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  لهایآازمتحدالم
 ستره محکمه 

 

  ١٣٨٩ر١٠ر٧مورخ  ٣٣٩٣ا لي ٣٣٢٢متحد المال شماره 
  داراالنشاي شوراي عالي

محکمه ابتدائيه حوزه اول واليت بلخ از طريق رياست محکمه استيناف واليت استهدائيه 
  :بلخ حسب ذيل مواصلت ورزيده است 

يکتعداداز دوسيه هاي حقوقي مربوط ديوان مدني و ديوان حقوق عامه دراين محکمـه  ( 
تحت غور و رسيد ه گي قراردارد که جانب مدعي عليه غايب بوده درمورد احکام مـواد  

قانون اصول محاکمات مدني قابل تطبيق ميباشد که بعد از سه مراتب جلب  ١٤٦و  ١٤٥
مدعي عليه از طريق قومانداني امنيه مربوط ضرورت به نشر اعالن از طريـق راديـو يـا    
روزنامه معتبر کثيراالنتشار ميباشد و نشر اعالن مذکور از طريق اداره مربوط ان در بـدل  

حق االنتشار صورت ميگيرد ازينکـه ايـن محکمـه و     مبلغ معينه دولتي حق االشاعه و
رد درمورد طالب ديوانهاي مربوط هيچگونه تخصيص و بودجه قانوني ازمرکز دراختيار ندا

  ).هدايت ميباشيم 
ه چنين ابراز نظـر بعمـل   رياست تدقيق و مطالعات با مطالعه مطلب مورد استهدا در زمين

  :اورده اند
شوراي عالي  ١٣٨٦ر١٠ر٦مورخ  ٣٧٧شماره درموضوعات جزايي مطابق مصوبه  - ١(

 ١٣٨٦ر١١ر٨مـورخ   ٣٤٠٦الـي   ٣٣٤٨ستره محکمه مندرج متحد المال شـماره  
قانون اجراات جزايي موقت بعد از صدور  ٤٧و ٤٦رياست داراالنشا  با تطبيق دقيق مواد 

توظيف وکيل مدافع اقدام و قضايا طبـق   بهروز رادر بر ميگيرد ، ٢٥سه جلب که جمعاً 
 . انون منفصل گردد وضرورت به اعالن ندارد ق
قانون اصول محاکمات مدني  ١٤٦و  ١٤٥در موضوعات حقوقي مطابق حکم ماده  -٢

در صورتيکه مدعي عليه ازحضور به محکمه امتناع ورزد براي بارثاني و ثالـث جلـب   
وروي رار ، غايب و مفقود االثر باشد تقاضاي حضفميشود و هرگاه بازهم حاضر نشود يا 
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قانون مذکور براي اخـرين بـار از طريـق راديـو      ١٤٠به محکمه بارعايت حکم ماده 
ياروزنامه معتبر کثيراالنتشار بعمل ميايد  و پس ازانقضاي مواعيد قانوني به موجب حکـم  

زوج يـا زوجـه    ( قانون اصول محاکمات مدني يکي از اقارب د رجـه اول   ١٥٨ماده 
  .سيد ه گي قرارداده ميشود وکيل  تعين دعوي مورد ر) غايب

چون درمورد مصارف اعالن ، در قانون محصوالت و در قانون اصول محاکمات مـدني  
حکمي وجود ندارد بنابران درمرحله اول بهتر است تا اعالن به مصرف مدعي صـورت  
گيرد و درختم مراحل محاکموي مدعي عليه که درواقع  ازاحضار به محکمـه متمـرد   

در صورتيکه موارد فوق ازمقـام   . ه جبران مصارف نيز محکوم گردد شناخته شده است ب
  . )شوراي عالي منظور گردد ، موضوع طور متحد المال به محاکم نيز اخبار گردد

حينيکه استهدائيه  مذکور توام با نظر فوق رياست تدقيق  و مطالعات به اجـالس مـورخ   
افت  ، مقام عالي قرار مصوبه مقام محترم شوراي عالي تقديم و گزارش ي ١٣٨٩ر٩ر٢٣

  :هدايت ذيل را صادرنمود  ٩٤٨
قانون اصول محاکمات تجارتي راجع به مصارف محکمه صراحت  ٢٩٩در زمينه ماده ( 

  :قانون مذکورچنين مشعر است  ٣٠٣دارد وماده 
طرفيکه  به موجب احکام اين فصل مصارف الزمه را تاديه ميدارند درحاليکه درنتيجـه  ( 

له  محکمه مربوطه برله  او صادر شود به اساس درخواست او جانب مقابل از دعوي فيص
طرف محکمه به پرداخت مصارف تاديه شده وحق العمل که به وکيل دعوي يـا مشـاور   

  .حقوقي پرداخته شده باشد مکلف ميگردد 
باالثر قياس به قضاياي تجارتي و بادرنظرداشت نظر رياست محترم تـدقيق و مطالعـات   

  . ت شود اجراا
  .)مراتب اين مصوبه به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد 

 ١٣٨٩ر١١ر١٠مورخ  ٣٦٧٩الي ٣٦٠٨متحد المال شماره
  :داراالنشاي شوراي عالي  

محترم محمد فاروق نديم وکيل شرعي ورثه  مرحوم سردار محمد داود خان شهيد طـي  
قبالً سردار محمد هاشم ( شده که  عريضه اي به مقام محترم ستره محکمه عارض و متذکر

يک اندازه ملکيـتش واقـع    ١٣٣١ماه دلو سال  ٣١خان به اساس تمليک خط شرعي 
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مربوطات واليت ننگرهار را براي برادر زاده اش سردار محمد داود خان شهيد تمليـک  
ولي تمليک خط مذکور از ثبت دراداره امالک ننگرهار بازمانده  چون مثني . نموده بود 

تمليک خط شرعي مذکور را بدست دارم که ثبت ديـوان   ١٣٧٤ر١ر١٤مورخ  ٢-٢
شوراي عالي ستره محکمه درمورد صادر  ١٣٥٤ر٥ر٣ -١٦٣قضا ميباشد و نيز مصوبه 

ارزومندم عنواني رياست محترم محکمه استيناف واليت ننگرهار هدايت عنايـت  . گرديد 
ه امالک واليت ننگرهاراطالع دهند فرمايند که تمليک خط شرعي مذکور رارسماً به ادار

  .)تا تمليک خط مذکور ثبت امالک گردد 
رياست تحريرات باالثر هدايت مقام محترم ستره محکمه موضوع را ازمحکمه اسـتيناف  

ن محکمـه در زمينـه   آمريت ثبت وثـايق  آباالثر  گردید واليت ننگرهار رسماً استيضاح
  :معلومات ذيل را ارائه نموده اند 

مورخ  ٣١ -٨٥٤، تمليک خط  ١٣٣١مالحظه کنده جات تمليک خط هاي سال قرار( 
مرتبه محکمه مرافعه مشرقي که مملک دران وال حضرت سردار محمـد   ١٣٣١دلو ٢٤

ال حضرت سردار محمد داود خان بوده که درکنده تاريخ اهاشم خان و مملک له دران و
در زمان معين قيد گرديده يا قيـد  فوق الذکر ثبت ميباشد و اينکه در دفاتر امالک مربوط 

  . )نگرديده  ازمسئوليت هاي مملک له ميباشد 
متن عريضه عارض و معلومات حاصله به ارتباط تمليک خط تحت مطالعه تدقيقي رياست 

  :مده است آمحترم تدقيق و مطالعات قرارگرفته ، چنين ابراز نظر بعمل 
تنظيم امور زمينـداري مـدارحکم    قانون ٥اسناد شرعي طبق صراحت فقره يک  ماده ( 

  :فقره فوق چنين مشعر است . ميباشند 
،تقسم ، تبادلـه زمـين ،    سند شرعي محکمه مبني برخريد  تمليک هبه ، ترکه ٥ماده « 

، اصالح خط و سند فيصله قطعي که مستند بر اسناد امالکي قبلي صادرگرديه و ابراء خط
  :حاوي شرايط ذيل باشد 

  . به ديوان قضا باشد داراي ثبت محفوظ  -
 .ن موجود نباشد آمبطل  -
 ».زمين داخل وثيقه شرعي در صورتي که تابع ماليه بوده به دفترماليه قيد باشد -
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ازجا نب ديگر بعد ازا جراي سند شرعي درمحاکم مبني برانتقال ملکيت بنابرهمکاري بين 
بـه ادارات ثبـت   ادارات دولتي ، اين مکلفيت ووظيفه محاکم است تا ازاجراي وثيقه  

امالک اطالع دهند  تا ازيک سو باعث هماهنگي دفاتر ادارات دولتي گرديده و ازجانب 
  .ديگر ماليات دولت ال اجرا نماند 

تعليمات نامه وثايق  ٩بهتراست موضوع به محکمه ذيصالح راجع گردد  تا طبق ماده  بناًء
بررسي صحت وسقم سـند در  قانون تنظيم امور زمينداري بعداز  ٥وبادرنظرداشت ماده 

ن وجود نداشته باشد و عاري از جعل و تزوير باشد و کدام خالي قانوني آصورتيکه مبطل 
نداشته باشد جهت ثبت به دفتر امالکي رسماً ارسال نمايند تا رفع مشکل عارض گرديده 

  . )و ماليه نيز ضايع نگردد 
به مقـام محتـرم    ١٣٨٩ر١٠ر٢١حينيکه کليه سوابق توام با نظر تدقيق درجلسه مورخ 

  :هدايت ذيل صادرگرديد  ١٠٤٢شوراي عالي گزارش داده شد قرار مصوبه 
نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد  شد نظر ارائه شده طور متحدالمال به جميع  ( 

  . )محاکم و مراجع ذيربط اخبار گردد 
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  دکتور شیرعلی ظریفی: نوشته 
  د الحق عتیدعب: ترجمه 

  
  جزای جریمه قتل

  در شریعت اسالمی 
  

  :حقیقت قتل عمد در قانون وضعی وموقف شریعت دربرابر آن
، اح قوانین وضعی بیان خواهیم داشتبطور مختصر تعریف قتل عمد وارکان آن را نزد شر

  .را در برابر آن روشن خواهیم نمودوآنگاه در اثنای این پیشکش ، موقف شریعت اسالمی 
  :تعریف قتل عمد  - ٩٠

قتل عمد عبارت است از بیرون ساختن روح آدمی از : شارحین قوانین وضعی گفته اند 
  . روی قصد وبه ناحق در حق انسان دیگر 

  :شارحین ارکان قتل عمد را سه چیز دانسته اند: ارکان قتل عمد 
  .نابود ساختن روح انسان که در قید حیات است : اول 
  . ی از طرف انسانی که سبب مرگ انسان دیگر گردد وقوع فعل عمد: دوم 
  . قصد جنایت داشتن : سوم 

  :رکن اول 
  .نابود ساختن روح آدمی که در قید حیات قرار داشته باشد 

  :شارحین قانون وضعی این رکن را شرح نموده گفته اند 
 در قتل عمد مفهوم تجاوز بر زندگی است ، پس برای موجود شدن چنین جنایتی - ٩١

  .١. الزم است تا انسان در قید حیات بوده وبعداً روح وی از وی دور کرده شود 
هر انسان حق حمایت از جان خودرا که دیگران نیز ازان : وهم چنان گفته اند  - ٩٢

برخوردار اند دارد ، یعنی ارزش حیات مردم در نظر قانون برابر است وهیچ تمایز وتفرقه 
                                                      

 .نفس المرجع  - ١
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بیل جنسیت وسن وحالت صحی وتوانمندی ومرکز اجتماعی که بر مجنی علیه برگردد از ق
  ٢ .وکفایت وی وجود ندارد  

وبه این ترتیب قانون  در مجموع همراه با آنچه که شریعت اسالمی آن را تثبیت نموده 
است سازگاری دارد ، چون در میان ارزش خون ها میان انسان ها تمایزی نمی بیند ، 

المؤمنون تتکافأ دماؤهم وهم يد علي من : (فرموده است رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم 
  ٤.الحديث رواه أحمد والنسائي وابوداود . ٣. .  )سواهم ويسعي بذمتهم أدناهم

مؤمنان خون شان باهم برابر اند وایشان همه در برابر دیگران یک دست اند وپائین ترین 
  . . فرد شان برای برآورده ساختن ذمه خویش تالش می ورزد 

مگر اینکه شریعت اسالمی عصمت مجنی علیه را  برای تطبیق عقوبت عمد برجانی  شرط 
پنداشته است ، مگر آنهائیکه از عصمت خون برخوردار نیستند جنایت که برایشان 
صورت می گیرد موجب قصاص دانسته نمی شود ، چون خون ایشان از قبل مهدر خوانده 

رب اند که هیچ نوع عهد ومیثاق نزد مسلمانان شده است وآنها عبارت از کفار های محا
ندارند ، وهم چنان باغیان که برامام مسلمین بغاوت نموده باشند ونیز کسانی که  در 
حالت محصن بودن زنا نموده باشند ونیز آنهائیکه از دین اسالم برگشته باشند ، بر این 

دم اند بر جانی قصاص جمع اگر عدوان جریمه قتل صورت گیرد ازانجائیکه قبالً مهدر 
الزم نیاید ، اما آن کسی که قصاص بروی الزم آید خون وی فقط در حق ولی خون مباح 
خوانده شده است نه برای دیگران  وتفصیل این عصمت را در بحث از شروط وجوب 

  . قصاص إن شاء اهللا بیان خواهیم داشت 
اه سازد هرچند که کوتاه را کوت یهر عمل که عمر زندگی انسان: ونیز گفته اند  - ٩٣

سازی عمر برای یک لحظه هم بوده باشد قتل پنداشته می شود ، وعذر جانی در این مورد 
که مقتول به مرض العالج مبتال بود ، ویا اینکه مجنی علیه محکوم به اعدام بود پذیرفته 

                                                      
  . ٦٨٣/٦٨٤المرجع السابق ص  –الموسوعة الجنائية  - ٢
والنسائي کتاب القسامة رقم  ١٢٢-١١٩/ احمد ، جزء من حدث رواه أحمد والنسائي وأبوداود - ٣

  . ١١- وابوداود کتاب اآليات وقسم الباب  ١٠الباب 
  . ٦٨٤ص ٥الموسوعة الجنائية المرجع السابق ج - ٤
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
٩ 

 

گ وی نمی شود ، وهم چنان داکتریکه به مریض خود دوای زهری بنوشاند تا از اثر آن مر
را سرعت بخشد واورا از درد ها ومریضی های که در نهایت سبب مرگش می گردد 

  .٥. نجات دهد قاتل پنداشته می شود 
شریعت اسالمی این موضوع را دقیقاً به تفصیل بیان نموده که نسبت به قانون وضعی از 

ع در حیث وضوح برتری داشته وبا عقل سلیم سازگاری کامل دارد چنانچه به این موضو
  . این کتاب اشاره نمودیم  ٧٢- ٧١-٧٠ - ٦٩فقره های شماره 

اسقاط جنین هرچند که اعدام زندگی بشری است مگر قانون وضعی آن را قتل عمد  - ٩٤
نه پنداشته بلکه آن را جرم خاص دانسته است وجزای غیر از عقوبت قتل عمد را برای آن 

  .٦. در نظر گرفته است 
یان داشتیم که جزای اسقاط در شریعت اسالمی عقوبت خاص وقبالً هم این مطلب را ب

وان برای اولیای است  وبه جزای اعدام محکوم نمی گردد ، بلکه جزای آن پرداخت تا
این تاوان دادن غالم ویا کنیز است که قیمت هریک از غالم وکنیز پنج مجنی علیه است،و

  .٧.شتر می باشد 
  رکن دوم  

  :فعل که مفضی به قتل گردد 
جریمه که فعل مجرم سبب آن گردد خصوصیت آن این است که مرگ را ببار آورد  - ٩٥

، وبعد از به وجود آوردن مرگ این مهم نیست که مجرم چه وسیله ای را برای بوجود 
آوردن مرگ به کار برده است ، همانطوریکه شرط نیست قتل حاصله مباشرتاً بدست 

به سالح ویا به چیزی ثقیل ازبین برده باشد ویا  مجرم انجام شده باشد ، چنانچه که اورا
هم به زدن درجای حساس که سبب مرگ گردد ، بلکه برای جرم پنداشتن همین کافی 
است که مجرم وسایل مرگ را برای مقتول آماده ساخته واسباب آن را ولوکه مرگ 

رده باشد ، به کار ب  مقتول بعد از کاربرد آن به اساس ظروف وحاالت معلق مانده باشد
                                                      

  . ٦٨٤ص/٥ج.المرجع السابق  –الموسوعة الجنائية  - ٥
  .ومابعدها  ٢٦٠انظر قانون العقوبات المصري المادة  - ٦
  .تاب من هذا الک) ٧٣(انظر الفقرة رقم  - ٧

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٠ 

 

به این اساس اگر کسی در طعام مجنی علیه مواد را آمیخته سازد که سبب مرگ وی 
گردد ، قاتل پنداشته می شود ، وهم چنان اگر کسی در سر راه کسی چاه حفر نماید تا 
دران بیفتد ونیز اگر کسی پلی را قطع نماید تا فرد مورد نظر ازان عبور نماید ، ویا کسی 

حر اندازد ، در تمامی این حاالت قصد جانی به مرگ که عمالً صورت دیگری را در ب
  .٨گرفته  قتل عمدی بوده باشد ، قاتل پنداشته می شود

اینکه برای نفس فعل شرط گذاشته شده است که خاصیت مرگ را در پی داشته باشد 
ودر میان فعل ومرگ به وجود آمده رابطه سببیت موجود باشد ، اما اگرفعل خاصیت 

رگ را در قبال نداشت ، در چنین حالتی فعل جانی از قبیل جرائم استحالهء ای پنداشته م
  .می شود وبدان جزای مرتب نمی گردد 

بندد قاتل پنداشته  بنابرین اگر کسی جادو وتعویذ را به قصد به وجود آمدن قتل به کار
، هرچند که چون چنین کارها از دیدگاه علم مفضی به مرگ شده نمی تواند نمی شود،

مجنی اتفاقاً وتصادفاً بعد ازاین کارها بمیرد ، ودر شریعت اسالمی در مورد تاثیر سحر 
  : وعدم آن دو نظر وجود دارد 

نظر اول اینست که سحر تاثیر مادی دارد ، و این نظر جمهور علمای اهل سنت است ، 
اول اگر ساحر به ونظر دیگر اینکه سحر جز افسون وفریب حقیقتی ندارد ، وبنابر رأی 

سحر خود قتل شخص معین را اراده نماید برخی از علماء گفته اند که وی حداً کشته می 
شود چون وی مفسد فی االرض خوانده شده است وبرخی دیگری گفته اند قصاصاً کشته 

  .٩.  می شود 
  :رابطه سببیت در قانون 

وحادثه قتل شرط خوانده  در مورد تحدید رابطه سببیت که وجود آن در میان فعل مجرم
  . شده است ، شراح قانون در فرانسه وآلمان وانگلیس اختالف نظر نموده اند 

                                                      
، والدکتور حسن الشاذلي، ٦٨٥ص /  ٥ج  ٣٠٨راجع  أحمد بکر أمين ، والموسوعة الجنائية ج - ٨

  .١٠٥الجنايات في الفقه االسالمي 
، واحکام القرآن للجصاص وکشاف القناع ٢/٤٦انظر مزيدا من التفصيل في تفسير القرطبي  - ٩
٣/٣٣٦.  
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١١ 

 

  :نظر متخصصین قانون در فرانسه  - ٩٦
شراح قانون در فرانسه به این باور اند که مباشرت سبب در فعل که مفضی به  قتل 

کشنده شخصی را مورد گردیده  الزمی است ، بطور مثال شخصی دیگری آمد و به ضربه 
ضرب قرار  داد ونفر سومی آمد پیش ازانکه مضروب جان داده باشد سر وی را قطع 
نمود پس همین شخص سومی قاتل پنداشته می شود به دلیل اینکه نفر دومی در میان سبب 
اول ونتیجه حایل واقع گردیده است ، اما وقتی جانی شخصی را  مورد ضرب قرار داد 

وح ساخت ، ومجنی علیه در مورد تداوی خود اهمال ورزید ، ویا اینکه ویا وی را مجر
مداوای نادرستی نمود ، پس این ضرب ویا جرح در نظر شراح فرانسوی ها سبب مباشر 
قتل پنداشته نمی شود ، چون درینجا سبب دیگری به میان آمده که به  قتل وی کمک 

  .١٠. کرده است 
  :نظریه شراح آلمانی ها  - ٩٧

قانون آلمان هرچند که به سبب بودن مباشر وغیر مباشر معترف اند ، وبه این باور  شراح
اند که سبب هرآن شرط از شروط منتجه برای فعل نابود کننده روح است ، ومجرد فعل 
نزد این گروه قتل پنداشته می شود هرچند که آن فعل برای ایجاد فعل قتل به تنهائی کافی 

حاظ زننده وزخمی کننده هردو مسئول قتل خوانده شده اند ، نبوده باشد ، وبه همین ل
هرچند که آن ضرب ویا جرح که در نتیجه ضعف مجنی علیه ویا اهمال در تداوی پیش 

  ١١. آمده است هالک کننده  نه بوده است 
  :نظریه انگلیسی  - ٩٨

ا غیر دانشمندان انگلیسی با نظر دانشمندان آلمانی در مورد اینکه سبب قتل مباشر وی
مباشر بوده باشد جانی مسئول است موافق اند ، هرچند که مرگ مجنی علیه در نتیجه 
فعل مباشر صورت نه گرفته باشد ، بلکه این فعل مفضی به قتل گردیده ویا اسباب وعوامل 

 . دیگری در قتل وی کمک نموده باشد 
                                                      

، والموسوعة الجنائية المرجع السابق ٥٤- ٥٣ص /٢انظر التشريع الجنائي، المرجع السابق ج - ١٠
  . ٦٨٨ص /٥ج
  .٥/٦٨٨والموسوعة الجنائية  ٥٤ص ٢التشريع الجاني ج - ١١

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٢ 

 

ه خودرا از اگر شخصی بر دیگری شدیداً تعرض نمود که معتدی علیه مجبور گردد ک
روزنه به بیرون پرتاب کند تا به این ترتیب خودرا از وی نجات دهد وبعد در اثر این 

 ١٢. پرتاب جان داد درچنین صورتی تجاوز کننده قاتل پنداشته می شود 
  :نقد نظریه سببیت در قوانین وضعی 

نا عدم شارحان قوانین فرانسوی نظریه خودرا که هما: امانظر دانشمندان فرانسوی  - ٩٩
اخذ به سبب غیر مباشر در حالت قتل عمد است تطبیق نموده اند ، وایشان در اعتبار 
دادن سبب غیر مباشر در قتل خطا کدام باکی نمی بینند ، واین تباین در نظر شان بیانگر 
عیب رأی شان می باشد ، بخاطر آنکه  وقتی مقتضای عدل این باشد که جز سبب مباشر 

از ظلم خواهد بود که سبب غیر مباشررا  در قتل خطا اعتبار دهند ، را نه پذیرند  پس 
ووقتی از تقاضای عدل این باشد که سبب غیر مباشر در قتل خطا اعتبار داده شود ، پس 

از یک طرف نظریه آنان این عیب را  . عمد نه پذیرند از ظلم خواهد بود که آن را در قتل
اسباب قتل متعدد شود وفعل جانی سبب فعال در نهاد خود دارد واز سوی دیگر وقتی 

ومؤثر آن  قتل پنداشته شود ، چون اگر فعل جانی نمی بود اسباب دیگر در حصول آن 
قتل مؤثر واقع نمی شد بناًء مقتضای عدل این است که جانی از اینگونه قتل مورد باز 

سبب فعال پنداشته پرس قرار گیرد ، چون فعل جانی در حصول نتیجه آن ابتداًء  وانتهاًء 
  . ١٣ .شده است 

اما نظریه دانشمندان آلمانی وانگلیسی نظریه ایشان نسبت به نظریه دانشمندان  – ١٠٠
فرانسوی در مورد دور اندیشانه است ، وبسیاری از دانشنمندان نظریه دانشمندان آلمانی 

رابر قاضی وانگلیسی را به عدل قرین خوانده اند ، چون بهتر آن است که دروازه در ب
وسیع گشوده شود تا وی بتواند مسئولیت کسی را که به صورت غیر مباشر سبب قتل 
گردیده است اندازه نماید ، اما نظر آلمانی ها هم  علی الرغم آن مورد انتقاد قرار دارد به 

                                                      
  . ٥/٦٨٨والموسوعة الجنائية  ٥٤ص ٢التشريع الجنائي ج - ١٢
  . ٥٤ص ٢نفس المرجع، ج - ١٣
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٣ 

 

دلیل آنکه این نظریه توالی اسباب غیر مباشر را بدون معین ساختن حدی  برای آن پذیرفته 
  .١٤ .است 
رأی میانه که طرفداران این نظر کوشیده اند که این عیب را اصالح نمایند این   - ١٠١

است که باید سبب برای تحقیق نتیجه کافی پنداشته شود ، اگر سبب برای قتل کافی 
پنداشته شد پس جانی قاتل است واگر کافی نبود جانی قاتل پنداشته نمی شود ، بطور مثال 

ا  قصداً مورد ضرب قرار دهد ودر نتیجه آن اصابت های بروی وقتی جانی کشتی ران ر
فرود آمد که اورا از ادامه کار بر حرکت کشتی باز می داشت وکشتی بعداً  به سبب تند 
باد ها غرق شد ودر چنین صورتی بدون آنکه ناتوانی کشتی ران در غرق شدن آن تاثیری 

ته نمی شود ، اما در صورتی غرق داشته باشد جانی مسئول غرق شدن مجنی علیه پنداش
شدن کشتی به اثر ناتوانی مجنی علیه به سبب ضربات وارده بروی بوده باشد دران 
صورت جانی مسئول این قتل پنداشته می شود چون ناتوانی مجنی علیه در پی حادثه ضرب 

  . ١٥ .برای تحقق چنین نتیجه ای کافی  است 
جانی از قتل ، کفایت سبب را برای تحقیق نتیجه طرفداران این نظر برای مسئول پنداشتن 

شرط گذاشته اند ، وکفایت سبب شناخته نمی شود مگر به آنچه که نزد مردم متعارف 
است وعقل های شان بدان اطمینان حاصل نماید ، بنابرین مقیاس که توسط آن کفایت 

  .نا عرف است اسباب برای تحقیق نتیجه اندازه گیری می شود نزد اصحاب نظر اخیر هما
  :موقف شریعت اسالمی در برابر نظر شراح قوانین وضعی 

در گذشته واضح ساختیم فعل مباشر نزد همه فقهاء عمد پنداشته شده است وقتیکه فعل 
صادره مفضی به مرگ گردد ودر مجنی علیه تأثیر گذار باشد وشروط دیگری عمدیت در 

  ١٦ .مرگ نیز توافر یابد 
                                                      

  . ٥٥ -٥٤ص .٢التشريع الجنائي، المرجع السابق ج - ١٤
  . ٥٥ص /٢التشريع الجنائي ج - ١٥
  .من هذا الکتاب  ٨١الفقرة رقم  - ١٦

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٤ 

 

ا در قتل به سببیت بیان داشته وگفتیم که جمهور در میان قتل به وهم چنان نظر فقهاء ر
سببیت وقتل مباشر هیچ تفاوتی را نمی بینند ، وهردو در نزد ایشان قتل عمد پنداشته شده 

  ١٧. است 
شراح قانون : حال ما می توانیم رأی شریعت وقانون را به مقایسه گیریم وبگوئیم  - ١٠٢

که جمهور فقهاء شریعت اسالمی  بدان قول نموده اند  در نظریات جدید خویش از آنچه
  :بیرون نشده اند ، چون ایشان فیصله کرده اند که 

قتل سببیت چون قتل مباشرت است ، وهردوی آن را می توان قتل عمد نامید وقتی  - ١
درین جرم سایر ارکان آن مهیا گردد ، واین مطلب است که شراح قانون آن را تثبیت 

   .نموده اند 
وسایل که در قتل به کار برده شده است همه آن باهم یکسان اند ، تا مادامیکه عادتاً  - ٢

  . بدان قتل صورت گیرد، وشراح قانون نیز این مطلب را اظهار نموده اند 
لزوماً باید رابطه سببیت بین فعل ونتیجه موجود باشد ، وجانی از قتل عمد مسئول  - ٣

ئی اش دران فعل دخالتی سبب مرگ گردد ، واورا به تنهاپنداشته می شود وقتی فعل وی 
چند اسباب دیگری بوده باشد که درایجاد مرگ وی نیزدخیل بوده باشد، هربوده باشد،

برابر است که این اسباب به تقصیر مجنی علیه ویاحالت وی ویا فعل دیگری که عمدی 
رکزی را داشته باشد ویا ویا غیر عمدی باشد راجع گردد ، وبرابر است که قاتل حیثیت م

دست دوم باشد ، پس وقتی اگر انسان ، دیگری را ازین نوع مورد ضرب قرار دهد  به 
اینکه مجنی علیه را طوری مورد ضرب قرار دهد که گوئی او را کشته است ، وبعد مجنی 
علیه به عالج خود نه پرداخت ودر اثر آن ضرب از بین رفت ، ویا اینکه مریض بود ویا 

د سال بود پس مرد ، ویا اینکه برمجنی علیه ضربه های غیر عمدی وارد شده بود ، خور
وبعد جانی به وی ضربه های عمدی را وارد آورد ، واین همه در اثر آن جان دادند ، پس 
در تمام این حاالت جانی مسئول قتل عمدی پنداشته می شود ، وهم چنان حکم است در 

تر از ضربه های دیگری بوده باشد ، که دران صورت  مورد کسیکه بعضی ضربه ها شدید
مگر آنکه وقتی جانی به فعل  . صاحب ضربه بسیط هم مسئول قتل عمد پنداشته می شود 

                                                      
  .من هذا الکتاب  ٨٢الفقرة رقم  - ١٧
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٥ 

 

بنابرین اگر کسی . شخص دیگری مورد اصابت قرار گیرد ودر اثر آن از بین برود 
عمد پنداشته  دیگری را چنان مجروح ساخت که سبب قتل او می شده باشد پس وی قاتل

اما وقتی نفر سوم آمده واورا گردن قطع نمود  ١٨می شود اگر از اثر آن جرح بمیرد ،
  .   درین صورت این شخص قاتل پنداشته شده واولی جارح گفته می شود 

وقتیکه رابطه سببیت بین فعل ومرگ مجنی علیه معدوم گردد ویا اینکه رابطه وجود داشت 
دیگری که موت به وی منسوب گردد وبه فعل جانی اول  وبعداً این رابطه توسط شخص

منسوب نشد منقطع شد واز بین رفت  ویا اینکه امکان آن وجود داشت که مجنی علیه 
اثر فعل را که به وارد آمده است بدون تردد دفع کند ولی ازان امتناع ورزید  ، بدون 

ل جانی سبب مرگ آنکه جانی در امتناع وی دخلی داشته باشد درین  صورت ها فع
  .١٩ .پنداشته نمی شود

فقهاء شریعت اسالمی در تحدید رابطه سببیت به سبب مباشر اکتفا  ٢٠ جمهور - ١٠٣
نمی کنند همانطوریکه توالی وپیاپی بودن اسباب را بدون حد مشخص اجازه نمی دهند 

ز نتیجه بلکه توالی اسباب را به عرف مقید ساخته اند ، در گذشته بیان داشتیم که جانی ا
فعل خویش در نزد جمهور فقهاء مسئول است ، برابر است که مرگ نتیجه مباشر فعل 
وی بوده باشد ویا غیر مباشر برای این فعل بوده باشد ، وبرابر است که سبب قریب بوده 
باشد ویا بعید تا مادامیکه آن فعل سبب برای نتیجه آن باشد ، اما فقهاء شریعت باوجود 

اسباب بدون حد معین اجازه نمی دهند ، بلکه این توالی را به عرف مقید  این ، به توالی
می سازند ، به دلیل آنکه سبب نزد ایشان همان است که مباشرت را طبق عرف تولید می 

                                                      
ونهاية  ٣٠١ – ٨/٢٩٤من هذالکتاب  والبحر الرائق  ٨٣- ٨٢- -٨١راجع الفقرات رقم  - ١٨

  . ٣٨١ – ٣٧٩ – ٣٢٤ص /٩ومابعدها والمغني ج  ٢٦٣ – ٢٣٨ص  ٧المحتاج ج 
  . ٥٢ص  ٢اب والتشريع الجنائي ج من هذا الکت ٦٠ -٨٢راجع الفقرة رقم  - ١٩
قيدنا الفقهاء بالجمهور ألن هناک فقهاء اليرون الرآي الذي يراه الجمهور فهم يکتفون في تحديد   -  ٢٠

عن المنتقي قوال عن أبي حنيفة أن   ٢٩٤ص/٨رابطة السببية بالسبب المباشر ،نقل صاحب البحر الرائق ج
وغرق کما وقع فعلي عاقلته الدية، وإن کان حين ألقاه سبح من رمي رجال من سفينة في بحر أوفي دجلة 

  . .ساعة ثم غرق فال دية فيه 

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٦ 

 

کند ، پس آنچه را که عرف سبب قتل اعتبار داده است پس همان سبب  ، سبب قتل 
  . ٢١. باشد پنداشته می شود هرچند که سبب بعید هم بوده 

فقهاء راهبرد این مسلک را مورد تایید قرار داده اند چون به عدالت نزدیکتر وبه طبائع 
اشیاء سازگار تر است ، اگر ایشان در تحدید رابطه سببیت به سبب مباشر اکتفا می 
نمودند همانطوریکه شراح قانون فرانسوی چنین عمل نموده اند این امر مفضی به آن می 

یاری از افعال که عقل وعرف آن را قتل اعتبار داده اند از دائره مسئولیت گردید که بس
قتل بیرون می شد ، واگر ایشان درین امر از مبالغه کار می گرفتند وهر سبب غیر مباشر 
را در قتل اعتبار می دادند ، همانطوریکه شراح قوانین آلمانی نظر داده اند ، بسیاری از 

. طق قتل پنداشته نمی شود در دائره قتل شامل می گردید افعال که در عرف وعقل ومن
وبه همین لحاظ نظریه سببیت در شریعت به صورت نرم مطرح گردید تا عرف ومنطق 
مردم را شامل گردد ، واین قانون هم چنان عادالنه به نظر می رسد چون متکی به احساس 

قق نتیجه به عرف ضمن مردم به تطبیق عدالت است ، بلکه تحدید کفایت سبب برای تح
نظریه بقاء مردم است ، تا بواسطه آن حیات وزندگی مردم در مصئونیت بماند ، چون 
مردم برابر است که به پیش بروند ویا به عقب بمانند ، بدانند ویا ندانند ، دارای عرفی 
 وعاداتی اند که به آن اطمینان وباور دارند ، ودارای عقل های اند که به واسطه آن می
توانند که عدل را تشخیص نمایند ، واین نظریه باعرف ایشان در مورد تحقق عدالت در 

 .٢٢. رود  می هروقت وزمان ودرهرشروط ومکان به پیش
وازینجا می توانیم بدانیم که قوانین وضعی در تازه ترین نظریات خویش به جای رسیده 

یده بود ، بنابرین است که شریعت اسالمی در نخستین روزگار دعوت خود بدان رس
اصحاب قوانین وضعی واصحاب نظر معتدل در نفس همین راه که فقهاء شریعت اسالمی 

  . در نخستین عهد خود آن را ترسیم نموده اند  راه رفته اند 
واصحاب قوانین وضعی هرگز نمی توانند به این قله بزرگ وشامخ قانون شریعت اسالمی 

همانطوریکه شریعت اسالمی بدان رسیده است ، . د واسرار نهفته فیوض وبرکات آن برسن
                                                      

  .٥٢ص /٢التشريع الجنائي ج - ٢١
  . ٥٣-٥٢ص  ٢/المرجع السابق ج. التشريع الجنائي  - ٢٢
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٧ 

 

چون شریعت اسالمی شریعت الهی است که آفریدگار جهان آن  را برای مخلوق خود 
برگزیده ، وآن ذات به خیر وصالح مخلوق خود خوبتر وبهتر آگاه است ، بنابرین وقتی 

ه باشد ناگزیر در جریان انسان راهی را برگزیند که از کتاب اهللا وسنت پیامبر الهام نه گرفت
: راه با خساره وزیان حتمی روبرو خواهد شد چنانچه پروردگار خبیر وجلیل فرموده است 

  ) .أفحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حکماً لقوم يوقنون( 
  قتل به وسایل غیر مادی 

شد شراح قوانین وضعی در باره حکم قتل که از عوامل نفسی سرچشمه گرفته با - ١٠٤
اختالف نظر نموده اند ، برخی از ایشان این شرط را گذاشته اند  که در  قتل استخدام  

مگر برخی ایشان این شرط را الزم نمی .  ٢٣وسایل به کار رفته عمل مادی را انجام دهد
دانند  ، بنابرین اگر شخصی با اسلحه گرم شخصی را مورد ضرب قرار داد ودر کنار این 

اشت وبه اثر خوف از فیر جان خودرا از دست داد پس آن کسی دو شخص سوم قرار د
که اسلحه را فیر نموده قاتل وی پنداشته نمی شود ودر نزد برخی دیگر قاتل پنداشته می 
شود ، مگر قانون جزای مصری در هیچ یک از نصوص خود تصریح نه نموده است که 

 ٢٤: همین قول اکتفا نموده است  اینگونه قتل در نتیجه فعل مادی بوده باشد بلکه تنها به
هرکسیکه نفسی را قصداً به قتل برساند با سبقت اصرار براین امر ویا ترصد برای چنین 

  . شخصی به اعدام محکوم می گردد 
اگر کسی نفسی را قصداً بدون سبقت اصرار وترصد به قتل برساند به اشغال : واین قول 

  . شاقه مؤبده ویا مؤقته محکوم می گردد 
  :موقف شریعت اسالمی در مورد قتل به وسایل معنوی  - ١٠٥

فقهاء شریعت اسالمی در مورد قتل به وسایل معنوی اتفاق نظر دارند ووی را مسئول قتل 
می دانند ، اما ایشان در مورد اینکه این قتل عمدی است ویا شبه عمد است اختالف نظر 

  . دارند 
                                                      

  .٦٩٠ – ٦٠٨ص  ٥المرجع السابق ج . الموسوعة الجنائي  - ٢٣
  . ٢٣٤ -٢٣٠المادتان رقم  - ٢٤

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٨ 

 

وسایل معنوی قتل شبه عمد است ، اگر کسی در جمهور علماء به این نظر اند که قتل به 
مقابل شخصی شمشیر از غالف بیرون نماید ، ویا فریاد مهیبی از خود بیرون نماید که به 
اثر آن انسان به زمین بیفتد وجان خود از دست دهد ، ویا آنکه ماری مرده ای را باالی 

نی دیت مغلظه است ، شخصی بیندازد واز اثر این خوف بمیرد درهمه این حاالت برجا
را  چون اینگونه فعل ها طوری است که عادتاً انسان بدان نمی میرد بنابرین نمی توان آن

  .  ٢٥ .قتل دانست که موجب قصاص گردد
قتل به طریق معنوی به اعتبار آن قتل عمد پنداشته شده : امام مالک رحمه اهللا گفته است 

رجانی در صورت های مذکوره قصاص است که بدان عقوبت مرتب می گردد بنابرین ب
وسبب برای اینکه بروی قصاص الزم است اینکه امام مالک به این باور . ٢٦الزم گردد 

است که به قصد تجاوز وعدوان صورت یافته ، ووی بعد ازین توفر قصد قتل را الزمی 
قاتل  وآن اینکه غالباً. نمی داند ، هم چنان وجود فعل دאل برقصد قتل را شرط نمی داند 

بوده باشد ، پس به مجرد به وجود آمدن قصد عدوان قتل عمد پنداشته می شود ، برابر 
است که فعل در غالب قاتل بوده باشد ویا نباشد ، وبرابر است که قتل به وسایل مادی 

  . باشد ویا معنوی 
  
  
  

  )عمل سلبی ( قتل به ترک 
متناع از عمل صورت می یعنی اشراح قانون در مورد حکم جریمه که به سبب ترک 

مثل اینکه مادر قصداً از شیر دادن به فرزندش به قصد مرگ وی امتناع ورزد دو گیرد،
  :نظر دارند 

جمعی از شراح قانون ارتکاب جرائم به ترک را جرم نمی پندارند ، : نظر اول  - ١٠٦
ر نیاورد ، چون ایشان به این باور اند که ترک خود عدم است ، بنابرین عدم جز عدم را با

                                                      
  . ٤٣٢- ٣٣٩ص  ٧ونهاية المحتاج ج ٥٨٠-  ٤٨٧ص  ٩المغني ج  - ٢٥
  . ٢١٧ص /٤انظر الشرح الکبير للدردير ج  - ٢٦
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قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
١٩ 

 

بنابرین نمی توان حکم موجود را برمعدوم مرتب ساخت ، یعنی امکان ندارد که عدم سبب 
نتیجه ایجابی گردد ، بنابرین مسئولیت وعقاب درچنین حالتی جایگاهی ندارند ، به دلیل 

  .٢٧. انعدام رابطه سببیت میان ترک ونتیجه 
اند که قتل به وسیله امتناع مورد بسیاری از شراح قانون به این باور : نظردوم  - ١٠٧

مجازات قرار گیرد چون قتل به فعل ایجابی برابر است که ممتنع قانوناً ویا به مقتضای 
تعاقد شخصی مکلف به عمل وملزم به تدخل برای حمایت مجنی علیه وصحت وی باشد ، 

م شخصی بنابرین در صورتیکه شخص ممتنع غیر مکلف به عمل قانونی ویا به مقتضای التزا
  . بوده باشد بروی نه کدام مسئولیت ونه کدام عقاب است 

بناًء اگر کسی شخصی را به ناحق زندانی ساخت وطعام ونوشیدنی را قصدا به نیت قتل از 
وی باز داشت ، ویا اینکه مادر قصداً از غذا دادن به طفل خود ، خودداری نمود ، ویا 

د تا آنکه جان داد در تمامی این حاالت جانی اینکه پرستار مریض خودرا قصداً مداوا نکر
قاتل عمد پنداشته می شود وقتی مجنی علیه به سبب امتناع جانی زندگی خودرا از دست 

  . دهد 
اما اگر کسی غریقی را در شرف مرگ یافت ویا انسانی را یافت که آتش اورا در احاطه 

ر شرف مرگ قرار داشت خود گرفته بود ، ویا انسانی را یافت که از شدت گرسنگی د
ودرین حاالت دست کمک به وی دراز نه نمود نمی توان اورا قاتل به شمار آورد ، 
هرچند که وی قصد مرگ اورا داشته باشد ، چون قانون احسان را برمردم الزمی نمی 

   . داند 
  . موقف شریعت اسالمی در مورد فیصله شراح قانون  - ١٠٨

نظر : در مورد قتل به سبب ترک سه نظر متفاوت دارند  ٢٨قبالً یاد آور شدیم که فقهاء 
. امام ابوحنیفه این است که در صورت قتل به واسطه ترک نمی توان وی را قاتل پنداشت 

، تل به سبب ترک قتل شبه عمد استبه این نظر اند که ق)  ابویوسف ومحمد ( اما یارانش
                                                      

والجنايات في الفقه االسالمي للدکتور حسن  ٦٩٢ – ٦٩١ - ٦٩٠ص  ٥الموسوعة الجنائية ج  - ٢٧
  . ١٢١- ١٢٠ص . علي الشاذلي 

  .من هذا الکتاب  ٨٧-٨٦-٨٥راجع الفقرة رقم  - ٢٨

قضاء جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
 

 
٢٠ 

 

گرفته می تواند مثل قتل مباشر  وبه نظر جمهور که قتل به واسطه ترک مورد سوאل قرار
وقتیکه شرعاً وعرفاً متداول این باشد که لزوماً در چنین حاالتی نباید از تقدیم کمک 

  .   امتناع ورزد 
پس نظر دسته اول شراح قانون با نظر امام ابوحنیفه رحمه اهللا ، ونظر دسته دوم با رأی 

  .جمهور موافق آید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پژوهـش ونگارش 
  »ژوبل«محمدعثمان

  
  ارکان مسؤولیت ماورای تعاقدی

-٢-  
  :دفاع مشروع         

 ACKU



قضاء ارکان مسئوولیت ماورای تعاقدی
 

 
٢١ 

 

یکی ازعوامل توجیه کننده وبرطرف کننده تقصیر است که « دفاع مشروع 
  .مسؤولیت رانیز برطرف می سازد

علت تجویز دفاع مشروع تأمین امنیت جان ومال  افراد واشخاص ازطرف 
مورد حمله وهجوم دیگری قرارمی گیرد وجان  قانونگذاراست زیراهنگامی که شخصی

یامال اویادیگری در معرض آسیب  وخطرواقع می شود،طبیعی ترین تأمین ،دادن حق دفاع 
متعادل ومتناسب به شخص مورد حمله یادیگری است که بتواندازخودیاشخص موردحمله 

  .»دفع خطرنماید
ولیت های جزا ئی درنظام  های مختلف حقوقی حق دفاع مشروع نه تنهادر مسؤ

  )  ٢٩.(بلکه در ساحه مسؤولیت مدنی نیزمطرح بحث قراردارد
جان ومال  شخص ن می آید که خطر فی الحال متوجه دفاع مشروع هنگامی بمیا  
مال کسی شده باشدودفاع کننده روی اسباب معقول  ودالیل منطقی یقین  یاجان و

ویاشخص دیگرمتوجه است وتادوام نمایدکه خطرتجاوز برمال ، جان وناموس دفاع کننده 
وخطر غیر مشروع تلقی شود لهذا شخصی که . خطرادامه یافته وبازوאل آن خاتمه مییابد

و  بحکم قانون محبوس شود باتمسک به حق دفاع مشروع  نمی تواندباپولیس مقابله کند
گرفته شود،مرتکب مقصر باشد درغیرآن اگراز افراط کار دفاع مشروع بقدرضرورت

  .است
) بقره( سوره ) ١٩٤(حق دفاع مشروع شرعاًمجاز است چنانکه قرآن کریم درآیه 

یعنی هرکس  بشماتجاوز »عتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکمفمن اعتدی علیکم فا« میفرماید
  ) ٣٠.(نمودباوی مقابله بالمثل نمائید

) ٥٧(حق دفاع مشروع در قانون جزاء افغانستان نیز پذیرفته شده وبموجب ماده 
ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمی « قانون مذکور

همین قانون حق دفاع مشروع به شخص موردتهدیداجازه )  ٥٨(وطبق  حکم ماده » .شود
                                                      

  ).١٩٦(یت مدنی، ص مبانی مسؤول - ٢٩
  ).٥٩(و قانون جزاء افغانستان، ماده ) ٤٤-٣٦(دوره حقوق تعهدات، اثر قبل الذکر  صفحات  - ٣٠
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میدهد تا از استعمال وسایل الزم بمنظور دفاع ازهر عمل جرمی ایکه ضرر ویاخطرجانی 
  .خص دیگرتولید نماید،استفاده کندومالی را برای دفاع کننده ویاش

قانون جزائ افغانستان مسجل شده است حق دفاع مشروع ) ٦٠(طوریکه درماده 
  :تحت شرایط ذیل بوجودمیاید

 .دفاع دربرابر حمله وتعرض«  .١
 .دفاع متناسب باخطرتهدیدکننده باشد .٢
 .دفاع تنهاوسیله دفع خطر باشد .٣
 .دفاع همزمان باحمله مقابل باشد .٤
 .برعمل خالف قانون وغیرعادالنه باشددفاع دربرا .٥
 .»دفاع کننده عمداًسبب ایجادعمل جرمی طرف مقابل نشده باشد .٦

قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع «قانون جزاء ) ٦١(بارعایت حکم ماده         
مشروع جواز ندارد مگراینکه به منظوردفاع دربرابر یکی از اعمال آتی صورت گر فته 

  :باشد
ابر عملیکه ایجادخوف مرگ یاجراحت شدیدنماید، مشروط بر اینکه دفاع دربر - ١

  .فوت مذکور از اسباب معقول پیداشده باشد
 .دفاع  دربرابر عمل زنا، لواطت ویاتهدیدآن - ٢
 .دفاع دربرابراختطاف انسان - ٣
 .دفاع دربرابرعمل حریق عمدی - ٤
 .دفاع دربرابر عمل سرقتیکه به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد - ٥
دربـرابر عمل  دخول غیرمجاز ازطــرف شب به منزل مسکونی و یا   دفاع- ٦

 .»ملحقات آن
  :اجرای وظیفه –اجرای امرآمر مافوق  

ارتکاب عمل جرمی در « بموجب حکم ماده پنجاه وپنجم  قانون جزای افغانستان         
، جرم اثنای ایفای وظیفه ایکه ماموردولت بحکم قانون بانجام آن مکلفیت داشته باشد

  .»شمرده نمیشود
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ضمن قبول مسؤولیت متبوع ) ٧٩١(همچنان قانون مدنی افغانستان درماه        
  :دربرابرعمل تابع چنین تصریح نموده است

 مکلفیت نظارت شخصی رابعهده داشته باشد،شخصیکه بحکم قانون یاموافقه، - ١«
  .شته می شودمسؤول پنداحت نظارت خود،مانندصغیر، مجنون،ازاعمال مضره شخص ت

استخدام کننده ازضرریکه ازطرف شخص تحت استخدام وی به سبب عمل غیر  - ٢ 
مگراینکه . مجاز حین اجرای وظیفه ویابه سبب آن واقع می گردد، مسؤول پنداشته میشود

  .»قانون ویاموافقه طوردیگری تصریح نماید
ل ایفای وظیفه جرمی رادرحاالت ذیارتکاب عمل ) ٥٦(ن جزاء در ماده قانو        

  :شمرده است
درحالیکه از مامور مؤظف مطابق باحکام قانون باداشتن حسن نیت در اثنای  «  .١

ایفای وظیفه صدوریافته باشدویااینکه عقیده نمایدکه اجرای آن ازجمله صالحیت های 
 .قانونی وی است

درحالتیکه بموجب تعمیل اوامرمقامات ذیصالحی که از اطاعت اوامرآنها بحکم  .٢
انون مکلفیت داشته باشد، صدوریافته باشدویااینکه عقیده داشته باشدکه تعمیل اوامر ق

 .مقامات ذیصالح ازجمله وجایب قانونی وی است
درهردوحالت مندرج این ماده مأمورموظف مکلف است ثابت نماید که اعتقاد  .٣

عایت ناشی از اسباب معقول بوده وارتکاب آن بعدازره مشروعیت عمل جرمی وی راجع ب
اما اگر مامور بحکم قانون حق  اعتراض براوامر . احتیاط الزم  صورت گرفته است

 ١(مقامات ذیصالح رانداشته باشد به هیچ وجه از اثر ارتکاب عمل  جرمی مندرج فقرات 
 .»این ماده مجازات نمی گردد) ٢و

اموردراجرای بادرنظرداشت احکام فوق قانون جزاء وقانون مدنی به ارتباط موقف م        
کارمندمعمولی باشد وبه : وظیفه برای اینکه عامل ازاحکام اباحت مستفیدشده بتواندباید

نخست اینکه به : الزم االتباع بودن امر آمرمعتقد باشدو درنهایت باید دو امر راثابت نماید
ی مشروع  بود ن امری که آنرا اجراء می کنداعتقادداشته باشد ودوم اینکه  در مقام اجرا

  .امر ، رعایت احتیاط رانموده وپس ازبررسی ودقت ، آنراایفاء کند
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آنچه در باره اطاعت امر آمر گفته شد درمورداطاعت از اوامرقانون نیز صدق می         
کافی است که کارمندمعمولی از روی حسن نیت وبراساس دالیل معقول « نماید بنابران

باشدکه عمل اودر راستای اجرای حکم قانون آنهم پس ازبررسی ودقت،اعتقاد پیدا کرده 
ودرچوکات تخصص اوست تااقدام اوعملی مشروع تلقی شود، زیرا این رفتارمنطبق 

  ) ٣١.(» بررفتار متعارف یک فرد عادی است
  :حالت اضطرار

 اضطرار حالتی است که در اوضاع و شرایط خاص بنابرشدت احتیاج و ناگزیری ،        
  .مباح میگرداندامر محظور وممنوع را

 )تبیح المحضوراتالضرورات (نین حالت بارعایت قاعده فقهیوانددرچشخص مضطرمیت   
درصورتیکه فعل ارتکابیه متضمن اتالف مال غیر باشد،  . ،مرتکب عمل ممنوع گردد

  )٣٢.( بایست بعدازرفع حالت ، جبران نماید
  ):قوه تمییز( ادراک: رکن معنوی 

برای اینکه تقصیر . شد تقصیر دارای دورکن مادی ومعنویست همانگونه که توضیح       
بلکه  الزم است  تاهمزمان بآن رکن معنوی  یدتنها رکن مادی کفایت نمی کند ،بمیان آ

که عبارت از ادراک وقوه تمییز عامل ضرر می باشد، نیز تحقق پذیرد،زیرا بدون  تمییز، 
دی که مصاب به اختالل حواس مسؤولیتی وجود ندارد،کودک غیرممیز،مجنون،وافرا

کامل اند، غیررشدی که به عوامل عارضی مانندمستی ،وبیماری دچار اند، افرادی که به 
خواب مقناطیسی رفته اندوکسیکه به بیماری خواب دچار میباشند، همگی به دلیل اینکه 

  )٣٣ .(ازروی شعور کارهای خودراانجام داده نمیتوانند،تقصیر بایشان نسبت داده نمیشود
برای اینکه  شخص عامل ضرر مجبور به جبران ضرروارده گردد، الزم است تا         

  .یاد میشود»  تیوری تقصیر«متضرر تقصیر او رادر محکمه ثابت نماید واین نظریه بنام 
                                                      

 ٧٨٧(،  قانون مدنی افغانستان مواد)  ٤٦( دوره حقوق تعهدات ، اثر قبلی ، جلد دوم ،  صفحه - ٣١
  ).٥٦و ٥٥(قانون جزاء افغانستان مواد). ٧٩١و

  ).٤٤(لة االحکام ، جلد اول ، ص دررالحکام، شرح مج - ٣٢
  ).٥٠(دوره حقوق تعهدات ، اثر قبلی ، جلددوم ،ص  - ٣٣
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مل به مشکالت ازانجائیکه تیوری تقصیر بار اثبات رابعهده متضرر می گذارد،  درع        
دراثر تحوالت سریع )١٩(،این مشکالت بعد ازنیمه دوم قرنزیاد مواجه گردید

بفزونی نهاد، چنانکه درعصر اقتصادی،توسعه و انکشاف ماشینیزم ، تکنالوزی وصنایع رو 
کارگران که با ماشین آالت سروکاردارند، درصورتیکه باثر تصادمات تخنیکی حا ضر

ناممکن است زیرا اکثر متضررگردند، دربسامواقع اثبات ضرر برای شان مشکل بلکه 
تصادمات ناشی از عوارض تخنیکی بوده وبطور واضح وروشن  بکسی منسوب نمی گردد 
وحتی اگر قصور موجودهم باشد کارگران از لحاظ فهم تخنیکی وفنی علتی راکه باعث 

بنابران دراثر این مشکالت عملی ، . وقوع حادثه شده است  نمی توا نند باثبات برسانند
کفا یت تیوری تقصیر ، تمایل بعضی ازحقوق دانان برین شد تا عوض تیوری ضعف وعدم 

یاتیوری خطر یاد ) Risque(تقصیر ، تیوری دیگری بوجودآیدکه بنام تیوری ریسک 
  )٣٤.( میشود

  :تیوری ریسک -مبحث سوم 
تیوری ریسک جاگزین تیوری تقصیر گردید  این تیوری برعکس  ١٩در اواخر قرن         
قصیر که درآن مسؤولیت بشکل سوبجکتیف درنظر گرفته میشد، مسؤولیت تیوری ت

  .رابطور آبجکتیف مد نظر می گیرد
زیرا » ضرروجبران زیان وارده استواراست نه براندیشه تقصیر« این مسؤولیت برپایه        

ارت های آن نیز هرکس که ازایجاد دستگاه های خطرساز نفع می برد باید ازعهده خس«
 دموا،نب دانشمندان حقوق ابراز شده استهمین نظریه که ازجابراساس .»بر آید

یوری ریسک  راتنظیم ومسؤولیت قانون مدنی کشور فرانسه  ت)  ١٣٨٤(و ) ١٣٨٢(
  .متبوع را دربرابر ضرری که  ازتابع  سر می زند مسجل نموده است 

ین ضرر به فعالیتی بموجب تیوری ریسک کافی است که ضرر مادتاً واقع  گردد وا        
  .که از جانب شخص براه انداخته شده است ارتباط داشته باشد

                                                      
  .همان منبع  ،  همان صفحه  - ٣٤
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تیوری ریسک دارای محاسن ومعایبی می باشد که ازسوی طرفدارا ن شان به         
  :ترتیب ذیل ابراز شده است

طرفداران تیوری ریسک برای برتر جلوه دادن تیوری مذکور چنین استدالل  –الف         
  :اندنموده 

اده بوده مشکل اثبات تقصیر دران تیوری ریسک یک تیوری س:  ه بودنازحیث ساد - ١
  .وجودندارد

کسیکه یک فعا لیت رابراه می اندازد وازان نفع می گیرد، : ازحیث منطقی بودن - ٢
چنا نکه قاعده فقهی . طبیعی ومنطقی است که بایدضرر وارده ناشی ازان راجبرا ن نماید 

یعنی ان من ینال نفع شییء یتحمل .الغرم بالغنم : ( لب می باشدذیل نیز مؤید این مط
کسیکه ازچیزی منفعت می گیرد، باید غرامت . یعنی غرامت دربرابر غنیمت است) ضرره 

 .     آنرا بپردازد وضررآنراتحمل نماید
چون درتیوری ریسک موجودیت تقصیر  وبار اثبات آن :اجتماعیازنظر مفیدیت  - ٣

ه نشده لذا هرگاه کارگری ازاثرتصادم تخنیکی یک فابریکه متضرر بدوش متضرر گذاشت
مالک فابریکه آن گردد، موجودیت تقصیر وبار اثبات بدوش وی گذاشته نمیشود بلکه 

این روش مفیدیت اجتماعی داشته افراد جامعه رامحتاط بار می آورد تادر راجبران می کند،
 .درفتارو کردار شان احتیاط الزم رارعایت نماین

  :طرفداران تیوری تقصیر ومخالفین تیوری ریسک دالیل ذیل را ارائه میدهند –ب         
برعکس ادعای طرفداران تیوری ریسک این تیوری ساده نمی باشد، زیرا گرچه  - ١

. پروبلم اثبات تقصیر وجود ندارد اما اثبات ر ابطه علیت درا ن ضروری دا نسته میشود
که ضرروارده ناشی از فعالیت براه انداخته شده شخص معین یعنی متضرر باید ثابت کند

  . می باشد، درحالیکه رابطه علیت بذات خود یک موضوع مغلق وپیچیده  می باشد
چون تیوری ریسک مسؤولیت بدون تقصیر راقبول  می نماید، تطبیق آن  فعالیت های  - ٢

اینکه مباداتوسط مفید ومثمر اشخاص رابه رکودمواجه می سازد زیراهرکس از ترس 
فعالیت وی ضرری عاید گردد ووی  به جبرا ن آن مکلف ساخته شود، دست به اجرای 

  .همچو فعا لیت ها نمی زند
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تیوری ریسک که مسؤولیت بدون تقصیر راقبول می کند، دروا قع ازجنبه ء اخالقی  - ٣
نسته  زیرا از نظر اخالقی یک شخص زمانی مسؤول دا. مسؤولیت مدنی  انکار می کند
ودرینصورت شخص مقصر در وجدان وضمیمر خویش .  می شودکه دارای تقصیر باشد

لذاتطبیق مؤیده  باالیش مفیدواقع گردیده ووی ازان . خودرا مقصر ومسؤول می داند
انتباه وعبرت مثبت ومفید می گیرد ود ر آینده کوشش می نماید تاهمچو تقصیری از وی 

ن تقصیر شخص نه تنها ازتطبیق مؤیده  انتباه مثبت درحالیکه درمسؤولیت بدو. سرنزند
عالوتاً مسؤولیت . نمی گیرد بلکه روحیه انتقام گیری در وی ایجاد وتقویه خواهد شد
  .بدون تقصیر احساسات وکرامت انسانی ویرانیزجریحه دار می سازد

بادرنظرداشت مشاجرات فوق تیوری سومی به وجود آمدکه بنام تیوری مختلط یاد   
  .یشودم

  :تیوری مختلط -مبحث چهارم 
به اساس تیوری مختلط برای تثبیت مسؤولیت مدنی ،  گاهی به تیوری تقصیر وزمانی      

طور مثال درمورد مسؤولیت ناشی ازفعل شخص ، . هم  به تیوری ریسک اتکاء میشود
طبق تیوری تقصیر عمل میشود یعنی موجودیت تقصیر عامل ضرر وثبوت آن توسط شخص 

ودرمورد مسؤولیت مدنی ناشی از مالکیت وا ستعمال اشیاء . تضرر یک امر حتمی استم
مانند خساره ایکه ازاثرتصادما ت کار وماشین آالت به شخص وارد می گردد، تیوری 

  ).   ٣٥.(ریسک و مسؤولیت بدون تقصیر قابل قبول می باشد
  :نظریه تضمین حق: مبحث پنجم

رکس حق دارد درجامعه سالم ودرامنیت زندگی ه« به اساس این تیوری         
کندوازاموאل خود استفاده نماید وهمه وظیفه دارندکه به این حقوق احترام بگذارند وقانون 

                                                      
تالیف دوکتور  –جلد دوم ) مسؤولیت مدنی –ضمان قهری : منابع تعهد( دوره حقوق تعهدات    - ٣٥

 –انتشارات دانشگاه قم . یا سیدمهدی  دا دمرزی و حسین دا نش ک: عبدالرزاق سنهوری ، ترجمه
ومجموعه قواعد ) ١٣٨(،حقوق وجایب ، اثر قبل الذکر  ص ). ٣١-٢١(ش صفحا ت  ١٣٨٤

  ).٨٧(ماده ) ٤٨(ومسایل فقهی مجلةاالحکام ، جلد اول ، ص
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وضمانت اجرای این حمایت این است که اگر حقی ازبین . نیزازین حقوق حمایت می کند
  .»برودبایدبوسیله عامل آن جبران شود

باط این نظر مطرح شده، این است که هرگاه عامل نیز در اجرای سوالی که به ارت        
حق خود قرار داشته باشد ودرنتیجه اعمال حق خودمرتکب ضررشود راه حل تزاحم این 

  حقوق چیست؟
  :بمنظور حل معضله فوق راه حل ذیل مدنظر گرفته شده است

، ضمان آور برخی از حقوق وجود دارند که اعمال آن هابرای صاحب حق . ١        
نمی باشد،زیرا اگر ضمان درمورداجرای آن قبول شود، وجودضمان به معنی نفی حقوق 

حق رقابت های تجارتی ، حق انتقادادبی ،علمی وهنری وحق اعتصاب « وامتیاز است مانند
  .»کارگران
درصورتی پیش « به تحلیل حقوق دانان  مسؤولیت مدنی دراجرای این حقوق         

  .کرده باشد) تقصیر(احب حق در اجرای آن هامیآید که ص
بخش دیگری ازحقوق نیز قراردارند که ضرررساندن به آنها حتی به بهانه . ٢         

حق حیات،حق  تمامیت جسمی « باشد ازجمله این حقوقاجرای حق خودمباح ومجازنمی 
لیت های قانون حمایت این حقوق رادرقبال فعا« را می توان نام بردکه »وحق مالکیت

  .»دیگران تضمین کرده است
، ازنتایج حادثه ایکه بارآمده است »  چه باتقصیر ویابدون تقصیر« بنابران هرکس         

  ) ٣٦.(مسؤول می باشد
  :رابطه علیت یاسببیت میان ضرر وتقصیر  –قسمت  سوم       

  .رابطه سببیت رکن سوم از ارکان مسؤولیت را تشکیل میدهد        
ارتباط مستقیمی  بین خطای « مفهوم رابطه سببیت این است که میان تقصیر وضرر        

  )٣٧.( »ارتکابی، شخص مسؤول وضرروارده به متضرر وجودداشته باشد
                                                      

  ).٤٨(، ص  ١٣٨٨میزان ، چاپ اول ، بنیادحقوقی نشر : هرانت( دوکتور حمید بهرامی ،احمدی  - ٣٦
  ).١٠٨(عهدات ، اثر قبلی ، ج دوم ، ص دوره حقوق ت - ٣٧
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برای تحقق مسؤولیت مدنی ماورای تعاقدی درپهلوی ایجاد ضرر وموجودیت         
: بطورمثال. ودداشته باشدتقصیر ، الزم است تابین ضرر وفعل رابطه علیت مستقیم وج

درین . ن اصابت می نمایدکار فیرمی نماید امامرمی اوبه جان یک انساشخصی باالی ش
  :مثال دوفرضیه موجوداست

شخص در اثر فیر مرمی شکاری بالفاصله حیات خودراازدست میدهد، : فرضیه اول        
یرمرمی به جانب ف(وفعل شکاری ) ازبین رفتن حیات شخص( درینصورت چون بین ضرر 

رابطه علیت مستقیم وجود دارد لهذا موصوف عال وه برمسؤولیت جزائی ازنظر مدنی ) او
  .نیز مسؤول جبران ضرر می باشد

شخص در اثر فیر متذکره مجروح وبه شفاخانه انتقال می یابد مگردر :فرضیه دوم         
طه علیت مستقیم بین مرگ شفاخانه بنابر بی احتیاطی پرستار وفات می کند، درینجا راب

مسؤول قتل نبوده بلکه ) صیاد(شخص وفیر مرمی شکاری وجودندارد، بناًء شکارکننده
اثر بی ه میشود، وچون شخص حیات خود را ازمسؤول واردنمودن جراحت پنداشت

  ) ٣٨.(احتیاطی پرستار ازدست داده است بنابران پرستار  مسؤول وفات اودانسته میشود
. ببیت رکنی از ارکان مسؤولیت ومستقل از رکن خطاء محسوب میشودرابطه س        
در مواردیکه  رابطه سببیت وجودداردولی خطاء وجودندارد، مثالًشخصی باعث «زیرا

)  تیوری خطر(ضرر به دیگری می شودبدون آنکه عمل وی تقصیربشمارآید، بااینحال مطابق
ودداشته باشدولی رابطه سببیت همچنین ممکن است تقصیر وج. اومسؤول شناخته میشود

مثالً شخصی بطور غیرمجاز اقدام به رانندگی می کند ودراثر تقصیرعابر با . در کارنباشد
مصدوم (است وضرر که ) رانندگی بدون مجوز( اوبرخورد می کند،درین جاتقصیر که 

میباشدوجودداردولی سبب ورود ضرر، مصدوم است که  سبب اجنبی بشمار ) شدن عابر
                                                      

  :حقوق وجایب  منبع  سابق  ، مستند به منبع ذیل - ٣٨
Jean CARBONNIER . Droit Civil .tom ١١ ( Paris: Prosses 

Universitaires .١٩٦٤ ) P ٣٩٣ ctss.  
  
.  
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این مثال حالت خطاء را  تشکیل می دهد که رابطه سببیت دران » آیدنه تقصیر رانندهمی 
  )٣٩.( وجودندارد

  رابطه علیت یاسببیت وفقدان انعدام
هرگاه تقصیر به اثر اسباب خارج ازاراده شخص ودرنتیجه عوامل دیگر بمیان 

عل مضرر همچنان درحالیکه ف.آمده باشد، رابطه علیت  درمورد وی منعدم می گردد
توسط چند نفرانجام یافته و اسباب مختلف  ومتعد د  برای تکوین آن موجود باشد، 

  .درینصورت سبب مؤثرمدنظرگرفته میشود 
  .اینک هریک  از موضوعات فوق بطورجداگانه موردمطالعه قرار میگیرد

  :انعدام سببیت به دلیل اسباب خارجی: مطلب اول
هرگاه شخص ثابت نمایدکه « : قررمیداردقانون مدنی افغانستان م) ٧٨٣(ماده

ضرر عایده ناشی ازسبب خارجی بدون مداخله  وی یااز حادثه غیر مترقبه یاناشی ازاسباب 
مجبره بوده یابه سبب خطای شخص متضرر یاازغیر نشأت کرده است ،بضمان مکلف 

  .»نمی گردد مگر اینکه قانون یا موافقه طرفین بخالف آن حکم نماید
  :درمتن ماده فوق عبارت است از  سبب خارجی

  .حادثه غیر مترقبه یااسباب مجبره - 
 .خطای شخص متضرر - 
 .فعل شخص ثالث - 

حادثه غیر مترقبه  اسباب مجبره که در اصطالح دیگر به آن قوه  - الف                
 Cause(قاهره یافورس ماژور وحادثه ناگهانی میگویند از مصادیق سبب خارجی 

etranggere (رون از اختیار شخص وبی)Non imputable  (می باشد.  
است که غیر قابل پیش بینی  حادثه غیر مترقبه واسباب مجبره اینشرط تحقق           

ادثه غیر مترقبه شناخته نمی حپیش بینی ولواحتراز ناپذیر باشد،زیرا حادثه قابل .باشد
قابل پیش بینی  بوده  مزید برآن باید توسط آگاهترین وهوشیار ترین مردم غیر.شود

  .بایدمطلق باشد نه نسبی
                                                      

  ).١٠٩(دوره حقوق تعهدات ، اثر قبلی ،  ج دوم ، ص - ٣٩
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بنابران  درصورتیکه حادثه غیر مترقبه واسباب مجبره یگانه سبب ضرر باشد، رابطه         
  .سببیت منعدم می گرددومسؤولیت بوجود نمیآید

ه غیر مین ترتیب متعاقدین می توانندتوافــق نمایندکه اسباب مجبره وحادثه به        
بین نبرد ویاتوافق کنندکه در حالت اعتصاب یاجنگ ، مدیون ، وجیبه مدیون راازمترقبه 

  ).٤٠.(ازتعهدش بری نگردد
هرگاه درایجاد ضرروارده تقصیر یاخطاء ازجانب :  تقصیر یاخطای متضرر –ب          

متضرر باشد، درینصورت اصالً موضوع مسؤولیت ماورای تعاقدی مطرح نمیباشد 
  .ورود ضرر برایش شده است زیرامتضررخودباعث

درصورتیکه خطا ویاتقصیرهمزمان توسط هردوجانب مفروض باشد وهریک         
ازدوتقصیر یاخطادر ایجاد ضرر مؤثر باشد، درین حال موضوع قابل بحث است باین معنی 

  .که دیده شودمسؤولیت ازکدام جانب است
تقصیری که تحت الشعاع  اگریکی ازدوتقصیردر تقصیردیگری مستغرق گردد،        

بنابرین اگرتقصیر عامل ، تقصیر متضرر راتحت . واقع شده است، فاقد اثر می باشد 
پوشش قرار دهد مسؤولیت عامل کامل بوده وتقصیر متضرر  ازمیزان آن نمی کاهد وهر 
گاه تقصیر متضرر تقصیر عامل رادرخودمستغرق سازد مسؤولیت عامل به دلیل ازبین رفتن 

  .سببیت برطرف میگرددرابطه 
هرگاه ه  یکی از دوتقصیر ، تقصیر دیگر رادرخودمستغرق نسازدبلکه هردو در         

: ایجاد ضرر از استقالل کامل برخوردار باشد، برای ضرر دوسبب مطرح میشود
. یاد میشود)  Faute commune(تقصیرعامل وتقصیر متضرر که بنام تقصیر مشترک 

هرگاه « :قانون مدنی حکم ذیل رامسجل نموده است) ٧٨٢(درچنین حالت ماده 
متضررنسبت خطای خوددرایجاد ویاتزئید ضرر عایده اشتراک داشته باشد، محکمه 

  .»میتواندمقدار جبران خساره راتقلیل داده یااصالً بآن حکم ننماید
هرگاه ضرر وارده مستند به فعل شخص ثالث باشد و فعل : فعل شخص ثالث - ج        

کور یگانه سبب وقوع ضرر  راتشکیل دهدواین فعل  خطاء بشمار آیدتنهاشخص  ثالث مذ
                                                      

  ).١١٦-١١١(بلی ، ج دوم ، صفحات دوره حقوق تعهدات ، اثرق - ٤٠
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مسؤول است واگر خطاء محسوب نگردد، قیود حادثه غیرمترقبه  واسباب مجبره در 
  .زمینه قابل تطبیق است وهیچ کس مسؤول دانسته نمی شود

ودر بحث مذکور می باشد )  تیوری خطر( مسؤولیت ناشی ازفعل ثالث تابــع         
  ) ٤١.(توضیح شده است

  فقدان رابطه سببیت بدلیل غیر مؤثر  -مطلب دوم
  :ویاغیرمستقیم بودن سبب

 باشد ب مختلف ومتعدد موجودهرگاه درایجادضرر اسبا:سبب مؤثر –الف                 
) fortuites(واسباب عارضی یامعمولی )adequates(افتدتابین اسباب مؤثرالزم می 
زیراتنهاسبب مؤثر عادتاً بعنوان متعارف در ایجادضررشناخته  .صورت گیرد تفکیک
  .میشود
 درمثال بی مباالتی مالک موتر در مراقبت ازآن ودر نتیجه به سرقت آن وبرخورد        
با عابر در اثرداشتن سرعت زیاد درست است که دوسبب یعنی خطای مالک سابق 

، ولی خطای سارق در رانندگی  باسرعت وخطای سارق در ایجادضرر دخالت دارد
غیرمجازاست که سبب متعارف درایجادضرر شناخته می شودوکوتاهی مالک موتــر در 

  .حفاظت آن طورمعمول به چنین ضرری منجر نمی شود
بنابرین خطای سارق به عنوان خطای مؤثر وخطای مالک به عنوان خطای عارضی         

  ). ٤٢.(رروارده می باشدشناخته شده وتنهاسارق مسؤول ض
تقصیری است ) normal( ضررمستقیم، نتیجه طبیعی : ضرر غیر مستقیم –ب         

که شخص آنرا مرتکب شده است وزمانی ضرر ،نتیجه طبیعی تقصیر بشمار می آید که 
بنابران اگر کسی به دیگری . دائن نتواند بابذل تالش معقول از بروز آن جلوگیری کند

سازد، ضرر مستقیمی که ازین جراحت پدید می آیدمتوجه خارج است ولی جراحتی وارد 
                                                      

و قانون مدنی افغانستان، ماده )  ١٢٥( دوره حقوق تعهدات، همان اثر ، جلد دوم ، صفحه - ٤١
)٧٨٢.(  

  ).١٣٣(همان منبع ، صفحه  -  ٤٢
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ضرر غیرمستقیمی که در اثر کوتاهی مجروح درمعالجه خودبه بار می آید ، برعهده 
  ).٤٣.( متضرر است

حکم نموده )  ٧٧٩(قانون مدنی افغانستان نیزضرر مستقیم راپذیر فته وطی ماده         
ه رابه تناسب ضررعایده تعیین می نماید، مشروط بر محکمه جبرن خسار« : است که

  )٤٤.( »اینکه ضرر مذکور مستقیماً ازفعل مضرنشأت کرده باشد
 :مآخذ، منابع ومنقول عنه 

نشر بنیادحقوقی میزان، چاپ : تهران. مسؤولیت مدنی.احمدی ،دوکتورحمیدبهرامی .١
 .ش  ١٣٨٨اول، 
، انتشارات مکتبة  ٤، جلد )  امشرح مجلة االحک(  دررالحکام. افندی ، علی حیدر .٢

 .کویته ،  سال طبع ذکر نیست  -العربیه ، کانسی رود
، جلدششم ، ) جلدی١١دوره ( .الفقه االسالمی وادلته.  الزحیلی ، دوکتور وهبه .  .٣

 .ق ١٤٢٧نشر احسان ، : تهران
ضمان : منابع تعهد(حقوق تعهداتدوره . دادمرزی ، سیدمهدی  وحسین دانش کیا .٤

متن ترجمه (تألیف دوکتور عبدالرزاق سنهوری،   - جلد دوم ) مسؤولیت مدنی  -قهری
 .ش  ١٣٨٤، انتشارات دانشگاه قم ،  طبع اول ،)شده به دری

انتشارات مطبعه پوهنتون کابل ، : ،کابل» حقوق وجایب« .دانش ، دوکتورحفیظ اهللا  .٥
 .ش  ١٣٦٥، ) طبع گستتنری(
، انتشارات سایل فقهی مجلة االحکام العدلیهمجموعه قواعد وم. ژوبل ، محمد عثمان .٦

 .ش ١٣٨١طبع اول ،مطبعه بهیر،:  ستره محکمه ، کابل
) ٣٥٣(مطبعه دولتی ، شماره : کابل. رسمی  ،  جریده»قانون جزاء «وزارت عدلیه ،  .٧
 .١٣٥٣اسد  ٣١، 
مطبعه دولتی ) ٣٥٣(شماره : کابل رسمی جریده ،» قانون مدنی « یه وزارت عدل .٨
 .ش ١٣٥٣،

                                                      
  ).١٣٧-١٣٦(همان منبع ،  صفحات  - ٤٣
  ).٧٧٩(قانون مدنی افغانستان ، ماده   - ٤٤
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انتشارات قدیمی کتب خانه ، آرام , تنسیق. المجلة االحکام العدلیه. هواوینی ، نجیب  .٩
 .باغ ، کراچی
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  :نظام قضائي جمهوري اندونيزيا 
رنفوس ترين كشور اسالمي ، داراي نظام جمهوري رياستي جمهوري اندونيزيا به عنوان پ

بوده ،  اين كه درآن تفكيك قوأ رعايت گرديده ورئيس جمهور همزمان رئيس قوة اجرائيه 
  . ، قوه قضائيه بوده كه دررأس آن ستره محكمه قرار دارد  اءمي باشد ، كه يكي از قو

جع قضائي صالحيت رسيدگي به ستره محكمه جمهوري اندونيزيا به عنوان عاليترين مر
قضاياي كه طبق قانون درحدود صالحيت اين محكمه قرار دارد ،پرداخته ودركنار آن 

  . ستره محكمه با تصاميم نهائي اش به ايجاد رويه قضائي مي پردازد
محاكم عالي كه درسطح واليات وبعداً محاكم حكمه ،ازلحاظ سلسله مراتب بعداز ستره م

  . محاكم ابتدائيه قراردارنداستيناف ودرنهايت 
ازلحاظ تشكيل وصالحيت محاكم درجمهوري اندونيزيا به محاكم تجارتي ، مدني وجزائي 

  .منقسم گرديده كه هريك در درحدود احكام قانون به اعمال صالحيت مي پردازند 
ناگفته نبايد گذاشت كه دركنار محاكم فوق الذكر محاكم اداري كه به دعوي اداري 

  . تخطي هاي اداري درمورد شخصيت حقيقي وحكمي مي پردازند  ناشي از
) ٢٤(همچنان درجمهوري اندونيزيا محكمه مستقل قانون اساسي نيز درمطابقت به اصل 

اين محكمه نه عضو داشته كه سه عضو آن ازطرف . قانون اساسي  آن كشور وجود دارد 
يگر آن از سوي ستره رئيس جمهور ، سه عضو ديگر آن ازطرف پارلمان وسه عضو د

محكمه اندونيزيا انتخاب مي گردند ، قضات اين محكمه مستقل بوده وصرف به رئيس 
وظايف عمدة محكمه قانون درمطابقت به . جمهور وولسي اندونيزيا مسئوول مي باشند 

  : حكم قانون اساسي عبارتند از 
  . حل وفصل دعاوي انتخاباتي  - 
 . ر قوانين ومقررات تفسير ومطابقت قانون اساسي با ساي - 

  نظام قضائي اردن
درآن  ١٩٥٢اردن كشوريست بانظام شاهي مشروطه كه به اساس قانون اساسي سال 

  . رعايت گرديده است ) قوة مقننه ، قوأ اجرائيه  وقوة قضائيه (تفكيك قوأ 
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ي قوة قضائيه دولت شاهي اردن يكي از قوة متشكله دولت درمطابقت به قانون اساس
طابقت قانون اساسي اين كشوراين قوة مستقل بوده ودراجراأت خود مستقل درم. است

مطابق قانون اساسي اردن محاكم دراين كشور به سه دسته اصلي ذيل تقسيم . مي باشد 
  : گرديده اند 

  . محاكم عادي  –الف 
  . محاكم مذهبي  - ب
  . محاكم اختصاصي  –ج 

ر داشته ووظيفه تفسير قانون اساسي به دررأس قوة قضائيه ، ستره محكمه اين كشور قرا
. قانون اساسي اين كشور تشكيل مي گردد ) ٥٧(عهده اين مرجع بوده كه براساس اصل 

اين محكمه به تقاضاي هيأت وزيران يا بااكثريت مطلق : (( اين اصل چنين مشعر است 
سيري آراي هريك از دومجلس ، مقررات قانون اساسي را تفسير خواهد كرد ، چنين تف

  . )) از زمان انتشار درجريدة رسمي ، قابل عمل خواهد بود 
همچنان ازجمله صالحيت ها ، صالحيت دومي ستره محكمه موضوع فرجام خواهي مي 

  . باشد 
، ور به سه دسته ذيل تقسيم مي گرددطوريكه قبالً نيز متذكر گرديديم ، محاكم دراين كش

  :  كه اينك به معرفي مختصر هريك مي پردازيم
I.  درمطابقت به قانون ، محاكم عادي صالحيت رسيدگي به تمام : محاكم عادي

 . دعاوي جزائي ومدني درتمام قلمروكشور مي باشد 
  : محاكم عادي مشتمل است بر 

اين محاكم درحدود صالحيت شان مطابق به احكام قانون است  -:محاكم بخش  –الف 
  . كم مينمايند دعاوي جزائي ومدني را بررسي نموده واصدار ح

اين محاكم داراي صالحيت هاي رسيدگي ابتدائي وهم داراي - :محاكم ولسوالي ها  - ب
محاكم ولسوالي درصورت رسيدگي ابتدائي ، . صالحيت رسيدگي تحقيقي مي باشند 

اين محاكم ازيك ، دويا سه قاضي به . داراي صالحيت  درامور مدني وجزاي مي باشد 
محاكم ولسوالي درصورت .مشخص شده است،تشكيل ميگردد ه اي كه توسط قانون گون

  . رسيدگي تحقيقي ، تحقيق عليه آراي محاكم  بخش را مورد رسيدگي قرار ميدهند 
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  : اين محاكم عبارتند از  - :محاكم تحقيقي  - ج
  . محاكم ولسوالي آنطوريكه درفوق ذكر شد ، محاكم تحقيقي نيز مي باشند  - 
  . ن اجراأت مينمايند يك محكمه تحقيقي درعما - 

II.  به اساس قانون اساسي اردن ، محاكم مذهبي بدودسته ذيل  - :محاكم مذهبي
 : تقسيم ميگردد 

اين محاكم دراجراأت شان مطابق قواينن شرعي عمل  -:محاكم شريعت  –الف 
  . مينمائيد صالحيت هاي اين محاكم قرار ذيل است 

  . امورمربوطه به احوאل الشخصيه مسلمين - 
 . يل مربوط به امور ديت مسا- 
 . مسايل مربوط به اوقاف - 

اين محاكم براي پيروان ساير اديان درامور  - :ساير محاكم مذاهب ديگر - :ب 
  . مربوط به احوאل الشخصيه واوقاف شان داراي صالحيت قانوني مي باشند 

     .III اين محاكم درامور ذيل درمطابقت به قانون داراي  - : محاكم اختصاصي
  . الحيت مي باشندص

  . محاكم نظامي - 
 . محاكم پوليس - 
 شورا هاي نظامي - 
 . محاكم عرفي - 
 . محاكم قبيلوي - 
 . محاكم مالياتي - 
 . محاكم امور زمين داري - 
 . محاكم مختلف اداري - 
  : مآخذ 

١- Basic Reading and References, Information about 
Indonesia, INFREL, January ٢٠N.  
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٢- The ١٩٤٩ Constriction of the Republic of Indonesia.           
اصغري ، فخرالدين ، سيستم هاي حقوقي كشور هاي اسـالمي ، جلـد اول ، مركـز    

  .  ١٣٨٣مطالعات وتحقيقات اسالمي ، 
  . قانون اساسي دولت شاهي اردن  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

  قضاوتپال حضرت ل حسامی 
  
  

  خ ملیافغان  قانون جووونکی شی
  :سریزه 
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هره واندی باید ووایو چی په کلی توه  د افغانستان په تاریخی ژوندانه کی د قانون له 
او مقرراتو او بشری حقوقو د تعین ، تثبیت ، تامین او تضمین منابع په لورو برخـوکی  

  .کیدای شی  عهمطال
  )تعاملی قبایلی حقوق ( افغانی عنعنه  - ١
  .اسالمی احکام - ٢
 . وضعی قوانین - ٣
 .نیوאل قوانین  - ٤

مون په دی ینه کی لومی د افغانی عنعنی په متن کی تعاملی قبایلی حقوق او همدارنه 
ؤ ) Law-gever(اسالمی احکام او بیا د شیخ ملی په هکله چی افغان قانون جووونکی 
  .د ده د دفترپه راکی د مکو دویش په اوند خپله ینه پرمخ وو

  لومی پرکی
  ی قبایلی او اسالمی احکامتعامل

زمون ران هیواد افغانستان د لرغونی تاریخ درلودونکی دی ، کلی چی افغـانی ولنـه   
تشکیل شوی نو دهغی ولنی د اقتصادی ، فرهنی او ولنیزژوندانه له سطحی سره موازی 
حقوقی مناسبات او تعاملی حقوق دعنعنوی مقرراتو په یررامن ته شـوی او اجتمـاعی   

  .یکی یی تنظیم کی دی ا
مون دا د قانونزاری سابقه او مخینه له دری نیمو لورو زروکلونو پخوانه رایالی او 

  .راپیلو الی شو 
په لرغونی آریایی ولنه کی دوه جرود سبها او سمیتی په نومونو شتون درلود ، چی سبها  

ی  وه او دا ولـس د  په کلی کی جویده او سمیتی له قومی مشرانو خه تشـکیل شـو  
  .برخلیک اکلو په سطحه به یی پریکی کولی 

اکل کیدل ، دا  مرکو له پاره مقررات او قوانین داو  یددی جر اکیولسی تجربو په ر
مقررات ممکن او عملی ؤ د نویو تجربو په راکی  بدلون پکی راته او بیا دا تجربـی پـه   

یدلی او د ولنی نظم پـری والو، دا قـوانین   شفاهی به له یوه نسل نه بل نسل ته لی د
لیکلی نه ؤ خوعملی ؤ دا قوانین او مقررات زرونه کاله په ولنه کی تجربه شوی ؤ متن 
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یی د ولنی له متن خه راوتلی ؤ ،نوکه تراوسه راپاتی شول او مونیی د افغانی عنعنی یا 
  .تعاملی قبایلی حقوقو په نامه پیژنو 

د ویدا د لومنی کتاب اوپه تیره بیا د اویستاله کتاب نه الس ته راغلی  کوم معلومات چی 
دهغه وخت د خلکو مدنی ، فکری اوفرهنی وضعه په دی منطقه کی پـه ـه توـه    
روانوی ، دا ویستا له مخی آریاییان له پوونده ری ، مالداری او کوالی له ژونـد نـه   

کارونه یی جو ل او د خپل اقتصادی او اجتماعی ژونـد  مدنیت ته ورسیدل ، کلی او
نوی مرحله یی پیل که او لومنی دولتی سازمان چی موسسی او بنس ایودونکی یـی  

او مرکزیی د باختر په بلخ کی واقع ؤ من ته راوو ، دغه سازمان دهغو پاچاهانو په ) یما(
ود ، اداره کیـده او  واسطه چی د اویستا په تعبیر پلرونواونیکونو یی درب النوع مقام درل

دنظم اوعدل ساتونکی ل کیدل او همدارنه په دی وخت کی دنوروارباب االنواعوپـه  
یا سروش په نامه رب النوع چی دقانون ، اطاعـت اوفرمـانبرداری   ) سروشه ( قطارکی د

  .فرشته ل کیده ، لمانل کیدله 
، ه انتخابی توه واکل شوشو او پپه دی باره کی چی پاچاته نه درب النوع مقام ورک

ان ته وغوت او ورته یـی  ) کلی یما( داویستا دا قصه ده چی ویل کیی  چی هرمزد
  ) .زما قوانین په خلکوکی تبلیغ که ( وویل چی 

یی بلل اوله کـورنی نـه   ) ریشیان ( په ویدی عصرکی یوشمیر خلکو ته چی حکیمان یا  
کل شوی ؤ دوی نه یوازی نظیمول خاص ای ورنیولی تر پاچاهی پوری ول کارونه یی ت

ملی او نژادی مسایلو کی یـی پـوره   شاعران ؤ،بلکی په قومی،ولنیز، مذهبی ،سیاسی ،
معلومات درلودل ، دوی چی په اصل کی روحانیون  او دینی عالمان وو په دی عصـرکی  

، مر پـه   یی دعناصر و دلماننی معتقدات من ته راول او و رب النوعه یی لمانل
اجتماعی لحاظ رهنمایان او سترمقنین ل کیدل او دآریایی ـولنی د اجتمـاعی نظـام    
تشکیالت ، اصول او مقررات د دوی په واسطه وضعه کیدل، وروسته بیا له دوی خـه  
یوه چی د زرتشتر سپنتمان په نامه یا دیده ، د ویدی عصر له پخوانیو مقرراتو نه هغه ـه  

لنی له غوتنو سره یی موافق ل ینی یی توضیح ، بعضی یی تبدیل چی دخپل وخت د و
اوینی برخی یی حذف اوه نوی افکاریی پری زیات کل او د اویستاکتاب یـی چـی   
تنو سره یی پوره تناسب درلود تنظیم کولنی د پاچاهی رژیم له اوضاع او غو دآریایی .
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کیدی دهغه قوانینو اوهدایاتو مجموعه  هم ترجمه) قانون(دا کتاب چی ینو ختی پوهانو
  .او وله ده چی زرتشتر د اهورامزدا له خوا راوی دی 

دا مذهب د باختر د پاچا شتاسپ له خوا ومنل شو او امریی وک چی د نوی دین قوانین  
باندی ولیکل شـی او دـول   ) پوستکو ( په اوبو دغوایانو پرپوکو ) طال( دی دسروزرو
  ) .ولوستل شی ( دونوکی دی وویل شی هیواد په معب

د جغرافیایی ، سوق الجیشی او سوداریز خاص موقعیت له مخی آریاناتل د سـیالنیانو ،   
زایرانو ، سودارو، مورخانو ، فاتحانواو بلوسروپام انته رارولی او دهمدی موقعیت 

یده چی په آرامی سـره  له کبله د ختی او لویدی دمد نیتونو د لورالری په نامه یاده شو
یی ددی هیوادونو فرهن ، صنایع او عقاید یو له بل سره تبادله کول او پخپله یی هم تـر  
 ی کې برخه واخیسته ، چی دا کارزمونی ورکنورو زیات په دی مدنی او تهذیبی راک
دلرغونی هیواد په فرهنی اومدنی و ده کی بی اغیزې نـه ؤ مـر د دی مفیـدیت او    

نه او خساری هم مون ته د نورو بلوسرو او یرغلرولـه  ورترنه ینی ضر ورتوب
خوا رسیدلی دی لکه چی د تاریخ په شهادت زمون هیواد تربل هرهیواده زیات د نـورو  

  .دحملو او یرغل سره مخامخ شویدی 
وره کی د حقـوقی  عی خه رند یی چی په کوشانی ددهیواد دلرغونی تاریخ له مطال 

او روانه آثاراو اسناد چی په مشخصه توه په  اتو د تنظیم په باره کی کوم لیکلیموضوع
افغانستان کی دهغه وخت وضعه توضیح کی ، نه دی ترالسه شوی خو دهیون تسن د 

چاچی دحکومت له اوامر و خه سرغاوه ( په شاوخواکی دا خبره چی ) م .ق  ٦٣٠( 
جزاانو ته اشاره کوی ، په یره محدوده توه د او دهغه وخت ینو ) په جزا محکومیده 

ینو حقوقی پرنسیپونو دموجودیت دلیل کیدای شی ، دا جزاانی یری بیرحمانـه او د  
  .انسانی کرامت په خالف وی ، مریی ته به حتی دانسان په ستره نه کتل کیدل 

کـی دپراخـو   په هیواد کی داسالم د سپیلی دین له خپریدو خه وروسته په خراسان  
ورشوانو دموجودیت له کبله دا ضرورت محسوس ؤ چی د کرنی او خراج قوانین وضعه 

لومنی مدون اثر چی دحقوقی مسایلو د تنظیم له پاره ولیکل شـو د معاویـه بـن    . شی 
په اردن کی د ـی امیـه   یی کاتب المهدی چی پالر)  ـه ١٧٠دمینی کال ( عبیداهللا 

نومی کتاب دی چی وروسته بیا حفص بن منصور مـروزی   )الخراج( دخراج عامل ؤ د 
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نومی کتاب ولیکه چی د امام ابویوسف او یحیی بن ادم ، الخراج نومی ) خراج خراسان (د
  .کتابونه په دی لکی مهم منابع ل کیدای شی 

د توصیی له کبله چی باید د فقها وو هغه نظریی چی ) ابن مقفع ( خو په یوه بل روایت د  
باسی امپراتوری کی په خلکو د الزام او حکم سبب وری تدوین کی دادنده امام په ع

دکتاب خاوند ته وسپارله شوه او له هغه وروسته بیازیات نورآثـار  ) موطا( د) رح(مالک 
  .ولیکل شول، چی د قانونی احکامو د استخراج مهم منابع ل کیی 

ریانو، سامانیانو ، غزنویانو سـلجوقیانو ،  دعباسی دوری دنورو پاچاهانو ، طاهریانو ، صفا
غوریانو او خوارزم شاهانو د حکمروایی په وخت کی هم قاضیانو د فقهی احکـامو پـه   
پیروی او دشاهی فرامینو ، د ساتیرو او عرف او عاداتو په چوکا کـی حقـوقی نظـم    

  .تامیناوه 
په بشری ولنو کی یـو   رنه چی د حقوقی او د ولنی د اداری مسایلو تنظیم او تدوین 

ضرورت دی نو په افغانستان کی هم حاکمانو دی اتیاته پام اولـی دی اولکـه چـی    
) رسمها آورد: ( عبدالحی ردیزی په زین االخبارکی دبیالبیلو پاچاهانوپه هکله لیکلی دی 

مـیالدی   ٨٧٢خه تر ٨٢١له ( او همدارنه دطاهریانو دولت ) رسمهای نیکورفت ( 
د اوبو لولو او له اوبونه دی اخیستلو دتنظیم له پاره یو قانون د فقهـا وو پـه   ) پوری 

واسطه تدوین ک او دصفاری دولت په تشکیالتو کی د عدلی او قضایی مسایلو د حل له 
موجوده وه ، چی ) محکمه قضا( یعنی د شکایتونو اوریدلو د یوان او ) دیوان مظالم( پاره 

دی وختونو کی دفقهی قواعدو ترن  قوانین هم طرح شویدی دا ول داثابتوی چی په 
خو دسامانیانو د پاچاهانوزیرعبیداهللا جیهانی چی زیات تالیفات او آثارلری دهغه یو اثر چی 
د روم ، هندوستان ، ترکستان ، چین ، عراق ، شام ، مصر، زابل ، کابل ، سند او عربـو  

یی ترې ـی  خه وروسته تجزیی او تحلیل  او له قوانین او رسوم یی سره راغون کل 
اوغوره قاعدی استخراج کی او په مدون شکل یی ورته موجودیت وباخه چی دا پـه  

  .لومنی تالیف دی  حقیقت کی د افغانستان په حقوقی او قضایی تاریخ کی
  دوهم پرکی

  :په حیث ) سسLaw-giver(شیخ ملی دقانون جووونکی 
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دژوند او کارنامو په هکله ویـو اینـه ده چـی لـه      مخکی له دی چی د شیخ ملی
  :ا واچووریوسفزایانو سره د الغ بی په خونی چال چلند لنه شان 

په شاوخوا کی چی میرزا الغ بی بن سلطان ابو سعید کوران ) م ١٤٦٥-ـ ه٨٧٠( د
سلیمان ملک ( دملک سلطان شاه یا  د کابل واکمن ؤ دیوسفزایانو د قبیلی ول مشران یی

لـه دی  ) احمد ( یوسفزی وراره  هسره یوای راول کل او ویی وژل خود سلطان شا) 
اولس خلک یی په لغمان کی ) ترکای ( خونی پیی خه خالصون وموند او د ترکالنی 

ترمن ستره جـه  ) مهمنزیو( میشته کل، خو په حصارک کی دیوسفزیو او مهمند زیو 
مهمندزیو د ننرهار ورشوانی ونیولی او یوسفزیو باجو، یونیر  پیه شوه چی په پایله کی

ه وتتیدل خدهغه ای اصلی او سیدونکی دالزاک ؤ له دوی . او سوات ته مخه که 
ته یی پناه یووه او یوسفزیو خلکو شلمانی سردار چی جلونومیـده وو  ) پیور( او پرشور

مال په ولو مکو یی قبضه وکه او له ناوه دپیور د ش) دواوه ( اژه او د اشنغراو دوآبه 
او ارهن برن پـوری یـی پـه الس راوی ، یوسـفزو چـی      ) باجو )ی ترارهند 

دخپلوحلیفو قبایلوپه مرسته د دالزاکواو سواتیانو نه عالقی قبضه کی نودملک احمد پـه  
لک احمـد  زیله کی ؤ او دابتدا نه د م) پیرک ( سالشیخ ملی چی د مندپه اولس کی د 

  .هره سخته نرمه کی ملری  ؤ د دی نیولو شویو عالقو دویش تابیا شروع که  سره په
  

  دشیخ ملی ژوند: الف 
  )شاوخوا  ـه ٨٣٠د( 

دشیخ ملی نوم آدم ؤ دپالرنوم یی شیخ یوسف ؤ دشیخ ملی دنسب شجره خربون تـه  
ان خـک او  افضل خ. آدم بن یوسف بن مندی بن خی بن کندی بن خربون. رسیی 

نورمورخین په دی خبره یوه خوله دی چی دشیخ ملی کورنی پخوا د قندهارپه ارغسان کی 
اوسیدله او ورو ، ورودوی ننرهار او بیا پیور ته راکوزشول او دیوسفزو پـه عالقـه   
استون شول ، وایی چی دغی کورنی ته یوسفزو یرپه درنه ستره کتل اوپه ولو یوسفزو 

نو کی شیخ ملی د لوی نوم تن دی کورنی په مشهور و اونومیالیو کساد دوی اثرو، د
له کبله مشهورؤ بل خـوا یـو   ) واتق( ، یو خوا دی دخپلی پوهی ، علم اوپرهیزاری شو
او دیو دروند پتون پـه   لیارتورزن مشرو ، دخپل اولس یی بی شمیره خدمتونه وکهو
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په دغه خدمتونو کـی یـی   . ی وکی منی تر یحیث یی دپتنو دیی له پاره یر
وروسته به پری په یو ه ( یولوی خدمت چی هغه د پتنو د پاره وک دمکو ویش دی 

چی په دی شان سره له یوی خوا په دوی کی امن او امان ین شی ) تفصیل سره ویو 
او بل خوا کرکرونده هم پرمخت وکی اودغه شان یی پتانه د مکوپه کرنـه اختـه   

کلی کی شـته ، د تـواریخ   ) مینی ( نی ه کسان تراوسه د یوسفزوپه رکل ، د دی کو
کی دسوات دلویی الری په ) غوربند( حافظ رحمت خانی په روایت شیخ ملی دسوات په 

  .غاه چی دمغارته ی خ شویدی 
  شیخ ملی او د مکو ویش: ب 

توژبی یومشهور لیکوאل او مورخ هم ؤ دنوروـتن  شیخ ملی د پ واوصافونه عالوه
هغه ته ده لیک صفت هم وربخلی ؤ د پتنوپه حاالتو او دخپلی زمانی پـه  ) ج(تعالی 

. واقعاتو یی یوغوره تاریخی کتاب په پتو ژبه لیکلی دی چی د شیخ ملی دفتر بلل کیی 
په شاوخواکی دکون دیوسفزایانو دحکمرانی په دوره کی ) م ١٤١٧- ـه٨٢٠(دا اثر د 

  .په نامه تدوین شوی ؤ اوکلونه کلونه نافذو) دشیخ ملی د دفتر( 
په دی کتاب کی  یوسفزو دروانیدو او بیا د پیوراو سوات په عالقو خپریـدو او نـور   
تاریخی واقعاتو ذکر دی ، دفتر کی دتاریخی واقعاتو او حوالونـه عـالوه دشـیخ ملـی     

  .دمکودقوانینو ذکرهم ؤ 
دخوشحال خان خک . او یوسفزوکی یرسترکتاب ل کیده په سوات ) دفتر( وایی چی 

تروخته یعنی تریوولسمی هجری پیی پوری داکتاب په دغوعالقو کی موجود ؤ لکه چـی  
  .نوموی په خپل یوه شعرکی د شیخ ملی د دفتر په باره کی دارنه ویلی دی 

  په سوات کی دی دوه یزه که خفی دی که جلی  
  یومخزن د درویزه دی بل دفتردشیخ ملی                                               

تسلط تر دی حده پیاوی ؤ چی پنه سوه کالـه  ) قبایلی حقوقی تعامل(د افغانی عنعنی  
پخوا شیخ ملی دهمدی عنعنوی مقرراتو په بنیادونو خپل اقتصادی ریفورم او اصـالحات  

ورته ویـل  ) دفتر( یو قانون چی دوترپلی کل او دخلکو ترمن یی دمکودویش داسی 
) خول ویش ( کیی جوک چی مکه یی ملی ملکیت وروله او موقت ملکیت یی د 

موده کی به لـه سـره سـر    ) لترله لس کلنه ( په اساس خلکو ته ورک  چی په اکلی 

ACKU



ونکی شیخ ملیافغان قانون جو قضاء 
 

 
٤٥ 

 

شیخ ملی د مکی دویش له پاره یـو داسـی   . شمیرنه کیده او مکی به ویشل کیدی 
. وضعه ک چی دغه سیستم په یو وخت کی په بشپه توه عادالنه او دمنلـووو سیستم 

دفرید ریک بارت او نورو محققینوله لیکونوخه رند یی چی د شیخ ملی ویش که 
عادالنه ؤ چی ده د یوسفزواو مندو ترمن په خوله ویش وک او ده دنارینه وو نه عـالوه  

شیخ ملی دویش  له پاره ینی مقـررات  . کل ی اوماشومان هم په ویش کی شامل 
واکل او دغه مقرراتو ته د ده په دفتر کی ای ورکل شو چی ددغه روحانی شخصـیت  

  .په ویش دودکی وک اختالف پیدانه کی 
  .یوسفزی اوس هم میراثی جاید اد ته دشیخ دوتروایی 

کی وو او ولنی ته  ده د دی اقتصادی مقرراتو ترن  جزایی مقررات او ضوابط وضعه
یی داسی یو خاص نظم وربخلی ؤ چی پرخلکو باندی همدی مقرراتو حکومـت کـاوه   

  .اومشرانو ته یوازی په غیرعادی حاالتو او دشخو یا دعوی پرمهאل مراجعه کیدله 
  :دشیخ ملی په دفترکی دمکودویش په هکله داسی حساب شوی و 
رخه او له برخی الندی پی ؤ او چی چاپی خـو،  قوم ، تپه او دفتر، د دفتر نه الندی ب 

  .هغوی به برخه خواره بلل کیدل 
دبرخی هم داحساب ؤ چی برخه به دوواو بیا دیوی کورنی دخلکو په شمیر په لورمه  

، پنمه یا شپمه ویشل کیدل ، دپالرنیکه جایداد موروثی جایداد او دفتـر بللـی شـو،    
  .دهروی انته ونه مقرره وه 

دمکو دویش له پاره یوه خصوصی جره مقرره وه ، د دی جری  داکارؤ چی مکه   
به یی په حساب حساب ویشله او دهری برخی او ونی سره به یی دعمومی و له پـاره  

د مکودویش په لکی د اودو خه . چی سیری به بلل کیده .یوه یوه توکه جدا که 
په ذریعه ونونه وویشل شول ، دچـا  ) پچی ( ه د قرعی دژغورل کیدو له پاره به دویش ن

چی به کوم ون ورسید ، هغه به یی په خوه سره قبول ک ، رنه چی به وخت تیریده، 
د کورنیو د غیو شمیر به زیاتیده ، نو له دی کبله به هرلس دولس کاله وروسته داویـش  

  .بیانوی کیده 
ه شینوارو ، ساالرزیو او اتمانخیلو کی تریـری  همدارنه داویش په ماموندو ، دشیل پ 

 ،ه والو ماموندوکی ویش له منوس کاله پخوا په ومودی پوری موج ود ؤ  تقریبا پن
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که ه هم ویش په ماموندو کی دیرو مشکالتو سره ملری ؤ دماموندو ، سـاالرزو او  
کاله مخکی ) ٩٠( یبا اتمانخیلو ویش یو ول ؤ خو په ساالرزو او اتمانخیلوکی ویش تقر

کاله پخوا شویدی، ) ٧٠(په لویو ماموندوکی وروستی ویش تقریبا اویا . له منه تللی دی 
( که ه هم داویش اخری او قطعی ویش نه ؤ که دلویو ماموندو د دوومهمو ملکـانو  

هریو هغه وخـت قطعـی او   . ترمن شخه پیدا شوه ) عبدالحکیم ملک اوشهزاده ملک 
خو بیا په دی وخـت  . ش غوای چی پخپله قوی اوحریف یی کمزوری وی وروستی وی

کی کمزوری او طرفداران یی ویش نه غوای ، نو تراوسه پوری اخری او قطعی ویش نه 
  .دی شوی او ددی امکان زیات دی چی همدغه ویش قطعی او اخری ویش ول شی 

پریوسفزودشیخ ملـی دفتـر   د موجودومنابعو اومعلوماتو له مخی ویالی شو چی سربیره  
ترکاو ، شینوارو ، مهمندو ، مروتو ، وزیرو ، بیو بلوو او هندی قبیلو ته هم رسیدلی 

  .ؤ او دوی ولو به دشیخ ملی د دفتر په اساس ویش دودپیل کی وی 
  :ماخذونه او منابع  
،  پتانه د تاریخ په راکی ، سید بهادرشاه ظفرکاکاخیل، یونیورسی بـک ایجنسـی   - ١

  .م١٩٦٥پیور، 
پوهاند عبدالحی حبیبی ، انجمن تـاریخ وادب  ) جلد دوم ( تاریخ مختصر افغانستان  - ٢

 .١٣٤٩افغانستان اکادیمی ، کابل ، دولتی مطبعه اول سنبله 
اقتصادی جوت ، د افغانستان دعلومو اکامی د پـتوینو بـین    -دپتنوولنیز - ٣

 .١٣٦٢لمللی مرکز، کابل ، دولتی مطبعه 
ه افغانستان کی داساسی قوانینو تدوین او دینوحقوقی موازینو رنوالی ته یوه کتنه پ - ٤

 ١٣٦٧، اسد اهللا  زمری ، دولسی جری له خپرونو خه دولتی مطبعه ، کابل  
 .١٣٧٧ورکشاپ آاهی حقوقی ، مرکزتعاون افغانستان،  حوت  - ٥
ـ ) رتین ( دپتونژهنداره ، پوهاند صدیق اهللا  - ٦ ک ایجنسـی پیـور   یونیوروسی ب

١٣٤٢. 
) دوهم چاپ(، یونیورسی بک ایجنسی ، پیور دپتود نشرتاریخ ، محمد افضل رضا - ٧

 ١٩٩٥اکتوبر 
  .١٣٨٢یوولسمه ه ، دوهم کال ، سلواغه ) مجله ( عدالت  - ٨
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  ازمنابع عربی 
  محمد ناصر حسن زاده : مترجم 

 
 

  نظام قضاء از ديدگاه فقه جعفري
  شريعت اسالم

  مقاصد قضاء چهارچيز است
  .قاضي و صفات او  - ١
  .ن باشدآآدابيكه قاضي واجد  – ٢
   .گونگي حكمي كه قاضي صادرميكندكيفيت وچ - ٣
   .احكام دعاوي كه درپيشگاه قاضي مطرح مي شود – ٤

پيش از اينكه سرگرم سخن درباره مقصود شوم الزم مي دانم مسائل واموري را تقديم 
  بدارم
تماع درباره اينكه قضاء يكي از اركان سه گانه سعادت ونيكبختي اج:راول امرودستو – ١

رفاسنجي وعمق يابي كرده ومصادراسالمي را بدقت است كسي كه كتابهاي فقهي را ژ
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دراداره جامعه براركان سه  مورد مطالعه وارزيابي قرارداده باشد مي يابد كه شريعت اسالم
خاص  وعتماد دارد ،هرركني داراي شان وموضعوا گانه استواربوده وبرهمان اركان تكيه

خود مي باشد بگونه كه اهل دين درهيچ زماني از زمانها از ان بي نيازشده نمي تواند 
  :ودرعين زمان آسياي زندگي درتمامي دوره ها وعصرها برمحورآن مي چرخد وعبارتند از

د ومراداز اين ركن اين ركن اول اداره اجتماع شناخته مي شو: سياستمداروحاكم  – ١
وجودنيرووقوه تنفيذي واجرائي مي باشد واين نيرودست آوردهاي صاحب شريعت را كه 
درمجالهاي مختلف از او به ظهورمي رسد مورد تنفيذ وتطبيق قرارميدهد ودرسايه اين 
نيروكه درحاكم اسالمي تجلي مي كند امنيت درشهر ها تامين وحاكم مي شود صدقه ها 

سركشان جاري مي گردد وي مي گردد حدود واحكام به عصيانگران وزكات جمع آور
د دشمنان ودررفتن مخفيانه كافران برزمين وفضاؤ وشهرها و،مرزهاي شهرها از ور

بمنظورايجاد فتنه انگيزي حفظ ميگردد وديگر وظايف از اين قبيل كه جزوظايف 
رويج اقتصاد وتجارت سياستمداران قوم وحاكمان و نظم دهندگان امورشان درساحه هاي ت

ووظايف سياستمداران از . ودادوصيانت است از ظلم وتجاوزميباشد  توكسترش عدال
  .زيادت برحسب اختالف فرهنگي ومحيطي اختالف مي پذيرد وحيث قلت 

الزكاه اوآتو ةصالالذين ان مكناهم في االرض اقاموال" يد خداوند دراين زمينه مي فرما
يعني كساني كه چون درزمين به آنها  )١(٤٥االمور ةمنكروهللا عاقبوامروابالمعروف ونهواعن ال

ند وزكات مي دهند وامربه معروف ونهي از منكر مي توانائي مي دهيم نمازبرپا مي دار
  كنند وسرانجام همه كارها با خداست 
ماگروهي از گروه ها وملتي از ملتها را نمي يابيم : حضرت علي بن موس الرضا مي فرمايد

يم ورئيس كه ناگزيراز داشتني آنان درامردين ودنياي شان هستند زندگي كنند عن زكه بدو
  وباقي بمانند 
يم اجازه نميدهد كه مخلوق خويش را دانش ومصلحت ذات حك،علم پس حكمت،

مجال خودش واگزارد وسرپرست ورئيس كه هستي وزندگي شان به وجدان سرپرست در
دشمنان بجنگد وغنايم را بين شان تقسيم كند ا باتدانسته است براي شان بر نگزيند 
                                                      

  ٤١سوره حج آیه - ١
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ونمازجعمه وجماعت شانرا برپا نگهدارد ودست ستمگران را از ستم برستمديدگان كوتاه 
  سازد 

دررويات از سياستمداربه لفظي حاكم وپادشاه وامام وتعبيرات ديگرغير از اينها تعبير شده 
  است 

  : قاضي وقطع كننده خصومتها  – ٢
ها ركني دومي اداره جامعه اسالمي بلكه ركن مطلق اجتماع بشري است اين ركن نه تن

زيرا زندگي فردي برخالف زندگي گروهي واجتماعي اختالف ونزاع برانگيز نمي باشد 
  ودرزندگي اجتماعي اختالف فراوان ديده ميشود كه از جهات بيشماري سرچشمه ميگيرد 

ي ارمزاحمت يا ازروي طمع وآز مزاحمت وتصادم درحقوق واموאل ايجاد ميكند واين
است كه نسبت به حقوق ديگران واموאل شان روا داشته مي شود ويا از روي جعل 
وناداني به حكم ووظيفه واعتماد به ملكيت آنچه را كه مالك نسبت به اعتماد به حقي كه 

  ن نمي باشد عرض اقدام مي كند آمستحق 
ه يي كه قطع خصومت بدارد وگره هارا باسر بنابران ناگزير قوه قضائيه ونيروي نفوذ كنند

انگشتان عدالت وانصاف درپرتوقانوني كه از سوي خدا نزول اجالل فرموده بازنمايد 
  وجود داشته باشد 

  ده بر همين مطلب اشاره ميكند ئاسوره م ٥٠تا به ايه  ٤٢اياتي 
  :مفتي ومجتهد  – ٣

خشك نمي باشد كه تنها مشتمل  د ، مراسم وشعائر دينياورط عبارت از ادين اسالم فق
 ءه ها القاانها را رئيس روساي نصارا دركنيس بريك سلسله اداب ومراسمي باشد كه

است كه زندگي فردي  یاري گسترده وعميقغ مي كند بلكه اسالم داراي قانوگذوتبلي
واجتماعي حال واينده را تضمين مي كند ودرعين زمان جامعه را از كمك گرفتن از 

يگانه غرب وشرق ومجالهاي عبادات ومعامالت واحوאل شخصيه ومسائل سياسي قوانين ب
  .وقضاء وشهادت بي نيازمي سازد

اري دين اسالم كه چون از فراخناوافق نظروسيع برخورداراست از معجزه همانا قانونگذ
سالم به شمارمي رود ونشانه اتصال وپيوند انحضرت به يك لم عيله ابي اكرنت هاي حضر
اهي مي باشد كه توانسته است جامعه را از هرنظام قانونگزاري ديگر درجهت يتننيروي ال
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ي واخالقي ومحيطي همه اموري كه به زندگي فردي واجتماعي وسياس وسمت وسوی
واصول سه گانه گاهي درشخص واحد جمع  نيازسازد همانا همين ارگان ارتباط دارد بي

واوصيائش چنين شده بود وگاهي  ما اينكه درشخصيت رسول اعظمکومتجلي مي شود 
همه ارگان سه گانه به خاطري ضرورتهاي اجتماعي كه تقسيم وظايف ومناسب را ايجاب 

ن جدائي دين را ازسياست معني آميكند درشخص واحد جمع نمي شود اين امرومانند 
نميدهد درباره اهميت وارزش مقام قضاء همين بس كه خداوند پيامبران خويش را 

ا براي احراز مقام قضاء به پا خيزند وداودپيامبر را چنين مورد خطاب قرارداده برگزيده ت
لحق والتتبع الهوي يا داود اناحعلناك خليفه في االرض فاحكم بين الناس با( است 

يعني اي داود ما ترا به عنوان جانشين ونماينده خويش درزمين "  .......فيضلك عن سبيل
نهاراز هوا پيروي مكن كه ترا از خدا زحق داوري كن و قرار داديم سپس ميان مردم به

   .بدركند
مت وان حك: " اين چنين خطاب نموده  صلی اهللا علیه وسلمخداوند به حضرت محمد 
يعني چون داوري كردي به انصاف  )٢(٤٦"ب المقسطين یح...فاحكم بينهم بالقسط ان 

ي ديگري خداوند د ودرجاميان شان داوري كن بي ترديد خدا دادگران را دوست ميدار
يمناعليه فاحكم مصدقا لمابين يديه من الكتاب ومهنااليك الكتاب بالحق وانزل: مي فرمايد 

را " قران "يعني ما اين كتاب  )٣(٤٧"م عماجائك من الحق هوالتتبع اهوائاهللا بينهم بما انزل 
ت سپس ميان به راستي وحق برتونازل كرديم كه مصدق ونگهبان كتابهاي پيش از خود اس

انها برطبق آنچه كه خدا نازل كرده داوري كن و به جاي حقي كه از جانب خداوند امده 
  .از هوسهاي انها پيروي مكن 

فتنوك یم واحذرهم ان التتبع اهوائه...احكم بينهم بما انزل ان و" :وباز خداوند ميفرمايد 
كه خدا نازل كرده حكم كن يعني ميان انها مطابق انچه  )٤(٤٨اليك ... عن بعض ما انزل  

وازهوسهاي شان پيروي مكن وازايشان برحذرباش كه مبادا ترا ازبرخي چيزها كه خدا 
   .برتو نازل كرده غافل سازد

                                                      
  ٢٦ه سوره ص آی - ٢
  ٤٢سوره مائده آیه  -٣
  ٤٨سوره مائده آیه  - ٤
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ومقصود ازحكم درايات متذكره حكمي كه بر اصول وعقايد ارتباط دارد نمي باشد بلكه 
ت  واين بردو صورت مراد از حكم حكمي است كه دررابطه به فروع نازل گرديده اس

  .است 
ن ثم يتولو... هما حكمیمونك وعندهم التوراه فکوكيف يح:" اين فرمايش خداوند  – ١

گونه ترا بداوري ميگرند با انكه تورات نزد يعني چ" من بعدذلك ومااولئك بمومنين 
وي مي گردانند وانها داوري توها راز«ن حكم خدا امده است ؟ بعد ازان انهاست ودرا

  .نيستند مومن
ندهم التورات يحكمونك وع: كم ومنزله اين فرمايش خداوند استپس اين ايه گويا به ح

  مده است آنهاست ودران حكم خدا آمي گيرند باانكه تورات نزد  به داوریفيهاحكم  ترا
  .اين قول خداوند درباره اينكه حوالنگاه حكم عبارت از همان فروغ است صراحت دارد

سالم وگروهي لول ايات مورد بحث از حضرت امام محمد باقر عليه ادرباره شان نز – ٢
از خانواده  زنیزني از خانواده اشراف خيبر با:روايت گرديده است اينكه  فسریناز م

يهوديان م اين مرد وزن را جپس رزنا كرده بود وهر دو محصن بودند اشراب ايشان 
بپرسند واميدوار از حضرت پيامبرپس درباره حكم اين واقعه زشت وناپسند پنداشتند ، 

م ايشان را جشتند تصورمي كردند شايد پيامبر مجازات راي كه دبودند وآرزو و طمع
  ببخشايد 

سالم است وليكن بمانند اينست كه مقصود من لاين آيات هرچند كه خطاب به پيامبرعليه ا
 برآنאل دحت اين آيات كريمه بصرا" ةاجاری اسمعیاياك اعني و" ي بشنواي كنيزك یتو

خويش  خواهشات نفسانیاست كه قاضي درجاي ومحلي قراردارد كه گمان مي رود از 
پيروي كند ، ممكن از حق روي بگرداند واينكه طرفين دعوي چه بسا كه قاضي را 

  .افل سازندغازقضاوت به آنچه كه خدا نازل كرده 
ا تقوي وپرهيزگاري ا برصدي اين مقام مگركساني كه خداوند قلب ايشان تبنابراين م
  پرنموده است نشوند  ه سينه اش را از خوف وترسسآزموده وقف

واز رواياتي كه درباره قضاء وارد گرديده همين قدربس است كه حضرت پيامبرعليه اسالم 
كه زبان قاضي بين آتش افروخته است تا اينكه بين مردم داوري نمايد يا بسوي : فرمود 

  .نم وآتش بهشت خواهد بود يا بسوي جه
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سالم روايت نموده است همانا كسي لوشيخ مفيد بطورمرسل از حضرت پيامبراسالم عليه ا
  بح و كشته ميشود ذكه به عنوان قاضي عز تقررمي يابد گويا به غيركارد 

ال بودن اوا خطير وسنگين و نهآاز اين قبيل وجود دارد كه از ی آيات وروايات ديگر
  ضي نمودار ميگرددمنسب قضاء وبزرگي مسئوليت قا

  :امرودستوردوم 
 یشناسان براي كلمه قضا معان انبي قضا اهل لغت وزحطالصپيرامون معناي لغوي وا

تم وبيان امده است نع وحرا بيان كرده اند دركتاب قاموس قضاء معناي حكم ، ص یمختلف
وقضا يعني فوت نموده است وقضي عليه به معناي اينكه اورا كشته است وقضي وطره 

" يعني وصيت كرداورا ونافذ ساخت : يعني به پايان رساند وادامه داد وقضي عليه عهدا 
بمعناي منع ونهي كرداورا قضي غريمه وينه يعني دينش را پرداخت كرد " ليه اوقضي 

  . وليكن بنابر ظاهر امرتمام اينها شكل از معناي واحد ميباشد 
اشاره نموده ابن فارس كتاب مقاييس را معناي واحدي كه ابن فارس درمقاييس  خود بدان 

براي ان اصل : براي بيان اصول معاني الفاظ بيخ وريشه ان تاليف نموده وگفته است 
صحيحي است كه بمحكم بودن امر، خوب واستوار بودن ، اجراوانجام دادن ان داللت 

  .ميكند 
الحكم : القضا،  وات في يومين اي احكم خلقهنفقضاهن سبع سم: ه است وخداوند فرمود

قاقض ماانت قاضي اي " وخداوند فرموده است .مان كردآسيعني انها را دردوروزهفت 
  يعني بسازوهرحكمي كه مي خواهي بكن : زصنع واحكم 

م را محكم مي سازد وتنفيذ مي وقاضي به اين علت قاضي ناميده شده زيرا كه او احكا
دن امري است كه درمورد فرزندان مردن بدين مناسبت قضاء مسمي گرديده زيرا مر. كند

  .آدم وعيرآن دراصل آفرينش تنفيذ ميگردد
  :باره متذكرشوم دراینبي مناسبت نخواهد بود بيتي را " 

  )٥(٤٩د همي ميرد       درجرتم كه به قاضي قضاءرسيد ونمردسهرهركه قضاءربز
                                                      

  مترجم-٥
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ضاء مي درمي گردد قصاپس هرفعلي كه ازفاعل آن به شكل محكم ، خوب واستواروتنفيذ
باشد ، مواردي كه درعبارت قاموس تذكررفته ازمصاديق همين معناي واحد مي باشد 

اين ماده براي فعلي كه از فاعل بگونه : هرگاه خواسته باشي مي تواني بگوئي 
استواروخوب واستحكام صدورمي يابد وضع وجعل شده است ولي خصوصيت فعل 

ه ها ومتعلقات آن شناخته نياست ازقروحكم واداء وقضاء حاجت  دنرعبارت از صنح وم
را  صادرقرينه براين است كه فعل د ت تعلق بگيرسماوازماني كه كلمه قضاء به . مي شود 
يل ه قضاء دررابطه به دين ذكرشود دلفرينش است وهرگاآواستوارعبارت از  قانبطور ات

حكم عبارت ازاداء مي باشد وزماني كه كلمه قضاء به صادربراين است كه فعل 
وقضي : " اري تعلق بگيرد مراد از ان حكم مي باشد مانند اين فرمايش خداوند ذقانونگ

  .)٦(٥٠" ك ان ال تعبدوااالاياهرب
  تعاريف چهارگانه قضاء

انچه كه درگذشته تذكررفت پيرامون معناي لغوي قضاء بودواما قضاء دراصطالح به چند 
  .وجه تعريف گرديده است 

قضاء يكنوع واليت :" ود قضاء را چنين تعريف كرده است شهيد دركتاب دروس خ – ١
  " شرعي ازشوي امام برحكم است دررابطه با مصلحت هاي عامه 

قضاء بنابرشرع واليت حكم : شهيد ثاني اينگونه به تعريف قضاء پرداخته است  – ٢
هليت وصالحيت فتوا به جزئيات ابودكه داراي واين واليت براي كسي ثابت خواهد است

اء آن براي صاحب حق فوانين شرعي نسبت به اشخاص معين به خاطراثبات حقوق واستيق
   .بوده باشد

تعريف اول نسبت به تعريف دوم كاملترمي باشد زيرا تعريف دوم مسائلي از قبيل اثبات 
اء ان براي صاحب فهالل را دربرنمي گيرد ، زيرا اثبات هالل مانند اثبات حقوق واستي

  .حق نمي باشد
  هردوتعريف دو اعتراض وارد است بر

                                                      
  ١١٧سوره اسراء آیه - ٦
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وذ  قطع خصومت تصحيح كننده ان مي باشد زيرا نف قضاء نبوده بلكه فسواليت ن –الف 
بين اصحاب دعوي بستگي به اين دارد كه قاضي صاحب واليت باشد تا حكمش را 

پدر وذ تصرف ذ بگرداند واين نفوذ به نفدرباره كسي كه واليت اورا به عهده دارد ناف
اتي ذبزرگ كه درحق صغيراعمال مي شود شبيه تراست ، بنأ واليت ازاستعدادهاي پدرو

  .ين ذات قضاء عن مي باشد نه آوطبعي قضاء وتصحيح كننده 
چه بسا كه گفته مي شود منظورازذكرواليت درباب تعريف قضاء يكنوع بياني است مبني 

واميربودن وشاخه  د امارتبراينكه قضاي صحيح ودرست از مراتب مناسبي مهمي مانن
سالم محرز بود شناخته ميشود با انهم اين بيان لرياست عامه كه براي پيامبرعليه اازدرخت 
امع وكامل نمي باشد زيرا گرچه ازناحيه ثبوت اين بيان صحيح مي باشد ولي جيك بيان 

يت درتعريفي كه بيان كننده ماهيت قضاء است به تصحيح كننده نمي باشد چرا كه وال
  .فته كارر
زيرا درتعريف اول قيد واليت نمیشود ل قضاء پيامبروامام همانا هر دوتعريف شام –ب 

وي امام تذكررفته ودرتعريف دوم داشتن اهليت فتوابراي قاضي بيان گرديده سشرعي از 
  .واين درحالي است كه پيامبروامام هردو مفتي بودند 

د ، گرچه قضاء شخص امام بنابر سوي خدا باشازيت برچيزهاي شامل ميشود كه بودن وال
هردوتعريف درواليت داخل مي شود وليكن قيد واليت قاضي از سوي امام بنابر تعريف 
اول وقيد اهليت فتوا بنابرتعريف دوم قضاء وپيامبر وامام را از تعريف خارج ميسازد مگر 

يامبر اينكه گفته شود منظوراز تعريف قضاء همان قضاء متداول است نه تعريف قضاء پ
  .وامام 

  .عبارت ازداوري درباره امري است از حيث قول وفعل : قضاء  – ٣
درمورد ثبوت هالل ، نسبت نكاح اين تعريف نه تنها مثل حكم صادر  باانكه: انتقادتعريف 

فين بگونه كامل مبهم مي بر نمي گيرد بلكه اين امربراي طررا كه مورد خصومت نباشد در
  .باشد 

ن به معناي نقش قضاء نمي باشد بلكه درزمره اثار قضاء آدرباره  قطع خصومت وداوري
شاني است مانند اجراء كه دروراء قطع خصومت قاضي داراي به شمار ميرود ، اوآل اين

حدود وتعزيرات واصدارقرارقضائي كه درجمله حكم موقت به حساب مي ايد تا به پيروي 
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مبطل جدا وفرق شود وحكم نهائي از قرار قضائي تحقيق استمراريابد وشخص محق از 
يك وظيفه شرعي  صادرگردد ثانيآ ، مگراينكه گفته شود كه اجراء حدود بعد از ثبوت ان

  .شئون قضاء است نه شاني از 
عبارت از حكم وداوري كردن ميان مردم مي باشد اين تعريف از بهترين : قضاء  – ٤

شئون قاضي بشمار اگرانچه از ائه گرديده است واما تعارفي است كه درباره قضاء ار
شئون غايت حكم باشد آن اين تعريف اضافه گردد كامل ميشود اعم از اينكه باميرود 

ن يا اجراء حدود وتعزيرات ويا به جهت غرض مصالح مسلمين آمانند اثبات حق با نفي 
ويااينكه پيش گفتاري براي حكم قاضي  بباشد مانند صدورحكم نسبت به هالل ونس

نند حكم مبني براينكه شخص تحت تعقيب عدلي وقضائي قرار گيرد وبه محاكم باشد ما
رائن وشواهد درباره قل شخص مورد نظرتوقيف شود ويا اينكه אجلب واحضارگردد وامو

  .وري شود آقضيه مطروحه نزد قاضي جمع 
روشن است وان اينكه فتوا اضي وجود دارد سپس بايد گفت فرقي كه بين فتوا وحكم ق

ورده شدن آن مرتب نيست مگر برآاز اخباراز حكم كلي است كه اثري براي  عبارت
واقعيت واما قضاء عبارت از انشاء حكمي خبري است كه با حكم كلي صادرار سوي 

  .خدا مطابقت دارد 
قضاء حكم خبري است درمورد امرشخص وچنين : واگر خواسته باشي ميتواني بگوئي

باشرط سبقعت نزاع درقضاء باشد فرق مي  حكمي از حكم حاكمي كه حكمش مشتمل
  .كند نه از حكم حاكم درامورعامه 

وحكمي كه از سوي قاضي صدورميابد داراي احكام خاص خود ميباشد از جمله اينكه 
نقض حكم قاضي جائزنمي باشد مگر درمورد جزائي وبرديگران واجب است كه حكم 

اشد مادامي كه مخالف دليل قطعي صادرازسوي قاضي را اگر چه با اجتهادش درمخالفت ب
  .نباشد مورد نتفيذ قرار بدهد 

هرگاه قاضي مقصر نبود وزياني بربيت االمال وارد نكرده بود ضامن حكم صادره اش نمي 
باشد وقاضي برتمام كسانيكه تحت واليت او قراردارند وولي شرعي نمي باشد واليت 

  .دارد 
  .ابت است وشئون ديگري ازاين قبيل براي شخص قاضي ث
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  »هادي « عارفه 

  
  

  تأمين و اعاده حقوق اطفال متخلف
  ارنوالی و قضأدر  

  )اول ( فصل 
ز پـروري  با نظر داشت اينكه هدف اصلي عدالت اطفال جلوگيري ازتخلفات و تأ مين با

عدالت اطفال يك جزء ال ينفك روند توسـعه ملـي و   ،بنابر ايناطفال در جامعه ميباشد،
لح در جامعه است ، بايد بپذيريم كه عدالت اطفال از سيستم جزائي بزرگ حفظ نظم و ص

ساالن متفاوت ميباشد ، زيرا در عدالت اين حقيقت كه اطفال از لحاظ اخالقي ، جسمي ، 
درك و احساس داراي كمال وپختگي يك شخص بالغ نميباشد ، مد نظر گرفته ميشود ، 

ال و هم بر آميزش مجدد اجتمـاعي و بـاز   ازين رو عدالت اطفال هم بر حمايت از اطف
  .پروري اطفال متخلف تآكيد مي ورزد 

از يك روش ماليم كار گرفته در برابر اطفال متخلف از قانون ،اين بدان معني نيست كه 
  .شود 

برخالف اين به معني آن است كه يك روش حمايت از اطفال جايگزين رويـش متـداول   
خگوي و مسئوليت پذيري اطفال در برابر اعمال شان مبتني برمجازات گردد، تا حس پاس

  .توسعه يابد 
فال ـهدف عدالت اطفال اين است تا از طريق كمك به اطفال يك روند تغير رفتار در اط

تشويق شود تا اطفال در برابر اعمالشان احساس پاسخ گويي و مسئوليت نموده و تـأثير  
ت رسمي در مورد يك تعداد محدود از اعمالشان بر ديگران را درك كنند ، سيستم عدال
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قضاياي اطفال كه مرتكب جرابم جدي مي شوند و تهديد شديد اجتماعي بوجود مي آورند 
  .، تطبيق مي شود 

بنابر آن داليل ، سيستم هاي صدر جديد و احتراز جزء جدائي ناپذير سيسـتم عـدالت   
فضائي نا گذير هستند تـا  و در آخرين تحليل ارگان هاي عدلي و . اطفال پنداشته ميشود 

از روش سلب آزادي كار بگيرند و اين رويش بايد به منظور اصالح و آميـزش مجـدد   
اطفال در جامعه و باز پروري آن ها به بهترين سلوك صورت بگيرد تا حقوق حقه آنهـا  

  .تأمين گردد
  :مبحث اول 

  :رعايت حقوق طفل در ارنوالی و قضاء
و فصل دعاوي مردم و بررسـي سـاير مشـكالت    شخصیت ارنوאل و قاضي در حل 

اجتماعي نهايت ارزنده و مهم است ، يكي از رشته هاي اين مسلك مربـوط قضـات و   
  .ارنواالني است كه در ارنوالی و محاكم اطفال كار و فعا ليت مي كنند 

، در قوانين محاكم اطفال ، اتخاذ هر گونه تصميم و صدور  سالمیدر اكثر كشور هاي ا
جهت تآمين رويش هاي اصالحي ، تجديد تربيت و باز پروري يا درمان در مـورد   حكم

اطفال متخلف ، حمايت و هدايت آنان براي جلوگيري تخلف به ارنوאل و قاضي و يـا  
  .مقام صالحيت دار تفويض شده است 

عه قاضي يا ارنوאل اطفال براي توفيق در اين امر مهم اجتماعي بايد به حقوق اطفال ، جام
شناسي ، جرم شناسي ، روانشناسي ، تعليم وتربيه ، وضع اجتماعي ، اقتصادي و سياسـي  
كشو رخود آشنائي كامل داشته باشند  و بايد در اجراآت خود اعتماد اطفال را به خـود  
جلب كنند و يا با خوشروئي ، مهرباني ، محبت صبر و حوصله ، عدم انطباق اجتماعي ، 

مورد بررسي قرار داده و پس از آشنايي با علل تخلف بـراي رفـع   رفتار و كردار آنانرا 
مشكالت و اختالفات خانواده گي از طريق به كار گيري روش هاي اصالحي و تربيتـي  

  .درمورد آنان تصميم بگيرند 
براي ايفاي اين نقش مهم ارنوאل و قاضي اطفال بايد از هر حيث شايستگي احراز مقـام  

به همين سبب است كه براي تحقيق ورسيدن به ايـن اهـداف در   مذكور را داشته باشند 
اكثر قوانين خاص اطفال ، شرايط انتخاب قاضي و ارنوאل را مجهز به دانستني هـا در  
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باره حقوق و اعالميه هاي حقوق طفل اند ، پيشبيني شده است اين گفته به اين معني است 
لكي بايد در باره مسـايل حقـوقي   كه قاضي يا ارنوאل محاكم اطفال افزون بردانش مس

اطفال از نگاه دين مبين اسالم و اعالميه ها و ميثاق هاي جهاني حقوق طفل معلومـات و  
آگاهي كافي داشته باشد چون هدف اصلي از ايجاد پوليس ، ارنوالی و محكمه اطفاـل  
رسيدگي به تخلفات اطفال بصورت اختصاصي ميباشد ، لهذا بهتر است كه در تشـكيل  

حكمه از متخصصين امور تربيتي ، اجتماعي و رواني نيزاسـتفاده شـود  بـه همـين     م
  : منظوراست كه 

مكتب دفاع اجتماعي نوين به سويه جهاني دراين مورد توصيه مي كند كـه در محـاكم   
اين امر . بايستي اين قبيل متخصصين در امور محكمه و اتخاذ تصاميم شركت داده شوند 

  .از اهميت بيشتري بر خوردار است در موضوع تخلف اطفال 
ه مي باشد ، صرفأ جنبه مشـورتي  فراي و نظر مشاورين كه در واقع يك نوع هئيات منص

אل در ـقاضي و ارنوאل اطف. داشته و نهايتأ هئيت قضائي است كه حكم صادر مي كند 
حقيق آن حق دارد تا جرم را تشخيص و به ت هستند يعني ارنوאل قانوناً اجراآت خود آزاد

بپردازد ، قاضي محكمه اطفال ميتواند از وجود متخصصين رشته هاي ديگر از آن جملـه  
استفاده نمايد و نظريات آنان را جهت اتخاذ ) داكتران روانشناسي ، داكتر طبي ( داكتر 

تصميم در خصوص متهم خرد سال مورد توجه قرار دهد ودر اكثر كشور هـاي جهـان   
احكام انتساب آنان مـدت  . ز بين متخصصين انتخاب مي شوند قاضي و ارنوאل اطفال ا
  .چند سال صادر مي شود 

ارنواالن و قضات مذكور در جريان خدمت با اوضاع اجتمـاعي ، موقيعـت محلـي ،    
موسسات و كانون هاي اصالح و تربيت و درمان وحوزه مأ موريت خود كـامآل آشـنا   

ني و سلوكي اطفال تحـت نظـارت و   شوند و با آگاهي از رشد جسمي و تحوالت روا
  .حمايت خود در آينده بتوانند اطفال را براي سازگاري با محيط اجتماعي آماده سازند 

در شهر ژنيو گرد همايي به منظور هم آهنگ كـردن رويـش قضـات     ١٩٧٠در سال 
  .فال متخلف و همكاري بين المللي قضات اطفال ، صورت گرفت ـاط

ـ و لزوم تخصص قاضي اطفال ر فال را در پـوهنحي  ـا تائيد و تدريس مضمون جرايم اط
  .حقوق تأ كيد نمود
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اجالسيه كه در شهر اكسفورد تشكيل گرديد شـعبه سـوم   ) ١٩٧٤( همچمان در سال 
  : مجمعه بين المللي به قضات اطفال چنين توصيه نمود كه 

به جاست كه قضات و ارنواالن به حيث كارمندان مهم اجتماعي تعليمات خـاص   - ١
بدست بيآورند و پس از گذراندن دوره تحصيل خود مدتي در محكمه اطفاـل آمـوزش   

  .ببينند
در صورت آزادي مقيد و مشروط طفل ، قاضي محكمه اطفال بايد به هر نحوي كه  - ٢

ممكن باشد بكوشد تا حق واليت اولياي طفل و روابط عاطفي خـانواده او را محفـوظ   
 .نگهدارد 

گيرد بايد بر پايه تحقيقـات طبـي ، روانشناسـي و    تصاميمي كه محكمه اطفال مي  - ٣
اجتماعي كه در مورد تعين نوع تربيت طفل ضرورت است استوار باشد لزوم تشـخيص  
شخصيت طفل به منظور اتخاذ روش هاي اصالحي تربيتي و در ماني مهمتـرين انگيـزه   
تشكيل محكمه اختصاصي اطفال متخلف و ارنوالی اختصاصي اطفال بـوده اسـت و   

 .واهد بود خ
براي قاضي و ارنوالی اختصاصي اطفال كه در تشكيل محكمه اطفال و جريان محكمـه  

الحي ، تربيتي و در اصش هاي ده دارند الزم است براي تطبيق رووظايف عمده را به عه
متخصصين و از آن جمله مدد كاران  اًماني نخست شخصيت طفل را تشخيص دهند و بعد

جامعه شناسي و داكتر طب عوامل موثر در ارتكـاب جـرم را    اجتماعي ، داكتررواني ،
بررسي و شخصيت واقعي طفل را با عوارض اتفاقي مشخص نموده و بعـدآ روش هـاي   

ستيابي به اين امر خطير قاضي بايد به نوبه خود داصالحي و تربيتي را توصيه نمايد ، براي 
مطالعه و با علوم  ق طفل را عميقاًيصله هاي جهاني حقوتمام كنوانسيون ها ، ميثا ق ها و ف

اجتماعي ، تربيتي ، روانشناسي ، جرم شناسي آشنايي داشته ، و از موقيعت اجتمـاعي و  
  .اقتصادي عصر و زمان طفل مطلع باشند 

انت ، برد باري و شكيبائي به رفـع مشـكالت   ا ارنوאل اطفال بايد با صبر ، متقاضي ي
ان يك شخص هادي ، اعتمادو اطمينان او را به عنو خانواده گي و اجتماعي طفل اقدام و

خير خواه و نيك انديش به خود جلب و آنانرا تحت حمايت و هدايت قرار حامي ،دلسوز،
  . دهد 
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فال كـار و  ـارنوالی كه در محاكم اطفال و ارنوالی اط،پس واضع است كه قضات 
ا بايد به اين اصـل مهـم   مسئوليت هاي بزرگي را بدوش دارند آن ه. فعاليت مي نمايند 

توجه كنند كه امور تحقيقي و محاكماتي خورد ساالن طوری صورت گيرد كه عـاري از  
هر گونه فشار ، تهديد و تحقير بوده و اين پروسه را فقط و فقط براي اصالح و تجديـد  

به عباره ديگر خورد ساالن در جريان تحقيق و محكمه و بعـد از  . تربيت خود فكر كنند 
با ادامـه آن  وتقد ساخته شوند كه اعمال آن ها خالف اقتضاي اخالق جامعه بوده آن مع

  .نمي توانند مصدر خدمت به جامعه شوند 
قضات و ارنواالني كه دوسيه هاي اطفال را بررسي مي كنند بايد با بر خورد دلسـوزانه  

داده انـد   ودر فضاي آميخته با محبت و صميميت آنان را به نا درستي اعمالي كه انجام
متوجه گردانند و احكام وفيصله هاي خود را بر مبناي اهداف اصالحي و تربيتي در مورد 

  .اطفال متخلف صادر نمايند 
مين حقوق نو جوانان بـراي  د حقوقي سازمان ملل متحد براي تأخوشبختانه سه سند مستن

تنارد هـاي  قواعد پكن ، رهنمود رياض و اس: محاكم وضع گرديده است كه عبارتند از 
سازمان ملل متحد براي حمايت از نو جوانان محروم از آزادي ، اين اسناد حقوقي چهـار  
  .چوب اصولي براي حمايت از حقوق كودكان بوده و تأمين حقوق آن ها را تائيد مي كند

  مبحث دوم
  قواعد پكن

  : درين قسمت سند پكن را ، زير عنوان قواعد پكن به بحث ميگيريم 
اين قواعد مفاهيم . نظور و اهداف داد خواهي نو جوانان را منعكس مي كند قواعد پكن م

و مقدمات اساسي و موازين حد اقل جهاني را براي مديريت ، اقدامات اجرايي و نحـوه  
رفتار با نو جوانان كه با قانون در جدאل اند در چهار چوب سيستم حقوقي و اجرايي داد 

  .رسي نو جوانان تعين مي كند
ي كردن مشخص سيستم ها و عملكرد ها و داد رسي ها صپكن بر مبناي اصل تخص قواعد

  .پايه گذاري شده انـد 
آنها خواستار به وجود آمدن يك قاعده كلي متفاوت ميـان قـوانين    یدر واقع خط و مش

بزرگ ساالن و نو جوانان ، درداد رسي ها و محكمه ها است و هدف آن پيشـگيري از  
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ها و محكمه هاي است كه به دليل سن آسيب پذيري ايـن افـراد   آثار مخرب داد رسي 
  .جوان ، به خصوص در حبس ، دامنگير شان مي شود 

طبق رهنمود قواعد پگن تضمينات بنيادي در اول داد رسي چون فرض برائـت تـا    -
اثبات جرم ، حق مطلع شدن از اتهامات حق حضور وي يا قيم  حق سوאل وجواب متقابل 

د  و حق درخواست تجديد نظر از مراجع باالتر بايد در كليـه مراحـل   و مواجه با شهو
  )  ٧.( رعايت شود  

نظام عدالت خواهي براي جوانان بايد به رفاه نو جوانان تاكيد داشته باشد و اطمينان  -
حاصل كند كه هرگونه عكس العمل نسبت به تخلفات نوجوانان همواره متناسب با شرايط 

با توجه به نیازهای خاص متخلف نوجوان ونیز تنـوع   –)  ٥(  .تخلفات و متخلف باشد 
عمل در تصميم گيري ، بايد در كليه مراحل رسـيدگي و سـطوح   تدابیر موجود اختیار 

  .متخلف داد پيگيرد ، رسيدگي در محاكم و اجراي حكم رعايت شود 
  :مبحث سوم  

  :سيستم قضائي اطفال در افغانستان 
آغاز و با گذشت زمان كوتاهي ) م  – ١٨٩٩( اطفال در سال از آنجائيكه سيستم قضائي 

در كشور هاي غربي و بعد در نيمه قرن بيستم در ساير كشو رها گسترش يافت ، سيستم 
متذكره از لحاظ شكلي و ظاهري در كشور ها متفاوت اما از بعضي لحـاظ يكسـان و   

  .همانند ميباشد 
) هـ ش ١٣٤٨( سال اختصاصي اطفال درفغانستان محكمه قابل ياد آوري است كه در ا

به اساس تصويب شوراي عالي قضأ ايجاد شده كه همزمان با آن مقرره تاديبي خورد ساالن 
( قانون بررسي تخلفات اطفاـل مصـوب    ماده نيز به تصويب رسيد و بعداً)  ٣٠( طي 
در محاكم اختصاصي اطفال مورد استفاده قرار گرفت كـه قـانون   )  ١٩/١٢/١٣٨٣
  .كره بخش مهم و اساسي اجراآت عدلي و قضايي را تشريح نموده است متذ
  ) تصويب قانون بررسي تخلفات اطفال ( سياست جنائي تقنني  - ١
 ) ايجاد محاكم اختصاصي اطفال ( سياست جنائي قضايي  - ٢
 ) ايجاد دفاتر پوليس و ارنوالی اختصاصي اطفال ( سياست جنائي اجرايي  - ٣
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قانون اساسي افعانستان و بـا  ) ٥٤(طفال كه به تاسي از ماده منبع قانون بررسي تخلفات ا
استفاده از قوانين ملي و بين المللي مانند كنوانسيون حقوق طفل ، قانون اساسي ، قـانون  
تشكيالت و صالحيت محاكم ، قانون پوليس و ساير قوانين ، اعالميه جهـاني واسـناد   

لزم شده ، ميباشد درسيستم قضـايي  حقوق بشري كه دولت افغانستان به رعايت آن ها م
  .اطفال در افغانستان اهداف ذيل مد نظر است 

  .اصالح وتربيت مجدد اطفال متخلف از قانون - ١
محترم شمردن نقش اساسي اطفال در اعمار جامعه و حمايت جسـمي ، اخالقـي ،   - ٢

 .معنوي و رفاه اجتماعي آن ها 
 .نوني آن ها مشخص نمودن مسئوليت والدين ، سر پرست يا وكيل قا- ٣
 .رعايت كنوانسيون حقوق طفل در جريان تحقيق و نگهداري - ٤
استماع بيانات و نظريات اطفال حين تحقيق و محاكمه توسط خود طفل يـا ممثـل   - ٥

 .قانوني اش
تشويق موسسات اختصاصي  خدمات اجتماعي غير دولتـي بـه منظـور نظـارت و     - ٦

 .جلوگيري از تخلفات اطفال 
 .عرض خطر قرار داشته و نيازمند مراقبت و محافظت باشد حفاظت از اطفاليكه در م- ٧

  مبحث چهارم
  :رعايت حقوق طفل حين صدور حكم 

در موارديكه دوسيه اطفال متخلف به نهادهاي فرا قضاي ارجاع نشده باشـد ، وي   - ١
بر اساس اصول محاكم عادالنه و منصـفانه  ) ديوان یا محكمه ( توسط يك مقام ذيصالح 

  .ميگيرد  مورد رسيدگي قرار
مراحل رسيدگي بايد باتوجه به مصالح عالي نو جوان انجام گيرد محيطي از تفاهم مهيـا  

  .گردد كه نوجوان بتواند در آن شركت داشته و منظور خود را آزادانه بيان كند
  :وكيل ، والدين و قيم  - ٢

در طول محاكمه نوجوان حق استفاده از وكيل خواهد داشت و نيز حـق دارد تقاضـاي   
. ك حقوقي رايگان در مواردي كه چنين خدماتي در كشور وجود داشته باشد ، كند كم

امكـان دارد  . و الدين و قيم نوجوانان از حق شركت در مراحل محاكمه بر خورداراند 
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مگر اينكه اگر محكمه داليل كافي جهت لزوم منع . مقام ذيصالح در مراحل حضور يابند 
  .شركت آنان داشته باشد 

  :  ش هاي تحقيقات اجتماعي گزار -٣
در كليه موارد به استثناي  تخلفات بسيار كوچك ، پيش از تعين تكليف نهايي مقدم بـر  
صدور حكم توسط مقام ذيصالح پيشينه نو جوان ، شرايط زندگي او و شرايط ارتكـاب  
تخلف بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا اتخاذ تصميم عادالنه توسط مقام ذيصـالح  

  .يشنهاد شود پ
  : اصول رهنما در تصميم گيري و صدور حكم  -٤

  .تصميم گيري بايد متناسب با شرايط و شدت وضعف تخلف ارتكابي باشد 
  .محدوديت آزادي فردي نوجوان تنها بايد پس از مالحظات دقيق صورت گيرد  -
، شد كه ارتكاب جرم همراه با خشـونت سلب آزادي شخص تنها زماني اعمال خواهد  -
ليه شخص ديگر واصدار در ارتكاب جرايم  جدي توسط نو جوانان محزر شده باشد و ع

 .آن هم در صورتيكه روش هاي مناسب ديگري در دسترش نباشد 
 .مصالح نو جوانان در بررسي ها منحيث يك عامل اصلي در نظر گرفته شود  -
 .شود  مجازات ، اعدام و حبس طويل براي هيچ جرمي توسط نوجوانان نبايد مقرر -
  : انواع تدابير مورد حكم  -٥

  :تدابير مورد حكم عبارتند 
  .مراقبت هدايت ونظارت  -
 .تعليق مراقبتي  -
 .حكم به اجراي خدمات عام المنفعه  -
 .جبران خساره و ترميم توسط ممثل قانوني طفل  -
 .احكام در ماني  -
 .حكم در جهت اشتراك به مشاوره هاي گروهي  -
 .ده هاي داو طلب حكم به نگهداري توسط خانوا -
 .هيچ طفل و نوجواني ازنظارت والدين خارج نخواهد شد  -

  :حد اقل استفاده از مجازات سلب آزادي  -٦       
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ستي بـه عنـوان   یاب) به منظور سلب آزادي ( ه نهادي قرار دادن يك نوجوان در هر گون
  .آخرين راه حل و در حد اقل زمان ممكن صورت گيرد

  .ل دوسيه بايد نباشد ير غير ضروري در حتأخ- ٨
  .مورد رسيدگي قرار گيرد يه بايد فورأ بدون تأخير موجه ،هر دوس

  :م جمبحث پن
  :پرنسيب هاي ناظر براطفال متخلف در قضاء و ارنوالی 

اطفاليكه مرتكب تخلف طبق احكام قانون مي شوند قبل از محاكم داراي يـك سلسـله   
  : كه اين حقوق عبارتند از  حقوقي هستند كه الزم است در نظر گزفته شود

اصل برائت ، اصل قانونيت جرايم و جزاء ها پرنسيب شخصي بودن جرايم و جزاها ، حق 
دفاع ، حق عدم اجباربه شهادت يا اقرار جرم ، حق محاكمه بدون معطلي حق دريافـت  
اطالع از اتهام وارده ، حق استفاده از لسان مادري ، حق محاكم سري ، اصل تناسـب و  

  .سير قانون به نفع اطفال تف
براي فهم بهتر الزم است كه هريك آنرا در ضمن مباحث جداگانه مورد مطالعه قرار  بناًء

  .دهيم 
  : اصل برائت - ١

اين اصل يكي از اصولي است كه در تمام سيستم هاي حقوقي مورد بحث قـرار گرفتـه   
  .است 

در صورت ،محاكماتيي شخص بخصوص در مراحل گدر حقيقت اين اصل داللت به بيگان
  .نبودن داليل و مدارك كافي اثبات جرم استعمال مي گردد

اصل برائت الزامه هم در قوانين بين المللي و هم در قوانين اسالمي به خوبي تطبيق شـده  
برائت الزامه حالت اصـلي  :ان آمده است كه قانون اساسي افغانست) ٢٥( است در ماده 

ي محكمه با صالحيت محكوم عليه قرا نگيرد ، بيگناه است متهم تا وقتي كه به حكم قطع
واضع است كه براساس قانون اساسي افغانستان برائت الزامـه اصـلي   . شناخته مي شود 

  .است كه در جريان تمام مراحل محاكمه جزايي اعتبار دارد 
قانون اجراآت جزائي موقت براي محاكم يك شخص مظنون يا متهم )  ٤( مطابق به ماده 

  . حكم نهاي محكمه بي گناه پنداشته مي شود  الي
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در خصوص اطفاليكه دستگير ميشوند و يا اينكه در انتظار محاكم اند تأ كيد مي شود  بناً
  .با درنظر داشت اصل برائت الزمه با آنها رفتار گردد

  :اصل پرنسيب قانونيت جرايم و جزاءها - ٢
نيست البته اين اصل را در جمله  صورل  هيچ مجازات بدون وجود قانون متمطابق اين اص

هيج جرمي و هيج مجازات و هيج محاكمه بدون قانون وجـود نـدارد ، و   ( قديمي كه 
امتياز اين اصل حفظ آزادي هاي فردي و اجتماعي ، آكاهي افراد از اوامر ) ميتوان يافت 

ن و نواحي قانون و توجه ايشان به عواقب اعمال ضد اجتماعي كه در چهار چـوب قـانو  
گنجانيده شده كه اين اصل نيز در قوانين جزاي كشور و اسناد معتبر بين المللي صراحت 

  .دارد 
قانون جزاي افغانستان هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگـر بـه   )  ٢( به اساس ماده 

قانون اساسي كشور نیز اين پرنسيب قبول شـده  )  ٢٧( موجب قانون همچنان در ماده 
بق مقررات و قوانين نافذه براي اطفال و بزرگ ساالن مجـازات  پس قاضي بايد ط. است 

  .را تعين نمايد و هيچ طفلي نبايد طور خود سرانه به طور غير قانوني زنداني شود 
  
  
  
  : اصل پرنسيب شخصي بودن جرايم و جزاءها - ٣

طبق اين اصل مجازات فقط باالي كسي قابليت تطبيق را دارد كه مرتكب جرايم گرديده 
ب عدلي قـرار ميگرفـت بلكـه    در  دوران قديم نه تنها شخص مجرم مورد تعقي. است 
  .مي شدند  هاونيز از تعرض مصئون نبودند و در مقابل عمل مجرم آنها نيز محاكم خانواده

قوانين و اسناد بين المللي نيز اصل شخصي بودن جرايم جزاها را مود مالحظه قـرار داده  
ـ  به اين ترتيب كه در تمام . است  فال ـموارد مندرج قطعنامه ها و معاهدات مربـوط اط

هيچ  ردو . ه خود اطفال تحميل مي نمايد مجازات را به عنوان آخرين راه چاره و سپس ب
يك از موارد مندرج در اين اسناد براي خانواده و يا والدين مجازاتي در نظر گرفته نشده 

  .است 
  :حق عدم اجبار به شهادت يا اقرار جرم - ٤
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كردن افراد بخصوص اطفال به منظور اقرار و كشف حقايق يـا دادن شـهادت   شكنجه 
) ١٣٤٣( قانون اساسـي سـال   . ممنوع بوده و عامل آن مستوجب   مجازات مي باشد 

  :چنين ميگويد ) حقوق ووظايف اساسي مردم ( تحت عنوان 
ارد و در اظهاري كه از متهم يا شخص ديگر كه بوسيله اكراه بدست آورده شود اعتبار ند

جاي ديگر چنين تذكرداده است هيچكس نمتواند به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر 
  .اگر چه آن شخص تحت تعقيب ، گرفتاري يا توقيف باشد به تعذيب او اقدام نمايد 

هيچ طفلي مورد : كنوانسيون حقوق طفل چنين تأ كيد شده است ) ٣٧( همچنين د رماده 
  .رهای تحقير آميز ، ظالمانه قرار نمي گيرد شكنجه و ديگر حزاءها و رفتا

  : حق در يافت اطالع از اتهام وارده - ٥
طفل متخلـف    اًحق در يافت يا اطالع از موضوع اتهام وارده حق مسلم هر فرد و خاصت

ميباشد ، طفل حق دارد در زمينه اتهام وارده از ارنوالی يا قاضي طالب كسب معلومات 
ع از اتهام وارده خود را آماده سازد ، همچنين والدين او نيـز  همه جانبه شده و براي دفا

بايد به زودترين فرصت از اتهام وارده منسوب به طفل شان مطلع گردند و طفل بايـد از  
  .هر گونه امكانات جهت آماده ساختن به دفاع از خود بر خورد دار گردد 

  
  : حق محاكم بدون معطلي - ٦

اجتماعي اصالح و تربيت و منافع فردي، ظللي براي حفبين الم طبق مقررات و فيصله هاي
يا در مان طفل ، تمام مراحل محاكمه بايد تحت نظر رهنمائي يك فـرد متخصـص بـه    
سرعت انجام گيرد زيرا طفل بعد از ارتكاب جرم مضطرب و نگران آينده و سر نوشـت  

  .خويش است 
راي رويش هاي اصالحي و اضطراب و تشويش اثر سوٍ در وضع رواني  آن ها داشته و اج

  .تربيتي را با معضالت مواجه ميسازد 
قضيه بايد بدون تأ خير توسط يـك  : كنوانسيون حقوق طفل )  ٤٠( طبق صراحت ماده 

مرجع يا هئيات قضايي با صالحيت ، مستقل و بي طرف در جريان يك محكمه شايسته و 
گي شود كه مغاير منـافع   مطابق به قانون در حضور وكيل و ارنوאل در صورتي رسيده

  .طفل دانسته نشود 
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  : حق محاكمه سري  – ٧
يت طفـل ، از حقـوق مسـلم او بـه     حفظ اسرار و محرميت زندگي خصوصي و هو

رميرود كه بايستي در تمام مراحل محاكمه محترم شمرده شود و از انتشـار جريـان   شما
  .محكمه طفل در وسايل ارتباطي جمعي ممانعت بعمل آيد 

ان محكمه اطفال عالوه به قاضي كه نماينده قانوني جامعه است ، فقط اولياي ،سر در جري
پرست طفل ووكيل مدافع و اشخاصيكه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده است ، 
و نمايندگان كانون اصالح وتربيت ، آن هم به شرطي كه محكمه حضور آن هـارا الزم  

تواند ، در حاليكه به هيچ تماشاچي يا افراد ديگر به جريان محكمه دعوت شده مي. بداند 
حق حضور د رمحكمه داده نمي شود از آن گذشته راديو و تلويزيـون و مطبوعـات و   
صاحبان جرايد نيز حق ندارند از جريان محكمه فلمبرداري كنند و يا اينكـه هويـت و   

ـ شر نمايند ،حتي در اكثر كشو رها  براي قاضـي و ار تمشخصات طفل رامن وאل در ـن
  .صورت تخلف از اين امر مجازات نيز پيشبيني شده است 

از اين هم قدم فراتر ) ١٩٣٣( بايد خاطر نشان ساخت كه قانون انگلستان مصوب سال 
نهاده و تصريح نموده است كه محاكم اطفال بايد در ساختمان غير از ساختمان محـاكم  

شود ، تشـكيل جلسـه داده و    عمومي و يا در روز هاي كه محاكم عمومي تشكيل نمي
لوازم و تجهيزات محكمه نيز غير از آن وسايلي باشد كه در محكمه بزرگ ساالن بكـار  

در اين كشور ها محاكم جديد التاسيس اطفال به نحوه ساخته شده است كـه از  . ميرود 
لحاظ شكل و ظاهري بيشتر به يك صنف درسي عصري و مجهز شباهت دارد تـا يـك   

  .محكمه جزائي 
   :حق آزادي بيان  – ٨

كشور هاي متعهـد بـه ايـن     هكنوانسيون حقوق طفل چنين مشعر است ك)  ١٢( ماده 
كنوانسيون بايد طفل را كه در موضوعات مربوط به خودش صاحب نظر باشـد مطمـئن   
سازد تا اهميت نظر ياتش را آزادانه بيان كند و به نظريات طفل با توجه به سن و سـال و  

زمينه اظهار نظر يت داده شود ، جهت رسيدن به اين هدف بايد براي طفل پختگي اش اهم
نظريات طفل در جلسات تصميم گيري اداري و قضايي مربوط بـه   اًفراهم شود مخصوص

  .خودش به شيوه سازگار با مقررات قانون ملي شنيده شود 
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  : حق دفاع  - ٩
حق دفاع در حقيقت امر از جمله حق قانوني متهم پنداشته مي شود بدين معني كه شخص 
حق دارد در هر مرحله تعقيب عدلي ، خود و يا توسط وكيل مدافع خويش دفاع نمايـد  
ارگان هاي كشف و تحقيق ارنوالی و محاكم مكلف اند تا به شخص كه عليه وي دعوي 

بنابر آن مـتهم  . قه دفاع قانوني را فراهم نمايند جزائي تحريك شده است و سايل و طري
  . عزل نمايدر هر مرحله كه خواسته باشد اورا حق دارد به خود وكيل دفاع تعين نمايد و د

هر گاه . نون و متهم در هر مرحله توسط وكيل مدافع منتخب شان مساعدت مي شوند ظم
شته باشند براي آن ها وكيل مدافع مظنون يا متهم توانايي مالي استخدام وكيل مدافع را ندا

رايگان تعين مي شود ،  در تمام مراحل محاكمه  تعين وكيل مدافع جز حقوق مـتهم يـا   
مظنون شمرده ميشود ، هر گاه محكمه اي حق وكيل مدافع را از متهم سـلب نمايـد ،   

  .حكم صادره فاقد اعتبار قانوني است 
  
  
  : ب عدلي حق استفاده از لسان مادري در مراحل تعقي - ١٠

اجراآت جزايي در مورد متهم به لسان مادري وي صورت مي گيرد متهم حق آشنايي بـا  
مواد و اسناد قضيه را توسط ترجمان و حق بحث را د رمحكمه به زبـان مـادري داراء   

اين مطلـب در اسـناد بـين المللـي      ميباشد مصارف ترجمان بدوش دولت است ، كه
  .د گرديده است نيز تأكي) كنوانسيون حقوق طفل (

  : اصل تناسب  - ١١
. اصل تناسب بين جرايم و مجازات نيز از جمله اصول عمومي است كه بايد رعايت گردد

ا ارتكاب نيابد و يا به هنحت عمومي در اين است كه جرم نه تهمانطوريكه مي دانيم مصل
ه همان اندازه ندرت اتفاق افتد ، بنابر اين موانع كه افراد را از ارتكاب جرم باز مي دارد ب

  .مجازات تعين گردد ، بدين مفهوم كه بين مجازات و جرايم تناسبي بر قرار باشد 
ايـن  . ) اسب باشـد  نبايد جرايم و مجازات با يديگر هماهنگ و مت( منتسيكو مي گويد 

همچنان اسناد بين المللي اين اصل را در نظر . اصل در مورد اطفال نيز تطبيق مي گردد 
د مينمايد نظام عدالت جزائي اطفال و نوجوانان بايد به رفاه و بهتر رسيدن به داشته و تأكي
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نوجوانان تأ كيد ورزد و تضمين نمايد كه هر گونه عكس العمل در برابر مجرمـان بايـد   
متناسب با اوضاع جواب محاكمه بر جرم و مجرم هر دو باشد اصل تناسـب در مـورد   

راي جلوگيري از اجراي دادن جزای سـنگين و  اطفال در حقيقت به عنوان وسيله است ب
  .به عنوان جزاي عادالنه متناسب با سنگيني جرم يا مي گردد اًاغلب
  :اصل تفسير قوانين به نفع جوانان - ١٢

در اتباط به تفسير قوانين بايد گفت كه اگر قانون غامض و پيچيده باشد براي تطبيـق آن  
صورت حد اعظم و اصغرقاضي مجبور است همچنان در . الزم است تا آنرا تفسير نمايند 

ـ   فال را ـقانون را تفسير نمايد در مورد اطفال مجرم اسناد بين المللي تفسير به نفـع اط
  .پيشبيني نموده وبيان مي دارد

بير وتفسير مقررات مربوط اطفال مجرم بايد از موضع گيري اطفال مدارانه عبه منظور ت( 
  ...........)پيروي نمود 

ن اسناد چنين استنباط ميگردد كه تفسير قوانين بايد به نحوي انجام گيـرد كـه   از متن اي
قبل از همه بايد به خود كودك توجه نمود يعني بايد دانست .مطابق با منافع كودك باشد 

براي تطبيق عمل ارتكابي با قانون تعين عكس ا لعمل  نسبت به عمل  كـرد و چگونـه   
  .از كودك از اصول اولي در تفسير ميباشد رسيده گي به جرم او و منافع و ني

  : حق سكوت - ١٣
نيز يا مي شود جزء ماهيت ) منع مقصر ساختن خود ( حق سكوت اختيار كردن كه به نام 

از جانب ديگر . محاكمه عادالنه به شمار مي آيد ، اين حق تنها به متهم ارتباط مي گيرد 
فقـره  ) ز( ه گونه واضع در بند ق باين ح. شهود نمي تواند از اداي شهادت اباء ورزند 

  . ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان شده است ) ١٤(ماده  ) ٣(
هر گاه مقامات عدلي از سكوت مظنون يا متهم استنباط بر عكس بكنند ، د راين صورت 

  .حق برائت ذمه شخص متأ ثر مي شود 
ساختن متهم براساس سـكوت   محكوم. وظيفه اثبات جرم به دوش مقامات عدلي ميباشد 

وي نقص اصل برائت ذمه به شمار مي آيد در هيچ حالت نمي توان سكوت متهم را بـه  
البته متهمي را كه سكوت اختيار مي كنـد مـي تـوان    . حيث ثبوت گناه وي تلقي نمود

محكوم نمود ولي داليل محكوميت وي بايد از خالل حقايق ديگر به دست آيد خالصه ، 
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آن سكوت متهم قصايي به حيث نقص اصل حق سكوك اختيار كردن بـه  حكمي كه در 
شمار مي آيد بديهي است كه مظنون يا متهم به منظور استفاده موثر از حق سكوت اختيار 

  كردن باید از حقوقش آگاهي حاصل نمايد 
اين حق سكوت اختيار كردن يا خاموش باقي ماندن در قانون اساسي افغانستان به تفصـيل  

قانون اساسي افغانستان كه شكنجه را ممنوع قرار )  ٣٠و ٢٩( نشده است اما مواد بيان 
ود فاقـد  داده و هر نوع اظهار ، اقرار و شهادتي را كه به وسيله اكراه به دست آورده ش

حاوي اين حق است چون وظيفه اثبات جرم به دوش مقامـات   اًاعتبار مي شمارد ، تلويح
متهم مكلف نيست بر عليه خويش مدارك ارائه كند فقره  عدلي ميباشد ، شخص مظنون يا

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي صـرف كارمنـدان پـوليس ،    )  ٥( ماده )  ٧( 
ارنوאل ها وقصات را مكلف مي سازد مظنون را از حق سكوت اختيار كردنش مطلـع  

  .سازند 
  

  
  )فضلي(قاضي فضل ربي

  
  دانتفاع حق پيژندنه

  
  اع حق دعيني حقوقوداصلي اواساسي مسايلودجملي خه ل کييداچي دانتف

په لومي برخه کي يواي اونده موضوعات مطالعه کوچي دانتفاع حق الزمه ده چی  نو
پيژندنه دانتفاع حق لغوي معني اومفهوم اوهم اصطالحي معني اومفهوم اودانتفاع حق 

کي به دانتفاع حق  برخهپه دويم موقيعت په مدني مسايلوکي دي په لنول شرحه کواو
  .انکتياوي اوشرايط بيان کو

  دانتفاع حق لغوي معني اومفهوم : لومي مبحث
انتفاع دافتعال دباب مصدراودنفع درييي خه چي ي،فايدي اخستلو،ي حاصلولو 

يعني له ) انتفع به(اوه پورته کولوپه معني انوسر ه  کارول کيي،لکه چي عربان وايي
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مدني حقوقوپه برخه کي هم په پراخي پيمانيي ددانتفاع لغت ٥١هغه خه يي ه پورته که 
سره کارول شوي دي مثال دعيني حقوقو اوند دانتفاع حق په برخه کي   دانتفاع لغت 
کارونه لکه له عاريت خه انتفاع ياله اجاري خه اوياهم له وقف خه انتفاع همدارنه 

په .م دمعامالتو په فقه کي دغه لغت ير زيات کارول شوي ديپه اسالمي شريعت کي ه
فقه کي دغه لغت  دحق االنتفاع په نوم کارول شوي دي چې دهغي په اساس يووک 

  .کوالي شي دغير له ملک خه ديو عقد په اساس ه واخلي 
  
  
  
  

  :دانتفاع حق اصطالحي معني اومفهوم:دويم مبحث
ق خه عبارت دي چي له مخه يې يو شخص کوالي په اصطالح کې دانتفاع حق دهغه ح

شې له هغه  ملک خه چې رقبه يې دبل کس په غاه وي  ديوعقد په اساس ه پورته 
  ٥٢.کي

يمه ماده کي مون ته داسي ۲۲۹۹دملکيت خه دانتفاع حق دافغانستان دمدني قانون  
د استعمال   جايزه ه اخستل دي اخستونکې دحق خه دعين((راپيژندل شوي دي 

اوپکار اچولو خه عبارت دي خوپه دي شرط چې په خپل حال باقي پاتي وي که  ه هم 
نوپه همدي اساس چې دانتفاع د حق  خاوندله هغه عين خه ))پخپله عين مملوک نه وي 

چې درقبي مالک يې بل وک دي کوالي شي چې ه واخلي ،بايد يادونه وکم چې 
اعيانوخه ي الس  ته راول  منقول وي اوکه عقار جواز لري دمدني قانون په اساس  د 

داعيانو دو کسبول بې ((يمه ماده په دي هکله داسي وايي چې ۲۳۰۰ دمدني قانون
 ٥٣))خه جواز لري عام له دي چې داعيان  عقار وي اوکه منقول ملکیت رقبي ددهغي 

                                                      
  ۴۶۵ص۱ش ج ۱۳۸۴فکر  دانشنامه حقوق خصوصي،تهران محراب ٥١
 ۲۰۷ص.۲۰۰۰۲میزان اکترناصر کاتوزيان، اموאل ومالکيت،تهران چاپ - ٥٢
 ۹۳،ص۱۳۸۵نظام الدين عبداهللا  حقوق عيني،نشر مولف،چاپ اول  ٥٣
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وند احکام دافغانس ديادوني ويمي ۲۲۹۹تان مدني قانون د ده چې دانتفاع حق پوري ا
دي چې پکي دانتفاع حق  اوند ول  جپوري  دری مي ماد۲۳۱۷مادي خه بيا تر 

کامو کي هم  ني قانون  په نورو احانغال شوي دي ،له دي عالوه  دمدموضوعات ر
لو موضوعاتو متعلق احکام موجود دي له دي پورته دايران په مدني دانتفاع حق پوري دت

م دافغانستان دمدني قانون په ير دانتفاع حق په هکله مشابه احکام موجوددي  قانون کي ه
دانتفاع حق له ((مه ماده دانتفاع حق  يې داسي پيژندلي دي   ۴۰لکه دايران دمدني قانون 

هغه حق خه عبارت دي چي دهغي له مخي يووک  کوالي شي له هغه مال خه چې 
دانتفاع ٥٤)) اص مالک ونلري ه پورته کي عين يې دبل چا ملک وي اوياخوداچي خ

اول داچې دانتفاع حق هغه حق دي چې دهغي په اساس . حق په فقه کي دوه مفهومه لري
کوالي شو له پردې ملک خه ه پورته کو اودوهم داچې دانتفاع حق هغه حق دي 

چې چې دهغه له مخي کوالي شو په مطلق ول ديو اني عين خه ه پورته کؤ 
 دغه ول بيا دحاالتو اومواردو په نظرکي نيولو سره

خه انتفاع پورته کول دي اوکله هم د بل جالجال احکام لري فرضاکله له خپلو مالونو 
چا له اموالوخه ه پورته کول دي                                                                        

چي دغه دوه حالتونه هم بيا هر يوجال جال احکام لري په عمومي ول په اسالمي  فقه کي 
مال  دتعريف د انتفاع له کلمي په يره پراخه پيمانه استفاده شوي ده حتي داچې انتفاع د

کيي يعني که  چيري له يو شي خه انتفاع نا ممکنه وي نوهغه مال له مقاماتو خه ل 
م نه ل کيي چې دغه موضوع داسالمي فقهي په فرهن کي ديوشي په مال لو کي ه

يره موثره  نل شوي يعني  ددي لپاره چې يوشي مال و ل شي نوپه اسالمي فقه کي 
ه معيار  دادي چي هغه بايد  دانتفاع و وي مثال په اسالمي شريعت کي  دهغه لپاره

ه لدي امله چي شرعيدمي اويا دخنزير  حيوان غول کي انتفاع نلري نومال هم نه
  .غوه هم له دي کبله  مال نه ل کيي چي شرعي انتفاع نه لري 

و برخو کي هم کا رول شوي لکه نور مه پهرته په اسالمي فقه کي دانتفاع کللدي پ
ع دخزاني خه انتفاع،داجاري مال خه انتفاع ،دموصي به خه انتفاع داباحي خه انتفا

                                                      
 ۶ج۱۳۸۴قوق مدني ،تهران اسالميه اکتر حسن امامي ح ٥٤
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داسي نورو  له رهن خه دمرتهن انتفاع دموقوفي خه انتفاع دمستعاري خه انتفاع اويا
  ٥٥. مي کارونه ورکوالي شومواردوکي دانتفاع دکل

  دانتفاع حق موقعيت په مدني حقوقو کې:دريم مبحث    
لکه رنه  موچې مخکي يادونه وکه دانتفاع حق دمدني حقوقو دمهمو اواساسي مباحثو 

لي خه دي اوپه دي مهم بحث باندي پوهه حاصلول دهغه ولو جوانبو اواخونو له جم
بنا دانتفاع حق په لغوي اواصطالحي مفهوم پردی دقيقي مطالعي ته ضرورت لري نو

دپوهيدلو وروسته الزمه ده تر ودانتفاع حق موقف اوموقيعت په مدني حقوقو کي روانه 
  .کو

اساسي برخه ل کيي چې دافغانستان مدني قانون عيني حقوق دمدني حقوقويومهمه او
قوق دعين په ذات باندي دشخص دمستقيمي حعيني ((عيني حقوق داسي تعريف کي 

يمه ماده اوبياپه ۴۸۵))سلطي خه عبارت دي چې دقانون په وسيله ورکول کيي 
عمومي ول دعيني حقوقو دبحث موضوع مالي حقوق دي چې په مالي حقوقو باندي 

  ٥٦.ت لري ريدل دحق په ويش اوتقسيماتو باندي پوهيدني ته ضروپوه
حق په اسالمي فقه  کي دمختلفو عباراتو په نظرکي نيولو سره په قسما قسم ولونوسره 

حق العبد ،حق دخاوند په اعتبار سره په حق اهللا .۱ويشل شوي دي چې په الندي ول دي 
تبار سره په مالي حقوقو کي،غير حق دمحل په اع.۲سره ويشل شوي دي  اوحق المشترک

دپه اساس يعني ید اونه تايیحق  دقضا تاي.۳مالي حقوقواومعنوي حقوقو ويشل شوي دي 
  .قضايې حق ويشل شوي دي 

نی یا شخصی حقوقو ویشل شوی او مالي حقوق بيا په خپل وارسره په عيني حقوقو اودي
شوی دی چی زمون ددی عینی حقوق په اصلی عینی حقوقو اوتبعی عینی حقوقو ویشل 

همدا اصلي عيني حقوق دي چې دانتفاع حق په ان کي رانغاي يعني  ویش اصلی هدف 
دارتفاع ۲دملکیت دمنفعت حق له رقبی سره یی .۱ اصلي عيني حقوق په دري وله دي

  .دملکیت دمنفعت حق پرته له رقبی خه یی چی همدا دانتفاع حق دی  ۳حق 
                                                      

 ۴۶۶ج اول ص ۱۳۸۴دانشنامه حقوق خصوصي تهران  - ٥٥
 ۱۹ص۱۳۸۵نظام الدين عبداهللا حقوق عيني نشر مولف - ٥٦
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تفاع حق موقیعت په مدنی حقوقوکی په دقیقه توه درک ک اوس مو چی انشاءاهللا دان
کی دانتفاع حق په انتیاوو اوبیا دانتفاع حق زمه م چی په راتلونکوموضوعاتونوال

  .داکتساب په وسایلوباندی بحث وکو
  ع دحق انتیاوی اوشرایطدانتفا

  دانتفاع حق انتیاوی:لومی مبحث      
ن ول بې توضیح تیاوی لرونکی دی،چی په لدی انالندانتفاع حق د

شی چې ی م ملک په خالف کیدادانتفاع حق یادشخصی ي ملک دتا:مقیدوالی.۱کو
دیوانی شرط پوری تل شوی وی یعنی دانتفاع حق  درامنته کیدوپه وخت کی 
کیدای شی په وخت ياای پوری انی شوی وی ،مثال که چیری وک خپل کورچاته 

ریت ورکوی نو کوالی شی داورسره قید واکی چی یوازی دی ددې کور دفالنی په عا
اویاهم کوالی شی چی .برخی خه ه واخلی خودفالنی برخی خه دی استفاده نه کوی

ت پوری ددی کورخه ه کی چی یوای ددی وخت خه تر دی وخداورسره قید وا
داورته حد واکی چی ددی اخستالی شی اویاکه فرضایومور په عاریت ورکی نو

مورخه یوای فالنی ارکی ه اخستالی شی یایوای دوری له خواته اخستالی 
  .شی
دحنفی فقهاو په اندانتفاع حق په میراث نشی ول کیدای یعنی :دتوارث وتیانلرل.۲

حنفی دتوارث پکی نه جاری کیی په همدی اساس نفع په میراث نشی ول کیدای که 
سته جاری کیی اوه دحنفی فقهاوپه وور خه مردنظرمیراث دمورث له  فقهاو په

اندمال نه ل کیی ،خوجمهور علما بیاوایی چی دانتفاع حق په میراث ول کیدایشی 
که دهغوی په اند ته مال ل کیی په همدی اساس که چیری وک دخپل کور ه 

سته دوصیت خه ومری نو وله ور داکلی مودی لپاره بل کس ته وصیت کی خو موصی
ته یی دغه حق نقلیی اوورثه کوالی شی ددغه کورخه تر اکلی مودی پوری ه وورثو

  . واخلی 
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ری دی ،له هغه وخته چی سپارل ضرو)مال (دحق خاوندیامنتفع ته دعین :دمنتفع وجیبه.۳ 
دامانت په سیر منتفع ته دانتفاع دموضوع اوند مال وسپارل شی نو دغه مال دهغه سره 

وی اومنتفع ته ضرور دی تر ودامال دخپل شخصی مال په سیر وساتی اوحفاظت یی 
وکی ،که چیری دغه مال پرته دمنتفع دقصور اویا خطا خه لمینه والشی نوپه هغه 

یری ددی مال له مینه تللو اوهالکت کی دمنتفع چباندی کوم تاوان نه الزمیی خوکه 
یایی معیوب کی وی اویایی په کی داسی  وی یادغه مال لمینه وخطا وی اویایی قصدا
ته کامله یی دهغه په قیمت کی کموالی راغلی وی نوبیاپه  له وی چیی یو عیب رامین

  .صورت کی پری توان الزمیی ید
دمال بیرته سپارل دانتفاع حق کی داالزمی ده چی منتفع دمال خه تر استفادی .۴

وند یی دغه مال بیرته وغوای اویایی دعقد موده پای ته رسیدلی وروسته هرکله چی خا
  ٥٧.وی بیرته وسپاری اودمال اصلی خاوند خپل په عقد ورکی مال بیرته الس ته راوی

  دانتفاع حق شرایط دوم مبحث ـ
دانتفاع حق اونددیوعقددانعقادپه مهאل بایدول هغه شرطونه چی دمخه ورته اکل شوی 

یول شی اوهغه بایدمراعات کل شی ،دداسی یوعقددانعقاددصحت لپاره دی په نظرکی و ن
دعقدداونده .۳دطرفینواهلیت .۱،دطرفینورضایت ۱:اساسی شرایط عبارت دی له

  .موجودیت اودمعاملی رواوالی 
 حتماً ددی اساسی شرایطوعالوه دوه شرطونه هم دی چی دعقد دانعقادپه مهאل باید

ی چی له هغه خه په استفادی سره بایدداسی یوشی و اول داچی دعقدموضوع:وجودویم
یی عین لمنه والنشی اودوهم دادی چی دغه عین دقبض ووی یاپه بل عبارت متقوم 

  .وی 
دانتفاع حق په اونددیوعقدپه موضوع یاملک کی له حقوقی اخه دوه حقونه یوای 

نونظرهمدی حالت ته راجمع کیی یعنی له یوی خوادمالک حق اوله بلی خوادمنتفع حق،
                                                      

 ۴۵۵،ص۱الفقه االسالمی وادلته وهیبةالزهیلی مکتبه رشیدیه ج - ٥٧

قضاء دانتفاع حق پیژندنه
 

 
٧٦ 

 

په کتوسره ددی دوه تنوخه هریویی انی حقوق اووجایب لری چی په الندی ول 
  ٥٨.ورته اشاره کوو

  دمالک حقوق اووجایب زـجلومی 
مالک کوالی شی په خپل ملک که هرول تصرفات وکی خوپدی شرط جی دانتفاع .۱

ه مراعات کولوسره خپل حق سره منافی نه وی ،مثال مالک کوالی شی دمنتفع دحق پ
  ملک په بل چاوپلوری اویایی په اجاره ورکی

ولی ددی خبری یادونه ضروری ده چی دملک انتقال دانتفاع حق پوری اونده عقد کی 
  .کوم تغیر نشی راوستالی اوعقد په خپل حال باقی پاتی کیی

پاره ضروری ول هغه مصارف اونورضروریات چی دانتفاع حق اوند دیو مال دساتنی ل.۲
دی دمالک په غاه دی مر داچی موافقه یی په بل شکل شوی وی مثال دعقددانعقادپه 

  . ی وی ای دمنتفع سره ددی خبری یادونه کمهאل ی
مالک ته الزمه ده ترو دعقددانعقاد وروسته دعقد موضوع منتفع ته وسپاری اوپه کی .۳

  ن ونکی که دعقد دانعقادسره دمال خه د
خستلوحق منتفع ته انتقالیی اوکه چیری مالک دغه ن دقصد له وجهی وکی ی ا

  . نوضمان پری الزم دی
  منتفع حقوق اووجایبد دویم جزـ

که چیری په عقدکی دعقدداوندموضوع خه داستفادی په هکله ه نه وی ویل شوی .۱
عرف داد کی سکوت شوی وی نومنتفع مجبوراومکلف دی ترودراوپدی هکله په قرا

اوعاداتومطابق له مال خه ه پورته کی اودعرف په خالف نشی کوالی مثال که چیری 
عقد دیوه پاغ خه دانتفاع په برخه کی وی نومنتفع کوالی شی په باغ کی په هغه کی په 
ازاده ول وری ،میوه یی وخوری یایی وپلوری ،له بوو اوالنوخه اونوروشیانو خه 

                                                      
   ۶۷ص ۶ج.۱۳۸۴حقوق مدنی ،تهران اسالمیه  - ٥٨
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کوالی چی باغ خه ای جو کی وخپل پسونه اوغواانی هلته  ه واخلی اما نشی
منتفع باید له هغه مال خه چی دته  ۲.بوی که دادباغدارانوترمین عرف اوعادت ندی

داد رسپارل شوی دی سوءاستفاده ونکی ددی خبری هدف دادی چی منتفع بایددهغه قرا
دمخه دده اودمالک ترمن  دحدودوپه چوکا کی دمال خه استفاده وکی کوم چی

  . صورت نیولی دی
منتفع باید دورسپارل شوی مال خه دخپل مال په سیر ساتنه وکی اوباید په ساتنه کی .۳

له هر ول افراط اوتفریط خه ان وساتی ،مثال لکه رنه چی مو په مخکی مثال کی 
نوته په میاشت یادونه وکه که دعقد موضوع یوباغ وی اومعمول داوی چی ددی باغ و

کی یو ل اوبه ورکل شی نومنتفع باید دامعمول  رعایت کی یعنی داسی ونکی چی 
  . هره ور اوبه ورکی اویاداچی په دوومیاشتوکی یول اوبه ورکی

۴.ی دالسته راوول هغه مصرفونه چی هغه دیروی دت رلو لپاره ورته ضرولو یا د
  ٥٩. داد شوی ویراچی په بل ول قرادی ول دمنتفع په غاه دی مر د

  دویمه برخه
  دانتفاع حق دالسته راونی وسایل

داچی دانتفاع حق په هکله دمختلفوهیوادونوقوانین فرق لری له همدی کبله          
دانتفاع حق داکتساب وسایل اومصادر هم نظر دمختلفو هیوادونو قوانینو ته فرق لری په 

  . اع حق اسباب پنه دی هرحال په افغانستان کی دانتف
  اباحه. ۵وصیت .۴وقف .۳اجاره .۲عاریت .۱ 

مونبه ددی مصادروخه هر یوجال جال توه اودیوه برخه په تر کی تر بحث الندی 
  .٦٠   ونیسو

  
                                                      

 ۶۷.۶۸.۶۹ص۶،ج۱۳۸۴نی تهران اسالمیه داکتر حسن امامی حقوق مد - ٥٩
  ۹۴ش صـ ه.۱۳۸۵نظام الدین عبداهللا حقوق  عینی نشرمولف  - ٦٠
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  کزیلقاضی نثاراحمد م
  

 جزای رشوه در فقه اسالمی
 و قانون جزای افغانستان

 
 :ودوری از مال حرام مردم مقدمه دراحترام اموאل

   :اول احترام اموאل 
مانعی  نیست مسلمان هر قدر که می خواهد مال جمع کند وبرای بدست آوردن آن تالش 

  .ما دام که این جمع آوری واین تالش از طریق مشروع باشد , نماید 
های اخالقی مسلماًٌ با قانون وتوصیه , وقتی اسالم به مالکیت مشروع افراد اقرار می نماید 

آن را از غصب ؛ سرقت ؛ وخوردن مال غیر به طریقه غیر مشروع محفوظ می دارد 
) ص(پیغمبر حضرت واجازه نمی  دهد که کسی بدون حق به مال کسی تجاوز نماید 

  .حرمت مال وجان وناموس را دریک مرتبه بیان فرموده 
إن : ( یراد نمود وفرمود در میان جمع مسلمانان خطبه ای ا) ص(در حجة الوداع پیغمبر  

أموالکم وأعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم 
  ) .هذا 
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یعنی مال وناموس وخون شما بر شما حرام ومحترم است همان گونه که امروز واین ماه 
  .واین شهر دارای احترام می باشد 

ال یحل لمسلم أن یاخذ عصاً بغیر طیب ( :ی فرمایدم)ص(آمده که پیامبر در حدیث دیگری 
  رواه ابن حبان ) . نفس منه 

  .یعنی برای هیچ مسلمانی حالل نیست که حتی چوبی را بدون رضایت صاحبش بر دارد 
دنیا : روایت است که حضرت رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرمود ) رض(از ابن عمر 

) ج(حالل پیدا کند وآن را در راه خدا سبز وشیرین است هر کس در آن مالی را از راه 
مصرف کند خداوند جل جالله اورا ثواب میدهد وجنت را برایش ارزانی میکند ؛ 
وکسیکه در آن مالی را از راه غیر حالل بدست آورد خداوند جل جالله اورا در ذلت 
 وخواری می اندازد بسیارند کسانیکه در مال حرام تدخل می کنند وآتش دوزخ را برای

  .به روایت بیهقی .خود کمائی می نمایند 
از احادیث فوق برمی آید  که اسالم تا چه حد با تعلیمات خود شرافت وشخصیت  افراد 
را محفوظ نگه داشته وتا چه حد تقدیس آن را محترم دانسته است روزی عبداهللا بن عمر 

من عظمت عجیب با عظمت واحترامی ؛ ولی انسان مو: رو به کعبه کرد وگفت) رض(
.  این حدیث را ترمذی درکتاب خود نقل نموده است. واحترامش از تو بیشتر است

 .احترام مسلمان در حفظ مال وناموس وخون او می باشد  مسلماً
  دوم دوری از مال حرام 

گرفتن چیزی به ناحق وبدون اجازه صاحب آن  مال باشد یا چیزی دیگری وخوردن آن 
ستفاده های باطلی می آید که قرآن کریم از آن نهی فرموده شرعاً حرام است ودر جمله ا

  ٦١) .وال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل :( است خداوند جل جالله می فرماید 
یعنی اموאل : ابن عباس می گوید .مالهای خویش را در میان خود بنا حق نخورید : ترجمه 

وخوردن به باطل . رده نخورید تان را به قسم های باطل ودروغ از برادران تان بدست آو
  : بر دو نوع است 

  . یکی اینکه به طریق ظلم باشد مانند رشوه ،غصب وخیانت ودزدی 
                                                      

 .١٨٨سوره بقره آیت  - ٦١
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  .  ودیگری اینکه به طریق لهو لعب وبازی باشد مانند گرفتن به قمار بازی وغیره 
ه پیامبر صلی اهللا علیه وسلم در زمینه احادیث فروانی را بیان فرموده اند که بحضرت 

  .آوردن چند حدیث در اینجا اکتفا میگردد
مردمانی هستند که در مال : در صحیح بخاری آمده که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرموده 

  .خدا بدون حق مداخله می کنند پس مر ایشان راست در روز قیامت آتش دوزخ 
   .دعای کسیکه از حرام مال به دست آورده باشد دعای وی قبول نمی شود

مردی سفر دور ودراز می :صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرموده در 
کند در حالیکه پراگنده مو غبار آلود است دستش را طرف آسمان بلند می نماید ومی 

در حالیکه خورد ونوش ولباس وی حرام است واز حرام تغذیه شده پس .  اگوید پرورگار
  چه گونه دعای وی قبول شود؟

: روایت است که حضرت پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمود ) رض(نان از ابن عمر وهم چ
پروا نمی کند که اورا از ) ج(اگر کسی پروا نکند که مال از کجا پیدا می کند خداوند 

  . کدام دروازه داخل دوزخ بسازد 
اگر یکی از شما در دهنش خاک را اندازد : روایت است که گفت) رض(از ابی هریره 

این حدیث را امام احمد روایت .رای او بهتر است از اینکه در آن حرام را داخل کند ب
  . نموده است 

جسمی که از حرام تغذیه شده : فرمود) ص(از کعب ابن عجره روایت است که رسول اهللا 
  .به روایت ترمذی وابن حبان . باشد در جنت داخل نمی شود 

هر جسمی : شنیده ام که فرموده ) ص(اهللا  گفته که من از رسول) رض (حضرت ابوبکر 
  .بروایت بخاری ومسلم .که از حرام نمو یافته باشد آتش دوزخ به آن بهتر واولی است 

سود , خائن سود خور : علما می گویند که در این باب اشخاص ذیل شامل می شود 
از وامثال قمار ب ورشوت خور, باطل خور , خوراننده به کس دیگری ؛ خورنده مال یتیم 

  .آن 
در روز قیامت مردمانی آورده  می شوند که با آنها حسنات : رسول خدا فرموده که 

ونیکی های است مانند کوه تهامه ؛تا آنکه آنها آورده شوند خداوند همه آنها را مانند 
ذرات می گرداند سپس ایشان را در دوزخ می اندازد گفته شد ای رسول خدا این چه 
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د آنها نماز می گذارند ؛ روزه می گرفتند ؛ زکات میدادند وحج می حال است ؟ فرمو
کردند مگر وقتیکه چیز حرام بر آنها تقدیم می شد آن را می گرفتند بنابر آن خداوند 

  بروایت طبرانی . اعمال آنها را محو ونابود ساخت
ها پس ای صاحب خرد ودانش اندکی بر قبر گذر کن ومدتی آنجا درنگ کن حقا این پند

پرده های گوشها را از هم دریدوبا وجود فکر نمی کنم که این غافل پندی از آن گرفته 
باشد وحقا که از آثار دیگران پندهای نمودار گردید ولی برای کسانیکه شایستگی آن را 

  ٦٢.داشته باشند
  مبحث اول جزای رشوه در شریعت وقانون

          :معنی رشوه : موضوع اول
یک لفظ عربی است وبه معنی تادیه نمودن پولی به ) ار( به کسر رشوه:رشوت درلغت 

بخاطر اجرای کاری ویا عدم آن ویا )  قاضی ویا مسوول وموظف(شخص حاکم وغیره 
  ٦٣.استتار حق وابطال آن  وتبارز باطل باشد رشوه نامیده می شود 

  :در اصطالح فقهي وحقوقی رشوت
نکرده اند لیکن بطور کلی گفته می توانیم  فقهاء برای رشوت کدام تعریف دقیقی ارایه 

رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال :که رشوت در اصطالح 
  .بر آنچه معطی اراده می کند وادار کند) حاکم را(حکم کند یا او 

آن پولی که به حاکمی ویا قاضی ویا کارمندی ویا هر کس دیگری که کاری را انجام  ویا 
دهد داده شود ، تا به نفع صاحب پول وضرر طرفش اقدام نماید ویا کار او را به جلو  می

  .وکار طرفش را به تاخیر اندازد واز این  قبیل کارها
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده :بعضی گفته اند که 

  ٦٤.می شود 
                                                      

 . ١٨١؛ الکبائر از امام ذهبی ترجمه پوهاند شهرانی ص  ٣٩٩حالل وحرام از قرضاوی ص  - ٦٢
 ٢٢٨صمصباح المنیر  - ٦٣
کتاب التعریفات .٨لغتنامه دهخدا ج  ٤ژی حقوق از داکتر جعفر جعفری ج مبسوطی در ترمینولو - ٦٤

 .١١١از علی بن محمد الجرجانی ص 
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  .لحاظ معنی با هم تفاوتی ندارندبه هر حال اگردر  تعریفات فوق نظر کنیم از 
  :تعریف رشوت درقانون جزای افغانستان 

قانون جزای افغانستان برای رشوت بطور صریح کدام تعریف ارائه نکرده مگر در ماده 
  : چنین آمده است  ٢٥٤

هر موظف عامه که بمقصد اجرا یا امتناع ویا اخالل وظیفه ای که به آن : ٢٥٤ماده "  
سم خود یا شخص دیگری پول نقد ؛ مال یا منفعتی را طلب نماید یا از مکلف باشد به ا

 ". شخص وعده آنرا گیرد ویا بخششی را قبول کند رشوت شمرده میشود
به ) رشوت گیرنده ( قانون مجازات افغانستان پیشبینی شده که مرتشی   ٢٥٥ودرماده 

رشوت : م آنمجازات حبس وجزای نقدی محکوم می شود ودرعین حال در فقره دو
  .دهنده وحتی واسطه رشوت نیز به عین جزای محکوم می شود

  :پس می پردازیم به ذکرمواد قانون جزای افغانستان  
رشوت گیرنده به حبسیکه از دو سال کمتر واز ده سال بیشتر نباشد وبه : " ٢٥٥ماده  

وعده داده جزای نقدی معادل آنچه که بحیث رشوت طلب ویا برایش داده شده ویا به آن 
  ".شده محکوم میگردد

هر گاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمی باشد که جزای آن در قانون : " ٢٥٦ماده 
نسبت به جزای معینه رشوت شدید تر باشد رشوت گیرنده ، رشوت دهنده وواسطه 

  ".رشوت عالوه به جزای نقدی معینه رشوت به جزای همان جرم نیز محکوم میگردد
ف رشوت وذکر مواد قانون جزاء، رشوت فعل وعملی است که در قدم با توجه به تعری

واین اعمال وافعال از عناصر وعوامل .اول سه کس را تحت پوشش خود قرار می دهد 
  .تشکیل دهنده رشوت تلقی می شود

  ) .رشوت گیرنده .( مرتشی  - ١
  ) .رشوت دهنده . ( راشی  - ٢
 .واین را در فقه  رایش گویند )واسطه بین رشوت دهنده وگیرنده ( واسطه  - ٣
    .  رشوت اعم از پول نقد ویا مال ویا منفعت  - ٤

  جزای رشوت درشریعت اسالمی: موضوع دوم 
  .گرفتن رشوت است  ،از راههای  خوردن مال دیگران به ناحق یکی
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واز مصبیتهای بزرگی که همواره دامنگیر بشر در جهان بوده رشوت خواری است ؛ 
ع اجرای عدالت اجتماعی در جهان کنونی رشوت ستائی شده است وتوسط بزرگترین موان

  .رشوت دادن حقوق پایمال می شود
دین مقدس اسالم مسئله رشوت خوری را مورد تقبیح قرار داده ورشوت خوردن را از  

و حرام می داند که مسلمانان برای انجام کارهایشان راه . گناهان کبیره دانسته است
فراد صاحب نفوذ را پیش گیرند وبر متصدیان امور هم حرام نموده که رشوت دادن به ا

رشوت را قبول نمایند اسالم را از واسطه گری در رشوت دادن نیز بر حذر داشته 
وال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلی الحکام : (( می فرماید) ج(وخداوند 

   ٦٥)) .تعلمون  لتأکلوا فریقا من أموאل الناس باإلثم وأنتم
مال همدیگر را به نا حق نخورید وآن را به حکام ندهید تا قسمتی از مال مردم رابه ( 

  ).ناحق نخورید در حالی که شما به گناه آن آگاه می  باشید
خوردن مال غیر را حرام گردانیده واز جمله گناهان بزرگ می  آیت مبارک فوق صراحتاً

  .ل است باشد  چون خوردن مال غیر به باط
یعنی حرام خورندگان . ٦٦)لسحت لون اَلأک: ( می فرماید ) ج(در آیه مبارکه دیگر اهللا 

گفته اند که سحت بمعنی ) السحت (امام حسن وسعید بن جبیروابن مسعود در تفسیر .
  ٦٧.وبرای اینها رسوائی در دنیا ودر آخرت برایشان عذاب درد ناک می باشد .رشوه است

  :  ودر حدیث شریف آمده
  ٦٨)).الراشی والمرتشی فی الحکم :رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم لعن(( :وعن ثوبان قال 

ثوبان گفته که لعنت فرستاده رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم بر رشوت دهنده ورشوت 
  .این حدیث را امام احمد روایت کرده است.گیرنده  در حکم 

                                                      
 .  ١٨٨سورة بقره آیت  - ٦٥
 ٤٢سوره مائده آیت  - ٦٦
 ٤/١٧٢ونیل األطار  ٥١٩/ ١تفسیر ابن کثیر - ٦٧
 ٤/١٧٠ونیل األوطار . رواه احمد  - ٦٨
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ویا بخاطر بیش برد کار خود ویا به ودر حدیث دیگری آمده کسی که رشوه می گیرند 
) رض(از أبی هریره .خاطر باطل کردن حق رشوه  می دهند بر آنها لعنت خدا است 

) . لعنة اهللا علی  الراشی والمرتشی فی الحکم : ( می فرماید) ص(روایت است که  پیامبر 
   .رواه احمد والترمذی وابو داود

  ٦٩.می رشوه می گیرند ورشوه می هند یعنی لعنت خدا بر کسانی که برای صدور حک
حدیث فوق داللت صریح بر حرام بودن رشوت می کند و بإجماع علماء امت اسالمی 

  .رشوت حرام شده 
هر گاه رشوت گیرنده رشوت را  به خاطر ظلم کردن به نفر دیگر بگیرد گناهش چند 

عدالت وظیفه برابر خواهد شد واگر گرفتن رشوت به منظور اجرای عدالت باشد اجرای 
  .هر حاکم وصاحب وظیفه ای است وگرفتن رشوت در مقابل آن نیز حرام است 

عبداهللا بن رواحه را نزد یهودیها فرستاد تا میزان مالیات درختان خرمای آنان ) ص(پیغمبر 
این :  عبداهللا گفت. را تخمین وبرآورد نماید یهودیها مقداری مال  به او پیشنهاد کردند 

  .عنوان رشوت به من پیشنهاد نموده اید حرام است وما آن را نمی خوریم مالی که به 
جای تعجب نیست که اسالم رشوت را حرام ورشوت خوار را به عذاب شدید تهدید 
نماید چون به حقیقت اشاعه رشوت در هر جامعه ای موجب اشاعه ظلم وفساد در آن 

م به حق امتناع می گردد وروح جامعه خواهد بود ؛ احکام ظالمانه  صادر واز صدور حک
  .پول پرستی ورشوت خواری بر انجام وظیفه واجب ، چیره می شود

پس بر مسلمان الزم است که از مال حرام دوری نماید تا در دنیا رسوا ودر روز قیامت  
  .طوق گردنش نشود  

قدام انسان مسلمان آن است که به عواقب امور می اندیشد وبدون فکر واندیشه به کاری ا
نمی کند وبه واسطه متاع اندک زوאل شونده وبی ارزش دنیوی ؛ آخرت ودار باقی 

                                                      
  ١٧٠/ ٤ شوکانی نیل األوطار - ٦٩
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وجاودانی خود را خراب نمی سازد ودر هر امر آخرت را بر دنیا ترجیح میدهد ونعیم 
  ٧٠.جاودانی آن را از یاد نمی برد 

  
  جزای رشوت در قانون جمهوری اسالمی افغانستان: موضوع سوم 
ر دادیم که رشوت یکی از جرائم عمدی مطلق هست وبه اتفاق در موضوع قبلی تذک

فقهاء از محرمات محسوب می شودوفقهاء مذاهب چهار گانه بذل مال به عامل حکومتی 
را طی شرایطی از مصادیق رشوه وحرام دانسته اند چه به صورت مستقیم مال رشوه 

امن مال رشوه است ومرتشی ض.پرداخت شود ویا در قالب معامالت صوری انجام پذیرد 
ودر فقه   اسالمی مجازاتی برای عاملین رشوه .وسبب این ضمان قبض به عقد فاسد است 

تعیین نشده ومجازات که در قانون مجازات اسالمی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که 
بنا به  صالح دید حاکم تعیین می شود پس  قانون مجازات جمهوری اسالمی افغانستان در 

مجازات ) رشوت(موارد از نظر مشهور فقهاء پیروی کرده وبرای این نوع جرم تمامی
وموضوع مجازات راشی در مقررات جزای افغانستان از .معینی قانون گذاری نموده است 

موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان را به خود معطوف داشته است در این مجال 
 ،راشی(ر رابطه به  مرتکیبن ارتشاءانون مجازات دبه خاطر پرهیز ازاطاله کالم به مواد ق

  .می پردازیم ) مرتشی ،واسطه رشوت
  ) : رشوت گیرنده (مجازات مرتشی: اول  

به مجازات حبس وجزای نقدی ) رشوت گیرنده(مطابق قانون مجازات افغانستان مرتشی 
  .محکوم می شود 

رشوت گیرنده :" شده است  قانون جزای افغانستان چنین تصریح) ١( فقره ٢٥٥در ماده 
به حبسیکه از دو سال کمتر واز ده سال بیشتر نباشد وبه جزای نقدی معادل آنچه که 

  ".بحیث رشوت طلب ویا برایش داده شده ویا به آن وعده داده شده محکوم میگردد 
                                                      

المغنی .٢٠٢الکبائر امام ذهبی ترجمه پوهاند شهرانی ص. ٤٠٠کتب حالل وحرام از قرضاوی ص  - ٧٠
  ١٧٠/ ٤نیل األوطار از شوکانی  ٣٠٥،منهیات در اسالم ص١٤/٥٩از ابن قدامه 
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ماده فوق قانون جزای افغانستان تصریح می کند که صرف طلب رشوت ؛ رشوت تلقی 
وعده ای رشوت را اگر قبول کند مرتکب عمل مجرمانه ای تلقی می شود  نمی شود بلکه

وهمچنان به حبس وجزای نقدی معادل اخذه شده محکوم می .ورشوت گفته می شود 
قانون جزای افغانستان چهار صنف ذیل را از آن  ٢٥٩ناگفته نه ماند که در ماده . شود

تند و تخظی ایشان از قانون خطرات جهت که نهاد بنیادی وکلیدی ومهم ترین نهاد ها هس
سنگینی را بر دوش ملت می گذارد درقانون جزای افغانستان اینها را ازجمله رشوت 

  .اعضای جرگه های والیتی ومحلیاعضای پارلمان وشاروالی،: اند گیرنده محسوب شده 
  

  : ٢٥٩ماده 
خود ویا شخص  هر عضو پارلمان ؛ شاروالی ؛ جرگه های والیتی ومحلی چیزی را برای" 

دیگری طلب نماید یا وعده ای آنرا قبول نماید ویا بخشش اخذ کند وبه این منظور اعمال 
نفوذ نموده از مقامات با صالحیت خدمات عامه احکام ؛ قرار ؛ اوامر ؛ تعهد ؛ ترخیص ؛ 
موافقه ؛ تورید؛ توظیف ؛ قرار داد ویا هر نوع خدمت وامتیازی  دیگری راحاصل نماید 

  ".م رشوت گیرنده محسوب شده مطابق احکام این قانون مجازات می گردد در حک
مطابق ماده فوق عضو شورای ملی یعنی پارلمان چون ایشان نماینده ملت هستند وحیات 
جامعه را فلج خواهند کرد اگر مرتکب رشوت شوند  و مجرم شمرده می شود ومجازت 

  .می گردند
ود مجرم محسوب می شوند چون کارو امور همچنان شاروالی اگر مرتکب این جرم ش

  .شاروالی بواسطه قانون تنظیم وتنسیق می گردد
ودر ماده فوق نیز تذکر داده شده که اگر جرگه های والیتی اگر مرتکب این جرم شود 
شوند مجرم محسوب می شوند زیرا ایشان نماینده گان والیتی هستند ودر بهبود و کار 

نون به آن تصریح شده کار می کنند ومشوره می دهند ونقش وامور والیت بطوریکه در قا
اساسی در جامعه  را بازی می کنند لهذا اگر به رشوت دست بزنند فسادی در جامعه 

  .بوجود خواهند آوردند وجامعه را به خطر مواجه خواهند کرد 
لسوالی وشورای نیز در تامین وتنظیم جامعه نقش مهم را بازی می کنند چون نماینده گان و

ها وقریه ها   وارزش حیاتی در جامعه دارند واگر مرتکب این جرم گردند حتما جامعه 
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مواجه به فساد وخطر خواهد شد لذا مطابق ماده فوق در حالت ارتکاب جرم رشوت از 
  .جمله رشوت گیرنده محسوب می شوند ومجازات می گردند

  :رشوت دهنده ) راشی(مجازات:  دوم  
  غانستان رشوت دهنده را عمل جرمی تلقی نموده قانون مجازات اف

  .محکوم کرده استمندرج ماده فوق تعیین نموده وبه آن وبرای رشوت دهنده عین جزای 
   ٢٥٦ودر مورد رشوت دهنده قانون مجازات افغانستان  در ماده 

هرگاه غرض از رشوت فعل جرمی باشد که :  ٢٥٦ماده :" چنین تصریح نموده است 
آن در قانون نسبت به جزای معینه رشوت شدید تر باشد ، رشوت گیرنده ،  جزای معینه

رشوت دهنده وواسطه رشوت عالوه به جزای نقدی معینه رشوت به جزای معینه همان 
  ".جرم نیز محکوم میگردد

یعنی مطابق ماده فوق راشی  به حبسی که از دو سال کمتر واز ده سال بیشتر نباشد 
  .ه این جزاء معادل مال اخذه شده نیز محکوم می گردد محکوم می شود بر عالو

  :                   مجازات واسطه رشوت:   سوم 
واسطه رشوت کیست ؟ واسطه رشوت شخصی است که درمیان رشوت گیرنده ورشوت 
دهنده وساطت را بازی می کند ومی خواهد که عمل مجرمانه رشوت را محقق سازد ودر 

قانون مجازات افغانستان کسی را که مرتکب .جرم ارتشاء است واقع نوعی معاونت در 
ماده .واسطه  رشوت می شود به عین جزای مندرج فقره ماده فوق محکوم کرده است 

وواسطه رشوت عالوه : ( .... قانون مجازات افغانستان  چنین تصریح نموده است  ٢٥٦
  ).کوم میگرددبه جزای نقدی معینه رشوت به جزای معینه همان جرم نیز مح

عالوه به جزای نقدی  رپس مرتشی ؛ راشی وواسطه گری به جزای ارتکاب فعل جرمی ب
  .معینه رشوت جزا نیز داده می شود 

  دادن زیر دست ورعیت به  مقامات باال وحاکم وبخشش حکم هدیه:  موضوع چهارم
ر اسم  اسالم رشوت رابه هر شکل واسم ورسمی که باشد ، خواه به نام هدیه ویا ه
  .دیگری ؛ حرام نموده است وتغییر اسم ؛ آن را از حرام بودن خارج نخواهد کرد
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من استعملناه علی :  (( فرموده )ص(درحدیث دیگری آمده از بریده روایت شده که پیامبر 
   ٧١))عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلک فهو غلول 

مقابل به او می دهیم هر چه اضافه  یعنی کسیکه کاری رابه او واگذار کنیم وحقوقی نیز در
  .این حدیث را ابو داود روایت کرده است . از حقوقش بگیرد طوق گردنش خواهد شد

هنگامی که عمر ابن  عبد العزیز خلیفه بود هدیه ای به او دادند ؛ ولی آن را نه پذیرفت به 
هدیه ) ص(مبر برای پیغ: گفت)حر(عمر .هدیه را قبول می کرد ) ص(یغمبر پ:  او گفتند 

  .بود ولی برای ما رشوت است 
ماموری را جهت جمع آوری زکات ومالیات نزد قبیله  ازد فرستاد وقتی آن  ) ص(پیغمبر 

) ص(والی  برگشت قسمتی از اموالی را که  جمع کرده بود جدا نمود وبقیه را به پیغمبر 
أال : (( شد وگفت  عصبانی) ص(داد وگفت این مال شما وآن دیگری مال  من ، پیغمبر 

یعنی چرا در  خانه )) .جلست فی بیت أبیک وأمک حتی تأتیک هدیتک إن کنت صادقا 
  .پدر ومادرت نمی نشنی تا برایت هدیه بیاورند اگر راست می گوئی 

هذا لکم وهذا لی  هدیة : مالی أستعمل الرجل منکم فیقول ((  :فرمود ) ص(سپس پیغمبر 
والذی نفسی بیده  ال یأخذ أحد منکم شیئا بغیر حق إال :  له   أال جلس فی بیت أمه لُیهدی

أتی یحمله فال یأتین أحدکم یوم القیامه بعیرا له رعاء أو بقرة له خوار تیعر ثم رفع بیدیه  
  .متفق علیه )) اللهم هل بلغت :  حتی رئی بیاض إبطته ثم قال 

انتخاب می کنم ) ه مالیات وجمع کنند( یعنی چرا من شخصی از شما رابه عنوان والی 
می گوید این قسمت از اموאل برای شما واین قسمت هدیه من  است چرا در خانه  بعداً

مادرش نمی نشیند تا هدیه برایش بیاورند؟ سوگند به آن کسی که جان من در اختیار او 
است هرچیزی که شما به ناحق بگیرید وقتی که در روز قیامت به حضور خدا می رسید 

مال ناحق بر دوش شما سنگینی می کند بنابر این کاری نکنید در روز قیامت شتر وگاو آن 
به اندازه ) ص(وگوسفند بر دوش شما با ر شوند وهر یک صدایی در دهند سپس پیغمبر 

                                                      
 ٤/١٧٣نیل األوطار .رواه أبو داود .- ٧١
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: ای  دستهایش را به  سوی آسمان  بلند نمود که سفیدی زیر بغلش نمایان شد وفرمود 
  ٧٢را بجا آورده ام ؟خداوندا آیا من وظیفه ابالغ 

وقتی اسالم تا این اندازه در باره رشوت سختگیری می کند بر  : امام  غزالی می فرماید 
قاضی و کسانی که به منزله قاضی می باشند الزم است خود را در خانه پدر ومادر خود 

ودند ودر منزل خود بنکه در زمانی که قاضی  یا حاکم  فرض نمایند تنها چیزهایی را 
سته بودند به عنوان هدیه  برایشان می  آوردند اجازه دارند در زمان قضاوت یا نش

حکومت نیز دریافت نمایند ودریافت چیزهایی را که  می دانند به خاطر مقامشان به ایشان 
داده می شود حرام است  اما چیزهایی که نمی دانند دوستانشان برای دوستی ویا به  

  ٧٣. آوردند این  امر شبهه است وباید از  آن دوری کنند  خاطر مقامشان برای آنان می 
ف را جرم ایقانون جزای افغانستان تصریح می کند که قبول هرنوع   بخشش وهدایا وتح

هرموظف خدما ت :"   ٢٥٤: ماده .  اعالم کرده است ورشوت گیرنده شمرده میشود 
ن مکلف باشد به اسم خود یا عامة که بمقصد اجرا یا امتناع ویا اخالل وظیفه ای که به آ

شخص دیگری پول نقد ؛ مال یا منفعی را طلب نماید یا از شخص وعده آنرا گیرد ویا 
  ".بخشش را قبول کند رشوت گیرنده شمرده میشود

: قانون جزا چنین تصریح کرده است   ٢٥٨ودر مورد جزای اخذ بخشش وهدایا در ماده 
جام وظیفه به اسم خود یا به اسم شخص دیگر هرا گاه موظف خدمات عامه در برابر ان" 

چیزی را طلب نماید یا از شخصیکه از لحاظ وظیفه کاری را به وی انجام داده بخشش 
اخذ یا قبول نماید ویا بمنظور گرفتن بخشش در یکی از مکلفیت های وظیفوی خود بعد 

مکافات ازآن امتناع  از انجام کار خللی را وارد نماید ویا بدون موافقه قبلی به قصد گرفتن
ورزد ویا خللی در آن وارد نماید ، به حبس متوسط وجزای نقدی معادل آنچه که طلب 

  ". بخشش ویا وعده شده محکوم میگردد
صورتهای ومواردی که از ماده فوق الذکر استنباط می شود پنج صورت : شرح ماده فوق 

  : ومورد است 
                                                      

 .٤٠١حالل وحرام از قرضاوی ص  ١٤/٥٩المغنی ازابن  قدامه  - ٧٢
  .١٣٧ص  ازامام غزالی العلوم احیاء - ٧٣
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  .پول ویا مال را طلب کند موظف خدمات عامه در مورد مسوولیتش    - ١
  .ویا موظف خدمات عامه بخششی ویا هدایا وتحف  بگیرد  - ٢
  .ویا از وظیفه اش امتناع ورزد به قصد گرفتن بخشش ویا مکافات بدون موافقه قبلی  - ٣
ویا خللی در وظیفه اش وارد کند به منظور گرفتن بخشش ویا مکافات بدون موافقه  - ٤

  . قبلی  
ر گرفتن بخشش دریکی از مکلفیت های وظیفوی خود بعد از انجام کار ویا به منظو - ٥

  .خللی وارد کند
پس در حاالت وموارد فوق موظف خدمات عامه مجرم است ومطابق ماده فوق  مجرم 

  .محسوب می شود ومجازات می شود 
پس در قانون جزای افغانستان دیده می شود که قانون  دائره رشوت را وسیع گرفته است 

ر نوع طلب اخذ وقبول پول ویا مال وبخششی را در مقابل وظیفه ومسوولیتش جر م وه
محسوب نموده است وبرای شان جزای مناسب تعین نموده است تا مجرمانی که دست 
درازی  می کنند به خاطر اکل  اموאل مردم به باطل را کوتاه نموده وفساد را از کشور 

ر صورت تحقق هر یک از حاالت وموارد ذکر عزیز ما ریشه کن شود وطبق ماده فوق د
شده فرد موظف خدمات عامه به حبس متوسط وجزای نقدی معادل آنچه که طلب 

قانون جزای افغانستان  ٢،٣فقره ا،١٠١م می گردد و ماده بخشش ویا وعده شده  محکو
حبس متوسط عبارت است از زندانی   - ١:"حبس متوسط  راچنین  پیش بینی کرده است 

ن محکوم علیه در یکی از محابس که از طرف دولت با این منظور تخصیص یافته ساخت
محکوم علیه  - ٣.مدت متوسط از یکسال کمتر واز پنج سال بیشتر نمی باشد  - ٢.است

به حبس متوسط مکلف به انجام  کارهای اصالحی می باشد که در قانون مربوط به 
  .١٠١تان ماده قانون جزای افغانس". محابس پیش بینی شده است 

ودر حالتیکه  موظف خدمات عامه قسمت ناچیزی از بخشش یا منفعتی را بالواسطه بگیرد 
به حبسیکه از یکسال بیشتر نباشد وبه جزای نقدی معادل آنچه گرفته   ٢٦١طبق ماده 

هر گاه موظف خدمات : " محکوم میگردد در ماده فوق الذکر چنین تصریح شده است
 - ٢٥٨ - ٢٥٤( به خاصیت جرمی عمل مطابق احکام مندرج مواد عامه با داشتن علم 

این قانون قسمت نا چیزی را بخشش یا منفعتی رابالواسطه قبول نماید، به حبسیکه ) ٢٥٩
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از یکسال بیشتر نباشد وبه جزای نقدی معادل آن آنچه که اخذ یا قبول کرده محکوم 
  ".میگردد

ف دارائی عامه ویامفضی به ابطال ویا هر گاه رشوت منجر به اتال ٢٦٣ومطابق ماده 
کتمان حق یا احقاق باطل شده باشد ،مرتکب به حد اکثر جزای پیشبینی شده ماده 

  ".این قانون محکوم میگردد) ٢٥٤(
در قانون جزای افغانستان شروع به جرم در حکم ارتکاب آن است وشروع به جرم 

یت یا جنحه به نحوی که نظر به عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنا
  اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد 

شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن :" چنین تصریح شده است  ٢٦٦در ماده 
  ."است 

حکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزای رشوت نشر  ٢٦٧ومطابق ماده 
  .میشود

که قانون جزای افغانستان مجازات  مجرمین را به سه دسته تقسیم  خالصه گفته می توانیم
  :کرده است حبسهای که

  .سال ١٠حد اکثر  - ١ 
  .سال بیشتر واز یک سال کمتر نباشد ٥حد متوسط که از - ٢ 
  .سال بیشتر نباشد وجزای نقدی معادل وجه  ١حد اقل که از - ٣ 

  .دریافتی در نظر گرفته است
  :شوتنشر حکم قطعي جزاي ر 

موضوع نشر حکم قطعي جزاي  درقانون جزای افغانستان مبحث مجازات رشوت  واخیراً
حکم قطعي محکمه مبني بر  ": کرده استتصریح گذار چنين ن رشوت است، قانو

  قانون جزای افغانستان ٢٦٧ماده . "محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود
   .حکم رشوت دادن بخاطر دفع ظلم

ز بین می رود وراهی برای احقاق آن جزبه وسیله رشوت ندارد و یا کسی که حقش ا 
ظالمی را جز به وسیله رشوت نمی تواند از خود دور نماید باید صبر کند تا خداوند 

  .بهترین راه رابرای رسیدن به حق ویا رفع  ظلم برایش هموار سازد
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 :م گویندکتاب حرام وحرام دراسالکتاب کبائرو یوسف قرضاوی درامام ذهبی در
شیوه پول دادن را انتخاب  و تجاوز ناچاری برای رسیدن به حق ورفع ظلم از شخصیاگر

جزء رسیدن به  حق ویا  پولنمود به شرط اینکه راه دیگری برایش باقی نمانده باشد این 
گیرنده است پول گناه آن به عهده ،دفع ظلم از خود به حق کسی هم تجاوز نخواهد کرد 

و اگر به حق کسی دیگر تجاوز کند به . را بدهد پولی که مجبور شده نه به عهده کس
ولی .اتفاق علما حرام می باشد  وشخص مذکور  نیز مجرم شناخته می شود وگنهکاراست

علما گفته اند که بر حاکم به هر صورت گرفتن رشوت حرام است برابر است که حق را 
  باطل کند ویا که ظلم را دفع نماید 

ملحفین کسانی  اند ین استدالل کردهفبه احادیث ملحفوق علما بر  موضوع  این عده از
در حالی که ) ص(درخواست صدقه می کردند پیغمبر ) ص(بودند که به اصرار از پیغمبر 

روایت شده ) رض( می دانست آنها مستحق صدقه نیستند به آنان صدقه می  داد از عمر
د کم لیخرج بصدقته عندی متأَ بطهاوإنما إن أح((  :فرمود) ص(پیغمبر: است که گفت 

  کیف تعطیه وقد علمت أنها له  نار؟) ص(یا رسول اهللا  ) رض(عمر  هی نار قال
یعنی .رواه احمد )) فماذا أصنع یأبون إال مسألتی ویأبی اهللا عز وجل منی البخل (( :قال  

شود این صدقه  وقتی که یکی از شما صدقه ای زیر بغل می گیرد واز نزد من خارج می
ای رسول خدا پس چرا به آنها صدقه می  : گفت )رض(عمر.برایش به منزله آتش است

) ص(دهی  در حالی که می  دانی این صدقه برایشان به صورت آتش در می آید؟ پیغمبر
هم به ) ج(چه کاری کنم ایشان  از درخواست آن دست بر دار نیستند وخداوند : فرمود

  .د من اجازه بخل نمی ده
وادار ) ص(این عده از علما گفته اند وقتی فشار والحاح موجب شده  باشد که پیغمبر 

شود چیزی را که می داند برای گیرنده اش به منزله آتش است عطا فرماید چگونه فشار 
احتیاج ونیاز برای احقاق حق ودفع ظلم موجب پرداخت رشوت به ظالم وغاصب نخواهد 

  ٧٤شد؟
                                                      

  ٢٠٣،   ٢٠٢الکبائر از امام ذهبی  ص   .٤٠٣حالل وحرام در اسالم از یوسف قرضاوی ص  - ٧٤
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حال بهتر است ولوکه بخاطر دفع ظلم از خود هرصبر وشکیبائی دربرهر حال به نظر من 
هم باشد وبه حق کسی هم تجاوز نکند وبهترین حال صبر وشکیبائی و دوری از شبهات 

روایت است که از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم حفظ نموده ام که ) رض(است از علی 
ترک ودوری : ترجمه . والنسائی  رواه الترمذی". دع مایریبک إلی ما ال یریبک :" فرمود 

کن از آنچه که  ترا در شک واقع می کند ورجوع کن به آنچه که ترا از شک دور 
پس گفته می توانیم که  بهترین .این حدیث را ترمذی ونسائی  روایت نموده است .میدارد 

سوره آل عمران  ٢٠٠راه  نجات برای مسلمان صبر است خداوند جل جالله در آیت 
یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید " أیها الذین آمنوااصبروا وصابروا یا:" ماید فرمی

در آیت دیگری خداوند جل جالله بشارت " . شکیبائی ورزید واستقامت وپایداری کنید
:" داده  صابران راکه در آزمائش قرار گرفته وصبر نموده اند اهللا جل جالله می فرماید 

والجوع ونقص من األموאل واألنفس والثمرات وبشر ولنبلونکم بشیء من الخوف 
ترس وگرسنگی وزیان مالی وجانی : وقطعاً شما را با چیزهایی مانند : ترجمه ". الصابرین 

ودر نتیجه ٧٥" وکمبود ثمرات ومیوه ها آزمائش می کنیم وبه صابران مژده وبشارت بده 
می را به ایشان اعطا می خداوند جل جالله کسانیکه صبر واستقامت می کنند اجر عظی

قطعاً " یعنی  ". إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب :" کند ، اهللا جل جالله می فرماید
  . ٧٦اجر وپاداش شکیبایان به تمام وکمال وبدون حساب داده می شود

:" ... فرموده )  ص(سعد بن مالک از پیامبر صلی اهللا علیه وسلم روایت کرده که پیامبر
یعنی وهر .متفق علیه ". یصبره اهللا وما أعطی أحد عطاء خیراً وأوسع من الصبر  ومن یتصبر

کس خود را به شکیبائی عادت دهد ، خداوند جل جالله او را صبور می کند وبه هیچ 
این حدیث را بخاری ومسلم نقل .کس بخششی بهتر وبیشتر از صبر داده نشده است 

  .نموده اند
                                                      

 ١٥٥سوره بقره آیت  - ٧٥
 ١٠سوره زمر آیت  - ٧٦

...جزای رشوه در فقه اسالمی  قضاء 
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بهترین راه برای مسلمان است ومتاع اندک زوאل   پس صبر وشکیبائی در هر حالت
شونده وبی ارزش دنیوی، آخرت ودار باقی وجاویدانی خودرا خراب نمی سازد وهر امر 

  .آخرت را بر دنیا ترجیح میدهد ونعیم جاویدانی آن را از یاد نمی برد
  مآخذ ومراجع 

  .  داکتر جعفر جعفری / مبسوطی در ترمینولوژی مولف   - ١
الشریف علی بن محمد الجرجانی ؛ دار الکتب العلمیة ، / اب التعریفات مولف کت - ٢

  .بیروت لبنان 
  .المصباح المنیر از احمد بن محمد فیومی ؛ دارالفکر - ٣
  .٨لغتنامه دهخدا جلد  - ٤
  .سبل السالم ازصنعانی   - ٥
  .نیل األوطار از محمد الشوکانی  - ٦
  .ابوبکر حسن زاده : وی ، ترجمه حالل وحرام در اسالم از  یوسف قرضا - ٧
  . نعمت اهللا شهرانی : امام ذهبی ؛ ترجمه : الکبائر ؛ تالیف  - ٨
عبداهللا ترکی ؛ وعبد الفتاح ، دار : موفق الدین ابن قدامه ؛ تحقیق / المغنی تالیف  - ٩

  .عالم الکتب 
  .احیاء علوم الدین از  امام غزالی  - ١٠
مرحوم استاد احمد حواری ، ابو : ووی ،ترجمه امام ن/ ریاض الصالحین مولف  - ١١

  .سعید 
  .قانون جزای افغانستان  - ١٢
  .تفسیر ابن کثیر  –١٣
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  مولف  دكتور عبدالكريم زيدان
  )عيني(قاري عبدالرحيم : مترجم 

  
  نظام قضا درشريعت اسالم

-١٦-  
  باب سوم 

  حکم 
  فصل دوم
  اصدار حکم

  :مشاوره قبل از اصدار حکم 
دعوی قاضی  گفته شد که قاضی باید  از اهل علم که ویرا در امور قضاء  دربحث

از شروط آنهاآنست که . ودعاوی که بررسی میکند مشوره دهد مشاور ورازدار بگیرد 
حتی االمکان  از اهل عدالت واجتهاد  باشند ودرغیر آن کافیست که مقداری از علم را 

  . که باوی مشوره دادن را دارا باشند بداند
اگر چه وی عالم  هم باشد مندوب است زیرا در آن فائده  موکد مشوره  قاضی با آنها 

انده  است برای قاضیست  چه این امر ویرا بر انکشاف آنچه که از وی پوشیده  م
آن موجه ترین اجتهاد در مسائل  وآنچه که از اقوאل اهل علم مساعدت  میکند وبموجب 

بخاطری در مشاوره  چنین فوائدی مضمر . ظاهر میگرددوارجح  اقوאل گفته شده  است 
است که احاطه به تمامی علوم واقوאل فقهاء  بیکنفرمتعذر است وگاهی  میشود که یکی 
از افراد مشوره بحکم صحیح قضیه آگاهی داشته بموجب آن قاضی را مشوره میدهد 

  .وقاضی آنرا تعمیل میکند 
بوی مشوره داده  شده است غیر ملزم میباشد زیرا  اما  قاضی بهر حال  بگرفتن آنچه  که 

قاضی باجتهاد  خود حکم میکند  نه به اجتهاد آنها  مگر ممکن است از دالئلیکه آنها 
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استدالل  میکنند واز نظریاتیکه  موجب اقناع  وی میگردد استفاده  مینماید ولی مقلد  
  .محض نباید باشد 

ه آنها حکم نماید هیچ یکی از افراد مشوره حق  هر گاه قاضی  باجتهاد خود بعداز مشور
ندارند که آنرا  رد کنند ویا از وی انکار  ورزند اگر چه حکم وی خالف  اجتهاد  آنها 

زیرا  قاضی طوریکه گفته شد باجتهاد  خود حکم میکند نه باجتهاد غیرش  وجیبه ٧٧.باشد 
ظیفه  آنها آنست  که به وی آنست که از آنها  مشوره گیرد ونظریات شانرا بشنود وو

آراء ودالئل شان  استدالل  نمایند ، سپس بعد از آن آزادی اختیار حکم مناسب برای 
  .قضیه ایکه آنرا بررسی  میکند ودرآن مشوره صورت گرفته از آن قاضی میباشد

  :تعجیل دراصدار حکم 
 هدف از نصب قاضی فیصله خصومات وقطع منازعات است ،هرزمانیکه کار بسرعت
ودروقت کوتاه انجام یابد موزون وخوش آیند ا ست چه صاحب حق برسیدن  حق درنگ 
نکرده انتظارش به درازا نمیکشد ولی سرعت در اصدار حکم وعجله درآن معنی سرعت 
دراستماع  دالئل  وبینات برنحویکه  مانع غورسی قاضی را برقضیه وبه آگاهی رسیدن به 

ردیکه قاضی  پیرامون  صحت دعوی از راه  های موثر اصل آن وهمچنان  مانع تدقیق  موا
آن پیش آید نبوده بلکه معنی آنرا به تعجیل  دراصدار  حکم عدم تأخیر درتهیه مقدمات 
حکم چون تأخیر اجرای مرافعه  تاتأجیل  آن بدون مبرر یا تأخیر  استماع بینات خصوم 

سه افاده میکند بنا برآن اگر ودفاع های شان یا تأخر دراصدار حکم بعداز اعالن ختم جل
استماع بینات خاتمه یابد وآنچه  الزم گفتن باشد باقی نماند برای قاضی اصدار حکم 
بدون درنگ بخصوص وقتیکه  خصوم مطالبه آنرا نماید واجب است بناًء فقهاء گفته اند 

عان وقاضی آنست  که برای ناظر مظالم تأنی وام٧٨که از زمره تفاوتها میان ناظر مظالم
درکشف وتحری درآنچه که قاضی آنرا بعمل نیاورده است ضروراست که دراتخاذ 

                                                      
  .٢٦٨- ٢٦٧ص  ١ادب القاضی از ماوردی ج  ٥٢ص  ٩المغنی ج - ٧٧
ه بظلم  وستم از کسی گرفته شده باشد وبه مظالم  که جمع آن مظالمه است بمعنی چیزیست  ک- ٧٨

  )مترجم(تعبیر امروزی اطالق آن به محامی یا وکیل مدافع اطالق آن بی مورد نیست 
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نیز آنرا مطالبه نمایند تأخیر خصوم تصمیم قضیه واصدار حکم در آن اگر چه 
  ٧٩کند،درحالیکه چنین تأخیر برای قاضی جواز ندارد 

  :صیغه  حکم والفاظ آن 
قضیت : قرار حکم خود الفاظی چون بعضی از فقهاء شرط گذاشته  اند که قاضی باید در 

یعنی به این قضیه یا  –یا حکمت  بکذا وکذا یا انفذت  علی المدعی  علیه القضاء بکذا 
آن موضوع چنین وچنان حکم کردم ویا برمدعی  علیه چنین حکمی را در قضیه جاری 

عی در نزدم ثابت شد که از برای این مد: را بگوید ویا عوض آن عبارات مانند  –ساختم 
  .فالن قضیه بر این فالن مدعی علیه چنین وچنان باشد 

با وصفیکه  همچو عبارات والفاظ در مورد حکمیکه از جانب قضات صادر میشود اعتبار  
حکم را دارا نبوده ونزد شافیعه بنا بر ارجح اقوאل شان واجب التنفیذ نمیباشد جنانجه 

ول نزداحناف  آنست که در فتاوای  هندیه اما مقب –بعضی از حنفیه آنرا تأیید کرده اند 
صحیح آنست که در قول  آن گفتن لفظ حکمت وقضیت شرط نیست : آمده است  

  .٨٠وهمینکه بگوید که نزد من ثابت است کفایت نموده حکم اعتبار  داده میشود 
درآنچه  که به فتاوای هندیه آمده راجح آنست که برای صحت  حکمیکه قاضی  آنرا 

د باید به صیغه معینه یا الفاظ  محدود  شده باشد شرط نمیباشد بلکه  شرط صادر میکن
آنست که به صیغه  والفاظ  واضح الدالله در رابطه بقطع وفیصله موضوع وخالی از ابهام 

  .وغموض باشد 
  :کتابت حکم وسپردن  یک نسخه آن  به محکوم له

نه های خصوم ودفاعیه شانرا دعوی وبی)  جریان (قاضی یامحرر وی به امر قاضی وقایع 
مسمی کرده اند واگر ) محضر( مینویسد واین نوشته عبارت از همانست که فقهاء بنام 

  ٨١نامیده اند) سجل ( مزید برنوشتن قرار حکم باشد بنام 
                                                      

  .٦٣واالحکام السلطانیه از ابی یعلی حنبلی ص  ٧٩االحکام  السلطانیه از ماوردی ص  - ٧٩
  ١٣٢ ،ابن ابی الدم ص ٢٤٠ص  ٨،الرملی ج ٣٣٢ص  ٣الفتاوی الهندیه ج - ٨٠
امروزی محاکم کشورما تعبیرشده ) صورتحال وفیصله ( اصطالحات  محضر وسجل متن کتاب به - ٨١

  )مترجم. (میتواند 
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مینویسد )  نقل ( قاضی  یا به امر وهدایت وی محررش محضر وسجل را بدونسخه 
محکوم له میدهد ونقل دیگر محضر وقرار حکم را نزد ،قاضی یکنقل  از قرار حکم  را به 

خود در دفاتر محکمه که ممهور به مهر قاضی بوده ور قسمت  فوقانی هر کدام نام 
خصمین مندرج میباشد درجای  محفوظ  نگه میدارد ،عالوه برآن  درمحضریکه سوابق 

برخود ویا موضوع ضم آن میباشد تاریخ ماه وسال وکیفیت قضیه را بمنظور سهولت  
  ٨٢.مراجعه  دیگران هنگام ضرورت به آن ارقام  ومنظم میسازد 

  فصل سوم
  ٨٣طبیعت حکم 

  : تمهید 
هرگاه  قاضی حکم را صادر نمایدواجب التنفیذ میباشد وحق محکوم له است که تنفیذ 

طالبه  نماید با اعتبار  احدی  حق ممانعت  آنرا دارا باشد مواستیناء حقوق  ویرا بی آنکه 
ینکه حکم کشف حق ثابت برای محکوم له میباشد لذا قاضی حق را برای محکوم له از ا

نو ایجاد  نکرده است بلکه وی آنرا ظاهر واعالن  نموده ومحکوم علیه را به آن مکلف 
ساخته است زیرا قاضی  هر گونه حقوق مدعیان   را که نزدش  باثبات رسیده باشد حق 

  .والیت  الزام را دارد 
برای محکوم له استیفاء حقیکه حکم رابحمایت  دولت  در بر گرفته مجاز میباشد واگر 

وبی آنکه احدی حق منع استیفاء آنرا دارا باشد ،درینجا  سوالی پیش می آید  که هرگاه 
محکوم له  در دعوایش درحقیقت  غیر حق بوده حقی را که قاضی به آن حکم نموده 

به محکوم  له به آنچه که قاضی به آن برخالف است مستحق نباشد  ،آیا حکم قاضی  
آنکه مستحق آن نیست حکم  نموده باشد حالل میباشد ؟ آیا چیزمحکوم  به درهمین 

                                                      
  ٣٩٦-٣٥٩ص  ٤مغنی المحتاج ج - ٨٢
-٣٢٠ص  ١،روضة القضاة ج  ٥٧ص  ١تبصرة الحکام از ابن فرحون ج  ٥٧ص  ٩المغنی ج  - ٨٣

موطاء  –شرح الزرقانی  ١٣٩-١٣٨ص  ٦ج  التاج  والکلیل بشرح مختصر خلیل از خطاب ٣٢٣
مغنی المحتاج الی شرح االمنهاج از رملی  ٤١ص  ٤الفروق  از قرافی ج  ٣٨٥- ٣٨٤ص  ٣مالک ج 

  .٢٤٦ص  ٨ج 
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حالت بگونه حرام بر محکوم له که گرفتن آن بر خالف  صدور حکم قاضی بوی  جایز 
به رفع نموده  نمیباشد باقی میماند ؟ یا اینکه  حکم قاضی وصف  تحریم را از چیز محکوم 

آنرا برای محکوم له حالل میگرداند ؟ اینها همان موضوعاتیست که در فقرات  ذیل آنرا 
  .بیان میکنیم  واین بیان عبارت از  معنی مقصود  از بیان طبیعت حکم میباشد 

  :طبیعت  حکم به اموאل  –اول 
رام  است از حکم قاضی  در اموאل چیزی از اوصافی را که در حقیقت  آن حالل یا ح 

میان نمیبرد بناًء  وی حالل را حرام ویاحرام  را برکسیکه  حقیقت  آنرا در باطن  امر 
بداند حالل نمیگرداند  زیرا قاضی صرفاً  به آنچه  که نزدش بظهور  پیوسته  است حکم 
میکند وآن عبارت از چیزیست  که شرع به آن امر نموده وبر آن مقدر نموده است 

انما انا بشروانکم تختصمون الی : ر اکرم صلی اهللا علیه وسلم  فرموده است چنانچه پیغمب
،فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فأقضی  له علی نحوما اسمع  منه فمن 

  ٨٤.فانما اقطع  له قطعة من النار - قضیت له بشئ من حق أخیه فال یأخذ منه شیئاً
راموאل  است بناًء  اگر قاضی برای آنچه  که گفته شد  اجماع اهل علم  درحکم د

شخصی درمالی که مستحق آن نمیشود وحکم  نماید ،درینصورت  این مال همچنان  
برمحکوم له حرام باقی می ماند زیرا وی  مستحق  آن نمیباشد وحکم قاضی  صفت تحریم  

  .را از ین  مال برای محکوم  له رفع نمیکند 
  : طبعیت حکم  درعقد ها وفسخ ها –دوم 

طالق  ،بیع وشرا وغیره ،هرگاه  قاضی در آن حسب  –اما عقود  وفسخ  آن چون نکاح 
ظاهر آن حکم نماید درحالیکه او خالف باطن  باشد چنانچه وی بموجب شهادت  دروغ  

امام  : درحالیکه دروغ بودن آنرا نداند  حکم کند ، درینمورد جمهور علماء  از جمله  
سحاق وابوثور باین نظر اند که اموאل وعورات  وسائر عقود شافعی  ،احمد  ،ا –مالک 

فمن ) ص(زیرا  آن حقوق بوده  تمامی آن تحت این قول پیغمبر  . وفسخ  ها برابر میباشد 
  .قضیت له بشئ من حق اخیه فال یأحذه  شامل  میشود 

                                                      
  )مترجم( ترجمه قبالً گذشت  - ٨٤
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ق گفته است که حکم  قاضی درعقود  وفسخ آن چون نکاح  ،طال)  رح(امام  ابوحنیفه  
 –،بیع وشراء در ظاهر  وباطن نافذ  میشود ،حالل  را حرام وحرام را حالل  میگرداند 

حتی  اگر دو نفر شاهدان بطالق  زنی بدورغ شهادت دهند و قاضی میان آندو تفریق 
نماید وعدت خود را سپری نماید برای یکی از شاهدان  بطالق زنی بدورغ شهادت دهند 

نماید وعدت خود را سپری  نماید برای یکی از شاهدان  مجاز وقاضی  میان آندو تفریق  
است که با آن زن ازدواج نماید زیرا فرقت آن بحکم قاضی عبارت از فرقت  عامه  بحق 
کافر است  وحکم آن حکم در حق کافر میباشد لذادر آن  شاهد وغیر آن داخل  میشود 

طالق نداده وشاهد بطالق   واگر چه زن بی اطالع  بوده وحقیقت  امر شوهرش آنرا 
بقول جمهور )  رح(یاران امام ابوحنیفه  ) رح(دروغ آنرا بداند  ،امام ابویوسف  ومحمد 

ابراز رأی  نموده اند بناًء نزد  آنها چنین است که حکم  قاضی صفت چیز محکوم به را 
 بهمان وصف حل وحرمت نسبت به مدعی آن ونسبت )  ج(تغیر نمیدهد و نزد خداوند 

به کسیکه برعلم بحقیقت  آن مباشر باشد باقی میماند ،واگر قاضی حکم نموده باشد  تنها 
در ظاهر نافذ  میگردد وبکسیکه  برعلم بحقیقت  آن مباشر باشد باقی می ماند واگر 
قاضی حکم  نموده باشد  تنها در ظاهر نافذ میگردد وبکسیکه  حقیقت  را بداند حالل 

  .خالف این باطن تصرف نماید  نمیشود  وباطن آنست که
  : قول راجح

قول جمهور عبارت از قول راجح  وصحیح است دلیل آن همانست که جمهور به آن 
استدالل نموده اند وذکرش  قبالً  گفته شد زیرا حکم قاضی درحقیقت  آن تنها کاشف 

به  برای حق است نه پدیده  آورنده  آن بناًء  اگر در کشف حقیقت  چیزی از محکوم 
که آنرا حالل گردانیده وبرای محکوم له حق بگرداند ویا به نسبت  عامه چنین کاری کند 
واو در حقیقت  خالف آن باشد ، درهمچو حالت  اینگونه حکم صفت شی مذکور را 

ونیز برقیاس براموאل بطریق  اولی میباشد  .  زائل نمیکند زیرا کشف آن غیر صحیح است 
به موضوع شرمگاه ها واعراض  کمتر است هرگاه در آن حکم زیرا اموאل ذاتاً نسبت 

قاضی  موثر واقع نشود همچنان بحالت  حل وحرمت اصلی باقی  میماند پس بهتر آنست 
که ابضاع همچنان به صفت  اولی حل وحرمت باقی بماند بشرطیکه  قاضی برخالف  این 

  .صفت حکم نماید 
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رتر از اموאل است که احناف  وغیره به آن همچنان  قاعده  ابضاع از حیث  احتیاط  ب
ابراز نظر  میکند ایجاب میکند که نکاح وطالق چون اموאل باشد  بناًء  حکم را در آن 
به صفتیکه  زن از حیث حل وحرمت نسبت  به کسیکه حقیقت وباطن امر را بداند زائل 

  . نمیکند 
  ادامه دارد                             
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قضاء تعدد زوجات
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  تعدد زوجات

  
قبل ازنزول شریعت اسالم درقسمت نکاح زنان حد و حصری وجود نداشته ویک مـرد  

ولـی  .که میخواست زنان را به تصرف ونکاح خود درمیـآورد  یحق داشت به هرتعداد
ع فرمـود چنانچـه   درآیات قرآنی این موضوع محدود شد وازگرفتن چند زن مردان رامن

وان خفتم اال تقسطوا فی الیتمی فا نکحوا ما طات لکم من انسـاء  : (خداوند ج میفرماید 
  ٨٥ .......)مثنی وثلث وربع 

یعنی اگربدانید که باالی یتیمان عدالت کرده نمیتوانید به نکاح بگیرید دو ، سه وچهارزن 
  .ازآن زنان که به شما روا گردانیده شده اند

ن حتمی نیست مگراینکه شرایط خاص آنرا ازهرحیث چون عدالت را تـآمین  نکاح چهارز
کرده بتواند میتواند که بیش ازیک زن را نکاح نماید درغیرآن خداوند ج حق نداده است 

  :چون 
  ٨٦.........)  حدة فان خفتم اال تعدلوا فوا( 

  .اگرمیدانید که عدالت کرده نمیتوانید پس یک زن بگیرید: ترجمه 
ازهمه درنزد مسیحیان ومستشرقین موضوع تعدد زوجات به گونه یک عبادت ویـا  مهمتر

مستحبات اسالم است ؛ ووسیله ای برای تخریب ذهنیت مسلمانان درمورد تعالیم اسـالم  
درحالیکه اصل واساس ازدواج دراسالم پسندیدن . است که آن ها را به گمراهی بکشانند 

رامش ، دوست داشـتن ورازداربـودن واداره   زندگی کردن ، آ( یک زن با هدف تحقق 
وبا توجه به موضوعات فوق الذکراساس زندگی مشترک رابرای ) امورمنـــزل میباشد 
ازاینروست که دانشـمندان گفتـه انـد فـردی کـه دارای      . زوجین را فراهم میسازد 

ا همسرشایسته ، پرهیزگاروتوانا دربرابرتمام امورات زندگی باشد ، ومرد زن دیگـری ر 
  :چنانچه خداوند ج میفــرماید. اختیارکند خودرا درگناه وبی عدالتی قرارداده است 

                                                      
 سورة النسـآء  ٣آیة  - ٨٥
 سورة النسـآء ٣آیة  - ٨٦
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   ٨٧.)ولن تسطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولوحرصتم فالتمیلوا کل المیل ( 
یعنی هرچند دررعایت عدالت میان زنان جدی باشید ، نخواهید توانست ، اما همه گرایش 

  ٨٨) .نشان ندهیدبه جانب یکی ازآنان ( وتمایل را 
: وی میفرمایـد  .نیزدرمورد جا دارد که درمورد بیان شـود   )ص(گفته ازرسـول خدا 

هرکس دارای دو همسرباشد وبیشتربه جانب یکی ازآنها تمایل داشته باشد ، روزقیامـت  
  ٨٩. وقتی برای حساب وکتاب آورده میشود، قیافه اوبه یکطرف کج گردیده است

سلسله ازباورهای انسانی واجتماعی است کـه زمینـه تعـدد    اما نباید فراموش کرد که 
زوجات را فراهم میسازد چرا اسالم دینی است که همسانی با فطـرت وسـاختارزندگی   

  .انسانی واجتماعی دارد ومشکالت مردم را واقع بینانه حل وفصل مینماید
  تاریخچه تعدد زوجات

ود نداشت هرکس برای خود قبل ازدین مقدس اسالم درگرفتن زنان کدام حد و حصروج
ه شـد کـه   صیزنان ومعشوقه های متعدد را داشتند ولی بعد ازانتشاردین مقدس اسالم تو

زن داشته باشند ومتباقی را رها نمایند وبرای خود معشوقه هـم   ٤مردان صرف میتوانند 
بعـد  . تا قرن ششم تعداد زوجات جواز داشت که درقران کریم ذکـر اسـت   . نگیرند 
معاهده صلح وستــفالیا نسبت کمبود تعداد مردان ازاثرجنگ درنورنبرگ سال  ازانعقاد
سالم آنرابه یک زن محدود ساخت  میالدی داشتن دو زن جواز قرارداده شد ولی ا١٦٥٠

  .درصورتیکه خوف وبیم بی عدالتی وجود داشته باشد
ی خود ویـا  درآنزمان هرگاه دختریتیمی درتحت سرپرستی میبود مردان  آنروزوی را برا

اقوام شان بخاطرزیبایی ، داشتــن مال ودارایی ویا نپرداختن مهریه نکاح میکردند کـه  
ناگفته نباید گذاشت که ازدواج رســول خدا با نه همسرموضوع  .خود بی عدالتی بود 

خاص واستثنایی است که به خاطر ضرورت دعــوت ونیاز مسلمانان بـه زنـان پـس    
                                                      

 سورة النسـآ ء ١٢٩آیة  - ٨٧
 تهران  ١٣٧٨مه ، عبدالعزیزسلیمی ، دورنمای جامعه اسالمی ، قرضاوی ، یوسف ، ترج - ٨٨
  رواه الخمسه ، همان اثر - ٨٩

قضاء تعدد زوجات
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رت گرفته است ولی آنهـا بیشـترعمرخودرا بـا یـک     ازرحلت رســول اهللا ص صو
  ٩٠.همسریعنی خدیجه سپری نموده اند

  چرا چند همسری جایزاست ؟
موضوع چند همسری بسا اوقات درمعرض سوאل سوאل کننده ها واراجیف یاوه گویان قرارگرفته 

ل ضاللت است پس باید اطالع یابند آنانکه اهل سعادت براه صواب هدایت یافته اند وآنانکه اه
کسانیکه جهل ونادانی چشم های آنها را کورساخته وازروی کینـه  .اند به گمراهی فرومیروند 

توزی وتوطـۀ برعلیه اسالم به رسول خدا درمورد تعدد زوجات ایشان تعنه زده وتهمت بسـته   
برای ارضای انگیزه هـای شـهوانی واشـباع     طازدواج پیغمبربا آن تعداد زنان فق( اند اینکه 

ولی درک نتوانسته اند که رسول امین تنها فردی بـود کـه   .بوده است ) ـواهای نفسانی هـ
وپخش دین مقدس اسالم بوده است ودعوت مردم بسوی یکتا  )ج(دهدف اش فقط رضای خداون

درحالیکـه رسـول خـدا دوره    .پرستی ؛گاهی هم کوشش نکرده بودکه به جاه ومال دل بندد
  .بهای خویشرابا بی بی خدیجة الکبرا سپری کرده است شگوفایی جوانی وعصارۀ عمرگران

ت وموضوع چندهمسری رسـول  حال میتوان بیان داشت که چرا چند همسری جایزگردیده اس
اسـالم قوانین را تنها برای افراد محدود . مجزا ویک استثنأ برای خودی وی میباشدخدا کامالً 

ا چه ازنگاه زمان، مکان، آب وهوا قـوانین  مثل مردم شهرنشین نفرستاده بل برای هرگوشه ازدنی
  .اسالم یکسان است بس میتوان دالیل این موضوع را درچند شماره خالصه سازیم

نازا بودن خانم اولی وعالقمندی شوهربرای داشتن فرزندان ؛تا با آوردن فرزنـدان آرامـش   .١
 .ومحبت بیشترفضای خانواده را عطرآگین نماید

شــق وعالقه داشتن به نزدیکی  شوهر، داشتن بیماری خاص سردمزاج بودن خـانم ، کم ع.٢
وی ، طوالنی بودن عادت ماهــوارخـانم که مرد تاب وتوان تحمل خود داری بیش از حد را 

بهتر است ازدواج دوم را نماید نسبت به این که زن اول را طالق بدهد ویا روابـط نـا   . ندارد 
 . مشروع وپنهانی را با زنان دیگرداشته باشد

زیاد بودن تعداد زنان نسبت به مردان درحاالتیکه مردان بیشترصدمه میبینند بنابردالیل جنگ ، .٣
کارهای پرمشقت وخطرناک ایجاب مینماید زنانیکه ازداشتن خانواده وفامیل محروم شده انـد  

 .ومجرد اند ویا بیوه با ردیگرتشـکیل خانواده نمایند درغیرآن عاری ازسه حالت نخواهد بود 
 محروم بودن ازداشتن خانواده ومادرشدن )١

                                                      
 ، ایران ١٣٧٨قرضاوی، یوسف، ترجمه عبدلعزیز سلیمی دورنمای جامعه اسالمی ، چاپ سال  - ٩٠
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 .یا حالت دست مردان هوس بازشده عزت خود وخانواده را به بازی گرفتن )٢
 ٩١. یا اینکه با مردیکه همسری دیگر دارد ازدواج کند)٣

پس عادالنه وسازگاربا فطرت انسانی راه حل ایست که با مرد یکه یک یـا چنـد همسـردارد    
  ٩٢)  احسن من اهللا حکما لقوم یوقنونن وم( کم فرموده است نیز ح )ج(اوند ازدواج کند خد

که به حکمت وعلـم  (م چه کسی بهتر ازحکم خداوند است  برای گروه ای حکـ: ترجمـه  
  .ویقین پیدا کنند ) بیندیشند )ج(خداوند 

  دالیل مشروعیت چند همسری
رانی واستفاده  ـ به خاطر رفع مشکل فردی واجتماعی دراحوאل وشرائط خاص نه برای هوس١
  .سؤ
  .ـ درحاالتیکه زنان ویتیمان بی سرپرست موجود باشد٢
  .ـ درحالیکه زنان ویا یتیمان بی سرپرست توانایی تأمین نفقه ومعیشیت خود را نداشته باشند ٣
ـ زنانیکه عقیم اند ونازا بهترین راه برای داشتن فرزند وتشکیل خانواده برای مرد وزن ازدواج ٤

  .دوم است 
  .قوی بودن جنسیت مرد نسبت به زن ودوام وطوالنی بودن  آن  ـ٥
زنان بخاطر رفع حوایج وخواست های فطری خود ضرورت به شوهر دارند تا جلوفســاد  -٦

را درجامعه گرفته باشند خاصتأ درجامعه که زن ازنگاه اقتصادی کامأل وابسته به مرد باشد 
ا جسم عفت وعزت خویشرا درخطر مواجه ودرحالیکه مردنباشد زن مجبورخواهــد شد ت.

  .پس تعدد زوجات است که جلواین همه را میگیرد.ساخته تا زنده بماند
ـ بعضی ازاوقات زنان به امراض طبعی مبتآل میباشند ومردان تحمل کناره گیری مؤقت اززنان ٧

  .را ندارند تا اشباع غرایض نمایند
شوند آن وکارامـورمنزل زودترپیرمیاطرتولید طفل وپرورش ـ ازطرف دیگرزنان به خ٨

تار آنست ضرورت به ازدواج یکند درحالیکه مردتا هنوز خواسـوخواست طبعی وی فروکش م
  . ٩٣دیگردیده میشود

                                                      
 ، ایران ١٣٧٨قرضاوی ، یوسـف ، ترجمه ، ابوبکر حسن زاده ، حالل وحرام در اسالم ، چاپ  - ٩١
 سورة المائده  ٥٠آیة  - ٩٢
 ١٣٧٦رسولی ،محمد اشرف،ازدواج یا پیمان مقدس،چاپ، - ٩٣
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این همه دالیل معنی آنرا ندارد که تعدد زوجات بدون نظرداشت حقوق آن ، جنبه مشـروعیت 
ومستطیل خانواده های شرقی است که داده شده است همه آنها  مبتنی بررسم ورواج عنعنات 

  .عمآل وجود دارد
  شـرایط داشتن تعدد زوجـات

جازه مطلق نبوده، اح بیش ازیک زن را به مرد داده است ولی این اـ با انکه اسالم اجازه نک
شرا یط است ودرآن صالحیت مرد تحدید گردیده که درصورت عدم رعایت بلکه مقید به 

نکاح پیش ازیک زن جوازندارد شرطی که اسالم برای چند  شرایط حاالت وظروف مذکورحق
همسری قرارداده است عبارت از اطمینان خاطرمرد مسلمان برای رعایت عدالت درامور مانند ، 

  .تنشینی وغیره اسـغذا، لباس ، مسکن ،مخارج ، وهم 
که نمیتوانید اگرمیترسید : ترجمه  ٩٤) فان خفتم ان التعدلوا فواحدة ( :چنانچه خداج میفرماید

  .کمال عدالت را رعایت نمائید پس بایست ازنکاح بیش ازیک زن اجتناب نمائید 
ری ، جاء ومـن کان له امرأتان یمیل أل حد همـا علی االخ: ( میفـرماید  )ج(ونیزرسول  خدا 

کسی که دوزن دارد ویکی رابه دیگری : یعنی   ٩٥)قیه سا قطا او مائال یوم القیامة  یجرأحد شـ
  ٩٦.رجیح میدهد در روز قیامت یکی ازپاهایـش قطع یا لنگ میشـود ت

  هدف ازترجیح دراین جا حقوقی است نه قلبی چون عدالت در قلب امکان پذیرنیسـت 
  ٩٧.ولـن تسـتطیعو ا تعدلو بیـن النـساء ولو حرصتم  فال تمیلوا کل المیل ( 

آن حرص کنید پس میل مکنید به تمام یعنی وهرگزنمیتوانید که عدالت کنید میان زنان واگرچه در
) پـس هرآئینـه   ( میل پس میگذارد آن زن را معلقه ، واگراصالح مکنید وپرهیزگاری مینمائید 

  ٩٨. خداهست آمرزگارومهربان
  :خذ منابـع ومأ

 قرآن کریم .١
 احادیث شریف .٢

                                                      
 سورة النساء  ٣آیة  - ٩٤
 اهل سنن ودارمی و ابن حبان وحـاکم  - ٩٥
 ، ایران  ١٣٧٨قرضاوی ، یوسف ، ترجــمه ابوبکر حسن زاده ، حالل وحرام دراسالم ، چاپ  - ٩٦
 سورة النسـاء  ١٢٩آیت  - ٩٧
 کابل  ١٣٨٢، عبدالسالم  قرآن مجید چاپ عظیمی  - ٩٨
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 ،کابل  ١٣٨٢عظیمی عبدالسالم ، قرآن مجید ، چاپ ، .٣
ر حسن زاده ، حالل وحـرام دراسـالم ، چـاپ    قرضاوی ،یوسف ، ترجمه ، ابوبک.٤

 ، ایران ١٣٧٨
 ، پاکستان  ١٣٧٦رسولی ، محمداشرف ، ازدواج یا پیمان مقدس ، چاپ .٥
، ١٣٧٨قرضاوی ، یوسف ، ترجمه عبدالعزیزسلیمی ، دورنمای جامعه اسالمی ، چاپ .٦

 ایران 
مبر، صواف ،محمد محمود، ترجمه ، مصطفی احمد نور کهتوئی ، همسران پاک پیـا .٧

 ، ایران ١٣٨١چاپ ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  

  
  قاضی ارحم اهللا نافع 

  
داداری فساد پرعلیه  دمبارزې دستراتیژی 

  پرتطبیق  باندې دارنی قانون
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یس جمهورله خوا اساسی ئه تقنینی فرمان په ذریعه د ر ٣١/٤/١٣٨٧)٦٣(دغه قانون د 
تشا او اداری فساد پرضـد  مادی دحکم له مخی ترشویح شوی دی او د ار) ٧٩(قانون د

  .دمبارزی خپلوا که اداری ددی قانون په نافذیدو سره منحل کیی 
دغه قانون د افغانستان داساسی قانون په اوومه ماده د پنه او یا نیمـی   -:لومی ماده  

جزا او یو سلو دوه لویتمه مادی کی د درج شوو حکمونو په را کی او ) ٣(مادی په 
رضد د ملرو ملتونو د میثاق له په پام کی نیولو سره د اداری فساد پـر  د اداری فساد پ

علیه مبارزی دستراتیژی پرتطبیق باندی د ارنی د اوند و چارو د تنظیم په منظور وضـع  
  .شوی دی 

لمی باید پوه شو چی هرقسم عام یا خاص قانون  قانون چی وضع کیی نوباید په اساسی 
. لری ، ترو ددغه عام یا خاص سیقانون سرچینه معلومـه وی  قانون کی مبدا او منشا و

همدا سبب دی ، چی قانون اساسی ته ام القوانین یاد قوانینو مور وایی ، لکه په پورتنیو د 
وو مادوکی تاسو ولیدل چی کوم قوانین چی د رییس جمهور له خوا د فرمان پـه ذریعـه   

ساسی کی خاص استثنایی حاالت آتکلشوی د هغی قوانینو لپاره په قانون ا. توشیح کیی 
او هغه دا چی حکومت کوالی شی د ولسی جری د تعطیل په حالت کی د بـودیجی او  
مالی چارو پرته د بینی اتیا پر اساس تقنینی فرمانونه ترتیب کی چی بیاهم دغه قـانون  
 دملی شوری دلمی غوندی ترجوید ووروسته د یر شو وروپه اودوکـی هغـی تـه   

واندی شی او که دملی شورا لخوا رد شی اعتبار نه لری ، چی پورتنی قانون هـم چـی   
ماخذ او مصدر یی اساسی قانون دی د عامه نظم او امن ینولو او دهر راز اداری فساد د 
منه ولو په خاطراو دملرو ملتونو دمنشور د بین الدول معاهدو د نیوالو میثاقونو او د 

والو اعالمی د رعایت په اساس وضع شوی ترو وکوالی شو د دغـه  بشری حقوقو دنی
قانون په تطبیق سره خپل ملک د اداری فساد خه پاک او د نورو قانونی مهذبو او اداری 

  .فساد خه خالصو دولتونو په قطار کی ورته ای ورکو 
روکی د اداری فساد دمخ نیوی او پر ضد یی د اغیزمنی مبارزی لپاره په ولو ادا -

  .د اداری د اصالح د ستراتیژی او کنالری پرتطبیق باندی د ارنی لپاره تدبیرونو نیول 
 .د اداری فساد د قضایا وو په هکله د ادارو له اجرااو خه ارنه  -
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د ادارو  له خوا د اداری اصالح او داداری فساد پرضد دمبارزی د نیول شـوو   -
 .تدبیرونو د تطبیق ارزونه 

جرااتوکی له حساب ورکونی خه د ا تر السه کولـو لپـاره د   د ادارو په ا -
 .تآ مینیدل ) شفافیت ( رووالی 

د وظیفوی رتینواو حساب ورکونی د مسولیت پربنس دعام المنفعه چـارو د   -
 .سالمی او مسولی اداری او مدیریت رامن ته کول 

 له عامه او داشخاصو له ملکیتونو خه ساتنه ، -
 .ینت او تعمیم دقانون دحاکمیت  -
  اصطالح انی  اداره  اداری فساد  رشوت  
دقضا ارنوالی وسله وאل پو پولیسو اوملی امنیت په ون له ولـو دولتـی    -:اداره  

ادارو او هغو تصدیو وخصوصی او غیر دولتی موسسو خه چی په یو ول نه یو ول 
  :له دولت سره په معامله کی وی عبارت ده 

د قانون خالف عمل دی چی د شخصی یاله ایزو هـدفونو او ـو د     -:ساد اداری ف 
ترالسه کولو په مقصد د دولتی کارکوونکو او دعامه خدمتونو د نورو موظفینو په واسـطه   

د ) ٤(دسندونو سرقت ) ٣(اختالس ) ٢(رشوت )١(په الندی شکلونو سره صورت مومی 
لـه  ) ٦(قانونی واک له حدودوخه تیری  د)٥(رسمی پاواو سندونو غیر مجاز ایتالف 
دعدالت دتطبیق په بهیرکی خن اچول یا الس ) ٧(وظیفوی موقف خه ناوه ه اخیستنه 

په شخصی چاروکی له دولتی امکاناتو او سمی وختونو خه ه )  ٨(وهنه کی مخ نیوی 
د حقیقـت   )١٠(له قانونی عذرپرته له دندی خه  ه کول او استنکاف ) ٩(اخیستنه 
دنـدی انتحاـل   ) ١٣(دسـندونو تزویـر  )١٢(دشتمنی غیرقانونی زیاتیدل) ١١(کتمان 

دهغوچارو د اجرا یا ی کولو د واک ودل چی شخصی په هغو باندی نه وی مـاری  
په اوند وچارو کی د کار د اجرا یا له هغه خه د ی کولو په منظور د هر ) ١٤(شوی 

داوندی اداری د ) ١٦(شوی دندی په اجرا کی تعلل  دسپارل) ١٥(ول تحفی اخیستل 
په ورسپارل شوو چارون کـی د سـیمه ایـزو    ) ١٧(سلوکی قواعد و په پام کی نه نیول 

د اداری فساد پرضد دمبارزی په )١٨(مذهب جنسیتی او شخصی کتنو د مالحظوشاملول
  .ستراتیژی کی د درج شوو نورو اعمالو ترسره کول اویا ورخه  ه کول 
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دعمومی خدمتونو هرموظف چی د یوی وظیفی د اجرا یا امتناع یا اخالل پـه   -:رشوت 
مقصد چی پری ملکف شوی پخپل نوم یا دبل شخص په نوم نقدی پیسی مال یا یوه ـه  
وغوای یا شخص خه د هغی وعده واخلی او یا بخشش قبول کی رشوت اخیستونکی 

  .شمیرل کیی 
  ک دی ؟دعامه خدمتونو موظفین و 

مادی د حکمونو په را کی دعامه خدمتونو موظفین په الندی ول ) ١٢(سدجزا دقانون د 
  :دی 
دعمومی موسسو مامورین او اجیران ( ٢)د دولت او دولتی تصدیو مامورین او اجیران  -١
مدافع وکیل حکم پوهان شـاهدان  )٤(د دولت ارکان دوالیتی او محلی جرو غی ) ٣(

  .ص چی تصدیقونه یی معتبر ل کیی او نور هغه اشخا
د اداری فساد پرضد دمبارزی د ستراتیژی پرتطبیق باندی د ارنی عالی اداره  -:لن نوم  

  .په دی قانون کی د ارنی دعالی اداری په نوم یادیی 
هی شخص او مقام په ادارو کی د اداری فسـاد پرضـد د مبـارزی د     -:خپلواکتوب 

  .ره د ارنی دعالی اداری د اجرااتو خن کیدای نشی ستراتیژی دتطبیق لپا
) انتخـابی عهـدی   ( دعامه خدمتونو د موظفینو خه عالوه ـاکنیزی   -:دتطبیق ساحه 

 یوالو ژمنلیکونو په چوکاخپلواک کمیسونومه د دولت سره معامله کوونکی بانکونو دن
ره د معامله کونکو بین المللی موسسی او د دولت س) N.GOS(کی غیر دولتی موسسی 

  .چی یو طرف یی خصوصی متشبشین وی 
چی په نوموی قانون کی په . دارنی عالی اداره دخورا یرو دندو او واکونو لرونکی ده 

مادوکی تسجیل شوی دی ، چی دلته یی په لن یزسره هغه دندی توضیح کوو ، چی ) ٢٠(
  .د سترو او مهمودندو د جملی خه دی 

ببونو د لمنه ولو لپاره چی د اداری فساد د رامن ته کیـدو  دهغوعلتونو او س - ١
  .موجب ری دالرمو تدبیرونو نیول 

داداری فساد پرضد دتمبارزی دستراتیژی دتطبیق په هلکه د ادارو له اجرااتـو    - ٢
 .خه ارنه 
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د دی قانون په اومه ماده کی د درج شوو د اجرااتو د کنالروسـاده کولـو د    - ٣
 . رنوالی ارزونه

مادوخه چی د ارنی عالی اداری دنـدی  ) ٢٠(پورتنی دری مادی د قانون د  -:تبصره 
په کی رانغال شوی د خپل اهمیت او جامعیت له کبله ددغه سمینار ون کوونکو تـه  
ذکر او په الندی ول تشریح او توضیح کیی دا یو رند حقیقت دی چی د هر مشکل 

یی علتونه او سبو نه معلوم شیاو هرکله یی چی علت  د عالج لپاره ضروری ده چی لمی
او سبب معلوم شونو بیا په اسانی سره د هغه مشکل عالج کیدای شی ، یو ساده مثال یی 

که چیری د اوبو لکوپه یو صفا او پاک کوهی کی یو موک ولویی چی هغه ( دا دی 
و ترو چـی مـولمی   پاکی او صفا او به دغه موک په لویدلو په سبب مرداری شوی ن

موک د اه خه نه وی ویستالی که هر ومره او به د اه خه وویستل شی چو نکه 
همدارازلمی باید د اداری فسـاد اسـباب او   ) علت موجود دی نو او به نه صفا کیی 

علتونه معلوم شی او د اسبابواو علتونو د له منه ولو لپاره الزم تدابیرونیول شی اوبیـا  
ی تدبیرله مخی ورسره مبارزه وشی مثال که دغه فساد د مامورینودکم معاش په وجه دنومو

په ولنه کی عام شوی وی باید د مامورینو معاش غم وخول شی او ولت ورتـه وجـه   
وکی او که دغه اداری فساد یو غلط کلچر له مخی زمون ملک ته د نورو ملکونو لـه  

د نوموی وارداتی مفکورو دمـخ نیـوی لپـاره د     خوا یوه  وارداتی مفکوره وی نو بیا
سیمینارونو ، کورسونو او ورکشاپونو ضرورت دی ترو زمو د دولت هرفـرد پـه دی   
   خ نه زیانمن کوی بلکـه زمـوند دولت مادی ا ی چی اداری فساد تنها زمونوپوهی

زمون د  معنوی اخ هم زیانمن کوی کمه په معاصر تاریخ کی وورونو په نوره نی کی
دولت مقام او حیثیت یری دی د نوری نی خلک زمون دولت ته د یو مفسد او یا په 
فساد کی ککدولت په سترو وری چی په وسنی سروی کی په دنیا کی دوهـم مقـام   
لی نو دا زمون د دولت د اتباعو د هر فرد ملکفیت دی تر و ددغه ستری ننونی پـه  

کی ترو دا تورداغ دخپلوباکو او سپیلو حیثیتونو خه لری  مقابل کی السونه سره یو
کی افغانان النده تاریخ لری او په هر دورکی د خپل تاریخ د صفا ساتلولپاره قربـانی  
ورکی اوس یو ل بیا ضرورت دی چی هر افغان که دولتی چارواکی یا موظف خدمات 

قربانی ورکی په خپله هـم د  عامه وی او که عادی شخص وی تر و په دی میدان کی 
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اداری فساد مرتکب نه شی او نوروته هم اجازه ورنکی ترو یو مشروع او قانونی عمل 
بله دا چی مون افغانان مسلمانان . په غیرمشروعاو غیر قانونی ول سره سرته ونه رسوی 

  نـاه  یو اوپه اسالمی شریعت کی هم اداری فساد په هر غنوان وی یو بد عمل او سـتره
چاچی دوکه وکه هغه زمـا  ( فرمایلی ) ص(ل شوی او د اسالم پیغمبر حضرت محمد 

نومون ول افراد خاص او عام باید پوه شو چی اداری فسـاد زمـون   ) دامت خه ندی 
 .مادی او معنوی شتمنیولپاره یو مهلک مرض دی 

د مکافاتو او مجازاتو یفه هم دا ده تر و د ارنی دعالی اداری په توسطه ظاو د دولت و 
طریقه پلی او عملی کی که و تنه پاک نفسه اووباجدانه د عامه خدمتونوموظفین وویال 
شی او با لمقابل مفسد بی ضمیره او بی وجدانه د عامه خدمتونو مو ظفین مجازات کـل  

  .شی نو دا کار به هم د اداری فساد به له منه ولو کی یر رول ولری 
زپه دولتی ارانونو کی کارونه باید یر ساده او سانه شی او د کاغذ پرانی او او همدار را 

که چیری تاسو یو ( بی ایه سرردانی مخه ونیول شی زه دلته یو ساده مثال په توه کوم 
زده کوونکی د یو وونی خه بل وونی ته تبدیل کوی نـو ضـروری ده چـی د    

یادری وری په شعباتو وری او خپل زوی د نوموی زده کوونکی والدی حد اقل دوه 
یوه وونی خه بل شوونی ته تبدیل کی چی د وونحیو په اصطالح کی ورتـه د  

ری فساد یو نوعـه زینـده بلـل    پارچه وایی چی همدغه مغلق کاری پروسیجرد ادا) ٣(
عنت بنا په هر بخش کید کار ضرورت دی ترو زمون او ستاسی ولنه دغه ستر ل. کیی

  .خه وژغورل شی 
   :موقت انفصال او عدلی تعقیب

که چیری دینی په پایله کی دعامه خدمتونو موظف د اداری فساد په اه مظنون واقـع   
  .شید عدلی تعقیب لپاره ارنوالی ته ورپیژندل کیی 

که چیری قاضی داداری فساد په اه مظنون واقع شی او یا د هغوچارو له اجرا کولو خه  
ی دی یی په تر سره کولو مکلف دی سرغونه وکی دارنی عالی اداره موضـوع د  چ

  .تصمیم نیونی لپاره ستری محکمی ته احاله کوی 
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داداری فساد د جرم دمتهمینو لپاره مستقلی محکمی تاسیس شـوی ترـو د نومـوو     
وکـی  محکمو قاضیان د چاد تاثیر الندی رانه شی او په لن وخت کی عادالنه محاکمه 

  .مجرمینوته سزا ورکی او بی ناه اشخاص بریالزمه کی 
او نوموی قاضیان به د اداری فساد مجرمینو ته د افغانستان د جزا د قانون د حکمونـو   

 .سره سم جزا ورکوی چی جزا انی به تنفیذی وی تعلیقی جزاانی نه شی ورکوالی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  اجمالی از فعالیتها 
  صالح ادارهدرراستای ا

  ومبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
 گزارشی از اجراآت محکمۀ استیناف  - )الف

  مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل
محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فسـاد  ) ١٣٨٩/ ١٩/١٠ -٣٠/٨/١٣٨٩(از تاریخ 

جرایم ناشی از فساد اداری را مـورد  دوسیۀ جزائی مربوط به ) ٣٢(اداری والیت کابل به تعداد
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مـتهم مـورد   ) ٦٤(  به تعداد  دراثر آن ه استرسیدگی قضائی قرار داده و فیصله صادر نمود
تـن  ) ٤٣(تن برائت حاصل نموده و به تعـداد ) ٢١(محاکمه قرار گرفتند که از جمله به تعداد

تن بـه  ) ١٠(ذی و تعدادتن به  حبس تنفی) ١٧(محکوم به مجازات شدند که از این میان تعداد
    .تن، تنها به جزای نقدی محکوم گردیدند) ٢٠(حبس تفنیذی و جزای نقدی و تعداد

 کابل جدول گزارش احکام محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت
  )١٣٨٩سال  ١٠و  ٩برج ( 

تعداد قضیه  تعداد متهمین  تصمیم قضائی
  

 نوع قضیه

شماره
 

جریمقدار 
جریمه  مه
نقدی

تنفیذ  
حبس  و ی
تنفیذی

 

برائت  تعداد محکوم
یافته   زن
مرد  
  

 دمر نز

١٠ ٢١ ١ ١٢  ١٠  .  ٥    ٥ ٤٨٠٠٠ 
سوء استفاده 
 وظیفوی

١

١٢ ٢٥ ٤ ٧  ١٨  ٤  ٨  ٦  ٨  ٥٦٧٤٠٧٥ 
 غدر

 واختالس
  

٢  رشوه  ٣  ٤    . ٤ .   ٤  ٤  ٢٦٠٠٠

.  ٤ ٦ . . ٦ . ٤ . ٢  
 

٣ تزویر

٤  خیانت در امانت ١  ١ . ١ . . . . .  .

تجاوز علیه موظف   ١  ١  .  ١  . .    .  . .
  ٥  عامه

٦  معامله غیرقانونی  ١  ١  .  .  ١  .  .  .  ١  ٣٠٠٠
  مجموعه ٣٢ ٥٩ ٥ ٢١ ٣٩ ٤ ١٧ ١٠ ٢٠ ٥٧٥١٠٧٥

این آمار نشان میدهند که مهمترین جرایم ناشی از فساد اداری که در این محکمه به ثبت رسیده 
تعداد جرایم  .د عبارت اند از سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی، اختالس، تزویر اسناد و رشوهان

سوء استفاده ازقدرت و صالحیت وظیفوی و اختالس نسبت به دیگر جرایم ارتکاب شده  
بیشترین زیان  کهافزایش بیشتری را نشان میدهد و به همین ترتیب متهمین زیاد تری داشته اند 

  .دولت وارد نموده اندمالی را به 
 احکام محکمۀ استیناف مبارزه علیه جرایمخالصۀ از نمونۀ چند - )ب

  والیت کابل ناشی از فساد اداری
  دالر امریکایی از بانک خصوصی) ١٠٠٠٠٠(به اتهام اختالس مبلغ  محکومیت)١

  ١٥/٨/١٣٨٩حکم مورخ 
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ینکه بتاریخ به اساس شکایت رئیس یکی از بانکهای خصوصی شهر کابل مبنی بر ا
 ،پولیس .مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی از بانک مذکور اختالس گردیده است ٣١/٢/١٣٨٩

خزانه دار و مدیر بانک را بعد از تحقیقات ابتدائی گرفتار و به ارنوالی تسلیم نموده که بعد از 
ۀ علنی غرض حل و فصل قانونی محول جلسدوسیه نسبتی تکمیل تحقیقات به اتهامیت هر دونفر 

این محکمه در نتیجۀ . وان امنیت عامۀ شهری گردیدیمحکمۀ ابتدائیۀ د ٦/١٣٨٧/ ١٧مورخ 
. قانون اساسی محکوم به مجازات نمود) ١٣٠(رسیدگی خود هر کدام از متهمین را مطابق مادۀ

محکمۀ استیناف  ١٥/٨/١٣٨٩محول جلسۀ علنی مورخ  ارنوאلاین فیصله به اثر عدم قناعت 
جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده که این محکمه، فصیلۀ محکمۀ ابتدائیه  مبارزه با

قانون جزا به مدت شش ) ٢٧٣و  ٢٦٨(نقض نموده و خزانه دار متهم را مطابق احکام مواد را 
دالر امریکایی اختالس شده و جزای معادل آن ) ١٠٠٠٠٠(سال حبس تنفیذی و رد مبلغ 

) ١٣٠( و دو نفر دیگر را به اتهام غفلت وظیفوی مطابق حکم مادۀ. محکوم به مجازات نمود
 .  نمود به جزاء افغانی جزای نقدی محکوم )٥٠٠٠٠(قانون اساسی هر واحد شان را به مبلغ 

  :سوء استفاده از قدرت علیه اتباع خارجی نسبتپنج سال حبس ) ٢
  ٢/٩/١٣٨٩حکم مورخ 

داخله طور خود سرانه و بدون پالن عملیاتی و  ارت امورزیکی از افسران ادارۀ مبارزه با قاچاق و
چهار تن از اتباع کشور نیپال را به اتهام جعل ویزه گرفتار و به موتر شخصی خود باال  ،اجازه

دالر امریکایی و هشت جلد پاسپورت ) ١٥٠٠(شهر از اوشان ملبغطی گشتاندن در نموده و در 
ه مراجع ذیصالح رها نموده که بعداً به اساس شکایک اخذ نموده و آنان را بدون تسلیم دهی ب

متضررین افسر مذکور گرفتار گردیده و به سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و غصب مبلغ 
دالر امریکایی متهم گردید و دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات محول محکمۀ ابتدائیۀ ) ١٥٠٠(

مورخ  جلسۀ علنین محکمه در نتیجۀ جرایم ناشی از فساد اداری گردیده که ای همبارزه علی
رد  خود متهم مذکور را از ابتدای ایام گرفتاری به مدت سه سال حبس تنفیذی و ٢٢/٧/١٣٨٩
دالر امریکای به متضررین محکوم به مجازات نموده و نیز یکی از متضررین را در ) ١٥٠٠(مبلغ

ه به اساس عدم قناعت دوسی. قضیۀ جعل وتزویر اسناد ویزه مورد تعقیب عدلی دانسته است
ارنوאل محول محکمۀ استیناف مبارزه علیه جرایم ناشی از فساد اداری گردید که در نتیجه 
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قانون تشکیالت ) ٣٣(مادۀ ) ٢(حکم محکمۀ ابتدائیه را تعدیل نموده و بر اساس احکام فقرۀ
 مایا قانون جرایم عسکری از ابتدای) ٤٢(مادۀ ) ١(وصالحیت محاکم و مطابق حکم فقرۀ 

دالر امریکایی به متضررین، ) ١٥٠٠(نظارت و گرفتاری به پنچ سال حبس تنفیذی و رد مبلغ
محکوم به مجازات نموده و نیز یکی از متضررین را که ویزه جعل نموده است مورد تعقیب 

  .عدلی دانست
  :پنچ سال حبس در نیتجۀ سوء استفاده از قدرت علیه اتباع خارجی)  ٣

  ١٦/٩/١٣٨٩حکم مورخ 
دوتن از سربازان حوزۀ امنیتی شانزدهم پولیس شهر کابل در اثنای شب یک موتر که چهار نفر از 

و مترجم شان سوار آن بوده به اثر فیر تفنگ متوقف نموده و آنان را پائین " کانادا" اتباع کشور 
ر پول از نزد شان سه میل تفنگچه کمری و یک مقداکه کرده و مورد تالشی بدنی قرار میدهند 

را اخذ مینمایند که موظفین امنیتی حوزۀ متذکره بالفاصله به محل رسیده و دو سرباز مظنون 
ویک چوکی دار که یک تفنگچه را از سرباز متهم گرفته و مخفی نموده بود گرفتار نمودند که 
اموאل گرفته شده با مالکین آنها سپرده شده  و دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات غرض حل وفصل 

محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری  ٥/٨/١٣٨٩قانونی در جلسۀ علنی مورخ  
از ابتدای ایام گرفتاری به مدت را مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه دو نفر سربازان متهم 

از ابتدای ایام گرفتاری به مدت را و چوکی دار متهم  کردهپنچ سال حبس تنفیذی محکوم  -پنچ
دوسیه به اثر عدم قناعت محکومین محول . نموددو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات 

محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری گردیده که در جلسۀ علنی مورخ 
محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه محکمۀ متذکره، فیصلۀ این  ١٦/٩/١٣٨٩

  محکمۀ ابتدائیه را 
وء استفاده از صالحیت وظیفوی عینا تا یید نموده و هرکدام از سربازان متهم را مطابق به اتهام س

  قانون جرایم عسکری از ابتدای ایام گرفتاری به ) ٤(مادۀ ) ١(فقرۀ 
به مدت دوسال  پنچ سال حبس تنفیذی و چوکی دار متهم را از ابتدای گرفتاری -مدت پنچ

 .ندبه مجازات نمود حبس تنفیذی محکوم
 احکام محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشینمونۀ از خالصۀ  - )جـ
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  از فساد اداری والیت کابل
  )توقیف خود سرانه(محکومیت به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  -)١

  ٢/٩/١٣٨٩مورخ 
آمر نظارت خانۀ زنانۀ کابل یکی از متهمین زن را که به اساس حکم محکمۀ ابتدائیه به مدت 

ل و ششماه حبس تنفیذی و به اساس حکم محکمۀ استیناف شهر کابل به مدت ده ماه یکسا
میبایست به محبس زنانه انتقال می گردید اما و گردیده بود   تحبس تنفیذی محکوم به مجازا

آمر نظارت وی را بر خالف قانون در شعبۀ خود به خدمت گرفته که بدین ترتیب زن محکوم 
روز را در نظارت خانه بسر برده است، در نتیجه آمر نظارت خانه ) ٢٣(ماه و ) ١١(علیها مدت 

به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی در توقیف خود سرانۀ محکوم علیها گرفتار و دوسیه 
محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم  ١٨/٨/١٣٨٩بعد از تکمیل تحقیقات در جلسۀ علنی مورخ 

قانون جرایم عسکری با رعایت ) ٤٢(مادۀ) ١(مطابق فقرۀ  ناشی از فساد اداری والیت کابل
  .مدت شش ماه حبس محکوم به مجازات گردیده قانون جزا ب) ١٤٥(مادۀ) ٢(حکم فقرۀ

  :محکومیت به اتهام قاچاق اسلحه و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی -)٢
  ٢/٩/١٣٨٩حکم مورخ 

سالح مختلف النوع غیر قانونی را که  سه تن از افسران پولیس سرحدی حین انتقال چندین میل
توسط موتر رنجر دولتی قاچاق می نمودند به اساس اطالعات قوماندانی امنیۀ بدخشان گرفتار 

میل سالح و راکت انداز و مقدار مهمات از ) ٢٦(گردیدند که در نتیجۀ تالشی موتر به تعداد
ر کابل تسلیم داده شده که بعد متهمین به مقامات تحقیق و تعقیب شه. موتر متذکره بدست آمد

از تکمیل تحقیقات دوسیۀ نسبتی شان محول محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد 
در نتیجۀ رسیدگی قضائی خود هرسه متهم را به اتهام سوء استفاده از ه محکم. اداری گردید

استفاده از صالحیت وظیفوی و قاچاق سالح ملزم دانسته و هرکدام را در قسمت سوء 
پنج سال  -قانون جرایم عسکری به مدت پنج) ٤٢(مادۀ) ١(صالحیت وظیفوی مطابق حکم فقرۀ

قانون انسداد ) ٩(حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود و در حصۀ قاچاق اسلحه مطابق مادۀ 
قاچاق هرکدام را به مدت دوسال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود و نیز مطابق 

نون جزا به مصادرۀ اسلحه و مهمات متذکره حکم نمود و مطابق حکم قا) ١٣٢(مادۀ
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پنج سال حبس و مصادرۀ اسلحه و مهمات  -قانون مذکور شدید ترین جزا یعنی پنچ) ١٥٦(مادۀ
  .را قابل تنفیذ دانست

  ):صالحیت وظیفوی(محکومیت در نتیجۀ سوء استفاده از قدرت -)٦
  ٨/٩/١٣٨٩حکم مورخ 
متضرر با موتر همسایه اش مادر مریضش را به شفاخانه  ٦/١/١٣٨٩شب مورخ  ٨در ساعت 

ستۀ پولیس توقف داده شده و به دلیل نداشتن وبرده و حین برگرداندن موتر به مالکش توسط پ
موتر متذکره را تسلیم مامور پولیس نموده که این مامور پولیس، سته وجواز رانندگی قوماندان پ

ده و موتر را به خارج ازشهر برده و در مسیر برگشت موتر مذکور از این فرصت استفاده نمو
پولیس زون را اطالع و علیه پولیس متهم شکایت نموده  ،در این وقت متضرر .می گرددواژگون 

که پولیس مذکور به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی گرفتار و دوسیۀ مربوطه اش بعد از 
محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از  ٨/٩/١٣٨٩تکمیل تحقیقات در جلسۀ علنی مورخ 

فساد اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 
قانون ) ١٥٥(قانون جرایم عسکری و حکم مادۀ ) ٤٢(مادۀ) ١(ملزم شناخته شده و مطابق فقرۀ

 .  ردیدجزا به مدت سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گ
 
 
  سوء استفاده از قدرتبه اتهام محکومیت سنگین  ) ٧

  ١٩/٩/١٣٨٩مورخ 
یک (و دونفر   دو تن از سربازان پوليس يكعراده موتر را متوقف ٢٦/٤/١٣٨٩ در شب مورخ

موتر پائين و مرد را تحت فشار و شكنجه و تهديد ز را به اتهام ارتكاب فعل زنا ا )زنیک مرد و 
مبلغ نیز و  گرفتهافغاني از وي )١٠٠٠٠٠(غ روضيت مبلقت سند مقرارداده ودر نهاي

دوسيت مبائيل را همان لحظه از نزدش اخذ نموده و و  دالر امریکایی  )٢٠٠(افغاني و)٦٠٠٠(
و موتر شان را  و آنها را رها ميكند نزد خود قید نمودهپليت وجوازسير موتر را به طور گروگان 

دالر  )١٠٠٠(خواهان از متضرر د از آن طي تماس تيلفوني بع .در یک سرای متوقف می سازد
ارگانهاي كشفي به اثر شكايت متضرر وارد عمل شده  .ميگردند امریکایی در ازای رهایی موترش

ACKU
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به بدست آمده را  اموאلو فعل گرفتار نموده المتهمان مذكوران را طوري ب ٤/٥/١٣٨٩و بتاريخ 
دوسيه بعد از تكميل تحقيقات مورد  .ندقيق سپردحبه ت سربازان متهم را و مسترد نمودهصاحبش 
در نتيجه هر واحد از و  هقرار گرفتمحکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری رسيدگي 
قانون ) ٤٢(ماده ) ١(صالحيت وظيفوي مطابق حكم فقره  زبه اتهام سوء استفاده ا را متهمان

  سال  پنجانون جزا از ابتداي ايام گرفتاري به مدت ق) ١٠٠(جرايم عسكري با رعايت ماده 
سويه وطبق الافغاني علي )٦٠٠٠(و ) $٤٠٠(و يك ماه به حبس تنفذي و جريمه نقدي مبلغ 

      . ندنمودجبران خسارات وارده به متضرر محكوم به مجازات  قانون جزا) ٦(ماده )٢(فقره 
   ناشی گزارش اجراآت محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم -)د

  اداری والیت هرات ازفساد
ف مبارزه علیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت هرات از آغاز فعالیت خود تا امحکمۀ استین

دوسیۀ جزائی را مورد رسیدگی خود قرار داده است که در نتیجۀ ) ١٨( کنون به تعداد ا
جع مربوطه مسترد دوسیه را غرض تکمیل خالهای قانونی واپس به مر) ٤(رسیدگی به تعداد 

 .  ه استدوسیه حکم صادر نمود) ١٤(و در مورد  هنمود
 
 

گزارش قضایای بررسی شده در محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد ) ١(جدول 
  )  ١٠/١/١٣٨٩ -١/٦/١٣٨٩(اداری والیت هرات 

تعداد   تصمیم قضائی
تعداد قضیه  متهمین

  

 نوع قضیه

شماره
 

مقدار جریمه
  

جریمه 
نقدی

حبس تنفیذ  
 ی

و
جریمه

 

حبس تنفیذی
تعداد   

  محکوم

تعداد برائت
  

زن
مرد  
  

زن
مرد  
  

سوء استفاده  ٣ ٣ . .  ٣  .  ٢  .  ١  ١٠٠٠٠
 وظیفوی

١  
 

٣  .  .  ٣  .  ٢٤٠٠٠٠٠  . . ٣ ١ اختالس ٢  
  .  ٣  . . ٣ ٣  رشوه  ٣  ٣  .  .

١  ٥٠٠٠ . . . ١ . . ١ ١ تزویر ٤
١ .  ٥٠٠٠ . . ١ . . ١  ١ ٥  فه ستانیاضا

سرقت اموאل   ١  ٤  .  .  ٤ .  ٤  .  .  .
  ٦  دولتی

٣ ١ ١  ١٢٠٠٠ . ٥ . . ٥ ٤   ٧  غفلت وظیفوی
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    مجموعه ١٤ ٢٠ .  . ٢٠ .  ٩ ٨ ٣  ٢٤٣٢٠٠٠ 

به منظور ) ١٠/١/١٣٨٩ -١/٦/١٣٨٩(طی دوسیه هایی که ذریعۀ قرار قضائی ): ٢(جدول 
  تکمیل تحقیقات به مرجع مربوطه مستردگردیدند

غفلت در انجام وظیفه و اخذ  ،سوء استفاده از صالحیت وظیفویگراف حلیل آمار فوق با ت
تن به ) ٢٠(به تعداد محکمۀ مبارزه با فساد اداری رسیدگی قضائی  بلند بوده ودر نتیجۀرشوت 

تن ) ١٢(از این تعداد،  .شدند که تمام آنان مرد میباشندبه جزا اتهام ارتکاب جرایم فوق محکوم 
تن به حبس تنفیذی و جزای ) ٥(سال و به تعداد٤ماه الی ٦کوم به حبس تنفیذی بین تنها مح

 . گردیده اند تن محکوم به جزای نقدی) ٤(نقدی محکوم و تعدا
  

  در راستای مبارزه علیه مواد مخدر
تا  ١٣٨٩مبارزه علیه مواد مخدر والیت کابل را که طی سال  مجله قضاءدر نظر دارد اماری از

این نوع آمار  از اجراآت این . م داده اند به نشر برساند، مالحظه خواهی فرمودکنون انجا
محاکم  در واقع منعکس کنندۀ عزم راسخ و قاطعیت قوۀ قضائیۀ افغانستان در اجرای نظام 

بوده ودر کل  اهمیت مبارزه باجرایم عدالت جزائی افغانستان در امر مبارزه با جرایم مواد مخدر 
و از طرف دیگر این آمار  میان مجموعۀ اهداف سیاست جزائی را نشان میدهدمواد مخدر در 

را از منظر آمار قضائی ارایه می  ١٣٨٩وقوع جرایم مواد مخدر طی سال  اوسطتصویری از
ما ضمن اینکه می  کوشیم تا آمار دقیق قضائی از جرایم مواد مخدر را ارایه بداریم سعی . نماید

  .که  میسر باشد با جزئیات دقیق و توأم با تحلیل جزئی ارایۀ کنیمجائی تامی کنیم  این آمار را 
بدست نشر ) سه ماهه(با توجه به شرایط و امکانات موجود، این آمار قضائی را بطور ربع وار  

  . خواهیم سپرد

اره
شم

 
  مرجع مربوطه سبب قرار ووظیفه محل وقوع تعداد متهم قضیه نوع

  ارنوالی تعدد جرایم معارف والیت هرات ٣ اختالس ١
  ارنوالی رفع نواقص پولیس هرات ١ اخذ رشوت ٢
  ارنوالی رفع نواقص ١ ترک وظیفه ٣

  ACKUارنوالی  جهت تعیین جبران خساره ادارۀ مهاجرین هرات  ١  غفلت در وظیفه  ٤
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در این شماره ما بر آن شدیم تا فعالیتهای محاکم مبارزه با مواد مخدر را که طی سه ماه اول سال 
  . جاری این محاکم انجام داده و وقایع مجرمانه را تثیبت نموده است به نشر برسانیم

 محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با مواد مخدر والیت کابل گزارش  - )الف
  طی سه ماه اول سال جاری

این محکمه طی سه ماه اول سال جاری به تعداد دوسیۀ جزائی مربوط جرایم مواد مخدر را مورد 
در نیتجۀ این فیصله ها، بیشترین . قرار داده و در مورد فیصله صادر نموده است رسیدگی قضائی

روئین بوده که بتناسب آن بیشترین محکومین را داشته یوقایع مجرمانه ثبت شده مربوط به نوع ه
درجه تریاک در . و همین طور سنگین ترین مجازات حبس و جزای نقدی را در پی داشته است

ه همین ترتیب چرس، تیزاب، ارقام بعدی اعمال مجرمانه را به خود اختصاص دوم قرار دارد و ب
تن برائت حاصل نموده و ) ٧(متهم داشته که از آنجمه ) ١٨٣(داده است که در مجموع 

هزار افغانی الی  ٥٠٠(سال و جزای نقدی بین) ٢٠ -٥(تن به مجازات حبس بین ) ١٧٦(تعدا
  .محکوم شدند) ملیون افغانی٢
 

وانواع ) ١٣٨٩(زان جرایم ارتکابی مواد مخدر در سه ماه اول سال یم):١(جدول شماره
مواد مخدر والیت کابل در تهمینی که محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با و تعداد مصادرشده  مجازات

 .مورد شان حکم صادر نموده است

شماره
 

 نوع مواد

تعداد قضیه
 

  بهمقدارمواد
 کیلوگرام

تعداد متهم
 

 فیصلۀ محکمه

تعدادبرائت
تعدمحکوم 
 

  حبس تنفیذی
 جریمۀ نقدیو 

مجموع مقدار جزای 
 نقدی  به افغانی

٥-
١٠

سال
 

١٠
-

١٥
سال

 

١٥
-

٢٠ 
ساאل

 ٦٤٤١١٠٠٠ ٥٧ ١ ٢٥ ٨٣ ٤ ٨٧ ٤٩٣/٤٧٧٥ ٤٦ هیروئین ١

 ٥٣٧١٦٠٠٠ ٤٣ . ٢٥ ٦٨ ٢ ٧٠ ٥٩٢/٢٧٣٥٤ ٤٤ تریاک ٢

 ٥٦١٠٠٠٠ . ٢ ١١ ١٣ . ١٣ ٣٥١٧ ٦ چرس ٣

 ٢١١٠٠٠٠ ٣ . . ٣ . ٣ ٨٠٠/٥٠ ٢ مورفین ٤

 ٣٥٠٠٠٠٠ . . ٦ ٦ ١ ٧ ٩٦٢١ ٥ تیزاب ٥
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 ٢٠٠٠٠٠٠ ١ . ٢ ٣ . ٣٣زمینه ساز٦

 ١٣١٣٤٧٠٠٠ ١٠٤  ٣ ٦٩ ١٧٦ ٧ ١٨٣ ٨٨٥/٤٥٣١٨ ١٠٦  مجموع

 
به ارتباط جرایم ارتکابی مواد مخدر طی سه تعداد و مشخصات متهمینی که ): ٢(جدول شماره

در مورد شان تصمیم اتخاذ محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با مواد مخدر کابل   ١٣٨٩ماه اول سال 
 .است نموده

 وم به مجازات شده اندتعداد متهمین که محک نده ات حاصل نمودئتعداد متهمین که برا
 مرد زن مرد زن  

اتباع خارجی
مامور دولت 
افراد عادی 
اتباع خارجی 
مامور دولت 
افراد عادی 
اتباع خارجی 
مامور دولت 
افراد عادی 
اتباع خارجی 
مامور دولت 
افراد عادی 
 

. . ١٥٣ ١٨ . ٤ . ١ ٦ . . ١ 
  ١٧٦:   مجموع  ٧: مجموع

عیت مواد مخدر به اساس موق ین به اتهام ارتکاب جرایم انواعمحکوممیزان ) : ٣(جدول شماره
 وظیفوی، اجتماعی و اقتصادی آنان

 
  فیصد  تعداد متهم  موقعیت وظیفوی، اجتماعی و اقتصادی  شماره

  ٧.٣٠  ١٣  پولیس  ١
  ٢٣.٠٣  ٤١  دریور  ٢
  ١٠.١١  ١٨  دوکاندار  ٣
  ٢.٨١  ٥  بیکار  ٤
  ١٧.٤١  ٣١  دهقان  ٥
  ١٧.٤٢  ٥  سوداگر  ٦
  ٢.٨١  ٤٥  یبکارغر  ٧
  ٢٥.٢٨  ٧  با علم و دانش سر وکار داشته است  ٨
  ٣.٩٣  ٤  امور منزل  ٩
  ٢.٢٥  ٩  مالدار  ١٠

 
  گزارش محکمۀ استیناف مبارزه علیه مواد مخدر والیت کابل  - )ب

  :١٣٨٥گزارش از فعالیت های محکمه استیناف مواد مخدر طی سال  -١
  :١٣٨٥با مواد مخدر مرکزی در سال گزارشی از فعالیتهای محکمۀ استیناف مبارزه 

ACKU
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در این شماره گزارشی از آرشیف فعالیتهای محکمۀ استیناف مبارزه با مواد مخدر مرکزی طی 
  :میگرددتهیه که اینک ارایه  ١٣٨٥سال 

بدست مارسیده است نشان میدهد که  استیناف محکمه ١٣٨٥بر اساس راپوری که از آرشیف 
قضیۀ انواع مواد مخدر را مورد رسیدگی قضائی  ٢٠٧عداد به ت ١٣٨٥این محکمه در طی سال 

) ٥٠( قضیه تریاک)١٤٠(و فیصلۀ قانونی صادر نموده است که از این میان تعدادداده قرار 
قضیه مواد مورفین بوده که مجموع  )٢(مواد کیمیاوی؛ و ) ٤( قضیه چرس) ١١(قضیه هیروئین 
متهم داشته که از ) ٣١٥(بتعداد . است کیلوگرام بوده) ١٠٤٠٠/ ٢٥٦(در حدودمواد مخدر

تن بدالیلی یا ) ٧٤(تن برائت یافته و تعداد ) ١١(نفر محکوم به مجازات شده و ) ٢٤٠(جمله 
  .دوسیه های  آنان مسترد شده و یا غایب بوده اند

  ١٣٨٥راپور گزارش محکمۀ استیناف مبارزه علیه مواد مخدر در سال 
  

  ١٣٨٥نمونۀ از احکام محکمۀ استیناف مبارزه با مواد مخدر در سال 
  مجازات سنگین برای سربازان پولیس به اتهام انتقال مواد مخدر) الف

  ٧/٦/١٣٨٥مورخ 
یک قاچاقچی دیگر موتر هرات باهمکاری  -بادغیس هراغند شاهتن از سربازان قوماندانی چهار 

تی را از تریاک بار نموده و به طرف هرات در  حرکت بودند که موتر شان توسط جیب دول

 تصامیم قضائی

مقدار مواد 
 بدست آمده

تعداد 
 متهم

تعداد قضیه
نوعیت جرم 
 

شماره

) ٤٦(به تعداد 
از باقی مانده تن 

متهمین در حین 
رسیدگی قضائی 
غایب بوده و 
یاقضایای شان  
بدالیل مختلف 
به مرجع مربوطه 

گردیده  دمستر
  .اند

مجموع مقدار 
١٥ جریمه نقدی

-
٢٠ 

حبس تنفیذیسال 
 

٥-
١٥ 

تنفیذیسال حبس 
 

١-
٥ 

سال حبس تنفیذی

برائت
 

٥٣٣٢٠٠٠٠ 
   ٧٤ ٢٣ افغانی

١٢٣٦٩.٤٢٠ ٩ ٤٢ 
١ تریاک ١٤٠ ١٩٥ کیلوگرام

١٦٢٢٠٠٠٠ 
  ١٣٥٧.٨١٠ ١ ٤ ٢٥ ٢٦ افغانی

٢ هیروئین ٥٠ ٧٩ کیلوگرام
١١١٠٠٠٠٠ 

  ١ ٢٥ ٧ افغانی
٤٤٣١ 
٣ جرس ١١ ٣١ کیلوگرام

 ٣١٧٧ ١ . . . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠
مواد  ٤ ٧ کیلوگرام

٤ کمیاوی
افغانی ١٥٠٠٠٠٠ ٣ کیلوگرام ٦٥ ٣ ٢ مورفین ٥

١٢٤  ٦٩  ٨٤١٤٠٠٠٠ ٤٧ ١١   مجموعه  ٢٠٧  ٣١٥  ٢٢٥/٢١٤٠٠
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پولیس مبارزه با مواد مخدر و امنیت ملی که به اساس اطالع همکار مخفی از موضوع آگاه شده 
میل  ٦کیلوگرام تریاک با )٢٢٢.٧٠٠(ر، مقداربودند توقف داده شده و در نتیجۀ تالشی موت

دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات غرض حل  ه وسالح همراه مهمات از نزد متهمین بدست آمد
وفصل شرعی محول محکمه ابتدائی گردید که محکمۀ متذکره هرکدام از اوشان را از ابتدای 

ده سال حبس تنفیذی و جزای نقدی ایام گرفتاری به اتهام انتقال مقدار مواد متذکره به مدت شانز
دوسیه به اثر عدم قناعت . و مصادرۀ وسایل جرمی محکوم به مجازات نمود) ١٥٠٠٠٠٠(مبلغ

طرفین دعوی به حکم محکمۀ ابتدائیه محول محکمۀ استیناف مبارزه علیه مواد مخدر گردید که 
ایت فیصلۀ خود و استماع اظهارات طرفین دعوی در نه ٧/٦/١٣٨٥در جلسۀ علنی مورخ 

قانون مبارزه علیه ) ١٦(مادۀ) ٢(فقرۀ) ٧(صادرۀ ابتدائیه را مورد تأیید قرار داده و و مطابق بند
مواد مخدر هرکدام از متهمین را از ابتدای ایام گرفتاری به مدت شانزده سال حبس تنفیذی و 

  .افغانی و مصادرۀ وسایل جرمی حکم نمود) ١٥٠٠٠٠٠(جزای نقدی مبلغ 
  كيلو گرام هيروئين)٢٤(كيلوگرام ترياك و ) ٢٥٣٠(ت قاچاق مقدار مجازا - )ب
  ٢٦/١٢/١٣٨٨مورخ حکم  

ارنوאل موظف ارنوالي اختصاصي مبارزه با مواد مخدر باالي دو نفر قاچاقبر  در حاليكه مقدار 
كيلو گرام هيروئين را توسط يك عراده موتر همراه بايك )٢٤(كيلوگرام ترياك و ) ٢٥٣٠(

گرفتار گرديده ) ٣٣٣(در واليت هلمند انتقال ميدادند وتوسط قواي ائتالف و قطعه  ميل سالح
و بعد از تکمیل تحقیقات غرض حل وفصل قانونی محول محکمه گردید که در جلسۀ علنی 

با در نظر داشت اصل بيطرفي قضا ورعايت اصول محاكمه عادالنه،  ٢٦/١٢/١٣٨٨مورخ 
دعوي ارنوאل را متكي به دالئل مورد نظرش ثابت دانسته قضيه را بررسي نموده و در نتيجه 

ودفاعيه وكيل متهمان را موجه ومدلل ندانسته الزاميت آنان را در قبال قضيه بدالئل ذيل ثابت 
  .دانسته است

  :خالصه نص حکم 
قانون جزا هر ) ١٥٦(قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده ) ١٥،١٦(مطابق حکم ماده     
دومیلیون افغانی جزای نقدی متکی به سال حبس و مبلغ دو،) ١٧، ١٧(از متهمان به مدت  واحد

قانون مبارزه بامواد مخدر به مصادره یک عراده موتر حامل مواد مخدر و ) ٢٨،٤٢( احکام مواد
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یک میل سالح مرتبط به قاچاق مواد مخدر اصدار حکم گردید و یک سیت تلیفون ثریا بدست 
  .ره گرديدآمده نيز مصاد

  
  :طی سه ماه اول سال جاریگزارش از فعالیتهای محکمه استیناف مواد مخدر  -٢

محکمۀ استیناف مبارزه علیه مواد مخدر والیت کابل طی سه ماه اول سال جاری به تعداد 
دوسیۀ جزائی مربوط مواد مخدر را مورد رسیدگی قضائی قرار داده و فیصله صادر ) ١١٦(

) ٧(متهم مورد محاکمه قرار قرار گرفتند که به تعداد) ١٦٥(  ات به تعداد در این محاکم. نمود
سال و ) ١٨الی  ٥( تن دیگر به مجازات حبس تنفیذی از) ١٥٨(تن برائت حاصل نموده و تعداد

 .محکوم گردیدند) ملیون افغانی٢هزار افغانی الی ٥٠٠(جزاهای نقدی از 
 مۀ استیناف محک) ١٣٨٩(جدول گزارش اجراآت ربع اول سال 
 والیت کابل مبارزه با مواد مخدر

شماره
نوع مواد 

تعداد قضیه 
 

مقدارمواد
به 

  
کیلوگرام

تعداد متهم 
 

 فیصلۀ محکمه

تعداد برائت
 

تعد
اد 

محکوم
 تعداد حبس تنفیذی 

مجموع مقدارجریمه 
نقدی به افغانی

  
 

حبس
و 

جریمه

٥-
١٠ 

سال
  

١٠
-

١٥ 
سال

١٥
- 

٢٠ 
سال

 ٧١٣٨٠٠٠٠ ٣٨ ٦ ١٤ ٥٨ ٥٨ . ٥٨ ١٠٧/٢٥٥٣ ٣٨ هیروئین ١

 ٦٥٣٤٠٠٠٠ ٣٢ ٥ ٢٤ ٦١ ٦١ . ٦١ ١٦١٢/ ١٤٠ ٣٩ تریاک ٢

 ١٨٣٣٠٠٠٠ . ١٢ ٩ ٢٠ ٢٠ . ٢٠ ٥٥/٩١٧٣ ١١ چرس ٣

 ٣٥٦٠٠٠٠ ٢ . ١ ٣ ٣  ٣ ١٠٦ ٣ مورفین ٤

  هیروئین ٥
 ٦٠٤٠٠٠٠ ٤ . . ٤ ٤ . ٤ ٥٠/٢١ ١ تریاکو

 ٣٠٧٠٠٠٠ ٢ ١ ٨ ١١ ١١ ٦ ١٧ ٦٦٧/٤٣٨١ ٩ تیزاب ٦

 . . . . . . .١ ١ ١١٠٠ ١ خشخاش ٧

رهبری  ٨
 ٢٠٠٠٠٠٠ ١   ١ ١. . ١ . ١ قاچاق

/٠١٩ ١٠٣ مجموع ٨
٤٤٠٧٠٠٠٠ ٧٩ ٢٤ ٤٦ ٥٥ ١٥٨ ٧ ١٦٥ ١٨٩٤٧ 

  از احکام محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با مواد مخدر والیت کابل -)ج
  .)١٥/١/١٣٨٩(حکم مورخ  - )١ 
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ی کابل گرفتار و در جریان تحقیق یکی از مسئولین ئمیدان هوایکتن به اتهام انتقال مواد مخدر از 
امنیتی میدان را بحیث زمینه ساز قاچاق مواد معرفی نموده بود که به تعقیب آن متهم قضیه گرفتار 
به همکاری با قاچاقبر محکوم شده اعتراف نموده که دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات محول 

ۀ ابتدائیۀ مبارزه با مواد مخدر کابل گردیده که در محکم) ١٥/١/١٣٨٩(جلسۀ علنی مورخ 
نتیجۀ رسیدگی، هیأت قضائی محکمه، متهم قضیه را در قبال اتهام وارده ملزم دانسته و وی را 

قانون مبارزه علیه مواد مخدر ) ٢١(مادۀ ) ١(و رعایت بند ) ١٦(مادۀ ) ١(فقرۀ) ٦(مطابق بند
به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی و مصادرۀ  قانون مذکور) ٤١(مادۀ ) ١(با رعایت بند

  .دالرامریکایی و جریمۀ معادل آن محکوم به مجازات نمود) ٧٥٠٠٠٠(مبلغ 
  )١٤/٢/١٣٨٩(حکم مورخ  -)٢

پولیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری نیروهای ائتالف بین المللی طی  ٢٦/١١/١٣٨٨بتاریخ 
کیلو گرام مواد مخدر را با دوتن که ) ٢٥٥٤(یک گزمۀ هوائی یک عراده موتر حامل مقدار

از " ثریا"با یک میل سالح و یک پایه مبایل  معرفی نموده خود را مستری موتر نه مالک مواد
موادی  رات احتمالی از سوی طالبان مقداردشتهای والیت هلمند گرفتار نموده که با توجه به خط
را گرفته و بقیه مواد را در حضور هیأت  را طور نمونه از تمام انواع مواد موجود در موتر

گرفتاری در همان محل ازبین برده و متهمان را به تعقیب عدلی سپرده که دوسیه نسبتی شان بعد 
محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با مواد ) ١٤/٢/١٣٨٩(از تکمیل تحقیقات محول جلسۀ علنی تاریخی 

مذکوران را به اتهام قاچاق مخدر گردیده که محکمۀ مزبور در نتیجۀ محاکمه، متهمان 
قانون مبارزه علیه مواد ) ١٦(مادۀ ) ١(فقرۀ ) ٦(کیلو گرام هیروئین مطابق بند) ٢٥٥٤(مقدار

ملیون افغانی جزای نقدی و در ) ٢-٢(سال حبس تنفیذی و مبلغ ) ١٧-١٧(مخدر به مدت 
ال حبس و س -سه -قانون مذکور به مدت سه) ٢٢(مادۀ ) ٢(حصۀ یک میل سالح مطابق فقرۀ 

هزار افغانی جزای نقدی از ابتدای ایام گرفتاری محکوم به مجازات نمود ) پنجصد-پنجصد(مبلغ 
را قابل ) ملیون افغانی٢سال حبس و  ١٧(قانون جزا شدید ترین مجازات ) ١٥٦(و مطابق مادۀ

  .تطبیق دانسته و نیز به مصادرۀ وسایل جرمی بدست آمده حکم نمود
  ١١/١/١٣٨٩حکم مورخ  - )٣ 
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) ٩٠(یکتن از افسران پولیس در والیت هلمند یک عراده موتر حامـل  ١٠/١٠/١٣٨٨بتاریخ 
که تحویل دولت بدهد غرض معاملۀ دوبارۀ مـواد  نیهیروئین را گرفتار و آنرا بجای ا کیلوگرام

حین که میخواهد موتر حامل  متذکره در مقابل پول، موتر را به خانۀ شخصی خود برده که بعداً
ا به مقصد نامعلومی انتقال بدهد توسط هیأت مختلط از نیروهای حکومتی و اردوی ملـی  مواد ر

نموده است گرفتار گردید  داریبا اینکه در مقابل آنان مقاومت نموده و از همکاری با آنان خود
محکمـۀ   ١١/١/١٣٨٩که دوسیۀ نسبتی اش بعد ازتکمیل تحقیقات در جلسۀ علنـی مـورخ   

مواد مخدر مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه، محکمۀ متذکره  مـتهم   ابتدائیۀ مبارزه علیه
و ) ١٦(مـادۀ  ) ٢(فقرۀ) ٦(هیروئین مطابق احکام بند کیلوگرام) ٩٠(قضیه را به اتهام قاچاق 

سـال حـبس   ) ١٦(قانون مبارزه علیه مواد مخدر از ابتدای ایام گرفتاری به مدت ) ١٨(مادۀ 
انی جزای نقدی و به اتهام ایجاد موانع سرراه موظفین مربوطه مطابق تنفیذی و مبلغ یک ملیون افغ

قانون مذکور از ابتدای ایام گرفتاری به مدت پنج سال حبس ومطابق مـادۀ  ) ٢١(مادۀ) ٣(فقرۀ
قانون مذکور به مصادرۀ وسایل بدست آمده در نتیجۀ ارتکاب جرم محکوم به مجـازات  ) ٤٢(

سال حبس تنفیذی و مبلـغ یـک   ١٦(جزا، مجازات حبس قانون ) ١٥٦(گردید که مطابق مادۀ
 . را باالیش قابل تطبیق دانست) ملیون افغانی و مصادرۀ وسایل بدست آمده در نتیجۀ عمل جرمی
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