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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
٢/٣/١٤٠٠مؤرخ ) ٥٠٧- ٤٤٣متحدالمال شماره (

داراالنشاء شورای عالی:
ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ریاست محترم عمـومی منـابع بشـری سـتره محکمـه      

) مـؤرخ  ١٠٩کـی قـوۀ قضـائیه را طـی نامـه (     طرزالعمل اجـراآت مـأمورین خـدمات مل   
غرض تصویب شورایعالی ستره محکمه ارسال نموده اند.١٧/١/١٤٠٠

مقام محتـرم شـورایعالی مطـرح گردیـد طـی      ١٧/١/١٤٠٠حینیکه موضوع در جلسه مؤرخ 
) هدایت ذیل صدور یافت:١٥٧تصویب شماره (

) ماده ٢٥یه بداخل شش فصل و (((طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی قوۀ قضائ
تصویب است جهت تعمیم به تمام محاکم متحدالمال گردد.))

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محـاکم اسـتیناف والیـات اخبـار و یـک      
) ورق در ضـمیمه ارسـال اسـت، البتـه     ٢٩نقل طرزالعمل متذکره بعد از نشانی شد در ظـرف( 

ویش تکثیـر نمـوده تـا عندالضـرورت مطـابق آن اجـراآت مقتضـی و        آنرا به مراجع ذیربط خ
.)به نشر رسیده استقانونی بعمل آرند. ( متن طرزالعمل در شماره ماه جوزاء مجله قضاء 

٢٣/٣/١٤٠٠مؤرخ ) ٥٨٢- ٥٠٨متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:

ی تدقیق و مطالعـات، محتـوای   ریاست محترم عموم٥/١/١٤٠٠) مورخ ٨((باالثر نامه شماره (
استهدائیه محکمه استیناف والیت کابل و نظر تدقیقی  پیرامون آن ذیالً مواصلت ورزیده است:

ـ    بال دارد کـه  ـ(( اکثراً قضایای فساد اداری بر عالوه جزای بدنی مجازات نقـدی را نیـز در ق
یـذ ولـی تنفیـذ جـزای     در بعضی مواقع جزای بدنی مندرج فیصله های محاکم باالی متهمین تنف

نقدی بنابر معاذیر اقتصادی متهمین امکان پذیر نمـی باشـد، در همچـو قضـایا حینیکـه دیـوان       
رسیده گی به جرایم فساد اداری استیناف باالثر عریضـه مسـتأنف اوراق قضـیه را از ـارنوالی     

) ٣٠٧ه (مطالبه مینماید ارنوالی مربوط به دلیل اینکه حکم محکمـه ابتدائیـه طبـق حکـم مـاد     
قانون اجراأت جزائی بگونه کامل تطبیق نگردیده از ارسال دوسیه هـا ابـا میورزنـد کـه باعـث      

) مـورخ  ٨٩١بی سر نوشتی مستأنف می گردد. و از نظر ایـن دیـوان طبـق مصـوبه شـماره (     
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شورای عالی مشـعر بـر اینکـه (دوام سـلب آزادی و یـا اخـذ تضـمین از        ٢٩/١٠/١٣٨٨
سپری نموده اند به دلیـل مـدیون بـودن از دولـت و یـا اشـخاص       محبوسین که حبس خود را 

جواز ندارد.) بهتر خواهد بود تا ـارنوالی مربـوط در خصـوص همچـو قضـایا اوراق قضـیه       
مستأنف را غرض غور استینافی به محکمه مربـوط ارسـال بدارنـد. موضـوع اسـتهداً تقـدیم       

است، هدایت مقام عالی واجب التعمیل خواهد بود))
ظر تدقیقی: دیوان جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کابل متـذکر شـده کـه    (( ن

ارنوالی دوسیه های متهمین را که محکوم به حبس و مجازات نقدی گردیده اند به دلیل عدم تنفیـذ  
مجازات نقدی غرض رسیده گی  استینافی به این محکمه ارسال نمی نمایند.

) قانون اجراأت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ٢٦٣) ماده (٣فقره (به نظر ما از صراحت حکم
بر می آید که رسیدگی مرحله استینافی مقید به تنفیذ مجازات حـبس  ١٥/٢/١٣٩٣)مورخ ١١٣٢(

می باشد نه موارد دیگری مانند مجازات نقدی که رسیدگی استینافی را معطل قرار دهد.
رسیدگی استینافی به محکمـه  قانون مکلف است دوسیه را جهتبناًء در چنین موارد ارنوالی طبق 

ربوط ارسال نماید.م
این بود نظر تدقیقی که فوقاً ارائه گردید.))

مقـام محتـرم   ٣١/١/١٤٠٠مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن در جلسـه مـؤرخ  
) هدایت ذیل صدور یافت:٢٨٧شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره (

یاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است جهت توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم و اداره ((نظر ر
محترم لوی ارنوالی متحدالمال گردد.))

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم اسـتیناف و مراجـع مربـوط طـور     
ده عنـدالموقع مطـابق آن   متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خـویش تعمـیم نمـو   

اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.  
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لیکنه: قضاوتوال عنایت اهللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٣٠(

فهرست:
٥.......................................................................نهېزهیخاهرموخوضروريد

٥..............................................................یوالقطعيموخوضروريد: مطلبیلوم
٧........................................یحراموالودلوېپرداتویضروردېکملتهرپه: مطلبمیدوه

اووم پرکی
یزه ېنهد ضروري موخو هر اخ

ل دی، د الندې دوو مبحثونو په میاد پرکی چې د ضروري موخو په هر اخیزه ېنه باندې مشت
لرلو سره ستاسې درانه حضور ته واندې کوم:

لومی مبحث: هغه اینې مسئلې چې ضروریاتو پورې اه لري
د ضروري موخو د ساتنې پلي کېدلدوه یم مبحث:
لې چې ضروریاتو پورې اه لريهغه اینې مسئلومی مبحث:

دا مبحث د ضروري موخو پورې د اوندو مسایلو په واندې کولو مشتمل دی، چې هغه د ضروري 
موخو قطعي والی، په هر ملت کې د ضروري موخو د پرېودلو حراموالی، د هغوي ترتیب او آیا یاد 

نه؟ه ضروریات په همدې پنه ونو ضروریاتو کې منحصر دي او ک
دا هره په الندې توه ستاسې مخ ته دم:چې

لومی مطلب: د ضروري موخو قطعي والی
امام جویني رحمه اهللا، لومی هغه وک دی چې د شرعي موخو د قطعي والي د نارې ترن یې، 
هغه یوه داسې کلي قاعده لې چې تر قیامته به حکمونه ورته راجع کېي، هغه دا اتیا ويني چې 

د مصادرو او سرچینو د پلنې، د هغې د ژمنو او قواعدو اننې، د هېله تر پایه، د هغشریعت له پ
هغې په اصولو او فصلونو کې ژوره کتنه، د هغې د فروعو او سر چينو پېژندنه، د هغې د پویوو او 

داسالمي شریعت موخې (مقاصد)
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الرو موندل او د هغې د رات کنالره او خوندونه کل، ول هغه ه دي چې د موخو بنس په 
١ن سره وال او قطعي دی.یقی

خو امام غزالي رحمه اهللا وايي: د شریعت له وضعې خه دا جوته ده چې ضروري موخې پرته له دې 
چې له اصولو خه د کوم اصل تائید او واهي ترالسه کي قطعي دي، که چې دوي د عیني 

م قطعي مصلحتونه چې دا مالوماتو او یا هغو خبرونو په ېر دي چې په تواتر سره ثابت وي، نو کو
ول اننه ولري هغه بیا په دې سره له منه نه ي او نه ورکېي، چې ولې پرې ېری شرعي 

٢أصولو واهي نه ده ورکې؟.

نو د امام غزالي رحمه هللا له آنده ضروري موخې په یو دلیل سره نه، بلکې د کتاب اهللا او سنتو خه 
حاالتو په قرینو او د نو د توپير په پرتلې سره پېژندل شوي، نو په  شمېر بې شمېره دالیلو، د 

٣واجب ده چې په قطعیت یې خبره او حکم وشي.

امام العز بن عبدالسالم رحمه اهللا بیا د هغې مصلحت له مخې چې پاملرنه ورته واجب او هغه یې په 
مفاسدو د لرې کولو په ل نفس شارع باندې نوموي داسې وايي: د مصلحتونو د السته راولو او د

کې د اسالمي شریعت د موخو له پلنې خه په وله کې داسې عقیده او پوهه السته راي چې د 
مصلحت پرېودل او مفسدې ته نېدیوالی جواز نه لري، سره له دې چې په دې اه کوم نص، 

٤ا چاره واجبوي.اجماع او انی قیاس شتون و نه لري، که چې په خپله د شارع پېژندنه د

خو امام شاطبي رحمه اهللا وايي: د فقهې أصول شکي نه بلکې قطعي دي، دا چې ولې قطعي دي؟، هغه 
وايي: یاد أصول د شریعت کلیاتو ته راجع کېي او هر هغه ه چې داسې وي هغه قطعي بلل کېي، 

٥نو دا هم قطعي دي.

إِنّا نحن نزّلْنا الذّكْر و ﴿الل کوي چې فرمايي: استدهلالج لجهغه د موخو د قطعیت لپاره په دې قول د اهللا 
ژباه: بېشکه همدا مو ذکر نازل کی او مو یې ساتونکي یوو.٦﴾إِنّا لَه لَحافظُونَ

امام شاطبي رحمه اهللا وايي: دلته له ساتنې خه موخه د کلي أصولو ساتنه ده، نه دا چې موخه دې 
١ترېنه جزئي مسایل وي.

. المقاصد عند ابـن تیميـة،   ۲۸۴هـ، ۱۴۰۵مم في التیاث الظلم، لالمام الجویني، دار الدعوة، االسکندریة، ووره! غیاث األ١
۲۴۱.

.۲۳۸شفاء الغلیل، ٢
.۴۳۱-۴۳۰-۱/۴۲۱المستصفی، ٣
.۲/۳۱۴قواعد األحکام، ٤
.۱۸-۱/۱۷الموافقات، ٥
.۹۸الحجر٦

د)داسالمي شریعت موخې (مقاص



٧٧

کله چې مو ابن عاشور رحمه اهللا ته راو ورو چې د هغه له آنده د أصول فقهې علم دومره خو
شتمن نه دی، چې اختالف کوونکي دې په خپلو دالیلو کې ورته رجوع وکي، خو د حل الره یې 
پرته له دې بل ه نه شي کېدالی چې مو دې د مقاصدو علم، د أصول فقهې علم ای ناستی کو، 

ې د پلنې او استقراء خه ثابته ده چې شرعي موخې په وله کې قطعي دي، سره له دې چې که چ
٢ينې یې ظني دي.

دوه یم مطلب: په هر ملت کې د ضروریاتو د پرېودلو حراموالی
امام غزالي رحمه اهللا دا خبره بیانوي چې د پنه ونو ضروریاتو د پرېودلو حراموالی، دا چاره 

د ملتونو خه دې کوم ملت او یا له شریعتونو ه دې کوم شریعت چې د خلکو د ناشونې کوي چې
اصالح کولو هو لري او هغه دې په یادو ضروریاتو باندې مشتمل نه وي، که چې ول شریعتونه د 

٣کفر، وژنې، زنا، غال او شرابو په حراموالي سره یوه خوله دي.

ا نسبونه ووي، میراث او خپلولي له منه وي، له امام غزالي رحمه اهللا دا هم بیانوي چې زن
همدې المله په أصل شریعت کې چې موخه یې د خلکو او ولنې اصالح وي دا د تصور و نه ده چې 

٤زنا دې هلته مباح وي.

لکه رنه چې پر مالونو باندې په غال سره تېری، د دروغو په واه سره مال د السه ورکول، د 
ند سره د امانتونو ترالسه کولو په حراموالي کې، شریعتونو لره یتیم مال خول او د دروغو په سو

٥هې جواز نه شته چې په دې اه دې اختالف وکي.

ضروري وېدل چې په هغې کې د هامام غزالي رحمه اهللا وايي: د دین له ضروریاتو خه د یو
٦ي.شریعتونو اختالف جواز و نه لري، کبیره ناه ل کې

د امام غزالي رحمه اهللا پورته وینا چې ول ملتونه او شریعتونه د پنه ونو ضروریاتو پر ساتنې باندې 
٧یوه خوله دي، امام شاطبي، آمدي او اسنوي رحمهم اهللا، تائید کې ده.

.۱/۲۲الموافقات، ١
و ما بعدها.۲۳۱اشور، مقاصد الشریعة، البن ع٢
.۱/۴۱۷المستصفی، ٣
.۴/۲۶االحیاء، ٤
خپله مخکین مرجع.٥
.۴/۲۷مخکین مرجع، ٦

. و نهایة السول شرح منهاج األصول، جمال الدین ۳/۳۴۳. االحکام في أصول األحکام، ۱/۲۰الموافقات، في أصول الشریعة، ٧
.۳/۷۴االسنوي، دار الکتب العلمیة، بیروت، 
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ه شوې، اما د امام غزالي رحمه اهللا پورته وینا، چې په هر ملت کې یادو پنه ونو ضررویاتو ته پاملرن
د الندې دوو نیوکو سره مخ شوې:

 ې، په دې مانا چې هېونو ضروریاتو ته پاملرنه ک هنیوکه: دا وینا چې هر ملت یادو پن لوم
شریعت د اصالح له غوتنې خه خالي نه دي، چې همدغه کی د اختالف ای دی، چې الزرکشي 

١ه کې.رحمه اهللا ترې په خپل کتاب (البحر المحیط) کې یادون

خو یاد اختالف له واقعي نظره نه بلکې له عقلي نظره یو اختالف دی، که که چېرته مو او تاسې د 
و کې چې مو ته یې پخواني شریعتونه بیان کي وورو په باوري توه په هغو صکتاب اهللا، په نصو

هلالج لجاهللا ت شوي او پاملرنه ورته شوې، د بېلې په توه اکې د بندانو مصلحتونه مراع
ذُن والسِّنّ بِالسِّنِّ وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النّفْس بِالنّفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ بِالْأُ﴿فرمايي:

 اصصق وحرالْجي وو، چې بېشکه ٢﴾...ۚ◌ وپر دوي باندې په تورات کې فرض ک ه: او موژبا
 او زخمونه د زخمونو په بدل د غا غا ،د غو ې، پوزه د پوزې، غوه د ستران، ستر ان د

٣کې سره برابر دي.

دوه یمه نیوکه: د امام غزالي رحمه اهللا د وینا غوتنه دا ده چې په پخوانیوو شریعتونو کې د زنا او 
داسې نه وه، که دا مشهوره قتل په ېر شراب او نور مسکرات (نشه کوونکي) هم حرام ول، خو 

ده چې شراب د اسالم په پېل کې مباح او بیا د أحد له غزا خه وروسته په درېیم کال کې حرام 
٤شول.

امام نووي رحمه د صحیح مسلم په شرحه کې وايي: د شرابو له حراموالي خه واندې، خپله شراب 
ي چې نشه کوونکي شیان همېشه او نور نشه کوونکي شیان مباح ول، خو وک چې دا خبره کو
٥حرام ول، باطله خبر ده چې هې بنس نه لري او نه چا منلې ده.

شوکاني رحمه اهللا وايي: ما په تورات او انجیل کې له ژور سوچ وروسته دا وموندله چې شراب په 
اسې نه مباح دي، سربېره پر دې ده مطلقه توه پرته له دې قید خه چې نشه راوستونکي وي او ک

تصریح هم شتون درلوده چې که د شرابو لو پسې نشه وي بیا هم مباح دي، همدا شان مې د بني 

.۵/۱۲۳البحر المحیط، ١
.۴۵المائدة/٢
د قرآنکريم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٣
.۳۶۶-۳۶۵. و ارشاد الفحول، ۵/۲۰۹البحر المحیط، ٤
.۵۴۳۶/ رقم الحدیث:۹شرح النووي علی مسلم، ٥
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اسرائيلو کتابونه هم له نظره تېر کل هلته مې هم د کوم قید په اه أصالً ه پېدا نه کل، بناًء داسې 
١ه.دعوی چې ویا ول ملتونه د شرابو په حراموالي کې یوه خوله دي، بشپه نه د

امام غزالي رحمه اهللا د پورته نیوکو په واب کې داسې وايي: ېر نشه راوستونکي په هر ملت کې 
حرام و او د ملتونو خه په کوم ملت کې هم مباح نه دي ل شوي، بلکې هغه ل مباح ل شوي 

ې چې نشه راوستونکي نه وي، هغه وايي: شراب ددې المله حرام شوي چې عقل فاسدوي، که چ
همدا عقل د دنیاوي او أخروي چارو لپاره اصل او بنس دی، نو دا جواز نه لري چې ددې چارې 
خه دې د عاقالنو عقل لرې او یا دې ترې هغه الروونکی شریعت تش پاتې وي چې موخه یې 
دنیاوي او أخروي مصلحتونو ته پاملرنه وي، بناًء هې ملت د نشه راوستونکي په حاللوالي مشتمل نه

٢دی، ولو که ینې د لو په حاللوالي چې نشه راوستونکي نه وي مشتمل دي.

هغه بل ای وايي: له شرابو خه ل که حرام دي چې کارونه یې ېرو ته مفضي کېي، چې په 
همدې قاعده یې نبیذ (د انورو، خرما او دېته ورته د نورو شیانو لې اوبه چې د نشې تر بریده نه 

س کي، چې د همدې المله په کې شریعتونو اختالف کی، خو د نشه راوستونکي له رسېي) هم قیا
٣حرمت خه یو شریعت هم تش نه دی، که چې نشه د تکلیف او بند دروازې تي.

هر چې د شرابو مباح والی د اسالم په پېل کې و هغه د اصلي اباحت پر بنس و، نه د شرعي اباحت 
اصلي برائت کوم شرعي حکم نه دی، نو له دې خه دا نه الزمېي چې پر بنس او اصلي اباحت او

د عقل فاسدوونکي شراب دې زمو په شریعت کې شرعاً مباح او بیا دې حرام شوي وي، بلکي 
٤هغوي د اصلي برائت پر بنس د نورو شیانو په ېر شراب هم کارول.

و خه اطالع ترالسه که...، که هغه کتابونیوهر هغه ه چې امام شوکاني ویلي چې ما د پخوان
کتابونه صحیح فرض کو، که چې امام شوکاني په داسې زمانه کې و چې هلته کتابونه لیکل شوي 

چې په هغې زمانه کې دې داسې ه پېدا کای شي چې نه وي لیکل شوي، خو هوو او دا هم نادره و
قرآنکریم ته راروو په هغې کې داسې کله چې مو د یادو علماوو د ویناوو له ر خه بيرته 

مومو چې تېرو امتونو ضروري چارو ته چې د هغوي له جملې خه یو يې  د عقل ساتنه ده، صنصو
رسلًا مبشّرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للنّاسِ علَى اللَّه ﴿فرمايي: هلالج لجانې پاملرنه کې، لکه چې اهللا 

.۳۶۶ارشاد الفحول، ١
، په ل تصرف سره.۱۶۴شفاء الغلیل، ٢
.۱/۴۱۷فی، المستص٣
.۱۸۷-۱۸۶. او مقاصد الشریعة و عالقتها باألدلة، ۱۰/۴۰ووره! فتح الباري، ابن حجر، ٤
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ّالر دعةٌ بّجلِ حكَانَۚ◌ سوااللَّهزِيزاعيمكلي وو چې زېری ورکوونکي ١﴾حاستازي لې ه: او موژبا
ېر هلالج لجباندې کوم دليل پاتې نه وي او اهللا هلالج لجاو وېروونکي وو، ددې لپاره چې خلکو سره په اهللا 

٢غالب او د حکمت ېتن دی.

ونکي او وېروونکي بللي او زېری د خیر خپل ول استازي زېری ورکوهلالج لجپورته آیت شریف کې اهللا 
په خبر سره او وېره له شر خه خبر ورکول دي، چې له همدې خه شراب هم شمېرل کېي، که 
چې په شرابو کې ستر فساد چې هغه د عقل خرابوالی دی شتون لري او په ورته توه د شرابو کارونه 

٣د شیانو ترمن توپیر له منه وي او ورکوي یې.

ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا تفِْسدوا في ﴿د شعیب علیه السالم په ژبه وايي: هلالج لجای کې اهللا بل
ژباه: او خلکو ته د هغوي شیان کم مه ورکوئ او په مکه کې د ٤﴾...ۚ◌ الْأَرضِ بعد إِصلَاحها 

٥هغې له اصالح خه وروسته ورانی مه کوئ...

ژباه: او په مکه کې ورانی مه ٦﴾وال تعثَوا في اَألرضِ مفِْسدين...﴿فرمايي: هلالج لجبل ای اهللا
٧کوئ.

یاد مبارک آیتونه او داسې نور په دې باندې په صراحت سره داللت کوي چې ول شریعتونه او ملتونه 
ساد دی چې خپلو خلکو ته مصلحت جلبوي او فساد ترې لرې کوي او د شرابو په مباح والي کې ف

له همدې کبله منع شوي. واهللا اعلم

.۱۶۵النساء/١
د قرآنکريم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٢
.۱۶۸المقاصد الشرعیة وأثرها في الفقه االسالمي، د: محمد علي عید العاطي، ٣
.۸۵األعراف/٤
د قرآنکريم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٥
.۶۰البقرة/٦
د قرآنکريم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٧
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تألیف: جمعی از علمای جید افغانستان 
ویراستار: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

تمسک القضات االمانیهتمسک القضات االمانیه
باب دهم

فهرست:

١١..........................................................نیجنوانیصبلیمساوتیجنابهامرانیبدر
ازدهمیباب

١٥..................................................................................واریدتیجناانیبدر
در بیان امر به جنایت و مسایل صبیان و جنین

ه مرا بکش و آن شخص او را با شمشیر بـه قتـل   : هرگاه شخصی دیگری را امر کند ک٨٨١ماده 
برساند، بر قاتل قصاص و دیت الزم نمی آید.

در قطع اطراف (قطع اعضای بدن) نیز همین حکم است که اگر شخصی دست شخص دیگری را به 
امر و اجازت وی قطع کند یا چشم وی را کور کند، هیچ نوع ضمانی بر فاعـل الزم نمـی آیـد.    

(ظهیریه)
: هرگاه شخصی دیگری را بگوید که پسر مرا بکش یا بگوید که دست پسرم را قطع کن ٨٨٢ماده 

و پسرش صغیر باشد، بر جانی قصاص الزم می آید. (واقعات الحسامه)
: هرگاه شخصی دیگری را بگوید که برادر مرا بکش در حالیکه وی وارث برادر خـود  ٨٨٣ماده 

، استحساناً از قاتل دیت گرفته میشود.باشد، و آن شخص برادرش را به قتل برساند
اگر بگوید که برادرم را شجه (مجروح) کن و آن کس برادرش را مجروح نماید، بر جـارح هـیچ   
چیزی الزم نمی آید. اگر مجنی علیه از اثر آن جراحت بمیرد، بر جارح دیـت الزم مـی گـردد.    

(ظهیریه)
مرا بکش و آن شخص پدر وی را بـه قتـل   : هرگاه شخصی دیگری را امر کند که پدر ٨٨٤ماده 

برساند، بر قاتل دیت الزم می شود و اگر بگوید که دست پدرم را قطع کن و او هـم آن را قطـع   
کند، بر جانی قصاص دست مجنی علیه الزم می آید. (واقعات الحسامه)
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به قتل : هرگاه طفلی طفل دیگری را امر کند که فالن کس را بکش و طفل آن شخص را٨٨٥ماده 
برساند، بر عاقلۀ طفل قاتل دیت الزم می گردد و آنها نمیتوانند عاقله یی طفل امر کننـده را مـورد   

مؤاخذه قرار دهند. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی طفلی را به قتل کسی امر کند و طفل آن کس را به قتل برساند، بر عاقله ٨٨٦ماده 

مفتین)یی امر دهنده، دیت الزم می گردد. (خزانۀ ال
: هرگاه شخص بالغی دیگری را به قتل کسی امر کند و او آن شخص را به قتل برسـاند،  ٨٨٧ماده 

ضمان آن بر قاتل است و بر امر کننده هیچ چیزی الزم نمی آید. (قاضیخان )
: هرگاه طفلی در دست پدرش باشد و شخصی آن طفل را از دست پدرش کش کند و از ٨٨٨ماده 

بر شخص کش کننده دیت الزم می شود و پدر طفل وارث اوست. اگر آن طفل اثر آن طفل بمیرد،
را پدرش و آن شخص هردو کش کنند و آن طفل بمیرد، درین صورت بر هردوی شان دیـت الزم  

میگردد و پدر طفل نیز وارث وی نمیباشد. (واقعات الحسامه)
، در صورتیکه طفل شیر دیگری : هرگاه مادری طفل خود را نزد پدر طفل گذاشته و برود٨٨٩ماده 

را قبول کند با آن هم پدرش دایه یی برای وی نگیرد و طفل از گرسنگی هالک شود، بر پدر طفل، 
گناه، کفاره و توبه الزم میشود، اگر طفل شیر دیگری را قبول نکند و مادرش از عادت طفل آگـاه  

باشد، پس گناه و کفاره بر مادرش میباشد. (محیط)
اگر شخصی طفلی را غصب کند و آن را در مهلکه اندازد و در نتیجه طفـل مغصـوبه   : ٨٩٠ماده 

هالک شود، دیت وی بر غاصب الزم می گردد. (قاضیخان )
: اگر طفل غصب شده را کسی دیگری غیر از غاصب به قتل برساند، پدر طفل اختیـار  ٨٩١ماده 

عاقله اش بری الذمه می شـوند  دارد که اگر خواست از قاتل قصاص بگیرد، درین صورت غاصب و
و اگر خواست از عاقلۀ غاصب ضمان (دیت) اخذ بدارد درین صورت عاقله هرچه که داده باشـند،  

میتوانند از مال قاتل بگیرند. (محیط برهانی)
: هرگاه حجام کسی را حجامت کند، یا فصاد (رگ زن) رگ کسی را بزند، یـا بـزاغ   ٨٩٢ماده 

ند و یا ختنه کننده ختنه نماید و این اعمال به اجازۀ شخصی که مورد عمل واقع (داغ کننده) داغ ک
شده است، صورت بگیرد، سپس جراحت سرایت کند و آن شخص بمیرد، ضمانی الزم نمی شـود.  

(سراجیه)
: هرگاه حجام، فصاد، بزاغ و ختان، طفلی را به اجازه ولی طفل، حجامت یا فصد یا داغ ٨٩٣ماده 

نمایند و زخم سرایت کند و موجب مرگ طفل گردد، ضمانی الزم نمیگردد. (محیط)و یا ختنه 
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: هرگاه سلطان کسی را به جبر بگوید که تو دست خود را قطع کن وگرنه ترا خـواهم  ٨٩٤ماده 
کشت، اگر آن شخص دست خود را قطع کند، بر سلطان قصاص الزم می آید.

را بکش، اگر آن شخص خود را بکشد، بر سـلطان  اگر سلطان کسی را به جبر بگوید که تو خود
قصاص و دیت الزم نمی آید. (محیط)

: هرگاه شخصی بر کسی جبر کند و به او بگوید که فالن کس را بکش یا عضـو او را  ٨٩٥ماده 
قطع کن و او هم چنان کند، قصاص بر جبر کننده الزم می آید نه بر جبر شونده. (قاضیخان )

ی شخصی را گفت که فالن کس را بکش و آن شخص مأموراً برای حفاظـت  : اگر جابر٨٩٦ماده 
جان خود، فالن کس را کشت، بر آمر دیت الزم نمی آید. (االشباه والنظایر)

: هرگاه سلطان به جبر شخصی را بگوید که فالن کس را بکش وگرنه ترا خواهم کشت ٨٩٧ماده 
تـل تعزیـر الزم مـی گـردد.     و بـر قا و او فالن کس را بکشد، درین صورت بر سلطان قصاص 

)(قاضیخان
: هرگاه سلطان شخصی را بگوید که دست فالن کس را قطع کن وگرنه تـرا خـواهم   ٨٩٨ماده 

کشت و او دست مجنی علیه را قطع کند، قصاص دست بر سلطان الزم می آید. (محیط)
ادب بزنـد و آن طفـل   : هرگاه پدر طفل خود را برای ادب بزند و یا وصی یتیم را برای٨٩٩ماده 

هالک شود، ضمان الزم می شود.
اگر معلم طفلی را بدون اذن پدر و مادرش بزند و یا شوهر زوجۀ خود را برای ادب بزنـد و آنهـا   
هالک شوند، بر پدر دیت و کفارت الزم می آید و بر معلم کفاره الزم می آید و دیـت الزم نمـی   

ی گردد. (واقعات الحسامه)گردد و بر شوهر دیت و کفارت هردو الزم م
: اگر مادر پسر خود را برای ادب بزند و پسر هالک شود، بر مادرش ضـمان الزم مـی   ٩٠٠ماده 

آید. (محیط)
: هرگاه پسر صغیری را پدر یا وصی وی برای تعلیم به معلم بسپارند و معلم او را آن قدر ٩٠١ماده 

ان آن بر کسی الزم نمی شـود. (محـیط   لت و کوب کند که مردم برای تعلیم مروج میزنند، ضم
برهانی)

: اگر خالف عادت و یا بیشتر از آن لت و کوب کند، بر معلم ضمان الزم مـی شـود.   ٩٠٢ماده 
(محیط برهانی)

: هرگاه پدر پسر صغیر خود را برای ادب، خارج از رسم معمول لت و کوب کنـد و او  ٩٠٣ماده 
د. (محیط برهانی)هالک شود، بر وی دیت و کفاره الزم می شو
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: هرگاه شخصی بر شکم زن حامله خواه مسلمان باشد و یا کافر، ضربه وارد نماید که از ٩٠٤ماده 
اثر آن از شکم وی جنین مرده بیفتد، آن جنین مذکر باشد یا مؤنث، بر عاقلۀ جانی غـره الزم مـی   

پنجصد درهم باشد، به ورثـۀ  شود و غره عبارت از آن است که غالم یا کنیز یا اسپی که قیمت آن
جنین بدهند و آن میراث از جنین میباشد، اگر ضارب وارث جنین باشد، میراث جنین به او نمیرسـد  

و در این نوع قتل کفاره نیست. (سراجیه)
: اگر در صورت مذکور، دو جنین مرده بیفتد، دو غره الزم می آید. (خزانۀ المفتین)٩٠٥ماده 
بعضی از خلقت آن مثل موی و ناخن ظاهر شده باشد، حکم آن مثـل حکـم   : جنینی که٩٠٦ماده 

جنین صحیح الخلقت است. (کافی)
: هرگاه جنین بعد از رسیدن ضربه از بطن مادرش زنده براید و سپس بمیرد، بر ضـارب،  ٩٠٧ماده 

دیت کامل و کفاره الزم می آید. (مبسوط)
ادرش نیز هالک شود، درین صورت به عوض جنـین  : اگر جنین مرده برآید و بعد ازان م٩٠٨ماده 

غره و به عوض مادرش، دیت بر ضارب الزم می آید.
اگر از اثر آن ضرب، مادرش بمیرد وانگهی جنین زنده براید و سپس او نیز بمیرد، درین صورت بـر  

ضارب دیت جنین و دیت مادرش هردو الزم می آید.
ده برآید، درین صورت بر ضارب دیت مادر جنـین الزم  اگر مادرش هالک شود و بعد ازان جنین مر

میگردد و به عوض جنین هیچ چیزی الزم نمی آید. (هدایه)
: اگر یک جنین: مرده و دیگری زنده برآید و سپس جنین زنده نیز  از همان ضربه بمیرد، ٩٠٩ماده 

هیریه)بر ضارب به عوض جنین مرده غره و به عوض جنین زنده دیت الزم می شود. (ظ
: هرگاه زنی خودش به شکم خود ضربه وارد کند یا به توسط خوردن دوا حمل خـود را  ٩١٠ماده 

عمداً بدون اذن شوهرش ساقط کند و جنین از شکم وی مرده برآید، بر عاقله یی وی ضـمان غـره   
الزم می شود.

اگر جنین را به اجازۀ شوهرش اسقاط نماید، هیچ چیزی الزم نمی آید. (کافی)
: اگر زنی بدون داشتن قصد سقط دوای سقط حمل را بخورد و حمل وی ساقط شـود،  ٩١١اده م

بر وی هیچ چیزی الزم نمی آید. (ظهیریه)
: اگر زن مختلعه (زنی که توسط خلع طالق گرفته باشد) حامله باشد و بـرای سـقوط   ٩١٢ماده 

و آن غره حق شـوهر اوسـت.   عدت خود اسقاط حمل نماید، غره یی جنین بر آن زن الزم می آید 
(محیط)
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: هرگاه شخصی با کارد بر شکم زن حامله یی بزند و کارد بر جنین رسیده و دسـت وی  ٩١٣ماده 
را قطع کند و بعد ازان جنین زنده تولد شود، درین صورت حکم خطاست و نصف دیت دست طفل 

بر عاقله یی آن شخص الزم می گردد.
باب یازدهم

ردر بیان جنایت دیوا
: هرگاه صاحب خانه از ابتداء دیوار خانه اش را کج بنا کند و آن دیوار چپـه شـود و   ٩١٤ماده 

کسی را هالک کند و یا مال کسی را ضایع کند، بر مالک دیوار ضمان الزم میشود خـواه منهـدم   
کردن دیوار را از وی خواسته باشند یا نخواسته باشند. (ذخیره)

کج در صورتیکه نقصان نفس شده باشد (منجر بـه مـرگ کسـی    : از چپه شدن دیوار ٩١٥ماده 
گردیده باشد) دیت آن بر عاقله صاحب دیوار الزم می آید و اگر منجر به خسارۀ مالی شده باشـد،  

تاوان آن بر مال صاحب دیوار الزم می شود. (التبیین)
نیز در غیر حضور : مطالبه و درخواست انهدام دیوار کج از مالک آن به حضور سلطان و٩١٦ماده 

سلطان، صحت دارد. (کافی)
: مطالبه و درخواست انهدام دیوار کج عبارت از آن است که صاحب حق مالک دیوار را ٩١٧ماده 

بگوید که دیوار خطرناک است آن را منهدم کن تا دیوار چپه نشود و به کسی ضرر نرسد. (محیط)
دیوار تو کج شده است مناسب است کـه  : هرگاه صاحب حق به مالک دیوار بگوید که٩١٨ماده 

آن را منهدم سازی؛ این قول بمنزلۀ مشوره است و درخواست انهدام پنداشته نمیشـود. (فتـاوای   
قاضیخان )

: درخواست انهدام شرط است و گواه گرفتن به درخواست انهدام شرط نیست، زیرا اگر ٩١٩ماده 
خود را منهدم کن و مالک آن با وجود قدرت صاحب حق از مالک دیوار درخواست نماید که دیوار 

آن را منهدم نکند و دیوار فرو افتد و به کسی نقصان برسد و مالک دیوار مطالبۀ انهدام صاحب حق 
را اقرار کند؛ بر وی ضمان الزم می گردد. (کافی)

ـ ٩٢٠ماده  د، : مگر قاعدۀ گواه گرفتن آن است که اگر مالک دیوار از درخواست انهدام انکار کن
صاحب حق بتواند آن را اثبات نماید.

درخواست انهدام به گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن و نیز از فرستادن خط یک قاضـی بـه   
قاضی دیگر ثابت می گردد. (قاضیخان )
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: شرط درخواست انهدام آن است که از کسی درخواست کند که صالحیت انهـدام را  ٩٢١ماده 
ره دار و یا از کسیکه آن را به عاریت گرفته باشد درخواسـت انهـدام را   داشته باشد و اگر از اجا

بنماید، صحت ندارد. (ذخیره)
: هم چنان شرط است که مطالبۀ انهدام را از شخصی کرده باشد که تا سـقوط دیـوار   ٩٢٢ماده 

ـ  ده مالک آن باشد. اگر بعد از درخواست انهدام، دیوار به سبب فرو ریختن از ملکیت وی بیرون ش
باشد، ضمان از وی ساقط میشود. (التبیین)

: در صورت مذکور بر مشتری نیز ضمان الزم نمی آید مگر آنکه صاحب حـق بعـد از   ٩٢٣ماده 
خریدن آن از مشتری درخواست انهدام کرده باشد و آنگاه دیوار بیفتد و به کسـی نقصـان وارد   

نماید، بر مشتری ضمان الزم می آید. (کافی)
م چنان شرط است که بعد از درخواست انهدام این قدر مدتی بگذرد که انهدام دیوار : ه٩٢٤ماده 

در  آن ممکن باشد، زیرا اگر بعد از درخواست انهدام، فی الفور دیوار چپه شود، ضمان الزم نمـی  
آید. (التبیین)

کسی : هم چنان شرط است که مطالبۀ انهدام را صاحب حق کرده باشد، زیرا درخواست ٩٢٥ماده 
که هیچ حقی ندارد، معتبر شمرده نمیشود.

در راه همه مردم حق دارند، لذا درخواست یک نفر از آنان مبنی بر انهدام دیـوار کـج، از جـای    
همگی کفایت می کند. (ذخیره)

: هرگاه دیوار شخصی کج باشد و با وجود درخواست انهدام از وی در مدت زمانی کـه  ٩٢٦ماده 
آن را منهدم نکند و آن دیوار بیفتد، هر گونه نقصانی که از آن وارد شـود،  انهدام آن ممکن باشد،

ضمان آن بر صاحب دیوار الزم می آید. (مجمع البحرین)
: در کوچۀ خاص حق درخواست انهدام از صاحبان آن میباشد و درخواسـت انهـدام از   ٩٢٧ماده 

طرف یک نفر شان کفایت میکند.
نهدام را دارد و نیز ساکنان آن سرای میتوانند درخواست انهدام در سرای مالک آن حق درخواست ا

نمایند. (ذخیره)
: هرگاه شخصی انهدام دیوار کج را مطالبه کند و مالک دیوار آن را منهـدم نسـازد و   ٩٢٨ماده 

دیوار چپه شود و از اثر آن دیوار همسایه نیز منهدم گردد، تاوان دیوار همسایه بر مالک دیوار مایـل  
می آید. (محیط)الزم
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: اگر مالک خانه یا ساکنان آنجا صاحب دیوار را مهلت بدهند یا از درخواست انهدام به ٩٢٩ماده 
او ابراء بدهند، این عمل شان جواز دارد و بر مالک دیوار تاوان خسارۀ وارد آمده الزم نمی گردد. 

(کافی)
فتد، خسارۀ به بار آمده از آن بر مالـک  : اگر بعد از انقضای میعاد مهلت، دیوار مایل بی٩٣٠ماده 

دیوار الزم می آید. (محیط)
: در دیوار مایل متصل به راه عام بعد از مطالبۀ انهدام آن، اگر قاضی بـه مالـک دیـوار    ٩٣١ماده 

مهلت چند روزه بدهد، جایز نیست. (خزانة المفتیین)
ن کسیکه مطالبۀ انهدام آن را کرده : هم چنان در دیوار مایل متصل به راه عام، مهلت داد٩٣٢ماده 

باشد، نه از حق خودش و نه از حق دیگران، جواز ندارد. (محیط)
: درخواست انهدام دیوار مرهونه (گرو داده شده) از مرتهن (گرو گیرنده) صحت ندارد ٩٣٣ماده 

و تاوان بر راهن (گرو دهنده) و مرتهن، الزم نمی آید.
ست انهدام دیوار مایل را بکنند، این درخواست صـحیح بـوده و   اگر از راهن (گرو دهنده) درخوا

تاوان خسارۀ وارده از آن بر وی الزم می آید. (عالمگیری)
: هرگاه مالک دیوار صغیر باشد، درخواست انهدام آن از پدر وی و از وصی وی صحت ٩٣٤ماده 

آید. (قاضیخان )دارد و تاوان ضرر عایده از چپه شدن آن بر مالک دیوار (صغیر) الزم می
: در صورت مذکور درخواست انهدام از ما در صغیر نیز صحت می یابد. (کافی)٩٣٥ماده 
: هرگاه از بعضی ورثه درخواست انهدام دیوار مایلی را که به آنان به ارث رسیده است، ٩٣٦ماده 

خواست انهدام بنمایند، درین صورت ضمان وارده از چپه شدن آن بر کسی الزم می آید که از او در
را کرده باشند. (مبسوط)

: هرگاه دیوار مسجد کج شده باشد، مطالبۀ انهدام آن از کسی میشود که مسجد را بنـا  ٩٣٧ماده 
کرده است. (مبسوط)

: هرگاه دیوار شخصی پیش از درخواست انهدام آن، چپه شود و آنگـاه از وی مطالبـه   ٩٣٨ماده 
دور کند و او این کار را به عمل نیاورد و در نتیجه از اثر کنند که سنگ و خشت دیوارش را از راه 

سنگها و خشت های دیوار مذکور کسی صدمه دیده و به هالکت برسد، ضمان آن بر مالک دیـوار  
الزم می گردد. (قاضیخان )

: هرگاه از شخصی، انهدام دیوار مایلی را که در قبضۀ اوست، مطالبه کننـد و او آن را  ٩٣٩ماده 
کند وانگهی دیوار بر باالی شخص فرو افتد و او را هالک نمایـد و عاقلـۀ آن شـخص از    منهدم ن
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ملکیت وی بر آن دیوار انکار نمایند و یا عدم آگاهی شان را ابراز دارند، بر عاقله هیچ چیـزی الزم  
نمی آید تا وقتی که ملکیت آن شخص ثابت شود.

نماید، این اقرار وی بر عاقله حجـت بـوده   اگر خود آن شخص بر ملکیت خود بر آن دیوار اقرار
نمیتواند و بر  وی دیت الزم می آید. (قاضیخان )

: دیواری که به جهت راه عام مایل باشد، همه مردم حق درخواست انهدام آن را دارنـد،  ٩٤٠ماده 
درخواست کننده مسلمان باشد یا ذمی فرق نمیکند، مشروط بر اینکه آزاد و بالغ بوده باشد.

ر طفلی به اجازۀ ولی خویش درخواست انهدام نماید، جواز دارد. (کافی)اگ
: هرگاه شخصی بدون اذن پادشاه در راه عام چیزی را احـداث نمایـد، خـواه بـرای     ٩٤١ماده 

مسلمانان مضر باشد یا نباشد، هر یک از مردم حق دارند که انهدام آن را مطالبه نمایند. مسـلمان،  
اه عام برابر اند. (خالصه)کافر، مرد و زن در حق ر

: هرگاه شخصی بدون اجازۀ پادشاه، چیزی را بنا کند و از آن ضرر و نقصانی به دیگری ٩٤٢ماده 
وارد گردد، ضمان آن بر وی الزم می آید و اگر به اجازۀ پادشاه بنا کرده باشد، بر وی ضـمان الزم  

نمیشود.
ز دارد که راه وسیع و فراخ باشد، اگـر راه تنـگ   دادن اجازۀ بنا در راه عام وقتی برای پادشاه جوا

باشد در احداث چیزی که برای عامۀ مردم ضرر ناک باشد، برای پادشـاه اجـازه دادن آن جـواز    
ندارد. (ذخیره)

: آنچه که در راه علم از قدیم باشد، هیچکس حق انهدام آن را ندارد. اگر معلوم نباشـد  ٩٤٣ماده 
میتواند آن را منهدم سازد. (محیط)که قدیم است یا جدید، پادشاه

: انهدام وقتی جواز دارد، که کسی برای نفع شخصی خویش چیزی را بنا کرده باشـد و  ٩٤٤ماده 
در صورتیکه بنای مذکور برای منفعت عامه خالیق بوده و به هیچ کسی مضـر نباشـد، انهـدام و    

تخریب آن روا نیست. (نهایه)
برآمده (دهلیز و پیشگاه ایوان) بنا نمایند، همـه سـاکنان آن   : آنچه که در کوچه خاص،٩٤٥ماده 

کوچه که از زیر آن برآمده، رفت و آمد داشته باشند، حق انهدام آن را دارند و کسیکه در آن کوچه 
عبور و مرور نداشته باشد، حقی ندارد.

علوم نباشد کـه  آنچه که در کوچۀ خاص از قدیم باشد، هیچکس نمیتواند آن را منهدم سازد و اگر م
قدیم است یا جدید، حکم آن همچون حکم قدیم است.

هرگاه شخصی در راه عام برآمده یی بنا کند، هرکس میتواند انهدام آن را مطالبه کند و اگر کسـی  
ه کار نمیشود.ادرخواست انهدام آن را نکند گن

تمسک القضات االمانیه
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نعت نماید و آن را بیفگند، هرگاه شخصی در راه عام سایبانی بسازد، هر مسلمانی میتواند از آن مما
خواه برای مردم مضر باشد یا نباشد.

اگر در کوچۀ غیر نافذه سایبانی بسازد، به مردم مضر باشد یا نباشد به هر حال اجازۀ اهل آن محلـه  
را باید بگیرد. (فصول عمادیه)

اکنان آن : هیچکس نمیتواند در کوچۀ خاص چیزی را احداث نماید مگر به اجازۀ تمام س٩٤٦ماده 
جا، خواه برای آنها ضرر داشته باشد یا مضر نباشد. (خالصه)

: گفته اند که در کوچۀ نافذه، رضایت اهل محله کافی نیست، و هرچه که به مردم مضر ٩٤٧ماده 
باشد، ممنوع است. (االشباه و النظایر)

دو از انهدام آن دیوار : هرگاه شخصی چند نفر دیگر را برای انهدام دیواری به اجاره بگیر٩٤٨ماده 
یکی از آن مزدوران و یا از غیر آنان، هالک شود، ضمان و کفارۀ آن بر مزدوران الزم می آید نه بر 

مالک. (مبسوط)
: هرگاه از دست مزدوران، سنگی بیفتد و کسی را هالک کند، کفارۀ آن بر کسی کـه  ٩٤٩ماده 

زم می گردد. (السراج الوهاج)سنگ از دست وی افتاده است، و دیت آن بر عاقلۀ وی ال
: هرگاه کسی در راه آتش افروزد، تاوان خسارۀ وارده از آن بـر وی الزم مـی آیـد.    ٩٥٠ماده 

(قاضیخان )
: هرگاه شخصی چوبی را در راه بگذارد و از برخورد با آن چوب کسی بیفتد و هـالک  ٩٥١ماده 

ی ضمان الزم می آید، مشروط بر اینکـه  شود و یا بر ان چوب راه برود و بیفتد و هالک شود، بر و
گذر کننده به ارادۀ خود افتاده باشد و این وقتی است که چوب کالن بوده و قابل گذر کـردن آدم  

باشد و اگر چوب خورد باشد که آدم بر آن گذر کرده نتواند، ضمان الزم نمی گردد. (مبسوط)
ب گذارند، چارپای را بسـته کننـد و   : در کوچۀ خاص، همۀ ساکنان آن میتوانند که چو٩٥٢ماده 

وضو کنند، اگر کسی از این چیزها هالک شود، ضمان الزم نمی آید.
اگر در کوچۀ خاص چیزی را بنا کنند و از آن کسی هالک شود، ضمان الزم میگردد. (قاضیخان )

: هرگاه شخصی در مسجدی نشسته باشد و شخصی دیگری از وی ضرب خـورده و از  ٩٥٣ماده 
آید (بمیرد) اگر آن شخص در حال ادای نماز باشد، ضمان الزم نمی آید و اگر نباشد، ضمان پا در

بر وی الزم میگردد. (کافی)
: هرگاه شخصی در مسجد در حال راه رفتن باشد و از صدمۀ پای وی شخص دیگـری  ٩٥٤ماده 

دد، بر وی هالک شود و یا در مسجد خواب باشد و بر شخصی دیگری منقلب شود و او هالک گر
ضمان الزم می شود. (مبسوط)

تمسک القضات االمانیه
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: هرگاه آهنگری در دکان خود، آهن گرمی را بکوبد و اخگر آن جسته و در راه شخصی ٩٥٥ماده 
دیگری را بسوزاند یا چشم دیگری را ضایع کند، دیت بر عاقلۀ آهنگر الزم می گردد و اگر منجـر  

می آید و اگر بدون کوفتن اخگر آهن از هوا به نقصان مالی شده باشد، تاوان آن بر خود آهنگر الزم
برود، ضمان الزم نمی آید. (خالصه)

: هرگاه آهنگری در کنار دکان خویش آتشی بیفروزد در حالیکه بداند که آتش تا بـه راه  ٩٥٦ماده 
میرسد، در صورتیکه از آن به کسی نقصان و خساره یی برسد، تاوان آن بر آهنگر الزم می گـردد.  

(ذخیره)
: هرگاه شخصی باری را بر سر خود برگرفته و راه برود و بار از سر وی بیفتد و کسی را ٩٥٧اده م

نقصان کند یا بار خود را در راه عام بگذارد و شخصی دیگری از آن صدمه دیده و بـه او نقصـان   
برسد، بر وی ضمان الزم می شود. (قاضیخان )

د و کسی عمداً خود را در آن چـاه بینـدازد،   : هرگاه شخصی در راه عام چاهی حفر کن٩٥٨ماده 
ضمان الزم میشود. (قاضیخان )

: هرگاه شخصی در چاه افتد و هالک شود و ورثۀ او بگویند که او نادانسـته در چـاه   ٩٥٩ماده 
افتاده است و کسیکه چاه را کنده است، بگوید که او عمداً خود را در چاه افگنده است، به قـول  

وی اعتبار داده میشود. (االشباه والنظایر)صاحب چاه با سوگند 
: هرگاه شخصی در  راه عام چاهی را حفر کند و کسی در آن بیفتد، ضمان آن بـر وی  ٩٦٠ماده 

الزم میگردد باالتفاق، اما کفاره و حرمان میراث الزم نمی آید.
اگر در زمین مملوکه خود چاهی بسازد، هیچ چیزی الزم نمیشود.

غیر باشد یا شراکت ملکیت باشد، مثل کوچه خـاص، ضـمان الزم میگـردد.    اگر زمین مملوکه 
(محیط)

: هرگاه سه کس مالکین مکانی باشند و یکی از آنان بدون اجازه بـاقی شـرکاء در  آن   ٩٦١ماده 
مکان چاهی حفر کند و یا دیواری را بسازد، و از آن کسی هالک شود، ثلث دیـت بـر وی الزم   

میشود. (جامع صغیر)
اجازت باقی شرکاء تیار کرده باشـد، هـیچ   ه : در صورت مذکور اگر چاه یا دیوار را ب٩٦٢ه ماد

چیزی الزم نمی آید. (سراج وهاج)
ه شخصی اقـرار  انگآ: اگر چاهی در راه عام باشد و کسی در آن بیفتد (و هالک شود) و٩٦٣ماده 

ال الزم می آید، نه بر عاقله یی کند که من این چاه را کنده ام، دیت از مال خود مقر در مدت سه س
وی، زیرا حکم اقرار تنها بر خود مقر میباشد. (مبسوط)
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ن چاه کسی بیفتد و هالک شود و صاحب آ: شخصی در زمین غیر چاهی حفر کند و در٩٦٤ماده 
زمین بگوید که به اجازت من چاه را کنده بود، قول وی قابل قبول میباشد. (ظهیریه)

خصی در راه عام چاهی را حفر کند و سپس شخصی دران چاه بیفتد ولـی از  : هرگاه ش٩٦٥ماده 
سبب گرسنگی یا تشنگی یا به سبب غم و اندوه هالک شود، ضمان آن بر آن شخص الزم نمی آید. 

(ظهیریه)
: اگر شخصی چاهی را در راه حفر نماید و آنگاه شخصی در آن چاه بیفتـد و هـالک   ٩٦٦ماده 

بیرون می آوردند که تا وسط چاه رسیده و بار دیگر افتاده و هـالک شـود،   نشود و مردمان او را 
درین صورت بر  آن شخص ضمان الزم نمی آید. (ذخیره)

: هرگاه شخصی بدون اذن پادشاه، چاهی را در صحرا حفر نماید و مردم از آنجا عبور و ٩٦٧ماده 
ن الزم نمی شود.مرور نداشته باشند و شخصی در آن چاه بیفتد و هالک شود، ضما

در داشتن چار پایی و نصب کردن خیمه نیز همین حکم است و اگر در راه عام باشد، ضـمان الزم  
می آید. (قاضیخان )

: هرگاه شخصی دیگری را در چاه بیندازد، بر وی ضمان الزم می آید، چاه در ملکیـت  ٩٦٨ماده 
جانی باشد یا نباشد، فرق نمی کند.

چاهی را حفر کند و شخصی دیگری، کسی را در همان چـاه بیفگنـد،   اگر شخصی در زمین غیر 
ضمان آن بر شخصی الزم می آید که مجنی علیه را در چاه انداخته است نه بر کسیکه چاه را حفـر  

کرده است. (اشباه والنظایر)
: هرگاه شخصی چهار کس را مزدور بگیرد تا چاهی را حفر نمایند و آنها چـاه را حفـر   ٩٦٩ماده 

ایند و چاه بر باالی یکی از آنان چپه شود و او هالک گردد، درین صورت بر هر یکی از آن سـه  نم
نفر مزدور چهارم حصۀ دیت مقتول الزم میگردد و یک چهارم دیت وی ساقط میگردد.

اگر یک نفر مزدور چاهی را حفر نماید و چاه بر وی بیفتد و او هالک شود، خون وی هدر میباشد. 
(مبسوط)

: هرگاه شخصی از غفلت یا در حالت خواب یا بیداری بر کسی بیفتد و آن کس هـالک  ٩٧٠ه ماد
شود، بر وی ضمان و کفاره الزم می آید، برابر است که در ملک خودش باشد یا در ملک دیگری.

اگر شخصی در ملک خودش چاهی را حفر کرده باشد و کسی دران چاه بیفتد و مالک آن چاه نیز 
دران چاه بیفتد و از افتادن وی شخصی که اول افتاده بود، هالک شود، بر وی ضمان به تعقیب وی 

الزم می آید. (مبسوط)
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: هرگاه ریسمانی بدست دو نفر باشد و آن را بکشند و از قطع شدن آن هردوی شان بر ٩٧١ماده 
ها از اصل فعل پشت بیفتند و فوت شوند، بر هیچ یکی از آن دو ضمان الزم نمی آید، زیرا هردوی آن

خودشان فوت شده اند و اگر هردوی آنها بر روی شان بیفتند و فوت شوند، دیت هر یکی از آنهـا  
بر ذمۀ دیگری الزم می آید، زیرا که هر یکی از آنها از اثل فعل دیگری افتاده است و اگر یکی بـر  

بـر ذمـۀ عاقلـۀ    ی افتاده و فوت شوند، دیت کسیکه بر روی افتاده است، روپشت و دیگری بر 
کسیکه بر پشت افتاده است، الزم می شود و برای دومی هیچ چیزی الزم نمی آید و اگـر کسـی   
دیگری ریسمان را قطع کند و هردو نفر بر پشت افتاده و فوت نمایند، دیت هردو نفر بر ذمۀ کسی 

منسوب بـه  است که ریسمان را قطع کرده است و اگر بر روی بیفتند و فوت کنند، نمیتوان آن را
قطع ریسمان نمود. (قاضیخان )

: هرگاه شخصی در زمین غیر نهری را حفر نماید و آب آن طغیان نموده و ملک دیگری ٩٧٢ماده 
را غرق سازد، بر آن شخص ضمان الزم می گردد. (محیط)

: هرگاه در زمین شخصی سوراخی یا خانه یی موشی باشد و با وجود علم آن را بند نکند ٩٧٣ماده 
و به سبب آن سوراخ، زمین شخص دیگری ضایع شود، بر وی ضمان الزم می گردد.

)ی بر وی الزم نمی گردد. (قاضیخاناگر از آن سوراخ علم و آگاهی نداشته باشد، هیچ چیز
: هرگاه کسی در زمین خویش آتش افروزد و خس و خاشاک را بسوزاند و آن آتش بـه  ٩٧٤ماده 

ن نقصان و خساره وارد نماید، درین صورت اگر باد تند نباشد، بر زمین شخص دیگری برسد و بر آ
وی هیچ چیزی الزم نمی آید و اگر باد تند باشد و او میدانست که آتش به زمین غیر میرسد، بر وی 
ضمان الزم می شود. چنانچه اگر آب را در ناوۀ سرای خود بریزد در حالیکه بداند در زیر ناوه دان 

یگری قرار دارد، اگر آن مال غیر ضایع گردد، بر وی ضمان الزم میشود.سرای وی مال شخص د
اگر در خانۀ خود یا در تنور خود آتش افروزد، هر آن چیزی که از اثر آن بسوزد، بـر وی ضـمان   

الزم نمی گردد. (قاضیخان )
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:ارزیابی نظریه کالسیک
نظریه کالسیک که مورد پذیرش قضاء است، از سوی فقهاء مورد حمله شدید قرار گرفته و غیر دقیق 
و فاسد نیز توصیف شده است. اما با وصف آنکه فقهاء این نظریه را فاسد خوانده اند نتوانسته انـد  

بوجود آورند که جایگزین نظریه کالسیک بوده و بتواند به سـؤاالت پهنـه   نظریه بدیل و جدیدی را 
کالسیک را تطبیق هتناقض قوانین از حیث زمان پاسخگو باشد، از این جهت قضات تا امروز هم نظری

میکنند.  
:اما باید گفت که انتقاد وارد بر این نظریه از دو ناحیه است 

میان حق مکتسب و امید مطلق، و این بدان معنا است کـه  از حیث عدم امکان فرق گذاشتن-اول :
معیار مورد استناد این نظریه دقیق نمی باشد.  

مصادر قانون
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زیـرا در  است،دوم : از حیث آنکه این نظریه میان اثر رجعی و اثر مستقیم قانون جدید خلط کرده
عی نبوده بلکه اثـر  بسیاری از موارد که اثر قانون جدید را به رجعیت توصیف میکند در واقع اثر رج

مستقیم صدور قانون جدید است به عنوان مثال اگر قانون جدید غالمها را آزاد کند ویا اینکه شخص 
به موجب قانون سابق بار دیگر قاصر بداند، نظریه کالسیک این آثار را به عنوان اثـر رجعـی   رابالغ

به عنوان اثر مستقیم قـانون جدیـد   قانون جدید مرتبط به نظام عمومی تفسیر میکند، در حالیکه باید
تفسیر شود.  

اگرچه میان این دو رأی از حیث نتیجه فرقی وجود ندارد اما نظریه کالسیک نمیتواند به آسـانی بـه   
زیـرا  ،چنین نتیجۀ دست یابد اضافه بر آنکه نظریه کالسیک تا پایان امر وفق همین منطق عمل نمیکند

خودآن است که تصرفاتی را که شخص قاصر در مدت بلوغ منطق اثر رجعی قانون جدید مستوجب 
انجام داده باید باطل باشد، در حالیکه هیچ کس بر این رأی قائل نمی باشد.  

و علی رغم وارد بودن چنین انتقادی این نظریه از سوی قضات و محاکم مورد تطبیق قرار میگیرد. و 
عدم دقت معیارهای ،دن نظریه همه جانبه بدیلشاید سبب بقاء و پذیرش نظریه کالسیک به اضافه نبو

این نظریه لطافت و مرونت یافته و قاضی میتوانـد  ،آن باشد که البته با نبودن معیارهای دقیق و سخت
راه حل های مناسبی را پیدا کند که با موازین عدالت برابر باشد.  

مان راه حل هائی اسـت کـه   ه،گذشته از آنکه ایجاد راه حل های قضائی در پرتو نظریه کالسیک
فقهاء آن را به شیوه های دیگری ایجاد میکنند.  

مبحث سوم
تفسیر قانون

تمهید-١
تعریف تفسیر :

تخـریج احکـام   ،از توضیح مبهمات لفظی، تکمیل نصوص خالصه شـده است تفسیر قانون عبارت
ناقص،  و ایجاد توفیق میان اجزای متناقض آن است .  

انون است :تفسیر منحصر به ق
تفسیر جز نسبت به مصدری که حاوی لفظ و معنی باشد متصور نیست، و چنین وصفی جز بر قانون 
و بعضی از کتب دینی همانند قرآن و تورات که هریک مصدری برای احکام قانون می باشند منطبـق  

معانی میباشـند  د، زیرا این مصادر عبارت ازننمی گردد، اما مصادر دیگر قانون نیازی به تفسیر ندار
که در لفظ خاصی نمی گنجند.  

مصادر قانون
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:انواع تفسیر
گاهی قانونگذار خود قانون را تفسیر میکند، اما در اغلب حاالت قضاء ویا فقـه قـانون را تفسـیر    

میکنند به هر رو تفسیر قانون به سه نوع است :
اول : تفسیر قانونی :

را از نص قانون در نیافته انـد،  ویهدف اصلی آنگاه که قانونگذار در می یابد که محاکم مقصد و 
قانونگذار خود نص قانون را تفسیر میکند، و این نوع تفسیر نادر الوقوع است، اگرچه ایـن نـوع   
تفسیر یگانه راه تفسیر قانون در عصر رومان قدیم و قرون وسطی بوده است. و هرگاه قاضی به نص 

تا قانونگذار مقصد خـود  می کردا در همانجا متوقف بغرنج ویا پوشیده ای رو به رو می شد دعوی ر
را تفسیر کند. و در این نوع تفسیر  اگرچه اصل آن است که قوه مقننه قانون را وفق مـراد خـود   

اما در بسیاری از حاالت قوه مقننه برای تفسیر نص قانونی بـه قـوه اجرائیـه تفـویض     ،تفسیر کند
ه به این مأموریت اقدام کند بازهم تفسیر قانونی به حساب صالحیت میکند، و در صورتیکه قوه اجرائی

میرود.  
شاهد صالحیت یافتن قوه اجرائیه در تفسیر قانون عسکری بود که به موجـب  ١٩١٣مصر در سال 

ناف و سابقه یپارلمان، رئیس و معاون محکمه استدو تن از اعضای ،آن کمیته ای متشکل از یک وزیر
ریاست وزیر عدلیه این قانون را به نیابت از پارلمان تفسیر کردنـد. و در  دارترین مستشار محکمه به

آمده است " وزیر مالیه مکلف است در صورت لـزوم  ١٩٢٩قانون معاشات در سال ٦٧نص ماده 
دید حاالتی را که قانون به تفسیر نیازمند است آن را به شورای وزیران ارائه کند، و تفسیر شـورای  

به جریده رسمی نشر گردیده و تفسیر قانونی به حساب می رود که عمـل بـه آن   وزیران  از قانون
واجب است". همچنانکه تفسیر قانونی جزئی از اصل قانون به حساب رفته، و بدون آنکه اثر رجعـی  

داشته باشد بر حاالتی تطبیق می شود که در مورد آن حکم نهائی صادر نشده باشد.  
دوم : تفسیر قضائی :

قضائی زمانی متصور است که قاضی در صدد تطبیق نص مورد نظر بر قضیه ای است کـه بـه   تفسیر 
پیشگاه او رسیده است. و قبالً یادآور شدیم که محاکم قانون را به شیوه عملـی تطبیـق و تفسـیر    

ند، زیرا محاکم در عمق مشکالت زندگی وارد بوده و حقوق را تثبیت میکنند و در این راستا از نمیک
ت و ظروف محیط متأثر بوده و پیوسته سعی میکنند که تفسیر آنان از قانون با مقتضیات زمان و حاال

احوال متوافق و همگام باشد.  
سوم : تفسیر فقهی :

تفسیر فقهی قانون آنچنانکه گذشت برخالف تفسیر قضائی به حاالت جزئی و تطبیقات فردی اهتمـام  
د می آورد اگرچه فقه فرانسه پس از مدت زمان طوالنی که نداشته بلکه قواعد عمومی و کلی را بوجو

مصادر قانون
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همۀ قرن نوزدهم  را در بر گرفت بار دیگر با قضاء آشتی کرده و در تفسیر قانون دست به همکاری 
داده است و بدون تردید همین همکاری میان فقه و قضاء سبب ترقی و رشد قانون فرانسه نیـز مـی   

باشد.  
:مدارس مختلف تفسیر قانون

" کتاب معروف Genyنی "جتفسیر قانون از مسائل مورد اختالف فقهاء است، و از زمانیکه استاد 
" شیوه های تفسیر قانون خاص و مصادر آن " را نوشته است فقهای فرانسه در این مورد به سـه  خود

:مدرسه تقسیم شده اند
اول : مدرسه کالسیک مرتبط به مدرسه " شرح بر متن " :

سه آنچنانکه قبالً گذشت بر آن است که باید قواعد قانونی را از نصوص قـانون دریافـت و   این مدر
اصحاب این مدرسه در صورتیکه نص قانون واضح باشد به تأویل آن نمی روند. زیرا به آن باور انـد  
که قانونگذار هرچه گفته باشد مقصود آن بوده و هر آنچه مقصود آن بوده گفته است. و اگر در نص 

گی وجود داشته باشد که نیازمند تفسیر باشد صاحبان این مدرسه در صـدد  ه قانون غموض و پوشید
تفسیر چنین نص نیت حقیقی ویا افتراضی قانونگذار هنگام وضع قانون را حاضر میکنند، و با این نحو 

اگر بـرای  نگاه تفسیر های خود خواسته منتفی گردیده و استقرار و ثبات قانونی بوجود می آید، اما
مفسر قانون اجازه داده شود که نیت دیگری را هم در نظر گیرد در این صورت تفسیرهای متعـدد و  
مختلفی به دست خواهند داد که تفسیر های خود خواسته ثبات و استقرار قواعد قـانونی را از بـین   

میبرد.  
اگرچه حاالت و ظـروف  همچنانکه پیگیری از نیت حقیقی ویا افتراضی قانونگذار امر الزمی است،

تغییر یافته و مدنیت هم گسترش یافته باشد، با آنهم بهتر به نظر می رسد که قانونگذار خود به تعـدیل  
نص قانون اقدام کرده در عوض آنکه مفسر به تفسیر قانون بپردارد.  

دوم: مدرسه " سالی " فقیه معروف فرانسه :
ونی را در نظر میگیرد با فرق آنکه اصحاب این مدرسه این مدرسه نیز همانند مدرسه قبلی نصوص قان

زمانیکه در صدد تغیر قانون باشند نیت احتمالی قانونگذار در زمان تطبیق قانون را در نظر میگیرند نه 
هنگام وضع قانون و بدین اساس نصوص قانونی مالیمت بیشتری یافته و ممکن اسـت بـه حسـب    

د.  ناسب تری مورد تفسیر قرار گیرتحوالت اقتصادی و اجتماعی به شکل من
" :Genyنی " جسوم: مدرسه 

نصوص قانونی باید وفق اراده و نیت قانونگذار هنگام وضع قانون به تفسیر گرفته شود. با اخـتالف  
نی " نصوص مورد تفسیر را محدود دانسته، و به آن مجموعه نصوص اهتمام میکنـد کـه   جآنکه " 
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و نیت آشکار وضع کرده باشد، اما اگر قانونگذار هدف و مقصـود  قانونگذار آن را با قصد واضح
خود را در متن واضح و آشکاری نگنجانیده باشد " چنی " همانند مدرسه کالسیک در صـدد پیـدا   
کردن نیت  افتراضی قانونگذار، ویا همانند " سالی " به دنبال نیت احتمالی قانونگذار نبـوده بلکـه   

نون بیرون دانسته و سعی میکند مصدر دیگری را برای ایجاد قاعده قـانونی  چنین متنی را از دائره قا
مورد نیاز جستجو کند.

و مادر اینجا به شرح شیوه های تفسیر وفق مدرسه کالسیک بسنده میکنیم.  
:ینظریه تفسیر کالسیک-٢

نیاز بـه تفسـیری   مسأله از دو احتمال بیرون نیست : یا اینکه در برابر نص واضحی قرار داریم که 
ندارد، ویا اینکه در برابر نص غیر واضح و پوشیدۀ قرار داریم که باید تفسیر شود. و این دو حالت را 

:بگونه ذیل توضیح میدهیم
:واضحنصحالت–الف 

نصی که نیاز به تفسیر ندارد :
نونگذار لفظی را زیرا معلوم است که اگر قا،در این حالت محلی برای تفسیر نص قانون وجود ندارد

التزام به آن واجب بوده، و هرگز نمیتـوان بـه   ١،به کار برده باشد که سبب اختالف در معنا نشود
ادعای آنکه حکم قانون عادالنه نیست، یا اینکه حکم دیگری عادالنه تر است، به چنین نص واضحی 

ار را به قانونگذار سپرد تا اگـر  عمل نشود، زیرا چنین ارزیابی از مسئولیتهای مفسر نبوده بلکه باید ک
بخواهد وفق مقتضای حاالت زمان و مکان قانون را تعدیل کند.  

اما این مقولۀ التزام به نص مانع آن نیست که مفسر بتواند اشتباهات لفظی و مـادی نـص قـانون را    
یجوز در آن آمده بود " کهمصرلغوه شدۀاز قانون مدنی ١٠٣/١٥٧همانند نص ماده ،تصحیح کند

ان یکون التعهد معلقاً علی امر مستقبل او غیر محقق ... " جایز است که التزام مشـروط بـر امـر    
مستقبلی ویا غیر متحققی باشد. این نص قانون در حالیکه در صدد تعریف شرط است میگوید شـرط  

اسـت،  امر مستقبلی" ویا "غیر متحققی است، در حالیکه شرط خود امر مستقبلی " و " غیر متحققی
پس این نص قانون میان " مستقبل " و " احتمال تحقیق " جمع کرده در حالیکه باید یکی از آن دو را 
می آورد و لفظ " او " که در نص وارد گردیده اشتباه مادی بوده و تصحیح آن " و " می باشد لهـذا  

قانون ٢٩٣ه در  ماده در چنین حالتهایی باید مفسر چنین عبارتی را تصحیح کند و مثال دیگر آنچه ک

لفظ به حسب هر دو معنای لغوی و اصطالحی آن تفسیر میشود، زیرا الفاظی وجود دارد که معنای اصطالحی آن بـا معنـای   -١
لغوی فرق میکند.  
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" یعاقب بالحبس او بغرامة ال تتجاوز خمسین جنیهـاً  ١جزای مصر در مورد کاله برداری آمده است.
مصریاً او باحدی هاتبن العقوبتین ... " مجازات میشود به حبس ویا به جریمه نقدی کـه مبلـغ آن از   

.... " البته معلوم است کـه مقصـد   ویا به یکی از این دو مجازات  بیشتر نباشدپنجاه پوند مصری 
قانونگذار آن است که بگوید " یعاقب بالحبس " و " بغرامة ... " مجازات میشود به حبس " و " بـه  

، ویا به یکی از این دو مجازات، پس در چنین حـاالتی از  بیشتر نباشدمبلغی که از پنجاه پوند مصری 
وظیفه مفسر است که اشتباه لفظی را تصحیح کند.  

همچنانکه باید مالحظه شود که در تفسیر نصوص قانون نباید به عبارت نص اکتفا نمود بلکه گـاهی  
لفظ داللتهای دیگری را نیز در خود دارد که نباید ذهن مفسر از رسیدن و تشخیص آن کوتاهی کند 

رده و گفته و این همان مفهومی است که قانونگذار آن را در فقره اول ماده اول قانون  مدنی جدید آو
" این نصوص قانونی چه از حیث لفظ و چه از حیث معانی و محتوی بر همه مسائل مـورد  :است که

شمول آن تطبیق میشود ". 
:واضحغیرنصحالت–ب 

:عیبهائی که سبب عدم وضاحت نص است
،عدم وضاحت نص به سبب عیبی است که دامن گیر آن میشود و شایع ترین عیبهای نصوص قـانون 

عبارت از غموض، تناقض و نقص است. 
: نص قانون زمانی غامض میباشد که لفظ بیش از یک معنی را احتوی کند، پس در این حالت غموض

قـانون  ٣٦٧مفسر باید معنایی را اختیار کند که مقصد قانونگذار  باشد. همانند آنچه که در مـاده  
منعه من االسقاط لغیره و کذلک منعـه  ییقتض" منع المستأجر من التأجیر:مدنی سابق آمده است که

من االسقاط یقتضی منعه من التأجیر، اما اذا کان موجوداً بالمکان المؤجر " جـدک " جعلـه معـداً    
للتجارة او للصناعة و دعت ضرورة االحوال الی بیع الجدک المذکور جاز للمحکمة مع وجود المنع 

. " جلوگیری از اجاره دادن ملک اجاره شـده مقتضـی    من التأجیر ابقاء االیجار لمشتری الجدک ..
جلوگیری از تنازل بالمقابل برای شخص دیگری است همچنانکه ممنوعیت تنازل از ملک مورد اجاره 
مقتضی جلوگیری از اجاره دادن آن است اما اگر در محل مورد اجاره " جدک" وسائل کار تجـارتی  

اجـاره ازممنوعیتوجودبامیتواندمحکمهباشدتهداشوجود–ویا صنعت کاری بسته بندی شدۀ 
".  آورددرمحلدرشدهبستهکاریوسائلخریداراجارهبهراملکدهی

تصحیح گردیده است.  ١٩٣٧ژوالی سال ٣١قانون جزای جدید مصر صادره ٣٣٦ین ماده با تعدیل ماده ا-١
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در این نص قانونی کلمه " جدک " میباشد که مأخوذ از زبان فارسی و به معنـای "  ضالبتة لفظ غام
است که اعتبار دادن این معنی از سوی قفسه، کار فرماها، و وسائل ثابت در زمین و دیوارهای محل 

مفسر با اراده قانونگذار متوافق نمی باشد، پس باید لفظ به معنایی تأویل شود که با عمـوم مقصـود   
قانونگذار همخوانی داشته باشد، پس اگر " جدک " به معنای دوکان ویا کارخانه تفسیر شود مفهـوم  

نص با اراده قانونگذار متوافق میشود.
تناقض زمانی وارد میشود که نصی با نص دیگری در تصادم قرار گیرد، و در چنین حـالتی  :تناقض

یـک  باید ،مفسر باید به قدر توان میان این دو نص توافق ایجاد کند و در صورت عدم امکان توافق
بر نص دیگری ترجیح داده شود.  نص

با قانون نظام قضاء " آمده است الئحه ترتیب محاکم داخلی مصر " لغو شده١٦همچنانکه در ماده 
که این محاکم صالحیت رسیدگی به مسائل متعلق به نکاح، مهر و نفقه را ندارد که همزمان با آن در 

قانون مدنی قدیم در مورد نفقه احکامی وارد شده است که به حسب مـاده  ١٥٧–١٥٥ماده های 
–سـابق –را طبق مواد  قانون مـدنی  الئحه ترتیب محاکم با شریعت اسالمی مخالفت دارد، زی١٦
دیگـری بـر هریکیهاهمسروخود،فروعازواجوفروعبر..." بزرگپدروپدر" اصولباید

محاکم محاکم محلـی، محـاکم عـادی    ترتیبالئحهنصبامدنیقانوننصوصلهذاکند،انفاق
ه ترتیب محاکم، ترجیح داده قض است، و در چنین حالتی باید نص اخیر نص الئحمتنااهلیوعمومی 

اهلی صالحیت رسـیدگی بـه   محاکم محلی، محاکم عادی و عمومی شود که بر اساس آن محاکم 
مسائل نفقات را نداشته و این صالحیت به محاکم اختصاصی شرعی داده شود که در چنـین حـالتی   

شریعت اسالمی را تطبیق میکنند.  
همه جزئیات حکـم را احتـوا نکـرده و از مقصـود     : نص قانونی زمانی ناقص می باشد کهنقصان

قانون مدنی قدیم آمده که میگویـد " تحصـل   ٧٦قانونگذار کوتاهی کند، همانند آنچه که در ماده 
خمـس  ةملکیة العقارات و الحقوق العینیة لمن وضع یده، ظاهراً بنفسه او بوکیل عنه بغیر منازع مـد 

وضع الید المذکور مبنیاً علـی سـبب صـحیح ... "    سنوات متوالیات  بصفة مالک بشرط ان یکون
به شکل واضح و آشکار و بدون منازعه برای مدت پنج سـال  خودهرکسیکه خود ویا توسط وکیل 

متوالی به صفت مالک بر عقاری دست گذاشته باشد مالک آن عقار شناخته می شود. مشـروط بـر   
صورتیکه سبب صحیحی وجود نداشـته  آنکه این تصرف مبنی بر سبب صحیح و قانونی باشد. و در

باشد برای مالک شدن چنین عقاری گذشت پانزده سال شرط است. این نص قانونی بـر آن اسـت   
کسیکه به مدت پنج سال و به نیت مالک شدن بر عقار شخص دیگری دست گذاشته باشد به حکـم  

مصادر قانون
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ف بر مبنای سبب درستی مالک آن عقار شناخته می شود، مشروط بر آنکه این تصر،مرور زمان کوتاه
همانند عقد بیع شده باشد . 

قابل مالحظه است که در اینجا نص قانون شرط مهم دیگری را که از شرط سـبب صـحیح کمتـر    
زمـان مرورمقتضایبهشدنمالکزیرااست،–نیتحسن–نیست به فراموشی سپرده که همانا 

جیبه ای مفسر است که چنین نص ناقصـی را  د. و این وباشنیتحسنوصحیح،سببمبنایبرباید
تکمیل کند.  

مصادر قانون
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لیکونکی : دوکتورعبدالکریم زیدان
باونکی : قضاوتپوه حضرت ل حساميژ
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١عام تخصیص -٢٨٣
د رانغای اوداحکم چې په عام خپل ول مفهوم ( درک شوی ) افراتخصیص عام ومووویل چې:

دهغه د ولو افرادو لپاره ثابت اوترالسه کیي ، خوکله دارنه یو دی،حکم )ایکمنمرتبط(پورې
ه لومي سرکې عموم نه دی ، یعنی له عام خه موخه د پدلیل رامینته کیي چې دشارع موخه 

ندی ، بلکې له پیله ، یني عام افراد او ولو افرادو رانغال اودحکم ثبوت د ولو افرادو لپاره عام 
دحکم ثبوت ، د دې شمیرلپاره هدف اودپام ودی اودعام له تخصیص خه موخه همدا ده . نوپه 

، کوم دلیل چې و دهغه پرافرادو دعام محدودول ديدې صورت کې د تخصیص پرینو مسمیاتو ا
نافو علماوو ، دمخصص په تاو ینوعلماوو، لکه داحخصیص داللت لري هم ، مخصص نومیي.پرت

دی چې باید دعام  مقارن اوله هغه کالم خه خپلواک وي چې په هغه رولی یا ایودیشرط 
، ناسخ دی نه مخصص ، اوهم ، که چیرې داستثنا په یر وارد شوی اوکه چیرې مقارن نه ويکې

مومیت خه دعام له عام لفظ ینې خپلواک نه وي ، مخصص نه بلل کیي ، بلکې له خپل ع
منصرفول او دعام مشخص محدودول دهغه پر ینوافرادو نومیی او داغیر خپلواکه چاره ، د قصر 

هغه شرط چې احنافو دمخصص لپاره ایی دی ، نه دی پرې فقهاء دلیل بلل کیي ، خو جمهور 

اوله هغی وروسته .٤٠٧ص٢، آمدی ج٧٢، محالوی ص٣٠٠ص١، شرح مسلم الثبوت ج٣٠٦ص١کشف االسرارج-١
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مومی ایي او دهغوی په نظر، تخصیص هم ، په یو خپلواک او یاغیرخپلواک دلیل سره صورت 
اوهم په عام نص سره په مقارنې یاغیرمقارنې طریقې سره ، البته په دې شرط چې په عام دعمل کولو 
له وخت خه دهغه ورود په تأخیرونه لویي ( ننه شي) که په دې صورت کې ، ناسخ ل 

١کیی نه مخصص .

ن الس پورې کوو.اوس ، دغیرحنفیه یعنی هماغه دجمهور پرقول بنا د تخصیص د دلیل په بیا
٢دتخصیص دلیل :-٢٨٤

دعام تخصیص  دالیل په دوه وله دي : متصل اومنفصل .
متصل هغه دی چې خپله په یوازې توه خپلواک نه دی بلکې له عام سره ذکرکیي او معنایي په 

ه خپل ماقبل لفظ پورې تاو لري او دهغه کالم یوه برخه ده چې پرعام لفظ مشتمل دی او منفصل هغ
دی چې خپله په یوازې توه خپلواک دی اودهغه کالم یوه  برخه نده چې پرعام لفظ مشتمل دی .

منفصل مخصص ، یعنی خپلواک -٢٨٥
دمخصص دا ول ، پخپله په لوروله دی :
لومی : په عام متصل یعنی خپلواک  کالم .

دوهم : له عام خه خپلواک اومنفصل کالم .
درییم : عقل .

: عرفلورم 
لومی : په عام متصل یعنی خپلواک کالم :

له خپلواک خه موخه دا ده چې خپله په یوازي توه بشپدی اوپه عام پورې د اتصال معنا دا ده 
چې له عام سره ذکرکیي ، یعنی له هغه وروسته راي ، دمثال په توه سترتن تعالی جل جالله 

) .ژباه : نوکه له تاسو آیت-١٨٥–د ( البقره سورت فرمایي : ( فمن شهدمنکم الشهر فلیصمه )
نه وک دا میاشت ومومي ( ووینی ) بیا دې روژه ونیسي .

چې په دې آیت کې وارد شوی عموم ( یعنی د[ من] لفظ) په ولوهغو کسانو شاملیي چې دا 
ناروغه اومسافرو میاشت ویني او له دې امله ، پرهغوی ولو روژه نیول واجبیي ، خو دې عموم له 

سخ له ثبوت وروسته دهغه دحکـم رفـع   دهغه توپیرونو له جملې خه چې د نسخ او تخصیص ترمین شتون لري دا دي چې ن-١
کول دي ، خو تخصیص له عام لفظ خه دمقصود بیان دی او تخصیص یوازې دینوافرادو په تاو صورت مومي ، خو نسخ د ولو 

١٢٥افرادو په هکله دی . ارشادالفحول ، ص 
او لـه  ٥٤ې وروسته ، البیضاوی صاوله هغ٣٧٥ص١اوله هغی وروسته ، تیسیرالتحریر ج١٨١ص٣الموافقات دشاطبی ج-٢

، ٧٢اوله هغې وروسـته ، المحـالوی ص  ٣٠٠ص١اوله هغې وروسته ، شرح مسلم الثبوت ج١٤٦ص٢هغې وروسته ، االمدي ج
١٩١، مسلم الوصول لعلم اصول ص ٤٢ص١التوضیح ج
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افرادو پرته پورې اختصاص موندلی دی ، که له دې آیت وروسته په یوخپلواک اوپه هغه پورې 
) د ( البقره سورت اخرة من ایام: ( ومن کان مریضا او علی سفرفعدمتصل کالم کې دارنه راي 

وژه ونیسي .آیت ) .ژباه : او که وک ناروغ یا مسافروي نورې شمیرلې ورې دې ر-١٨٥–
چې پردې یې داللت درلود چې روژه نیول په ولو –نو ناروغ اومسافرد مخکیني نص په عموم کې 

نه شاملیي .-هغو کسانو چې د رمضان میاشت وینی ، واجب دي 
دوهم : له عام خه خپلواک اومنفصل کالم :

پورې چې عام لفظ  په کې هغه کالم دی چې په خپل ان په یوازې توه بشپدی ، خو په هغه نص
والمطلقات رتن تعالی جل جالله فرمایی : (وارد شویدی متصل نه دی ، د بیلې په توه ست

آیت ) . ژباه : طالقې شوې ې دې -٢٢٨–یتربصن بانفسهن ثالثه قروء) د (البقره سورت 
درې حیضه انتظاروباسي .

) شویو(مطلقهعام دی او پرولو طالق چې د ( مطلقات ) لفظ چې په دې آیت کې راغلی دی
وشاملیی ، که له هغو سره کوروالی شوی وي اوکه نه وي شوی اود دې نص پربنس ، پرولو 
طالق شویو واجب دی چې د درې میاشتو قروء په موده عدت تیرکی خو دې عموم پرهغه طالق 

چې دا نص ، په دې آیت شویو واختصاص موندلی چې له هغوی سره کوروالی شوی وي ، یعنی
یوازې په هغه طالق شویو وپورې چې له هغوی سره –مخصص دی کې چې په دې ای –سره 

اذا نکحتم  المؤمنات ثم کوروالی شوی منصرف او مربوطیی ،. آیت فرمایي : ( یاأیهاالذین آمنوا  
.آیت )-٤٩-ب سورتنها) د (االحزاطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالکم علیهن من عدة تعتدو

ژباه : ای مؤمنانو ! کله چې مؤمنانې تاسو په نکاح واخیستې بیا له دې د مخه چې ورسره یوای 
شئ طالق مو ورکنو تاسو لره په دوی دعدت تیرولو موده نه شته .

–بل مثال دا چې سترتن تعالی جل جالله فرمایي : ( حرمت علیک المیتة ) د ( المائده سورت 
آیت ) . ژباه : په تاسو حرامه کی شوې ده مرداره .-٢

پربنس ، دهرې مردارې حکم حرمت چې دا نص عام اوپه هره مرداره شاملیي او د دې نص 
حراموالی) دی ، خو دې حکم د سیند ( بحر) په غیرمردارو پورې اختصاص موندلی دی ، که (

تن تعالی (ج) رسول صلی اهللا علیه وسلم د سیند(د : هوالطهورمأ وه الحل (بحر) په هکله فرمایي
میتة) .ژباه : دسیند اوبه پاک کوونکي دي او دهغه ول مردارحالل دي . بل مثال دا چې 

َو الَِّذيَۡن يَۡرُمۡوَن الُۡمۡحَصٰنِت (سترتن تعالی جل جالله دقذف او دهغه د مجازاتو په تاو فرمایي : 
 َ ثُّمَ لَۡم يَۡاتُۡوا بِاَۡرب
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﴿ۙ –سورت النورد (﴾۵﴿﴾۴الٰۡفِسُقۡوَن 
) لوي اتهام–آیتونه ). ژباه : اوهغه کسان چې په پاکوو د زناتومت ( تهمت -٥-٤

دری  ووهئ هیکله د دوی شهادت مه قبلوئ اودغه کسان بیالورشاهدان نه راولي نو دوی اتیا
فاسقان دی ، مر هغه کسان چې له دې وروسته یې تو به ایستلې وي او اصالح شوي وي نو بي 

چې اهللا یربخونکی اوزیات رحم کوونکی دی .شکه
له دې خه دارنه استنباط کیي چې ول قذف کوونکي رانغاي که د( الذین) لفظ عام دی 
اوپه پایله کې میونه ( خاوندان ) اوله هغوی پرته نورکسان ، په هغه صورت کې چې قذف وکي ، 

په عموم کې هم ، قذف کوونکې ې اوله هغو شاملیی ، لکه رنه چې د ( المحصنات ) د لفظ 
پرته نورې هم په کې داخلیي ، اوله دې کبله واجب دی چې قذف کوونکی اتیا درې ووهل شي ، 
که دهغې ې میه وي یابل وک ، خوله دې نص خه راوتلی عموم له میونو پرته په نورو پورې 

(َفرمایي : اختصاص موندلی دی ، که سترتن تعالی جل جالله 
َو ﴾۶

﴾ َو يَۡدَرُؤا۷
د (النور ﴾۹﴿﴾۸

ه : اوهغه کسان چې په خپلو و تومت لوی او دوی په دې کې ژباآیتونه ) .-٩-٦-سورت 
شاهدان نه لري ، مر خپل انونه یې شاهدان وي نو له دوی خه دې یو په اهللا لورلې شاهدي 

پنم واردې ووایي چې د اهللا لعنت دې وي په ووایې چې زه له رتینو ( صادقانو ) خه یم او
وخه یم اوله ې عذاب لیرې کیي چې دا لورلې په اهللا ماباندې که چیرې زه له درواغجن

شاهدي ووایي چې بې شکه میه مې له درواغجنوخه دی او پنم ل دې ه ووایي چې د اهللا 
غضب دې وي په ما باندې که چیرې میه می له صادقانوخه وي .

غه قاذفانو پورې لیدل کیي چې دې نص د لومي نص عموم ته تخصیص ورکی اوهغه یې په ه
و میه تراتهام الندی نه دی ، خو که چیرې دو میونه خپلې ې محدود کی چې د هغو 

ې وارد شوی حکم پرهغوی شاملیي په زنا تورنی (متهم ) کي په مخصص نص( دوهم نص) ک
هغوی رانغاي) او دا دجمهورد رأی پربنس ده ، که د هغوي په اعتقاد شرط نده چې مخصص(
، خواحناف دا تخصیص نه بولي بلې روهمن دي چې یوجزیي نسخ دی ، یعنی يعام مقارن وې د

دوهم نص ، له عام حکم خه هغه اندازه چې د خپل میه له خوا د ې (میرمن ) د قذف له حکم 
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پورې ایکمن دی ، نسخ کی دی او دهغوی په تاو یې عام حکم باطل کی اوله هغوی خه 
جال) یې ورته یوخاص حکم راوی دی .انی ( 

١درییم : عقل  :
عقل هم د دې صالحیت لري چې پرشرعی مکلفیتونو مشتملو ولو نصوصو د تخصیص لپاره یو دلیل 
وی ، په داسې به چې مکلفیت په هغه کسانو پورې محدود کي چې د مکلفیت اهلیت ( وتیا) 

ملې لیونیان او ماشومان ، او شرع هم دعقل دلیل ولري نه له دوی خه پرته نورکسان له هغې ج
لکه رنه  چې دمخه هم اشاره وشوه  دمکلفیت مالک ، معیاراو مبناته یې –تائید کی دی او 

بلوغ دعقل له درلودلو سره یوای قرارورکی دی ، له عقل سره د تخصیص مثال دالهی قول ( 
مکلفیتونو په تاو نوروارد شوي عام نصوص دي اقیموا الصلوة) او( کتب علیکم الصیام ) دشرعي 

چې دا ول احکام له لیونیانو او کوچنیو( ماشومانو) افرادو پرته پورې اني دي. او د دي 
اختصاص موندلو مخصص هم عقل دی اوشرع هم پرهغه ه چې عقل پرې د اللت کوي داللت 

لري .
مشتمل نه دي ، خو عقل دهغوی د همدارنه ، دعامونصوصو په یرچې پرشرعي مکلفیتونو 

-٦٢–تخصیص غوتونکی دی لکه د دې آیت په یر(اهللا  خالق کلی شی ء) د (الزمرسورت 
آیت ) . ژباه : اهللا دهرشي پیدا کوونکی دی .

دا آیت له سترتن تعالی جل جالله پرته په هریز پورې خاص  او انی دی ، که چې 
راو غیرمخلوق دی اوهم همدارنه دی چې سترتن تعالی جل جالله خدایتعالی (ج) قدیم اوپایدا

فرمایي : ( واهللا علی کل شیٍ ءقدیر) ژباه ( خدایتعالی پر هریزقدیر( توانا) دی ) چې په دې ای 
کې هم ، په هغه دلیل چې دمخه یې یادونه وشوه ، په خپل الس د خدای د خلق په قدرت نه 

شاملیی .
٢لورم: عرف 

لکیه معتقد دي چې : عرف هم دا صالحیت لری چې دعام لفظ مخصص وي . قرافي وایي : ما
زمون( مالکیه وو) په نظر ، عرف اوعادتونه هم عام مخصص دی، له عرف سره دعام تخصیص 

دمثالونو له جملې خه ، هغه شیان دي چې مالکیه وو د دې آیت : (

آیت ) . ژباه : او میندې -٢٣٣–د (البقره سورت ) 

٤٦٥-٤٥٩ص ص ٢، آمدی ج١١٨المسودة ، ص -١
١٨٧ص١ج، الفروق ، قرافی١٢٤-١٢٣المسودة ، ص ص -٢
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دې خپلواوالدونو ته دوه بشپکلونه تی ( سینه ) ورکي که چیرې د تي ورکولو موده پوره کوي .
دو پرته چې اوالد ته د تي ( سینې ) په باره کې یې ویلې  دي چې دا آیت خاص شویدی له هغه مین

ورکولو عادت نه لري ، همدارنه یو شمیرعلما معتقد دي چې د ( نهی رسول اهللا عن بیع الطعام  
بجنسه متفاضالً ) ژباه : ( دتن تعالی جل جالله رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم نهی کې ده له 

پلورل شی په داسې حال  کې چې یو له دې دې خه چې یو طعام له خپل جنس ینې په یو یزو
دواو خه یې دعوض اندازه له بل ینې زیاته وي . ) 

حدیث کې وارد شوي د ( طعام ) لفظ هغه طعام ته تخصیص ورکل شویدی چې د تن تعالی جل 
جالله د رسول صلی اهللا علیه وسلم د زمانې په عرف کې دا اسم پرې اطالق کیده . همدارنه 

ي دي دستره وینې ظالم  امتونه یې له مین او چېتن تعالی جل جالله دا قول دهغه طوفان په ت
ژباه : دوی داسې له ١آیت ) .-٢٥–چې فرمایي : تدمرکل شیٍ ء بأمرربها) د ( االحقاف سورت 

مینه والل چې یوازې دکورونونخي یې ولیدل شوي .
تن تعالی جل جاللهبل مثال دا چې ستر (وأوتیت من کل شيٍ ء ).  او فرمایيد سبا د ملکې په ت

آیت ) ژباه : او دې ته هره ورک شوی وو .-٢٣–د ( النمل سورت 
٢یعنی ول شیان چې د دې ملکې امثال یې له حاکمانو او پاچاهانو خه لري اوپه الرس یې راوی .

-چا د خپلو( دواب) ( چهارپایانوله عرف سره د تخصیص نورمثالونه ، دا دي چې که چیري یو
لوربولو) په هکله وصیت وکاو د ده په ا وبي کې عرف هم دارنه ؤ چې د ( دا به ) اسم یوازي 
پر آس اطالق کاوه د ده  دا وصیت یوازې پرآس حمل کیي او د ده پرنوروحیواناتو لکه غوایانو 

اوپسونو نه شاملیي .
٣ک .متصل مخصص ، یعنی ناخپلوا-٢٨٦

لکه رنه چې یادونه وشوه دا ول مخصص دهغه نص د عبارت یوجزء دی چې پرعام لفظ مشتمل 
دی ، په دې صورت کې دا ول مخصص ، په خپل ذات کې بشپنه دی . دا مخصص په ووله 

دی :
استثنا-١

ه استثنا په یوې جملې پورې له متصل لفظ خه عبارت دی چې دا لفظ په خپل ذات کې خپلواک ن

.١٧٢ص٣الموفقات ، شاطبی ج-١
ینې علما په دې مثال اوله دې مثال خه  دمخه د تخصیص  دلیل د ( حس دلیل ) بولي یعنی حس په ينو خپلو افراد وباندې -٢

١٢٨دعام درلودلو پراختصاص شهادت ورکي . و. : ارشاد الفحول ، ص
١٣٥-١٢٩ارشاد الفحول ص ص٣١-٣٠االشارات ص صاوله هغې وروسته ، لطایف٤١٦ص٢آمدی ج-٣
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( توري ) او دهغه په یرنورو سره ( له جملې خه جالشوی  پردې دی بلکې د ( اال) په حرف 
بنس چې مدلول او معنایې دهغې جملې موخه اومنظور ندی چې په هغه پورې متصل شویدی او دا 
لفظ ( استثنا) نه شرط دی اونه د ( جملې ) صفت اونه غایت ( پای) او موخه اود استثنا له صیغو 

پهدهغویاولیس،ماخال،ماعدا،عدا،غیر–چې هماغه مشهوره صیغه ده -یني دي ، اال
.یر

داستثنا ( مستثنی ) د صحت ( سموالي ) شرط دا دی چې د هی فاصلې او خالل له شتون پرته 
م ویلې دمستثنی او مستثنی منه ترمین ، متصل او یا په مستثنی منه پورې په متصل حکم کې وي او ه

یې دي چې د منفصل استثنا هم صحیح ده که ه هم د هغوی ترمین فاصله یوه میاشت اوده شي 
خودا مرجوح قول دی او راجح قول هماغه دی چې ومووایه او جمهورفقها هم پرې قایل دي .
طمئن د دې نوعې مثال دا آیت دی چې فرمایي : ( من کفر باهللا من بعد ایمانه اال من أکره و قلبه م

آیت ) . ژباه : وک چې له ایمان راولو وروسته په اهللا -١٠٦–باالیمان ) د ( النحل سورت 
کفرغوره کي بغیر دهغې صورت نه چې زبردستې ورسره وکی شي اوخپل زه یې په ایمان مطمئن 

وي ( نودا سی مستثنی دی ) .
هغو کسانو چې په خپل اختیاراو استثنا په دې ای کې د ( من کفر) عام لفظ محدودول دي پر

رضایت سره دکفراظهارکوي ، خو هغه کسان چې تراکراه الندې دکفر اظهارکوي ، دوی نه کافران 
کیي .

(بل مثال دا آیت دی چې فرمایي : 
َم  ُ ﴾۶۸َحّرَ ي

َا ﴾۶۹
ژباه : اوهغه کسان چې ).آیتونه-٧٠-٦٨–د ( الفرقان سورت ﴾۷۰﴿

له اهللا سره بل خدای په خدایي ونه غواي اوهغه نفس چې اهللا حرام کی له حقه پرته ونه وژني 
دا کارونه وکي په ناه کې به ولویي ، دقیامت په ور به دوه چنده اوزناونه کي او وک چې

سزا ورکل شي او په ذلت سره به تل په دوزخ  کې وي ، مرهغه وک چې توبه وباسي اوایمان 
راوي اونیک عمل وکي نواهللا به د دوی بد په نیکیو بدلې کي او اهللا یر بخونکی او یررحم 

کوونکی دی .
 ې اوایمان یې نه نوهغهي او توبه یي نده که کارونه یې ترسره کی چې دا ناونهکار کی وک
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دی راوی اوصالح کارونه یې ندي کي .
هغه کی چې بیان یې دلته ور دی ، دا دی چې استثنا که چیرې له وجملو وروسته وارد شي چې 

دې ولو سره عطف شویو جملوته یو له بله سره معطوف شویدي ، په دې حالت کې ، استثنا په
ورري ، خو داچې کوم دلیل ینې مواردو ته تخصیص ورکي ، او ینې نورهم معتقد دي چې : 
استثنا (له استثنا خه واندې ) وروست جملې ته ورر ی ، مردا چې کوم دلیل د استثنا پرتعمیم 

َن الَِّذيۡ َو ن تعالی جل جالله فرمایي : اورجوع په ولو جملوداللت وکي ، د مثال په توه سترت
َشَهاَدةً ّوَ َجلَۡدةً ُشَهَدآءَ بِاَۡربََعِة يَۡاتُۡوالَۡم ثُّمَ الُۡمۡحَصٰنِت يَۡرُمۡوَن 
ۡ َو  آیتونه )ژباه : اوهغه کسان -٥-٤د( النورسورت بُۡواتَاَن ِا ﴾۴ۙ﴿ٰفِسُقۡوَن ال

چې په پاکوو د زنا تومت لوي بیا لورشاهدان  نه راولي  نو دوی اتیا دری ووهئ او هیکله 
د دوی شاهدی مه قبلوئ اودغه کسان فاسقان دي ، مر هغه کسان چې له دې وروسته یې توبه 

ایستلې وي .
نس چې معتقد دي استثنا وروست جملې ته ورري ، په دې حال کې چې دهغه کسانو د رآی پرب

استثنا ( الفاسقون) ته ورري او استدالل یې دا دی چې : په دې آیت کې یې استثناوروست جملې 
ته اختصاص کې ده .

مة بل مثال دا چې سترتن تعالی جل جالله د خطا قتل په تاو فرمایي فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسل
آیت ) ژباه : نودی به مؤمن مریي آزادوی او د -٩٢–الی أهله اال أن یصدقوا ) د ( النسا سورت 

وژل شوي وارثانو ته به دیت ورکوي مردا چې دوی له دیت خه تیرشي .
په دې مثال کې استثناد دیت په اوند ده نه دمریې د آزادولو په تاو، که دیت وروست جمله ده ، 

په دې خاطرچې یو دلیل پردې –جملوته د استثنا په رجوع د قایالنو د اعتقاد پربنس ولو-یا
داللت کی دی چې استثنایوازې په دیت پورې اختصاص لري .

:صفت-٢
معنوي صفت دی نه –لکه رنه چې شوکاني یې وایي –په دې ای کې له صفت خه موخه 

َمۡت (دا آیت تچې فرمایي . نحوپه علم کې یا دشوی مجرد صفت لکهد یوازې  ُكۡم ُحّرِ
ُتُكۡم َو اََخٰوتُُكۡم َو بَٰنُتُكۡم َو ُتُكۡم ٰه اُمَّ  ٰه اُمَّ َو ِت ۡخ َو ٰخلُٰتُكۡم َو َعّمٰ
ۡن ِرُكۡم َربَآَو ۡم ىفُِك آٰه اُمَّ َو ِة اََخٰوتُُكۡم َو َضۡعَنُكۡم اَۡر  د ىفُِكُم ) آّمِ

ژباه : په تاسو حرامې شوي دي ستاسو میندی ، ستاسولوی ،ستا ) .آیت-٢٣–( النساء سورت 
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سوخویندی ، ستاسو عمه انې ، ستاسې خاله انې ، ستاسو د ورورلوی ( لورانې ) ستاسو د 
و رضاعي میندی ، ستاسو په ن کې روزلې نجونې ستاسو له هغو وخه چې خورلوی، ستاس

تاسو دخول پرې کی وي .
دهغه له ربائبو پورې )چې په دې آیت کې: د ربائب ( له بل سي خه د ې لور، پرک تحریم

ه چیرې محدود دی چې پلند ربې له میندو سره کوروالی کی دی . همدارنه باید زیاته کو چې ک
صفت له وجملو وروسته ذکر شو بحث په ولو جملو یاوروست جملې ته دصفت د رجوع په تاو 
لکه وروست جملې یا ولو جملو ته د استثنا د رجوع په هکله دی چې ل واندې دهغی په باره کې 

ویدو .
شرط :-٣

رته نه رامینته شي . هغه دی چې مشروط له هغه پ–لکه رنه چې امام غزالي یې وایي –شرط 
شرط یرې صیغې لري لکه : ان شرطیه ، اذا، من ، مهما، حیثما او أینما لکه ددې آیت په يرچې 

آیت ) ژباه -٢٣٣–فرمایي :  ( فال جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف) د ( البقره سورت 
اکلې اجوره ورکئ .: نو په تاسو باندې ناه  نه شته کله چې په ه توه دوی ته 

د جناح لفظ دلته ، لکه نکره د نفې په سیاق کې عام  ده په نوموي آیت کې په –چې دناه نفی 
شرط مشروط ده ، یعنی دناه نفې په دې حالت پورې محدود ده ، بل مثال لکه د دې  ایت په یر 

هن الربع مماترکتم ان لم چې فرمایي : ( ولکم نصف ما ترک أزواجکم ان لم یکن لهن ولد .... ول
آیت ) .ژباه : او تاسولره نیمایي مال دی چې ستاسو -١٢–ولد ) د ( النساء سورت لکم یکن 

و په میراث پریودی وي که چیرې دوی ته اوالد نه وي ..... اودغو خو لره لورمه حصه ده 
ستاسود پاتې شوې مال که چیرې تاسو لره اوالد نه وي .

پردوهمه اویو پرلورمه دفوت شوي مورث دفرزند نه درلودلو په حالت پورې محدود نودمیراث یو
دی .

غایت ( نهایي حد ) :-٤

غایت دیو یز هماغه نهایت دی چې دخپل واندیني ( مخکیني ) لپاره دحکم د ثبوت اوله خپل 
الزم دی چې راتلونکي خه د حکم د انتفا مقتضي دی . دغایت صیغې ( الی ) او ( حتی ) دی او

دغایت راتلونکی حکم دهغه له مخکیني حکم سره مخالف وي . همدارنه غایت یوازې دوه حالته 
لری ، دواحدې جملې ینې وروسته ذکرکیي یا له ومتعد دوجملو وروسته ( چې یوله بله سره 
معطوف دی ) ، که چیری له یوې جملې وروسته ذکر شي ، دا پردې داللت لري چې د غایت 
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ه واندیني  حکم پورې اختصاص اتلونکی دلفظ له شمول او عموم خه بهرکیی او د غایت نر
، لکه دارنه چې وویل شي : ( أنفق علی طالب الکلیة الی أن یتخرجوا ) ژباه : ( د پوهنې د لري

محصلینو لپاره لت وکه ترهغې چې له تحصیل خه فارغیی ) اوکه چیری غایت متعد د وي 
یوې واحدې جملې وروسته قرارولری ، په دې صورت کې ورو : که چیرې نهایت ولې جملې اوله 

: واو دماقبل پورې اختصاص لري لکهوي یعنی دعطف له (واو) سره وارد شوې وي ، حکم د دې د
( أنفق علی طالب الکلیة الی أن یتخرجوا ویسافروا الی بالدهم ) . ژباه : دپوهني د محصلینو 

ت وکه ترهغي چې له تحصیل خه فارغیي اوخپلو ارونو ته ستنیي ) چې په دې مثال لپاره ل
کې ، حکم د محصلینو له فارغ التحصیل کیدو خه ترمخه اوخپلو کورونو ته دهغوی دتللو پورې 
مختص او محدود دی (یعنی باید دادواه چارې هره یوه تحقق ومومي ) له دې دواو ینې دیوې 

دهغوی  فارغ التحصیل کیدل، د انفاق دمتوقف کیدو لپاره کفایت نه کوي ، بلکې باید تحقق لکه 
هم فارغ التحصیل شوي اوهم یې خپلواوبوته سفرکی وي . اوکه چیرې غایت په بدله به ، یعنی د 
تخییر( اختیار مندکولو) په حرف سره وارد شوی وي ، حکم یو ددې دواو له غایت  پورې 

علی طالب الکلیة الی أن یتخرجوا أویسافروا الی بالدهم ) ژباه : د ق، لکه : ( أنفاختصاص لري 
ارونو ته پوهنې دمحصلینو لپاره لت وکه ترهغې چې له تحصیل خه فارغیي ، یا خپلو

سفرکوي ) .
چې په دې مثال کې انفاق په محصلینوپورې محدوداومنحصردی ، له دې دوه حالتونو ینې په یوه

پورې : دهغوی له فارغ التحصیل کیدو خه ترمخه یاواندې تردې چې خپل اوبي ته یې سفرکی 
وي او انفاق په یوله دې غایت سره په تحقق متوقف کیي .

سربیره پردې ، علماخپله د غایت په تاو، له دې لحاظه چې آیا هغه هم د ماقبل په حکم ( مغیا) کې 
الف لري اوینو ویلي دي : په خپل ماقبل کې داخلیي اوینو واردیي ؟ یوله بله سره اخت

نوروویلی دي : یه ، لکه دا آیت چې فرمایي : ( یاأیهاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا 
آیت ) . ژباه : ای مؤمنانو! کله چې -٦–وجوهکم وأیدیکم الی المرافق ) د (المائده سورت 

پل مخونه ومینئ اوالسونه ترنلوپورې ومینئ .دلمانه په نیت پایدئ نوخ
ن ي اوپه اوداسه ( اودس ) کې بایدپه غسل کې داخلی ( لېن ) هم لېاوس ، آیا مرافق

پریمینو؟
دینو د قول پربنس : هو ، اوله دوی خه پرته دنورو د قول پر بنس : یه، خواحتیاط د دې 

نل شی .غوتونکی دی چې نلې هم باید پریمی

داسالمي فقهې بنسونه



٤١٤١

١: عام داللت :٢٨٧

لکه هماغسی چې وله موتکرار کې ده ، عام د استغراق اوشمولیت په طریقه پرخپلو افرادو 
، ا ظني توب په تاو اختالف کی دیداللت کوي ، خو علماوو پردې شمول دعام داللت د قطعی ی

نه وي موندلي ، په قطعي ینې اوله هغې جملې ، احناف ، معتقد دي چې : ترهغې چې یې تخصیص 
به پرخپلو افرادو داللت کوي ، خو که چیري تخصیص ومومي داللت به یې پرخپلو باقي پاتې افرادو 

ظني وی .
دهغه قطعي توب خه موخه چې دا له یې دعام لپاره ثابتوي هم ، له یو دلیل ینې د راوالشوي 

حتمال نفی [  یعنی که له دلیل خه تخصیص د احتمال نفې ده نه په مطلقه به د تخصیص دا
 ،که چیرې یو دلیل دهغه پرتخصیص داللت ونک ، شوی وي اوکه نه وي ] او پردې بنسراوال
داللت یې پرعموم همدارنه په قطعي به  پاتې کیي . او جمهوروایي : دخپلو ولو افرادو  پرشمول 

هغه ینې وروسته ، ظني داللت دی دعام داللت کول، که له تخصیص خه واندې وي او که له
نه قطعي .

د لومي قول دخاوندانو استدالل په دې دی چې عام لفظ په لغت کې داستغراق او دخپلو -٢٨٨
ولو افرادو د احتوا کولو لپاره وضعه شویدی او دعام حقیقي معناهم دا ده ، نو الزمه ده ( د دلیل د 

ولو افرادو دهغه د اطالق پرمهال حمل شي او جایزنده وجود د نه درلودلو په حالت کې ) پرخپلو
چې دا معنا نې ته کل شي مر دا چې یودلیل شتون ولري چې دهغه د ینو خپلو افرادو 
پرتخصیص او منحصرکیدلو داللت وکي او دتخصیص ورکولو احتمال پرته له دې چې پردې 

جه اوپرې تکیه او استدالل نه کیي نودخپلو احتمال کوم دلیل شتون ولري د پام وندی اوهغه ته تو
افرادو پرشمول عام داللت باقي پاتې کیي اوله دلیل پرته یوازې د تخصیص احتمال پرهغه کوم 
اغیزنه ندی که دا احتمال دتوهم له لې خه دی او وهم او توهم هم د پاملرنې او اعتبارای 

(محل) نه دی .
یعنی جمهور، استدالل دا دی چې په عام کې غالب حالت دهغه : اود دوهم قول دخاوندانو ،٢٨٩

تخصیص پیدا کول دي اودهغه له شرعي نصوصو استقرا چې په هغو کې عام لفظ وارد شویدی هم 
، پردې چاره داللت لري که ولوعامو ، له یرولو موارد پرته ، تخصیص موندلی دی ، تردې 

چې وایي : ( مامن عام اال وقدخص منه البعض) ژباه : ( بریده چې دعلماوو ترمین شایع شویده 
هی عام نه شته دی چې ینو افرادویې تخصیص نه وي موندلی )  نو ، رنه چې دعام تخصیص 

اوله هغی ٢٦٥ص١فواتح الرحموت ج١٣٤-١٣٢ص ص١اوله هغې وروسته ، اصول سرخسی ج١١٧ارشاد الفحول ص-١
٧١-٧٠او له هغی وروسته ، محالوی ص ص١٦٦ص٣وروسته ، الموافقات ج
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موندل غالب او شایع حالت لري ، عام تخصیص هم  نه وهم دی اونه توهم ، بلکې یوه قریبه چاره 
پراستغراق قطعي نه دی .ده او په پایله کې ، عام دخپلو افرادو

١په عام داللت کې داختالف ثمره  -:٢٩٠

دعام داللت دقطعي یا ظني توب په تاو دعلماوو اختالف په دوه چارو کې دهغوی د اختالف سبب 
شویدی :

لوم چاره : د واحد خبر په خاص سره د قرآن دعام په تخصیص کې : علماد نظر اتفاق لری چې 
دشوي عام لفظ تخصیص په قرآن یا متواتر سنت سره جایز دی ، خو په آحاد سنت په قرآن کې دوار 

سره دهغه دتخصیص دجواز په تاو ، یوله بله سره دنظر اختالف لري ، احناف دهغه په نه جواز قایل 
ثبوت قطعي او د واحد خبرثبوت ظني دی او ظني د قطعی دتخصیص توان نه لري ، ندي که د قرآ
قرآن کې وارد شوی عام ، په قدرت کې دخپل سیال مخصص لکه له قرآن خه دیو مر دا چې په

نص یا یو متواترسنت سره تخصیص ومومي ، که له تخصیص خه وروسته عام داللت ، ظنې 
کیي اوپه دې صورت کې ، هغه یز کوالی شي هغه ته تخصیص ورکی چې پخپله هم ظني وي ، 

لکه واحد خبر .
وایي : عام تخصیص دهغه د مراد د بیان له لې خه دی ، نو الزمه ده چې مبین ( همدارنه احناف

بیانوونکی ) د قدرت له لحاظ ، له مبین ( بیان شوي ، په دې ای کې موخه عام لفظ دی ) ، سره 
مساوي یا له هغه خه واکمن وي .

شوی دعام لفظ تخصیص په له احنافو پرته ، چې جمهورعلما دي ، معتقد دي چې په قرآن کې وارد
آحاد سنت کې له وارد شوي خاص  لفظ سره جایز دی ، که آحاد خبرکه ه هم ثبوت یې ظني 
دی ، خو دخاص والي په علت قطعي داللت لري اوپه قرآن کې وارد شوی عام که ه هم قطعي 

برابریي اوپه پایله ثبوت لري ، خو دعام والي په علت ظني داللت لري ، نو دا دواه سره متعادل او 
کې ، جایز ده چې په قرآن کې وارد شوی عام په احاد سنت کې لکه وارد شوي خاص سره 

ایت ) ژباه : په تاسو حرامه -٣تخصیص ومومي لکه د ( حرمت علیکم المیتة ) د( المائده  سورت 
کی شوې ده مرداره .

د اوبه پاک کوونکي دي اودهغه ول ) ژباه  : د سینهتیتخصیص د ( هوالطهورماء وه الحل می
مردار حالل دي .

له حدیث سره ، او ددې حدیث په یر( الیتوارث اهل ملتین شتی ) : ژباه : هغه کسان چې د دوه 

-١٣٣ص ص١، اصـول سرخسـی ج  ٢٦٥ص١ج، فواتح الرحموت ٤٧٢ص٢، آمدی ج١٣٤-١١٩المسودة ص ص-١
اوله هغی وروسته .١٧١، اصول فقه زموند استاد ابوزهره ، ص ١٤١ص١-، التوضیح والتلویح ج١٤٢
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، یو له بله میراث نه وی ) چې ولو ( عمومو) وارثینو ته یې چې د بیالبیلو دینونو تنان وي
( والسارق والسارقة خصیص ورکی دی . همدارنه د مواریثو په آیتونو کې وارد شویدي ت

آیت ) . ژباه : او دغل اوغلې السونه غو کئ .-٣٨–د ( المائده سورت فاقطعوا ايديهما ) 
عموم چې د ( القطع فی اقل من ربع دینار ) ژباه : دغل الس ، د یو دینار له یو په لورم خه له 

رنه غویي .لارزت لرونکي مال د غال په خاط
حدیث سره تخصیص موندلی دی ، همدارنه د ( التنکح المرأة علی عمتها والعلی خالتها)  ژباه : 

نه شي کیدای هم مهاله له ې اودهغې له خاله او له ې او دهغې له عمه سره واده وشي .
- النساء سورت حدیث د ( وأحل لکه ماوراء ذلکم أن تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین ) د (

آیت) ژباه : اوله دغو پورتنیو و پرته نورې ې تاسوته حاللي دي چې په مالونو سره یې -٢٤
واخلئ نه دا چې یوازې دخپل شهوت د پوره کولو لپاره یې واخلئ .

کې وارد شوي عموم ته تخصیص ورکی دی . له دې کبله په آحاد سنت سره دقرآن دعام تخصیص 
استدالل ، د دې تخصیص پرسموالي ( صحت ) داللت لري .وقوع اوپه هغه

احناف دجمهور د دې استدالل په واب کې وایي چې : په دې احادیثو سره تخصیص یو د دې د 
ووسببونو په خاطر صورت موندلی دی: لومی ، دا چې د قرآن عام واندې ( پخوا ) په یوقطعي 

په خپلو نورو افرادو دهغه داللت ظني شویدی اوپه دلیل سره تخصیص موندلی دی اوپه دې توه ، 
پایله کې ، په باقي پاتې افرادو کې دهغه عام تخصیص په یو ظني دلیل سره جایز کیي لکه د ( وأحل 
لکم ماوراء ذلکم .... ) آیت په یر چې په هغه کې (ما) یوعام لفظ دی او په خپل عموم سره 

–د ( والتنکحوا المشرکات ) د (  البقره سورت او غیر مشرکې ې شاملوي ، خو مشرکې
.اوتاسو مشرکانې په نکاح مه اخلئآیت ) ژباه :-٢٢١

آیت سره یې تخصیص موندلی دی او له دې تخصیص وروسته هم ، په ظنې دلیل سره د تخصیص 
نکح دهماغه حدیث په یر چې هغوی ذکر کیدی ، یعنی د  ( الت-قابلیت ( وتیا ) لکه آحاد خبر

پیداکی دی .-المرأة علی عمتها والعلی خالتها) حدیث
دوهم دا چې نوراحادیث چې پرهغو یې استدالل کی دی دمشهورحدیث له نوعې خه مستفیض( 

برخمن ) دي اوپوهیو چې په مشهورسنت سره د قرآن عام تخصیص جایزدی .
و علما وو هم پرې استدالل حق دا دی چې د قرآن عام تخصیص له واحد خبرسره واقع شویدی  ا

کی دی او داچې احناف وایي دا احادیث  مشهوردي ، د مننې ونده او ورته نه ثابتیي ، که 
پردې چاره کوم دلیل نه لري او که چیرې هم دینو احادیثو مشهورتوب صحیح وي ، نوراحادیث 
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دي .په له کېهمدارنه د آحاد احادیثو–لکه رنه چې دحدیث علماوو بیان کي دي 
–په هرحال ، دجمهوراو احنافو ترمین اختالف یوه محدوده دایره لري او یر پراخ نه دی ، که 

دجمهورله لید توی دسنت له –لکه هماغسی چې په سنت کې له بحث خه هم یادونه وشوه 
خصیص جایز ولونو( انواعو) ینې مشهورسنت دی او احناف هم په مشهورسنت سره د قرآن عام ت

بولي .
دوهمه چاره : له خاص حکم سره د عام حکم د اختالف پرمهال :-:٢٩١

په دې به چې په یوې اکلې مسأله کې ، یوله دې دواوحکمونو خه پریوه حکم داللت وک چې 
دبل دمدلول مخالف دی ، په دې صورت کې ، هغه کسان چې دعام داللت په قطعي توب قایل دي 

خاوندان) د خاص او عام ترمین دتعارض اثبات کوي ، که هغه دواه په دې کې ( دلومی قول
چې هریو دقطعي داللت درلودونکي دي ، یوله بله سره برابردي اوپه دې حالت کې که چیري ( په 
ورود کې ) دهغو دواو زماني اقتران ( ندیوالی) وپیژندل شو، خاص عام ته تخصیص ورکوي او که 

عام خه متأخر(وروسته ) ؤ هغه مهال خاص عام په خپلو ینوافرادو کې نسخ کوي چیرې خاص له 
او که چیرې د دې دواو دورود نیه مجهوله وه ، ترجیح د قواعدو له مخې دعام اوخاص له مینه 
په راجح عمل کیی اوکه ترجیح هم شونې نه شوه ، دواه ساقطیي اوپه هی یوه استدالل نه کیي 

سان چې روهمن ( معتقد) دي عام داللت  پرعموم ظني دی ( د دوهم قول خاوندان ) ، خوهغه ک
دوی دعام اوخاص ترمین کوم تعارض نه اثباتوي ، که خاص داللت قطعي اوعام داللت ظني دی 
او قطعي هم پرظنې لومی یامخکي ( مقدم ) دی ، نوپرقطعي عمل کیي نه په ظني ، یعنی په خاص 

صیص ورکول کیي ، که پوه شو چې کوم یو مخکې راغلی دی او که ( دهغوی ) سره عام ته تخ
دورود تاریخ مون ته مجهول وي ، دا دحنابله وو ، شافعیه وو او دهغوی دموافقانواعتقاد دی د دې 

مسألې له بیلوخه هغه یزدی چې دسترتن تعالی جل جالله د رسول صلی اهللا علیه وسلم خه  
ې ویې فرمایل: ـ( ما سقته السماء ففیه العشر) ژباه : دللمي کرنیرو محصوالتو روایت شویدی چ

زکوة یو پرلسمه دی ) اوهم دا حدیث چې فرمایي : ( لیس فیما دون خمسةأوسق صدقة ) ژباه : په 
هغه محصوالتو کې چې مقدار یې له پنه وسق خه ل وي ، زکوة شتون نه لری .

د ژباونکي توضیح .–پیمانه ( صاع) ده تبصره : هروسق درې کیلویي
چې لومی حدیث عام دی چې هم په ل اوهم په زیات محصول شاملیي او بیا نوي چې له هغه 
خه د زکوة محصول یو پرلسمه دی ، خو دوهم حدیث خاص دی یوازې په خپله موضوع شاملیي 

ي ، جمهورپه دوهم حدیث عمل اوبیانوي چې له پنه وسق خه په لکې کوم زکوة  شتون نه لر
کوي ، که خاص دی او داللت یې قطعي دی اوپه لومي حدیث عمل نه کوي ، که عام دی 
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هم ، هغوی له پنه وسق خه په ل کې زکوة واجب کی نه اوظنې داللت لري اوپه همدې دلیل
کوي ، که ه دی ، خو احناف ، د لومي قول دخاوندانو له جملې ه ، په لومي حدیث عمل 

هم عام حدیث دی ، که داللت یې د خاص په یر، قطعي دی او د دوهم حدیث پرخالف ، له 
محصول خه په ل مقداراو هم په زیات مقدارکې زکوة واجبوي اورنه چې د واجب په وجوب 
کې احتیاط دی ، نو په لومي حدیث عمل رجحان مومي نه په  دوهم ، اوهم لومی حدیث له دوهم

حدیث ینې خورا مشهوردی اوپه هغه عمل د بیوزالنو( فقیرانو) لپاره خورا وردی .
نوربیا

داسالمي فقهې بنسونه
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پوهندوی محمدولی امینی: تتبع ونگارش
گذشته پیوست به 

اصول و قواعد جزاشناسی در کود جزای افغانستاناصول و قواعد جزاشناسی در کود جزای افغانستان
فصل چهارم

فهرست:

٤٦.................................................................جرمبهشروعوطفلیجزائتیمسؤل
٤٦...........................................................................:جرمبهشروع: دوممبحث
٤٧.........................................................................................جرمدراتفاق
٥٠..........................................................................:جرمبهشروعتحققطیشرا

٥٥..........................................................................جرمبهشروعمجازاتزانیم
٥٧............................................................................دومبخشیمحتواخالصه

و شروع به جرممسؤلیت جزائی طفل

جرم:مبحث دوم: شروع به
برای تحقق وپیدایش جرم، عبور از مراحل مختلف ذهنی وعینی شرط است، غالبآجرم با تحقق چهار 
مرحله اساسی به میان میآید. که از مرحله فکری(قصد ارتکاب جرم) اغاز شده،بعدآ وارد مرحله تهیه 

آیـد، ودر  وسایل ومقدمات برای ارتکاب جرم میگردد.به تعقیب آن مرحله شروع به جرم پدیـد می 
نهایت مرحله اجرای کامل ،جرم به میان میآید.

در بسیاری موارد مجرم بعد از میل به ارتکاب جرم،عمل مورد نظرش را در دایره فکری قـرار  
میدهد ودر مورد مفاد حاصله از جرم وضرر ناشی از آن سنجش برقرار مـی کند،هـدف خـویش    

.بعد از آن تصمیم(قصد) ارتکاب آنرا می گیرد. در وچگونگی ارتکاب آنرا در میزان تفکر قرار میدهد
قوانین جزائی اکثریت کشور ها ودین اسالم این مرحله قابل مجازات نمـی باشـد. زیـرا انسـان     

١آنچه در ضمیر او میگذرد تسلط کافی پیدا کند.برقادرنیست 

ـ ٤٨وماده ١٣٥٥قانون جزای سال٢٩فقره دوم ماده  ری را کود جزای افغانستان،مرحله فک

٢١٧. اردبیلی،محمدعلی؛حقوق جزای عمومی ،ج اول،ص ١

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته «قابل مجازات نمیداند.:
حاالت مربوط به تفکر یا مجرد تصمیم به ارتکاب جرم،شـروع بـه جـرم شـناخته     ». « نمیشود.
»نمیشود.

ای ارتکـاب  مجرم بعد از مرحله فکری(قصد ارتکاب جرم) وارد مرحله تهیه وسایل ومقدمات بر
جرم مورد نظرش می گردد،تهیه وسایل ومقدمات نظر به نوع جرم متفاوت میباشد. مثآل اگـر جـرم   

که سـرقت بـوده   یمورد نظرش، قتل باشد،برای آن سالح، برچه یا زهر و امثال آن را، و در صورت
١... را اماده میسازد.وسمان، زینه،کلید ساختگییباشد، برای آن ر

یل ومقدمات قاعدتآ قابل مجازات نمی باشد زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از مرحله تهیه وسا
کسـی کـه   ٢نیت مجرمانه فاعل آن نبوده واغلب ممکن است عملیات مذکور مشروع وجائز باشد.

صرفآ مقدمات ارتکاب جرم را مهیا میسازد بالنسبه غیر خطرناک محسوب میشود، تنها وقتی کـه او  
کاب جرم نزدیک شده باشدطوری که بتوان گفت مانع روانی ارتکاب جـرم را  به مقدار کافی به ارت

، ٣بر خود بسته است، میتوان وی را خطرناک محسوب کـرد. را پشت سر گذاشته وراه باز گشت 
در صورتی که وسایل تهیه شده بذات خود جرمی بوده، یا تهیه وتدارک آن جـرم بـوده   مگر استثناْ

نوان جرم مستقل دیگری مورد مجازات قرار خواهد گرفت.ماننـد  باشد، در آن صورت شخص به ع
قانون جـزا بیـان   ٢٩ماده ٢تهیه سالح غیر مجاز،مواد سمی،اسناد یا پول جعلی و امثال آن.فقره 

به همین » مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به شناخته نمیشود.«میدارد: 
دماتی را قابل مجازات نمـی  جزا صراحتآ مرحله تهیه وسایل واعمال مقکود ٤٩ماده ٢ترتیب فقره 

».تهیه وسایل تجهیزاتی وانجام اعمال مقدماتی،جرم شناخته نمیشود........«داند:
از آنچه گفته شد به این نتیجه میرسیم که مرحله فکری(قصد ارتکاب جرم) ومرحله تهیه وسـایل  

نمی باشد، اما در این میان حالتی وجود دارد که در آن هیچ ومقدمات جرم،جرم نبوده وقابل مجازات
یکی از اعمال اعم از اعمال مقدماتی واعمال عملیاتی انجام نمی پذیرد ولی با وجود آن شخص مورد 
مجازات قرار می گیرد، این حالت عبارت از اتفاق یا تبانی در جرم است. قبـل از آنکـه در مـورد    

رسی مختصر اتفاق در جرم(توطئه وتبانی) میپردازیم.شروع به جرم بحث شود،به بر

اتفاق در جرم
اسـت،حالتی را  conspiracyاتفاق در جرم که آنرا تبانی وتوطئه نیز گویند ومعادل انگلیسـی آن  

گویند که هرگاه چند نفرباهم یکجا گردیده، وبه انجام جرم اتفاق کنند،بدون آنکه نتیجه ای در پـی  

١٠٨. امینی،محمدولی؛حقوق جزای عمومی،ص ١
١٥٥. گلدوزیان،ایرج؛بایسته های حقوق جزای عمومی،ص٢
٣٤. صادقی،میر محمد حسین؛تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی،ص ٣
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ه باشد،یا به انجام آن اقدام عملی صورت گرفته باشد وحتی بدون این کـه بـه   این اتفاق حاصل شد
ن گردیـده  یابقانون جزا صراحتا٥٠ْماده ١در فقرهاجرای آن شروع صورت گرفته باشد. این حالت 

در مورد اتفاق به جنایت هر فرد آن به جزای حبس طویل ای که از هفت سال تجاوز نکنـد  «است: 
ایـن جـرم   ». در ارتکاب جنایت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشـد.. محکوم میگردد،گرچه

(اتفاق در جرم) برخالف اصل عدم مجرمانه بودن تفکر وتصمیم جرمی و تهیه وسایل ومقدمات است 
که قبآل توضیح گردید، ولی با وجود آن قوانین جزائی برخی کشور ها،مانند المان،ایران وافغانستان، 

جرم را قانونگذاری نموده است که بر مبنای آن برای تحقق جرم، اتفاق حد اقل دو اتفاق یا تبانی در
١نفر کافی شمرده میشود.

برای توجیه جرم انگاری اتفاق در جرم، دو استدالل پیشکش میگـردد.اوآل :همکـاری بـین    
ـ  تمال ـاشخاص یا گروه ها خطر اعمال آنها را افزایش میدهد، وتصمیم مشترک بر ارتکاب جرم اح

ارتکاب جرم را نسبت به تصمیم فردی قوت می بخشد.دومین توجیه آن است که هرگاه توافـق بـر   
٢ارتکاب جرایم متعدد باشد، تبانی وتوطئه خطرناک تر از شروع به جرم خواهد بود.

اتفاق در جـرم عبـارت   «اتفاق در جرم را چنین تعریف نموده است:١٣٥٥قانون جزای سال 
دونفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنحه معین یا غیر معین ویا اتفـاق در  است از متحد شدن 

اعمال تجهیز اتی، تسهیالتی یا تکمیلی جرایم مذکور مشروط بر این که اتفاق منظم وپیهم باشد گرچه 
٣»در آغاز مرحله تشکل جرمی یا برای مدت کوتاه صورت گرفته باشد.

م را در صورت تبانی به جرم جنایت،حبس طویـل الـی هفـت    قانون جزا مجازات اتفاق در جر
هزار افغانی تعیین نموده است. ٢٤سال؛ودر صورت جنحه به حبس الی دو سال یا جزای نقدی الی 

در مورد اتفاق به جنایت هر فـرد  «قانون جزا در مورد مجازات اتفاق در جرم مقرر میدارد:٥٠ماده 
سال تجاوز نکند محکوم میگردد،گرچه در ارتکاب جنایـت  آن به جزای حبس طویل ای که از هفت 
در مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزای حبس کـه  -٢مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشد..

از دوسال بیشتر نباشد ویا به جزای نقدی که از بیست وچار هزار افغـانی تجـاوز نکنـد محکـوم     
»میگردد.

جنحه ،قبل از وقوع آن به مقامات خبر دهد وایـن اطـالع وی   هرگاه اتفاق کننده به جنایت یا 
سبب گرفتاری متهمینی گردد که به مقامات مربوطه معلوم نبوده اند،در این صورت اطالع دهنـده از  

٤٧٤. رسولی،محمداشرف؛حقوق جزای عمومی،دوره کامل،ص١
٣٩.صادقی،میرمحمدحسین؛تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی،ص٢
قانون جزا٤٩. ماده ٣
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. جالب توجه این که ،سایر قوانین اختصاصی مانند قـانون جلـوگیری از   ١مجازات معاف خواهد شد
انون جلوگیری از تمویل تروریزم وقانون مبـارزه علیـه جـرایم    پولشویی وعواید ناشی از جرایم، ق

تروریستی، مجازات اتفاق در جرایم مربوط به این قوانین را به اندازه مجازات مباشر یـا شـریک آن   
اشـتراک کننـده،   «قانون جلوگیری از تمویل تروریزم: ٢١فقره دوم ماده طبق میداند.بگونه مثال، 

تسهیالت، اقدام کننده و مشوره دهنده به ارتکاب جرم تمویل تروریزم و معاونت کننده، فراهم کننده
همچنـان  ».اشخاص که در اتحاد یا توافق با آنها قرار داشته باشند، مانند فاعل مجازات می گردنـد 

شخصی که به منظور اشتراک در ارتکـاب  « قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی: ١٧ماده برمبنای
نهم الی شانزدهم این قانون با شخص دیگری اتفاق نموده یا اشخاص را به ارتکاب جرایم مندرج مواد

آن، تحریک یا تشویق نماید ویا برای ارتکاب جرایم متذکره پالن گذاری و یا آنـرا تنظـیم نمایـد،    
».حسب احوال به جزای حبس طویلی که از ده سال کمتر نباشد یا حبس دوام محکوم می گردد.

اتفاق در جرم را جرم انگاری نموده، اما با این تفاوت که اوآل موارد اتفاق در جرم کود جزا نیز
را محدود ساخته،طوری که تنها اتحاد منظم وپیهم دو یا بیش از دو شخص مبنی بر ارتکاب جنایـت  
یا جنحه را اتفاق در جرم میداند. ، اتفاق در اعمال تجهیزاتی،تسهیالتی وتکمیلی را که قـانون جـزا   

کود جزا اتفاق در جـرم را  ٧٠آنها را نیز اتفاق در جرم میدانست ،جرم نمیداند. ماده ١٣٥٥سال
اتفاق در جرم عبارت است از اتحاد منظم وپیهم دو یا بیش از دو شخص «چنین تعریف نموده است: 

»به منظور ارتکاب جنحه یا جنایت.
کمتر تعیین نمـوده اسـت،به   ١٣٥٥ل ثانیآ مجازات اتفاق در جرم را نسبت به قانون جزای سا

ترتیب که برای اتفاق در جنایت، حبس متوسط وبرای اتفاق در جنحه حبس قصیر تعیین نموده است. 
مرتکب اتفاق در جنحه،به حبس قصیر ودر جنایت بـه  «کود جزا در این زمینه بیان میدارد: ٧١ماده 

»ی دیگری پیشبینی گردیده باشد.حبس متوسط محکوم می گردد،مگر این که در این قانون طور
قـانون  ٢٠برعالوه، کود جزا تمام احکام جزائی مخالف با این قانون را بشـکل عام،ومـاده   

قانون جلوگیری از پولشوئی وعواید ناشی از جرایم،مواد ٥٤تا ٥٠جلوگیری از تمویل تروریزم،مواد
. با این کار مجازات اتفـاق در جـرم   قانون مبارزه علیه تروریزم، را لغو اعالم کرده است٢٠تا ٨

کود جزا،برای اتفاق در ٧١مندرج در قوانین اختصاصی فوق،فاقد اعتبار شناخته شده وبر مبنای ماده 
جرم مجازات یکسال واز ادرس واحد تعیین شده است.با این اقدام بر عالوه کاهش مجازات اتفـاق  

ی در مورد میزان مجازات اتفاق در جرم مرفوع در جرم،تعارض میان قانون جزا وسایر قوانین اختصاص
میگردد.

وقتی شخص از مرحله فکری ومرحله تهیه وسایل ومقدمات فارغ میشود، عمآل به اجرای عنصر 

قانون جزا٥٢. ماده ١
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اوآل: انجام کامـل عملیـات   ١مادی جرم اغاز مینماید، در این صورت سه حالت قابل تصور است.
جرم کامل یا تمام یاد میکند. ثانیآ: انقطـاع اقـدامات   اجرائی وحصول نتیجه مجرمانه، که آنرا به نام

وایجاد ممانعت مبنی بر قطع عملیات جرمی بدلیل مداخله یک عامل خارجی، که این حالت را بنـام  
شروع به جرم یاد میکند. در صورتی که عمل بنابر هر دلیلی غیر ارادی بدون نتیجه باقی بمانـد،آنرا  

یز یاد می کنند که جرایم نا تمام شامل شروع به جرم،جرم عقـیم وجـرم   بنام جرایم ناقص یا نا تمام ن
٢محال میگردد.

ثالثآ: توقف عملیات جرمی قبل از انجام،از جانب خود فاعل به رضایت ورغبت خودش که ایـن  
حالت را بنام انصراف جرمی یاد میکند.

یان آن می پردازیم.موضوع مورد عالقه ما در اینجا مرحله شروع به جرم است، که به ب
عبور از مرحله فکری(قصدجرمی) ومرحله مقدامات وورود به مرحله اجرای جرم را، بنحوی که 
اعمال انجام شده متصل به جرم باشد،شروع به آن جرم گویند مشروط بر آنکه جرم بطور کامل واقع 

چ کاری فروگذاشـت  . در مرحله شروع به جرم،فاعل از هی٣نشود وتحت عنوان جرم تام قرار نگیرد
نکرده،کاری که خالف قانون بوده(رکن قانونی) را در حد توان خود بشکل قصدی(رکن روانی)انجام 

٤داده است ولی صرف عنصر مادی جرم بدون خواست خودش نا تکمیل باقی مانده است.

چنین قانون جزا میباشد،شروع به جرم را٢٩کود جزا که دقیقآ همانند فقره دوم ماده ٤٧ماده 
شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه «تعریف مینماید: 

»بنحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن،متوقف یا خنثی شده باشد.
قابل تذکر است که شروع به جرم فقط در جرایم اعمالی(فعلی) واقع شده میتواند ودر جـرایم  

با توجه به تعریف فوق که کود جزا از شروع به جرم مطرح ٥امتناعی) به وجود آمده نمیتواند.اهمال(
نموده است.

شرایط تحقق شروع به جرم:
شروع به جرم مستلزم تحقق شرایط ذیل است:

شروع به اجرا: چنانچه قبآل گفته شد،مجرد قصد ارتکاب جرم و تهیه وسایل شروع به جرم -١
قابلیت مجازات کردن را ندارد. بناآ یکی از شرایط تحقق شروع به جرم،آغاز یـا  شمرده نمی شود و

کود جزا آنرا (شروع بـه  ٤٧قانون جزا وماده ٢٩ماده ١شروع به اجرای عمل است،طوری فقره 

٥ه جرم،ص. نجفی توانا، علی؛ تعارض وخال در مقوله شروع ب١
٢٦٥. رسولی،محمداشرف؛حقوق جزای عمومی،دوره کامل،ص٢
٢١٩. نوربها،رضا؛حقوق جزای عمومی،ص٣
٣.زراعت،عباس ورحمانی نعیم آبادی،علیرضا،گونه شناسی بزه شروع به جرم (از منظر چیستی گام های مادی آن)،ص٤
٢٦١. رسولی،محمد اشرف؛همان،ص٥

فغانستاناصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای ا
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شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجـرای  «اجرا) قیدی برای تحقق شروع به جرم دانسته است
......»عمل 

عمال مجرمانه،به اعمال مقدماتی واعمال اجرائی تقسیم می گردد،واعمال مقـدماتی فاقـد   چون ا
بناآ در این زمینه سوال اساسی این است که نقطه انفصال میان اعمال مقدماتی(فقره ١مجازات میباشد.

قانون جـزا ٢٩ماده ١کود جزا) و شروع به اجرا (فقره ٤٩ماده ٢قانون جزا و فقره ٢٩ماده ٢
کود جزا) کجاست؟ یا به اصطالح دیگر شروع به اجرای عملیات،چگونه ودر کدام نقطه ٤٧وماده 

دد؟راز اعمال مقدماتی تشخیص میگ
جواب به این سوال همیشه کار آسان نیست،زیرا اعمال مقدماتی واعمال اجرائی از لحاظ مادی 

در اطاق زن جوان وثروت مندی همانند همدیگر است،بگونه مثال فرض کنیم مردی را در نیمه شب
دستگیر کرده اند،آیا عمل او مقدمه ارتکاب جرم است یا شروع به جرم؟ اگـر شـروع بـه جـرم     

عمل شخص دقیقآ چـه  ،یا در مورد قتل٢باشد،بکدام یک از جرایم قتل یا سرقت ویا زنا متهم است.
می گیرد،یا سـالح را بـه   زمانی شروع به قتل شمرده میشود،وقتی در راه شخصی مورد نظر کمین 

جهت او می گیرد، یا دست به ماشه می گذارد ویا وقتی که بطرف او فیر می نماید.
که اعمال مقدماتی را فاقد جنبه جزائی میداند،آما یافغانستان با وجود١٣٥٥قانون جزای سال 

ن ایـن دو را  اعمال مقدماتی را از اعمال اجرائی تفکیک نکرده ویا حد اقل راه وروش تشخیص بـی 
بدست نمیدهد. اما کود جزا در این زمینه نسبت به قانون جزای قبلی یک قدم به پیش رفته،موارد یـا  

تهیـه  -١«کـود جـزا:   ٤٩ماده ١مصادیق چندی از اعمال مقدماتی را معرفی نموده است. فقره 
ویا مساعد سـاختن  وسایل تجهیزاتی وانجام اعمال مقدماتی عبارت اند از فراهم آوری وسایل وآالت 

....»زمینه به منظور ارتکاب جرم 
با وجود اینکه این نوع بیان کود جزا کار مثبت به نظر میرسد ودر موارد ساده وعـادی تـوان   

فراهم میسازد، اما در موارد پیچیده مانند نمونه های که را تشخیص اعمال مقدماتی از اعمال اجرائی 
یص اعمال مقدماتی از اعمال اجرائی هنوز مشکالت پا بـر جـا   در باال تذکر داده شد،در مورد تشخ

باقی خواهد بود.
برای تشخیص اعمال مقدماتی از اعمال اجرائی بشکل عام سه نظریه مطرح شده است:

نظریه عینی: بر مبنای این نظریه،شروع به اجرا از زمانی تحقق میابد که فاعل یکی از افعالی -الف
جرم آمده است،چه به عنوان عنصر تشکیل دهنده وچه به عنـوان کیفیـت   را که در تعریف قانونی

مشدده جرم مرتکب شود،برای مثال،در جرم سرقت که عنصر مادی تشکیل دهنده آن ربودن پنهانی 

٣٤١می،ص. صانعی،پرویز؛حقوق جزای عمو١
٢١٩. اردبیلی،محمدعلی؛حقوق جزای عمومی،ج اول،ص٢
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مال دیگری است، به محض که مرتکب بر اموال دیگری دست گذاشت شروع به اجرا مصداق پیدا 
در این نظریـه حقـوق   ١ال رفت فعل او شروع به اجرا تلقی میگردد.میکند، ویا اگر از دیوار خانه با

متهم به وجه بهتر تآمین شده اما دفاع اجتماعی را بصورت بهتر تضمین کرده نمیتواند.
نظریه ذهنی: به اساس این نظریه شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعـی  -ب

مبنای این نظریه برای تشخیص شروع به اجرا باید به وضع ذهنی فاعل مبنی بر ارتکاب جرم باشد، بر 
که انجام شده بطور مسلم مترجم قصد ارتکاب جرم باشـد،حتی  یو روانی مجرم توجه کرد،اگر عمل

این نظریه خطر اصلی را افکار ٢در صورتی که جنبه مقدماتی هم داشته باشد،قابل مجازات می باشد.
ند. این نظریه هرچند تا حد زیاد به نفع جامعه است ولی به سـادگی  مجرمانه وخطرناک مرتکب میدا

میتواند افراد را مورد مجازات قرار دهد.
نظریه تلفیقی: از آنجای که هر دو نظریه فوق دارای مشـکالت بوده،عـده ای از حقـوق    -ج

به اساس این دانان،نظریه سومی را پیشنهاد کرده که در حقیقت تلفیق وآمیزه هر دو نظریه فوق است.
نظریه الزم است در قدم اول عملیاتی انجام شود که داللت به قصد وسوی نیت مرتکب مبنـی بـر   

بـر  ٣ارتکاب جرم کند.ودر قدم دوم قصد ارتکاب عملی که شروع به آن جرم است،احراز گـردد. 
٤مبنای این نظریه معیار تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به جرم،قابلیت تفسیر آنها است.

عدم انصراف-٢
یکی از شرایط تحقق شروع به جرم آنست که فاعل نباید از اعمال اجرائی، به میل خود وبـدون  
مداخله عامل خارجی صرف نظر کرده باشد،بلکه باید عامل خارجی مانند آمدن پولیس،مردم،صاحب 

ن عامل اسـت.اعم  خانه وغیره، مانع ومزاحم کار او شده باشد.آنچه اینجا محوریت دارد،ارادی نبود
حتی امروزه ٥از این که این عامل،عامل انسانی مانند پولیس یا عامل طبعی مانند وزش باد شدید باشد.

بر عالوه عامل انسانی وعامل طبعی،عامل حیوانی مانند سگ تعلیمی،یا عامل میخانیکی ماننـد کمـره   
قانون جزا،ومـاده  ٢٩ول ماده های امنیتی یا زنگ های دزدگیر،به این جمع افزوده شده است. جز ا

بنحوی که نظر به اسباب خـارج  «..... کود جزا در مورد این شرط شروع به جرم بیان میدارد:٤٧
»از اراده فاعل آثار آن،متوقف یا خنثی شده باشد.

که فاعل بدون مداخله عامل خارجی به اراده ومیل خود عملیات جرمـی را متوقـف   یدر صورت
به جرم نبوده،بلکه انصراف از جرم به میان می آید که انصراف از جرم، جرم سازد،این حالت شروع

٢٢٠. همان،ص١
٣٤٢.صانعی،پرویز؛همان،ص٢
٢٦١. رسولی،همان،ص٣
١٠. حسینی،سید مهدی؛شروع به جرم با نگهی به قوانین افغانستان،ص٤
١٢،ص. زراعت،عباس ورحمانی؛گونه شناسی بزه شروع به جرم(از منظر چیستی گام های ماد آن)٥
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نبوده و قابل مجازات نمی باشد.انصراف از جرم عبارت است از قطع عملیات جرمی،از طرف فاعـل  
شخصی «کود جزا در مورد انصراف جرمی بیان میدارد: ٥١. ماده ١بشکل ارادی،قبل از انجام جرم

».از ارتکاب عمل جرمی انصراف نماید،مسؤلیت جزائی نداردکه به اراده آزاد 
هرگاه عمل مورد نظر فاعل بنابر اشتباه،یا عدم مهارت وتجربه فاعل معلق باقی بماند،یا ایـن کـه   
حالت ووضعیت موضوع یا وسیله چنان بوده باشد که وقوع جرم را غیر ممکن بسازد بدون این کـه  

د، این موارد مجزا ومتفاوت از شروع به جرم است،که اولی آنرا مداخلت عوامل خارجی در میان باش
بنام جرم عقیم ودومی را بنام جرم محال یاد می کند.

جرم عقیم جرمی است که تحقق نتیجه در آن ممکن باشد ولی بنابر عدم مهارت یا اشتباه فاعـل،  
ید،اما نسبت عدم داشتن نتیجه مطلوب بدست نیآید،مثآل شخص به قصد قتل باالی دیگری فیر می نما

مهارت مرمی به هوا میرود،یا سارق نمیتواند قفل دروازه دوکانرا باز کند.
جرم محال جرمی است که با وجود همه مساعی فاعل اصآل تحقق نتیجه در آن غیر ممکن باشد. 
مانند کوشش قتل شخصی که قبآل فوت نموده است،یا سرقت از دوکانی که اصـآل در داخـل آن   

وجود ندارد یا کوشش برای اسقاط جنین زنی که اصآل حامله نیست.چیزی 
هرچند میان هر سه نوع جرایم نا تمام یا ناقص(شروع به جرم،جرم عقیم وجرم محال) مشـابهت  
های زیادی وجود دارد،اما با آن هم تفاوت های باریکی میان این سه دیده میشود، که بـه بیـان آن   

میپردازیم.
سه نوع جرم قرار ذیل است:وجوه اشتراکی این

در هر سه حالت فوق(شروع به جرم،جرم عقیم وجرم محال) نزد فاعل عنصر معنوی(قصـد  -١
جرمی) وجود دارد؛

در هر سه نوع اعمال مجرمانه(شروع به جرم،جرم عقیم وجرم محال) فاعل از مرحله فکری -٢
میگذرد و وسایل ومقدمات شروع را تهیه می نماید؛

رم (شروع به جرم،جرم عقیم وجرم محال) جرم به اتمام واکمال نمی رسد در هر سه نوع ج-٣
و فاقد نتیجه میباشد.

:٢وجوه افتراقی این سه نوع جرایم نا تمام یا ناقص عبارت اند از
در جرم عقیم وجرم محال عملیات اجرائی تا اخرین سرحد به پیش بـرده میشـود وفاعـل    -١

در اختیار دارد و چیزی انجام نا شده باقی نمی مانـد؛ در  فرصت کافی برای اجرای عملیات جرمی 
حالکیه در شروع به جرم عملیات اجرائی قبل از خاتمه یافتن در جریان عملیـات مجرمانـه منقطـع    

١١٣. امینی،محمدولی؛حقوق جزای عمومی،ص١
٢٦٩. رسولی،محمداشرف؛حقوق جزای عمومی،دوره کامل،ص٢
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ساخته میشود وفاعل فرصت کافی برای اجرای مفکوره مورد نظر خویش ندارد.
وده میتواند،با این تفـاوت کـه در   در شروع به جرم وجرم عقیم اصآل تحقق نتیجه،ممکن ب-٢

شروع به جرم بنابر مداخله عوامل خارجی،و در جرم عقیم بنابر عدم مهارت یا اشتباه خود فاعل،نتیجه 
مورد نظر بدست نمی آید. حال آنکه در جرم محال تحقق نتیجه اصآل ممکن نبوده ومتعلق به عوامـل  

خارجی یا اشتباه وعدم تجربه فاعل نیست.
م محال از موقع شروع به اجرا،تحقق نتیجه غیر ممکن بوده است،ولی فاعـل بـه آن   در جر-٣

آگاه نبوده؛ درحالی که در شروع به جرم وجرم عقیم، از مواقع اول شروع تا زمان اجـرا وتکمیـل   
عملیات جرمی، تحقق نتیجه ممکن بوده میتواند.

ورد مجازات قرار داد، در جهـان  در مورد این که آیا میتوان مرتکب جرم عقیم وجرم محال را م
بنابر تعریفی که برای شروع به جـرم  ١٣٥٥رویکرد های مختلف وجود دارد. اما قانون جزای سال 

شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعـل بـه   «مطرح کرده ، شامل جرم عقیم نیز میباشد. 
اده فاعل آثار آن،متوقف یا خنثـی  قصد ارتکاب جنایت یا جنحه بنحوی که نظر به اسباب خارج از ار

»شده باشد.
در مورد مجازات جرم محال اختالف نظر های بیشتری وجود دارد. طرفداران نظریه عینی قائل به 
عدم مجازات جرم محال اند، به نظر آنها این نوع جرایم از آنجای که در عالم واقع قابلیـت نقـض   

به عقیده طرفداران نظریه ذهنی،جرم محال قابل ١هم بزند.قانون را ندارد،نمیتواند نظم اجتماعی را بر 
مجازات میباشد زیرا جرم محال مبین ظرفیت مجرمانه و حالت خطرناک مرتکب است،واز نظر جرم 
شناسی هیچ تفاوت بین کسی که شروع به جرم کرده وشخصی که مرتکب جرم عقیم شده، وجـود  

ندارد.
ک میان جرم محال مطلق وجرم محال نسبی شده اند.بـه  برخی دیگر از دانشمندان قائل به تفکی

اساس این تفکیک جرم محال مطلق زمانی است که موضوع جرم اصآل وجود نداشته باشد یا موضوع 
جرم دارای مواصفات الزم برای تحقق جرم نبوده باشد،مانند کوشش برای قتل شخصی که قبآل فوت 

(محال مطلق موضوعی) یا هدف گیری با سالح خالی کرده یا اسقاط جنین زنی که اصآل حامله نیست
یا خورانیدن دوای شفابخش به قصد سم دادن(محال مطلق وسیله ای). و جرم محال نسـبی زمـانی   
مطرح بحث است که موضوع جرم واقعآ میتوانست وجود داشته باشد ولی در لحظه ارتکاب بطـور  

ری به مقصد اخذ پول دست به جیبی میبرد که اتفاقی و تصادفی مفقود بوده است مانند اینکه کیسه ب
خالی است(محال نسبی موضوعی) یا شخصی میخواهد دیگری را با فیر مرمی هدف قرار دهـد امـا   
اتفاقآ سالح مورد نظر فعل فیر را انجام نمی دهد(محال نسبی وسیله ای). که بر این اساس جرم محال 

١٥. حسینی،سید مهدی؛شروع به جرم با نگاهی به قوانین افغانستان،ص١
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سبی را قابل مجازات میدانند.مطلق را قابل مجازات نمی دانند،اما جرم محال ن
برخی دیگری جرم محال را به محال حکمی ومحال موضوعی قابل تقسیم میداند، وبـرای جـرم   

١محال حکمی قائل به مجازات نیستند، اما جرم محال موضوعی را قابل مجازات میداند.

قائل بـه  از نظریه اخیر پیروی نموده وفقط برای جرم محال موضوعی ١٣٥٥قانون جزای سال 
هر عملی که به قصـد ارتکـاب   -١«در زمینه بیان میدارد: ٢٩مجازات شده است.فقره سوم ماده 

جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یـا وسـایل اسـتعمال    
مستحیل باشد شروع به جرم شمرده میشود مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جـرم  

».شی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشدنا
١٣٩٦)وکـود جـزای سـال    ٢٩ماده ٢و١بشکل ضمنی (فقرات ١٣٥٥قانون جزای سال 

بشکل صریح،جرم عقیم وجرم محال را شروع به جرم میدانند، ومیان این سه قائل به تفکیک نشـده  
ارتکاب جنایت یـا  اجرای عمل به قصد« کود جزا در این زمینه چنین حکم دارد: ٥٠است. ماده 

جنحه ای که نتیجه آن از رهگدر عوامل مربوط به موضوع جرم یا استعمال وسایل،عقیم یا مسـتحیل  
باشد،در حکم شروع به جرم شناخته میشود،مشروط بر این که باور مرتکب در احداث نتیجه جرمی 

»ناشی از اشتباه یا جحالت مطلق نباشد.
عمدی بودن جرم:-٣

رای تحقق شروع به جرم ضروری دانسته میشود،عمدی بودن عمل مورد اجرا شرط دیگری که ب
زیرا قانون قصدی بودن عمل را ٢است، بناآ شروع به جرم در جرایم غیر عمدی مطرح بوده نمیتواند.

شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایـت یـا   «شرط گذاشته است
.....»جنحه 

ات شروع به جرممیزان مجاز
:١٣٥٥میزان مجازات شروع به جرم در قانون جزای سال-الف

شروع به جرم را قابل مجازات کمتر نسبت به جرم کامـل میدانـد،   ١٣٥٥قانون جزای سال
ومیزان مجازات شروع به جرم را وابسته به نوعیت جرم(جنایت یا جنحه) میداند، واز سوی دیگر این 

٣قاعدتآ قابل مجازات نمیداند.قانون شروع به قباحت را

ین تر از مجازات جرم کامـل تعیـین   ئقانون جزا مجازات شروع به جنایت را یک کته گوری پا
شروع کننده به جنایت به جزا های آتی محکـوم  «این قانون: ٣٠وده است. بر اساس حکم ماده من

١٧. همان،ص١
٣٥٠. صانعی،پرویز؛حقوق جزای عمومی،ص٢
»ت نیست،مگر این که قانون صراحتآ به آن حکم کرده باشدشروع به قباحت مستلزم مجازا«قانون جزا:٣٢.ماده ٣

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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واردی که جزای اصل جرم در م-١می گردد مگر این که در قانون بر خالف آن تصریح شده باشد:
در -٣در مواردی که جزای اصل جرم حبس دوام باشد حـبس طویـل.  -٢م.وااعدام باشد حبس د

»یا نصف حد اکثر جزای اصل جرم.حبس متوسط مواردی که جزای اصل جرم حبس طویل باشد 
بـر  مجازات شروع به جنحه در این قانون نصف حد اکثر جزای جرم کامل تعیین گردیده است. 

که در قانون برای اصـل  شروع به جنحه از نصف حد اکثر جزاجزای «قانون جزا: ٣١مبنای ماده 
»جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند،مگر این که قانون به خالف آن تصریح نموده باشد.

مجازات شروع به بعضی جرایم را مثل جرم کامل ١٣٥٥قابل تذکر است که قانون جزای سال 
)،تجـاوز علیـه مؤظـف خـدمات     ٢٦٦نموده است،مانند شروع بـه جـرم رشـوت(ماده   تعیین

). اما شروع به برخی جرایم دیگر مانند،شروع بـه  ٤٢٩ماده١)تجاوز به عنف(فقره٢٩٠عامه(ماده
) را اصآل قابل مجازات نمیداند.٣٩٧ماده ٣) شروع به انتحار(فقره ٤٠٦اسقاط جنین(ماده

م در کود جزا :میزان مجازات شروع به جر-ب
بـه حـد قابـل    ١٣٥٥میزان مجازات شروع به جرم در کود جزا نسبت به قانون جزای سال 

مالحظه (بخوص در مورد شروع به جنحه)کاهش یافته است ودر این زمینه مالیمت بیشتری را اختیار 
ـ ١نموده است و قباحت را اصآل قابل مجازات نمی داند ت دو . در کود جزا مجازات شروع به جنای

شروع «کود جزا: ٥٢کته گوری پاینتر از مجازات جرم کامل تعیین گردیده است.حسب حکم ماده 
کننده به مجازات ذیل محکوم می گردد، مگر این که در این قانون طـور دیگـری تصـریح شـده     

در مـواردی کـه   -٢.٢در مواردی که جزای اصل جرم اعدام باشد،به حبس دوام درجه-١باشد:
در موردی که جزای اصل جرم،حبس -٣باش، به حبس طویل.١جرم، حبس دوام درجهجزای اصل 
در مواردی که جزای اصل جرم،حبس طویل باشد،به حـبس  -٤باشد،به حبس متوسط.٢دوام درجه

»قصیر.
در این قانون، مجازات شروع به جنحه،یک چهارم حد اقل مجازات جرم کامل تعیین گردیـده  

مجازات شروع کننده به جنحه از یک چهارم حد اقـل  « کود جزا: ٥٣است. به اساس حکم ماده
جزای که در قانون برای اصل جرم پیشبینی شده است،بیشتر نمی باشد،مگر این که در ایـن قـانون   

»طور دیگری تصریح شده باشد.
کود جزا محکمه را مکلف می سازد تا در تعیین میزان مجازات شروع به جرم، اندازه وماهیـت  

کود ٥٤طر،شخصیت فاعل وعوامل را که سبب توقف عمل وی گردیده است،مدنظر بگیرد. ماده خ
محکمه مکلف است تا در تعیین جزای شـروع بـه جرم،ماهیـت    « جزا در این زمینه مقرر میدارد: 

واندازه خطر اجتماعی فعل،شخصیت فاعل وعواملی را در نظر بگیرد که سبب عـدم اتمـام جـرم    

کود جزا٥٥. ماده ١

د جزای افغانستاناصول وقواعد جزا شناسی درکو
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».گردیده است.
در مورد شروع به جرم،مجازات تبعی،تکمیلی وتـدابیر  ١٣٥٥کود جزا مانند قانون جزای سال 
حـین محکومیـت   « کود جزا در این زمینه بیان میـدارد: ٥٦امنیتی را نیز قابل تطبیق میداند. ماده 

شخص به مجازات شروع به جرم،احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی،تکمیلی وتدابیر تآمینی کـه در  
».ورد جرم تام پیشبینی شده است،در مورد جزای شروع به جرم نیز تطبیق میگردد.م

کـاهش  ١٣٥٥نتیجتآ میزان مجازات شروع به جرم در کود جزا نسبت به قانون جزای سـال 
چشم گیری یافته است، شروع به قباحت را به هیچ وجه قابل مجازات نمی داند در حالیکه در قانون 

روع به قباحت مورد مجازات قرار گرفته میتوانست؛ مجازات شروع به جنحـه  جزای قبلی استثناآ ش
که در قانون جزای قبلی نصف حد اکثر جرم کامل بود، به یک چهارم حد اقل مجازات جرم کامـل  
تقلیل یافته است، ودر نهایت مجازات شروع به جنایت را دو کته گوری پاینتر از مجازات جرم کامل 

ر حالی که در قانون جزای قبلی جزای شروع به جنایت،یک کته گوری پاینتر از تعیین نموده است ،د
جزای جرم کامل تعیین شده بود.

خالصه محتوای بخش دوم
کـه مجـازات در   یبخش دوم کتاب که در شش فصل تنظیم گردیده، تمامی تحوالت و تغییرات

بخش کتاب آنست که ابتـدا  کودجزا دچار آن شده به بحث و بررسی گرفته شده است، ممیزه این
تحول به میان آمده در مورد تمامی انواع مجازات در کودجزا بشکل تطبیقی با عـین مجـازات در   

تحوالت به میان آمده از نظر جـزا  و در اخیر،مورد بحث و بررسی قرار گرفته ١٣٥٥قانون جزای 
شناسی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفته است.

ول ذیل است:بخش دوم کتاب دارای فص
.فصل اول تحلیل تحول مجازات نقدی
.فصل دوم مجازات حبس
.فصل سوم بدیل های حبس
.فصل چهارم مجازات اعدام
.فصل پنجم مجازات تبعی و تکمیلی
."فصل ششم تدابیر امنیتی "اقدامات تأمینی

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان
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لیکنه : قضاوتیار رحمت ل حلیم 

ه را کېه را کېابراء او آثاریې د شریعت او قانون پابراء او آثاریې د شریعت او قانون پ
)٤(

فهرست:
٥٨........................................................ولونهاوشروط،ارکانءابراد: فصلدوهم

٥٨.........................................................................ارکانابراءد: مبحثلومی 
٥٨.........................................................نظرهلهاحنافودرکنابراءد: مطلبلومی 

٦٠...............................................نظرهلهعلماؤوجمهورودارکانابراءد: مطلبدوهم
٦١..........................................................................شروطابراءد:مبحثدوهم

٦١...............................................................شروطکوونکيابراءد: مطلبلومی 
٦٥..............................................شروط) مبرأ(شخصشويورکولابراءد: مطلبدوهم

٦٥.........................................................شروط) منهمبرأ(محلدابراءد: مطلبمیدر

دوهم فصل : د ابرا ء ارکان ، شروط او ولونه
په دې فصل کې د ابراء ارکانو ، شروطو او ولونو ته جال جال په بېالبېلو مباحثو کې کتنه کوو

ابراء ارکانمبحث : دلومی 
په دې مبحث کې د ابراء ارکان د احنافو او جمهورو علماؤ له نظره ېو

: د ابراء رکن د احنافو له نظرهلومی  مطلب
د احنافو له نظره د ابراء رکن یواې ایجاب دی او قبول ته هم ضرورت نلري اما په ردولو ردیي د 

نظره پیروي کې ده او د ابراء رکن یـې یـواې   افغانستان مدني قانون هم په دې اه د احنافو له
١ایجاب بللی دی .

مه ماده .۹۵۳مه ماده . مدني قانون ۱۵۶۸م مخ . مجلة االحکام العدلیة ، ۵۷بدائع الصنائع ، لورم وک ، -١

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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که ه هم د جمهورو علماؤ په نظر ابراء لور ارکان لري چې په راتلونکي مطلب کې به یې یادونه 
وشي خو قبول ته د اتیا نه لرلو په مسئله کې نه یواې احناف بلکې له مالکیانو پرته جمهور فقهاء په 

١ابراء یواې په ایجاب بشپيي او قبول ته اتیا نه لري . دې آند دي چې

لکه نه چې مو مخکې یادونه وکه چې ابراء قبول ته ضرورت نلري اما په ردولو ردیي ، خـو  
داسې ایونه هم شته چې ابراء پکې په ردولو نه ردیي چې هغه الندې موارد دي :

٢یعنې په قبلولو یې د ردولو اختیار له السه ورکوي.الف : ابراء له قبلولو وروسته نه ردیي . 

) تـه  ا چې د پور ورکه په ان منلـې ده ب : کله چې محال له ( پور ورکوونکی ) محال علیه ( چ
ابراء ورکي ردولی یې نشي .

د بیلي په توه: احمد د محمود پوروی دی، حمید محمود ته د احمد د دین ورکـه پـه ـان    
رې محمود ـــ چې په پورتني حالت کې د فقهې په اصطالح محاـل لـه یـاديي    ومنله. که چې

ــــ حمید (محال علیه) ته له هغه دین خه چې په ان یې منلی دی ابراء وکي، یاد محاـل  
علیه دا ول ابراء نشي ردولی.

ه کي دا یې رد٣ج : کله چې پور ورکوونکی (مکفول له ) کفیل (ضامن) ته ابراء ورکي او کفیل 
ول ابراء نه ردیي که چې دا ول ابراء یواې اسقاط ده نه تملیک ، لـه دې ملـه یـې ردول    

ناشونی دی . 
د بیلي په توه احمد د محمود پوروی دی. حمید محمود ته د احمد د دین ضمانت وک او وې 

لکه نـه چـې مـو    ویل که محمود ستا پور ادا نک زه یې در کوم، محمود حمید ته ابراء وکه
مخکې یادونه وکه حمید دا ول ابراء نشی ردولی.

مي مبحـث  ود حوالې او کفالت په اه زیات تفصیل به ان شاءاهللا د دې ېنې د لورم فصل په ل
کې راشي.

د : کله چې پوروی له پور ورکوونکي غوتنه وکي چې له پور خه ابراء راتـه وکـه ، پـور    
له غوتنې سره سم ابراء ورکي ، دا ول ابراء هم نه ردیي .ورکوونکی د پوروي

یم مخ . ،۹۹لورم وک الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشيةیم مخ . ۱۹۰رجب ، البنالقواعد-١
ـوک لـورم ،الدقائقكنزشرحالحقائقتبيين،) هـ٧٤٣: متوفى(الدينفخرالبارعي،محجنبنعليبنعثمان،زیلعي-٢

ق . هـ۱۳۱۳چاپمیول،القاهرةبوالق،-األميريةالكبرىالمطبعةد،مخم۱۹۸
٣- ه پهي سره سره د پور ورکزه یې درکووم کفیل هغه چاته وايي چې د پورو ان ومني . دا مانا چې ووایي که پور هغه درنک
.

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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ه : کله چې پور ورکوونکی پوروي ته په یو مجلس کې ابراء وکي ، پوروی په هغه مجلس کـې  
١چوپ پاتې شي خو د مجلس له بدلیدو وروسته ابراء رده کي دا ول ابراء هم نه ردیي .

٢وی خه نقل کې ده، اکثره علما په دې آند دي چې ردیي.دا نظریه ردالمحتار له صیرفي فتا

و : کله چې پورورکوونکی متوفی پوروي ته ابراء ورکي وارث یې نشي کولی چې رده یې کي .  
٣دا نظر د امام محمد رحمه اهللا دی . 

امام جالل الدین سیوطي رحمه اهللا وایي :
معلومه نه وه ، کره خبـره دا ده چـې دا ول ابـراء    که چېرې ابراء کوونکي ته د مبرأمنه اندازه 

تملیک بلل کیي  . 
که چېرې ابراء کوونکي ته د مبرأمنه اندازه معلومه وه او ابراء کول شوي شخص تـه د مبرأمنـه   

اندازه معلومه نه وه دا ول ابراء اسقاط بلل کیي .
دیي او  تملیک ابراء قبلولو ته اتیا لري په اسقاط ابراء کې قبول ته اتیا نشته او په ردولو هم نه ر

٤او په ردلو ردیي . 

طلب : د ابراء ارکان د جمهورو علماؤو له نظرهمدوهم 
د جمهورو علماؤ په آند د ابراء ارکان لور دي : 

صیغه (  د ابراء توري ) ، ابراء کوونکی (مبرئ) ، ابراء شوی شخص ( مبرأ ) او محـل د ابـراء   
.٥که دین او حق  ل(مبرأمنه ) 

که ه هم د نورو مذاهبو په کتابونو کې د ابراء ارکان ما و نه موندل خو د حنفي فقهې په کتـابونو  
کې دا په اکه ذکر دي چې ابراء یواې په ایجاب سرته رسي او قبول ته اتیا نلـري . الموسـوعة   

ؤ له نظره یې د ابراء ارکان لور بللي الفقهیة الکویتیه او الفقه االسالمي و ادلته چې د جمهورو علما
دي هې ول حواله یې د مذاهبو په کتابونو نه ده ورکې ، ابراء چې یو عقد دی په نورو عقودو یې 
قیاس کې ده . که چې تقریبا د ولو عقودو  ارکان د احنافو  له نظـره ایجـاب او قبـول او د    

او معقود علیه دي .  جمهورو علماؤ له نظره ایجاب او قبول ، عاقدان 

د،مـخ یـم ۷۷ـوک لورم،األحكاممجلةشرحفيالحكامدرر) هـ١٣٥٣: متوفى(أمينخواجهحيدرعلي،أفندي-١
.م١٩٩١-هـ١٤١١چاپلومی دارالجیل

.مخم۷۰۸وکپنمالمختار،الدرعلىالمحتاررد-٢
یم مخ . ۷۷األحكام ، لورم وک مجلةشرحفيالحكامررد-٣
یم مخ .۱۷۱االشباه والنظائر د امام سیوطي ، -٤
م مخ .۴۳۷۱م مخ . الفقه االسالمي و ادلته ، شپم وک ، ۱۴۹الموسوعة الفقهیة الکویتیة ، لومی وک -٥

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې



٦١٦١

١د افغانستان په مدني قانون کې هم د عقد ارکان ایجاب او قبول بلل شوي دي . 

دا یو شکلي اختالف دی هې ول آثار پرې مرتب نه دي .

دوهم مبحث : د ابراء شروط
یـې د ابـراء کـوونکي    دا مبحث په لورو مطالبو وېشل شوی دی ، چې په لمي مطلب کې به

وهم مطلب کې به د مبرأ شروط ، دریم مطلب کې به د ابراء د محل شروط او په لـورم  ، دشروط
شروط ېل کیي .ذاتيمطلب کې به یې د ابراء 

مطلب : د ابراء کوونکي شروطلومی 
)٢(الف : ابراء کوونکی باید د تبرع اهلیت ولري .

فیه والي له امله محجور (له تصرف خـه  ابراء کوونکی باید عاقل ، بالغ او رشید وي . د پور او س
)٣(. ، د ماشوم ، لیوني او سفیه ابراء نه صحیح کیيمنع شوی) باید نه وي

له ذکر شوې ابراء خه هدف د اسقاط ابراء ده ، نه د استیفاء ابراء . د داسې ماشوم استیفاء ابراء 
چې د تصرفاتو اجازه ورته شوې وي صحیح ده . 

یفاء ابراء د اقرار په معنی ده، یواې احنافو د ابراء په انواعو کې راوستې ده. لکه دا که چې د است
معتـوه اوصغیرچېرېمي فصل دوهم مبحث دریم مطلب کې یادونه وکه کهونه چې مو د ل

حکـم بـالغ دکېحالتداسېپهوهشوېورتهاجازهپلوراوپیر،سوداردچېوکسانهغه
کـه ،چېکهدا. دیصحیح،دهشوېورتهاجازهچېاهپهپلوراوپیردیېاراقریواېلري
٤کوي.نهمعاملهپلوراوپیردسرهاشخاصوولدادخلکبهبیاشيبللنهوصحیحیېاقرار

د اسقاط او استیفاء ابراء په اه زیات تفصیل به په راتلونکي مبحث کې چې د ابراء د ولونو په اه
دی راشي.

که چېرې ابراء کوونکي دعوی وکه چې د ابراء په مهال صغیر و او ابراء ورکول شوي شـخص  
ینه به یې مقابـل لـوری وانـدې    وویل چې نه ، بالغ و ، د ماشوموالي د مدعي خبره معتبره ده ، ب

٥.کوي

مه ماده ، لم فقره .۵۰۶مدني قانون ، -١
مه ماده .۹۵۲ن مدني قانو-٢
) مه ماده . ۱۵۴۱) او (۹۵۹مجلة االحکام العدلیة ، ( -٣
یم مخ .۸۹دررالحکام في شرح مجلة االحکام ، لورم وک ، -٤
م مخ .۲۳دررالحکام في شرح مجلة االحکام ، لورم وک ، -٥

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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رک) هغـه  که چې ماشوموالی اصل دی او بلوغ نوی پیدا شوی وصف دی، بینه (اسـناد او مـدا  
١وک واندې کوي چې د اصل او ظاهر خالف دعوی لري.

دا خبره په عرفي ابراء کې مطرح ده . په شرعي ابراء کې د افغانستان په محاکمو کې ماشـومان د  
ابراء ورکولو صالحیت نلري .

م فقرې د الروونې سره سـم بـالغ   ومې مادې د ل۳۱۹یادونه : د افغانستان د مدني قانون د 
ص د لیونتوب ، معتوه والي ، یا غفلت په سبب د محکمې لخوا په حجر محکومیي او ترهغـه  شخ

وخته دوام کوي چې محکمې یې د حجر په لرې کولو حکم نه وی کی .  
دپور ( دین ) له امله بندیز لول یا محجور رول په احنافو کې د امام ابویوسف او امـام محمـد   

م ابوحنیفه رحمه اهللا په نظر د پور له کبله به په پوروي (مدیون) بنـدیز  رحمهما اهللا نظر دی . د اما
٢(حجر ) نه لول کیي . 

ابراء کوونکی باید د مر په رن اخته نه وي .ب :
که چېرې ابراء کوونکي د مر د ناروغ په مهال د خپل یو وارث ته له دین خه ابـراء ورکـه   

نه ده . ابراء یې ناسمه او د نافذیدو و
د مروني ناروغ په مهال ابراء د وصیت حکم لري او وصیت وارث ته ناروا دی .  

په دې اه د انس بن مالک رضی اهللا عنه حدیث دی، هغه ویلي چې له رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم 
خه یې اوریدلي دي چې وې فرمایل:

٣»لوارِثوصيةَلَاأَلَا،حقَّهحقذيكُلَّأَعطَىقَداللَّهإِنَّ«

ژباه: اهللا تعالی هر حق واال ته خپل حق ورکی دی، خبر اوسئ چې وارث لپاره وصیت نشته.
دا حکم هغه وخت دی چې ابراء کوونکی د مبرأ ( چاته چې ابراء شوې ده ) پرته نوره ورثـه هـم   

ولري.  
چې ابراء کوونکی د مبرأ پرته نوره ورثـه هـم   که چېرې ابراء کوونکی نوره ورثه و نه لري ، یا دا 

ولري خو ورثه د ابراء کوونکي سره په ابراء توافق وکي او اعتراض و نه لري په دې حالت کـې  
.  ابراء صحیح او نافذ ده

یمه ماده.۷۷مجلة االحکام العدلیة، -١
دار: ناشـر م مـخ ،  ۱۸۹مبسوط ، پنم ـوک ،  )هـ٤٨٣: متوفى(األئمةشمسسهليأببنأحمدبنمحمدسرخسي ، -٢

، له طبعې پرته .م١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت–المعرفة
.۶/۸۷, م مخ. یاد حدیث الباني صحیح بللی دی. ارواءالغلیل۹۰۶دوهم وک سنن ابن ماجه, -٣

ت او قانون په راکېابراء او آثاریې د شریع
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د تېر حدیث په ينو روایتونو کې د ( اال ان یجیز الورثة ) قید هم روایت شوی یعنې دا ول ابـراء  
چې پاتې ورثه یې سمه وي او اعتراض ونلري.هغه وخت سمه ده

که چېرې په مروني مرض اخته ابراء کوونکی له وارث پرته بل چاته ابراء وکي د وصیت حکـم  
لري د ابراء کوونکي د مال تر دریمې برخې یا له هغې خه کم نافذ دی .

افذ ده .  که له دریمې برخې زیاته اندازه ابراء وکي بیا هم تر درېمې برخې ن
په دې اه د سعد ابن ابی وقاص رضی اهللا عنه حدیث دی چې هغه له خپل پالر خه روایت کـی  

دی چې فرمایلي یې دي:
رسولَيا: فَقُلْتالموت،علَىمنهأَشفَيتوجعٍمنالوداعِ،حجةفيوسلَّمعلَيهاُهللاصلَّىالنبِيعادنِي
،لَغَاللَّهبِيبنعِمجاالوى،مراتأَنالٍ،ذُووالَمرِثُنِيوةٌإِلَّاينيابةٌ،لداحوقدصأَفَأَتي؟بِثُلُثَيالقَالَم :

ورثَتـك تذَرأَنْإِنكر،كَثيوالثُّلُثُ: «قَالَفَالثُّلُث؟،: قُلْت. »الَ: «قَالَبِشطْرِه؟أَفَأَتصدق: قُلْت»الَ«
بِهـا، أُجِرتإِلَّااللَّهوجهبِهاتبتغينفَقَةًتنفقولَستالناس،يتكَفَّفُونَعالَةًتذَرهمأَنْمنخيرأَغْنِياَء،

١»امرأَتكفيفيتجعلُهااللُّقْمةَحتى

ناروغي له امله چې یې مر ته ندې کی وم، د حجةالوداع کال و چې پیغمبر صلی ژباه: د هغه 
اهللا علیه وسلم مې پوتنې ته راغی، ومې ویل ای د اهللا رسوله لکه نه چې وینې ناروغ یم، ېر مال 
لرم چې یواې یوې لور ته مې پاتې کیي ایا دوه ثلثه (درې برخو کې دوه برخې) یې خیرات نکم؟ 

غمبر صلی اهللا علیه وسلم وفرمایل نه، ماوې نیمايي خیرات کم؟ رسول اهللا وفرمایل: بلکـې ثلـث   پی
(دریمه برخه) او دا هم ېره ده. که له تا خه شتمن ورثه پاتې شي غوره ده تـر دې چـې امـن    

) (محتاج) پاتې شي او الس یې خلکو ته اود شي. هر ه چې د اهللا د رضا لپاره (د خپل په کـورن 
مصرفوې اهللا یې اجر درکوي. حتی اهللا تعالی د هغې یوې م اجر درکوي چې د خپل مېـرمن پـه   

خوله کې یې ورکوې.
که چېرې په مروني رن اخته مریض دومره پوروی وي چې ترکه یې وله په پور کې ي په داسې 

د پورورکوونکـو  که چې پـه دې ول ابـراء  ٢ابراء ناسمه ده او نه نافذیي .همحالت کې یې
(داینینو) حق ضایع کیي.

ابراء کوونکی باید په ابراء کیدونکي مال یا حق ( مبرأمنه ) والیت ولري . ج :

م مخ.۱۷۸ي، پنم وک بخار-١
مخونه ، مکتبه فاروقیـه ،  ۸۵۵-۸۵۴یمه ماده . سلیم باز اللبناني ، شرح المجلة ، ۱۵۷۱او ۱۵۷۰مجلة االحکام العدلیة-٢

مـنح ، )هـ١٢٩٩: متوفى(المالكياهللاعبدأبوعليش،محمدبنأحمدبنمحمدم . ۱۹۹۶هـ ق ۱۴۱۷پېور ، دویم چاپ 
.م ، له طبعې پرته ١٩٨٩/هـ١٤٠٩،بيروت–الفكردار: ناشرم مخ ، ۴۶۶، دریم وک خليلمختصرشرحالجليل

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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که چېرې ابراء کوونکی به د ابراء کیدونکي مال مالک وي، یا به د مالک لخوا د ابراء وکیل وي.
لخوا د ابراء وکیل نه وي ابـراء یـې   ابراء کوونکی د ابراء کیدونکي مال مالک نه وي یا د مالک

١پالر او وصي د صغیر د مال د ابراء واک نه لري . صحیح نه ده، همدارنه

تول د ورثې لخوا وکیل اکل د بیلې په توه : یو شخص قاتل سره د حق العبدي دعوی لپاره د مق
شخص ابراء صحیح ، او ورثې ورته په وکالت خط کې د ابراء واک ورکی نه و ، د داسېشوی و

نه ده که چې د ابراء واک نه لري ، دا ول ابراء فضولي بلل کیي او د ورثې د اجازې پـورې  
تلې ده ، که ورثې تائید که سمه ده او که تائید یې نه که صحیح نه ده .

رضایت  د :
٢ابراء کوونکی باید په ابراء بشپ رضایت ولري .د ولو فقهاوو په اتفاق 

صحیح نـه  ابراء اخیستل ، پلورل ، اجاره ، هبه ، سوله ، اقرار او ه ( مجبور شوي ) شخص د مکر
٣. دي او اعتبار نلري

د هېواد مدني قانون د ابراء کوونکي د رضایت په اه ه نه دي ویلي خو د عقودو د صحت لپـاره  
٤یې رضایت شرط لی دی.

داسې راغلي دي :  مه ماده کې ) ۵۵۸(همدارنه د یاد قانون په
عقد صحیح نه دی .که د عقد په تون کې د زور د یوې نوعې واقع کیدل ثابت شي 

یادې مادې د زور (اکراه) ولونو ته اشاره کې ده او هر ول اکراه یې د عقد د سموالي (صحت) 
سره په کر کې بللې ده. د اکراه د انواعو ېل مون له موضوع خه لري کوي.

ء عقد، و نه بولو د عقد سره یې ورته والی زیات دی.  که ابرا
که د مبرأ (چاته چې ابراء شوې) لپاره د ابراء د ردولو واک ته وورو، په اه ترې معلومیي چې 
ابراء هم د عقودو په شان د دوه ارادو توافق دی. همدارنه په ابراء کې د تملیک (هبه) معنی ده او 

تملیک عقد دی.

مه فقره .۱۱مې مادې ۳۰۴م مخ . مدني قانون ، ۷۱د سرخسي مبسوط ، شلم وک -١
٢-قْهالفوک، اإلسالمي مشپ ،هوک، ۲۴م مخ. د سرخسي مبسوط، ۴۳۷۵وأدلَّت م مخ. دررالحکام فـی شـرح مجلـة    ۶۵م

المنهاج، پـنم  شرحفيالمحتاجم مخ. تحفة۱۵۳وک، لومی الفقهیة الکویتیة، م مخ. الموسوعة۷۴۴االحکام، دوهم وک، 
م مخ.۲۵۴وک، 
یم مخ.۲۹۷المدونة، لسم وک، فيماعلىوالزياداتم مخ. النوادر۸۱۲األزهار، حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل

مه ماده .۱۰۰۶مجلة االحکام العدلیه ، -٣
مه ماده.۵۰۵ن، مدني قانو-٤

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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: د ابراء ورکول شوي شخص (مبرأ) شروطدوهم مطلب
مبرأ ( چاته چې ابراء کیي ) باید معلوم وي .  

دا په اتفاق د فقهاؤ اینه ده چې ، چاته چې ابراء شوې ده باید مشخص وي . که چا وویل چې پـه  
ـ  ه تاسو کې مې یوه ته ابراء وکه ، او په وته یې نه کي ابراء یې نه صحیح کیي . همدارنه ک

وک ووایي چې زما ولو پورووته زما ابراء ده ابراء یې سمه نه ده .  
که چېرې وک ووایې چې ما د فالن سیمې خلکو ته ابراء وکه ، په داسې حاـل کـې چـې د    

که چې ابراء شوي اشـخاص معلـوم   نوموې سیمې خلکو شمېر معلوم و دا ول ابراء سمه ده ، 
١. دي

اتوالي په صورت کې د افغانستان مدني قانون هم د ابراء لپـاره د پـوروي   د پوروو ( مبرأ ) د زی
٢مشخصول این بللي دي . 

دریم مطلب : د ابراء د محل (مبرأ منه) شروط
د مبرأ منه (هغه ه چې په ابراء ورکول کیي) معلوموالیالف:

حق د سـاقطولو پـه معنـی    په دې اه فقهاء دوه نظره لري . هغه فقهاء چې ابراء ته د اسقاط یا د
هغه فقهاء چې )٣(وري د هغوی په آند د مبرأمنه د جهالت یا نامعلوموالي سره سره بیا هم سمه ده.

ابراء ته د تملیک په نظر وري د هغوی په آند دا اینه ده چې مبرأمنه باید معلومه وي .  که مبرأمنه 
.  وه بیا دا ول ابراء ناسمه ده (مجهوله)نامعلومه

د شافعي مذهب فقهاوو په نظر  د دیت له اوانو پرته چې معلوموالی په کې شرط نه دی نوره مبرأ 
منه باید معلومه وي ، که چې د هغوی په آند ابراء ساقطول د حق نه ، بلکې تملیـک یعنـې پـه    

بایـد  ، نو له دې کبله ابراء ورکوونکی او ابراء ورکول شوی دواهيملکیت ورکول د مبرأمنه د
٤علم پرې ولري او معلومه وي . 

، االشباه والنظـائر  )هـ٩١١: المتوفى(الدينجاللبكر،أبيبنالرحمنعبدمه ماده . سیوطی ، ۱۵۶۷مجلة االحکام العدلیة -١
. الموسوعة الفقهیة الکویتیـة ، لـورم ـوک    م١٩٩٠-هـ١٤١١چاپ لومی یم مخ ، ناشر : دارالکتب العلمیة ، ۱۷۱، 
مخ.۲۳۷،
مه ماده .۹۵۷انون مدني ق-٢
األحكام ، غررشرحالحكامدرر)هـ٨٨٥: متوفى(خسرو-المولىأومنالأو-، مالعليبنفرامرزبنمال خسرو ، محمد-٣

العربية ، له چاپې او نېې پرته .الكتبإحياءدار: م مخ ، ناشر۱۶۷دوهم وک 
فـي البهيـة الغرر، هـ)٩٢٦اري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (متوفى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصسنیکي ، -٤

م مخ ، ناشر المطبعة المیمنیة ، له طبع او تاریخ پرته .۱۵۵، دریم وک الورديةالبهجةشرح

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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چې یو حنفي عالم دی ، د هغه په نظر هم د مجهول شي ابراء ناسمه ده . هغه وایي دا چې ١کاساني
٢په ابراء کې د تملیک معنی ده له همدې کبله د مجهول شي ابراء صحیح نه ده . 

، د د ابراء د صحت لپاره شرط نه دیله شوافعو پرته د جمهورو فقهاوو په آند د مبرأمنه معلوموالی 
٣. مجهول شي خه هم ابراء کیدلی شي

په دې اه حدیث شریف دی چې د مجهول شي د ابراء په صحت د اللت کوي :
نةَأَبِيعريرهيضراللَّه،هنولُقَالَ: قَالَعسرلَّىاللَّهاُهللاصهلَيعلَّمسو» :نمتلَكَانةٌهظْلَمم يـهأَخل
نمهضرعٍء،أَويشلَّلْهحتفَلْيهنم،مولَاليكُونَالَأَنْقَبيارينالَدو،مهركَانَإِنْدلٌلَهمعحالذَصأُخ
هنرِمبِقَد،هتظْلَمإِنْمولَمكُنتلَهاتنسذَحأُخنئَميساتبِهاحلَصمفَح . هلَي٤(ع(

ژباه : له ابو هریره رضی اهللا عنه خه روایت دی چې د اهللا رسول صلی اهللا علیه وسلم فرمایلي دي 
: که چا د خپل په (مسلمان) ورور د هغه د عزت (آبرو) او یا د بل شي له پلوه کوم ظلم کی وي ، 

چې هلته به نه دینار وي او نه درهم ، که نېـک عمـل   اوس دې ترې بنه وغواي ، مخکې له دې 
ولري د هغه د ظلم په اندازه به ترې واخیستل شي ، که نېک عمل ونلري د هغه ( په چا چې یې ظلم 

کی دی ) بد عمل به را واخیستل شي او په ده به واچول شي .
اري شرحې دي لیکلـي  د پورتني حدیث په شرحه کې فتح الباري او عمدة القاري چې د صحیح البخ

)٥(دي چې یاد حدیث د مجهولي ابراء د صحت ادعا قوي کوي . 

همدارنه په دې اه بل حدیث دی : 

السلطان المبـین  الكاساني، چې په فقه کې یې بدائع الصنائع او په اصول الدین کې یېأحمدبنمسعودبنبكرأبوالدين،عالء-١
یم مخ.۷۰هـ ل کې په حلب کې وفات شوی دی. االعالم د زرکلي، دوهم وک، ۵۸۷لیکلی دی. یاد عالم په کال 

یم مخ .۱۸۹بدائع الصنائع ، اووم وک ، -٢
، کتـاب  )هـ٧٦٣: متوفى(الحنبليالصالحيالرامينىالدينشمساهللا،عبدأبومفرج،بنمحمدبنمفلحبنمحمدمقدسي ، -٣

العزيـز عبـد بنعمربنأمينمحمدعابدين،ابن.مـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤چاپ ، لومی الفروع ، ناشر: مؤسسة الرسالة ، 
م مخ ، ناشر دارالفکر ، بېروت ، دریم ۶۲۴المختار،پنم وک الدرعلىالمحتاررد)هـ١٢٥٢: متوفى(الحنفيالدمشقيعابدين
م مخ .۴۳۷۷الفقه االسالمي وادلته ، شپم وک م.١٩٩٢-هـ١٤١٢چاپ ،

.۲۴۴۹م مخ . د حدیث شمېره ده : ۱۲۹بخاري ، دریم وک ، باب من کان له مظلمة ، -٤
م ۱۰۱البخاري ، پنم ـوک ،  صحيحشرحالباريالشافعي ، فتحالعسقالنيالفضلأبوحجربنعليبنعسقالني ، أحمد-٥

، د مصنف د وفات نېه او د کتاب چاپه نه دي لیکل شوي .١٣٧٩بيروت،-ةالمعرفدار: مخ . ناشر
ـ ٨٥٥: المتوفى(العينىالدينبدرالحنفىالغيتابىحسينبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمدعیني ، أبو ، عمـدة )هـ

بيروت، چاپه او نېه یـې نـه دي   –ربيالعالتراثإحياءدار: م مخ . ناشر۲۹۳البخاري ، دولسم وک ، صحيحشرحالقاري
لیکل شوي.

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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نعرِوومنِعبفوأَنَّعبِيلَّى-النصاللَّههلَيعلَّمسقَالَ-و» :لْحالصزائجنيب،ينملساإلَّاالْملْحص
رحلَالًامحلَّأَوا . أَحامر١ح

: له عمرو ابن عوف رضی اهللا عنه خه روایت دی چې نبي اکرم صلی اهللا علیه وسلم فرمایلي ژباه
دي : سوله  د مسلمانانو تر مین روا ده ، مر داسې سوله ( روا نه ده ) چې حالل پکې حـرام یـا   

حرام پکې حالل شي .
په شرح کې لیکلي دي چې : دا دلیل دی پر دې چې د نـامعلوم شـي   شوکاني د ذکر شوي حدیث

دا که چې که په سوله کې د مجهول شي خه ابراء هم وشي تحلیل د حرامو ٢ابراء صحیح ده . 
.ه سوله او ابراء دواه صحیح کیياو تحریم د حاللو نه راي له همدې کبل

هللا چې د شافعي مذهب نامتو فقهاء دي ، پـه دې  امام شربیني او امام جالل الدین سیوطي رحمهما ا
اه متفاوت نظر لري . شربیني وایي : 

ابراء د مبري ( ابراء کوونکي ) له اخه تملیک او د مبرأ ( ابراء شوي ) شخص له اخه اسقاط بلل 
کیي له همدې کبله د ابراء د صحت لپاره د ابراء کوونکي علم پرې شرط دی او د ابراء شـوي  

٣علم ورباندې ضرور نه دی . شخص 

امام جالل الدین سیوطي وایي :  
که چېرې ابراء کوونکي ته د مبرأمنه اندازه معلومه نه وه ، کره خبـره دا ده چـې دا ول ابـراء    
تملیک بلل کیي د نامعلوموالي له کبله ناسمه ده . که چېرې ابراء کوونکي ته د مبرأمنـه انـدازه   

شوي شخص ته د مبرأمنه اندازه معلومه نه وه دا ول ابراء اسـقاط بلـل   معلومه وه او ابراء کول 
٤. کیي صحیح ده

کیي ) باید عین نه وي .ابراء ورخهمبرأمنه ( هغه ه چې ب :
) ماده کې عین داسې تعریف کی دی : ۱۵۹مجلة االحکام العدلیة په ( 

که او یو ېری غنم همداسې نور .  عین اکلي او مشخص شي ته ویل کیي . لکه کور ، م

مه ه نقل کـی دی ، ترمـذي حسـن    ۱۳۵۲مه ه ، ترمذي په ۳۵۹۴ه ، ابوداود په ۲۳۵۳یاد حدیث ابن ماجه په -١
صحیح بللی دی .

م ۳۰۴طار ، پـنم ـوک ،   ، نیل االو)هـ١٢٥٠: المتوفى(اليمنيالشوكانياهللاعبدبنمحمدبنعليبنشوکاني ، محمد-٢
م .١٩٩٣-هـ١٤١٣چاپ ، لومی مصر ، الحديث،دار: مخ . ناشر

المنهاج ، لورم وک .ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني-٣
یم مخ .۱۷۱والنظائر د سیوطي ، األشباه-٤

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په راکې
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همدارنه عین حاضر او موجود شي ته هم ویل کیي چې دلته ورخه هدف نغد دی چـې د پـور   
١مخالفه معنی ورکوي . 

د فقهاوو په اتفاق مبرأ منه باید عین نه وي که چې له عین خه ابراء صحیح نه ده .
یفاء ابراء ، که چې استیفاء ابراء د حق د ترالسـه  له دې خه هدف د اسقاط ابراء ده ، نه د است

کولو اقرار دی ، چې له دین او عین دواو په اه صحیح دی او مشکل نه لري . 
نه د عین لپاره ، عین په ابراء نه ساقطیي ، چې په اه یې د ،د اسقاط ابراء یواې د دين په اه ده

وونه کې ده : هر حق چې ساقطیدل نه قبلوي ابـراء  مې مادې داسې الر۹۵۶هېواد مدني قانون 
ورخه هم نه قبلیي .  

که وک عین چاته بي دا ول کنې ته هبه او تملیک ویلی شو ، نه ابراء .  
ابراء هغه وخت مطرحیي چې مبرأ منه دین ، یا حق وي یا دا چې که عین هم وي خو پـه اه یـې   

رخه ابراء صحیح ده ، که چې د عین له دعوی خـه  دعوی جریان ولري په داسې حالت کې و
ابراء قانوني عمل دی مشکل نلري . 

که وک چاته ووایي چې د دې عین له دعوی خه مې تاته ابراء وکه ابراء یې صـحیح ده ، لـه   
٢ابراء خه یې وروسته دعوی ناسمه او د اوریدو و نه ده . 

بل ته له ولو دعاویو خه ابراء وکي خاونـد نغـد   که چېرې ه او خاوند سره جال شي او یو 
(عین) مال ولري چې له ې سره وي او دعوی پرې نه وي ، ابراء ورته نه شاملیي . دا که چې 

٣ابراء پورونو (دیونو) ته شامله ده ، نه عین ته . 

د دین په اه زیات تفصیل د همدې ېنې په لورم فصل کې کتلی شئ.
.موجوده ويباید د ابراء په مهالمبرأمنه ج :

یعنې هغه ه چې په ابراء ورکول کیي باید د ابراء په مهال ثابت وي .  
ابراء وکه ، لکـه د  خهنفقېلهد بیلي په توه : که کومه مېرمن د خپل خاوند ته د تېر وخت 

نورو پورونو په شان دا ول ابراء هم صحیح ده .  

م مخ .۱۲۹وک لومی دررالحکام شرح مجلة االحکام -١
: متـوفى (الروميالدينجمالالشيخابنالدينشمسالشيخابناهللاعبدأبوالدينأكملمحمود،بنمحمدبنبابرتي ، محمد-٢

م مخ ، له چاپ ې او نېې پرته دارالفکر خپور کی دی .۴۱۲الهداية ، اتم وک ، شرح، العناية)هـ٧٨٦
مـتن عـن القنـاع ، كشاف)هـ١٠٥١: متوفى(الحنبلىالبهوتىإدريسبنحسنابنالدينصالحبنيونسبنبهوتي ، منصور

م ۸۲۹م مخ ، دارالکتب العلمیة له چاپ ې او نېتې پرته خپور کی دی . شرح المجلة ، سلیم بـاز  ۳۹۶اإلقناع ، دریم وک ، 
مخ .

م مخ .۲۶۱الدقائق ، اووم وک ، كنزشرحالرائقالبحر-٣

یعت او قانون په راکېابراء او آثاریې د شر
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فقه په خاوند پور ( دین ) پاتې ده او اوسمهال ثابته ده . دا که چې د تېر وخت ن
راء وکي دا ول ابراء سمه نـه  ابخهنفقېلهکه چېرې مېرمن خپل خاوند ته د راتلونکي وخت 

، که چې د راتلونکي وخت نفقه ، راتلونکې پورې اه لري او اوسمهال الزمه او ثابته نه ده . دا ده
خه د واجب ساقطول دي .ول ابراء مخکې له وجوب

ل ( هبه کول ) ابراء خهمدارنه د پخواني وخت نفقه هبه کول هم صحیح دي ، که چې د پور ب
ې ده چې د الزمي دین د ساقطولو حکم لري . لکه نه چې مو مخکې یادونه وکـه د راتلـونک  

سـاقطول دي  ، دا ول کنه له وجوب خه مخکې د واجبوخت د نفقې بل هم ناسم عمل دی
١که ه هم د هبه په لفظ ترسره شي . 

په دې اه د ابو داوود حدیث دی چې له رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم خه یې پـه النـدې ول   
روایت کی دی :

»كلما تيمإِلَّا ف عيلَا بو ،كلما تيمإِلَّا ف قتلَا عو ،كلما تيمإِلَّا ف احِ،  »لَا طَلَاقـبالص ناب ادلَـا  «، زو
كلما تيمذْرٍ إِلَّا ففَاَء ن٢» و

ژباه : نشته طالق مر هغه وخت شته چې ته پرې مالک یې ، نشته اعتاق ( د غالم آزادول ) مـر  
ء په نذر مر هغه وخت هغه وخت شته چې ته یې مالک یې ، ابن صباح زیاته کې ده چې نشته وفا

بللی دی .حسنته یې مالک یې . یاد حدیث الباني شته چې 
حنبلي فقهاوو د خپل په کتابونو کې  د طالق ، اعتاق ، او بیعې سربېره د ابراء اوند مباحثو  کـې  
هم په ذکر شوي حدیث استدالل کی دی ، او لیکلي یې دي چې ، ابراء هم د طالق او اعتاق پـه  

٣معنی ده . 

د ابـراء پـه   یاس مناسب او پر ای که دی ، چې طالق او اعتاق دواه د حنبلي فقهاوو پورتنی ق
ایجاب ته اتیا نه لري .او ساقطول د حق دي شان 

مي مبحث په دریم مطلـب کـې   ود ې له نفقې خه د ابراء په اه زیات تفصیل د دریم فصل ل
کتلی شئ .

م مخ .۳۰۵اإلقناع ، لورم وک ، متنعنالقناعمخ . كشافم۲۹بدائع الصنائع ، لورم وک ، -١
، سنن ابـي داود ،  )هـ٢٧٥: متوفى(السجِستانياألزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبناألشعثبنسليمانداودأبو-٢

ر کی دی ، له چاپ ې او نېې بيروت ، خپو–صيداالعصرية،م مخ ، المكتبة۲۵۸دوهم وک ، باب في الطالق قبل النکاح ، 
ـ ١٤٢٠: متـوفى (الدينناصرمحمدالشيخ،. الباني یاد حدیث حسن بللی دی . لباني۲۱۹۰پرته ، د حدیث شمېره ده ،  ) هـ

-هـ۱۴۲۳چاپلومی الكويت،والتوزيع،للنشرغراسمؤسسة: ناشر،مخیم،۳۹۴وکشپم،داودأبيسننصحيح
.م٢٠٠٢

غايـة شـرح فيالنهىأولي، مطالب)هـ١٢٤٣: متوفى(، حنبلي، دمشقيالرحيبانى،عبدهبنسعدبنسیوطي ، مصطفى-٣
م . کشاف القناع ، لـورم  ١٩٩٤-هـ١٤١٥م مخ ، ناشر ، المکتب االسالمي ، دویم چاپ ، ۳۹۳المنتهى ، لورم وک ، 

م مخ . ۳۰۵وک ، 
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چکیده
باشد و با پیچیده و خاص حقوق خانواده می،ارزشمندمهم،یکی از مباحث » حضانت« موضوع 

دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده ی پیرامون آن از سوی حقوقوجود مطالعات گسترده و کل
است. یکی از حقوق و تکالیف مشترک و اساسی بین زن و شوهر موضوع حضانت طفل است. 

آنانبه والدیناطفالتربیتونگهداریمنظوربهقانوناست کهاقتداریحضانت
ت، نگهداری و ل و مجنون به جهت تربیحضانت به معنای سرپرستی بر طفاست. کردهاعطا

کاری است که به مصلحت او باشد. بر اساس قول مشهور فقهای امامیه حضانت طفل پسر تا دو هر
گیرد و سالگی و طفل دختر تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن، حضانت هر دو به پدر تعلق می

شود؛ در صورت فوت پدر و ی منتقل میبا فوت یکی از والدین، نگهداری و سرپرستی طفل به دیگر
مادر، سرپرستی و حق حضانت طفل با جد پدری اوست اما فقهای اهل سنت معتقدند که در صورت 

رسد رسد و به آن شخصی میفوت مادر، با وجود یکی از زنان وابسته به مادر، حضانت به پدر نمی
مدت حضانت پسر تا سن هفت و از مدنی که از نظر توان و اخالق مقدم باشد. به موجب قانون 

گذار اگر چه خالف نظر مشهور فقها کند و این دیدگاه قانوندختر تا نه سالگی تمام خاتمه پیدا می
نماید و در صورتیکه پدر و مادر هر دو فوت نگی میهاست اما با دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه هما

ایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با س
نگارنده در این نوشتار ضمن پردازد. است. این مقاله با روش توصیفی به تبیین مسایل فوق می

های قواعد ها و نارساییعمدتا به کاستی» حضانت« های موجود در امر پاسخگویی به برخی از چالش
مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع پرداخته است. و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه، قانون

واژگان کلیدی: حضانت، سرپرستی، حق، تکلیف، فقه، قانون مدنی،قانون احوال شخصیه.

مقدمه
به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است. تربیت صحیح طفل به لحاظ عاطفی، حضانت طفل،

سالم و متخلق به اخالق اسالمی است. رسیدن به هدف ای ساز رسیدن به جامعهروانی و ذهنی، زمینه
خانواده کانون واال وابسته به اعمال سرپرستی صحیح والدین بر جریان تربیت و رشد طفل است. 

قرار است در آینده اعضای مفید و سالم اجتماع را تشکیل ١گرمی است برای پرورش اطفالی که 
ش را به خرچ داده است تا از فروپاشی این نهاد مقدس دهند. به همین دلیل، دین اسالم بیشترین تال
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ها برشمرده است. اگر این ترین حاللجلوگیری کند، تا آنجا که طالق و جدایی همسران را مبغوض
ترین قربانی آن گیرد، بلکه اصلیهای آن فقط دامن زوجین را نمیکانون مقدس متزلزل شود، آسیب

های اجتماعی قرار اند و در معرض انواع آفتا از دست دادهاطفالی هستند که آشیانه گرم خود ر
تواند نقش این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفا گیرند. طبیعی است که هیچ نهاد یا سازمانی نمیمی

کند؛ اما اگر این نهاد به هر دلیلی فرو پاشید، الزم است تدابیری در نظر گرفته شود که تا حد امکان 
زمانی که اساس و بنیاد خانواده به هم حتمالی آن برای اطفال و جامعه کاسته شود. های ااز آسیب

گیری از یکدیگر ریزد و کانون جوشان گرم و پرمهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقاممی
گیرد، مهمترین و گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین عزیز و گرامی را میتبدیل می

باشد؛ اطفال را باید به چه شخصی سپرد؟ روی خانواده سرنوشت اطفال میندترین چالش پیشارزشم
آوری و موضوعات تازه که شرایط سرپرست چیست؟ با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن

ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مسأله سست شدن بنیان خانواده
در » حضانت« کند. در این مقاله، سعی شده است تا و خاصی پیدا میطفال اهمیت ویژهسرپرستی ا

نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار گیرد و احیانا اشکاالتی که در زمینه مقررات مربوط به 
-حقوق اوالد، حضانت  از جمله مقررات موجود و به حیث قسمتی از حقوق فامیل در مبحث دهم 

حضانت از کتاب اول قانون مدنی و بخش دوم -اشخاص، فرع سوم -الد، فصل دوم حقوق او
خورد استخراج گردد. فصل هشتم اوالد از قانون احوال شخصیه اهل تشیع به چشم می-خانواده 

مفهوم لغوی حضانت-١
ی حضانت یعنی نگهداری مالی و معنو١فقه) حضانت در لغت به معنی پروردن است.-( مدنی 

طفل. حضانت در لغت از حضن گرفته شده که در زبان عربی به معنای آغوش است و حضانت یعنی 
از حضن به معنی -به کسر و فتح حاء -حضانت ٢گیری و یا به آغوش گرفتن را گویند.آغوش

حضانت به معنای نگهداری ٣جانب و پهلو است، گفته شده حضانت به معنی حفظ و صیانت است.
و حضن « کند. ای که از تخمهایش در زیر بال خود نگهداری میشد؛ همچون پرندهباچیزی می

و « شود. و به زنی که سرپرستی طفل به عهده اوست، حاضنه اطالق می٤».الطائر بیضه یحضنه

.۲۱۶ه.ش، ص۱۳۹۲، تهران، انتشارات گنج دانش، ۲۵جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ لنگرودی جعفری، محمد -۲
، آموزشی حقوقی، قانون مـدنی، بخـش   ۱۳۹۰پارسا، فدا محمد با همکاری علی محمد اکبر، مرکز مستقل ملی، خزان سال -۳

.۷۵فامیل، پوهنتون کابل، ص 
.۱۰۲الدعوۀ، استانبول ترکیه، صانیس، ابراهیم، فرهنگ المعجم الوسیط، انتشارات دار-۴
العـرب،  منظور، لسان؛ ابن۲۳۷، ص۱۳۷۵مرتضوی، ، تهران، انتشارات ۶، جلد ۳البحرین، چاپالطریحی، فخرالدین، مجمع-۵

.۱۰۵، بیروت، دارصادر، ص۲، جلد۱چاپ
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های حقوقی است که مربوط به حقوق اوالد عبارت از نورم١»حاضنه الصبی: التی تقوم علیه فی تربیته
نماید. حضانت باشد. این حقوق اصال روابط والدین و طفل را تنظیم میط فامیلی او میطفل و رواب

آید.یکی از نتایج حقوقی مهمی است که به وسیله والدت یک طفل به وجود می
مفهوم اصطالحی حضانت-٢

حضانت در اصطالح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانیکه قانون مقرر 
ته و قائم به ارکان ذیل است:داش

شود.حضانت مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بین اقرباء رعایت طبقات ارث نمی-الف 
نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است.-ب 
حفظ مادی ( جسم) و تربیت اخالقی و معنوی طفل مناسب شئون او.-ج 
در اصطالح حقوق، حضانت عبارت از اقتداری است که قانون ٢قانونی برای حضانت.اهلیت-د 

و به معنای والیت بر طفل ٣به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.
٤و مجنون به جهت تربیت، حفظ و نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد.

مفهوم فقهی حضانت-٣
توان بیان داشت که مفهوم فقهی آن از معنای لغوی دور نشده ز تعریف فقها درباره حضانت میا

است. معنای لغوی حضانت در معنای اصطالحی یا شرعی آن نیز گنجانیده شده و فقهاء حضانت را 
٥اند که: حضانت عبارت است از تربیه طفل از طرف کسی که مستحق آن باشد.چنین تعریف نموده

حضانت به فتح حا، سرپرستی بر طفل دیوانه و انجام « ثانی در تعریف حضانت گفته است: شهید
آنچه که به مصلحت وی است از قبیل: نگهداری و گذاردن در رختخواب، برداشتن و شستن لباس 

-اند. دکتر وهبهسایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده٦باشد.او و مانند آن می

حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست شخصی است که حق « نویسد: الزحیلی در تعریف حضانت می
ای حضانت از آن اوست و یا به تربیت و نگهداری کسی به مانند طفل خوردسال و بزرگسال دیوانه

.۲۳۸الطریحی، فخرالدین، پیشین، ص-۶
.۲۱۶جعفری لنگرودی، پیشین، ص-۷
.۳۲۳، ص۱۳۷۶، تهران، نشر دادگستر،۱ن، مختصر حقوق خانواده، چاپصفایی، سید حسی-۸
.۲۳۷البحرین، صالطریحی، فخرالدین، مجمع-۹

.۷۵پارسا، فدا محمد، پیشین، ص -۱۰
الحضانه والیه علی الطفل و المجنون لفاءده تربیته و ما یتعلق بها من مصلحته من حفظه و جعله فی سریره و رفعه و کحله و « -۱۱

، قم، مؤسسه ۸، جلد ۱االفهام، چاپ العاملی، مسالکبن علیالدیندهنه و تنظیفه و غسل خرقه و ثوبه و نحو ذلک. شهید ثانی، زین
.۵۸۱و ۴۲۱ق، ص۱۴۱۶المعارف االسالمیه، چاپ سنگی، 
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شود و به این تواند امورش را اداره کند، حضانت گفته میکه به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی
ها را رعایت کرده و تدبیر طعام، لباس، خواب، نظافت، شستشوی آنان و رتیب که شؤون آنت

١دار شود.لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده

مفهوم حقوقی حضانت-٤
ارائه نداده است. حتی قانون مدنی که » حضانت« قانون تعریف واضح و مشخصی از اصطالح 

۲۳۶و تنها در ماده « کرده است نیز از کنار آن گذشته است، بیشترین مباحث حضانت را مطرح
بیان داشته که طبق آن حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در ) ۱قانون مدنی فقره ( 

حضانت حق اشخاصی است که به اساس ) ۲مدتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. ( 
گیرد باید انون مدنی: زنیکه حضانت طفل را به عهده میق۲۳۸این قانون تنظیم گردیده است. ماده 

و حتما عاقله، بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان 
به ) ۱قانون احوال شخصیه اهل تشیع در فقره  ( ۱۷۸حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد. ماده 

ه کرده است که حضانت نگهداری، تعلیم و تربیه اسالمی و مصادیق از حضانت بیان داشته و اشار
باشد و به همین قدر از تعریف اکتفا کرده نظافت و تداوی الی اکمال سن هفت سالگی اطفال می

اقتداری که قانون به منظور « دانان حضانت عبارت است از: است. به عقیدۀ تعدادی از حقوق
شود که در بدین ترتیب مالحظه می٢آنان اعطا کرده است.نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر 

شود. نخست نگهداری و دوم تربیت. از این رو نباید دو عنصر ویژه دیده می» حضانت« تعریف 
نیز » نگهداری« نیست بلکه با مفهوم » حضانت« مترادف با » سرپرست« گمان کرد که واژه 

صر مهم و ارزشمند حضانت است نه تمام آن. عنصر یکی از عنا» نگهداری« مطابقت دارد؛ چرا که 
در تمام ابعادش شامل هر دو » سرپرستی« است، به همین سبب عنوان » تربیت« دیگر حضانت، 

-طفل مبادرت می» نگهداری« توان در مورد شخصی که صرفا به شود. چگونه میعنصر حضانت می

-اطالق کرد؟ بدین جهت برخی از حقوق» حاضنه« توجه است وی بی» تربیتی« کند و به مسائل 

و عنوان ٣انددر صدر عنوان بحث آورده» حضانت« دانان کفالت ( سرپرستی) را به عنوان مترادف 
-حقوق اوالد، فرع سوم -اشخاص، مبحث دهم -بحث حضانت در قانون مدنی نیز در فصل دوم 

باشد.حضانت می

.۷۲۹۵ق، ص۱۴۱۸، دمشق، دارالفکر، ۱۰،جلد ۴الزحیلی، وهبه، الفقه االسالمی و ادلته، چاپ -۱۲
؛ نیز ر.ک: امامی، سید حسن، حقـوق  ۱۳۹، شرکت انتشار، ص۲، جلد ۴کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده)، چاپ -۱۳

.۱۸۷، ص۱۳۷۵، تهران، کتابفروشی اسالمیه، ۵، جلد ۱۱مدنی، چاپ 
.۷۲۹۵الزحیلی، وهبه، پیشین، ص-۱۴
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ماهیت حقوقی حضانت-٥
ا تکلیف و یا هر دو؟ آیا حضانت حق است ی

اگر حضانت را مطلقا حق بدانیم در آن صورت والدین در اعمال آن مختار خواهند بود و تعهدی در 
قبال اطفال نخواهند داشت، البته برخی، حضانت را حقی نه برای والدین، بلکه برای صغیر قلمداد 

- ر حضانت را مطلقا حکم قانونکه در واقع، همان تکلیف برای والدین خواهد بود و اگ١اند کرده

گیرد و گذار یا تکالیف ناشی از این حکم بدانیم، حضانت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می
تواند از این تکلیف، شانه خالی کند و یا اجرای آن را شخصی که سرپرستی طفل بر او مقرر شده نمی

قانون ۲فقره ۱۷۸انان با توجه به ماده دمحدود سازد و یا به دیگری واگذارد. بسیاری از حقوق
حضانت اطفال، حق و مکلفیت والدین « دارند که : احوال شخصیه شیعه در مورد حضانت بیان می

حضانت را دو وجهی دانستند و» باشد. بوده، هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن، باطل می
زیرا اگر تنها حق بود هم قابل ٢ایی از تکلیف.چهرهایی از حق دارد و همبه این معنی که هم چهره

دهد و حق تقدمی اثبات بود و هم قابل اسقاط. حق است به دلیل اختیاراتی که به سرپرست طفل می
هر گاه ثابت « دارد که : قانون مدنی بیان می۲۵۱رو ماده آورد. از اینرا که برای او به وجود می

به عهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام گردد شخصی که حضانت طفل را 
تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصی که به درجه دوم مستحق شود، محکمه مینمی

حضانت است، تسلیم نماید و تکلیف است به جهت اینکه هدف از ایجاد آن حفظ حقوق عمومی 
هر گاه « دارد : مقرر میقانون مدنی۲۴۶بویژه رعایت مصلحت طفل است و در همین راستا ماده

شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، معسر بوده و یکی از محارم حضانت طفل را تبرعاً به 
عهده گیرد، حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت به عهده گرفته و یا او را به متبرع 

وده و طفل نیز مالک دارائی واگذار شود. هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، موسر ب
گردد. گرچه این اجرت از دارائی صغیر پرداخته باشد، طفل در مقابل اجرت مثل، به مادر تسلیم می

در رابطه با مسأله حضانت، آنچه اهمیت واال و خاص دارد، مصلحت طفل است نه خود ٣»شود.
-االتر از حق است. لذا قانونپدر و مادر و حق حضانت پدر یا مادر، به دلیل اینکه مصلحت طفل ب

زنیکه « کند: گذار در قانون مدنی، شرایطی برای حاضن و حاضنه در نظر گرفته و چنین حکم می

.۳۶۸عیه، صالشخصیه، بیروت، الدار الجاماالحوالتوفیق، حسن فرج، احکام-۱۵
، تهـران، نشـر دادگسـتر،    ۱و صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، چـاپ  ۱۹۲امامی، سید حسن، پیشین، ص-۱۶

.۳۳۴، ص۱۳۷۶
قانون مدنی.         ۲۴۷ماده -۱۷
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گیرد باید عاقله، بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم حضانت طفل را به عهده می
-به عقیده برخی از حقوق. » وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد

، ۲۴۲دانان، سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع برخی از مواد آن ( مواد 
به خوبی مبین آن است که قانونگذار در تنظیم ) ۱۷۹الی ۱۷۸قانون مدنی و مواد ۲۵۵الی ۲۳۶

ند به شکلی دست به تدوین مواد زده کروابط والدین و اطفال که مصالح اجتماعی قوانین را اداره می
شود منظور توانایی است صحبت می» حق« دارد و اگر بعضا از » تکلیف« است که همه چیز رنگ 

که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است. به همین 
آمده است نباید ما را به این تصور ۲فقره ۱۷۸قیاس، آنچه در قانون احوال شخصیه شیعه در ماده 

گویی شده است بلکه باید بیان داشت که نگاهداری از وادارد که قانونگذار دچار تردید و تناقض
طفل در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولی چون اجرای هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است، 

و از سایرین بخواهند تا مانع اجرای وظیفه والدین حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند 
١آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند.

ماهیت فقهی حضانت-٦
عالوه ٢تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است.» حضانت« مشهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، 

ار بر عمل، عدم جواز بر اینکه، تکلیفی بودن عمل آثار و نتایجی از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجب
تکلیف نبودن حضانت از ٣اند.انتقال و واگذاری را در پی دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده

٤؛»ةالمراۀ احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین اال ان تشاء المرا« ناحیه مادر مستند روایی نیز دارد: 

.۱۲۸کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص-۱۸
؛ الطوسی، محمـد  ۴۷۲، ص۱۳۶۴اعیلیان، ، قم، مؤسسه اسم۴، جلد ۲المدارک، چاپ الخوانساری، السید احمد، جامع-۱۹

، جلـد  ۴؛ السبزواری، السید عبداالعلی الموسوی، مهذب االحکام، چـاپ  ۳۷، المکتبه المرتضویه، ص۶حسن، المبسوط، جلد 
، ۱۴۱۲، دارالهادی، بیروت،۷، جلد ۱؛ الطباطبائی، السید علی، ریاض المسائل، چاپ ۲۸۲، ص۱۴۱۷، قم، مؤسسة المنار، ۲۵
؛ الخـویی،  ۲۸۳، ص۱۳۶۶، تهران، المکتبة االسالمیه ،۳۱، جلد ۲نجفی، الشیخ محمد حسن، جواهرالکالم، چاپ ؛ ال۲۵۴ص

حق الحضانة الذی یکون لـالم یسـقط   « ؛ ۲۸۶ق، ص۱۴۱۰، قم، مدینةالعلم،۲، جلد ۲۸الصالحین، چاپ سید ابوالقاسم، منهاج
، ۱؛ السبحانی، الشیخ جعفر، نظام النکاح، چـاپ  »ال یسقط باسقاطهباسقاطها بخالف حق الحضانة الذی یکون لالب او الجد فانه

.۳۳۰ق، ص۱۴۱۷(ع)،، قم، مؤسسه االمام الصادق ۲جلد 
؛ ۲۵۴؛ طباطبائی، سید علی، پیشـین، ص ۴۷۲؛ خوانساری، سید احمد، پیشین، ص۲۸۳النجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۲۰

، تهران، مؤسسة ۵؛ مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، چاپ ۲۸۲الموسوی السبزواری، سید عبداالعلی، پیشین، ص
.۳۸۲، ص۱۳۷۷االمام الصادق، 

.۱۹۲، ص۱۳۶۷، تهران، کتابفروشی اسالمیه، ۱۵، جلد ۶الشیعه، چاپ الحر العاملی، وسایل-۲۱
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که بخواهد ( سزاوارترست جز آن-از دیگران -تا هفت سال برای سرپرستی فرزند، -مادر –زن 
١به دیگری واگذارد.)

فلسفه فقهی و حقوقی حضانت-٧
شود که مهمترین و ارزشمندترین فلسفه نگاهداری از کلمات فقها و حقوقدانان اینگونه استنباط می

دارد که: طفل از طفل، رعایت غبطه و مصلحت وی است؛ برای مثال یکی از حقوقدانان بیان می
ه شخصی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت، رشد، نگهداری و انجام دقایق زمان نخست تولد ب

باشد، نیاز شود و سزاوارترین فرد نسبت به حضانت، مادرش میکارهایش اقدام کند تا زمانی که بی
برای اینکه وی از همه نسبت به طفل مهربانتر است و از همه تواناتر، پس در درجه نخست حق 

بعد از مادر، زنان محارم طفل و خویش نزدیکتر طبعا مقدم خواهند حضانت برای مادر ثابت است و
بود. به دلیل اینکه مالک حضانت اعمال مهربانی، شفقت، نگهداری و تربیت نیکو بوده است، از 

چون شریعت اسالمی در تمام حاالت مصلحت طفل را در نظر ٢اینرو مادر را سزاوارتر دانسته است.
ها داده شده است، زیرا گردد که حق حضانت در این موارد تنها برای زنگرفته است لذا مشاهده می

تر از مردان بوده حق اولویت دارند، تر، شکیباتر و الئقزنان در تربیه اطفال خورد سن، مهربانتر، آگاه
یابد زیرا مردان نسبت به رسد آنگاه حق حضانت به مردان تعلق میاما وقتی طفل به مرحله معینی می

٣ترند. از استدالل برخی از فقهاتر و آگاهان در حمایت، حفاظت و تربیت در این مرحله قویزن

توان این معنی را نیز می٤»التضار والدة بولدها« پیرامون اصل وجوب حضانت به اطالق آیه کریمه 
ق آیه آن استنباط کرد با این بیان که دور کردن طفل از دامن پرمهر مادر، ضرر به طفل است و اطال

و هی باالنثی الیق منها بالرجل لمزید شفقتها و خلقها « . . . فرمایند: گیرد. شهید ثانی میرا در بر می
تر است، به جهت آنکه مهربانی زن بیشتر زن برای حضانت، از مرد شایسته٥»المعد لذلک باالصل

ت. صاحب جواهر، در ایست که آماده پرورش و نگهداری اساست و نیز خلقت اصلی زن به گونه

کنـد. مـاده   شود خاتمه پیدا میسالگی تمام می۹ن قانون مدنی: مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با س۲۴۹ماده -۲۲
این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال ) ۲۴۹تواند مدت حضانت مندرج ماده (محکمه می: ۲۵۰

ارای حق تقـدم  مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی د: ۳فقره ۱۷۸تجاوز نکند. ماده 
گیرد. مگر اینکه محکمه بنابر مصالح طفل خـالف  باشد، بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق میمی

آن را مصلحت تشخیص دهد.  
.۴۵۰، ص۱۹۷۶، جامعة بغداد، ۲زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستامنین فی داراالسالم، چاپ -۲۳
.۲۷۶ری، سید عبداالعلی الموسوی، پیشین، صالسبزوا-۲۴
.۲۳۳سوره بقره آیه -۲۵
.۴۲۱شهید ثانی، پیشین، ص-۲۶
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۹سال و طفل اناث تا ۷مورد علت فتوای مشهور مبنی بر اولویت حضانت نگهداری طفل ذکور تا 
اذا الوالد انسب بتربیة الذکر و تادیبه کما ان الوالدة انسب بتربیة « سال از سوی مادر، می نویسد: 

ر برای تربیت دختر، سزاوارتر است. به دلیل اینکه پدر نسبت به تربیت پسر و ماد١»االنثی و تادیبها
توان بیان داشت که هدف اصلی از حضانت، نگهداشت بنابراین با توجه به مجموعه این مطالب، می

ای هماهنگی با طبیعت صورت مصلحت طفل است و در حقیقت از نظر شرعی در حضانت به گونه
٢گرفته است.

اشخاص صالح جهت حضانت-٨
پدر و مادر-الف

فقره قانون مدنی ۲۳۶ترین عناصر ترکیبی طفل هستند. به موجب ماده ترین و مهممادر اصلیپدر و
حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن ) ۱( 

حضانت حق اشخاصیست که باساس این قانون تنظیم گردیده است. ماده ) ۲محتاج باشد. فقره ( 
بی در خالل زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولویت دارد. مادر نس-۲۳۷

حضانت اطفال، حق و ۲فقره ۱۷۸مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. ماده 
حصباشد. با دقت و تفمکلفیت والدین بوده، هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن، باطل می

باشد. از نظر فقهی نیز شکی نیست که حضانت کودک حق و تکلیف والدین میدر این ماده حضانت 
باشد، گرچه در تکلیف بودن آن از ناحیه مادر تشکیک شده است، با این حق انحصاری والدین می

حال، حق والدین مطلق نیست و در صورتی که محکمه به این تشخیص برسد که ماندن طفل کنار 
تواند در مورد حضانت او زند و به مصلحتش نیست، میت وی لطمه میخانواده، به سالمت و تربی

قانون مدنی مقرر ۲۴۲گذار در ماده تصمیم دیگری اتخاذ کند. در جهت تامین همین هدف، قانون
تواند هر کدام را که هرگاه بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محکمه می« داشت: 

هرگاه ثابت گردد شخصی « قانون مدنی.۲۵۱ماده » انتخاب نماید. بیشتر به مصلحت طفل باشد،
شود، محکمه که حضانت طفل را به عهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام نمی

تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصی که به درجه دوم مستحق حضانت است، تسلیم می
نماید.

.۲۹۱نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۲۷
الحضانة هی حمایة الطفل و رعایته و انها فی الجملة مـن االمـور   .« ۲۷۶السبزواری، سید عبداالعلی الموسوی، پیشین، ص-۲۸

.» فی الحیوان فضال عن االنسان کل بحسبه -بین االم و اوالدها لحنانها -لتی جعلها اهللا تعالیالطبیعة ال
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هایی از مسألۀ یاد شده را به دست آورد، آنجا که از شرط بودن ن نشانهتوادر کلمات فقها نیز می
کنند. برخی از فقها عدالت را در سرپرست الزم عدالت و یا شرط نبودن آن در سرپرست بحث می

دانند بعضی نیز عدالت را معتبر نمی٣صاحب حدائق.٢عالمه حلی،١اند؛ همچون شیخ طوسی،دانسته
گیرد و ربطی به عدالت نند که نگهداری طفل از مهربانی مادر سرچشمه میکو چنین استدالل می

و باالخره شماری نیز فاسق نبودن را شرط دانسته ٥، صاحب جواهر.٤ندارد؛ مانند فخر المحققین
به عقیده برخی از نویسندگان، از مجموع سخنان فوق روشن ٦اند، نه عدالت را؛ مانند شهید ثانی.

و عدم آن مستند به نص خاصی نیست بلکه فقها در پذیرش و عدم پذیرش عدالت شود که عدالت می
گونه که از مفهوم حضانت استفاده شد دو عنصر در و همان٧بیشتر به فلسفه حضانت نظر داشتند.

توان طفل معصوم را در اختیار پدر آن وجود دارد یکی نگهداری و دیگری تربیت. بنابراین چگونه می
قید قرار داد و از حق بودن حضانت برای والدین صحبت کرد؟ اخالق پسندیده و بیو مادری فاقد

اند، نباید گمان کرد که پدر و مادر ماموران دولت گونه که برخی از حقوقدانان اشاره کردهالبته همان
ده به همین خاطر ما٨باشند تا هرگاه محکمه بخواهد بتواند طفل را از کانون خانواده جدا کند.می

اندیشی برای قانون مدنی: در بیان همین امر و جلوگیری از سوء استفاده محکمه در مصلحت۲۴۲
تواند هر هرگاه بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محکمه می« کند: طفل اعالم می

کدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد، انتخاب نماید.
جد پدری  -ب

نیز در کنار پدر بر طفل صغیر والیت قهری دارد. اکثر فقهای امامیه بر این شکی نیست که جد پدری
اند که در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری طفل است، زیرا که عقیده

۷فقره ۱۷۸جد پدری نسبت به امور مالی و غیر مالی بر فرزند والیت دارد. در همین ارتباط ماده 
حضانت اطفال، در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به « دارد که: خصیه بیان میقانون احوال ش

گیرد و با فقدان جد پدری یا عدم اهلیت او، حضانت با وصی منصوب از طرف جد پدری تعلق می

.۴۰شیخ طوسی، پیشین، ص -۲۹
.۴۴لعالمة الحلی، تحریراالحکام، کتاب النکاح، مؤسسه طوس، مشهد، چاپ سنگی، ص-۳۰
.۹۳مؤسسه النشراالسالمی، ص، قم،۲۵البحرانی، الشیخ یوسف، الحدائق الناضره، جلد -۳۱
.۲۶۵، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ص۳فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، جلد -۳۲
.۲۸۹نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۳۳
.۴۲۴شهید ثانی، پیشین، ص-۳۴
.۱۴۱ص، ۱۵و ۱۶ابراهیمی، حائری، حق حضانت و نگهداری کودک، کاوشی نو در فقه، دفتر تبلیغات اسالمی،-۳۵
.۱۶۱کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص-۳۶
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حال باید دید، آیا پدر » کند. گردد و در فرض اختالف در اهلیت، محکمه حکم میها مربوط میآن
دار است؟ البته معلوم است که ه حکم قانون بر صغیر والیت دارد حضانت او را نیز عهدهبزرگی که ب

این سؤال در جایی است که پدر و مادر وفات یافته باشند یا به دلیلی همچون خیانت یا ناتوانی در 
ناظر به» حضانت« دانیم در حالی که ها از بین رفته باشد. میاداره امور صغیر، حق حضانت آن

مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج است، هر چند » والیت« باشد، نگهداری و تربیت طفل می
بر » والیت« لکن، اطالق ١اند؛تعبیر کرده» والیت« نیز به نوعی » حضانت« برخی از فقها از 

اصطالحی که بیان شد فرق دارد. گرچه بین حضانت و والیت رابطه » والیت« با » حضانت«
نزدیک وجود دارد، به این معنی که میزان توان مالی طفل و چگونگی مصرف آن در مستقیم و

» والیت« را تابعی از » حضانت« توان کیفیت حضانت، اثر مستقیم می گذارد، ولی با وجود این نمی
تواند در عرض حضانت پدر و مادر او می» والیت« جد نیز مانند » حضانت« دانست تا گفته شود 

٢برخی از فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر، حضانت با جد پدری است.مطرح شود.

فرماید: به جهت آنکه اصل حضانت از برای مهمترین استدالل بیانی است از صاحب جواهر که می
پدر است؛ چرا که فرزند متعلق به وی است و در صورت وجود مادر حق حضانت از پدر به مادر 

نص و اجماع. بنابراین اگر حضانت پدر و مادر هر دو منتفی شود، حضانت به شود به دلیلمنتقل می
باشد و فرزند از آن وی نیز هست. پس رسد؛ به دلیل اینکه وی ( جد) نیز پدر میپدر پدر ( جد) می

در مقابل، برخی دیگر از ٣همان طوری که در امور مالیه والیت دارد در حضانت نیز والیت دارد.
گویند جد پدری نیز در باب حضانت از طفل در زمره سایر استدالل را نپذیرفتند و میفقها، این 

گویند: اگر این این عده در رد استدالل قائلین به حق حضانت برای جد پدری می٤خویشان است.
کند جد مادری را تقدیم کنیم؛ زیرا که وی نیز به منزله جهت موجب تقدیم باشد، هر آینه اقتضاء می

اند که آوردن اجداد پدری در زمره پدر و مادر برخی دیگر نیز اینگونه استدالل نموده٥ر است.ماد
امری است خالف اصل که از طریق شارع جعل شده. بنابراین در موارد خالف اصل تنها به قدر 

.۷۲۹۶؛ وهبة الزحیلی، پیشین، ص۲۸۳نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۳۷
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.۱۰۲، مؤسسة النشر االسالمی، ص۳، جلد ۱قواعداالحکام، چاپ 
.۱۹۵نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۳۹
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.۲۵۳و سید علی طباطبایی، پیشین، ص۴۳۰ص
همان. -۴۱
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و به عقیده برخی از حقوقدانان، تردید فقیهان به نویسندگان قانون مدنی١متیقن اکتفا خواهد شد.
حضانت : « ۷فقره ۱۷۸قانون احوال شخصیه هم سرایت کرده است؛ زیرا که به موجب ماده 

گیرد و با فقدان جد پدری یا اطفال، در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به جد پدری تعلق می
گردد و در فرض اختالف در ها مربوط میعدم اهلیت او، حضانت با وصی منصوب از طرف آن

در صورتی که ولی یا وصی غائب باشد و یا از حضانت : « ۸فقره » کند. کمه حکم میاهلیت، مح
»   نماید.اطفال استنکاف ورزد و یا دارای اهلیت حضانت نباشد، محکمه برای طفل قیم تعیین می

اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشانها، اوالد جد پدری خوانده شدهنه تنها نواده
توان گفت که فاقد حق معطی آن دهد که جد پدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد واال چگونه میمی

تأدیب طفل از طرف « قانون احوال شخصیه: ۶فقره ۱۷۸باشد؟ و از سوی دیگر اطالق ماده 
ینکه والدین و اولیای قانونی او مجاز است. ولی به کار بردن هر نوع تنبیه بدنی به قصد تحقیر یا ا

به این معنی است که با سقوط والیت پدر و مادر، محکمه در » موجب دیه گردد، ممنوع است. 
٢شود آزاد است و جد پدری حق تقدمی در این باره ندارد.دار حضانت میانتخاب شخصی که عهده

هرگاه پدر به نظر می رسد که « دارند که : برخی از حقوقدانان در مقام جمع بین این دو ماده بیان می
تر است و در صورتی که مادر فوت نماید و فوت نماید یا فاقد صالحیت حضانت باشد، مادر مستحق

حضانت اطفال، در صورت عدم اهلیت یا « ٣»تر است.یا فاقد صالحیت حضانت باشد، پدر مستحق
ت با وصی گیرد و با فقدان جد پدری یا عدم اهلیت او، حضانفقدان والدین به جد پدری تعلق می

در ٤»کند.گردد و در فرض اختالف در اهلیت، محکمه حکم میها مربوط میمنصوب از طرف آن
صورتی که ولی یا وصی غائب باشد و یا از حضانت اطفال استنکاف ورزد و یا دارای اهلیت حضانت 

ر موردی که و اگر بین زن و مرد جدایی بیفتد یا د٥»نماید.نباشد، محکمه برای طفل قیم تعیین می
تغییر در وضع حضانت طفل ضروری باشد، محکمه باید مصلحت طفل را بر همه چیز مقدم بدارد و 
ناچار نیست که حق جد پدری را به حساب آورد. در واقع، ایشان سبب و مورد از بین رفتن حق 

-به نظر میدانند. اما الذکر میحضانت را عاملی جهت توجیه اتخاذ مواضع دوگانه در دو ماده فوق

تواند وجه تمایز تلقی شود.اینکه پدر و مادر بمیرند یا رسد سبب زوال حق حضانت پدر و مادر نمی

.۲۹۵نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۴۲
.۱۶۳، صکاتوزیان، ناصر، پیشین-۴۳
قانون احوال شخصیه اهل تشیع.۵فقره ۱۷۸ماده -۴۴
قانون احوال شخصیه اهل تشیع.۷فقره ۱۷۸ماده -۴۵
قانون احوال شخصیه اهل تشیع۸فقره ۱۷۸ماده -۴۶
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کند، مهم از بین رفتن حق حضانت آنکه صالحیت حضانت را از دست بدهند در این جهت فرق نمی
پدر و مادر است حال به هر دلیلی که باشد.

اولویت پدر و مادر در حضانت-٩
کند و اطفال در وقتی که کانون گرم و پرمحبت خانواده سیر طبیعی و روال عادی خود را طی میتا 

و زن ١کنند نگهداری و تربیت طفل حق و تکلیف مشترک آنان است.کنار والدین خویش زندگی می
رند. اند. چنانکه والدین در حدود تادیب، حق تنبیه طفل را داو شوهر مکلف به تشیید مبانی خانواده

تأدیب طفل از طرف والدین و اولیای قانونی او مجاز است. ولی بکار بردن هر نوع تنبیه بدنی به 
با این حال ممکن است در چگونگی مواظبت ٢قصد تحقیر یا اینکه موجب دیه گردد، ممنوع است.

یده شود و از طفل و تربیت او اختالف سلیقه ایجاد شود، یا کانون گرم و صمیمی خانواده از هم پاش
بین زن و مرد جدایی بیفتد، در این صورت تکلیف و حق مشترک حضانت طفل بر عهده کدام یک 

تمام ٣نماید.اند، اهمیت حاصل میاز والدین است؟ حضانت در حالتی که والدین از هم جدا شده
ت در نظر نمایند که باید مادر قبل از همه برای حضانمذاهب فقه اسالمی از این عقیده پیروی می

برای این منظور ٤گرفته شود، خواه از شوهر خود جدا شده باشد، یا با وی یکجا زندگی نماید.
مادر نسبی در خالل زوجیت و بعد از « مقرر داشته است: قانون مدنی۲۳۷گذار در ماده قانون

انت تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولویت دارد. مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حض
مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق » باشد. 

گیرد. مگر باشد، بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق میتقدم می
تعلیل فقهی و فلسفی ماده ٥اینکه محکمه بنابر مصالح طفل خالف آن را مصلحت تشخیص دهد.

قانون احوال شخصیه این دو ماده چنین است که چون طفل ۱۷۸ماده ۳و فقره قانون مدنی ۲۴۹
اش را به شکل مستقالنه انجام تواند امور یومیهتا سن هفت سالگی به خدمت مادر نیاز دارد و نمی

دهد لذا تا همین مدت باید از عطوفت، خدمت و رهنمائی مادر و یا زن حاضنه دیگری مستفید 
دد، بعد از سن هفت سالگی و رفع نیازمندی به مادر ضرورت به تربیه، تعلیم و فراگیری اخالق و گر

صفات مردانه داشته پدر در تأمین این هدف تربیوی تواناتر است، همچنان دختران بعد از اینکه 

قانون احوال شخصیه اهل تشیع.  ۲فقره ۱۷۸ماده -۴۷
قانون احوال شخصیه اهل تشیع.  ۶فقره ۱۷۸ماده -۴۸
.۹گلوبل رایتز، حقوق فامیل افغانستان، کتاب سوم، ص-۴۹

-۵۰ Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal status (۲۰۰۲) , P ۱۵۹
قانون مدنی.۲۴۹قانون احوال شخصیه اهل تشیع و ماده ۳فقره ۱۷۸ماده -۵۱
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بتوانند امور شخصی خویش را خود انجام دهند، الی سن بلوغ ضرورت بیشتر به فراگیری اخالق،
های خانوادگی چون پختن، دوختن و .... داشته و مادران و یا آداب، اسرار و امور زنانه و مهارت

) ۱۱و () ۹توانند به دختران کمک بیشتری بکنند، چون سن بلوغ دختران بین ( زنان در این راه می
یگران دارند تخمین گردیده است و بعد از بلوغ نیاز بیشتر به حمایت و حفاظت از طمع و دستبرد د

ها در این راستا از قدرت و درایت بهتری باید این وظیفه را پدر و یا مردان انجام دهند زیرا آن
سالگی مخیر خواهند با پدر یا مادر زندگی ۹سالگی و دختر بعد از ۷برخوردارند. پسر بعد از 

ت چه بر عهده پدر باشد گردد. البته حضانکنند، به دلیل اینکه مدت حضانت بعد از این سن تمام می
اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و : « قانون مدنی۲۴۴یا مادر، نفقه بر عهده پدر است. ماده 

باشد. در صورتیکه طفل مالک دارائی شخصی باشد، نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف می
قانون ۲۵۰طبق ماده » ردازد. شود مگر اینکه پدر تبرعا آن را بپاین اجرت از دارائی وی پرداخته می

تواند این مدت را تمدید مدنی بعد از گذشت مدت محدود شده برای پسران و دختران محکمه می
نماید مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند. این دو ماده اخیر طی فرمان شماره 

وکراتیک افغانستان تعدیل و هیئت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دم۷/۸/۱۳۶۶مورخ ) ۲۵۵( 
ایزاد و به ضمیمه شماره سوم بخش تعدیالت قانون مدنی افغانستان درج گردیده باید به آن مراجعه 

گردد.
در اینکه مادر تا سن هفت سالگی حق حضانت دارد اختالفی نیست تمام کالم و اختالف در بعد از 

باشد. اخباری که لسان برخی یات وارده میباشد که آن هم مولود اختالف رواانقضای این مدت می
ها بدون تفصیل و فرق گذاشتن بین پسر و دختر مبین آن است که مادر مادامی که ازدواج از آن

سال مقدم است و باالخره ۷نکرده، به حضانت طفل سزاوارتر است و در بعضی از اخبار، مادر تا 
روایات آمده است که پدر مقدم است. فقهایی که اند و در تعدادی از سال را گفته۹برخی دیگر تا 

اند به نحوی این اخبار متعارض را جمع کنند و عمدتا اخباری اند خواستهبین دختر و پسر تفصیل داده
مطابق قانون شخصی که حضانت طفل ١اند.سال اشاره دارند را به خاطر کثرت ترجیح داده۷که به 

ر اقارب) اگر به وظیفه خود عمل نکند و مصلحت طفل را در نظر را بر عهده دارد ( پدر، مادر و سای
تواند حضانت طفل را از وی گرفته و به شخص دیگری که سزاوار حضانت است نگیرد محکمه می

قانون ۷فقره ۱۷۸و یا ممکن است پدر یا مادر فوت کرده باشند در این صورت ماده ٢تحویل دهد

، ۱۳۶۳با حواشی سید محمـد صـادق روحـانی،   ؛ الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین۴۲۱شهید ثانی، پیشین، ص-۵۲
.۳۱۰ص
قانون مدنی.   ۲۵۱ر. ک: ماده -۵۳

بررسی حضانت درقانون مدنی و قانون احوال شخصیه 



٨٤

ت اطفال، در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به جد پدری حضان« دارد: احوال شخصیه بیان می
ها مربوط گیرد و با فقدان جد پدری یا عدم اهلیت او، حضانت با وصی منصوب از طرف آنتعلق می

این حکم در موردی هم که پس از » کند.گردد و در فرض اختالف در اهلیت، محکمه حکم میمی
مسامحة بکار » قیم« ابل اجراء است، البته در متن ماده، واژه رسد قفوت پدر والیت به جد پدری می

است. » وصی« کند کند نه پدر و آنچه پدر تعیین میرفته است؛ به دلیل اینکه قیم را محکمه تعیین می
است.» وصی« در ماده فوق، » قیم« بنابراین مراد از 

موانع حضانت-١٠
دارد بیان می۱۷۹بارت از امور ذیل است و در ماده موانع حضانت طفل در قانون احوال شخصیه ع

کفر یا ارتداد حاضن در -۲جنون حاضن. -۱اند از: موانع حضانت طفل عبارت) « ۱که: فقره (
ازدواج مادر حاضن با غیر پدر طفل، مگر اینکه مصلحت -۳صورت محکوم بودن طفل به اسالم. 

اخالقي و اعتياد حاضن به طوريکه حضانت به فساد-١۴و يا پدر فوت نمايد.طفل رعایت شود 
هاي مسري حاضن که سالمت جسمي ابتالء به بيماري-۵صورت صحيح صورت گرفته نتواند. 

در صورتي که موانع حضانت ) ۲طفل به مخاطره افتد و يا حاضن فلج و عاجز از حضانت باشد. ( 
هرگاه اقاربي به ) ۳گردد. (ده مياين ماده مرفوع شود، حق حضانت دوباره اعا) ۱مندرج فقرۀ (

خاطر عدم امکان مراجعه به محکمه يا جهاتي ديگر، حضانت طفلي را بدون تبرع و با اذن نمايندۀ 
المال و در صورت عدم هاي آن را از بيتتواند هزينهمجتهد قبول کند و طفل مالي نداشته باشد، مي

حضانت طفل مجنون بعد از بلوغ تابع احکام ) ۴امکان از خود طفل بعد از رشد مطالبه نمايد. (
اي وارد باشد. هرگاه صغير غير مميز يا مجنون تحت حضانت، خسارهواليت و حضانت اين قانون مي

باشد. ماده فوق از جهاتی نمايد، حاضن مقصر مطابق احکام ضمـان، ضـامن خسارات وارده مي
-اشاره و فقها به آن تصریح کرده» کفر« ن به توااز موانع دیگر میقابل بحث و بررسی است. اوال: 

چنانکه برخی از حقوقدانان نیز معتقدند هر چند قانون مدنی در این مورد ساکت است. ثانیا: ٢اند.
قانون احوال شخصیه آمده است صرفا به چند مورد از موانع حضانت مادر است، ۱۷۹آنچه در ماده 

مادر نسبی در خالل زوجیت و بعد از تفریق بـه حفاظـت و   -۲۳۷ماده « آید: در قانون مدنی ازدواج مانع به حساب نمی-۵۴
.»پرورش طفل حق اولویت دارد، مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد

و کذا الحضانة للکافرة مع االب المسلم لکون الولـد  « ؛ ۲۴۸؛ طباطبائی، سید علی، پیشین، ص۴۲۲شهید ثانی، پیشین، ص-۵۵
علو و حینئذ مسلما باسالم ابیه و لم یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال، بناء علی انها والیة بل و ان قلنا انها احقیه فان االسالم ی

و المسلم احق من الکافر الذی یخشی علی عقیدة الولد ببقائه عنده و نموه علی اخالقه و ملکاته نعم لو کان الولد کافرا ال یعلی علیه
؛ و نیـز ر. ک: سـید احمـد    ۲۸۷نجفی، محمد حسن، پیشـین، ص .» تبعا البویه فحضانته لها الی ان یفطم ان ترافعوا الینا . . 

.۹۰حرانی، پیشین، ص؛ شیخ یوسف ب۴۷۲خوانساری، پیشین، ص 
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که در این ماده » جنونی« ای نشده است، در حالی که اما به موانع اعمال حق حضانت پدر، اشاره
و برخی موارد دیگر، در کتب فقهی به عنوان موانع مشترک بین پدر و » کفر« آمده است و نیز 
حقوقدانان نیز موانع حضانت را مختص به مادر ندانسته و حکم ماده مذکور را ١اند.مادر شمرده شده

قانون احوال شخصیه ۱۷۹ثالثا آیا موارد مذکور در ماده ٢اند.در مورد جنون پدر نیز جاری دانسته
مانع اجرای حق هستند یا عامل سقوط حق؟ اگر از موانع تلقی شوند به این معنی خواهد بود که پس 

توان به اعاده حق امیدوار بود در حالی که اگر از عوامل سقوط تلقی شوند چنین از زوال مانع می
در فقه، مشهور فقهای شیعه قائل به بازگشت حق حضانت، در صورت امری ممکن نخواهد بود.

رابعا: طوریکه فوقا تذکر یافت، باید میان طفل و شخص مستحق حضانت یک ٣باشند.زوال مانع می
نماید، خواه مادر طفل حرمت ازدواج موجود باشد. عالوه بر این یک زنی که طفل را مواظبت می

دهد، هرگاه با مردی ازدواج فقه حنفی حق حضانت را از دست میباشد و یا یک زن دیگر، طبق 
٤نماید یا در قید ازدواج مردی باشد که حرمت ازدواج میان این مرد و طفل ( دختر) موجود نباشد.

همچنان هرگاه شخص مستحق حضانت یک مرد بوده و با زنی ازدواج نموده باشد که میان این زن و 
دهد. در مورد جود نباشد، این شخص حق حضانت را از دست میطفل ( پسر) حرمت ازدواج مو

حضانت یک طفل توسط یک مرد توافق نظر وجود دارد که بر عالوه یک زن مثال خانم، مادر یا 
مادرکالن او موجود باشد تا از موضوع مواظبت طفل را مراقبت نماید. مردیکه حضانت طفل را به 

طفل متعلق به آن است. هرگاه به طور مثال یک طفل غیر عهده دارد، باید پیرو مذهبی باشد که
ها مسلمان و دیگرش غیر مسلمان باشند، به اساس مسلمان دارای دو برادر اعیانی بوده که یکی از آن

حاضن در نکاح شخص بیگانه و یا ٥شود.این اصل حضانت وی به برادر غیر مسلمانش واگذار می
یرا در این حالت زن مشغول خدمت شوهرش گردیده و شوهر نزدیکی نامحرم به محضون نباشد، ز

ال اختصاص للشروط باالم فان االب شریک فیها حیث یثبت له الحضانة اجماعـا اال  .« ۲۴۹طباطبائی، سید علی، پیشین، ص-۵۶
ما تقدم من الشرایط المعتبرة فـی االم آت  .« ۴۲۸؛ شهید ثانی، پیشین، ص» الشرط الرابع فال ینافیها فی حقه تزویجه بامراة اخری

.۲۷۹؛ سید عبداالعلی موسوی سبزواری، پیشین، ص۲۹۴؛ و نیز ر. ک: نجفی، محمد حسن، پیشین، ص» ر التزویجهنا غی
.۱۳۳، صفایی، سید حسین و اسد اهللا امامی، پیشین، ص۱۷۰کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص-۵۷
و لو تزوجت االم بغیر االب مـع  . ۱۴۱، ص۱۳۷۸، قم، ۲، جلد ۱۰شهید ثانی الروضة البهیة، دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ -۵۸

و -وجوده کامال سقطت حضانتها للنص و االجماع فان طلقت عادت الحضانة علی المشهور لزوال المانع منها و هـو تزویجهـا   
، مؤسسـة  ۵، جلد ۴؛ و نیز ر. ک: شیخ طوسی، کتاب الخالف، چاپ » اشتغالها بحقوق الزوج اللتی هی اقوی من حق الحضانة 

ق، ۱۴۲۰، مؤسسة النشراالسالمی، قـم،  ۲، جلد ۸؛ امام الخمینی، تحریرالوسیله، چاپ ۱۳۳ق، ص۱۴۱۶نشراالسالمی، قم، ال
.۴۲۹؛ شهید ثانی، مسالک، پیشین، ص۲۷۹ص
.۱۱گلوبل رایتز، کتاب سوم، ص-۵۹

-۶۰ Nasir Jamal J., The Islamic Law of personal status (۲۰۰۲), p۱۶۵.
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گردد. اما اگر حاضنه طفل به نیز با محضون به شدت و قسوت معامله نموده سبب اذیت طفل می
آید لذا حق حضانت نماید، چون او محرم طفل به شمار میطور مثال با کاکای محضون ازدواج می

تان در این مورد عبارت صریحی نداشته اما در فقره دوم گردد. قانون مدنی افغانسحاضنه ساقط نمی
این قانون اشاره به آن نموده است. با لحاظ مطالب چهارگانه یاد شده، لزوم اصالح ماده ۲۵۴ماده 

کند. بیان شده جهت رفع اشکال خالء و سکوت آن، ضروری جلوه می
برخی از حقوقدانان با تقسیم موانع، به موارد مصرح در قانون و موانعی که به ارزیابی محکمه نیاز 

اند: این محکمه خواهد بود که تشخیص خواهد داد آیا طفل در معرض دارد، اشاره کرده و گفته
د خطر صحت جسمانی و تربیت اخالقی قرار گرفته است یا خیر؟ این عده بر این باورند که وجو

چنین خطری تنها سبب باز ستاندن طفل از پدر و مادر ناالیق نیست بلکه مانع از سپردن طفل به آنان 
١نیز هست.

موارد سقوط حق حضانت-١١
تواند واقع گردد که شود این امر در حالتی میحق مواظبت حضانت از طفل در موارد ذیل ساقط می

جنون: به دلیل اینکه هر کاری به -۱باشد: شخص مستحق حضانت برای اجرای حضانت مناسب ن
هرگاه پدر فوت نماید یا فاقد « فوت : –۲ویژه تربیت فرزند نیازمند به برخورداری از عقل دارد.

تر است و در صورتیکه مادر فوت نماید و یا فاقد صالحیت صالحیت حضانت باشد، مادر مستحق
هر یک از والدین: حتما باید توانایی عملی عدم لیاقت -٢۳»تر است.حضانت باشد، پدر مستحق

وجود داشته باشد. اگر پدری معتاد باشد و فاقد توانایی عملی برای تربیت فرزند باشد حق حضانت 
بیماری شخصی: -۵توافق طرفین مبنی بر واگذاری حضانت به دیگری. -۴شود. از او سلب می

ید قرنطینه شوند، چه رسد به اینکه در ارتباط اشخاصی که دارای بیماری مسری و واگیردار هستند با
انحطاط اخالقی: اگر خدای ناخواسته از -۶دار شوند.با دیگران باشند و سرپرستی اطفال را عهده

گری و دیگر تخلفات وادار کند، شایستگی ها را به تکدیاطفال خود سوء استفاده کند مثال آن
ون مدنی در مورد اهلیت زن درباره سایر اشخاصی که قان۲۳۸اخالقی ندارد. مطالبات مندرج ماده 

- باشند. طبق این ماده زنی که حضانت طفل را به عهده میاند، نیز قابل رعایت میمستحق حضانت

گیرد باید عاقله، بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان 

.۱۷۴اصر، پیشین، صکاتوزیان، ن-۶۱
قانون احوال شخصیه اهل تشیع.۱۷۸ماده ۵بند -۶۲
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ه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از هرگا١حفاظت و پرورش را داشته باشد.
٢گردد.بین رفتن سبب مذکور، این حق دوباره اعاده می

مباشرت در حضانت-١٢
آیا مباشرت در حضانت ضروری است تا با عدم امکان مباشرت، حق حضانت ساقط شود یا آنکه 

نایب گرفت؟ و در صورت جواز توان مباشرت الزم نیست و در صورت عدم امکان مباشرت، می
استنابت، آیا این جواز مطلق است یا مشروط بر این است که دارنده حق حضانت، قدرت بر حضانت 

نداشته باشد؟ قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در این مورد ساکت است.
ه، قدرت بر مباشرت کننداند که حضانتفقهای شیعه معموال نایب گرفتن را در صورتی جایز دانسته

اند که اما برخی از فقها تصریح کرده٣اند.نداشته باشد و این مساله را ذیل بحث مریض بیان نموده
توان این حق را از طریق سپردن طفل به شخص دیگر یا مباشرت در حضانت شرط نیست و می

رت ندارد، مؤسسات نگهداری اطفال اعمال کرد و در این صورت گرچه شخص، در حضانت مباش
٤گردد.اما حق حضانت ساقط نمی

بیان کردیم جنبه تکلیفی بودن » حضانت« رسد همانگونه که در بحث ماهیت حقوقی به نظر می
حضانت نمود بیشتری دارد، ولی از آنجا که اجرای هر تکلیفی مستلزم داشتن اختیار است، پدر و 

دهند و شخصی حق ندارد در نحوه اجرای این وظیفه مادر حق دارند تا آنچه را بر عهده دارند انجام
توان به سقوط حق حضانت مادری حکم داد که به علت ها دخالت کند. بنابراین چگونه میدر کار آن

-تواند در تمام ساعات روز از طفلش نگهداری کند و وی را به کودکستان  میاشتغال شخصا نمی

اری نیست، بلکه عنصر اساسی تربیت هم در خودش صرفا نگهد» حضانت« سپارد، به ویژه آنکه 

رجوع کنید.۲۵۱توانید به ماده ر. ک: برای مطالعه بیشتر می-۶۳
قانون مدنی.۲۴۳ر. ک: ماده -۶۴
حث یشـقل االم  و فی الحاق المرض المزمن الذی ال یرجی زواله کالسل و الفالج ب« ، ۹۱بحرانی، شیخ یوسف، پیشین، ص-۶۵

عن کفالته و تدبیر امره به وجهان من اشتراکهما فی المعنی المانع من مباشرة الحفظ و اصالة عدم سقوط الوالیة مع امکان تحصـیلها  
.۲۸۷؛ نجفی، محمد حسن، پیشین، ص۴۲۳؛ و نیز ر. ک: شهید ثانی، مسالک، پیشین، ص» باالستنباته و لعل هذا ارجح

ال تعتبر المباشرة فی الحضانة بل یجوز االستنابة فیها لالطالق و ظهور . « ۲۸۰االعلی موسوی، پیشین، صسبزواری، سید عبد-۶۶
سؤال: اگر پدر قدرت بر حضانت نداشته باشد آیا مادر باید حضانت . « ۱۱۳، ص۲؛ امام خمینی، استفتائات، جلد .» االتفاق . . 

یا در فرض اسقاط حق ( اگر قابل اسقاط باشد ) مانند دیگران است؟ جـواب: در  را بپذیرد یا او هم پس از تمام شدن مهلت مقرره 
هر صورت مادر ملزم به حضانت و نگهداری طفل نیست بلکه رسیدگی به امور طفل بر عهده پدر است و امکان مباشـرت شـرط   

»    نیست قدرت بر تهیه وسایل و یا اجیر کردن کسی برای نگهداری طفل کافی است. 
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دارد و نظارت و تربیت توسط مادر حتی در فرض فوق هم ممکن است. عالوه بر اینکه عرف جاری، 
کند.   سقوط حضانت را در فرض فوق به طور جدی انکار می

وجیبه پرداخت اجرت حضانت -١٣
رود و احکام نفقه بر آن بار است. آیا مادر هزینه خوراک و پوشاک طفل، جزء نفقات به شمار می

شود جدای از نفقه فرزند، تواند برای نگهداری و زحمتی که نسبت به حضانت فرزند متحمل میمی
توجه ١دارد که:اجرت حضانت را مطالبه کند؟ قانون مدنی همچون مورد قبل، در این باره بیان می

ی که در قید نکاح پدر طفل یا در عدت طالق رجعی وی باید نمود که مطابق فقه حنفی مادر تا هنگام
قرار دارد، حق مطالبه جبران مخارج حضانت را ندارد. دلیل این امر این است که مادر در هر دو 

وجیبه پدر مبنی بر پرداخت مخارج اجرت حضانت بر ٢باشد.حالت از پدر طفل مستحقق نفقه می
جیبه پرداخت مصارف اجرت رضاع طفل و نفقه قانون مدنی در پهلوی و۲۴۴حسب حکم ماده 

شود. وجود دارد. در صورتیکه طفل مالک دارایی شخصی باشد، این اجرت از دارایی وی پرداخته می
گیرد، مگر اینکه پدر تبرعا آن را بپردازد. بنابراین پدر در مقابل شخصی که حضانت را به عهده می

آیند، تادیه نماید. اجرت شخصی ضانت به وجود میمکلف است تا تمام مخارجی را که به نسبت ح
از طرفی در کالم فقها نیز اختالف ٣باشد.که حضانت طفل را به عهده دارد، شامل این مخارج می

دانند و دلیل آن را واجب بودن حضانت بر مادر شود. برخی، مادر را مستحق اجرت نمیدیده می
-مادر در مورد حضانت را با واجب بودن عمل متنافی نمیبرخی دیگر استحقاق اجرت٤اند.دانسته

گویند بعضی دیگر هم، حق مادر در حضانت فرزند را همچون حق وی در رضاع دانسته و می٥دانند.
درباره مقدار اجرت گفته شده است در ٦تواند در برابر حضانت فرزند، اجرت مطالبه کند.وی می

مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت طالق رجعی زوج باشد، مستحق اجـرت  ) « ۱قانون مدنی آمده است: (۲۴۵ر ماده د-۶۷
در صورتیکه در عدت طالق بائن بوده یا با شخصی که محرم طفل است ازدواج کرده و یـا معتـده او   ) ۲» (گردد. حضانت نمی

گردد.باشد، مستحق اجرت حضانت می
-۶۸ Nasir, Jamal., The Islamic Law of Personal Status (۲۰۰۲),۱۶۶ .

.۱۱گلوبل رایتز، کتاب سوم، ص-۶۹
لو توقفت الحضانة علی بذل المال ال یجب علی االم بذله، لالصـل،  . « ۲۸۰سبزواری، سید عبداالعلی موسوی، پیشین، ص-۷۰

؛ و نیز ر. ک: شـهید  » ان لم تستحق االجرة علی الحضانةبعد عدم الدلیل علی الخالف، بل لها ان تطلب اجرة الرضاع کما مر و
.۴۳۵ثانی، پیشین، مسالک، ص

الظاهر ان االم تسـتحق االجـرة علـی    . « ۳ق، ص۱۴۱۰، نشر مهر، قم، ۲خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد -۷۱
» الحضانة اال اذا کانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة. 

بل ظاهرها کون هذه االحقیة مثلها فی الرضاع، و حینئذ ال یکون ذلک واجبا علیها . « ۲۸۳حمد حسن، پیشین، صنجفی، م-۷۲
.۴۷۲؛ و نیز ر. ک: سید احمد خوانساری، پیشین، ص» و لها اسقاطه و المطالبة باجرته
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المثل یا کمتر از آن طلب کند استحقاق دارد و بیشتر از اجرتالمثلصورتی که مادر به مقدار اجرت
اند: اگر کننده اجرت حضانت نیز برخی گفتهو باالخره در مورد پرداخت١تواند مطالبه کند.را نمی

دارند و اگر مالی ندارد از پدر یا جد المثل را از اموال او بر میفرزند خودش مالی داشته باشد، اجرت
آنچه که بیان شد متعلق به امر حضانت در حالت وقوع جدائی بین زن و ٢شود.میپدری مطالبه

باشد، اما آیا این احتمال نیز وجود دارد که در صورت تداوم عقد شوهر به سبب طالق و یا مرگ می
قانون مدنی به این ۲۴۸نکاح بین زن و شوهر باز هم حضانت و استحقاق آن مطرح گردد، ماده 

نموده چنین صراحت دارد: هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز احتمال اشاره
تواند طفل را به هر یک از زوجین که بیشتر به مصلحت طفل باشد تسلیم نماید. از باشد محکمه می

آید که این حکم متعلق به حالتی است که عقد نکاح میان زن و شوهر تا هنوز مفهوم این ماده بر می
اریت داشته صرفا به سبب اختالف، زن ناشزه گردیده است.استمر

نگارنده بر این عقیده است که با توجه به فراق شرع، بتوان بیان داشت که مادر مستحق اجرت 
و ٣باشد، به دلیل اینکه شارعی که برای زن بابت شیر دادن حق دریافت اجرت قرار دادهحضانت می

چگونه از کنار اجرت حضانت ٤هر را از نظر دور نداشته است،المثل کارهای زن در خانه شواجرت
باشد. هرگاه شخص مکلف به پرداخت اجرت گذرد؟ عالوه بر اینکه اصل،  عدم تبرع میمادر می

حضانت معسر بوده و یکی از محارم، حضانت را تبرعا به عهده گیرد، حاضنه بر حسب حکم ماده 
بدون اجرت به عهده گرفته و یا او را به متبرع واگذار قانون مدنی مخیر است که حضانت را ۲۴۶

شود. در صورتیکه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، موسر بوده و طفل نیز مالک دارایی 
گردد، گرچه طفل در مقابل اجرت مثل به مادر تسلیم میقانون مدنی۲۴۷باشد، به اساس حکم ماده 

این اجرت از دارایی صغیر پرداخته شود.
مسؤولیت سرپرستی و نگهداری طفل صغیر توسط والدین -١٤

سرپرستی و نگهداری طفل صغیر توسط والدین عبارت است از رابطۀ حفاظتی که مصلحت طفل را 
در نظر دارد و وجایب گوناگونی را برای والدین به بار آورده و این وجایب برای والدین حق حفاظت 

آورند. مسئولیت والدین و خصوصیات ( کرکتر) د میطفل را در برابر هر شخص دیگر به وجو

.۴۶۲ص، ۱۳۷۶، انتشارات میثم تمار، قم، ۱، جلد ۱صانعی، یوسف، مجمع المسائل، چاپ -۷۳
.۳۸، ص۱۴۱۹قم، (ع)،، انتشارات حضرت معصومه۲صافی گلپایگانی، لطف اهللا، جامع االحکام، جلد -۷۴
.۲۸۰سبزواری، سید عبداالعلی موسوی، پیشین، ص-۷۵
، مرکز تحقیقات فقهی قـوه قضـاییه،   ۱ر.ک: بهجت صافی، سیستانی، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، چاپ -۷۶
.۱۴۹، ص۱۳۸۱،قم
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وجیبوی در صدر این موضوع قرار دارند. سرپرستی و نگهداری طفل توسط والدین در حقوق اسالم 
های اول حضانت عبارت است از مواظبت یک طفل در سال-١۱به سه بخش تقسیم شده است:

حفاظت توسط مادر یا یک زنی دیگر زندگی که طفل به حفاظت یک زن ضرورت شدید دارد. این 
والیت در تربیت یا والیت بر نفس در -۲گیرد.که برای این منظور مؤظف شده است، صورت می

حقوق اسالم عبارت است از وجیبۀ ولی قانونی در مورد تربیه، پرورش، رشد، سالمتی و امنیت طفل. 
یت اموال عبارت از وجیبۀ قانونی وال-۳باشد.اش میولی در قدم نخست پدرش به حیث ولی قانونی

ولی است که دارایی طفل را اداره نماید. در این مورد نیز پدر به حیث ولی قانونی طفل برای 
٢باشد.سرپرستی دارایی طفل خود مکلف می

قبال هم بیان داشتیم که حضانت حق و تکلیف مشترک والدین است. پس همانگونه که حق نگهداری 
باشد که از این موهبت الهی و ودیعه اجتماعی به شایستگی است تکلیف آنان نیز میاز آن پدر و مادر

آور است، ضمان در برابر طفل کند و ضمانمواظبت کنند. تخلف از این تکلیف، مسئولیت ایجاد می
توان بحث را در در این مورد و در این بخش می٣بینند.و اشخاصی که از کاهلی پدر و مادر زیان می

قسمت مطرح کرد: دو
ای کند و به این وسیله صدمهسرپرست طفل در نگهداری و تربیتش در مدت حضانت کوتاهی می) ۱

باشد. بر خالف زعم رسد که در این صورت مسؤول خسارات ناشی از اقدام خود میبه طفل می
اتخاذ ضمانت اجرای مدنی و مسؤولیت ناشی از تخلف سرپرست، مبنی بر٤برخی از حقوقدانان

هرگونه تصمیم از سوی محکمه به مصلحت طفل، آمده است. 
تقصیر در نگهداری و « شود که آوری بشود. مالحظه میطفل تحت حضانت مرتکب عمل ضمان) ۲

مبنای مسؤولیت سرپرست طفل و دیوانه قرار گرفته است. به عقیده برخی از حقوقدانان، » مواظبت
زنند ندارد. این ر و مجنون نسبت به خسارتی که به دیگران میاین مسئولیت منافاتی با ضمان صغی
تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده دیده میعده بر این باورند که، بلکه زیان

کند، از صغیر یا مجنون از کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در حضانت به اقامه 
یا مجنون) را منوط به عدم استطاعت سرپرست در جبران تمام یا قسمتی دعوی نخستین ( علیه صغیر

-۷۷ Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (۲۰۰۲) p۱۵۸.

راستین تهرانی، کعبه و یساری، نجما با همکاری ایمان گاالال، حقوق فامیل افغانستان، کتاب درسی انستیتوت ماکس پالنک، -۷۸
.۱۷۰، ص۱۳۸۸، با اصالحات، زمستان ، ۲مترجم فهیم قیومی، چاپ 

.۵۵۷، ص۱۳۷۸، دانشگاه تهران، تهران، ۱، جلد ۲کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، چاپ -۷۹
.۱۷۷کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، پیشین، ص-۸۰

ن مدنی و قانون احوال شخصیه بررسی حضانت درقانو



٩١٩١

از زیان وارده دانسته است، به این معنی که در صورت تقصیر سرپرست، ضمان او بر مسؤولیت 
١صغیر و مجنون مقدم است.

بررسی پایان حضانت از منظر فقهی و حقوقی-١٥
حضانت و نگاهداری اطفال هم « دارد: که مقرر میقانون احوال شخصیه۲فقره ۱۷۸مطابق ماده 

در » باشد.حق و هم تکلیف والدین بوده، هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن، باطل می
گیری توان از ماده فوق مفهوماینکه طفل، تحت حضانت است سخنی وجود ندارد، اما اینکه آیا می

رسد که پذیرد، به نظر میه سن بلوغ، حضانت نیز پایان میکرد و معتقد شد که پس از رسیدن طفل ب
رسد. اما اند که تکلیف والدین برای حضانت، با بلوغ به پایان میبرخی از حقوقدانان چنین پنداشته

اند که داوری عادات اجتماعی و اخالق، بر خالف موازین بعضی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده
اخالق و عدالت تفسیر کرد و قاعده حقوقی را منعطف ساخت. چگونه حقوقی است و باید به نفع

ای را که به سن بلوغ رسیده و در حال تحصیل است از داللت و حضانت ساله۹توان دختر می
٢خارج ساخت و او را به حال خویش در جامعه رها کرد؟

ت بلکه فقط خواسته جهت ایجابی به عقیده ما، قانونگذار اصال در مقام بیان پایان حضانت نبوده اس
کند، اما از تالی حضانت را بیان کند، هر چند این ایده، اشکال بر قانون و قانونگذار را برطرف نمی

گیری بدست آید رهایی خواهیم یافت. بنابراین تا رفع خال قانونی در فاسدی که ممکن است با مفهوم
ای صادر کنند. مشهور فقهای شیعه بر این باورند این جهت، محاکم موظفند بر اساس فتاوای معتبر ر

با این وضعیت اشکال آن دسته از ٣شود که بالغ و رشید شود.طفل در صورتی از حضانت خارج می
شود، عالوه بر این، بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز، طفل مختار است حقوقدانان نیز مرتفع می

٤در کنار والدین باشد یا دیگران.

گیرینتیجه
کاریهروتربیت، نگهداریجهتبهمجنونوطفلبروالیتمعنایبهحضانت

حضانت، ازاصلی و اساسیو هدففلسفهباشد به دلیل اینکهاومصلحتبهکهاست
اهل تشیعقانون احوال شخصیه ۱۷۸ماده  ۲موجب فقره است. بهمصلحت طفلنگهداشت

.۱۸۰کاتوزیان، پیشین، ص-۸۱
.۱۵۱همان، ص-۸۲
ا بلغ الولد رشیدا سقط الحضانة عنه النها والیة و البالغ الرشید ال والیة علیه اذ. « ۱۴۱شهید ثانی، الروضة البهیة، پیشین، ص-۸۳

.۳۰۱؛ نجفی، محمد حسن، پیشین، ص۲۸۰؛ و نیز ر.ک: امام خمینی، پیشین، ص» الحد.
.».و کان الخیار الیه فی االنضمام الی من شاء منهما او من غیرهما . . . «. . . ۳۰۱نجفی، محمد حسن، پیشین، ص-۸۴
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ازهدفاینکهجهتبهاستباشد و تکلیفیوالدین متکلیفوحقحضانت طفل
هیچهمین راستادرمصلحت طفل است ورعایتبه ویژهعمومیحقوقحفظآنایجاد
نگهداریاز،آنهاستعهدهبهطفلحضانتکهمدتیدرندارندحقابوینازیک
یادیگریتقاضایبهبایدحاکمابوینازیکیامتناعصورت، درورزندامتناعاو
هر بهراطفلنگهداریالعموممدعیتقاضایبهیاواقرباازیکییاقیمقاضایت

ممکنالزامکهصورتیدروکندالزاماوستعهدهبهحضانتکهیابوینازیک
مادرخرجبه،باشدشدهپدر فوتهرگاهوپدرخرچبهراحضانت، نباشدمؤثریا

وجودسخنیاست، حضانتابوینیفتکلهموحقهماطفالاینکهکند درتامین
ازپسکهشدمعتقدوکردگیریمفهومفوقمادهازتوانمیآیااینکهندارد، اما

ازبرخیکهرسدمینظرپذیرد، بهمیپایاننیزبلوغ، حضانتبه سنطفلرسیدن
د. رسمیپایانبهبلوغحضانت، بابرایوالدینتکلیفکهاندپنداشتهچنینحقوقدانان

اخالق، برواجتماعیعاداتداوریاند کهعقیدهاینبرحقوقدانانازدیگربعضیاما
قاعدهوکردتفسیرعدالتواخالقنفعبهبایدواستموازین حقوقیخالف
رسیدهبلوغسنبهرا کهایساله۹دختر توانمیساخت. چگونهمنعطفراحقوقی

شکینیزفقهینظرازساختخارجنتحضاوداللتازاستتحصیلحالدرو
ناحیهازآنبودنتکلیفدرباشد، گرچهمیوالدینحق انحصاریحضانتکهنیست
که صورتیو درنیستمطلقوالدینحال، حقایناست، باشدهتشکیکمادر

ویتربیتوسالمتخانواده، بهکنارطفلماندنکهبرسدتشخیصاینبهمحکمه
اتخاذدیگریتصمیماوحضانتمورددرتواندمصلحتش نیست، میبهوزندمیلطمه

بهسرپرستی طفلونگهداریشیعیفقهاینظرمادر، دروپدرازیکیکند با مرگ
مهمترین کهشودمیاستنباطاینگونهو حقوقدانانفقهاکلماتشود، ازمیمنتقلدیگری

اکثر نظراست. طبقویمصلحتوغبطهنگهداری طفل، رعایتفلسفهترینو خاص
جدباحضانت طفلحقومادر، سرپرستیوپدرفوتصورتامامیه، درفقهای
مادروپدرفوتصورتدرکهاندعقیدهاینبرامامیهاوست. اکثر فقهایپدری

اموربهنسبتپدریجدکهاست، زیراپدری طفلجدباحضانتحقوسرپرستی
هایی که در قانون وجود دارد با امیدواریم کاستیدارد. والیتدفرزنبرو غیرمالیمالی

انگشت تدبیر قانونگذار هر چه سریعتر برطرف شده و ما بیش از پیش در سایه مقررات و قوانین 
عادالنه، شاهد بسط و گسترش عدالت و نظم در جامعه باشیم.
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فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم.

.۱۳۷۵اسالمیه، فروشی، تهران، کتاب۱۱، چاپ ۵نی، جلد امامی، سید حسن، حقوق مد-۱
ابراهیمی، حائری، حق حضانت و نگهداری کودک، کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات -۲

.۱۶و ۱۵اسالمی، شماره 
م.۱۹۹۷، بیروت، دارصادر، ۱، چاپ ۲العرب، جلد منظور، لسانابن-۳
، تهران، انتشارات مرتضوی، ۳، چاپ ۶بحرین، جلد الالطریحی، شیخ فخرالدین، مجمع-۴

۱۳۷۵.
.۱۳۶۳انیس، ابراهیم، فرهنگ المعجم الوسیط،انتشارات دارالدعوۀ، استانبول ترکیه،-۵
.۱۳۶۴، قم، مؤسسه اسماعیلیان،۲، چاپ ۴الخوانساری، السید احمد، جامع المدارک، جلد -۶
ه المرتضویه. ، المکتب۶الطوسی، محمد حسن، المبسوط، جلد -۷
، قم، مؤسسة ۴، چاپ ۲۵السبزواری، السید عبداالعلی الموسوی، مهذب االحکام، جلد -۸

ق. ۱۴۱۷المنار،
ق.    ۱۴۱۲، بیروت، دارالهادی،۱، چاپ ۷المسائل، جلد الطباطبائی، السید علی، ریاض-۹

تبة االسالمیه، ، تهران، المک۲، چاپ ۳۱النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهرالکالم، جلد -۱۰
۱۳۶۶.

ق.  ۱۴۱۰، قم، مدینة العلم،۲۸، چاپ ۲الخویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد -۱۱
ق. ۱۴۱۸، دمشق، دار الفکر، ۴، چاپ ۱۰االسالمی و ادلته، جلد الزحیلی، وهبه، الفقه-۱۲
.۱۳۶۷المیه،فروشی اس، تهران، کتاب۶، چاپ ۱۵الحرالعاملی، وسایل الشیعه، جلد -۱۳
العالمة الحلی، تحریراالحکام، کتاب النکاح، مؤسسه طوس، چاپ سنگی، مشهد.-۱۴
، مؤسسه اسماعیلیان، قم.۳المحققین، فخر، ایضاح الفوائد، جلد -۱۵
، مرکز تحقیقات ۱بهجت صافی، سیستانی، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، چاپ -۱۶

.۱۳۸۱فقهی قوه قضاییه، قم،
، مؤسسه النشراالسالمی، قم.۲۵بحرانی، الشیخ یوسف، الحدائق الناضره، جلد -۱۷
پارسا، فدا محمد با همکاری علی محمد اکبر، مرکز مستقل ملی،آموزشی حقوقی، قانون مدنی، -۱۸

.۱۳۹۰بخش فامیل، پوهنتون کابل، خزان 
االسالمیه، ، مؤسسة المعارف۱، چاپ ۸، جلد االفهامالعاملی، مسالکالدین بن علیثانی، زین-۱۹
ق. ۱۴۱۶قم،
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الشخصیه، الدار الجامعیة، بیروت.االحوالحسن فرج، توفیق، احکام-۲۰
، اسماعیلیان. ۲، چاپ ۲حلی، محقق، شرائع االسالم، جلد -۲۱
، مؤسسة النشر االسالمی.۱، چاپ ۳حلی، عالمه، قواعد االحکام، جلد -۲۲
.۱۳۷۵، مکتب االعالم االسالمی، قم، ۱، چاپ ۷ه، مختلف الشیعه، جلد حلی، عالم-۲۳
.۱۳۶۳خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین با حواشی سید محمدصادق روحانی،-۲۴
ق.    ۱۴۲۰، مؤسسة النشر االسالمی، قم،۸، چاپ ۲خمینی، االمام، تحریرالوسیله، جلد -۲۵
ق.   ۱۴۱۰، نشر مهر، قم،۲الصالحین، جلد خویی، سید ابوالقاسم، منهاج-۲۶
.۱۹۷۶، جامعة بغداد،۲زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستامنین فی داراالسالم، چاپ-۲۷
راستین تهرانی، کعبه و یساری، نجما با همکاری ایمان گاالال، حقوق فامیل افغانستان، کتاب -۲۸

.۱۳۸۸، با اصالحات، زمستان ،۲م قیومی، چاپ درسی انستیتوت ماکس پالنک، مترجم فهی
ق.     ۱۴۱۷، مؤسسه االمام الصادق، قم، ۱،چاپ ۲سبحانی، الشیخ جعفر، نظام النکاح، جلد -۲۹
.۱۳۷۶، دفتر تبلیغات اسالمی، قم،۱۰، چاپ ۲شهید ثانی، الروضة البهیة، جلد -۳۰
.۱۳۷۶نتشارات میثم تمار، قم،، ا۱،چاپ ۱صانعی، یوسف، مجمع المسائل، جلد -۳۱
قم، (ع)،، انتشارات حضرت معصومه۲صافی گلپایگانی، لطف اهللا، جامع االحکام، جلد-۳۲

ق.  ۱۴۱۹
.۱۳۷۶، نشر دادگستر، تهران،۱صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، چاپ -۳۳
ق.      ۱۴۱۶م،، مؤسسة النشر االسالمی، ق۴، چاپ ۵طوسی، شیخ، کتاب الخالف، جلد -۳۴
، انتشارات دانشگاه ۱، جلد ۲کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، چاپ -۳۵

.۱۳۷۸تهران، تهران، 
، شرکت انتشار.۴، چاپ ۲کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) ، جلد -۳۶
گلوبل رایتز، حقوق فامیل افغانستان، کتاب سوم.-۳۷
، انتشارات گنج دانش، تهران، ۲۵ی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ لنگرودی جعفر-۳۸

ه.ش.۱۳۹۲
، مؤسسة االمام الصادق، تهران، ۵مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، چاپ -۳۹

۱۳۷۷.
.۱۵/۱۰/۱۳۵۵جریده رسمی مورخ ۳۵۳قانون مدنی افغانستان منتشره در شماره -۴۰
.۹۸۸، نمبر مسلسل ۵/۲/۱۳۸۸شخصیه اهل تشیع افغانستان مصوب قانون احوال-۴۱
-۴۲Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal status (۲۰۰۲).۱۵۹

بررسی حضانت درقانون مدنی و قانون احوال شخصیه 



٩٥٩٥

یونکی: قضاوتمل سیف الرحمن (تراهي)

د منافعووملکیتد منافعووملکیت
دوه یم مبحث

فهرست:

٩٥........................................................................................ولونهېاجارد
٩٦.............................................................................اجارهانویاعد: نایویلوم

٩٦..................................................................................اجارهمکود: الف
٩٦......................................................................اجارهمکولرونکوودانئد.١

د اجارې ولونه
عقد و دي، اجـاره  د که چیرته د اجارې ماهیت ته کتنه وشي، هغه یزونو ته په کتنه چې د اجارې 

نو اوند اجاره بیا د اعیا١چې یو یې د اعیانو او بل یې د اعمالو اجاره ده،ولونوویشېلومی په دوه 
چې تر مال پورې تاو لري، د مال د ولونو په نظر کې نیولو سره په دوه وله ویشالی شو چـې د  

چې په مکه ورخه تعبیر کوالی اجاره منقولو او غیر منقولو مالونو اجاره ده، د غیر منقولو مالونو 
ویشالی شـو، یـو یـې د    شو، د مکې د نوعیت او د ې اخیستنې د موخو مطابق، په دوه وله

ـ    زراعتې مکو او هغو مکو اجاره ده چې د استونې له پاره نه وي او دوهـم ول یـې ودان
٢، چې نوموی ویش په فقهي کتابونو کې ترسره او پرې بحث شوی دی.يلرونکې مکې د

اجاره په الندې دپورتني تقسیم په نظر کې نیولو سره لومی د اعیانو اوند اجاره او ورپسې د اعمالو 
:ول یل کیي

م.۴۸۶، ۵الزحیلي، وهبه، مخکینی مرجع، ١
م.۳۰۵، ۷ابن نجیم، زین الدین، مخکینی مرجع، ٢

دمنافعو و ملکیت



٩٦

لومی وینا: د اعیانو اجاره
لکه رنه چې واندې یادونه وشوه اعیان چې په مال سره یې تعبیروالی شو په دوه ولـه ویشـل   
کیي چې د منقولو او غیر منقولو مالونو خه عبارت دي او په دواو ولونو کې د اجارې عقد تر 

او دغیرمنقولو (مکه)ویشل کیي، چې د اعیانو اجاره په دوه ولهسره کیدای شي، له همدې امله
:منقولو مالونو اجاره ده او هر یو ول یې په الندې توه یل کیي

الف: د مکو اجاره
د مکو اجاره په معمول ول په دوو برخو ویشل کیي، یو هغه مکې چې تعمیرات ولري او 

مکې چې خالي وي چې دوا ي او بل هغهمکې د خاصو موخو له پاره په اجاره ورکول کی وله ه
هر ول یې یو ل تشریحاتو ته اتیا لري، له همدې امله په الندې توه تر ینې الندې نیول کیي.

د ودانئ لرونکو مکو اجاره.١
)تجارتيسـوداریزو( لري په معمول ول یا د استونې له پاره او یاهم د هغه مکې چې ودان

نوموو مکو اجاره یا د امتیاز سره او یاهم پـه  دچياو کسبي موخو له پاره په اجاره ورکول کیي
عادې ول تر سره کیي، نوموې موضوع ته په کتو سره د ودانئ لرونکو مکو اجـاره د حـاکم   

و هـر  لی امتیاز سره، اجاره ده افقویشل کیي چې عادي اجاره او د سرعرف پر بنس په دوو برخو 
یو ول یې په الندې توه بیانیي:

ودانئ لرونکې مکې چې په عادي ول د استونې، :اجارهعاديمکولرونکودوادانئاول
تجارت یاکسب له پاره په اجاره ورکول کیي، هر یو ول یې د حـاکم عـرف او اونـد کـار د     

اره شوې مکې د مروجې ې خصوصیت مطابق ان تیاوې لري، نوموو کو ته په کتو سره، اج
اخیستنې په موخه په اجاره ورکول کیي، دا چې مروجه ه باید مشروع هم وي که نه، د مثال پـه  

کان په اجـاره  شرابو د خرالو له پاره کور یا دول که چیرته یو ذمي د مسلمان خه د کنیسې یا د
م ابوحنیفه رحمة اهللا علیـه او جمهـورو   ونیسي، آیا نوموې اجاره سمه ده که نه؟ په دې اوند د اما

فقهاوو تر من اختالف دی، جمهور فقهاء نوموې اجاره فاسده ي، که اجاره په معصـیت سـره   
ترسره شوې ده او اجاره باید د جایزې تې اخیستنې له پاره تر سره شي، امام ابو حنیفـه رحمـة اهللا   

اجاره د منفعت له پاره تر سره کیي او منفعت علیه بیا نوموې اجاره سمه ي، استدالل کوي چې
عام دی چې هر ول ته شاملیي، نوموی اختالف په هغه صورت کې دی چې د اجارې په عقد کې 
د اجارې موخه تصریح شي، خو که چیرته یو ذمي د مسلمان کور د استونې له پاره په اجاره واخلي 

اره استفاده کي، په نوموي صورت کې د علماوو پـه  او بیا یې د کنیسې یا د شرابو د خرالو له پ
اتفاق سره اجاره سمه ده.
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که چیرته د فقهاوو نظریو ته یر شو، د نوموې اجارې موقعیت ته باید وکتل شي که چیرتـه د  
نوموې اجارې خه د دې وېره وه چې د مسلمانانو د یني مناسک او یاهم اخالق متأثره کوي، پـه  

جمهورو فقهاوو په نظر عمل کول ور دي، خو که نوموي خطرونه شتون ونـه  هغه صورت کې د 
لري، سره له دې چې یادې شوې کې اخیستنې د مسلمان له پاره جواز نه لري، خو د ذمي د دینـي  
مناسکو په نظر کې نیولو سره چې په اسالمي هیوادونو کې یې ازادي تضمین شوې، د هغې له پاره یې 

کې د امام ابو حنیفه رحمة اهللا علیه نظر موزون دی.په اجاره ورکولو
دا چې ودانئ لرونکې مکې په عادي ول کله دیوې او کله د و موخو له پـاره پـه اجـاره    

دوو برخـو  الندې توـه پـر  ورکول کیي، همدې بنس ته په کتو سره دنوموو توکو اجاره په
ویشالی شو.
یې یواې یوه موخه تر السه کیي، لکـه کورونـه او   هغه یزونه چې له اجارې خه :لومی

د عرفي اصولو پر بنس د استونې او تجارتي موخو له پاره په اجاره ورکول کیي، د دوکانونه چې
اجارې عقد یې بې له دې چې موخه یې بیان کي، تر سره کیي او اجاره اخیستونکی کوالی شـي  

ه، همدارنه دوکان د هر ول تجارتې کـار لـه پـاره    بل شخص د استونې له پارکور د ان یا د
وکاروي، د ویلو و ده چې د اجاره شوو کورونو او دوکانونو ه اخیستنه باید په داسې توـه وي  
چې خپله کور او دوان ته پکې تاوان ونه رسیي، چې په نوموي صورت کې د عین د مالک اجازه 

والی د مالک  له اجازې پرته تـرې ـه واخلـي، د    شرط ل کیي او اجاره اخیستونکی نشي ک
  ي پوک دو کان په کرایه اخلي او په هغې دو کان کې غـوا که چیرته یو همدې اصل پر بنس
ري وکي، د دې له پاره چې د پ ری توکو د ای پر ای کولو او همدا رنه د نوموي کار 

ي، اینه ده چې د عقد په وخت کې دا موضوع په تر سره کولو سره د دوکان جوت ته تاوان رسی
د دوکان له خاوند سره شریکه او یا یې د کرایې خه وروسته اجازه تر السه کي.

هغه یزونه چې د بیالبیلو موخو له پاره په اجاره ورکول کیي، د نوموو یزونـو د  :میدوه
١د مجهول او فاسد ل کیي.اجارې د عقد پر وخت کې اینه ده چې موخه بیان شي، که نه عق

پـه  پورتتني بیان ته په کتو سره، که چیرته یو دوکان په داسې ول په اجاره ورکل شي چې که 
کان کې د عطاری توکي پلوري یوه اندازه او که پ ري پکې کوي بله اندازه اجاره بـه  نوموي د

او یارانو تر من اختالف دی،  امـام  ورکوي، په نوموې موضوع کې د امام ابو حنیفه رحمة اهللا علیه 

م، ابن عابدین، محمد امین، مخکینی مرجع، ۳۰۴، ۷این نجیم، زین الدین بن ابراهیم، مخکینی مرجع، ١
۵ ،۳۸ ،۵م، الزحیلي، وهبه، مخکینی مرجع ،۴۹۱  .م
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ابو حنیفه ( رح) په دې آند دی چې نوموی عقد سم دی، که په نوموي عقد کې د هر ول ـې  
اخیستنې له پاره قیمت وضعه شوی او دا د عقد د معلوموالي له پاره بسنه کوي، خو یاران بیا نوموی 

حتمل او مجهول عقد دی له دې وجهې الزمه عقد فاسد ي او استدالل کوي چې نوموی عقد یو م
ده په هغو مواردو کې چې اجاره د مختلفو مقاصدو له پاره تر سره کیي، د ې اخیستنې ول یـې  

١معین کي.

شوافع دکورونو، دوکانونو او حمامونو په شان، مائ لرونکو مکو د اجارې په هکله په دې آند 
، حمام او داسې نور بایـد  هباید د ې اخیستنې توکي لکه دي چې د نوموو د اجارې په تر کې 

معلوم شي، خو دا چې د تعین خه په کومه اندازه ه اخیستی شي، دا موضوع  د ې اخیستنې پـه  
٢نیې پورې تاو مومي.

د عراق مدني قانون په پورتنی مسئله کې د امام ابو حنیفه رحمة اهللا علیه له نظر خـه پیـروي   
دې اوند داسې حکم کوي:کې، په
د تردید په ول د یوه صورت خه عالوه هم اجاره سمه ده او اجاره اخیستونکی بـه د  -۱« 

هغه ه اجاره ورکوي چې ه ترې اخلي.
کان د عطاری له پاره په یوه معینه اندازه اجاره او د پری له پاره پـه بلـه   که چیرته یو د-۲

٣»ر عمل چې پکې تر سره شي، اجاره یې ورکول کیي.اندازه په اجاره ورکل شي، ه

د افغانستان مدني قانون د نوموې موضوع اوند تفصیلي حکم نه لري، خو په عامـه توـه د   
نوموي قانون د حکم له مخې، د اجاره شوي یز خه باید د موافقې مطابق ه واخیستل شي، کـه  

ې به ترې ه اخلي او په دې اوند داسې حکـم  کاره موافقه شتون ونه لري د مروج عرف له مخ
کوي:

اجاره اخیستونکی د اجاره شوي شي د عین خه په داسې توه ه اخستی شي چـې پـرې   « 
٤»موافقه شوې وي، که تر مخه موافقه نه وي شوې نو جاري عرف اعتبار لري.

ون د احنافو له نظریې د افغانستان د مدني قانون د پورتنی مادې خه رندیي چې نوموي قان
خه په عامه توه پیروي کې، په دې ول چې که اجاره شوي توکي د مختلفو موخو له پـاره پـه   
اجاره اخیستل کیي او ور خه مختلفې ې تر السه کیي، د ې اخیستنې اونـد د  اجـارې د   

م.۵۹،۲عبداهللا بن محمود بن مودود، مخکینی مرجع، الموصلي، ١
م.۱۶۷، ۴) هـ ق، الوسیط، ۱۴۱۷الغزالي، ابو حامد، محمد بن محمد بن محمد، ( ٢
ماده.۷۳۷د عراق مدني قانون، ٣
ماده.۱۳۶۶د افغانستان مدني قانون، ٤
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نه لري چـې د ـې   دواو اخونو موافقه اینه ده، که په نوموي صورت کې اکلی عرف شتون 
اخیستنې چاپیریال و اکي، خو که د توکو خه په اجاره کې یواې یوه موخه شتون ولري، بیا ـه  

اخیستنه د اکلي عرف پر بنس د اجرا و ل کیي.
د سوان د مدني معامالتو په قانون کې اجاره د و موخو له پاره جایزه ل شوې او مختلـف  

وي، داسې حکم کوي:حالتونه په کې بیان ش
) کله که یو معین یز په اجمالي ول په اجاره ورکل شي او د ې اخیستنې توکي بیـان  ۱« (

شي، خو د هر یوه توکي له پاره اجاره تعین نه شي، که د ې اخیستنې په صورت کې یاد شوي توکي 
ې اخیستنې د توکو د کم یا زیات شي، اجاره هماغه الزمیي چې په عقد کې اکل شوې ده، خو د 

کموالي په صورت کې، اجاره اخیستونکی ته د فسخې خیار شتون لري.
) که چیرته د ې اخیستنې هر توکي ته اجاره معینه شي، اجاره اخیستونکی د هر توکي پـه  ۲(

ه اخیستنې سره، د تعین شوې اجارې په ورکه ملزم ل کیي او د تنقیص په حالت کې، د عقـد  
ارې په اکلې اندازه مکلف ل کیي، خو اجاره اخیستونکي ته د زیادت او تنقـیص پـه   شوې اج

دواو حالتونو کې د فسخې خیار شتون لري.
) که چیرته زیادت او نقص ل وي چې په مقصوده ه اخیستنه اثر ونه لـري، بیـا اجـاره    ۳(

١»اخیستونکي ته د فسخې خیارشتون نه لري.

تو قانون په پورتنی ماده کې د یوه یز اجاره د و موخو له پاره د انعقاد د سوان د مدني معامال
و ده، خو په پورتنی ماده کې یو ه چې ترې یادونه شوې، د ې اخیستنې د مـواردو یـادول دي،   
چې د عقد په وخت کې ترې یادونه کیې، پوتنه دا مطرح کیي چې د ینو توکو اجاره بې له دې 

وته شي، جواز لري که نه؟ په دې اوند حکم نه لري خو د قانون د روحېې خـه  چې موخه یې په
داسې کاري چې که اجاره یواې د یوې موخې له پاره تر سره کیې او د هماغه موخې لـه پـاره   

متعارفه وي، کیدای شي د موخې د یادونې پرته هم نوموې اجاره ترسره شي.
ې د یاد شوي بحث اوند تفصیلي احکام نه دي بیان شـوي  د مصر او سوریې په مدني قوانینو ک

خو د یادو قوانینو روحیه د افغانستان د مدني قانون سره سمون لري.
د ایران مدني قانون د احکامو مطابق، د اجاره شوي یز خه باید په متعارف ول ه واخیستل 

اجاره ورکي، مر په هغه حالت شي او اجاره اخیستونکی کوالی شي اجاره شوی یز بل چا ته په 

ماده.۳۰۷د سوان د مدني معامالتو قانون، ١
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کې چې موافقه بل ول شوې وي په هغه صورت د موافقې مطابق عمل تر سره کیي، په دې اونـد  
داسې حکم کوي:

اجاره اخیستونکی کوالی شي، اجاره شوی یز بل چا ته په اجاره ورکي مر په هغه صورت « 
»کې چې موافقه بل ول تر سره شوې وي.

ه اخیستونکی باید د اجاره شوي یز خه په متعارف ول ه واخلي او پـه ـه   اول: اجار« 
اخیستنه کې افراط او تفریط ونه کي.

دوه یم: د اجاره شوي عین خه باید د هغه ه له پاره ه واخیستل شي چې د اجارې په عقـد  
ید د او ضاع او احوالو کې په وته شوی وي، که چیرته په عقد کې کوم ه نه وي تعین شوي، بیا با

سره سم مقصوده ه ترې واخیستل شي.
یم: د اجارې مال (بدل) باید په اکلې نیه چې د  دواو اخونو تر من پرې موافقه شـوې،  یدر

١»ورکل شي، که چیرته کومه نیه نه وي اکل شوې، د اجارې بدل باید نغد اداء شي.

کې د اجارې اوند و کو ته اشاره شوې، یو دا چـې د  د ایران د مدني قانون په پورتنیو مادو
اجارې په عقد کې اصل دا دی چې د اجاره شوي یز خه د ې اخیستنې موخه اکل کیي، خـو  
که چیرته نوموې موخه ونه اکل شي، بیا هم نوموی عقد جواز لري او په هغه صورت کې اجـاره  

شوي یز د اوضاع او احوالو مطابق د اجاره شـوي  اخیستونکی مکلف دی د اجارې عقد او اجاره 
یز خه مقصوده ه واخلي، د مقصودې ې له پاره تر یره د اجاره شوي یز خاصیت او عرفي 
استعمال ته اعتبار ورکول کیي، خو که چیرته د اجاره شوي یز مقصوده ه د خواصو او عـرف  

نوموی عقد بې له شکه د فساد خواته ي..خه د تعین و نه وي، په نوموي صورت کې بیا 
دوه یمه موضوع چې په نوموو مادوکې بیان شوې، د اجاره شوي یز خـه متعارفـه ـه    
اخیستنه ده، چې د افراط او تفریط خه به خالي وي، نوموی اصل، سره له دې چې په یرو قوانینو 

ضا سره سمون لري، له همدې امله یاد کې ترې یادونه نه ده شوې، یو ه اصل دی چې د عقد د مقت
شوی اصل په هر صورت کې د تطبیق و دی.

مه موضوع چې په یادو موادو کې ترې یادونه شوې، د اجاره اخیستونکي له خوا  د اجـاره  یدری
شوي یز په اجاره ورکول دي، په نوموې ماده کې اجاره اخیستونکي ته اجازه ورکل شوې چې د 

اجاره شوی یز بل چاته په اجاره ورکي، او دا اصل د احنافو په فقهي کتـابونو  اجارې په موده کې 

مادې.۴۹۰او ۴۷۴ي قانون، د ایران مدن١
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کې هم بیان شوی چې اجاره اخیستونکی کوالی شي، د اجاره شوي یز خـه د ـان او بـل د    
استونې له پاره ه واخلي.  

رکول لورمه موضوع چې په نوموو مادو کې ترې یادونه شوې دپه اکلې موده د اجارې بدل و
دي چې دا موضوع به په خپل ای کې ویل شي.

که چیرته د ایران د مدني قانون  احکامو ته یر شو، په نوموي قانون کې یاد شوي اصـول د  
اسالمي هیوادونو په مدني قوانینو او فقهې نظریو کې منعکس شوي دي، سره له دې چې پـه ینـو   

په مفهوم کې سره مشابه دي، چې په نوموي تحلیـل  مواردو کې د عبارتونو توپیر لیدل کیي، خو 
سره ویالی شو د اجارې عقد اوند  د یادو شوو اسالمي هیوادونو مدني قوانین سره ندې والی لري. 

دمنافعو و ملکیت
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مقدمه

جامعه بشري دارا زائي را درروند تکاملنقش ارزنده و بسازآن جائيکه درجهان امروز حقوق اداره 
مين عدالت تشکيل ميدهد برمبني هدفمندي نيک وسالم يک أميباشد وهدف آن را رفاه عامه ازوراي ت

ازاجراي وظايف ،دناداره ومامور،که براساس قانون مکلف به اجراي وظايف سپرده شده معين ميباش
رامتوجه خودساخته ليتود درغيرآن مسؤنشان درصورت بازپرسي مجبوربه تاديه سندبرائت ميباش

زيان وارده را جبران نمايند.یدوبا
ليت يک اداره به خصوصي صالحيـت يـک مديــر وهمچنان بايدتذکردادکه صالحيت ومسؤ

باشد.به خصوص وقانون کارکنان خدمات ملکی اداري اصالحاتقانونورهبربايد مطابق به احکام
ذ تصميم بايد  خصوصات  شخصيـتي  رد،قبل ازاتخایتصميم ميگس ئیمدیر ورزمانيکه يـک 

مرئوسان يا زير دسـتان رابشناسد،همان نيازها، انگيزه ها و انتظاراتي که دريک موقعيت خاص 
رفتاررهبرومديرنيزاثرميگذارد که اين متغيرها عبارتندازابعاد بررفتارمرئوسان اثـرميگذارد، به

آن.قبلي وتقويت وامثال بشخصيتي ،نيازها وانگيزه ها،تجار
بادرنظرداشت اين ابعاد يک اداره ميتواند صالحيت ومسؤليت هائيکه مطابق به احکام قانون دارد 
درمورد مامورين ومرئوســان به خوبـي اجرا نمايد،دراين صورت ماميتوانيم ازاداره سـالم حرف 

بزنيم.
مبحث مبحث اول يا نخستين موضوعی صالحيــت هاي اداري، تفويض وانواع صالحيت اداري،

ليت مدني وقلمروآن، مبحث ودوم آن مکلفيت هاي کارمندان اداري،مبحث سوم مسـؤ
کارمندان دولت،مبحث پنجم مستخدمين دولت ودراخيريامبحث چهارم،مسؤليت جزايي

وچند نمونه از گرفتاری های ستره محکمه طه اداره عمومي وعامه مردم ششم،حاکميت قانون دررابـ
را بررسي ومطالعه خواهيم کرد.گال قانون به چنافغانستان وسپردن آنها
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لیت مامور در ادارهووؤبررسی صالحیت ومس
مبحث اول: مفاهیم 

الف) تعريف صالحيت :
است که به موجب قانون براي انجام اعمال معين به ماموردولت یاراتتیصالحيت مجموع اخ

داده ميشود.
قانون (حقوق هردوبیان زيرا ،ق خصوصي استصالحيت درحقوق عمومي تشبيه اهليت درحقو

حقوقي را دارد يا شخص اختيارانجام يک يا چندعملاين است که آعمومی وحقوق خصوصی) 
نشناختن حق شخصي یزيرا منظورازعدم اهليت به معن،.معذالک هدف آنها يکي نيست١؟يانه

يباشد.درحقوق خصوصي اصوالً تأمين منافع همان شخص است که صغيريا مهجورم
درحاليکه عدم صالحيت به معني نشناختن يا محدود ساختن صالحيت ماموران دولتـي به 

منظورحفظ منافع عمومي درمقابل تجاوزات وتعديالت آنها است.
به تجربه ثابـت شده است که هرقدرصالحيـت ماموران محدود باشد خطرخود سري واستبداد 

ت تقسيم وتوزيع کاراست.آنها کمتراست.عالوتاً منظورازتقسيم صالحي
وجوه اختالفات که ازنظرهدف بين صالحيـت واهليـت وجود داردمنشأ آثارحقوقي زيرميباشد:

وظيفه وتکليف يت حق است شخص ميتواندازآن استفاده بکند يا نکند، ولي صالحيتاهل–١
است بلکه اومکلفيل خود نسبت به آن عمل کند يا نه،م. ماموردولـت نميتواند به است

وازآن تجاوزهم ننمايد.که قانون مقررنموده است نسبـت به صالحيت خودعمل بکندیدرحدود
ن شده است، انجام دهد،لهذا یکه تعيـیچون صالحيـت وظيفه اسـت وآن رابايد همان شخص

ماموردولـت نميـتواند براي انجام آن به ديگري وکالت بدهد يعني تفويض اختيارنمايد.
ممکن نيست ،يعني يارکرده باشد ونيزتوکيـل برتفويض اختـني ا قانون صريحاً پيشبيمگراينکه آن ر

بـه نوبـه خود به ديگري تفويض راکه به اوتفويض شده استیماموردولت نميتواند اختـيارات
رضايت بدهد وقانون هم آن رامجازبداند.نمايدمگراينکه تفويض کننده اصلي به آن

مگرآنکه عدم اهليت آن ،راد اصوالً داراي اهليت قانوني هستندهمه افیق خصوصدرحقو–٢
درحقوق عمومي هيچکس صالحيت يعني اختيارانجاموليمحرزوثابت شود مانند محجورين وغيره.

- ) ، جلـد دوم ،ص  ١٣٥٤منوچهرطباطبائي موتـــــمني ،حقوقي اداري (تهران:انتشـــــارات دانشگاه تهـران ،  ١
١٦٨.
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مگراينکه درحدودشرايط وتشريفات قانوني به استخدام دولت درآمده وعنوان ،امورعمومي راندارد
نمايد.کسبرسمي و ماموريت

به همين جهت ،دجازه داده باشابه وی ردولت وقتي ميتواند عملي راانجام دهد را قانون صريحاً مامو
مداخله اشخاص درامورعمومي ويامداخله ماموران دولت درامورخارج ازصالحيت خودقانوناً ممنوع 

ستثنأ است. درحاليکه درحقوق عمومي اميباشد. بنابراين درحقوق خصوص اهليت اصل وعدم آن 
حيت استثنأ وعدم آن اصل محسوب ميشود.صال

یدرنتيجه ميتوان گفت که يک فرق عمده بين صالحيت درحقوق عامه واهليت درحقوق خصوص
دورمنافع شخصي يک فرد ميچرخد درحاليکه صالحيت یقابل مشاهده ميباشد زيرا حقوق خصوص

رميسازد.درحقوق عامه تابع منافع عامه بوده تجاوزازآن حقوق عامه راجريحه دا
بهتراست دريک محل حدودصالحيت هاي مؤظف عامه مشخص ومعين بوده باشد.

ن عامه دراجراأت شان یواين تجديدصالحيت ها ومســـؤليت ها ازيک طرف ازخودسري مؤظف
ميکاهد وازطرف ديگرهرمؤظف عامه ميداند که اوچقدر صالحيت دارد. وزيردست نيزميداندکه آيا 

کرده يا خير.امر درحدود قانون تجاوز
تفويض اختيار :)ب

همينکه تعداد کارمندان يک اداره ازيک است.عبارت است ازانتقال اختيارات رئيس به مرئوسين 
نفرتجاوزنموده انتقال اختيارعملي ميگردد به اين معني که مديران قسمتي ازاختيارات خودرا به 

ا قسمت هاي قاعده هرم تشکيالت تتفویض اختیارات د وبه همين جهت نمعاونين تفويض مينماي
صورت مي پذيرد.

:تفويض اختيارکه يکي ازاصول عملي اداره است معموالً وشامل سه مرحله ذيل ميباشد
ي وظايف ازطرف رئيس به مرئوسين .واگذار–١
) وحق تصميم گيري درانجام تعهدات واستفاده ازمنابع مالي .Authorityي صالحيت(اعطا–٢
) مرئوسيــن درمقابل رئيـس براي حسـن انجام Obligationؤليت (ين مسـتع–٣

وظايـف دراين روش اداري اختيارات تصمـيم گيـري اصالً درصالحيـت قدرت مرکزي اسـت 
به کارمندان ونمايندگان ادارات ومحـالت تفويض ميشود. درحقيـقـت نوع از تمرکزبه حساب 

مامورين دولت مرکزي به عمل ميايد.ميرود زيرا درهردوصورت دادن اختياربه نفع 
برعالوه عزل ونصب آنها مربوط به مرکزبوده وهميشه ازطرف مرکزاعمال آنها نظارت وکنترول 

رم تشـکيل به  کارمندان آن انتقال ميشود هميشود.زيرا آن صرف قسمتي ازاختيارات رئيس 
وماهيـت سيستم مرکزي راتغيرنميدهد.
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تيار:يض اختفواصول–الف 
به کهمخصوص مديراداره ميباشد،ازاختياراتیاختيارنسبـت به قسمت.تفويض١

ل درپيشــرفـت اموروهمچنان به خاطراستـفاده مؤثرازخدمات منظورجلوگيـري ازتراکم وتسهي
. بدين ترتيب اختيارات مرئوسين اصلي نيست بلکه ناشي صورت می گیردتخصص ديــگران 

راست.ازتفويض صريح ياضمني مدي
به همين دليل مديراداره نميتواند کليه اختـيـارات اساسي خودرا به ديگران تفويض نمايد زيرا 
دراين صورت عمالً ازخودسلب صالحيت ميکند توضيح اين مطلب الزم است که تفويض اختيارصرفاً 

نيست، به ناظربرروابط اداره رئيس ومرئوسين است. برخي ازاختيارات قانونـــي مديرقابل تفويض
عنوان مثال اگربر طبق مقررات قانون محاسبات عمومي اجازه (اختيار)امضاي چک وتعهدات مالي به 
مقامات مهم اعطأ شده باشد مقامات مذکورنميتواند اين اختـيارات را به ديگري  تفويض کند 

مگراينکه قانون چينن حق را به آنها داده باشد.
ي ازاختيارات چگونگ–اداري واختـيارات حقوقي فرق قايل شد بدين ترتـيب بايد بين اختـيارات 

اداري خارج است.وحقوقي مشمول مقررات خاص اسـت که  ازقلمر
ليت تفويض کننده رارفع نميکند صاحب اختيارات اصلي هميشه براي ويارات مسؤاختانتقال–٢

ل است.وانجام وظايف محوله دربرابرمافوق خودمسؤ
رد مسؤليت  رئيس راازبين نميبرد به یاري که درقسمت مرئوسين صورت ميگهمچنان تفويض اختي

ه ضاين ترتـيب اگررئيس قسـمتي ازاختـيارات خود را به معاون ومعاون برخي ازاختـيارات مفو
دراين صورت تفويض قسمتي ازاختـيارات معاون به مديرسبب سلب را به مديرانتـقال دهد.

س نخواهد شد ازهمين جهت گفته ميشود (مسؤليت غيرقابل مسـؤليــت معاون درمقابل رئي
کردکه ديگران رامسؤل قصورونارسائي دتفويض است) زيرا درغيراين صورت هرمقام سعـي خواه

اداري تلقي کند. اصول وحدت امردهي ووحدت مديريت که درنظريه هاي کالسيک دانشمندان 
اختالط مسؤليت ميباشد.اداره مورد تاکيد واقع شده بيشتر براي جلوگيري از

يض اختيار قابل  فسخ است . انتقال اختيارات صالحيت تفويض کننده را سلب نميکند تفو–٣
ونامبرده ميتواند اختـيارات مفوضه رابعضاً وتماماً پس گيـرد فسخ اختيارات ناشي ازهمان اصل 

يعني اگرمرئوسين ليت تفويض کننده را سـلب نميکندواسـت که انتقال اختـيارات مسـؤ
آنهاه را ازضد مافوق ميتواند اختـيارات مفونوظايف محوله را به نحوه مطلوب انجام داده نتـوان

پس گيرد.

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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مسؤل نتايج عملي ليت تابع اختيارات نميتوان کسي راومسؤدرليت :وب اختيارومسوتناس–٤
ل انجام وظايف وه شخص مسـؤدانست که اختـيارکافي براي انجام آن نداشته باشد بنابراين هرگا

ل نتايج ومعين گردد بايد به وي اختـياربراي اجراي وظايف محوله تفويض شود تابتوان اورامسؤ
بيشتربه ظیفهانجام کاردانست وظيفه اختيارومسؤليت هريک به معني ومفهوم خاص تعبيرميشود و

فعاليت هاي معين براي نيل به هدف هاي مشخص ارتباط دارد.
ليت يک نوع تعهدوالزام وه اختـيارحاکي ازحق اعمال قدرت وامردهي است اما ازمسؤدرحاليک
اختـيار  نميتوان وادميشود.به اين صورت جهت اندازه گيري وتساوي بين وظيفه ستفقانوني م

معيارمشترک انتخاب کرد، ازجانب ديگربه نظر مکتب کالسيک درمديريت قدرت مساوي به اختيار 
فرض شده است .

قانوني خوداعمال واقعيــت امراين است که يک مقام ممکن بيشتربرابرياکمتــرازاختـياراما
که صورت گرفته جهت این قدرت نمايد ازهمين سبب درنظريات نوين مديريت توجه بيشتردر

ليت قبول گردد،تامقامات اداره عالوه براختيارات قـانوني وبيشتـرازاختـيارات قانوني مسؤ
ات نفوذ خود دراعمال مرئوسين براي پيشبرد هدف هاي سـازمان استـفاده ازشخصيـت وامکان

ليت ضرورت است.وکند ولي به هرصورت تناسب بين اختيارومسؤ
يد تفويض اختيار :فوا–ب 

براي اخذکليه یتفويض اختياريکي ازاصول مهم اداره است زيرا مديروقت کافي ومعلومات تخصص
ن خودندارد ازاين جهــت ضــرور است که قسمتي ازاختيارات تصميمات مربوط به سازما

ل نتايج اجراأت معين سازد تااينکه فرصت وخودرا به کارمندان زيردست خودتفويض کندوآنها رامسؤ
ونيروي الزم براي رسيدگي به اموريومي باقي بماند.فينفرمحاسن ذيل رابراي تفويض اختيارقايل است.

:بازدهبلندرفتن–١
نظارت مديـران فعال باروش نظارت مديـران کم کارتفاوت زيـاددارد به اين معـــني روش

مينمايـند عشرايـط عمومي معين وض،که سرپرستـان دستـه اول برخالف سرپرستان دسته دوم 
وجزئيات چگونگي انجام کاررابدوش کارمندان ميگذارد.

اساس بررسي هاي ادق نباشد ليکن برنفردرباره تمام مؤسسات صگرچه نتـايج تحقـيقـات في
دخالت زياد درجزئيات کارکارمندان مذکورنتيجه گيري اين خواهـد بودکه نظارت بيش ازحدود

موجب تقليل توليد ميشود.
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محوله تا اندازه ت به انجام وظايف :رضايـت خاطرکارمندان دروظايـفيشترنسببعالقه–٢
گر اختـياروآزادي عمل درانجام وظايف  اثرروانـي بستگي به حدود نظارت دارد به عبارت دي

عکس اگرکاريک نواخت وجزئيات آن ديکته -مثبـت ورضايت بخش درروحيـه کارمندان داردبر
ندي وي نسبت به اجراي وظيفه معالقهوباالخرهسلبکارمندازابتکارهرگونهامکان–گردد 

ازبين ميرود.
ض اختـيارعدم تمرکزعمليات سبـب افزايش تمايـل بـه   يت همکاري دسته جمعي : تفويتقو–٣

لف تقسيمات مختگردد که افراد دراخذيارات باعـث مياختهمکاري دسته جمعي ميشود زيرا انتقال
رک اداره واقف شوند.تليت هاي خود دربرابرهدف هاي مشوشرکت نمايند وبدين وسيله به مسؤ

ب براي افرادکم تجربه ميـدهد که باقبول تکامل انفرادي : تفويض اختـيارفرصت مناس-٤
ليت درپيشرفت وتکامل خودبکوشند شايد گفته شود ضررناشي ازاين عمل هم زياد است ومسؤ

مگرتفويض اختيارزمينه مساعد رابراي پرورش استعداد مساعدميسازد.دراين صورت فوايد اين عمل 
است که امورمهم بدست افراد بي بيش ازمفـادآن خواهد  بود برعالوه منظورازتفويض اختياراين

کفايت سپرده شود.
ن ارزش خدمات کارمندان یعدم تمرکزاختيارات ايجــاب ميکند که ترتـيب به منظورتعي

وجلوگيري ازوقوع حوادث نامطلوب اتخاذ شود.
ــازمان محدود يري ازأتالف وقت مديران : وقت وانرژي روسـأ ي عاليه سجلوگ–٥

گردد که ازنظراداره در درجه اول یاوقات آن بايد صرف حل مسايلت اســت وبه اين جهـ
اهميت دارد . انتقال اختيارات روسأ ي اداره را از رسيدگي به اموريکه ديگران نيزميتوانند به خوبي 
انجام دهند ، بي نيازميسازند وبه اين ترتيب ازتراکم امورجلوگــيري ميشود مديران براي

کافي ميداشته باشد برعالوه نظارت که ازوظـايف اســاس مديران ابـتکاروتفـکرخالقه وقت
بشمارميرود وبدون تبادل نظربه خوبي ميسرنيست براي روسـأ ي اداره فرصت خواهد داد که 

١درکميتـه ها کنفرانــس هاي مختـلف اشتـراک ومذاکره با مراجعين به خوبي صورت گيرد.

يت هاي اداري :صالحانواع–١
درحقـوق اداره صالحيـت به دودستـه تقسيم ميشـود يکي صالحيت اختـياري معموالً 

م.ئیوديگرصالحيت اجباري که ذيالً هرکدام را مطالعه مينما

ابل،اداري  (کابل : نشرپوهنـتون کوق . گلرحمن قاضـي ، حق١
.٣٨–٣٣) ، صص ١٣٦٣
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يـت اختـيار : (( صالحيـت وقتـي  اختياري  است که درامورمعيني ماموردولت صالح–١
ا که  ازنظر منافع ومصالح عمومي حق اتخاذ تصميم را داشتـه باشد وميتواند آزادانـه هرتصميم ر

١مقتضي وصالح بداند اخذ نمايد.

ن یرا که اخذ مينمايد ازطرف قانون قبالً تعيیبه عبارۀ ديگرمامورميتواند عمل يا تصميم
مثالً والي يک واليت احساس باشدشــــده يا قانون ماموررا ازاتخــاذ آن مانع ساختــه 

ين قبل ازتطبيــق واکســين به محل مربوط خطرناک اســت مينمايد که ورود مهــاجر
شــايد هم امراض ساري را باخود انتــــقال دهند . او ميتـــواند حکم صادروپيـش 
ازاينکه به چنين اشخـاص اجازه دخول به آن واليـــت داده شود آنها را باتطبـيـق واکسين 

واکسين خود داري کــند اجازه دخول ندهد هاي الزمه پذيرائــي کند وآنعده را که ازتطبـيق
ويا هم بعد ازتطبيق واکسين به طور جبري به آنها اجازه ورود را بدهد همچنان يک تبعه خارجي 

ت اقدام ميگردد که اداره اخراج وي را ازقلــمرو خود بیدريک دولـت مرتکب عمل يا تث
کند. به همين ترتيب ی صادررا جي حتــمي ميـداند يا هم اداره حکم مبني براخراج چنيـن خار

را که مدت خدمت اوبه سي یدرقانون ماموريـــن دولت قــيدشده که دولت ميتواند مامورين
سازد. ولي اگراداره احساس کند که چنين ماموردولت شخص مفيد -قاعدمت،سال رسيده باشد

وي اجازه دوام کاربدهد.است وادامه کاراومصدرمنفعتي به اداره ميشود درآن صورت ميـتواند به
يت اجباري : صالحيت اجباري آن نوع صالحيت را گويند که قانون ومقررات موضوعه صالح–٢

مکلف به اجراي يک عمل را قبالً نوع عمل يا صورت اخذ تصميم را تشخيص نکرده باشد ومامور
گي وري حق راننددريمعين گردانيده باشد به طورمثـــال هيچکس نميتواند بدون داشتن اليسنس 

را درافغانستـان داشتـه باشد ، پس هرعمل مخالف اين طرزالعمل مخالف با قانون است وعمل 
باطل .

راکه یصالحيت اجباري آنست که (( درمقابل اوضاع واحوال معين قانون نوع عمل وتصميم
نتخاب راه حل ( ازبين ماموردولت بايد اتخاذ نمايند قبالً معين کرده باشد واورا دراختيار وتصميم و ا

٢وجود داشته باشد ازاوبگذرد.یچند تقسيم وراه حلي که ممکن است مورد

يم بايد بگويم که رسخن به عمل آوردازصالحيت هاي اختياري واجباري مؤظفين عامه طوراختصا
درنهايت صالحيت با اختيار مستقيم به بررسي وتشخيص وقضاوت اداري معين مصالح ومنافع عامه 

.١٧٢–١٦٩. موتمني ، همان اثر ، صص ٢

.  ١٦٩موتمني ، همان اثر،ص ٢

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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ردد. صالحيت هاي اختياري درهرمورد تابع اوضاع واحوال وشرايط خاص بوده بناًء صالحيت ميگ
اختياري درنقش امرمخالف قاعده حاکميت قانون ومنافع ازتشکيل سنت واحد اداري است.

درمواقع که ازصالحيت اختياري استفاده به عمل مي آيد آزادي عمل وابتکارمامور اداري نه سياسي 
لي نبايد اين نوع داشتن اختياررا دليل براقدام سؤ استفاده نمايد واسم آن را مصلحت بيشتراست و

ومقتضيات اداري بگذارد.
هرماموردولت بايست قدم راکه دراجراي امورميگـذارد مطابـق  به  اصول عدم تبعيض ومساوات 

ده گذاشت ازهمه اولترمنافع عامه رابرخواهشات وهوا و هوس واغراض شخصي مقدم شمر
ودموکراتيک باشد.

درمورد صالحيت اختياري مامورقبل ازگرفتن ري مينويسد((پروفيسروالين درمورد صالحيت اختيا
تصميم بايد ازخودبپرسد آياحق داريم فالن تصميم رابگيريم ؟ آيا دراتخاذ تصميم فوق اجبارداريم؟

ل سومي طرح ميشود وآن وقتي ماموربه سوال اولي پاسخ مثبت وبه سوال دوم پاسخ منفي داد سوا
اين است که مامورخودبپرسد آيا چنانچه فالن تصميم رابگيرم منافع عمومي به حدکمال مراعات 

ميشود يانه ؟
سوال اول ودوم سوالي است که بايد منطبق با قانون باشد، ولي سوال سوم مربوط به متقضيات 

١نه.))اداري است وبايد ديد واقعاً اين مقتضيات رعايت شده است يا

که بايد ازصالحيت اداري کارگرفته شود محدود ولي استفاده از صالحيت یدرحقوق اداره موارد
اختياري فراوان است وعلت آن هم اين است که وزارت خانه ها يا سازمان اداري امورعمومي ايجاب 

داشت منافع ميکند که مؤظفين خدمات عامه کم وبيش داراي آزادي عمل واختيار باشند تا با درنظر
د.نعامه وضروريات اداري مسايل را تنظيم کن

الف) تعریف فساد اداریج) 
فساد یکی از بزرگترین معضالتی است که درکشور های عقب مانده، اداره عامه با آن دست 
وگریبان است.فساد منابع را به هدر داده، حکومت داری خوب را با چالش مواجه ساخته، توسعه 

، فاصله میان می سازد ونیزد کرده، عرضه خدمات عام المنفعه را با چالش مواجه اقتصادی را محدو
.٢حکومت و ملت را افزایش داده و نهایتاً نظم اجتماع را تهدید می کند

مبارزه با فساد در قدم نخست، مستلزم انجام مطالعات کاربردی و عملیاتی دقیق است تا بوسیله آن 
شود و علل آن به صورت واقع بینانه و منطبق با شرایط، زمینه ها و مظاهر فساد در جامعه بهتر درک

.٤٦٠–٤٥١، صص ١٦٦٣موتمني ،جلد اول ،همان اثر، ( پاريس : انتشارات پاريس ، سال ١
٢٧٠صابری حزب اهللا احمد، منبع جامع امتحانات بست های دولتی، محل نشر: کابل افغانستان ناشر: ویسری ص .٢

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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قراین اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بومی کشور ریشه یا بی گردد. ثانیا الزم است تا موضوع پدیده 
و افکار عامه را بسیج نمود. ده و در محراق توجه عام قرار دادفساد را به یک گفتمان ملی تبدیل نمو

تا) ( محمد، بی
فاصله از حکومتداری خوب نیز بیشتر می شود، ،فساد از شاخص هایی است که هر چه زیاد تر شود

به عبارتی دیگر میان حکومت داری خوب وفساد رابطه معکوس وجود دارد، یعنی به هر اندازه فساد 
اری خوب زیاد تر شود حکومتداری خوب کاهش می یابد، و به هر اندازه فساد کاهش بیابد حکومتد

بهبود می یابد. 
. معنای لغوی فساد١

از واژه "Corruptionتباهی است. در زبان انگلیسی فساد"و گی ه فساد در لغت به معنی گندید
" که معنی شکستن را می دهد مشتق شده است. بنابر این مفهوم فساد عبارت Corrupereالتینی "

درفساد یک چیزی می شکند که آن چیز ممکن از یک پدیده مخرب و شکننده است، به تعبیر دیگر
است ارزش های اخالقی،هنجارهای اجتماعی و یا اصول اداری باشد. فساد در ابتدا دارای بار معنی 
اخالقی بود اما به تدریج از معنی اخالقی آن کاسته و به بار معنی اداری و مدیرتی آن افزوده شد. 

ید منظور همان فساد اداری است.امروز زمانیکه صحبت از فساد به عمل می آ
. دیدگاه های متفاوت در مورد فساد٢

در مورد فساد تعریف واحد وجود ندارد اما می توان با دو دیدگاه متفاوت  فساد را تعریف کرد.
الف: از دیدگاه بانک جهانی 

خصوصی (سوء استفاده از قدرت عمومی و امکانات و اختیارات دولتی برای تأمین منافع شخصی و
( فرد خاص، گروه خاص و یا بر مبنای منافع خاص و ...). این تعریف از سوی بانک جهانی ارائه 

گردیده است.
ب: از دیدگاه سازمان شفافیت بین المللی 

از سوی سازمان شفافیت بین الملی فساد اینگونه تعریف شده است: " سوء استفاده از قدرت و 
منافع شخصی ".(محمدی ، بی تا)صالحیت داده شده  در جهت تأمین

فساد اداری به معنی عام آن. ٣
فساد اداری به معنی عام را می توان به دو نوع سیاسی و اداری تقسیم نمود. هر کدام از این دو 
مصداق فساد می توانند جنبه مالی ( مثل رشوه، اختالس و...) داشته باشند و هم جنبه غیر مالی ( مثل 

هی در انجام وظیفه، وقت کشی، عزل و نصب بر مبنای روابط و....). کاغذ پرانی، کوتا

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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طبقه بندی های دیگری هم صورت گرفته است اما به طور کلی فساد اداری را می توان در دوقالب 
کلی فساد در درون دولت و فساد در روابط دولت با شهروندان خالصه کرد. این دو قالب کلی به 

.١)١٣٩٢صداق های فساد اداری در جدول ذیل آمده است. ( یعقوبی، همراه بعضی از اشکال و م
اشکال و مصادیق فسادنوع فساد اداری

ساد
ف

ری
ادا

در
ون

در
لت

.وظیفهازغیرکارهایانجامبرایادارهدروقتصرفدروغ،مأموریتگذارشکاری،کمدولتیاموالوسایلازشخصیاستفادهدو
کارکنانوکارمندانوسیلهودولتبهمتعلقمصرفیموادولیهاوازموادشخصیاستفاده
مدارانسیاستورتبهعالیکارمندانوسیلهبهسیاسیاهدافپیشبردبرایاداریامکاناتازاستفاده

دولتکارمندانومدارانسیاستانتفاعبرایقانونیفساد
مالیاستفادهسوأواختالسان،کارمندبینشغلیفرصتهایومزایاوحقوقتوزیعدرفساد

ساد
ف

ری
ادا

در
ابط

رو
لت

دو
با

دان
رون

دولتیخدماتوهاکاالارائهدرفسادشه
شهروندانبهدولتیامالکواموالفروشدرفساد
تدارکاتودولتیهایخریددرفساد
دولتیهایدادقراردرفساد
خصوصیبخشماعیاجتواقتصادیهایفعالیتبرایجوازصدوردرفساد
شکنیقانونبامبارزهوشناساییدرفساد

فساد مالیاتی
فساد استخدامی

بند اول: انواع فساد اداری
فساد اداری به انواع مختلف تقسیم و طبقه بندی شده است که از جمله دانشمندی به نام هیدن 

٢هیمر، فساد اداری را به سه نوع تقسیم کرده است:

سیاهالف: فساد اداری 
این فساد از جمله مظاهر عینی و واقعی فساد بوده و بدترین نوع آن است. این فساد هم از نظر مردم 

نجارهای هگان مردود است. این نوع فساد هم با ارزش ها و ه و هم از نظر دولت مردان و نخب
رم بوده و عامل اجتماعی منافات دارد و هم با اصول و ضوابط اداره عامه، فساد سیاه از نظر قانون ج

آن باید مجازات شود.
ب: فساد اداری خاکستری

گان منفور است، اما عام مردم نسبت به آن بی تفاوت اند. ه عبارت از فسادی است که از نظر نخب
مثالً فرار از پرداخت مالیات.

ج: فساد اداری سفید
ادی آن را منفور نمی دانند. این نوع فساد ظاهرا با قانون منافات دارد اما اکثر نخبگان و مردم ع

پولکن مقدس و زیارت ها برای متولیان داده می شود. در حالیکه اگر این امثال پول هایی که در ام

٢٧١صابری حزب اهللا احمد، همان اثر، ص .١
٢٧٠صابری حزب اهللا احمد، همان اثر،ص .٢
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ها وارد خزانه دولت و به صورت درست مصرف شود باعث رشد اقتصادی می شود. فساد سفید 
محمدی؛ بی تا) است. (چیزی نیست جز نکات کوری که از دید نخبگان فکری دور مانده

بنددوم: عوامل ایجاد فساد اداری
عوامل مختلفی بر ایجاد فساد در نظام اداره عامه مؤثر اند که این عوامل ارتباط مستقیمی با فاصله 
گرفتن از حکومتداری خوب  و تسلط حکومتداری بد دارند. این عوامل در شکل ذیل نشان داه شده 

.١است
: عوامل سیاسی١

ثبات سیاسی، عدم وجود 
عدم ایجاد و تقویه روحیه 
ملی در بین رجال سیاسی و 
مردم، عدم تفکیک بین 
اداره و سیاست، تمرکز 
قدرت و عدم آگاهی مردم 
ازحقوق خود ازجمله عوامل 

ری اند. اسیاسی فساد اد
عدم تفکیک اداره از عرصه سیاست می تواند عامل عمده فساد در اداره باشد، چون سیاست عرصه 

در اولویت -درابعاد مختلف آن-ی با قدرت است و برای بازیگران عرصه سیاست کسب قدرتباز
کاری شان قرار دارد. هرگاه اداره دور از تشبثات سیاسیون نباشد و عرصه زد و بندهای  سیاسی 

.٢قرار گیرد، در آنصورت اداره در تأمین اهداف خود ناکام می ماند.
: عوامل اداری و مدیریتی ٢
دم ظرفیت در اداره، وجود سیستم های پیچیده، اصول و ضوابط ناقص و ناکارآمد. تشکیالت ع

فقدان ،اداری ناکارا، پیچیدگی قوانین و پروسیجرهای اداره، مقررات پیچیده، مدیران غیر موثر
شایسته ساالری و وجود تبعیضات (قومی، سمتی، و غیره...) درزمینه استخدام، نارسایی در نظام 

زات و مکافات از جمله عوامل اداری فساد اداره به حساب می آیند.مجا

٢٧٢صابری حزب اهللا احمد، همان اثر، ص .١
٢٧٣همان،ص .٢

واداریعوامل
مدیریتی

عوامل 
نظارتی

عوامل 
فرھنگی

عوامل 
سیاسی و 
اجتماعی

عوامل 
اقتصادی

فساد 
اداری
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: عوامل اقتصادی ٣
بی ثباتی اقتصادی، تورم، عدم توسعه اقتصادی، کمبود عواید و کاهش قدرت خرید، عدم توزیع 

ری به حساب آورد. کمک های اعادالنه در آمد ها درجامعه را نیز می توان از جمله عوامل فساد اد
در بسا موارد عامل فساد اند، پرداخت معاشات هنگفت و بلند برای عده ای از کارمندانی خارجی

که در رأس قرار دارند باعث خلق مشکالت اقتصادی و اجتماعی می شود.
: عوامل ساختاری٤

رکز از جمله عوامل عمده فساد است. در مقدرت فساد می آورد و قدرت نامحدود. ساختار نظام مت
رکز قدر ت وصالحیت ها در اختیار یک نهاد و یک عده ای محدود افراد قرار دارد متنظام های م

.١که باعث فساد و سوء استفاده می شود
: عامل اجتماعی٥

ارزش های اجتماعی نیز دربسا موارد باعث فساد می شود. مهمترین عوامل اجتماعی فساد قرار ذیل 
اند:
خویش خوری
ارتباطات
تثبیت موقف ها
دم وجود قوانین مشخص : ع٦

عدم وجود قوانین و مقررات خاص در مورد شناسایی فساد ونارسایی های قوانین در زمینه بازدارنده 
گی از فساد نیز می تواند باعث فساد اداری شود. الزم است تا در مورد علل و عوامل و راه های 

.٢قررات جامع تصویب شودفساد تحقیقات گسترده و کافی صورت گرفته و در زمینه قوانین و م
بندسوم: راهکارهای قانونی مبارزه با فساد اداری

در این قسمت الزم است در مورد مجازات فساد اداری در قانون جزای افغانستان (کود جزا) نیز 
معلوماتی ارائه گردد. درکود جزا مجازات شخص رشوت گیرنده، رشوت دهنده وهمچنین مجازات 

.٣ردیده استاشخاص حکمی نیز معین گ

٢٧٤صابری ،حزب اهللا احمد، همان اثر، ص .١
٢٧٤همان،ص .٢
٢٧٥همان، ص .٣
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الف: مجازات رشوت گیرنده
) کود جزا:٣٧١ماده (

رشوت گیرنده با نظر داشت وجه رشوت قرار ذیل مجازات می گردد:)١(
در صورتی که وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصیر،.١
ست هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا یی که وجه رشوت بیش از ده هزار تا بدر صورت.٢

ل؛دوسا
س متوسط حبر افغانی باشد، به اکه وجه رشوت بیش از بیست هزار تا پنجاه هزیدر صورت.٣

از دو تا چهار سال؛
در صورتی که وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یک صد هزار افغانی، باشد، به حداکثر .٤

حبس متوسط؛
.در صورتی که وجه رشوت بیش از یک ملیون باشد، به حبس طویل بیش از ده سال.٥
هرگاه وجه رشوت پول نقد، جنس یا منفعت مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس )٢(

قصیر یا متوسط، محکوم میگردد.
شرح

قانون گذار در این ماده مجازات رشوت گیرنده را پیش بینی نموده است. نکته قابل تذکر این است 
ات رشوت دهنده و واسطه که قانون گذار در کود جزا اوالً بین مجازات رشوت گیرنده با مجاز

رشوت تفاوت گذاشته و ثانیاً بر اساس میزان وجه رشوت نیز مجازات متفاوت و متناسب مقرر نموده 
مجازات رشوت در صورتی که وجه رشوت غیر مادی ٣٧١فقره دوم ماده دراست. عالوه بر این 

باشد پیش بینی شده است. همه این سه مسئله در قانون جزا وجود نداشت.
ماده مذکور کود جزا، در شش جزء و بر اساس میزان وجه رشوت، مجازات رشوت ١در فقره 

گیرنده پیش بینی شده است بر اساس جزء اول اگر وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد، مجازات 
رشوت گیرنده حبس قصیر سه ماه تا یکسال است.

ل و جزء دوم بیان شده است که در درباب چهارم رشوت ومجازات آن بیان می شود که در فصل او
صوتی که وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی باشد. حبس متوسط تا دوسال یعنی بیش 

١از یک تا دو سال پیش بینی شده است.

.٥٣٥باب چهارم: جرایم فساد اداری و مالی/ فصل اول: رشوت و مجازات آن ١

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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بر اساس حزء سوم. در صورتی که وجه رشوت بیش از بیست هزار افغانی باشد. حبس متوسط تا 
تا دو سال پیش بینی شده است.دو سال یعنی بیش از یک 

نجاه هزار افغانی باشد. پبر اساس جزء سوم. در صورتی که وجه رشوت بیش از بیست هزار تا 
حبس دو تا چهار سال مقرر شده است.

ار زدر جزء چهارم این فقره بیان شده است که اگر وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یک صد ه
نج سال محکوم می گردد.پاکثر حبس متوسط یعنی افغانی باشد. رشوت گیرنده به حد

نجم در صورتی که وجه رشوت بیش از یک صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد. پبر اساس جزء 
رشوت گیرنده به حبس طویل تا ده سال محکوم می گردد؛ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال.

نده مطابق جزء ششم فقره اول این اگر وجه رشوت بیش از یک میلیون افغانی باشد. رشوت گیر
ماده به حبس بیش از ده سال تا شانزده سال محکوم گردد.

مجازات رشوت گیرنده در صورتی که وجه رشوت غیر مادی باشد. حبس ٣٧١در فقره دوم ماده 
نج سال بیش بینی شده است که محکمه حسب احوال و با توجه به اهمیت وجه رشوت پسه ماه تا 

ین حداقل و حداکثر معین می کند.مجازات را ب
ب: مجازات رشوت دهنده

.٣٧٢١ماده 
رشوت دهنده قرار ذیل مجازات می گردد:)١
در صورتی که وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد، به جزای نقدی پنج برابر وجه رشوت.-١
پنج در صورتی که وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی باشد. به جزای نقدی از -٢

تا ده برابر وجه رشوت.
در صورتی که وجه رشوت بیش از بیست هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد. به حبس قصیر.-٣
در صورتی که وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی باشد. به حبس متوسط -٤

یک تا سه سال.
اشد. به حبس متوسط در صورتی که وجه رشوت بیش از یک صد هزار تا یک میلیون افغانی ب-٥

سه تا پنج سال.
در صورتی که وجه رشوت بیش از یک میلیون افغانی باشد. به حبس طویل تا ده سال.-٦

٢٧٥اهللا احمدی، همان اثر، ص صابری حزب.١

بررسی صالحیت مسؤولیت مامور در اداره
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هرگاه وجه رشوت پول نقد، جنس یا منفعت مادی نباشد، مرتکب حسب احوال به حبس )٢
قصیر یا متوسط ، محکوم می گردد.

شرح
را پیش بینی نموده است که متفاوت از مجازات در این ماده قانون گذار مجازات رشوت دهنده 

رشوت گیرنده است. در ارتکاب جرم رشوت، نقش رشوت گیرنده بیشتر از نقش رشوت دهنده 
است و بنابر این قانون گذار در کود جزاء مجازات سنگین تر برای رشوت گیرنده نسبت به رشوت 

دهنده پیش بینی نموده است.
در دو فقره بر اساس میزان وجه رشوت، مجازات رشوت دهنده ٣٧١، همانند ماده ٣٧٢در ماده 

مقرر شده است که به صورت ذیل است:
وجه رشوت تا ده هزار افغانی، مجازات پنج برابر وجه رشوت جزای نقدی.-١
وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی، مجازات از پنج تا ده برابر وجه رشوت -٢

جزای نقدی.
از بیست هزار تا پنجاه هزار افغانی، مجازات حبس سه ماه تا یکسال.وجه رشوت بیش-٣
وجه رشوت بیش از پنجاه هزار تا یکصد هزار افغانی، مجازات حبس یک تا سه سال.-٤
نج سال.پوجه رشوت بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی، مجازات حبس سه تا -٥
نج تا ده سال.پیش از وجه رشوت بیش از یک میلیون افغانی، مجازات حبس ب-٦

براساس فقره دوم در صورتی که وجه رشوت غیر مادی باشد. رشوت دهنده حسب احوال به حبس 
سه ماه تا پنج سال محکوم می گردد.

به حبس ٣٧٢ماده ٤قابل ذکر است که ایجاب می نماید تا حبس پیش بینی شده در متن جزء 
به بیش از یک سال تصحیح گردد.متوسط یک تا سه سال که ناشی از سهو قلم است.

ج: مجازات واسطه جرم رشوت
:٣٧٣ماده 

.١واسطه جرم رشوت به عین مجازات رشوت دهنده مندرج این فصل محکوم می گردد
شرح 

کود جزاء مجازات واسطه رشوت همانند مجازات رشوت دهنده است. ٣٧٣مطابق به حکم ماده 
ه برای ارتکاب جرم رشوت واسطه شده و شرایط واسطه رشوت شخصی است که بین رشوت گیرند

را برای ارتکاب این جرم تسهیل می کند.

٢٧٦صابری حزب اهللا احمد، همان اثر، ص .١
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: مجازات جرم رشوت شخص حکمی١
هرگاه جرم رشوت توسط رئیس، ممثل یا نماینده قانونی شخص حکمی به نام، حساب، منفعت 

محکوم شخص حکمی ارتکاب گردیده باشد، شخص حکمی به جزای نقدی ده برابر مقدار رشوت 
می گردد. این حکم مانع تطبیق مجازات بر اشخاص حقیقی نمی گردد.

ین خدمات عامهف: مجازات رشوت موظ٢
ارنوال یا موظف هرگاه رشوت گیرنده، رشوت دهنده یا واسطه رشوت، مامور ضبط قضایی، 

ست ارنوالی، قاضی یا موظف محکمه، موظفین ادارات حقوق و قضایای دولت، منسوبین نظامی ب
جنرالی و کارکنان غیر نظامی بست دوم و باالتر از آن باشد، مرتکب عالوه بر حد اکثر مجازات 
مندرج این فصل، به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می گردد. سایر مؤظفین خدمات 

می عامه به حبس الی یک سال محکوم گردد، الی مدت پنج سال از خدمت در ادارات دولتی محروم 
گردد. و هر گاه به حبس بیش از یک سال محکوم گردد، از خدمت در ادارات دولتی به طور دایمی 

.١محروم می گردد

٢٧٧صابری حزب اهللا احمد، همان اثر، ص .١
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پتوال- ینه : ح 

جني جنایتونه او بشري ضد جنایتونه دجني جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د
مرورزمان ترقاعدې الندې نه راي

فهرست:

١١٩.............................................................................................:زهیسر
رافپارایلوم

١٢١.............................................وکيیپوپهوییپدتونهیجناضداوبشريتونهیجنايجن
رافپارادوهم

١٢٩.........................:دلیشاملتونونهیجناضدبشرياوتونویجنايدجنېکقاعدهپهدمرورزمان

سریزه :
) کلونو خه زیاته موده کیي ٧٠٠٠ویل کیي چې بین المللي بشر دوستانه اصول له اووه زرو(

بیال بیلو تمدنونو کې د وسله والو شخو په تاو وارد شویدي. دې مقرراتو دوخت په تیریدو چې په
سره له کمي اوکیفي لحاظه زیاتوالی وموند او دهغوی دینو ترپو الندې کول جرم ول شول. 

کیلو دبشریت پرضدجنایتونو  دپراختیا یرنه او ینه چې په پیل کې یې دجنې جنایتونو یوه برخه تش
له، د دولتونو ترمین  د ژمنو(معاهداتو)، بین المللي عرف، حقوقی کلی اصولو اود حقوقپوهانو 

دلیکنو په وسیله ترسره شوه.
هرودت په خپل تاریخ کې حتی له میالد خه پنه پی پخوا دینو دې اعمالوجرم لو ته اشاره 

کیده .
) (دجې هنر)ترسرلیک الندې Suntzuینایی پوه (په هماغه پی کې خو په بله لویه وچه کې یوچ

په خپل کتاب کې (له اسیرانوسره دغوره چال چلند اوله هغوی خه د مراقبت اوارنې په لزوم ) 
ینارکوي .

جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...جنی 
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په آسماني ادیانو او په انې توه د اسالم په مبین دین کې هم دجنې  قوانینو په رعایت سپارتنه 
ر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اهللا علیه وسلم او داسالم راشدینو خلفاوو شویده . د اسالم ست

جهاد ته د اسالم د لکرو د استولو پرمهال دغیر نظامي افرادو اوپه تیره بیا د کوچنیانو او بواانو 
دحال په رعایت، دونو په په نه پرې کولو (قطع کولو) د اجسادو په نه مثله کولو او داسیرانو په 

ت دغوره چال چلند توصیه کوله .نسب
په هرحال له انساني حقوقوخه د انسان د برخمن کیدو او دسولی اوامنیت سره یوای دیوه سوکاله 
ژوندانه دتأمین اودبونوونکوجو دپییدو او فجیعو وژنو دمخنیوي په موخه ، د تاریخ په اودوکې 

ې ده: یو د ولو انسانانو لپاره د یول حقوقو د بشري افرادوهلولو په دوه برخو کې ادامه درلودل
پیژندنه چې په مساوي توه باید له هغو خه برخمن اوسي. اوبل دیادو شویوحقوقو د نقضولو لپاره 
مجازات، که( که چیرې حقوق داجرأ دضمانت درلودونکي نه وي یوازې به اخالقي توصیې وي ) .

وه واحد وجود په عنوان یې د نیوالې ولنې لمن نیولې د یېمده اوخطرناکو جنایتونو مرتکبین چعد
ده اوسوله ، امنیت او نیواله سوکالي له خطراو وا سره مخامخ کوی نه ایي وکوالی شي دهغه 
قدرت اومصونیت په تکیې سره چې معموالٌ  ترې برخمن دی ، دعدالت له منولو خه وتتي . له 

موخه نیوالې جزایي محکمې د دارنه جنایتکارانو دمحاکمې دې چارې خه د ا ترالسه کولو په 
لپاره رامینته شوې اوخپل فعالیت ته یې ادامه ورکه، چې په دې ینه کې به توضیح اوتشریح شي 

. د دې محکمو صالحیت له هغې جملې د بشریت پرضد جنایتونه رانغاي .
ه وه اعمالو لکه قتل ، له مینلو ، په مریي توب نیولو، بندي کولو ، شکنجې ( داجنایتونه په دارن

ته نوروغیرانسانی ورولو) ، جنسي تاوتریخوالي ، د اشخاصو اجباري تري تم کولو او دې ته ور
نو کې دمجرمانه وصف . چې هریو په انې توه د ن په یری جزایي  نظامواعمالو شاملیي
الو ته خورابدرنه هره وربخي . په دې حال کې هغه ه چې دې اعمدرلودونکي دي

دهرغیرنظامي جمعیت ( لې ) پرضد د یوې پراخې یا سازمان شوې حملې په چوکا  کې د یو 
دولت یا سازمان دسیاست په تعقیب یا پرمخ ولو کې دهغوی منظم ارتکاب دی چې د دې المل 

کیي دا جرایم ان ته د بشریت پرضد جنایتونو نوم ترالسه کی .
ترتیب هغه ه چې دبشریت پرضد جنایتونه له نوروجرایمو خه متمایز کوي او هغوي یې یر په دې

اروونکي او بووونکي کي او پراخ اخونه ورته بخي ، دا ساده واقعیت دی چې دا جنایتونه د 
دولت یا لترله دهغه سازمان په واسطه چې سیاسی قدرت ته السرسی لري طراحي کیي اوپه 

ت کې مرتکب فرد دحکومت د یوې برخې په عنوان دهغو مرتکب کیي . په همدې دلیل د دې واقعی
تیا احساس شویده چې د محکمو انیوالو جزایي د جنایتونو دمرتکبینو دمحاکمي اومجازاتو لپاره 

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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جنایتکارانو تر اغیزالندي رانه شي ترو دهغوی په مجازاتولو سره بیا لي د ن په هیوادونوکې د
دارنه جنایاتو دترسره کیدو شاهدان ونه اوسو .

،مرورزمانکلیدي کي : جني جنایتونه ، بشري ضد جنایتونه
جنی جنایتونه :

ي جنایتونه به مضیق یا محدود ( تنی په )جني چې دجمفهوم کې پرهغه جنایتونو اطالق کی
ظامیانو یاغیرنظامیانو پرضد صورت تر کې دنظامیانو پرضد ارتکاب شي او په پراخ مفهوم کې دن

ومومي .
بشري ضد جنایتونه:

بشري ضدجنایتونه هغه جرایم دي چې لزوماٌ  باید دیوغیرنظامي جمعیت (لې) پرضدارتکاب ومومي 
که دجې پرمهال وي اوکه دسولې پرمهال.

اکلی، دعوی واملو خه دی چې دوخت په تیریدو سره چې قانون عمرور زمان : ددعوی د سقوط له 
ساقطیي

لومی پاراراف :
جني جنایتونه اوبشري ضد جنایتونه د پییو په پویوکي

نووبه وینو چې دن په تاریخ کې يرې خون ، تاریخ پاې یوه په بله پسې واوويکه چیرې دبشر
دې چې په پیې رامینته شوي او مستبدو اومستکبرو واکمنانو دخپل هوس د تسکین لپاره سربیره پر

خپلو هیوادونو کې یې دمیشتو ولسونو حقوق ترولي بلکې دخپلو هیوادونو له سرحداتو بهریې هم 
دلشکر کشیوله الرې دنورو هیوادونو ولسونه د خپلوهوسونو قرباني کي ، تمدنونه یې له مینه 

دخلکو له ککریویې کله منارونه جو کي ، دهغوی مادي اومعنوي هستي یې لولی-وي
اوهیوادونه یې ورته داورپه لمبو کې لولپه او اوسیدونکي یي ورته په مرئیانو اومینو تبدیل کي دي 
چې بشري تاریخ له دارنه غیرانساني کنو خه ماالمال دی اوپه حقوقي قاموس کې دارنه جنایتونو 

ته جني جنایتونه اوبشري ضد جنایتونه ویل کیي .
پاره په نیواله کچه دیني بشري ضدجنایتونو دغندلو او کابو کولو لد دارنه جني جنایتونو او

، مصلحینو، حقوقپوهانو اونیوالو سازمانونو خپلې هلې لې نه دي سپمولي او په ممکنه علماوو
دارنه جنایتونو دمرتکبینو د محاکمې لپاره خپل آواز اوچت کی او عملي د وسایلو سره یې 

ولي دي .اقدامات یې ترالس الندې نی
په دې ینه کې دې هلولوته دیوې مقالې دحوصلې په چوکا کې نغوته کیي .

دموضوع دې روتیا لپاره په الندې موضوعاتو تمرکزکیي .

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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الف : په نیوالو اسنادو کې بشري ضد جنایتونه .
دوهم پاراراف :

شاملیدلدمرورزمان په قاعده کې دجنی جنایتونو او بشري ضد جنایتونو نه
الف: په نیوالو اسنادوکې بشري ضد جنایتونه .

) میالدي کلونو قراردادونه ١٩٠٧او١٨٩٩د الهې د (-١
پربحث په پیل کولو ترمخه د دې کي یادونه الزم بریي چې دالهې د قراردادونو مبدأ نیول دا دي 

و) د محدودولو په تاو چې نوموي کنوانسیونونه د جې د انساني کولو او دهغه صدمو( تاوانون
اوپه معاهداتي بین الملل حقوقو کې شمیرل رامینته لومن مدونې هلې لې وې چې له جې خه 

مې  دقراردادونو اصلي -١٨د اکتوبر د١٩٠٧مي او د-٢٩دجوالی د١٨٩٩کیي . د الهې د
کال ١٨٩٩دموضوع ( دجی د اصولو تعریف اوتنظیم دی ) په بل عبارت کوالی شو دالهې 

قراردادونه ) دجې له حقوقو خه یو ١٤) کال ( ١٩٠٧قراردادونه ( درې قراردادونه ) او د
کال په قراردادونو کې لورم قرارداد دخورا زیات اهمیت درلودونکی ١٩٠٧بشپتدوین وبولو او د

دی ، که دجې له قواعدو خه یوه نسبتا بشپه مجموعه ده .
ه الندې توه یوه وضاحت ورکول کیی  :دې قراردادونو ته پ

میالدي کال دمې په اتلسمه دروسیې د امپراتور دوهم نیکالی د واندیز له مخې دسولې په ١٨٩٩د
کنفرانسونو معروف لومنی کنفرانس د الهې په ار کې تشکیل شو. دکنفرانس موخه په پیل کې 

 ترود جني او تعرضي تسلیحاتو تولید او دسولې خوندیتوب ؤ اوپه  دې منظور روسیې واندیز وک
نیواله  اوعمومي سوله ینه په کار ول په ازمایتي توه محدود شي ، ترو دهغو په پایله کې

.شي
) هیوادونو ون وک . له دې امله نوموی  کنفرانس دن د ولو ٢٦په دې کنفرانس کې یوازې (
هیوادونو یوه اجتماع نه وه .

، په لومي سرکې خورا زیات سیاسي اخ درلود ، خو وروسته پرې دهغه حقوقي اخ کنفرانس 
السبری وموند اوپه درې بنسیزو مسألو هوکه وشوه :

دمینیتوب اوقضاوت داصالحي اقداماتو له الرې له جې خه دمخنیوي لپاره -١
دصالحیت لرونکی مرجع په عنوان د قضاوت دیو دایمی دیوان تأسیسول .

د مکن جې دقوانینو اوعرفونو تهیه اوتنظیم .-٢
کال دژمنلیک شاملول .١٨٩٤په بحري جې کې د ژنیو د-٣

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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میالدي کال دجون له ١٩٠٧دالهې دسولې دوهم کنفرانس هم د روسیې د امپراتور په بلنه د 
کال د ) هیوادونو په ون جو شو او دهماغه ٤٤پنلسمې نیې خه د الهې په ارکې دن د(

اشتې تراتلسمې نیې پورې یې دوام درلود .بر میواکت
د دې کنفرانس لومنی مثبت اغیز دا ؤ چې دن یو زیات شمیر هیوادونه هلته له ینو نیوالو 

معاهدو سره  چې پخوا منعقد شوې وې ، ملحق شول .
وقو او بیطرف دالهې دوهم کنفرانس ، د لومي کنفرانس دچارو پربشپتیا سربیره دجې دحق

پورې اوند نوې دیارلس معاهدې السلیک کې  په دې قراردادونو کې که ه هم د بشریت  پرضد 
چې وروسته د نورنبر په –جنایتونو خه په صریح ول یادونه نده شوې ، خو د دې جرایمو تخم 
سیونونو کې انودالهې په کن–منشورکې په رسمې  توه د بشریت پرضد جنایتونه  ونومول شول 

کال لومنی کنوانسیون د ١٨٩٩وشیندل شو ، لکه رنه چې پورته ورته اشاره وشوه دالهې د
کال لورم کنوانسیون د مکن جې دقواعدو اوعرف ١٩٠٧جې د قواعدو اوعرف او د 

پورې داوندومقرراتو ضمیمه ده .
ح په کارول شویده .د دواو کنوانسیونونو په سریزه کې ( دبشریت قوانینو) اصطال

کوالی شو د الهې په دواو کنوانسیونونو کې پورتن په کارول شوې اصطالح له یوازینیو 
مستنداتوخه ووچې دنورنبر له منشورخه دمخه دبشریت پرضد جنایتونو په تاو په معاهداتي 

ومضیق اوخاص مفهوم بین الملل حقوقو کې یې شتون درلود . که ه هم د الهې کنوانسیونونه په ی
انسیونونو د بشریت د وکې ، دجني جنایتونو په هکله دي خو په یو پراخ  مفهوم کې یادوشویو کن

قوانینو دنقض وروسته انعقاد موندلی دی .
کال کنوانسیون دجی پرمهال د دولتونو له عرفی اعمالو خه دراوالو شویو ١٨٩٩د الهې د

ې لومنی جامع بین المللي سند دی . په عین حال کې نوموي تکامل موندلو قواعدو په باره ک
خه غولې او دهغه مواردو په هکله چې خاص مقررات شتون نه لري دارنه ېقرارداد په له د
توضیح ورکوي :

له) د بین الملل حقوقو د اصولو ترمالت او حاکمیت الندې قرارلری ، نظامیان اوغیرنظامي جمعیت ( 
ې د متمدنو ملتونو په مین  کې له رایج عرف ، د بشریت قوانینواو له ییز وجدان له هغه اصول چ

الزاماتو خه رامین ته شویدي . ( د بین الملل توب حقوقو ترمالت الندې اصولو) مبناوروسته دالهې 
کال کنوانسیون په سریزه کې پیاوې شوه .١٩٠٧د

ه ویشتمه ماده هم کلي قاعده په دې توه اکی : ( کال کنوانسیونونو دو١٩٠٧او١٨٩٩د الهې د
خه د استفادې لپاره د ج حق نامحدود ندی ) .ه مارو غلیم ته له صدمه رسوونکو میتودونو

جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...جنی جنایتونه او بشري ضد 
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میالدي کال کې د الهې دسولي په دوهم ١٩٠٧لکه رنه چې واندې ورته اشاره وشوه په 
) ون کوونکي هیوادونه کلي توافق ته ٤٤کنفرانس کې د جې د بنسیزو مقرراتو په تاو (

ورسیدل خو د تسلیحاتو دمحدودولو لپاره دعملی میکانیزم په رامین ته کولو کې یې کوم بریالیتوب 
ترالسه نه ک . هغوی دا  اساسي اصل چې ( غلیم ته دضربې واردولو او د پ په رامین  ته کولو 

د دمنو لوریو حق ، نامحدود ندی ) تکرارک .کې له جه ییزو وسایلو خه په استفاده کې
د دې اصل پرموجب ، له زهرو او زهرجنو وسلوخه استفاده ، په تسلیم شویو سرتیرو حمله ، په 

من پي کول او یا په داسې وسلې سره چې له حد خه د زیاتو پونو د رامینته فجیع ول د د
ارونو حمله ممنوع شویده او له کیلو خواوو کیدو المل ري ، ممنوع شویدي ، په بې دفاع 

خه غوتل شویدي ترو په روغتونونو ، کلیساوو ، پوهنتونونو، او تاریخي ودانیو له حملې خه 
ان وژغوري ، مشروط  پردې چې دا ایونه دجی پرمهال دنظامي موخو لپاره تراستفادې  الندی 

نه دي نیول شوي .
ه خوشبینانه او بدبینانه لیدتوو پرته ، باید ومنوچې نومویو کنوانسیونونو د الهې کنوانسیونونو ته ل

دجو اوله غیرنظامیانو سره دانسانی چال چلند په قانونمند کولو کې مهم رول درلودلی دی او همدا 
د بشریت پرضد ه وروستیو اسنادو ( د نورنبر او توکیو منشورونو) کېپکنوانسیونونه وه چې 

دعرفي توب مبنا وریدل .جنایتونو 
د ورسای دسولې پیمان -٢

میالدي کال کې ن د یرو بونوونکو جو یعنی لومن نیوالې جې دپیل شاهده ١٩١٤په 
مان او دهغه د متحدینو اوله بلې خوا دمتفقینو یعنی انلیس ، فرانسې لوه . دا جه له یوې خوا د آ

امریکا، ایالیا اوجاپان هم وروسته له متفقینو سره یوای شول. او روسیې  ترمین پیه شوه . البته 
میالدې کال پورې دوام ١٩١٨نوولل ترینوموې جې چې خورا زیات انسانان یې په خاورو او و

. وک
په هغه کلونو کې چې لوم نیوالې جی دوام درلود په پراخه کچه جنې جنایتونو اوبشري ضد 

ند .جنایتونو ارتکاب ومو
میالدي ١٩١٩په پای کې لوم نیوالي جی د المان اودهغه د متحدینو په ماتې پای وموند . د

کال په جون کې د ورسای دسولې کنفرانس دجې دکیلو خواو وترمین منعقد شو. خو له هغه 
میالدي کال په مارچ کې دسولې مقدماتي کنفرانس ته ١٩١٩رې میاشتې واندې یعنی ددخه 

ې په تر کې د ارتکاب شویو انساني ضد اعمالو درپو لپاره یو کمیسیون جوشو .دج
دافرادو دجنایي مسئوولیت په تاو، کمیسیون دې پایلې ته ورسید :

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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په جه کې دکیلو هیوادونو اوند ول افراد ، حتی د دولتونو مشران ، په هغه صورت کې چې (
او يقوانینو پرضد دجرایمو مرتکب شوې وي ، مسئوول دد جې دقوانینو او عرف یا بشریت

ترتعقیب الندې نیول کیي ، له دې کبله په هیواد کې د لو پست اومقام درلودل دمجازاتو په 
اعمالولو کې هی کوم تو پیرنه رامینته کوي . )

الي محکمې د کمیسیون دارتکاب شویو جرایمو دمجرمانو دترتعقیب  الندې نیولو په موخه ، دیوې ع
تاسیس غوتنه وکه . همدارنه کمیسیون دوه له اعمالو ته چې محکمه کوالی شي په جنې 

جنایتونو متهمان دهغو په خاطرمحاکمه کی په الندې توه اشاره وکه .
الف : هغه اعمال چې دنیوالې جې د رامینته کیدو المل وریدل اودجې له پیل سره 

ب وموند .هممهاله یې ارتکا
.دجې د قوانینو اوعرف اوبشریت د قوانینو نقض-ب:

سربیره پردې ، دکمیسیون په رپو  کې د اتهام له مواردو خه لور وله اتهامات ذکر شویدي 
چې یو له هغو لورو لو خه الندینی مورد دی  :

هیوادونو په جه کې دکیلو هیوادونو پورې د ایکمنو اشخاصو پرضد چې د ومتحدو-١
دیوشمیرغیرنظامیانو یا سرتیرو پرضد د قبیحو اوناوه اعمالو مرتکب شوی وي لکه : د اسیرانو په 
کمپونو کې ارتکاب شوي ظلمونه چې د شمیرهیوادو جني زندانیان هلته راغونول کیدل یا د 

یکمن زندانیان ماینونو په رونو ( میدانونو) کې د اجباري کارجرم چې له یوهیواد خه زیات ا
هلته کارته اایستل کیدل .

کمیسیون همدارنه توصیه وکه چې دعالي محکمې له لوري دي ترالس الندې نیول شوي قواعد 
ملتونو حقوقي اصول وي دارنه چې د متمدنو ملتونو ترمین له رایج عرف، بشریت قوانینو دباید ( 

)اوولنیزوجدان له دستوراتو خه راوال شوی وي .
 ې په تریوالې جن کې الندنیو جرایموته دهغه جرایمو په عنوان چې دلوم دکمیسیون په رپو

کې یې ارتکاب موندلی او مرتکبیان یې باید محاکمه  شي اشاره شویده : 
١-ي .روژنې اوقتلونه ، سازمان شوې تره
د برمته شویو وژنه .-٢
شکنجه.دغیرنظامیانو-٣
ر نظامیانو دلوې تحمیلول .دقصد او عمد له مخې په غی-٤
جنسي تیری .-٥
بدلمنتوب ته داایستلو په موخه د نجونواوو تتول .-٦

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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داریانو( شهروندانو) اخراج .-٧
په غیرانساني وضعیت کې دغیرنظامیانو توقیفول .-٨
د دمن  دنظامي عملیاتو په تاو دغیرنظامیانو په بیار نیول .-٩

داموالو مصادره کول .-١٤
ملروملتونو سازمان دجنی جنایتونو کمیسیون :د-٣

میالدې کال داکتوبر په شلمه جوشوي دیپلوماتیک کنفرانس په بهیر کې ١٩٤٣دلندن په ارکې د
)هیوادونو چې له آلمان سره په جه کې ؤ یومشترک کمیسیون چې دا کمیسیون بیا ١٧اووه لسو(

میالدي ١٩٤٨کمیسیون ) په نامه مشهور شو او دوروسته دملروملتونو سازمان ( دجني جنایاتو
. کال د مارچ ترپایه یې خپل فعالیت ته دوام ورک

دکمیسیون اصلي دنده د تحقیقاتو ترسره کول ، دجني جنایتونو په تاو دمدارکو راولول ، د 
مجرمانو اوشهودو پيژندل او دولتونو ته درپو واندې کول ؤ .

دنورنبر محکمه :-٤
په داسې حال کې چې دملرو ملتونو دجني جنایاتو کمیه دجني جنایاتو په راغونولوبوخته 
وه، دمتحدینو لورو ستروواکونو په دې غورکاوه چې د جنی جنایاتو دمجرمینو دمحاکمه کولو 

ه یوې انې موافقې ته ورسیي . که تاریخ په دې دهشت سره لاو دوی ته دجزا اورولو په هک
نایات  اوپه دې مقیاس سره له جنایت نه ک عملیات چې د هلریزم  له خوا د دوهمې  نیوالې ج

جې پرمهال ترسره شول ، په یاد نه لري .
نیوال قتل او وژنې نتیجه دپنوس میلیونه مي اوپه دې سربیره وران ویجا ارونه اوکلی ، دا وه 

چې دنازیزم له خوا رامین ته شوه .
ې محکمې رامینته کیدل د امریکا له لوري طرحه شول ، دغه نیواله نظامي ارنه دیوې د

میالدي کال د است په اتمه د لندن دتون په اساس جوه شوه .١٩٤٥محکمه د
میالدي کال دنوامبر په شلمه نیه د المان په نور نبر ارکې په رسمي ١٩٤٥باالخره محکمې د

. ه په کارپیل وکتو
دې پربنس نوموې محکمې الندنیو جنایاتو ته د رسیده  صالحیت اکمې دمنشور دشپمې مدمح

درلود.
دشپمې مادې د الف فقرې له مخې دسولې پرضد جنایتونه .-
د شپمې مادې د ب فقرې له مخې  جني جنایات .-

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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ده . د دې دشپمې مادې دج فقرې ، د بشریت پرضد جنایاتو دصالحیت په هکله ، تصریح  درلو-
مادې له مخې دبشریت پرضد جنایات عبارت ؤ له : ( عمدي قتل ، له مینه ول ، په مریي توب 
نیول ، شل اونورغیرانساني اعمال چې دیوغیر نظامي جمعیت پرضد ارتکاب مومي ، که یاد جې 

غه جنایتونو په پرمهال ترسره شوي وي یا دسیاسی ، نژادي یا مذهبي دالیلو له مخې آزار اوورونه ده
ارتکاب کې چې هغوی ته رسیده ي دمحکمې په صالحیت کې قرار لری یا د دې جنایتونو سره په 

تاو چې دهغو ارتکاب دارتکاب دای هیواد دکورنیو قوانینو نقض ول شی یانه . )
ان تائید ک وروسته بیا دملرو ملتونو سازمان دا منشور د بین المللي عرفی قانون د اعالمیی په عنو

او دا منشور اوس هم له قانوني نظره عرفی الزم االجراء قانون دی .
) ٥٨میالدي کال پورې اوده شوه . (١٩٤٩میالدي کال خه تر١٩٤٥د نورنبر محاکمه له 

کسه آلماني قوماندانان دجني جنایتونو او بشری ضد جنایتونو په تور ونیول شول له دې جملې 
) په ١٢) کسانو خه یي (٢١دی او سختې محاکمې الندې راغلل چې له دې () کسان یې ترج٢١(

اعدام محکوم شول.
دتوکیو محکمه :-٥

میالدي کال د سپمبر په دوهمه نیه د دوهمې نیوالي جی ١٩٤٥وروسته له هغه چې جاپانیان د 
غه جنایاتو په جرم چې د اپانی سیاسیتوال اوجنراالن دهجپه تر کې تسلیم شول ، بریالیو متحدینو ، 

جې پرمهال مرتکب شوی ؤ ، محاکمي  ته راکش  کل .
دمنشور د پنمې مادې د (ج) فقره د نیې میالدي کال دجنوري د نولسمې ١٩٤٦د توکیو د

بشریت ضد جنایات د محکمې ترصالحیت الندې جنایتونو په عنوان تصریح او له دې لې 
جنایاتوخه دارنه نوم اخلي :

عمدی قتل-
له مینه ول .-
په مریې توب نیول .-
شل .-
غیرانسانی اعمال چې له جې خه ترمخه اویا دجې پرمهال یې ارتکاب موندلی وي یا په راونو-

 ورول دهغه جرایمو په ارتکاب کې چې هغوي ته رسیده د يسیاسي یا نژادي دالیلو آزاراو
د ارتکاب د یمو سره په تاوکې  چې دهغوی ارتکابمحکمې په صالحیت کې قرارلري یا له دې جرا

ای هیواد د کورنیو قوانینو نقض ول شی یانه ، الروونکي ، سازمان ورکوونکي ، محرکین 

تر قاعدې...جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان
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اوهغوی چې په تشکل یادکلي طرحې په اجرا کې یا دپورتنیو هرو یوو جرایمو لپاره توطئه کې الس 
.خوا چې ترسره شوي وي ، مسئوول دیدهر شخص له ولري ، د ولو ترسره شویو اعمالو په خاطر،

) متهمینو فهرست په عمده توه عبارت ؤ له : وزیرانو ( د درې صدراعظمانو په ١٨د محکمې د (-
االنو ، دیپلوماتانو ، د بحری واکونو قوماندانانو او پروپاند چیانو ( تبلیغاتچیانو) خه نرشمول ) ج

سپاس کسان )کوم شول ( له هغې جملې دوه پخواني صدراعظمان . اووه نفره متهمان په مر مح
په ابدحبس او دوه نفره دلنې مودې په حبس محکوم شول، دوه نفره متهمان په داسې حال کې چې 
محاکماتو ادامه درلوده د مر غیې ته ان وسپاره  اویونفر دمحاکمې و تشخیص نه شو. توکیو 

بنا ؤ .دمحکمې صالحیت د توکیو پرمنشور
د راشتات نیواله محکمه :-٦

د نورنبر اوتوکیو له نیوالو محکمو وروسته درییمه نیواله محکمه چې دجنې جنایت کارانو 
اوبشریت پرضد جنایاتو دمحاکمې  لپاره تشکیل شوه د راشتات محکمه وه . دا محکمه په آلمان کې 

میالدي کال په ١٩٤٦ال پرموجب د دمیشت  پو د قوماندان له خوا د صادرشوی متحد الم
سمبر کې تشکیل شوه ، نوموې محکمې د بشریت پرضد جنایتکارانو د محاکمې صالحیت درلود .

) میالدي کال کې د پخوان یووسالویا دجني  ١٩٩٣په همدی ترتیب کوالی شو په (
ل کې د روآندا لپاره له میالدی کا١٩٩٤) اوپه ICTYجنایتکارانو لپاره له نیوالې جنایي محکمی (
نیوالې جنایي محکمې خه یادونه وکو .

) ICCبین المللي جزایي محکمه ( -٧
د ملروملتونو سازمان بین المللي حقوقو کمیسیون د زیات شمیر غونو وروسته باالخره د 

٢٧ش  کال دچنا دمیاشتې په ـه١٣٧٧میالدي کال دجوالی میاشتې په اووه لسمه د ١٩٩٨
مه نیه د ایالیا هیواد د پالزمینی ( روم ) په کنفرانس کې د ون کوونکو هیوادو له مجموعې 

) مادوکې تصویب ٢٨) فصلونو او (١٣) هیوادونو د بین المللي جزایی محکمې اساسنامه په (١٢٠(
که .

په ) میالدي کال دجوالی ٢٠٠٢) هیوادونو له تصویب وروسته د (٦٠نوموی اساسنامه د (
ش  کال د چنا په لسمه  الزم االجراء شوه او یو ه موده وروسته  د ـه١٣٨١لوم نیه د 

) قاضیانو د سوند مراسم ١٨)  میالدي کال د مارچ په لوم نیه دنوموې محکمې (٢٠٠٣(
. ه په خپل کارپیل وکارکې یې په رسمي تو په ( ها ) دالهې  ای او دهالینپر

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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ـه١٣٨١) میالدي کال دفبرور په لسمه نیه  چې د٢٠٠٣ان هیواد افغانستان د (زمون ر
مې نیې سره سمون لري د نوموې محکمې اساسنامه تصویب اوالسلیک -٢١ش کال دسلوغې له 

) یم غی شو .٨٩که او د بین المللي جزایي محکمې (
ش کال ـه١٣٩٧روم اساسنامه )دزمون په هیواد کې د بین المللي جزایي محکمې اساسنامه ( 

) پرله پسې نمبر رسمي جریده کې خپره شوه . د دې ١٣١١) مه نیه په (١١د تلې دمیاشتې په (
اساسنامې په پنمه ماده کې دمحکمې په قضایی واک کې شامل جرمونه دارنه تسجیل شویدي .

الف : دنسل وژنې جرمونه 
ب : د بشریت په واندې جنایت

نایتونه .ج : جني ج
د : دتیري ( تجاوز) جنایت 

داساسنامې په شپمه ماده کې دنسل وژنې مصادیق اوپه اوومه ماده کې دبشریت په واندې 
وي اوالزم تفصیل شجنایت مصادیق  اوپه اتمه ماده کې دجنې جنایتونو مصادیق توضیح اوتشریح 

د اساسنامې متن ته مراجعه  وکي .ورکل شویدي ، مینه وال کوالی شي د زیاتو معلوماتو لپاره 
م پارارافوهد

دمرورزمان په قاعده کې دجني جنایتونو او بشري ضد جنایتونونه شاملیدل :
دبشریت پرضد جنایتونو په تاو مهمه مسأله دا ده چې په مرورزمان کې نه شاملیي ، یعنی که 

ه مرور زمان کې شاملیي اوپه یوې اکلې ه هم معمولي جرایم د هیوادونو د قوانینو مطابق اصوالٌ  پ
موده کې مثالٌ  لس کاله یا په ینومواردو کې پنه کاله په نه تعقیب سره نورنه شوکوالی د نوموي 
جرم متهم تعقیب کو او دوسیه یې تل کیي او د بشریت پرضد جرایمو کې ، حتی که چیرې د 

اومتهم یې تعقیب  شوي نه وي ، موضوع په جرم له ارتکاب خه اوده موده هم تیره شوې وي 
نه شاملیي او هماغسې به ترتعقیب او محاکمې الندې ونیول شي ، دملرو ملتونو مرورزمان کې

) یمې ې پریکه لیک په ٢٣٩١مه نیه  د (-٢٦میالدي کال د نوامبر په ١٩٦٨عمومي مجمع د 
د مرورزمان په تاو دمقرراتو د نه اجراء جني جرایمو او بشریت ضد جرایمو په نسبتدتر کې ( 

. کنوانسیون ) په عنوان یوکنوانسیون تصویب ک
کیي چې د خپل اساسي ژمند نوموي کنوانسیون د لورمې مادې له مخې غي دولتونه 

قانون د بهیر مطابق د قانون په تصویب یانورو متناسبو اقداماتو په ترالس الندې نیولو سره ، د مرور 
ان قانون د بشریت پرضد جرایمو او جني جرایمو په تاو د تعقیب یادمجازاتو داجراء په نسبت زم

نسخ او دجراء وونه بولي .

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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ینوهیوادونو دا عمل سرته ورساوه اوخپل داخلي مقررات یې پرهمدې مبنا اصالح کل، له 
رضد جرمونه ) ترعنوان هغي جملې فرانسې په خپل   نوي مجازاتو قانون کې یو فصل ( دبشریت پ

الندې پرانیسته او ددې ول جرایمو دوضاحت اودهغو لپاره د مجازاتو د اکلو په تر کې تصریح 
کوي چې دا جرایم به دمرورزمان مشمول نه وي .

لسمه نمیالدې کال د سمبر په پ١٩٧٠که ه هم د ملرو ملتاونو سازمان عمومي مجمع د 
یو پریکه لیک صادرکاوپه دې پریکه لیک کې په دې تاو چې نو په هکلهادجني جنایت کار

جني جنایتکاران د ینو غیو هیوادونو په قلمرو کې د پناه غوتونکو په به اوسیي او دهغوی له 
او په مالت خه برخمن دې( لوم ماده)، د جنایاتو د پییدو دای هیوادونو ته دهغوی استرداد 

دجني )مادهیوادونو دملي قوانینو له مخې دهغوی محاکمه او مجازات ( دوهمه پایله کې دنومویو ه
ماده ) دغیو هیوادونو په واسطه  دهمکار هجنایتونو او دبشریت پرضد جنایتونو محکومیت ( درییم

لزوم اودهغه اطالعاتو مبادله جې د مجرمینو په تعقیب ، نیولو( دستیر ) اواسترداد کې اغیزناک 
) ي جنایتونو ديتنه دجنیتوب لپاره غوخه په کنوانسیون کې دغ لورمه ماده) له دولتونو

اوبشریت پرضد جنایتونو په نسبت د قانونی محدودیتونو نه اعمالول ( شپمه ماده ) تصریح کل 
) یم پریکه  ٣٠٧٤(میالدی کال د سمبر په درییمه نیه یې١٩٧٣خودا کاریې کافي ونه باله او د 

ک ( دجني جنایاتو اوبشریت پرضد جنایاتو مجرمینو دتعقیب ، دستیر ، استرداد او مجازاتو په لی
. اصول ) په باره کې تصویب  ک او دبین المللي همکارت

هومادو درلودونکی ؤ چې دبشریت پرضد جنایاتو په ارتباط یې ندا پریکه لیک دیوې سریزې او
یتونو اودهغو د متهمینو سره په چال چلند کې یې دهغوی همکاري د دولتونو مکلفیتونه اوله دې جنا

او اقدامات بیان کل اوپه الندې مواردو یناروشو:
لوم ماده : جني جنایتونه او دبشریت پرضد جنایتونه چې هرچیرته ارتکاب ومومي ، ترتحقیق 

رارتکاب بناکوم مدارک نیو جرایمو پته ونیول شي اوهغه اشخاص چې دهغوی له خوا د پوربالندې 
شتون ولري ،تعقیب ، دستیر، محاکمه او دجرم د اثبات په صورت کې به مجازات شي .

دوهمه ماده : هردولت حق لري خپل اتباع د جنی جنایاتو یا دبشریت پرضد جنایتونو دارتکاب 
په دلیل محاکمه کي .

دجني جنایاتو او بشریت پرضد درییمه ماده : دولتونه به په دوه اخیزه اوواخیزه توه
جنایتونو د توقف او مخنیوي په موخه یوله بل سره همکاري وکي اوپه دي منظوربه ملي اوبین المللي 

تدابیرترالس الندې ونیسي .

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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) اشخاصو دتعقیب ، نیولو( دستیر: دولتونه به د دې جرایمو په ارتکاب دمظنونولورمه ماده
داثبات په صورت کې دهغوی دمجازاتو په هکله یوله بل سره مرسته ، محاکمې په تاو اودجرم

وکي .
پنمه ماده :  د پنمې مادې پربنس ، کلي قاعده دا ده چې په جنې جنایاتو او دبشریت 
پرضد جنایاتو متهمین به په هغه هیواد کې چې د نومویو جنایاتو مرتکب شوي دي ، محاکمه شي 

م په استرداد کې همکاري وکي .هنه باید له هغه دولت سره دمتاوله دې امله نورو دولتو
شپمه ماده : دولتونه به له یوبل سره دهغه اطالعاتو او مدارکو په راغونولو کې چې دپورتنیو 

جرایمو دمسوولو افرادو محاکمې ته د راکالولپاره ، مرسته وکي ، همکاري ولري .
غه چاته چې د یقیني شواهدو او دالیلو له مخې دسولې ایي هاوومه ماده : هی دولت ته نه 

پرضد جنایاتو ، جني جنایاتو او دبشریت پرضد جنایاتو مرتکب شوي دي ، پناه ورکي .
اتمه ماده : دولتونه به له هرول تقنیني اونورو تدابیرو خه چې د جنې جنایاتو اوبشریت 

یراو دهغوی دبین المللي پرضد جنایاتو مسئوولو اشخاصو دتعقیب ، دستاسترداد اومجازاتو په ت ،
ژمنو منافي وي ان وژغورې .....

پایله :
د ینې په پایله کې به دومره ووایو چې پورتنی تفصیل د دې کارندوي دی چې جنې 
جنایتونه او د بشریت پرضد جنایتونه چې هروخت او په هرهیواد کې ارتکاب ومومي مرتکبین یې د 

منولو خه خالصون نه لري ، هرومرو به دعدالت میزته راکال کیي او دخپلو شومو قانون له
اعمالو په سزا به رسیي او دنورو معمولي جرایمو په یر به ددوی جني جنایتونه او د بشریت په 

ضد جنایتونه او د سولې پرضد ترسره کي جنایتونه د مرورزمان ترقاعدې الندې نه راي .
سرچینې  :

) فرهن حقوق بشر ، تهران ، کتابخانه  نج دانش ، چاپ ١٣٧٦آقایی ، دکتربهمن (-١
اول .

ه کتنه ، ماهنامه قضا، نحسامی ، قضاوتپوه حضرت ل ، نیوالو  جنایي محکموته یوه ل-٢
١٣٩٥اران نشراتی ستره محکمه  ج،ا،ا شماره های برج میزان ، عقرب و قوس سال 

للي جزایي محکمې اساسنامه ( دروم اساسنامه ) رسمي جریده ، دعدلیي وزارت ، دبین الم-٣
) پرله پسې ١١ش کال دتلې د میاشتې (ـه١٣٩٧فوق العاده ه ، د خپریدو نیه : د 

) .١٣١١نمبر(

جنی جنایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...
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) حقوق بین المللی عمومی ، تهران کتابخانه ١٣٨٣ضیایي بیدلی ، دکتر محمد رضا ( -٤
م .، چاپ نوزدهم ، ویرایش دهشنج دان

) جنایات علیه بشریت درحقوق بین الملل کیفری ، ١٣٩٠عالمه ، دکتر غالم حیدر (-٥
تهران ، نشرمیزان ، چاپ دوم .

حقوق ات)  فرهن  اصطالح١٣٨٦ملکزاده ، بنفشه ، پوهندوی محمد محسن فرید (-٦
یب اهللا بشر وحقوق بین المللی ، کابل ، سازمان بین المللی انکشاف حقوق ،چاپ اول، مطبعه حب

حسیب .
) نظام بین المللی حقوق بشر، تهران انتشارات اطالعات ، ١٣٨٣مهرپور، دکترحسین (-٧

چاپ دوم  .
.... اودلیکوال خواره واره یادداتونه

نایتونه او بشري ضد جنایتونه د مروز زمان تر قاعدې...جنی ج



١٣٣١٣٣

اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

ابتدائیه  رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری   الف: گزارش فعاليتهاي قضائي محکمه 
گزارش.١

) ٣١/٣/١٤٠٠الـی  ١/٣/١٤٠٠محكمۀ ابتدائیه مبارزه با جرايم سنگین  فساد اداري از تاريخ (
که ) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده ٣تعداد (

) نفر به اتهام اختالس و انتقال غیر قانونی پول گرفتـار و مـورد   ٩(در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد
محاكمه قرار گرفته و به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذیل محكوم گرديده اند.

 نفر.٢حبس سه ماه الی یکسال
نفر .٧حبس یکسال الی پنج سال
) دالر آمریکائی.١٧٧١١٧٦مجموعه رد مبالغ جرمی محکومین (

) بیانگر آماراجراآت محکمه ابتدائیه  مبارزه به جرایم سنگین  فساد اداری١(جدول شماره
تصمیم قضائی

تعداد قضیه نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد 
رد مبالغ جرممتهم
محکومین جرایم 

نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

سه ماه الی 
ک 

سال حبسی

٣٧١١٧٦ ٧ ٧ ٧ ٢ اختالس ١

١٤٠٠٠٠٠ ٢ ٢ ٢ ١ انتقال غیر 
قانونی پول ٢

١٧٧١١٧٦ ٧ ٢ ٩ ٩ ٣ مجموعه

رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداریخالصه نمونه های از احکام صادره محکمه ابتدائیه  
٢/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

ه  شورای ملی به جرم اختالس محکومیت یکتن از اعضای اسبق مشرانو جرگ
یکتن از اعضای مشرانو جرگه شورای ملی مبنی بر اینکه سی فیصد مردم والیت ١٣٩٢در سال 

بغالن کوچی و بدون زمین مزروعی بوده عارض و خواهان کمک گردیده است، مجلس سنا عریضه 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٣٤

ارجاع نموده که معاون متذکره را منحیث ارتباط به اداره عمومی ملی آماده گی مبارزه با حوادث 
نموده که به اساس آن بررسی دقیق ، سروی صادر ورقه عرض هدایت در دوم اسبق ریاست جمهوری 

٢٠٤و تشخیص مستحقین شود. دوباره جریان به اداره ملی آماده گی مبارزه انعکاس یافته و مقدار 
ی منظور گردیده و منظوری معاونیت دوم اسبق ریاست جمهورباخانواده ٢٠٤٠تن گندم برای 

حکم فوق الذکر ذریعه مکتوب اداره مبارزه با حوادث عنوانی وزارت زراعت و از آنطریق به تصدی 
پلخمری جریان را طی پیشنهادی عنوانی یپلخمری گیسل گردیده که سرپرست تصدی سیلویسیلو

دایت داده تا هئیتی مقام والیت بغالن  انعکاس داده و مقام ان والیت در حشوه  پیشنهاد متذکره ه
متشکل ازنماینده گان والیت ، شورای والیتی ، ریاست مبارزه با حوادث ، کوچی ها و ریاست سیلو 
تعیین و توظیف اند تا برویت اسناد بارگیری و برویت سوابق در حصه توزیع آن اجراات نمایند، ولی 

ر هفتاد تن و هشصدو پنجاه با مالحظه اوراق ثابت شده  که بدون حضور داشت اکثر هیئات مقدا
کیلو گرام گندم قرار بار نامه بارگیری و از ریاست سیلو انتقال داده شده و گندم فوق الذکر بفروش 
رسانیده شده است که سناتور منحیث فاعل اصلی جرم اختالس به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی 

اد اداری گردیده محکمه در جلسه میگردد قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فس
بحضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم سناتور اسبق مشرانو جرگه ٢/٣/١٤٠٠قضایی مورخ 

ماده ٢) قانون جزا با رعایت فقره ٢٦٨ماده (١تن گندم طبق هدایت فقره ٢٠٤را به اتهام اختالس 
) کود جزا با ٣٩٨هدایت ماده (قانون مذکور بمدت یکسال و ششماه حبس تنفیذی و طبق ١٤٥

یک میلیون دوصدو چهارده هزارو (١،٢١٤٥٧١،٤٣)کود مذکور به رد مبلغ ١٧رعایت ماده 
) کیلو گرام گندم اختالس شده ٧٠،٨٥٠پنجصدو هفتاد و یک اعشاریه چهل و سه افغانی قیمت (

محکوم به مجازات نموده است.
٨/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

داری وزارت شهر سازی و کارمندان  آن  به جرم اختالس و اسناد محکومیت معین مالی و ا
تزویری 

عی ریاست اجرائیه ، ریاست عمومی یفزیکی و منابع طبیبر اساس مکتوب آمریت سکتور زیربنا ها
بودیجه وزارت مالیه بنابر تقاضای نماینده مردم والیت زابل در ولسی جرگه خواهان تدارک وجوه 

سه سید خیل ارغنداب والیت زابل گردیده و از وزارت شهر سازی و مسکن وقت مالی برای اعمار لی
١٣٨٧خواسته شده بود تا پروژه اعمار لیسه ارغنداب والیت زابل را شامل پروژه اعمار سال مالی 

١٣٨٧میزان ٢٩ودر مورد با رعایت مقررات مالی و حسابی اصوال اجراات نماید. که بتاریخ ودهنم
م پروژه مکتب سید خیل ولسوالی ارغنداب والیت زابل به امضا وزیر اسبق شهر سازی قراردادی بنا

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٣٥١٣٥

با شرکت ساختمانی و سرک سازی تمیم امینی منعقد گردیده است. که بر اساس انوایس ها پول 
نه پرداخت شده  پیرامون قضیه نشان میدهد که در اصل به ارتباط پروژه کدام قرار داد صورت 

ه حواله جات مبالغ هنگفتی ازین رهگذر به حساب شرکت ساختمانی و سرک سازی گرفته ولی ذریع
تمیم امینی انتقال و به دولت ضرر وارد گردیده که متهمین قضیه به ارگانها عدلی و قضایی معرفی و 
قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضایی 

خویش متهم معین اسبق وزارت شهر سازی و رئیس فعلی تجارتی برشنا را با در ٨/٣/١٤٠٠مورخ 
قانون اجراات جزایی و دو تن از متهمین دیگر متخصص امور مالی و ٢٠٩ماده ٢نظر داشت فقره 

) کود ٤٣٩کارمند ارشد مالی وزارت معارف را در خصوص تزویر در حواله جات طبق هدایت ماده (
قانون اجراات جزایی ، در هر مورد هر واحد را بمدت یکسال و ٢٣٧اشت ماده جزا با در نظر د

) ، ٦،٢٩٦،٨٨٠،٤٨یکماه حبس تنفیذی و در خصوص اتهام اختالس بالترتیب مبالغ (
) افغانی متعلق به حواله جات طبق ٨،٩٨٧،٤٤٠) و (٦،٠١٥،٥٥٠،٢٩) ، (٧،١٧٩،٦٩٤،٠٢(

کود جزا در مورد هر کدام شان را به ٢١٤ماده ٤ه  )  با رعایت فقر٣٩١) ماده (٤هدایت فقره (
(یکسال و دوماه ) حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است. و متهم آمر بودیجه عادی را در 

قانون ٢٣٧) کود جزا با در نظر داشت ماده ٤٣٩اتهام تزویر حواله جات وفق هدایت ماده (
س تنفیذی و در اتهام اختالس مبالغ ذکر شده متعلق اجراات جزایی در هر مورد به یکسال و یکماه حب

کود ٢١٤ماده ٤) کود جزا با در نظر داشت فقره ٣٩١) ماده (٤به حواله ها طبق هدایت فقره (
مذکور در هر مورد به مدت یکسال و دوماه حبس تنفیذی، متهم عضو کنترول را به اتهام اختالس 

کود ٢١٤ماده ٤کود جزا با در نظر داشت فقره ٣٩١ماده٤متعلق به حواله ها طبق هدایت فقره 
مذکور در هر مورد به  مدت یکسال و دوماه حبس تنفیذی و متهم مدیر کنترول را به اتهام قضیه 

قانون اجراات جزایی به ٢٣٧) کود جزا با در نظر داشت ماده ٤٣٩مذکور وفق هدایت ماده (
) کود جزا ٣٩١) ماده (٤اختالس طبق هدایت فقره (مدت( یکسال و یکماه ) حبس تنفیذی در اتهام

به مدت یکسال و دوماه حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده و از ٢١٤ماده ٤با در نظر داشت فقره 
اینکه جرایم تزویر به هدف اختالس انجام شده مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تزویر حواله ها و 

ودجزا مجازات محکوم بهای اختالس که شدیدتر است قابل ک٧٣اختالس قابل جمع بوده وفق ماده 
تطبیق است ولی از آنجا که جرایم ارتکابی اختالس فوق الذکر باهم مرتبط و دارای هدف واحد نمی 

کود جزا مجازات محکوم بهای متهم معین مالی واداری اسبق وزارت ٧٥باشند بنابر این وفق ماده 
حبس تنفیذی، مجازات دوتن از متهمین متخصص ماههشتشهر سازی مجموعآ مدت چهار سال و 

هشت ماه  حبس -چهار سال وهشت -چهار اْو کارمند ارشد وزارت معارف مجموعامور مالی 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٣٦

سه سال وششماه )حبس -تنفیذی ، مجازات عضو مدیرت کنترول  و آمر بودیجه مجموعا مدت( سه 
زات حبس اختالس یعنی  مدت (یکسال و دوماه ) تنفیذی بوده  و باالی مدیر کنترول شدیدترین مجا

) ماده ١حبس تنفیذی قابل تنفیذ دانسته شده است. و همچنان پنج تن از متهمین مذکور وفق فقره (
) طور علی السویه مکلف گردیده اند ٤٠٤) کود جزا به رد مبالغ ذکر شده از بابت حواله (٣٩٨(

) افغانی تصمیم گرفته شد تا ٦،٥٦٩،٨٦٠س () واختال١٧٩١ضمنآ در خصوص تزویر در حواله (
) قانون اجراات جزایی در زمینه تحقیق ، ودر صورت کسب ٢٣٦) با رعایت ماده (٦٩طبق ماده (

الزامیت بر علیه  اشخاص قانونآ اقامه دعوی گردد.
رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری  استینافب: گزارش فعاليتهاي قضائي محکمه 

گزارش.١
) ٣١/٣/١٤٠٠الی ٣/١/١٤٠٠مۀ استیناف مبارزه با جرايم سنگین  فساد اداري از تاريخ (محك
که ) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده ٦تعداد (

ـ   ٩در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ( ه ) نفر به اتهام سوء استفاده  از صـالحیت وظیفـوی ،  مطالب
) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی   ١رشوت ، غدر  و تزویر  گرفتار شده و از این تعداد (

) تن مورد محاكمه قرار گرفته و به مجازات هاي مختلف حبس قـرار ذیـل   ٨حاصل  و(الزام برائت
محكوم گرديده اند.

 نفر.٢حبس سه ماه الی یکسال
نفر .٢حبس یکسال الی پنج سال
 نفر.٤سال الی شانزده سال حبس پنج

) بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف  ٢جدول شماره (
مبارزه به جرایم سنگین  فساد اداری

تصمیم قضائی

تعداد قضیه نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٤ ١ ١ ٦ ١ ٧ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

١ ١ ١ ١ غدر ٢

١ ١ ١ ١ انتقال غیرقانونی پول

٤ ٢ ٢ ٨ ١ ٩ ٦ مجموع

ا در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیته



١٣٧١٣٧

ی:رسیدگی به جرایم سنگین فساد ادارخالصه نمونه های از احکام صادره محکمه استیناف 
٤/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت رئیس شرکت ستاره خلیج به جرم غدر
خویش دو میلیون دالر امریکایی از طریق سفارت١٣٩٣کشور شاهی عربستان سعودی در سال 

را غرض مساعدت به بیجا شده گان در هفت والیت کشور به وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
یکصدو دوازده میلیون افغانی گردیده و مبلغ متذکره بعد از معادل مبلغ آنکمک نموده که تعدیل 

طی مراحل از وزارت مالیه به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مواصلت می ورزد ، اداره 
تدارکات آن وزارت قیمت هفت قلم مواد غذایی را که قرار بود به خانواده مستحقین آن توزیع نماید 

ازار آزاد نرخ گیری نموده اما ریاست پالن و پالیسی وزارت ) افغانی ، از ب٥٨٢٥٤٤٢٠به ارزش (
پوزل  ترتیب شده خویش به اساس نرخ های تخمینی ارزش مواد را مبلغ یکصدو نه میلیون و ودر پر

هفت صد وسی وهفت هزار و هفتصدو دوازده افغانی تخمین نموده که بعد از داوطلبی به اعالن 
ه آفر گشایی شرکت نمودند که به نسبت عدم موجودیت سپرده و به تعدا هشت شرکت در پروس

تضمین آفر ، معیار شرطنامه وغیره موارد از جانب هیئت ارزیابی مسترد گردیده و سپس تدارک اقالم 
مورد بحث از منبع واحد از سوی هیئت تدارکات به مقام وزارت مهاجرین پیشنهاد و شخص وزیر 

ه کمیسیون تدارکات با نسبت استعجالیت پروسه ، مراتبوقت پیشنهاد را تائید و هدایت میدهد ت
خاص وزارت مالیه پیشنهاد گردد تا طی مراحل از منبع واحد صورت گیرد که طی استعالمهای 
جداگانه قیمت هفت قلم مواد غذایی و غیر غذایی مورد نیاز از سه شرکت به کمیت متفاوت 

لیج به عنوان نرخ نازل مورد تائید مقام که شرکت ایلیت ستار خمی شودمعلومات ونرخ گیری 
) افغانی با شرکت متذکره عقد و پول نیز ١١٠٨٨٢٠٠٠وزارت قرار میگیرد و قرار داد به ارزش (

وزارت مهاجرین ١٣٩٣در وجه ان واریز گردیده است . بعدآ زمانیکه امور مالی و حسابی سال 
ول و تفتیش مورد ارزیابی قرار میگیرید از از مفتشین اداره عالی کنتریوعودت کنندگان توسط گروپ

اسناد قرار دادی فوق الذکر با شرکت تجارتی ستاره خلیج یکسلسه تخطی ها درپروسه تدارکاتی و 
ارجاع که ارنوالیچگونگی توزیع مواد تشخیص گردیده و بعد از اخذ معلومات ، موضوع به لوی 

مبارزه ارنوالیم صالحیت به ریاست عمومی بعد از یکسلسله اجراات و تحقیقات، قضیه نسبت عد
تحقیقات موضوع ، متهمین مربوطه بعد از ارنوالیعلیه جرایم سنگین فساد اداری رجعت می یابد، 

هر یک رئیس تهیه و تدارکات ،آمرتهیه ، آمر مالی ، مدیر محاسبه ، مدیر عمومی تدارکات ، آمر 
عودت کننده گان را غرض فیصله قانونی و شرعی  خدمات و مدیر آرشیف  وزارت امور مهاجرین و

محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری می نماید محکمه در جلسه قضایی قضیه محول 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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خویش هر واحد از متهمین مذکور را به اتهام سوء استفاده از صالحیت ١٣/١٢/١٣٩٧مورخ 
دو سال حبس تنفیذی محکومین مجازات -قانون جزا به مدت دو٢٨٥ماده ٢وظیفوی طبق فقره 

) افغانی ضرر عائیده به دولت در نص حکم چنین تصریح ٣٤٧٢٥٠٢٥نموده و در رابطه به مبلغ (
را رئیس شرکت ستاره داشتند: از اینکه بر مبنای معلومات عزیزی بانک مبلغ مورد مطالبه ارنوال

ز عدلی و قضایی قرار دارد بعد از خلیج اخذ نموده است و موصوف تحت تحقیق ارنوالی مرک
ر یمواصلت دوسیه مذکور در زمینه تصمیم قانونی اتخاذ خواهند نمود. که در مرحله استینافی با تغی

وصف جرمی قضیه از سوء استفاده به غدر بررسی و فیصله صادر گردیده و مورد تائید  دیوان امنیت 
طعیت فیصله رئیس شرکت ستاره خلیج که تحت عامه ستره محکمه نیزقرار گرفته است که  بعد از ق

تحقیق قرار داشت با اکمال پروسه تحقیق  محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد  
متهم رئیس شرکت خلیج را در رابطه به ٢١/١/١٤٠٠گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) کود مذکور به ١٧ا با رعایت ماده () کود جز٣٩٨) ماده (١) و فقره (٣٩٤اتهام غدر طبق ماده (
)افغانی محکوم به مجازات نموده ٣٤٧٢٥٠٢٥مدت یک سال و ششماه حبس تنفیذی و رد مبلغ (

محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد به قضیه است. اما فیصله نسبت عدم قناعت ارنوال
یش به اتفاق آرا در حال خو٤/٣/١٤٠٠و محکمه در جلسه قضایی مورخ گردیده اداری راجع 

) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله ٥٤حضور داشت طرفین قضیه وفق هدایت ماده (
محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری را استینافآ تائید نموده است. 

ج: گزارش فعالیتهای قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری:
١.گزارش

) ٣١/٣/١٤٠٠الـی  ١٤٠٠/٣/١محكمۀ ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قـرار داده  )٢٩(تعداد

ت وظیفوی ،  تزویر ، ) نفر به اتهام سوء استفاده  از صالحی٥٧که در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (
رشوت، اختالس، اخاذی غیر قانونی ، اتالف اوراق و جرایم انتخاباتی  گرفتار شده و از این تعـداد  

) تن مورد محاكمه قـرار  ٤٧حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت١٠(
گرفته و به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذیل محكوم گرديده اند.

نفر .١٤بس سه ماه الی یک سال ح
 نفر.١١حبس یک سال الی پنج سال
 نفر.٢٢محکومین جرایم نقدی
) دالر آمریکائی.٤٠٥٦٥مجموعه مجازات نقدی محکومین بالغ به (

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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) بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری در ٣جدول شماره (
١٤٠٠ماه جوزا سال 

یم قضائیتصم تعداد قضیه نوع قضیه

تعداد محکومین به حبس تنفیذیشماره تعداد 
محکومین

تعداد بری 
الذمه

تعداد متهم

نقدیجریمه 

محکوم
ین جرایم 

نقدی

٥
-١٦

حبسسال 

١
-٥

سال حبس

سه  ماه 
ک 

الی ی
سال حبس

١١٣٠٠ ١٨ ١ ١٩ ٥ ٢٤ ١١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

١ ١ ١ ٢ ٢ تزویر ٢
٢٦٨٦٧ ٩ ٩ ١٨ ٤ ٢٢ ٩ رشوت ٣

٢ ٢ ٢ ٢ اختالس ٤

٥٠٥ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ اخاذی های غیر 
قانونی ٥

١ ١ ١ ١ اتالف اوراق ٦
١٨٩٣ ٣ ٣ ٣ ١ جرایم انتخاباتی ٧

٤٠٥٦٥ ٢٢ ١١ ١٤ ٤٧ ١٠ ٥٧ ٢٩ جموعهم

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنهـا را غـرض   ١٢(همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد 
تکمیل خالهای تحقیقاتٰی و نواقص به مرجع مربوطه ارسال نموده است.

) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری در ٤جدول شماره (
١٤٠٠جوزا سال ماه 

مرجع مربوط
سبب قرار

تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه شماره
خال و نواقص

ارنوالی ٦ ١٦ ٦ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ٣ ٧ ٣ اختالس ٢

ارنوالی ١ ٢ ١ اخذ رشوت ٣

ارنوالی ١ ١ ١ اعاده حیثیت ٤

ارنوالی ١ ٢ ١ اخاذی غیر قانونی ٥

١٢ ٢٨ ١٢ مجموعه

نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری ٢.
٢٦/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت تحویلدار ریاست ارنوالی استیناف والیت کابل به جرم اختالس 
کابل به آمریت اداری اطالع داده که از دیپو چند میل تحویلدار ریاست ارنوالی استیناف والیت

هیات معاینه دیپو ، مدیر ثبت قضایا و مدیر اداری جزا را ،سالح مفقود گردیده است. آمر اداری
که هنگامیکه ما میدارنداظهار غرض ارایه معلومات مطالبه مینماید مدیر ثبت قضایا و مدیر اداری 

باره ان مهر الک نمودیم از اینکه تحویلخانه نه دریچه و نه کدام را تحویل خانه را باز کردیم دو 
بیرون رفت دارد و هم دیپو در حضور داشت هیات باز وبسته میشود امکان سرقت وجود ندارد اما 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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تحویلدار خود سرانه بدون حضور هیات قفل را تبدیل نموده که در پیوند به قضیه متهم تحویلدار به 
ایی معرفی میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد ارگانهای عدلی وقض

در حضور داشت طرفین ٢٦/٣/١٤٠٠اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قضیه متهم تحویلدار ریاست ارنوالی استیناف والیت کابل را در قضیه اختالس شانزده میل 

و ٣٩٣، ٣٩١ماده ٢افغانی طبق حکم فقره ٢٤٢٩٨٢یمت مجموعی سالحهای مختلف النوع به ق
کود مذکور بمدت دو سال و ٢١١و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد ٣٩٨ماده ٢و ١فقرات 

یکماه حبس تنفیذی، رد وجه اختالس شده فوق الذکر ، انفصال و طرد از مسلک محکوم به مجازات 
نموده است.

١١/٣/١٤٠٠حکم مورخ 
دوتن از کارمندان مالیه دهندگان بزرگ وزارت مالیه به جرم  مطالبه رشوت محکومیت

کارمند شرکت شکور قناعت بخش اطالعیه ای را عنوانی ریاست ارنوالی کنترول و مراقبت 
قوماندانی امنیه ت میباشم راجع به طی مراحل مکتوبتقدیم و تحریر داشته که کارمند حقوقی شرک

یه دهنده گان بزرگ مراجعه نمودم بعد از یکسلسله اجراات قانونی مکتوب را والیت بلخ بریاست مال
به کارمند همان اداره تسلیم نمودم بعدآ کارمند بدون اینکه اجراات قانونی نماید نمبر وتساپ اش را 
برایم داد و گفت از طریق ان برایم پیام بدهید که بعد از پیام گفت جواب مکتوب نوشته وتکمیل 

) افغانی بدهید و در غیر ان جریمه میشوید.  که بعد از تحلیل ٣٠٠٠٠مقابل اجراات مبلغ (شده در 
) افغانی ٣٠٠٠٠و ارزیابی اطالعیه واصله ریاست ارنوالی مراقبت قضایی داخل اقدام شده و مبلغ (

وجه مطالبه رشوت را نشانی شد و بدسترس همکار قرار میدهد که کارمند شرکت درپارک شهر نو 
هنگام تسلیمی پول باالفعل دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه محول در

محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی 
در حضور داشت طرفین قضیه متهم مدیر سنجش ابتدایی مالیه دهنده گان ١١/٣/١٤٠٠مورخ 

فقره ٣) افغانی رشوت طبق هدایت حکم بند ٣٠٠٠٠ارت مالیه را در قضیه مطالبه مبلغ (بزرگ وز
کود ٢١٥و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد ٣٨٥ماده ١فقره ٣٧٥ماده ٢فقره ٣٧١ماده ١

مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی اش به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی جزای نقدی معادل 
٣را در قضیه وساطت مبلغ سی هزار افغانی طبق بند دومی نفصال از وظیفه و متهم او وجه رشوت 

کود مذکور ٣٧٣کود جزا با رعایت ماده ٣٨٥ماده ١فقره ٣٧٥ماده ٢فقره ٣٧٢ماده ١فقره 
از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت پنج ماه حبس تنفیذی، جزای نقدی معادل وجه وساطت 

از وظیفه محکوم به مجازات نموده است.رشوت و انفصال 

تای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راس
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د:گزارش فعاليتهاي قضائي محكمه استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري
گزارش .١

)  ٣١/٣/١٤٠٠الی ١٤٠٠/٣/١محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (
اري را مورد رسيدگي قضـائي قـرار   جلد دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اد(٩)تعداد 
) نفر به اتهام سوء استفاده  از صـالحیت وظیفـوی،   ٢٣که در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (داده 

تزویر،اخاذی های غیر قانونی و خشونت علیه موظف خدمات عامه  گرفتار شده و ،، اختالسرشوت
) تـن مـورد   ١٨حاصـل و ( الزام برائت) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی٥از این تعداد (

محاكمه قرار گرفته و به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذیل محكوم گرديده اند.
 نفر.٥الی یکسال سال سه ماهحبس
 نفر.٨حبس یکسال الی پنج سال
 نفر.٦محکومین جرایم  نقدی
) دالر آمریکائی.١٣٨٤٨مجموعه مجازات نقدی محکومین بالغ به (

) بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٥شماره (جدول
١٤٠٠جوزا سال در ماه 

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

س
سال حب ١

-٥
سال حبس

ک سال 
سه ماه الی ی
حبس

٨٢٠ ١ ١ ٣ ٤ ٢ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١

٧٥٦ ٥ ٥ ٥ ١ تزویر ٢

٤ ٤ ١ ٥ ١ اختالس ٣

١٢٢٧٢ ٢ ٣ ٥ ١ ٦ ٣ رشوت ٤

٢ ٢ ٢ ١ اخاذی غیر قانونی ٥

١ ١ ١ ١ خشونت علیه موظف خدمات عامه ٦

١٣٨٤٨ ٦ ٧ ٥ ١٨ ٥ ٢٣ ٩ مجموعه

) دوسیه قرار قضایی صادر و غـرض تکمیـل   ١٠همچنان محکمه متذکره طی این مدت در مورد (
خالهای تحقیقاتٰی و نواقص به مرجع مربوطه ارسال نموده است.

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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ارزه با جرایم ناشی از فساد اداری در  ) بیانگر قرار های قضایی محکمه استیناف مب٦جدول شماره (
١٤٠٠ماه جوزا سال 

مرجع مربوط
سبب قرار تعداد 

متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقص شماره

ارنوالی ١ ٢ ١ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ١ ١ ١ غدر  ٢

ارنوالی ٢ ٢ ٢ تزویر ٣

ارنوالی ٢ ٥ ٢ اختالس ٤

الیارنو ٢ ٣ ٢ اخذ رشوت ٥

ارنوالی ٢ ٢ ٢ عدم رعایت اوامر واحکام  ٦

١٠ ١٥ ١٠ مجموعه

خالصه نمونه های از احکام صادره محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری ٢.
٣/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

ین قوماندانی گارنیزون داراالمان به جرم اختالس محکومیت چهار تن از منسوب
) کابل از بابت برج حوت سال ١١١به اساس پالن توزیع اعاشه جزتام های قوماندانی فرقه (

با چند نفر از بریدمالن  بخاطر بارگیری و هبا یک عراده رنجر همراموترتعداد سه عراده ١٣٩٨
) کابل ١١١تکت خروجی را از فرقه (ط نقلیه فوقوسایتخلیه مواد اعاشوی توظیف شده بودند که 

که در مسیر را از هدف اصلی خود منحرف و به یک شده وحرکت در اخذ و به صوب داراالمان 
سرای کانتینری در ساحه سرک نو حوزه نهم شهر کابل غرض تخلیه مواد اعاشوی موقعیت میگیرند 

نهامینماید.متهمین دستگیر وبه ارگانهای که توسط امنیت ملی موضوع کشف واقدام به گرفتاری ا
عدلی وقضایی معرفی میگردند. قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه باجرایم ناشی از فساد اداری 

به اتفاق آرا در حضور داشت ٤/١٢/١٣٩٩والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
رسونل، دریور، بریدمل و سرباز طرفین قضیه متهمین هریک آمر اوپراسون کندک، آمر تنظیم پ

) افغانی و شراکت در آن ٣٨٥٠٤٠قواندانی گارنیزون را در قضیه اختالس مواد اعاشوی به ارزش (
کود مذکور ٢١٥و ٢١٣، ٥٨کود جزا با رعایت مواد ٣٩٨و ماده ٣٩١ماده ٢طبق حکم فقره 

ه) حبس تنفیذی انفصال از به مدت (یکسال و یک ماهر واحدبه شمول ایام نظارت و توقیفی شان 
مجازات و متهم قوماندان کندک پنجم را در قضیه فوق الذکر به وظیفه و طرد از مسلک محکومین 

کود جزا ٥قانون اجراات جزایی و ماده ٢٣٥به نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق حکم ماده 
حکمه استیناف مبارزه با بری الذمه شناخته است. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول م

به ٣/٣/١٤٠٠جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٤٣١٤٣

) قانون و تشکیل صالحیت قوه ٥٤اتفاق آرا در حال حضور داشت طرفین قضیه طبق حکم ماده (
ون  ینظیم پرسونل اوپراسقضائیه فیصله محکمه ابتدائیه را در مورد سایر متهمین تائید ودر  مورد آمر ت

) کود ٥متهم را در قضیه متذکره نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق حکم ماده (نقض و استینافاً
. دانسته است) قانون اجراات جزایی بری الذمه ٢٣٥جزا و ماده (

١٠/٣/١٤٠٠حکم مورخ 
محکومیت یکتن از افراد ملکی به جرم وساطت رشوت 

ی ملکه و رفاه طی عریضه مطبوع خویش عنوانی ریاست پولیس مبارزه با رئیس شرکت محیط زیست
جرایم سنگین فساد اداری عارض و نگاشته است: مدت تقریبا هشت سال میشود با نیروهای بین 
المللی مقیم بگرام در بخش محیط زیستی انتقال کثافت میدان هوایی عقد قرار داد نموده ام مدت 

ذریعه تماس برایم میگوید که  عنقریب موتر های شما توسط تصدی یک هفته میشود   که شخصی 
و از فعالیت شما در بگرام جلوگیری خواهد شد که بعد از تماس موتر همحافظت عامه توقف داده شد

محمول ها که هیچ نوع تجهیزات نظامی در ان موجود نمی باشد توسط چک پاینت تصدی محافظت 
ماس حاصل نموده  که  شما مکلف به پرداخت چهل هزار دالر عامه توقف داده شده و دوباره ت

. می شودامریکایی هستید در غیر ان قرار داد تان فسخ و موتر های تان برای همیش توقف داده 
ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله طبق پالن منظم کشفی و متعاقبآ

ریکایی پول اوپراتیفی از قبل نشانی شده را تدارک و متهم را ) هزار دالر ام١٠٠٠٠عملیاتی مبلغ (
می پول باالفعل گرفتار می نماید. قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از یحین تسل

خویش متهم فرد ١٢/١١/١٣٩٩فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
٣٧٢ماده ١فقره ٥ده هزار دالر امریکایی طبق حکم بند ملکی را در قضیه وساطت رشوت مبلغ

کود مذکور از ابتدای ایام ٢١٥و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد ٣٨٥ماده ١و فقره ٣٧٣،
نظارت و توقیفی بمدت یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی و به پرداخت جزای نقدی معادل وجه 

بت عدم قناعت متهم قضیه به محکمه استیناف . اما قضیه نسنمودوساطت رشوت محکوم به مجازات 
١٠/٣/١٤٠٠رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل راجع و در جلسه قضایی مورخ 

) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ٥٤به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متکی به ماده (
گرفت.) قانون اجراات جزایی مورد تائید قرار٢٦٧ماده (

 به جـرايم  گزارش فعاليتهاي قضائي دیوانهای  امنیت عامه محاکم والیات در راستای رسیدگی
ناشي از فساد اداري  

گزارش
دیوانهای امنیت عامه محاکم استیناف وابتدائیه شهری والیات در راستای مبارزه با جرايم ناشـي از  

مـاه جـوز  م ناشي از فساد اداري را طـی  ) دوسيۀ جرمي مربوط به جراي٦٦فساد اداري  به تعداد (
) نفر به اتهـام  ١٣٨که در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (مورد رسيدگي قضائي قرار داده ١٤٠٠

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٤٤

سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ،اخاذی غیرقانوی، اختالس ، تزویر، تمرد از حکم 
) تن آنـان بـه   ٤٧ات  گرفتار و از این تعداد (،فریبکاری ، غدر و عدم رعایت احکام قانون و مقرر

) تن مورد محاكمـه قـرار گرفتـه و بـه     ٩١حاصل  و (نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت
مجازات هاي مختلف حبس قرار ذیل محكوم گرديده اند.

 نفر.٣٦الی یکسال سال سه ماهحبس
 نفر.١٧حبس یکسال الی پنج سال
 نفر . ٣٨محکومین جرایم  نقدی
) دالر آمریکائی.٢٦٧٥٤$مجموعه مجازات نقدی محکومین بالغ به (

) بیانگر آماراجراآت دیوان های امینت عامه محاکم  والیات درراستای مبارزه با ٧جدول شماره (
جرایم ناشی از فساد اداری 

تصمیم قضائی
تعداد قضیه نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه

تنفیذیتعداد محکومین به حبس تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه تعداد متهم
نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٦

س
سال حب

١
-٥

س
سال حب

ک سال 
سه ماه الی ی
حبس

١٢٦١
$

١ ٢ ٣ ١ ٤ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

دیوان امنیت عامه 
محکمه  استیناف 

بغالن از تاریخ والیت
لی ا١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠
١ ١ ١ ٢ ٢ تزویر ٢

٥٠٤$ ١ ٣ ٥ ٩ ٢ ١
١ ٣ تزویر ٣

دیوان امنیت عامه 
ابتدائیه شهریمحکمه  

بغالن از تاریخ والیت
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

٢ ٢ ٢ ٢ تمرد از حکم 
محکمه ٤

دیوان امنیت عامه 
اسیناف محکمه  

والیت کاپیسا  از 
الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ

٣١/٣/١٤٠٠
١ ١ ١ فریبکاری  ٥

٦٣$ ١ ١ ١ ١ رشوت ٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری  

جوزجان   از والیت 
الی ٣/١/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٢/١٤٠٠
٣ ٣ ٢ سوء استفاده از 

صالحیت وظیفوی ٧

٦٣٠٥
$

٣ ١ ٤ ٣ ٧ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٨ دیوان امنیت عامه

محکمه استیناف والیت 

رزه با فساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راستای مبا



١٤٥١٤٥
٣٤٠٤

$
٨ ٨ ٨ ٣ عدم رعایت قانون  ٩ جوزجان   از تاریخ 

الی ٣/١/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠٢ ٢ ٢ رشوت  ١٠

٨٢٧$ ١ ١ ٤ ٥ ٢ اختالس ١١

٢ ٢ ٢ ١ فریبکاری  ١٢

١٢٦١
$

١٠ ١
٠ ٢ ١

٢ ٢
عدم رعایت قواعد 

واوامر مرجع 
ذیصالح

١٣ عامه دیوان امنیت
محکمه ابتدائیه شهری  

از تاریخ  پروان والیت 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ١ رشوت  ١٤

٣ ٣ ١ تزویر  ١٥

١ ١ ١ اختالس  ١٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف والیت 

پروان از تاریخ 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

٢ ٢ ٢ ٢ اخاذی غیر قانونی  ١٧ یوان امنیت عامه  د
محکمه اسیناف والیت 

ننگرهار از تاریخ 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠
٣٩٠$ ١ ١ ١ ١

عدم رعایت احکام و 
اوامر مراجع 

ذیصالح 
١٨

٨٨٢$ ٢ ٢ ٢ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ١٩ دیوان امنیت عامه 

استینافمحکمه
والیت بلخ  از تاریخ  

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

١٣٨٧
$

٢ ١ ٣ ٣ ٣ تزویر  ٢٠

٢ ٢ ٢ ٤ ٣ اختالس  ٢١

٢٥٢٢
$

١ ١ ٢ ٣ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٢٢

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بلخ از تاریخ 

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

٣٧٨$ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٢٣

امنیت عامه دیوان 
محکمه ابتدایئه شهری 

والیت بادغیس  از 
الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٣/١٤٠٠١ ١ ١ ١ تزویر ٢٤

٣ ٣ ٣ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی 

٢٥

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری   

والیت فراه  
الی ٣/١/١٤٠٠از

١/٢/١٤٠٠

٨٧٥
$

٣ ٣ ٣ ١ اخذ رشوت 

١
٢

١
٢

١
٢ ٢ اخاذی های غیر 

قانونی

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٤٦

٧٥٠
$

١ ١ ٢ ٢ ٢ اختالس  ٢٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف والیت 

لغمان  از 
الی ١/٢/١٤٠٠تاریخ

٣١/٢/١٤٠٠

٧٥٠
$

١ ١ ١ ١
عدم رعایت 
اوامر مراجع 

ذیصالح 
٢٧

دیوان امنیت عامه 
والیت ستیناف محکمه ا

کندز  از تاریخ 
الی ١٥/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٢٨

١٠٤
$

٣ ٣ ٣ ١ اخاذی های غیر 
قانونی  ٢٩

دیوان امنیت عامه 
والیت ستیناف محکمه ا

سمنگان  از تاریخ  
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٣٠

دیوان امنیت عامه 
بتدائیه شهری محکمه ا
از پنجشیروالیت 
١/٣/١٤٠٠تاریخ  

٣١/٣/١٤٠٠الی 

١ ١ ١
اختالس و سوء 

استفاده از 
صالحیت وظیفوی

٣١

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف والیت 

از تاریخ  پنجشیر
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

٦٠$ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت  ٣٢ دیوان امنیت عامه 
ناف والیت محکمه استی
از تاریخ  بدخشان 

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

١
٠ ١٠ ٢ اختالس  ٣٣

٥٤٨$ ١ ١ ١ ٢ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی  ٣٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

والیت بدخشان از 
الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ١ ١ اخاذی های غیر 
قانونی ٣٥

١ ١ ١ تزویر  ٣٦

٣٠٤$ ١ ١ ١ ٢ ١ اخذ رشوت  ٣٧

١٥٠$ ١ ٥ ٦ ٤ ١٠ ٢ تزویر و اختالس  ٣٨

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

از تاریخ هرات والیت 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠
٢١٠٤

$
١ ١ ١ ١ اختالس ٣٩ دیوان امینت عامه 

ابتدائیه شهریمحکمه 
از تاریخ تخار والیت
الی ١/٢/١٤٠٠

٣١/٢/١٤٠٠
٩٢٥$ ١ ١ ١ ١ حیازت سالح غیر 

قانونی ٤٠

٢٦٧٥٤$ ٣
٨ ١٧ ٣٦ ٩١ ٤٧ ١٣٨ ٦٦ مجموعه

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٤٧١٤٧

نمونه ای از خالصه احکام صادره محاکم :
١٢/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

محکومیت کارمندان ریاست آبرسانی والیت هرات به جرم تزویر و اختالس 
و کانالیزاسیون شهری زون غرب طی مکتوبی عنوانی ریاست ارنوالی استیناف ریاست آبرسانی

والیت هرات چنین نگاشته است : ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون غرب به عنوان یک 
آب آشامیدنی بوده و تمام مصارف اداری، عملیاتی و پروژه های تأمیناداره خدماتی مصمم به 

مینماید و پول فراهم ریق عوائد جمع آوری شده ازبابت صرفیه آب مشترکین انکشافی خویش را از ط
جمع آوری شده از صرفیه آب مشترکین این اداره مربوط بیت المال بوده که باعث گسترش شبکه و 
معیاری ساختن خدمات این اداره میگردد،اخیرآ اطالع حاصل کردیم که یک تن از کارمندان آمریت 

که وظیفه اش میتر خوانی و توزیع تعرفه مشترکین میباشد با همکاری همکارانش تجارتی  این اداره 
متهمین به است.اقدام به تغیر مبلغ اصلی تعرفه نموده و از این طریق پول بیت المال را به تاراج برده 

ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و قضیه محول دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات 
خویش به اتفاق آرا متکی به دالیل فوق متهم ١٢/٣/١٤٠٠دیده محکمه در جلسه قضایی مورخ گر

) ٤٣٨را در خصوص تزویر هفت قطعه تعرفه مصرفی مشترکین ریاست آبرسانی طبق هدایت ماده (
) کود متذکره در هر مورد به مدت یکسال و یک ماه حبس ٢١٤) ماده (٤کود جزا با رعایت فقره (

) کودجزا ٣٨٩) افغانی با رعایت ماده (٢٥٢٥٠١در خصوص شروع به اختالس مبلغ (تنفیذی و 
) ماده ٢) و فقره (٥٣) کود مذکور و با در نظر داشت ماده (٣٩١) ماده (٢طبق هدایت فقره (

) کود مذکور به مدت ششماه حبس تنفیذی ، انفصال از وظیفه و طرد از مسلک  محکوم به ٣٩٨(
که مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی را کود جزا شدید ترین جزا ٧٣ماده و مطابقنموده مجازات 

است و دو  تن از متهمین دیگررا در خصوص شراکت در دانسته میشود باالیش قابل تطبیق و تنفیذ 
) کود جزا با ٤٣٨تزویر هفت قطعه تعرفه مصرفی مشترکین ریاست آبرسانی طبق هدایت ماده (

) کود جزا هر واحد شان را منفردآ در هر مورد به مدت ٥٨) و ماده (٢١٤) ماده (٤رعایت فقره (
) افغانی ٢٥٢٥٠١یکسال و یکماه حبس تنفیذی و در خصوص شراکت در شروع به اختالس مبلغ (

) کود مذکور و با در نظر داشت ٣٩١) ماده (٢) کود جزا طبق هدایت فقره (٣٨٩با رعایت ماده (
شش ماه حبس تنفیذی ، انفصال –) کود مذکور ( شش ٣٩٨ده () ما٢) وفقره (٥٨) ، (٥٣مواد(

) کودجزا شدید ترین ٧٣از وظیفه و طرد از مسلک محکوم به مجازات نموده است و مطابق ماده (
یکسال و یکماه حبس تنفیذی میشود باالیشان قابل تطبیق و تنفیذ میباشد.–جزا که مدت یکسال 

ساد اداری ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با ف



١٤٨

ت و مواد مخدرب: در راستای مبارزه علیه مسکرا

الف: گزارش اجراآت قضائی محکمه ابتدائیه اختصاصی  مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 
گزارش ١.

) ٣١/٣/١٤٠٠الـی  ١٤٠٠/٣/١محكمۀ ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ (
و در مورد آنهـا  ) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده٦٨تعداد (

) نفر به اتهام قاچـاق و  ١١٤فيصله های الزم صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (
)تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی الـزام    ٢انتقال مواد مخدر  گرفتار شده و از این تعداد(

مختلف حـبس قـرار ذیـل    ) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های١١٢برائت یافته و (
محکوم گردیده اند.  

نفر.١حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.٣٥سال  ٥سال الی ١حبس
 نفر.٦٦سال ١٦سال الی ٥حبس
 نفر .٥سال ٢٠سال الی ١٦حبس
 نفر.٥سال ٣٠سال الی ٢٠حبس
 مواد مخدر ) کیلوگرام٦٦٦٨،٩(همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر حکم به محو مقدار
انواع مواد مخدر نیز صادر شده است.لیتر ) ٢٧٠،٥و(

): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه اختصاصی  مبارزه با مسکرات و مواد ١جدول شماره (
١٤٠٠سال جوزامخدر در ماه 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شما

ره
تعداد محکومین  به حبس تنفیذی

تعداد 
مینمحکو

تعداد 
بری 
الذمه

تعداد 
متهم

٣٠-٢٠
سال 

حبس

٢٠-١٦
سال 

حبس

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

سه ماه الی 
یکسال

١ ١ ٢٢ ١ ١ ٢٦ ١ ٢٧ ٤١،٦٨ ١٨ مت امفتامین ١

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٤٩١٤٩

٤ ٣
٣٠

٢٤ ٦١ ٦١ ١٢٦،٢٥ ٣١ هیروئین ٢

١ ٢ ٣ ٣ ١٢،٨٥ ٢ مورفین ٣

٨ ٨ ٨ ٢٦٢،١٢ ٨ تریاک ٤

٥ ١ ٦ ١ ٧ ٥٩٥ ٥ چرس ٥

١ ٦ ٧ ٧ ٥٦٣١ ٣ بنگدانه ٦

١ ١ ١ ٢٧٠،٥LT ١ مواد کیمیاوی ٧

٥ ٥ ٦٦ ٣٥ ١ ١١٢ ٢ ١١٤ ٦٦٦٨،٩ ٦٨ مجموعه

صاصی ابتدائیه رسیدگی به قضایای مسکرات وموادمخدر. . خالصه حکم صادره محکمۀ اخت٢
٥/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

کیلو گرم مورفین (١١،١٠٠)بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
به اساس اطالع اداره اطالعات و تحقیقات قبالً دو تـن متهمـین از مربوطـات والیـت تخـار      

بودنـد کـه متعاقبـاً بـه     شـده  زداشـت ) کیلو گرام مورفین با١٠٠١١,در حین انتقال مقدار (
ادامه اطالعات قبلی ، به ارتباط قضـیه یکـتن از شـرکای جرمـی قضـیه از والیـت بدخشـان        
بازداشت میگردد. قضیه به محکمه ابتدائیه  اختصاصی مبـارزه علیـه مسـکرات و مـواد مخـدر      

کـه بحضـور داشـت    ٥/٣/١٤٠٠راجع گردیده محکمه در جلسـه علنـی قضـایی مـورخ     
ـ   حق ال اتهـام قاچـاق مقـدار    ـیقی طرفین قضیه دایر گردیده بود به اتفـاق آرا مـتهم  را در قب

) ٦١) بـا رعایـت مـاده (   ٣٠٢) مـاده ( ١) فقـره ( ٥) کیلو گرام مورفین طبق بند (١٠٠١١,(
کود جزاء اعتبار از ایام نظارت و توقیفی بمـدت بیسـت سـال حـبس تنفیـذی محکـوم بـه        

مبایل معه سـیم کـارت هـای آن را  کـه وسـیله ارتبـاط بـا        مجازات نموده  ونیز یک سیت 
) قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر  مصـادره کـرد. مـواد        ٣٢قاچاقبران بود، طبق  حکم ماده (

مخدر بدست آمده قبالً محو گردیده است.

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر



١٥٠

١٥/٣/١٤٠٠حکم مورخ 
) گرام هیروئین ٩٧٨سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (

) گـرام  ٩٧٨ان هـوائی کابـل دو تـن از  مسـافرین  را بـا  مقـدار (      پرسونل کنترول میـد 
) گـرام کپسـول  و   ٥٢١هیروئین بالفعل بازداشت نموده اند که از بطن یکـتن ایشـان  بـوزن (   

بدست آمـد کـه اهـل خبـره مـواد مخـدر را       کپسول ) گرام ٤٥٧از بطن متهم دیگر مقدار (
ـ    دلی وقضـایی معرفـی و قضـیه محـول     هیروئین تثبیت نموده است. متهمین بـه ارگانهـای ع

محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات گردیـده محکمـه در جلسـه        
بحضور داشت حقیقی طـرفین قضـیه بـه اتفـاق آرا مـتهم  را در      ١٥/٣/١٤٠٠قضایی مورخ 

) ٢١٤-٢١٣) مـاده  ١) فقـره ( ٤) گـرام هیـروئین طبـق (   ٥٢١بال اتهام انتقال  مقـدار ( ـق
جزاء اعتبار از ایام نظارت و توقیفی بمدت سه سـال حـبس تنفیـذی و مـتهم دیگـر را در      کود

) ٣٠٢) مـاده ( ١) فقـره ( ٣هیـروئین طبـق بنـد (   ) گـرام ٤٥٧قال مقدار (ـال اتهام انتـقب
) بمدت دوسال حـبس تنفیـذی محکـوم بـه مجـازات      ٢١٥-٢١٣کود جزاء با رعایت مواد (

هندی پـول تکـت و پـول فـروش میـوه خشـک بعـداز        ) کلدار ٢٨٠٠٠نموده  و نیزمبلغ (
) قانون مبارزه با مواد مخـدر قابـل مصـادره دانسـته شـده وهمچنـان        ٣٢حصول  طبق ماده (

قـانون فـوق الـذکر تصـمیم اتخـاذ گردیـده       ١٩محو مواد مخدر بدست آمده  طبق ماده به
است.

کرات و مواد مخدر ب: گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف اختصاصی  مبارزه علیه مس
. گزارش١

) ٣١/٣/١٤٠٠الی ١٤٠٠/٣/١محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ (
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ٨٣تعداد (

) نفر به اتهام قاچاق و ٨٥(فيصله های الزم صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد 
) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ٤انتقال مواد مخدر گرفتار شده و از این تعداد (

) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم ٨١برائت یافته و (
گردیده اند.

نفر.٢٢حبس یکسال الی پنج سال
  نفر.٤٤سال ١٦ی  سال ال٥حبس
 نفر.٨سال ٢٠سال الی  ١٦حبس
 نفر.٧سال ٣٠سال الی  ٢٠حبس

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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) کیلوگرام مواد مخدر و ٤٨٣٦،٨٩همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر حکم به محو مقدار (
انواع مواد مخدر نیز صادر شده است.لیتر (١٩٩٠،٦)

) مریکائی.) دالر آ٣٧٨٢مجموعه مجازات نقدی محکومین بالغ به
) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف اختصاصی  مبارزه با مسکرات و مواد ٢جدول شماره (

١٤٠٠سالجوازمخدر طی ماه
تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه

نوع 
قضیه

شم
اره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

٢٠تعداد متهم
 -

٣٠
سال 

حبس ١٦
 -

سال حبس٢٠ ٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

س
سال حب

سه ماه الی یکسال 

٣ ١٥ ٣ ٢١ ١٢٦١ ٢١ ٢٠٣،٢٥ ١٦ مت 
امفتامین ١

٧ ١١ ١١ ٢٩ ١٥١٣ ٣ ٣٢ ٨٥٢،٠٤ ٢٢ هیروئین ٢

٥ ٥ ١ ٦ ٥١٠ ٥ چرس ٣

٥ ١ ٦ ٦ ٢٢٢ ٥ مورفین ٤

٨ ٤ ١٢ ١٠٠٨ ١٢ ٢٣٤ ٩ تریاک ٥

٣ ٣ ٣ ٨٢٥ ٢ بنگدانه ٦

١ ١ ٢ ٢ ٥٠٥٧،٥٥LT ٢ مشروبا
ت الکولی ٧

١ ١ ١ ١ اتفاق در 
جنایت ٨

٢ ٢ ٢ ١٩٩٠،٦ ١ مواد 
کیمیاوی ٩

٧ ٨ ٤٤ ٢٢ ٨١ ٣٧٨٢ ٤ ٨٥ ٤٨٣٦،٨٩ ٦٣ مجموعه

محکمۀ اختصاصی  استیناف رسیدگی قضایای مسکرات وموادمخدر.: خالصه حکم صادره ٢

٤/٣/١٤٠٠حکم مورخ 
کیلو گرام مت امفتامین ١،٩٠٠پانزده سال حبس به اتهام  قاچاق مقدار 

یکتن از  باشنده گان  والیت ننگرهار یکمقدار مواد مخدر  را که در یک خریطه جابجا کرده بود 
شهر جالل آباد انتقال دهد، که در مربوطات ولسوالی مهمند دره میخواست توسط واسطه نقلیه به 

والیت ننگرهار  توسط موظفین ریاست امنیت ملی بالفعل گرفتار و نتیجه تست البراتواری مواد 
مخدر بدست آمده توسط مدیریت تدقیق بررسی والبراتوار مت امفتامین مثبت اطمینان داده شده 

ی ومواد مخدراجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد ادار



١٥٢

) کیلو گرام ١,٩٠٠ن خالص مواد مخدر بدست آمده مقدار (وهمچنان به رویت محضر تشریح وز
توزین شده است. متهم به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و قضیه محول محکمه اختصاصی ابتدائیه 

بحضور ١٣/٢/١٤٠٠مبارزه با مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه درجلسه قضایی مورخ 
فقره ٥کیلو گرام مت امفتامین طبق بند ١,٩٠٠داشت طرفین قضیه متهم را در قضیه انتقال مقدار

کود جزا به مدت چهار ده سال و یازده ماه و پنج روز حبس تنفیذی محکوم به ٣٠٣ماده ٢
٢٠٠٠٠کود جزا به مبلغ ٥٦٠مجازات و در قضیه راننده گی عراده بدون پلیت نمبر طبق ماده 

کود جزا به مدت ششماه ٧٨٠ماده ٢بند افغانی جزای نقدی و در قاچاق اموال مجاز مشروط طبق 
کود مذکور جمعاً مدت( پانزده سال و پنج ماه و ٧٥حبس محکوم شده که با در نظر داشت ماده 

کود جزا به مصادره ٧٨٠پنج روز) حبس باالیش  قابل تطبیق و تنفیذ می باشد همچنان طبق ماده 
مواد مخدر و مسکرات به محو مقدار قانون مبارزه با١٩عراده حامل مواد مخدر و طبق ماده 

کیلو گرام مت امفتامین بدست آمده اصدار حکم گردیده. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم ١,٩٠٠
قضیه محول محکمه اختصاصی استیناف رسیدگی به جرایم  مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه 

حقیقی طرفین قضیه متکی به به اتفاق آرا در حال حضور داشت٤/٣/١٤٠٠در جلسه قضایی مورخ 
) قانون مواد مخدر فیصله محکمه ابتدائیه را ١٧) ماده (٢) قانون اجراات جزایی فقره (٢٦٧ماده (

در قضیه قاچاق مواد مخدر و اموال مجاز مشروط تائید نموده است.
٤/٣/١٤٠٠حکم مورخ 

کیلو گرام مورفین ١٤شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
میخواهد یک مقدار مواد مخدر را ذریعه یکعراده شخصی یت اطالع قبلی مبنی بر اینکه موجود

موتراز ولسوالی درایم بصوب شهر فیض آباد والیت بدخشان انتقال دهد. که با کسب اطالع 
ت و شناسایی  موتر مورد نظر دوتن از متهمین را  یموظفین قوماندانی ارگو به ساحه اعزام و  بعد از تثب

فتار مینمایند و موتر حامل مواد مخدر تحت  نظر هیات موظف مورد تالشی قرار می گیرد و در گر
نتیجه مواد مخدر نوع مورفین کشف و بدست امده و قضیه به محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با 

به اتفاق آرا به ١٨/١/١٤٠٠مواد مخدر و مسکرات ارسال شده و محکمه در جلسه قضایی مورخ 
کیلو گرام مورفین از ابتدا ١٤داشت حقیقی طرفین قضیه متهمین را در اتهام قاچاق مقدار حضور

کود جزا هر ٢١٤و٢١٣بارعایت مواد ٣٠٢ماده ١فقره ٥ایام نظارت و توقیفی وفق هدایت بند 
سال و ششماه) حبس تنفیذی و در خصوص نداشتن جواز سیر و ١٦-١٦واحد شان را بمدت (

کود مذکور به پرداخت مبلغ بیست هزار ٧٥کود جزا و رعایت ماده ٥٦٠ماده پلیت نمبر طبق
افغانی جزایی نقدی  محکوم به مجازات نموده و هکذا یکعراده موتر کروال بدون پلیت حامل مواد 

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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قانون مبارزه ٣٢کود جزا و سه سیت مبائیل معه سیمکارت های آن طبق ماده ٣٠٨مخدر طبق ماده 
قانون مذکور به محو مقدار ١٩و طبق ماده دانسته شدهمواد مخدر قابل مصادرهعلیه مسکرات و 

کیلو گرام مورفین بدست آمده نیز اصدار حکم گردیده است. قضیه نسبت عدم قناعت یکتن از ١٤
متهمین قضیه محول محکمه اختصاصی استیناف رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مسکرات گردیده 

به اتفاق آرا در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه ٤/٣/١٤٠٠مورخ محکمه در جلسه قضایی
) قانون مبارزه علیه مواد مخدر ١٧) ماده (٢) قانون اجراات جزایی وفقره (٢٦٧متکی به ماده (

محکمه ابتدائیه را در مورد تائید قرار داده است. ١٨/١/١٤٠٠فیصله مورخ 
عامه محاکم والیت در راستای رسیدگی به جرایم فعالیتهای قضایی دیوانها امنیتگزارش

مسکرات و مواد مخدر 
. گزارش١

دیوانهای امنیت عامه محاکم  استیناف و ابتدائیه شهری در راستای مبارزه عليه مسكرات و مواد 
) دوسيۀ  جرمی مربوط به قاچاق مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي ٧٠مخدروالیات  به تعداد (

)نفر به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر  گرفتار ٨٢ه  در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (قرار داده ک
) نفر مورد ٧٩) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (٣شده و از این تعداد (

محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند.
 نفر.١٥ماه الی یکسالسه حبس
 نفر٥٦سال حبس یکسال الی پنج.
  نفر.٥سال ١٦سال الی  ٥حبس
 نفر.٣محکومین جرایم نقدی
) کیلوگرام مواد مخدر ٣١٩،١همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر حکم به محو مقدار (
انواع مواد مخدر نیز صادر شده است.لیتر (١٠)و 

دالر آمریکائی میشود$٦٥٠ن بالغ به (مجموعه مجازات نقدی محکومی (.

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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) بیانگر آماراجراآت دیوان های امینت عامه محاکم  والیات درراستای مبارزه با ٣جدول شماره (
مسکرات و مواد مخدرجرایم

تصمیم قضائی

مقدار مواد

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه

تعداد محکومین به حبس تنفیذی

محکومین 
حزای نقدی

تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

٣٠-٢٠تعداد متهم
سال حبس ١٦

-٢٠
س

سال حب

٥ -
١٦

س
سال حب

١ -
٥

س
سال حب

سه ماه الی یکسال

٢ ٢ ٢ ٤gr ٢ مت 
امفتامین ١

دیوان امینت عامه 
استیناف  محکمه 

از تاریخ بغالنوالیت 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠
٣ ١ ٤ ٧٥$ ٤ ٢٧,٨ ٤ چرس ٢

١ ١ ١ ٢ ١٩gr ١ تریاک ٣

١ ١ ٧٥$ ١ ٣Lt ١
مشروبا

ت 
الکولی

٤

٤ ١ ٥ ٥ ١٩,٥٨ ٤ چرس ٥
دیوان امینت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری 

از تاریخ بغالنوالیت 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ٢ ٢ ١٢gr ٣ هیروئین ٦

١ ١ ١ ١٠gr ١ شیشه ٧

١ ١ ١ ٩٠٠gr ١ تریاک ٨

١ ١ ١ ١٠٠gr ١ چرس ٩

دیوان امینت عامه 
استینافمحکمه 
از کاپیسا والیت 

١/٣/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٣/١٤٠٠الی 

١ ١٠ ١١ ١١ ١١٢,٣ ٨ چرس ١٠ دیوان امینت عامه 
محکمه استیناف 

ننگرهار از والیت 
١/٣/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٣/١٤٠٠الی 

٣ ١ ٤ ٤ ٥٣gr ٣ هیروئین ١١

٢ ٢ ٤ ٤ ٣٩ gr ٣ مت 
امفتامین ١٢

١ ١ ١ ١،٥ gr ١ هیروئین ١٣
دیوان امینت عامه 

ابتدائیه شهریمحکمه 
از بادغیس والیت 
١/٣/١٤٠٠تاریخ 

٣١/٣/١٤٠٠الی
١ ١ ١ ٢,٠٦ ١ کرستال 

و تریاک ١٤

١ ١ ١ ٢,٧gr ١ هیروئین ١٥

دیوان امینت عامه 
محکمه استیناف 
والیت بامیان از 

الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ
٣١/٣/١٤٠٠

مخدراجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد 
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١ ١ ١ ٩gr ١ هیروئین ١٦ دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهری محکمه 
بامیان از تاریخ والیت 

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ٩٣$ ١ ١٤,٤gr ١ چرس
١٧

٢ ٢ ٢ ٩gr ٢
مت 

امفتامین و 
هیروئین

١٨

دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه 

سمنگان  از والیت 
تاریخ 

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ١ ٢ gr ١ مت 
امفتامین ١٩

دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهری محکمه 
سمنگان  از والیت 

تاریخ 
الی ١/٣/١٤٠٠

٣١/٣/١٤٠٠

١ ١ ١ ١٠٣gr ١ چرس
٢٠

١ ١ ١ ١,١٩ ١ تریاک ٢١ دیوان امینت عامه 
ابتدائیه شهری محکمه 
کندز از تاریخ والیت 

الی ١/٣/١٤٠٠
٣١/٣/١٤٠٠

٢ ٢ ١ ٣ ٤٤gr ١ چرس ٢٢

١ ١ ١ ٢ ٨٤ gr ١ هیروئین ٢٣

١ ٤ ٥ ٥ ٨٦،٧ ٤ چرس ٢٤
دیوان امینت عامه 

محکمه ابتدائیه شهری  
از پنجشیر یتوال
الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ

٣١/٣/١٤٠٠
١ ١ ٢ ٢ ١,٥ ٢ هیروئین ٢٥

١ ١ ١ ٩ ١ چرس
٢٦

دیوان امینت عامه 
محکمه استیناف 

از پنجشیر والیت
الی ١/٣/١٤٠٠تاریخ

١٤٠٠/٣/٣١

١ ١ ١ ١٢,٦٠ چرس ٢٧

دیوان امینت عامه 
استیناف محکمه 

اریخ کندز از توالیت 
/٣١الی١/٣/١٤٠٠

٣/١٤٠٠

٥ ٥ ٥ ١٢,٥٧ ٥ تریاک ٢٨ دیوان امینت عامه 
محکمه ابتدائیه شهری  

از بدخشان  والیت
الی١/٣/١٤٠٠تاریخ

٣١/٣/١٤٠٠١ ١ ١٩٥$ ١ ٧LT ١
مشروبات 

الکولی
٢٩

١ ١ ١ ١،٥ تریاک

٣٠ دیوان امینت عامه 
محکمه استیناف 

از بدخشان  والیت
الی١/٣/١٤٠٠تاریخ

٣١/٣/١٤٠٠

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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١ ١ ١ ٦,٥ ١ شیشه ٣١
دیوان امینت عامه 

محکمه استیناف 
از تخار  والیت

١/٢/١٤٠٠تاریخ 
٣١/٢/١٤٠٠الی 

٣ ١ ٤ ٤ ٧،٤ ٤ چرس

١ ١ ١ ٩٨٧ gr ١ هیروئین

١ ١ ٢ ٢١٢$ ٢ ١,١٧ ٢ چرس ٣١ ه دیوان امینت عام
ابتدائیه شهریمحکمه 
از تاریخ تخار والیت

الی ١/٢/١٤٠٠
٣١/٢/١٤٠٠

٢ ٢ ٢ ٦،٢ ٢ تریاک ٣٢

٣ ٣ ٣ ١،٩٣ ٣ هیروئین ٣٣

٥ ٥٦ ١٥ ٣ ٧٩ ٦٥٠$ ٣ ٨٢ ٣١٩,١ ٧٠ مجموعه

نمونه ای از خالصه احکام صادره محاکم :
١٤/٢/١٤٠٠حکم مورخ 

گرام هیروئین  ٩٨٦اق مقدارچهار  سال حبس به اتهام قاچ
گرام هیروئین دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی ٩٨٦شخصی به اتهام قاچاق مقدار 

قضیه محول دیوان امینت عامه محکمه ابتدائیه شهری گردیده محکمه در جلسه قضایی .میگردد
٣٠٢ماده ١قره ف٤طبق هدایت بند را به حضورداشت طرفین قضیه متهم ١٠/١٢/١٣٩٩مورخ 

کود مذکور به مدت یکسال و چهار ماه حبس ٢١٤ماده ٤و فقره ٢١٣کود جزا و با رعایت مواد 
قضیه محول محکمه استیناف است. اما قضیه نسبت عدم قناعت ارنوالنمودهتنفیذی محکوم

ق آرا به اتفا١٤/٢/١٤٠٠دیوان امینت عامه والیت تخار گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) ٣) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و فقره (٥٤بحضور داشت طرفین قضیه طبق هدایت ماده (

را ) قانون اجراات جزایی فیصله دیوان امینت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت تخار ٢٦٧ماده (
کود ٣٠٢اده م١فقره ٤متهم را در قضیه متذکره طبق هدایت بند اًتشدیدآ تعدیل نموده و استیناف

کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت ٢١٤ماده ٤وفقره ٢١٣جزا با رعایت مواد 
قانون ٣٢چهار سال  حبس تنفیذی محکوم بمجازات نموده و مواد مخدر بدست آمده طبق ماده 

مبارزه با مواد مخدر و مسکرات قابل محو دانسته شده است.   

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر


