم األخالق 
١ومحاسن العادات.

ما د کال، زینت او ژباه: تحسینیات هغه دي چې د ضرورت او حاجت تر کچې نه رسېي، ا
ت کول اخوندونو په پو کې ای نیسي او په عبادتونو او راکه ورکه کې د ې کنالرې مراع

او په نېکو عادتونو او درنو اخالقو ان برابرول دي.
٢أعلی مراتب  المناسبات ما یقع في الضروریات.-۱۵

پو کې ای مومي.ژباه: د مناسباتو لوه مرتبه هغه ده چې د ضروریاتو په 
ان ما یقع في رتبة الحاجیات والتحسینیات ال یجوز الحکم بمجرده، ان لم یعتضد بشهادة -۱۶

أصل، وأما الواقع في رتبة  الضروریات، فال بد أن یؤدي الیه اجتهاد مجتهد و ان لم یشهد له أصل 
٣معین.

رو چې د بل اصل له لوري یې پر ژباه: هغه ه چې د حاجیاتو او تحسینیاتو په پو کې راي ت
 کې ي، اما هغه چې د ضروریاتو په پومالت واهي نه وي ورکل شوې، حکم پرې جواز نه لر

راي پرته د بل أصل له واه پرې، د مجتهد اجتهاد کول این دي.
٤حفظ األصول الخمسة واقع في مرتبة الضروریات فهي أقوی مراتب المصالح.-۱۷

و پنه ونو أصولو ساتنه چې د ضروریاتو په پو کې واقع کېي، د مصلحتونو د ژباه: د هغ
لو پو خه دي.

من المقاصد ما یقع في مرتبة التوسعة والتیسیر الذي ال ترهق الیه ضرورة وال تمس الیه حاجة، -۱۸
٥ولکن تستفاد به رفاهیة وسعة وسهولة.

رت ورپسې نه پېوسته کېي او نه ورته اتیا پېېي، ژباه: له موخو خه ینې داسې دي چې ضرو
خو له هغوي خه په ې اخېستنې سره د ژوندانه په چارو کې پراخوالی او آسانیتا رامنته کېي.

الشریعة قد ثبت أنها تشتمل علی مصلحة جزئیة في کل مسألة، وعلی مصلحة کلیة في -۱۹
١الجملة.

.۱۶۹مخکین مرجع، ١
.۱۶۲مخکین مرجع، ٢
.۱/۴۲۰المستصفی، ٣
.۱/۴۱۷مخکین مرجع، ٤
.۱۶۹شفاء الغلیل، ٥

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم



٤٣٤٣

ه کې چې په هره مسئله کې په جزئي مصلحت باندې او په وله کې په ژباه: شریعت دا خبره ثابت
کلي مصلحت باندې مشتمل دی.

٢المقاصد التابعة خادمةٌ للمقاصد األصلیة ومکملةٌ لها.-۲۰

ژباه: تابع موخې د أصلي موخو خدمت کوونکې او بشپوونکې دي.
قویاً لحکمته، ومستدعیاً لطلبته وادامته فهو ما کان من المقاصد التابعة مثبتاً للمقصد األصلي وم-۲۱

٣المقصود للشارع وان لم ینص علیه.

ژباه: هغه ه چې له تابع موخو خه د اصلي موخو ثابتوونکې، د هغوي د حکمتونو قوي کوونکې، 
د هغوي د غوتنو او ادامې دعوی کوونکې دي، که شارع پرې تصریح هم نه وي کي د هغه 

مقصود دي.
مطلب: مقصدي قواعد د شارع د قصد او د مصلحتونو درولو ترمن ایکه بیانويمطلب: مقصدي قواعد د شارع د قصد او د مصلحتونو درولو ترمن ایکه بیانويلورم لورم 

٤وضع الشرائع انما هو لمصالع العباد في العاجل واآلجل معاً.-۱

ژباه: د شریعتونو رامنته کېدل د بندانو د سمالسي او وروستیوو دواو مصلحتونو خوندېتوب 
لپاره دي.

٥سد، واما لجلب المصالح أولهما معاً.التکلیف کله اما لدرء المفا-۲

ژباه: تکلیف یا د فساد لرې کولو او یا د مصلحت السته راولو او یا هم د دواو لپاره وي. 
٦الطاعة أو المعصیة تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها.-۳

تاؤ لري.ژباه: د پېرو او سرغونې ستروالی د مصلحت او مفسدې د ستروالي سره
القاعدة المقررة أن الشرائع انما جيء بها لمصالح العباد فاألمر والنهي والتخییر  بینهما مراجعة -۴

٧الی حظ المکلف ومصالحه.

ژباه: دا ثابته قاعده ده چې شریعتونه د بندانو د مصلحتونو لپاره راغلي، خو دا چې کله امر، کله 
اغلې، دا هره د مکلف پر لحاظ او مصلحت باندې رخېي.نهې او کله د دواو ترمن اختیار ر

پنم مطلب: مقصدي قواعد د پنه ونو أصولو بیانوونکيپنم مطلب: مقصدي قواعد د پنه ونو أصولو بیانوونکي
٨األصول الکلیة التي جاءت الشریعة بحفظها خمسةٌ وهي: الدین والنفس والعقل والنسل والمال.-۱

.۵/۷۷الموافقات، ١
.۲/۳۰۳مخکین مرجع، ٢
.۳/۱۳۹ووره! الموافقات، ٣
.۲/۹مخکین مرجع، ٤
.۱/۳۱۸مخکین مرجع، ٥

.۲/۵۱۱مخکین مرجع، ٦
.۱/۲۳۴مخکین مرجع، ٧
.۳/۲۳۶مخکین مرجع، ٨
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٤٤

ین، نفس، عقل، نسل او ژباه: هغه کلي أصول چې شریعت د هغې ساتنې لپاره راغلی پنه دي: د
مال.
١حفظ األصول الخمسة واقع في مرتبة الضروریات فهي أقوی مراتب المصالح.-۲

ژباه: د هغو پنه ونو أصولو ساتنه چې د ضروریاتو په پو کې واقع کېي، د مصلحتونو د 
لوې پو خه دي.

٢یاع واالهدار.مقصد الشارع ثابت في المحافظة علی النفس االنسانیة من الض-۳

ژباه: د شارع مقصد د انساني ساه ک په ساتنه کې د زیان او له منه تللو  خه ثابت دی.
٣األموال والنفوس معصومة، وعصمتا تقتضي الصون عن الضیاع.-۴

ژباه: مالونه او نفسونه معصوم دي او د دوي معصومیت غوتنه کوي چې له منه تللو خه دې 
وساتل شي.

ن من عصمة  النفوس أن ال یعاقب اال جان، و ان الجنایة تثبت بالحجة، واذا انتفت الجنایة ا-۵
٤استحالت العقوبة.

ژباه: د نفس له عصمت خه دا ده ترو یې چې جنایت نه وي کی سزا نه ورکول کېي او 
جنایت په دلیل او حجت سره ثابتېي، نو کله چې جنایت نفې شو سزا هم ناشوني ده.

البضع مقصود الحفظ، فالتزاحم علیه یؤدي الی اختالط األنساب والتوثب علیه بالتشهي والتغلب -۶
٥یجلب الفساد والتقاتل.

ژباه: شرماه د ساتنې موخه ده چې باید وساتل شي، که پر هغې باندې بېروبار سره نسبونه 
لې ولکې الندې راوستل یې د وېي او د لیونیانو غوندې پرې وپ اچول او په زور سره تر خپ

فساد او وژنې المل ري.
٦األبضاع اصلها علی التحریم.-۷

ژباه: أصل په شرماوو کې حراموالی دی.
شپم مطلب: د مکلفینو موخو پورې اوند قواعدشپم مطلب: د مکلفینو موخو پورې اوند قواعد

٧قصد الشارع من المکلف أن یکون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشریع.-۱

.۱/۴۱۷المستصفی، ١
.۲۰۹غلیل، شفاء ال٢
.۲۲۹مخکین مرجع، ٣
خپله مخکین مرجع.٤
.۱۶۰مخکین مرجع، ٥
.۴۷۴المنخول، ٦
.۳/۲۳الموافقات، ٧

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم



٤٥٤٥

له مکلف خه دا ده چې د هغه موخه دې په عمل کې د شارع له هغې موخې ژباه: د شارع غوتنه
سره چې له تشریع یې لري برابره وي.

١کل قصد یخالف قصد الشارع فهو باطلٌ.-۲

ژباه: هر هغه قصد چې د شارع له قصد سره مخالف وي باطل دی.
العمل الذي یعظم أجره لعظم لیس للمکلف أن یقصد المشقة نظراً الی عظم أجرها وله أن یقصد -۳

٢مشقته من حیث هو عمل.

ژباه: مکلف لره دا نه شته چې د سختوالي قصد ددې لپاره وکي چې بدله یې ستره ده، اما کوالی 
شي د یوې کنې په توه د داسې کنې قصد وکي چې اجر یې د سختوالي له کبله ستر وي.

٣القصد غیر الشرعي هادم للقصد الشرعي.-۴

باه: غیر شرعي قصد د شرعي قصد نوونکی دی.ژ
٤األعمال بالنیات، والمقاصد واالعتقادات معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات.-۵

بشپ داتو په تصرف کې، مقاصد او عقایدژباه: کنې تر نیت پورې اه لري، نو د عباداتو او عا
اعتبار او رول لري.

اهللا، وال یوافق أمره فهو مردود علی صاحبه، وکل قاصد لم یعنه اهللا فهو کل عمل ال یراد به وجه-۶
٥مصدود من مآربه.

برابره نه وي، هغه رضا مراد نه وي او د هغه له امر سره هلالج لجژباه: هره کنه چې له هغې خه د اهللا 
 ول شوی او هر قاصد چې اهللا بېرته د خپلرتن پر لور راانه نه کهلالج لجه رو ي هغه د هغه ته

خپلو موخو او چلونو خه بند کای شوی.
٦یعتبر في متابعة النبي صلی اهللا علیه وسلم متابعته في قصده.-۷

ژباه: د نبي کریم صلی اهللا علیه وسلم په پېرو کې دا معتبره ده چې د هغه د قصد پېروي باید 
وشي.

٧من قصد مناقضة قصد الشارع عوقب بنقیض قصده.-۸

ا چې د شارع له قصد نه متضاد قصد وک، د خپل قصد مخالفه سزا به ورکوالی کېي.ژباه: چ
١قصد المکلف المصالح التي جاءت الشریعة بما یخالفها مراغمةٌ بنیةٌ لمقصود الشارع.-۹

.۲/۲۲۲مخکین مرجع، ١
خپله مخکین مرجع.٢
.۱۲۳-۳/۱۲۲مخکین مرجع، ٣
.۳/۷مخکین مرجع، ٤
.۵۶۰مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، ٥
رجع.خپله مخکین م٦
خپله مخکین مرجع.٧
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٤٦

ژباه: مکلف چې د داسې مصلحتونو قصد کوي چې شریعت یې پر مخالفت راغلی وي، په دې مانا 
ودان له خاورو سره برابروي.چې د شارع د موخو

٢النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً کانت األفعال موافقةً أو مخالفةً.-۱۰

ژباه: که کنې موافقې وي او که مخالفې، د کنو پاېلې په نظر کې نېول شرعاً مقصود دي.
عة، وکل من ناقضها فعمله کل من ابتغی في تکالیف الشریعة غیر ما شرعت له فقد ناقض الشری-۱۱

٣في المناقضة باطلٌ.

ژباه: هر وک چې په شرعي تکلیفونو کې هغه ه لوي چې شریعت د هغې لپاره نه وي راغلی، 
په باوري توه ده شریعت مات ک او هر چا چې هغه مات ک، نو کنې یې په داسې تناقض کې 

باطلې دي.
عث النفسي فال یثاب علی الفعل وال یعاقب فالعمل ال له وال ان کان الباعث الدیني مساویاً للبا-۱۲

علیه، وان کان الباعث الدیني أقوی فله أجر بمقدار ما فضل وزاد به علی الباعث النفسي، وان کان 
٤الباعث النفسي أغلب من الدیني فالعمل لیس بنافع ومفضٍ الی العقاب.

ره برابره وه، نو په کنه کې نه ثواب شته او نه سزا، ژباه: که چېرته ديني انیزه له نفسي انېزې س
په دې مانا چې کنه نه د کوونکي په ه ده او نه یې په تاوان، که چېرته دیني انیزه د نفسي په پرتله 
قوي وه، نو د همدې پرتلې د زیاتوالي په انول ورته بدله شته، خو که چېرته نفسي انیزه د دیني په 

بیا په کنه کې هې ه نه شته او داسې کنې تر سزا رسېي.پرته غالبه وه، 
اووم مطلب: هغه قواعد چې د مقصدي نظر (تعلیل) ر اکي

٥األصل في العبادات بالنسبة الی المکلف التعبد دون االلتفات الی المعاني.-۱

ې پاملرنه وشي.ژباه: نسبت مکلف شخص ته أصل په عباداتو کې بندي ده، نه دا چې ماناوو ته ی
٦األصل في العادات االلتفات الی المعاني.-۲

ژباه: أصل په عاداتو کې دا دی چې ماناوو ته یې پاملرنه وشي.
٧العمل بالظواهر علی تتبعٍ وتغالٍ، بعید عن مقصود الشارع واهمالها اسراف أیضاً.-۳

ول د شارع له مقصود خه لرې خبره ژباه: د پلنې او مبالغې په پاېله کې په ظاهرو باندې عمل ک
ده، خو همداسې پرېودل یې هم زیاتی دی.

.۵۶۱مخکین مرجع، ١
.۱۷۸- ۵/۱۷۷الموافقات، ٢
.۲۸-۳/۲۷مخکین مرجع، ٣
.۵/۳۰االحیاء، ٤
.۲/۵۱۳الموافقات، ٥
خپله مخکین مرجع.٦
.۴۲۱-۳/۴۲۰مخکین مرجع، ٧

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم
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ما یتعلق بمصالح الخلق من المناکحات والمعامالت والجنایات، والضمانات وما عدا العبادات -۴
.أما العبادات والمقدرات، فالتحکمات فیها غالبةٌ، واتباع المعنی نادر ،١فالتحکم فیها نادر

عباداتو پرته، هغه ه چې د خلکو مصلحتونو پورې اه لري، لکه نکاح انې، راکه ژباه: له
ورکه، جنایتونه او تاوانونه په یادو شېانو کې تحکم نادر دی، خو په عباداتو او مقدراتو کې تحکم 

غالب او د مانا پېروي یې نادره ده.
٢المصالح دون التحکمات الجامدة.أغلب عادات الشرع في غیر العبادات اتباع المناسبات و-۵

ژباه: له عباداتو پرته په نورو شیانو کې د شرعې غالب عادت دا دی، چې د وچ تحکم پر ای دې 
د مناسباتو او مصلحتونو پېروي وشي. 

.۲۰۳شفاء الغلیل، ١
.۲/۳۱۲المستصفی، ٢

ي شریعت موخې (مقاصد)داسالم
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تألیف: جمعی از علمای جید افغانستان 
ویراستار: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

ک القضات االمانیهک القضات االمانیهتمستمس
باب هشتمباب هشتم

در بیان دیاتدر بیان دیات

فهرست:

هشتمباب
٤٨..........................................................................................اتیدانیبدر

نهمباب
٥٦.........................................................................هاجراحتوهاشجهانیبدر

: دیت عبارت است از مالی که به عوض نفس الزم می گردد و اَرش عبارت از مالی است ٧٦٧ماده 
که به عوض مادون نفس الزم میگردد. (کافی)

اوی): دیت از شتر، دینار و درهم ادا کرده میشود. (شرح طح٧٦٨ماده 
: دیت کامل عبارت است از یکصد شتر یا یکهزار دینار یک مثقاله و یا ده هزار درهـم  ٧٦٩ماده 

وزن سبعه، یعنی ده درهم آن به وزن هفت مثقال باشد.
اختیار و انتخاب مربوط به قاتل است یعنی او میتواند از هر نوعی که از این انواع سه گانه خواسـته  

محیط السرخسی)باشد، دیت را ادا نماید. (
: هرگاه قاتل در ادای دیت شتر را قبول کند، باید تمام شتران از یک سن نباشند و بلکـه  ٧٧٠ماده 

از اسنان مختلفه پرداخته شوند.
در قتل خطا هرگاه صد شتر دیت تعیین شود، آنها را پنج قسمت کنند:

بیست شتر ماده یک ساله.-١
بیست شتر نر یک ساله.-٢
ماده دو ساله.بیست شتر-٣
بیست شتر ماده سه ساله.-٤
بیست شتر ماده چهار ساله.-٥

در قتل شبهه عمد، دیت، مغلَّظه میباشد که در آن شتر نر پرداخته نمیشود یعنی شتران دیت را بایـد  
چهار تقسیم نمایند:

القضات االمانیهتمسک 
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بیست و پنج شتر ماده یکساله.-١
بیست و پنج شتر ماده دو ساله.-٢
شتر ماده سه ساله.بیست و پنج-٣
بیست و پنج شتر ماده چهار ساله. (عالمگیریه)-٤

: دیت در قتل خطاء در قتل جاری مجرای خطا، قتل شبه عمد، در قتل بـه سـبب و در   ٧٧١ماده 
قتلی که طفل و مجنون آن را مرتکب شده باشند، بر عاقلۀ قاتل الزم می آید. (محیط برهانی)

طفال قصاص الزم نمی آید و حکم عمد و خطا در اطفال یـک سـان   : در قتل عمد، بر ا٧٧٢ماده 
است، مگر در قتل عمد اطفال، دیت از مال خود قاتل الزم میگردد. (محیط برهانی)

: هرگاه در قتل عمد، قصاص به سبب شبهه ساقط شود مانند اینکه قاتل پدر مقتول باشد، ٧٧٣ماده 
د.دیت از مال قاتل در مدت سه سال الزم می آی

هم چنان هر مالی که به سبب صلح از قصاص الزم گردد، ادای آن فی الحال از مال قاتل الزم مـی  
گردد. (هدایه)

: در جنایت عمد اگر دیت الزم شود، جنایت بر نفس باشد یا بر مادون نفـس، در ماـل   ٧٧٤ماده 
جانی الزم می آید.

عاقلۀ جانی الزم میگردد. (خالصه)در جنایت خطاء در هردو صورت و در قتل شبه عمد، دیت بر 
: دیت قتل خطا یا شبه عمد یا قتل عمدی که در آن قصاص به شبهه ساقط شده باشد، بر ٧٧٥ماده 

هر کسیکه الزم گردد، در مدت سه سال باید از وی گرفته شود و آنچه که به سبب صلح بر قاتـل  
ید آن را ادا نماید و اگر مدت مشروط الزم شود، اگر مشروط به کدام مدتی نشده باشد، فی الحال با

شده باشد، با به سر رسیدن همان مدت باید آن را بپردازد. (ذخیره)
: هرگاه ثلث دیت یا کمتر ازان الزم آید از جانی در مدت یکسال آن را بگیرند و اگـر  ٧٧٦ماده 

از دو ثلث باشـد، آن  بیشتر از آن الزم گردد، تا به دو ثلث را در سال دوم اخذ بدارند و اگر بیشتر 
را تا اتمام دیت در سال سوم تحصیل نمایند. (هدایه)

: هرگاه شخصی به قتل خطا اقرار کند، اما قضیه بعد از سپری شدن چند سال به محکمه ٧٧٧ماده 
برده شود، قاضی به ادای دیت از مال قاتل در مدت سه سال از روز حکم قاضی نه تاریخ روز قتـل  

حکم نماید. (کافی)
: دیت نفس طفل و بالغ و هم چنان دیت نفس مسلمان، ذمی و مستأمن برابر و یکسـان  ٧٧٨ماده 

است. (کافی)
: دیت زن در نفس و در مادون نفس، نصف دیت مرد است و در جنایتی که اَرش معینـی  ٧٧٩ماده 

کـه در  ندارد و در آن حکومت عدل الزم می آید، در مورد زن اختالف وجود دارد. برخی گفته اند
حکومت عدل مرد و زن برابر اند. (محیط سرخسی)

تمسک القضات االمانیه
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: نصف شدن دیت زن به قیاس آن است که زن در میراث و در شهادت بمنزلۀ نصف مرد ٧٨٠ماده 
است، بنابر آن در حکم دیت نیز نصف دیت مرد میباشد. (محیط برهانی)

رار حکومت عدل الزم می آید. : هر جنایتی که ارش معینی برای آن نباشد، تاوان آن به ق٧٨١ماده 
(حمادیه)

: در جنایت بر اعضای بدن، قاعدۀ کلی آن است که هرگاه جنس منفعت به طور کلـی و  ٧٨٢ماده 
تمامی از بین برود یا جمالی که در آدمی مقصود است به تمامی زایل شود، دیت کامل الزم میگردد. 

(هدایه)
لیه) را بدون عیبی که در اثر جنایت جانی بـه او  : معنی عدل آن است که مدعی (مجنی ع٧٨٣ماده 

رسیده است، مملوک فرض کرده و قیمت گذاری نمایند و سپس وی را با همین عیب تعیین قیمـت  
کنند، آنچه که از قیمت اول کمتر شود، همان تنقیص، حکومت عدل میباشد. یعنی اگر عشر قیمـت  

یمت نقصان شده باشد، جانی باید ربـع دیـت را   نقصان یافته باشد جانی باید عشر دیت و اگر ربع ق
بدهد. (کافی)

: هرگاه شخصی با پسر صغیر خود به وجه وراثت از مقتول در گرفتن دیت مقتول شریک ٧٨٤ماده 
باشد، پدر میتواند که تمام دیت را بگیرد، زیرا او مالک حصۀ خویش و نیز ولی پسر صغیر میباشد.

ت با صغیر شریک است، برادر صغیر و یا کاکـای وی هـم   هرگاه شخص کبیری که در گرفتن دی
باشد در صورتیکه وصی صغیر نباشد، کبیر مذکور فقط حصۀ خود را میگیرد و حصۀ صغیر را گرفته 

نمیتواند. (محیط)
: هرگاه شخصی موی سر دیگری را بتراشد و موی سر مجنی علیه دوباره پیـدا نشـود   ٧٨٥ماده 

کامل الزم میگردد، مجنی علیه مرد باشد یا زن صغیر باشد و یـا کبیـر   (نروید، برنیاید) بر وی دیت
فرق نمی کند. لکن در وقت تراشیدن فی الحال حکم به دیت نشود بلکه تا به مدت یکسال بتـأخیر  
انداخته شود، در صورتیکه مجنی علیه در همان سال بمیرد و موی سر وی برنیامده باشد، بر جـانی  

د. (ذخیره)هیچ چیزی الزم نمی آی
: در موی سینه، ساعد و ساق، حسن و جمالی تعلق ندارد، لذا از تراشیدن آن هـا هـیچ   ٧٨٦ماده 

چیزی الزم نمی آید. (جامع الرموز)
: هرگاه شخصی ابروی دیگری را بتراشد یا بکند و ابروی وی دوباره نروید، در هـردو  ٧٨٧ماده 

زم میگردد. (مبسوط)ابرو دیت کامل و در یک ابرو نصف دیت بر جانی ال
: در تراشیدن هر چهار مژگان دیت کامل، در دو مژگان باال و پائین یک چشم، نصـف  ٧٨٨ماده 

دیت و در یکی از آنها ربع دیت الزم میگردد. (محیط)
: هرگاه شخصی ریش شخص دیگری را بتراشد و ریش مجنی علیه دوباره برنیاید، بر وی ٧٨٩ماده 

(ذخیره)دیت کامل الزم میگردد. 

تمسک القضات االمانیه
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: در تراشیدن موی سر و ریش، عمد و خطا برابر است و در هردو حالت دیت الزم مـی  ٧٩٠ماده 
آید. (کافی)

: در تراشیدن نصف ریش نصف دیت الزم می آید، مشروط بر اینکه دانسته شـود کـه   ٧٩١ماده 
ومت عدل نصف است، اگر معلوم نشود که چه مقداری از ریش ضایع شده است، تاوان به قرار حک

الزم می آید. (خالصه)
: هرگاه شخصی ریش دیگری را بتراشد، سپس قسمتی از آن دوباره براید و قسمتی از آن ٧٩٢ماده 

دوباره نروید، نیز به قرار حکومت عدل بر وی تاوان الزم می گردد. (قاضیخان )
) باشد یا عبد (غالم)، : اگر بعد از تراشیدن، ریش مجنی علیه سفید براید، خواه ریش حر (آزاد٧٩٣

حکومت عدل الزم می آید. (محیط)
: در بارۀ ریش کوسه یعنی کسیکه ریش وی ناقص باشد، اختالف وجود دارد و صـحیح  ٧٩٤ماده 

آن است که اگر چند تار معدود در زنخدان وی موی باشد، از تراشیدن آن، قصاص الزم نمی آیـد و  
، تاوان آن به قرار حکومت عدل است و اگر متصل باشد، اگر موی زیاد باشد لیکن پر و متصل نباشد

دیت کامل الزم می شود.
هرگاه موی مجنی علیه به قسمی که بوده است، دوباره برآید، هیچ تاوانی الزم نمی آید لـیکن بـر   

جانی تعزیر الزم میگردد. (مبسوط)
باره نروید، به قرار : هرگاه شخصی موی سر دیگری را بتراشد و موی سر مجنی علیه دو٧٩٥ماده 

حکومت عدل بر وی تاوان الزم می آید. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی موی سر دیگری را بتراشد و موی سر مجنی علیه دوباره نروید و جـانی  ٧٩٦ماده 

بگوید که سر وی کَل بود یعنی موی سرش کمتر بود، بر جانی به قدر اقرار وی که از موی سر مجنی 
می آید.علیه دارد، دیت الزم

در تراشیدن ریش اگر جانی بگوید که مجنی علیه کوسه بود و در رخساره یی وی موی نبـود نیـز   
همین حکم است. و هم چنان در ابرو و مژگان که جانی از داشتن موی آنها انکار کند، بر وی قسم 

الزم میشود مگر اینکه مجنی علیه بر صحت دعوای خود گواه بیاورد. (محیط سرخسی)
: دیت یا حکومت عدل در تراشیدن موی وقتی الزم میگردد که موی دوباره نروید و اگر ٧٩٧ه ماد

مثل سابق بروید، هیچ تاوانی الزم نمی آید مگر بر جانی تعزیر الزم میگردد. (هدایه)
: هرگاه شخصی بر گوش شخص دیگری بزند و از اثر آن مجنی علیه کر شـده و قـوۀ   ٧٩٨ماده 

ست دهد، بر جانی دیت الزم می آید. (ظهیریه)شنوایی اش را از د
: هرگاه شخصی، ظاهر هردو گوش دیگری را خطاًء قطع کند، بر وی دیت کامـل الزم  ٧٩٩ماده 

می گردد و برای یک گوش نصف دیت است. اگر گوش مجنی علیه خشک شود و نـاقص گـردد   
تاوان آن به قرار حکومت عدل است. (محیط)

تمسک القضات االمانیه
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هردو چشم دیگری را خطاًء کور کند، بر وی دیت کامل الزم میگردد. : هرگاه شخصی ٨٠٠ماده 
برای یک چشم، نصف دیت است و برای کسیکه یک چشم داشته باشد، نیز نصف دیت الزم مـی  

آید. (ظهیریه)
: در قطع کردن پلکهای چشم کسیکه مژگان نداشته باشد، تاوان به قرار حکومت عـدل  ٨٠١ماده 
است.

شخص دیگری را تلف کند و شخص دیگری پلکهای او را از بین ببرد، بـر  هرگاه شخصی مژگان 
جانی مژگان تمام دیت و بر جانی پلکهای چشم، تاوان به قرار حکومت عدل الزم می آید. (محیط)

: هرگاه شخصی پلکهای چشم دیگری را با پوست چشم، قطع کند، بر جانی دیت واحد ٨٠٢ماده 
الزم می آید. (هدایه)

: در قطع کردن تمام بینی، کمال دیت الزم می آید و در قطع کردن قصبه یی بینـی نیـز   ٨٠٣ماده 
همین حکم است و بر جانی قصاص الزم نمی آید.

در قطع کردن نرمه یی بینی نیز کمال دیت است. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی بر بینی شخص دیگری ضربه وارد نماید که مجنی علیه از بینـی خـود   ٨٠٤ماده 

فس کرده نتواند بلکه از دهانش تنفس نماید، حکومت عدل الزم می آید. (ذخیره)تن
: در شکستاندن بینی حکومت عدل الزم می آید. (ظهیری)٨٠٥ماده 
: در قطع هردو لب دیت کامل و در قطع یک لب نصف دیت الزم میگردد لب پـایین و  ٨٠٦ماده 

لب باال در دیت برابر اند. (محیط)
شکستاندن هر دندانی نصف عشر دیت الزم می آید و همه یی دندان ها درین حکم : در ٨٠٧ماده 

برابر اند. (مبسوط)
: در اعضای بدن آدمی هیچ عضوی نیست که ارش کل آن بیشتر از دیت نفـس باشـد،   ٨٠٨ماده 

مگر دندان ها. (خزانۀ المفتین)
هزار درهم میباشد و اگر سی : زیرا اگر بیست و هشت دندان باشند، ارش آن ها چهارده٨٠٩ماده 

دندان باشند، ارش آنها پانزده هزار درهم الزم می آید. (ظهیریه)
: هرگاه شخصی دندان دیگری را بر کند و دندان مجنی علیه دوباره برآیـد، ارش آن از  ٨١٠ماده 

جانی ساقط میگردد. (جوهره نیَّره)
ارش آن بر ذمه یی جانی بـاقی مـی مانـد.    : اگر دندان مجنی علیه، سیاه و فاسد برآید، ٨١١ماده 

(محیط)
: هرگاه شخصی بر دندان شخص دیگری ضربه وارد کند که دندان مجنی علیه متحـرک  ٨١٢ماده 

شود حکم به تأخیر انداخته شود پس اگر دندان وی سرخ شود، دیت دندان بر جانی الزم می گـردد  
اگر سیاه شود و نیفتد، در صورتی که منفعت و اگر دندان وی زرد شود، هیچ چیزی الزم نمی آید و

جویدن و خائیدن آن از بین رفته باشد، دیت دندان الزم می آید و اگر منفعت جویدن و خائیـدن آن  
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باقی مانده باشد، دیده شود، اگر از دندان های باشد که مردم آن را می بینند و جمال آن از بین رفته 
اگر ازان قبیل نباشد، هیچ چیزی الزم نمی آید. (قاضیخان )باشد نیز دیت دندان الزم می گردد و

: هرگاه شخصی دندان دیگری را برکند و مجنی علیه دندان خود را واپس بر جایش قرار ٨١٣ماده 
دهد و گوشت بر دندان وی بروید، بر جانی دیت دندان الزم میگردد. (کافی)

: در قطع زبان دیت کامل واجب می شود.٨١٤ماده 
گاه شخصی قسمتی از زبان دیگری را قطع کند، در صورتیکه مجنی علیه از سخن گفتن باز مانده هر

باشد، بر جانی دیت کامل الزم می گردد، اگر در گفتن بعضی از حروف قادر باشد، درین صورت بر 
عدد حروف تهجی تقسیم میشود، هر قدر حروفی را که ادا کرده بتواند به اندازه یی آن حـروف از  

دیت کاهش می یابد و باقی آن از جانی گرفته می شود. (کافی و محیط)
: هرگاه شخصی زبان طفلی را قطع کند، اگر آن طفل قبل از قطـع آواز مـی کشـید،    ٨١٥ماده 

حکومت عدل الزم میگردد و اگر قبل از قطع تکلم میکرد، دیت کامل الزم می شود. (شرح جـامع  
صغیر)
، تاوان به قرار حکومت عدل الزم می آید. (محیط): در قطع زبان گنگ٨١٦ماده 
: در قطع هردو زنخ و االشه، دیت کامل و در یک االشه نصف دیت الزم مـی گـردد.   ٨١٧ماده 

(المحیط)
: هرگاه شخصی هردو دست دیگری را خطاًء قطع کند، تمام دیت و اگر یکی را قطـع  ٨١٨ماده 

ا بر دست چپ فضیلتی نیست (هر دو در دیت کند، نصف دیت بر وی الزم میگردد دست راست ر
برابرند)، گرچه قوت دست راست از دست چپ بیشتر است. (ذخیره)

: در هر یک از انگشتان دست و پای، دهم حصۀ دیت الزم می آید و همه یی انگشت ها ٨١٩ماده 
در دیت برابر اند.

نگشت و هر انگشتی کـه  هر انگشتی که سه مفصل داشته باشد، در قطع یک مفصل آن ثلث دیت ا
دو مفصل داشته باشد، در قطع یک مفصل نصف دیت انگشت الزم می آید. (هدایه)

: در قطع انگشت زاید، به قرار حکومت عدل تاوان الزم می آید. (جوهرۀ نیره)٨٢٠ماده 
: در قطع دست شل، به قرار حکومت عدل تاوان الزم می آید. (محیط)٨٢١ماده 
صی بر دست کسی ضربه وارد کند که از اثر آن دست مجنی علیه شل شود، : هرگاه شخ٨٢٢ماده 

بر وی دیت کامل دست الزم می آید. (خزانۀ المفتین)
: هرگاه شخصی انگشت کسی را از مفصل اعلی قطع کند و از اثر آن بـاقی انگشـت   ٨٢٣ماده 

ل اعلی دیت الزم می مجنی علیه یا تمام دست وی شل شود، بر جانی قصاص الزم نمی آید و در مفص
گردد، و برای باقی نقصانی که به بار آمده است، حکومت عدل الزم می گردد.

هم چنان در شکستن بند دست و ساعد، بقرار حکومت عدل تاوان الزم می آید. (ذخیره)
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: و در قطع دست از نصف ساعد دیت دست و برای آن مقداری که مابین کف تا سـاعد  ٨٢٤ماده 
عدل الزم می آید.است، حکومت 

اگر دست تا آرنج قطع شود، دیت دست و برای زیادت آن حکومت عدل الزم می گردد. (مبسوط)
: در قطع سر انگشت تاوان به قرار حکومت عدل است.٨٢٥ماده 

در قطع ناخن اگر دوباره مثل سابق بروید هیچ چیزی الزم نمی گردد و اگر دوباره نروید تـاوان آن  
عدل میباشد. اگر عیب دار بروید نیز تاوان آن به قرار حکومت عدل است کمتر از به قرار حکومت 

صورت اول. (خزانۀ المفتین)
: در تارهای قبرغه و چنبر گردن، تاوان به قرار حکومت عدل الزم می آید. (ذخیره)٨٢٦ماده 
قطـع سـر   : در قطع هردو پستان مرد تاوان به قرار حکومت عدل است و هم چنان در ٨٢٧ماده 

هردو پستان مرد نیز تاوان به قرار حکومت عدل میباشد اما کمتر از صورت اول. (ظهیریه)
: در قطع یک پستان مرد نصف آن (نیم آنچه که در قطع دو پستانش الزم میشـود) بـر   ٨٢٨ماده 

جانی الزم میگردد. (ظهیریه)
ای زن دیت کامل و در قطـع  : در قطع هردو پستان زن و نیز در قطع هردو سر پستان ه٨٢٩ماده 

یکی از آنها نصف دیت الزم میگردد.
در قطع پستان قصاص الزم نمی آید و پستان صغیره و کبیره برابر است. (ظهیریه)

: هرگاه شخصی بر پشت شخصی دیگری ضربه وارد کند که از آن منفعت جماع فـوت  ٨٣٠ماده 
الزم می گردد. (ظهیریه)میشود یا مجنی علیه کوژ پشت گردد، بر جانی دیت کامل

: اگر در صورت مذکور، مجنی علیه از جماع باز نماند و کوژ پشت نگردد ولـی اثـر   ٨٣١ماده 
جراحت باقی بماند، تاوان به قرار حکومت عدل الزم می آید. (محیط)

: اگر اثر جراحت هم باقی نماند، اجرت طبیب الزم می گردد. (خزانۀ المفتین)٨٣٢ماده 
هرگاه شخصی سینه یی زنی را بشکند و منی از آن قطع شود، بر جانی دیت کامل الزم : ٨٣٣ماده 

میگردد. (ذخیره)
: در قطع ذکر (الت تناسلی مرد) دیت کامل و در قطع ذکر شخصی که خصـی (خایـه   ٨٣٤ماده 

کشیده) باشد، خواه ذکر وی حرکت کند یا نکند و قادر به وطی باشد یا نباشد و هم چنان در قطـع  
ذکر عنین (کسیکه جماع کرده نمیتواند) حکومت عدل الزم میگردد. (ذخیره)

: در قطع حشفه (ختنه گاه ذکر) نیز دیت کامل الزم می آید. (محیط)٨٣٥ماده 
: در انثیین (خصیه ها) دیت کامل الزم می آید. (محیط)٨٣٦ماده 
ـ  ٨٣٧ماده  اًء قطـع کنـد، در   : هرگاه شخصی ذکر و دو خایه یی مرد صحیح و سـالمی را خط

صورتیکه اول ذکر را قطع کند وبعد ازان خایه ها را، بر وی دو دیت الزم می آید و اگر اول خایـه  
های مجنی علیه را قطع کند و بعد ازان ذکر وی را درین صورت برای قطع خایه ها دیـت و بـرای   

ذکر، تاوان به قرار حکومت عدل، الزم می گردد.
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یک دفعه قطع کند نیز بر وی دو دیت الزم می آید. (ذخیره)اگر ذکر و انثیین را به
: در قطع یک خایه، مشروط بر اینکه از آن انقطاع منی حادث شده باشد و جـانی هـم   ٨٣٨ماده 

بدان اقرار نماید، دیت (کامل) الزم می گردد. (خزانۀ المفتین)
یک سرین نصف دیـت الزم  : در  قطع هردو سرین که خطاًء باشد دیت کامل و در قطع ٨٣٩ماده 

می گردد. (محیط)
: هرگاه شخصی با نیزه به شکم شخص دیگری بزند که از اثر آن طعام در شکم مجنـی  ٨٤٠ماده 

علیه قرار نگیرد، بر جانی دیت (کامل) الزم می شود. (خالصه)
نگیرد، : هرگاه شخصی با نیزه در مقعد دیگری بزند که از اثر آن طعام در شکم وی قرار ٨٤١ماده 

بر جانی دیت کامل الزم می گردد و همین حکم است در صورتیکه ضرب جانی سبب سلسل بـول  
مجنی علیه شود، یعنی دیت کامل الزم می گردد. (فتاوای قاضیخان )

: هرگاه شخصی فرج زنی را قطع کند که موجب سلسل بول او شود، بر جـانی دیـت   ٨٤٢ماده 
(کامل) الزم میشود. (خالصه)

: هرگاه شخصی فرج زنی را قطع نماید و مجنی علیها قابل جماع باقی نماند، بر جـانی  ٨٤٣ماده 
دیت (کامل) الزم می آید. (خزانة المفتین)

: هرگاه شخصی زنی را بزند که مجنی علیها مستحاضه (زنی که همیشـه خـون ببینـد)    ٨٤٤ماده 
زی الزم نمـی شـود و اال دیـت    گردد، یکسال انتظار بکشند اگر به حالت اصلی باز آید، هیچ چی

(کامل) الزم می گردد.
در مسألۀ سلسل بود نیز یکسال باید انتظار برده شود. در مسألۀ نیزه زدن بر شکم که طعـام در آن   

قرار نگیرد، انتظار برده نمی شود. (محیط)
خود : هرگاه شخصی زنی را مفضاۀ کند یعنی هردو راه وی را یکی کند، طوری که بول ٨٤٥ماده 

را نگهداشته نتواند، بر جانی دیت (کامل) واجب میشود، اگر ضبط بول را میتوانسـت، حکـم آن   
همچون حکم زخم جایفه است که بر جانی ثلث دیت الزم  می آید. (قاضیخان )

: هرگاه شخصی بر سرین شخص دیگری ضربه وارد نماید که از اثر آن به مجنـی علیـه   ٨٤٦ماده 
ری که نتواند بول خود را نگهدارد، بر جانی دیت (کامل) الزم می گردد. سلسل بول حادث شود طو

(محیط برهانی)
: هرگاه مردی با دختر صغیره یی که قابل جماع نباشد، مجامعت نماید و مجنی علیهـا از  ٨٤٧ماده 

اثر آن بمیرد، اگر زن اجنبی باشد، بر عاقله یی مرد، دیت وی الزم میگردد و اگر منکوحه یی جـانی 
باشد، دیت بر عاقله یی جانی و مهر مجنی علیها بر خود وی، الزم میگردد. (خالصه)

: هرگاه مردی زن بیگانه یی را صدمه وارد کند که او بیفتد و بکارتش زایل گردد، بر آن ٨٤٨ماده 
مرد مهر مثل زن و جزای تعزیری الزم میگردد. (محیط)
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گرفته باشد، دیت کامل و در قطع یک پای نصف : در قطع هردو پای که خطاًء صورت ٨٤٩ماده 
دیت الزم می گردد. (محیط)

: هرگاه شخصی پای شخص دیگری را از نصف ساق خطاًء قطع نماید، بر قطع کننـده  ٨٥٠ماده 
دیت پای وی و تاوان آنچه که زیاده از قدم قطع نموده است بقرار حکومت عدل الزم مـی گـردد.   

(ذخیره)
ی که ناقص و کج باشد، بقرار حکومت عدل تاوان الزم می آید. (قاضیخان ): در قطع پا٨٥١ماده 
: هرگاه شخصی ران پای شخص دیگری را بشکند، بعداً ران پای مجنی علیـه بصـورت   ٨٥٢ماده 

صحیح و راست جور شود، بر وی هیچ چیزی الزم نمی آید. (محیط)
ن، نشستن، حرکـت کـردن، و   : در دست و پای طفل صغیر که پیش از ضرب راه رفت٨٥٣ماده 

دست و پا را جنبش دادن نتواند، به قرار حکومت عدل تاوان الزم می آید و اگـر حرکـت کـرده    
میتوانست برای هردو (دو دست، دو پای) دیت کامل الزم می گردد. (سراج الوهاج)

ابـد  : هرگاه شخص دیگری را صد تازیانه بزند و آن شخص از ضرب نود تازیانه صحت ی٨٥٤ماده 
و از ضرب ده تازیانه هالک شود (بمیرد) درین صورت بر جانی یک دیت الزم می گردد و هم عوض 

نود تازیانه هیچ چیزی الزم نمی آید.
هرگاه شخصی دیگری را صد تازیانه بزند و جراحت التیام یابد و اثر آن باقی بماند تاوان بـه قـرار   

حکومت عدل الزم می شود. (کافی)
باب نهمباب نهم

ان شجه ها و جراحت هاان شجه ها و جراحت هادر بیدر بی
: زخمی که در قسمت سر و صورت انسان واقع شود، آن را شجه گویند و زخمی که در ٨٥٥ماده 

سایر قسمت های بدن انسان برسد آن را جراحت خوانند. (منح الغفار)
: شجه ها بر ده قسم اند:٨٥٦ماده 

نیاید.خارصه: زخمی که بر پوست خراش واقع شود و خون از آن بر-١
دامعه: آنکه خون نیز ظاهر شود لیکن سیالن نکند، مثل اشک در چشم که فرو نریزد.-٢
دامیه: آنکه از آن خون سیالن کند.-٣
باضعه: آنکه پوست را قطع کند.-٤
متالحمه: زخمی که پوست را قطع کند و تا به گوشت برسد.-٥
ت نازکی در میان گوشت و استخوان سمحاق: زخمی که از گوشت گذشته تا سمحاق که پوس-٦

است برسد.
موضحه: زخمی که استخوان را ظاهر و آشکار سازد.-٧
هاشمه: عبارت است از زخمی که استخوان را بشکند.-٨
منقِّلَه: آنکه استخوان را بشکند و از جای آن بیجای کند.-٩
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بی است که در آن دماغ و مغز سر جـای  آمه: آن زخمی که تا اُم دماغ برسد و اُم دماغ حجا-١٠
دارد. (هدایه)

: و یازدهم جایفه را نیز بر آن ها افزوده اند.٨٥٧ماده 
جایفه آن است که از پوست گذر کرده تا دماغ برسد، امام محمد (رح) آن را در اقسام شجه شمار 

السرخسی)نکرده است، زیرا که انسان از زخم جایفه یی دماغ زنده نمی ماند. (محیط 
: محل شجه سر و صورت است تا زنخدان و زیر زنخدان شجه موضع نمی باشد. (خزانۀ ٨٥٨ماده 

المفتین)
: جای مخصوص زخم آمه سر و صرت است که به اُم دماغ برسد. (محیط)٨٥٩ماده 

مـی آیـد.   : هرگاه شجه التیام یابد و هیچ اثری ازان به جای نماند، تاوانی در آن الزم ن٨٦٠ماده  
(ذخیره)

: در شجه یی موضحه اگر عمداً بوده باشد، قصاص الزم می گردد. (التبیین)٨٦١ماده 
: غیر از موضحه در دیگر اقسام شجه اگر کمتر از موضحه باشد، قصاص الزم می آیـد.  ٨٦٢ماده 

(التبیین و محیط)
صـورت گرفتـه باشـد،    : در شجه یی که زیاد تر از حد موضحه باشد گرچه عمداً هم ٨٦٣ماده 

قصاص الزم نمی آید باالتفاق. (جوهرۀ نیَّره)
: در آنچه که کمتر از حد موضحه باشد در صورت خطا تاوان آن به قرار حکومت عدل ٨٦٤ماده 

الزم می آید. (جوهره نیره)
: از اقسام شجه هر آن چه که موجب آن قصاص نباشد، عمد و خطا در آن برابر اسـت،  ٨٦٥ماده 
اوان آن چه که در عمد الزم می آید در خطا نیز همان الزم می شود. (محیط)یعنی ت
: در شجه یی موضحه اگر خطا باشد، نصف عشر دیت در هاشمه عشر دیت، در منقلـه  ٨٦٦ماده 

عشر و نصف دیت و در آمه و جایفه ثلث دیت الزم می شود. در صورتیکه زخم جایفه نفوذ کنـد و  
دیت الزم می گردد. (هدایه)دو جایفه شود، دو ثلث

: هرگاه شخصی بر دیگری شجه یی منقله یی وارد کند و مجنی علیه صحت یاب شـود،  ٨٦٧ماده 
در صورتیکه بعد از صحت یابی وی اثری قلیلی هم از جراحت باقی بماند، دیت منقله بر جـانی الزم  

می گردد. (محیط)
قدار شجه در همان موضعی که شجه رسـیده  : از شجه یی موضحه موافق طول و عرض م٨٦٨ماده 

باشد از اول و آخر و وسط یا جانب سر، قصاص گرفته میشود. (ذخیره)
: اگر شجه به تمام پیشانی مجروح رسیده باشد و آن مقدار به همه پیشانی جارح نرسـد،  ٨٦٩ماده 

ول شجه یی خـویش از  یعنی پیشانی جارح کالن باشد، مجروح اختیار دارد بین اینکه به اندازه یی ط
هر طرف سر جانی که خواسته باشد، قصاص بگیرد یا ارش شجه یی خود را از جانی اخذ بدارد.

تمسک القضات االمانیه
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اگر مقدار شجۀ مجروح بیشتر از پیشانی جارح بوده باشد، درین صورت نیز مجروح اختیار دارد که 
از جارح استیفای قصـاص  ارش شجه یی خود را بگیرد یا به اندازۀ زخم پیشانی خود نه بیشتر از آن، 

نماید. (محیط)
: هرگاه شخصی بر ابروی دیگری خطاًء شجه یی وارد نماید که از اثر آن موی آن بیفتـد  ٨٧٠ماده 

و دوباره برنیاید، بر جارح نصف دیت به عوض ابروی مجنی علیه الزم می گردد و ارش شجه، داخل 
دیت ابروی مجروح میشود. (سراج وهاج)

ر از اثر رسیدن شجه، قوت شنوایی یا قوت بینایی یا قوت سخن گفتن مجنـی علیـه   : اگ٨٧١ماده 
زایل شده و از بین برود، دیت آن با ارش موضحه الزم می شود. (هدایه)

: هرگاه شخصی دیگری را شجۀ موضحه یی بزند که عقل مجنی علیه زایل شود یا مـوی  ٨٧٢ماده 
ر زایل شدن عقل و موی، ارش موضحه داخل دیت میشـود و  تمام سر وی بریزد و دوباره بر نیاید، د

در دیگر دیات داخل نمیشود.
اگر مقداری از موی سر مجنی علیه دوباره برآید، بر جانی ارش موضحه الزم می آید و نقصان موی 

در آن داخل میباشد.
اگر موی سر مجنی علیه به شکل سابق برآید، هیچ چیزی الزم نمی شود. (جوهرۀ نیره)

: هرگاه شخصی دیگری را شجه یی موضحه یی بزند و از اثر آن شجه هردو چشم مجنی ٨٧٣ماده 
علیه ضایع شود، برای هردو قصاص نیست و بر هردو دیت الزم می آید. (کافی)

: موضحه یی اَصلَع یعنی کسیکه در سر وی موی نباشد از موضحۀ غیر اصلع کمتر است ٨٧٤ماده 
آن کمتر میباشد.لذا ارش آن از اَرش غیر

در شجه یی هاشمه اَصلَع و غیر اَصلَع، برابر و یکسان هستند. (واقعات الناطقی)
: هرگاه شخص عمداً دیگری را که به سبب کالن سالی در سرش موی نباشد شجه یـی  ٨٧٥ماده 

موضحه یی وارد نماید، بر جارح قصاص الزم نمی آید و اَرش بر وی الزم میشود و اگر جـارح بـر   
دادن قصاص راضی باشد، قصاص جواز ندارد. اگر جارح اصلع باشد، بر وی قصاص الزم می شود. 

(محیط السرخسی)
: در هر جراحتی که در ناحیۀ سر و صورت نباشد، تاوان آن به قرار حکومت عدل است، ٨٧٦ماده 

ر هیچ اثری از خواه استخوان برآید یا بشکند و این در صورتی است که اثر جراحت باقی بماند و اگ
جراحت به جای نماند، هیچ گونه ضمانی الزم نمی آید. (محیط السرخسی)

: هرگاه شخصی دیگری را صد تازیانه بزند و جراحت مجنی علیه التیام یا بد و اثـری از  ٨٧٧ماده 
آن باقی نماند، تاوان به قرار حکومت عدل بر جانی الزم میشود. (کافی)

ت که تا جوف بدن برسد، مثل شکم، پشت، سینه، گردن و زیر گلو.: جایفه جراحتی اس٨٧٨ماده 
اگر تا به جوف نرسد، جایفه پنداشته نمی شود.

تمسک القضات االمانیه
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هر جراحتی که در دست، پای، ران و دهن واقع شود، جایفه نیست، و اگر جراحت از اُنثََیین و ذَکَر 
تا جوف بدن برسد، جایفه میباشد. (سراج وهاج)

با نیزه در گوش شخصی دیگری بزند که از گوش دیگرش برآید، به قرار : هرگاه شخصی٨٧٩ماده 
حکومت عدل بر وی تاوان الزم می گردد.

اگر با نیزه در دهان مجنی علیه بزند که از دماغ (بینی) وی برآید، برای دهان تا دماغ (بینی) تـاوان  
اگر با نیزه در چشم مجنی علیه به قرار حکومت عدل و از دماغ (بینی) تا باال ثلث دیت الزم میشود. 

بزند که از طرف گردن وی برآید، برای چشم، نصف دیت و برای بـاقی جراحـت تـاوان بقـرار     
حکومت عدل الزم میشود و اگر از دماغ باال نفوذ کند، برای چشم، نصف دیـت و از چشـم تـا    

وذ کرده باشـد، ثلـث   رسیدن به دماغ، تاوان به قرار حکومت عدل و از دماغ تا جای که به باال نف
دیت الزم میشود. (محیط سرخسی)

: در هیچ جراحتی غیر از جایفه، اَرشی معینه یی نیست.٨٨٠ماده 
در هیچ جراحتی پیش از صحت یافتن مجروح، قصاص بر جانی الزم نمی آید و نیز پیش از صـحت  

یابی مجروح، حکم اَرش بر جانی صدور نمی یابد. (محیط برهانی)

هتمسک القضات االمانی
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حشمت ابوستیت - تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری  
ترجمه :دکتورعبداهللا "عطائی"

مصادر قانونمصادر قانون
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::نظریه کالسیک: فرق میان حق مکتسب و امیدنظریه کالسیک: فرق میان حق مکتسب و امید
بسیاری از فقهاء و قضات به آن باوراند که باید میان حقوق مکتسبه و تنها " امید "، فرق گذاشت، 
و در صورتیکه قانون در حدود حقوق مکتسبه تغییری آورده بود، قانون قدیم مورد تطبیق اسـت، و  

غییر تنها امیدواری شخص را برای بدست آوردن حقی نابود میکرد قانون جدید مورد تطبیق قرار اگر ت
میگیرد.

حق مکتسب چیست، و تنها امید به چه معنا است ؟
تعریف صحیح و جامعی را ،اگرچه باید اعتراف کرد که تا کنون کسی از حق مکتسب و امید مطلق

با آنهم گفته میشود که حق مکتسب عبـارت از  ١ق باشد.بدست نداده است که در همه احوال منطب
از آن با اقامه دعوی ویا دفـع دعـوی   دمنفعت مالی است که در ذمه شخص وارد گردیده که میتوان

اله که جزئیات آن بعداً خواهد آمد نوشته است " من بزرگترین فقیه را چلنج میدهم اگر بتواند حق استاد فاریل دی لومییر در مق-١
مکتسب و مجرد امید را تعریف کند  و استاد پاالنیول در پاسخ این چلنج گفته است هیچ کس این چلنج را نمی پذیرد. زیرا تقسیم 

حق مکتسب و مجرد امید اصالً تقسیم فاسدی است ". 

مصادر قانون
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آن آرزوئی است که شخص  خود درسر پرورانده و تحقق و عدم تحقـق  ،اما مجرد امید١دفاع کند.
یکسان است. ،آن در خارج از آرزو

وان مثال :به عن
وصیت :وصیت :--١١

قـانونی موصی،مرگازپسوکرد،وصیتکسیبهراخودمال-ثلث–اگر شخصی یک سوم 
نمـی تطبیقوصیتبرقانوناینرسانید،–ربع–چهارمیکبهراوصیتنهاییحدکهشدصادر
آسیبوصیموفاتازپسمالثلثیکدررالهموصیمکتسبحقجدیدقانونسریانزیراشود،

اند.  رسمی
اما اگر قانون جدید قبل از وفات موصی صادر شود، ولو پس از انجام وصیت هم باشد، این قانون بر 
وصیت انجام شده تطبیق می شود، زیرا موصی له هنگام صدور قانون و در حیات موصـی حقـی را   

را که موصی له بـه  کسب نکرده، و موصی میتواند در وصیت خود تجدیدنظر کند، و منتهای چیزی 
دست آورده است " تنها امیدی " است که موصی به  از آن او باشد.

لهذا قانون فقط حق مکتسب را مورد حمایت قرار داده و به " تنها امید " اعتنائی نکرده است، پـس  
،قانون جدید در حاالتی که موصی له تنها امیدی برای بدست آوردن" موصی به" به سر داشته باشـد 

تنزل می یابد.  مال موصی د تطبیق قرار گرفته و وصیت در حدود ربع مور
تغییر حد اعالی فائده :تغییر حد اعالی فائده :--٢٢

% تعیین کرده است. اگر شرکتی برای دادن قرض تشکیل گردیـده،  ٨قانون حد اعالی فائده را در 
فائـده   و بر اساس  تعیین همین مقدار از فائده قرضهایی را داده باشد، سپس قانون جدیدی حد اعالی 

% که شرکت قبالً به دست آورده است مورد تطبیـق  ٨% کاهش دهد، این قانون بر فوائد ٧را به 
قرار نمیگیرد، زیرا این حدود از فائده از حقوق مکتسبه شرکت گردیده است، اما قانون جدیـد بـر   

راض بر این قرضه هائیکه پس از نفاذ قانون منعقد می شود مورد تطبیق قرار میگیرد. و شرکت حق اعت
% تشکیل ٨کاهش را ندارد، و نمیتواند استدالل  کند که شرکت در سایه قانون قدیم و تصور فائده 

% را به عنوان حق مکتسب فراهم ٨شده است. زیرا تکوین شرکت در سایه قانون قدیم مقدار فایدۀ 
وده است. و این هم % ب٨نمیکند، بلکه آنچه وجود داشته " تنها امیدی " برای بدست آوردن فائده  

معلوم است که " تنها امید " برای بدست آوردن چیزی مانع تطبیق قانون جدید بـر چنـین شـرکتی    
% برساند .٧نمیشود، پس در نتیجه نمیتواند حد اعالی فائده خود را به بیش از 

فقیه زاشیری گفته است " حق مکتسب حقی است که قابل نقض نیست و فقیه دیمولومب در تعریف این حق گفته است حق -١
مکتسب آن نوع حقی است که ثابت گردیده و هیچ کس نمیتواند آن را از صاحبش سلب کند."

مصادر قانون
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تغییر مدت مرور زمان :تغییر مدت مرور زمان :--٣٣
ی " به مدت پانزده سال بـر آن کسیکه به نیت تملک مال غیر " شخص دیگر:قانون تصریح میکند

دست گذاشته باشد، به حکم مرور زمان مالک آن می شود. مال
پس اگر شخصی به مدت پانزده سال مال دیگری را به نیت مالک شدن در تصرف خود داشته؛ سپس 
قانون جدیدی صادر شد که مدت مرور زمان را تا بیست سال تمدید کرد، این قانون جدید بر حالتی  

در صدد آن هستیم تطبیق نمیشـــود، زیرا کســیکه ذوالید اســت " صاحب دسـت "  که 
حق ملکیت بر مال را قبل از صدور قانون بدست آورده است، و قانون جدید حقوق مکتسبه را تغییر 

داده نمیتواند.  
ا قانون جدید مورد تطبیق اسـت، زیـر  ،اما اگر قانون جدید پس از گذشت دوازده سال صادر شود

جز  امیـدی بـرای   ،ذوالید تا هنگام صدور قانون  حقی را کسب نکرده و تصرف آن در ملک غیر
مالک شدن آن نبوده است، و قانون برای امیدهای یک جانبه اهتمامی نمیکند و برای مالـک شـدن   

١چنین مالی به شیوه مرور زمان گذشت بیست سال شرط است.

در احکام :در احکام :اعتراضاعتراضاکم و اکم و قوانین متعلق به اختصاص اجراءات محقوانین متعلق به اختصاص اجراءات مح--٤٤
ـ  از یدر آنچه متعلق به اختصاص محاکم است قانون جدید تطبیق می شود، زیرا موضوعات اختصاص

مسائل مرتبط به نظام عمومی است، از این جهت اگر دعوایی در پیشگاه محکمه جریان داشت، و در 
گردید، صالحیت رسیدگی اثنای آن اختصاص رسیدگی به آن از این محکمه به محکمه دیگری منتقل 

به چنین دعوایی از آن محکمه جدید است، اگرچه دعوی وفق قانون قدیم هم به راه افتاده باشد.
ماهیتاما نسبت به اجراءات دادخواست، چه دعوی، و چه هم دفع دعوی، اگر قانون جدید اصل و 

محاکم قوانین متعلق به شـیوه  همین قانون جدید مورد تطبیق قرار میگیرد. لهذا ،حق را تغییر نمیداد
حق دانسـته قـانون   ماهیتدر احکام و میعاد زمانی آن را سبب مرتبط به اصل و اعتراضهای ایراد 

جدید را مورد تطبیق نمیدانند،  اما قوانین جدید متعلق به اجراءات دعوی از حیث تحقیـق و شـیوه   
از وقت صدور آن قابل تطبیق است.  حق نمیباشدماهیتجائیکه مرتبط به آنهای تنفیذ احکام، از

گفتنی است که در مورد دعاوی دائر شده در پیشگاه محکمه، باید میان اجراءاتی که قبل از صـدور  
انجام میشود فرق گذاشت، زیرا جدید قانون جدید انجام گردیده و اجراءاتی که پس از صدور قانون 

یده وفق قانون قدیم درست بوده و قانون قدیم صدور قانون جدید، انجام گرداز همه اجراءاتیکه قبل 
اثر خود را ابقاء میکند.  

در چنین حاالتی نحوه تطبیق قانون جدید بر قضایای دائـر در پیشـگاه   ،گذشته از آنکه قانون گذار
محاکم را در نص قانون وارد میکند.  

پنج سال کاهش میداد قول راجح آن است که اما اگر قانون جدید مدت ذوالیدی را کمتر میکرد، مثل آنکه پانزده سال را به-١
قانون جدید مورد تطبیق قرار میگیرد، مگر آنکه مدت باقی مانده وفق قانون قدیم کمتر از مدت قانون جدید باشد، که در این 

صورت مروز زمان وفق قانون قدیم در نظرگرفته می شود. و نص قانون مدنی جدید ماده هشتم آن بر همین مبنی است. 
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عقود :عقود :--٥٥
است، و در غیر آن صورت قانون از عقد از حیث زمان تابع قانونی است که در سایه آن منعقد شده 

حیث شروط صحت انعقاد عقد و از حیث شکل و از حیث شیوه اثبات، و از حیث آثار دارای اثـر  
رجعی میگردد.  

پس اگر قانونی صادر شود که ثبت را رکنی از ارکان عقد بداند، چنین قانونی بر عقـدهای کـه در   
بـدون –عرفیعقدوفق" هبۀدارد. و اگر عقد " سایه قانون قدیم درست منعقد شده است تأثیری ن

ت تحریر شده بود، سپس قانون جدیدی صادر شد که شکلی و رسمی بودن عقد هبـه را ایجـاب   ثب
صدور قانون انجام گردیده است قابل تطبیـق نمیباشـد،   از میکرد، قانون جدید بر عقد هبه که قبل 

جائز دانسته و در مدت نفاذ آن عقدی بوجـود  همچنین اگر قانون قدیم، اثبات به شهادت شهود را
آمد، صاحب مصلحت میتواند وجود آن حق را با شهادت شهود ثابت کند، اگرچه قـانون جدیـدی   
صادر شده باشد که اثبات حق به شهادت  شهود را در عقدهای همانند ممنوع کند. اما نسبت به آثار 

د بوده ویا بعد از صدور قانون جدید باشد، همۀ عقد گفته می شود، هر آنچه قبل از صدور قانون جدی
% ٧%  بـه  ٨ثار عقد مرتبط به قانون قدیم است. از این لحاظ قانونی که حد اعالی فائـده را از  آ

کاهش دهد بر عقودی که قبل از صدور قانون منعقد شده است قابل تطبیق نمی باشد. و اگر شخصی 
یداری کرده، سپس قانونی صـادر مـی شـود کـه     زمینهای دولتی را به قسطهای طویل المدت خر

خریداری زمینهای دولتی را مشروط  به پرداخت نقد ویا قسط های قریب االجل میدانسـت، چنـین   
قانونی بر عقدهای سابق تطبیق نمیشود. و امر قابل مالحظه در همۀ حاالت وجوب احترام گذاشتن به 

ن است.  اراده طرفین و آسیب نرسانیدن به حقوق مکتسبۀ آنا
پس به عنوان قاعده میتوان گفت هر آنچه متعلق به عقد و آثار آن است تابع قانون قدیم است مگـر  

نکه موضوع متعلق به نظام عمومی باشد که در آن صورت قانون جدید با تفصیلی که یـادآور مـی   آ
شویم مورد تطبیق می باشد :

استثناءات از قاعده :استثناءات از قاعده :
:بل سه استثناء داردقاعده عدم سریان قانون به ماق

. نص صریح-١
.  نظام عمومی-٢
.  حاالتاز قوانین جزائی در بعضی -٣
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استثناء اول : نص صریح:استثناء اول : نص صریح:
در صورتیکه قانونگذار تصریح کرده باشد که قانون به گذشته تسری میکند، بدون تردید احکـام آن  

١میکند نه قانونگـذار را به ماقبل تسری می یابد، زیرا عدم سریان قانون به ماقبل فقط قاضی را مقید

قانون اساسی مصر آمده است ".  ٢٧همچنانکه در ماده " 
گذشته از آنکه میتوان گفت موضوع تسری قانون به ماقبل به موجب نـص مخصـوص از سـوی    

قانونگذار از مبادی قانون طبیعی است.  
حفوظ گردیده، امـا  شایان ذکر است که اگرچه حق تسری دادن قانون به ما قبل برای قانون گذار م

باید فراموش نشود که استعمال این حق خطرناک نباید جز در هنگام ضرورت مبرم و شـدید، و بـه   
جهت حمایت منافع عامه مورد استفاده قرار گیرد. بدان معنی که استفاده از آن در حاالتی صـورت  

نند قانون های شـماره  گیرد که با بروز حوادث معین مستوجب تسری دادن قانون به ماقبل باشد، هما
حاکم بر کاهش ١٩٢١سال ١٤حاکم بر کاهش منازل مسکونی، و قانون شماره ١٩٢٠سال ١١

اجاره زمین های زراعتی " کشاورزی ". که پس از افزایش قیمت اجاره زمین زراعتی از تولیـد پنبـه   
رده قوانین سابق را افزایش داشت قانونگذار به منظور کاهش بار اجاره از عهده مستأجران دخالت ک

پس ١٩٣١و ١٩٣٠بر عقدهای فعلی تسری داد. همچنانکه قانونگذار برای بار دوم نیز در سالهای 
از بحران اقتصادی قوانینی را صادر کرد که به موجب آن حق داشتند فقط در هشتاد فیصد از قیمت 

االتی جایز است که منـافع  اصل دعوای ایجار و کرایه مورد توافق اصدار حکم نمایند. و در چنین ح
فردی قربانی منافع عمومی جامعه گردد.  

استثناء دوم: نظم عمومی :استثناء دوم: نظم عمومی :
افراد نمیتوانند مدعی حق مکتسب شوند در صورتیکه اعتراف به آن با نظـم عمـومی جامعـه در    

چه مخالفت قرار گیرد. لهذا اگر قانون جدید متعلق به نظام عمومی باشد به ماقبل تسری می یابد. اگر
نص صریحی هم در این مورد وجود نداشته باشد.  

با مالحظه آنکه باید در مورد قوانین متعلق به نظام عمومی هم فرقهای ذیل را در نظر داشته باشیم که 
: اگر قوانین متعلق به نظام عمومی مرتبط به مسائل احوال شخصیه همانند ازدواج و طالق و غیـره  

. اما اگر قوانین نظام عمومی متعلق به مسائل معامالت باشد: در چنین باشد، قانون جدید تطبیق میشود
حالتی بازهم باید فرق گذاشت که آیا این نصوص قانونی متعلق به حمایت منافع عمومی است همانند 

قانونی  که قیمت اوراق پولی و تبادل ارز را به شکل اجباری تعیین میکند.
ین گردیده، و به مقتضای آن دائن نمیتواند خواهـان ادای دیـن   " بدان معنا که قیمت پول با طال تعی

نقدی خود با گرفتن طال گردد ". پس چنین قوانینی بر معامالتی که قبل از صدور آن انجام گردیـده  
مورد تطبیق بوده و دائن نمیتواند خواهان استیفای دین آن به نقد طال گردد، اگرچه در عقـد نیـز از   

قانون اساسی مصر آمده است " قانون به ماقبل تسری نمیکند، مگر آنکه نص خاصی به آن تصریح کرده باشد ".٢٧در ماده -١
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رفته باشد. اما نسبت به آن نصوصی که متعلق به نظام عمومی تنظیم کننده  منافع استیفاء به طال تذکر 
خصوصی می باشد، همانند قانونی که حد ادنای فائده را کاهش میدهد چنین قانونی بر عقدهای سابق 
از صدور قانون تأثیر گذار نبوده و زیر حاکمیت قانون قدیم باقی می ماند. و بنابر آن در پاسـخ بـه   

برمبنای قانون قدیم قاصر به ،لی که مطرح شد کسی که در سایه قانون جدید بالغ به حساب برودسؤا
حساب می رود.

البته گفتنی است که احکام توضیح یافتۀ سابق منحصر به نظام عمومی و قواعد قانونی آمره اسـت و  
ی ماند، زیرا قوانین مفسره احکام مرتبط به قوانین مفسره و مکمله اراده متعاقدین به حال خود باقی م

ویا مکمل ارادۀ متعاقدین به حکم آنکه طرفین بر خالف آن توافقی نکرده و به قانون موجود هنگـام  
تعاقد رضایت داده اند همان قانون قدیم مورد تطبیق قرار میگیرد و جایی ندارد که قوانین مفسره ویـا  

یم منعقد گردیده است.  مکمله جدید بر عقدی تطبیق شود که در سایه قانون قد
استثناء سوم: قوانین جزائی :استثناء سوم: قوانین جزائی :

قوانین جزائی در صورتیکه به نفع متهم باشد، بدون آنکه نیازی به تصریح داشته باشد مورد تطبیـق  
قانون جزاء آمده است " مرتکب جنایت به مقتضای قانون مورد تطبیـق  ٥قرار میگیرد. در نص ماده 

د با آنهم اگر پس از وقوع جنایت و قبل از صدور حکم نهـایی  هنگام ارتکاب جنایت مجازات میشو
قانونی صادر شود که به نفع متهم باشد همان قانون اصلح مورد تطبیق قرار میگیرد ".

پس اگر شخص مرتکب فعلی میشود که به موجب قانون جرم بوده، و قبل از صدور حکـم بـر آن   
م پنداشته نشده ویا مجازات آن را کـاهش داده  نافذ میشود که فعل مذکور در آن جرقانون جدیدی 

صادر همان قانون جدید مورد تطبیق قرار میگیرد. زیرا هرگاه که قانونگذار به آن باور شد که باشد، 
ـ رمفعل مورد نظر ج و مجـازات  رمنبوده، و به دائره مباحات وارد است، ویا اینکه تناسب میان ج

است که قانون جدید مورد تطبیق قرار گرفته و اثـر  فراهم نیست، پس عدالت و حکمت مقتضی آن
آن به افعال سابق نیز تسری یابد، مشروط بر آنکه قانون جدید قبل از صدور حکم نهائی در دعـوی  
باشد. ودر صورتیکه قانون جدید پس از صدور حکم نهائی بوده اما فعل ارتکابی را از دائره جـرم و  

داده باشد در این حالت اجرای حکم متوقف گردیـده و آثـار   جزاء بیرون کرده و از مباحات قرار 
منتهی می شود.  زجنائی آن نی

اما باید در نظر داشت در صورتیکه اجراءات دعوی ویا صدور حکم به محکومیت در اثر فعلی باشد 
ه که قانون ارتکاب آن فعل را در محدوده زمانی معینی جرم دانسته باشد، پایان محدوده ای زمانی " ک

ارتکاب فعل در آن جنایت شمرده شده است " مانع ادامه دعوی، ویا اجرای مجازات محکوم بها نمی 
باشد.  

مصادر قانون



٦٦

لیکونکی : دوکتورعبدالکریم زیدان
باونکی : قضاوتپوه حضرت ل حساميژ

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه
درییم باب

داحکامو د استنباط الرې او قواعد

فهرست:

٦٦...........................................................................................فرعهمهییدر
٦٦...................................................................................................ېنه

٧٠....................................................................................عام: مطلبدوهم
درییمه فرعهدرییمه فرعه

نهېنهې
نهی په لغت کې دمنعی په معنا ده . عقل ته هم (نهیة ) وایي که افراد له هغه چارو خه -:٢٧٤

په واقع کیدو کې چې د حق اوصواب مخالف دي منعه کوي . او په اصطالح کې دا دی چې : فرد د 
استعال اوخپل ان دلولو اوپرنهې د داللت له صیغې سره ، له بل ینې وغواي چې د فعل له 

سره کولو خه ان وژغوری .تر
د نهې د صیغوله جملې ینې الندیني موارد دی :

د ( التفعل) مشهوره صیغه لکه د دې آیت په یر چې فرمایي : ( والتقربواالزنا) د ( االسرأ -١
آیت ) ژباه : او زنا ته مه ندې کیئ .-٣٢–سورت 

ي : ( فان طلقهافالتحل له من بعد نفی ، لکه د دې ایت په یر چې فرمایدیو یزدحاللوالي -٢
ایت ) . ژباه : نو بیا که طالق ورکي ( درییم -٢٣٠–حتی تنکح زوجاٌ غیره ) د ( البقره سورت 

ل) له دې وروسته داه ده ته روانده و چې بل میه وکي .
دهغه لفظ په کارول چې ماده او اصل یې پرنهې اوتحریم داللت لري لکه د دې آیت په -٣

آیت ) ژباه : او له -٩٠–یر چې فرمایي : ( وینهی عن الفحشاء والمنکر)  د( النحل سورت 
فحشا او ناوه کارونو خه منع کول .

: آیت ) . ژباه-٢٣–اودا آیت چې فرمایي : (حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم ) د (النساء سورت 
رانې ) .په تاسو حرامې شوي دي ستاسومیندی اوستاسو لوې ( لو
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: ، لکه د دې آیت په یر چې فرمایی هم پرنهې د داللت کوونکي امرصیغهکله -٤
اه ن. ژباه : او تاسو کاره اوپته آیت ) -١٢٠–وذرواظاهراالثم وباطنه )  د( االنعام سورت (

دواه پریدئ .
١دنهې موجب اومقتضا ( غوتنه ) .-٢٧٥

یده له هغی جملې : کراهت ، دعا، مایوس کول و ارشاد او دنهې صیغه په ومعناوو په کارول شو
داسې نور.

االنعام نفس التی حرم اهللا االبالحق) د (لومی مورد ، لکه د دې آیت په یرچې فرمایي : (والتقتلوا ال
اهللا حرام کی وي مرپه حق . ژباه : او تاسو هغه نفس مه وژنئ چېآیت )–١٥١–سورت 

.سره
. ژباه : د اوانوپه یی : ( التصلوا فی مبارک االبل )لکه د دې حدیث په یرچې فرمادوهم مورد ، 
طویلو) کې لمون مه کوئ .-غوجلو( طبیلو

اذ هدیتنا ) د ( آل عمران درییم مورد ، لکه د دې آیت په یرچې فرمایي : ( ربناالتزغ قلوبنا بعد
آیت ) .ژباه  : ای زمون پرورداره ! زمون زونه مه کوه له هغه وروسته چې -٨–سورت

الروونه دې راته وکه .
). آیت-٧–( التعتذرواالیوم) د ( التحریم سورت لکه د دې آیت په یرچې فرمایی :لورم مورد ،

ژباه : (ای کافرانو) تاسو نن ور عذر مه کوئ .
د دې آیت په یر چې فرمایی : ( یاایهاالذین آمنوا التسألوعن اشیاء ان تبدلکم پنم مورد ، لکه 

آیت ) . ژباه : ای مؤمنانو له داسې یزونو پوتنه مه کوئ –١٠١–لمائده سورت اتسؤکم ) د (
چې که چیرې درته کاره شي نو تاسو به خپه کي .
ې استعمالیي علماء دنهې دحقیقي معنا په تاو دهغه معانیو د توپیر (تفاوت ) په خاطر چې نهې په ک

، یعنی د نهې موجب یا حکم یا هغه ه چې نهې له قراینو خه د تجرد په صورت کې پرې داللت 
کوي ، یو له بله سره دنظر اختالف لري ، یوشمیروایي چې : نهې پرکراهت داللت لري اوکراهت 

دشتون په صورت  کې ده چې پرنورو معانیو داللت هماغه د نهې حقیقي معنا ده او یوازې د قراینو 
کوي . یونورشمیر وایي چې : نهې د کراهت اوتحریم ترمین مشترکه ده او همدا، د نهې اصلي معنا 
ده او یوازې قرینه ده چې هغه د دې د وومعنا وو په لوري راکاي ، جمهور معتقد دي چې : دنهې 

قي معنا او موضوع له دی اونهې یوازې په مجازي به په موجب تحریم دی او همدا تحریم د نهې حقی
نورو معانیو کې کارول کیی او قرینه ده چې د دې مجازپراراده د اللت کوي او که چیرې نهې له 

قراینو خه مجر ده شي ، یوازې تحریم تری پوهول کیي نه بل یز .

٢٧٥-٢٧٤ص ص ٢، آمدی ج٩٦، ارشاد الفحول ص٨٢، المسودة ص٤٩منهاج الوصول الی علم االصول ، بیضاوی ص-١
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یده ترو په جزمی صورت دفعل جمهورقول غوره ( راجح ) دی ، که چې د نهې صیغه  وضعه شو
له سرته  رسولو خه دان ژغورلو په غوتنه داللت وکی اوعقل هم له قراینو خه دمجرد نهې له 
صیغې ینې په حتمي توب پوهیي او تحریم هم له دې پرته بله کومه معنا نلري او د دې مطلب 

) له قراینوخه په مجرد ې نهې په تائیدوونکی دا دی چې صالح سلف (صحابه ، تابعین اوتبع تابعین
صیغې سره پرتحریم استدالل کاوه .

:١آیا نهې دفوریت غوتنه کوي یا دتکرار؟ -٢٧٦
ینې روهمن ( معتقد) دي چې : نهې په خپلې صیغې سره پرفوریت او تکرار داللت نه لري ، که 

اللت ، په واقعیت کې ، د نهې له دنهې طبیعت د دې چارې مستلزم نه دی او په فوریت او تکرار یې د
صیغې خه بهر چارې ، یعنی په فوریت او تکرار داللت کوونکی قرینې ینې پوهول کیي او یني 
هم معتقد دي چې : د نهې اصل د فوریت او تکرار افاده  کوونکی دی ، یعنی تکرارد فعل له ترسره 

 ولو زمانو( وختونو) کې دې ان ژغورل اوپه خه ان ژغورلو ته ادامه ورکول، لکه هماغسې کولو
چې په اوسن زمانه کې د فعل دفوري ترک کولو غوتونکی هم دی اوله دې امله ، که شارع له کوم 
یزینې نهې وکه ، پرمکلف واجب ده چې په حال کې اوسمالسي او دتل لپاره ترې الس واخلي ، 

انه (حال) کې دفعل له سرته رسولوخه که د نهې په باب کې اطاعت اوفرمان ول په اوس زم
دچک ان ژغورلواو ددې امتناع له ادامې پرته تحقق نه مومي اوهم شارع یوازې دیویز دمفسدې 

نهې کوي او د دې مفسدې له مینه ول هم یوازې هغه مهال شوني دي چې په خاطر دی چې ترې
رته رسولو ینې ان وژغوري . مون هم د فرد سمالسي اوپه حال زمانه کې او د تل لپاره دهغه له س

ارأیه غوره بولو .
٢آیا نهې د منهی عنه فساد غواي ؟ -٢٧٧

د –دغوره قول پربنس –لکه رنه چې یادونه وشوه ، نهی له قراینوخه د تجرد په صورت کې 
د آخرت په تحریم افاده کوونکې ده نود مکلف لپاره جایزنده چې منهی عنه سرته ورسوي اوکنه ، 

ناه اوعقاب ( مجازاتو) اخته کیي اوجوته ده چې دا مجازات اخروی دي ، خو: آیا که چیري منهی 
عنه له عباداتو اومعامالتو ینې وي نهي د منهی عنه فساد غوتونکې هم ده تروکه چیرې نهي شوي 

پیدا نکی ؟ اعمال په صحیح صورت سره واقع شي ، شرعي او دهغه مقرر آثار به ورپورې اه
علماوو د دې مسألی په تاو یوله بله سره اختالف کی دی او مون ،الندې دهغوی د اقوالو دلنیز 

یادونه کوو :
١- یز ته متوجه وي چې دفعل په حقیقت او دهغه په شرعي چوکا که چیرې نهی هغه

یا معدومه بیع ، یا له اغیزپریباسی لکه د مورپه یه کې دجنین (حیوان ) له پیراوپلورخه منعه ،
اوداسه پرته له لمون کولو ینې نهی ، یا میندو(میاندو) سره له نکاح خه نهې  ، هغه مهال ، په دې 

او له هغی وروسته ٢٨٤ص٢دی ج، آم٢٥، لطایف االشارات ، ص ٨١المسودة ، ص-١
اوله هغې وروسته ٢٧٥ص٢، آمدي  ج٩٨، ارشاد الفحول ص ٢٦-٢٥لطایف االشارات ص ص -٢
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حالت کې ، نهې دفساد مقتضي او دمنهی عنه بطالن دی ، او دمنهی عنه اعتبارهی تلقی کیی او له 
آثار چې پرمعدوم د صحیح ایجادیدلو په معدومې چارې سره به مساوی حکم ولري او پرهغه هم هغه 

صورت کې مترتب کیي ، نه مترتب کیي او دا هم ، دمنهی عنه یوه نوعه ده چې علما یې په 
تعبیرکې ترې وایي : هغه یزدی چې شارع ترې نهې کیده دخپل عین په خاطریا دفعل د ذات یا 

دهغه دیوجزء په خاطر .
ه متوجه نه وي ، بلکی یوازې دهغه مقارنې یا مجاورې که چیرې نهی دیوشي ( یز) ذات ت-٢

چارې ته متوجه وي چې هغه چاره دفعل مقارن یا مجاور سره ملرې هم نه وي لکه د جمعې ورې 
دلمانه پرمهال د پیراوپلور (بیع ) خه نهی اوهمدارنه په غصبي مکه کې له لمون کولو ینې 

تقد دي چې په دې ای کې ، دنهې اثر( اغیز) د فعل نهې ، په دې صورت کې ، جمهور فقها مع
مکروه کیدل دي نه دهغه فساد اوبطالن ، په دې معنا چې د فعل مقرراو شرعي آثار پرې مترتب 

ر د فقها وویو ل ه ، له کراهت سره ملرې کیي ، مکیی ، خورنه چې شارع ترې نهی کید
کې ،  فعل فاسد یی ، که د هغوی په اعتقاد ، نهې شمیر لکه ظاهریه ، معتقد دي چې په دې حالت 

دفساد مقتضي ده ، که نهې دیو یز ذات اواصل او بیخ ته متوجه وي او که له هغه سره مقارنې یوې 
چارې ته متوجه وي .

٣-کر( برخوردکه چیرې نهې ، په خپل حقیقت کې د فعل سره د مل ینو شرایطو سره ریو (
قت ته متوجه نه وی ، لکه دمودې لرونکی ثمن سره بیع دوخت درسیدو وکي خو دفعل ذات اوحقی

په جهل باوجود، په فاسد شرط سره بیع ، داختر په ور روژه نیول ، جمهور معتقد دي چې په دې 
حالت کې ، فعل فاسد اوباطلیي ، خوا حناف په تفصیل قایل شوي ، معتقد دي که چیری فعل له 

لیي ، خو که د معامالتو له لې ینې وي ، فاسد دی ، خونه باطلیي عباداتوخه وي فاسد او باط
 ی د باطلې چارې پرعکس چې هیینې آثار مترتب کی پرفاسده چاره ، او دهغوی دعقیدې پربنس
کوم اثر پرې نه مترتب کیي داحنافو استدالل په دې کې دا دی چې : عبادت د آزموینې او 

تن تعالی جل جالله درضستر لو او اطاعت په موخه وضعه شویدیتنې او د فرمان وایت دغو
اویوازی هم هغه مهال کوالی شو په دې چاروالس ومومو چې عبادتونه لکه هماغسې چې شارع 
امرفرمایلي دي ترسره شي او عبادت یوازې هغه وخت په دې مطلوب شکل سرته رسیي چې نه 

له فرمان سره کوم مخالفت رامینته نه شي اوله دعبادت په ذات اوصفاتو کې دتن تعالی (ج) 
همدې کبله په عبادت کې فساد په هغه کې د بطالن په یردی اوپردې بنس ، د احنافو په نزد په 
عباداتو کې فساد هماغه باطل دی ، خو په معامالتو کې  ،مقصود (موخه ) د بندانو د مصالحو ( 

غوی پرارکانو اوشرایطو پورې تلی او مربوط دی او که یو) تحقق دی او دمعامالتو آثارهم د ه
چیرې دا ارکان تحقق ومومي ، یو یز(شی) ایجاد یي اوچوکا یې ورته به (شکل) نیسی خودا 
موجودیت اوچوکا کله کله بشپیي او دا هغه وخت دی چې ول اوصاف یې موجود شي چې په 

ا موجودیت که ه هم شتون لري ، خود هغه د دې حالت کې هغه معامله صحیح ده ، کله هم ، د
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ینو او صافو دنه شتون په دلیل، معامله ویي ، چې په دارنه یوه حالت کې ، د دې فعل سره 
یوانی مصلحت تحقق مومي اوپه همدې دلیل ، واجب دی چې ینې آثار پرې مترتب شي او دا 

داسي مرتبه ده د صحیح اوباطل په مین کې .نوعه هماغه فاسد ده اوپه دې ترتیب سره فاسد یوه 
بویه چې احنافو دفعل د موجودیت (شتون) له مخې هغه ه چې فعل یې دپاملرنې اورعایت له امله 
دغه استحقاق لري فعل ته یې ورکی دی او دفعل دینو صفتونو دله مینه تللو په خاطر، د نهې حق 

ایل شوي دي نه په بطالن . شوکانی وایي : (حق دا دی یې اداء کی دی او په پایله کې په فساد ق
ٌ  دمنهی عنه او فساد د تحریم  چې هره نهې ، که په عباداتو کې وي اوکه په معامالتو کې ، شرعا
غوتونکې ده ، هغه فساد چې له بطالن سره مرادف دی او یوازې د دارنه اقتضا پرنه شتون د دلیل 

ن خه یویز بهرکیي او ددې وینا د دالیلو له جملې ینې دا د وجود پربنس دی چې له دې قانو
 ه چې د شرعې اوزمون ه : هرهغهحدیث دی چې فرمایي : (کل أمر لیس علیه أمرنا فهورد) ژبا
دفرمان مطابق نه دی ، نو مردود دی او هره چې مردود وي هم باطل دي او له هغه ه خه موخه 

١هم همدا ده ) .چې وایي نهی دفساد مقتضي ده ،

دوهم مطلب : عامدوهم مطلب : عام
دعام تعریف-:٢٧٨

عام په لغت کې د شامل اوجامع اومتعدد په معنا دی اوله همدې معنا خه دی هغه ه چې عربان 
وایي : ( عمهم الخیر) یعنی خیرپه هغو ولو شامل شو.

ته ول هغه شیان اوپه اصطالح کې ، هغه لفظ دی چې په یول سره وضعه اویولي له محدودیت پر
دا په دي معنا دی چې عام هغه لفظ  دی چې په لغت ٢چې پرې صالحیت او مناسبت لري رانغاي .

کې په واحدې وضعې سره وضع شوی ترو په خپلو ولو مفهومو افرادو ، یعنی ولومواردو چې معنا 
وي ، یعنی پرته له یې پرې صدق کوي شامل شي ، پرته له دې چې پریواکلي ( معین) عدد محدودهم

دی چې په لفظ  کې په یومعین عدد پرمحصورتوب کوم داللت شتون ولري ، که ه هم په بهرکې او 
د واقعیت په ن کې هم محصوردی ، لکه آسمانونه او دارعلما . له دې امله ، د بیلې په توه ، 

کې وضعه شویدی ترو په د ( الرجال) لفظ یوعام لفظ دی ، که په واحد صورت اویولې په لغت
٣عام شموله توه ول هغه افراد چې د دې لفظ  معنا پرې صدق کوي ، داللت وکي .

٤دعموم الفاظ ( لفظونه ) :-٢٧٩

کوم لفظونه چې پرعموم داللت لري خورازیات دي اوله ولو مشهوریې الندیني موارد دي :

٩٨-٩٧ارشاد الفحول ، ص ص -١
٢٨٧- ٢٨٦ص ص ٢، آمدی ج٥٧٤، المسودة ص٣٦، محالوی ص ٥٠بیضاوی ص-٢
ي ، که عام یوداسې لفظ دی چې په یول په خپلوولو افرادو شاملیی دعام له تعریف خه ، توپیرله مطلق سره روانه کی-٣

افراد راچاپیروي نه ول افراد .–کلی –په داسی حال کې چې مطلق په یولي صورت سره یویاو شایع 
.٨٩او له هغی وروسته ، المسودة ، ص ٦٥محالوی ، ص-٤
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د(کل ) او( جمیع ) لفظ .-١
 ی ، لکه د دې دا دوه لفظونه په هغهیزکې دعموم افاده کوونکي دي چې په هغو پورې مضاف کی

آیت ) .ژباه : –١٨٥-آیت په یر چې فرمایي : ( کل نفس ذائقة الموت ) د (آل عمران سورت
هرنفس ( ساه ک ) د مر کونکی دی .

دخپل عمل آیت ) . ژباه : هروک -٢١–اود (کل امریٍ ء بما کسب رهین ) د ( الطورسورت 
مسئوول دی .

اوهم دسترتن تعالی جل جالله استازی صلی اهللا علیه وسلم فرمایی  ( کل راع مسئوول عن رعیته 
) ژباه : ( هرچوپان دخپلو رعایاوومسئوول دی ).

په ( آل) استغراق یا په اضافه معرف دجمع معرف :-٢
آیت ) -١٩٥–) د ( البقره سورت لومی مورد لکه ، د دې آیت په یر( ان اهللا یحب المحسنین 

. ژباه : بې شکه اهللا نیکو کاران دوست ې .
او د ( والوالدات یرضعن اوالدهن حولین کاملین لمن آراد  أن یتم الرضاعة) آیت د ( البقره سورت 

آیت ) ژباه : اومیندې دې خپلو اوالدونوته دوه  بشپکلونه تی ( سینه ) ورکی که -٢٣٣–
تي ورکولو موده پوره کوي  .چیرې د 

ایت ). ژباه : په -٧–اود( للرجال نصیب مماترک الوالدان واالقربون ) آیت د ( النسا سورت 
هغو مالونو کې چې موراوپالر اوخپلوان یې په میراث پریدي دنارینه وولپاره اکلې برخه ده .

آیت ). ژباه : -٢٢٨–ره سورت او د( والمطلقات یتربص بانفسهن ثالثة قروٍء ) آیت د (البق
طالقې شوې ې دې درې حیضه انتظار وباسي .

جمعي الفاظ چې په دې نصوصو کې وارد شویدي دخپلو ولو افرادو د شمولیت بیانوونکی دی ، خو 
د (نکره ) جمعې لکه ( مسلمین ) او ( رجال ) دا دعموم افاده کوونکي نه دي او یوازې دجمع په اقل 

١یو) حمل کیي .یعنی ( در

آیت ) .-٢٣-دوهم مورد لکه د ( حرمت علیکم امهاتکم ) آیت د ( النساء سورت 
ژباه  : په تاسو حرامې شوې دي ستاسو میندی .

آیت ) ژباه : د دوی له مال خه -١٠٣–اود ( خذمن اموالهم صدقة ) آیت د ( التوبه سورت 
زکوة واخلئ .

آیت) . -١١–دکم للذکر مثل حظ االنثیین ) آیت د ( النساء سورت او د ( یوصیکم اهللا فی اوال
ژباه : اهللا ستاسو په اوالد کې وصیت کوی چې نارینه لره لکه د دوو و برخه ده .

په دې تاو، کوم اهمیت نه لري چې جمع ، د سالم مذکریا سالم مؤنث جمع یا مکسره جمع وي ، 
، که چیري په ( ال) معرفه یا په اضافه معرفه شي .که دا ول د عموم الفاظ ل کیی 

١٠٥المسودة ، ص -١
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په (ألِ ) استغراق سره معرف مفرد : -٣
د دې آیاتونو په یرچې فرمایي ( والعصران االنسان لفی خسر االالذین آمنوا وعملوا الصالحات 

وتواصوا بالحق وتواصوابالصبر ) د ( العصرسورت له لومي خه تردرییم آیت پورې ) .
سوند په زمانه ، بې شکه چې انسان په خساره او زیان کې دی ، مرهغه کسان په زیان کې ژباه :

نه دې چې ایمان یې راوی وي او نیک  عملونه یې کي وي او یو له بله یې په حق او سم دین 
اوصبر اوحوصله مند سره وصیت کی وي .

انانو شاملیي اوهم دا آیت چې چې د( انسان ) لفظ چې په دې آیت کې راغلی دی پرولو انس
آیت ) .-٢٧٥–فرمایي  : ( واحل اهللا البیع وحرم الربوا )  د (البقره سورت 

سوداری یا تجارت ) حالل رولی اوسود یې حرام رولی دی .-ژباه : او اهللا بیع ( پیراوپلور
آیت ) . -٢–د (النورسورت اودا آیت : ( الزانیة والزانی فاجلدوا  کل واحد منهما مائة جلدة ) 

ژباه : زنا کاره ه اوزناکارنارینه هریوپه سلو درو ووهئ اود ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما) 
آیت ) . ژباه : اودغل اوغلې السونه غو کئ .-٣٨–آیت د ( المائدة سورت 

رته ورکولو کې د بای فردن اودا حدیث چې فرمایي : ( مطل الغنی ظلم ) . ژباه : د پورپه بی
ظلم دی .

دپام وکی :
په ( آلِ ) معرف مفرد هغه مهال دعموم الفاظو په شمیر کې دی ، چې( آل ) دعهد یا جنس لپاره نه 
وي ، که چیرې د عهد یا جنس لپاره وی ، نوربه نود عموم الفاظو له لفظ خه نه وی ، د ( آل ) 

ول) لفظ دی ، په دې آیت  کې چې فرمایي : ( کماارسلناالی عهد د بیلوله جملې ینې د ( رس
آیتونه  ) . ژباه : لکه چې -١٦-١٥–فرعون رسوالٌ  فعصی فرعون الرسول ) د ( المزمل سورت 

فرعون ته مو پیغمبر استولی ؤ ، نو فرعون د پیغمبر خه سروغاوه .
لفظ دی په دې قول کې چې وایي : اود ( آل ) جنس له بیلوخه د ( الرجل ) او ( المرأة )

(الرجل خیرمن المرآة ) چې یعنی د نارینه جنس له ینه جنس ، ینې غوره دی اوپه هغه کې د ( 
، غوره والی ورکول، په دې ای الرجل) او( المرأة ) کلمه د عموم افاده نه کوي او له دې کبله 

ه والی ورکول ) دی نه پریوفرد دبل فرد ، کل ته متوجه  دی اوپه یو کل د بل کل تفضیل ( غورکې
تفضیل . 

په اضافه معرف مفرد :-٤
آیت او -٣٤–د دې آیت په یرچې فرمایي : ( وان تعدوا نعمة اهللا التحصوها) د ( ابراهیم سورت 

آیت ) ژباه : اوکه د اهللا نعمتونه وشمیرئ نوتاسویې نه شئ شمیرلی .-١٨–دالنحل سورت 
 ه :(دسینداو به پاک اوهم ددې حدیث پهیر چې فرمایي : ( هوالطهور مأ وه الحل میتته ) ژبا

کوونکي دي او دهغه ول مردار حالل دي )  چې دا حدیث د سیند د مردارو په ولو ولونو( 
انواعو) داللت لری .
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موصول اسما ( نومونه ) :-٥
م ناراً  وسیصلون سعیرا ) د (النساء انما یأکلون فی بطونهد ( ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما ؤ

آیت )  په یر . ژباه بې شکه هغه کسان چې د یتیمانومالونه په ظلم سره خوري -١٠-سورت د
نو دوی په واقعیت کې په خپلو خیو( يو ) کې اورخوري  اوپه دوزخ کې به ولویي .

) ژباه : اوله دغوپورتینوو آیت-٢٤–اود ( واحل لکم ماوراء ذلکم ) آیت د ( النساء سورت 
پرته نورې ې تاسې ته حاللي دي .

چی د ( ما) کلمه په آیت کې د ذکر شویو محرموو پرته  په ولو و شاملیي همدارنه د ( 
آیت ) . ژباه : هغه ه چې له تاسو سره -٩٦–ماعندکم ینفدو ماعنداهللا باق) د ( النحل سورت 

ه چې د اهللا سره دي هغه باقي دي .دي هغه فاني دي اوهغه
آیت  ) . ژباه : اوله تاسوخه هغه -٤–( والالیی یئسن من المحیض ) آیت  د ( الطالق سورت 

ې چې له حیضه ناهیلې شوې وي او د ( والتنکحوا مانکح آباؤکم من النساء ) آیت  د ( النسا ء 
اح مه اخلئ چې ستاسو پلرونو په نکاح آیت ) . ژباه : او تاسوهغه ې په نک-٢٢-صورت

اخستې وي .
آیت ) . ژباه اوهغه -٣٤–او د ( والال تی تخافون نشوزهن فعظوهن ) آیت د ( النساء سورت 

ې چې د دوی له نافرمان خه ویره لرئ اوه نانې یې کاره شوې وي نو دوی ته نصیحت 
وکئ .

داستفهام نومونه ( اسما) :-٦
) لفظ په دې آیت کې چې فرمایي : ( من ذا الذي یقرض اهللا قرضا حسنا ) د ( البقره لکه د ( من

آیت ) . ژباه : وک دي چې اهللا ته قرض -١١–آیت او دالحدید سورت -٢٤٥–سورت 
حسنه ورکي .

د شرط نومونه ( اسما) لکه ـ( من ) او ( ما) او (این ) :-٧
آیت ) .-١٨٥–م الشهر فلیصمه ) د ( البقره سورت لکه د دې آیت په یر : ـ فمن شهد منک

ژباه  : نوکه له تاسو نه وک دا میاشت ومومي ( وویني ) بیا دې روژه ونیسي . او د ( وماتفعلوا 
آیت ) .-١٩٧من خیر یعلمه اهللا ) آیت د ( البقره سورت 

مؤمنا متعمداٌ  فجزاؤه جهنم ژباه : او کومه نیکي چې کوي اهللا پرې پوهیي . او د ( ومن یقتل
آیت ) . ژباه : او وک چې په قصد سره مؤمن ووژني -٩٣–خالدا فیها ) آیت د (النساء سورت 

ی  چې تل به په کې وي .دنو سزایې دوزخ 
–او د ( فمن یعمل مثقال ذرة خیراٌ  یره ومن یعمل مثقال ذرة شراٌ  یره ) آیت د ( الزلزال سورت 

) .ژباه : نو وک چې یو مثقال یه وکي مکافات به یې وویني او وک چې آیتونه  -٨-٧
مثقال بدي وکي سزا به یې وویني .یو
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-٧٨–او د( أینماتکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج مشئیدة ) آیت د (النساء سورت 
حکمو بنلو او . ژباه : په هرای کې چې وئ تاسو ته به مر و رسیي که ه هم په م)آیت

مایوکې وی .
:فې یا نهې په سیاق کې وارده نکرهدن-٨

: آیت) ژباه-٨٤–لکه د دې آیت په یر: ( والتصل علی احد منهم مات أبداٌ ) د ( التوبه سورت 
. او دا حدیثونه ( الیقتل یوه هم کله چې مشي لمون مه کوهاوهیکله د دوی ( منافقانو ) په 

یة لوارث) ژباه: الوصقتل په خاطر نه قصاص کیي )او (( هی پالردخپل فرزند د . ژباه)والدبولده 
باید وشي) اونهم وارث په حق کې اغیزناک نه دی (وصیت د هی کوهی ( مالي )

ررسره د ضرر دجبرانو لوحق نه ژباه ( هیوک نورو ته دضرر رسولواو په ضالضرروالضرار) او(
.لری)

من) لفظ شتون ونلري ، خو موم افاده کوونکې ده که چیرې په هغی کې د ( دانوعه په ظاهر کې دع
ری ، لکه ، بالکل  به دعموم افاده وکي او د تأویل احتمال هم نه لکه چیرې( من )په کې وارد شو

ژباه : هی نارینه مې ١( مارایت من رجل ) او ( ماجاءنی من احد ) .دارنه چې یو وک ووایي:
وک ماته ندی راغلی .ونه لید او هی

که د دې آیت په یر: ( ان اهللا ه نکره دعموم له الفاظو خه نده خو د اثبات په سیاق کې وارد
آیت ) . ژباه : بی شکه اهللا تاسو ته امرکوي -٦٧–یأمرکم أن تذبحوا بقرة ) د ( البقره سورت 

چې یوه غوا حالله ( ذبحه ) کئ .
ي نعمتونو او توي لکه  لکه دجنن په خاطر پرعموم هم داللت کخو کله هم د یوې قرینې د شتو

تیانو په تاو تن تعالی (ج)  دا قول چې فرمایي : ( لهم فیها فاکهة ولهم مایدعون )  د( یس جن
وي چې د د وی لره په جنت کې میوې او هره چې وغواي هغه به :آیت : ژباه -٥٧–ت روس
بندانو دمنت ایودلو په قرینئ دمیوو په انواعو ( ولونو) شاملیي په دې ای کې پرفاکهة ) لفظ(

اوهم ، که چیرې د شرط په سیاق کې وي پرعموم داللت کوي لکه : (من یأتنی بأ سیرفله دینار) 
٢ژباه : هروک چې یواسیرماته راولي یودینارورته ورکوم ) چې دا په هراسیر شاملیي.

د منوداخلیدل : د نارینه وو په خطاب کې-٢٨٠
باید پام ولرو چې دجمع الفاظ پرنارینه وو او منو دخپل داللت له حیثه  په ووله دي ینې یې 

اني شوي دي . خو دا چې له لفظپرنارینه وو داللت ته اني اوینې یې پرمنو داللت ته 
لفظ چې د نارینه وو پورې خه بهر کوم دلیل له دې چارې پرته داللت ولري لکه د ( الرجال )

، چې یوازې د یوبل په معانیو لفظانی دی او د (النساء ) لفظ چې په منو پورې انی دی 
خه په بهر دلیل سره داللت کوي ، دعمومو الفاظو ینې نور، د خپلې وضعې له مخې په نارینه وو 

١٠٣المسودة ، ص -١
١٠٣لمسودة  ، ص ا-٢
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له هغه الفاظ دي چې نه د مذکر نخ ی او دامنو شاملیه ، لکه اوه  لري او نه د مؤنث نخ
ناس ، انس او بشر . 

ینې نورالفاظ ، د خپلې وضعې له مخې په دواو شاملیي او په دې دواو هی یوه پورې کوم 
اختصاص نه لري ، خو دا چې کوم بیان اوتفسیر وارد شي چې یو له دوی خه معلوم کي ،لکه : ما 

أنیث په نخې سره د سالم مؤنث  په جمع کې او ینې نور، اومن ، ینې نورلکه ( مسلمات ) د ت
لکه ( مسلمون ) د تذکیر په نخې سره د سالم مذکر په جمع  کې استعمالیی ، همدارنه د مذکر 

) ل د مؤنث په جمع کې لکه : (فعلنپه جمع کې  د ( واو) استعمال لکه ( فعلوا) او د ( نون ) استعما
مذکر او مؤنث په دواو صنفونو شاملیی ، یادا چې هره جمع پرهغه اوس آيا دجمعو دا نوعه د 

صنف داللت کوي چې نخه یې دهغې غوتنه لري ؟
جمهور، دهریوصنف په اختصاص قایل دی چې نخه یې پرې داللت کوي اوله دې کبله ، منې 

یو دلیل سره د یوازې په یو دلیل سره د نارینه وو په خاص خطاب کې شاملیي او نارینه هم په 
منو په خطاب کې داخلیي که نومونه (اسامي ) پرخپلو مسمیاتو  د داللت لپاره وضع شویدي 
اوپه دې وضعې سره دا د واه یوله بل ینې متمایز شویدي ، خو کله کله داسې قرینې رامینته 

ع د عام والي کیي چې په جمع کې دمنود داخلیدو غوتونکي دي ، لکه د ولو لپاره د تشری
قرینه او کله هم قرینه نه رامین ته کیي خو د دې سره سره منې دتغلیب په طریقه له نارینه وو 

–سره ملحق کیي لکه ددې آیت په یرچې فرمایي : ( قلنا اهبطوا منها جمیعاٌ ) د (البقره سورت 
آیت ) . ژباه : مون وویل چې تاسو ول له جنت خه  کوز شئ .-٣٨

ینې نورمعتقد دي چې : د مذکرجمعې ( په حقیقي صورت ) له وضعې سره په منوهم شاملیي 
١ول اومنل یې الزم دي .لدجمهور قول غوره او داسې قول دی چې قب

دجمع اقل حد :-٢٨١
علماء دجمع د اقل حد په تاو یو له بله سره اختالف لري چې آیا دوه دي یا درې . جمهوروایي چې 

اقل حد دوه دی اوله دې امله ، پردوو دجمع دلفظ اطالق په حقیقي صورت او نه مجازي د جمع 
درست او صحیح دی اوینو هم ویلي دي چې : د جمع اقل حد دری دی او یوازې په مجازي 
صورت سره دی چې پردوو اطالق کیي د دې دواو لو هرې یوې په خپل قول کې په دالیلو 

٢هماغه دجمهور قول دی .استدالل کی دی او غوره 

دامت په خطاب کې د پیغمبر صلی اهللا علیه وسلم داخلیدل :-٢٨٢
ونو په عموم ( یاأیهاالذین آیا د تن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم د قرآني خطاب

دي ( یا آیهاالناس ) او یا ( عبادی) کې داخلیي؟ جمهور ویلي دي چې :هو، خو ینو ویلې )آمنوا
چې : یه .

.١١٢، ارشاد الفحول ص ٣٩٢–٣٨٦ص ص٢، آمدی ج٤٩المسودة ، ص -١
٣٣٥-٣٢٤ص ص٢د دواو لو له دالیلو خه د خبرتیا لپاره و. : االحکام ، آمدی ج-٢
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ي او دکه صیغې عامې دي اوپه هرانسان اوهرمؤمن شاملی ، تن تعالی دجمهورقول غوره دی
جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم هم دخلکواومؤمنانو سروراو سردار دی اویوازې د دلیل دشتون 

١په صورت کې وروسته له هغه دی چې له دې خطاب خه بهرکیي 

نوربیا

٣٩٩-٣٩٧ص ص ٢آمدی ج-١
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پوهندوی محمدولی امینی: تتبع ونگارش
گذشته  پیوست به 

جزاشناسی در کود جزای افغانستانجزاشناسی در کود جزای افغانستاناصول و قواعد اصول و قواعد 

فهرست:

٧٧..........................................................................مجازاتاهداف: دوممبحث
٧٨..........................................................................):ترساندن(ارعابهدف.الف
٧٩................................................................):یعمومیریشگیپ(یعمومارعاب- ١
٨٠..........................................................):یاختصاصیریشگیپ(یاختصاصارعاب- ٢
٨٠........................................................................):یدهمکافات(سزاهدف-ب
٨١..............................................................................:مجرماصالحهدف-ج

چهارمفصل
٨٣.................................................................جرمبهشروعوطفلیجزائتیمسؤل

٨٣....................................................................:طفلیجزائتیمسؤل: اولمبحث
مبحث دوم: اهداف مجازاتمبحث دوم: اهداف مجازات

هدف و فلسفه مجازات مجرمین در طول ادوار مختلف دچار تحوالتی شده ومجازات مجرمـان در  
ل جرمـی ماعی در مقابل عمتواکنش اجچنانچه،هر عصر وزمان از اهداف خاصی پیروی کرده است

گاه وبه میزان خشم وغضب حاصله از ارتکاب ناخود آ،تا قبل از پیدایش نظامهای حقوقی جدید،آنی
بسیاری فیلسوفان یونانی مانند ارسطو وافالطون سه نقـش ووظیفـه(انتقام   ١جرم وابسته بوده است.

موضوع حتمی بودن . بکاریا وبنتام ٢جوئی،سزادهی وتامین نظم جامعه) را برای مجازات قائل بوده اند
مجازات ونفع اجتماعی را مطرح نمود، مکتب عدالت مطلق صرف نظر از منافع اجتماعی و ضروری 
بودن، مجازات مجرمین را با توجه به اصول اخالقی الزامی می شـناخت،به عقیـده مکتـب نیـو     

جنـبش  ٤اشـد مجازات باید شایسته یا استحقاقی بوده ونیز دارای جنبه مفیدیت نیز بوده ب٣کالسیک

٦٥٠. صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص  ١

٢٣ی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،ص.پرادل،ژان،تاریخ اندیشه های کیفر ٢

٥. New classical school

٧٩. پرادل،ژان،همان ص  ٤
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دفاع اجتماعی ،طرد،بازسازی وباز پروری اجتماعی مجرم،ارعاب،سزا وحتی سازش دادن مجرم بـا  
جامعه را از جمله مهمترین اهدافی میدانند که باید مجازات آنرا بر اورده سازد.

ر برای اولین بـا ١کود جزا مجازات را تعریف نموده١٣٣قانونگذار افغان برعالوه اینکه ضمن ماده
خویش برای مجازات اهدافی مشخصی را به شرح ذیل تعیین نموده است:١٣٤در ماده 

تقبیح اعمال غیر قانونی.-١
رعایت احکام قوانین و تأمین عدالت.-٢
بازداشتن شخص محکوم و سایر اشخاص از ارتکاب جرایم.-٣
ۀ صادقانه به وظایف همکاری در اصالح، تربیت و ترویج حس مسئولیت پذیری مجرمین با روحی-٤

اجتماعی.
های وارده به جامعه و قربانیان.جبران آسیب-٥
کیفر به خاطر ارتکاب جرم.-٦
تضمین و رعایت حقوق اتباع و جامعه.-٧

که تحت تاثیر عقاید مکتب کالسیک یبطور خالصه گفته میتوانیم که حقوق دانان با توجه به اهداف
ئل شده اند، که هرکـدام  سه هدف عمده واساسی برای مجازات قارفته شده گبرای مجازات در نظر 

را بطور مختصر بیان می کنیم و تاثیرگزاری آنرا بر قانونگذار کود جزای افغانستان به بحث میگیریم:
الف.هدف ارعاب (ترساندن):

یکی از مهمترین اهدافی که برای مجازات تصور شده است عبارت از ایجاد رعب وهراس در مـردم  
ـ   ال مجـازات نسـبت بـه    ـاست. منظور از هدف ارعابی مجازات این است که به وسـیله اعم

مجرمین،دیگران وخود مجرم از ارتکاب جرم جدید در آینده صرف نظرنماید. به عقیده بنتام فیلسوف 
انگلیسی اگرمجازات بنحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد،مجرمین از 

همچنان بنتام استدالل مینماید، چنانچه رنج تحمل مجازات از لـذت  ٢کنند.م خودداری میانجام جر
حاصله احتمالی منافع جرم خاص بیشتر باشد،مجرمین بالقوه از ارتکاب جـرم خـوددارری خواهـد    
کرد.همچنان به نظر وی مجازات باید باعث تنبه مجرم وسبب عبرت دیگران شود یعنی در دل مجرم 

یجاد رعب ووحشت کند تا باعث پیشگیری از جرم گردد. بر همین مبنای فکری است که ودیگران ا
نظام مجازات های ثابت در قوانین جزائی کشورهای مختلف به وجود آمده است، بدین معنـی کـه   
مقنن،اعمال مجرمانه را در نظر اورده برای آن دسته که به نظر او خطر ناک تر است مجازات سنگین 

دسته که خطر کمتری دارد مجازات سبک تر مقرر داشته است، البته نظـام مجـازات   تر وبرای آن
گاه با هدف اصالحی مجـازات  -ثابت یعنی تعیین حد اقل وحد اکثر مجازات برای هر عمل مجرمانه

. (به موجب این ماده مجازات عبارت از مؤیده ای جزایی است که در قانون برای اعمال جرمی پیشبینی شده واز طرف محکمه ١
در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون حکم می شود.) 

١٠٦ربها،رضا،زمینه حقوق جزا،ص. نو ٢
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مغایرت پیدا می کند زیرا درمان اجتماعی واصالح حال یک مجرم ممکن است به زمان کمتر از آنچه 
نیازمند باشد،درحالیکه اصالح مجرم دیگر ممکـن اسـت در   ،مجازات پیشبینی شدهکه در حد اقل

حقـوق دانـان   ١دوره ای بیش از آنچه که در حد اکثر مجازات پیشبینی گردیده، امکان پذیر گردد.
وارعـاب  » پیشـگیری عمـومی  «٢را در دو سطح یعنی ارعـاب عمـومی  » ترساندن«هدف ارعاب

نقسم مینماید.  م» پیشگیری اختصاصی«٣اختصاصی
ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی):ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی):--١١

تطبیق مجازات باالی مجرمین پیام ایجاد ترس ورعب را برای توده مردم دارد بخصوص آنانی که در 
فکر ارتکاب جرم احتمالی اند ،این امر باعث خودداری آنها از ارتکاب جرم در آینده می گردد،بدین 

د که حتمآ مورد تعقیب قرار خواهد کرفت،حتمآ دستگیر ومجازات معنی وقتی مرتکبین احتمالی بدانن
میشوند، کمتر مرتکب جرم می گردد ویا حد اقل از جسارت آنها کاسته می شود. مهمترین اثر حتمی 
بودن مجازات از نظر کانت به مجرمین بالقوه بر می گردد یعنی همان جنبه عام پیشگیری یا ارعـاب  

ناب کل افراد جامعه از ارتکاب جرم میگردد. انسان موجود است ذاتآ عمومی مجازات که باعث اجت
مستعد ارتکاب جرم ودر صدد رفع حوائج و کسب منافع خود میباشد.بنابر این باید برای به سالمت 
زیستن تهدیدی را نسبت به خود احساس کند وبخشی این تهدید از طریق مجازات دیگران صـورت  

نگال عدالت افتاد ومجازات شد دیگران نیز احساس خطر می کند کـه  میگیرد،زیرا وقتی مجرم به چ
اگر آنها نیز راه نا درست در پیش گیرند به همین سزا خواهند رسید،این هـدف مجـازات را بنـام    

٤ارعاب عمومی یاد میکند.

از نظر برخی محققان حقوق جزا، مجازات اعدام از هر مجازات دیگری برای ارعاب اشخاصی کـه  
جنائی دارند مؤثرتر است وجامعه را از جنایات جدید که محکوم ممکن است مرتکب گردد، مقاصد 

مصون نگهدارد،مطابق نظریه سود مندی یا فایده گرائی مجازات که بنتـام از طرفـداران آن اسـت    
مجازات اعدام با ایجاد رعب ووحشت درافراد دیگر، این فایده را خواهد داشت که آنها دست بـه  

علیرغم آن تاثیر مجازات اعدام از نظر جلوگیری از ارتکـاب  ٥وص جنایت نخواهد زد.جرایم بخص
جرایم مورد تردید است واین به دلیل آمار جرایم برخی کشورها مانند اتریش است که پـس از لغـو   
مجازات اعدام افزایش در آن مشاهده نشده. با این وصف تاثیر مجازات از نظر جلوگیری از ارتکاب 

د تردید واقع گردیده است وبستگی کامل به طرز منش وواکنش عمومی مردم دارد،یعنی بـه  جرم مور
هر اندازه که در انظار عامه قبح ومحکومیت عمل بیشتر باشد وواکنش جدی تر نشان دهد به همـان  

٦٥١. صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص  ١

٢ . General Prevention
٣ . Special\Specific prevention

١١. زراعت،عباس،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،ص  ٤
١٢خدر،ص. مسائلی،امین،پایان نامه ماستری،تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد م ٥
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اندازه مجازات به هدف ارعابی خود نائل خواهد آمد.
ارعاب اختصاصی(پیشگیری اختصاصی):ارعاب اختصاصی(پیشگیری اختصاصی):--٢٢

ز ارعاب اختصاصی این است که مجرم با تحمل سختی،مشقت ورنج مجازات ومحرومیت منظور ا
از نعمت های آزادی، از عمل خود نادم و پشیمان شود واز اعمال جرمی دست بـردارد ودر آینـده   
مرتکب جرم نگردد،متآسفانه این استدالل نیز همیشه با واقعیت تطبیق نمی شود ودر بسیاری مـوارد  

آنکه تآثیر بازدارنده داشته باشد، خود عاملی مؤثر در ارتکاب جرایم میگـردد. از  مجازات به عوض
سوی دیگر وضع زندانها در بسیاری کشورها طوری است که مجرم را با شیوه های جدید وپیچیـده  
جرایم آشنا ساخته وبا از بین بردن تآثیر بسیار قوی ترس از مجازات که خود عامل بازدارنده ای است 

ا برای ارتکاب جرایم بیشتر در آینده از جانب کسی که زندان رفته مساعد می کند،عالوتآ نـزد  راه ر
مجرمین قبح جرم از بین میرود وبا فرا گرفتن شیوه های جدید جرمی از خطاکاران کم تجربه مجرمین 

حرفه ای وخطرناک میسازد.
ارعاب عمـومی واختصاصـی   کود جزای افغانستان در جمله اهداف مجازات، هدف ارعابی اعم از

بـاز  «کود جزا در این زمینه اشاره دارد: ١٣٤مجازات را به رسمیت شناخته است. فقره سوم ماده 
».داشتن محکوم وسایر اشخاص از ارتکاب جرم

هدف سزا(مکافات دهی):  -ب
هدف دیگری مجازات سزا یا مکافات عمل است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم به عنوان جبـران  

» هدف اخالقی«قصیر خود باید بدوش بکشد.این هدف مجازات که در لسان حقوق دانان به عنوانت
نیز نامیده می شود،بیانگر دو اصل مهم وتاثیر گذار بر مجازات،یعنی عدالت واخالق میباشد. ازنظـر  

که اذهان عمومی مردم مفهوم عدالت وقتی معنی وتحقق مییابد که مجرم به سزای همان میزان گناهی
مرتکب شده است رسیده باشد،همچنان عدالت اقتضاء دارد کار زشت بی مجازات نماند.

تقبیح اعمال «کود جزا درمورد هدف سزا ومکافات دهی مجازات موقف روشنی اختیار کرده است 
را در قالب این هدف بیان داشته است. امروزه درکلیه نظام ١»غیرقانونی وکیفر بخاطر ارتکاب جرم 

زائی،مجازات تنها بر اساس فرض تقصیر وخطای جنائی صورت می گیرد ،ولو خطرناک ترین های ج
اعمال، بدون سوی نیت وخطاء انجام پذیرفته باشد مستوجب مجازات نخواهد بود. به همین دلیـل  

چون مجانین،اطفال وکسانی که در خواب مرتکب جرم می گردد مسؤلیت جزائی یاست که اشخاص
د. وجود واحراز سوی نیت برای مجرم شناختن یک شـخص  نازات قرار نمی گیرنداشته ومورد مج

ومجازات نمودن وی،ضروری میباشد به همین دلیل است که برای تحقق جرم عالوه بـر دو عنصـر   
قانونی ومادی،وجود عنصر روانی نیز حتمی تشخیص داده شده است.  

تنبه اخالقی مجرم چیزی اسـت کـه بـا    طرفداران تاثیر اخالق وعدالت در مجازات،معتقداند که 

کودجزایی افغانستان١٣٤ماده ٦و١. فقرات ١
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هستند که برای حفظ نظـام  یواقعیت های اجتماعی ارتباط کامل دارد،زیرا عدالت واخالق از اصول
اجتماعی در جوامع بشری اهمیت زیادی دارند. از جمله کسانیکه تحقق عدالت را به عنوان یکـی از  

است. کانت بـرای بـه تصـویر    ١کانتاهداف مجازات مصرانه مورد توجه قرار داده است امانوئل
معروف شـده متجسـم مـی کنـد     » جزیره متروکه«کشیدن طرز تفکر خود افسانه اخالقی که به 

حتی اگر یک جامعه مدنی تصمیم بگیرد با موافقت کلیه اعضای خود منحـل شـود،برای   «ومیگوید:
ودر سراسر جهان مثال مردی که در یک جزیره سکونت دارد موافقت کند که از یکدیگر جدا شده

پخش شوند،باز باید آخرین قاتل را که در زندان نگهداری می شود ،قبل از انحالل جامعـه اعـدام   
٢»کند

رعایت احکـام قـوانین   «این طرز تفکر کود جزای افغانستان را نیز تاحدی متآثر ساخته است زیرا 
هدف سزا ومکافات دهـی  را یکی از اهداف مجازات خویش عنوان نموده است. ٣»وتأمین عدالت

مجازات با سایر اهداف مجازات مانند هدف اصالحی مجازات همخوانی چندانی ندارد و در سالهای 
اخیر مورد حمله وانتقاد حقوق دانان وجامعه شناسان قرار گرفته است،همانگونه طرفـداران مکتـب   

قبل از وجـود یـافتن   د که ،ارتکاب جرم معلول عواملی است کهناستدالل میکن٤تحققی حقوق جزا
ورشد جسمانی مجرم در جامعه موجود بوده واین عوامل از کنترول وتوان شخص مجرم خارج است 
پس نمیتواند باعث مسؤلیت شخصی شود که تحت تآثیر شرایط حیات اجتماعی که در آن زنـدگی  

میکند ومرتکب جرم میگردد.
هتر توجه شود که: اوآل تناسب میان جرم هدف مکافات دهی مجازات زمانی میتواند بصورت باًءبن

و مجازات وجود داشته باشد، ثانیآ در مجازات هرکس باید درجه تقصیر او را در نظرگرفت، ثالثـآ  
٥وجود عدالت باعث میشود که افراد اهمیت مجازات خود را در نظر گرفته واز آن منصرف شـود 

٦رابعآ مجازات باید تاحد توان فردی ساخته شود.

ف اصالح مجرم:  هد-ج
امروزه دیگر هدف مجازات منحصر به شکنجه،انتقام ونابود ساختن مجرمین نیست،اصالح مجرم به 
مثابه تداوی مریض یکی از اهداف واالی مجازات است.افالطون نخستین فیلسوف است که اندیشـه  

١ . Immanuael Kant

١١١. صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص ٢
کود جزایی افغانستان١٣٤. فقره دوم ماده  ٣

٤ . The positivist school

١١مواد مخدر،ص. مسائلی،امین،پایان نامه ماستری،تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با ٥
. فردی ساختن مجازات حالتی را گویند که مجازات با درنظرداشت شخصیت،سابقه،حالت خطرناک بودن،مراتب جرم وشرایط ٢

اقتصادی واجتماعی مرتکب تعیین میگردد، وبا اصل شخصی بودن مجازات که بیانگر عدم سرایت مجازات به شخص دیگری جز 
باشد.مرتکب جرم است کامآل متفاوت می

زا شناسی درکود جزای افغانستاناصول وقواعد ج



٨٢

ه منظور اصالح اصالح مجرم را مطرح کرده، به نظر وی هرگاه مجازات نه به منظور رنجاندن بلکه ب
ودفاع اجتماعی جدید کـه  ٢با ظهور عقاید مکتب تحققی١مجرم اجراء شود این تضاد از بین میرود.

مجرم را قربانی شرایط اجتماعی میداند،فکر اصالح وتجدید تربیت مجرمین قوت گرفت،تا با وسایل 
د واز طریـق کـار   مؤثر در صدد اصالح حال محکومین برآید واین افراد دوباره وارد جامعه گـرد 

وفعالیت مشروع زندگی خود را تأمین نماید. هر چند برخی ها معتقد است که تعداد از افراد اصـآل  
اعتقاد دارند که باید نابود گردد، اما تعداد ٣قابل اصالح وباز پروری اجتماعی نیست ومانند لمبروزو

ه مجرم در هر حال قابـل اصـالح   زیاد از دانشمندان جامعه شناسی وروان شناسی به این باور اند ک
قن ثابت کرده است که بزرگترین یعالم حقوق جزا با جمع اوری دالیل مت٤وبازگشت است. میترمایر

جنایت کاران با رفتاری که متناسب با روحیه انان باشد قابل اصالح می باشد.طوری که عضو مفیـد  
٥جامعه شده وکلیه افعال گذشته خود را فراموش می کند.

ود جزا اصالح وتربیت مجرم را در جمع اهداف مجازات جا داده وبه آن تآکیـد دارد. چنانچـه   ک
همکاری در اصالح،تربیت وتـرویج حسـن   «کود جزا در زمینه صراحت دارد: ١٣٤ماده ٤فقره 

»مسؤلیت پذیری مجرمین با روحیه صادقانه به وظایف اجتماعی
جرم و منحرف را اصالح وتجدید تربیت نمـوده وبـا   حال چگونه و با چه ابزاری میتوان انسان م

همنوع اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟ گرچه برخی مجازات مانند اعدام،حبس ابد ومجازات رجم 
هیچ اثری تربیتی واصالحی ندارد،اما مجازات آسان وساده که بیشترین تآثیرگـذاری را در اصـالح   

مساعد ساختن اوضاع وشرایط زندانها میتوانند این مجرم داشته باشد،وشیوه های درست اجرای آن ،
سوال را پاسخ دهد. در نظام های جزائی کنونی فکر اصالح وتربیت مجدد مجرمین به اشکال وشیوه 
های مختلف تجسم یافته است،عفو،رهایی مشروط،تعلیق تنفیذ حکم و بدیل های حبس به این امید به 

خطری از او به اجتماع متصور نباشد وماننـد افـراد   وجود آمده که سبب اصالح مجرم شود وهیچ
عادی به اجتماع برگردد.

کود جزای افغانستان برای نیل به این هدف واال شاهد برخی تحوالت مثبت مانند به میـان آوردن  
دوره مراقبت،انجام خدمات عامـه،محرومیت از حقـوق اجتمـاعی وحـبس در     «بدیل های حبس

یباشد،واز سوی دیگر در جرم قباحت فقط به مجازات نقدی اکتفا کـرده  ،تعلیق تنفیذ ساده م٦»منزل
ومجازات حبس را در این نوع جرایم بنابر عیوب چون هزینه باال،جرم زا بودن محـیط زندان،اطالـه   

٢٦. پرادل،ژان،ترجمه،اردبیلی،علی،تاریخ اندیشه های کیفری،ص  ١

٢ . The school of new social defence
٣ . Lombrozo
٤ . Mitter Mayer

١٨.مسائلی،امین همان،ص ٥

کود جزا١٥٠. ماده  ٦
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١...... حذف کرده است.جمعیت باال زنداندادرسی،

بی رونما گردیده ،تدابیراز قبیل به همین ترتیب از لحاظ نظام زندانها در اغلب کشورها تحوالت خو
برنامه های آموزشی، صحی،وایجاد زمینه کارهای گوناگون فراهم شده است. بلنـد بـردن سـطح    
آموزش حقوقی ومسلکی مسؤلین زندانها وطرز رفتار وبرخورد آنها با زندانیان تآثیر مثبت وسازنده در 

اصالح وتربیت مجدد مجرمین داشته میتواند.
بحث الزم به تذکر است که برای نیل به اهداف مجازات، که در باال از آنهـا تـذکر   در پایان این

بعمل آمد باید به چند نکته دیگر در رابطه به مجازات توجه صورت بگیرد که در حقیقت خصـایص  
مجازات را بیان میکند.

ارد شود.اوآل: مجازات باید متآثر کننده باشد،یعنی به مجازات شونده از آن درد یا رنجی و
ثانیآ: مجازات باید اخالقی باشد چه در مقابل مجنی علیه وچه در مقابل افکار عمـومی،یعنی باعـث   

مجروح کردن شایستگی وموجب فساد اخالقی او نشود.
٢ثاآل: مجازات باید شخصی،یعنی مستقیمآ به شخص مجرم اجراء شود

فصل چهارمفصل چهارم
و شروع به جرمو شروع به جرممسؤلیت جزائی طفلمسؤلیت جزائی طفل

دو موضوع یعنی مسؤلیت جزائی طفل ومجازات شروع به جرم، دچار تحول نسـبتآ  ،در کود جزا
زیاد شده، از اینرو این دو موضوع را طی این فصل بداخل دومبحث،مبحث اول(مسـؤلیت جزائـی   

طفل) ومبحث دوم(شروع به جرم) به بحث وبرسی می گیریم.
مبحث اول: مسؤلیت جزائی طفل: مبحث اول: مسؤلیت جزائی طفل: 

ون آن یکی از موضوعات اساسی مورد بحث جامعه بشری را تشکیل پدیده جرمی وافزایش روز افز
نرخ جرایم بشکل جهانی طی یک ١٩٩٠میدهد. به اساس گزارش جهانی سازمان ملل متحد در سال 

پنج در صد افزایش را نشان میدهد. در این میان جرایم اطفال به علت ١٩٩٠تا ١٩٨٠دهه یعنی از 
امعه، نسبت به بزرگ ساالن بیشتر قابل تعمق وتوجه است.قشر خاص سنی و طبقه آسیب پذیر ج

مدعی شد که سن بشکل مستقیم یا ١٨٣١ند بلژیکی و بنیانگذار امار جنائی در سال شمدان٣کتله
٤غیر مستقیم تآثیر قابل مالحظه ی در افزایش جرایم دارد. در این زمینه میتوان به نتایج تحقیق ساترلند

مشهور که در زمینه رابطه سنی ومیزان جرایم انجـام داده اسـت اشـاره    جامعه شناس وجرم شناس 
که در نهایت یازده مورد را در زمینه رابطه میان سن ومیزان جرایم بدست اورده اسـت،از آن  ٥کرد.

ار افغانی تعیین شده باشد. کود جزا:قباحت،جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هز٢٩. ماده  ١

٩٣. گارو،مطالعات نظری وعملی در حقوق جزا،ترجمه،نقابت،سیدضیالدین،ص ٢

٣ . Lambert Adolph Quetlet
٤ . Sutherland

٢٢. حق پناهان،عباس؛ جرم شناسی بزهکاری اطفال ونوجوانان،ص ٤
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جمله :
بیشترین تعداد جرایم به نظر میرسد که مربوط به دوره نو جوانی یا دوره ماقبل آن باشد،-
یر میآبد،یب سنین مختلف در ادوار مختلف تغنرخ جرایم بر حس-
مجرم هرقدر جوانتر باشد،فاصله زمانی بین اولین جرم او با جرایم دیگر او به همان نسـبت  -

کوتاه تر خواهد بود.
زنده بـه گـور   ١در جوامع اولیه اطفال نیز مانند سایر افراد جامعه مورد مجازات قرار می گرفتند.

٢٢٩ران جاهلیت نقطه فراموش نا شدنی تاریخ بشر اسـت. در مـاده   کردن دختران در اعراب دو
اگر معماری خانه ای برای کسی اعمار میکرد وبه علت عدم استحکام ، آن خانـه  «قانون حمورابی 

یاین قانون،در صـورت ٢٣٠وطبق ماده » خراب وصاحب خانه به قتل می رسید معمار را می کشتند.
ایـن  ٢٠٩خانه می مرد فرزند معمار کشته می شد، وطبق مـاده  که به اثر خرابی خانه،پسر صاحب

. در مورد ٢هرگاه زن حامله به اثر ضربه وارده فوت میکرد دختر ضارب باید اعدام می گردید«قانون 
پادشاه ماد به وزیـر خود(هارپـاک)   «انتقام جوئی از اطفال در ایران چنین داستانی نقل شده است: 

او را بکشد. هارپاک از روی تـرحم طفـل را بـه چوپـانی سـپرد او      دستور داد که نواسه دختر
سالگی در ضمن بازی با اطفال، تندی وبد رفتاری مینمود، آنها ١٢را(کوروش) نامیدند. کوروش در 

به شاه شکایت کردند، شاه کوروش را خواست. ضمن باز جوئی از جسارت او در حیرت شد. پـس  
دختری او است. ظاهراً از این قضیه ابراز خورسندی کرد ولی در از تحقیق معلوم گشت که او نواسه 

باطن نسبت به هارپاک غضب ناک شد و در صدد انتقام جوئی بر آمد وزیر را به حضـور طلبیـد و   
گفت وجدان من از کاری که کرده بودم ناراحت بود، همواره می بایست توبیخ و شماتت دخترم را 

نده باید شکر خدا را بجا آورد، ضیافت ترتیب بده پسرت را هم گوش می کردم حال که طفل زنده ما
بفریست که هم بازی نواسه من باشد. خودت هم به ضیافت من بیا، هارپاک به خاک افتاد و تشـکر  

سـاله اش را  ١٣کرد بعد به خانه بازگشت با شوق زیاد شرح قضیه را به زن خود نقل کرد و طفل 
شاه فرستاد شاه امر کرد سر پسر وزیر را بریده از گوشـت او غـذا   که یگانه فرزند پسر او بود نزد

تهیه کردند و آنرا در مهمانی به هارپاک خوراند و بعد از او پرسید غذا را چگونه یافتی؟ وزیر گفـت  
خیلی خوب. سپس سبد را به وزیرش نشان داد و گفت هرچه خواهی از آن بردار، وزیر همین که در 

ست و پای پسر خود را در آن دید و فهمید که گوشت چه کسی را خـورده  سبد را گشود سر و د
٣»ولی از ترس جان، به روی خود نیاورد.

با ظهور نظام های جزائی معاصر،قوانین در زمینه مسؤلیت اطفال به تدریج مورد بازنگری واصـالح  
لت فقدان شعور وتمیز قرار گرفت تا حدی که امروزه اکثریت قوانین جزائی کشور ها، اطفال را به ع

٤٨٣. صانعی،پرویز؛حقوق جزای عمومی،ص ١
١١رسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی،ص . دانش،تاج زمان؛ داد٢
١٢. همان،ص ٣
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کامل، از مسؤلیت جزائی مبرا میداند.
برای نخستین بار اصطالح جرایم اطفال در انگلستان بکار رفت وبه تدریج به تمام ١٨١٥در سال 

در امریکا تشکیل شد که وظیفه رسـیدگی  ١٨٩٩اولین محکمه اطفال در سال ١جهان انتشار یافت.
٢ست را به عهده داشت.به جرایم جونان ولگرد وبی سرپر

در دین مبین اسالم از ابتدای ایام ظهور صغارت یا طفولیت از جمله عوامل رافع مسؤولیت جزائـی  
پیامبر(ص)میفرماید:(رفع القلـم  شناخته شده است و صبی را از هر نوع مسؤولیت مبرا دانسته است. 
) ترجمه: قلم از ٣نون حتی یعقلعن ثالث عن النایم حتی یستیقیظ و عن الصبی حتی یحتلم وعن المج

سه شخص برداشته شده است، ازخواب برده تا آنکه بیدار شود، از طفل تا آنکه بـزرگ شـود و از   
مجنون تا آنکه به عقل (هوش)بیاید.

با الهام از عقاید ونظریات مکاتب مختلف جزائی بخصوص مکتب دفاع اجتماعی به سطح جهـانی  
انسیون های فراوان در مورد اطفال و نوجوانان به تصویب رسیده است، اعالمیه ها، قطع نامه ها وکنو

در ژنیو؛اعالمیـه  ١٩٢٤نخستین اعالمیه(حقوق اطفال) در سـال  ٤که مهمترین آنها عبارت اند از:
مجمع عمومی سازمان ملـل متحد؛اعالمیـه جهـانی    ١٩٨٤دسمبر ١٠جهانی حقوق بشر مصوب 

مع عمومی سازمان ملل متحد؛اعالمیه جهانی حمایـت از  مج١٩٥٩نومبر ٢٠حقوق اطفال مصوب 
مجمـع  ١٩٥٠مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در سال ١٩٧٤دسمبر ١٤زنان واطفال مصوب 

عمومی سازمان ملل متحد تشکیل کنگره های بین المللی را تحت عنوان پیشگیری از وقوع جـرایم  
ورها جهان تصویب کرد،قواعد بیجینـگ  وتربیت و اصالح مجرمین در هر پنج سال در یکی از کش

در مورد حد اقل قواعد استندرد ملل متحد برای اجرای عدالت اطفال،کنوانسـیون  ١٩٨٥مصوب 
مجمع عمومی ساز مان ملل متحـد، ایـن   ١٩٨٩نومبر ٢٠جهانی حمایت از حقوق طفل مصوب 

انی در رابطه به حمایـت  کنوانسیون(کنوانسیون حمایت از حقوق طفل) از جمله معتبر ترین اسناد جه
ماده آن در مورد حقوق اطفال و ٤٠ماده است که ٥٤از حقوق اطفال به حساب میرود که دارای 

به آن الحـاق  ١٩٩٤ماده دیگر آن در مورد مکلفیت های دولت ها میباشد ، افغانستان در سال ١٤
نموده است.

صغیر وصبی خطاب شـده اسـت.   طفل که در زبان فارسی به آن کودک گوید ودر فقه تحت نام
عبارت از یک دوره(طفولیت) از عمر انسان است که با تولد آغاز وبا رسیدن به مرحله بلوغ خاتمـه  

از آنجای که از نظر فقه اسالمی شخص با رسیدن به مرحله بلـوغ،دیگر از دوران طفولیـت   ٥میآبد.

٣. شاهی،فریدون؛مسؤولیت جزائی اطفال،ص ١
٤٧. دانش،همان، ص،٢
. السنن الکبری للبیهیقی و فی ذیله الجوهر النقی٣
٢٩. دانش، همان ،٤
٤١٧،ص ٥. وهیبه ،الزحیلی؛فقه اآلسالمی وادلته،جلد٥
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یین می گردد وسن بلوغ کدام سـن  خارج می گردد، بناآ الزم به تذکر است بدانیم که سن چگونه تع
است؟

بلوغ مصدری است از ریشه بلَغَ یعنی رسیدن، کمال ونموی تمام. از نظر فقه اسالمی برای تثبیـت  
بلوغ دو نوع عالیم وجود دارد:

عالیم طبعی مانند احتالم وانزال برای پسران ؛ حیض باردار شدن و احبال برای دختران.-١
از آنجایکه ظهور عالیم طبعی فوق ذکر در تمام انسانها یکسان نبوده نظـر  رسیدن به سن معین:-٢

به آب وهوا،محیط، تغذیه،جنسیت،نژاد ووضع اقتصادی متفاوت بوده میتواند، بناآ در صـورتی کـه   
عالیم بلوغ به تآخیر یا تعجیل مواجه گردد، بلوغ شخص به اساس رسیدن به سن تعیین میگردد. کود 

١فقط سن معین را اساس مسولیت قرار داده استجزای افغانستان 

سوال اساسی این است که سن معین رسیدن به بلوغ کدام سن است؟ در جواب این سـوال بایـد   
گفت در این زمینه میان فقها مذاهب اختالف نظر وجود دارد. به اساس رای مشهور امام ابو حنیفـه  

بودن ودختر بودن، ودر رای دیگر امـام  سالگی است صرف نظر از پسر١٨وامام مالک سن بلوغ 
سالگی تعیین گردیده است. به نظـر  ١٧سالگی وبرای دختران ١٩ابوحنیفه سن بلوغ برای پسران 

اکثر فقهای امامیه سن بلـوغ  ٢سالگی است.١٥سایر مذاهب اهل سنت سن ظهور بلوغ با رسیدن به 
٣سال تمام میداند.١٥سال وبرای پسران ٩را در دختران

در اسناد بین المللی طفل به اساس معیار سن، صرف نظر از جنسیت تعیین گردیده است. ماده اول 
از « در مورد سن طفل چنین صراحت دارد:١٩٨٩نومبر٢٠کنوانسیون جهانی حقوق طفل مصوب 

سال است، مگر این که طبق قانون کشـوری  ١٨نظر این کنوانسیون، منظور از طفل، افراد زیر سن 
»د طفل سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.در مور

نظام جزائی افغانستان با تآثیر پذیری از فقه حنفی واسناد بین المللی طفل را شخصی میداند که سن 
. از این منظر میان قانون جزا،فقه حنفی واسناد بین المللی در مورد ٤سالگی را تکمیل نکرده باشد١٨

ارد.تعیین سن بلوغ اتفاق نظر کامل وجود د
کود جـزا طفـل بـه    ٩٥قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و ماده ٤ماده ١به اساس حکم فقره 

سالگی را تکمیل نکرده باشد.١٨شخصی اطالق میگردد که سن 
مفهوم علمی بلوغ متفاوت از مفهوم فقهی بلوغ است، علمای روان شناسی رشد نهـائی اعضـای   

سالگی ٢١تا ١٣ان اغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از جنسی را بلوغ تعبیر کرده اند، این زم
سالگی در پسران طول می کشد،در این دوره تغیرات زیاد نزد شـخص  ٢١تا ١٥در دختران و از 

کود جزا١٠١. ماده ١
٥٣١ده، عبدالقادر، داسالم جنایی تشریع او وضعی قوانین،ترجمه عبدالهادی هدایت،ص . عو٢
١٠٦. اردبیلی، علی؛ حقوق جزای عمومی، ص ٣
کود جزا٩٥قانون رسیدگی به تخلفات اطفال وماده ٤ماده ١. فقره ٤

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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رونما می گردد،مانند رشد استخوان ها،اله تناسلی،ترشح غدد وامثال آن که ظهور آنها در دختـران  
١١-١٠بزرگ شدن پستانها ورویدن موی بر عانه در سالهای وپسران متفاوت میباشد. در دختران

سالگی، در پسران رویدن مو بر زهار وبزرگ شدن ١٢-١١سالگی وپدید آمدن قاعدگی در سالهای 
سـالگی  ١٧-١٣سالگی وبزرگ شدن الت وتوان انزال در سالهای ١٣-١١بیضه ها در سالهای 

١اشکار میشود.

٢را میتوان قرار ذیل بر شمرد:مهمترین عوامل جرایم اطفال 

سرمشق های مضر وخطر آمیز: سرمشق های بد وغلط چه بشکل عمدی باالی طفل تحمل - ١
شود وچه اجبارآ در شرایط نا مساعد وتحقیر آمیـز بـوده باشـد، بـد آمـوزی هـای والـدین،        

، کـه  دوستان،کوچه،مطبوعات وآمثال آن نمونه های بد وسرمشق های مضر برای طفل بوده میتواند
ویرا مجرم احتمالی بار خواهد آورد.

سیاست های تربیتی غلط والدین مانند افراط در وضع قیود باالی طفل وممانعت از تمـاس  - ٢
با دیگران ویاد گیری از هم ساالن ویا بر عکس تفریط در آزادی.

فقر اقتصادی.- ٣
محرومیت عاطفی.- ٤
وجامعه.فقدان طرح های فرهنگی،آموزشی پیشگرانه در خانواده،مکتب- ٥

یکه اطفال و جوانان هم از لحاظ کمی وهم از لحاظ کیفی قسمت اعظم پیکـر بشـری را   یاز آنجا
واز سـال سـن دارد   ١٠تا ٨تشکیل میدهد، چنانچه از لحاظ کمی یک بر پنج جمعیت جهان بین 

ی آینده جامعه بشری اند.لحاظ کیفی اطفال سرمایه رهبر
شینی،جنگ های داخلی، بحران زایش جمعیت،گسترش شهر نزرگ با افمشکالت این نسل مهم و ب

غذائی، مهاجرت ها، افزایش امار طالق..... رو به صعود بوده ومجموع این نا بسامانی ها،این قشـر  
آسیب پذیر اجتماعی را بیشتر برای ارتکاب جرایم مساعد میسازد که در نهایت موضوع جرایم اطفال 

گردد.وروز به روز این معضل پهناور تر میبه یک معضل جهانی مبدل گشته است 
از سه میلیون نفـر  ١٩٨٣تا ١٩٧٦بنابر ارقام سازمان ملل متحد تعداد مهاجران در جهان از سال 

١٥٠در حـدود  ١٩٩٧ملیون نفر رسیده ،ودر سـال  ١٧به ١٩٩٣میلوین نفر، ودر سال ٧به 
ها وبمباردمان ها،انفجـار هـا وحمـالت    ملیون نفر اواره شده است. فاجعه های اخیر که از جنگ 

ـ  ال از آن ـانتحاری در کشور های افغانستان، عراق وسوریه ناشی شده نسبت به هر نسل دیگر اطف
اند.بیشر متأثر و سیب پذیر گشته

به اساس گزارش بانک جهانی در اغاز هزاره سوم یک بر سوم اطفال در جهان از حقوق اولیه خود 
ها زندگی می ن طفل زیر خط فقر و صد میلیون نفر مسکن ندارند و در کوچهمحروم و پنجصد میلیو

١٠٨. اردبیلی، همان،ص ١
٦٣-٥٩. حق پناهان، جرم شناسی بزهکاری اطفال،ص ٢
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بـه  ١کنند و هشتاد میلیون طفل به علت سوی تغذی دچار عدم رشد طبعی جسمی وروانی هسـتند. 
در ٢٧در صد،سـرقت سـاده   ٦٣سرقت مسلحانه ١٩٩٦اساس راپور سازمان ملل متحد در سال 

در صد جرایم مذکور را اطفال ونوجوانان کمتر ٧٥یافت که در صد در جهان افزایش ٢٣صد،قتل 
سال مرتکب شده اند.١٨از 

برای بیرون رفت یا حد اقل کردن این معضل و بهبود وضع اطفال و نوجوانان، به سـطح جهـانی   
مقررات و کنوانسیون های متعدد وضع شده است که از آن جمله، لزوم رعایت حد اقـل مقـررات   

و کنوانسیون بین المللی حقوق طفـل  ١٩٨٥حد در رسیدگی جزائی اطفال مصوب سازمان ملل مت
مهمترین آنها میباشد.١٩٨٩نومبر ٢٠مصوب 

با ظهور نظام های جدید جزائی در جهان وبا عطف به اسناد بین المللی در مورد حقـوق جزائـی   
ر زمینه اطفال متخلـف  اطفال اکثریت کشور های جهان سن مسؤلیت جزائی اطفال را باال بورده ود

به عوض برنامه های تنبهی وسزادهی،به برنامه های تامینی وتربیتی وسیاست های ترمیمـی پرداختـه   
است.مانند سپری نمودن دوره آموزشی،جزا زدائی،قضا زدائی و امثال آن. به اساس الگـوی رفـاه،   

ل جــرایم بشــکل عــام وجــرایم اطفاــل بشــکل خــاص متــآثر از شــرایط بیــر ونی(عوامــ
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی.....) است،همچنان بر مبنای این الگو(رفاه) طبقات آسیب پـذیر  
جامعه بخصوص اطفال نه تنها در مقابل عوامل جرم زا،بلکه حتی در نتیجه جرایم باید حمایت خـاص  

همتـرین  م٢شوند، واز آسیب دیدگی بیشتر آنها در جامعه ویا نظام عدالت جزائی جلوگیری بعمل آید.
قواعد در کنوانسیون حقوق طفل،ولزوم رعایت حد اقل مقررات سازمان ملل متحد(در رسیدگی بـه  

جرایم اطفال) را مختصرآ بیان میداریم.
٣مهمترین نکات قواعد بیجینگ قرار ذیل اند.

طفل به فـردی اطـالق   «،٢ماده ٢موضوع قواعد بیجینگ فقط طفل است، بر مبنای بند -١
جب نظام حقوقی داخلی، ممکن است به خاطر یک جرم به شیوه متفـاوت از شـیوه   میشود که به مو

»برخورد با بزرگ ساالن با او رفتار شود
عدالت نوجوانان باید به عنوان بخش از پروسه توسعه ملی هر کشور قلمداد شود که دارای -٢

یک چارچوب جامع اجتماعی برای همه نو جوانان باشد.
در «جینگ مسله سن مسؤلیت جزائی است به موجب این قاعـده موضوع دیگر در قواعد بی-٣

آن دسته از نظام های حقوقی که مفهوم سن مسؤلیت جزائـی را بـرای اطفاـل ونوجوانـان مـی      
پذیرد،ابتدای آن سن نباید بسیار پاین باشد،بلکه باید مسائل مربوط به بلوغ احساسی ،ذهنی وفکـری  

٦. دانش،تاج زمان؛همان،ص ١
٦. غالمی،حسین؛الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال،ص٢
٩٨. حق پناهان؛همان،ص٣
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نیز در نظر گرفته شود.
ل رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یبکامل ومنع هر نوع تبعیض از قرفیرعایت بی ط-٤

وغیره.
حق برائت،حق سکوت،حق تفهیم اتهام،حق داشتن وکیل،حق حضور یکی از والدین وحـق  -٥

در خواست تجدید نظر.
بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان اخرین اقدام وخیلی کوتا بوده باشد.-٦
جوانان.تخصصی شدن پولیس اطفال ونو-٧

سازمان ملل متحد:١٩٨٩مهمترین نکات کنوانسیون حقوق طفل مصوب
این کنوانسیون دولتهای عضو تضمین می نمایند که:٣٧به اساس ماده 

هیچ طفلی نباید در معرض شکنجه یا دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه،غیر انسانی یـا  -الف
ابد بدون امکان آزادی نباید برای جرایم ارتکابی توسـط  ترذیلی قرار بگیرید. مجازات اعدام یا حبس

سال تحمیل شود.١٨افراد زیر 
هیچ طفلی نباید از آزادی خـود بطـور غیـر قـانونی یـا خـود سـرانه محـروم شـود.          -ب

دستگیری،بازداشت یا حبس طفل باید طبق قانون باشد وتنها باید به عنوان اخرین اقدام وبرای کوتـا  
بکار گرفته شود.ترین زمان مقتضی

هر طفلی که از آزادی محروم شده باشد باید با او رفتار انسـانی داشـت ،کرامـت ذاتـی و     -ج
شخصیت انسانی وی را باید محترم شمرد. بگونه که نیاز های شخصی مقتضای سنش مـورد توجـه   

که مصـلحت  قرار بگیرد. به ویژه هر طفل محروم از آزادی باید از بزرگ ساالن جدا شود، مگر این 
طفل این گونه ایجاب نکند. چنین طفل حق دارد با خانواده خود از طریق مکاتبه ومالقات در تمـاس  

باشد؛جز در شرایط استثنائی.
هر طفلی محروم از آزادی، حق دارد به مساعدت حقوقی یا هر مساعدت مناسب دیگری دسترسی 

از آزادی خود را نزد محاکم یـا هـر   فوری داشته باشد وهمچنین حق دارد تا مشروعیت محرومیت 
رکن صالحیت دار، مستقل وبی طرف دیگری به چالش بکاشند وخواستار تصمیم مقتضی وفوری در 

این زمینه شود.
ونیـز  ١سال در هنگام گرفتاری ولچک زده نمیشـود. ١٨در نظام جزائی افغانستان طفل زیر سن 

هچنان اطفال متخلف در تمـام  ٢منفلقه را بکار ببرد.پولیس نمیتواند علیه اطفال،سالح ناریه یا مواد 
٣مراحل تعقیب عدلی،حق برخورداری از وکیل مدافع و تر جمان را دارند.

مسؤلیت جزائی طفل در نظام جزائی افغانستان

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ١٠ماده ٣. فقره ١
قانون پولیس.٢٣. ماده ٢
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال.٢٢. ماده ٣
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٩٠

مسؤلیت جزائی اطفال در نظام جزائی افغانستان نیز مانند سایر کشورها طی ادوار مختلف شـاهد  
نسبت نبود قانون جـزای  ١٣٠٦و١٣٠٢. قبل از نظام نامه های جزائی سالهای تحوالت بوده است

١٣٠٢مدون بیشتر مطابق فقه اسالمی در مورد اطفال رفتار صورت گرفته است،با وضع نظام نامـه  
الی اکنون مسؤلیت جزائی اطفال شاهد تحوالت زیاد بوده،که هرکدام را مختصرآ به بیان می گیریم.

:١٣٠٢ائی طفل در نظام نامه جزای عمومی سال مسولیت جز-الف
در زمان شا امان اهللا خان بـه تصـویب   ١٣٠٢در نظام نامه جزای عمومی افغانستان که در سال 

رسیده است، طفولیت را به عنوان عامل رفع مسؤلیت جزائی دانسته وطفل را از بار مسؤلیت جزائی 
معاف میداند.

در اثنای وقـوع  «در این زمینه چنین صراحت دارد:١٣٠٢سال نظام نامه جزای عمومی ٢٣ماده 
جرم،کسانیکه سن سیزده سالگی را پوره نکرده باشند، از قوه میمزه محروم دانسته میشود واز جرمی 
که کرده باشند مسؤل شناخته نمی شود.هرگاه از سبب جرم ایشان دیت الزم شود. به عاقله متعلـق  

میشوند،مگر هرگاه این چنین بچه هـا  داده ولی ها ووصی ها تسلیم میشود وخود ایشان به والدین و
پیش از آن که پانزده همین سال سن خود را پوره کند باالتکرر از ایشان یک جرمـی سـر بزنـد از    

»کسانیکه به محاظه شان مآمور اند از صد روپیه الی دوهزار روپیه جزای نقدی گرفته میشود.
جزای عمومی افغانستان چند نکته مهم ذیل در رابطه به سیاست جنائی از فحوای این ماده نظام نامه

وقت دولت افغانستان در قبال اطفال مجرم به خوبی معلوم میگردد:
طفولیت به حیث یک مانع مسؤلیت جزائی شناخته شده و سن انتساب مسؤلیت جزائی را باالتر -١
سالگی را در جمع طفـل  ١٣تر از د و پایینسالگی میدان١٤سال تمام یعنی حد اقل ورود به ١٣از 

غیر ممیز میداند.
سال) از جمله جرایم حق العبدی نوع دیت بـوده  ١٣در صورتیکه جرم این نوع طفل( کمتر از-٢

باشد، مسؤلیت پرداخت آن بدوش عاقله میباشد.
سلب آزادی در نهایت امر طفل به والدین یا ولی یا وصی وی تسلیم داده میشود وبه هیچ وجه-٣

شود.نمی
ـ وقتی طفل به والدین،ولی یا وصی وی تسلیم داده شود، آنها مکلف به حفاظت و حرا-٤ ت از س

سالگی را تکمیل نکرده، تکرارآ مرتکب جرم شود چون ١٥اگر در مدت زمانیکه د، بناًءنطفل میباش
لدین،ولی یا وصی وی به این جرم ناشی از غفلت والدین،ولی یا وصی وی رخ داده است، بنابر آن وا

مجازات نقدی از صد الی دو هزار روپیه محکوم خواهد گردید.
سال مسؤلیت ١٥سال و پاینتر از ١٣طفل باالتر از ١٣٠٢به اساس نظام نامه جزای عمومی سال 

جزائی نسبی داشته است یعنی به نصف جزای بزرگ سال محکوم میگردد، ونیز به جـزای اعـدام   
در حین وقوع جرم، بچه های «این اساس نامه در این زمینه بیان میدارد: ٢٤د. ماده محکوم نمی گرد

که سال سیزدهم عمر خود را پوره نموده وسال پانزدهم را اکمال نه نموده باشند، جزای شـان بـه   

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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درجه نصف مقداری که در نظام نامه مصرح گردیده است،حکم می شود. اگر جرم مستلزم اعـدام  
»آن ده سال حبس میشود واز این چنین بچه، جزای نقدی هم مناصفه گرفته میشود.باشد به عوض 

:١٣٠٦مسؤلیت جزائی طفل در نظام نامه سال -ب
افغانستان مسؤلیت جزائی طفل تا حدی زیاد نسبت به نظام نامـه  ١٣٠٦در نظام نامه جزای سال 

د نکته نظر است:تحول مثبت داشته است، این تحول از چن١٣٠٢جزای عمومی سال 
سالگی تمام،صعود داده است.١٥سالگی به ١٣سن کسب مسؤلیت جزائی را از -١
سال تمام تعیین نموده اسـت، ولـی در   ١٥سن بلوغ را بر طبق رای عموم فقهای تسنن -٢

سـالگی  ١٨جرایم حدودی سن کسب مسؤلیت جزائی را بر طبق نظر امام ابو حنیفه وامام مالـک  
تعیین نموده است.

رای تشخیص بلوغ بر عالوه تعیین سن معین، عالیم طبعی چون احتالم،انزال واحبال نیـز  ب-٣
تعیین نموده است.

که سن پانزده سالگی را پوره یدر اثنای جرم کس« مقرر میدارد: این نظام نامه در زمینه ٢٦ماد ه 
ل شناخته نمی شـود،  نکرده باشد، از قوه ممیزه محروم دانسته میشود واز جرمی که کرده باشد مسؤ

هرگاه از سبب جرم ایشان دیت الزم شود، به عاقله متعلق میشود وخود ایشان به والدین وولـی هـا   
ووصی های شان تسلیم داده میشوند، مگر هرگاه این چنین بچه ها سن پانزده را پوره کرد در حقوق 

ضـروری  ١٨حدود سـن  اهللا مثل صلوة وصوم وحقوق العباد مثل دین، گرفتار وماخوذ است، ودر
است. اگر مجرمه زن بود انتهای سن شان پانزده وابتدای سن شان نه سال است لیکن مآخوذیـت از  
پانزده سال است و اگر دیگر عالمات بلوغ مثل احبال و احتالم وانزال قبل از سن های مذکور ظاهر 

»شود بالغ گفته میشود.
١٣٥٥مسؤلیت جزائی طفل در قانون جزای سال -ج

امـا  ١افغانستان هرچند صغر سن را یکی از موانع مسؤولیت جزائی میداند١٣٥٥قانون جزای سال
طفل را بشکل واضح تعریف نکرده. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرده اند:

طفل غیر ممیز: طفلیکه سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد.-١
را تکمیل نکرده باشد.١٣کمیل اما سن سالگی را ت٧طفل صغیر: طفلیکه سن -٢
سالگی را تکمیل نکرده باشد.١٨سالگی را تکمیل اما سن ١٣مراهق: شخصی که سن -٣

٧٢از میان این سه گروه اطفال،فقط طفل غیر ممیز بصورت مطلق مسؤلیت جزائی نـدارد. مـاده   
ل نکرده باشد دعـوای جزائـی   طفلیکه سن هفت سالگی را تکمی« قانون جزا در رابطه بیان میدارد: 

دو نوع اطفال دیگر(صغیر ومراهق) مسؤلیت جزائی نسـبی دارنـد،   ». علیه او اقامه شده نمیتواند.
طوری که:

١٣٥٥قانون جزای سال ٦٦. ماده ١
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مسؤلیت جزائی صغیر: مسؤلیت جزائی طفل صغیر تابع نوعیت جرم(جنایت؛جنحه یا قباحـت)  -١
محکمه صالحیت داده شده است ارتکاب یافت است، در صورتی که صغیر مرتکب قباحت گردد، به 

تاوی را در مجلس قضا توبیخ نماید، یا به والدین یا ولی وی ویا شخص امین دیگری وی را تسـلیم  
ن جزا در ایـن مـورد صـراحت دارد:    قانو٧٤دهد، ویا اینکه وی را به حجز محکوم نماید. ماده 

درج این قانون صغیر را در هرگاه صغیر مرتکب قباحت گردد محکمه میتواند در عوض جزا های من«
مجلس قضا توبیخ نموده یا تسلیمی او را به یکی از والدین یا شخصی که بر نفس او حق والیت دارد 
ویا شخص امینی که حسن تربیه او را در آینده متعهد شود حکم نماید ویا اینکـه بـه حجـز او در    

ت به این منظور تآسیس میگـردد  دارالـتآدیب یا مؤسسه خیریه ویا مدارس اصالحی که از طرف دول
»حکم نماید.

در صورتیکه صغیر مرتکب جرم جنحه گردد، محکمه صالحیت دارد که وی را به والدین، ولی یـا  
٥٧شخص امین دیگر تسلیم نماید،یا این که در دارالتآدیب یا مدرسه به حجز محکوم کنـد. مـاده   

مرتکب جنحه گردد محکمه میتواند یکی از تدابیر هرگاه صغیر «قانون جزا در این زمینه بیان میدارد: 
) ایـن قـانون،   ٧٤تسلیمی او به یکی از اشخاص مندرج مـاد( -١آتی را در مورد او اتخاذ نماید: 

مشروط بر اینکه مدت مذکور از سه سال بیشتر واز شش ماه کمتر نباشد،وشخص تسـلیم شـونده   
جز او در دارالـتآدیب یـا یکـی از مـدارس    ح-٢حسن تربیه صغیر را در آینده کتبآ متعهد گردد.

»اصالحی از شش ماه الی سه سال.
هرگاه صغیر مرتکب جرم جنایت شود که جزای آن اعدام یا حبس دوام بـوده باشـد، محکمـه    

-١«قانون جزا در این زمینه بیـان میـدارد:   ٧٦صالحیت دارد وی را به حجز محکوم نماید. ماده 
ردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه میتواند به حجز او هرگاه صغیر مرتکب جنایتی گ

در دارالتادیب یا مؤسسه خیریه ویا مدارس اصالحی حکم نماید مشروط بر اینکه مدت حجـز او از  
اگر جزای پیشبینی شده جنایت حبس طویل باشد مدت حجز از یکسـال  -٢پنج سال بیشتر نباشد.

»ه نمیتواند.کمتر و از چهار سال بیشتر بود
عالوتآ در صورتیکه صغیر بعد از تسلیمی به متعهد که وظیفه حفاظت صغیر را بدوش دارد، مرتکب 

قانون جـزا  ٧٧جرم جنایت یا جنحه گردد، متعهد در زمینه به مجازات نقدی محکوم میگردد. ماده 
ر اثنـای مـدت تعهـد    هرگاه صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد د«در این رابطه چنین بیان میدارد: 

مرتکب جنحه یا جنایت گردد محکمه میتواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای نقدی محکوم نمایـد:  
در حالـت ارتکـاب جنایـت از    -٢در حالت ارتکاب جنحه از یک هزار الی دو هزار افغانی.-١

»دوهزار الی پنج هزار افغانی.
ا در نظرداشت بلند رفتن سن وی افزایش مـی  مسولیت جزائی مراهق: مسؤلیت جزائی مراهق ب-٢

یابد، اما میزان این مسؤلیت تابع نوع جرم(جنایت،جنحه یا قباحت) ارتکاب یافته است.
در صورتیکه مراهق مرتکب جرم قباحت گردد، محکمه صالحیت دارد که وی را بـه مجـازات   
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قـانون  ٨٢ن تسلیم نماید. ماده پیشبینی شده قانونی محکوم نماید، یا وی را به والدین یا شخص امی
هرگاه مراهق مرتکب قباحت گردد محکمه میتواند او را به جـزای  « جزا در این زمینه بیان میدارد: 

پیشبینی این قانون محکوم نماید ویا به تسلیمی او به یکی از والدین یا شخصیکه بـر نفـس او حـق    
»ه تعهد کند حکم مینماید.والیت دارد ویا شخص امین ی که حسن رویه او را در آیند

در صورتیکه مراهق مرتکب جنحه یا جنایت گردد، محکمه میتواند وی را به حجز محکوم نمایـد.  
هرگاه مراهق مرتکب جنحه گردد محکمـه  « قانون جزا در این مورد مقرر میدارد: ٨٤و٨٣مواد 

) ایـن قـانون را در   ٧٦ده (میتواند عوض جزاهای پیشبینی شده جرم مذکور یکی از تدابیر مندرج ما
»مورد او اتخاذ نماید.

هرگاه مراهق مرتکب جنایتی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه میتواند بـه  -١«
اگر جـزای  -٢حجز او در دارالتادیب که از دوسال کمتر واز پانزده سال بیشتر نباشد حکم نماید.

مدت حجز او در دارالتادیب از یک سال کمتر وحـد  پیشبینی شده جنایت حبس طویل باشد حد اقل
اگر حد اکثر جزای جنایت کمتـر از  -٣اکثر آن از نصف حد اکثر حبس طویل بیشتر بوده نمیتواند.

ده سال باشد محکمه میتواند به حجز او در دارالتادیب به کمتر از یک سال وبیشتر از نصـف حـد   
»ید.اکثر جزای پیشبینی شده همان جنایت حکم نما

یل نماید، مدت باقی مانده حجز وی بـه  مسالگی را تک١٨در صورتیکه مراهق در زمان حجز سن 
اگر مراهـق در ظـرف مـدت حجـز در     « قانون جزا بیان میدارد: ٨٦حبس مبدل میگردد. ماده 

دارالتادیب سن هجده سالگی را تکمیل نماید جهت گذشتاندن مدت باقیمانده حجز محکوم بها بـه  
»ربوط انتقال داده میشود.محبس م

افغانستان اعدام شخصی را که سن وی در وقت ارتکاب جـرم کمتـر از   ١٣٥٥قانون جزای سال 
شخصـیکه هنگـام   « این قانون در زمینه صـراحت دارد:  ٩٣سال باشد جائز نمی داند. ماده ٢٠

کوم به اعدام ارتکاب جرم سن هجده سالگی را تکمیل وسن بیست سالگی را تکمیل نکرده باشد مح
»شده نمیتواند. در این حالت حبس دوام قایم مقام اعدام می گردد.

گفته شد چنین نتیجه گرفته میشـود  ١٣٥٥از آنچه در مورد مسؤلیت جزائی طفل در قانون جزای 
که، این قانون طفل را به سه دسته(غیر ممیز، صغیر و مراهق) تقسم نموده است، از آن جمله طفـل  

کل مطلق فاقد مسؤلیت جزائی بوده، صغیر ومراهق مسؤلیت جزائی نسبی یا ناقص دارد غیر ممیز بش
که نظر به نوعیت جرم(جنایت،جنحه یا قباحت) به اساس صالح دید محکمه به حجز .....محکوم می 

سال را مجاز نمی داند.  ٢٠گردد. همچنان مجازات اعدام در مورد شخص زیر 
رسیدگی به تخلفات اطفالمسؤلیت جزائی طفل در قانون-د

فال در ـقبل از تصویب ونشر قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،مسائل مربوط به مسؤلیت جزائی اط
این قانون تنظیم گردیده بود، نحوه رسـیدگی بـه   ٩٣الی ٧٠طی مواد ١٣٥٥قانون جزای سال 

ی صورت می گرفـت.  جرایم اطفال(بخش شکلی) نیز مانند بزرگ ساالن مطابق قانون اجراآت جزائ
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بنابر پیشرفت های ژرف که در عرصه حقوق اطفال وبخصوص بخش جزائی اطفال به سطح جهـان  
وافغانستان در عصر کنونی رونما گردیده است، افغانستان صاحب قانون اساسـی جدیـد درسـال    

این قانون،دولت مکلف به حمایت طفل دانسته شده است. وبه سـطح  ٥٤گردیده ودر ماده ١٣٨٢
هانی اعالمیه ها وکنوانسیون های متعدد در مورد حقوق اطفال به وجود آمده اند که بارز ترین آنها، ج

مجمع عمومی سازمان ملل متحـد اسـت کـه    ١٩٨٩کنوانسیون بین المللی حقوق طفل مصوب 
افغانستان نیز به آن ملحق شده است. بنابر دالیل فوق و هماهنگ ساختن رسیدگی به جرایم اطفال بر 

٨قانون جدید کـه شـامل   ١٣٨٣وفق مقتضیات زمان واسناد بین المللی، دولت افغانستان در سال 
ماده میباشد، تحت نام (قانون رسیدگی به تخلفات اطفال )تصویب نمود. با تصوییب ایـن  ٦٦فصل و

قانون،جرایم اطفال برای نخستین بار دارای قانون مستقل و اختصاصی گردید که طرز رسیدگی بـه  
رایم اطفال را تنظیم مینماید..ج

این قانون با « ماده اول قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در مورد مبنی این قانون چنین بیان میدارد: 
قانون اساسی ورعایت کنوانسیون های بین المللـی حمایـه   ٥٤نظر داشت ارزش های مندرج ماده 

ه جرایم اطفال متخلف از قانون، اطفاـل  حقوق بشر وبخصوص منافع اطفال به منظور طرز رسیدگی ب
در معرض خطر واطفال نیازمند مراقبت وحفاظت وتامین حقوق آنها در جریان تحقیق ومحاکمه وضع 

»گردیده است.
چنانچه از نام این قانو هویداست، برای اولین بار جرایم اطفال و نحوه رسیدگی به آنها از متن قانون 

ساخته شده وقانون جداگانه واختصاصی را برای آن به وجود اورده جزا و قانون اجراآت جزائی جدا
است، حتی این قانون جرم طفل را جرم نمیداند، بلکه آنرا تخلف خطاب می نماید.

مهمترین ویژگی های قانون رسیدگی به تخلفات اطفال را میتوان در نکات ذیل خالصه کرد:
ال را تعیین نموده بلکه، نحوه وچگونگی رسیدگی به این قانون نه تنها میزان مسؤلیت جزائی اطف-١

ت بخش اجراآت جزائی را تشکیل میدهد، نیز بیان نموده وآنرا به عهده راکه در حقیقتخلفات اطفال 
خود گرفته است، چنانچه فصل دوم(کشف وتحقیق جرایم اطفال) وفصل سوم(طرز محاکمه اطفاـل)  

این قانون بدان اختصاص یافته است.
قانون برعالوه تعیین مسؤلیت جزائی اطفال ونحوه رسیدگی به تخلفات اطفاـل، حمایـت   این-٢

وکمک با اطفال نیازمند و در معرض خطر ومراقبت وحفاظت از آنها را از وظـایف اساسـی خـود    
میداند. چنانچه فصل ششم را بدان اختصاص داده است.

١٨لیت جزائی کامل را اکمال سن طفل را بشکل عام اما دقیق تعریف نموده وسن کسب مسؤ-٣
این قانون،طفل عبارت از شخصی است که سـن  ٤سالگی تعیین نموده است. به اساس جز اول ماده 

سالگی را بـه سـه دسـته    ١٨سالگی را تکمیل نکرده باشد. این ماده تمام دوره طفولیت یعنی ١٨
تقسیم کرده است:

طفل غیـر ممیـز   « رسیدگی به تخلفات اطفال،قانون٤طفل غیر ممیز: طبق جز دوم ما ده -الف
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»شخصی است که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد.
طفل ممیز شخصی است کـه سـن هفـت    « قانون متذکره، ٤طفل ممیز: طبق جز سوم ماده -ب

»سالگی را تکمیل ولی دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
طفل نوجوان شخصی اسـت کـه سـن    «متذکره،قانون٤ماده ٤طفل نوجوان: به اساس جز -ج

»دوازده سالگی را تکمیل ولی سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال از میان سه نوع طفل فوق ذکر، اطفال غیر ممیـز و ممیـز را از   

نکرده باشـند،  سالگی را تکمیل١٢مسؤلیت جزائی معاف میداند، یعنی در این قانون اطفالی که سن 
شخصی کـه سـن دوازده   « مسؤلیت جزائی ندارند. ماده پنج این قانون در این زمینه بیان میدارد: 

». سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسؤلیت جزائی به او راجع نمیشود......
جود نداشت.  برای اطفال الی هفت سالگی مسؤلیت جزائی و١٣٥٥حال آنکه در قانون جزای سال 

هر چند قانون رسیدگی به تخلفات اطفال هر دو نوع طفل(غیر ممیز وممیز) را فاقد مسؤلیت جزائی 
میداند، اما با این تفکیک که،طفل غیر ممیز هیچ نوع مسؤلیت ندارد، اما طفل ممیـز در صـورت   

الدین طفل مـی  ارتکاب جرم مسؤلیت جزائی نداشته ولی مسؤلیت مدنی را دارا میباشد که متوجه و
شخصی که سـن دوازده سـالگی را   -١« این قانون در زمینه بیان میدارد: ٥گردد. چنانچه ماده 

هرگاه جـرم  -٢تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسؤلیت جزائی به او راجع نمیشود.
بـران آن  این ماده ناشی از غفلت والدین بوده وموجب ضرر مادی شود، والدین به ج١مندرج فقره 

»مکلف می گردند.
سالگی ١٢سالگی تمام، مسؤلیت جزائی وجود ندارد، ولی بعد از ١٢نتیجه بحث اینکه، الی سن 

سالگی که شخص هنوز طفل خطاب می گردد، مسؤلیت جزائی نسبی یا ناقص را بـه  ١٨الی اکمال 
خود کسب می نماید.

را تکمیـل نکـرده   ١٨کمیـل و را ت١٢مسؤلیت جزائی طفل نوجوان یعنی شخصی کـه سـن   
باشد،طوری است که: اوآل محکوم به مجازات مشدده مانند اعدام وحبس دوام نمی گردد. جز سوم 

»  طفل به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم شده نمیتواند.« در این زمینه مقرر میدارد٣٩ماده 
ده است، بترتیب که: اگر طفـل  سالگی را به دو دسته تقسیم کر١٨تا ١٢ثانیآ: فاصله زمانی میان 

سالگی را تکمیل نکرده باشد، به قسمت سوم / ثلـث مجـازات   ١٦سالگی را تکمیل ولی ١٢سن 
بزرگ سال محکوم میگردد،. مثآل اگر مجازات بزرگ سال در یک جرم شش سال باشد،برای ایـن  

خلفات اطفال مقـرر  قانون رسیدگی به ت٣٩نوع طفل دو سال مد نظر گرفته میشود. فقره اول ماده 
مجازات طفلی که سن دوازده سالگی را تکمیل ولی سن شانزده سالگی را تکمیل نکـرده  « میدارد: 

) حد اکثر مجازات که برای عین جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بلندتر از ١/٣باشد، از یک سوم (
»سن هجده سالگی در قانون جزا پیشبینی گردیده است، بیشتر بوده نمیتواند.

را تکمیل نکرده باشد به نصف مجازات بـزرگ سـال   ١٨سالگی را تکمیل ولی ١٦هرگاه طفل 
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در یک جرم حبس شش ساله تعیین گردیده باشـد،برای  محکوم میگردد. مثآل اگر برای بزرگ سال
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ٣٩این نوع طفل سه سال مد نظر گرفته شده است. فقره دوم ماده 

مینه بیان میدارد :مجازات طفلی که سن شانزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیـل  در این ز
) حد اکثر مجازات برای عین جرم توسط اشخاص بلندتر از سن هجـده  ١/٢نکرده باشد، از نصف(

»سالگی در قانون جزا پیشبینی گردیده است، بیشتر بوده نمی تواند.
ال مانند بزرگ ساالن برخورد نمی شود،بلکه تدابیر خاص برای قابل تذکر است که با این نوع اطف

این قانون در زمینه بیان میدارد: ٣٥ماده ١آن پیشبینی شده که اخرین اقدام در مورد آنها حجز است.
محکمه صالحیت دارد در مورد طفل متهم با نظر داشت حاالت یکی از تصامیم ذیـل را اتخـاذ   « 

فرستادن به موسسات اختصاصی خـدمات  -٢نجام خدمات اجتماعی.مکلف نمودن به ا-١نماید: 
-٧حجز در منزل. ٦تعلیق مشروط مجازات.-٥تعویق محاکمه.-٤صدور اخطاریه.-٣اجتماعی.

اعزام به مراکز اصالح -٨تسلیم نمودن به یکی از والدین یا شخصی که حق سرپرستی وی را دارد. 
»وتربیت اطفال غرض تحت حجز قرار دادن.

در این قانون هدف ومحور اصلی، اصالح وتربیت طفل است،نه مجازات وی، که بدین منظـور  -٤
٧بیشتر به مجازات زدائی،قضازدائی،ونمونه های عدالت ترمیمی تاکید کرده است. برای مثال،مـاده  

از مجازات طفل حتی به منظور اصالح وتربیت بطور شدید وحقارت آمیز جو«این قانون مقرر میدارد: 
میتواند آمرین مراکز اصالح وتربیـت  ارنوال-١«بیان میدارد: ٢١به همین ترتیب ماده » ندارد.

اطفال ومؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی را دعوت نماید تا ممثل قانونی طفل ومتضـرر را بـه   
ایت مصالحه که خالف قانون نباشد، توصیه وتشویق نماید. مشروط بر اینکه طفل مرتکب جنحه یا جن

طبق حکم ماده چهاردهم این قـانون تحقیـق را   مکلف استارنوالنگردیده باشد. در سایر موارد 
در صورت موافقت ممثل قانونی طفل ومتضـرر  -٢تکمیل ودوسیه را به محکمه مربوطه احاله نماید.

ممثـل  « بیان میدارد٤٥ماده » میتواند به حفظ دوسیه اقدام نماید.ارنوالبه مصالحه و پرداخت،
یس مرکز اصالح وتربیت اطفال یا ریس مؤسسه خدمات اجتماعی که طفل نزد آنهـا  ئقانونی طفل. ر

تحت حجز قرار دارد.میتوانند هر زمان از محکمه اختصاصی اطفال تقاضای تجدید نظر پروگرام های 
»اصالحی یا تدابیر توصیه شده دیگر نمایند.

محکمه صالحیت دارد حکـم  -١«ت بعمل آورده است: این قانون از حجز تعلیقی صحب٤٠ماده 
تنفذی را در مورد طفلیکه مرتکب جرم جنحه گردیده،الی مدت یکسال ودر مورد جنایت الـی سـه   

به محکمه صالحیت تعدیل حکم خویش را میدهد ٥٠ماده» سال با قید شرط یا بدون آن تعلق نماید.
حفظ منافع طفل مبنی بر تربیه وبازگشت مجدد محکمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد به منظور : «

»آن به جامعه حکم خویش را عنداالقتضا تعدیل نماید.

عبارت از تحدید آزادی طفل محکوم در « قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، حجز را چنین تعریف کرده است٤ماده ٥جز . ١
»مراکز اصالح وترتبیت اطفال
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را به ت متعددرا مکلف میسازد تا در جریان تحقیق جرایم اطفال، نکاارنوالاین قانون ١٧ماده 
اسـایی  منظور تثبیت شخصیت متهم رعایت نماید، درحقیقت این بر یک نوع ابسرواسـیون(طرز شن 

٢.دتاکید دار١شخصیت)

،برای اولین بار به منظور رسیدگی بـه جـرایم   (قانون خاص)قانون رسیدگی به تخلفات اطفال-٥
منحصـر  را گی به جرایم اطفال و محکمه اختصاصی اطفال را مطرح نموده و رسیدی ارنوالاطفال، 

اختصاصی اطفاـل  ورد حارنوالاین قانون در م۹ماده .میداندی ومحکمه اختصاصی اطفال ارنوالبه 
ی حـارنوال کشف جرایم اطفال توسط پولیس و بررسی ، تحقیق وتعقیب آن توسط -١: «بیان میدارد

ی اختصاصی اطفال در مرکز ووالیات ایجـاد  ارنوالاختصاصی اطفال صورت میگیرد. بدین منظور 
رسیدگی به جرایم اطفاـل  -١«در زمینه محکمه اختصاصی اطفال بیان میدارد:۲۶ماده ». میگردد.

توسط محکمه اختصاصی اطفال صورت می گیرد.بدین منظور در مراکز والیـات محـاکم ابتدائیـه    
»اختصاصی ایجاد میگردد.

در صورتیکه طفل مرتکب سایر جرایم مانند جرایم تروریستی،یا جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی 
٥انون رسیدگی به تخلفات اطفال میگردد. مـاده  گردد،رسیدگی به چنین جرایم اطفال نیز مربوط ق

هرگاه جرایم مندرج این قانون توسط «قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در این زمینه مقرر میدارد: 
به همین » اطفال ارتکاب گردد،رسیدگی به آن طبق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال صورت میگیرد.

هرگـاه  «قانون اجراآت جزائی در این زمینه بیان میـدارد:  ضمیمه شماره یک٩ما ه ٢ترتیب فقره 
طفل مرتکب جرایم تروریستی یا جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی گردد، مطـابق احکـام قـانون    

»رسیدگی به تخلفات اطفال محکوم به حجز می گردد.
مسؤلیت جزائی اطفال در کود جزا-هـ 

مسؤلیت جزائی اطفال شاهد دیگر گونی های جدیـد  کود جزا تا حد زیاد در مورد ماهیت و میزان
است که غالبآ به نفع اطفال اند. سایر موضوعات مربوط به جرایم اطفال بخصوص رسیدگی به آنها و 

مـاده  ١٢جزساجراآت شکلی کماکان به قانون رسیدگی به تخلفات اطفال واگذار شده اند. به اسا
قانون رسیدگی بـه تخلفـات   ٣٩و٦،٣٥،مواد٥ماده١،فقره ٤ماده ١کود جزا، فقط جز٩١٦

اطفال لغو، واحکام باقیمانده این قانون قابل اعتبار میباشد. تمام مواد ذکر شده (مواد لغو شده) قانون 
رسیدگی به تخلفات اطفال ، احکام جزائی طفل ومیزان مسؤلیت جزائی اطفال می باشند که قبآل بیان 

یر وتحول گشته یود جزا در مورد مسؤلیت جزائی اطفال دچار تغکه در کی راگردید.مهمترین موارد
اند ، میتوان قرار ذیل خالصه کرد:

سالگی را تکمیل نکرده باشد،از این میان مسؤلیت ١٨طفل به شخصی اطالق میگردد که سن -١

١.abservation
.مجموعه تحقیقات وبررسیها وآزمایش های که برای شناسائی شخصیت فرد بکارمیرود،ابسرواسیون نامیده میشود. برای ٢

١٠٢الی ٩٣مات بیشتر مراجعه شودبه ، دانش،تاج زمان؛دادرسی بزهکار اطفال در حقوق تطبیق.صفحاتمعلو

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان



٩٨

سـالگی طفـل   ١٨سالگی الـی  ١٢سالگی وجود ندارد وبعد از اکمال ١٢جزائی الی اکمال سن 
کود جزا در این مورد بالترتیب بیـان میـدارد:   ٩٦و٩٥مسؤلیت جزائی نسبی میباشد.مواد دارای 

طفل که دوازده سـال را  ». « طفل به شخصی اطالق میگردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد«
»تکمیل نکرده باشد،مسؤلیت جزائی نداشته ودعوای جرمی علیه وی اقامه نمیشود.

سن طفل اساس مسؤلیت جزائی شمرده میشود،نه بلوغ یا عالیم طبعی دیگـر.  از نظر کود جزا نیز، 
سن طفل در وقت ارتکاب تخلف،اساس تعیین مسؤلیت « کود جزا در زمینه بیان میدارد: ١٠١ماده 

سن طفل در جریان تحقیق ومحاکمه به اسـاس تـذکره تابعیـت تثبیـت     -٢جزائی شناخته میشود.
ره تابعیت نداشته باشد یا حالت ظاهری وی با سن مندرج در تذکره در صورتیکه طفل تذک».میگردد.

١مطابقت نداشته باشد، در این مورد برای تثبیت سن طفل نظر اهل خبره(طب عدلی) اخذ میگردد.

مهمترین تحول که در مورد مسؤلیت جزائی طفل در کود جزا به میان آمده ، عبارت اسـت از  -٢
را تکمیل نکرده باشد. ١٨سالگی را تکمیل و١٢، یعنی طفلیکه کاهش میزان مجازات طفل نوجوان

١٢با این توضیح که در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مجازات طفل نوجوان در صـورتی کـه   
را تکمیل نکرده باشد قسمت سوم مجازات بزرگ سال بود، ودر صـورتیکه  ١٦سالگی تکمیل اما 

نکرده باشد به نصف حد اکثر مجازات بـزرگ سـال   را تکمیل١٨سالگی را تکمیل اما ١٦طفل 
محکوم میگردد. صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی طفل جنایت باشد یا جنحه وقباحت. امـا میـزان   
مجازات طفل نوجوان در کود جزا با در نظرداشت شدت جرم(جنایت،جنحه یا قباحت) متفـاوت از  

هم تعیین گردیده است. طوری که:
سالگی) مرتکب جنایت گردد، این مورد خالی از دو حالت بوده ١٨-١٢فل(در صورتیکه ط-الف

نمیتواند:
سالگی را تکمیل نکرده باشد،حد اکثر به ربع مجـازات  ١٦سالگی را تکمیل و١٢طفلی که -١

طفلـی کـه دوازده   « کود جزا در این زمینه بیان میدارد: ٩٧بزرگ سال محکوم خواهد شد. ماده 
ده سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ربع حـد  سال را تکمیل وشانز

سال در این قانون تعیـین گردیـده،   ١٨اکثر مجازات که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگتر از 
»محکوم نمیشود.

سالگی را تکمیل نکرده باشد، حـد  ١٨سالگی را تکمیل اما سن ١٦در صورتی که طفل سن -٢
طفلی «کود جزا در مورد مقرر میدارد: ٩٨مجازات بزرگ سال محکوم میگردد. ماده اکثر به ثلث

سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بـیش از  ١٨سال را تکمیل اما ١٦که 
سال در این قـانون تعیـین   ١٨ثلث حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بزرکتر از 

»نمیشود.گردیده است،محکوم

کود جزا١٠٢. ماده ١
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هرگاه طفل مرتکب جرم جنحه شده باشد محکمه صالحیت دارد،یکی از تدابیر پیشبینی شـده  -ب
هرگاه طفل مرتکـب  «در ین مورد بیان میدارد: ١٠٩مندرج کود جزا در مورد او حکم نماید. ماده 

-٢الـدین. تسلیمی به و-١جنحه گردد، محکمه یکی از تدابیر آتی را در مورد وی اتخاذ مینماید: 
فرستادن به مؤسسه های اختصاصی خـدمات  -٥تعلیق حجز.-٤تعویق محاکمه.-٣حجز در منزل.

حجز در بخش باز مرکز اصالح وتربیـت  -٧انجام خدمات اجتماعی یا دوره مراقبت.-٦اجتماعی.
»حجز در بخش بسته مرکز اصالح وتربیت اطفال.-٨اطفال.

قانونی وی، مرتکب جنایت یا جنحه گردد، در ایـن حالـت   اگر طفل مکرراً به اثر غفلت نماینده
محکمه میتواند طفل را به مؤسسه خدمات اجتماعی یا مرکز اصالح وتربیت اطفال تسـلیم نمایـد،   

کود جزا در این زمینه چنین حکـم مـی   ١١٠ونماینده طفل را به مجازات نقدی محکوم کند. ماده 
از غفلت نماینده قانونی طفل ویا عـدم ایفـای عمـدی    هرگاه تکرار تخلف طفل که ناشی « نماید: 

طفل را به یکی از مؤسسـه هـای   -١وظایف وی باشد،محکمه یکی از تدابیر آتی را اتخاذ مینماید:
نماینده قانونی طفل را در صـورت  -٢خدمات اجتماعی ویا مرکز اصالح وتربیت اطفال می سپارد.

ه هزار افغانی ودر صورت ارتکاب جنایت،بـه جـزای   ارتکاب جنحه به جزای نقدی از پنج هزار تا د
»نقدی از ده هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می نماید.

اگر طفل مرتکب قباحت گردد، محکمه میتواند به عوض حجز طفل را اخطار دهد یا به نماینده -ج
تکـب قباحـت   هرگـاه طفـل مر  «در زمینه بیان میدارد: ١١٢قانونی تسلیم نماید. فقره اول ماده 

گردد،محکمه میتواند به عوض حجز برای وی اخطاریه صادر ویا او را به والدین،ممثل قـانونی ویـا   
سرپرست قانونی تسلیم نماید.در این حالت والدین،ممثل قانونی یا سرپرست قانونی مکلـف اسـت   

».حسن تربیت طفل را کتبآ تعهد نماید
وجه به مجازات اعدام،حبس وجزای نقدی محکوم طفل تنها به حجز محکوم می گردد، به هیچ -٣

طفل به جزای اعدام،حبس ویا جـزای  «کود جزا در این زمینه بیان میدارد: ٩٩شده نمیتواند. ماده 
»نقدی محکوم نمیشود.

در صورتی که طفل به مراتب محکوم به حجز گردد،مجموع میزان حجز وی باید از ده سال تجاوز 
سالگی را تکمیل نماید به محبس انتقاـل  ١٨ه حجز در جریان حجز سن هرگاه طفل محکوم ب١نکند.

٢داده میشود.

ــن    ــر س ــخص زی ــورد ش ــدام را در م ــازات اع ــزا مج ــود ج ــردود ٢٠ک ــالگی م س
»شخصیکه بیست سالگی را تکمیل نکرده باشد،به اعدام محکوم نمیگردد.«١١٤میداند.ماده

کود جزا١٠٦. ماده ١
کود جزا١٠٤. ماده ٢

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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لیکنه : قضاوتیار رحمت ل حلیم 

آثاریې د شریعت او قانون په را کېآثاریې د شریعت او قانون په را کېابراء او ابراء او 
)٣(

فهرست:

١٠٠...................................................................................حط: مطلبمشپ
١٠٠...............................................................................ېکلغتپهحطُّ: الف
١٠١............................................................................ېکاصطالحپهحط: ب
١٠١...........................................................................اوتابراءدسرهحط: ج

١٠١....................................................................................هبه: مطلباووم
١٠١...............................................................................ېکلغتپههبه: الف
١٠٢.............................................................................ېکاصطالحپههبه: ب
١٠٣.........................................................................اوتابراءدسرهېهبله: ج
١٠٥.....................................................................تیمشروعابراءد: مبحثمیدر

١٠٥...........................................ېکارپهاتویآقرآنيدتیمشروعابراءد: مطلبیمول
١٠٦................................................ېکارپهثویاحاددتیمشروعراءابد: مطلبدوهم

١٠٧...........................................................اجماعتیمشروعپهابراءد: مطلبمیدر
رپهنویقواندوادېهدتیمشروعابراءد: مطلبلورم١٠٨.......................................ېکا

شپم مطلب : حط
الف : حطُّ په لغت کې

حط په لغت کې په الندې معناوو راغلی دی :
د کېودلو ، له ارویو خه د بار کوزولو په معنی لکه دا قول د عربو :-۱

)١(الْبعيرِ. ژباه : بار یې له او خه کته ک . عنِالحملَوحطّ

د بیې د ييدو په معنی لکه دا قول :  -۲
السعر  یعنې د پیسو بیه يه شوه .حطّ
د توییدلو په معنی لکه په دې قول د رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم کې :  -۳
الشجرةُتحطُّكَماسيئَاته،لَهاللَّهحطَّإِلَّاسواه،فَمامرضأَذًى،يصيبهمسلمٍمنما«

١»ورقَها

مخونه .۲۷۳او ۲۷۲لسان العرب ، اووم وک ، -١

ابراء او آثاریې دشریعت او قانون په راکې
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ژباه : نشته یو مسلمان چې یو ضرر ، ناروغي یا کومه بله ستونزه ورپېه شي نو خامخا به اهللا تعالی 
د هغې په وسیله د هغه شخص ناهونه تویوي لکه نه چې ونه پاې تویوي .

ب : حط په اصطالح کې  
٢یا د ول پور ساقطولو ته وايي . حط په اصطالح کې د پور د یوې برخې

ج : حط سره د ابراء تاو  
حط د ابراء په معنی دی ، کله چې د ابراء سره د ولې یا د یوې برخې قید یو ای شي په ابـراء د  

حط اطالق هم ينې وخت کیي .  
ـ   قاط ېر لي د ثمن د یوې برخې اسقاط لپاره د حط کلمه استعمال شوې ده او د ول ثمـن د اس

٣لپاره د ابراء کلمه کارول شوې ده . 

) مه ماده ده چې داسې یې ویلي دي :۲۶۰د بیلي په توه : د مجلة االحکام العدلیة (
للْباقي ...مقَابِلًاالْمبِيعِجميعكَانَمقْداراالْمبِيعِثَمنِمنالْبائعحطَّإذَا

مبیعې له پیسو خه یوه برخه وبله ( ابراء یې ورخه وکه ) بـاقي  ژباه : که بائع ( پلورونکي) د 
پیسې د ولې مبیعې ارزت ( بیه ) بلل کیي .  

یعنې که شفیع مبیعه اخیستله د پاتې پیسو په بیه به یې اخلي .
ذکر شوې ماده کې د (حط) کلمه د ثمن د یوې برخې اسقاط لپاره کارول شوې ده .

الکې فقهې یو کتاب دی په الندې عنوان یې ورته یو باب ایی دی :التبصرة په نامه د م
اإلقالة .وفيأسقطأومنهحطأوزادثمبثمناشترىإذاباب

ژباه : باب دی په بیان د : که چا یو ه په یوه بیه واخیستل بیا یې زیاتوالی پکې راوست یـا یـې   
یسې وبلې او په بیـان د اقالـه   یا یې ولې پکموالی پکې راوست ( یو ه اندازه پیسې یې وبلې )

)٤(.کې

دا چې بیان شول او همداسې زیات نور زیات موارد شته چې داسې ترې معلومیي چې د حط کلمه 
د ثمن له یوې برخې خه د تیریدلو یا د ابراء په معنی استعمالیي .  
نی راي .ېر کم داسې موارد هم شته چې حط له ول ثمن خه د ابراء په مع

اووم مطلب : هبه
الف : هبه په لغت کې

٥هبه په لغت کې هغه ورکې ته وایي چې بدله (عوض) او هدف ونلري .

ه حدیث .۵۶۶۰م مخ . ۱۱۸صحیح البخاري ، باب وضع الید علی المریض ، اووم وک ، -١
م مخ .۱۴۵می وک ویم مخ . الموسوعة الفقهیة الکویتیة ، ل۵۷۶می وک ، ومعجم المصطلحات وااللفاظ الفقهیة ، ل-٢
م مخ.۱۴۵می وک ، والموسوعة الفقهیة الکویتیة ، ل-٣
م مـخ ، د  ۳۳۴۵، التبصرة ، اووم وک ، )هـ٤٧٨: المتوفى(باللخميالمعروفالحسن،أبوالربعي،محمدبنخمي ، علي-٤

.م٢٠١١-هـ ١٤٣٢می چاپ  وقطر د اوقافو او اسالمي چارو وزارت ، ل
یم مخ .۸۰۳می وک ، ولسان العرب ، ل-٥

ابراء او آثاریې دشریعت او قانون په راکې



١٠٢

٥مريم/﴾وليالَدنكمنليفهب﴿لکه په دې قول د اهللا تعالی کې :
ژباه : راکه ماته د خپل لخوا یو متولي ( د دیني امورو حق وارث ) .

دې قول د اهللا تعالی کې :  او په
﴿بهينماُءلشاثًايإِنبهيونماُءلشي٤٩الشورى/﴾الذُّكُور

ژباه : ورکوي (اهللا) چاته یې چې اراده وفرمايي لوې (لورانې) او ورکوي چاتـه یـې چـې اراده    
وفرمایي زامن .

ب : هبه په اصطالح کې
) مه ماده کې داسې تعریف شوې ده :۸۳۳مجلة االحکام العدلیة په (هبه د فقهې په اصطالح کې د 

هبه بل چاته له عوض پرته د مال تملیکولو ته وايي ، چې تملیکوونکي ته یې واهب ، تملیک شـوي  
مال ته موهوب ، چا چې هبه منلې ده هغه ته موهوب له وايي او اتهاب د هبې د منلو په معنی دی .  

کر شوې ماده کې د هبې د تعریف سربېره د هبې اوند اصطالحات هم معنـی  د مجلة االحکام په ذ
شوي دي .

او د شـافعي  ٢د مالکي فقهې مشهور کتاب مختصر خلیل ١د حنفي فقهې مشهور کتاب کنزالدقائق،
هم هبه د مجلة االحکام د یادې مادې پـه شـان   ٣فقهې نامتو کتاب البیان في مذهب االمام الشافعي 

ده ، که دقیق ووایم مجلة االحکام له یادو فقهي کتابونو ذکر شوی تعریف نقل کی دی تعریف کې 
، چې تکراري ذکرولو ته یې اتیا نه لیدل کیي .  

ابن قدامه د حنبلې مذهب فقیه هبه دا سې تعریف کې ده :
٤د خپل په ژوند کې په تبرع ( ویا ) ول د خپل مال تملیکولو ته هبه وايي . 

مه ماده کې هبه دا ول تعریف شوې ده :  ۱۱۷۶اد مدني قانون په د هېو
هبه عبارت ده د مال د تملیکولو خه بل چاته بې د عوضه او کله کله د عوض په مقابل کې صورت 

نیسي .  
له هبې خه د فقهاوو او د قانون په تعریفونو کې دا توپیر دی چې د مدني قانون یادې مادې د هبـې  

زیاته کې ده چې کله کله د عوض په مقابل کې هم صورت نیسي .په تعریف کې 

می ومخ ، لم ۵۳۶الدقائق ، كنز)هـ٧١٠: المتوفى(النسفيالدينحافظمحمودبنأحمدبناهللاعبدالبركاتنسفي ، أبو-١
السراج .داراإلسالمية،البشائر, دارم٢٠١١-هـ ١٤٣٢چاپ ، 

م مخ ، ۲۱۴خليل ، العالمة، مختصر)هـ٧٧٦: المتوفى(المصريالمالكيالجنديالدينضياءموسى،بنإسحاقبنخليل-٢
مـ .٢٠٠٥/هـ١٤٢٦می چاپ ، والقاهرة ، ل/الحديثدار

الشـافعي  اإلماممذهبفيالبيان)هـ٥٥٨: متوفى(الشافعياليمنيالعمرانيسالمبنالخيرأبيبنىيحيالحسينعمراني ، أبو-٣
جدة .–المنهاج, دارم٢٠٠٠-هـ١٤٢١م مخ ، لمی چاپ ، ۱۰۷، اتم وک ، 

أحمد ، دوهـم  اإلمامفقهفيهـ الكافي٦٢٠: محمد، متوفىبنأحمدبناهللاعبدالدينموفقمحمدالمقدسي ، أبوقدامةابن-٤
العلمية . الكتبم ، دار١٩٩٤-هـ١٤١٤می چاپ ، وم مخ ، ل۲۵۹وک 

ابراء او آثاریې دشریعت او قانون په راکې
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ې دومره ویلي دي چې هبه عوض نه لري خو د عـوض  زهم فقهاوو د هبې په تعریف کې یواکه ه 
سره سره یې بیا هم هبه منلې ده او په کتابونو کې یې د عوض په بدل کې د هبې احکام ېلي دي د 

بیلي په توه :
دي : که چېرې موهوب له واهب ته د هبې عوض ورک  او واهب عوض قبض ک ، ویلي ١سرخسي

٢واهب د خپل له هبې او موهوب له ، د خپل له عوض خه رجوع نشي کولی . 

فقهاوو له دې امله د هبې په تعریف کې د عوض په بدل کې هبه نه ده شامله کې چې د عوض پـه  
پرې د بیعې احکام جاري کیي . مقابل کې هبه د بیعې حکم لري او ېر لي

د بیلي په توه : د حنفي فقهې نامتو کتاب هدایه کې یې لیکلي دي :
، عقد صـحیح دی او د  و تقابض د هبې او د عوض ترسره شوکه چا د عوض په شرط هبه وکه ا

کې شته او ه بیعې حکم لري ، د عیب په صورت کې ردیي ، د لیدلو اختیار (خیار رؤیة) پ
٣شفیع یې د شفعې مستحق دی . 

ج : له هبې سره د ابراء تاو
له دې سره سره چې هبه له ابراء سره توپیر لري ، ورته والی (مشابهت) هم ورسره لري او کله کله 

یو د بل په نوم هم یادیي لکه : 
جمهورو فقهاوو د دین د هبې په اه ویلي دي چې دا ابراء ده ، لکه :  

امتو کتاب هدایې کې يې لیکلي دي چې : پوروي ته د دین هبه ابراء ده ، که چې د حنفي فقهې ن
دا ول هبه د ابراء په شان پوروی ردولی شي او صحت یې د پوروي تر قبلولو پورې موقوف نـه  

)٤(دی . دا ول هبه له یوې خوا تملیک او له بلې خوا اسقاط بلل کیي . 

په مختصر کې لیکلي دي :٥ه خلیلد مالکي مذهب نامتو فقیه عالم
د دین هبه صحیح عمل دی ، که چا مدیون (پوروي) ته دین (پور) هبه ک ، دا ول هبه ابراء بلـل  

)١(کیي .

محمد بن احمد بن ابي سهل شمس االئمة سرخسي مجتهد، قاضي او د حنفي فقهې له سترو فقهاوو او د خراسان د سرخس لـه  -١
مدارنه د االصول کتاب چې په اصول فقه کې دی. یاد عالم سیمې خه و. د هغه له کتابونو خه مبسوط چې دېرش وکه دی، ه

م مخ.۳۱۵هـ ل کې وفات شوی دی. االعالم د زرکلی، پنم وک، ۴۸۳په 
یم مخ ، له چـاپې  ۷۵، مبسوط ، دولسم وک ، )هـ٤٨٣: متوفى(األئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنسرخسي ، محمد-٢

بيروت .–المعرفة, دارم١٩٩٣-هـ١٤١٤پرته 
بدايـة شـرح في، الهداية)هـ٥٩٣: متوفى(الدينبرهانالحسنأبو،الفرغانيالجليلعبدبنبكرأبيبنمرغیناني ، علي-٣

لبنان ، له چاپې او نېې پرته .–بيروت-العربيالتراثاحياءم مخ ، دار۲۲۷المبتدي ، دریم وک ، 
مخ .م۲۲۸یاده سرچينه ، دریم وک ، -٤
پـه  . المختصري په قاهره کې زده کې کي دياو مفتجندي، د مالکي مذهب فقیهالدينضياءموسى،بنإسحاقبنخليل-٥

د المنـوفي او مناقـب والعلومبالتراجميتعلقمافيالفهومتوضيح, المناسك, مخدراتفقه کې چې په مختصر خلیل مشهور دی، 
.۲/۳۱۵هـ ق کې وفات شوی دی. االعالم د زرکلي ۷۷۶الم په کال نوموي فقیه تصنیفات دي. یاد ع

ابراء او آثاریې دشریعت او قانون په راکې
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ویلي دي :٢د شافعي فقهې عالم سنیکي
)٣(د دین هبه او صدقه ابراء ده دواه قبول ته اتیا نلري . 

 خه واهب رجوع له دې سره سره چې د احنافو په ېری  علماء په دې نظر دي چې له هبې ون
مه ماده کې راغلي دي :۸۷۳کولی شي د مجلة االحکام العدلیة په 

که دائن پوروي ته پور هبه ک رجوع ترې نشي کولی .  
دا چې ولې له دا ول هبې خه واهب رجوع نشي کولی ، علت یې د یادې مادې په شـرح کـې   

٤دي چې پوروي ته د دین هبه ابراء ده .دررالحکام لیکلي

د جمهورو علماوو په آند له ابراء خه رجوع نه کیي ، په دې اه زیات تفصیل د ابراء احکام تـر  
عنوان الندې فصل کې ېل کیي .

په فتح القدیر کې راغلي دي :
یې هبه کـی دی.  که کومې ې د خپل په خاوند د مهر دعوی وکه ، خاوند یې وویل چې ماته 

بل شاهد وویل چې ابراء یې کـې  ، وه شاهد د هبې په اه شهادت ورکشاهدانو شاهدي ادا که ی
، دا ول شهادت د توافق له امله منل کیي . دا که چې دلته هبه او ابراء دواه یو حکم لـري  ده

٥چې سقوط دی . 

مـه  ۱۱۸۲براء یو شان عمل بللی دی او په د افغانستان مدني قانون هم د دین هبه او له پور خه ا
:ماده کې یې داسې راغلي دي

که پور د پور ورکوونکي لخوا پوروي ته هبه شي یا له هغې خه پوروي ابراء وکي او پوروی 
دا ابراء رد نکي نو د هبې عقد پوره کیي او پور ساقطیي . که هبه کی بې د پوروي بل وک 

ی شوي (موهوب له) د قبض کولو ترمخه یواې د هبه کوونکي په اجازه نـه  وي ، نو هبه د هبه ک
پوره کیي . 

م مخ .  ۲۱۴خليل ، العالمةمختصر-١
الشافعي، قاضي مفسر او د احادیثو حافظ د مصر ختيې برخـې  مصريالسنيكياألنصاريزكريابنأحمدبنمحمدبنزكريا-٢

تفسـير کـې،   پهالرحمني. نوموي عالم الندې کتابونه لیکلي دي: فتحسنیکه کې زییدلی او په قاهره کې یې زده کې کي د
العراقي پـه ألفيةشرحپه منطق کې،إيساغوجيشرحالبيضاوي،تفسيرعلىالجليل، تعليقفتحالبخاري،صحيحعلىالباريتحفة

والتعلـيم،  الـتعلم رومفيالنظيماللؤلؤپه تجويد کې،العصرنجباءتحفةالذهب په نحو کې،شذورشرحالحديث کې،مصطلح
غايـة اللباب،تحريرتنقيح،) جالوي٩٦١(الرباطخزانةفياألحكامبأحاديثاإلعالمبشرحالعالمفتحالمحكمة،الدقائقرسالة،

ـه وکـه،  پنالوردية،البهجةشرحفيالبهيةالغررلور وکه،الطالبروضشرحفيالمطالبأسنىالفقه،أصولفيالوصول
.۳/۴۶البردة، د زییدنې او وفات نېه یې نه ده لیکل شوې. االعالم د زرکليشرحفيرسالة،الرائقةالزبدةالطالب،منهج

یم مخ . ۴۸۱الطالب ، دوهم وک ، روضشرحفيالمطالبأسنى-٣
یم مخ .۴۷۷األحكام ، دوهم وک ، مجلةشرحفيالحكامدرر-٤
م مخ .۴۳۹یر ، اووم وک ، فتح القد-٥
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قانون جوونکي هم د فقهاوو په پل ، پل ایی دی او په یاده ماده کې یې د دین هبه پـه دوه ولـه   
وېشلې ده:  

مدیون ته د دین هبه-۱
له مدیون پرته بل چاته د دین هبه  -۲

ن هبه یې له ابراء سره یو ول لې ده او هغه یې د اسقاط لپاره بللې ده لکه نـه  مدیون ته د دی
چې ابراء د اسقاط لپاره ده .

کوم ه چې مو بیان کل هغه مدیون ته د دین د هبې په اه وو ، چې دا هم یو ول هبـه ده . پـه   
د هبې او ابراء ترمین توپیرونه عمومي ول هم د هبې او ابراء ترمین ورته والی شته دی . همدارنه

هم شته چې هبه او ابراء سره بېلوي .
هبه د تملیک لپاره ده، په ابراء کې هم د تملیک معنی پرته ده که ه هم په ابراء کې اصل اسـقاط  

کې ده .ه دی، له همدې کبله فقهاء وايي چې ابراء په ردولو ردیي که چې د تملیک معنی پ
رط دی او ابراء له قبلولو پرته هم صحیح ده الکن په ردولو ردیي .په هبه کې قبول ش

په هبه کې که چېرې خن نه وي واهب ورخه رجوع کولی شي او په ابراء کې مبري د خپـل لـه   
١ابراء خه رجوع نشي کولی . 

ء له په دوهم فصل کې به چې د ابراء د ارکانو او شروطو په اه دی ان شاءاهللا واضحه شي چې ابرا
دین او له دعوی خه کیي ، له عین خه ابراء نه کیي .  هبه دین او عین دواه کیدای شي .

دریم مبحث : د ابراء مشروعیت
مطلبونو وېشل شوی دی : لورودا مبحث په 

د ابراء مشروعیت د قرآني آیاتو په را کې  -۱
د ابراء مشروعیت د احادیثو په را کې -۲
اء د مشروعیت په اه اجماعد ابر-۳
کېراپهقوانینودهېواددمشروعیتابراءد-۴
می مطلب : د ابراء مشروعیت د قرآني آیاتو په را کېول

اهللا تعالی پوروي ته د مهلت ورکولو ، د پور د بلو یا ابراء په اه فرمایلي دي :
۲۸۰البقرة/﴾تعلَمونَكُنتمإِنْلَكُمخيرتصدقُواوأَنْرةميسإِلَىفَنظرةٌعسرةذُوكَانَوإِنْ﴿

ژباه : که پوروی ( مدیون ) ناداره و ، نو انتظار دی په تاسو د پراخي تر وخته ، او که بنه مـو  
وکه ، دا غوره ده تاسو لپاره که پوهېئ .

ه ابراء ده غوره عمل لی دی او مسلمانان یـې  په پورتني آیت کې اهللا د دین یا پور بل چې هماغ
ورته هولي دي .  

م مخ .۵۲۴م مخ . االشباه والنظائر د سیوطي ، ۳۲۴االشباه والنظائر د ابن نجیم ، -١
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اهللا تعالی د و د مهر په اه فرمایلي دي : 
.۴/﴾النساءمرِيئًاهنِيئًافَكُلُوهنفْسامنهشيٍءعنلَكُمطبنفَإِنْنِحلَةًصدقَاتهِنالنساَءوآتوا﴿

پلو ) ته مهرونه د هغوی په خوشال . که چېرې راضي شوې دا ې لـه  ژباه : ورکئ و ( خ
تاسو خه په ( بنه ) د کوم شي ( له مهر خه په خوشال ) د نفس خپل نو وخورئ دا شـی پـه   

داسې حال کې چې خوندوره ، حالله او بې ضرره وي .  
هـم د ابـراء او پـه    په پورتني آیت کې د ې لخوا ابراء شوی مهر حالل بلل شوی دی چې دا

اني توه د مهر د ابراء د مشروعیت یو روانه دلیل دی . 
په بل ای اهللا تعالی د خطا قتل په اه فرمایلي دي :  

إِلَـى مسلَّمةٌيةٌودمؤمنةرقَبةفَتحرِيرخطَئاًمؤمناًقَتلَومنخطَئاًإِالَّمؤمناًيقْتلَأَنلمؤمنٍكَانَوما﴿
هلقُواْأَنإِالَّأَهدص۹۲/النساء﴾ي.

ژباه : نه ایي مومن ته چې بل مومن ووژني مر په تېروتنې (خطا) سره . که چا یو مومن په تېروتنه 
وواژه نو په قاتل آزادول د مومن غالم دی او دیت دی چې سپارل کیي به ورثې د مقتول ته ، مـر  

ې بنه وکي ( ورثه قاتل ته ) .دا چ
په پورتني آیت کې د مومن غالم آزادولو سربېره په قاتل دیت الزم شوی دی چې د مقتول ورثې ته به 
یې سپاري مر دا چې د مقتول ورثه قاتل ته بنه یا ابراء وکي . یعنې ابراء یا بنه مشروع عمـل  

دی چې د مقتول ورثه یې قاتل ته کولی شي . 
مطلب : د ابراء مشروعیت د احادیثو په را کېدوهم

د کتاب اهللا سربېره د ابراء د مشروعیت په اه نبوي احادیث هم شته د بېلي په توه :
 هلَيع ا كَانَ لَهنيد دردأَبِي ح نى ابقَاضت هبٍ، أَنكَع نع ،كالنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه دبع ني العف  ،ـجِدسم

لَيهِما حتى كَشف فَارتفَعت أَصواتهما حتى سمعها رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو في بيته، فَخرج إِ
وأَومأَ إِلَيـه:  » دينِك هذَاضع من«قَالَ: لَبيك يا رسولَ اللَّه، قَالَ: » يا كَعب«سجف حجرته، فَنادى: 

١»قُم فَاقْضه«أَيِ الشطْر، قَالَ: لَقَد فَعلْت يا رسولَ اللَّه، قَالَ: 

ژباه : عبداهللا بن کعب له خپل پالر ( کعب) خه روایت کی دی چې له ابن ابي حدرد خه پـه  
تنه وکونه اوچت شول ، تـر دې  مسجد کې د خپل د پور ، چې په هغه و ، غوو غه ، بیا د دوا

چې رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم چې په کور کې و غونه یې واوریدل ، له کـوره را وواتـه او د   
کوې پرده یې کاره شوه او غ یې وک چې : ای کعبه ! کعب وویل در ته وال یمه ای د اهللا رسوله 

ل له نیمایي دین خه دې تېر شه ، کعب وویل : همداسـې  ! رسول اهللا هغه ته اشاره وکه او وې وی
مې وکل ای د اهللا رسوله ! ، وې ویل پاه (پاتې برخه یې ) ادا که ! 

می وک ، باب التقاضي والمالزمة فـي  وهـ ق ، صحیح البخاري ، ل۲۵۶، متوفی عبداهللاأبوإسماعيلبنمحمدبخاري ، -١
هـ ق .۱۴۲۲می چاپ ووق النجاة لم حدیث ، د دارط۴۵۷م مخ ، ۹۹المسجد ، 
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په ذکر شوي حدیث شریف کې د اهللا رسول صحابي ته د نیماي پور د ابراء الروونه کې ده چې 
د ابراء په مشروعیت او فضیلت داللت کوي .

دې اه د ابوهریرة رضی اهللا عنه خه په الندې ول حدیث روایت شوی دی :همدارنه په 
 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نع»  اللَّـه أَظَلَّه ،لَه عضو ا، أَوِسرعم ظَرأَن نم

هشرلِّ عظ تحت ةاميالق مويلُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ مو١»ي

ژباه : ابوهریره له رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم خه روایت کی دی چې فرمایلي یې دي : کـه  
چا یو غریب او تندست شخص ته مهلت ورک یا یې د هغه لپاره ( د خپل د پور ) یو ه کم ک اهللا 

وري الندې ای ورکي چې په هغه ور به له هغه تعالی به یې د قیامت په ور د خپل د عرش تر سی
سیوري پرته بل سیوری نه وي .

په ذکر شوي حدیث کې د پور ( دین ) د بلو یا ابراء فضیلت بیان شـوی دی . همدارنـه لـه    
پوروي سره د اسانتیا او د پور د ابراء د فضیلت په اه حدیث شریف دی چې ابو قتاده پـه النـدې   

دی :ول روایت کی 
: إِني معِسر، فَقَالَ: عن عبد اِهللا بنِ أَبِي قَتادةَ، أَنَّ أَبا قَتادةَ، طَلَب غَرِيما لَه، فَتوارى عنه ثُم وجده، فَقَالَ

 ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمي س؟ قَالَ: فَإِن؟ قَالَ: آللَّهقُولُ: آللَّهي»  ـناُهللا م هجِينأَنْ ي هرس نم
هنع عضي ِسرٍ، أَوعم نع فِّسنفَلْي ،ةاميمِ الْقوبِ ي٢»كُر

ابو قتاده د یو تن چې پوروی له عبداهللا خه چې د ابو قتاده زوی دی روایت شوی دی چې ژباه : 
ا یې ک ، هغه وویل : چې ناداره یم .  او هغه ان پ کی و ، پیدوو په له کې

هغه ورته وویل په باهللا چې ته ناداره یې ؟ هغه وویل په باهللا چې ناداره یم ، وې ویل : چې ما له رسول 
اهللا صلی اهللا علیه وسلم خه اوریدلي دي چې ویلي و : که وک غواي چې اهللا تعالی ورته د قیامت 

هلت ورکي یا دې ورتـه پـور کـم    اداره (پوروي) ته دې مد ورې له سختیو نجات ورکي نو ن
. ( یعنې د پور یوې برخې ابراء دې ورته وکي . )کي

دریم مطلب : د ابراء په مشروعیت اجماع
د ابراء په مشروعیت فقهاء اجماع لري .

ول مذاهب او فقهاء د ابراء د صحت او روا والي په اه متفق دي او اختالف نلري.
کې راـول کـي دي   ه ابن منذر نامتو فقیه پخپل کتاب ( االجماع ) کې چې د اجماع موارد یې پ

ویلي دي : 

سنن الترمـذي ، دریـم   هـ)٢٧٩محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ترمذي ، -١
خپور کی دی ، مصر–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركةم مخ ، ۵۹۱وک ، باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به ، 

. حدیث ترمذي حسن صحیح او الباني صحیح لی دی .  م١٩٧٥-هـ١٣٩٥م چاپ ، دوی
الجـامع ، صـحيح )هـ١٤٢٠: المتوفى(األشقودريآدم،بننجاتيبننوحالحاجبنالدين،ناصرمحمدالرحمنعبدالباني، أبو

او نېې پرته.اإلسالمي ، له چاپې المكتب: م مخ ، ناشر۱۰۵۳وزياداته، دوهم وک، الصغير
صحیح مسلم ، دریم وک ، باب فضل انظار المعسـر ،  )هـ٢٦١: متوفى(النيسابوريالقشيريالحسنأبوالحجاجبنمسلم-٢

، طبع یې نه ده ذکر شوې .بيروت–العربيالتراثإحياءدارم مخ ، ناشر:۱۱۹۶
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د فقهاوو پر دې اجماع ده چې که وک د خپل مال هغه چاته چې په هغه یې پور دی هبه کـي او  
١ابراء ورته وکي او هغه دا ابراء ومني دا جایز ده . 

 ولو مذاهبو په اتفـاق  د ابراء د منلو خبره یې ې ده چې ابراء د منلو په صورت کې دکه یاده ک
سمه ده او د نه منلو په صورت کې اختالف دی .  

د مالکیانو له نظره په ابراء کې د ابراء قبلول د ابراء د صحت لپاره شرط دي، که چې ابراء هبې 
٢کې راي . ه ته ورته ده او انتقال د ملکیت پ

د ابراء مشروعیت د هېواد د قوانینو په را کېلورم مطلب : 
د افغانستان قوانینو په مدني او جزايي برخو کې ابراء مشروع بللې ده، د ابراء  احکـامو تـه یـې    

انې توجه کې ده او آثار یې پرې مرتب کې دي .
ماده کې یې د مه۹۵۰مه ماده کې ابراء په اسقاط او استیفاء ویشلې ده او په ۹۴۹مدني قانون په 

٣مې مادې پورې یې د ابراء اوند احکام بیان کي دي .۹۵۹یادو ولونو تعریفونه او په 

مه ماده کې یې ول ۶۸مه او ۶۳د جزايي اجراآتو قانون هم ابراء ته انې توجه کې ده او په 
ـ   راء یـا  هغه موارد بیان کي دي چې متضررین ور خه د محکمې د قطعي حکم خه ترمخـه اب

٤انصراف کولی شي .

مـې مـادې منـدرجو    ۶۳مه فقره کې راغلي دي چې د ۵مې مادې په ۷۱همدارنه یاد قانون د 
جرایمو کې د مجنی علیه انصراف د جزايي دعوی د سقوط المل ري.

مې مادې دوهمې فقرې لسم بند کې ابراء د جزایي مسئولیت مخففه حالت بللی ۲۱۳د جزا کود د 
٥دی .

د دعوی یا ېیعنې که چېرې ارتکاب شوی جرم د هغه جرایمو له جملې خه و چې متضرر یې د خپل
ې له حق العبدي دعوی خه یې ابراء وکه دا ول ابراء ته زعرضپاې خه انصراف نشو کولی یوا

په کتنه قاضي کولی شي چې د هغه حدودو په را کې چې یاد قانون ورته اکلي دي په خفیفه جـزاء 
٦حکم وکي.

په اه یې زیات تفصیل د لورم فصل په پنم مبحث کې کتلی شئ.

م مخ ، مکتبة الفرقان ، په اماراتو کې ، ۱۵۵هـ ، االجماع ، ۳۱۸ابن منذر ، ابوبکر ، محمدبن ابراهیم ، نیشاپوري ، متوفی -١
م .۱۹۹۹هـ ۱۴۲۰دوهم چاپ ، 

یم مخ .۹۹الكبير ، لورم وک ، الشرحعلىالدسوقيحاشية-٢
مواد.۹۵۹-۹۴۹مدني قانون -٣
مواد.۷۱، ۶۸، ۶۳د جزايي اجراآتو قانون -٤
بند.لسمقرېفدوهمېمادېمې۲۱۳دکودجزاءد-٥
مه ماده.۲۱۴د جزاء کود -٦
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»احمدی«تتبع و نگارش: محمد نادر 

د جزای افغانستاند جزای افغانستانبررسی جرم غصب زمین در کوبررسی جرم غصب زمین در کو

فهرست:

١٠٩...............................................................................................مقدمه
١١٠............................................................................غصبمفهوم: اولبخش
١١٥.............................................................................غصبحکم: دومبخش
١١٦....................................................................نیزمغصبمجازات: سومبخش
١٢٠.......................................................نیزمغصبجرمۀمشددحاالت: چهارمبخش
١٢٢...............................................................نیزمغصبدرجرمتعدد: پنجمبخش
١٢٣..................................................................صبغحکمدرمیجرا: ششمبخش
١٢٤...........................................................................بحثۀخالصویریگنتجه

مقدمه
باشـد.  که شریعت اسالمی برای محافظت انسان امر نموده، میای مال از جمله ضروریات پنجگانۀ 

منظـر،  ه در آن خیر و فالح مردم متصور باشد، از ایـن ی صورت گیرد کیهاتحصیل مال باید از راه
های اشخاص مسلمان و ذمی) را در جامعـه  شمول ملکیتشریعت اسالمی ملکیت فردی اشخاص (به

را از هر نوع تعدی و تجاوز از جمله: سرقت، خیانت، قطع طریق، و آنقرار دادهمورد ارج و احترام 
.دانداختالس و غصب، مصئون و محفوظ می

همواره جهت صیانت و حفظ مال در جوامع مختلف، تدابیر و راهکارهای مناسب طرح و به منصـۀ  
رود، حساب میاجرا گذاشته شده است. غصب زمین و ملکیت غیر منقول که از جمله جرایم مالی به

صـورت مبحثـی   گذاران کشورها بوده است، بلکه پیشینۀ آن بـه نه تنها مورد توجه و اهتمام قانون
گردد.گسترده و مفصل به فقه اسالمی بر می

های غیر منقول توسط زورمندان، غاصبین و مافیای زمین، با اسـتفاده از زور و   غصب زمین و ملکیت
های عمده فراروی حکومت افغانستان بـوده اسـت.   اسناد مشبوه و تزویری همواره یکی از چالش

ها، جنگالت، ساحات گاهها، ساحات سبز، تفریحامالک عقاری دولتی، عامه و وقفی به شمول علفچر
های غیر پالنـی  های صالح الزراعه، بکر و بایر و شهرکها، زمینها، دکاکین، هوتلتجارتی، مارکیت

به معضل جدی در افغانستان مبدل گشته است.

تانبررسی جرم غصب زمین در کود جزای افغانس
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ری در ها جنگ و درگیتوان اذعان نمود که موضوع غصب زمین و جایداد غیر منقول به دلیل سالمی
امالک، نبود مرجع واحد برای یکشور، موجودیت اشخاص زورمند، حمایت از افراد غاصب و مافیا

انگاری برای مرتکبان آن، همواره بـه چـالش   رسیدگی به قضایای غصب، عدم جرم انگاری، و جزا
جدی در راه مبارزه با غاصبین، مبدل گشته است.

جزای افغانستان به بررسی گرفته شده، مفهوم غصـب،  د ین نوشته جرم غصب زمین از منظر کودر ا
بینی شده در روشنایی احکام قوانین مربوط، مورد واکاوی قرار خواهد مصادیق، حکم و مجازات پیش

گرفت.  
بخش اول: مفهوم غصب

زور و ستم و خالف میـل و رضـای او تصـرف    چیزی را به ستم از کسی گرفتن؛ مال کسی را به
گرفتن چیـزی ظلمـاً   -بکسر صاد–ب گویند. غصب مصدر غصب یغصب را در لغت غص١کردن

باشد، غصب چیـزی را  غصب در لغت اخذ و گرفتن چیزی ظلماً می«گوید: باشد. ابن منظور میمی
.٢»گویند.شود را مغصوب میطور قهری از شخص دیگری گرفتن است، و چیزی که غصب می

آنان بر این اتفـاق  کهشود چنین برداشت میاژه غصب پیرامون معنای واز اقوال علمای لغت عربی 
٣باشد.نظر دارند که: غصب عبارت از گرفتن و تصرف کردن چیزی طور ظالمانه می

، (رح)در مورد تعریف اصطالحی غصب فقهاء اسالمی دیدگاۀ واحد ندارند؛ امام ابوحنیفه و ابو یوسف 
از مال متقوم و محرز و مباح االنتفاع، طور علنی بر این نظر اند که: غصب عبارت از ازالۀ ید مالک 

در مورد تعریف شیخین (امام (رح)دانند. امام محمد باشد. و فعل نقل و تحویل را شرط میو قهری می
دانـد؛ زیـرا در   ابوحنیفه و امام ابویوسف) موافق بوده اما فعل (نقل و تحویل) را در مال شرط نمی

گردد. بنابر این، نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف امل تعریف غصب نمیصورت عقار (غیر منقول) شاین
غصب را شامل منقـول و عقـار   (رح)غصب عقار مشمول تعریف غصب نیست، ولی امام محمد (رح)
٤داند.می

بر این نظر اند که: غصب اخذ و گرفتن رقبۀ ملک و یا منفعت بـدون  (رح)پیروان مذهب امام مالک 
٥باشد.ر غلبه و قهر بدون حرابه و جنگ میاجازۀ مالک آن طو

،  در ذیل واژه.١٣٩٠کبیر، امیر، تهران، فرهنگ فارسی عمید،حسن، عمید-١
، باب الغین المفخمة.٦٤٨، ص١، ج ١٤٠٤ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، -٢
، بحث تکمیلی مقدم لنیل درجة الماجستیر فی ١٤٣٢قه االسالمی، علی هجانه، فهیمه عبدالقادر، احکام الغصب فی الف-٣

.. ٤الشریعة، جامعة الخرطوم کلیة الدرسات العلیا، کلیة القانون، قسم الشریعة ص 
.٤منبع پیشین، ص-٤
.٥منبع، ص-٥
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غصب شرعاً به مفهوم استیالء باالی حق غیر « گوید: در تعریف اصطالحی غصب می(رح)امام نووی 
هرچند منقـول  –طور عدوانی است. حتی اگر شخصی باالی مرکب سوار شده و یا بر فرشی بنشیند 

١».شود، غاصب گفته می-نباشد

٢».باشدغصب استیال باالی مال غیر بدون حق می«گوید: میح)(رابن قدامۀ حنبلی 

توان گفـت،  غصب عبارت از استیالء بر حق غیر طور قهری و بغیر حق است. در مورد حق غیر می
چه مال عینی و همانند آن و یا منفعت بوده باشد مثل سکونت در خانه غیر بدون رضایت مالک هر آن

باشد مانند حق شرب و مثل آن، و همچنین قهراً بغیر حـق از جهـت   آن و یا چیزی که خاص بوده 
٣شود.ن بوده باشد، غصب نامیده میاتعدی، ظلم و عدو

امـا  «) چنین آمده اسـت:  ٧٩واژه غصب در داستان حضرت موسی و خضر، در سورۀ کهف آیۀ (
یاخذ کـل سـفینة   السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک 

کردند (و از آن کشـتی  یعنی: اما آن کشتی، صاحبش خانواده فقیری بود که در دریا کار می». غصباً
های بی عیب را پادشـاه در سـر راه بـه غصـب     نمودند) خواستم چون کشتیکسب و ارتزاق می

گرفت، این کشتی را ناقص کنم (تا برای آن فقیران باقی بماند).می
)، مصادیق غصب زمین را چنین تعریف نمـوده اسـت:   ٧١٥غانستان در ضمن مادۀ (جزای افکود

های دولتی، عامه، شخصـی،  تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایه زمین«
مرعی (عامه و خاصه) یا وقفی بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا حکم قانون، غصب زمـین شـناخته   

٤».شود.می

اده به تعریف غصب زمین و اموال غیر منقول پرداخته که عبارت است از این که: شخص بدون این م
ها یا اموال غیر منقول دولتی یا عمومی یا شخصـی تصـرف   داشتن سند معتبر یا حکم قانون در زمین

قل کند، ها استفاده نماید، مثالً گندم بکارد یا به کسی دیگری منتکند یا تصاحب نماید یا از این زمین
ها را به شخص دیگری به گرو بدهد یا به حیث ضمانت در اختیار بانـک قـرار   مثالً بفروشد یا زمین

ها را به اجاره و کرایه بدهد. در تمام موارد فوق اگر این کارها را آگاهانـه و بـا   دهد و یا این زمین
٥یابد.قصد انجام بدهد، جرم غصب زمین و مال غیر منقول تحقق می

نصاری، دار احیاء التراث شیخ االسالم بی زکریا اال-سلیمان الجمل علی شرح المنهاج–حاشیة الجمل علی شرح المنهاج -١
.٢٦٦، ص١٤٠٤العربی، بیروت، 

.٢٣٨، ص٥، بیروت، دارالفکر، ج ١٤٠٤ابن قدامه، شمس الدین، المعنی علی شرح الکبیر، -٢
/ المهذب ج ٣١١ص٢/ بدایة المجتهد ج ٣٣١/ القوانین الفقهیه ص ١٨٨، ص ٢/ اللباب، ج ٢٣٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج -٣
٨، ص٤/ کشاف القناع ج٢٢٠، ص٥/ المغنی ج ٢٧٥ص٢لمحتاج ج/ مغنی ا٣٦٧، ص١
.٢٥/٢/١٣٩٦) مؤرخ١٢٦٠کُد جزای افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (-٤
.٤٤، ص١٣٩٨خانۀ سعید، سال، کتاب دوم، احکام اختصاصی، بنیاد آسیا، کابل چاپ٤شرح کود جزا، ج -٥
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اسـت  توان گفت که عنصر مادی جرم غصب اینجزای افغانستان میکود) ٧١٥وشنایی مادۀ (در ر
های تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجـاره و  که شخص با استفاده از یکی از شیوه

های دولتی، عامه، شخصی، مرعی (عامه و خاصه) یا وقفی بدون داشتن اسـناد مـدار   یا کرایه زمین
ر و یا حکم قانون، بر زمین غیر سلطه پیدا نماید و همچنین عنصر روانی (معنوی) جرم غصـب  اعتبا

است که این کار را با آگاهی و قصد انجام دهد.زمین این
گان تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایـه؛ و  جهت وضاحت بیشتر واژه

شخصی، مرعی (عامه و خاصه) و وقفی را طور جداگانـه بـه   های دولتی، عامه، همین ترتیب زمینبه
گیریم:بحث می

. تصرف: دست به کاری زدن، به کاری دست یازیدن، به دست آوردن، چیزی را مالک شدن، در ١
البته در این تعریف، قید بدون داشتن ١کاری به میل خود تغییر ایجاد کردن را در لغت تصرف گویند.

شود. بهتر است بگوییم کـه تصـرف عـدوانی    ا حکم قانون شرط پنداشته میاسناد مدار اعتبار و ی
نماید.(غصب) یا ملکی را به زور از دست مالک آن خارج کردن همان مفهوم تصرف را افاده می

، ٢، ١شود که سند مدار اعتبار نداشته و دارای شرایط مندرج اجـزای ( متصرف به شخصی گفته می
٢هم قانون تنظیم امور زمینداری بوده باشد.) مادۀ نزد١) فقرۀ (٤و ٣

دست آوردن، صاحب شدن و در اختیار . تصاحب: واژۀ تصاحب مصدر بوده و در لغت به معنای به٢
چه شخصی بدون داشتن اسناد مدار اعتبار و مفهوم مادۀ متذکره چنانبه٣خود قرار دادن آمده است.

ی، عامه، وقفی و شخصی را تصاحب  نماید، غاصـب  یا حکم قانون زمین دیگری از قبیل زمین دولت
شود.جزا شناخته میکودبینی شده در بوده و حسب حاالت مستوجب جزاهای پیش

گیری، تمتع، سود، بهره برداری و بکـارگیری را در  جویی، استعمال، کاربرد، بهره. استفاده: بهره٣
هرگونه تصرفات مالکانه از جمله اسـتفاده  تواندهر چند مالک زمین و عقار می٤لغت استفاده گویند.

و بهره وری از زمین و ملکیت غیر منقول را داشته باشد، ولی نباید فراموش نمود که قیـد (بـدون   
شود.داشتن اسناد مدار اعتبار یا حکم قانون) شرط در تعریف مفهوم غصب زمین شناخته می

، در ذیل واژه.١٣٧٧, تهراندانشگاهچاپوانتشاراتموسسهن،تهرا،نامۀ دهخدالغتر، علی اکب،دهخدا-١
زمین متصرفه وی ثبت دفتر اساس -١شود که: ) مادۀ نزدهم، شخصی متصرف گفته می١) فقرۀ (٤و ٣، ٢، ١طبق اجزای (-٢

عالیم آبادی و کار -٣اشخاص دیگر سند مدار اعتبار مبنی بر مالکیت آن را نداشته باشند.-٢های دولتی نباشد. ثبت زمین
) سال تصرف وی یا اصول ١٥بیشتر از (١٣٥٧) ثور سال ٧پلوان شریکان قبل از (-٤زراعتی متصرف در آن مشاهده شود. 

وی را تائید نمایند.
نامه دهخدا، در ذیل واژۀ تصاحب.لغت/١٣٩٢اشجع،ن،تهرا، فرهنگ فارسی معین، محمد، معین-٣
مبنع قبلی در ذیل واژه.نامه دهخدا، لغت-٤
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جـا بـه نظـر    در این١ه شخص دیگری است.. انتقال: عبارت از: نقل دادن ارادی مال از کسی ب٤
طور شخصـی زمـین   دهد. بهرسد که شخص غاصب زمین دیگری را به شخص دیگری انتقال میمی

دولتی را بدون داشتن اسناد مدار اعتبار و یا حکم قانون به شخص دیگری در بدل مال و یا منفعت و 
دهد.  الء مییا بدون آن، انتقال داده و باالی زمین غیر بدون حق، استی

. رهن: گرو گذاشتن، چیزی را نزد کسی گرو گذاشتن، آنچه نزد کسی بگذارند، و به قدر ارزش ٥
از دیـدگاه قـانون، در اصـطالح رهـن     ٢آن پول قرض کنند؛ گرو و گراوی را در لغت گوینـد. 

ا شخص یهنماید تا مال خود را به تصرف رهن گیرندموجب آن رهن دهنده تعهد میاست که بهعقدی
امین دیگری به مقابل حق مالی قرار دهد که ادای تمامی یا قسمتی از آن بر حق داینین درجه اول یـا  

٣که نسبت به داینین مذکور به مرتبۀ پائین تر قرار دارند، مقدم باشند.داینینی

ن نماید و بخاطر توثیق ادای قرض رهدر تبیین موضوع باید نوشت که شخصی از بانک قرضه اخذ می
گیرنده  پنج جریب زمین شخص دیگری را به عنوان رهن در اختیار رهن دهنده به عنوان حق مـالی  

باشد. در ایـن حالـت مفهـوم    که قانوناً باالی زمین مرهونه ملکیت راهن نمیدهد، در حالیقرار می
شود.غصب تحقق یافته و مرتکب چنین عملی قابل مجازات تصریح شده در  جزا دانسته می

آمده است. در اصطالح ٤تضمین: در لغت به معنای ضمانت کردن، بر عهده گرفتن تاوان و تعهد.٦
قانونی تضمین عبارت از: وجوه نقدی یا اسناد بانکی یا اسناد معتبر مالی دیگر که از طرف شخص به 

سـناد  با این توضیح که هرگاه شخص در مغایرت به احکام قانون، ا٥باشد.شود، میامانت گذاشته می
معتبر زمین شخص غیر را تحت تضمین دیگری قرار دهد، غاصب بوده و قابـل مجـازات دانسـته    

شود.می
عقد اجاره، عبارت «صورت عام چنین تعریف گردیده است: . اجاره: در قانون مدنی عقد اجاره به٧

برای اجـاره  شود توسط اجاره دهنده که به اجاره داده میاست از تملیک منفعت مورد نظر از عینی
به طور عام عقد اجاره بر منافع اعیان منقـول، غیـر   ٦».که قابلیت بدل را دارا باشد.گیرنده بعوضی

) مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمینـداری،  ٣٥ولی فقرۀ (٧تواند.منقول و عمل مجاز صورت گرفته می
وقت مورد نظر از زمین اجاره، تملیک منفعت م«های دولتی را چنین تعریف نموده است: اجارۀ زمین

فرهنگ ، محمد، معینلنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج اول، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، - ١
. ١٣٩٢اشجع،ن،تهرا، فارسی معین

نامه دهخدا، منبع پیشین، در ذیل واژه.لغت-٢
. ١٧٧٠، مادۀ ٣، ج ١٥/١٠/١٣٥٥) مؤرخ ٣٥٣قانون مدنی افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (-٣
فرهنگ فارسی معین، پیشین. ذیل واژه -٤
.٢٧/٦/١٣٩٥) مؤرخ١٢٢٣) مادۀ سوم قانون تدارکات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (١٦فقرۀ (-٥
قانون مدنی.١٣٢٢مادۀ -٦
.١٣٢٣همان، مادۀ -٧
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دولتی است که میان اجاره دهنده و اجاره گیرنده در بدل حق االجاره بـرای مـدت معـین عقـد     
به این مفهوم که  هرگاه  شخص بدون داشتن حکم قانون زمین و ملکیت دولتی، عامـه،  ». گردد.می

ده و بدل اجاره و یا وقفی، مرعی عامه و خاصه و یا ملکیت غیر منقول شخص دیگری را به اجاره دا
حق االجاره زمین و یا ملکیت غیر منقول را (کرایه) دریافت نماید، غاصب بوده و شـامل تعریـف   

باشد.غصب می
گردد که به اسم دولت ثبت بوده یا . زمین دولتی: به زمین در محدودۀ شهر یا خارج آن اطالق می٨

وده ولی تا هنوز به هدف مشـخص عامـه   تحت نام دولت قابل ثبت باشد، حکومت آنرا مدیریت نم
) مادۀ سوم قـانون تنظـیم امـور    ٥٣به مفهوم فقرۀ (١تخصیص و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

باشد:های دولتی شامل موارد ذیل میزمینداری، زمین
های دولتی ثبت باشد و یا در نتیجه عملیه سـروی و  های باغی و آبی که در دفتر اساس زمینزمین-

تصفیه، دولتی تثبیت گردد.
ها، جبه زار، جنگـل زار، نـی زار،   های کوهها، دامنهها، تپهها، کوهزمین للمی، بکر و بایر، دشت-

های است که در دفاتر دولتی ثبت باشد و یا در نتیجه عملیـه سـروی و   چمنی، بلند آبه و سایر زمین
تصفیه، به حیث زمین دولتی تثبیت گردد.

های که در نتیجه تصفیه، ملکیت اشخاص، عامه، مرعی خاصه و وقفی، شـرعاً یـا   کیتزمین و مل-
قانوناً در آن ثابت نشود.

های که در اسناد و دفاتر دولت به حیث زمین و ملکیت دولتی تبت گردیده باشد.زمین و ملکیت-
در تصـرف دولـت   زمین و ملکیت که قبل از انفاذ قانون تنظیم امور زمینداری بیش از چهل سال-

باشد.
های داخل شهر یا خارج از آن که به هدف مشـخص اسـتفادۀ عامـه    . زمین عامه: به تمام زمین٩

های بزرگ انکشافی کـه  گردد. (زمین دولتی که به منظور پروژهتخصیص داده شده باشد، اطالق می
است که زمینی٢.).باشدهای عامه میتحت مشارکت عامه و خصوصی تطبیق خواهد شد از جملۀ زمین

ملکیت دولت و اشخاص نبوده مطابق احکام قانون از آن استفاده جمعی صـورت گیـرد و تحـت    
٣گردد.استفاده انفرادی قرار نداشته و از طرف دولت نظارت و تنظیم می

گردد که تحت ملکیت شخص یا گروپی از اشـخاص قـرار   . زمین شخصی: به زمینی اطالق می١٠
شخصی قطعه یا قطعات زمین است که مطابق اسـناد مـدار اعتبـار در ملکیـت     زمین ٤داشته باشد.

١اشخاص حقیقی یا حکمی قرار داشته باشد.

.٣، ص١٣٩٦سرطان پالیسی ملی زمین، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، -١
. ٣پالیسی ملی زمین، همان، ص-٢
) مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمینداری.٥٥فقرۀ (-٣
.٤همان، ص-٤
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ئی، نی های است که ملکیت عامه بوده و دارای پوشش نباتات علوفهمرعی: زمین مرعی، زمین-١١
٢گیرد.استفاد قرار میباشد و غرض چرانیدن مواشی مطابق احکام قانون موردهای طبیعی میو بوته

های عامه است که تمام اتباع کشور طبق احکام قانون حـق چرانیـدن   الف) زمین مرعی عامه: زمین
٣مواشی را در آن دارند.

های است که در یک حدود معین بر حسب ضرورت ساکنین یک قریـه  ب) زمین مرعی خاصه: زمین
توانند مطابق احکام قانون به ن قریه یا قریه جات مییا قریه جات همجوار قرار داشته و تنها اهالی هما

مقصد چرانیدن مواشی و استفادۀ جمعی (خرمن جای، پارک تفریحی، قبرستان، عیـدگاه، بازارهـای   
٤های ورزشی) و جهت انکشاف همان قریه از آن  استفاده به عمل آورند.محلی و میدان

بخش دوم: حکم غصب
باشـد. حرمـت   ران بوده و به اجماع علمای اسالمی، حرام میغصب تعدی باالی حقوق مالی دیگ

غصب در قرآن، سنت و اجماع آمده است.
را یعنی: اموال خـویش ». ٥ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ«فرماید: کریم میخداوند متعال در قرآن

طور باطل در میان خود نخورید.
ال شـخص مسـلمان   ـم«ر معظم اسالم (ص) نقل شده است که فرمود: همچنین در سنت از پیامب

های تـان  ها و مالهمانا خون«فرماید: و همچنین می٦الل نیست مگر به طیب نفس و رضایتش).ـح
٧».بر شما حرام است مانند حرمت این روز (  ) در این ماه و در این شهر (مکه)

شد، زیرا غصب از جمله گناهان کبیـره اسـت. در   باهمچنین اجماع مسلمانان بر تحریم غصب می
مورد غصب و تعدی بر اموال از طریق استیالء و تصاحب مال دیگران وعیدهای زیادی وارد شـده  

من أخذ شبرا من األرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة مـن بـين   «فرماید: است. پیامبر اسالم (ص) می
زمین در روز قیامت در بـین  دیگری را به ظلم بگیرد، آنکه یک از زمینیعنی کسی٨»سبع أرضين

گردد.هفت طبقه زمین طوق می

) مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمینداری.٥٤فقرۀ (-١
) مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمینداری.٥٦فقره (-٢
داری.) مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمین٥٧فقرۀ (-٣
) همان منبع.٥٨فقرۀ (-٤
.١٨٨کریم البقره/قرآن-٥
.١٤٠٤دار قطنی، علی بن عمر، سنن الدار قطنی، قاهره دارالحدیث، قاهره، -٦
متفق علیه.-٧
متفق علیه.-٨
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در مورد حکم آخروی آن باید گفت که غصب از جمله گناهان کبیره بوده و مرتکـب آن مسـتحق   
که بر حقوق دیگران با وجـود قصـد و   شود، مشروط بر اینمواخذه و عذاب در آخرت شناخته می

ده باشد.عمد، تعدی نمو
عالوه بر عذاب آخرت، غاصب تعزیراً باید مورد ضرب و یا حبس قرار گرفته؛ و حـاکم و قاضـی   
مسلمان وی را مورد مجازات تعزیری قرار دهد، که پند برای غاصب و عبرت دیگران گردیده و در 

منه که غاصب مورد عفو و بخشش مغصوب، نهایت از عملکرد خویش نادم و پشیمان گشته و یا این
قرار گیرد.

بخش سوم: مجازات غصب زمین
های غیر منقول دولتی در افغانستان، در دو دهۀ اخیر بیشتر غصب اراضی و امالک بخصوص ملکیت

رویکـرد،  در شهرهای و مناطق مختلف کشور ترویج یافته و واکنش جامعه را بر انگیخته است. این
های در جامعه و جلوگیری از تعرض دیگران به ملکیتگذار را بر آن داشته تا بخاطر ایجاد نظمقانون

مردم و دولت، راهکارهای قانونی از جمله جرم انگاری این پدیده را در محراق توجۀ خـویش قـرار   
داده و مرتکبان چنین رفتاری را مستوجب مجازات بداند.

ا هر چند در فصل شانزدهم تحت عنوان سـرقت و غصـب، احکـامی ر   ١٣٥٥قانون جزای سال 
یابیم که بیشترین توجـۀ  بینی نموده است؛ ولی با مروری گذرا بر احکام تصریح شدۀ آن، درمیپیش

) ٤٦٥و ٤٦٤گذار روی احکام سرقت و حاالت مختلف آن معطوف شده و تنهـا در مـواد (  قانون
؛ قانون جزا، امضاء، مهر و نشان انگشت باالی سند بوسیلۀ عنف، اکراه یا تهدید غصب دانسته است

) قانون مزبور، تسلیم نمودن پول یا اشیای دیگری با اسـتفاده از تهدیـد را   ٤٦٥همچنین در مادۀ (
را قابل مجازات دانسته است.انگاری و مرتکبان آنتحت عنوان جرم غصب جرم

) مـؤرخ  ٩٥٨) قانون تنظیم امـور زمینـداری منتشـرۀ جریـدۀ رسـمی شـماره (      ٨٨در مادۀ (
بینی گردیده است ولی ا معرفی به صفت مالک در احکام جزائی پیش، غصب زمین و ی١٠/٥/١٣٨٧

شخصی که زمین دولتی را غصب یا خالف واقعیت خود را «دارد: مادۀ مزبور دقیقاً چنین تصریح می
در حکم متذکره ». گیرد.مالک زمین معرفی نماید، زمین مسترد و مرتکب مورد تعقیب عدلی قرار می

توجه قرار گرفته و مرتکب آن که زمین دولتی را غصب نموده و یا خـالف  صرفاً زمین دولتی مورد 
نماید را قابل تعقیب عدلی دانسته و زمین غصب شده را قابـل  واقعیت خود را مالک زمین معرفی می

گوید.استرداد می
در فصـل  ٢٦/١/١٣٩٦) مـؤرخ ١٢٥٤قانون تنظیم امور زمینداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شمار (

را بینی و مجازات مرتکبـان آن ) طور مفصل جرم غصب زمین را پیش٩٨الی ٩٦مادۀ (دوازدهم از
انگاری نموده است. ولی تعریف و مصادیق غصب به صورت واضح بیان نشده است.جرم

به نشر ٢٥/٢/١٣٩٦) مؤرخ ١٢٦٠جزای افغانستان که در جریدۀ رسمی شماره (کودخوشبختانه 
خ نشر در جریدۀ رسمی، نافذ گردید، احکام مفصلی را در مورد غصـب  رسیده و نه ماه بعد از تاری
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که احکام جرم غصـب  بینی نموده و مجازات آن طور واضح تصریح گردیده است؛ طوریزمین پیش
جزای افغانستان تصریح گردیـده و  کودزمین و اموال غیر منقول در باب نهم فصل دوم کتاب دوم 

باشد.با فساد اداری شامل جرایم فساد اداری می) قانون مبارزه٢٧متکی به مادۀ (
بینی گردیده است:جزا، چنین پیشکود )  ٧١٦مجازات غصب زمین طبق احکام مندرج مادۀ (

گردد:  ) مرتکب غصب زمین عالوه بر استرداد زمین، قرار ذیل مجازات می١(
ر.که ارزش زمین تا سه صد هزار افغانی باشد، به حبس قصیدر صورتی-١
که ارزش زمین بیش از سه صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تـا  در صورتی-٢

دوسال.
که ارزش زمین بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از در صورتی-٣

سه سال.
طویل تا ده سال.که ارزش زمین بیش از پنج میلیون افغانی باشد، به حبس  در صورتی-٤
) مرتکب جرم غصب زمین مکلف است در خالل سه ماه از تاریخ  صدور حکم قطعـی، زمـین   ٢(

غصب شده را  تخلیه نموده و اسناد ادعای مالکیت زمین را به مالک قانونی آن تسلیم نماید.
ریخ ) شخصی که زمین غصب شده را به فروش رسانیده باشد، مکلف است در خالل سه ماه از تا٣(

صدور حکم، قیمت زمین غصب شده را به خریدار بپردازد.
) شخصی که زمین غصب شده را به اجاره یا کرایه داده باشد، مکلف است در خالل سه مـاه از  ٤(

تاریخ صدور حکم، منفعت ناشی از اجاره یا کرایه را به مالک  زمین بپردازد.
جهت اعمار سرپناه به دیگـری بـه فـروش    ) هرگاه زمین غصب شده ملکیت عامه یا وقفی بوده ٥(

رسیده باشد، مرتکب عالوه بر مجازات غصب زمین مندرج این فصل، مکلف به تأدیه پول اخذ شده 
باشد.به خزانه دولت نیز می

) هرگاه به اثر غصب، زمین تخریب یا به آن خساره وارد گردیده باشد، مرتکب به جبران خساره ٦(
گردد. مقدار خساره وارده و مبلغ آن توسط اهل خبره کـه از طـرف   میوارده به مالک نیز محکوم 

گردد.گردد، محاسبه میمحکمه تعیین می
) مرتکب جرم غصب زمین مکلف است زمین را مسترد نموده و اسناد ادعای مالکیت زمـین وی  ٧(

شود.باطل شمرده می
ارزش زمین مورد محاسبه قـرار  گذار شدت و خفت مجازات را بر اساس در مادۀ فوق الذکر، قانون

داده و برای مرتکب آن مجازات تصریح داشته است. تمام مجازات تصریح شده در مـورد غصـب   
زمین و ملکیت غیر منقول در قانون شامل جرایم جنحه و جنایت بوده به همین ترتیب، مجازات پیش 

داندن و استرداد اصـل  بینی شده برای مرتکب جرم غصب زمین و ملکیت غیر منقول برعالوۀ برگر
گردد.  زمین یا اموال غیر منقول به صاحب زمین، بر مرتکب تطبیق می
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)، هرگاه ارزش زمین یا مال غیر منقول که به طور غیـر قـانونی   ٧١٦) فقرۀ اول مادۀ (٢طبق جزء (
تصرف یا تصاحب شده، حد اکثر تا سه صد هزار افغانی باشد، مرتکب به حـبس قصـیر محکـوم    

باشد.جزا، شامل کتگوری جرم جنحه میکود) ٣٠که بر اساس مادۀ  (میگردد،
چه ارزش زمین یا مال غیر منقول بیش ) فقرۀ اول مادۀ مزبور، چنان٣و ٢بدین ترتیب، مطابق اجزاء (

از سه صد هزار تا یک میلیون افغانی بوده باشد، شخص غاصب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر 
گاه ارزش زمین یا مال  غیر منقول بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، نباشد محکوم و هر

) از نظـر  ٣و ٢، ١شود، که دقیقـا اجـزای (  مرتکب به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می
باشد.بینی شده در ردیف جرم جنحه میشدت جرم ارتکابی و جزای پیش

که ارزش زمین بیش از پـنج  جزا، در صورتیکود) ٧١٦) فقرۀ اول مادۀ (٤طبق حکم مندرج جزء (
میلیون افغانی باشد، مرتکب غصب زمین عالوه بر استرداد زمین، به حبس طویل تا ده سال محکوم به 

١باشد.جزا، از نظر شدت شامل کتگوری جنایت میکود) ٣١گردد، که به اساس مادۀ (جزا می

جرم غصب را مورد بحث قرار داده و برای برگرداندن جزا، جنبۀ مدنی کود) ٧١٦فقرۀ دوم مادۀ (
زمین غصب شده و اسناد آن (در صورتی که اسناد در اختیار مرتکب باشد) زمان تعیین کرده و چنین 

حد ٢دارد که: مرتکب غصب زمین یا ملکیت غیر منقول پس از تاریخ قطعیت حکم محکمهمقرر می
اش تخلیه نموده و تحـت  نقول غصب شده را از ید باطلهاکثر در مدت سه ماه زمین یا ملکیت غیر م

ترتیب، اسناد ادعای مالکیت زمـین را بـه مالـک    تصرف و ید حقۀ متضرر جرم قرار دهد؛ به همین
قانونی آن تسلیم نماید.

بر اساس فقرۀ سوم مادۀ مزبور، هرگاه زمین غصب شده از طریق فروش به شخص دیگر منتقل شـده  
است پس از صدور حکم قطعی در این مورد در خالل سه ماه قیمـت زمـین   باشد، مرتکب مکلف 

جزا، اصل زمین یا ملکیـت  کود٧١٦) مادۀ ٢مغصوبه را به خریدار آن بپردازد، زیرا مطابق فقرۀ (
غیر منقول که غاصب فروخته است باید به مالک آن تحویل دهد. پس در این صورت مرتکب مکلف 

٣گرداند.است قیمت زمین را به او بر

نایت تقسیم ) کُد جزا، جرایم از لحاظ خفت و شدت مجازات به قباحت، جنحه و ج٣١و ٣٠، ٢٩، ٢٨مطابق احکام مواد (-١
گردد. قباحت، جرمی است که برای آن در قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد. جنحه، جرمی است که جزای می

آن در قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد. جنایت، جرمی است که جزای آن در قانو 
و یا اعدام تعیین شده باشد.١بس دوام درجه ، ح٢حبس طویل، حبس دوام درجه

) مادۀ پنجم کُد جزا، حکم قطعی، حکمی است که: ٩مطابق فقرۀ (-٢
طبق احکام قانون در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد.-
محکمۀ فرجام در مورد، حکم نهایی صادر نموده باشد.-
مورد، حکم صادر نموده باشد.ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدید نظر در-
میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض بر آن مطابق قانون منقضی شده باشد. -
.٤٨، ص٤شرح کود جزا، پیشین، ج -٣
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جزا، اگر شخصی زمین دولتی یا شخصی را کـه از  کود٧١٦مطابق احکام مندرج فقرۀ چهارم مادۀ 
طریق غصب در تصرف خود در آورده است، به شخص دیگر اجاره یا کرایه بدهد، برای مثال زمـین  

سـکونی را  زراعتی را ساالنه در برابر دو خروار گندم به کسی دیگر اجاره بدهد یا یک باب منزل م
ماهانه در مقابل ده هزار افغانی کرایه بدهد، پس از صدور حکم محکمه مبنی بر غصبی بـودن ایـن   
تصرف، مرتکب مکلف است حد اکثر تا سه ماه اجاره زمین یا کرایه منزل دریافت شده را به صاحب 

رد اجـاره و  اصلی زمین یا منزل بپردازد، چون در حقیقت اجاره و کرایه حق صاحبان اصلی مال مو
١باشد.کرایه می

هرگاه زمین غصب شده ملکیت عامه یا وقفی بوده جهت اعمار سرپناه به دیگری به فـروش رسـیده   
جزا، مکلف به تأدیۀ پول اخذ شده بـه  کودباشد، غاصب عالوه بر مجازات غصب زمین مندرج در 

وقفی توسط مرتکـب جـرم   های عامه یاباشد. در حکم مزبور که در آن ملکیتخزانۀ دولت نیز می
رسد، بعد از حکم محکمـۀ ذیصـالح   غصب برای دیگران جهت ساختن خانه و سرپناه به فروش می

مبنی بر غصبی بودن ملک فروخته شده، مرتکب جرم غصب عالوه بر تحمل مجازات تصریح شـدۀ  
بـه خزانـۀ   غصب، باید پولی را که از بابت فروش زمین و ملکیت غیر منقول دریافت کرده است را 

است که باید زمین و ملکیت غیر منقول عامه و دولتـی بعـد   دولت واریز نماید. هر چند اصل بر این
جائیکه غاصب زمین مورد بحث را بـه فـروش   اثبات غصب توسط دیگران، مسترد گردد ولی از آن

رسانده هدف از فروش برای دیگران ساخت و اعمار سرپناه بـوده اسـت، جهـت جلـوگیری از     
که ملکیت عامه و یا وقفی را خریداری نموده و برای خود سـرپناه اعمـار   مند شدن مشتریانیارهخس

نموده اند، الزم است تا اصل غاصب و متصرف اولی که زمین عامه و یا وقفی را به دیگران فروختـه  
است، مورد مجازات قرار گرفته و پول زمین و ملکیت غیر منقول مغصوبه به حساب دولت تحویـل 

بانک گردد.
فروختن ملکیت عمومی برای ساختن سرپناه از باب مثال است نه از نوع انحصار، یعنـی منظـور آن   
است که هر گونه تصرف مالکانه در ملکیت عمومی و انتقال آن به شخص دیگر برای هر هـدف و  

سـاختن  شود. برای مثال اگر زمین عمومی یا وقفی را بـرای کاری باشد، مشمول حکم این فقره می
شـود.  دکان یا ورزشگاه یا زراعت وغیره به فروش رسانیده شود، حکم این فقره بر مرتکب تطبیق می

را خصوص وقف خاص به خزانۀ دولت، دولت مکلف است که آنواریز کردن قیمت ملکیت وقف به
٢مصرف برساند.در مواردی که برای مصرف اموال وقفی تعیین شده است، به

چه به اثر غصب، زمین تخریب یا بـه آن  جزا، چنانکود٧١٦) مادۀ ٦ندرج فقرۀ (بر مبنای حکم م
گردد. البته مقدار خساره وارد گردیده باشد، مرتکب به جبران خسارۀ وارده به مالک نیر محکوم می

.٤٩-٤٨،ص ٤همان، ج -١
.٤٩، ص٤همان، ج -٢
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گردد. در گردد، محاسبه میکه از طرف محکمه تعیین می١خسارۀ وارده و مبلغ آن توسط اهل خبره
گردد، به ایـن  واژۀ مالک عامه بوده و شامل شخص حقیقی و شخصیت حکم (دولت) میاین حکم

توضیح که هرگاه زمین و ملکیت غیر منقول تخریب و یا خساره مند گردیده باشد، غاصب مکلـف  
باشد. بنابر ایـن،  گردد میبه جبران خسارۀ  وارده که اندازۀ آن توسط اهل خبره تعیین و سنجش می

ت غیر منقول باید مانند روز غصب به مالک مسترد گردد.زمین و ملکی
کند. هایی را که ممکن است بر زمین یا منزل غصب شده وارد شود، بیان میاین فقره حکم خسارت

دار زمین را بریـده  های میوهاگر در نتیجه غصب، زمین یا منزل تخریب شده باشد، برای مثال درخت
این صورت مرتکب باید خسارت واردزار شده باشد، در تمامبه چمنباشد، مثالً زمین مزروعی تبدیل

شود و اهل خبره توسـط  شده را بپردازد. اندازه خسارت و مبلغ آن از طرف اهل خبره مشخص می
جزا،  مرتکب جرم غصب زمین کود٧١٦) مادۀ ٧در نهایت مطابق فقرۀ (٢گردد.محکمه تعیین می

برای مالک زمین بوده و همچنین اسناد ادعای مالکیت زمـین وی  (غاصب)، مکلف به استرداد زمین
شود.نیز باطل شمرده می

شخص غاصب زمین، پس از اثبات تصرف غصبی بودن آن باید زمین خصوصی را به مالک آن و زمین 
گر که حکایتها برگرداند. اگر غاصب اسناد ادعاییدولتی، عمومی و وقفی را به متصرف قانونی آن

شود. بـه  ت وی باشد، در اختیار داشته باشد، این اسناد باطل و از درجۀ اعتبار ساقط دانسته میمالکی
جزا اگر غاصب اسناد اصلی را در اختیار داشته باشد، بایـد بـه   کود٧١٦) مادۀ ٢موجب فقرۀ (

صاحب زمین  تحویل دهد؛ مثالً سند اصلی را از مالک سرقت کرده یا بـه زور گرفتـه و از تشـابه   
اسمی که به مالک اصلی دارد، به نفع خود استفاده کند یا نام خود را بجای مالک اصـلی در سـند   

٣تواند باشد.همین مسایل می٧١٦) مادۀ ٢) و (٧درج کند. در هر صورت تفاوت بین فقرۀ (

بخش چهارم: حاالت مشددۀ جرم غصب زمین
بحث گرفته شد، ولی در همه حاالت جزا، حاالت مختلف جرم غصب زمین به کود) ٧١٦در مادۀ (

چنین نیست؛ زیرا گاهی نظر به حاالت ارتکاب جرم، مجازات مرتکب جرم غصب زمین نیز شـدت  
است تا عکس العمل (مجازات) نیز متناسب با رفتاری جرمی برای مرتکب جرم، در یافته و مستلزم آن
نظر گرفته شود.

ر رشتۀ معین دارای تخصص، ) مادۀ چهارم قانون اجراآت جزایی، اهل خبره: شخص مسلکی یا فنی است که د٣٣برابر فقرۀ (-١
معلومات و تجربۀ کافی باشد.

.٤٩، ص٤منبع پیشین، ج -٢
.٥٠، ص ٤منبع پیشین، ج -٣
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ارتکاب جرم غصب زمـین  «دارد: چنین تصریح میغصب زمین ١) پیرامون حاالت مشددۀ٧١٧مادۀ (
در یکی از حاالت ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه ایـن فصـل،   

-٢صورت گرفته باشد. ٤یا تهدید٣، ارعاب٢با استفاده از زور، اجبار، اکراه-١گردد: محکوم می
ی ادارات ذیربط دولتی، تصرف زمـین غصـب   غاصب با وجود اطالع اخطار شفاهی یا کتبی از سو

دستور دادن، امر کردن، تمویل کردن یا وادار کردن یک یا بـیش از یـک   -٣شده را ادامه دهد. 
».شخص برای غصب زمین.

کند و موارد کیفیات مشدده را در طی این مادۀ حاالت و کیفیات مشددۀ جرم غصب زمین را بیان می
رگاه شخصی در هنگام جرم غصب زمین، یکی از حـاالت مشـدده را   چند فقره بیان داشته است. ه

جزا محکوم شود و حاالت تشدید جزا کودداشته باشد، به حد اکثر مجازات فصل دوم از کتاب نهم 
باشد:قرار ذیل می

جزا، اگر ارتکاب جرم غصب زمین یا منزل بـا اسـتفاده از   کود٧١٧) مادۀ ١به اساس جزء (-١
راه یا ارعاب و تهدید صورت گرفته باشد، شخص مرتکب جرم مشدده شده، به حـد  زور، اجبار، اک

را کـه ارزش  طور مثال: هرگاه شخص غاصب زمینیگردد. بهاکثر مجازات جرم ارتکابی، محکوم می
آن یک میلیون و پنج صد هزار افغانی بوده و غصب با استفاده از زور، اجبار، اکراه و یا ارعاب یـا  

جزا که کود٧١٦مادۀ ١) فقرۀ ٣بینی شده مندرج جرء (باشد، به حد اکثر جزای پیشتهدید بوده 
است که اگر غصب بدون احوال گردد. این در حالیباشد، محکوم به مجازات میپنج سال حبس می

مشدده جرم تحقق پذیرد، مرتکب جرم غصب به جزای حبس متوسط بیش از  سـه سـال محکـوم    

کُد ٧١٧کُد جزا، تصریح شده است، ولی در مادۀ ٢٢٠-٢١٧هر چند احوال مشددۀ عمومی مسئوولیت جزایی در مواد - ١
است که آیا امکان دارد در عین بینی شده است. پرسش اینن پیشجزا به طور مشخص حاالت مشددۀ اختصاصی جرم غصب زمی

جرم هم احوال مشددۀ عمومی و هم احوال مشددۀ اختصاصی جرم غصب زمین، شامل حال مرتکب جرم غصب گردد یا خیر؟ در 
ف مؤظف خدمات کُد جزا، از طر٢١٨) مادۀ ٥پاسخ باید گفت بلی امکان دارد. بطور مثال هرگاه جرم غصب زمین طبق فقرۀ (

بینی شده (در حاالت مشددۀ عمومی و یا عامه با استفاده از وظیفه، موقف و یا نفوذ صورت گرفته باشد، حد اکثر مجازات پیش
باشد.   مشددۀ اختصاصی)، باالی مرتکب آن قابل تطبیق می

نان تأثیر بگذارد که مقاومت در مقابل اکراه در اصطالح عبارت است از این که: شخصی به اثر یک عمل خارجی بر دیگری چ-٢
، تهران، ٢ج » اختصاصی-عمومی«، اصطالحات تشریحی حقوقی جزا ١٣٨٩آن عادتاً مقدور نباشد. (ملک زاده، فهیمه، 

)؛ یا عبارت است از: واداشتن غیر بر عملی است که خالف میل او باشد به وسیلۀ تهدید و فشار، هرگاه ٤١٣انتشارات مجد، ص
ند یا احتمال دهد که در صورت ترک آن عمل، جانش یا مالی یا عرضش در معرض خطر یا ضرر قرار خواهد گرفت. شخص بدا

).١٩١، فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ص١٣٦٣(جابری وبلو، محسن، 
ارعاب در لغت به معنای ترساندن و در اصطالح همان معنای تهدید را دارد.-٣

تهدید در لغت به معنای بیم دادن، ترسانیدن و وعده زجر دادن است. (صفی پور، عبدالرحیم، منتهی االرب)، در اصطالح -٤
).٣٤ص٤عبارت از هر نوع فشار از طرف مرتکب برای ترساندن شخص دیگر است. (شرح کود جزا، ج
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زا، استفاده مرتکب از زور یا اکراه یا ارعاب است که ارتکاب جرم با  ایـن  گردد. دلیل تشدید جمی
١شود.ها، باعث ترس و نا امنی بیشتر در جامعه میروش

ادامۀ تصرف باالی زمین غصب شده با وجود اخطار شفاهی و یا کتبی از سوی ادارات ذیـربط  -٢
جزای جرم غصب زمین بوده و مرتکب تواند یکی از موارد و حاالت تشدیددولتی برای غاصب، می

را به حد اکثر سزا به کیفر رساند. زیرا اصرار و استمرار عنصر مادی جرم غصب زمـین دلیـل بـر    
نماید. بنابر ایـن،  باور میخطرناک بودن مرتکب داشته و مردم نسبت به حاکمیت قانون در جامعه بی

ها تطبیق گردد.د مجازات باالی آنگریزی غاصبین بایشکنی و قانونباید به تناسب قانون
این ماده، مورد سوم حاالت تشدید جزای غصب را بیان کرده که عبارت است از ایـن  ٣جزء -٣

که یک شخص به فرد دیگر دستور بدهد که زمین دولتی یا خصوصی را  غصب نماید و یـا بـرای   
یک شخص یـا بـیش از یـک    غاصب مباشر کمک مالی نماید تا او اقدام به غصب زمین نماید و یا 

شخص را مجبور کند که زمین دیگری را غصب نماید؛ بنابر این، در تمام سه حالت فـوق، عامـل   
٢گردد.تشدید جزا تحقق یافته و مرتکب به حد اکثر مجازات، محکوم می

بخش پنجم: تعدد جرم در غصب زمین
بر غصب زمین و ملکیـت  است مرتکب عمل جرمی غصب عالوه تعدد جرم در غصب زمین طوری

غیر منقول، ممکن است به جرایم دیگری نیز مبادرت ورزد، در چنین حالت عالوه بر جـزای جـرم   
گردد.غصب زمین، به جزای جرم ارتکابی نیز محکوم می

هرگاه جرم غصب زمین با دادن رشوت و یا فریـب یـا   «جزا، چنین مشعر است: کود) ٧١٨مادۀ (
استفاده از وظیفه یا موقف و یا با سوء استفاده از نفوذ صورت گرفته باشـد،  تزویر اسناد و یا با سوء

.  ٣»گردد.مرتکب عالوه بر مجازات جرم مرتکبه به جزای جرم غصب زمین نیز محکوم می
یابی به غصب زمین یا منزل از دادن رشوت یا شیوۀ فریب یا تزویـر  هرگاه مرتکب، در راستای دست

ده از وظیفه یا موقف و یا سوء استفاده از نفوذ خود، زمین دولتی یا خصوصـی  اسناد یا با سوء استفا
شود. برای را غصب نماید؛ هم به جزای جرم غصب و هم به جزای هریک از جرایم فوق محکوم می

را کـه ارزش آن  مثال: اگر شخصی در اثر دادن رشوت مبلغ ده هزار افغانی به شخص دیگری، زمینی
) مـادۀ  ١شود: یکی مطابق فقـرۀ ( است را غصب نماید، به دو جزا  محکوم میسیصد هزار افغانی 

کـود ٣٧٢) مادۀ ١فقرۀ (١جزا به حبس قصیر به خاطر جرم غصب؛ و دوم برابر جزء کود٧١٦

.٥١، ص٤منبع پیشین، ج -١
.٥١، ص٤همان، ج -٢
بیشتر از تعریف و ارکان تعدد جرم رشوت، فریب، تزویر اسناد، سوء استفاده از وظیفه یا  موقف و سوء برای معلومات-٣

٣٧٠تعریف تعدد جرایم، مادۀ ٧٣ها در کُد جزا وارد شده است، مراجعه شود؛ مادۀ استفاده از نفوذ به شرح که در ذیل این ماده
تعریف جرم سوء استفاده از وظیفه یا موقف، مادۀ ٤٠٣ه از نفوذ، مادۀ تعریف جرم سوء استفاد٣٩٩تعریف جرم رشوت، مادۀ 

ها.کاری و مجازات آنتعریف جرم فریب٧٢٥تعریف جرم تزویر اسناد و مادۀ ٤٣٦
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هم از گذار به خاطر مبارزه با غصب زمین آنجزا، به خاطر ارتکاب جرم دادن رشوه به دیگری. قانون
ای دیگر، سیاست جزایی شدیدتر را در نظر گرفته است که با وضعیت مجرمانهطریق ارتکاب اعمال

کار که هر کدام دهنده یا فریبفعلی کشور، متناسب و بلکه الزم و ضرور است و بر غاصب رشوت
شود.  جرم جداگانه است، دو مجازات به طور مستقل تحمیل و تطبیق می

ا تحـت عنـوان   جزکود٧٣چه که در مادۀ  آننظربهمجازات تعدد جرم در این ماده متفاوت است
صورت ارتکاب جرم متعدد برای رسیدن به هدف واحد که  تجزیه را قبـول  تعدد جرایم آمده است، 

١گردد.که شدیدترین مجازات را داشته باشد، تطبیق میکند، هر جرمی

بخش ششم: جرایم در حکم غصب
که به شخصی«دارد: میحکم غصب است، چنین تصریحکه درجزا پیرامون جرایمیکود٧١٩مادۀ 

ها، کاریزها و سـایر منـابع   ها، چشمهها، جویحریم مجرای آب عامه یا حریم و بستر دریاها، کانال
هـا و  دهد، یا به تپـه های عامه را تشکیل میها و جبه زارهائی که منابع آبهای زیر زمینی، تاالبآب
، تجاوز یا به هر نحوی تصرف مالکانه کند، عمل وی در حکم غصـب  چرهاها و علفها، دشتکوه

گردد.زمین بوده، به حبس متوسط محکوم می
برای معلومات بیشتر الزم است تا اصطالح مندرج در مادۀ مزبور مورد موشکافی قرار گیرد:

بـرای  حریم: در اصطالح به معنای محدودۀ معین در اطراف برخی اموال غیر منقول است کـه  -١
بر مبنای این تعریف، بـه  ٢گیری کامل مالکان از آنها، از برخی تصرفات دیگران منع شده است.بهره

شود؛ که صرف محدودۀ خاصی از زمین اطراف مال غیر منقول مانند، خانه، چاه و... حریم گفته می
باشد.بهره بردای از آن منوط به تصرف آن زمین می

است که محوطۀ وسیعی را در بر گرفته و به اقیانوس راه داشته باشد. دریا: عبارت از آب زیادی-٢
گیرد های شور که بیشترین قسمت کرۀ زمین را در بر میتوان گفت که مجموع آببا این تعریف می

و تقریباً سه چهارم سطح زمین را در بر گرفته و در نیمکرۀ جنوبی بیشتر از نیمکرۀ شمالی زمـین را  
٣شود.ریا گفته میفراگرفته است، د

ها، ها، جهیلها، تاالبهای سطح زمین و زیر زمین (دریاها، رودبارها، انهار، کانالمنابع آب: آب-٣
ای ها به صورت منظم یا وقفهها) است که آب در آنها، کاریزها و چاهها، بندهای آبی، چشمهیخچال

٤شود.ها خارج و یا هم ذخیره میسرازیر شده یا از آن

.٥٢، ص٤منبع پیشین، ج -١
/ وهبة ٤١٣، ص٢یۀ، ج، تذکرة الفقهاء، منشورات مکتبة الرضویۀ الحیاء اآلثار الجعفر١٤٠٤عالّمه حلی، حسن بن یوسف، -٢

.٥٦٤، ص٥، ج١٤٠٤الزحیلی، مصطفی، الفقه االسالمی و ادلته، دمشق، 
.١دانشنامۀ رشد، ص-٣
.٦/٢/١٣٨٨) مؤرخ٩٨٠قانون آب منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (٣مادۀ ١فقرۀ -٤
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های است که در اعمـاق مختلـف   )  مادۀ سوم قانون آب، آب٣های زیر زمینی: طبق فقرۀ (آب-٤
باشد.های عمیق و معمولی موجود میها، کاریزها، چاههای چشمهدار) به شمول آبزمین (طبقات آب

دو طـرف  های آن، جبه زارهایها و دامنهها، کوهها، تپهها: تمام اراضی به شمول دشتچرعلف-٥
های طبیعی باشد و جهت خوراکـه  ای و بتهدریاها و ساحات جنگل که دارای پوشش از نباتات علوفه

١شود.چر شناخته میمواشی از آن استفاده شده بتواند، علف

ها به عنوان بخشی از محیط زیست از ارزش بـومی شـناختی بسـیار مهمـی     ها: تاالبتاالب-٦
ای از حقـوق بـین   ا به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق نوین، شاخههبرخوردار است. حقوق تاالب

رامسـر بـه   ١٩٧١الملل محیط زیست است که برای اولین بار در قالب کنوانسیون بین الـدولی  
هـای  زارهای سیاه و باتالقی، برکهمانده، جبهمناطقی مردابی، آب«تصویب رسید و عبارت است از: 

ر دایم یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین یا شور یا نیمـه شـور   مصنوعی یا طبیعی که به طو
متـر نباشـد،   ٦ها بیشـتر از  هستند و یا مناطقی از سواحل دریا  که هنگام جذر، ارتفاع آب در آن

٢».است

های زیر زمینی باالترین نقـش را  زارها: سبزه و چمن زارهایی است که در تنظیم و تغذیۀ آبجبه-٧
دارد.

ابر این، تجاوز به موارد فوق و یا تصرف مالکانه باالی مناطق متذکره از جانب شـخص در حکـم   بن
گردد.غصب بوده و شخص غاصب به حبس متوسط محکوم به مجازات می

گیری و خالصۀ بحثنتجه
های غیـر  حمایت از حق مالکیت در افغانستان و جلوگیری از غصب و تعرض باالی زمین و ملکیت

شمار ترین و اساسی ترین مباحث حقوقی بهم از دولتی، عامه، وقفی و شخصی از جمله مهممنقول، اع
رود. حق مالکیت عینی و آزادی در قسمت هر گونه تصرفات مالکانه باالی زمین و جایداد غیـر  می

تواند جلو خـود  منقول و همچنین جرم انگاری پدیدۀ غصب زمین با در نظر داشت احکام قانون، می
های غیر را گرفته و نظـم را در  تاخت و تاز اشخاص غاصب و زورمند باالی زمین و ملکیتوسری 

جامعه حکمفرما نماید.
تواند عالوه بـر ابعـاد   های عقاری میغصب زمین و یا به عبارۀ دیگر، تصرف عدوانی باالی ملکیت

ها حسب ین هنجارشکنیجزای افغانستان جنبۀ جزایی داشته و مرتکبان چنکودمدنی، متکی به احکام 
حاالت تصریح شده، مورد مجازات و عقوبت قرار گیرند.

حبس، استرداد زمین، پرداخت پول مشتری از جانب غاصب، تأدیه و پرداخت عواید ناشی از زمین و 
ملکیت غیر منقول برای مغصوب منه، جبران خسارت و ضرر عایده باالی زمین و ملکیـت منقـول،   

های بارز در احکام تصـریح  تواند از جمله مثالتۀ مرتکب غصب زمین و...میبطالن اسناد دست داش

چرها.) مادۀ قانون علف١فقرۀ (-١
.٥٤، ص٤شرح کود جزا، ج-٢
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تواند تسلی صدور متضررین و مغصـوب  جزای افغانستان باشد که خوشبختانه تا حدی میکودشدۀ 
واز رفتـار  را بگیرد های شخصی و خصوصیمنهم بوده و جلو کینه و دشمنی و روی آوردن به انتقام

گیری بعمل آورد.جلوهای غیر قانونی 

منابع و مآخذ
.١٣٩٠کبیر، ، تهران، امیرفرهنگ فارسی عمید،عمید, حسن- ١
.١، ج ١٤٠٤ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، - ٢
، بحث تکمیلی مقـدم لنیـل   ١٤٣٢علی هجانه، فهیمه عبدالقادر، احکام الغصب فی الفقه االسالمی، - ٣

ی الشریعة، جامعة الخرطوم کلیة الدرسات العلیا، کلیة القانون، قسم الشریعة.درجة الماجستیر ف
شـیخ االسـالم بـی زکریـا     -سلیمان الجمل علی شرح المنهاج–حاشیة الجمل علی شرح المنهاج - ٤

.١٤٠٤االنصاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 
.٥، ج ١٤٠٤الفکر، ابن قدامه، شمس الدین، المغنی علی شرح الکبیر، بیروت، دار- ٥
.٢٥/٢/١٣٩٦) مؤرخ١٢٦٠جزای افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (کود- ٦
.١٣٩٨خانۀ سعید، سال، کتاب دوم، احکام اختصاصی، بنیاد آسیا، کابل چاپ٤شرح  جزا، ج - ٧
.١٣٧٧, تهراندانشگاهچاپوانتشاراتموسسهن،تهرا،نامۀ دهخدالغتر، علی اکب،دهخدا- ٨
.١٣٩٢اشجع،ن،تهرا، فرهنگ فارسی معین، محمد، معین- ٩

لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج اول، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، - ١٠
.١٣٩٢اشجع،ن،تهرا، فرهنگ فارسی معین، محمد، معین
.٣، ج ١٥/١٠/١٣٥٥) مؤرخ ٣٥٣قانون مدنی افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (- ١١
.٢٧/٦/١٣٩٥) مؤرخ١٢٢٣ت منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (قانون تدارکا- ١٢
. ١٣٩٦پالیسی ملی زمین، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، سرطان - ١٣
.١٤٠٤دار قطنی، علی بن عمر، سنن الدار قطنی، قاهره دارالحدیث، قاهره، - ١٤
، تهـران،  ٢ج » اختصاصـی -عمـومی «ملک زاده، فهیمه، اصطالحات تشریحی حقوقی جزا - ١٥

.١٣٨٩مجد، انتشارات 
.١٣٨٣جابری وبلو، محسن، فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی، تهران، انتشارات امیر کبیر، - ١٦
عالّمه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، منشورات مکتبة الرضویۀ الحیاء اآلثار الجعفریـۀ،  - ١٧

.١٤٠٤، ٢ج
.٥، ج١٤٠٤وهبة الزحیلی، مصطفی، الفقه االسالمی و ادلته، دمشق، - ١٨
.٦/٢/١٣٨٨) مؤرخ٩٨٠منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (قانون آب-١٩

بررسی جرم غصب زمین در کود جزای افغانستان
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یونکی: قضاوتمل سیف الرحمن (تراهي)

د منافعووملکیتد منافعووملکیت

فهرست:

١٢٦.............................................................شرطونهاوموضوعېاجارد: نایومهېدر
١٢٦..............................................................................موضوعېاجارد: الف
١٢٨................................................................................شرطونهېاجارد: ب

درېمه وینا: د اجارې موضوع او شرطونه 
و چاپیریال شتون ولري تر و د عقـد   دا چې د هر عقد  من ته راتلو او تطبیق له پاره اینه ده چې ی

دواه اخونه و کوالی شي په هغه چوکا کې خپلې ژمنې د عقد  اوند تر سره کي، له دې املـه  
یو مهم اخ یې د عقد  موضوع ده، که که د عقد  موضوع نه وي روانه هی یو اخ نشي کوالی 

رو عقدونو په یر اجاره هم په خاصـو  د عقد  اوند اجراآت ترسره کي، همدا المل دی چې د نو
 ه د یوه عقد  له پاره، د ماهیت، خاصیت او ژمنو پر بنسي. همدا رنته را انو کې من موضوع
یو ل شرطونه این ل کیي، دا چې د اجارې عقد  له پاره کوم شرطونه ایـن دی او پـه کومـو    

موضوعاتو کې د عقد  و دی په الندې توه بیانیي.
لف: د اجارې موضوعا

د اجارې عقد  د نورو عقودو په یر باید په یوه ساحه کې د تون و وي، له دې املـه د اجـارې   
عمل وي، په فقهي کتـابونو  یاموضوع کېدای شي مال (منقول او غیرمنقول)، کېدای شي حیوان او 

مکه ودل شـوي،  کان، ژرنده، کور اولکه دکې د اجارې موضوعات په غیر منقولو مالو نو کې
چې هر یو یې د خاصې ې اخیستنې له پاره په اجاره ورکول کیي او په منقولو مالونو کې د اجارې 
موضوع کېدای شي متاع وي لکه جامه په دې شرط چې د اغوستو له پاره اجاره شې نه د نمایش لـه  

پـه اجـاره ورکـول    پاره او کېدای شي د اجارې موضوع اروي وي چې د سپرلی او بار له پاره
١کیي.

په ینو فقهي کتابونو کې د اجارې موضوع اوند لیکل شوي، هغه ه چې خرالو یې جواز لري، 
په اجاره هم ورکول کېدای شي، له دې خه سربیره ینې هغه ه چې خرالو یې جواز هم نه لري 

م.۵۹خه تر ۳۸، د ۹امین، مخکینی مرجع، ابن عابدین، محمد ١

دمنافعو و ملکیت
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ې یاد شوي یزونه یـا  کېدای شي په اجاره ورکل شي، لکه آزاد انسان، د وقف مال او مصحف چ
١مال نه دی او یا هم شرعاً د خرالو و نه دي.

په ینو فقهي کتابونو کې د اجارې موضوع په دوه وله ویشل شوې ده، یو ول یـې اجـاره پـه    
کانونو، ارویو، جامو، او، ظروفو او داسې نورو یزونو ته نفعت(ه) ده چې مکو، کورونو، دم

 ي او دوه یم٢ول یې اجاره په اعمالو ده چې اشخاص یې د کار له الرې تر سره کوي.شاملی

شوافعو او امامیه شیعه فقهاوو د اجارې موضوع داسې بیان کې: هره چې ـه نـې اخیسـتل    
٣کېدای شي، په دې شرط چې عین یې باقي پاتې شي اجاره یې په موده او عمل سره جواز لري.

یه مذاهبو په فقهي کتابونو کې د اجارې موضوع یواې یزونه یاد سره له دې چې د شوافعو او امام
شوي چې عین یې په استفادې سره له منه ال نه شي ولې په یادو شوو فقهي کتابونو کې د اعمـالو  
اجاره هم نه ده رد شوې او دهغې اوند احکام لري، په دې بنس و یالی شو ، د اجارې موضوع د 

فعو او اعمالو ته شاملیي.ولو مذاهبو په آند منا
د اجارې موضوع د افغانستان په مدني قانون کې د منقولو او غیر منقولو مالونو په منافعو او اعمـالو  

:کې د انعقاد  و ل شوې، په دې اوند داسې حکم کوي
٤»ي.ی شیدد اجارې عقد د منقولو او نا منقولو اعیانو په و او همدا رنه په جایز کار منعقد« 

د عراق په مدني قانون کې د اجارې اوند بحث کې د مکې اجاره چې د زراعت د نوعیـت پـه   
یادونه سره او همدا رنه د اجاره اخیستونکي په اختیار چې هر ول ه نې اخلي سمه ل شـوې  

د خو د کار اونـد اجـاره  ٥کې یادونه شوې ده،ه او دوه یم ول د نقلیه وسایطو له اجارې خه پ
مقاولې تر عنوان الندې بیان شوې ده چې دا تر عرف پورې تاو لري په دې مفهوم چې د کار اونـد  

٦اجارې ته اکثراً په عرف کې اجاره نه ویل کیي.

چې له ٧د سوان د مدني معامالتو په قانون کې د اجارې موضوع ( محل) منفعت ودل شوی دی،
نفعت نې اخیستل کېدای شـي، د اجـارې عقـد     دې خه رندیي، هر هغه ه چې مشرع م

موضوع ل کېدای شي.

م.۲۷۷ ۱الموسوعة الفقهیة الکویتي، ١
.۵۹، ۷الزحیلي، وهبه، مخکینی مرجع، ٢
م، ناشر: د دار االمام البخاري مطبعه، د ۱۴۱، ۱هـ ق) التذهیب فی ادلة متن الغایة و التقریب،۱۳۹۸دیب البغا، مصطفی، (٣

م.۱۰، ۴زین الدین بن علي، مخجینی مرجع، مشق،سوریه، شهید ثاني،
ماده.۱۳۲۳د افغانستان مدني قانون، ٤
مادو ته مراجعه وشي.۸۴۱او۷۹۴د معلوماتو له پاره دې د عراق مدني قانون ٥
مادي ته دې مراجعه وشي.۸۶۴د کار اوند معلو ماتو له پاره  د عراق مدني قانون ٦
ماده.۲۹۷تو قانون، د سوان د مدني معامال٧
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د الجزایر، سوریې او مصر په مدني قوانینو کې داجارې موضوع په مشخصه توه نه ده بیان شوې او 
د اجارې د انواعو تر عنوان الندې اکثراً د مکې  او وقف د اجارې خه بحث شوی دی او د کار 

ر عنوان الندې بیان شوي، چې دا د دې کارندویي کوي چې د کار اجاره په اوند احکام د مقاولې ت
خو د اجارې له تعریف خه چې په نوموو قوانینو کې ١عرف کې د اجارې په نامه نه پیژندل کیي،

 ې اخیستنې و یز کېدای شي چې د مشروع ي چې د اجارې موضوع هر هغهندیر بیان شوی
٢وي.

د اجارې مورد (موضوع) ممکن « قانون کې د اجارې موضوع داسې بیان شوې ده د ایران په مدني
٣»اشیا، یا حیوان او یا انسان وي

که د فقهي کتابونو او د دولتونو نافذه قوانینو ته یر شو، د اجارې موضوع له دې اخه چې یـو د  
ې و ـل کیـي،   منافعو له عقدونو  خه ده، هر هغه ه چې د مشروع منفعت و وي، د اجار

یواې په ینو قوانینو کې د حاکم عرف پر بنس د کار اوند اجارې ته د مقاولې تر عنوان النـدې  
ای ورکل شوی دی، ولې د ماهیت له نظره د فقهي احکامو مطابق د کار اوند عقد اجاره ـل  

کېدای شي.
ب: د اجارې شرطونه

انعقاد، اجرا او لزوم له پاره یې یو ل شرطونو په پـام  په معموله توه هر عقد  چې من ته راي، د
کې نیول کیي، له همدې امله اجاره هم چې د عقدونو (تونونو) له لې خه ده د یو ل شـرطونو  

لرونکې ده چې په الندې توه ورته اشاره کیي.
ونه شـوې چـې د   د احنافو په ینو فقهي کتابونو کې د اجارې شرطونه په عام ول بیان شوي، یاد

خو په ینو کتـابونو کـې د   ٤ره او منفعت باید معلوم وي،ااجارې شرطونه دوه دي، هغه دا چې اج
اجارې شرطونه په تفصیلي ول بیان شوي او  د اجارې شرطونه په لور وله ویشل شوې دي چـې  

دې ول بیانیي.عبارت دي له د انعقاد ، نفاذ ، صحت او لزوم له شرطونو خه چې هر یو یې په الن
لومی: د  اجارې عقد  د انعقاد شرطونه: په اجاره کې د انعقاد شرطونه عبارت له هغـو شـرطونو   
خه دې چې د اجارې عقد  د من ته راتلو له پاره این ل کیي، نوموي شرطونه شپ شـرطونه  

بیان شوي او عبارت دي له:
و اجاره ورکوونکي) پورې اونـد ـل   هغه شرطونه چې تر عاقدینو( اجاره اخیستونکي ا.١

کیي،په نوموو شرطونو کې اینه ده چې د اجارې دواه اخه باید د عقد  اهلیت ولري، دا چـې د  

مادې ته دې مراجعه وشي.۶۴۵د کار اوند معلو ماتو له پاره د سوریې مدني قانون، ١
مادې ته دې ۵۵۸مادې او د مصر مدني قانون ۵۵۷مادې د سوریې مدني قانون ۴۶۷د معلوماتو له پاره د الجزایر مدني قانون ٢

مراجعه وشي.
ده.ما۴۶۷د ایران مدني قانون، ٣
م.۲۹۷، ۷ابن نجیم، زین الدین ابن ابراهیم، مخکینی مرجع،٤

دمنافعوو ملکیت
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اجارې عقد  د اهلیت له پاره ه په نظر کې نیول شوي، په تفصیلي بحثونو کې به د اجارې پـه هـر   
ول کې ترې بحث وشي.

او لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې قبـول او   هغه شرطونه چې تر عقد پورې ت.٢
ایجاب به سره موافق وي، د مثال په توه که چیرته د یو یز د اجارې غوتنه په معـین وخـت او   

، بل اخ باید د هماغه غوتنې مطابق اجاره ومنيمعلومې اجورې(مزد) سره له یوه اخه مطرح شي،
و تر سره کېدای شي، د اجارې په هر ول کې به په تفصیل سره دا چې د اجارې تون په کومو الفاظ

ترې بحث وشي.
هغه شرطونه چې د عقد  تر ای پورې اوند وي، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې د  .٣

عقد  مجلس یو وي، که چیرته ایجاب په یوه مجلس کې او قبول په بل مجلس کې صورت ومومي ، 
نو موی عقد سم نه ل کیي.

هغه شرطونه چې د اجارې تر بدل پورې اوند ل کیي، په نوموو شرطونو کې اینه ده .٤
چې د اجارې عوض (بدل) مقابل لوري ته د انتقال و وي، نو که چیرته د اجارې بـدل د شـریعت،   
طبیعت او یا عرف له مخې د انتقال و نه وي، اجاره سمه نه ل کیي، دا چې کوم یزونه د انتقال 

ول کې به ترې بحث وشي.و نه دي، د اجاري په هر او کوم نور د انتقال و
هغه شرطونه چې تر اجاره شوي یز پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې  .٥

اجاره شوی مال باید په اجاره کې متعارف( پیژندل شوی) وي نو که چیرته داسې مال چې اجاره یې د 
ه وي په اجاره ورکل شي، د هغې اجاره سمه نه ل کیي.خلکو تر من متعارفه ن

هغه شرطونه چې تر منفعت پورې اوند ل کیي، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې  .٦
منفعت (ه) شرعاً او عقالً مقصود وي، نو که چیرته د مثال په ول یو وک جامه د دې له پاره چې 

اچې د جامې خه مقصود منفعـت (ـه) اغوسـتل دي،    نمایش ته یې کیدي، په اجاره واخلي، د
نوموې اجاره سمه نه ل کیي.

دوه یم: د اجارې عقد  د انفاذ شرطونه: د انفاذ شرطونه هغه شرطونه دي چې د عقد  د تطبیـق لـه   
پاره این ل کیي، د اجارې د انفاذ شرطونه دری وله دي چې په الندې ول بیانیي:

ر ملکیت یا والیت پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چې هغه شرطونه چې ت.١
اجاره ورکوونکی د اجاره شوي یز مالک (تن) وي او یا یې د مالک (ـتن) خـه والیـت    

ولري.
هغه شرطونه چې تر اجاره شوي مال پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې  .٢

تاو ونه لري، د مثال په ول که چیرته یو یز په اجـاره ورکـل   اجاره شو ی یز تر بل چا پورې 
شوی وي د اجارې د مودې خه واندې یې بل جا ته په اجاره نشي ورکوالی، که نوموي مال تر 

اجاره اخیستو پورې تاو لري.

دمنافعو و ملکیت
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د اجارې د انفاذ له پاره د انعقاد او صحت د شرطونو شتون این دی، د انعقاد شرطونه بیان.٣
او د صحت شرطونه په بیان شي.

دریم: د اجارې عقد  د صحت شرطونه: د عقد  د صحت شرطونه هغه شرطونه دي چې د هغې پـه  
شتون سره عقد  صحیح کیي، د اجارې د صحت شرطونه شپ وله دي چې په الندې ول بیانیي:

، پـه نومـوو   هغه شرطونه چې تر عاقدینو (د اجارې تر دواو اخونو) پورې تاو لـري .١
شرطونو کې اینه ده چې د اجارې په تون کې، اجاره اخیستونکی او اجاره ورکـوونکی رضـایت   

ولري، نو که یو د طرفینو خه رضایت ونه لرې تون نه صحیح کیي.
هغه شرطونه چې تر اجاره شوي یز پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې  .٢

نو که چیرته اجاره شوی یز مجهول وي، اجاره نه صحیح کیي.اجاره شوی یز معین وي، 
هغه شرطونه چې تر اجورې(مزد) پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینـه ده چـې   .٣

اجوره معلومه وي، که که اجوره مجهوله وي، عقد  د شخې المل کیي او په هغه صورت کـې  
اجاره نه صحیح کیي.

ې) پورې تاو لري، په نوموو شرطونو کې اینه ده چـې  هغه شرطونه چې تر منفعت (.٤
ین د شخې المل ري او په هغه صورت کې اجاره نـه  یمنفعت (ه) معینه وي، که د ې نه تع

صحیح کیي.
هغه شرطونه چې د اجاره شوي یز تر استفادې ( ې اخیستنې) پورې تـاو لـري، پـه    .٥

اره شوي یز خه استفاده (ه اخیستنه) ممکنه وي، کـه  نوموو شرطونو کې اینه ده چې د اج
که چیرته د نوموي یز خه استفاده (ه اخیستنه) ممکنه نه وي د اجارې موخه نه شي تـر سـره   

کېدای او اجاره نه صحیح کیي.
هغه شرطونه چې په عامه توه تر عقد  پورې اوند دي، په نوموو شرطونو کې اینـه ده  .٦

د شرطونه چې واندې نې یادونه وشوه موجود وي.چې د انعقا
لورم: د اجارې عقد  د لزوم شرطونه: د عقد  د لزوم شرطونه هغه شرطونه دي چې په پوره کیـدو  

الزم ري، چې هی اخ د عقد  د فسخې خه سربیره نشي کوالی د نوموي )تون(سره یې عقد 
دي چې په الندې توه بیانیي.عقد  خه تیر شي، د اجارې د لزوم شرطونه دوه

په اجاره کې اینه ده د انعقاد، صحت او نفاذ شرطونه چې واندې بیان شول موجود وي. .١
١د اجارې تون باید د هر ول خیاراتو نه خالي وي..٢

د اهل سنت نورو مذاهبو په فقهي کتابونو کې د اجارې شرطونه تر یره د یوه مستقل بحث په توه 
شوي خو د مختلفو بحثونو په تر کې چې کومه یادونه شوې د اجارې شرطونه د ولـو  نه دي بیان

اهل سنتو په آند چې په الفقه االسالمي و ادلته کتاب کې چې د عمومي فقه له لې ل کیـي، پـه   

م.۴۲۰-۴۲۱، ۱علي حیدر، مخکینی مرجع، ١

تدمنافعو و ملکی
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یاتو کې ل ه اختالفـات  ئالبته په ینو جز١لور وله د یادو شوو تقسیماتو مطابق بیان شوي دي ،
شاء اهللا په تفصـیلي  ون لري چې د هر شرط تر محتوی پورې اوند ل کیي، د هغو بیان به انشت

بحثونو کې وشي.
د امامیه شیعه په فقهي کتابونو کې هم د اجارې شرطونه د مستقل بحث په توه نه دي بیان شـوي،  

منفعت پورې اونـد  ) شرطونه بیان شوي چې تر عاقدینو او۷خو د بحث په اودو کې د اجارې اوه(
ل کیې او عبارت دي له:

متعاقدین ( اجاره اخیستونکی او اجاره ورکوونکی) باید کامل وي یعنې باید عاقل او بـالغ  .١
وي چې د عقد  وتیا ولري.

باید جایز التصرف وي، پـه دې معنـی   ) ورکوونکیاجارهاواخیستونکیاجاره( متعاقدین.٢
یا معتوه مال په اجاره ورکوي باید والیت، وصایت یـا قیمومیـت   چې محجور نه وي او که د صغیر 

ولري.
په اجاره کې باید اجوره معلومه وي..٣
د اجاره شوي یز خه منفعت (ه) باید مباح وي.  .٤
د اجاره شوي یز خه منفعت (ه) باید معلومه وي..٥
ا چې هغه یـز  د اجاره شوي یز منفعت باید د اجاره ورکوونکي مملوکه وي، په دې معن.٦

چې په اجاره ورکل شوی باید د اجاره ورکوونکي په ملکیت کې وي او په هغـې کـې د تصـرف    
خاوند وي.

٢منفعت (ه) باید مقصود وي..٧

د افغانستان په مدني قانون کې د اجارې شرطونه په عمومي ول سره نه دي بیان شوي، بلکه یادونه 
عالوه باید هغه ه چې په اجاره ورکول کیـي  شوې چې د اجارې د صحت عمومي شرطونو خه

معین او د اجارې له مودې خه یادونه وشي، په دې اوند داسې حکم کوي:
د اجارې په عقد کې د عقد د صحت په عمومي شرطونو عالوه د هغه عین اکل چې پـه اجـارې   « 

رط ده، د هغې په غیر ورکول کیي او د هغې خه د ې اخستلو د مدې بیان او د اجورې اندازه ش
٣»د اجارې عقد فاسد ل کیي.

د قانون له پورتنی مادې رندیې چې د افغانستان مدني قانون هم له فقهي احکامو پیروي کـې،  
ې هغه شرطونه چې په عامه توه تر ولو عقودو پورې اوند دي په تفصیل سره نه دي بیان کي، زیوا

رې له شرطونو یادونه کې ده.د عمومي شرطونو عالوه یې د اجا

م.۵۵۷-۵۶۵، ۵الزحیلي، وهبه، مخکینی مرجع، ١
م.۱۲-۳۳، ۴د معلوماتو له پاره دې مراجعه وشي، شهید ثاني، زین الدین، مخکینی مرجع، ٢
ماده.۱۳۲۴قانون، د افغانستان مدني٣

دمنافعو و ملکیت
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د عراق مدني قانون د اجارې د انعقاد  له پاره د عاقدینو( د اجاره ورکوونکي او اجاره اخیستونکي) 
یز) او د نفاذ له پاره یې د عاقدینو عقل او نه مهجور والی، د اجاره شـوي یـز   یاهلیت (عقل او تم

داسې حکم کوي.مالکیت، وکالت او والیت شرط لی، په دې اوند 
د اجارې د انعقاد  له پاره د عقد په وخت کې اهلیت شرط دی، په دې توه چې عاقـدین بایـد   « 

عاقل او ممیز وي او د اجارې د نفاذ له پاره شرط دی چې عاقدین عاقل او غیر مهجور وي او دا چې 
١»الک ولي وي.موجر (اجاره ورکوونکی) د اجاره شوي یز مالک یا د هغې وکیل او یا هم د م

د سوان د مدني معامالتو قانون هم د اجارې له پاره د انعقاد، نفاذ او د اجارې د منفعت تر محـل  
ره پورې اوند شرطونه بیان کي، چې د انعقاد له پاره یې د عاقدینو اهلیت او د نفاذ له پاره یې د اجا

فعت د تسلیم وتیا او معلوم والـی  منفعت د محل له پاره یې  د منورکوونکي د تصرف مالکیت او د 
شرط لي، همدا رنه په نوموي قانون کې د اجارې عقد  یو تشریفاتي عقد  ل شوی دی،  پـه  

دې اوند داسې حکم کوي.
) د اجارې د انعقاد  له پاره د عقد په وخت کې د عاقدینو اهلیت شرط دی.۱« (

اجاره ورکوونکی او یاهم د هغه قایم مقـام (ـای   ) د اجارې عقد  د نفاذ له پاره اینه ده چې ۲(
ناستی) په هغه ه کې چې په اجاره یې ورکوي، د تصرف مالک وي.

) د فضولي شخص د اجارې عقد  د معتبرو شرطونو په درلودو سره د تصرف د مالک په اجـازه  ۳(
پورې موقوف ل کیي.

د تطبیق و دي، د اجارې عقد  باید کتبي ) د اجارې له هغه عقدونوخه پرته چې په عاجله توه ۴(
»وي او په کتبي توه د نوي والي وتیا ولري.

) په اجاره کې معقود علیه( هغه ه چې د اجاره شوي یز خه الس ته راي) منفعـت دی او  ۱« (
دمنفعت تسلیم د هغې د محل په تسلیم سره من ته راي.

) د عقد شوي منفعت له پاره شرط دی چې:۲(
الف: د تسلیم و به وي.

٢ب: په کافي اندازه به معلوم وي چې د شخې مخه پرې ونیول شي.

د سوریې او مصر په مدني قوانینو کې د اجارې له پاره شرطونه د مستقل بحث په توه نه دي بیـان  
شوي، کېدای شي د عقدونو  په عمومي شرطونو یې اکتفا کې وي.

ه په دری وله تقسیم شوې چې عبارت ده له، د اشیاوو اوند اجاره، د ایران په مدني قانون کې اجار
د حیواناتو اوند اجاره او د اشخاصو اوند له اجارې خه چې د هر ول له پاره یې بیـا شـرطونه   

واندې کي دي.

ماده.۷۲۳د عراق مدني قانون، ١
مادې.۲۹۷-۲۹۶د سوان د مدني معامالتو قانون، ٢

دمنافعو و ملکیت
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اول: د اشیاوو اوند اجارې له پاره یې د اجارې د مودې معلوم والی، د اجاره شوي یـز معلـوم   
، د اجاره شوي یز د تسلیم قدرت او دا چې د اجاره شوي یز خه په ې باید عین باقي پاتې والی

شي، شرط لی داسې حکم کوي.
»د اشیاوو په اجاره کې باید د اجارې موده معینه شي که نه اجاره باطله ده.« 
»د اجارې په صحت کې پر اجاره شوي یز د تسلیم قدرت شرط دی.« 
صحت له پاره د مستاْجره عین خه انتفاع( ه اخیستنه) د اصل په بقا سـره بایـد   د اجارې د« 

»ممکنه وي.
١»مستاْجره عین باید معین وي او د مجهول یا مردد عین اجاره باطله ده.« 

دوه یم: د ایران په مدني قانون کې د حیواناتو د اجارې اوند دوه عمده شرطونه بیان شوي، هغه دا 
ن نه دی شرط شوی بلکـې یادونـه   ین له پاره د حیوان تعییاید معین وي، د منفعت دتعیچې منفعت ب

ن هم په وخـت،  یې نوعیت مشخص شي کافي ل کیي او د منفعت تعیزشوې چې که دحیوان یوا
والی چې په عقد ن و ودل شوی دی، او دوه یم شرط د منفعت مقصود یمسافت او محل سره د تعی

٢ه وته شوی دی.پیاکې بیان شوی وي 

دریم: د ایران په مدني قانون کې د اشخاصو اوند اجاره په دوه وله ویشل شوې، چې د خدمې او 
کارر اجاره او د اشخاصو او تجارتي مالونو د حمل او نقل اجاره ده، د خدمې او کـارر اونـد   

نقل اوند اجـارې لـه   خو د حمل او٣اجارې له پاره شرط دی چې د اجارې موده یا کار معین وي،
پاره په نوموي قانون کې نه یر بحث شوی او نه یې شرطونه بیان شوي، کېدای نوموی بحث پـه  

کوم خاص قانون کې ای پر ای شوی وي.
که چیرته فقهي کتابو او قوانینو ته چې ترې یادونه وشوه یر شو، په وله کې د اجارې له پاره ندې 

، یواې دومره توپیر پکې لیدل کیي چې په ینو مواردو کې د اجـارې  یو شان شرطونه بیان شوي
شرطونه په تفصیل سره بیان شوې او په ینو نورو ایونو کې د عقدونو په عمومي شـرطونو اکتفـا   
شوې او شرطونه د حکمي قیوداتو په به ای پر ای شوي دی، چې د احکامو اوند بحثونو کې به 

ندې ونیول شي.شاء اهللا تر بحث الان

مادې.۴۷۲او۴۷۱-۴۷۰-۴۶۸د ایران مدني قانون، ١
مادو ته مراجعه وشي.۵۱۱او۵۱۰-۵۰۷د معلوماتو له پاره دې د ایران مدني قانون، ٢
مادو ته مراجعه وشي.۵۱۴-۵۱۳ان مدني قانون، د معلو ماتو له پاره دې د  ایر٣

دمنافعو و ملکیت
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فساد اداری كالن - ١
فسادي است كه به باالترين سطوح دولت نفوذ مي كند و باعث مي شود به نحو وسيعي اعتماد به 
حكمراني خوب، حاكميت قانون و ثبات اقتصادي از بين برود. معموال اين فساد توسط افراد و 

به صورت باندي صورت مي گيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جزو گروه مقامات رده باالي نظام اداري 
سفيد و از صاحبان زر و زور هستند اينگونه افراد زيان ها و خسارت هاي غير یخنهاي مجرمان 

قابل جبراني بر پيكره جامعه وارد مي سازند و با برخور داري از توان توجيه يا حمايت يا امكان فرار 
). ۶:۱۳۸۰يب بوده و به عبارت ديگر از حاشيه امن برخور دار هستند(جوهری،غالبا مصئون از تعق

فساد اداری خورد- ٢
مقادير بسيار اندكي از پول و اعطاي منافع كوچك از سوي ◌ٔ فسادي است كه متضمن مبادله

كساني است كه به دنبال رفتار ترجيحي با استخدام دوستان و آشنايان در مناصب كم اهميت اند. 
ول فساد كالن، مقدم بر كنترول فساد خورد است، زيرا بدون كنترول فساد كالن، اميدي به كنتر

حل مشكل فساد خرد نيست .مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه در كشور هاي مختلف 
فساد اداري در رده هاي مياني و پائنی نظام اداري، تا حد زيادي به ميزان فساد در بين سياستگذاران 

كنان عالي رتبه در آن نظام اداري، بستگي دارد. هنگامي كه در يك نظام اداري قسمتي از و كار
هيات حاكمه فاسد باشند، اينگونه نخبگان حاكم براي دستيابي به در آمد هاي فاسد و نامشروع، از 

و يك سو به كمك مديران مياني نيازمنداند؛ و از سوي ديگر، آنان ناچار هستند نهاد هاي نظارتي 
۶حسابرسي، مطبوعات، سازمان هاي بازرسي يا تفتيش و دستگاههاي قضايي را تضعيف كنند(پیشین،

:۱۳۸۰.(
مبحث سوم : علل بروز فساد اداري 

اقتصاد مانند برخي مسائل اجتماعي، پيچيدگي فراوان دارد و نمي توان به راحتي به شناسايي نارسايي 
ساختار هاي اقتصاد ما به گونه اي است كه نارسايي ايجاد ها و عوامل اصلي آن پرداخت. به عبارتي 

). اقتصاد در كشور ما نه ويژگي اقتصاد ۳:۱۳۹۷مي كند و زمينۀ تخلف را فراهم مي سازد(نامور،
انحصارات دولتي يا توانايي دولتي را دارا است و نه از خصوصيات اقتصاد آزاد برخور دار است؛ 

ادي، يكي از مهم ترين عوامل ايجاد فضاي غير رقابتي و ناسالم ي ويژه در فعاليت هاي اقتصاعطا
فرار سرمايه روبرو مي ◌ٔ است كه سرمايه گذاران را نااميد و فراري مي كند كشور هايي كه با پديده

شوند مفاسد اداری زيادي گريبان گير اقتصاد شان خواهد شد. پيامد هاي منفي اين فساد بسيار عميق 
از رشوه خواري در ادارات دولتي است، زيرا فساد به كاهش سرمايه گذاري و تر وتهديد كننده تر

حتي فرار سرمايه منجر مي شود از جمله عامل ساختاري ديگري كه در اقتصاد ما مشكل ساز مي 
باشد پيچيده گي و نامتناسب بودن مقررات است. سيستم هاي بانكي،گمركي، مالياتي و امثالهم در 

خم دارند كه بسياري از سرمايه گذاران ترجيح مي دهند يا اصال در آن وارد كشور آن قدر پيچ و
نشوند و يا از طرق غير قانوني و با پرداخت رشوه و زدوبند هاي سياسي هر چه زودتر خارج 
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ازسيستم پيچيده اداري، به مقصود خود برسند كه اين زمينه ساز مفاسد اقتصادي و اداري خواهد 
). پيچيدگي و فراگيري پديده خويشاوند گرايي به عنوان بارز ترين ۱۲:۱۳۹۲،بود(میری پور فرهاد

۴۳۸عمید،»(تضييع«الگوي فرهنگي در يكي از مهمترين عوامل فساد در نظام اداري و ضايع ساختن 
) حقوق عامه مردم به نفع خواص است. عوامل اداري و تربيتي شامل تفسير پيش از پيش ۱۳۶۷:

اگذاري فعاليت هاي حساس به سازمان و اهداف آن مي باشد. عوامل فرهنگي و قوانين و مقررات، و
اجتماعي شامل نا آگاهي يا آگاهي كم افراد از حدود و وظايف، فعاليت هاي دستگاه هاي گوناگون، 

). چيزي ۱۲:۱۳۸۹فقدان وجدان كاري كارمندان از عوامل بروز فساد اداري است(عباس زادگان،
كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد هاي اداري معموال با تعداد زيادي از كه در نظام اداري 

قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و 
استاندارد هاي جاري كار، امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كار گذاران آنها مي 

وه اينكه فرآيند هاي پيچيده و چنداليه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان، به پيشنهاد دهند. بعال
براي تسريع كار هستند از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش » فساد اداري«رشوه 

تدريجي قدرت مقاومت وهم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهاد ها است. ويكتور هوگو  
)victor marie hugo شاعر، داستان نویس فرانسوی معتقد است هيچ چيزي به اندازه عقيده (

اي كه زمانش رسيده باشد نيرومند نيست عوامل فساد اداري گستردگي و عمق زيادي دارد و اين 
علل و عوامل با شاخص هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي،اقتصادي، حقوقي شماره وار به بحث مي 

گيريم.
شاخصدسته بندي
عدم اصالح يا تغيير قوانين مالياتيعلل سياسي

عدم تاثير روش هاي نظارتي سازمان هاي بازرسي و نظارتي

علل فرهنگي
ارتباط مستقيم و مكرر ارباب رجوع با كاركنان دولت

وابسته بودن و تحت نفوذ قرار گرفتن افراد از طرف بزرگان (قومي، خانوادگي)
نسبت به ترويج معيار هاي اخالقيعدم حساسيت جامعه

علل اقتصادي

وضعيت اقتصادي جامعه و مامورين و كاركنان حكومت
روابط خويشاوندي و آشنايي با كاركنان دولت

محدوديت هاي تجاري و واردات كاال ها در بازار
چند نرخي بودن ارز

علل مديريتي
عدم وسعت دخالت هاي دولت در امور اقتصادي

پاسخ گويي كم و ناكافي بخش دولتي
افراط در وضع قوانين و مقررات به منظور محدود نمودن به شركت هاي خصوصي

عوامل سياسي بروز فساد اداري - ١
از ابعاد سياسي مي توان علل بروز فساد اداري را به بحث فرا اكادميك عقب ماندگي دانست. 

ماندگي و عدم توسعه يافتگي نظامهاي سياسي و چنانچه در نظريه سياسي، فساد، معلول عقب 
اقتصادي است كه بستر مناسبي را براي بهره برداري يا تخصيص لجام گسيخته منابع عمومي بنا به 
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سياسي معتقدند كه اساس ◌ٔ مالحظات شخصي و يا اهداف ويژه عمومي فراهم مي كند. حاميان نظريه
زيرا تصادي باشد، ماهيتا مقوله اي سياسي است،فساد كالن بيشتر از آنكه مقوله اجتماعي و اق

راهكارهاي دموكراتيك رقابتي و نظارتي قابل مهار ◌ٔ ت كه به وسيلهپشتوانه اثر قدرت سياسي اس
وتعديل نيست. در هر جامعه اي كه نهاد هاي نظارتي، احزاب سياسي و نهاد هاي مدني و صنفي قادر 

و تصميم گيري هاي نهاد هاي حكومتي نباشد ونهاد به نظارت وتاثير گذاري و تعديل خط مشيها
هاي قضايي و اطالعاتي نيز تحت نفوذ و مهار قدرت فائقه سياسي باشد، امكان تعميق و پايداري 
مفاسد سياسي بيشتر مي شود. بناء عوامل سیاسی فسا اداری به اشکال مختلف مطرح بحث قرار 

قرار ذیل می پردازیم.میگیرد که به توضیح و تشریح مهم ترین آن ها 
نفوذ و توصيه هاي شخصيت ها١- ١

توصيه هاي اشخاص با نفوذ براي اعمال كار هاي قانوني و غير آن در بسياری از كشور ها داراي 
اهميت بوده كه تاثير فراوان بر كاركنان و ساير موظفين خدمات دارند. بنابر اين كارمندان ادارات 

ها، نهاد ها و تشكيالت اداري به اجتماعات، خانواده ها، همسايه دولتي، مسوولين و مديران سازمان 
ها، تشكل هاي حزبي و جنائي پيوسته و وابسته اند و تحت همين وابستگي ها از افراد به اجتماعات 
و گروه هاي خاص جانبداري مي كنند و سيستم اداري تحت تاثير چنين جانبداري ها دستخوش تغيير 

ورد نظر دگرگون مي شود که در نتيجه كارمندان دولت به جاي اجراي گشته و به نفع عوامل م
). ۱۲:۱۳۸۰قوانين و مقررات، منافع و خواسته های جناح هاي خود را ترجيح مي دهد(جوهری،

كه با ترجيح دادن اين منافع ضربه هاي محكم را براي سست نمودن پايه های دولت وارد ميكند و 
ه مي گردد .آثار آنها در طول زمان مشاهد

نقض تشكيالت اداري و نحوه گزينش ها٢- ١
تشكيالت اداري كه براي پيش برد و انجام مفيد كار ها به طور مناسب پيش بيني شده نياز مند 
گزينش هاي مسلكي و تخصصي مي باشد. اما در كشور هاي در حال توسعه اكثر اين گزينش ها از 

ه تعيينات و گزينش ها بايد از مجرای قانوني و طريق روش هاي سياسي انتخاب مي گردد در حاليك
سيستماتيك آن اجرا گردد. چنانچه تعيينات مسوالن از طريق روابط خويشاوند ساالري (نه برمبناي 
ضابطه و شايسته ساالري) و گزينش چنين چهره اي به عنوان ريس و يا مدير دليل بر عدم وجود افراد 

و فاسد شد انتخاب افراد فاقد شايستگي هاي الزم دور از شايسته نيست، اما وقتي مكانيسم لنگ 
انتظار نيست. از طرفي در دستگاه هاي دولتي كارمنداني هستند كه براي نزديكي با اين دسته از 

مديريت و عملكرد وي و با چرب زباني ◌ٔ مديران و روسا سعي مي كنند با درست جلوه دادن نحوه
نمايند.بنابر اين مدير شايسته كسي است كه بر محيط تحت و چاپلوسي خواسته هاي خود را عملي 

مديريت خود اشراف كامل داشته باشد و به چاپلوسان ميدان ندهد تازمينه براي ايجاد فساد فراهم 
گزينش افراد متخصص نياز به دقت كافي و مهارت ◌ٔ ). بناء براي نحوه۱۴:۱۳۹۲گردد(یزدان،

تعيينات از طريق روش هاي غير سياسي صورت گيرد.الزم ضرورت دارد. و در عين حال بايد 
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تعلل کارمندان در اجرای امور محوله٣- ١
بحث ديگري كه بسيار زياد براي افراد به پيش مي آيد ضياع وقت است، به اين علت كه غالب 

سطوح باال صورت گيرد فرصت تعلل و تاخير در سطوح پائين مهيا ◌ٔ تصميم گيري ها بايد به وسيله
زيرا كاركنان سطوح پايين اداره به حق يا به ناحق انجام كار را موكول به اخذ تصميم و مي گردد

صدور دستور از ناحيه مقام باال مي كنند. ارباب رجوع براي جريان انداختن كار خود و تسريع آن 
به رشوه و هديه متوسل مي شوند و در بسياري از موارد كه از سوي كارمندان تعلل و تاخير ديده

شده ارباب رجوع به صورت حق مسلم و قانوني به او رشوه مي دهند تا كار با سرعت به جريان 
افتد. در اينگونه كار هاي قبح فساد، ارتقاء ازبين رفته و راشي و مرتشي آن را خالف اخالق و قانون 

اد را از ). كه اين عمل هم نه۱۳۸۰: ۱۳نمي دانند وبدين طريق دامنه فساد توسعۀ مي يابد(جوهری،
در مي آورد و هم جامعه را به سوي بدبختي سوق مي دهد.پا

عوامل اجتماعي و فرهنگي بروز فساد اداري - ٢
عوامل اجتماعي و فرهنگي فساد اداري نيز داراي اشكال و انواع مختلف ميباشد كه به مهم ترين 

آنها قرار ذیل روشنی انداخته می شود: 
و وظايف خودش عدم آگاهي مردم از قانون، حقوق ١- ٢

فساد در تمام كشور ها ريشه دارد اما بيش تر از همه درميان كشور هاي فقير و در ◌ٔ گرچه پديده
حال توسعۀ زمينه  هايش مساعد است همچنين به ميزاني كه توسعه فعاليت هاي اقتصادي در كشور 

هاي فساد تقويت انجام مي گيرد در صورتي كه تمهيدات الزم براي مبارزه انديشيده نشود زمينه
خواهد شد. چنانچه ناداني، جهل، و عدم آگاهي مردم معموال از بي سوادي و سادگي ناشي مي شود 
مردم عادي و عامي از وظايف و مسوليت هايي كه كاركنان دولت در قبال آن دارند، بي خبرند 

مامورين و كاركنان برخی از مقررات و بخشنامه ها برايشان گيچ كننده و مبهم است. به همين جهت 
دولت با كاغذ بازي و مماطله و غير واقع جلوه دادن كار ها آن را به تاخير مي اندازند و آن را 
نشدني يا صعب الوصول نشان مي دهند. مردم ساده و بي خبر فكر مي كنند که اين تاخير ها وسدها 

عملي و با رغبت و رضا و مسير اصلي واصولي كار است لذا سعي مي كنند با پرداخت رشوه آن را 
). بنابر اين بايد اگاهي عامه در قدم ۱۴:۱۳۸۰ندانسته زمينه  فساد را فراهم مي سازند(جوهری،

نخست بيشتر گردد و ميزان بيسوادي نيز از راه هاي مناسب آن بايد كاهش يابد تا اين پديده، كاهش 
روز افزون و چشم گير داشته باشد.

سطح اخالقي عمومي٢- ٢
مختلفي از مالك هاي اخالقي در بررسي فساد اداري اهميت دارند، از جمله مي توان تاكيد اخبار 

بر وجدان كاري، رعايت حق و نوبت، احترام به قانون و اجتناب از صدمه زدن به اموال عمومي، 
ز ميزان اعتقاد قلبي به معيار هاي اخالقي ) ا. سطح اخالق عمومي (کرده پرهيز از بازار سياه و غير

سه طريق به ارتكاب فساد اداري تاثير مي گذارد: اوال سطح اخالقي در كل جامعه به باور هاي 
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اخالقی. هر قدر معيار هاي اخالقي يك كارمند يا شهروند باالتر باشد هزينه هاي اجتماعي افزايش مي 
). ثانيا سطح اخالق۱۲:۱۳۸۴يابد و موجب كاهش تقاضا و عرضه فساد خواهد شد(لطفیان،

كارمندان در محيط كار برروي خطر كشف فساد تاثير مي گذارد؛ ثالثا در صورت افشاي فساد 
بستگي اداري هزينه هاي حيثيتي آن براي شهروندان و كارمند مستقيما به سطح اخالق عمومي

مند مرتشي بيشتر خواهد شد.خواهد داشت و شرمساري كار
شدت تعهدات و عاليق خانوادگي ٣- ٢

لوي، بومي منحصر به خود هم از لحاظ گسترش یعنوان يك كشور سنتي و فرهنگ قبافغانستان به
قومي و سمتي و هم از لحاظ ادوار تاريخي چه در گذشته و چه در بستر تاريخي امروزي يك 

نظير دیگرمجموعه بزرگ از عاليق و تمايالت خانواده گي را به خود اختصاص داده و در جوامع 
بستگي هاي خانواده گي شديد است كارمندان دولت نيز از اين فرهنگ جدا افغانستان عاليق و هم

نيستند اعضاي خانواده يك كارمند انتظار دارند كه او معيار ها و ضوابط را به خاطر آنها زير پا 
بگذارد هر قدر روابط خانوادگي گسترده تر باشند فشار قوم و خويش بر كار بيشتر است و در نتيجه 

ه خواهد شد.دواداري از نوع خويشاوندي افزفساد به شدت 
عوامل اقتصادی بروز فساد اداری- ٣

گفتگوهاي سياسي و برنامه هاي اجتماعي كه امروز به گوش ميرسد، هر كدام نقش يا رابطه مستقيم 
و يا غير مستقيم به اقتصاد دارد. چنانچه كه از رفتار كشور هاي دیگر برداشت مي گردد مفهوم 

ا به اذهان ميرساند. بناء فقر عمده ترين عامل اقتصادي است كه زمينه  ساز فساد جنگ اقتصادي ر
اداري مي شود. در كشور هاي كه ثروتمند نيستند، زمينه  فساد بيشتر ديده شده است. زيرا وقتي كه 
تعداد محدود مردم از طريق غير قانوني و باد آورده به سرعت ثروتمند مي شوند، و اكثريت مردم در 

قر فرو می روند، در اين ميان كارمندان دولت در قدم اول قرباني وضعيت موجود مي شوند : زيرا ف
۴۶توان قدرت خريد آنها كم مي شود و دولت توان افزايش حقوق آنها را ندارد(فرهاد نژادی،

). چنانچه بحران هاي اقتصادي سال هاي اخير و به دنبال آن رشد ميزان جرايم، كاهش ۱۳۸۰:
قدرت خريد و باال رفتن هزينه هاي زندگي و اثار سوء آن در حوزه جرايم و انحراف هاي نسبي

). كه عدم ۲۰:۱۳۹۵اجتماعي، دل نگراني هاي جديد براي حكمرانان به وجود آورده است(انسل،
تناسب هزينه ها با در آمد كاركنان و مشكالت و مسائل معيشتي آنان كه باعث احتمال سوء استفاده 

). بنابر اين براي ۴:۱۳۹۷وقعيت شغلي و بر خورد نامناسب با ارباب رجوع مي گردد(نامور،از م
). ۹۳:۱۳۹۳برآورده ساختن ضرورت هاي خود از راه هاي غير قانوني استفاده مي كنند(احمدی،

و رانتي بودن اقتصاد و زمينه هاي اجتماعي همچون افزايش نابرابري هاي جامعه، تغييرات ارزش هاي 
امعه و افزايش نياز هاي اقشار جامعه، محدوديت ها و عدم امكان افزايش در آمد ها، تضعيف ج

كنترل های دروني و بيروني بر افراد، هنجار شدن كار هاي نامشروع مثل اختالس و رشوه و انواع 
كز ديگر فساد اداراي و مالي، ضعف قوانين و مقررات وهمچنين عدم آزادي بيان، فاصله مردم از مرا
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اي قدرت، رواج بي اعتمادي در مناسبات اقتصادي و ضرورت نياز به تضمين ها و مكانسيم ه
نان، تبعيض و توزيع ناعادالنه منابع بين افراد جامعه، تسلط دولت بر منابع و انحصار آن در یماط

اد اداري اعطاي امتيازات براي فعاليت هاي اقتصادي را مي توان عوامل مهم و تاثير گذار بر بروز فس
چنانچه كه در انديشه ي كمونيستي، مالكیت خصوصي ).۴:۱۳۹۷و اقتصادي بر شمرد(نامور،

۵۰۵مردود شمرده مي شود و مالكيت اقتصادي، به طور كلي از آن دولت مي باشد(دانش،
). به هر صورت عوامل اقتصادی بروز فساد اداری متعدد می باشد که قرار ذیل به بحث و ۱۳۹۴:

هم ترین آنها می پردازیم:بررسی م
سطح حقوق (عدم تناسب حقوق با هزينه هاي زندگي)١- ٣

گرچه بخشي از موارد فساد به ضعف اخالقي و سست بودن ايمان كارمندان بستگي پيدا مي كند، 
ولي عمده ترین علل فساد به عدم تناسب حقوق با تامين مخارج زندگي و تورم و گراني لجام 

ورت ارتباط دارد.كه گراني تورم پديده اي مخرب و رنج آور است. كه از گسيخته اشیای مورد ضر
كارمندان ضعيف اخذ مي شود و تورم موجب افزايش ارزش داراي ثروتمندان نسبت به درآمد مزد 
گیران یا حقوق بگيران شده و اختالف طبقاتي را افزايش مي دهد. تورم، فضايي نامطمئن در جامعه 

). افزايش حقوق و مزاياي كارمند ۶۵:۱۳۸۰ث فساد مي گردد(جوهری،بوجود مي آورد، و باع
وابستگي وي را به در آمد فساد گونه كاهش مي دهد. فقط آن دسته از كارمنداني كه انتظارات باال 
دارند مرتكب فساد مي شوند و دولت نيز براي اعمال تنبيه از حمايت سياسي و اجتماعي بيشتري 

). مناسب نبودن سطح زندگي كاركنان با موقعيت ۱۲:۱۳۸۴ان،برخوردار خواهد شد(لطفی
اجتماعي كه موجب انگيزه ارتكاب تخلف را در آنان فراهم مي كند. 

وجود فاصله طبقاتی و نابرابری های فاحش اقتصادی در بین اقشار مختلف٢- ٣
که فقر عمومی ترین عامل اقتصادی است که زمینه ساز فساد اداری می شود؛ در کشور های 

فساد بیشتر دیده شده است. زیرا وقتی که تعداد محدودی مردم از طرق غیر ◌ٔ ثروتمند نیستند زمینه
تمند می شوند و اکثریت مردم در فقر فرو روند، در این میان وقانونی و باد آورده به سرعت ثر

خرید آنها کارمندان دولت و نهاد ها در قدم اول قربانی وضعیت موجود می شوند، زیرا توان قدرت 
) بنا بر آن، برای ۱۴۴:۱۳۸۹کم می شود و دولت توان افزایش حقوق آنها را ندارد(سلیمی،

برآورده ساختن ضرورت های خود، از راه های غیر قانونی استفاده می کنند. 
دانشمندان می گویند که وقتی بین اهداف یک انسان (مانند موفقیت و ثروت) و راه های رسیدن به 

(مانند تحصیالت، دوستان متنفذ و ...) تناسبی وجود نداشته باشد، در آن صورت افرادی این اهداف
که در یک سازمان اجتماعی تحت فشار قرار گرفته اند، احتماال بیشتر از دیگران رفتار انحرافی 
خواهند داشت یعنی وقتی کارمند در یک ارگان امکان دستیابی به اهداف خود را ندارد به بیراهه می

) .۱۴۱:۱۳۹۱رود و کوشش می کند از راه های غیر مشروع به آن برسد(حقیقتیان،
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وجود نابرابر اقتصادی و مالی کارکنان در بین سطوح مختلف اداری٣- ٣
شخصی که تقوای او ضعیف باشد، وقتی در خود می نگرد، به وظیفه کم در آمد خود می بیند و بعد 

ند که در آمد و معاشی زیادی دارند، و یا اشخاص کوچه و در مقابل خود افراد و اشخاصی را می بی
بازار را می بیند که سرمایه دار هستند، از تمام نعمت های زندگی بهره مند هستند. و بعد به خود فرو 
می رود و مفلس بودن خود را می بیند و جایگاه پایین اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه می بیند 

و برایش وسوسه می اندازد تا مرتکب جرم فساد شود تا این نقض را جبران کند در چنین حالتی نفس ا
برای رسیدن به دارایی فساد را بهترین وسیله می داند و به آن تمایل و اشتیاق نشان می دهد.  

عوامل حقوقي بروز فساد اداري - ٤
افزايش قوانين و مقررات١- ٤

ندارند بلكه حتميت و قطعيت آن را بسيار جرم شناسان تاكيد بر بيشتر شدن قوانين و مقررات 
ضروري ميدانند بناء يكي از عوامل مهم و موثر در تقاضاي افراد براي فساد اداري ميزان بر خورد 
آنها با نظام اداري از طريق يكي از مسير هاي ارتباطي است. هر قدر قوانين و مقررات بر فعاليت هاي 

دوديتهاي بيشتري بر مردم تحميل نمايد، نفع ناشي از شهروندان افزايش يابد و اين مقررات مح
تمسك به فساد براي گريز از هزينه هاي سنگين باال مي رود كه باعث افزايش تقاضا براي فساد 

).۱۲:۱۳۸۴اداري خواهد شد(لطفیان،
هر قدر تعداد مراحل انجام كار بيشتر و غامض تر باشد، كارمندان فاسد فرصت بيشتري براي 

يدا مي كنند ميزان انحصاري كارمندان در قدرت اخاذي آنها موثر است اگر تمام متقاضيان اخاذي پ
كه به يك اداره مراجعه مي كنند ناچار در يكي از پروسه ها به يك كارمند بخصوص مراجعه كنند 
كارمند فوق چون داراي قدرت انحصاري است مي تواند ارتشا كند از سوي ديگر اگر براي انجام 

ر اداري چندين واحد وجود داشته باشند و ارباب رجوع مجاز باشند به هريك از واحد ها هر كا
براي انجام كار مراجعه كنند هيچ يك از كارمندان اداري داراي قدرت انحصاري نخواهند بود مگر 

). ۱۴:۱۳۸۴اينكه بين كليه واحد ها نوعي تباني براي اختالس وجود داشته باشد(لطفیان،
و پيچ و خم هاي اداري و كاغذ بازي كه بر اساس مقررات وقوانين خاص صورت مي محدوديت ها

پذيرد از همين مقوله است كه مراجعين به ادارت سعي دارند با نوع فساد آن رااز مسير عادي و 
).۱۵:۱۳۸۰قانوني خارج كرده و به نفع خود بهره بر داري كنند(جوهری،

ضعف عوامل باز دارنده٢- ٤
واحد براي تمامي مجرمين فساد اداري باعث گسترش دامنهء فساد در نهاد ها مي نبود راهكار 

گردد به این معني،عواملي كه بازدارنده مي باشد. كمتر اجرا مي شود و متخلفان براي انجام چنين 
جرايم خود جرم و ميزان مجازات را سبك و سنگين مي كنند و اگر به مفاد شان باشد از هيچ كار 

).۱۵:۱۳۸۰نند همين امر باز دارندگي قوانين جزايي را از بين مي برد(جوهری،دريغ نمي ك
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مبحث چهارم : پيامد هاي فساد اداري 
منفي بوده كه در هر نهاد و هرسيستم كه پياده گردد باعث تخريب آن مي گردد بناء ◌ٔ فساد پديده

ط نامساعد اقتصادي، پيامد هاي آن پيامد فساد اداري صرفا موارد منفي را در بر ندارد، بلكه در شراي
مي تواند هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فردي، كارساز باشد؛ اما اكثر محققان براي فساد پيامد 

). ۱۳:۱۳۹۰هاي منفي را در نظر گرفته اند وآن را براي رشد و توسعه مخرب مي دانند(افضلی،
ياست هاي دولت در مقابل منافع و اهداف چنانچه كه فساد اداري از طريق خدشه وارد كردن بر س

اكثريت باعث اتالف منابع ملي مي شود آن هم درست در زماني كه اين منابع نمي توانند كمك 
چنداني به رشد اقتصادي كشور كنند و هنگامي كه دولت اين عامل اصلي اقتصاد، در چنگال شبكه 

شود. اين عوامل به هم وابسته بر هاي سودجويان مي افتد اين مشكل به مشكلي اساسي بدل مي
توسعۀ اقتصادي كشور اثر نامطلوب مي گذارد .همچنان فساد اداري مانع از رشدرقابت سالم و 

ي مي شود اين پديده ( فساد موجب خنثي شدن تالش ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماع
نهاد هاي موجود باعث ) با تضعيف انگيزه ها، موجب زيان هاي اجتماعي شده و با تضعيفاداري

زيان هاي سياسي گرديده در عين حال با توزيع ناعادالنه منابع، موجب زيان هاي اقتصادي مي شود و 
از ميزان اثر بخشي و مشروعيت دولت ها مي كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي اندازد، 

ع توسعۀ سياسي اجتماعي و ارزش هاي دموكراسي و اخالقيات را مخدوش ساخته، از اين طريق مان
معامالت و كاهش امكانات اقتصادي منجر مي شود که مانع ◌ٔ اقتصادي مي شود. كه به افزايش هزينه

از توسعه پايدار است و منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني، كم 
د. بدين اساس موجب تضعيف رنگ شدن فضايل اخالقي و ايجاد ارزش هاي منفي در سازمان مي شو

اعتقاد و اعتماد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث 
قطع اميد مردم به آينده اي بهتر مي شود .شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفت هاي 

و در نهايت مردم گذاشته است كه اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور 
طبقاتي است و احساس عدم وجود عدالت ◌ٔ يكي از مهم ترين آن ها در بعد كالن افزايش فاصله

اجتماعي در ذهنيات افراد كه موجب كاهش اعتقاد به نظام اجتماعي و كنترل رواني افراد بر روي 
قتصادي كشور از طريق تخريب ). ممانعت از توسعۀ ا۱۴:۱۳۸۹رفتار خود مي شود(عباس زادگان،

رقابت سالم در بازار ازجمله پيامد هاي فساد مي باشد باید خاطر نشان ساخت که فساد اداری بر 
عالوه پیامد های فوق الذکر برخی پیامد های دیگری را نیز را در قبال میداشته باشد که مهم ترین 

آنها قرار ذیل است.
كاهش احترام به قانون اساسي١
ل كردن حكومتداري مطلوب و دموكراسي زائ٢
كاهش فرصت هاي سالم و پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها ٣
افزايش هزينه زندگي مردم همچون افزايش قيمت ها ٤
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كاهش بهره وري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف شدن براي دستيابي به هدف وقف ايجاد ٥
شكاف در سيستم مي شوند. 

ورت فساد در نظام هاي اداري اغلب كشور ها موجب آسيب رساني جدي به توسعه و در هر ص
پيشرفت شده و در كشور هاي در حال توسعه، اهميت و مهار و كنترل آن كامال براي سياستمداران 
و مردم آن ها واضح و آشكار گرديده است. مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم 

ندن تالش ها در جهت كاهش فقر وبي عدالتي اجتماعي مي شود. فساد اداري و باعث عقب را
موجب تضعيف اعتقاد ملت ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي نسبت به آينده اي 
قابل پيش بيني مي شود فساد به افزايش قيمت هاي معامالت منجر شده، توسعۀ پايدار را مختل 

گفت که مبارزه با فساد اداري يك امر ضروری است تا از تشديد آسيب ها میسازد بنابرین می توان
در آينده، پيشگيري نمايد.

نتيجه گيري: 
فساد اداري به علت نقش و تاثيرات منفي زيادي كه بر كارايي و اثر بخشي نظام مديريت اداري 

هست. تلقي عمومي كشور ها دارد. همواره مورد توجه دولت ها و نهاد هاي بين المللي بوده و
كشور ها از مفهوم فساد اداري سوء استفاده از امكانات دولتي به نفع اهداف شخصي است. فساد 

كه در دنياي امروز به ويژه در كشور هاي در حال توسعه، به عنوان يكي از است اداراي پديده اي 
ات جبران ناپذيري را مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه مطرح شده است و اين پديده صدم

بر توسعۀ جامعه تحميل كرده است. 
كه به ان اشاره گرديده است فساد اداري سوء استفاده از صالحیت ها و یبا دريافت علل و عوامل

امكانات عمومي توسط كاركنان دولت است كه با انگيزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي 
ده و داراي علل و آثار چند گانه است كه در كشور هاي یيچريشه دارد. فساد اداری پديده اي پ

مختلف نمودهاي متفاوتي دارد. و هرروز به شكل هاي متنوعي خود را برما تحميل مي كند. حتي 
سياسي،(اقتصادي،كساني كه خود مرتكب چنين رفتار هايي مي شوند در نهايت قرباني شرايط

را احاطه و در كمند خود گرفتار كرده است. مهم ترين فرهنگي، قانوني) نامساعد اند كه آن ها 
مسائلي كه مي تواند زمينه ساز رفتار هاي آميخته با فساد تلقي شود عبارت اند از تنگناهاي اقتصادي، 
كمرنگ شدن ارزش هاي انساني، تشديد قوانين و مقررات غير ضروري و گسترش روحيه زياده 

ان را نيز به بازي داخل كند. خواهي انسان ها كه باعث مي شود ديگر
تاثيرات عوامل گوناگون در شكل گيري فساد به آن ماهيت پيچيده اي داده است كه در نتيجه آن 
بسياري از برنامه هاي طراحي شده دولت ها براي مبارزه با فساد به شكست انجاميده است. 

براي حذف يا كاهش اين پديده تجربيات به دست آمده از اجراي اين برنامه ها نشانگر اين است كه 
شوم در نظام اداري كشور نيازمند برنامه هايي هستيم كه باتاثيرات بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد 
آن همچون فرهنگ سازماني، پيشگيري از بروز فساد اداري را هدف قرار دهد. از سوي ديگر مبارزه 

ماهیت وعوامل فساد اداری
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تلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت با فساد اداري با شعار دادن تحقق نمي يابد اين كار مس
هماهنگ و برنامه ريزي شده انجام گيرد، مجازات وبوده یدولت است اين مبارزه بايد ساختار

مرتكب فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد ( به عنوان اقدام پس از وقوع ) و اصالح روش 
فساد، افزايش شفافيت، پاسخ گويي در ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد 

عملكرد سازمان هاي دولتي و به طور كلي اصالح نظام اداري دو روي سكه مبارزه موفق با فساد 
د بود. از تمام بحث ها و نتلقي مي شوند، كه مكمل يكديگراند. و هيچ يك به تنهايي كار ساز نخواه

ار پرمفهوم و درست به نظر می رسد كه آب مقوله های که در مورد فساد عام است این مقوله بسی
بايد از سرچشمه پاك باشد. این جمله که دارای متن کم است اما بيان گر تمام ابعاد اين بحث است.

پیشنهادات :
بناء با در نظر داشت موارد فوق چنین پیشنهاد می شود: 

فساد اداری در نظر الف نظارت: دولت و قوه مجریه نظارت را یکی از اصول اصلی برای کاهش
گیرند، نظارت یکی از راه حل های مي باشد که در سطح جهانی به آن تاکید فراوان شده است 
نظارت از تمام راه ها و طرق ممکنه صورت گيرد. مثل ایجاد موسسه یا نهاد نظارت مالی و نظارت 

جلو رشد و شیوع بورو کراتیک یا سلسه مراتب. هر گاه چنین نظارتی موجود باشد تا حد زیادی
فساد گرفته می شود.

ب: الگو بودن هئیت رهبری؛ این موضوع از نظر علمی و روانی تثبیت شده است که صداقت و 
تعهد مدیر بر مادون تاثیر گذاراست.

ج: گسترش نهاد های مردم ساالرانه، جامعه مدنی، رسانه های آزاد و مستقل و در عین حال تدریس 
اداری در دانشگاه ها، تحقیق روی آنها و بلند بردن ارزش های اخالقی میان مسایل مربوط به فساد 

دانش آموزان. 
منابع:

علي حسين نجفي ابرند ابادي، نشر - ) دفاع اجتماعي برگردان، محمد آشور١٣٩٥آنسل، مارك(.١
٥انتشارات گنج دانش، چاپ 

ر انتشارات توانا، كابل، چاپ ) اسالم و مبارزه با فساد اداري، نش١٣٩٣احمدي، شيخ عبدالبصير(.٢
اول 
)فساد اداري و تاثير آن بر توسعه : علل پيامدها و راهكار هاي برون رفت. ١٣٩٠افضلي، عبدالرحمن(.٣

٤٥مجله حقوق بين المللي مركز امور بين المللي رياست جمهوري سال بيست هشتم شماره 
عات و پرتال جامعه علوم انساني) فساد علل و عوامل آن نشر سازمان مطال١٣٨٠جوهري، محمودي(.٤
) حقوق اساسي افغانستان، كابل، نشر انتشارات دانشگاه ابن سينا، چاپ سوم ١٣٩٤دانش، سرور(.٥
١) المفردات في غريب القرآن تحقيق عدنان صفوان ج ١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد(.٦

دمشق: دارالعلم الدار الشاميه 
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فساد اداري در مدارس آموزشي : عوامل موثر بر پيدايش )١٣٨٨رسولي، رضا ؛ شهائي، بهنام(.٧
٣شماره ١گسترش و كاهش آن نشريه مديريت دولتي دوره 

) پاسخ دهي مجريان عدالت به اطفال با كار برد از برنامه هاي ١٣٩٧رياض، احمدشكيب بهروز(.٨
٢عدالت ترميمي، نشر وزارت عدليه افغانستان شماره 

) بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ١٣٩٨دی(صالحی، آرمین، پرویز سعی.٩
٢ایجاد شفافیت نشر در فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم شماره 

)رويكرد هاي مختلف در مبارزه با فساد مجموعه مقاالت ١٣٨٠صفري، سعيد، نائبي، حميد رضا(.١٠
ارت و بازرسي در ايران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.دومين همايش علمي و پژوهشي نظ

) بررسي تطبيقي فساد اداري در كشور هاي توسعه يافته و در حال ١٣٨٠فرهادي نژاد، محسن(.١١
٤٥توسعه، مجله تحول اداري، دوره هفتم شماره 

ي فرهنگي) فساد اداري چ دوم تهران، نشر دفتر پژوهشها١٣٨٩عباس زادگان، محمد عباس (.١٢
) سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسالمی ایران و ١٣٩٢ملک محمدی، حمید رضا (.١٣

ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان، نشر در فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و 
١شماره ٤٣علوم سیاسی دوره 

ل و پيامد ها، نشر فصلنامه مطالعات مديرتي و ) فساد اداري در سازمان، عل١٣٩٧نامور، احسان (.١٤
١شماره ٤حسابداري دوره 

) بررسی تاثیر ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در ١٣٩٥نیک پور، امین، (.١٥
١ر دانشگاه اسالمی سال پنجم شمارهسازمان های دولتی از دید گاه کارکنان، نشر در مدیریت د

) فساد اداري و اقتصادي در ايران، نشر انتشارات، موسسه انديشه و ١٣٩٢ريبا (ميري پور فرد، ف.١٦
پژوهش

) عوامل موثر در فساد اداري و راههاي مبازه آن نشر توسط مجله دانش ١٣٨٤لطيفيان،احمد (.١٧
وتوسعه

)بررسي نگرش به فساد اداري ودينداري، جامعه شناسي ١٣٩٢يزدان پناه، ليال؛ حسن دوست فرخاني(.١٨
١٠شماره ٤لعات جوانان دوره مطا

) منتشر جریده رسمی ١٣٩٦وزارت عدلیه کد جزا سال (.١٩
٨٣٨)، شماره ١٣٨٣وزارت عدليه، قانون مبارزه عليه ارتشاءو فساد اداري جريده رسمي (.٢٠
٢١.Nye, j. s. ١٩٦٧, "corruption and political development: a cost –

benefit analysis ", American political science review.
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نویسنده:  سیدشمس العارفین "سادات"

١٣٥٥١٣٥٥سالسالجزاجزاقانونقانونجدید باجدید باجزایجزایکودکودمقایسویمقایسویمطالعهمطالعه
فصل دوم

فهرست:

دومفصل
١٤٧....................................................................اشخاصهیعلمیجرا: اولمبحث
١٤٨......................................................................................قتل: اولگفتار
١٤٩..................................................................................یراهزن:دومگفتار
١٤٩................................................................................اختطاف:سومگفتار
١٥٠...................................................................جادهکیترافمیجرا: چهارمگفتار
١٥٠..........................................................................جرحوضرب: پنجمگفتار
١٥١............................................................................نیجناسقاط: ششمگفتار

١٥٢.......................................................................اموالهیعلمیجرا: دوممبحث
١٥٢...................................................................................سرقت: اولگفتار

١٥٣...................................................................................غصب: دومتارگف
١٥٤........................................................................امانتدرانتیخ:سومگفتار
١٥٤.............................................................................یبکاریفر: چهارمگفتار
١٥٦.........................................................یفکرتیمالکحقوقبرتجاوز: پنجمگفتار

١٥٦.....................................................یخارجویداخلتیامنهیعلمیجرا: سوممبحث
١٥٧..............................................................................یملانتیخ: اولگفتار
١٥٨.................................................................................زمیترور: دومگفتار
١٥٩...............................................................................پولجعل: سومگفتار
١٦٠.....................................................................مخدرموادقاچاق: چهارمگفتار
١٦١.........................................................................انیادبراهانت: پنجمگفتار

(بمنظور درک بیشتر موضوعات آنهم بحث مقایسوی قانون جزا و کود جزا (نسبت به حجم زیاد 
رایم علیه اشخاص، اموال و موضوعات) می باید مباحث جرایم را از لحاظ تفکیک و نوعیت به ج

امنیت داخلی و خارجی به بحث بگیریم. لذا،  موضوعات فوق را به سه دسته بندی ذیل تقسیم می 
نماییم:

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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مبحث اول: جرایم علیه اشخاص: که در این بحث به موضوعاتی همچون: قتل، راهزنی، اختطاف، 
جرایم ترافیکی، ضرب و جرح، اسقاط جنین... خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: جرایم علیه اموال: که موضوعاتی همچون: سرقت، غضب، خیانت در امانت، 
فریبکاری، جرایم علیه آثار تاریخی، تجاوز بر حقوق مالکیت فکری... به بحث خواهیم گرفت.

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: در بحث فوق موضوعاتی همچون: خیانت ملی، 
اچاق مواد مخدر، اهانت بر ادیان... می پردازیم.)تروریزم، جعل پول، ق

) ماده شصت و چهارم و ماده هفتادونهم قانون ۱۶کود جزای افغانستان به تاسی از حکم فقره (
می کابینه جمهوری اسال١٢/١٢/١٣٩٥) مورخ ٢٤اساسی افغانستان، براساس مصوبه شماره (

١٤/١٢/١٣٩٥تاریخ ٢٥٦قنینی شماره از طرف رئیس جمهوری طی فرمان  توافغانستان تصوب 
) ماده نافذ گردیده است. که با انفاذ ٩١٦) ماه در قید (۹توشیح شده که از تاریخ توشیح بعداز نه (

) سال ٣٤٧این کود جزا احکام اسناد تقنینی (همچون: قانون جزا منتشره جریده رسمی شماره (
، و امثال ١٣٥٦) سال ۳۹۱ی شماره () قانون جزا منتشره جریده رسم۱، ضمیمه شماره (١٣٥٥

تحت عنوان انفاذ شرح داده شده است ملغی می باشد. ٩١٦آن ) که در ماده 
، دارای دو ١٣٥٥) سال ٣٤٧شایان ذکر است که احکام قانون جزا منتشره جریده رسمی شماره (

افغانستان کتاب، هشت باب و پنجصدوبیست و سه ماده از تاریخ نشر الی انفاذ کود جزای جدید 
مرعی االجرا بوده است.

در بحث حاضر برای فهم بیشتر قوانین جزایی (آنهم مطالعه مقایسوی)، محتوای قوانین جزایی را به 
سه مبحث تقسیم بندی نموده ایم تا هر یک از موضوعات بطور مسلسل و کتگوری بیان گردد. لذا، 

راهزنی، اختطاف، جرایم همچو: قتل،این تقسیم بندی ابتداْ جرایم علیه اشخاص (موضوعاتی 
غصب، ترافیکی، ضرب و جرح، اسقاط جنین)، جرایم علیه اموال (موضوعاتی همچون: سرقت،

خیانت در امانت، فریبکاری، جرایم علیه آثار تاریخی، تجاوز بر حقوق مالکیت فکری) و جرایم علیه 
زم، جعل پول، قاچاق مواد مخدر، امنیت داخلی و خارجی (موضوعاتی همچون: خیانت ملی، تروری

طی سه مبحث شرح میدهیم.را اهانت بر ادیان) 
در نهایت جرم انگاری جرایم جدید در کود جزای افغانستان نسبت به قانون جزای مصوب سال 

را بیان می داریم. ١٣٥٥
مبحث اول: جرایم علیه اشخاص

وانینی را جهت اصالح مجرم و تسکین بشر برای حفظ نظم جامعه و بقای آن همیشه کوشیده است ق
متضرر تصویب و نافذ گرداند که مرتکب ان مستوجب مجازات پیشبینی شده عمل جرم انگاری شده 
از قبل می گردد. باید گفت جرایمی همچو: قتل، راهزنی، اختطاف، جرایم ترافیکی، ضرب و جرح، 

در جمله جرایم علیـه  نمایدد می به شخص متضرر ضرر واراسقاط جنین و... که مرتکب آن جسماْ
اشخاص قرار می گیرد. لذا در بحث حاضر همچو موارد را به بررسی می گیریم:

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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گفتار اول: قتل
در نخست باید گفت قتل هر آن عملی راگویند که زندگی یک شخص زنده را سلب نماید طوری

تعریفی مشخصی از ١٣٥٥ادامه حیات متصور نباشد. از جهت دیگر قانون جزای مصوب سال که 
) خویش قتل عمد را چنین تعریف نموده است: قتل عمد ٥٤٦قتل نکرده است اما کود جزا در ماده (

عبارت است ازبین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصدقتل .
بنابراین، چنین می توان استنباط کرد که قتل عبارت است  از گرفتن یا ازاله حیات شخص حقیقی 

به قتل راه طبق احکام قانون حق زندگی کردن آن مشخص و واضح باشد.  کود جزا قتل(زنده) ک
عمد، ضرب وجرح منجر به مرگ (قتل غیر عمد) و قتل خطا تقسیم بندی نموده است. که ضرب و 

ر کتگوری قتل بالسبب شامل می شودوکود جزا در زمینه دکه جرح منجر به مرگ را می توان گفت 
(شخصی که بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگری با وارد نمودن ضرب، جرح چنین می نگارد:

یا دادن مواد مضره و یا با ارتکاب هر نوع عمل مخالف قانون، عمداْ تجاوز نماید به نحوی که فعل 
او منجر به مرگ مجنی علیه گردد، مرتکب ضرب یا جرح منجر به مرگ شناخته شده مطابق احکام 

١ی گردد.)این فصل مجازات م

چنین می تنظیم نموده،ضرب و جرح و قتل خطا را طی یک ماده ١٣٥٥اما  قانون جزا 
شخصی که بدون داشتن قصد قتل علیه شخص دیگری با وارد نمودن ضرب، جرح یا -١نگارد:(

دادن مواد مضره ویا با ارتکاب هر نوع فعل مخالف قانون عمداْ تجاوز نماید. به نحوی که فعل او 
اگر ارتکاب -۲به مرگ مجنی علیه گردد حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد. منجر 

جرایم مندرج فقره فوق به اصرار قبلی یا علیه موظف خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه یا به سبب 
٢آن صورت گرفته باشد و یا مجنی علیه از اصول وی باشد مرتکب به حبس دوام محکوم می گردد.)

گفت که کود جزا نسبت به قانون جزا تفکیک قتل را به سه دسته فوق الذکر تقسیم بندی لذا باید
ا به دو دسته یعنی قتل عمد و خطا مشخص نموده است.نموده بود اما قانون جز

هکذا، در بخش مجازات پیش بینی شده مجازات قتل عمد باید گفت که قانون جزا مرتکب را 
نسته است اما در کود جزا مرتکب قتل عمد را مستوجب اعدام یا مستوجب اعدام ویا حبس دوام دا

حبس دوام درجه یک یا دوم دانسته چون در کود جزا معیاد حبس دوام از بیست سال الی سی سال 
پیشبینی شده و به دو کتگوری (حبس دوام درجه یک و حبس دوام درجه دو) تقسیم بندی نموده در 

دوام را بیست سال پیشبینی نموده بود. حالیکه در قانون جزا حداکثر حبس

، کود جزا.٥٥١ماده ١
.١٣٥٥، قانون جزا، ٣٩٩ماده ٢
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راهزنیگفتار دوم:
مسافران را غارت ،هاشود که در راهراهزن از نظر لغوی صفت فاعلی است و به کسی اطالق می

مرکب از دو کلمۀ قطع به معنای بریدن و طریق به معنای راه است. بدین ترتیب قطع الطریق و ١کند.
کننده و نیز جمع زنی است و قطّاع صیغۀ مبالغه است به معنای بسیار قطعبه معنای بریدن راه و راه

همچنان، قانونگذار راهزنی را بر طبق کود جزا چنین بیان میدارد: ٢.قاطع به معنی برنده است
شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه در راه عام و یا در هر محل محجور دیگر با سالح یا 

به سالح باشد موضع گرفته و مرتکب یک یا چند عمل ذیل شود، راهزن شناخته وسیله ای که مشا
-۳گرفتن مال غیر با تهدید -۲تخویف عابرین -۱شده مطابق احکام این فصل، مجازات می شود. 

٤٤٧. اما در قانون جزا فقط جرم راهزنی را در ماده ٣قتل انسان و گرفتن مال غیر)- ۴قتل انسان 
ره اول تعریف و فقره دوم مجازات تعزیری) بیان نموده که کود جزا فقره دوم آن را طی دو فقره (فق

اما بحث ٤طی ماده جداگانه و مشرح بیان داشته که مجازات تعزیری جرم راهزنی را بیان می کند.
٥تفکیک اعمال مرتکب که مستوجب مجازات در قانون جزا باشد طی سه ماده منعکس شده است.

قانون جزا در کود جزا یک نوآوری و بهتر ادهت که فشرده سازی یا منسجم سازی سه مباید گفلذا،
می باشد.

اختطافگفتار سوم:
و در کود جزا اختطاف را چنین تعریف نموده ٦،دورشدگي،عمل ربودن ربايشدر لغتاختطاف 

(زور) یا انواع است: (اختطاف عبارت است از ربودن شخص با استفاده از تهدید یا استعمال قوه 
دیگر ارعاب یا کاربرد حیله و فریب یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل 
نوزاد با طفل نوزاد دیگر یا دور نمودن طفل از والدین یا سرپرست قانونی وی یا رها نمودن طفل در 

.۸۹۸، چاپ اول، ص۱۳۸۵معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، زرین، ١
.۱۶۵۷، چاپ اول، ص۱۳۷۸بندر ریگی، محمد، فرهنگ بندر ریگی (عربی به فارسی)، تهران، مؤسسۀ انتظارات علمی، ٢
، کود جزا.٦٠٠ماده ٣
) هرگاه در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای محکوم بها حد ساقط ۱، کود جزا: (٦١٠ماده ٤

مرتکب تعزیراْ قرار ذیل، مجازات می گردد: شود،
در صورتی که سبب تخویف عابرین شده باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.-١
ی که سبب تخویف عابرین و گرفتن مال شده باشد به حبس طویل.در صورت-٢
در صورتی که سبب قتل شده باشد، به اعدام.-٣

) هرگاه مرتکب جرم راهزنی عالوه بر تخویف یا گرفتن مال عابرین، عمل تجاوز جنسی را نیز مرتکب شده باشد، در صورت ۲(
کوم می گردد.، مح۱عدم تکمیل شرایط تطبیق حد زنا به حبس دوام درجه 

، قانون جزا اسبق.٤٥١و ٤٥٠-٤٤٩مواد ٥
٦ https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa
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اما ١باشد یا رسانیدن ضرر.)یر مسکون  است اعم از اینکه چنین اعمال به مقصد بهره کشیمحل غ
مجازات و موارد ٤٢٥الی ٤١٨قانون جزا تعریف مشخصی از اختطاف ننموده است. اما در مواد 

اختطاف را بیان داشته است. 
خویش، بردن زن بمنظور ازدواج را چنین بیان ٥٩٩نکته قابل تذکر است که کود جزا در ماده 

قانونی ازدواج را تکمیل کرده باشد بمنظور ازدواج از محل میدارد: (هرگاه شخصی، زنی را که سن 
اقامت اولیای وی با خود ببرد در صورتی که با رضا و رغبت زن قانوناْ با وی عقد ازدواج نماید، این 

قانون جزا مشابه بوده فقط قید سن ٤٢٥عمل وی اختطاف شناخته نمی شود.) که متن فوق با ماده 
) سالگی می باشد. که در کود جزا ١٦ا ذکر گردیده همانا تکمیل سن (قانون جز٤٢٥که در ماده 

فقط تکمیل نمودن سن قانونی را مدنظر گرفته است.
گفتار چهارم: جرایم ترافیک جاده

و رنوع عبور و مرور و توقف انسانها، حیوانات و وسایط نقلیه را در باالی جاده عامه احتوا میکنده
هرج و مرج و اخالل نظم عامه گردد جرایم علیه ترافیک جاده گفته هرگونه خالف ورزی که باعث 

می شود.
کود جزا حادثه ترافیکی را چنین بیان می دارد: (حادثه ترافیکی واقعه ای است که از اثر اهمال، 
غلفت، بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین، مقررات یا لوایح ترافیکی حادث گردیده و منجر به فوت یا 

اما بحثی از جرایم ترافیک در قانون جزا گنجانیده نشده بود. بلکه ٢یا مالی گردد.)خساره جسمی
وجود داشت که با ١٣٦٠) سال ٤٨٤حکم جداگانه قانونی ترافیک منتشره جریده رسمی شماره (

(بتاسی از احکام قانون ترافیک جاده مصوب انفاذ کود جزا، قانون ترافیک فوق الذکر ملغی گردید.
: هر گونه عبور و مرور و توقف انسانها، حیوانات و وسایط نقلیه را باالی جاده عامه، ١٣٦٠سال 

چنین ١٣٦٠ترافیک جاده می نامند. همچنان حادثه ترافیکی نظر به قانون ترافیک جاده مصوب سال 
ه منتج می نگارد که: تصادم و یا واقعه ایکه باالی جاده عامه رخ داده و با ترافیک جاده ارتباط داشت

به خساره مالی یا جانی گردد. حادثه ترافیکی گفته می شود.
لذا، گفته می توانیم که کود جزا نسبت به قانون ترافیک جاده قبلی طور واضح و مشرح تعریف و 

احکام مشخص برای جرایم ترافیکی در نظر گرفته که یکی از ویژگی کود جزا بشمار می آید.)
گفتار پنجم: ضرب و جرح

ن جزا تعریفی مشخص از ضرب و جرح ارایه نکرده است اما کود جزا ضرب و جرح را چنین قانو
بیان می دارد: (ضرب: وارد کردن صدمه به بدن است که سبب تورم یا کبودی یا پیچ خوردگی 
مفاصل بدون شکستگی آنها یا خون مردگی یا خون ریزی داخلی در بدن شود و با قطع نسج و 

ن همراه نباشد. و جرح: وارد کردن زخم به بدن است که سبب خراشیدگی یا جاری شدن خون از بد

، کود جزا.٥٩٠ماده ١
، کود جزا.٥٥٧ماده ٢
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بریدگی یا پارگی یا قطع عضو یا سوختگی یا شکستگی آن شود و توام با قطع نسج و خونریزی 
لذا گفته می توانیم که ضرب همان عملی است که منجر به سرخی یا کبودی وغیر ١بیرونی باشد.)

) کود جزاء گردد که خون بیرون نشود اما جرح عملی است ٥٧٥اده () م١امور مذکور در جزء (
) کود ٥٧٥) ماده (٢که منجر به پارگی و بیرون شدن خون از بدن می گردد طوری که در جزء (

جزاء مذکور است 
مجازات ضرب و جرح منجر به ناتوانی از کار مطابق قانون جزا که چنین می نگارد: (هرگاه جرح و 

عطالت عضو یا عجز از کار برای مدت بیش از بیست روز گردد مرتکب عالوه بر ضرب موجب،
جبران خساره به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی از سه هزارافغانی کمتر و از 

و اما کود جزا در این بخش طور فشرده در ٢دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.)
ش می نگارد: (هرگاه ضرب یا جرح سبب معلولیت و از کار افتیدن عضو نشده و خوی٥٧٧ماده 

در -۱سبب ناتوانی از کار گردد، مرتکب با نظر داشت مدت قرار ذیل مجازات می گردد: 
صورتیکه منجر به ناتوانی از کار تا یک هفته گردد، به جزای نقدی از پنج هزار تا پانزده هزار افغانی. 

منجر به ناتوانی بیش از یک هفته تا یک ماه گردد، به جزای نقدی از پانزده هزار تا در صورتیکه-۲
در صورتیکه منجر به ناتوانی از کار بیش از یک ماه تا سه ماه گردد، به حبس -۳سی هزار افغانی. 

در صورتیکه منجر به ناتوانی از کار برای مدت بیش از سه ماه گردد، به حبس متوسط تا-۴قصیر. 
دوسال.)

اینست که در قانون جزا حداقل جزای نقدی مرتکب قبلی ویژگی کود جزا نسبت به قانون جزای 
این جرم را سه هزار افغانی و حداکثر آن را دوازده هزار افغانی  پیشبینی نموده و اما در کود جزا 

ات را نسبت است که شدت مجازگردیدهحداقل جزای نقدی پنج هزار و حداکثر سی هزار پیشبینی 
به قانون قبلی آشکار می سازد.

گفتار ششم: اسقاط جنین
، اگرچه غالباً به لحاظ فنی که نا تمام از شکم بیفتدجنینافتاده از شکم، جنینسقط جنین، به معنای 

قادرآنکهازپیش(رحمازجنینکردنخارجیاجراحیو تخصصی، خاتمه یافتن بارداری به واسطه
قانونگذار افغانستان در کود جزا و قانون جزا تعریفی ٣.دگوینمیجنینسقطرا) باشدحیاتادامهبه

مشخصی از اسقاط جنین بیان نکرده است اما در قانون جزا مرتکب جرم اسقاط جنین را چنین بیان 
می دارد: (شخصی که عمداْ جنین زن حامله را از طریق ضرب یا هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به 

اما کود جزا چنین می نگارد: ٤س طویل که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می گردد.)حب

کود جزا.،٥٧٥ماده ١
، قانون جزا.٤٠٧ماده ٢

٣ https://fa.wikipedia.org/wiki
، قانون جزا.٤٠٢ماده ٤
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(شخصی که عمداْ جنین زن حامله را از بین ببرد یا  آنرا قبل از موعد طبیعی تولد بیرون آورد، 
در کل به این نتیجه می رسیم که جرم اسقاط جنین طی ماده ١مرتکب جرم اسقاط جنین می گردد.)

کود جزا ٥٧٤الی ٥٧٠نه در کود جزا جرم انگاری شده و مجازات آن طی احکام مواد جداگا
پیشبینی گردیده است. 

ناگفته نباید گذاشت که قانون جزا اسبق و کود جزا در مورد شروع به جرم اسقاط جنین باهم 
رم اسقاط احکام یکسان دارند که وجوه اشتراک آنها را بیان می دارد و می نگارند: شروع به ج

٢جنین قابل مجازات نمی باشد.

مبحث دوم: جرایم علیه اموال
اندار انگاری رفتارهای متجاوزانه علیه اموال و مالکیت های اشخاص، از چشمپیشبینی و جرم

شوند. که این اصل، به عنوان توجیه می» اصل منع ضرر به دیگری«فلسفة حقوق جزا، بیشتر در 
بار فراهم می آزادی، توجیه مناسبی برای جرم انگاری رفتارهای زیانیکی از اصول محدودکنندة

انگاری شده و قابل مجازات شود. لذا، اعمال اشخاص که به دیگران ضرری نرسانند، نباید جرم
ها به کاری وادار یا از کاری تواند شهروندان را برخالف میل و رضایت آنپنداشته شوند. دولت نمی

زمانی چنین حقی را دارد که احتمال برود افراد در کسب منافع خویش، حقوق و منافع بازدارد و تنها
دیگران را به صورت عمدی نقض و به نوعی به دیگران خسارت وارد نمایند. دولت تنها زمانی می

تواند خالف ارادة فرد در زندگی او دخالت کند که با این دخالت، ضرری (یا خطری) را که متوجة 
است، از میان برداشته و یا آن را کاهش دهد. جرایم علیه اموال و مالکّیت از این منظر در دیگری 

گیرند. لذا در این مبحث جرایمی همچو سرقت، غصب، خیانت در قلمرو مداخالت جزایی قرار می
امانت، فریبکاری، جرایم علیه آثار تاریخی و تجاوز بر حقوق مالکیت فکری را به بحث خواهیم 

ت.گرف
گفتار اول: سرقت

سرقت عبارت از ربودن مال غیر بدون رضایت اوست. ویا سرقت عبارت است از گرفتن مال 
تعریف مشخصی از ١٣٥٥قانون جزای سال ٣منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.

یم که خویش تعریفی از سرقت نموده است قابل ذکر میدان٦٩٩سرقت ننموده اما کود جزا در ماده 
قانون جزا بحث سرقت و غصب را یک دسته از جرایم دانسته در حالیکه در کود جزا  برعالوه از 

وضع و مجازات پیشبینی نموده است. اما در ماده غصبدر باره را احکام مختلفی یف سرقت،تعار
م قانون جزا سارق را تعریف نموده که: به مقصد این قانون شخصی که مال منقول و متقو٤٥٤

ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده می شود.

، کود جزا.٥٦٩ماده ١
، قانون جزا.٤٠٦، کود جزا و ماده ٥٧٣ماده ٢
، کود جزا.٦٩٩ماده ٣
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در باره مجازات جرم سرقت در بحث حاالت مشدده آن هم دو قانون (کود جزا و قانون جزا 
) با هم تبانی داشته مرتکب سرقت را در حاالت ذیل مستوجب حبس طویل دانسته اند: ١٣٥٥

ناخته شده، مرتکب به حبس طویل ) ارتکاب جرم سرقت در یکی از حاالت ذیل مشدده ش۱(
محکوم می گردد:

. بین غروب و طلوع آفتاب.١
. توسط دو شخص یا بیشتر از آن.٢
.با حمل سالح.٣
. با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن ٤

دن دروازه یا پنجره، یا با استعمال کلید به وسیله باال شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستان
های ساخته گی یا هر شکل دیگری.

. با استفاده از لباس نظامی یا لباس سایر موظفین خدمات عامه یا به وسیله امر تزویر شده به ادعای ٥
این که از طرف مقامات با صالحیت دولت صادر شده، یا با وسیله سازی یکی از ساکنین محل یا با 

ل سایر وسایل حیله آمیز.استعما
. توسط کارگر به قصد وارد نمودن ضرر به کار فرما.٦
) این ماده، جرم دیگری ارتکاب یابد، مرتکب به ۱) هرگاه در اثر ارتکاب جرایم مندرج فقره (۲(

١حداکثر مجازات جرمی محکوم می گردد که مجازات آن شدید باشد.

گفتار دوم: غصب
ال غیر را از جمله جرایم علیه اموال دانسته و غصب زمین را چنین کود جزا غصب زمین و امو

تعریف می دارد:
عامه، شخصی،تضمین، اجاره یا کرایه زمین های دولتی،(تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن،

مرعی (عامه و خاصه) یا وقفی بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا حکم قانون، غصب زمین شناخته می 
در زمینه باید گفت که قانون جزا نسبت به تعریفی همچو کود جزا خاموش بوده و غصب ٢د.)شو

قانون جزا جنین مشعر است: شخصی که با اجتماع شرایط چهارگانه آتی مرتکب سرقت ٤٥٥کود جزا اما ماده ٧٠٢ماده ١
گردد به حبس دوام محکوم می گردد:

سرقت بین غروب و طلوع آفتاب..١
از آن.سرقت از جانب دو شخص ویا بیشتر.٢
سرقت با حمل اسلحه ظاهری یا پنهان سارقین یا یکی از آنها..٣
سرقت با داخل شدن به محل مسکون یا محلی که برای سکونت آماده شده و یا به یکی از ملحقات آن به وسیله باال شدن به .٤

ا لباس عسکری، پولیس، یا دیوار، سوراخ کردن آن، شکستاندن دروازه و امثال آن ویا با استعمال کلید های ساخته شده ی
لباس سایر موظفین خدمات عامه یا به وسیله امر تزویر شده به ادعای این که از مقامات با صالحیت دولت صادر شده  یا به 

وسیله سازش با یکی از ساکنین محل ویا به استعمال هر نوع حیله که باشد صورت گرفته باشد.
کود جزا.٧١٥ماده ٢

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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خویش تنها ٤٦٤زمین و سرقت را تحت عنوان یکجا پیش بینی نموده است. اما قانون جزا در ماده 
مجازات غصب را چنین بیان نموده که: (شخصی که به عنف، اکراه یا تهدید، سند، امضا مهر یا 

اخذ نماید، حسب احوال به حبس طویل محکوم می گردد.) پس باید گفت انگشت را غصباْنشان 
که قانون جزا فقدان احکام خاص در باره غصب داشته و کود جزا  این خالء را پر ساخته  است.

باید خاطر نشان ساخت مجازات غصب زمین در کود جزا حبس دانسته شده و طی چهار کتگوری 
١رزش زمین غصب شده را بیان کرده است.این حبس ها و ا

خیانت در امانتگفتار سوم:
ست که شرط اصلی تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک یا متصرفاخیانت در امانت جرمی

آنگرداندنبازازاستشدهسپردهویبهمالکهفردیاگرحال. استدیگرشخصیبهقانونی
آنچهازغیرجهتیدررامالیاوکندخودداریویقانونیییندهنمایاومالکیمطالبههنگامدر
مالک تعیین نموده ، به کار ببرد. که

طبق قانون جزا و کود جزا خیانت در امانت عبارت است از: .خیانت در امانت به وقوع می پیوندد
ارداد، حکم قانون یا (شخصی که پول یا مال منقول یا سند یا مهر یا امضا را که به اساس توافق، قر

حکم محکمه به وی امانت سپرده شده است، برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا 
تصاحب کند یا آنها را با سوء نیت تلف یا پنهان سازد یا در آنها طوری تصرف کند که به صاحب 

، مجازات مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در امانت شناخته شده، مطابق احکام این فصل
باید گفت که قوانین جزایی (کود جزا و قانون جزا) در تعریف جرم خیانت در امانت ٢می گردد.)

نسبت به قانون جزا سختگیرانه و بیشتر در نظر ٣مشابهت داشته اما مجازات این جرم طبق کود جزا
گرفته شده است.

گفتار چهارم: فریبکاری
) ۷۲۷الی ۷۲۵و از جمله جرائم مقید است، در ماده (فریبکاری یکی ار جرائم علیه اموال است

۱۳۵۵قانون جزای دربراین قبالًعالوهجرم و مصادیق آن جرم انگاری شده است، کود جزا این

) مرتکب غصب زمین عالوه بر استرداد زمین، قرار ذیل مجازات می گردد: ۱جزا: (، کود ٧١٦ماده ١
به حبس قصیر.در صورتی که ارزش زمین تا سه صد هزار افغانی باشد،.١
در صورتی که ارزش زمین بیش از سه صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا دوسال..٢
میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.در صورتی که ارزش زمین بیش از یک.٣
در صورتی که ارزش زمین بیش از پنج میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا ده سال..٤

قانون جزا.٤٦٦کود جزا و ماده ٧٢٠ماده ٢
عریف و مجازات این جرم را یکجا پیشبینی قانون جزا که ت٤٦٦در مورد مجازات خیانت در امانت و ماده کود جزا:٧٢١ماده ٣

نموده است.

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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تحت عنوان جرایم (کامپیوتری) نداشتیم، خوشبختانه در کود جزا فریبکاری انترنتیفریبکاری انترنتی
.هم جرم انگاری شده استسایبری

در بررسی و مطالعه متون جزایی ناظر بر جرم فریبکاری مالحظه می شود که قانونگذار در بیان 
احکام این جرم به جای ارائه تعریف به ذکر شروط تحقق و وسایل مورد استفاده فریبکار پرداخته 

.است
است و لذا با توجه به معنی لغوی فریبکاری که به معنای بدست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ

:همچنین نظر به ماهیت این جرم تعریف زیر ارائه می شود
فریبکاری (کالهبرداری) عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل 
متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خالف واقعی است که 

دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری وجه یا مال او را تحصیل مرتکب برای فریب دادن
.می کند و می برد

:عناصر متشکله جرم-دوم 
قرار ذیل می باشد:عناصر متشکله جرم فریب کاری

وسایل فریب کاران استعمال شده باشد-۱
.برای خود شده باشداستعمال این وسایل منجر به تسلیمی یا انتقال حیازت مال منقول غیر-۲
موجودیت ضرر-۳
قصد جرمی-۴

وسایل فریبکارانه-الف 
.صفت غلط، اسم غلط و بکار بردن شیوه های تقلبی از موارد جرم فریبکاری به شمار می رود

مثالً شخصی که به منظور بدست آوردن یک منفعت مادی از یک مرجع خود را دارای شخصیتی 
.معرفی می دارد

می یا انتقال حیازت موضوع فریبکاریتسلی-ب 
استعمال وسایل فریبکاران باعث بر تسلیمی و یا انتقال شی موضوع فریب کاری گردد و رابطه 

.سببیت موجود باشد
برای به وجود آمدن این جرم ضروریست تا ضرری برای مجنی علیه عاید -موجودیت ضرر:

.اری را به فریبکار تسلیم و باعث جرم گرددگردیده، متحقق گردد و مجنی علیه شی موضوع فریبک
قصد جرمی-ج 

قصد در تمام جرایم یک عنصر حتمی دانسته شده در این جرم نیز الزمی می باشد که قصد عبارت 
.از آگاهی شخص فریبکار از غیر قانونی بودن فعل او می باشد

مجازات جرم فریبکاری-د. 

وی کود جزای جدید با قانون جزاءمطالعه مقایس
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تثبیت گردد، حسب اوضاع و احوال طبق مواد فته باشدیامجازات این جرم در صورتی که ارتکاب 
.به حبس های قصیر، متوسط و طویل محکوم میگرددکود جزا ۷۲۷و ۷۲۶، ۷۲۵

بیان ٤٦٨الی ٤٦٦جرم فریبکاری و مجازات آن را در مواد ١٣٥٥همچنان در قانون جزای 
توسط و طویل) دانسته نموده که حسب احوال از مرتکب را مستوجب جزای نقدی و حبس (قصیر، م

و محکوم می نماید.
گفتار پنجم: تجاوز بر حقوق مالکیت فکری

بحث مشخصی ندارد اما تحت ١٣٥٥موضوع تجاوز بر حقوق مالکیت فکری در قانون جزای 
-۱که چنین مشعر است: (بعمل آمدهپیشبینی ٤٩٠عنوان تجاوز بر  حقوق ملکیت معنوی در ماده 

حقوق ملکیت معنوی غیر که آنرا قانون یا معاهده بین المللی ای که شخصی که بر یک حق از 
افغانستان به آن الحاق نموده حمایه کرده باشد تجاوز نماید، به جزای نقدی که از دوازده هزار 
افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد مگر این که قانون خاص به جزای شدیدتری حکم کرده باشد. 

اما ١تجاوز بر حق غیر مندرج فقره فوق به دست آمده مصادره می گردد.)اشیایی که در نتیجه -۲
) ٧٤٨الی ٧٤٢کود جزا طی فصل جداگانه تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری را از مواد (

رساله، پیشبینی نموده که حقوق ملکیت های فکری را چنین بیان می دارد: (شخصی که کتاب،
تابلوی نقاشی یا رسامی، نقشه جغرافیایی، آهنگ، فلم رجمه،تصنیف، نمایش نامه، تجزوه، شعر،

اثر گرافیکی یا معماری یا مجسمه،سینمایی، سریال تلویزیونی، برنامه های رادیویی یا تلویزیونی،
صنایع دستی، اختراع، کشف علمی، طرح های صنعتی، عالیم تجاری یا سایر حقوق ناشی از فعالیت 

به نام خود یا شخص دیگر بدون اجازه کتبی مالک آن، طبع و نشر یا های فکری شخص دیگری را 
اجراء یا نمایش دهد یا مجدداْ تولید کند یا به قصد فروش عرضه کند یا آنها را تحریف یا تغییر شکل 
دهد یا در آنها تصرف کند یا به هر طریقی از آن بهره برداری مادی یا معنوی انجام دهد یا آثار ادبی 

٢ا ترجمه کند، مرتکب جرم تجاوز بر حقوق ملکیت های فکری، شناخته می شود.)متذکره ر

خویش مرتکب را ٧٤٣در باره مجازات تجاوز بر حقوق ملکیت فکری کود جزا در ماده 
است.مستوجب حبس و جزای نقدی حسب احوال دانسته 

به شکایت مالک ناگفته نباید گذاشت که تعقیب عدلی مرتکب در همچو حاالت منوط و مشروط 
می باشد.

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
قانونگذار همواره می کوشد قوانینی را جهت ثبات جامعه وضع نماید این در حالیست که با تراکم 

وقتی یک جمعیت اعم از نژاد های مختلف بعضی اوقات سبب بروز هنجار ها می گردد که در نهایت 

، قانون جزا.٤٩٠ماده ١
، کود جزا.٧٤٢ماده ٢

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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گاهی اوقات وقوع .د، آثار مختلفی را بر جامعه از خود به جای می گذاردجرم به وقوع می پیوند
.افترایک جرم به اعتبار و حیثیت یک فرد خدشه و آسیب وارد می کند، مانند جرم توهین و

، مانند گرددمی الی برای اشخاص گاهی اوقات نیز یک جرم منجر به خسارت و صدمات م
و در نهایت ممکن است یک جرم علیه جسم و جان افراد محقق شده باشد و سرقتتخریب،

.، ضرب و جرحقتلسالمت افراد را با مخاطره روبه رو کرده باشد، مانند مبادرت به
علیه یک جامعه، ملت، تمامیت یک کشور یمیاما عالوه بر موارد بیان شده ممکن است جرم یا جرا

به جرائم علیه امنیت بحث در این .محقق شده باشد که با موارد گفته شده کامال متفاوت خواهد بود
.خواهیم پرداخت١٣٥٥طور مقایسوی در کود جزا و قانون جزا آن هاو مجازاتداخلی و خارجی

گفتار اول: خیانت ملی
جامعه برای حفظ نظم و برقرار ثبات میان افراد قواعدی را وضع می نمایند که متخطی از آن 
مستوجب مجازات گردیده و حفظ و نظم جامعه پابرجا خواهد ماند این در حالی است که برای 

وضاع با ثبات، یک کشور قوانین در جهت تداوم حیات بشری تنظیم نموده که امنیت برقراری ا
داخلی و خارجی کشور خدشه دار نخواهد گردید جرایمی همچون خیانت ملی که از طرف یک تبعه 
یا شهروند کشور متبوع اش علیه دولت بوقوع خواهد پیوست مستوجب مجازات خواهد گردید. 

عنوان مشخصی برای تحقق این جرم بیان نکرده اما احکام مواد ١٣٥٥خیانت ملی قانون جزا 
) که تحت عنوان جرایم علیه امنیت خارجی دولت و جرایم علیه امنیت داخلی ٢٥٣الی ١٧٣(

دولت پیشبینی نموده در باره خیانت ملی مصداق خواهد داشت.
ل را خیانت ملی دانسته خویش اعمال ذی٢٣٨کود جزای افغانستان تحت عنوان جداگانه در ماده 

است:
عمل وی خیانت (هرگاه تبعه دولت جمهوری اسالمی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد،

ملی شمرده می شود:
عملی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسالمی افغانستان تماماْ یا قسماْ تحت -١

ی اسالمی افغانستان قرار گیرد یا حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهور
استقالل کشور را به مخاطره اندازد.

عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسالمی -٢
افغانستان از اداره آن خارج شود.

تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.-٣
ذخایر مواد ارتزاقی یا دیپوی اسلحه و مهمات، وسایط نظامی، واگذاری تاسیسات،-٤

استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن بمنظور مساعدت آنها، یا فراهم سازی تسهیالت 
برای ورود دشمن به کشور.

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، بمنظور تسلیم دهی آن به -٥
ان آنها.دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگ

استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با -٦
دولت جمهوری اسالمی افغانستان یا نیرو های مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان.
قیام مسلحانه نیرو های نظامی علیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان.-٧
ت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور.سرق-٨
پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با -٩

جمهوری اسالمی افغانستان.
قیام مسلحانه یا توطیه علیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان بمنظور گرفتن قدرت دولتی.-١٠
نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به افشای اسرار -١١

نفع آنها کار می کند یا به گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسالمی افغانستان.
این ماده بوده و ٧تا ۱عدم اطالع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای -١٢

به نحوی دیگر به افشای آن مکلف باشد، به مراجع شخص به حکم قانون به کشف آن موظف ویا
مسوول.

٢٤٢مجازات این جرم در صورتی که ارتکاب شده تثبیت گردد، حسب اوضاع و احوال طبق مواد 
.محکوم میگرددو دوام (درجه یک دوم)طویل،به حبس های متوسط٢٦٢الی 

گفتار دوم: تروریزم
خویش ٢٣٦م بیان نکرده اما کود جزا در ماده تعریف مشخصی از تروریز١٣٥٥قانون جزای 

۱۷۹۶واژه ترور برای نخستین بار در سال الحات فصل جرایم تروریستی را بیان نموده است. طاص
نظام یا (ظاهر شد و تروریسم را چنین معنا کرد: » فرهنگستان علوم فرانسه«در متمم فرهنگ لغات 

)رژیم وحشت
:دهددو تعریف برای تروریسم ارائه می(Robert)نامه فرانسوی روبرواژه

.آمیز مربوط به آناعمال مستمر خشونت در راه یک هدف سیاسی و اعمال خشونت-۱
.رفتار و کردار حاکی از عدم تحمل و مدارا و ایجاد ارعاب-۲

:های زیر استتروریسم معموالً دارای مشخصه
.ارعاب استهمراه با خشونت فیزیکی برای ایجاد ترس و -۱
.گیردنامنتظره صورت می-۲
.دارای هدف و انگیزه سیاسی است-۳
.افتددر فضایی خارج از جنگ رسمی بین دو گروه متخاصم اتفاق می-۴
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دهد که در آن قدرت به صورت ناعادالنه توزیع شده تروریسم معموالً در فضا و شرایطی رخ می
.باشد

یاسی، نظامی، اقتصادی یا اجتماعی بیشتری برخوردار است و در این فضا یک طرف از قدرت س
.شودطرف دیگر برای جبران ضعف خود به حربه تروریسم متوسل می

جرایم تروریستی را کودجزا چنین تعریف کرده است : (ارتکاب اعمال جرمی مندرج این فصل 
ان یا دولت خارجی ویا است، بمنظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسالمی افغانست

موسسه ها و سازمان های ملی یا بین المللی یا بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسالمی 
١افغانستان ویا دولت خارج.)

تروریستی را بیان نموده که:(شخصفقره دوم تروریست و سازمان٢٣٦همچنان کود جزا در ماده 
ن فصل را مرتکب گردیده باشد یا مطابق قطعنامه حقیقی یا حکمی است که یکی از جرایم مندرج ای

شورای امنیت سازمان ملل متحد تروریست یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه 
قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق گردیده باشد.)

گفتار سوم: جعل پول
مروجه می باشد این یکی از جرایم که منجر به رکود اقتصادی یک کشور می شود همانا جعل پول 

در حالیست که قانونگذاران، این دسته از جرایم را خیلی مشدد دانسته و مرتکب را مستوجب 
نسبت به تعریف جعل پول و ١٣٥٥مجازات می دانند. همانطوریکه قبال یاد آور شدیم قانون جزای 

ه مرتکب آنرا پیشبینی نموده ک٣٠٨الی ٣٠٢مرتکب آن خاموش بوده فقط احکام آنرا طی مواد 
حسب احوال مستوجب حبس طویل، دوام و جزای نقدی دانسته است. اما کود جزا جعل پول 

ومسکوکات را طی فصل جداگانه بیان داشته است.
) شخصی که یکی از اعمال ذیل را ۱جعل پول و مسکوکات براساس کود جزا عبارت است از: (

ق احکام این قانون مجازات می گردد:مرتکب جرم جعل پول شناخته شده مطابانجام دهد،
تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول .١

مروجه دیگری که ارزش آن بیشتر باشد، یا اسعار خارجی شبیه گردد
معامله یا ترویج سکه یا بانک نوت جعلی که شبیه سکه یا بانک نوت رایج باشد، یا به .٢

مبادله گردد.عوض آنها
ساختن بانکنوت جعلی منقش یا سفید، به شکل کامل یا غیر آن..٣
دست کاری یا تغییر سکه یا بانکنوت واقعی که شبیه سکه یا بانکنوت رایجی گردد که .٤

ارزش اسمی باالتر دارد یا عوض آن قبول یا گرفته شود.

، کود جزا.٢٣٦ماده ١
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نقره یا نیکل ه رایج طال،ساختن سکه پوشش طال، نقره یا نیکل داده شده باشد، تا شیبه سک.٥
گردد یا عوض آنها قبول یا گرفته شود.

ساختن توکن (نشانه قیمت دار).٦
سکه رایج که زنجیره آن توسط سوهان کاری یا بریدن لبه ها، برداشته شده و زنجیره روی .٧

آن عوض شده که ظاهر آن را اعاده کند.
، نقره یا نیکل را داشته یا آب سکه یا قطعه فلز یا مخلوطی از فلزات که شکل ظاهری طال.٨

نقره یا نیکل گردد یا به جای آنها استفاده فلز داده شده یا رنگ شده باشد تا شبیه سکه رایج طال،
شود.

) به مقصد فقره اول این ماده، توکن یا نشانه قیمت دار جعلی عبارت از مهر جعلی مالیاتی ، تکت ۲(
متبذل یا فریب آمیز ترتیب زش مالی که توسط اسم فنی،جعلی پستی یا تصدیق نامه جعلی حاوی ار

شده باشد.
این حکم شامل سکه یا پول های کاغذی واقعی که ارزشی به عنوان پول ندارد، نیز می گردد.

همچنان کود جزا حسب احوال مجازات مرتکب را به حبس های قصیر، متوسط، طویل و جزای 
کود جزا نسبت به قانون جزا آنهم در بحث جرایم دست نقدی محکوم می نماید. لذا باید گفت که

باز گذاشته و جرایم و مجازات را با ذکر اصطالحات آن بیان داشته است که یکی از ویژگی های این 
کود بشمار می رود.

گفتار چهارم: قاچاق مواد مخدر
بسیاری از مفاسد قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم عمدتاً سازمان یافته و بین المللی، ریشه 

اقتصادی و عامل از بین رفتن فرصت های شغلی فراوان برای جمعیت شاغل یک کشور بوده و از 
همین رو دغدغه همیشگی مسئولین کشور است و به همین دلیل در دوره های مختلف قوانین زیادی 

ید و قاچاق در تمام جلوه های آن پدیده ای چند وجهی است. تولمخدرموادقاچاق.وضع میشوند
امنیت و آسایش روح و جسم انسان ها را نشانه می گیرد و موجب خلق جهتمواد مخدر از یک 

بازارهای مالی غیر شفاف، شیوع مفاسد اقتصادی و مالی، ایجاد رقابت ناسالم، بروز طبقه ای از 
از واد مخدرقاچاق ممجرمان با امکانات هنگفت مادی، رواج جنایات سازمان یافته می گردد. پدیده

مهم ترین عوامل تهدیدکننده نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جوامع بشری است که ریشه اخالق 
.را در جامعه می سوزاند و فساد آور است

تعریفی از قاچاق مواد مخدر بیان نکرده اما قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد ١٣٥٥قانون جزای 
) آن ٦٤الی ٤١ضع نموده بود که با انفاذ کود جزا مواد (مخدر و کنترول آن احکام مشخصی و

گذار افغانستان هم در کودجزا و هم در قانون مبارزه با مواد مخدر، قانونقانون ملغی گردیده است. 
گانه قاچاق مواد مخدر و مسکرات را تعریف کرده است. این تعریف شامل ارتکاب اعمال هفده

۴-۳-۲-۱های شود که در جدولگردان و مواد کیمیاوی اولیه میمواد مخدر، مواد رواننسبت به
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گذار شود که قانونذکر است. از تعریف قانون دریافت می۱۳۹۶قانون مبارزه با مواد مخدر 
مواد مخدر همراه با هفده فعل یا حالت یا وضعیت را که اگر نسبت به۳۲۲تا ۲۹۹کودجزا از مادۀ 

-۴تهیه، -۳تولید، -۲زرع، -۱چاق مواد مخدر دانسته است: قصد جرمی انجام یابد، جرم قا
- ۱۱وارد، -۱۰کاری، کمیشن-۹توزیع، -۸نگهداشت، -۷فروش، -۶خرید، - ۵پروسس، 

- ۱۷ذخیره و -۱۶عرضه، -۱۵ارسال، -۱۴انتقال، -۱۳ونقل (ترافیک)، حمل-۱۲صادر، 
م قاچاق مواد مخدر عبارت از مواد مخدر کودجزا موضوع جرای۲۹۹مادۀ ۲اخفا. بر اساس فقرۀ 

عنوان جرایم مرتبط با قاچاق مواد گذار چند جرم دیگر را هم بهگردان است. البته قانونیا مواد روان
مخدر بیان کرده و میزان مجازات اصلی را نیز بر اساس معیار ریاضی میزان مواد مخدر، تعیین نموده 

.مدت الی سی سال استحبس کوتاهاست که شامل بدیل حبس، جزای نقدی، 
گفتار پنجم: اهانت بر ادیان

ترین شود و حتی آن را مهمهایی كه در دنیای مدرن، بسیار بر آن اصرار و تأكید مییكی از ارزش
شمرند؛ ساالر از حكومت استبدادی بر میمانده و حكومت مردموجه تمایز جامعۀ رشدیافته از عقب

. آزادی بیان، به ١اندهای مدنی دانستهسرسبد آزادیتا جایی كه آن را گلِ است؛ » آزادی بیان«حق 
این معناست كه هرانسانی در هر جا و در هر زمان، حق دارد دیدگاه خود را دربارۀ مسائل گوناگون 

هایش منع كرده و یا مورد آزار قرار دهد. آزادی بیان بیان كند و كسی حق ندارد او را از بیان دیدگاه
شود؛ ولی به این عرصه منحصر و ها مطرح میها و حكومتیشتر در مباحث سیاسی و نقد دولتب

هایی كه در بحثشود. فارغ از همۀهای اندیشۀ بشری مربوط میمحصور نیست، بلكه به همۀ حوزه
های این مسئله وجود زمینۀ تعریف، مبانی اخالقی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی، شرایط و محدودیت

آید؛ اما ارزشی مطلق و حقی الجمله، حقی انسانی و نوعی ارزش به حساب میرد؛ آزادی بیان فیدا
الجمله قابل پذیرش است؛ اعتقاد گونه كه ارزش این حق انسانی، فیبدون قید و شرط نیست. همان

است؛ به وجود قیود و شرایط و سازكارهای مبتنی بر اخالق و قانون برای آن ضرورتی انكار ناپذیر
توان به بهانۀ حق آزادی بیان، اجازه داد افرادی به حیثیت و آبروی دیگران و سالمت و زیرا نمی

های شخصی و امنیت روانی افراد و جامعه هجوم ببرند و فضای اجتماع را به محل تسویه حساب
ارند؛ زیرا هر های حقوقی و سیاسی، اجماالً این امر را قبول دحزبی بدل كنند. اغلب افراد و سیستم

فرد یا سیستمی كه به مطلق بودن آزادی بیان رأی دهد، در واقع به مخالفان خود اجازه داده است 
.كه از این حق برای از بین بردن حیثیت آن فرد یا سیستم استفاده كنند

شود؛ حتی در ادیان تمام مذاهب و ادیان مقدساتی دارند كه برای طرفداران آنها محترم شمرده می
. در بسیاری از ادیان، مقدسات ٢ها، اشخاص و یا چیزهایی مقدس وجود داشته استابتدایی، مكان

.٣٤٤، ص ١٣٧٠، چاپ چهارم، تهران: مؤسسۀ انتشارات آگاه، مبانى فلسفهآصفى. آصفه،١
، ١٣٨دهم، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ، ترجمۀ علی اصغر حكمت، چاپ دوازتاریخ جامع ادیانبایرناس، جان،٢
.١٣ص
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چنان اهمیتی هستند كه باورمندان به آن دین، حاضرند در راه آن، حتی مال و جان و همۀ دارای آن
توهین به تر و ناپسندتر از ، توهین به مقدسات بسی سنگیناین هاهستی خود را فدا كنند. از منظر 

آنان و حتی اهانت به قوم و قبیلۀ آنان است. 
اعمالی نظیر حقیر شمردن، توهین و تحقیر کردن، و... گروه خاصی که پیرو دین خاصی بوده گفته 

و ٣٤٧در این بحث جرایم ضد ادیان را طی مواد ١٣٥٥می شود از طرف دیگر قانون جزای 
هزار افغانی ٦٠هزار الی ۱۲به جزای نقدی از پیشبینی نموده که مرتکب را حسب احوال٣٤٨

مستوجب مجازات دانسته است: (اشخاصی آتی به حبس متوسط و یا مجازات نقدی که از دوازده 
هزار کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردند:

نماید یا شخصی که برگزاری شعایر یا مراسم دینی یکی از ادیان را به جبر و اکراه اخالل.١
آن را معطل سازد.

شخصی که معابد مجازیرا که در آن شعایر دینی یکی از ادیان اجرا می گردد یا عالیم .٢
١دیگری را که نزد پیروان دینی از ادیان محترم باشد خراب یا تلف نماید.)

ایه ارمشخص تعریفی گرددکه منجر به توهین یا تحقیر ادیان یجرایمنسبت به ١٣٥٥قانون جزای 
نمی دهد که جرایم ضد ادیان چه می باشد. اما کودجزای جدید افغانستان با مشخص سازی شخص 
مرتکب جرایم بر ضد ادیان، مرتکب را حسب احوال به حبس قصیر، جزای نقدی و حبس متوسط 
محکوم به جزا می نماید، مرتکب اخالل شعایر یا مراسم دینی و تجاوز بر پیروان ادیان به واسطه قول

٢یا فعل را مستوجب مجازات دانسته است.

نتیجه گیری:
از مجموع بحث های که داشتیم به این نتیجه میرسیم که: 

دیده خالها  و نواقصی داشته که بسیاری آن ها با انفاذ کود جزا پر گر١٣٥٥قانون جزای مصوب 
ح و تبیین مفاهیم و دیگر، برای درک بیشتر یک مطلب نیاز به تشریو بیان وسیع تر دارد از طرف

در نظرگرفته شده ١٣٥٥اصطالحات هر مبحث می باشد که این موضوع به ندرت در قانون جزای 
بود اما کود جزا این خالء را برطرف ساخته مفاهیم و اصطالحات هر بخش را قبل از آغاز آن بیان 

ابتدا مباحث هر داشته است. بحث مقایسوی قوانین جزای خیلی مشرح می باشد لذا در بحث فوق 
) را به سه کتگوری تقسیم بندی نمودیم جرایم علیه ١٣٥٥دو قانون را (کود جزا و قانون جزا 

اشخاصِ، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.
ناگفته نباید گذاشت کود جزا ویژگی و نوآوری های بیشتری داشته از جمله ازدیاد میعاد حبس دوام 

ال الی سی سال (حبس دوام درجه یک و حبس دوام درجه دو)، جرم انگاری جرایم از بیست س
سایبری یا الکترونیکی، جرایم تعویذ نویسی، لواط، قوادی، قماربازی، غصب، و... مدنظر گرفته و 

.١٣٥٥، قانون جزا٣٤٧ماده ١
کود جزا.٣٢٥۷و ٣٢٤احکام مواد ٢
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بعضی از ١٣٥٥مرتکب را حسب احوال مستوجب مجازات دانسته است. اگرچه در قانون جزای 
ان مشابه گرفته و مستوجب مجازات دانسته مثل جرم سرقت و غصب که موارد فوق را تحت عنو

مواد و احکام مشخص پیشبینی نموده طی تحت عنوان واحدی بوده در کود جزا هر یک از جرایم را 
است.
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.١٣٩٦ثور ٢٥تاریخ نشر:)، کود جزا،١٢٦٠جریده رسمی (وزارت عدلیه،.١
.١٣٥٥سال )، قانون جزا،٣٤٧وزارت عدلیه، جریده رسمی (.٢
.١٣٦٠سال )، قانون ترافیک جاده،٤٨٤وزارت عدلیه، جریده رسمی (.٣

ج: سایت ها
٤. https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa
٥. https://fa.wikipedia.org/wiki

مطالعه مقایسوی کود جزای جدید با قانون جزاء
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اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

محکمه ابتدائیه  رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری   فعاليتهاي قضائيالف: گزارش 
گزارش.١

) ٦() تعداد٣١/٢/١٣٩٩الی ٣/١/١٣٩٩فساد اداري از تاريخ (سنگین مبارزه با جرايمابتدائیه محكمۀ 
در ارتباط به ايـن  که هربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داددوسيۀ جرمي م

مطالبه رشوت ، غدر  و تزویر  گرفتار سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی، به اتهام نفر)٩(دوسيه ها تعداد 
مورد محاكمه ) تن ٧صل  و (حا) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٢شده و از این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وقرار گرفت
 نفر ٥حبس یکسال الی پنج سال.
 نفر.٢حبس پنج سال الی شانزده سال
دالر آمریکائی) ٩١٩٦٣٧(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

فساد اداریبه جرایم سنگین مبارزه ائیه ابتدمحکمه اجراآت ) بیانگر آمار١جدول شماره (
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد 
جریمه نقدیمتهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال حبس

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٥٧٤٢٢١$ ١ ١ ١ ٢ ٢
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
١

١ ١ ١ ١ تزویر ٢

٤٤٥١٩$ ١ ١ ١ ١ غدر ٣

٣٠٠٨٩٧$ ٢ ٢ ٤ ١ ٥ ٢ رشوت ٤

٩١٩٦٣٧$ ٢ ٥ ٧ ٢ ٩ ٦ مجموعه

اد اداری رسیدگی به جرایم سنگین فسواستیناف ابتدائیههمحکمصادره نمونه های از احکام خالصه 
٢٨/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت کارمندان وزارت صحت عامه به جرم مطالبه رشوت 
مشاور مالی و تدارکات وزارت صحت عامه با تبانی و توافق سایر متهمین قضیه سه تن از روسای صحت عامه 

قر وزارت به م٢٨/٩/١٣٩٩والیات هرات ، بلخ و ننگرهار را به بهانه مالقات با شخص وزیر  بتاریخ 
صحت عامه دعوت می نماید ، روسای متذکره به وزارت تشریف برده اند و متعاقبآ مشاور وزارت  روسا را 
به طور جداگانه به منظور جلسه اختصاصی بدون اجندا به دفتر مقام وزارت صحت عامه رهنمایی می نماید که 

از ان ها در راستای حفظ مناصب شغلی با ایشان در دفتر وزیر صحت عامه مالقات نموده و از نزد هر یک

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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شان مطالبه رشوت می نماید که وجه مطالبه رشوت از رئیس صحت عامه والیت هرات یکصد هزار دالر 
امریکایی و در انجام مطالبه از نزد سایرین مبلغ مشخص یاد اوری نشده که متهمین قضیه به ارگانهای عدلی و 

ئیه  مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضایی معرفی و قضیه محول محکمه ابتدا
و ١٩خویش به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین قضیه مسول بخش کووید ٢٨/٢/١٤٠٠قضایی مورخ 

) کود جزا در رابطه به اتهام مطالبه رشوت ٥٨) و(٥٧را با در نظر داشت ماده (OCEDمشاور موسسه 
) کود جزا هر ٣٧٥) ماده (٢) و فقره (٣٧١) ماده (٦بق هدایت حکم فقره (یکصد هزار دالر امریکایی ط

ده سال و یکماه ) حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده و –واحد به مدت ( ده 
همچنان مشاور تدارکات وزارت را در رابطه به اتهام مطالبه رشوت مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی با در نظر 

) کود مذکور ٣٧٥) ماده (٢) و فقره (٣٧١) ماده (٦) کود جزا طبق هدایت حکم فقره (٥٩شت ماده (دا
به مدت دو سال و ششماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات ، و هر واحد شانرا طبق 

رداخت ) کودجزا طور علی السویه به پ٦٨) ماده (٢) با رعایت فقره (٣٨٥) ماده (١هدایت فقره (
یکصدهزار دالر امریکایی جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نموده است و متهم مدیر جنسی 
شفاخانه مواد مخدر به اتهام مطالبه رشوت مبلغ هشتاد الی یکصد هزار دالر امریکایی نسبت فقدان دالیل ، 

همچنان متهمین محکوم شده درقضیه ) قانون اجراآت جزایی بری الذمه دانسته شده است. و ٢٣٥طبق ماده (
دیگر مطالبه رشوت مبلغ (هشتاد الی یکصد هزار دالر ) نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق حکم ماده 

قانون اجراات جزایی  بری الذمه دانسته شده اند .٢٣٥
٣/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

استفاده از صالحیت وظیفوی و محکومیت رئیس و سه تن از کارمندان پشتنی بانک به جرم تزویر ، سوء 
اختالس 

یکتن بعنوان رئیس شرکت خوشه طی عریضه خویش عنوانی پشتنی بانک در بدل تضمین جایداد های خویش 
که  مبلغ نهصد هزار دالر امریکایی ارزش داشتند قرضه درخواست مینماید که این قرضه  از طرف رئیس 

دان بانک به مدت سه سال اجرا می گردد. و در ختم اسبق پشتنی بانک و هئیت کریدیت و سایر کارمن
موعد، بانک خواهان اصل قرضه و تکتانه از شخص مقروض می گردد که شخص حاضر به پرداخت اصل 
قرضه و تکتانه بانک نگردیده و محکمه جهت فروش جایداد مندرج قباله شرعی وی تجویز صادر می نماید و 

لی مدعی بها در معرض فروش قطعی قرار میگیرد در این مرحله زمانیکه از طرف هئیت بانک مذکور حوی
مالک اصلی جایداد که درخارج از کشور بوده حاضر گردیده و مانع فروش حویلی  و ملکیت خویش شده 
وخواهان  بررسی اسناد جعلی جعل کاران می گردد و  بالخره معلوم می شود که مسوولین بانک قرضه را با 

ده  اند قضیه محول محکمه ابتدائیه جرایم سنگین فساد اداری گردیده و در جلسه اسناد جعلی اجرا نمو
به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین قضیه متهم رئیس اسبق پشتنی بانک در اتهام ٦/١٢/١٣٩٩قضایی مورخ 

ت اختالس مبلغ نهصد هزار دالر امریکایی منحیث فاعل و سه تن از متهمین شرکای جرمی اش را طبق هدای
کود جزا هر واحد به مدت پنج سال و یکماه ٥٧و ٥٨و ١٧قانون جزا با در نظر داشت مواد ٢٦٨ماده 

کود جزا به رد مبلغ نه صد هزار دالر امریکایی طور علی السویه ٣٩٨حبس تنفیذی و طبق هدایت ماده 
ع جایزی ، وکالت خط ، محکوم به مجازات نموده  اند و رئیس اسبق پشتنی بانک در اتهام تزویر قباله بی
با ٣١٠ماده ٢فقره ٢و ١جواز شرکت خوشه ، ضمانت خط های شرکت خوشه و تذکره طبق هدایت بند 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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قانون جزا در هرمورد بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی که جمعا شش سال و ششماه ١٥٨رعایت ماده 
به هدف استعمال تزویر واختالس حبس تنفیذی می گردد  محکوم به جزا می شود از اینکه جرایم تزویر

قانون جزا شدید ترین جزا که مدت شش سال و ششماه حبس تنفیذی ١٥٦صورت گرفته طبق هدایت ماده 
قطعه ٢میشود باالیش قابل تطبیق و تنفیذ دانسته شده است. و همچنان دو تن از متهمین در اتهام استعمال 

١٥٨و رعایت ماده ٣١٠ماده ٢فقره ٢ایت بند ضمانت خط شرکت خوشه و جواز شرکت خوشه طبق هد
قانون جزا در هر مورد به مدت یکسال و یکماه حبس که جمعا سه سال و سه ماه حبس تنفیذی میگردد 
محکوم به مجازات گردیده ازاینکه استعمال تزویر به هدف اختالس صورت گرفته است شدید ترین جزا به 

قانون جزا با رعایت ١٥٦اه حبس تنفیذی می شود طبق هدایت ماده اتهام اختالس که مدت پنج  سال و یکم
کود جزا باالیشان قابل تطبیق و تنفیذ  دانسته شده است .ویکتن از متهمین در اتهام تزویر وکالت ١٧ماه 

و با رعایت ٣١٠ماده ٢فقره ٢و ١خط، قباله بیع جایزی، تذکره و جواز شرکت خوشه طبق هدایت بند 
قانون جزا در هر مورد به مدت یک سال و یکماه حبس که جمعا چهار سال و چهار ماه حبس ١٥٨ماده 

تنفیذی میشود محکوم به جزا گردیده چون استعمال اسناد تزویری به هدف اختالس صورت گرفته شدید ترین 
یش قابل قانون جزا باال١٥٦مجازات اتهام اختالس مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی طبق هدایت ماده 

تطبیق  پنداشته شده است و سه  متهمین دیگر را در اتهام تزویر شش مورد اسناد فوق الذکر و در اتهام 
استعمال وکالت خط ، قباله بیع جایزی و تذکره و سوء استفاده وظیفوی به نسبت عدم موجودیت دالیل الزام 

ه است. اما قضیه نسبت عدم قناعت قانون اجراات جزایی بری الذمه دانسته  شد٢٣٥طبق هدایت ماده 
متهمین قضیه محول محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری راجع گردیده محکمه در جلسه 

قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله ٥٤به اتفاق آرا طبق هدایت ماده ٣/٣/١٤٠٠قضایی مورخ 
تزویری بنا بر خطا در تطبیق قانون نقض و استینافا متهم محکمه ابتدائیه را  در مورد اتهام استعمال اسناد

رئیس پشتنی بانک در اتهام تزویر قباله بیع جایز ، وکالت خط ، جواز شرکت خوشه و دو ضمانت خط 
) قانون جزا در هر مورد بمدت یکسال و یکماه ٣١٠) ماده (٢و ١شرکت خوشه و تذکره طبق هدایت بند (

) قانون جزا در ٣١٠) ماده (٢) فقره (٢و ١اسناد فوق الذکر طبق هدایت بند (حبس تنفیذی و در استعمال
هر مورد بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده و از اینکه جرایم تزویر و استعمال تزویر 

) کد جزا شدید ترین١٧قانون جزا با رعایت ماده (١٥٦به هدف اختالس صورت گرفته طبق هدایت ماده 
مجازات که پنج سال و یکماه حبس تنفیذی میشود باالیش قابل تطبیق  دانسته شد است. و دو تن دیگر از 

٢فقره ٢شرکای جرمی اش به اتهام استعمال دو قطعه ضمانت خط و جواز شر کت خوشه طبق هدایت بند 
اند، از اینکه استعمال قانون جزا در هر مورد بمدت یکسال و یکماه حبس محکوم به جزا گردیده ٣١٠ماده 

تزویر به هدف اختالس صورت گرفته است شدید ترین مجازات به اتهام اختالس که مدت پنج سال و یکماه 
کود باالیشان قابل تنفیذ است. و متهم ١٧) قانون جزا با رعایت ماده ١٥٦حبس میشود طبق هدایت ماده (

یع جایزی ، تذکره تابعیت و جواز شرکت خوشه طبق دیگر را در اتهام استعمال تزویر وکالت خط ، قباله ب
) قانون جزا در هر مورد بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣١٠) ماده (٢) فقره (٢و ١هدایت بند (

محکوم شده ، از اینکه استعمال اسناد تزویری به هدف اختالس صورت گرفته شدید ترین مجازات به اتهام 
قانون جزا با رعایت ماده ١٥٦حبس تنفیذی میباشد طبق هدایت ماده اختالس که مدت پنچ سال و یکماه

) کد جزا باالیش قابل تنفیذ و تطبیق دانسته شده  است. ١٧(

لی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجما
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٩/١/١٤٠٠حکم مورخ 
محکومیت یکتن به جرم انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور 

ز مسافرین را که  میخواست توسط مدیریت عمومی مسافرین آمریت گمرک میدان هوایی حامد کرزی یکتن ا
پرواز شرکت هوایی ماهان از کابل به صوب ایران سفر نماید زمانی که به ساحه چک وکنترول شرکت 

) درهم ١٠٤٤٠) دالر امریکایی ، مبلغ(٨٦٩٠٠خصوصی هارت مورد تالشی قرار داده و از نزدش مبلغ (
) تومان ایرانی که بطور ماهرانه در ٩٩٠٠ی و () افغان١٩٠٠٠دالر کانادایی ،مبلغ (١٥٠امارات ، مبلغ 

بیک و جیب هایش جاسازی کرده بود بدست امده و متهم گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی 
میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضایی 

به اتفاق آرا متهم را در قضیه انتقال غیر قانونی پول طبق فقره بحضور داشت طرفین قضیه٢٣/١٠/١٣٩٩
) کود جزا با محاسبه ایام نظارت و توقیفی به مدت هفت ماه حبس تنفیذی و مصادره پولهای ٥٠٥) ماده (١(

) کود جزا محکوم به مجازات نمود. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم ٥٠٥بدست آمده وفق حکم ماده (
کمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی قضیه محول مح

) قانون تشکیل و ٥٤به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا طبق هدایت ماده (٩/١/١٤٠٠مورخ 
ه صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری را مورد تائید قرار داد

است.
ب: گزارش فعالیتهای قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری: 

گزارش .١
)١٨() تعداد٣١/٢/١٤٠٠الی ١/٢/١٤٠٠مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي

در ارتباط به ايـن  که هر داددوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرا
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  رشوت ، تزویر، اخاذی های غیـر  به اتهام نفر) ٤١دوسيه ها تعداد (

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٨قانونی ، غدر  واختالس گرفتار شده و از این تعداد (
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وفتمورد محاكمه قرار گر) تن ٣٣حاصل  و (

 نفر .١٣حبس سه ماه الی یک سال
 نفر.٣حبس یک سال الی پنج سال
 نفر .١٧محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی.١١٧٩٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٦٨

تدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریبیانگر آمار محکومین محکمه اب) ٢(جدول شماره 
١٤٠٠در ماه ثور سال 

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را غرض تکمیل خالهای ٥(همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد 
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تحقیقاتٰی 

در ماه ثور ه با جرایم ناشی از فساد اداریبیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارز)٣(جدول شماره 
١٤٠٠سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ١ ٢ ١ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ٢ ٥ ٢ تزویر ٣
ارنوالی ٢ ٢ ٢ اختالس ٤

٥ ٩ ٥ مجموعه
مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری هابتدائیهمحکمصادره صۀ احکام نمونه های از خال٢.

١٩/٢/١٤٠٠حکم مورخ 
محکومیت یکتن از مامورین قباله جات ولسوالی شکردره به جرم اخذ رشوت 

بر اساس کار اوپراتیفی مدیریت امنیت ملی ولسوالی شکردره و شخص همکار مبنی بر اینکه مامور طی مراحل 
ولسوالی شکردره در بدل جعل کاری زمین یکتن از باشنده گان اصلی ولسوالی شکردره که در قباله جات

کتاب مالیه ولسوالی ثبت میباشد اما اسناد آن در مدیریت اراضی ثبت و طی مراحل نگردیده، مبلغ دو صد 
داشت  ارنوال هزار افغانی رشوت مطالبه مینماید که بعد از مستند سازی از طرف هیآت گرفتاری در حضور

موظف بالفعل گرفتار و مبلغ دو صد هزار افغانی از قبل نشانی شده اوپراتیفی حین تالشی از نزد متهم بدست 
آمده و متهم به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد 

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 ١٦-

حبس

١
-٥

سال حبس

ک 
سه  ماه الی ی
سال حبس

٥٧١٧$ ١١ ١ ١ ١٣ ٢ ١٥ ٦
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
١

٥٥٧٠$ ٥ ٣ ٨ ٢ ١٠ ٤ رشوت ٢
٢ ٦ ٨ ١ ٩ ٥ تزویر ٣

٢ ٢ ٢ ١ اخاذی ها غیر 
قانونی ٤

٠ ٣ ٣ ١ غدر ٥
٥١٢$ ١ ١ ٢ ٢ ١ اختالس ٦

١١٧٩٩$ ١٧ ٣ ١٣ ٣٣ ٨ ٤١ ١٨ مجموعه

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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خویش به حضور داشت طرفین ١٩/٢/١٤٠٠ورخ اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی م
قضیه متفقا متهم مامور طی مراحل قباله جات ولسوالی شکردره والیت کابل را در قضیه اخذ رشوت مبلغ 

٣٨٥) ماده ١و فقره (٣٧٥ماده ٢و فقره ٣٧١ماده ١فقره ٥) افغانی طبق هدایت حکم بند ٢٠٠٠٠٠(
مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت دو سال حبس کود ٢١٤و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد 

تنفیذی ،  جریمه معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکوم  به مجازات نموده است.
١٩/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت یکتن از کارمندان افغان تیلیکام به جرم معاونیت در تزویر
ی امضای معاون اول ریاست جمهوری را در رابطه به مسدود بر اساس اطالعات اوپراتیفی مبنی براینکه شخص

نمودن یکباب دواخانه تزویرنموده که پولیس داخل اقدام شده و در ارتباط قضیه متهم را گرفتار مینمایند 
متعاقبآ ورق بدست آمده توسط پولیس غرض اثبات تزویری بودن و یا نه بودن آن به معاونیت اول ریاست 

ردد که در پاسخ معاونیت اول ریاست جمهوری  امریه در مورد مسدود ساختن یک باب جمهوری ارسال میگ
دواخانه وورق مسدود ساختن جعلی وانمود شده و به اساس آن  متهم به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و 

ه قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلس
خویش به حضور داشت طرفین قضیه و وکیل مدافع به اتفاق آرا متهم کارمند ١٩/٢/١٤٠٠قضایی مورخ 

کود ٥٩و ٤٣٧ماده ١شرکت مخابراتی افغان تیلیکام را در قضیه  معاونیت تزویر اسناد طبق حکم فقره 
نموده است.جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت ششماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 
) گزارش١

)  تعـداد  ٣١/٢/١٤٠٠الـی  ١/٢/١٤٠٠محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (
در کـه  هقرار داددوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائيجلد (١٨)

، اخاذی های غیر سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی، رشوتبه اتهام نفر) ٣٤ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (
حاصل و ) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٨و تزویر گرفتار شده و از این تعداد (قانونی 

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل زات هاي مختلف حبس به مجاه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٢٦(
 نفر٧الی یکسال سه ماهحبس.
 نفر٥حبس یکسال الی پنچ سال.

 نفر١محکومین جرایم  نقدی.
دالر آمریکائی) ٢١٦٦١(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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یم ناشی از فساد اداریمحکمه استیناف مبارزه با جرااجراآت بیانگر آمار)٤(جدول شماره 
١٤٠٠ثور سال در ماه 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد 
جریمه متهم

نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٧١٨٥ ١٢ ٣ ١٥ ٦ ٢١ ٩ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

١٣١٩٤ ١ ٣ ٢ ٦ ٢ ٨ ٦ رشوت ٢

٢ ٢ ٤ ٤ ٢ تزویر ٣

١٢٨٢ ١ ١ ١ ١ اخاذی غیر های 
غیر قانونی ٤

٢١٦٦١ ١٤ ٥ ٧ ٢٦ ٨ ٣٤ ١٨ مجموعه

ی صادر و غرض تکمیل خالهای ی) دوسیه قرار قضا٧(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تحقیقاتٰی 

ثورماه در مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافی محکمه یبیانگر قرار های قضا)٥(جدول شماره 
١٤٠٠سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصرهشما

ارنوالی ٣ ٥ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ٤ ١٧ ٤ تزویر ٣
٧ ٢٢ ٧ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه ٢.
٢١/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

رکت برشنا به جرم اخذ رشوت محکومیت یکتن از کارمندان ش
شخصی طی عریضه خویش عنوانی اداره امنیت ملی بیان داشته که بخاطر انتقال یک پایه میتر سه فاز مربوط 
به شرکت آبرسانی طبعیت که اسناد آن مطابق پالیسی شرکت برشنا طی مراحل شده، سرگروپ جگشن برق 

ی رشوت می نماید.  که موظفین امنیت ملی با ترکیب چمتله غرض نصب میتر تقاضای مبلغ بیست هزار افغان
ارنوالی داخل اقدام شده وپول مطالبه شده اوپراتیفی را نشانی شد وبه اختیار شخص متضرر قرار داده و 
متهم بعد از گرفتن پول رشوت بالفعل از دفترش کارش دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد. 

دائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضیه محول محکمه ابت
خویش به حضور داشت طرفین قضیه متهم سرگروپ جگشن برق چمتله ناحیه ١٧/١٢/١٣٩٩قضایی مورخ 

٢، فقره ٣٧١ماده ١فقره ٢افغانی طبق حکم بند ٢٠٠٠٠شهر کابل را در قضیه اخذ رشوت مبلغ ١٧
کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و ٢١٥و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد ٣٨٥ماده ١فقره و٣٧٥ماده 

توقیفی به مدت هفت ماه حبس تنفیذی ، انفصال از وظیفه و پرداخت جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم 

الیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فع
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جرایم ناشی به مجازات نموده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه استیناف مبارزه با 
به اتفاق آرا طبق حکم ٢١/٢/١٤٠٠از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) قانون اجراآت جزای فیصله محکمه صادره ٢٦٧) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده (٥٤ماده(
تائید قرار داده است.محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی ازفساد اداری والیت کابل را مورد

٥/٢/١٤٠٠حکم مورخ 
محکومیت مدیر زون ششم ریاست امنیت ملی به جرم اخذ رشوت 

در والیت ننگرهار به مظنونیت عضویت در گروه مخالفین ١٣٩٥رئیس لیسه خصوصی افغان قبال در سال 
کماتی در فرجام به  پنج دولت از جانب موظفین ریاست امنیت ملی گرفتار گردیده که بعد از طی مراحل محا

سال حبس تنفیذی و مصادره اسلحه بدست آمده محکوم به مجازات و هکذا به استرداد یک تعداد اشیای 
بدست آمده متهم که در ارتکاب جرم نقش نداشته نیز اصدار حکم گردیده است به تاسی از حکم مذکور 

عراده واسطه نقلیه و مبلغ یکصد ودو هزار برخی اشیای متهم برایش مسترد گردیده و در مورد استرداد یک
دالر امریکایی محکوم علیه از جانب ریاست امنیت ملی هئیت تعیین می گردد که هیئت مبلغ فوق الذکر را 

) مورخ ٥٥٢٧امنیت ملی ذریعه مکتوب (٢٤١برایش تسلیم داده ولی واسطه نقلیه طبق معلومات ریاست 
ی تحول داده شده  و متضرر طی عریضه عنوانی ریاست عمومی به ریاست تخنیک امنیت مل٢٥/٦/١٣٩٩

) امنیت ملی برایم میگوید ٢٤١ارنوالی کنترول مراقبت عارض و شکایت درج نموده که کارمند ریاست (
) دالر امریکایی بدهید تا موتر و اجناس باقی مانده تانرا برایت تسلیم نمایم که بالثر عریضه ١٠٠٠٠که مبلغ (

ن داخل اقدام شده و بعد از ترتیب پالن ، ده هزار دالر امریکایی نشانی شد و به دسترس شاکی عارض موظفی
قرار داده شده و کارمند امنیت ملی در قاضی پالزا  واقع ناحیه نهم شهر کابل مبلغ ده هزار دالر امریکایی را 

ب کارمند دریافت و متهم به از نزدش تسلیم شده همزمان از جانب هیئت موظف گرفتار و وجه متذکره از جی
ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد. قضیه محول  محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری 

خویش به حضور داشت طرفین قضیه و ٢٦/٨/١٣٩٩والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
در قضیه اخذ رشوت مبلغ ده هزار دالر امریکایی وکیل مدافع متفقآ مدیر زون ششم ریاست امنیت ملی را 

) کود جزا و با ٣٨٥) ماده (١) و فقره (٣٧٥) ماده (٢) و فقره (٣٧١) ماده (١) فقره (٥طبق حکم بند (
) کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سه سال حبس تنفیذی و ٢١٤و ٢١٣رعایت مواد (

اما قضیه نسبت عدم فصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده است .جزای نقدی معادل وجه رشوت و ان
قناعت طرفین قضیه محول محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه 

خویش به اتفاق آرا در حال حضور داشت طرفین قضیه طبق حکم ماده ٥/٢/١٤٠٠در جلسه قضایی مورخ 
محکمه ابتدائیه رسیدگی به ٢٦/٨/١٣٩٩یل و صالحیت قوه قضائیه فیصله  صادره مورخ ) قانون تشک٥٤(

جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل را مورد تائید قرار داده است. 
 جرايم ناشي از هبوالیات در راستای رسیدگی دیوانهای  امنیت عامه محاکمفعاليتهاي قضائيگزارش

فساد اداري
گزارش

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري وابتدائیه شهری والیات در راستایاستینافهای امنیت عامه محاکم دیوان
مورد ١٤٠٠طی ماه حمل و ثور سال ) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را ٥١تعداد (به 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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سوء استفاده  از صالحیت به اتهام رنف) ٩٤در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد
وظیفوی ،  اخذ رشوت ،اخاذی غیرقانوی، اختالس ، تزویر،  خشونت علیه موظف خدمات عامـه و عـدم   

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  ٣٨رعایت احکام قانون و مقررات  گرفتار و از این تعداد (
محكـوم  قـرار ذیـل   به مجازات هاي مختلف حبس ه وگرفتمورد محاكمه قرار ) تن ٥٦حاصل  و (برائت
.نده اگرديد

 نفر.٢٧الی یکسال سه ماهحبس
نفر.١٣حبس یکسال الی پنچ سال
نفر٢حبس پنج سال الی شانزده سال .
نفر ١٤محکومین جرایم  نقدی .
دالر آمریکائی)١٤٦٠٣$(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

مبارزه با جرایم ناشی والیات درراستای اجراآت دیوان های امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٦جدول شماره (
ز فساد اداری ا

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقد

ی

٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

سال حبس

سه ماه سه ماه الی 
ک سال حبس

ی

٧٦٩$ ١ ١ ١ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

١ دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 
والیت بادغیس از 

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠٢الی  ٢ ٤ ٤ ٢ اختالس ٢

٧١$ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت  ٣

منیت عامه دیوان ا
محکمه  استیناف  

نیمروز از والیت
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 

٧٦٩$ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ حیازت پول 
جعلی و سالح  ٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

هرات  از والیت
١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٢/٣/١٤٠٠الی 

٢
١ ٣ ٣ ٣ تزویر  ٥

٢ ٢ ٢ ٢ تمرد از حکم  ٦

١ ١ ١ عدم رعایت 
قانون و مقررات  ٧

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٧٣١٧٣

٤١٠٢$ ٢ ٢ ٢ ١ اخذ رشوت  ٨
دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه شهری 
دایکندی   از والیت 
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

$٣١/٢/١٤٠٠٣٨٤الی  ١ ١ ١ ١ عدم رعایت 
احکام قانون  ٩

١١ ١١ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

١٠ امنیت عامه دیوان
محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بدخشان از 

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠١الی  ١ ١ اختالس  ١١

٣٢٠$ ١ ١ ١ ٢ ١ اخذ رشوت ١٢

١٤١٩$ ١ ١ ٢ ٢ ١ اختالس ١٣

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  
والیت بدخشان از 

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠الی 

٢ ٢ ١
وء استفاده از س

صالحیت 
وظیفوی

١٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت هلمند از تاریخ 
الیر ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠
٦٤١$ ١ ١ ١ ١ تزویر ١٧ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بلخ  از تاریخ 

الی ٢٦/١/١٤٠٠
٢٦/٢/١٤٠٠

٢ ٢ ٢ ١ اخاذی  های 
غیر قانونی ١٨

١٢٨$ ١ ١ ١ ٢ ٢ اخذ رشوت  ١٩

٣ ٣ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

والیت بلخ  از تاریخ 
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠
٣ ٣ ٣ ١ اخذ رشوت

١ ١ ٢ ٢ ٢ تزویر

٩١٦$ ٢ ٢ ٢ ٢
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

١٩
امنیت عامه دیوان

محکمه ابتدائیه شهری 
والیت کندز از تاریخ 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠٨٩٧$ ١ ١ ٢ ٢ ١ مطالبه رشوت ٢٠

٩٧٤$ ١ ١ ١ ١
خشونت موظف 

عامه علیه 
شخص

٢١

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

از تاریخ سرپل والیت 
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠

١٧٦$ ١ ١ ١ ٢ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

٢٢

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

از پکتیکا  والیت 
٣/١/١٤٠٠تاریخ 

٣١/١/١٤٠٠الی 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٧٤

١ ١ ١ ٢ ١ اختالس ٢٣

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

از پکتیکا  والیت 
٣/١/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 

٤١٠$ ١ ١ ١ ١ عدم رعایت 
قانون ٢٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

میدان وردک والیت 
از تاریخ 
الی ٣/١/١٤٠٠

٣١/١/١٤٠٠

٢ ٢ ٩ ١١ ٣ اختالس ٢٥

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

از تاریخ پکتیا  والیت 
الی ٣/١/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠

١ ١ ١ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

٢٦ دیوان امنیت عامه
محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بغالن از تاریخ 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

١٢٨$ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ اخذ رشوت ٢٧

٢ ٢ ٢ ٢ اختالس ٢٨

١ ١ ١ ١ اخاذی های غیر 
قانونی ٢٩ دیوان امنیت عامه 

محکمه استیناف 
والیت بغالن از تاریخ 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

٨٣٣$ ١ ١ ١ ١ م رعایت عد
احکام قانون ٣٠

١ ١ ١ اختالس ٣١ دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

والیت پروان  از 
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 
١٦٦٦$ ٣ ١ ٤ ٣ ٧ ١ عدم رعایت 

قواعد و اوامر ٣٢

٢ ٢ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

٣٣

دیوان امنیت عامه 
استیناف محکمه 

یت پروان  از وال
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 

١ ١ ١
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

٣٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 
والیت ننگرهار از 

٣/١/١٤٠٠تاریخ 
٣١/١/١٤٠٠الی 

٣ ٣ ٣ ١ عدم رعایت 
احکام ٣٥

١ ١ ١ ١ اختالس ٣٦

١ ١ ١ ١ اخاذی های غیر 
ونیقان

٣٧

١٤٦٠٣$ ١٤ ٢ ١٣ ٢٧ ٥٦ ٣٨ ٩٤ ٥١ مجموعه

ر راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها د



١٧٥١٧٥

نمونه ای از خالصه احکام صادره محاکم :
٧/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت یکتن از کارمندان انکشاف دهات ولسوالی گذره هرات به جرم سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی 

نی بر اینکه شخصی خود را کارمند شورای به اساس اطالع اوپراتیفی منسوبین ریاست امنیت ملی هرات مب
انکشافی ولسوالی گذره که تحت اثر ریاست انکشاف دهات والیت هرات میباشد معرفی نموده و برای اهالی 
قریه گواشان که تمامی شان مهاجرین وعودت کنندگان از والیت غور میباشند وعده تاسیس  شورای انکشافی 

یس شورا مبلغ پولی را نیز مطالبه نموده که در نتیجه توسط موظفین ریاست جداگانه را می نماید و در بدل تاس
امنیت ملی هرات به ظن سوء استفاده ، تزویر و اخاذی دستگیر و قضیه محول دیوان رسیدگی به جرایم 

٧/٢/١٤٠٠امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
ه ، به اتفاق آرا متکی به دالیل فوق متهم مامور اجتماعی بخش انکشاف دهات ولسوالی بحضور طرفین قضی

کود ٤٠٣) ماده ٢و ١گذره هرات را در خصوص اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی مطابق فقرات (
جزا به مدت یکسال وشش ماه حبس تنفیذی ، انفصال از وظیفه و طرد از مسلک محکوم به مجازات نموده

است .
١/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت آمر حوزه دوم امنیتی پولیس والیت هرات به جرم اخذ رشوت 
افسر ارتباطی قوماندانی امنیه والیت هرات اطالعی را به شرح ذیل عنوانی مدیریت عمومی امنیت داخلی 

ا نموده که مدتی قبل قوماندانی امنیه والیت هرات نگاشته: یکتن به حوزه دوم امنیتی پولیس عارض و ادع
هنگام اخذ پاسپورت شخصی با من فریبکاری نمود . ولی جرم علیه شخص ثابت نگردیده تنها یک ادعا بی 
بنیاد بود دوسیه شان به آمریت حوزه دوم امنیتی پولیس میباشد این در حالیست که آمر حوزه دوم امنیتی در 

اری یک پایه تلویزون ال سی دی به شعبه خود و بدل از بین بردن و حل وفصل دوسیه شان خواهان خرید
افغانی پول نقد شده که به تاسی از اطالع پالن دستگیری در حضور داشت موظفین ٦٥٠٠پرداخت مبلغ 

مربوط ترتیب و متهم حین اخذ تلویزون و پول از قبل نشانی شده بالفعل دستگیر و به ارگانهای عدلی و 
یوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات شده و محکمه در قضایی معرفی میگردد. قضیه محول د

) افغانی ٦٥٠٠متهم آمر حوزه دوم امنیتی پولیس را در خصوص اخذ مبلغ (١/٢/١٤٠٠جلسه قضایی مورخ 
) افغانی قیمت گذاری گردیده بطور رشوت مطابق جزء ١٠١٠٠و یک پایه تلویزون ال سی دی که مبلغ (

) کود ٣٨٥) ماده (١) و فقره (٣٧٥) ماده (٢) کود جزا با در نظر داشت فقره (٣٧١ه () ماد١) فقره (٢(
) کود مذکور به مدت ششماه ٢١٥) ماده (١) و فقره (٢١٣) ماده (٢) فقره (٧متذکره و با رعایت بند (

وم ) افغانی جزای نقدی معادل و جه رشوت محک١٦٦٠٠حبس تنفیذی ، انفصال از وظیفه  و پرداخت مبلغ (
به مجازات نموده است.

١/٩/١٤٠٠حکم مورخ 
محکومیت مدیر عمومی پارکهای صنعتی والیت بلخ به جرم اخذ رشوت 

شخصی میخواست که  زمین خود را برای شرکت تولیدی مواد غذایی واگذار نماید و جهت واگذاری زمین 
صنعتی واگذاری صورت به ریاست صنعت و تجارت مراجعه مینماید ودر حضور مدیر عمومی پارکهای 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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میگیرد و اوراق مربوطه زمین فوق را جهت ثبت و قید به اسم شرکت به دسترس مدیر عمومی پارکهای 
صنعتی قرار میدهد که مدیر پارکهای صنعتی اجرای کار واگذاری را معطل نموده و بالخره از وکیل شرکت 

شرکت موضوع را با اداره کنترول مراقبت مبلغ پنج هزار دالر امریکایی مطالبه رشوت می نماید که وکیل
قضایی لوی ارنوالی در جریان گذاشته که بعد از عریضه عارض متهم دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی 
معرفی میگردد . قضیه به دیوان امنیت عامه شهری والیت بلخ ارسال و محکمه در جلسه قضایی مورخ 

ضیه متهم مدیر عمومی پارکهای صنعتی والیت بلخ را در خویش به حضور داشت طرفین ق٢٩/١٠/١٣٩٩
کود جزا و با در نظر داشت ٣٧١) ماده ١فقره (٥قضیه اخذ رشوت مبلغ پنج هزار دالر امریکایی طبق بند 

کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سه سال ٢١٤ماده ٤و فقره ٢١٣ماده ٨و ٧فقرات 
کود مذکور مکلف به پرداخت معادل وجه رشوت محکوم به جزا نموده ٣٨٥به ماده حبس تنفیذی و متکی 

است. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم و ارنوال قضیه به دیوان رسیدگی بجرایم امنیت عامه محکمه 
) قانون تشکیل و ٥٤متکی به حکم ماده (١/٩/١٤٠٠استیناف راجع  و محکمه  در جلسه قضایی مورخ 

ه قضائیه به اتفاق آرا حکم دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت صالحیت قو
) ماده ١فقره (٥بلخ را تخفیفـآ تعدیل و متهم را در قضیه اخذ رشوت مبلغ پنج هزار دالر امریکایی طبق بند 

ود مذکور از ابتدای ک٢١٤ماده ٤و فقره ٢١٣ماده ٨و ٧) کود جزا و با در نظر داشت فقرات ٣٧١(
کود مذکور ٣٨٥ایام نظارت و توقیفی به مدت دو سال حبس تنفیذی محکوم به جزا و نیز متکی به ماده 

هزار دالر امریکایی می نماید.٥٠٠٠مکلف به پراخت معادل وجه رشوت مبلغ 
مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه ب: 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ه اختصاصی دائیابتهگزارش اجراآت قضائی محکمالف: 
گزارش ١.

) ٦٢) تعداد (٣١/٢/١٤٠٠الی ١/٢/١٤٠٠(مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ همحكمۀ ابتدائي
صادر های الزم دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 

گرفتار شده و از به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدرنفر) ٧٧ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (. دره استنمود
) نفر مورد محاکمه قرار ٧٣) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و ((٤این تعداد 

گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند. 
نفر٢الی یکسالحبس سه ماه.
 نفر١٩سال  ٥سال الی ١حبس.
 نفر٤١سال ١٦سال الی ٥حبس.
 نفر.٦سال ٢٠سال الی ١٦حبس
 نفر.٥سال ٣٠سال الی ٢٠حبس
 مواد مخدر کیلوگرام) ٣٨٠٥،٤٦(مقدار حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر
.استشدهانواع مواد مخدر نیز صادر لیتر ) ٨٥٠(و

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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مبارزه با مسکرات و مواد مخدراختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٤٠٠سال ثور در ماه

تصمیم قضائی مقدار مواد

تعداد قضیه

نوع قضیه

تعداد محکومین  به حبس تنفیذیشماره
تعداد 

محکومین
تعداد بری 

الذمه تعداد متهم

س٣٠-٢٠
ال حبس

٢٠-١٦
سال حبس

١٦-٥
سال حبس

٥-١
سال حبس

سه ماه الی 
یکسال

١٥ ٤ ١٩ ١٩ ٦٧،٠٥ ١٦ مت امفتامین ١

٥ ٢ ١٣ ٩ ٢٩ ٤ ٣٣ ١٦٥،٢٢ ٢٦ هیروئین ٢

٤ ٤ ٤ ٢٨٨ ٣ مورفین ٣

٧ ٤ ١ ١٢ ١٢ ٥٧٧،٨٩ ٩ تریاک ٤

٣ ١ ٤ ٤ ٣٠٦،٧ ٤ چرس ٥

١ ١ ١ ٤١٠ ١ بنگدانه ٦

٢ ٢ ٢ ١٩٩٠،٦٠ ١ مواد کیمیاوی ٧

١ ١ ١ ٨٥٠LT ١ مشروبات الکولی ٨

١ ١ ١ ١ اتفاق در جنایت ٩
٥ ٦ ٤١ ١٩ ٢ ٧٣ ٤ ٧٧ ٣٨٠٥,٤٦ ٦٢ مجموعه

مسکرات وموادمخدر.صادره محکمۀ اختصاصی ابتدائیه رسیدگی به قضایای حکمخالصه. ٢
٢٠/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

کیلو گرام تریاک ٥,١٣پنج سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
جابجـا  یکمقدار موادمخدر را بطور ماهرانه در یکعراده مـوتر  صی قرار اطالعات کشفی مبنی بر اینکه شخ

کشفی قطعه خاص کندز تحت انکارمندکه از طرف، دهدبه والیت کندز انتقال انرا نموده و پالن دارد که
در حال فـرار  متهم مرکز شهر کندز محاصره و در نتیجه ٥ناحیه درباالخرهو قرار گرفتهتعقیب اوپراتیفی 

جابجا نموده بودند گرفتـار و  اخل موتر )کیلوگرام تریاک که در د٥,١٣(و شرکای جرمی اش نیز با مقدار
قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  گردیده محکمه در جلسه قضائی 

به اتفاق آرا به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه سه تن متهمین را  در اتهـام  ٢٠/٢/١٤٠٠علنی مورخ   
٣٠٤ماده ١فقره ٦ابتداء ایام نظارت و توقیفی وفق هدایت بند کیلوگرام تریاک از٥٠٠,١٣انتقال مقدار 

پنج سال حبس تنفیذی محکـوم بمجـازات   -کود جزا هر واحد بمدت پنج ٢١٤و ٢١٣و رعایت مواد 
افغانی پول بدست امده ویک پایـه  ١٤٥٠٠نموده و همچنان پنج  سیت مبائیل معه سیمکارتهای آن و مبلغ 

کود جزا موتر حامل مـواد  ٣٠٨نون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و طبق ماده قا٣٢ترازو  طبق ماده 
قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به محـو مقـدار   ١٩مخدر قابل مصادره پنداشته شد و طبق ماده 

کیلوگرام تریاک بدست آمده نیز اصدار حکم گردیده  است.٥,١٣

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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١١/٢/١٤٠٠حکم مورخ 
کیلو گرام چرس ١٦٠به اتهام قاچاق مقدار ده سال حبس 
) کیلو گرام چرس را در موتر خود به طور ماهرانه جاسازی و میخواست آن را به ولسوالی ١٦٠یکتن مقدار (

بهغنی خیل والیت ننگرهار انتقال دهد،  که در چک پاینت از طرف موظفین مربوط توقف و متهم دستگیر و 
میگردد. قضیه به  محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مـواد  ارگانهای عدلی وقضایی معرفی 

هـ ش به اتفاق آرا و بحضـور داشـت   ١١/٢/١٤٠٠مخدر راجع شده محکمه در جلسه قضایی مورخ  
) فقره ٧) کیلوگرام چرس وفق صراحت بند (١٦٠طرفین حقیقی قضیه متهم را  در قبال اتهام قاچاق مقدار (

کود جزا به مدت (ده سال) حبس تنفیذی محکوم بمجازات نموده. هکذا یک سیت مبائیل ) ٣٠٥) ماده (١(
) قانون مبارزه علیه مسکرات و مـواد  ٣٢با دو عدد سیم کارت و یکعدد میموری کارت طبق هدایت ماده (

مخدر قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به محو مواد١٩مخدر قابل مصادره پنداشته شده و طبق ماده
است. گردیدهبدست امده نیز اصدار حکم 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
. گزارش١

) ٨٨) تعداد (٣١/٢/١٤٠٠الی ١/٢/١٤٠٠(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
صادر های الزم د رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مور

گرفتار شده و به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدرنفر) ١١٨نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (
رار ) نفر مورد محاکمه ق١١٢) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (٦از این تعداد (

گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند.
 نفر٤٤حبس یکسال الی پنج سال.
  نفر٥٠سال ١٦سال الی  ٥حبس.
 نفر٧سال ٢٠سال الی  ١٦حبس.
 نفر١١سال٣٠سال الی  ٢٠حبس.
 اد مخدر موکیلوگرام) ١٤٤٨٧،٣١(مقدار حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر
.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر لیتر )٥١٧٣و(
دالر آمریکائی) ٣٨٤٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راستای
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مخدر طی مبارزه با مسکرات و مواد اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (
١٤٠٠ماه ثور 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد ق
ضیه

نوع قضیه
شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی

تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

٢٠تعداد متهم
-

سال حبس٣٠

١٦
-

٢٠
حبسسال  ٥ -
سال حبس١٦ ١ -
سال حبس٥

سه ماه الی 
یکسال 

٤ ١ ٢٩ ١٥ ٤٩ ١٦٦٦ ٤ ٥٣ ٢٤٥،٤٧ ٣٨ مت امفتامین ١
٣ ١ ٩ ١٨ ٣١ ١٠٢٥ ١ ٣٢ ٢٧٣،٢٨ ٢١ هیروئین ٢
١ ٢ ٦ ٩ ٢٥٦ ٩ ١٦١٦،٨٥ ٩ چرس ٣
٣ ٢ ١ ٦ ٣٨٤ ١ ٧ ١٦٣،٣٩ ٧ مورفین ٤

١ ٧ ٨ ٨ ١٨٦،٣٣ ٦ تریاک ٥

٢ ٤ ٦ ٢٥٦ ٦ ١٢٠٠٠ ٤ بنگدانه  ٦
١ ١ ١ ١،٩٩ ١ کافین  ٧

١ ١ ٢ ٢٥٦ ٢ ٥١٧٣LT ٢ مشروبات 
ی الکول ٨

١١ ٧ ٥٠ ٤٤ ١١٢ ٣٨٤٣ ٦ ١١٨ ١٤٤٨٧,٣١ ٨٨ مجموعه
.مسکرات وموادمخدررسیدگی قضایای استینافاختصاصی محکمۀحکم صادره خالصه : ٢

٧/٢/١٤٠٠حکم مورخ 
لیتر ٢٥٥کیلو گرام تریاک و ١٠١،٥کیلو گرام مورفین ، ٤١،٢٥سی سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

د استیک انهایداری
به اساس اطالع آمریت عمومی اطالعات و تحقیقات مبنی اینکه شخصی در قضیه قاچاق مواد مخدر دست 
داشته  و نزدیک هوتل در ولسوالی کشم حضور دارد که با کسب اطالع آمریت کشف مبارزه با مواد مخدر 

فتاری متهم  نمیگردند و ولسوالی کشم با هئیت گرفتاری به ساحه اعزام میشود اما در ان هنگام موفق به گر
از آن زمان به بعد متهم  تحت تعقیب کشفی و اوپراتیفی قرار داشت. منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر 
بدخشان موظف در پوسته پل بیگم در مسیر سرک عمومی چک پاینت افراز نمودند موتر حامل هدف به 

معرفی و قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با مواد ساحه رسیده  و متهم گرفتار به ارگانهای عدلی وقضایی 
بحضور طرفین قضیه به اتفاق آرا ١٠/١/١٤٠٠مخدر و مسکرات میگردد. محکمه در جلسه قضایی مورخ  

) ماده ٢و١) فقره (٥) لیتر استیک انهایدارید طبق بند (٢٥٥متکی به دالیل متهم  را در ارتباط قاچاق مقدار (
کود جزا بمدت ده سال حبس تنفیذی و ١٧ا مواد مخدر و مسکرات و با رعایت ماده ) قانون مبارزه ب٤٧(

قانون مبارزه با مواد مخدر و مسگرات با ٤٢ماده ١فقره ٥) کیلو گرام مورفین طبق بند ٤,٢٥٠در مقدار (
مواد ) کیلو گرام مورفین طبق ٤٨کود مذکور بمدت شانزده سال حبس تنفیذی و در مقدار (١٧رعایت ماده 

ماده ١فقره ٥) کیلو گرام مورفین طبق بند ٢٠و١٧مذکور بمدت بیست سال حبس تنفیذی و در مقادیر (
) کیلو گرام تریاک ١٠١,٥) کود جزا بمدت سی سال حبس تنفیذی و در مقدار (٦٠با رعایت ماده (٣٠٢

ت و چهار سال حبس ) کود مذکور بمدت بیس٦٠و١٧) و با رعایت ماده (٣٠٤) ماده (١فقره (٦طبق بند 
) سال حبس ٣٠) کود مذکور به تنفیذ شدید ترین جزا که مدت (٧٣تنفیذی محکوم نموده که  طبق ماده (

تنفیذی میباشد اصدار حکم شده است و در مورد محو مواد مخدر بدست آمده قبالً تصمیم اتخاذ گردیده.اما 
اف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه اختصاصی استین

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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به اتفاق آراء در حال حضور داشت ٧/٢/١٤٠٠مسکرات  گردیده محکمه در جلسه علنی قضائی مورخ 
) قانون مبارزه علیه مواد ١٧) ماده (٢) قانون اجراات جزائی فقره (٢٦٧حقیقی طرفین قضیه متکی به ماده (

ائید نموده است. مخدر و مسکرات فیصله محکمه ابتدائیه را ت
١٥/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

کیلو گرام مورفین ٣٠سی سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
به اساس موجودیت اطالع قبلی اداره اطالعات و تحقیقات مبنی بر اینکه قبالً یکتن  به اتهام قاچاق مواد 

قضیه  فوق الذکر شخص  مخدر نوع  مورفین از والیت بغالن بالفعل گرفتار  گردیده بود که در خصوص 
دیگری نیز دخالت داشت که باالثر اطالع قبلی متهم اصلی شناسایی و بعداً در ساحه پل بیگم والیت بدخشان 
دستگیر میگردد.  متهم به ارگانهای عدلی وقضایی  معرفی و قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر و 

به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه ٢٣/١/١٤٠٠مورخ مسکرات راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی 
کود جزا ٣٠٢ماده ١فقره ٥کیلو گرام مورفین طبق بند ٢٥به اتفاق آرا متهم را در اتهام قاچاق مقدار 

کود جزا از ابتدا ایام نظارت و توقیفی به مدت سی سال حبس تنفیذی و در اتهام قاچاق ٦٠رعایت ماده 
کود جزا به مدت ٦٠کود جزا با رعایت ماده ٣٠٢ماده ١فقره ٥ین طبق بند کیلو گرام مورف٥مقدار 

ماده ١فقره ٥کیلو گرام مورفین طبق بند ١٠نزده سال و شش ماه حبس تنفیذی و در اتهام قاچاق مقدار 
کود جزا به مدت بیست و هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی و در ٦٠کود جزا با رعایت  ماده ٣٠٢

کود جزا بارعایت ماده ٣٠٣ماده ١فقره ٦لیتر تیزاب استیک انهایدراید طبق بند ٣٠چاق مقدار اتهام قا
کود جزا به ٧٣کود جزا به مدت بیست و چهار سال حبس تنفیذی محکوم نموده که  با رعایت ماده ٦٠

تنفیذ است و تنفیذی جزای شدید که عبارت از مدت سی سال حبس تنفیذی می شود باالیش  قابل تطبیق  و
افغانی قابل ٥٠٠قانون علیه مواد مخدر یک سیت موبائیل معه سیم کارت های آن و مبلغ ٣٢طبق ماده 

مصادره پنداشته شده و در خصوص محو مواد مخدر بدست آمده نیز تصمیم اتخاذ گردیده است . اما قضیه 
به جرایم مواد مخدر و مسکرات نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی 

به اتفاق آرا در حال حضور داشت حقیقی طرفین ١٥/٢/١٤٠٠گردیده و محکمه  در جلسه قضایی مورخ 
) مبارزه علیه مواد مخدر فیصله محکمه ١٧) ماده ٢) قانون اجراات جزایی فقره (٢٦٧قضیه متکی به ماده (

ابتدائیه را مورد تائید قرار داده است.
عالیتهای قضایی دیوانها امنیت عامه محاکم والیت در راستای رسیدگی به جرایم فگزارش

مسکرات و مواد مخدر 
. گزارش١

مبارزه عليه مسكرات و مواد و ابتدائیه شهری در راستای استینافدیوانهای امنیت عامه محاکم 
ورد رسيدگي قضائي قرار داده مواد مخدر را مقاچاق مربوط به جرمی ) دوسيۀ ٦٣تعداد (به والیات مخدر

گرفتار شده و از این به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدرنفر) ٧٦در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و ٧٤) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (٢تعداد (

ذیل محکوم گردیده اند.به مجازات های مختلف حبس قرار 
 نفر.٢٤سه ماه الی یکسالحبس
 نفر٣٧سال حبس یکسال الی پنج.

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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 نفر.١٠حبس پنج سال الی شانزده سال
نفر.٣محکومین جرایم نقدی
 مواد مخدر و ) کیلوگرام٥٨٧،٨٢مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر شده است.ر انواع مواد مخدر نیز صادلیتر (٣)
دالر آمریکائی میشود$٩٧٢(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

مبارزه باوالیات درراستای اجراآت دیوان های امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٣جدول شماره (
مسکرات و مواد مخدرجرایم

تصمیم قضائی

مقدار مواد
تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
حکومین به حبس تنفیذیتعداد م

محکومین حزای نقدی

تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

تعداد متهم

٣٠-٢٠
حبسسال 

١٦
-٢٠

حبسسال 

٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

سه ماه الی 
یکسال

٢ ٢ ٢ ٦٨gr ٢ تریاک ١

دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه

ز تاریخ انیمروزوالیت 
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠

١ ١ ١ ٤٥٠ gr ١ چرس ٢

دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه
از بادغیسوالیت 

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠الی 

٢ ١ ٣ ٣ ٤٠٦gr ٣ هیروئین ٣
دیوان امینت عامه 

استیناف محکمه
از بدخشانوالیت 
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 

١ ١ ١ ٣،٢٦٥ ١ تریاک ٤

١ ١ ١ ٤gr ١ مت 
امفتامین ٥

١ ١ ١ ١٣gr ١ مورفین ٦

١ ١ ١ ١،٥ ١ تریاک ٧

دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهریمحکمه 
از بدخشان والیت 
١/٢/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠الی 

١ ١ ١ ٥gr ١ مت 
امفتامین ٨ دیوان امینت عامه 

استیناف محکمه
از تاریخ هلمندوالیت 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

١ ١ ١ ٩٩٠gr ١
چرس

٩

١ ١ ١ ٥٠٠gr ١ چرس ١٠

دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهری محکمه
از تاریخ کندزوالیت 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠
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١٨٢
٢

٢ ٢ ١٧،٣ ٢ چرس ١١
دیوان امینت عامه 

استیناف محکمه
از پنچشیرالیت و

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠الی 

١ ١ ١ ٢ ٤٧ gr ١ هیروئین ١٢ دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه

از تاریخ سرپل والیت 
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠١ ١ ١ ١٢٠gr ١ چرس ١٣

١ ١ ١ ١،٠٨ ١
هیروئین ، 

مت 
امفتامین و 

تریاک
١٢

دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهری کمهمح

از تاریخ سرپل والیت 
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠

٢ ١ ١ ٤ ٧٦ ٤ ٨,٥٠٠ ٤ چرس ١٣
دیوان امینت عامه 

محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بغالن از تاریخ 

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

١ ١ ١ ٤gr ١ هیروئین ١٤

١ ١ ١ ١٠gr ١ شیشه ١٥
١ ١ ٦٤ ١ ٣Lt ٣ مشروبات 

الکولی
١٦

٤ ٢ ٦ ٦ ٢١,٣ ٤ چرس ١٧
دیوان امینت عامه 

استیناف محکمه 
والیت بغالن 

الی ١/٢/١٤٠٠
١٤٠٠/٢/٣١

١ ١ ٢ ٢ ٩gr ٢ هیروئین ١٨

٢ ١ ٣ ٣ ٢,٤ ٣ مت 
امفتامین ١٩ دیوان امینت عامه 

استیناف محکمه 
والیت پکتیکا 

الی ١/٢/١٤٠٠
١٤٠٠/٢/٣١

١ ١ ٢ ٣٨٤ ٢ ٦٩٦gr ٢ چرس
٢٠

١ ١ ١ ٣gr ١ هیروئین ٢١

١٢ ٧ ١٩ ١٩ ١٦٥,٥٤ ١٦ چرس ٢٢ دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه 
ننگرهار والیت 

الی ٣/١/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

٢ ٢ ٢ ٤gr ٢ هیروئین ٢٣

٣ ٣ ١ ٤ ١ ٤ مت 
امفتامین

٢٤

١٠ ١ ١١ ٤٤٨ ١١ ٣٥٨,٥ ٢ چرس ٢٥

دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه 
پکتیا  والیت 

الی ٣/١/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

١٠ ٣٧ ٢٤ ٣ ٧٤ ٩٧٢$ ٢ ٧٦ ٥٨٧,٨٢ ٦٣ مجموعه

با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه 



١٨٣١٨٣

نمونه ای از خالصه احکام صادره محاکم :
٥/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

گرام چرس ٩٩٠دو سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
ر امنیت ملی یکتن در دوکان خود مواد مخدر را بفروش میرساند که توسط نیروهای امنیت ملی به اساس راپو

گرام چرس از دوکان بدست می آید  و متهمین ٩٩٠دوکان شخص مورد تالشی قرار گرفته و در نتیجه 
هلمند گرفتار و دوسیه شان به ارگانهای عدلی وقضایی راجع و قضیه محول محکمه ابتدائیه شهری والیت 

خویش به حضور داشت طرفین قضیه متهم را در ٢٣/١٢/١٣٩٩گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
کود جزا بری الذمه ٥گرام چرس نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده ٩٩٠خصوص قاچاق مقدار 

کود جزا ٣٠٥ماده ١فقره ٤گرام چرس طبق بند ٩٩٠دانسته و متهم دیگر را در خصوص قضیه قاچاق 
ماده ١بمدت یک سال و یک روز حبس تنفیذی و در خصوص فروش مواد مخدر باالی معتادین طبق فقره 

کود جزا بمدت یکسال و یکروز حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده و هر دو جزا که مدت ٣١١
ون مبارزه با مواد قان٣٢دوسال و دو روز حبس تنفیذی میشود باالیش قابل تطبیق بوده و نیز  طبق ماده 

مخدر مواد بدست مصادره گردیده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت ارنوال موظف قضیه به دیوان امنیت 
بحضور ٥/٢/١٤٠٠عامه محکمه استیناف والیت هلمند راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

قانون اجراات جزایی ٢٦٧ماده ١داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متکی به دالیل  مطروحه فوق طبق فقره 
فیصله دیوان امنیت عامه محکمه استیناف را مورد تائید قرار داده است .

١٩/٢/١٤٠٠حکم مورخ 
کیلو گرام چرس ١٧چهار سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

بل کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس را به والیت کا١٧پرسونل آمریت امنیت ملی شخصی را که میخواست 
محول محکمه ابتدائیه بعد از تکمیل تحقیقاتالفعل گرفتار و قضیه تقال دهد در ساحه سالنگ شمالی باان

خویش به اتفاق آرا متهم را در ١١/١/١٤٠٠شهری والیت بغالن گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
کود جزا به مدت ٣٠٥ماده١فقره ٦) کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس وفق بند ١٧قضیه قاچاق مقدار (

شش سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین قضیه محول دیوان 
خویش به ١٩/٢/١٤٠٠امنیت عامه محکمه استیناف والیت بغالن گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

شکیل و صالحیت قوه قضائیه و طبق ماده  قانون ت٥٤اتفاق آرا متکی به دالیل فوق الذکر طبق هدایت ماده 
قانون اجراات جزایی فیصله محکمه ابتدائیه شهری را تخفیفآ تعدیل و استینافآ متهم را به اتهام قاچاق ٢٦٧

فقره ١٢و ٧کود جزا با رعایت بند های ٣٠٥ماده ١فقره ٦) کیلو گرام چرس طبق حکم بند ١٧مقدار (
کود مذکور بمدت چهار سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده ٢١٤ماده ٤و بند ٢١٣ماده ٢

است.
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