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  از متحدالمالهای ستره محکمهاز متحدالمالهای ستره محکمه

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 13/3/1397( مورخ  598 -525متحدالمال شماره)
 داراالنشاء شورای عالی :

مقام محترم دیوان جـزای عمـومی    18/9/1396( مورخ 858استهدائیه شماره )
 ستره محکمه بشرح ذیل مواصلت ورزیده بود.

))قراریکه دیده میشود یکتعداد دوسیه های جزائی توسط محاکم اسـتینا  ذریعـه    
ای محاکم ابتدائی تصمیم اتخاذ میگـردد کـه   قرار های قضائی به قطعیت فیصله ه

بالخصوص در جزا های نقدی معمول است که څارنوالی ابتدائیه به حکم محکمـه  
به تائید قناعت څارنوال ابتدائیه نیـز   ابتدائیه نیز قناعت ورزیده و څارنوال استینا 

 قناعت می ورزد در حالیکه څارنوال جزای عمومی ستره محکمه به فیصله قناعـت 
اینکه قناعت و عدم قناعت لـوی څـارنوالی یـا     نکرده فرجام خواه میگردد، بدلیل

مرستیال لوی څارنوال مورد اعتبار بوده نه څارنوال های تحتانی که به متحـدالمال  
داراالنشاء شورایعالی ستره محکمـه   23/1/1386( مورخ 177الی 115شماره )

 23/9/1385( مـورخ  735استدالل مینماید که در زمینـه یادداشـت شـماره )   
چنـین مشـعر    10/12/1385( مورخ 986و یادداشت )وجود داشته شورایعالی 

چون مراد از څارنوال در قانون لوی څارنوال بوده باالثر څارنوال ابتدائیـه  »  است
صالحیت قناعت را علی الخصوص در جرایم جنحه و جنایات نـدارد الزم اسـت   
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ارنوال و یـا  ـرنوال استینا  از طر  لوی څصورت قناعت څارنوال ابتدائیه یا څا
 «مرستیال وی تائید گردد..

( مـورخ  172محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابـل طـی فیصـله )    طور مثال:
( قـانون  410و408خویش متهم قضیه مجروحیت را طبق مـاده )  23/9/1395

اعـت  ( هزار افغانی محکوم به مجازات نموده طرفین به فیصله قن۱۲جزاء بمدت )
نموده اما څارنوال جزای عمومی ستره محکمه به فیصله قناعت نـه ورزیـده اورا    
غرض غور استینافی بدیوان جزای محکمه استینا  کابل مواصلت ورزیده که طـی  

خویش به نسبت اینکه موضـو  جنحـه    12/1/1396( مورخ 156قرار قضائی )
( 72مـاده )  تکی به حکـم م(فیصله محکمه ابتدائیه شهر کابل را ۳بوده طبق فقره )

قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه قطعی دانسته تصمیم و قرار صـادر نمـوده در   
عـاد قـانونی اعتـراض    ی( قانون اجراأت جزائـی از م 253( ماده )۳حالیکه فقره )

و قرار به قطعیت فیصله از اثـر قناعـت   بحث نمود  قناعت طرفین و عدم قناعت و
وال نسبت شدت مجروحیـت و خفـت مجـازات    طرفین دانسته شده است، څارن

یست قضیه را از روی قانونیت بررسی مینمـود و در مـتن   ئاعتراض نموده که می با
موضو  رسیده گی بعمل می آوردند که از اثر قرار قضـائی در شـکلیات، اصـل    
موضو  مانده و به حق متضـرر قضیه توجه صورت نگرفته و ضمنًا یادداشت هـای  

حدالمال گردیده است در رابطه به قناعت لوی څارنواـل مـدنظر   داراالنشاء که مت
بررسی گردیـده   و گرفته نشده است، اورا  دوسیه در دیوان جزای عمومی تحلیل

اسـتینا  بـا     به نقض قرار قضائی محکمـه  ه و اعتراض څارنوال وارد دیده شد
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خـاذ  ، تصمیم اترهنمود اینکه در اصل قضیه در ضمن فیصله رسیدگی صورت گیرد
 گردیده است .

همـان   باقرار قبلی خود عینًا  ، رویمحکمه استینا  مذکور طی قرار قضائی مجدد 
از مقام شورایعالی موارد ذیل قابل اسـتهداء   ، بناء مواد متذکره تصمیم اتخاذ نموده

 :میباشد
( قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه و فقـره  72-55اول: اینکه به اساس مواد )

( مـورخ  735( قانون اجراأت جزائـی مصـوبات و یادداشـت )   253( ماده )۳)
که متحدالمال گردیـده از بـین    10/12/1385( مورخ 986و ) 23/9/1385

 رفته یا به همان روش باقی مانده قابل رعایت میباشد.؟
( قانون تشکیل و صالحیت قـوه قضـائیه و   49دوم: در همچو موارد هدایت ماده )

( مـورخ  3920-3850ره محکمه و متحدالمال شماره )مصوبه شورایعالی مقام ست
واجب التعمیل بودن احکام و قرار های قضائی بر محـاکم  مبنی بر  28/11/1387

 تحتانی مرعی االجراء میباشد یا خیر ؟
به منظور اجراأت سالم در همچو قضایا موارد فو  را به شورایعالی سـتره محکمـه   

 رهنمایی و هدایت فرمایند.((پیشنهاد نمودیم تا مقام محترم ما را 
استهدائیه فو  الذکر بعداز ابرازنظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات درجلسه مورخ 

( هدایت 396مقام محترم شورایعالی مطرح و طی یادداشت شماره ) 8/12/1396
که )ریاست محترم تدقیق ومطالعات تحت نظر احدی صاحب و سـنگری   ندفرمود
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الی ستره محکمه نظر مجدد ارائـه نماینـد( حسـب    صاحب اعضای محترم شورایع
 هدایت ریاست محترم تدقیق ومطالعات درمورد ذیاًل ابرازنظر نموده اند.

))طبق هدایت شورایعالی محترم ستره محکمه در مورد تحت نظر احدی صـاحب و  
سنگری صاحب اعضای محترم شورایعالی ستره محکمه مجددًا چنین ابـراز نظـر   

 صورت گرفت:
 وجه به مطالب مندرج استهدائیه متذکره نکات ذیل قابل رعایت اند:با ت

( قانون اجـراآت  ۲۵۳( ماده )۳هرگاه اعتراض طرفین در زمان معینه مندرجه فقره )
جزائی بدیوان جزاء محکمه استینا  والیت مواصلت نـه ورزد، دیـوان مربوطـه    

زم اتخاذ نمایند، این ( قانون یاد شده تصمیم ال۲۵۷میتواند در مطابقت بحکم ماده )
حالت فقط تقویم زمانی را از صدور فیصله ابتدائیه الی مرحله استینا  بیان میـدارد  

 شامل حالت اعتراض بر قانونیت نیست.
( قانون مذکور څارنوال فوقـانی مقیـد بـه    253( ماده )۳با در نظر داشت فقره )

ـ  وال اـقناعت څارنوال تحتانی نمیباشد در صورت قناعت څارن  ارنوالـبتدائیـه څ
ابتدائیه اعتراض نماید حین اتفا  و بروز همچو  یهاستینا  میتواند بر فیصله مصدور

حالت محاکم استینا  نباید به دلیل قناعت څارنوال، مانع رسیدگی استینافی گـردد  
بدون در نظر داشت محدودیت های زمانی متذکره با وصف قطعیت احکام محکمه 

حایز صالحیت بوده تا بر قانونیت، عدم تطبیق قانون، خطا یا  تحتانی څارنوال فوقانی
ویل در آن بر فیصله های محاکم تحتانی اعتراض نماید در تحقق این گونه حاالت أت

( قانون تشکیل و صـالحیت قـوه قضـائیه    ۷۲محاکم فوقانی با چشم انداز ماده )
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انونیـت فیصـله   یست بر قئ( قانون اجراآت جزائی میبا۲۶۴( ماده )۳و  ۲فقرات )
 های مورد نظر رسیدگی نمایند.

بعضَا څارنوال فرجام بر فیصله های محاکم تحتانی علی الرغم اینکـه بـه موجـب    
قناعت طرفین با انقضاء میعاد قطعی گردیده باشند اما بر قانونیت ، عدم تطبیق قانون 

عمـومی   ، یاخطا در تأویل آن اعتراض می نمایند باالثر مورد رسیدگی دیوان جزاء
مواجه به نقض میشود که ستره محکمه واقع میگردد در فرجام سبب ورود اعتراض 

به محاکم تحتانی ارجا  میگردد در همچو حاالت محـاکم ذیـربط لزومـَا وفـق     
( قـانون  270( قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه با رعایت حکم ماده )49ماده)

شکیل و صالحیت قـوه قضـائیه   ( قانون ت۴۷( ماده )۴و  ۳اجراأت جزائی فقره )
 رسیدگی مقتضی نمایند.((

که تفصیل جریان موضو  توأم بـا اصـل نظـر تـدقیقی درجلسـه مـورخ       یحین
( 144طی تصـویب شـماره )   گردیدمقام محترم شورایعالی مطرح  28/1/1397

 هدایت ذیل صدور یافت.
حـاکم و  ))نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید شد موضو  متحدالمااًل بـه م 

 مراجع مربوط اخبار گردد.((
مراتب مندرج تصویب شماره فو  بدینوسیله به عموم محاکم اسـتینا  والیـات و   

تعمیم نمـوده   مراجع مربوط متحدالمااًل اخبارگردید تا آنرا به مراجع ذیربط خویش
 عندالموقع مطابق آن اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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 دوکتورعبداهلل عطائی   

 گذشتهپیوست به          
 

  قانون جزای بین المللیقانون جزای بین المللی
 

 مبحث سوم
 جرائم جنگی

 
 

بدون تردید جنگها عامل اساسی تخریب تمـدن انسـان و نـابودی مجموعـات     
آن است، زیرا این پدیدۀ مشئوم جز آسیب هـای جسـمی و روانـی و معنـوی را     

قبـل از   در خود نمی پروراند، و از آن است که ایـن پدیـده در فکـر اسـالمی    
افکار و اندیشـه هـای فالسـفه غـر  در ذات آن قبـیش و زشـت توصـیف        

 گردیده است. 
فقهاء و اصولیون شرعیت اسالمی گفته اند : جنگ بـه هـر انگیـزۀ کـه باشـد      
در ذات خود زشت و نا مطلو  اسـت اگرچـه زیـر عنـوان جهـاد و مبـارزۀ       
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ـ       الد اهلل و برحق هم باشد، زیرا جهـاد در ذات خـود بـه معنـای " تخریـب ب
 1تغذیب عباداهلل " است.

                                                
1
شریعت اسالمی حکم کلـی آن   جرائم جنگی از نتائج جنگ میان انسانها بوده که در - 

 ۚ   َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَلا َتْعَتـُدوا توضیش یافته است: جنگ در این آیت 
جنگند، نبرد کنید!  در راه خدا، با کسانی که با شما می ﴾١٩٠﴿ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

بدون تردیـد فقهـای   دارد!  کنندگان را دوست نمی تعّدی و از حّد تجاوز نکنید، که خدا
شر  اسالمی هرگونه تجاوز و جنگ علیه کسانی که جنگ نمیکنند ویا توان آن را ندارند، 
همانند، بانوان، بیماران، بزرگ ساالن، عّباد، و رجاالت دینی که برای عبادت و تحصـیل  

 نسته اند.علم متفرغ بوده درکار جنگ دخالتی ندارند ممنو  دا

اذا اّمر امیرًا علی جیش « ص»سلمان بن بریده از پدر وی روایت میکند: " کان رسول اهلل 
او سریة او صاه فی خاصته بتقوی اهلل و من معه من المسلمین خیرًا ثم قال: "اغزوا باسم اهلل 

 تقتلوا ولیدًا". فی سبیل اهلل، قاتلوا من کفر باهلل، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا وال تمثلوا وال

می خواست سـریه  « ص».  هرگاه رسول خدا 37، ص 6صحیش مسلم بشرح النووی، ج
ای را به سوی دشمن بفرستد فرمانده و اتبا  او را از خداوند برحذر میداشت و میگفت: 
به نام خدا در راه خدا و بر دین خدا حرکت کنید دزدی نکنید، خیانت نکنید، مثله نکنید، 

 بالغان را نکشید.کودکان و نا
رأی امــرأة مقتولة فـــی بعـض   « ص»از عبداهلل بن عمر روایت است " ان النـبی 

، ص 6مغـازیه، فانکـر قتل النســاء و الصبیان ".  صحیش مسلم بشرح النـووی، ج 
جثمان بانوی کشته شده ای را دیدند در" غزوه حنین" منزجر « ص».   آنگاه که پیامبر 48

هیچ کس به زنان و کودکان آسیب نرساند، ودرجای دیگـری کـه بـه    گشته و فرمودند 
ایشان گفته شد این زن به دست خالد ابن ولید کشته شده است فرمودند خالد را دریابید و 
به وی بگوئید که پیامبر تو را از کشتن کودکان، بانوان، و خدمه های منازل شدیدًا نهـی  

ین رهنمودهای بزرگ پیامبر در مـورد جنگهـا   میکند. پس با ورود این آیات مبارکات و ا

javascript:void(0)
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هرگونه تجاوز و آسیب رسانیدن به کسانیکه عماًل وارد جنگ نبوده و همچنان به بـزرگ  
ساالن بانوان، بیماران، اجیران، راهبان دیرها، علمای متفرغ برای تحقیـق و پـهوهش را   

حنه های پیکار باشند. ممنو  میدارد، مگر آنکه باداشتن این سمتها بازهم به نحوی وارد ص
به این مبادی پایبند بوده و در راستای آن توصیه ها عمـل  « ص»همچنان صحابه ای پیامبر 

میکردند زمانیکه ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه ارتش اسامة بن زیـد را بـه صـو  شـام     
ســو  میــداد بـه وی تـوصـیه کــرد " التخونوا، وال تغلوا، وال تغـدروا وال  

ال تقتلوا طفــاًل صغـیرًا، وال شیخًا کبیرًا وال امرأة، وال تعقـروا نخـاًل.وال   تمثلـوا و
تحرقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاًة وال بقرة والبعیرًا االلمأ کلة، وســو   

فدعوهم وما فرغوا انفسهم له  –الرهبان  -تمرون بأقوام قد فـرغـوا انفسهم فی الصوامع
.  خیانت نکنید، امواـل  246، ص2لطبری: تاریخ االمم و الملوک، ج". محمد بن جریر ا

را به ناحق نگیرید، عهدشکنی و فریبکاری نکنید، مثله نکنید، کودکان، بزرگ سـاالن، و  
بانوان را نکشید، درختان مثمر را قطع نکنید، گوسفندان، گاوها و شتران را نکشید مگربه 

رزمین رسیدید مردمی را خواهید دید که در معابـد  قدر تهیه غذا، و آنگاه که شما به آن س
 مشغول عبادت اند ایشان را به حال آنان بگذارید. 

علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه پیوسته توصیه میکردند " ال تمثلوا بقتیل، و اذا وصلتم الی 
وجدتم فـی  رحال القوم فالتهتکوا سترًا وال تدخلوا دارًا وال تأخذوا شیئًا من اموالهم اال ما 

عسکرهم وال تهیجوا امرأة باذی و ان شتمن اعراضکم و سببن امـرائکم و صـلحائکم".   
.  هیچ کشته ای را مثله نکنید و هرگاه به محل و مسکن 13عباس القمی: بحاراالنوار، ص

دشمن رسیدید هیچ پوششی را هتک حرمت نکنید، به هیچ خانه ای داخـل نشـوید و از   
چه که به ارتش مربوط گردیده ویا در پایگاه های شـان اسـت و   اموالشان نگیرید مگر آن

هیچ زنی را آزار مرسانید هرچند که به آبروی شما تجاوز کنند وبه مسئولین و بزرگـان و  
صالحان تان ناسزا بگویند. این است روش و منهج اسالم در جنگها که در واقع هیچ قانون 

فعت نرسیده، گذشته از آنکه ایـن اصـول و   و توافق نامه جهانی به این حد از تسامی و ر
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مبانی دینی و عقیدتی مسلمانان است که جالل و عظمت آن در دلهـا و روانهـای آنـان    
همانند روح با بدن درهم آمیخته و باور دارند که خداوند بزرگ در صحنه های بال رقیب 

و آشـکار   جنگ رقیب و ناظر آنان است. گفتنی است که باوجود این اصول و قواعد مهم
در راستای تنظیم عالئق جنگ درفکر اسالمی که نمونه ای امثل آن کتا  السـیرالکبیر از  
امام محمد بن حسن شیبانی است، بازهم پدیدۀ جنگ و کردارهای جنگی درفکر معاصر تا 

توافقات  1899و  1864شاهد تنظیم قانونی نبود، تا آنکه از آغاز سالهای  19اوائل قرن 
کشـورهای   1907 -1906نی، والهای بوجود آمـده و در سـالهای   صلیب سرخ جها

اوروپائی به آن رسیدند که باید به این توافقات پای بند بوده، و هرکشوری که از مقتضیات 
آن تخطی نماید مسئول پرداخت تاوانهای ناشی از جنگ است، همچنانکه دراین توافق نامه 

 با استفاده از زور ممنو  گردیـده اسـت.   ها برای اولین بار تحصیل بده کاریهای مدنی 

روند قانونمند سازی کردارهای جنگی تا وثیقه های نورمبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی 
ادامه یافته و با پروتوکولهای چهارگانه ژنیو "قـوانین ژنیـو"    1946-1945دوم درسال 

نیـان  که اولی آن مـرتبط بـه حمایـت قربا    1977و دو پروتوکول اضافی سال  1949
جنگهای مسلحانه بین المللی و دومی مرتبط به حمایت قربانیان جنگهای داخلی بود به ثمر 

 رسید. 
البته ویهه گی توافقات ژنیو و پروتوکولهای اضافی آن صیغه الزام آور آن است، که بایـد  
کشورها قوانینی را وضع نمایند که هرگونه تجاوز از احکام این توافقات را ممنو  نموده، 
و در صورت تخطی از این احکام از سوی اتبا  کشورها در داخل ویا در خارج مرتکـب  
آن را پیگیری کرده، در کشور متبو  وی ویا در صورتیکه کشور متبو  توان محاکمه ای 
آن را نداشته باشد او را به کشور دیگری بدین منظور تسلیم نماید، در این قـوانین بایـد   

ه از حدوث چنین جرائمی از سوی فرمان بران و مرؤسـین  رهبران نظامی مکلف شوند ک
آنان جلوگیری کرده و در صورت ارتکا  جرم کلیه اقدامات قانونی را علیه مـرتکبین آن  

 اتخاذ کنند.
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حدوث جنگ چیزی جز تعذیب بنده گان خداوند، و خرا  کردن شهرهای آن را 
در خود ندارد، همچنانکه این پدیده در فکر انسانی و غربی نکوهش گردیده و برای 
کاستن از اثرات نا میمون آن قوانین و ضوابط و توافقاتی را بوجود آورده اند که در 

 ذیل مورد بررسی قرار میگیرد. مطالب
در این مبحث مفهوم جنگ، فر  میان جنگ و حالت جنگ و دور نمای تاریخی 
جنایتهای جنگی، به اضافه جنگ های داخلی و خارجی را طی مطالب ذیل بررسی 

 میکنیم :
  مطلب اول: مفهوم جنگ

جنگ مفهوم مخالف صلش اسـت هـرگـاه دوکشـور یا بیش از آن در حالت 
و نیروهای باشند ـش زندگـی نموده روابط سـیاسـی و تجارتی عادی داشته صل

مسلش آنان در پادگانهای خود مستقر بوده و هیچ یک از آنان دست اندرکار اخالل 
در امن و استقرار کشور دیگری نباشد حالت صلش برقرار است، و از اینکه هرچیز 

ز منتهی گشته، قوت اقنا  و به نقیض آن شناخته می شود اگر رابطه مسالمت آمی

                                                                                                          

 1977و پروتوکولهای اضافی سـال   1949شایان یاد آوری است که توافقات ژنیو سال 
رهـای جهان چه عضو ایـن توافقـات   به مرتبه عر  جهانی ارتقاء یافته و کلیه کشــو

دادگـاه   ئبوده ویاهم نباشند ملزم اند که به مقتضیات آن پایبند باشند. و درتطبیق این مباد
کیفری بین المللی یوگسالوی سابق و دادگاه بین المللی رواندا تشکیل یافته تا به جـرائم  

عترا  به ایـن  جنگی داخلی حادث دراین کشورها رسیدگی کند که خود مصدا  عملی ا
 عر  بین المللی و اساسهای قانونی رسیدگی به جرائم جنگی می باشد .  
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اراده اقتنا  از کشور دیگر سلب گردیده و جای خود را به فوهه سالح بگذارد 
 جنگ آغاز می شود.

 پس ارکان جنگ را میتوان چنین شناخت : 
رکن مادی تحقق جنگ : جنگ با تبادل استخدام نیروهای مسلش بیش از  -1

  1 ز میان آنان بوجود می آید.یک کشور به منظور پایان دادن روابط مسـالمت آمی

اگرچه این تعریف واقعی جنگ است، اما تحقق مفهوم قانونی جنگ مرهون اعالن 
رسمی از حالت جنگ می باشد. فقهای قانون درمورد اهمیت اعالن "جنگ" 
نظریات مختلف دارند، زیرا درحالیکه شماری از مواثیق بین المللی صدور اعالن را 

، عده ای از فقهاء برآن اند که انجام عملیات جنگی خود شرط آغاز جنگ میدانند
قرینه ای برقیام حالت جنگ بوده و نیازی به اعالن رسمی ندارد. کنگره ای آمریکا 

تجاوزات آلمان علیه منافع ایاالت متحده را برای آغاز شدن جنگ  1917در سال 
لمان علیه آمریکا علیه آن کافی دانسته و پاسخ به آن را نیازمند به اعالن جنگ آ
 1946-1944ندانست. درحالیکه فقه و قانون فرانسه و بریتانیه در سال های 

برآن بوده است که باید جنایت جنگی پس از آغــاز جنـگ و در گـرمای آن 
بوجود آید تا در صــدد "جنایت جنگی" باشیم و هرگاه عملکرد اثنای کارزار 

رده می شود، چه دست اندرکار آن جنگ اعالم شده انجام شد جنایت جنگی شم

                                                
1
د. حامد سلطان : الحر  فی نطا  القانون الدولی، دارالنهضـة العربیـة، القـاهره،     - 

 .64ص  1986
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نظامی بوده و چه هم غیرنظامی باشد. همچنانکه در توافر رکن مادی این جنایت 
 داشتن منصب دولتی ویا نداشتن آن شرط نمی باشد. 

رکن معنوی جنایت جنگی : رکن معنوی جنایت جنگی زمانی فراهم می  -2
ست اندرکاران جنگ با شود که دولت متجاوز دارای قصد جنائی بوده رهبران و د

داشتن علم و اراده بدانند که افعال و اقدامات آنان برخال  قوانین و عادات و 
رسوم جنگها است، بدان معنا که اگر دولتی درحالت دفا  مشرو  قرار داشت، و 
در اقدامات خود از حدود قوانین و عادات و رسوم جنگ تجاوزی نکرده بود در 

 نیست .  این حالت قصد جنائی فراهم

رکن بین المللی بودن : مقصود از رکن بین المللی بودن جنایت جنگی آن  -3
است که جنایت مزبور بنابر طرح و برنامه ریزی یکی از کشورهای متحار  و با 
اطال  شهروندان آن علیه وابسته گان و تبعه های دشمن انجام می شود بدان معنا 

ای یکی از دولتهای متحـار  که باید هـریک از جانی و مجنی علیه تبعه 
  1باشـد.

گفتنی است که جنگ به عنوان یک واقع مادی با تصمیم دولتهائی آغاز می شود که 
استفاده از زور را برای حفظ منافع علیای خود به قطع نظر از مشروعیت ویا عدم 
مشروعیت آن از نگاه قانون بین المللی ضروری میدانند. همچنانکه در جنگ میان 

ها باید پدیده ای زد و خورد و تعدد اطرا  متحقق باشد بدان معنی که وجود کشور
دست کم دو کشور برای تحقق جنگ بین المللی الزمی است و اگر این دو عنصر 

                                                
1
 .151د. احمد عبدالحکیم، الجرائم الدولیة مرجع سابق ص  - 
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وجود نداشت مفهوم جنگ کالسیک منتفی می شود، و براین اساس است که زد و 
ز افراد علیه کشور خورد های گروهی دریک کشور ویا درگیری میان مجموعه ای ا

بیگانه ویا هم زد و خورد های مسلحانه میان ایالتهای اتحادی، به معنای جنگ بین 
 1المللی نمی باشد. 

 :موقف از جنگهای داخلی
دراین مورد امر قابل مالحظه آن است که اگرچه زد و خوردهای داخلی از مفهوم 

رویدادهای آن از جنگ کالسیک خارج است، اما درواقع در بسیاری از حاالت 
جنگهای دوکشور نیز آتشین تر و آسیبهای آن به انسانها به مـراتب بیشــتر 
است، که باید قـانــون بین المللی از حمــایت طبـقات ضعــیف در 
ایـن جنگــها دســت بردار نبوده و درصـورتیـکه حـاالت عمــلی 

لهای اضافی آن مستلزم مــوارد تطبیــق قــوانیـن ژنیــو و پــروتوکو
باشد باید محتوای آن برچنین حاالتی تطبیق گردیده، و به دست اندرکاران این 
جنگها ویا به مبارزان آزادیخواه به عنوان محار  اعترا  شود، تا زیر چتر قانون 
بین المللی از حقو  آن بهره مند گردیده و در عین حال از تصرفات خود مسئول 

 1821مبارزات آزادیخواهی یونان علیه ترکیه در سال باشند. به گونۀ مثال : در 
انگلستان و شماری از کشورهای اوروپائی جنگ جویان یونانی را به صفت " 

                                                

  -
1
دنیین تحت االحتالل الحربـی، عـالم الکتـب،    د. محی الدین عشماوی؛ حقو  الم 

 .12ص  1982القاهره، 
 .10د. عبدالواحد محمد یوسف الفار : اسری الحر ، مرجع سابق ص  -
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محاربین " قانونی شناختند، اگرچه جنگجویان یونانی دولت نبوده، وبه عنوان 
 شهروند ترکی نمیتوانستند از خالفت عثمانی جدا شوند. 

در جنگ جدائی  –"بنگلدیش"  –انقالبیون پاکستان شرقی همچنانکه هندوستان به 

قانونی  –به صفت جنگجویان  1971خواهانه ای آنان علیه پاکستان درسال 
 اعترا  نمود. 

جامعه بین المللی اطرافیان جنگ در جمهوری بوسنی  20و درسالهای اخیر قرن 
بتواند به  ا  را به صفت رسمی محار  شناخته تاڤهیرزوگوین، و ایالت  کوزو

 رویدادهای جنگ پایان داده و جرائم جنگی حاصل درآن را پیگیری کند.
 : اهمیت اعترا  به صفت جنگجو

از اقدامات با –جنگجوی قانونی  –اعترا  به مبارزان و جنگجویان به صفت 
اهمیت بوده، و گاهی خطرناک است زیرا آنگاه که به مبارزان، ویا اطرافیان 

نگجوی قانونی داده شود، ناگزیر حقو  و واجباتی را نیز جنگهای داخلی صفت ج
باخود دارد، و از آن است که بسیاری از کشورها سعی میکنند روابط ویا پشتیبانی 
خود را از مبارزان آزادیخواه ویا اطرافیان جنگهای داخلی ویا هم استقالل طلبان 

یر دوستانه با کشوری پنهان نمایند، زیرا اعترا  کردن به آنان به معنای اقدام غ
است که جهت مقابل مبارزان است، از این سبب متأخرین فقه بین المللی برآن اند 
که تطبیق قوانین ژنیو و پروتوکولهای الحاقی نه مشروط به وجود جنگ به معنای 
کالسیک آن و نه هم مرهون اعترا  به صفت " جنگجوی قانونی " است. لهذا باید 
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بین المللی برهمه اشکال و انوا  زد و خوردهای مسلحانه  قواعد قانونی و اعرا 
 1تطبیق شود. 

می باشد آنگاه که  1949و این رأی فقهای متأخرین نابع از روح قوانین ژنیو سال 
مشرعین این قوانین از اعتبار دادن به رأی فقهای سابق نسبت به " مفهوم جنگ 

رآن شدند که الزم نیست مشروط و کالسیک میان دوکشور" خود داری کرده و ب
اطرافیان آن الجرم دولتها بوده بلکه جنگ به مفهوم " درگیری فعلی و خون ریزی 

 2میان مجموعه های غیر متعدد انسانی است ". 

                                                
1
 .12عبدالواحد الفار: اسری الحر ، مرجع سابق ص  - 

2
د. علی عبدالقادر القهوجی: القانون الدولی الجنائی، منشـورات حلـب الحقوقیـة،     - 

 .77بیروت ص 
فقه و عمل برآن است جرائمی که غیرنظامیان علیه غیرنظامیان دیگر مرتکب مـی شـوند   
اهمیت بسیاری دارد اینگونه جرائم درصورتیکه رابطه ای با یک نزا  مسلحانه داشته باشد 
جرم جنگی تلقی می شود. و اگرچنین رابطه ای وجود نداشته باشد عمل خال  قانون جرم 

ه فعل مجرمانه عادی در چارچو  قانون حاکم در سـرزمین  جنگی محسو  نگردیده بلک
میالدی در قضـیة   2000ذی ربط تلقی می شود. دادگاه پهوهشی نظامی سوئیس درسال 

Niyonteze  آن  2001این فرض را به حق تأیید کرده و دیوان عالی نظامی نیز درسال
 را ابرام نموده است. 

رواندا بوده که در سوئیس دستگیر و مـتهم   موضو  از قرار ذیل است متهم از تبعه های
وی در مقام " شهردار" یکی از شهرکهایی بوده است که در  1994شده بود که در سال 

آن رویدادهای خونین میان دو قبیله هوتو و توتسی جریان داشته و در اثـر تشـویق و در   
 رسانند. مواردی فرمان داده است که شماری از غیرنظامیان را در آن شهر به قتل
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قوانین ژنیو را تکمیل نموده، در  1977به ویهه آنکه دو ملحق اضافی در سال 
رد درگیریهای مسلحانه نموده پیوست اول آن فعالیتهای جنبشهای آزادیخواهانه را وا

                                                                                                          

دادگاه نظامی سوئیس نمیتوانست مقررات کنوانسیون های نسل کشی را اعمال نماید زیرا 
سوئیس آن زمان این مقررات را تصویب نکرده بود، از این جهت دادگاه اقدام به اعماـل  
قوانین جنگ و مقررات کنوانسیونهای ژنیو ناظر بر منازعات مسـلحانه داخلـی و نیـز    

نمود. و درپاسخ به این سؤال که آیا غیرنظامیان را نیز میتـوان از   1977پروتوکول دوم 
بابت تشویق یا فرمان قتل غیرنظامیان دیگر مسئول شناخت، دادگاه رأی داد کـه " هـر   
شخص خواه نظامی یا غیر نظامی که اقدام به تجاوز به حق محفوظ یـک غیرنظـامی در   

 109ده و در نتیجه در شمول مـاده  کنوانسیون ژنیو نماید، ناقض کنوانسیون محسو  ش
قانون جزای نظامی سوئیس ناظر بر مجازات جرائم جنگی قرار میگیرد. بنابراین این دادگاه 
پهوهشی از احکام دیوان کیفری بین المللی برای رواندا که ارتباط =  = نزدیـک بـین   

د به اشخاص تخلف ویک نزا  مسلحانه را الزم میداند و اعمال کنوانسیون ژنیو را محدو
موظف در نیروهای مسلش یا حکومت میداند پیروی نمیکند، با آنهم این دادگاه مالحظـه  
میکند که در هر صورت وجود رابطه بین تخلف و یک نزا  مسلحانه ضـروری اسـت،   
وهرگاه در چارچو  یک جنگ داخلی که غیرنظامیان هر دو طر  طبق کنوانسیون ژنیـو  

اشخاص مورد حمایت تخلفی مجرمانه علیه شخص حمایت  مورد حمایت می باشند یکی از
شده ای دیگر مرتکب شود الزم خواهد بود رابطه ای بین عمل مجرمانه و نزا  مسـلحانه  
ثابت شود. در قضیه مورد بحث دادگاه رابطه الزم را با عنایت به این واقعیت کـه مـتهم   

ًا یا عماًل اعمال قدرت شهردار شهرک محل جنایت بود و نسبت به شهروندان محلی رسم
میکرد حاضر دید، به نظر دادگاه متهم در جایگاه یک"مقام عمومی دولتـی" یـا مـأمور    
حکومتی اقدام به ارتکا  آن جرائم کرده بود.انتونیوکاسـی سـه، حسـین پیران،زهـرا     

 . 53موسوی، مرجع سابق ص 
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به جنگجویان آن به عنوان نظامیان جنگهای بین المللی اعترا  کرده است، تا 
 براساس توافق نامه های سابق همانند دیگر قربانیان جنگ حمایت شوند. 

همچنانکه پیوست دوم کلیه قربانیان جنگهای داخلی را حمایت میکند، در 
مبنی بر اهتمام و  1949احکام قوانین ژنیو سال پروتوکول اول نیز آمده است که 

بهبود بخشیدن اوضا  مجروحین، بیماران، افراد نیروهای مسلش در میدان جنگ، 
بر مبارزان و جنگجویان جنگهای آزادیخواهی نیز اجراء می شود، شرط آنکه این 
افراد به یک جنبش منظم نسبت داشته، و به شکل علنی حامل سالح بوده و باخصم 

 1خود وارد کارزار باشند.
و اوائل قرن جاری در ضمن  20در واقع جنایات جنگی در سالهای اخیر قرن 

جنگهای آزادیخواهی ویا درگیری های داخلی بیش از جنگهای بین المللی به مفهوم 
کالسیک آن اتفا  افتاده است، زیرا نگاه کوتاهی به رویدادهای بوسنی هیرزوگوین، 

ری عرا ، فلسطین، سوریة، میانمار و همانند این کشورها ایالت کوزوفا، جمهو
اعمال قتل، تعذیب، زندان، استضعا ، آزاردسته جمعی و صدها نو  از تجاوز جبین 
انسانیت را به خاک مذلت رسانیده، و کردار نیروهای مهم جهانی که خود را حامی 

  صلش و عدالت و دموکراسی، و آزادی میدانند برخال  همه قوانین و اعرا

                                                

 -
 .  867عبدالوها  حومد، االجرام الدولی، مرجع سابق ص 1
 .78ی القهوجی، مرجع سابق ص د. عل -
 .661د. عبدالفتاح حجازی، مرجع سابق ص  -
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استقرار جوامع انسانی را به باد فنا داده، زندانهای سری و محرمانه ای آنان با بوی 
 تعذیب ضمیر و وجدان انسانیت را بیش از هر زمان دیگری آزرده است.

 مطلب دوم: فر  میان جنگ و حالت جنگ : 
تعریف جنگ : جنگ به حسـب تعـریف قـانـون بین المللـی عبـارت  -1

عـال دشـمنانه میان دو کشور ویا بیش از آن که حالت صلش میان اسـت، از: اف
آنان را پایان داده و این کشورها برای بدست آوردن پیروزی، و اعمال اراده، و 

1قبوالنیدن شروط، غرض بدست آوردن صلش، از قوای مسلش خود کار میگیرند.
 

در  vettelتل و فا Oppenheimاوپنهایم  –فقهای قانون بین الملل غر  همانند 
تعریف این پدیده گفته اند: " جنگ عبارت است از مبارزه مسلحانه میان کشورها 

 پس از قطع روابط مسالمت آمیز میان آنان ".
گفتنی است: هرچنـد تعـریف فقهای بین المللی غر  موجز و شامل است اما 
ا تعریف فقهای معاصر شر  در آنکه جنگ عبارت است از" پایان حالت صلش ب
استفاده از بخشهای مختلف نیروهای هوائی، دریائی و زمینی با استخدام انوا  
اسلحه و ورود به مرزهای بین المللی دشمن به منظور قبوالنیدن شروط مختلف تا 
رسیدن به صلش پایدار " این تعریف جامع تر و راجحتر می نماید، زیرا جنگهای 

 نجام می شود. معاصر با همین وسایل و راهکارها و اهدا  ا

                                                
1
د. محی الدین علی عشماوی: حقو  المدنیین تحت االحتالل الحربی، مرجع سـابق   - 
 .10ص 
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شایان ذکر است: که جنگ به عنوان یک واقعیت عملی با تصمیم کشورها، زمانی 
آغاز می شود که استفاده از زور را برای حمایت منافع خود ضروری میدانند، بدین 
لحاظ مهم ترین عناصر جنگ حالت عملی مبارزه مسلحانه، و انجام زد و خورد 

 است . 
ارادۀ جنگ میان دولتها، و پایان یافتن رابطه صلش آمیز، بدان معنا که فراهم بودن 

بدست آوردن پیروزی، و استفاده از نیروهای مسلش، شرط بوجود آمدن جنگی 
است، که قانون بین المللی به قیام حالت فعلی جنگ اعترا  میکند، زیرا زد و 

ن بر خوردهای محدود میان کشورها به معنای جنگی نیست که رویدادها و نتائج آ
 1مبنای قانون بین المللی ارزیابی شود.

 حالت جنگ : -2

زیرا  –فقهای قانون بین المللی حالت جنگ را از جنگ بالفعل عام تر دانسته اند 
جنگ بالفعل همانگونه که گذشت به معنای استفاده از نیروهای مسلش، همزمان با 

ممکن است اراده و اعالن، و رویدادهای جنگی اسـت . درحالیکه حالت جنگ 
با ارادۀ قانونی جنگ قبل از فعالیتها و عملیات نظامی و استخدام فعلی نیروهای 
مسلش باشد، مثل آنکه کشوری علیه دیگری اعالم جنگ نماید، بدون آنکه عماًل 
آتش جنگ را بر افروخته و نیروهای مسلش آن از زرادخانه ها استفاده کنند، لهذا با 

                                                
1
 .15د. عبدالواحد یوسف الفار: اسری الحر ، مرجع سابق ص  - 
لم و الحر ، منشأة المعـار ،  د. الشافعی محمد بشیر: القانون الدولی العام فی الس -  

 . 439االسکندریة ص 
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اهم است بدون آنکه عملیات جنگی دشمنانه صدور اعالن جنگ حالت جنگ فر
آغاز شود، زیرا با چنین اعالنی رابطه مسالمت آمیز میان کشورها پایان می یابد. مثل 
آن حاالتی که در جنگ دوم جهانی، بسیاری از کشورها در یکی از دو صف 
کشـورهای هم پیـمان، ویا کشـورهای محور ایسـتاده، بـدون آنکه در 

مشـارکت کـرده باشند، در چنین حاالتـی رابطـه میان عملیات نظامی 
کشـورهـائیکه اعالن جنگ میکننـد " حالت جنگ " اسـت و اثـرات قانونی 
آن نیز تطبیـق می شود، همچنانکه اگر حالت معکوس آن را تصور کنیم، که جنگ 
ز مادی و بالفعل بوقو  پیوسـته بـدون آنکه از پایان روابط صلش آمیـز ویا آغـا

 جنگ خبری باشد، که دراین صورت نیز " حالت جنگ " فراهم است . 
فقهای حقو  بین الملل عمومی در تمثیل چنین حالتی میگویند آنچه که در سال 

میان ترکیه عثمانی و هـریک از کشـورهای انگلسـتان، فرانسـه، و  1838

 –روسـیه رخ داد حالـت جنـگ بوده اسـت زیـرا در جنگ معـرو  
" هزار تن از نیروهای ترکیه، و تعداد همانند از سه 8000در حدود " –ارینو ناف

کشور متجاوز کشته و مفقود گردید، با آنهم جنگ به معنای قانونی آن که اعالن از 
اراده جنگ، و پایان رابطه صلش آمیز باشد بوجود نیامده، و سفرای کشورهای 

ادامه  –استانبول  –ی خود در قسطنطنیة بریتانیه، فرانسه، و روسیه به مهام دیپلوماس
 میدادند. 

گفتنی است که محـاکـم بسـیاری از کشـورهـا تا جنـگ جهـانی اول، در 
احکـام خـود میـان جنـگ بـه معـنای مـادی  بالفـعل " حالت جنگ " و 
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" جنگ به معنای قانونی " آن فر  میگذاشتند، و در حیثیات احکام خود بر آن 
الت جنگ" و مبارزه مسلحانه بالفعل به سطش جنگ قانونی اعالن شده بودند که "ح

نمی رسد، لهذا روابط دیپلوماسی میان اطرافیان درگیر ادامه یافته، و رفتار 
کشورهای درگیر با اتبا  یکدیگر، همان رفتاری است که در حالت صلش است. در 

ی  قطع گردیده و اتبا  روابط دیپلوماس –اعالن شده  –حالیکه با آغاز جنگ قانونی 
 کشورهای درگیر اتبا  دشمن شناخته می شوند. 

جنگ و حالت جنگ  –اما قضـاء انگلســتان و ایاالت متحـده میـان نتائج 

فرقی نگـذاشـته انـد، زیرا در احکام محاکم ایاالت متحده آمده است "  –
نتائج قانـون گاهی کشورها به جنگهای اعالن ناشده ای وارد می شوند؛ با آنهم 

جنگ بالفـعل به آن متـرتـب است، جنگ چـه اعـالن شـده و چه هـم 
 اعـالن ناشـده باشد نتائج مترتب بر عملیات نظامی یکی است ". 

و در حکم دیگری آمـده اسـت، جنگ با ظهـور پـدیـدۀ نظامی آغـاز می 
جنگ  شـود، نه با تشریفات صدور قانون، پس هرگاه جنگ بود، واقع قانونی

1موجود است ".
 

                                                
1
 .  17د. محی الدین علی عشماوی : حقو  المدنیین تحت االحتالل الحربی، ص  - 
د. الشافعی محمد بشیر : القانون الدولی العام فی السلم و الحر ، مرجع سـابق ص   -  

444  . 
 و مابعد آن .  655ع سابق ص د. عبدالفتاح حجازی : المحکمه الجنائیه الدولیة مرج -  



 قضاء قانون جزای بین المللی
 

 24  

 

گذشته از آنکه قانون بین المللی در صدد تنظیم روابط بین المللی، فقط به دو حالت 
اعترا  دارد، که یا جنگ است ویا صلش، و تا کنون به حالت سومی اعترا  نکرده 

 است. 
در یکی از احکام محاکم ایاالت متحده آمده است " نظر به آنکه حالت صلش برقرار 

در چنین حالتی قانون واجب التطبیق، قانون تنظیم روابط بین المللی در بوده، و 
زمان صلش میان کشورها است، و مدعی که خواهان حقوقی مرتبط به حالت جنگ 
است، باید نبود صلش و آغاز حالت جنگ را ثابت کند، پس عملیات جنگی خود 

آمریکا در سال  قرینه آغاز جنگ بوده و نیازی به اعالن رسمی ندارد، و کنگره
 1تجاوزات آلمان علیه ایاالت متحده را برای قیام جنگ کافی دانست. 1917

 :مطلب سوم: دورنمای تاریخی جنایتهای جنگی
با آنکه جنایتهای جنگی از مسائل قدیمی است که همۀ شــرایع و ادیان 
 آســمانی به توضیـش و بیان آن پرداختـه و ادبیات حماسی همۀ ملتهای متمدین
نیز به عادات و رسوم و احوال آن اشاراتی دارند، با آنهم این جنایتها برای اولین بار 

 وارد چهارچو  قانونی و تنظیمی شده اند.  19در اواخر قرن 
قواعد و ضوابط جنایتهای جنگی نخست به شکل معاهدات دوگانه و توافقات 

 1864سرخ در سـال محدود االطرافی بوجود آمـد، تا آنکه با توافق نامه صلیب 
و تـوافـق نامه " ژینو " سـال  1899و تـوافـق نامـه الهـای سـال 

شــیوه گســترده تـری به خـود گـرفت، زیرا که در این  1907

                                                
1
 .150احمد عثمان : الجرائم الدولیة ص  - 
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تـوافـق نامه اخیـر بـرای اولین بار تصـریش شـد، "هر کشوری که از 
ی از احکام موجبات این توافق نامه مخالفت کند مجازات میشود" وهرگاه کشور

ملزم است که خسـارتهای  –نه ســربازان آن  –وارده مخالفـت کند دولـت 
ناشـی از مخالفت مفاد توافق نامـه را بپردازد، همچنانکه مشروعیت آغاز جنگ 

 برای بدست آوردن قرضهای مدنی دولتهای اطرا  را نیز سلب نمود. 
ی مرتبط به مسائل جنایات جنگی به همین منوال توافق نامه ها و اعالنهای بین الملل

و امضای توافقات  1946 – 1945نورمبرگ و توکیو، در سال  –با وثایق 

و پروتوکولهای اضافی آن در سال  –قوانین ژنیو  –چهارگانه ژنیو معرو  به 
 به باالترین وضع قانونی آن رسید.  1977

و  1948ژنیو"و شاید از مهم ترین ویهه گی های توافق نامه های چهارگانه " 
آن باشد که به کلیه کشورهای اطرا  الزام کرده  1977پروتوکولهای اضافی سال 

است، که مفاد کلی این توافق نامه ها را در قوانین داخلی خود گنجانیده، و هیچگاه 
از موجبات آن مخالفت نکنند، و در صورتیکه کشوری چه در داخل و چه هم در 

عمل ممنوعی به مقتضای این توافقات شود،  خارج از حدود جغرافی آن مرتکب
مورد مجازات قرار میگیرد. همچنانکه بر کلیه کشورها ملزم داشته است که 
اشخاص مرتکب جنایتهای جنگی را مورد پیگرد قانونی قرار داده ویا آنان را به 
کشور دیگری بسپارد که در آن محاکمه شوند. این توافقات ملزم کرده است که 

نظامی همه افراد زیر فرماندهی خود را از ارتکا  جنایت جنگی  فرماندهان
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جلوگیری نموده، و در صورت مخالفت ورزیدن کلیه اجراءات قانونی را علیه آنان 
 اتخاذ کنند. 

و پروتوکولهای اضافی  1949گفتنی است که موجبات توافق نامه های ژنیو سال 
، و کلیه کشورهای جهان چه به سطش عر  جهانی ارتقاء یافته 1977آن در سال 

 به آن منضم شده، ویا هم منضم نشده باشند در لزوم تطبیق آن یکسان اند. 

یوگســالوی سـابق  و نظـام  –لهذا نظام محکـمه جـزای بین المللی 

که در چهارچو  منازعات  –روانـدا  –محکـمه جــزای بیـن المللـی 
نامه های ژنیو، و پروتوکولهای  مسلحانه داخلی بود برمبنای عرفی شدن توافق

اضـافـی آن بـوجـود آمـد، کـه در واقـع تطبیق عملی اعرا  جهانی در 
  1شناخـت و رسـیدگی به جنایتهای جنگی می باشد.

                                                
1
 و ما بعد آن . 28د. محمود شریف بسیونی : المحکمة الجنائیة الدولیة، ص  - 
بدین سان در پهنه قانون بین المللی بشردوستانه مواثیق و پیمانهای زیادی بدسـت آمـده    

ثنای سیر عملیـات نظـامی  و شکسـت دادن    است که بر مبنای آن جنگجویان باید در ا
سـپس فعالیتهـای    1864دشمن، به آن پایبند باشند، که از جمله آن توافق نامه ژنیو سال 

و سپس فعالیتهای کمیسیون شارحین  1899، و معاهده الهای سال 1888اکسفورد سال 
 عملکرد را به عنوان جنایت جنگـی معرفـی   32است، که  1919توافقات الهای سال 

در مورد استفاده از زیر دریائیهـا   1922کرده اند در این راستا معاهده واشنگتن در سال 
و  1949و توافق نامـه هـای ژنیـو     1943در اثنای جنگ، و کمیسیون لندن در سال 

 از دست آوردهای مهم انسانی است .   1977پروتوکولهای اضافی آن در سال 
 .116لجنائیه الدولیة ص ضاری خلیل، باسیل یوسف : المحکمة ا -  
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شایان ذکر است که پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، تالشهای 
ی فعال گردیده، و کمیسیون بین المللی در راستای تأسیس قضای جزائی بین الملل

قانون بین المللی سازمان ملل متحد، مأموریت یافت تا در جهت قانون مند کـردن 
اوضا  جهانی درحالت جنگ، و تأسیس محکمه جزای بین المللی عمل کند، که 
البة فعالیتهای این کمیسـیون در جهت تأسیـس و تشکیل محکمه، اختصاصات 

نماینـده پاناما در این  –الفـارو –التطبیق از سوی قضائی، و تسوید قانون واجب 
کمیسیون گزارش گردید، که مبنی بر تشکیل محکمه جزای بین المللی و 
اختصـاصـات قضائی آن به سـازمـان ملل متحد بود. این تالشها در گذر 

طـی کنفـرانس  1998ادامه داشت، تـا آنکـه در سـال  20سالهای قرن 
نظـامنـامـه محکــمه جـزای بین المللی، دیپـلـومـاتیـک روم 

تشـکیل و اختصاصات آن، از سوی بیست هزار فقیه و قانون گذار از انحای جهان 
 1اقرار یافت.

 
 
 

                                                
1
د.  –.  57مراجعه شود به : د. سید باقر میر عباسی، دیوان کیفری بین المللـی ص   - 

 .125محمد جواد شریعت باقری: حقو  کیفری بین المللی ص 
الجرائم  –احمد عثمان  –. 675د. عبدالفتاح حجازی: المحکمة الجنائیه الدولیة ص  -  

 .149الدولیة ص 
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 مطلب چهارم: جنایتهای جنگی بر اساس قوانین ژنیو 
 :و نظام محکمه جزای بین المللی 

 : جنایتهای جنگی بر اساس قوانین ژنیو :الف 
 جنایتهای جنگی را به حسب مجموعه های ذیل شمارش کرده است : قوانین ژنیو
مجمو  عملکردهائی که در مخالفت صریش با توافق نامه های  -:بخش اول

باشد. مجمو  این عملکردها که در مورد بعضی از آنها  1949چهارگانه ژنیو سال 
 در مباحث گذشته صحبت کردیم اگر در زمان صلش باشد جنایت جنگی نبوده،
بلکه در چهارچو  جنایتهای کشتار دسته جمعی، ویا جنایتهای ضد انسانی وارد می 

 شود، و اگر در زمان جنگ باشد، از جمله جنایتهای جنگی است. 
مجمـو  عملـکردهـائی که در مخـالفــت صـریـش با  -:بخش دوم

قوانیـن بین المللی و اعـرا  سـاری المفعول در منازعات مسلحانه باشد. 
انند حمله بر شهروندان غیر نظامی ویا مواقع غیر نظامی، ویا حمله علیه مأمورین هم

و کارمندان، ویا مؤسسات و وسایل نقلیه ای که در انجام مأموریت های انسان 
 دوستانه گماشته شده اند. 

جنایتهائی که در حالتهای زد و خوردهای گسترده و فجیش غیر بین  -: بخش سوم

رخ میدهد که البتة این عملکردها خود در مخالفت صریش و  –داخلی  –المللی 
می باشد، همانند  1949مشترک توافق نامه های ژنیو سال  3تجاوز واضش بر ماده 

تجاوز علیه اشخاصی که عماًل در جنگ نبوده، ویا اسلحۀ خود را گذاشته، ویا هم 
را به ســببی  تجـاوز بر افراد ناتوان، بیمـاران، و همه کسـانیکه آزادی خود
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از اسبا  از دست داده اند، همچنانکه فقهای قـانـون جـزای بیـن المللـی 
پیمـان کـاران و قـراردادیهـای فـراهـم آوری غـذا، سـاخت و سـاز، 
پزشکان، خبرنگاران صحنه های جنگ و امثال این گروه ها را از این جمله افراد 

 دانسته اند. 

داخلی  –در جنگها و زد و خوردهای غیر بین المللی جنایتهائی که  -: بخش چهارم

علیه گروه هائی انسانی به صفت خاص آنان انجام می شود، وفق پروتوکولهای  –
 از جمله جنایتهای جنگی به حسا  می رود.  1977الحاقی سال 

نظامنامه محکمه جزای بین المللی آمده است، " این  8ماده  1بنابراین در فقره 
د صالحیتهای قضائی رسیدگی به جنایتهای جنگی به جنایتهایی محکمه در صد

رسیدگی میکند که در چهارچو  برنامه، و سیاست عمومی دولت، ویا جهتی انجام 
شده باشد که از سوی دولت پشتیبانی میشود، همچنانکه برای فراهم بودن ارکان 

 اشد ". این جرم باید این عملکردها به شکل گسترده و منظمی صورت گرفته ب
و در مورد تفسیر تحفظ قانون گذار بین المللی در دو مورد آنکه جنایت بایـد در 
نزا  مسـلحانه بین المللی انجـام شده باشـد و مـرتکـب جنایـت از حالت 
جنگ مطلع باشد باید گفت که نسبت به تحفظ اول " جنایت باید در نزا  مسلحانه 

بر آن است که شرط نیست مرتکب بین المللی انجام شده باشد ". محکمه 
جنایـت نوعیت جنـگ " نـزا  مسلحانه بین المللی، و یا غیر بین المللی " را از 
نگاه قانونی ارزیابی کرده سپس اقدام کرده باشد، تا این تحفظ ذریعه برای گریز از 
جنایت نگردیده و مرتکب عمل خال  قانون توسل نکند که او نتوانسته اوضا  
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ست ارزیابی کرده، و از بین المللی بودن ویا داخلی بودن آن به قناعت جنگ را در
برسد، بلکه مجمو  علم او از حالت جنگ و زد و خورد مسـلحانه برای جنایت 
بودن تصـر  غیـر قانونی آن کفایت میکند. اما نسـبت به تحفظ دوم " که 

طلع جنایت کار باید از حالـت جنگ و وجـود زد و خـورد مسـلحانه م
باشـد " محکمه برآن است که تحفظ در این مورد بدان معنا است که جنایت کار 
فقط از وجود واقعه جنگ و درگیری مسلحانه مطلع باشد، زیرا در واقـع عملی 

 21-20بســیاری از جنگـها و زد و خـوردهـای مسـلحانه در قرن 

ز حکمروایان، است که مجموعه ا –داخلی  –جنگهـای نظامی غیـر بین المللی 
ویا اشغالگران، جنایتهای جنگی را علیه جنبش های آزادی خواه ویاهم ملتهای خود 
مرتکب می شــوند، که در بســیاری از مــوارد عملکــردها و اقدامات 
اطـرافیان درگیر در نزاعات مسلحانه غیر بین المللی تجاوزات آشکاری بر توافق 

می  1977کول های اضافی آن در سال و پروتو 1949نامـه های ژنیو سـال 
باشد، زد و خوردهای مسلحانه میان فلسطینیان و اســرائیل همچنان 
تجــاوزات واضــش اطرافیان درگیــر در عرا  و سوریة که همه قتل، 
زندان، استضغا  و سـوزانیـدن شهـرها، و بمبـاردمان بیمارسـتانها را در 

جنگی و رســیدگی آن در محکمه  بــر دارد جـز در شــمارش جنایتهای
   1جزای بین المللی نمی گنجد.

                                                
1
و مـا   225ه شود به د. محمود شریف بسیونی: المحکمة الجنائیه الدولیة ص مراجع - 

 بعد آن.  
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 . 670د. عبدالفتاح حجازی: المحکمة الجنائیه الدولیة ص  -  
 و ما بعد آن .  62د. عبدالوها  حومد : االجرام الدولی ص  -  
 و مابعد آن.    81د. حسنین عبید: القضاء الدولی الجنائی ص  -  
بسیاری از فقهای قانون بین الملل عمومی در بخش قوانین بشر دوستانه جرائم جنگی  -  

را بر مبنای ضوابط عینی تقسیم کرده و گفته اند جرائم جنگی به دو طبقه  تقسـیم مـی   
 شود:
جرائم جنگی که در مخاصمات مسلحانه بین المللی بوقو  می پیوندد، یعنی بین دو یا     -

پروتوکول تکمیلـی   1/4دولت و نهضت آزادی بخش ملی که ماده چند دولت، ویا بین 
 آن را از این دسته بر شمرده است .   1977شماره یک سال 

جرائم جنگی که در منازعات مسلحانه داخلی بوقو  می پیوندد " یعنـی مخاصـمات    -
مسلحانه گسترده بین مقامات دولتی و شورشیان ویا بین دو یا چند گروه  مسلش سـازمان  

فته در داخل یک کشور، البتة اغتشاشات و اختالالت داخلی ویا تظاهرات ویا عملیـات  یا
خشونت آمیز مسلحانه انفرادی یا پراگنده از این نو  جرائم به حسا  نمی رود " سـابق  
براین نظر دولت ها و محاکم براین بود که جرائم جنگی فقط در جنگهای تمام عیار و بـه  

  است، لهذا تخلفات از حقو  بین الملل در جریان منازعـات  معنای اخص آن قابل ارتکا
مسلحانه داخلی جرم تلقی نمی شد، و این نگرش نوعی از عدم توازن آشکار و غیر معقول 

با رأی راهبــردی شعبه پهوهشــی دیـوان    1995در این زمینه بود تا اینکه در سال 
ادیچ ایـن نگـرش تغییـر    کیفـری بین المللی برای یـوگسـالوی سـابق در قضـیه ت

نموده و منصوص میدارد که " جـرائم جنگـی نه تنها در مخـاصـمات مسلحانه بـین  
المللی مورد ارتکا  بوده بلکه حدوث آن در منازعات مسلحانه داخلی نیز ممکن اسـت،  
از آن زمان این عقیده عمومًا تصدیق شده و اسـاسـنامه دیـوان کیـفری بین المللی آن 

 و " به نحوی قاطع تثبیت و تکریم نموده است .  –/ج 8/2ه " را در ماد

 . 63انتونیوکاسی سه، ترجمه حسین پیران، ص  -
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 جرائم جنگی براساس نظام اساسی "رم" :  :
نظام اساسی رم تصریش میدارد " اختصاص دادگاه کیفری بین  8/ ماده 1فقره 

المللی در مورد جرائم جنگی و خصـوصًا آنگـاه که این جـرائم در چهارچو  
ل گسـترده انجام شـود منعقد است " در سـیاست عمــومـی و به شک

اساسنامه دادگاه کیفری  8/ماده 2توضیش این ماده میتوان گفت: آنچنانکه در فقره 
جهانی آمده است منظور از جرائم جنگی: تخلف فاحش از حقو  بین المللی عرفی 
یا قواعد قراردادی متعلق به مجموعه حقو  بین المللی بشردوستانه در منازعات 

می باشد، که در مجمو  آن  1949حانه و همان تجاوز آشکار بر قوانین ژنیو مسل
نو  از افعال است که چه یکباره و چه هم به شکل مکرر در توافق نامه مزبور  13

 1وارد شده است . 
جنایت های وارده در این توافقات در هشت مطلب ذیل به حسب ضرورت مقام 

تخریب  -3یب ویا معاملة غیرانسانی،  تعذ -2قتل عمدی،  -1توضیش می یابد:
الزام اســیر جنگی به  -4گسترده دارائیها ویا ربودن اموال ذی قیمت منقول، 

محــروم کردن  -5وارد شــدن در خدمت نظامی صفو  دشــمن، 
                                                

 عبارت اند از  12/8/1949توافق نامه های چهارگانه ژنیو منعقده  -1
 توافق نامه اول : در مورد بیماران و مجروحین جنگهای زمینی .   –الف 
 ماران و مجروحین جنگهای دریائی .  توافق نامه دوم : در مورد بی –  
 توافق نامه سوم : در مورد اسیران جنگی .   –ج 
توافق نامه چهارم : در مورد حمایت شهروندان غیرنظامی زیر اشغال و اثنای منازعات  –د  

 مسلحانه.   
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گروگان  -7تبعید ویا زندانی کردن غیرقانونی،  -6اســیر از محاکمه عادالنه، 
 سایر جرائم.  -8گیری، 

 جنایت قتل عمدی  -1
اساسنامه دادگاه  8و  7، 6قتل عمدی به عنوان جنایت جنگی مکررًا در ماده های 
ارکان این جنایت چنین  8کیفری بین المللی تصریش گردیده و در ملحق ماده 

 توضیش یافته است :
 مرتکب جنایت یک یا بیش از یک تن را به قتل رساند .  -1

که براساس یک یا بیش از یک توافق این اشخاص از جمله کسانی باشند  -2
 مورد حمایت باشند.  1949نامه ژنیو سال 

 مرتکب جنایت بداند اشخاص مقتول مورد حمایت اند .  -3

تصر  مجرمانه متهم در چارچو  درگیری مسلحانه ای بین المللی انجام  -4
 شود. 

در توضیش رکن چهارم که تصر  مجرمانه درچارچو  درگیری مسلحانه ای بین 
للی باشد باید گفت که فقه و عر  بین المللی به خصوص پس از اساسنامه ای الم

"رم" بر آن است که عملیات قتل درحالت حمله منظم وفق سیاست عمومی چه از 
سوی دولت انجام شود و چه هم با تبانی آن از سوی گروه های وابسته و شبه 

فری جهانی است، نظامی؛ درهر دو صورت رسیدگی به آن از اختصاص دادگاه کی

به شکل مثبت بوده ویا هم  –به عنوان جنایت جنگی  –چه این قتل و کشتار عمدی 
به شیوه های منفی صورت گیرد، به خصوص که درواقع عملی کشتار ها بیشتر با 
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سلوک منفی و امتنا  از واجب انسانی رونما می شود، و از آن است که در ماده 
آمده است که جنایت قتل عمد در صورت امتنا   ژنیو صراحة 3توافق نامه  13ای 

از واجب، و کشتن با گرسنگی ویا تشنگی دادن متحقق است، معرو  است  که 
طی جنگ دوم جهانی هتلر به نیروهای خود دستور داده بود که شهر لینین گراد را 

و از پس از بمباردمان و اشغال آن کاماًل منهدم نمایند و افزوده بود " ما نمیتوانیم 
واجب ما نیست که مشکل فراهم کردن غذا و زنده ماندن سکان این شهر را به 
عهده گیریم" و مارشال گورنگ " معاون هتلر و فرمانده نیروی هـوائی آن به " 
کونت شیانو " وزیـر امـورخـارجه ایتالیا پس از گذشت چند هفته از این تاریخ 

ه از گرسنگی خواهند مرد، و این کار ملیون از مردم روسی 30-20گفته بود " میان 
خوبی است زیرا باید بعضی از ملتهای هرزه فنا شوند، و از همین حاال اسرای روس 

 از گرسنگی یکدیگر را میخورند ".
ولیم شرر مؤرخ آلمان هتلری در شمارش بحران، و عملکردهای آلمانهای نازی  -

از مجمو  پنج  1945 میگوید هنگام تسلط نیروهای هم پیمان ضد نازی در سال
ملیون و هفتصد و پنجاه هزار اسیر در اردوگاه های آلمانها کمتر از یک ملیون آنان 

در هر حالتی که باشند  –فدائیان  –زنده بودند همچنانکه اوامر هتلر مبنی بر قتل 
چنین فرمان داده بود " از آغاز  1942اکتبر سال  18صادر گردیده و به تاریخ 

ا  کشورهای دشمن در اوروپا و آفریقا که خود را فدائی میگویند باید امروز همه اتب
کشته شوند، چه دارای لباس نظامی و حامل سالح و اثنای جنگ بوده ویا هم در 
لباس عادی و بدون اسلحه و درحالت فرار باشند، شایان ذکر است که اینگونه قتل 
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وده و در سالهای اخیر های عمدی در تاریخ معاصر جبین انسانیت را به خاک آل
پس از آن همه ادعا و مدعا های جهان غر  بازهم رویدادهای قتل  20قرن 

شهروندان بوسنی هیرزوگوین بدست صربها انجام شد که طی آن اردوگاه های 
کامل، روستاها، و شهرها و ایالت کوزوفا کاماًل به خاک و خاکستر تبدیل شدند تا 

سنیان و البانی تباران مسلمان نابود گردیده و در آن کشورمسلمان نشین نهاد بو
1صربستان بزرگ تأسیس شود. 

 

                                                
1
 .67مرجع سابق ص  –د. عماد جاد : التدخل الدولی بین االعتبارات االنسانیه  - 
 محمد صدیق، نظریة االستنقاذ، رسالة دکتوراه، جامعة االزهر، مرجع سابق ص د. عبداهلل -

 و مابعد آن .  391
د. صالح شبی : التدخل الدولی و ماساة البوسنه و الهرسک، دارالنهضة العربیة، القاهره  -
 و مابعد آن .  33ص 
الثالـث، السیاسـة   د. ولید عبدالناصر، ادوار جدیده لالمم المتحدة داخل بلدان العالم  -

 وما بعد آن .   99ص  1995اکتوبر  122الدولیة، العدد 
د. بطرس غالی : االمم المتحدة و مسـئولیة مواجهـة المعانـات البشـریة، االهـرام،       -
 .10ص  27/8/1995
 137د. محمد فاید فرحات، االمم المتحدة و ازمة کوسوفا، السیاسة الدولیـة العـدد    -

 .123ص  1999یولیو /
. مالک عونی، حلف االطلسی و ازمة کوسوفو، حدود القـوة و حـدود الشـرعیة،    د -

 .113ص  1999یولیو/  137السیاسة الدولیة، عدد 
 .99د. عبدالوها  حومد، االجرام الدولی، مرجع سابق ص  -
 و مابعد آن .   683د. عبدالفتاح حجازی، المحکمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق ص  -
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نحوۀ اثبات جرم بین المللی و تمایز میان جنگهای بین المللی و زد و خوردهای 
 :مسلحانه داخلی 

در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوانیم بدانیم تخلف از حقو  بشر دوستانه " قتل 
 ی تبدیل شده است؟ باید گفت :عمد " به جرم بین الملل

درمقام اول اینکه نقض هـریک از قـوانیـن جنگ در حقو  داخلـی و  -الف 
قـاضـی  1946قــواعد نظامی جرم جنگی تلقی می شــود در ســال 

مشـــاور نظــامــی در دادگــاه نظــامـی کـانـادا در قضیه جرم 

" ابراز عقیده نمود که "  Johann Neitzجوهان نیتز"  –جنگی شخصی به نام 
هرنو  تخلف از قوانین و مقررات جنگ در جنگهای که کانادا در آن دخیل بوده 
ویا در آینده خواهد بود جرم جنگی تلقی می شود. و درتنظیم الئحه اتهام سؤال 
براین نیست که " آیا متهم جرمی را مرتکب شده است یا خیر ؟؟ " بلکه سؤال برآن 

قوانین و مقررات جنگ را نقض نموده است یا خیر؟ " اما این  است که " آیا وی
نگاه از سوی فقه بین المللی کامل نیست زیرا نمیتوان هر تخلفی از حقو  بین 
المللی بشر دوستانه را جرم جنگی محسو  نمود. بلکه در بین المللی بودن چنین 

ئم قتل علیه " جرمی به اضافه آنچه که از بدهیات به حسا  می رود همانند جرا
اسرای جنگ، شهروندان غیرنظامی، حمله بر شفاخانه ها و مجروحین نبردهای 
زمینی و دریائی " باید ثابت نمود که تخلف مورد نظر یا به حســب نصی از 
نصـوص توافقـات ژنیو، ویا به موجب حقو  بین الملل عرفی انجام شده است. 

اینکه دولت ها عرفًا چنان تخلفاتی  در این صورت الزم است دلیل قاطعی حاکی از
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را به عنوان جرائم جنگی تحت تعقیب قرار داده و به ملزم بودن آن نیز اعتقاد دارند 
   1وجود داشته باشد . 

زمانی به جرم بین المللی ارتقا می  –قتل عمد  –دوم اینکه تخلف مورد نظر  –  
ن داخلی کشورها که البد قوانی -2دستور العمل های نظامی  -1یابد که از هریک 

اصول کلی جزائی مشترک ملتهای  -3جزو نظامهای عمده حقوقی جهان اند  
قوانین و رویه های قضائی کشور متبو  شخص متهم ویا دولت  -4متمدین جهان  

 محل ارتکا  جرم، تجاوز کرده باشد. 
 شعبه پهوهشی دیوان کیفری بین المللی یوگسالوی سابق در -:1بگونه مثال 

پرونده " تادیچ " چنین رسیدگی کرده است " دراین پرونده سؤال این بود که آیا 
میتوان متهم را از بابت نقض حقو  بین المللی بشردوستانه که طبق ادعا دریک 
منازعه مسلحانه ای داخلی مرتکب شده بود از لحاظ کیفری مسئول شناخت؟ به 

گ داخلی مرتکب شده بود عبارت دیگر آیا وی از بابت جرائمی که دریک جن
مسئول است؟ شعبه پهوهشی ابتدا بررسی نمود که آیا دریک جنگ داخلی باید 
حقو  بین المللی بشردوستانه مراعات شود یا خیر؟ که البته جوا  مثبت است. 
سپـس بررسـی نمود آیا تجــاوز برایـن حقـو  و تخلف از آن موجـب 

ا خیر ؟ در پیدا کردن پاسخ به آن، مســئولیت جـزائی شخص متهم می باشـد ی
دیوان کیفری جهانی به دستور العمل های نظامی، قوانین، و قطعنامه های شورای 
امنیت مراجعه نموده و درنتیجه به این سؤال نیز پاسخ مثبت داده و نوشت : " 

                                                
1
 .58مرجع سابق ص  –ی سه، ترجمه حسین پیران آنتونیوکاس - 
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درقضیه حاضر این نتیجه گیری از نقطه نظر انصا  و عدالت ماهوی کاماًل موجه 
تخلف از حقو  بین المللی بشردوستانه در منازعات مسلحانه داخلی در  است، زیرا

کشورهای ذی ربط " یوگسالوی سابق، بوسنی هیرزوگوین " به عنوان تخلفات 
 کیفری مشمول مجازات است " .

در جلو  –قتل عمد  –پالشکیج متهم به جنایت جنگی  –: شخصی به نام  2
یوگســالوی سابق اســتدالل شــعبه بدوی دیوان کیفری بین المللی 

مشـترک کنوانســیون هــای  3کــرد که تخلــف از مـاده 
ژنیــو " درخصوص منازعات مسلحانه داخلی متضمن  1949چهارگــانه 

مسئولیت کیفری جهانی نیست. شعبه بدوی این استدالل را رد نموده و متذکر شده 
الحیت دیوان را تعیین میکند اساسنامه که ص 3است که اواًل آن تخلفات در ماده 

به عنوان قانون  1992مندرج است، و ثانیًا قانون جزای یوگسالوی که در سال 
جزای بوسنی و هیرزوگوین محل ارتکا  تخلف ادعائی امضاء شد مقرر میدارد که 
جرائم جنگی ارتکابی در منازعات مسلحانه بین المللی یا داخلی باعث مسئولیت 

 1د . کیفری مباشر می باش
/ج اساسنامه "رم" آمده است مقررات این بند " 2فقره  8گفتنی است که در ماده 

به منازعات مسلحانه ای که در سرزمین یک دولت و به مدت طوالنی بین مقامات 
حکومتی و گروه های سازمان یافته ویا بین خود آن گروه ها به وقو  می پیوندد 

اگرچه بین المللی شمردن جرم مورد نظر را قابل اعمال می باشد ". این نص قانونی 

                                                
1
 . 60آنتونیوکاسی سه، حسین پیران ...... مرجع سابق ص  - 
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در چارچو  منازعات مسلحانه ای داخلی مشروط به " مداوم " بودن دانسته بازهم 
گام مهمی است به پیش در راستای رفع تمایز میان منازعات مسلحانه بین المللی و 
منازعات مسلحانه داخلی که در واقع تا حد زیادی برخال  میل اکثریت کشورهای 
مشارک در کنفرانس دپلوماتیک " رم " آمده که پیوسته سعی داشتند در این مورد 
محتاط  تر عمل کرده و از مسئولیت کیفری اتبا  خود در دادگاه کیفری جهانی 

1جلوگیری کنند. 
 

 
 

                                                
1
 .270د. محمد جواد شریعت باقری، حقو  کیفری بین المللی، مرجع سابق ص  - 
 .  224د. سید باقر میرعباسی، دیوان کیفری بین المللی، مرجع سابق ص  -
از مالحظات خود می نویسد ماده عجیب دیگری نیز کـه در  آنتونیوکاسی سه، دریکی  -

مورد همه جرائم پیش بینی شده در اساسنامه " رم " آمده است شایان ذکر می باشد: وفـق  
سال به باال مستعد استخدام  15نوجوانان فقط از سن  8ماده  7/و/2و  26/ /2بندهای 

سال صالحیت ندارد درحالیکـه   18در " اردو " می باشند لیکن دیوان نسبت به افراد زیر 
سال قانونًا نظامی محسو  می شوند و ممکن است مرتکب جرم  17-15افراد بین سنین 

گردند ولی دیوان نمی تواند آنان را محاکمه یا مجازات کند. مثاًل یک فرمانده می توانـد  
که در  آشکارا به منظور تشکیل گروه های تروریستی صغار را در ارتش خود استخدام کند

آن صورت اعضای آن گروه ها از تعقیب مصئون می مانند. عالوه بر ایـن در جنگهـای   
مدرن باالخص در کشورهای درحاـل توسـعه نوجوانـان بـه طـور روز افــزون در       
مخـاصـمات مسـلحانه درگـیر می شـوند و لـذا بـیش از پـیش در معــرض    

 .73. ص ارتکا  جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت قرار میگیرند
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 تألیف: دکتر ابراهیم محمد الحریری 
 پیوست به گذشته              ترجمه: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری                     

 

  القواعدوالضوابط الفقهیه لنظام القضاءفی االسالمالقواعدوالضوابط الفقهیه لنظام القضاءفی االسالم
 )بنیاد های فقهی نظام قضاء در اسالم( 

 دربیان قواعدواساسات فقهی درمورد معاش قاضی
 وآنچه که برای او حالل است وآنچه  که براو حرام می باشد 

 1حجة لیهموع قوة  لهم لیکون ز الر فی القضات علی التوسعة -1

ترجمه : افزایش  در معاش قضات ضروری پنداشته  می شود ،تا توان منـد گردنـد   
وبا خاطر آسوده از امرار معیشت به کارشان رسیده گی کـرده بتواننـد،وتا آنکـه     

 حجت وبرهانی باشد ، بر ضرر ایشان درصورتی  که به اخذ رشوت بپردازند.
ض(  به ابوعبیدة )رض( ومعاذ بـن جبـل   این قاعده فقره یی  است  از نامه عمر )ر

صالحین  اهـل   ازید مردانی نیداده است : )) بب )رض( ودراین نامه بدین گونه فرمان
ودر روزی ومعاش شان افـزایش   گمارید،علم را پیدا کنید وآنان را به وظیفه قضاء ب

                                                
1
والسـیرة   86- 85، ووجدته فی روضة القضاة للسمنانی / 33/317الموسوعة الفقهیة  

،والمغنـی   1/30، کما اشارت الموسوعة ، وتبصرة الحکـام    3/615النبویة البن  کثیر 
  187،  186والخراج البی یوسف  1/108واخبارالقضات لوکیع  10/34/
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دهید ،تا آنکه برای شان قوت ونیرو باشد واگر دست به رشوت دراز مـی کننـد   
 جت وبرهانی باشد.((  حررشان برض

 ة الفقهیة چنین آمده است : در الموسوع
حنفیان گفته اند : عیب وایرادی ندارد وخو  است که امام ) خلیفه ،رئیس دولـت  

مال مقدار معاشی که کفایت اورا بکنـد  ،تعیـین   ـاسالمی( برای قاضی از بیت ال
است که معاش بـر او وبـر   نماید تا آنکه  به مشقت وتنگدستی  نیفتد ،ونیز خو  

اند که پیـامبر   هموال مردم طمع نکند  ،روایت  کردفامیل او را افزایش دهد تا در ا
)ص( زمانی که عقا  بن اسید )رض( را به مکه  مکرمه فرستاد ووالیت امور آن را 
بدو سپرد ساالنه چهار صد درهم برایش معاش تعیین  فرمود . به همین گونه صحابه 

برای قضات از بیت المال  معاش می دادند.واز آنچه  پیش  گذشـت    کرام )رض( 
جواز گرفتن معاش  برای قاضی  درحالتی که فقیر باشد معلوم  گردید ، اما درحالتی  
که قاضی غنی  باشد درجواز گرفتن معاش  برای او فقهای احنا  اختال   دارنـد  

ـ ،برخی از ایشان گفته اند  : برای او درحالتی که غن الل ـی باشد گرفتن معاش ح
نیست  ،چون  ضرورتی به گرفتن آن ندارد ،وبرخی دیگر از ایشـان گفتـه انـد :    
گرفتن معاش برای او حالل است،وبلکه بهتر آن است که معاش را بگیرد ،اما حالل 
بودن  به جهت آن است که قاضی عامل وکار گذار مسلیمن شمرده می شود ،پـس  

ن است  ،نه از طریـق دسـت   یمو هم بر بیت المال مسلار معیشت اکفایت او وامر
واما افضلیت گرفتن معاش بدان خاطر است که گرچه او خـودش ضـرورتی   مزد،

ی محتاجی می آید ،واین معاش ضاو قبگرفتن معاش ندارد ،پس بسا شاید که بعد از ا
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نگرفتن به حیث سنت ورویه یی از او بجا می ماند وولی امر) خلیفه ،رئیس دولـت  
اسالمی ( از اعطای  معاش به او هم خود داری می ورزد ،پس امتنـا   از گـرفتن   
معاش توسط قاضی غنی وبی نیاز  بخیلی درحق دیگران است ،بدین خاطر گـرفتن  

 معاش بهتراست .
گفته اند:  اگر عهده دار شدن  وظیفه قضاء بر  اومعین باشد یعنی  کیان وشافعیانمال

ین شایستگی نباشد ،ودر نـزد او آن مقـدار از دارای   بجز او کسی دیگری دارای ا
باشد که کفایت اورا بکند واز گرفتن معاش بی نیاز باشد ،برای او گـرفتن هـیچ   
مقداری به عنوان معاش جواز  ندارد ،واز یکی ازعلمای شافعی بنام الشاشی حکایت  

ـ  ه  آن را کرده اند که گفته  است : کسی که قضاء بر او معین باشد جواز دارد ک
بدوش بگیرد ،اگر مال وی به امرار معیشت وی کفایت کند واز گرفتن اجرت بـی  
نیاز باشد ،برای  او جواز ندارد که در برابر عمل خویش در قضاء چیزی  از بیـت  

وفامیل  ال بگیرد، ولی با وجود ضرورت جواز دارد که به اندازه کفایت خویشـالم
 ،معاش بگیرد. شان  است خویش آنچه که مناسب  حال

ابن قدامه در کتا  ))المغنی (( گفته است : )) وصحیش جواز گرفتن معاش  بـر آن  
است یعنی برعمل قضاء  در هر حالتی  که قاضی قرار داشته باشد )هـم  درحالـت   
غنی بودن  وهم در حالت فقر( زیرا  ابوبکر صدیق )رض(  به حضرت زیـد )رض(  

ش  می داد ،وبرای کسانی که به وظیفه قضاء ،شریش )رض( وابن مسعود )رض(  معا
معاش معین بدهند ،از طر  دیگر مـردم بـه    گماشته  می شدند ،دستور میداد که

سد اگر تعیین  معـاش بـرای   وقاضی  باید به کارهای شان برند قاضی  ضرورت دار
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ی جایز نباشد ،حتمًا  کارهای  مردم معطل می مانـد وحقـو  شـان  ضـایع     ضاق
 وبه همین قول جمهور  فقهاء تمسک ورزیده اند. میگردد.((  

)رض(  گفتـه اسـت :   جواز ندارد و ،سیدنا عمر  ءواما مزد  گرفتن بر وظیفه  قضا
ن شایسته نیست که در برابر قضاوت اجوره یی بگیرد.((  ،وایـن   یمبرقاضی  مسل))

ین جهت مذهب شافعی است ، ودر این امر اختالفی  را سراغ نداریم ،واین امر از ا
، عبادت شمرده می شود ،مقصد  از این امر این است که بـه  ءاست که وظیفه قضا

طر  های دعوی  جواز ندارد تا قاضی  را برای حل  وفصل دعواهای  شـان بـه   
 اجاره ومزدوری بگیرند.

 خلفای راشدین )رض( به قضات  خویش معاش می دادند.
ز آن ها بودند  در اجرای معاش بـه  بنی امیه نیزبه خلفای  راشدین که پیش ا ایفخل

 قضات شان اقتداء  نموده واز آنان پیروی نمودند.
درعهد دولت عباسیان نیز به همین گونـه بـود ،درکتـا  ))الخـراج(( از ابـو      

: )) فاجعل اعز اهلل امیـر المـومنین   رح( خطا  به هارون رشید آمده استیوسف)
لمسلمین  مـن جبایـة االرض    ال ابطاعته مایجری علی القضات  والوالة من بیت م

خراج االرض والجزیة النهم  فی عمل المسلین ،ویجری علی کل والی مدینـة  ،اومن 
و قاضیها بقدر ما یحتمل ،وکل رجل تعین  فی عمل المسلمین فاجر علیه مـن بیـت   
مالهم .((ترجمه :  خداوند به وسیله   طاعت  خویش امیر مومنان را گرامی بـدارد  

ووالیان  را که از بیت مال مسلیمن پرداخته  میشود ،از عشر وخراج   معاش  قضات
،زیرا ایشان درکار امـور مسـلمین    دذمه میگیرند بپرداز هلزمین واز جزیه که از ا
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مصرو   اند ونمی توانند به کسب کفا  نفقه خویش کار دیگری را انجام دهنـد   
معاش  اجـرا کـن ،وهـر    وبروالی  وقاضی یک شهر به اندازه که ضرورت دارند ،

شخصی که درکار خدمت به مسلمین تعیین گردیده است به او از بیت المال شـان   
معاش مقرر  کن عالوه بر این در احکام اسالم آن طور حکمی را سراغ نداریم  کـه  
از دادن معاش به قضات به اندازه که کفایت شان را بکند ،واز افزایش معاش بـرای  

مانه آنان ،ممانعت کرده باشد ،زیرا قضات به وظیفه بزرگی آنان حسب تناسب اهل ز
رند که تحقق مصالش مسلمین ،گسترش عدالت در میـان شـان ، وحـل    ااشتغال د

وفصل منازعات ودعاوی شان را در بر میگیرد ،وواجب است که دادن این معـاش  
ر برای شان بحیث کمک ومعاونتی  درجهت اقامۀ  عدالت با ایشان باشد وبه منظـو 

آن باشد تا آنان  را از دویدن در پی بدست آوردن معیشت بازدارد وآنان مجبور بـه  
کسب معیشت نباشند وبطور فارغ البال  وآسوده خاطر بتوانند  به وظیفـه محولـه   

 شان برسند.
 ( مخاصم هدیة  القاضی یقبل ال)  او1: غلول العمال هدایا -2

اموروکارکنان  دولتی پیشکش  می  ترجمه :  هدیه ها و تحفه  های که به متصدیان 
 شود ،وآنان  آنرا میگیرند  ،خیانت  محسو  می گردد.

                                                
1
،والموسـوعة الفقهیـة    117 -116اوی ص نظام القضاء فی االسالم بحث المرصـف  
،تحقیق  الزحیلی   114،اد  القضاء البن ابی الدم 377واالموال ال بی عبید ص 33/306

والملکیـة فـی    75،واالحکام السلطانیه  111،واد  القاضی للحضا  شرح الجصاص 
   2/56الشریعة االسالمیة للعبادی 
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یا این قاعده :  قاضی تحفه  وهدیه یی هیچ دعوا گری را قبول  نکنـد ونسـتاند .   
هدیه : عبارت است از مالی که یک شخص به شخص دیگری بدون شـرط کـدام    

 . همکاری وبدون شرط  ادای کدام حاجتی  میدهد
 هدیه ها نسبت به قاضی به چندنو  است :  

 قبـول  که است یی هدیه این:  دارد دعوی او نزد که کسی طر  از  هدیه -1
 عهده از پیش ندهگیر وهدیه دهنده هدیه بین  ،گرچه است حرام قاضی بر آن کردن
 باشـد   بوده هم قرابتی آنان بین اگر  وحتی باشد هدایابوده  تبادل قضاء  شدندار

 رشـوت  به  مشابهت  هنگام ودرین ، است قاضی از تهمت دفع جهت به امر ،واین
 خـدا  رسول: ))  که ستا کرده روایت ساعدی حمید ابی از  عروه ، کند می پیدا
 زکـات  آوری جمع به  گفتند می 1اللتبیه ابن اوار که ازد  قبیله از را شخصی(  ص)

 والمــا  دیگر قسمت واین شماست از موالا این: گفت آمد او که ،وقتی فرستاد
 و گفـت  خـدارا  وحمـد  استخبر( ص) خدا پیامبر پس.   اند داده هدیه من به را
  ما که  است شده چه را ما  وکارکن  عامل)) : گفت سپس  خواند  ثناء  اوتعالیبر
 قسمت این:  گوید می آید می که وقتی کند آوری جمع را زکات تا فرستیم می اورا
 در او آیااگر:  اند داده تحفه من به را  آن دیگر قسمت واین ستشما از والـام از

 یـا  آرند می اوتحفه به که دید می ،پس بود می نشسته مادرش خانه ودر پدرش خانه
  هـیچکس  ، اوست دست به(  ص) محمد جان که خدای آن به  سوگند ،آرند نمی
 همـان  کـه   صورتیب   قیامت روز در اورا آنکه  مگر آورد نمی را چیزی ایشان از

                                                
1
 .17ا  الهبة /حدیث  ابن اللتبیه فی صحیش البخاری فی ب  
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 آواز بـه  باشـد  شـتری  چیـز   آن ،اگر  آورند می ،است  آویخته  برگردنش چیز
 ،یـا   میدهـد  آواز خـود   مخصوص صوت به باشد گاوی ،یا آرد می بر خودصدا
 دسـتان (  ص) حضـرت  آن ،سپس کشد می آواز خود  صدای به باشد  گوسفندی
: رمودف مرتبه وسه  دیدیم را یشها بغل زیر سفیدی که نمود بلند چندان را  مبارکش

 خدایا ! آیا من حکم ترا نرسانیدم ؟(  بار؟ بلغت هل  اللهم) 

 دهنـده  هدیه اگر:  ندارد قاضی نزد دعوای  کدام که کسی طر  از هدیه -2
 وی  هدیۀ کردن ،قبول باشد او  االرحام ذوی بستگان واز قاضی  وخویشاوند قریب
 هدیه  تبادل  عادت شان بین شدنش  قاضی از قبل ،خواه  است حالل قاضی برای
 متصـور   قاضـی  بـه   تهمتی کدام  هدیه گونه  این در ،زیرا  نباشد ویا  باشد بوده
 . نیست

:  نیست   بیرون حالت دو ،از باشد جنبیا شخص دهنده هدیه صورتیکه در اما
 ؟ سـت ا نداشته ویا داشته جریان شان بین در هدایا  تبادل عادت  قضاء از قبل یا

 قاضـی  و اجنبـی  این بین در را قضاء وظیفه قاضی گرفتن  عهده به از قبل  هرگاه
  قبلی های هدیه مثل هدیه این اگر:    میشود دیده پس ، میگرفته صورت هدایا تبادله
 سـبب  بـه   استفاده این ،زیرا  کند قبول را آن  میتواند قاضی  بود، آن از کمتر ویا

 ایـن  که دارد آن بر داللت هدایا تبادل سابقه  ،چون ودنمیر بشمار او  بودن قاضی
 هدیـه  ،واگر قضاوت جهت به نه است ورزیدن ومحبت دوستی جهت به دادن هدیه
 بدهـد،برای  واپـس  دهنده هدیه به را  آن افزودگی بود، سابقه هدایای از تر افزون
 تـا  شده مقرر قاضی  گیرنده هدیه که است داده  زیادتر هدیه خاطر این ازا او  آنکه
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 میـل  وی بطر  هدیه آن سبب به باشد شده پیدا دعوایی  برایش آینده در اگر آنکه
 . بگیرد را او وجانب کند

 سـابقه  قضا وظیفه داری عهده از قبل اجنبی شخص وآن قاضی بین در  امااگر
 ،از  نکند قبول را اش  هدیه قضاء وظیفه داری عهده از بعد پس ، نبود هدایا تبادل
 .میگردد رشوت قبول ذریعۀ هدیه پذیرفتن  دیگر  طر

 آن هـای   گـی  ویهه از ،این  میکردند  قبول را هدیه(  ص)  پیامبر اینکه  اما
 ومحفـوظ  معصـوم  داریجانب و کردن میل از( ص) پیامبر ازیر ،بود(  ص) حضرت
 اخـد  پیـامبر :  ،گفتند ذیرفتنپ را هدیه(  رض) عبدالعزیز بن مرع که ،زمانی بودند

 حضـرت  آن بـرای :  گفت پذیرید؟ نمی چرا شما  ،پس پذیرفت می را هدیه( ص)
 بـه  وی نبوت برای مردم نکهآ جهت ،به است رشوت ما برای ،اما بود هدیه(  ص)

 کـه  هستیم التیح در ما ،ولی ایشان داری والیت برای ،نه جستند می تقر  ایشان
 وسـیله  را خود  وهدایای  کنند می نزدیک ما به را خود ما داری والیت برای مردم

 . نمایند جلب خویش سوی به مارا تمایل ،تا سازند می ما به شدن  نزدیک
  کسیکه: )) گوید می خویش((   السلطانیه االحکام: ))  درکتا  الماوردی امام
 هدیه ،ونه نکند  قبول را گری  دعوا هیچ هدیه ، است گرفته دوش به را قضا وظیفه
 چـه  ،اگـر  کنند می کار او اداره در کسانیکه یعنی_  را ارانشهمک از یکی  هیچ

 نداشـته  هـم  مقـابلی  وجانـب  دعوا طر  کدام دهد می هدیه او به که همکاری
  بخواهـد   یـاری  قاضـی  از  یکـانش  نزد درمورد  گاهی است ممکن  نباشد،زیرا
 وهـم  تبرعات ،وسایر خواستن عاریت ، گرفتن  ،قرض دارد را هدیه حکم ،وهمین
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 در کـه  کارهـای  دیگـر  آن  وغیراز وشراء بیع در گیری  وآسان  مسامحه نانچ
 وخصوصـا    کارهـا،  گونه این است بسیار وچه کند می  وارد ههشب قضاء کارهای
 که  یابد می انجام های شیوه به  منافع کشیدن وپیش مصالش  تیاکثر که ما درزمان
 گـرفتن  مطلق بطور علماء از یبرخ جهت همین ،واز برد نمی پی آن به گاهی قاضی
 مـاال  الی یبکمایر د :  )) فرماید می( ص) امبرپی  طرفی اند،از گفته حرام را هدیه
 طـر   ،به کن ترک را آن اندازد می وشبه شک به  ترا که نچهآ:   ترجمه(( یریبک

 را عـامی  قاعـده  حدیث  این.  افگند نمی وشبه شک به ترا که بیار رو چیزی آن
 دهـد  مـی  تشکیل قضاء با  در اخص صورت وبه مردم  البینی ذات درمعامالت
 بـه :  ترجمـه (( بالنیات انمااالعمال(  : ))ص) پیامبر  حدیث که نیست  ،وتردیدی

 کنـد  می بیان را نفوسی ،اسرار است  اشخاص های نیت به وابسته ها عمل  یقیین
 وبـین   بیگانـه  طر  از یا باشد قریب طر  از اگر غرض از پاک هدیه بین در که
 دل اسـرار  به  آگاهی ،واین  گذارد می فر   ومنافع غراض با  وآلوده  مشبوه هدیه
 .  یابد نمی اطال  آن بر  هیچکس( ج)خداوند  جز که است چیزی مردم های

 :1من السحت  الرشوة-۲
مله محرمات اسـت واز  جملـه   دادن وخوردن رشوت از جترجمه :  گرفتن و

 یحی  به شمار میرود که الزم است از آن ننگ وعار نمود .ای خبیث  وقبدرآمد ه

                                                
1
 بتصر . 115، 111اد  القاضی للخصا  شرح الجصاص  

 تحقیق الزحیلی   117،اد  القضاء البن ابی الدم / 23/207الموسوعة  الفقهیة 
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این قاعده  از حیث مرام وموضو  خود به قاعده پیشتر ارتباط دارد ،واین بدان  
جهت است که هرگاه هدیه دهنده به دادن هدیه خود قصد رسیدن بـه چیـزی را   

ه پنداشته داشته باشد  که به آن حق ندارد ،پس به دادن این هدیه خود رشوت دهند
تحت حکمی از احکـام  وی هدیه ای ،می شود ،اما  اگر چنین قصدی  نداشته باشد 

بیان شده در قاعده سابقه در می آید ،وگاهی  ظاهر  این تصر  رشـوت بشـمار    
بررشوت  دهنده گناهی نیست ،وقتی که به جز از دادن رشوت که میرود ،در حالی 

ده فقهی ذیل برسد واین حکم در تحت قاعبه این حاکم ستمگر نتواند به حق خویش 
الضرورات  تبیش المحذورات((  ترجمه :  ضرورتها کارهـای  مندرج  می باشد : ))

: الضرورة تقدر بقدرها ((  ترجمهسازد .وهم چنان  این قاعده : )) ممنوعه را روا می
ضرورت به اندازه رفع آن مقدر میگردد . به نحوی که در حالت ضـرورت عاجـل   

م از امور ناجایز  به اندازه کار بگیرد که  از حد رفع ضرورت تجـاوز نکنـد،   ومبر
از خود دفـع کنـد ،   را ی یا ضرروبه اندازه  باشد که حق خویش را بدست آورد 

 افزون تر از آن جواز ندارد .
 جصاص چنین آمده است : ح ا  شردرکتا  )) اد  القاضی (( از خص

به غیر آن رشوت بگیرد،اگر کسی رشوت )) جواز  ندارد که برحکم خویش  و
 که توبهگرفت ،به سبب آن معزول  از حکم پنداشته میشود ،وبعد از آن تا آن زمانی 

ی  جواز پیـدا مـی کنـد    قضاوتش  جایز نیست ، چون توبه کند قضاوت وکند ،
 ،ونیازی به تقرر مجدد ندارد.((
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ن  برای رشوت  برای رشوت دهنده وگرفتن آآن اما رشوت برحکم ،پس دادن 
گیرنده  جواز ندارد ،بدلیل فرموده خداوند متعال )ج( :)) یا ایهاالـذین  امنـوا  ال   

( 4/29تأکلوا اموالکم بینکم بالبطل اال ان تکون تجارة عن تراض منکم.(()النساء/
ترجمه :  ای کسانی که ایمان آورده اید! مال های تان را در میان خود تان به باطل  

نامشرو  ( نخورید مگر اینکه  داد وستد وتجارتی  با رضایت یکـدیگر  ) واز طریق 
شما انجام  شود واین رشوت  همان خوردن مال دیگری  به طور باطل  ونامشـرو    

 است .
م  الربنیون واالحبار عـن قـولهم  االثـم    هوبدلیل  این گفته او تعالی :)) الینه

 ( ترجمه:5/63واکلهم السحت (( المایدة /
نشمندان  اهلل پرست نصاری وعلمای یهود ، آنان را از سخنان گناه آمیز چرا دا

وخوردن مال  حرام ،باز نمی  دارند ونهی نمی کنند ؟ هر آینه بدسـت آنچـه مـی    
کردند در تفسیر آمده است : سحت عبارت است  از رشوت ،ودر روایتی عبـارت  

همـان اسـت کـه      از هدیه است.پس  بنابر هر دو امر حکم آن در نزد  حنفیان
جصاص  آن را ذکر کرده است از جهت سنت پیامبر )ص(:حدیثی  است کـه ابـو   

لعن گفت :  پیامبر )ص(  فرمودند : ))سلمة از ابی هریرة  )رض(  روایت کرده که 
اهلل الراشی والمرتشی والذی یمشی  بینهما((  ترجمه : خداوند )ج(  رشوت دهنـده  

 .، لعنت  گفته استمی کند  ین آنان رفت وآمدو رشوت گیرنده وکسی را که در ب
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)) بابان من السـحت   نیز روایت  کرده اند که فرمود : از حضرت عمر )رض( 
یاکلهما الناس الراشی ومهر الزانیة((ترجمه :  دو مورد از حرام است که  مـردم آن  

 زن زناکار . تال اجرـهارا می خوردند  ،یکی مال رشوت  ودیگری م
)رض(  روایت کرده اند که گفته است : )) الرشوة فی الحکم  از حضرت علی

در حکم خـویش  از جملـه    گرفتن قاضی وحاکم  من السحت ((   ترجمه : رشوت
 حرام محسو  میگردد.

از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند که وقتی علقمـه ومسـرو  از ایشـان    
. گفتند :  آیا پرسیدند که سحت چیست : فرمود : سحت عبارت است از  رشوت 

رشوت گرفتن درحکم سحت شمرده می شود ؟ گفت : این کار کفر اسـت . هـر   
نه گرفتن رشوت درغیر حکم سحت ) حرام(  است ،ودرحکم کفر  شمرده می یآی

 شود .
پس این فرموده ابن  عباس )رض(  داللت  به این دارد  کـه ایشـان رشـوت    

 . درحکم را بزرگتر وسنگین تر وانمود  می کردند
 در ) الموسوعة  الفقهیة (  آمده است : 

)) هرگاه  قاضی به گرفتن رشوت در مورد قضیه یی حکم صادر نماید ، گرچه 
به حق حکم کرده باشد  حکم وی در همان قضیه نافذ نمی شود وعدالت وی نیـز  
ساقط می گردد ،وهرگاه فرزند   قاضی یا  محرر وی یـا بعضـی از همکـارانش     

،اگر به امر قاضی و برضایت  او گرفته باشند  ،مانند آن است کـه  رشوت بگیرند  
آن را خودش گرفته باشد ، وقضاوتش نیز مردود است ،ودرصورتی که بدون علـم  
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اخـذ   هقاضی گرفته  باشند ،قضاوت  وی نافذ میشود، وآنچه  را که رشوت گیرند
 نموده است  ، واپس  دهد.((   

 1ة مهلکة: عیوللرتجارة الوالة لهم  مفسدة  -3
ترجمه: مصروفیت تجارتی والیان و کسانی که عهده دار امور رعیت هستند باعث 

 تباهی خودشان و موجب هالکت و از بین رفتن رعیت می گردد .
این قاعده متن عبارت نامه عمر بن عبدالعزیز )رض( به والیانش است و قضا والیتی 

 از والیات شمرده می شود .
 بودن تجارت بر قاضی نظر داده اند جمهور فقها بر مکروه 

( ترجمه هیچ 2ابدًا تهعیربدلیل آنکه پیامبر )ص( فرموده اند : ) ماعدل وال اتجر فی 
 والی در هیچ زمانی عدالت نکرده است که در بین رعیت خود به تجارت بپردازد .

به شغل قضاوت  راو دیگر اینکه عمر) رض( هنگامی که قاضی شر  )رض(
 ش گفت :)) به خرید و فروش و دادوستد تجارتی خود را مصرو برای ،گماشت

 (( گفته است  تالقضا ةسمنانی در کتا  ))روضل( ا نکن

                                                
1
ومعـین   1/237،238،واد  القضاضـی للمـاوردی   1/158،159روضة القضات   

 63یدان .ونظام القضاء لز 33/208،والموسوعة الفقهیة 16الحکام للطرابلسی 
حدیث : )) ما عدل وال اتجر ، الجامع الصغیر و قال رواه الحکام فی الکنی عن رجل  -2
 . 2/243و اورده ابن حجر فی المطالب العالیه  2/146
 -132/ 19و المجمو  للنووی  5/810االثر: ))التشترو ال تبع ((، کنزالعمال  -3
 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم
 

 53  

 

پس شایسته نیست که مشغول به تجارت شود که اورا  ،اجیر مسلمین است،قاضی 
از رسیدگی در امور مسلمین باز دارد اگر به تجارتی بپردازد یا به صنعتی دست بزند 

 ع کار و وظیفه اش نگردد ، جواز دارد (( که مان
 ان پرداختن به شغل تجارت را بر قضات حرام داشته اند .یو برخی از مالک

فی رعیته ابدآ (( و به قول عمر )رض( به )) ما عدل وال اتجراستناد حدیث :به 
و از  یعنی از خرید وفروش خود داری کن. شریش ) رض( )) ال تشتر وال تبع ((

هر گاه قاضی به بیع و شرا بپردازد ، مردم با او آسان گیری و مراعات  طر  دیگر
 و تسامش می کنند 

مکروه بودن و تحریم تنها در بیع و شرا نیست بلکه هر معامله یی که قاضی را از 
مانند اجاره ، شرکت و دیگر  ،رسیدگی به امور مردم باز می دارد عام می باشد

ین رو گفته اند : برای قاضی مستحب است تا مصروفیت های معامالتی و از هم
از جای  ،کسی را که به نیازمندی های او از قبیل بیع و شرا و غیر از آن قیام نماید

خود وکیل بگیرد و این هم مستحب است که این وکیل شناخته نشود که وکیل 
خود قاضی کار خود را بکند و بر فع احتیا  ،قاضی است و اگر نیابت ممکن نباشد

 .جاتش اقدام نماید 
 ،صبش وقت بطر  بازار میرفتبکر )رض( زمانی که خلیفه تعین شد،بخاطر آنکه ابو

گفت: تو به وظیفه یی تعیین ،عمر )رض( به او گفت کجا میروی ؟ گفت : به بازار
این وظیفه مرا از  ،بازار بروی ،گفت :سبحان اهلل شده یی که ترا نمی گذارد به

عمر رض گفت: برایت معاش مناسب تعیین  .امیلم باز میداردفراهم کردن نفقه به ف
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برآن افزودند تا از  می کنیم و همانا برایش نصف گوسپندی تعیین کردند و باز
ی بی نیاز باشد ، و به امامت مسلمین فرصت ووقت کافی داشته جهت طلب روز

 باشد 
 التنزه عن طلب الحوایج و الترفع عن مظان الشبهات : -4

الزم است که قاضی از خواستن چیزها ی مورد ضرورت خویش از دیگران ترجمه: 
خود داری کند و از جاهای شبهه ناک و جای های که گمان فساد بر او میرود ، 

 خود را دور نگهدارد و مرتبه خویش را باالتر از آن قرار دهد 
هیز بر قاضی شایسته است که از خواستن اشیایی مورد ضرورت خویش از دیگران پر

ی یا سواریا حیوان بارکش و تن اسبا  کار ، ظرو  و مفروشات ،کند مانند خواس
عاریت خواستن یا گرفتن کاال و هر آنچه به کرامت قضات بر بخورد گرچه این ها 

 قاضی باید از آن خود داری کند  ،به کرامت دیگران هم بر نخورد
سلف وسلم ) بیعی که ثمن در حاشیه )) الدسوقی و الشرح الکبیر آمده است : بیع 

و بها نقد و حاضر و مبیعه دین در ذمه  و موجل باشد ( و نیز قرض گرفتن برای 
 قاضی مکروه است 

ظاهر این است که سلف و سلم گرفتن قاضی از دیگری منهی عنه و ممنو  است و 
 سلف وسلم دادن قاضی بدیگری ممنو  نیست 

 ک است و این ممنو   پنداشته نمی شود زیرا سلف وسلم دادن او به دیگران کار نی
در مواردی که به جاهای شبهه ناک تعلق دارد و فقها کوشیده اند که قاضی باید از  

ا تهمتی را در حق او بار می هر حرکت  و عملی که گمان شبهه در آن میرود و ی
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بخاطر حرمت قضا و بخاطر حفظ عفت  خویش به این  .خود را دور نگهداردآورد،
 موارد  نزدیک نشود از آن جمله است : گونه

زیرا رفتن و  ،قاضی را از اجابت دعوت خاص  بر حذر داشته اند،حنفیان و مالکیان 
اری از یکطر  دعوی خاص ،قاضی را به تهمت تمایل و جانبداشتراک در دعوت 

امام سرخسی  گفته است )) صحیش ترین سخنی که در مورد فر  بین  .می کشاند
این است : هر دعوتی که صاحب دعوت اگر  ،دعوت خاص گفته  اندودعوت عام 

ن امتنا  نماید ، پس آن  دعوت خاص آقاضی  در آن نیاید  از ایجاد و برگزاری 
شمرده می شود ... واگر مهماندار  باوجود  آنکه قاضی در آن مهمانی  نمی آید ، 

  می سابه ح از برگزاری دعوت  خود داری نکند ، آن گونه دعوت دعوت عام
اما است.((  قاضی نبودهآید ، زیرا بخوبی دانسته میشود که  مقصود از این دعوت،

که دعوت عام عبارت است از  دعوت به ال  ابن الهمام به این نظر است:)) کم
 عروسی  وختنه سوری  وغیر از این ها دعوت  خاص شمرده  می شوند ...(( 

عر  وعادات مردم از یکجا نسبت به جای . ولی این قول از قول  سابق بهتر است
دیگر فر  دارد ، پس آن دعوتی که در یکجا از حیث کثرت اقار  وهمسایه  
وازدحام  مردم ، دعوت  خاص شمرده میشود، درجای دیگری از حیث قلت 

، دعوت عام درذات  خویش  منحصر به دگان ،دعوت عام به حسا  می آیدباشن
سبت های مختلف تنو  ، درحالیکه برحسب منا عروسی  وختنه سوری بوده است

، مانند  دعوت  بمناسبت کامیابی یا دعوت بمناسبت افتتاح  منزل پذیرفته است
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یا دعوت  به مناسبت سالمتی  از گزند  مصیبت یا غیر ازین ها از  دعوات  ،جدید 
 عامه  دیگر .

که قاضی دعوتش  لکن اگر در بین  قاضی ودعوت کننده قرابتی بود ،ایرادی  ندارد
را بپذیرد واین کار هم مانند هدیه  است وبه همین نظر است محمد بن حسن ، 

 ابوحنیفه  وابو یوسف  آن رامنع کرده اند .
برخی از شافعیان و برخی  از حنبلیان به طور  مطلق به جواز  واستحبا   حضوردر 

به ولیمه ها  ر )ص(،نظر داده اند ،زیرا پیامب ت ها ،و مهمانیفتمام ولیمه ها ضیا
حضور می یافتند ، ونیز بدلیل اینکه  پیامبر  )ص( فرموده اند : )) من لم یجب 
الداعی  فقد عصی ابا القاسم (( ترجمه :  کسیکه دعوت دعوت کننده را اجابت 
نکند ،همانا  ابوالقاسم  )محمد ( را نافرمانی کرده است )) اذادعی  احدکم  الی 

ترجمه :  هرگاه یکی از شما به حضور در ولیمه یی دعوت شود  الولیمة فلیأتها (( 
 باید به آن ولیمه حضور بهم رساند .،

 درکتا  )اد  القاضی ( از ماوردی چنین آمده است :
)) برای او یعنی برای  قاضی اجابت کردن دعوت عام مانند ولیمه عروسی وختنه 

هم در آن متصور نیست ، سوری  ، سنت است زیرااجابت  آن سنت بوده وتهمتی  
وقاضی  باید به جنازه حاضر شود ، زیرا  این حقی است از میت  برذمۀ  مسلمین  
پس باید به جنازه حاضر شود ، مگر آنکه اشتراک در جنازه او را از کار قضاء 

ش رایبازدارد) که درین  صورت عدم حضور در جنازه بخاطر مصروفیت  کاری ب
 جایز است .(
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باید به عیادت  و پرسش  مریض برود زیرا این هم از جمله حقو  ونیز  قاضی 
مسلمین  بر باالی همدیگر شان  بوده وهیچگونه  تهمتی هم در آن وجود  ندارد 

این است که هرگاه قاضی میدانست  ،وچیزی  که ترجیش  دارد ، واهلل تعالی  اعلم 
ور می کند ، پس که در حضور یافتن در دعوت ها شک و شبهه  یی در دل وی خط

بهتر این است که حضور نیابد . بدلیل  این فرموده رسول خدا )ص(  : )) استفت  
قلبک  وان افتاک الناس وافتوک ((  یعنی  از قلب خود فتوی بگیر ، واگر چه مردم  

 از تو فتوی  بخواهند ویا برایت  فتوی بدهند .
قصد  صالحی  از بین واگر قاضی  می دید که در تخلف  وی از اجابت دعوت م

میرود  ومسرتی که از خویشاوند  ، یا قریب  ،یا همسایه  ویا دوستی باشد  از 
، پس براو الزم است که در آن  دعوت ودر آن  محفل  حضور یابد   رفت دست می

، وباید حضور وی  با شکوه ووقار بدون  دیرماندن  باشد ، تا آنکه  قیل وقال  
نیاید ، وتکلف  برداشته شده وحضور وی بدون رعایت وگفتگو وشوخی  به میان 

اد  ووقار گردد،  پس بر قاضی  الزم است ، تاخود را باالتر از این سطش قرار 
دهد بخاطرآنکه در نگاه مردم باشکوه وباهیبت وبزرگوار جلوه نماید ، وحکم او را 

ج خلقی ،تحقیر ولی از تکبر،بدخلقی ،کاطاعت اورا برخود  الزم بدانند. بپذیرند، و
 وغیره رذایل بپرهیزد وتاکه می تواند با فضایل ظاهری ومعنوی آراسته باشد.
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 قضاوتمل عنایت اهلل حافظ

 

  د توقیف حکم د توقیف حکم 
 

 دريم مطلب : د خوشې کېدو تړل )تعليقول( تر کفالې پورې
ه په الندې توګه اړینه ده چې دلته د اصلي موضو  څخه وړاندې د کفالت پر پیهندن

 لږ تمرکز وکړم:
 لومړی : د کفالت لغوي تعريف 

کفالت په لغت کې ضم او یوځای کیدو ته وايي، عربان وایي:  کفّل فـالُن فالنـًا،   
فالنی د فالني سره یوځای شو، اهلل جال جالله د بي بي مریم او زکریا علیه السالم په 

 ای یضمها الی نفسه، لیقوم بتربیتها. (1﴾ )ۚ  هکله وايي:  ﴿ َوَكفََّلَها َزَكِريَّا 
ژباړه: د بي بي مریم کفالت زکریا علیه السالم وکړ پدې مانا چې ځان سـره يـې د   

 (2تربیت او پالنې په موخه یوځای کړه.)

                                                
 .۳۷آل عمران / -1
الزبیدي . / ۱۱/۲۱۶، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت،۲ابن منظور، لسان العر ، ط  -2

   .۹/۲۶تاج العروس، 
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د کفالت اړوند زیات اصطالحي تعریفونه شتون لري چې موږ دلته ترې غوره تعریف 
 الندې ډول وړاندې کوو : د احنافو له نظره، چې همدا راجش دی، په

 دويم : د کفالت اصطالحي تعريف 
کفالت وايي یوځایوالي د ذمې د کفیل د ذمې د اصیل سره، په غوښتنه د نفس، دیـن  

 (1او عین سره.)
 قانونًا د افغانستان مدني قانون کفالت دا رنګه تعریف کړی : 

دی، د نفـس،  کفالت د اصیل د ذمې سره د کفیل د ذمې د ضم کیدو څخه عبارت 
 (2پور یا د عین په غوښتنه کې.)
 دريم : د کفالت ډولونه 

 کفالت په ټوله کې په دوه ډوله دی یو د نفس کفالت دی او بل بالمال کفالت دی.
 الف : بالمال کفالت 

احنافو کفالت بالمال داسې تعریف کړی، یوځای والې د ذمې د کفیل دی د ذمـې د  
 (3.)اصیل سره په  غوښتنه د مال کې

د افغانستان قانون جوړونکی وايي : په مال کفالت عام له دې چې معلوم وي او کـه  
 ( 1مجهول صحیش دی.)

                                                
 .۲۲۲-۲۲۱/ ۶ابن نجیم، البحر الرائـق،   .۵/۲۸۱ابن عابدین، حاشیة رد المختار،  -1

الزیلعي، تبین  .۱۶۲-۱۶۱/ ۱۹السرخسي، المبسوط،  .۱۶۳/ ۷ابن الهام، فتش القدیر، 
 .۱۴۶/ ۳الحقائق شرح کنز الدقائق، 

 ماده.۱۶۶۶افغانستان مدني قانون،  د -2
 .۲۸۴.  النسفي، طلبة الطلبة، ص ۶۱۴ مجلة االحکام العدلیة، ماده -3
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   : د نفس کفالت 
د کفالت بالنفس تعریف د احنافو په کتابونو کې په ځانګړي ډول نه دی شوی، خـو  
 که چېرته د کفالت عمومي تعریف ته وګورو چې پورته ذکر شو، د کفالت بـالنفس 
تعریف دارنګه دی :  یوځایوالی د ذمې د کفیل دی د ذمې د اصیل سره په غوښتنه د 

 نفس کې.
د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون په صریش توګه د کفالت بالنفس موضو  بانـدې  
ترکیز نه دی کړی، ولې د احتیاطي تدبیرونو په لړ کې یې ترېنه یادونه کړې، چې پـه  

 دې اړوند داسې وايي : 
رنوالۍ په وړاندې ثابته شي چې تورن د بالمال کفالت پـه  اه چېرې د محکمې یا څک

ورکړه قادر نه دی، له هغه څخه د احضار ضمانت اخېستل کېږي، که چېرې ضامن 
د اعتبار او باور وړ شخص نه وي په هغه شرط کوالی شي د ضامن په توګه ومنـل  

د نه توانېدو پـه صـورت   شي چې ژمنه وکړي  تر کفالت الندې شخص په احضار 
کې، د دې قانون په یوسلو شپږمه ماده کې درج شوې دمالي ضمانت مطلوبه وجـه  

 ورکوي.
 څارنوال یا محکمه پدې صورت کې الندې احتیاطي تدبیرونه هم نیوالی شي :  

 ــ په ټاکلي ځای کې مېشتېدل.۱
کلو وختونـو  ــ د پولیسو دفتر، څارنوالۍ یا محکمې ته له احوالو سره سم په ټا۲

 کې حاضریدل.

                                                                                                          
 ماده.۱۶۷۴د افغانستان مدني قانون،  -1
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 ــ پولیسو ته د ټاکل شوي ځای د ترک )پرېښودلو( او مودې خبر ورکول.۳
د پورته تدبیرونو سربېره په هغه صورت کې چې د مظنون یا تورن د تېښتې  د وېرې 
په اړه مؤجه داليل شتون ولري، محکمه کوالی شي، له هیواد څخه د هغه د ممنو  

 (1کړي.)الخروج والي قرار صادر 
البته د افغانستان مدني قانون بیا په مستقله توګه ترې بحث کړی او د کفالت بالنفس 

 موضو  یې دارنګه تشریش کړې ده : 
د نفس د کفالت موضو  د هغه چا حاضرول تشکیلوي چې د هغه څخـه کفالـت   
شوی دی، که د هغه تسلیمول په ټاکلي وخت کې شرط شوي وي نو کفیل مکلـف  

اره چې د هغه کفالت شوی ورته یې د غوښتنې په صورت کې په ټـاکلي  دی د چا لپ
وخت کې حاضر کړي، نو که یې په ټاکلي وخت کې حاضر کړ، کفیل د کفالـت  
څخه بری الذمه کېږي، د هغې په غیر محکمه کوالی شي چې کفیل په تهدیـدونکې  

ابت نقدي جزاء محکوم کړي، مګر دا چې د کفالت کړای شوي د حاضرولو عجز ث
 (2شي.)

په ټوله کې اصل او قاعده دا ده چې کله د توقيف شوي تـورن د خوشـې کېـدو    
شرطونه شتون پیدا کړي او یا د توقيف اسبا  او الملونه له منځه والړ شي، تـورن  
باید پرته له مالي کفالت څخه خوشې شي، خو که چېرته پورته حاالت شتون پیدا نه 

ف قرار د اړوندې محکمـې نـه وغـواړي او    کړي څارنوال کوالی د تورن د توقي

                                                
 ماده. ۱۱۰د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -1
 ماده.۱۶۸۴د افغانستان مدني قانون،  -2
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محکمه واک لري چې د تورن او څارنوال له وینا اوریدو وروسته، تورن ته توقيـف  
 (1ورکوي او که خوشې کوي یې.)

پوښتنه دا ده چې کله  د تورن خوشې کېدل د مـالي کفالـت پرتـه د څېړنـې او     
د تېښتې هڅـه نـه    محاکمې بهیر باندې منفي اغیز نه کوي او تورن د عدالت څخه

کوي او ټولو قضائي ادارو سره مرسته کوي، نو بیا د مالي کفالت اخېستلو اړتیا څه 
 ده ؟

اصاًل د افغانستان قانون جوړونکي د مالي کفالت اخېستل او نه اخېستل د څارنوالۍ 
او محکمې خوښې ته پرېښي، چې څارنوالۍ او محکمه باید حاالتو ته پر کتنه پـرې  

، دا ځکه چې مالي کفالت د توقيف بدیل دی، لکه څرنګه چې توقيف تصمیم ونیسي
د تورن شتون د څېړنې او محاکمې پر مهال تضمینوي، په ورته توګه همدغه چـاره  

 مالي کفالت هم تضمینوي.
البته مالي کفالت اخېستل د خوشې کیدلو په وجوبي حاالتو کې جواز نه لري، فقـط  

انون څارنوالۍ او محکمې ته واک ورکړی چې د خوشې کیدلو جوازي حاالتو کې ق
مالي کفالت له تورن څخه واخلي، ځکه چې د خوشې کېدو وجوبي حالت کې مالي 
کفالت اخېستل پرته له دې چې تورن ته پرې ضرر ورسېږي بله ګټه نه لري او داسې 

 (2کړنې د عدالت له  غوښتنو سره په ټکر کې دي، چې باید ترې ډډه وشي.)

                                                
 فقره. ۳ماده  ۱۰۰ د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون، -1
 .۱۸۰حافظ، مجدي محب، الحبس االحتیاطي، ص  -2
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لي کفالت اندازه څنګه و ټاکل شي او کوم شرطونه يې په اړه باید شتون دا چې د ما
 پیدا کړي، په الندې توګه پرې رڼا اچوم :  

 څلورم : د مالي کفالت اندازه ټاکل
د مالي کفالت اندازه ټاکل چې پر توقيف شوي تورن یې ورکړه الزمي او د توقيـف  

کېږي، قانون یې د انـدازې   شوي تورن د خوشې کېدو لپاره د شرط په توګه کارول
ټاکلو په هکله د محکمې رئيس ته صالحیت ورکړی، چې په دې اړه قانون داسـې  

 صراحت لري :  
 د بالمال کفالت مبلغ په ټولو احوالو کې د محکمې د رئیس لخوا ټاکل کېږي.

د محکمې رئيس د بالمال کفالت د اندازې په ټاکلو کې د تور د حجم تناسـب او  
 ی( شوی زیان په پام کې نیسي.وارد )رسېدل

 (1بالمال کفالت په هیڅ صورت د وارد شوي زیان له حجم څخه کمېدای نشی.)
د پورته مادې د الرښوونو سربېره کفالت باید خپلې موخې، چې د هغې لپاره اخېستل 

 کېږي السته راوړي، چې په الندې توګه ترې یادونه کوو :  
کې باید د تورن حضور او اړوندو ادارو سره ــ د جزائي دعوی په ټولو پړاوونو ۱

 د تورن مرسته تضمین کړي.
ــ تورن باید ټولو شرطونو او بندیزونو ته چې پـرې الزم شـوي دي، احتـرام    ۲

 وکړي او دا چاره باید کفالت تضمین کړي.

                                                
 ماده. ۱۰۶د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -1
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ــ کفالت باید د نورو حقوقو د تلف کېـدو او د دولـت د خزانـې د تـاوان     ۳
 تضمین کړي :  برداشت په الندې توګه 

الف : د هغې تاوان بدله ورکول چې محکمه پرې د مجنی علیه لپاره پرېکړه کـوي،  
 (1چې د جاني لخوا ورته د جرم په پېښېدو سره رسیدلی دی.)

   : د دعوی ټکس او هغه لګښتونه ورکول چې د دولت خزانه یې پر غاړه اخلي.
 (2ې حکم کېږي.)ج : د هغې نقدي جریمې ورکول چې د محکمې له لورې پر

 د پورته مواردو په هکله د افغانستان قانون جوړونکی داسې وايي :  
د بالمال کفالت په امر کې تصریش کېږي چې د تحقیق، محاکمې یا د حکم د تنفیذ 
په وخت کې د شخص د نه حضور  او یا د نورو سرغړونو په صورت کـې د مبلـغ   

او پاتې برخه یې د زیان د جبـران  ربع )څلورمه(، د دولت حسا  ته لیږدول کېږي 
یا هغې نغدي جزاء د تنفیذ په منظور چې احیانًا به تـورن پـه هغـې محکـومیږي،     

 ( 3تخصیصیږي.)
د افغانستان قانون جوړونکي د کفالت  اندازې ټاکلو لپاره کوم ځانګړی چوکاټ نه 
رن دی وضع کړی، چې په کومه اندازه کفالت دې واخېستل شي او یا دې پکې د تو

اقتصادي حالت ته پاملرنه وشي او کنه، په ټولو حاالتو کې یې د محکمې رئيس تـه  
واک ورکړی چې د بالمال کفالت اندازه وټاکي، البته په یو شرط او هغه دا چـې د  

                                                
 .۴۵۸الذهني، ادوار غالي، االجراآت الجنائية، ص  -1
 .۹۲صالش نائل عبدالرحمن، التوقیف المؤقت والرقابة القضائية، ص  -2
 ماده. ۱۰۷ون، د افغانستان د جزائي اجراآتو قان -3
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بالمال کفالت اندازه په هیڅ  صورت د وارد شوي زیان له حجم څخـه کمېـدای   
 (1نشي.)

ر او تعدیل راوسـتل  یپکې د ضرورت له مخې تغید بالمال کفالت د اندازې ټاکل او 
 (2په ټولو حاالتو کې د اړوندې محکمې صالحیت دی.)

د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون بیا وايي که څوک د کفالت بالمال د ورکـړې  
توان ونه لري د هغې په اړه څارنوالۍ او محکمه د هغه څخه د احضار ضمانت اخلي 

 دبیرونه هم نیولی شي چې دغه تدبیرونه په الندې ډول دی :  او په اړه يې احتیاطي ت
که چېرې د محکمې یا څارنوالۍ په وړاندې ثابته شي چې تورن د بالمال کفالت پـه  
ورکړه قادر نه دی، له هغه څخه د احضار ضمانت اخېستل کېږي، که چېرې ضامن 

توګه ومنـل   د اعتبار او باور وړ شخص نه وي په هغه شرط کوالی شي د ضامن په
شي چې ژمنه وکړي  تر کفالت الندې شخص په احضار د نه توانېدو پـه صـورت   
کې، د دې قانون په یوسلو شپږمه ماده کې درج شوې د مالي ضمانت مطلوبه وجـه  

 ورکوي.
 څارنوال یا محکمه پدې صورت کې الندې احتیاطي تدبیرونه هم نیوالی شي :  

 ــ په ټاکلي ځای کې مېشتېدل.۱
پولیسو دفتر، څارنوالۍ یا محکمې ته له احوالو سره سم په ټاکلو وختونـو   ــ د۲

 کې حاضریدل.

                                                
 فقره. ۳ماده  ۱۰۶مخکنۍ مرجع،  -1
 .۲۱۱العوجي مصطفی، دروس في أصول المحاکمات الجزائية، ص  -2
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 ــ پولیسو ته د ټاکل شوي ځای د ترک )پرېښودلو( او مودې خبر ورکول.۳
د پورته تدبیرونو سربېره په هغه صورت کې چې د مظنون یا تورن د تېښتې  د وېرې 

الی شي، له هیواد څخه دهغه د ممنـو   په اړه مؤجه داليل شتون ولري، محکمه کو
 (1الخروج والي قرار صادر کړي.)

 پنځم : د کفالت د شرطونو ماهيت 
د کفالت سند، د صحت لپاره د ځینو شرطونو شتون اړین دی که چېرتـه ددغـې   
شرطونو څخه یو هم نه وي، واکمنه اداره نشي کوالی چې  په کفالت باندې حکـم  

 ندې توګه دي :  وکړي، چې دغه شرطونه په ال
ــ د تورن او یا د هغې قانوني استازي له لورې باید واکمنې ادارې ته د کفالـت   ۱

 (2د ورکړې غوښتنلیک وړاندې شي.)
ــ تورن به ژمنه کوي چې کله هم ترې د حضور غوښتنه وشي ځان به حاضروي ۲

 او که پرضد یې پرېکړه وشي د پلي کېدو مخنیوی به یې نه کوي.
ه تورن مقیم نه وي، د خپلې استوګنې لپاره به د محکمـې اړونـدې   ــ که چېرت۳

 حوزه کې ځای ټاکي.
البته د ځای ټاکل د ځانګړو شکلیاتو تابع نه دی، ممکن د څارنوالۍ او محکمې پـه  
محضر او یا په جال وثیقه کې درج شي، محکمه فقط تورن څخه غواړي چې د جرم 

 لپاره وټاکي. د پېښېدو ځای نه پرته بل ځای د استوګنې
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د ځای د ټاکلو نه موخه دا ده چې  تورن د هغه په اړه د اعالناتو، د حضور غوښتنې 
څخه خبر او د حکم د تنفیذ لپاره آسانتیا را منځته شي او تورن تل په یو ټاکل شوي 
ځای کې استوګنه ولري چې له همدې ځایه یې پته مالومه او اعالن کول ورته پکـې  

 (1صحت ولري.)
تورن به داسې شخص نه وي چې تښتېدلی وي او په اړه یې غیابي قرار صادر ــ ۴

شوی او له دې وروسته ونیول شي، ځکه د داسې تورن خوشې کول په کفالت سره 
 جواز نه لري.  

ــ د کفالت غوښتنې ناستې )جلسې( ته باید څارنوال، تورن یا د تورن قـانوني  ۵
 استازی حاضر شي.

ه سند کې د تورن او د هغه د کفیالنو د ګوتو نښې اخېستل د دې سربېره د کفالت پ
 کېږي او کفیالن به خپل کفالت باقي ساتي او باطلوي به يې نه.

او هغه وخت بري الذمه ګڼل کيږي چې کفالت کړای شوی شخص تسلیم او یـا د  
 (2کفالت د موضو  پور اداء کړي.)

 څلورم مطلب : د خوشې کولو واکمنه اداره
له څو توپیر لرونکو پړاوونو، لکه د پولیسو له لورې د مظنـون نیولـو    جزائي دعوی

او، د څارنوالۍ له لورې د مظنون او تورن څخه د څېړنې پړاو او د محکمـې لـه   ړپ
لورې د محاکمې د بهیر پړاو څخه تېریږي، څرنګه چې د نيونې او توقيف ورکولـو  

                                                
 .۴۴۰ المر صفاوي، حسن صاد ، المرصفاوي في اصول االجراآت الجنائية،ص -1
 ماده.۱۶۸۶د افغانستان مدني قانون،  -2
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ه ورته توګه د تورن د خوشـې  واکمنې ادارې د یو پړاو نه بل پړاو ته توپیر کوي، پ
کولو واکمنې ادارې په هر پړاو کې یو له بله سره توپیر لري، چې په النـدې توګـه   

 پرې رڼا اچوم :  
 لومړی : د څارنوالۍ له لورې خوشې کول
( ساعتونو کې باید اړوندې څـارنوالۍ  ۲۴کله چې پولیس مظنون ونیسي په لومړیو )

 (1ر ورکړي.)ته د قانون د الر ښوونو سره سم خب
( ساعتونو په موده کې د قانون له مخـې بایـد مظنـون د    ۷۲او زیات نه زیات د )

اجراآتو د محضر پاڼو، سندونو او را ټولو شوو داليلو سره یوځای رسـمًا اړونـدې   
 (2څارنوالۍ ته د څیړنې په موخه و سپاري.)

رنواـل تـه   په همدې نقطه کې کله چې پولیس مظنون څارنوالۍ ته سپاري قانون څا
واک ورکوي چې احوالو ته پر کتنه مظنون خوشې او یا يې د توقيف امـر صـادر   

 کړي، چې په دې اړه قانون جوړونکی داسې وايي : 
څارنوال د دې قانون په اووه اتیایمه ماده کې ددرج شوي محضر له ترالسـه کولـو   

 وروسته په الندې توګه اجرءآت کوي : 
انون کې ددرج شوو حکمونو مطابق دمظنـون  ــ په هغه صورت کې چې پدې ق۱

توقيف اړین نه وي، فورًا له احوالو سره سم د هغه د خوشې کېدو امـر د بالماـل   
 کفالت په قید یا پرته له هغې څخه صادروي.

                                                
 فقره. ۳ماده  ۸۰د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -1
 ماده. ۸۷مخکنۍ مرجع،  -2
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ــ په هغه صورت کې څارنوال، د مظنون توقيف د تحقیق د بشپړولو لپاره الزم ۲
ف امر د دې قانون د حکمونو په حدودو کې وبولي، له احوالو سره سم د هغه د توقي

 صادروي.
ــ په هغه صورت کې چې اړوند اجرءآت، د تورن متناو  حضور ایجا  کړي ۳

او تورن د توقيف وړ نه وي، څارنوال کوالی شي، په احتیاطي تدبیرونو، د پولیسـو  
ـ  ار دفتر ته پرحاضرۍ، له ښار یا اړوندې ناحيې څخه له وتلو څخه منع او یا د احض

 (1په ضمانت هغه مکلف کړي.)
د پورته مادې د الرښوونو سره سم څارنوال واک لري چې په یاد حالت کې مظنون 
خوشې کړي، خو پوښتنه دا ده چې کله د محکمې نه د توقيف تمدید واخلي آیا بیـا  

 هم څارنوالۍ واک لري چې تورن خوشې کړي او کنه ؟
نځ د النجې او بحث وړ ده ځکـه پـه   چې همدغه نقطه د څارنوالۍ او محکمې تر م

 عملي ډګر کې تل په همدې موضو  د څارنوالۍ او محکمې ترمنځ اختال   وي.
د دې موضو  د ال روښانتیا لپاره درې نقطې چې دوه یې اتفاقي او یوه یې اختالفـي  

 ده په الندې توګه ترې یادونه کوو : 
وړښت له مخې د څېړنې بهیـر  لومړۍ اتفاقي نقطه : د افغانستان د جزائي کړنو د ج
( ورځو پورې او د جنایت په ۷کې څارنوال واک لري چې د جنحې په جرم کې تر )

 (2( ورځو پورې د مظنون د توقيف امر صادر کړي.)۱۵جرم کې تر )
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د پورته مودو په بهیر کې څارنوال واک لري چې مظنون خوشې او یا يـې د زیـاتې   
 (1ې څخه وغواړي.)مودې د توقيف تمدید د اړوندې محکم

هغه موده کې چې څارنوال د توقيف واک لري، د عقل او منطق  غوښتنه دا ده چې   
 د خوشې کولو واک یې هم باید ولري.

په همدې بنسټ څارنوالۍ ته واک ورکړل شوی چې پداسې حاالتو کې کوالی شي 
 ( 2مظنون یا تورن په بالمال کفالت سره او یا پرته له هغې څخه خوشې کړي.)

دويمه اتفاقي نقطه : کله چې دوسیه محکمې ته ورسیږي، د توقيف النـدې تـورن   
برخلیک ټاکل د اړوندې محکمې په غاړه دی، چې تورن خوشې کوي او که پـه اړه  
یې د توقيف قرار صادروي، ځکه چې د قضیې د څېړنې لپاره محاکم په الندې توګه 

  : هیر کې صادر کړي.کوالی شي د تورن د توقيف قرار په محاکماتي ب
 ( ورځو پورې.۳۰ــ په ابتدائیه محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۱ 
( ورځـو  ۳۰ــ د استینا  په محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کـې تـر )  ۲

 پورې.
 ( ورځو پورې.۶۰ــ په ستره محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۳

بتدائیه، استینا ، او ستره محکمه( کې د توقيف موده د محاکمې په ټولو پړاوونو ) ا
 (3( ورځو څخه زیاتېدای نشي.)۱۲۰له )

                                                
 فقره. ۳ماده  ۱۰۰مخکنۍ مرجع،  -1
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په یادو مودو کې لکه څرنګه چې د تورن د توقيف واک د یادو محکمو سره دی، د 
عقل او منطق پر بنسټ یې د خوشې کولو واک هم یاد محاکم لري، چې په بالماـل  

 (1خوشې کړي.)کفالت سره او یا پرته له هغې یې 
دريمه اختالفي نقطه : دا هغه نقطه او حالت دی چې کله څارنوالۍ مظنون تـه پـه   

( ورځې توقيف ورکړي، خو څېړنه یـې  ۱۵( ورځې او په جنایت کې )۷جنحه کې )
بشپړه نه شي او د مظنون د توقيف د غځونې غوښتنلیک اړوندې محکمې ته وړاندې 

ړي، البته په هیڅ وجه د توقيف د مودې تمدید د او د توقيف د تمدید قرار تر السه ک
( ۲۰ابتدائیه محکمې لخوا د څېړنې بهیر کې مجموعًا د جنحې په جرم کـې لـه )  

 (2( ورځو څخه زیات نشي صادریدای.)۶۰ورځو او د جنایت په جرم کې له )
اوس پوښتنه دا ده چې آیا ددغې مظنون او تورن چې د څیړنې بهیر کې د څـارنوالۍ  

ی او د توقيف د تمدید قرار يې اړوندې محکمې صادر کړی، د خوشې کولو سره د
واک یې څارنوالۍ لري چې دوسیه ورسره ده او که محکمه یې لري چې د توقيـف  

 تمدید يې ورکړی؟
که چېرته دېته وګورو چې مظنون او تورن د څارنوالۍ سره د څیړنې النـدې دی، د  

او که چېرته دېته وګورو چې د توقيـف  خوشې کولو واک يې باید څارنوالۍ ولري 
قرار یې محکمې  صادر کړی، د خوشې کولو واک یې هم باید محکمه ولـري نـه   
څارنوالۍ، چې همدغه د څارنوالۍ او محکمې تر منځ په عملي ډګر کې د النجې او 

                                                
 ماده. ۱۰۵خکنۍ مرجع، م -1
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اختال  نقطه ده، څارنوالۍ ادعا کوي چې د مظنون او تورن د خوشې کولـو واک  
ن او تورن ما سره د څېړنې الندې دی او دوسیه ال محکمې ته نه زما دی ځکه مظنو

ده سپارل شوې چې د تورن برخلیک ټاکل د محکمې په غاړه وي او په دې اړوند د 
 افغانستان د جزائي اجراآتو په قانون استناد کوي چې یاد قانون داسې وايي : 

احـالې وروسـته د   تر توقيف الندې، د تورن برخلیک ټاکل، محکمې ته د قضيي له 
محکمې په غاړه او کوال ی شي د قضائي څیړنې په پړاوونو کې په الندې ترتیب سره  

 د تورن د توقيف قرار صادر کړي : 
 ( ورځو پورې.۳۰ــ په ابتدائیه محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۱
 ( ورځـو ۳۰ــ د استینا  په محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کـې تـر )  ۲

 پورې.
 ( ورځو پورې.۶۰ــ په ستره محکمه کې د قضیې د څېړنې په بهیر کې تر )۳

د محاکمې په ټولو پړاوونو ) ابتدائیه، استینا ، او ستره محکمه( کې د توقيف موده 
 (1( ورځو څخه زیاتېدای نشي.)۱۲۰له )

مـتن د  د پورته مادې په استناد څارنوالۍ وايي د مظنون او تورن برخلیک ټاکل د یاد 
مخالف مفهوم له مخې چې ال یې دوسیه محکمې ته نه ده احاله شوی د څارنوالۍ په 

 واک کې دی.
ولې محکمه بیا وايي د هغې مظنون او تورن د خوشې کولو صالحیت چې د محکمې 
له لورې یې د توقيف غځونې قرار صادر شوی وي د محکمې واک او صالحیت دی 
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ل او منطق غوښتنې سره سم چې کله یې د توقيـف  نه د څارنوالۍ، د یوې خوا  د عق
صالحیت څارنوالۍ نه لري، نو د خوشې کولو صالحیت یې هم نه لري، د بلې خوانه 
محکمه د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون باندې استناد کوې چې دا رنګه صراحت 

 لري : 
جرائي دعـوی  که چېرته د تورن پر خال  د اثبات داليل موجود نه وي، څارنوال د 

د اقامې د نه لزوم قرار صادروي او په هغه صورت کې چې تورن په بله قضیه کې تر 
توقيف الندې نه وي، خوشې کېږي، په هغه صورت کې چـې د تـورن توقيـف د    
محکمې په تجویز صورت موندلی وي، موضو  اړوندې محکمې ته رپوټ ورکـول  

 (1ي.)یږک
دي، په هغې صورت کـې چـې د تـورن     په پورته ماده کې په صراحت سره راغلي

توقيف د محکمې په تجویز صورت نیولی وي، د خوشې کولو موضو  یې اړونـدې  
 محکمې ته رپوټ ورکول کیږی.

محکمه استدالی کوي چې دلته د رپوټ نه موخه او هد  دادی چې څارنوالۍ نشي 
ـ  ورن کوالی یاد تورن خوشې کړي، بلکې د رپوټ په ورکولو سره د محکمې نه د ت

د خوشې کولو اجازه غوښتل دي، نو مالومه ده چې د داسې تورن خوشـې کـول د   
 محکمې واک دی، نه د څارنوالۍ.

دا چې د څارنوال ادعا او استدالل مو ولوست او د محکمې هم، خو پوښتنه ال پـر  
 ځای ده چې د دې ستونزې د حل الره څه ده ؟
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اد کوي، د رپوټ کلمه نده تشریش زما په آند په یاده ماده کې چې محکمه پرې استن
شوې، چې د رپوټ نه موخه څه ده او باید په څه ډول وي، داسې ښـکاري چـې د   
افغانستان قانون جوړونکي د پېسټ کاپي نه ګټه پورته کړې او بل کوم ځای څخـه  
یې دا کلمه راوړې ده، چې ډیری ستونزې زموږ په قانون کې د همدې چارې څخـه  

جوړونکی د قانون جوړونې درست معیارونه په پام کې نه نیسې پیدا دي، ځکه قانون 
او یا ترې اګاهي نه لري، پکار دا وه چې د رپوټ کلمه ګونګه او مجهولـه نـه وه   
راوړل شوې، بلکې پوره تشریش شوې وه، په هر حال اوس ستونزه ترې زیږېدلې ده، 

سمه تشریش شـي   زما وړاندیز دادی، چې یاده ماده دې تعدیل او د رپوټ کلمه دې
او د څارنوالۍ او محکمې واک دې د داسې تورن په اړه واضش شي، چـې کومـه   

 اداره یې د خوشې کولو واک لري.
دم ګړی د حل الره دا ده چې کله هم څارنوالۍ د داسې تورن په خوشې کولو الس 
پورې کوي، چې دمحکمې له لورې یې د توقيف قرار صـادر شـوی وي، بایـد د    

توقيف د لغوې غوښتنه وکړي، کله چې یې د توقيف د لغوې امر تر  محکمې څخه د
السه کړ بیا دې تورن خوشې کړي، دیوې لورې به ستونزه حل او د بلې لورې بـه د  

 محکمې غوښتنه و منل شي.
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د مصر د جنائي اجراآتو قانون څارنوالۍ ته اجازه ورکـوي، کلـه چـې موضـو      
ی شي تورن د کفالت په ورکړه او یـا  ځانګړې محکمې ته نه وي احاله شوې، کوال

 (1پرته له هغې څخه خوشې کړي.)
د لبنان او سوريې په قانون کې د هغې تورن د خوشې کولو واک چې تـر توقيـف   
الندې وي، یواځې د څیړنې قاضي سره دی او بل څوک واک نه لري چې په خوشې 

 (2کولو یې الس پورې کړي.)
غې تورن د خوشې کولو واک چې تـر توقيـف   په ورته توګه په فرانسه کې هم د ه

الندې وي د آزادۍ او سلب آزادۍ د قاضي سره دی او بل څوک دغـه واک نـه   
 (3لري.)

 دويم : د لومړنۍ محکمې له لورې خوشې کول
وړاندې مو ولوستل کله چې پولیس مظنون ونیسي د قانون د حکمونو او الرښـوونو  

په موخه سپاري او څارنوالۍ هم د څېړنې سره سم یې اړوندې څارنوالۍ ته د څېړنې 
بهیر د بشپړیدو وروسته د پېښې پاڼې اړوندې واکمنې محکمې ته د شرعي او قانوني 
پرېکړې په موخه سپاري، په همدې نقطه کې کله چې دوسیه محکمې ته ورسـیده او  
تورن تر توقيف الندې وي، د تورن برخلیک ټاکل د محکمې پر غـاړه دی، چـې   

                                                
قانـــــون اججـراءات     .۱۳۸طنطاوي، ابراهیم حامد، الحبس االحتیاطي، ص  -1

 .۲۰۴الجنائية المصري، ماده 
 .۲۱۴ص جوخدار، حسن، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائية،  -2
 .۱فقره  ۱۳۷آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -3
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یې او که د توقيف قرار یې صادروي، چې په دې اړه لومړنۍ محکمـه  خوشې کوي 
 ( 1( ورځې تورن ته د توقيف ورکولو واک لري.)۳۹)

په ورته توګه واک لري چې د لڼد مهال لپاره په خپله او یا د تورن پـه غوښـتنه، د   
 (2کفالت په ورکړه او یا پرته له هغې د تورن د خوشې کولو امر صادر کړي.)

د څېړنې قاضې واک لري چې د توقيف د جواز الملونو ته پر کتنه د تورن مصر کې 
( ۴۵د توقيف امر صادر کړي، په ورته توګه د څارنوال په غوښتنه کوالی شـي د ) 

 (3ورځو لپاره په درې پړاوونو کې، د تورن د توقيف امر ورکړي.)
چې تورن تـر  که چېرته په یاده موده کې څېړنه بشپړه نه شي او ال هم ضرورت وي 

توقيف الندې وساتل شي، یاد قاضي د جنحې دوسیه د جنحې محکمې او د جنایـت  
دوسیه د جنایت محکمې ته احاله کوي، چې د جنحې محکمه د څارنوال او تورن له 

( ورځو پـورې پـه درې   ۴۵ویناوو اورېدلو څخه وروسته کوالی شي، تورن ته د )
خوشې کولو په کفالت سره یا پرته لـه   پړاوونو کې توقيف ورکړي او یا د تورن په

 (4کفالته امر صادر کړي.)
په ټولو حاالتو کې د څیړنې قاضي چې کله د یو چا پر توقيف امر کـړې وي، واک  
لري چې د لنډ مهال لپاره د هغه  په خوشې کولو پدې شرط الس پورې کړي، چـې  

                                                
 ماده. ۱۰۱د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -1
 ماده. ۱۰۵مخکنۍ مرجع،  -2
 .۱۴۲او  ۱۳۴قانــــون اججراءات الجنائية المصري، ماده  -3
 .۱۴۳مخکنۍ مرجع ماده  -4
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تنفیذ څخه ولو تورن ژمنه وکړي چې کله ترې غوښتنه وشي حاضریږي او د حکم له 
 که د هغه په ضرر هم وي تېښته نه کوي.

البته که چېرته د توقيف امر د جنحې محکمې له لورې صادر شوی وي، بیـا یـې د   
 (1خوشې کولو واک هم د جنحې محکمې په الس کې دی.)

په ټوله کې کله چې تورن کومې محکمې ته احاله شي د برخلیک ټاکل يې د هماغې 
چې خوشې کوي يې او که تر توقيف الندې یې نیسي، خو د  محکمې پورې اړه لري

جنایاتو محکمې ته چې کله دوسیه احاله شي پرته له هماغې ناسـتې څخـه یـې د    
 ( 2برخلیک ټاکل د جنحې محکمې پورې اړه لري.)

په فرانسه کې په ټولو حاالتو او پړاوونو کې د یو چا د توقيف او خوشې کولو واک 
ب آزادۍ له قاضي سـره دی او پـه همـدې تـړاو ورتـه      یواځې د آزادۍ او سل

 (3غوښتنلیکونه وړاندې کېږي.)
 دريم : د اختصاصي محکمې له لورې خوشې کول

عامه قاعده او اصل دادی چې کله تورن کومې محکمې ته احاله شـو د برخلیـک   
 (4ټاکل يې د توقيف او خوشې کولو په هکله د هماغې محکمې پورې اړه لري.)

                                                
 .۱۴۴مخکنۍ مرجع ماده  -1
 .۱۵۱ۍ مرجع ماده مخکن -2
 .۱فقره  ۱۳۷آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -3
ماده. قانــــون اججراءات الجنائيـة   ۱۰۱د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -4

 .۱۵۱المصري، ماده 
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عدې الندې اختصاصي محکمې هم قرار لري او واک ورکړل شوی چې د همدې قا
کله تورن ورته احاله شي، چې خوشې کوي یې او که  په اړه يـې د توقيـف قـرار    

( مادې د حکم له مخـې د  ۵۴د ) نصادروي، په دې لړ کې د افغانستان اساسي قانو
ې شتون لـري  افغانستان په ډیری والیتونو کې د کوچنیانو لومړنۍ اختصاصي محکم

( مادو کې  په ۶۶( څپرکو او )۸او د کوچنیانو سرغړونو ته د رسیدګۍ قانون چې )
( ۱۹/۱۲/۱۳۸۳( نېټه د وزیرانو شوری له لورې تصویب او په )۲۶/۱۱/۱۳۸۳)

 نېټه توشیش شوی، پر بنسټ خپلې کړنې پرمخ وړي.
ره د مالي یاد قانون څارنوال او قاضي ته واک ورکوي چې طفل د ضمانت په قید س
 تضمین پرته خوشې کړي خو دا چې د طفل حالت د توقيف غوښتنه وکړي.

د طفل قانوني ممثل هم کوالی شي چې د طفل د خوشې کولو غوښتنه وکړي، کـه  
چېرته محکمه د طفل زیات توقيفیدل الزم ونه بولي کوالی شي له ضمانت څخه پرته 

 (1د طفل د ایله کولو حکم صادر کړي.)
ګه په ډیری والیتونو کې د بهرنې او کورني امنیت پر ضد دیوانونـه او د  په ورته تو

اداري فساد پرضد د مبارزې اختصاصي محکمې او دیوانونه شـتون لـري، چـې د    
 توقيف په اړه د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون تابع دي.

                                                
هـ ش، پرله پسـې  ۱۳۸۴د افغانستان د اطفالو سرغړونو ته د رسیدګۍ قانون، چاپ  -1

 فقره. ۴او  ۳ماده  ۱۱، (۸۴۶ګڼه )
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په مصر کې هم د جرمونو د تصنیف او ډولونو په پام کې نیولـو سـره اختصاصـي    
محکمې شتون لري، چې هماغه محکمې واک لري چې کله تورن ورته احاله شـي  

 (1چې د برخلیک ټاکلو په اړه یې تصمیم ونیسي.)
البته فرانسه کې په ټولو حاالتو او پړاوونو کې د یو چا د توقيف او خوشـې کولـو   
واک یواځې د آزادۍ او سلب آزادۍ له قاضي سره دی او په همـدې تـړاو ورتـه    

 (2یکونه وړاندې کېږي.)غوښتنل
 څلورم : د خاصې محکمې له لورې خوشې کول

د افغانستان د اساسي قانون له مخې که چېرته پر جمهور رئـیس د بشـري ضـد    
جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکا  تور ولګول شي، د ولسي جرګې د ټولـو  

د شي، ولسـي  غړو د دريمې برخې په غوښتنه چې د ټولو غړو د دوو برخو لخوا تائی
جرګه د یوې میاشتې دننه لویه جرګه را غـواړي او موضـو  ځـانګړې )خـاص(     
محکمې ته چې د ولسي جرګې له درې غړو، سترې محکمې له درې غړو او مشرانو 

 (3جرګې له رئيس څخه جوړیږي، سپارل کېږي.)
په ورته توګه مصر کې هم د جمهور رئيس په اړه پورته پروسـیجر د پلـي کیـدو    

 (4)وړدی.

                                                
 .۱۵۱قانــــون اججراءات الجنائية المصري، ماده  -1
 .۱فقره  ۱۳۷آیین دادرسي کیفري فرانسه، ژباړن: عباس تدین، ماده  -2
 ماده. ۶۹د افغانستان اساسي قانون،  -3
 ماده. ۸۵د مصر اساسي قانون،  -4
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همدا راز که چېرته کوم وزیر د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یـا پـه نـورو    
 (1جرمونو تورن شي، موضو  یې ځانګړې )خاص( محکمې ته سپارل کيږي.)

که چېرته د ولسي جرګې تر دريمې برخې زیات غړي، د سترې محکمې د رئيس او 
م پر بنسټ  و غـواړي،  یا غړو محاکمه د وظیفوي جرم یا د جنایت د ارتکا  د اتها

پداسې حال کې چې د ولسي جرګې له دریوو برخو څخه د دوو برخو په اکثریـت  
تصویب شي، متهم له دندې څخه عزل او موضو  خـاص محکمـې تـه سـپارل     

 (2کيږي.)
په پورته ټولو حاالتو کې د خاص محکمې تشکیل او د محاکمې طرز العمل د قـانون  

 (3په وسیله تنظیميږي.)
دا ده چې آیا تر اوسه داسې کوم قانون شته چې د خاص محکمې تشـکیل او  پوښتنه 

 د محاکمې طرز العمل تنظیم کړی ؟
( ۲۲( څپرکـو او ) ۴هو په دې اړه د ځانګړو محکمو د تشکیل او واک قانون په )

( ګڼه کې خپور شوی د کتنـې وړ  ۱۰۳۳هـ ش کال کې په ) ۱۳۸۹مادو کې په 
 دی.

د څېړنې بهیر کې د توقيف اړتیا پیدا شي، د څېړنې د رئيس  یاد قانون وايي که چېرته
 (1په وړاندیز د توقيف اجازه د خاص محکمې څخه اخستل کيږي.)

                                                
 ماده. ۷۸د افغانستان اساسي قانون،  -1
 ماده. ۱۲۷جع، مخکنۍ مر -2
 مخکنۍ مرجع او یاده ماده. -3
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د غه قانون وايي د څېړنې موده دوه میاشتې ده او کېدای شي دغه موده د نورو دوو 
قيف د میاشتو لپاره و غځول شی، خو که په یاده موده کې څېړنه بشپړه نه شوه، د تو

بیا غځونې موضو ، د څیړنې د هیئت په وړاندیز او د خاص محکمې پـه  موافقـه   
 (2صورت نیسي.)

په مصر کې د ولسي جرګې غړي پر ضد پرته له مشهود جرم د ارتکا  حالت څخه 
ه کېږي، مګر دا چې مخکې یې د یاد مجلس له رئیس رهیڅ ډول جنائي کړنه نه ترس

ه دې اړه د کومې خاصې محکمې یادونه هم نـه  څخه اجازه اخېستل شوې وي او پ
 (3دی شوې.)

په ورته توګه یې د وزیرانو په هکله هم د خاص محکمې یادونه نه ده کړې یـواځې  
 (4دومره یې ویلي دي چې د قانون سره سم دې محاکمه شي.)

په ټوله کې د تورن د خوشې کولو او توقيفولو واکمنه محکمه هغه ده چـې دوسـیه   
 (5شوې وي.) ورته احاله

                                                                                                          
هــ ش،  ۱۳۸۹د افغانستان د ځانګړو محکمو د تشکیل او واک قانون، چاپ کال  -1

 .۷، ماده (۱۰۳۳پرله پسې ګڼه )
 .۷د افغانستان د ځانګړو محکمو د تشکیل او واک قانون، ماده  -2
 ماده. ۹۹د مصر اساسي قانون،  -3
 ماده. ۱۶۰مخکنۍ مرجع،  -4
ماده. قانــــون اججراءات الجنائيـة   ۱۰۱د افغانستان د جزائي اجراآتو قانون،  -5

 .۱۵۱المصري، ماده 
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البته په مصر کې د خوشې کولو واکمنه اداره د څېړنې اداره ده هغه کـه څارنواـل   
وی او که قاضي، د بېلګې په توګه کله چې څارنوال تورن ته څلور ورځې توقيـف  
ورکړي، په همدې موده کې کوالی شي چې تورن پر کفالت یا پرته له کفالته خوشې 

 (1کړي.)
ړي چې تورن د څلورو ورځو څخه زیات په توقيـف کـې   که چېرته څارنوال وغوا

وساتي د یادو ورځو له تېریدو وړاندې باید د څېړنې قاضي ته د توقيف غځـونې پـه   
( ورځو پورې ۴۵موخه خپل غوښتنلیک وړاندې کړي، یاد قاضي واک لري چې تر )

 (2په درې پړاوونو کې ورته توقيف ورکړي.)
واک لري چې تورن په خپله او یـا د هغـه پـه     او په یاده موده کې د څېړنې قاضي

 (3غوښتنه خوشې کړي.)
که بیا هم په پورته موده کې څېړنه بشپړه نه شوه د پېښې پاڼې د جنحې په محکمـه  
کې د مشورې خونې ته ورکول کېږي، چې یاده  خونه واک لري چې تورن خوشـې  

 (4ړي.)( ورځو پورې په درې پړاوونو کې توقيف ورک۴۵او یا ورته تر )
د جنحې محکمې د مشورې خونه پرته له هغې مجلس نه چې د پېښې پاڼې د جنایاتو 
محکمې ته احاله کېږي، واک لري چې تورن خوشې کړي او هم په هغې حالت کې 

                                                
 .۲۰۴قانــــون اججراءات الجنائية المصري، ماده  -1
 .۲۰۲مخکنۍ مرجع ماده  -2
 .۱۴۴مخکنۍ مرجع ماده  -3
 .۱۴۳او  ۲۰۲مخکنۍ مرجع ماده  -4
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د تورن د خوشې کولو واک لري چې ځانګړې محکمې ته دوسـیه نـه وي احالـه    
 (1شوې.)

ې خونه یې قانونًا په  احتیاطي توګـه  د پورته حاالتو څخه داسې ښکاري چې د مشور
د تورنانو د خوشې کولو د غوښتنو د بررسی لپاره په پام کې نیولې او دغې خونې ته 
یې واک ورکړی تر څو چې واکمنه محکمه نه وي مالومه، کوالی شي د تورن پـه  

 (2خوشې کولو الس پورې کړي.)
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
 .۱۵۱مخکنۍ مرجع ماده  -1
 .۱۴۳وي، ابراهیم حامد، الحبس االحتیاطي، ص طنطا -2
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 قضاوتمل انیسه رسولی  

 گذشتهپیوست به                                                                                   
 

  جاگزین های مجازات حجزجاگزین های مجازات حجز
 

 تعلیق مشروط مجازات  :  -گفتار پنجم  
تنفیذی و تعلیقی امریست مسلم و پذیرفتـه   اجرای احکام محاکم بصورت          

شده در تمامی قوانین ملی و بین المللی  بحث  حجزتعلیقی از بهترین تصویر هـای  
ممکنه برای اجرای حکم به شمار میرود و این امر یکی از روش های مناسب تنبیهی 
برای مجرمین میباشد. این موضو  در خصوص اطفال نیز قابل تعمیـل مـی باشـد     

مـیالدی در ایالـت    1870ده تعلیق مشروط مجازات برای بار اول در سـال  قاع
بوستون ایاالت متحده آمریکا درمورد مجرمین نوجوان تحت عنوان" آزمایشی" مورد 
تطبیق قرار داده شد ، که بعد ها به عنوان یک قاعده  یی در آمد که به سایر کشـور  

به عنوان یـک قاعـده مسـتقل     ها گسترش یافت .چنانچه در افغانستان این قاعده
  تسجیل گردید 1355جزا درسال  درقانون
کشور های مختلف جهان که قاعده تعلیق را در قوانین جزائی خود گنجانیـده         

 اند ، معموال از دو طریق استفاده بعمل می آورند که عبارت اند :
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بق به آن دوسیه تعلیق اجرای حکم که در قانون جزای ما نیز ذکر شده که مطا      
متهم مورد رسیدگی قرار گرفته و محکمه با در نظرداشت کمیت و کیفیـت جـرم   

 مرتکبه در رابطه به متهم حکم  حجز تعلیقی صادر می نماید.
تعلیق اجرای محکومیت عبارت از تعلیقی است . که محکومیت معلق قـرار          

د نظر را مـورد رسـیدگی   بدون آنکه قضیه مور  داده میشود طبق این روش محکمه
شخصیت ووضعیت ، موصو  را محکـوم    ، احوال قرار دهد و با در نظر داشت 

نساخته با وجود آن که دالیل الزام مسؤلیت و الزامیت علیه مجـرم وجـود دارد و   
بلکه خـود   متهم قابل مجازات است ، محکمه موصو  را محکوم علیه قرار نداده 

قانونی را مراعات نکـرده و    الزمه اه متهم شرایط محکومیت را معلق میسازد. هرگ
 )قبلـی و بعـدی(    صورت هر دو اتهام  در آینده مرتکب جرم دیگر شود و در آن 

 میگردد .  جزاء به  و محکوم  میشود   یکجا مورد رسیدگی قرار داده
 قانون جزای افغانستان صر  تعلیق اجرای مجازات را قبول نموده نه تعلیق          
دار بنا به گزارشات مددکار اجتماعی و  قاضی اطفال یا مقام صاحیتت را  محکومی

 ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ می کند . یا مراقبین و تغییر و تحول وضع طفل
 مراحل روش آزادی با مراقبت :  -اول  

روش آزادی با مراقبت در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق دستور قاضی اطفال و       
دار و یا در مرحله محاکمه طبق رای محکمه و  حکمه اطفال و یا مقام صالحیتیا م

 .  یا مقام صالحیتدار به مورد اجرا گذارده میشود
 مرحله تحقیقات مقدماتی : -الف 
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قت در محیط خانواده گی نگهـداری میشـود ،   ؤدراین مرحله طفل بطور م         
سـیه شناسـائی شخصـیت    ی و تکمیـل دو تاپس از تحقیق و پـهوهش اجتمـاع  

ابسروسیون( محکمه یا مقام صالحیتدار، حکم روشنی منطبق با شخصیت طفـل را  )
 صادر نماید .

 : اجرای روش آزادی با مراقبت آزمایشی  -  
محکمه یا مقام صالحیتدار طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او می سـپارد.       

اعمال و وضع محیط خـانواده را بـه    مددکار اجتماعی یا مساعد حقوقی ، رفتار و
صادر کننده دستور اجرای روش آزادی با مراقبت گزارش میدهد و در ضمن با  مقام

مال طفـل  ـتماس مداوم با طفل ، اورا هدایت و یاری می نماید. هرگاه رفتار و اع
رضایت بخش باشد و در مدت دوره آزمایشی حادثه ای پیش نیاید محکمه و یا مقام 

ار با  صدور حکم ، به اجرای روش خاتمه می دهد. در صورت تخلف و یا صالحیتد
 بروز حالت خطر ناک، رأی به اجرای سایر روشها را صادر می کند.

 مزایا و مشکالت روش آزادی با مراقبت :  -دوم 
مزایا و اشکاالت روش آزادی با مراقبت در دو بخش تحت مطالعـه و بررسـی      

 قرارداده میشود .
 مزایای اجرای روش آزادی با مراقبت بدین قرار است :  -الف 
طفل در محیط زندگی عادی تحت حمایت و هدایت و مراقبت قرار میگیـرد.       

هرگاه طفل به والدین یا سرپرست قانونی خود انس والفت داشته باشد اجرای روش 
کند. وقتی آزادی با مراقبت از بروز ناراحتی های روانی و اثرات آن جلو گیری می 
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دستور دور نگهداشتن طفل از محیط خانواده داده می شود و او با تصـور اینکـه   
محکمه یا مقام صالحیتدار تحت تأثیر افکار و عقاید افراد خانواده قرار گرفته است. 
محاکمه را بی رحمانه و غیر عادالنه تلقی نموده ، به مقامـات مـذکور اعتمـادی    

یش و هدایت و راهنمائی های مددکاران اجتماعی و یا ندارد. سلب اعتماد نتایج نصا
 مراقبین را خنثی می سازد

داری طفل در محیط بسـته  اجرای روش آزادی با مراقبت از اثرات سوء نگه        
الی که مراکز اصالح و تربیت اطفال( پیشگیری می نماید. به تجربه ثابت شده اطف)

 از میشـوند  نگهـداری (مانی در یا یتربیت –اصالحی مدت مدیدی در محیط بسته )
 محیط به اینکه یا و.  گردند می رپرخاشگ و متمرد شده بیزار و خسته مذکور محیط
ماعی رفتار عادی ندارند ، که در اجـرای روش  اجت زندگی در و کرده عادت بسته

 سآزادی با مراقبت دولت متحمل مخارج زیاد نمی شود .
 مراقبت :اشکاالت اجرای روش آزادی با   -  

هر روش و راهکار برای اصالح و تربیت هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی        
که میتوان با استفاده مناسب از آن بعد  یا جنبه منفی آن را در حداقل امکان رساند ، 
اشکاالت اجرای روش آزادی با مراقبت نیز از چنین حالتی برخوردارد است . کـه  

 را اینگونه بر جسته نما ییم :میتوانیم بعد منفی آن 
حمایت و هدایت طفل در محیط آزاد کار آسان نیست  زیرااصالح و تربیـت    - 1

 او در محیطی که سبب ارتکا  جرم شده امکان پذیر نمی باشد .
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تحت تاثیر اطرافیان خود، نصایش و راهنمائی های مددکاران حرفه ای و  طفل  - 2
لنتیجه اجرای روش در اصالح و بهبود رفتار و اعماـل  یا مراقبین را نمی پذیرد و باا

 او مؤثر نخواهد بود .
مراقبت طفل در محیط آزاد مخصوصًا در شهر های بزرگ بسیار مشـکل و    - 3

 . احتمال تکرار جرم بیشتر است
  : محکمه قبلی حکم تعدیل –گفتار هشتم 

اطفال نو  دیگـر از  طبق صراحت ماده پنجاهم قانون رسیده گی به تخلفات         
انوا  بدیل های حجز یکی هم تعدیل حکم توسط محکمه ذیصالح میباشد کـه بـه   
اساس پیشنهاد مراکز اصالح و تربیت مبنی بر اصالح پذیری طفل و اخال  نیـک و  
سهم گیری وی در فعالیت های مثبت و همکاری با اداره مرکز در تطبیق همه اصول 

ح تقاضای تعدیل حکم مجازات تنفیذی را به بدیل و مقررات مرکز از محکمه ذیصال
های حجز می نمایند. که در نتیجه محکمه ایکه فیصله اش در مورد طفـل تحـت   

دوسـیه متـذکره را از    تقاضای رسـمی درسـال  حجز نهایی و قطعی گردیده بود،
تعـدیل   در صورتیکه واجد شـرایط   از غور و بررسی څارنوالی مربوط نموده و بعد

.  پیشنهادی څارنوالی مورد تایید محکمه قـرار گیـرد   ی تمام موضوعات یعن باشد 
 مبنی به،  جدیدی  تصمیم تعدیل نموده و به عوض آن  محکمه فیصله قبلی خود را 

 .رهایی طفل می نماید. که این هم یکنو  بدیل حجز است
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 معالجه و درمان  :  -گفتار نهم  
ن پیچیده تر از گذشته شده است . شمار طی ده هه اخیر  معضل مواد مخدر در جها

مصـر    فراوان کسانیکه در زمینه مواد مخدر کار میکنند بر این اعتقاد انـد کـه  
کنندگان را نمیتوان به زور تحت درمان قرار داد . و دلیل آنان هم اینست که افراد 

خـدر  داوطلبانه حاضر به پروسه درمان نمیشوند . همچنان عالوه بر اعتیاد به مواد م
امکان دارد که به بعضی از امراض دیگر نیز مصا  باشند که این مسًله خود تأ ثیـر  
گزار باالی تصمیم ارگانهای عدلی و قضایی میباشد زیرا  اطفال متخلف ایکه مصا  

ـ به امراض هستند و یا صحتمند نیستند . قانونًا ارگانهای عدلی و قضـایی نمیتوان  د ن
ا حکمی صادر نمایند . زیرا آنها بیمار و نیازمند تـداوی  باالی آنها تصامیم اتخاذ و ی

و در مان اند نه شایسته نگهداری در محالت سالب آزادی .بنأ ضرور است که آنها 
 مورد تداوی قرار گیرند  .

همچنان قابل ذکر است اینکه ممکن است مرتکبان اغلب با پیشنهادی روبرو         
بدین معنی که عدم پذیرش درمان به عنوان بخشی از شوند که نتوانند آنرا نپذیرند . 

 یک حکم زندان را موجب شوند .
در جاییکه درمان به عنوان یکی از شرایط تعلیق مراقبتـی پذیرفتـه میشـود و          

 و از جمله حبس یا حجز میباشد . مجازاتتخلف از آن  منجربه اعمال 
باشـد در ایـن    تعلیق مراقبتـی   اگر درمان به عنوان یکی از شرایط  همچنان       

در میعاد حجز ایشان محاسـبه   نیز تداوی و درمان  صورت مطمنًا  که مدت زمان 
 . میگردد 
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 گری ( :یصلش و سازش ) میانج -گفتار ده هم 
و   تألمات و تأثرات روحی  برای رفع  در اکثر کشور ها سازش با مجنی علیه       

دعوی  شت از تعقیب ، برای گذ مجنی علیه  جلب رضایت  معنوی  جبران لطمات 
اجرای عدالت اجتماعی ، آموزش ،لزوم حفظ حرمت و رعایت حقو  افراد بـرای  
همزیستی مسالمت آمیز ، تقویت حس مسؤلیت اطفال و جوانان ، در قوانین خـاص  

 بـه نظـر    در ابتدأ  ساده اجرای روش مذکور هر چند  اطفال پیشبینی شده است .
ی در عمل با مشکالت مواجه میگردد . تعیین ارزش معنوی هر امری در میرسد . ول

افراد متفاوت است .زیرا عده یی با توجه به آدا  و رسوم اجتمـاعی ، اعتقـادات   
شرایط تعیـین  ،مذهبی ، وضع روانی و مالی خویش به آسانی حاضر به گذشت شده 

خلق و خوی و تعصباتی  باشده را برای جبران ضرر و زیان می پذیرند . برخی دیگر 
کینه توز و انتقام جو بوده  و از روبروشدن با متخلـف و سـازش بـا او    ،که دارند

 امتنا  میورزند .
افرادیکه برای رفع اختال  ،نقش سازش دهنده را بر عهده دارند باید از بین       

اعضای سازمانهای خیریه )سازمانهای حمایت اطفال ،حمایت جوانان وغیـره ( کـه   
  و علوم اجتماعی و روانشناسی دارند ویا مددکاران اجتماعی انتخا  شوند آشنایی به

قبل از روبرو شدن مجنی علیه با متخلف بایستی یکی از افراد مـذکور بـا هـر دو    
طر    تماس گرفته ، وضعیت و انگیزه ارتکا  تخلف ووضع مالی طرفین و هد  

نماید تا حس اعتماد آنان به دستگاه از اجرای روش مذکور را به هردو طر  تفهیم 
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قضایی جلب و با رضایت خاطر سازش را بپذیرند . در ضمن ، مالقات ، طرفین از 
 توهین و تحقیر ویا بی اعتنایی خود داری نمایند .

ارنواـل ویـا در   څسازش ممکن است ، در تحقیقات مقدماتی به دستور         
جام گیرد ، هرگاه دعوی منجر به سازش شد اجراأت محاکماتی بدستور محکمه ان

 1قرار توقف دعوی جزایی صادر میگردد . 
انون رسیده گـی بـه   ( ق21قابل ذکر است اینکه طبق صراحت ماده )          

ارنوال میتواند، در صورت ارتکا  تخلف قبا حت یا جنحـه از  څتخلفات اطفال  
و سـایر مؤسسـات    اصالح و تربیـت اطفاـل   طر  طفل ، به همکاری مراکز

توصیه  را به مصالحه  و متضرر  طفل قانونی   اختصاصی خدمات اجتماعی ، ممثل
  نماید.
 .ج شرایط تعلیق مجازات را بیان نموده که) هرگاه در جرایمی که  161ماده 

 ،هزارافغانی باشد 24ای نقدی الی سال یا جز 2جزای آن حبس الی 
کوم یا احوال دیگـری کـه موجـب    محکمه نظر به اخال  ، سوابق و سن مح

ارتکا  جرم گردیده  ، متقین شود که وی دوباره مرتکب جرم نمی گردد ، مـی  
 2تواند به تعلیق تنفیذ حکم نماید.( 

                                                
1
 چـاپ ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا  ،تاج زمان، اطفال و جوانان بزهکار ، دانش  -  

 .   1374 ، سال شدر خانه
2
، شـرح و  وال محکومیـت  زتعلیق و  محمد اشر  ، رهایی مشروط ، ، رسولی   -   

 41ص  ،   1394توضیش قانون اجراات جزایی ، سال  چاپ 
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این قانون بحـث تعلیـق مشـروط     35در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ماده 
 است. مجازات و تعویق محاکمه به عنوان روش بدیل حجز در نظر گرفته شده

تعلیق را بیـان نمـوده    41و  40قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در مواد       
لفات اطفال  چنین صـراحت دارد :  قانون رسیدگی به تخ 40ماده  2است. فقره 

سال حجز بیشتر  2در صورتیکه طفل مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن از )
ز تعلیقی وی حکم نماید هرگـاه  سال کمتر باشد ، محکمه می تواند به حج 3و از 

طفل در خالل مدت تعلیق تنفیذ مرتکب جرم نگردد ، آثار حکـم از بـین رفتـه ،     
صفحه  جرمی متخلف کامألپاک و سفید گردیده و چنان پنداشته  میشود که اصـال  
حکمی در مورد وی صادر نگردیده است . الغای حکم تعلیق تنفیذ از طر  محکمه 

 1 کم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است. صادر میگردد ، که ح
هرگاه طفل قبل از ختم معیاد تعلیق به نحوی شرایط حکم تعلیـق را نقـض و          
مرتکب جرم گردد ، محکمه می تواند طفل را در طول مدت مجازات حجز  دًامجد

تعلیقی، تحت نظارت موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی غرض انجام کار هـای  
 ماید.(  خیریه معرفی ن

 
 
 

                                                
1
قـانون جـزای     1355/   7/  15( 347وزارت عدلیه ، جریده رسمی شـماره )    

 .   افعانستان 
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 انوا  تعلیق : -الف 
 تعلیق ساده :  - 

تعلیق ساده قسمت مهمی از سیستم جزایی فعلی فرانسه را تشکیل میدهـد،            
و یکی از جمله اختیارات مهمی است  ، که به منظور فردی کردن مجازات ها بـه  

ین میـزان  یسپرده شده است . اعطای تعلیق ساده ارتباط تنگاتنگی عمال با تع قاضی
 مجازات اعم از حجز و جزای نقدی دارد .

تعلیق ساده عبارت از اختیاری است که در بعضی از شرایط به قاضـی داده          
ین می کند معلق کند. که این تعلیق متخلف را از یشده که اجرای مجازاتی را که تع

ایـن  اجرای مجازات معا  میکند. در صورتی که مجرم مرتکب جرم دیگری کـه  
بنام برانهه سناتور فرانسوی ابدا   یارفا  را فسخ میکند نگردد. این اقدام را شخص

 به همین نام معرو  شد . ونمود
تعلیق ساده طوری است که صر  تطبیق حجز برای یک مدت معین بـاالی          

مجرم به تعویق انداخته می شود و دیگر هیچ نو  تدابیر امنیتی در مورد متخلـف در  
گرفته نمی شود و فقط دیده می شود که در همین مدت معـین آیـا متخلـف     نظر

 مرتکب تخلف جدید می شود یا خیر؟  
یک امتیاز است. و نیز در موقعی کـه   بلکهتعلیق ساده هرگز یک حق نیست       

ارفا  الزم به نظر برسد یک اقدام طبیعی نیست. تعلیق با توجه به شخصیت طفـل  
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ارفا  کنـد    تواندناسب به حالت و وضعیت وی  بوده و می متخلف از نظر قاضی م
 1.   نمایدو حکم تعلیق ساده را صادر 

 آثار تعلیق ساده  : -  
محکومیت با تعلیق ساده ، یک محکومیت جزایی با اجرای مشروط است . که       

در صورت اتمام مدت آزمایشی بدون حادثه کان لم یکن خواهد شـد. لـذا بایـد    
کـه   در دوسیه جزایی طفل متخلف ثبت شود این محکومیت در نشریاتی محکومیت

از طر  مقامات قضائی تسلیم میشود، البته در قسمت قضایای کال نساالن منعکس 
هیچ وجه نشر وانعکاس داده نمیشـود زیـرا    میگردد اما در مورد قضایای اطفال به

 بررسی قضایای اطفال بطور عمومی سری میباشد .
ر محکومیت دوم توأم با تعلیق باشد تعلیق اولی فسخ نمی شود قاضی حق اگ        

دارد با یک تصمیم اختصاصی بگوید که محکومیت جدید ، تعلیق قبلی رافسخ نمی 
فسخ می کند. برای اجرای فسخ تعلیق ، باید محکومیـت  را کند و یا قسمتی از آن 

ی ارتکا  شده باشـد. در  تازه ناشی از تخلفی باشد که بعداز قطعیت محکومیت اول
صورتیکه برای فسخ کامل تعلیق حکم صادر شود ، محکومیت با تمام آثار و نتـایج  
آن تایید میشود. اگر مدت تعلیق ساده بدون حادثه پایان یافت ، محکومیت حذ  و 

 معافیت ا ز اجرای حجز قطعی میشود .
 :  آزمایشی تعلیق اجرای – 2

                                                
1
برنا ، کیفر شناسی ، مترجم داکتر حسین نجفـی ابرنـدآبادی ، انتشـارات    بلوک ،  - 

 . 1372مجمع علمی فرهنگی مجد ،  تهران  چاپ اول ، سال  
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مایش طوری است ، که نه تنها تطبیق مجـازات بـاالی   نو  دوم ، تعلیق آز          
متخلف به تعویق انداخته میشود ، بلکه به منظور اصالح و تربیه مجدد و جلـوگیری  
از ارتکا  تخلفات جدید وی ، در جریان مدت تعلیق یک سلسله تدابیر امنیتی نیـز  

 در مورد وی تطبیق میگردد.
رای مجازات های حجز کوتاه مـدت  هد  عمومی تعلیق با آزمایش حذ  اج      

است، که بجای مفید بودن، غیر مثمر تشخیص گردیده است. تعلیق بـا آزمـایش   
اجازه اجتنا  از اجرای این مجازات ها را بیشتر از تعلیق ساده میداند. اگر ماننـد  
تعلیق ساده برای قاضی اختیاری است ولی به لحاظ شرایط اجرایی، ممکن است بـه  

 حکم واقع شود. فراوانی مورد
 شرایط اعطای تعلیق آزمایشی :  -اول 
شرایط تعلیق را بیان  41و  40در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در مواد        

این قانون برداشت میشود . که این نـو    41و  40وای مواد حنموده است. از ف
گی بـه  قـانون رسـید   40ماده  2در واقع تعلیق آزمایشی بوده است فقره  شرایط

تخلفات اطفال  در زمینه صراحت دارد که :  ) در صورتیکه طفل مرتکب جرمـی  
سال کمتر باشد ، محکمه  3سال حجز بیشتر و از  2شده باشد که مجازات آن از 

میتواند ، به حجز تعلیقی وی حکم نماید .هرگاه طفل در خالل مدت تعلیـق تنفیـذ   
 حکـم   چنان پنداشته  میشودکه اصأل مرتکب جرم نگردد ، آثار حکم از بین رفته ،

ردد که گیصادر نگردیده است. الغای حکم تعلیق تنفیذ از طر  محکمه یی صادر م
عـاد تعلیـق بـه    یحکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است . هرگاه طفل قبل از ختم م
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حکم تعلیق را نقض و مجدًا مرتکب جرم گردد ، محکمه می توانـد   نحوی شرایط
طفل را در طول مدت مجازات حجز تعلیق ، تحت نظارت مؤسسـات اختصاصـی   

مـدت   41ماده  1فقره .خدمات اجتماعی غرض انجام کار های خیریه معرفی نماید
 تعلیق را در مورد اطفال بیان می دارد :  

ذی را درمورد طفلیکه مرتکـب جـرم جنحـه    ) محکمه صالحیت دارد حکم تنفی
سال با قید شرط یا بـدون   3سال و در مورد جنایت الی مدت  1گردیده الی مدت 
  آن تعلیق نماید .(   

 اجرای تعلیق آزمایشی :  -دوم 
مقامیکه ریاست اجرایی آزمایش را به عهده دارد ، قاضی اجرای مجـازات           

حیت اجرای آنـرا دارد ، قاضـی محـل اقامـت     است ، که از نظر منطقه ای صال
صالحیت بررسی قضیه را داشته واجرای این تعلیق به عهده نمایندگان پروباسـیون  

 است .  
ین یپروباسیون یک کمیسیون مشتمل بر چند نفر نماینده است .که از طر  قاضی تع

 میشود. این کمیسیون تماس دایمی خود را با محکومین متخلف که بـه او سـپرده  
یا محل کار بازدید به عمل مـی آورد.    میکند. کمیسیون از محل اقامت شده حفظ 

ن را به قاضی اجرای مجازات متخلف یمتخلف رفتار محکومین و ماه گزارش  6و هر 
به نفع محکومین متخلف باشد، پیشنهاد می نمایـد و هـر   که میدهد وهر اقدامی را 

ن متخلف نیاز باشد انجام میدهد. اگر که در بهتر شدن و اصالح محکومیرا  اقدامی
  فرد متخلف به کمیسیون توجه نکرد قاضی اجرای مجازات محکـومین متخلـف ،  
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محکوم به تخلف را صادر می کند . در همین وقت است که تعلیق  دستور جلب فرد
 کـه  ،   تعلیـق مـوقعی اسـت     . و همچنین فسخ  با آزمایش فسخ می شود توام 

. عـالوه بـر آن    دنات عمومی و اختصاصی را انجام ننمایمحکومین متخلف تعهد
محکمه بخاطر رسیدگی به ارتکا  تخلف جدید توسط فرد متخلف به تعلیق میتواند 

باشد  باید جنحه  . و تخلف جدید  آزمایش را صادر نماید با  حکم فسخ تعلیق توام 
 1منجر شود .  تعلیق  بدون  محکومیت  به یک  که 
 تعلیق با آزمایش :آثار   -سوم  

اجـرای حجـز سـالب       آثار تعلیق توأم با آزمایش عبارت از معلق کردن          
آزادی محکومیت با آزمایش که مانند یک محکومیت جزائی با اجرای مشروط بـه  

  تـوام   . تعلیق میشود  آزمایش حذ   رضایت بخش دوره  با جریان  ، نظر میرسد
بهتـرین   در اصالح اطفال متخلف  بوده و باید   ق سادهبا آزمایش متنو  تر از تعلی

واگـذار    بـه خـودش   متخلف کامال  طفل   . در تعلیق ساده داشته باشد آثار را 
درتعلیـق    درحالیکـه  در خطرهای بسیارجدی واقع شـود  و ممکن است  میشود 

بیشـترین   لذا رضایت بخشی صورت میگیرد مفید و بسیار  اقدامات آزمایشی چون
 2د.باش  میا یتها را دار فیدم

                                                
1
کیفری ، دو جلدی  مترجم حسـن بادبـان ،    آیین دادرسی،  ،   استفانی ، گاستون -  

 . 1377، سال   انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی  ، چاپ اول ، تهران
2
 150،ص   1352صالحی ، جاوید  "  کیفر شناسی  "  ، تهران ، انتشارات آرش   -  
– 151   . 
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 حجز در منزل  :    -گفتار ششم  
اتخاذ تصمیم محکمه مبنی بر حجز در منزل یکی از تدابیری است .کـه در          

اکثر کشور های جهان پذیرفته شده است. این تدابیر ضمن حفظ ارتباط طفـل بـا   
 د . محدویت هایی را بر آزادی وی تحمیل میکن ،افراد خانواده وی 

این سیستم برای اولین بار در اوایل قرن بیستم در کشور هـای اسـپانیه ، و           
که از لحاظ سنی ، روحی وروانی  یترکیه پیاده شده است ، این روش برای اشخاص

در « حجـزدر منـزل  »حاالت خاص داشتند به اجراء درمی آمد . روش فو  الذکر 
در قوانین شان تسجیل گردیده  و شرایطی کشور های ایتالیا ، سویس قابل تطبیق  و

همانند عدم خارج شدن از منزل ، منع معاشرت با افراد مشخص و یا هم حـبس در  
 مدرسه را بصورت نصفه وقت پیش بینی نموده اند. 

البته در صورت نقض موارد فو  الذکر از سوی طفل هریک از مراقبینی کـه        
ورًا موضو  را به محکمه یا مقام صـالحیتدار  نقض موارد فو  را مشاهده بنمایند ف

گزارش داده و در صورت لزوم محکمه حکم خویش را بـه اجـرای مجـازات در    
 محیط بسته را صادر می نماید.

حبس در منزل به منزله بازداشت مؤقت پذیرفته شده است ، مـدت آن جـزء        
اپان موضو  ایران وج  نند مدت محکومیت محسو  می شود و در کشور های هما

 .شان پیشبینی نشده است  حجز در منزل در قوانین جزائی 
اما در کشور فرانسه حبس در منزل جًز تصمیمات قاضی اطفاـل و محکمـه          

اطفال پیشبینی شده است ، لکن مقامات مذکور ضمن سپردن طفل یـا جـوان بـه    
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را  یا جوان   انند طفلمی تو مورد اعتماد  والدین یا سرپرست قانونی او ویا خانواده 
شبها از منزل خارج نشود روزهای تعطیلی در خانه بماند و یا با بعضی  نماید تا ملزم 

 . باشد  نداشته  از افراد معاشرت
قانون جزای فرانسه مراقبت با دستگاه الکترونیک در قانون  20 – 8در ماده        

 1اطفال پیشبینی شده است. 
 35ماده  6در منزل در قانون رسیدگی به تخلفات در فقره  در افغانستان حجز      

قانون مذکور در قسمت اتخاذ تصمیم محکمه علیه طفل به اجراء در آمده اسـت.  
قانون رسیدگی به تخلفات  چنین (  4) ماده  ( 6)  که درتعریف حجز در منزل فقره

 .  صراحت دارد
درخانه ، محل خصوصی یـا  حجز در منزل عبارت است از مقید نمودن طفل       

عمومی و یا در یکی از موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی برای مـدت معـین   
است. که برای پیشگیری از مضرات زندان ، کانون یا موسسات دیگـر، محکمـه   
اطفال و یا مقام صالحیتدار ضمن سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی او و یـا  

را صادر وشرایط آن را به شـرح زیرمیتوانـد ،   در منزل جزخانواده دیگر، حکم ح
  2تعیین نماید :

  د  .شبها از منزل خارج نشو   -1
                                                

1
 میالدی .  1997قانون جزای فرانسه ، مصو  سال  –

2
قانون رسیده گـی   1383/  12/  19(  46ه رسمی منتشره )وزارت عدلیه ، جرید –

 به تخلفات اطفال .
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 روزها در ساعات معین در منزل بماند .  -2 
 در اوقات فراغت حق خروج از خانه را ندارد .  - 3
 در روزهای تعطیلی در منزل بسر برد .  -4
 نشود .در تمام مدت شبانه روز از منزل خارج   -5 
 تمـاس    با بعضی از افراد و دوستان خـود  نکشد یا سگرتدر مدت مذکور   -6 

 .نداشته باشد
 از انجام دستورات پدر یا مادر سرپیچی نکند .  - 7
 در کار های خانه به والدین خود کمک نماید .    - 8

اجرای روش مذکور که نتایج رضـایت بخـش داشـته    قابل ذکر میدانیم اینکه      
 : میباشد به شرح زیر یای مزایایدار
 طفل در محیط خانواده به سرمیبرد.  - 1
 اجرای این روش در همه جا امکان پذیر است.  - 2
 طفل به فعالیتهای آموزشی علمی یا فنی و یا هنری خود ادامه می دهد.  - 3
 حس انتقام جویی در طفل تقویت نمی گردد.  - 4
  جرم بوده از ارتکا  و یـا تکـرار جـرم    اگر محیط اجتماعی سبب ارتکا  - 5

 . پیشگیری میشود
مراقبت مکمن است به که  رفتار و کردار طفل تحت مراقبت قرار می گیرد .  - 6

اعضای نهاد های خیریه و یا مددکاران اجتمـاعی   وسیله  والدین   ، اعضای فامیل ،
مراقبت از راه دور به با مراقبت به عمل آید یا اینکه   )مساعد ین( مانند روش آزادی
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و  .  نامیده میشود انجام گیـرد « fichage»وسیله دستگاه الکترونیک که فیشاژ
برای کسب موفقیت دراجرای روش مذکور، دارا بودن تکنولـوژی الکترونیکـی و   

  .   همکاری نگهدارنده طفل ضروری است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(

 
  و د دولت ډولونهو د دولت ډولونهد اساسي حقوقو مفهوم اد اساسي حقوقو مفهوم ا

 سریزه:
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ـ   د نظام خلق او هستی دا لکه څنګه چې اهلل د انسـان خلیفـه    ېځمکې پـرمخ ی
الطبـع موجـود دی    يښه تیرولو لپاره چې یومدن خپل ژوند د انسان د ګرځولی، هر

 يخطرونو څخه خونـد  چې په هره برخه کې د يته اړتیا لر مقرراتو اصولو او ېداس
ښه تنظیم  ژوندانه د يانسان کې د ج( په مختلفو وختونواهلل) چې المل دی همدا يو
 انسان دتیارو څخه د څو خپل معرفت اوعبادت په منظور پیغمبران را استولی تر د او

 .يرڼاپه لور سو  کړ
 خپل ژونـد د  نور د ېنیچې په دې اړوند ځینو انسانانو هدایت موندلی اوځ           

اهم انسانان که هر څومره په خپل فکر مخ ته بی ېګمراهی په لور پرمخ وړی دی. ول
تـه   ېڅه هم په خپـل فکـر د   الهی قوانینو څخه په الهام او تللی په پایله کې څه د

وخت کـې   اوپه هر يوکړ رڼاکې ژونده پ ېهغ چې د ياړشوی څه داسی اصول ومن
یز قواعدو وړانـد  ېداس تعادل په اړوند د ژوندانه د يانسان د وندآروڼ  ېزمان ېهغ د

قدرت  بیاهم هغه انسانان چې د خو يظلم مخه ونیول ش د ېانداز ېکړی ترڅو تریو
خپل همنو  په مقابل کې  د او ېده منله مسولیت قاعده ن ځان لپاره د څښتنان وو د

ـ   ېپیړی پور ېزږیدیز ېډول چلند اکثرآ تر نولسم تیری کړی چې دا ېی  يپـه غرب
 په دې وتوانیـدل د  يروڼ آند ېوسته ځنډیرو قربانیو ور چې د ،ټولنوکې حاکم وو

چـې   يقواعدو وضعه کولو ته الر وموم ېداس ډول د يبشریت غږ پورته اوپه تدریج
ـ  دا او يانسان په څیر ولیدل ش په ژوندانه کې د ېانسان ته دهغ  یلـو  د ېد فرانس

بـاالخره   ته مخه کـړه او  او امریکا هیوادونو ېبرتانی د ېی بیا انقال  څخه پیل او
 خپله کړه . ېبڼه ی يهانج
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 کنوانسـیونو ترنامـه   او ویمعالا نومونو د چې په مختلفو ېد له سره قواعدي نوموړ
 وګـړو  ټول د واچوو دا ټولوقراردادونو ته نظر ېرته دیکه چ خو يوضعه شو ېالند
کړی  دولت کوښښ هر څخه په الهام قراردادونو ېد اود يد حقوقو والړ ياساس په
پـه   کېـدو  يخونـد  آزادیو د او حقوقو د خلکو د او کولو ابوک د قدرت څو د تر

 ي،دولت خپل نظام تیارو په بنسټ هر ېهغ د چې يقوانین وضعه کړ ياساس منظور
په  يکې مختلف نظامونه منځ ته راغل ۍپه نړ ېبرداشت له مخ اجتما  د ېهر چې د

ر عنـوان  (تو مفهوم او د دولت ډولونـه )اساسی حقوق دې اړوند ما هم وغوښتل د
ورکړم هیله لرم  یالندی په لنډ ډول څه معلومات راټول اوپه خپله مقاله کې ورته ځا

 .  يلوستونکو لپاره ګټور تمام ش چې د
 
 
 
 

 څپرکی ړیلوم
 قانون يحقو  او اساس اساسي

          حقو :                                                                         يمطلب اساس لومړی
مفهوم  د خو يظو تعریف کړاحقو  پوهانو اساسی حقو  په مختلفو الف تعریف: -الف
حقو   ېتعریفونو یادونه کوو ځنو دو مثال په ډول د چې د يتوپیر نلر بنسټ ډیر پر

 :ي ديتعریف کړ ېحقو  داس يپوهانو اساس
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 زمانونوسـا  ياجتماع دولت او حقوقو یوه څانګه ده چې د يعمومد حقو   ياساس
 موخـه پکـې د   ياصل يوګړو حقو  اوآزادی بیانو رنګه د همدا او ېرابط يحقوق

 آزادی تضمین دی. د واک ویش او دولت د
 :يد ينورو حقو  پوهانو اساسی حقو  داسی تعریف کړ ېاوځن

حاکمو  حکومت شکل،د حقوقو یوه څانګه ده چې د يعموم يداخل اساسی حقو  د
 همـدا  تکلیفونه او افرادو حقو  او د ېوړاند دولت پر دمسؤلیتونه  او ېقواوو دند
 1ي.ټاک ېدولت دند د ېوړاند حقوقو او آزادیو پر افرادو د رنګه د

 چـې د  يپورتنیو تعریفونو څخه په ښکاره څرګنـدیږ  د حقوقو موضو : يداساس - 
دولت  د او دولتی ارګانونو ډول ټاکل،د رژیم د دولت او حقوقو موضو  :د ياساس
رنګـه   او همدا ېدولت دند په مقابل کې د افرادو اړیکې،د يمنځ حقوق افرادو تر او
 2ي.په ګوته کو ېدند افرادو حقو  او دولت په مقابل کې د د
 يظلم اوتیر قدرت تنظیم د يحقوقو موخه دسیاس يداساس حقوقو هد : يداساس -ج

چې قـدرت   حقوقو له آزادیو څخه دفا  ده په دې هر څوک وګړو د د مخنیوی او
شـان تـه    ټولو وګړو په مقابل کې یو قواعد چې د يهغه منل شو ېیواز يته رسیږ

 3ي.کړ قدرت څښتن کابو د يش ینوکوال يګټه اخستل کېږ ېځن

                                                
1
 دادفریور در حقو  اساسی انټرنټی سایټ.  
، م 1388پاییز  36سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(. بایسته های حقو  اساسی، چ  2

31- 33 
 دادفریور در حقو  اساسی، انټرنټي سایټ. 3
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مختلفو قواوو څخه جوړ شوی  رنګه لکه څرنګه چې په هر ملک کې یو نظام د همدا
 ېپرته چار ېمداخل دبل ارګان  لپاره چې هر ارګان په خپل چوکاټ کې د ېد دی د

ـ   ترڅو يقواعد موجود و ېچې داس يلیدل کېږ ته اړتیا ېدي،پرمخ یوس  يیـو دولت
 .يحقوقو څخه عبارت دي اساس عد دااوهغه قو ينظام په ښه توګه پرمخ والړش

یوه  د يجهان مختلف وګړ چې د دا مذهب نقش او رول: دې حقوقوک يپه اساس -د    
اصولو په  يخپل مذهب د يڅه نه خپله نیکمرغ ل هرب تر يخاص دین اومذهب تابع د

کـې   څانګو په ټولو حقوقو چې د ي.په هرملک کې کوښښ کېږيمراعاتولو کې وین
ـ  قانون کې چـې د  ياوهرملک غالبًا په اساس يمذهب ته خاصه پاملرنه وش  ياساس

افغانسـتان   مثال پـه ډول د  د يمذهب نقش هرومرو څرګندو د يحقوقو تمثیل کو
 یکـوال  ي))په افغانستان کې هیڅ قانون نش يقانون په دریمه ماده کې بیانو ياساس
 1.((يمخالف و معتقداتو او احکامو دین د يسپڅل اسالم د چې د
رغنـده   کې مذهب تربل هرڅه نه مهم او حقوقو يشو په اساس یامله ویال ېله همد
 .يرول لر

اکثره  او يتمثیلیږ ېالرقانون له  ياساس هر ملک د حقو  د يلپاره چې اساس ېد د
 الزمه ده چـې د  ي،کو ېقوانینو باند يتعبیر په اساس حقوقو ياساس حقو  پوهان د

اساسـی قـانون    قانون په اړوند موضوعاتو ته پاملرنه وکړو چې په سرکې د ياساس
 .يکې څیړنه وش موضوعاتو نورې داس خصوصیات او ډولونه،  ېهغ د تعریف،

                                                
د افغانستان اساسي قانون  ،8/12/1382ک  818یده، ګ د عدلیې وزارت رسمي جر 1

 درییمه ماده.  
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 قانون: ياساسدوهم مطلب 
قانون هم پـه مختلفـو    يحقوقو په څیر اساس ياساس حقو  پوهانو د تعریف: -لفا

 .يد ې سره نږد ټول تعریفونه ډیر ېمفهوم له مخ الفاظو تعریف کړی چې د
تعریـف   ېقانون داس يم کتا  کې اساسوپه ن يحقو  اساس زاده د يمهد دوکتور
چـې پـه    يررات دمق قواعد او يکل ياو وضعه شو يقانون هغه عرف ياساس کړی:
فرمان روایانو  فرمان بردارانو او د حقو  او افرادو د قدرت، يسیاس وضعه، يحقوق

 1ي.توزیع شکل ټاک قدرت د ترمنځ د
ـ  ي(نوميپه )کلیات حقو  اساس يسیدجالل مدن ـ   يکتا  کې اساس  ېقـانون داس
 تعریف کړی:

 مت شـکل د حکو اصولو قواعدو او مقرراتو مجموعه ده چې د يکل قانون د ياساس
 يبل حقو  پوه اساس .دادفریور یوياو حقو  ټاک يملت آزاد دولت په مقابل کې د

 :يتعریفو ېقانون داس
 د ېقـواو  ېاوحـاکم  يقواعدو ټولګه ده چې عـال  ياوکل يعموم قانون د ياساس

افرادو حقـو    دې حکومت په وړاند ،دقواوو ترمنځ اړیکې او دېنوموړو قواوو دند
 2ي.اوآزادی ټاک

 :يتعریفو ېقانون داس يکتا  کې اساس ي((نوميسان موحدیان په))حقو  اساساح

                                                
 مهدی زاده، حقو  اساسی، انټر نټي سایټ. 1
، چ قم موسسه آموزشی و پهوهشی امـام  10سید جالل مدنی، کلیات حقو  اساسی، م  2

 خمینی.
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 یـوه مملکـت د   مقرراتو مجموعه ده چې د هغه حاکمو قواعدو او قانون د ياساس
آزادیو مهم  حقوقو او خلکو د د قدرتونو ترمنځ اړیکې او يعموم د صالحیت، واووق

 1ي.اصول ټاک
 ېته اشاره شو کې مهمو اصولو و په ټولو تعریفونوته پاملرنه وکړ که پورتنیو تعریفونو

 .يو یدرلودونک ېهغ قانون باید د يچې یو اساس
چې دولت باید لـه کومـو    يرژیم شکل ټاک ياساس حکومت او قانون د ي.اساس ۱

 .يرکنونو څخه جوړش

 او دولت حقـو  او  افرادو افرادو تر منځ اړیکې او د قواوو همدارنګه د يدولت .د۲
چې  يووش ېترمنځ قدرت داس قواوو يدولت قانون باید د يچې یو اساس يکټا ېدند

 .يپه مثبت ډول نظام پرمخ والړش

ـ  قانون باید د يیو اساس يافرادو حقو  او آزادی تأمینو .د۳  ېافرادو حقو  پداس
خپل قـدرت څخـه پـه     د یکوال يقدرت څښتنان ونش چې د يکړ يډول خوند

 .يوګړو ظلم وکړ ياستفاده په عاد

قانون  ياساس ياړیکو بین المللی اړیکې هم تنظیمو ي.اساسی قانون عالوه پر داخل۴
نـورو   چې د مملکت اړیکې په بین المللی ساحه کـې د  يقواعد هم ولر ېباید داس

.پورتنیو ياو په بین المللی موضوعاتوکې څه دریځ ولر يملکونو سره په څه شکل و
 شو: یریفوالتع ېقانون داس يټکوته په پام سره اساس

                                                
 ، چ تهران شرکت سهامی انتشار.26احسان موحدیان، حقو  اساسی، م  1
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 نظام او رژیم شـکل د  يسیاس چې د يقواعد اومقررات د يقانون هغه عموم ياساس
حقـو  او آزادی   ېافـرادو دنـد   دولت په مقابل کې د او اړیکې د ېقواوو دند
   1ي.اړیکې تنظیمو يدولت خارج همدارنګه د

ـ څنګ بین الم نظام تر يداخل مملکت د قانون کې د يافغانستان په اساس چې د  يلل
 اړیکوته هم په اوومه او آتمه ماده کې څرګندونه شویده.

جوړښت لپاره دری ډوله  قانون د ياساس حقو  پوهانو د :ېنیقانون سرچ ياساس د - 
 .  يد ېکړ يمعرف ېسرچېن

 .ېسرچېن ې.لیکل۱

 .ېسرچېن ي.عرف۲

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       علوم.                                                                         ي. اجتماع۳
جمهور رییس احکام  د قوانین، يدقانون،عا يکې اساسو :په سرچېنېسرچېن ې.لیکل۱
ـ   نظارت د قانون د ياعمال،په اساس ېقو ېی اجرا د فرمانونه، او او  ېدسـتګاوو رای

رویه  يداسی نور ... قضای وزیرانو استیضاح او لکه د ېپارلمان مذاکر د تفسیرونه،
 شو. یحقو  پوهانو نظریات)دوکترین( یادوال او همدارنګه د

جوړښـت   قانون د ياساس چې د په اړه باید ووایو چېنوسر يعرف :دېسرچېن يعرف۲
په شـکل   ېسرچېن بلکه هغه عر  د یاخستل کېدا يه نشټهرعر  څخه ګ لپاره د
 ېټولن ېهغ د يکه په یوه ټولنه   کې ترک ش ياندازه عام و ېچې په داس يمنل کېږ

 .                يته رسیږ یپه ناراحتی او رنج پا

                                                
 ر حقو  اساسی، انټرنټی سایټ.دادفریور د 1
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څنګ چې  مستقیمو سرچېنو تر جوړښت لپاره د قانون د يساسا علوم: د ي.اجتماع۳
ډګـر لپـاره    يحقوق چې د ېنورو سرچېنو څخه هم استفاده کړ د ياړخ لر يحقوق
 ي.علوم د يهغه اجتماع او يواقع کېږ يکمک
وګـړو پـه    د ېټول بحثونه ی ېول ياړخ نلر يچې حقوق ېعلوم سره له د ياجتماع 

 وګـړو د  قانون یوه مهمه برخه هـم د  ياساس د او ياړه لر ېژوندانه پور ياجتماع
قانون په جوړښت  يیوه اساس اساس الزمه ده دې سالم ژوندانه تضمین دی چې په د

 1ي.علوموڅخه ګټه واخستل ش ياجتماع کې د

ډولونـو   په څـو  ېله مخ  محتوا شکل او قانون د ياساس قانون ډولونه: ياساس د -ج
،دمتعددو متنونـو  یدیوه متن لرونک غیرمدون، ن،له:مدو يشو چې عبارت د یویشال
اصـولو اوتفـاوتو    يیو ډول ارزښت لرونک ،انعطا  پذیر،انعطا  ناپذیر،دیلرونک

 ډول ورته لنډه کتنه کوو. ېقوانین چې په الند ياساس ي اصولوارزښت لرونک
چې یو ټـاکلی شـکل    يقوانین هغه قوانین د يډول اساس قانون:دا ي.مدون اساس۱
جهان  چې په اوس وخت کې د يو يمرجع څخه تصویب شو يقانون ېیو د او يلر

 . يد يقوانینو درلودونک ياساس ومدون د اکثره ممالک

 بلکـه د  يقانون دی چې ټاکلی شکل نلر يهغه اساس قانون:دا ي.غیرمدون اساس۲
عر   خلکو د سالطینو فرامینو او د جمهور رییس او دوسیو،د يقوانینو،قضای يعاد
ن یقوان يچې دا ډول اساس يقانون اصول ولټول ش ياساس څخه د و او رواجونوعادات

                                                
بنیـاد   1388سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، بایسته های حقـو  اساسـی، چ    1

 حقوقی میزان.
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 ید انګلستان دولت په ګوته کـوال  ېجمل ېاو له هغ يکو کې شتون لرلامپه کمو م
 شو.

قانون  ياساس چې په یوه ځل د يهغه قوانین د قانون:دا ياساس ییوه متن لرونک .د۳
کـوم تغیـر    يش ېپه هماغه شکل پات او يمرجع څخه تصویب ش يقانون ټول مواد د
 .يپکې رانش

په یوه  ېقانون دی چې ټول مواد ی يهغه اساس قانون:دا ياساس یڅو متنو لرونک .د۴
 ېبلکه په مختلفو وختونو کې ی يتصویب شو يمرجع څخه نه و يقانون وخت کې د

ګـی  بیل ډول قوانینو د ېد چې د يو يتکمیل لپاره مختلف تصویبونه منځ ته راغل د
 شو. یپه ګوته کواال قانون يامریکا اساس په ډول د

تصویب،تغیر،تعدیل په  قانون دی چې د يدا هغه اساس قانون: ي.انعطا  پذیر اساس۵
قوانین  يمرجع چې عاد يبلکه هغه قانون ينینو سره توپیر ونلرواق يعاد برخه کې د

تصـویب   ن دقانو ياساس او د يتصویب واک هم ولر قانون د ياساس د يتصویبو
ـ   ينیول شو يلپاره خاص تشریفات په نظر کې نه و پـه   ياړواوهر وخت کـه وغ

قـوانین ډیـر    يډول اساس دا ي،انینو په څیر بدلون راولوق يقانون کې دعاد ياساس
 .يقدرت لرونکو دهوس ښکار کېږ وخت د

قانون دی چې د تصویب لپـاره   يدا هغه ډول اساس قانون: ي.انعطا  ناپذیر اساس۶
 يقوانین تصـویبو  ي. هغه مرجع چې عاد يخاص تشریفات په نظر کې نیول کېږ ېی

قوانینو  يډول اساس ېد همدارنګه د يچې دا اساسی قانون تصویب کړ یکوال ينش
تـه   تشـریفاتو  مرجع او ېهم خاص ېتعدیل لپاره ی کار ندی بلکه د هتعدیل هم آسان
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چـې   يوانینو څخه ګڼل کېـږ ډول ق ېد قانون هم د يافغانستان اساس د ياړتیا و
 .يخوا تر سره کېږه ل ېجرګ ېلوی د ېتعدیل ی تصویب او

ـ  قانون:دا ياصولو اساس يیو ډول ارزښت لرونک .د۷ قـانون دی   يهغه ډول اساس
او  يارزښـت ولـر   يتطبیق او تعدیل په برخه کې یو ډول حقوق د ېی چې ټول مواد

 .يناء پکې نه لیدل کېږثکومه است

قانون دی چې  يهغه ډول اساس قانون:دا يزښت لرونکو اصولو اساسمتفاوتو ار .د۸
افغانسـتان   د ي،ارزښت ولر يمواد متفاوت حقوق ېی ېد تطبیق او تعدیل په برخه ک

قانون په یو  يچې د اساس ېاصولو ته خاصه پاملرنه شو ېقانون کې هم ځن يپه اساس
دین له حکمونو څخـه   ياسالم دسپڅل ))ديراغل ېنه څلویښتمه ماده کې داساو سلو

حقوقو تعدیل  ياساس اتباعو د د .ينظام نه تعدیلیږ يجمهور يدپیروی اصل او اسالم
نـورو   قانون د ياساس ېد . ديپه منظور جوازلر ېښیګڼ حقوقو د هغوی د د ېیواز

 ېقانون د اوه شپیتم ياساس ېد د تجربو له مخی، غوښتنو او زمان د  موادو تعدیل د
ملـی   جمهور رییس یا د احکامو په رعایت سره د د ېماد ېڅلوښتمشپږ وا او یوسل

 او د يجمهـور  ياسالم مطابق د ېماد ېنوموړ د ((يثریت په پشنهاد کېږکا د اشور
اتبـاعو   رنګه د دی همداه ن بدلون وړ پیروی اصل هیڅکله د مبارک دین د اسالم د
 سـره سـم د   ېزمان اونور اصول د يش یاتباعو په ګټه تعدیل کېدا حقو  د ياساس

متفـاوت ارزښـت    قانون کې دری ډوله د يافغانستان په اساس چې د يبدلون وړ د
 1ي.اصول موجود د يلرونک

                                                
 .45 – 41هماغه مرجع، م  1
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 يقانون یو اصل بلل کېږ يچې په هر ملک کې اساس دا :ېقانون ځانګړتیاو ياساس د -د
 قانون بایـد  يامله اساس ېله د ي،رڼاکې تصویب کېږه پ ېهغ چې نور ټول قوانین د

 ډول بیانولی شو: ېپه الند ېی ېځانګړتیاو ېچې څو مهم يولر ېځانګړتیاو ېخاص

ځکه هره جامعـه   ي،اصولو سره مطابقت ولر يعتقادا يجمع قانون باید د ي.اساس۱
سره پـه   ېقانون دهغ ي.که اساسياصولوته ډیر ارزښت ورکو يڅه اعتقاد تر بل هر

 .يمنلو وړ نه ګرځ هیچاته د يټکر کې واقع ش

ـ   ېاصولو والړ او اصول ی يقانون باید په حقوق ي.اساس۲ ډول ترتیـب   يپـه منطق
 نظم او د وګړو د يهد  هم اجتماع يقانون اصل ياساس ځکه چې د دا ياوتظیم ش

 . يکول د يحقوقو خوند

هـر   قـانون د  يځکه چې اساس ي،نه تقلید يقانون و يقانون باید ابتکار ي.اساس۳
 .يتطبیق وړ نه ګرځ د يبڼه ولر يدی که چېرته تقلید نینو لپاره یو اصلواق ملک د

ځکه چې جزیاتوته  يپه جزیاتو بحث ونکړ ياصول ولر يقانون باید عموم ي.اساس۴
 .يقوانینوکې ځای ورکول کېږ يپه عاد

څوک  يځکه چې که واضش نه و دا  ي،قانون باید واضش او قطعیت ولر ي.اساس۵
ـ  يرنګه که قطعیت ونلر همدا یکوال ياده نشفپه صحیش ډول است ېځن  د ېتطبیق ی

 .يخنډونو سره مخامخ کېږ

ـ    ي،اجرا وړ و قانون  اصول باید د ياساس .د۶  ېځکه چې هغه څـه اجراکېـدل ی
 .يپه شتون هیڅ ګټه نه مرتبیږ ېهغ د يناممکن و
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ـ  ځکه کـه د  ي،قانون په اصولو کې باید تعارض ترسترګو نش ياساس .د۷  ياساس
متعارضو اصـولو تطبیـق    خوا د ېله یو يځ تعارض موجود واصولو تر من قانون د

څخه ګټه پورتـه   خپل خواهش مطابق ور خوا هر څوک د ېله بل يناممکن ګڼل کېږ
 .يکېدو سبب ګرځ ېالند تر پښو حقوقو د ه دلچې دا کار ډیرځ يکو

کـې  ضرورت په وخـت   ترڅو د ي،ش يقانون باید په ښه شکل فصل بند ي.اساس۸
حـل   هرڅوک ډیر ژر او په آسانه شکل ضرورت د او يه آسانی پیداشمربوطه مواد پ

   1ي.موضو  پکې پیدا او خپل مشکل حل کړ
 

 
 او د دولت ډولونه دولتدوهم څپرکی 

 لومړی مطلب
 دولت:

او دا برخه تر دولت  يبرخه بلل کېږ يحقوقو سیاس حقو  د يلپاره چې اساس ېد د
ـ  دولت ډولونه، د او ملت تعریف،دولت  الزمه ده د ياړه لر ېاو ملت پور  ياساس
 اجراکولو شکلونه پر ډاګه کړو: د حاکمیت،

لـه   احقو  پوهانو دولت په مختلفو الفاظو تعریف کړی چې د محتو دولت تعریف: د
ـ  تعریف کړی:دولـت د  ېحقو  پوهانو دولت داس ېځن يډیر تغیر نلر يلور  ېهغ

                                                
، چ تهـران  13ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقو  و مطالعه در نظام حقوقی ایـران، م   1

 شرکت سهامی انتشار.
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ټولنه تشکېل او  يیوه سیاس ېیڅخه عبارت دی چې په یوه ځمکه کې  ېټولن يانسان
ـ  ې.ځنيقدرت پر هغوی حاکمیت وکړ يیو عال  ينورو حقو  پوهانو بیا دولت داس

قدرت د دری ګونو قواوو څخـه عبـارت    يسیاس مملکت او تعریف کړی:دولت د
تعبیـر کـړی چـې پـه خپلـو کـې        ېبیا پـه هغـه ټـولن    ېدی چې مملکت ی

ـ  .ديولراړیکې  ېمحکم ياو ادب ي،تاریخي،فرهنګيسیاس قـانون   يافغانستان اساس
 ،چـې  يڅرګنـدیږ  ېداس ېڅخه ی اموادو له محتو د ېدولت ندی تعریف کړی ول

 1.دولت د دری ګونو قواوو )مقننه،قضایه،اجراءیه( څخه عبارت دی
الزمه ده  ي،ملت په نامه یادیږ او دا خلک د يخلکو څخه تشکېلیږ چې دولت د دا

 شو: یتعریفوال ېډول داس يمومچې ملت هم تعریف کړو او ملت په ع
ملت له ټولو هغو افرادو څخه عبارت دی چې په یوه ځمکه کې چې ځانونه په یـوه  

 ياو معنـو  ياو په خپلوکې سـره مـاد   يژوند کو ي،اړوندبول ېجامعه پور يسیاس
 2ي.اړیکې ولر

 پـه دوهـم پرګـرا  کـې د     ېماد ېقانون د څلورم يد افغانستان اساس خو      
 تعریف کړی: ېملت داس نستاناافغ
افغانسـتان تابعیـت    افغانستان ملت عبارت دی له هغو ټولو افرادو څخه چې د ))د
 1.((يولر

                                                
، چ 55او  54عت پناهی(، بایسته های حقـو  اساسـی، م   سید ابوالفضل قاضی )شری 1

 بنیار حقوقی میزان. 1388
 
 .57هماغه مرجع، م  2
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 دوهم مطلب د دولت ډولونه:
څانګو چې له بسیط او مرکب څخه عبـارت   يسرکې دولت په دوو عموم يپه لمړ

ـ   ، يبیا په څو برخو ویشل کېږ ېشو چې هر یو ډول ی یدی ویشال پـه   ېلمـړی ی
 په مرکبو دولتونو بحث کوو. ېبسیط او بیای

له  يدا چې بسیط دولتونه په خپلو کې په څو څانګو ویشل کېږ بسیط دولتونـه:  -الف
په  ېتعریف ورته بیان کړو بلکه هره څانګه به ی يکبله نشو کوالی  یو عموم ېهمد

 .يڅانګو ویشل کېږ ېتوګه تعریف کړو چې دا ډول دولتونه په الند ېځانګړ

او  یهغه دولت دی چې د یوه پایتخت درلـودونک  (دولت:دايجوړښت)ابتدای .یو۱
 يقانون یو ډول عاد يدا ډول دولت یو اساس ي،څخه اداره کېږ ېټول مملکت دهغ

چـې   يګو کېـږ رنړی په ډیرو ملکونو کې تر سـت  دا ډول دولتونه د ي،قوانین لر
 افغانستان هم ور څخه ګڼالی شو.

دا هغه دولت دی چې د مملکت په سطحه یـو   دولت: ینکوحدت لرو ميمانض.ا۲
 يد ېد جال قواعدو له صالحیت څخه برخـوردار  ېمنطقی ی ېځن ېول يپارلمان لر
 .  ديوحدت ته زیان ونه رسوي ادار يسیاس قواعد د يشرط چې نوموړ ېهغه په د

 شو. یډول دولت لپاره انګلستان په ګوته کوال ېد

دا  يساحه کې اختیارات لـر  يدولت دی چې په منطقو.منطقه ګرا دولت: دا هغه ۳
دی چـې   خو شرط پکې دا يقوانین لر يمنطقی په سطحه خپل محل ډول دولتونه د

                                                                                                          
 ، څلورمه ماده.1382، ک 818رسمي جریده، ګ  قانون ياساسد عدلیې وزارت، 1
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مغـایرت   يدولت له خوا تصویبیږ يمرکز هغه قوانینو سره چې د قوانین به د يمحل
 1.شو یمثال په ډول ښودال عرا  کردان د ډول دولتونو لپاره د ېد د ينلر
 آیډیولوژیکو اهدافو دي او سیاس يچې د امنیت يدا هغه دولتونه د :ونهرکب دولتم - 

خپـل   اوهر دولـت د  يڅخه منځ ته را غلی و ېڅو دولتونو له ټولګ تأمین لپاره د
تر څو نوموړی سازمان مرکب  يحاکمیت یوه برخه مشترک سازمان ته سپار يسیاس

 .يدولت اداره کړ
 .يد يڅو نقطو په نظر کې نیول حتم دې ډول په مرکب دولت کې ده پ

 ېشخصیت پر ځای پـات  يدولت حقوق ياول دا چې په مرکب دولت کې د هر غړ
 .يکېږ

نقطه دا  ياو آخر يدولتونه په خپله ساحه کې پوره حاکمیت لر يچې غړ دوهم  دا
حاکمیت ټوله یا یوه برخه مشـترک سـازمان تـه     يخپل خارج دولتونه د يچې غړ
 .يسپار

 يلتونه په خپلو کې په څو څانګو ویشل کېږمرکب دو

 له: يچې عبارت د

دا هغه دولت دی چې د دوو یا څو مستقلو دولتونـو   اتحاد لرونکې دولت: ي.شخص۱
لـه اتحـاد    ياو هر دولت چې مستقل شاه ولر يو ينښت ېڅخه چې یو پر بل پور

                                                
. سـید  85 – 81سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، بایسته های حقو  اساسی، م  1

، چ 128 – 123ناهی(، نهادهای سیاسی و حقو  اساسـی، م  ابوالفضل قاضی )شریعت پ
 .1372سوم دانشګاه تهران 
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کمیـت  دولتونه دیو سلطان تر حا يډول چې نوموړ ېپداس يڅخه منځ ته راغلی و
دولتونه  يچې غړ يدا ډول دولتونه په هغه ځایونو کې منځ ته راځ يرا ټول ش ېالند
ـ  يد يڅو کلونو ټوټه کېدو په پایله کې منځ ته راغل د ېی او  يدا ډول دولتونه داخل

 .ياستقالل لر يخارج

ـ  يدا هغه دولتونه د اتحاد: ي.حقیق۲  يچې څو مستقل دولتونه د یوه شاه سلطنت ومن
چـاروکې ټـول    ياو په بین الملل ياستقاللیت ولر يډول چې صر  داخل ېداسه پ

دې ه رنګه پ همدا ي،پرمخ ځ يو ېشاه تر حکمرانی الند یوه دولت چې د دولتونه د
 يچې د مرکـز  يچارو کې هم اتحاد لر يدفا  او مال يډول اتحاد کې اکثرًا په مل

 .يپر مخ وړل کېږ ېسازمان له الر

دولتونه پکې د خپلو ملکونو د کنتـرول   يه دولت دی چې غړهغ دا .کنفدراسیون:۳
لپاره مشـترک   ېغړو دولتونو د ادار تر څنګ د يد خو د يلر ېادار ېلپاره مستقل

 يڅو نقطو په نظر کې نیول حتم دې ډول دولتونو کې ده . پيسازمان هم ټاکل کېږ
خصـیت  ش ياو مستقل حقوق ي:  اول دا چې هر غړی دولت مستقالنه عمل کويد
 ياپیلتو  لـر ن ياو خارج يچې داخل ه دېدولتونه سره ل ي.  دوهم دا چې غړيلر
 يچې غـړ  .  دریم دايبیا هم د خپل قدرت یوه برخه مشترک سازمان ته سپار ېول

بلکه په خپله په مسـتقل ډول   يده سازمان څخه په اطالعاتو اخستلو اړ ن دولتونه د
 .يعمل کو
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دولتونو څخه جوړشوی چـې   ېهغ دولت دی چې د هغه .فدرال دولت)فدراسیون(:۴
 يامله په فدرال ېله همد يوه چاروکې ناپیلی ن يپه خارج ېول يداخلی ناپیلتو  ولر

 .يدولتونو کې دوه اصله په نظر کې نیول کېږ
ـ  دې معنی چې هر غړی دولت د قومیت،ه پ :خپلواکې اصل اول د   مـذهب،  ،ېژب

 .ياک ګڼل کېږآدابو او رواجونو په برخه کې خپل و

نهادونو کـې  په دولت  دې معنی چې هر غړیه ګډون او مشارکت اصل: پ دوهم د
 .يچارو کې ګډون کو ياو اجرای يسیاس جوړونه،چې په قانون  يلر استازي

نظامونـه   يدولت کې دوه حقوق يپورتنیو اصولو په نظر کې نیولو سره په هر فدرال د
بـل   ي،پکې تنظیمو ېچار يداخل ېې خپلنظام چ يهماغه ایالت حقوق یو د ي،چلیږ
لپـاره   ېد د ي،دولت کې د پارلمان له خوا ټاکل کېـږ  ينظام چې په مرکز يفدرال

دواړو ډولـو   د يچې د )کنفدراسیون(دولت او فدال دولت تر منځ ښه تفکېک وش
 .يډول د ېحکومتونو ترمنځ توپیرونه په ډاګه کوو چې په الند

ـ  اما فدرال د يدولتونو ترمنځ صورت موم څو مستقلو د .)کنفدراسیون(:۱  ياساس
 .يټاکل کېږ ېقانون له الر

امـا پـه    يشخصیت لر يحقوق ياو خارج يدولتونه داخل يغړ .)کنفدراسیون(:۲
بلکه یو دولت بلـل   يشخصیت نلر يحقوق يایالتونه خارج يفدرال دولت کې غړ

 .يکېږ

 اما فـدرال د  ين تشګیلیږڅو دولتونو ترمنځ یو مشترک سازما د .)کنفذراسیون(:۳
 .يڅو ایالتونو ترمنځ یو دولت جوړو
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حاـل   ېپداس ياتحاد څخه ووځ چې د يهر غړی دولت حق لر .)کنفدراسیون(:۴
 1ي.دولت څخه جال ش د ينظام کې هیڅ ایالت حق نلر يکې چې په فدرال

 درییم مطلب
 د دولت جوړښت:

،اجراءیه(څخه عبـارت دی  قواوو)مقننه،قضـاءیه یا  هر دولت د دریو مهمو رکنونو
جوړښت لـه   يحکومت چې د يمنځ ته راځ ېمتونه ځنواو مختلف ډوله جک يجوړیږ
 شو: یدولتونه په څو برخو ویشال ېمخ
په دې ډول دولتونو کې مجریه قوه دیو شخص  دولتونه: يیو نفره حکومت لرونک -الف
نورو نومونو نسبت  ېشاه او یا داس امیر، او شخص ته د پادشاه، يخوا اداره کېږه ل

په دریو شـاخو ویشـل    ېن له مخیحکمران د تعی متونه دوډول حک چې دا ي،کېږ
 :يکېږ

انتقال  ېچې سلطنت پکې د وراثت له الر يهغه حکومتونه د دا حکومت: يسلطنت اول
د  يزوی او که چېرته زوی ونه لـر  ېمعمواًل دهغ يکه چېرته سلطان فوت ش يموم
دې ډول حکومت کې پادشاه د ملت پـه  ه پ ي،ټاکل کېږ لور د پادشاه په حیث ېهغ

. يخوا د اوږد وخت یا ټول عمر لپاره ټاکل کېـږ ه مشرانو دیوه هیأت ل نمایندګی د

                                                
. سـید  89 – 86سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، بایسته های حقو  اساسی، م  1

، چ 253 – 247ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، نهادهای سیاسی و حقو  اساسـی، م  
 .1372سوم دانشګاه تهران 
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دولـت پـه ګوتـه     يډول حکومت لپاره د مالزیا سلطنت ېد وخت کې د يپه اوسن
 شو. یکوال

 

لـه   ېاو غلب چې حاکم د زور يمتونه دودا هغه ډول حک حکومـت:  يدیکتاتور دوهم
ډول  عصـر کـې دا   يپه اوسـن  ياو په خلکو حکومت کو يقدرت ته رسیږ ېالر

 ياو حقـوق  يمنځ ته راځ ېکودتاه له الر ينظام خوا ده قواوو ل يحکومتونه د امنیت
بڼه په دې ډول حکومتونو  يچې په دې زمانه کې په ظاهر ېسره لد يمشروعیت نلر

دا په حقیقت کې نه قانون پکې پلـی   يکېږکې د دیمکراتیکو حکومتو په څیر چلند 
ډول حکومتونـه   دا ياو نه هم د خلکو حقوقو اوآزادیو ته پکې احترام کېـږ  يکېږ

 .يهیواد پاکستان کې منځ ته راځ ياکثرًا زموږ په ګاونډ
 

چې د دولت حاکم دځان څخـه   يمتونه دودا هغه حک جانشین ټاکلو حکومت: د دریم
ـ  يد د يټاکوروسته خپل ځای میشته نفر  لپـاره د بـاکو    ېډول حکومتونو د بیلګ

 شو. یدولت مثال بیانوال
فرو له خوا پـه  ن وچې د دو يداهغه دولتونه د :تونهدول يونکلردوه نفره حکومت  - 

چې په دې ډول دولتونـوکې   يپکې پرمخ  وړل کېږ ېچار يشکل حکومت يمساو
مـنځ   ړو حکمرانانو تردا چې د دوا يچې په پام کې ونیول شدي  يضرور ېڅو نقط

. ټول اختیـارات د دواړو  يهیڅ یو حکمران له بل څخه امتیاز نلر يو يکامله برابر
 بـل حکمـران د   د یکـوال  يهیڅ یو حکمران نش ي،حکمرانانو ترمنځ مشترک و
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مثال پـه ډول د دوهـم    ډول دولتونو لپاره د ېد د ي،نه پرته تصمیم ونیس ېموافق
 شو. یدولت یادوال ېنسفرا جنګ څخه وروسته د يجهان

چې څو نفره )دمدیره هیأت(په  يهغه دولتونه د دا :ونهدولت يونکلرڅو نفره حکومت  -ج
په ټو لو امورو کـې   ،متونو کېوډول حک ېچې په د يیوه مملکت کې حکومت کو

متونو لپـاره د سـویس   وډول حک ېد چې د ي،درایو په اکثریت تصمیم نیول کېږ
څلورو کلـو نـو    د هر ایالت فدرال اداره اوه کسان د سویس د ،دولت بیانولی شو

 .يرییس په حیث ټاکل کېږد یو د نوموړو کسانو څخه  ېاو هر کال ی يلپاره ټاک

چې حکومت د جمهور رییس  يهغه دولتونه د دا :ونهدولت يحکومت لرونک يدوه رکن -د
 ًا دډول دولتونو کـې حکومـت اکثـر   ی او کابینی له خوا په مخ وړل کېږی په د

نظام  يصدارت د تهډول دولتونو  ېچې د يپرمخ وړل کېږ ېرژیمونو له الر يپارلمان
دولتونو کې د جمهور رییس تـر   يشو ځکه په دوه رکن یدولت هم ویال یدرلودونک

او  يکـو  يوزیرانـو شـوری مشـر    یا د ېچې د کابین ي،څنګ لمړی وزیر هم و
 .يوزیران ټاک ېکابین یر بیا داو لمړی وز يپارلمان له خوا ټاکل کېږ صدرعظم د

یس یجمهور ر چې کابینه د يهغه دولتونه د دا :ونهدولت يحکومت لرونک يپارلمان -هـ 
په دې ډول دولتونو کـې   ياعتماد رایه اخل لخوا د نپارلما او د يله خوا ټاکل کېږ
حکومت په برخـه کـې    بیا هم د ېول يلوړ قدرت څخه برخمن و د رییس  جمهور

دولت پورتنیو ډولونو ته په پام سـره افغانسـتان هـم     . ديرول لر يظارتپارلمان ن
رییس جمهـور د دری ګونـو    ،نظام پکې حاکم دی يدولت دی چې ریاست يلمانرپا

اساسی قانون په شپیتمه او یواویایمه ماده کې  چې د ي،قواوو او حکومت ریاست کو
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 يپارلمـان  دولتونـه د چې  يوه ده. پاتی د ن ېپه صراحت سره دا موضو  بیان شو
 :يپه دوو برخو ویشل شو ېجوړښت له مخ

 يغړ اشور دولتونو کې د ېپه د يیو مجلس لر ېی اول: هغه دولتونه چې مقننه قوا 
 . يټاکل کېږ ارایو په پایله کې مستقیمًا د خلکو له خو يعموم د

ول ډې پـه د  يد دوو مجلسونو لرونکې و ېی چې مقننه قوا يهغه دولتونه د دوهم:
یو په پایله کـې ټاکـل   امستقیمو ر خلکو له خوا د د يغړ اشور ېدولتونو کې د یو

 .يکېږ
 .يڅخه ټاکل کېږ ېنخبه ګانو له ټولګ د ياو د دوهم مجلس غړ

 ځایونو کـې د  ېپه ځن يتون لرش ېتګالر ېمجلس د غړو په ټاکلو کې مختلف ېد د
 يټول عمر لپاره انتصـابیږ  ډول یا د يمقاماتو څخه په میراث يعال د يمجلس غړ ېد

 يغـړ  ېمعنی چې ځن ېپه د يلر ينورو ځایو نو کې په مختلط شکل غړ ېاو په ځن
دولـت د دوو   يجمهور يد افغانستان اسالم يو يانتصاب ېنور ی ېاو ځن يانتخاب ېی

څخه ترکېب  ېانو جرګراو مش ېجرګ يچې د ولس يمقننه قوه لر ېمجلسونو لرونک
 ده. ېشو
او یـو   يانتخاب ېی يیو تعداد غړ ېاو د مشرانو جرګ يانتخاب يړغ ېجرګ يولس د

قانون په دوه  يافغانستان اساس چې د يد رییس جمهور له خوا انتصابیږ ېتعداد نور ی
غړو  د ېشرانو جرګم اتیایمه ماده کې د اتیایمه ماده کې د دوو مجلسونو او په څلور

 1ي.د يټاکل بیان شو

                                                
 حقو  اساسی، انټرنټي سایټ. دادفریور در 1
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 درییم څپرکی
 ېحاکمیت د اجرا کولو الر يد سیاساو سیاسي حاکمیت 

 لومړی مطلب سیاسي حاکمیت:
بحثونو کې مو په حکومت کولو او د دولت په مختلفو ډولونـو بحـث    ېپه وړاند 

او هـر   يحقو  بلل کېږ يحقوقو په څانګو کې سیاس حقو  د يچې اساس دا ،وکړ
یـو څـه    حاکمیت هم يالزمه ده چې په سیاس يحاکمیت والړ و يدولت په سیاس
 بحث وکړو:

په اړوند په نړی کـې دری   ېحاکمیت دسرچېن يسیاس د چینه:حاکمیت سر يسیاس د
حاکمیت نظریه  ياله غیر حاکمیت نظریه او د ياله چې د يشتون لر ېنظری ېمختلف
 حاکمیت نظریو څخه عبارت دی. ياو غیر اله ياله او د
هر چېرته چې قدرت  يیده دپیروان په دې عق ېنظری ېد د حاکمیت نظریه: يداله .۱
خاوندان په خپلوکې په  ېنظری ېد دی د اهلل)ج( ېقدرت دی او منشأ ی يهغه اله يو

 د ېوسـیل  ېمطلقًا بدون د کوم يحکمران يوای ېیوه ډله ی ي،دریو برخو ویشل شو
ـ  يبیا وای ېبله ډله ی يده او هر څه مستقیمًا اهلل)ج( ته منسوبو اهلل)ج(  يچې حکمران

 دا ډلـه د  يپرمخ ځ يپه وسیله چې پیغمبران) ( د يخپل استازد ( ده چې اهلل)ج د
عقیـده ده چـې    ېبیـا پـه د   ېاو بله ډله ی يحکمرانی نسبت پیغمبرانو) ( ته کو

اهلل)ج( پـه مشـیت او    د يقدرت ته رسیږ چې اهلل)ج( ده او هر څوک د يحکمران
 چې د ياغه کسانو ته کوحکمرانی نسبت اهلل)ج( ته نه بلکه هم دا ډله دي ،اراده و

ـ څښتنانو قدرت چ قدرت د باور چې د ېخو په د يقدرت څښتنان د اهلل)ج(  ول دل
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 دقـدرت څښـتنان   يچې نومـوړ  ېځکه اهلل)ج( دا اراده کړ يقدرت چلول د د
 ېهیوادونو کې چې د کلیسا له خوا یی ډیری چار يربغدا نظرپه هغه  يد ګرځېدلي

حاکمـانو   خپل باور پر بنسټ د خاوندان د ېینظر ېد د ؤموجود  ېپرمخ وړل کېد
پر ځای چې حاکم ته منسـوبه   ېد او هغه شکنجه د ېلیدل ېشکنج ېله خوا مختلف

 .هد ېنسبت کړ ېته ی اهلل)ج( يکړ

حاکمیـت   خاونـدان د  ېنظری ېد د مطلقه(: يحاکمیت نظریه)دیموکراس ي.دغیر اله۲
 ياړه لـر  ېیت تر خلکو پورچې حاکم ينظر دې او په د يسرچېنه مطلقه خلک بول

کلیسا پاپانو خلـک پـر    خاوندان په هغه وخت کې راپیدا شول چې د ېنظری ېد د
ونیول او په نتیجه کې د علمانیت یا سـیکوالر نظریـه    ېدنال ېمختلفو بڼو ترشکنج

دیـن   يوای يګڼ جال خاوندان دین له سیاست څخه کاماًل ېنظری ېد منځ ته راغله د
ډګر کې ورته ځای ور نه کړل  ياصو ځایونو کې اجرا او په سیاسباید د عبادت په خ

 .يش

خاوندان د حاکمیت سرچېنه اهلل)ج(  ېنظری ېد د حاکمیت نظریه: ياو غیر اله ي.داله۳
خو هغه څـوک   ياهلل)ج( اراده موجوده و چې په هر کار کې د يوای ياو خلک ګن

حاکم  ر څنګ خلکو ته هم داصولو ت يپه اړه د دین ېهغ باید د يچې قدرت ته رسیږ
حاکم عمـل مسـتقیمًا    پر بنسټ د ېنظری ېد د يپه ټاکلو کې پوره حق ورکړل ش

اصولو په چوکاټ کې خلکو ته د منلو  يحاکم اعمال د دین او د يحاکم ته منسوبیږ
حاکمیت  د يویلو وړ ده چې اوس په ټوله نړی کې د دموکراسی له لور . د يوړ و

ـ  يعبیرونو منل شوپرمخ وړل په مختلفو ت  ی ډول د دومچې په دې برخه کې په عم
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 يحاکمیت په دوو برخو ویشل شوی چې د خلکو حاکمیت او مل يموکراسی له لور
 حاکمیت دی.   

 ېهغه حاکمیت دی چې د حاکمیت چاری تر هر فرد پـور  دا خلکو حاکمیت: د. اول
 يهر وګړ کول دور ېهمدا المل دی چې په دې ډول حاکمیتونو کې د رای ياړه لر

ځکه چـې   ،خلکو پوره ګډون یو مطلو  کار دی چارو کې د يحق دی او په سیاس
 .  يسبب ګرځ ېحاکمیت د تقوی د يخلکو ګډون پکې زیات ش څومره د

خاصـو   چاروکې کډون د يچې په سیاس يدا هغه حاکمیتونه د حاکمیت: يمل. دوهم 
ې په دې ډول حاکېتونو کـې د  او همدا المل دی چ يټاکلو په موخه کېږ حاکمانو د

 ياراده ښکاره کـو  يپه وسیله عموم ېهغی ورکول یوه وظیفه ده چې هر فرد د ېرای
نوموړو حاکمیتونو تـرمنځ د   . ديخلکو پراخه ګډون پکې ډیر مهم نه بلل کېږ او د

 .يتوپیر لپاره څو نقطو ته باید پاملرنه وش
حاـل   ېداسه او آزاد حق دی پ يورکول یو اراد ېخلکو په حاکمیت کې د رای .د۱

په وسـیله   ېچې د هغ يورکول وظیفه ګڼل کېږ ېحاکمیت کې رای يکې چې په مل
 .ياراده ښکاریږ يعموم

او هر  يپراخه ګډون یو مطلو  کار ګڼل کېږ ېجامع خلکو په حاکمیت کې د .د۲
 يقوت سبب ګرځ حاکمیت د په هماغه اندازه د يخلکو ګډون ډیر و څومره چې د

 خاصـو حاکمـانو د   چارو په برخه کې ګډون د يسیاس حاکمیت کې د يمل او په
 .يټاکلو په موخه تر سره کېږ
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 د ېاو غیـر مسـتقیم   ېمسـتقیم  حاکمیت اعمال د خلکو په حاکمیت کې د .د۳
ځای  يموکراس حاکمیت کې مستقیمه د ياو په مل يصورت موم ېموکراسی له الر

 .يول کېږاچ ېصر  د نماینده ګانو لپاره رای يلر

او  يښـکارندوی و  ېخلکو په حاکمیت کې قانون د وګړو د اکثریت د اراد .د۴
حاکمیـت   ياو په مل يد هر فرد فرد د اړتیاوو په منظور تصویب کېږ ېقانون د ټولن

 1.د هر فرد فرد ېنه د ټولن يښکارندوی و ېکې قانون د ملت د اراد
   :  ېحاکمیت د اجرا کولو الر يد سیاس دوهم مطلب

 ېپه کار اچول شـو  ېالر ېاجرا کولو لپاره مختلف حاکمیت د يسیاس ړی کې دنپه 
 حاکمیت اجرا کول په دوو برخو ویشالی شو: يسیاس سرکې د يچې په لمړ

 حاکمیت. يغیر انتخاباو حاکمیت يانتخاب
خلکـو رایـو تـه     ډول حاکمیتونو کې په یوه ډول د ېپه د انتخابی حاکمیت: -الف

 دا ډول حاکمیت بیا په څو برخو ویشل شوی دی:چې  يمراجعه کېږ
 حاکمیت . ي.مستقیم انتخاب۱ 
 حاکمیت. ي.  غیر مستقیم انتخاب۲ 
 حاکمیت. ي.  نیمه مستقیم انتخاب۳  

ـ  ېمهم ېډول حاکمیت کې قوانین او نورې په د .مستقیم انتخابی حاکمیت:۱  يدولت
 ییا په څو برخو ویشـال او دا ډول حاکمیت ب يکېږ ېد خلکو رایو ته وړاند ېچار
 شو:  

                                                
 ، چ دانش پروژه.47 – 44خسرو شاهی قدرت اهلل، فلسفه حقو ، م  1
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 د هیـواد د  ېغوښـتن  ېډول حاکمیت کې خلک خپل ېابتکار: په د يعموم. الف
 يیدواید بحث څخه وروسته یا ت ېاو مجلس ی يکو ېمجلس نماینده ګانو ته وړاند

 .ويپه رد رایه ورک ېاو یا هم دهغ
یو قـانون  نماینده ګانو مجلس  هیواد د ډول حاکمیت کې د ېوتو: په د يعموم . 

که چېرته اکثر خلک په دې  ي،کو ېوړاند ېته ی ېتګ الره ټاکې او ټولن يپه سیاس
 چې د مجلـس د  ېسره له د ي،هغه سند بیا داعتبار وړ نه ګڼل کېږ ياعتراض وکړ

 .يتصویب شوی و ېنمایند ګانو له الر
ډول حاکمیت کې د دوو الرو څخه کار اخیستل کېږی یـو   ېټول پوښتنه: په د .ج
چې خپله  او دوهم دا يو ېقانون کې وړاندوینه شو يپه اساس ېا چې د ټول پوښتند

 .يکو ېته وړاند ېقانون د تصویب لپاره ټول پوښتن ياساس
 ډول حاکمیت کې خلک د یو شخص یا مشخصو افرادو دې ید:  په دایت يعموم. د
هـیڅ رول   قانون په ټاکلو کـې  د ياو وګړ يډول را بلل کېږ يید لپاره په عمومایت

خپـل   لپاره د صدام  دحکومت په آخرو وختونو کې چې خلـک د  ېد چې د ينلر
 ښه مثال بیانولی شو.   ووید لپاره را ټول ایت حکومت د

ډول حاکمیتونو کې مستقیمًا خلک حاکمیـت   ېپه د حاکمیت: ي.غیر مستقیم انتخاب۲
شـکل   ېداسه پ يپرمخ وړ ېخپلو نمایند ګانو له الر بلکه حاکمیت د يپرمخ نه وړ

ـ    پر ځای چې ټول خلک د ېد چې د  د يیوه تصمیم لپاره یوه ډګر تـه را ټـول ش
چې بیا منتخب نماینده ګان د حاکمیـت   ينمایند ګانو د  ټاکلو لپاره انتخابات کو



ډولونهداساسی حقوقو مفهوم اوددولت   قضاء 
 

 128  

 

حاکمیت په خپل ځان کې بیـا   ي.غیر مستقیم انتخابيسیچلولو په برخه کې تصمیم ن
 په دریو برخو وشالی شو:  

 يغر  لبرال حاکمیت په فـرد  د (:يدولتونه( حاکمیت)دموکراس يبرال)غربالف: ل
تر څو چې یو فرد د نورو په آزادی تجـاوز   ،معنی ېآزادی والړ حاکمیت دی په د

 ېدا ډول حاکمیت خپله ځانګړتیـاو  يهغه په خپلو چارو کې آزاد ګڼل کېږ يونکړ
 :يډول د ېپه الند ېی ېچې مهم يلر
.حکومتونه پکې ۲. يحاکمیت په اصل منځ ته راځ خلکو د قدرت پکې د ي.سیاس۱
 .يټاکل کېږ ېانتخاباتو له الر واو آزاد يعموم خلکو د د
 .يو ېتفکېک پر اصل والړ جوړښت پکې د قواوو د ي.سیاس۳
 .يپه انتخاباتو کې ګډون وکړ يحزبونه کوالی ش ي.ټول سیاس۴
حقوقو او آزادیـو   يماعاو اجت يد فرد ېقدرت خلک د حاکم قدرت په وړاند .د۵

 .يڅخه برخمن و
 ېحاکمیت د یوه حز  لـه الر  يتس(: مارکسيحاکمیت)دموکراس يتس : مارکس

فریـب لپـاره    ید په ډول د عوامو دایت يعموم او انتخابات پکې د يپرمخ وړل کېږ
ډول  ېچې پـه النـد   يلر ېنګړتیاواځ ې. دا ډول حاکمیت هم خپليکارول کېږ

 :يبیانیږ
حاکمیت پکې ځـای   يد خلکو او مل يت د یوه حز  په الس کې وقدر ي.سیاس۱
 .ينلر
 .يید په شکل اجرا کېږایت يعموم .انتخابات پکې عوام فریبانه او د۲
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 .يقدرت سره و يد اجرای ېاو ټول واک یواځ يجوړښت پکې محدود و ي.سیاس۳
 .يپرمخ وړل کېږ ېاو حاکمیت د یوه حز  له الر يوه .آزاد حزبونه پکې ن۴
او حاکم  يڅخه برخمن نه و ېهیڅ ډول اراد د ېحاکم حز  په وړاند .خلک د۵

 .يخلکو نظر د رژیم مشروعیت ته نه جلبو قدرت هیڅکله د
یو دا  ،حاکمیت په دوو مهمو اصولو والړ دی ي(: دینيحاکمیت)دموکراس يج: دین

 ایـد د خلکو لپـاره ب  بل هم دا چې د ي،اصولو والړ و يچې حاکم نظام باید په دین
او نه هم  يلر يدې ډول حاکمیت کې نه خلک په مطلق شکل آزاده پ ي،منلو وړ و
ـ    يخلکو آزاد بلکه د ،حاکم نظام  يپه هغه چوکاټ کې د منلـو وړ ده چـې د دین

ـ  هخلکو ژوند یـو  دې اصل کې ده ځکه پ ي،اصولو سره په ټکر کې واقع نش  ياله
خپل خالق  په خپل ژوند کې د يړبلکه ټول وګ ي،ډالی ده چې نباید بیځایه ضایع ش

ـ  يمکلفیتونه لر ېاو مخلو  په وړاند سـرچېنو څخـه    ياو اکثر اصول پکې د دین
ـ  ي،خلکو نظر ته رجو  کېږ صر  په هغه ځایو نو کې د ياخستل کېږ  يچې په دین

ـ  ياو یا هم د دین يسرچېنو کې صراحت ونلر  ي،سرچېنو سره په ټکر کې واقع نش
اصولو سـره   يحاکمیت وکړی چې د دین ېداس یکوال يهمدارنګه حاکم رژیم نش

 ياصولو سـره اړخ لګـو   يباید د دین ېیې بلکه ټول قوانین او تګ الر يتوپیر ولر
اصول او دوهـم دخلکـو    يحاکمیت کې لمړی دین يهمدا المل دی چې په اسالم

ـ   يچې اسالم ينه و ېد ېرضایت شرط دی پات  ېحاکمیت په خپل ځان کـې داس
هغـه   يشته د ېمختلفو قشرونو ته پکې د سعادت الر ېچې د ټولن يربشپړ اصول ل

او خپل ځانونه پـه دې ډګـر کـې     يوه ېحقونو نار يملکونه چې نن ورځ د بشر
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ـ  ې،بیاهم هغه نیکمرغی چې د اسالم مقدس دین د بشریت لپاره ټاکل يمخکښ ګڼ ه ن
پـه   يپرځای کولو هڅـه کـو   د ېاو هغه اصول چې نن نړی د هغ ېپوره کړ يد

  .ياصولو کې د هماغه اول پړاو څخه موجود دي اسالم

مستقیم او غیـر مسـتقیم    په ځینو ځایونو کې د (:ي.نیمه مستقیم حاکمیت)دموکراس۳
په نامه مستقیم حاکمیت چې د نیمه  يت څخه مختلط حاکمیتونه منځ ته راغلیحاکم
 کـو او د خل شـکل د  يقدرت په مواز يدې ډول حاکمیتونو کې سیاسه پ ي،یادیږ

نمایندګانو له  .په دې ډول چې لمړی ديپرمخ وړل کېږ ېنمایندګانو له الر هغوی د
بیا خلکو ته هم حق ورکړل شوی چې په دې مورد کې خپله  ېول ي،خوا پریکړه کېږ

په مختلفـو   حاکمیت چې په دې ډول حاکمیت کې د خلکو له خوا ي،پریکړه وکړ
کې د ویتو په ډول او په ځینو نورو ځایونو ځایونو  ېپه ځن ي،ډولونو کې ترسره کېږ

ځـایونو   ېابتکار په ځن يعموم ځایونو کې د ېوم( او په ځنډ)رفرانېکې د ټول پوښتن
 دې معنی چـې د ه انتخا  اصطالح پ د ي،کې بیا د انتخا  څخه کار اخستل کېږ

خلکو له  یوه د ېڅخه ی ېهغ او د يوټاکل ش ېنقط ېید لپاره څو مشخصایت خلکو د
 .يد ېپرمخ کې شرحه شو ېاصطالح ګان ېنور يید وړ ګرځایوا د تخ
قدرت تر یوه یا څو  يدې ډول حاکمیتونو کې ټول سیاسه پ حاکمیت: يغیر انتخاب - 

عامو وګړو ته پـه   يپرمخ وړ ېچې هماغه مشخص افراد ی ي،اړه لر ېاشخاصو پور
ـ  او نه هم د يهیڅ کومه پریکړه کې ځای نه ورکول کېږ تـه مراجعـه    ېهغوی رای

نظامونو کـې لیـدل    يمطلقه او دیکتاتور يدا ډول حاکمیتونه اکثرًا په شاه ي،کېږ
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پـه بڼـه    نوموکراتیکو هیوادود بڼه د يچې په اوس زمانه کې اکثره په ظاهر يکېږ
 1ي.ښکاره کېږ

 پایله:
د اساسي حقوقو په برخه کې  چې ترتیب کړه ېپه پای کې باید ووایم پورتنی مقاله م 

مطالبو په را ټولولـوکې مـی ډیـر     د ی شي دلوستونکو لپاره ګټوره وګرځي،کوال
 يهیله لـرم را ټـول شـو    ،معتبرو سرچېنو څخه ګټه واخلم ترڅو د یکوښښ کړ

 .  يمطالب د لوستونکو لپاره دګټی وړ وګرځ
 :و مطالبو سرچېنییشو ورا ټول د

 .ه ش1389،سال احسان موحدیان)حقو  اساسی(  تهران شرکت سهامی انتشار
 .،بتادانش پروژه ،فلسفه حقو  ،خسرو شاهی قدرت اهلل

، د افغانستان اساسي قـانون  1382، ک 818د عدلیې وزارت، رسمي جریده، ګ 
 کابل،دولتي مطبعه.

 .انټرنټي سایټدر حقو  اساسی  رویفرددا
سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، نهادهای سیاسی و حقو  اساسی، چاپ سوم 

 .1372هران دانشګاه ت
وششـم   سـی پ  سته های حقو  اساسی چایت پناهی(باع)شریقاضیسید ابوالفضل 

 ش نشر میزان. ـه۱۳۸۸

                                                
، چ 113 – 103سید ابوالفضل قاضی )شریعت پناهی(، بایسته های حقو  اساسـی، م   1

 فریور در حقو  اساسی، انټرنټی سایټ.دنهاد حقوقی میزان. دا 1388
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کلیات حقو  اساسی قم موسسـه آموزشـی وپهوهیشـی امـام      ،سیدجالل مدنی
 .ش ـه 1385،سال خمینی

کاتوزیان ناصر )مقدمه علم حقو  ومطالعه در نظام حقوقی ایران( تهـران شـرکت   
 .ش ـه1389،سال تشارسهامی ان

 مهدی زاده، حقو  اساسی، انټرنټي سایټ.

عـدليې   ،عدالت ،د الم حيدر عالمه.،درامدي براصول محاکمات جزايي افغانستانغ
 .١٣٨٦ګڼه،جوزا  ٥٢نهم کال مسلسله  ١١وزارت نشراتي ارګان صــ

 
 
 
 
 
 

 عبدالملک "ممنون"

  
  طال  از نظر فقه و قانونطال  از نظر فقه و قانون

 قسمت سیزدهم
 زمان وقو  طال  فصل پنجم:

هر چند در کتب فقهی مرجع، فصل و یا مبحثی تحت عنوان "زمان وقو  طال " به 
نظر نخورده و در عین حال، معیار تصنیف طال  نیز پنداشته نشده است، بلکه همـۀ  
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فقهاء به عوض آن، صیغۀ طال  را مالک قرار داده و بر اسـاس آن، طـال  را از   
یش و کنایی و از لحاظ داللت صیغه بـه منجـز،   لحاظ صراحت صیغه )لفظ( به صر

مضا  و معلق تقسیم نموده اند. نگارنده هر چند تصنیف طال  از لحـاظ داللـت   
نماید، اما چنین تصنیفی را مرجوح دانسته و به عـوض آن، بنـابر   صیغه را رد نمی

 داند:  دالئل ذیل، معیار قرار دادن "زمان وقو  طال " را بهتر می

ک قرار دادن صیغه، تعلیق طال  به امر متحقق الوجود بـه  در صورت مال .1
دلیل استعمال صیغۀ تعلیق، باید طال  معلق دانسته شود، حاالنکه چنین نو  طـال   
در حکم طال  منجز بوده و آثار مرتب به طال  منجز باالی آن قابل تطبیق اسـت؛  

تو طال  هستی."  مانند اینکه زوج به زوجه بگوید: "اگر زمین دور خورشید بچرخد،
توان آنرا طال  معلق نامید، در از اینکه هرچند صیغۀ تعلیق به کار رفته است، اما نمی

یابیم که در این تقسیم بندی، زمان وقو  طال  معیار قرار گرفته اسـت، زیـرا   می
داللت صیغه به تعلیق طال  است اما به دلیل زمان وقو  آن، در حکم طال  منجـز  

 باشد. می

ت طال  به زمان مستقبل دارای اشکال نبوده اما هرگاه طال  با صیغۀ اضاف .2
مضا  به ماضی واقع گردد، در این صورت میان فقهاء اختال  نظر بوده و گروهی 
چنین طال  را واقع ندانسته و گروه دیگری نیز طال  را فی الحال، در حکم طال  

ه، طال  در زمان ماضـی واقـع   دانند، حاالنکه باید بنابر داللت صیغمنجز، واقع می
یابیم که در این حالت نیز، به دلیل اینکه زمان وقـو  طـال    گردید، پس در میمی

 شود، نه مضا  به ماضی.  باشد، طال  منجز پنداشته میزمان حال می
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گردد، توضیش اینکـه اصـل در طـال     طال  بالعموم به مجرد تلفظ به آن واقع می
همۀ فقهاء به وقو  طال  منجز اتفا  دارند. بعضًا ممکن تنجیز است. به همین دلیل 

است مطّلق )طال  دهنده( حین صدور طال  بعضی قیود را بر آن وضع نماید، طور 
مثال، آنرا به زمان آینده مضا  سازد و یا هم معلق به شرط نماید که به همین دلیل، 

ست زمان وقو  طـال   فقهاء طال  را از لحاظ داللت صیغه )که به عقیدۀ ما بهتر ا
 معیار قرار داده شود، نه داللت صیغه( به انوا  ذیل تقسیم نموده اند: 

 طال  منجز )معجل(؛   .1

 طال  مضا ؛ .2

 طال  معلق.   .3

در این رابطه نیز، نگارنده تقسیم بندی ذیل را از طال  با توجه به زمان وقـو  آن  
 داند:  بهتر می

 طال  بالفور )منجز(؛ .1

   مضا  و معلق(.  طال  بالتأخیر )طال .2

از اینکه هد  اصلی ما از نگارش جامعیت آن بوده و قصد داریم تـا خواننـده در   
رابطه به موضو  مورد بحث، نیازی به مراجعه به منابع دیگر نداشـته باشـد، رأی   

 خویش را با وجه استدالل آن، پس از بیان آرای سائر فقهاء ابراز خواهیم نمود.  
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 منجزمبحث اول: طال  
نوعی از طال  است که از صیغۀ تعلیق به شرط یا اضافت به مسـتقبل   1  منجزطال

بدین مفهوم که هرگاه  2خالی بوده و مقصود مطّلق، وقو  طال  در زمان حال باشد.
طال  دهنده تنها لفظ طال  را بر زبان آورده و قیودی را بر آن وضـع ننمایـد، در   

که طال  بنابر حاجت تشـریع گردیـده   گردد، زیرا اینصورت طال  بالفور واقع می
نماید. در عین حال، باید یاد آور شـد  است و حاجت فوریت یا تنجیز را اقتضاء می

گردد؛ که طال  معلق به امر متحقق الوجود منجز محسو  گردیده و فورًا صادر می
چنانچه هرگاه زوج بگوید: "اگر زمین دور آفتا  بچرخد، تو طـال  هسـتی" در   

 . یابدتحقق میال  بالفور و بطور منجز اینصورت ط
   مبحث دوم: طال  مضا

هرگـاه  گردد. طال  مضا  در تقسیم بندی ما نوعی از طال  بالتأخیر محسو  می
طال  به مکان مضا  گردد، در صورت توافر سائر شروط آن، فورًا واقع گردیده و 

دۀ اهلیـت طـال    که زوج دارنباشد. طور مثال در صورتیدر حکم طال  منجز می
بوده و به زوجه ایکه محل طال  باشد بگوید: "تو در کانادا طـال  هسـتی." امـا    

طال  هستی." در اینصـورت   پس از یک ماه اقامت در کاناداهرگاه زوج بگوید: "

                                                
گردد، اما اکثر اسـاتید  "ن" و "ج" و تشدید "ج" تلفظ میباید اظهار داشت که "منجز" به فتش  1

نماینـد کـه   محترم پوهنتون ها )به شمول پوهنتون کابل( آنرا به سکون "ن" و فتش "ج" تلفظ می
 باشد.  اشتباه می

، الكويـت: وزارة  29جالموسوعة الفقهيـة.  هـ(. 1414وزارة األوقا  والشئون اجسالمية. ) 2
 . 36المية، صاألوقا  والشئون اجس
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باشد که آنرا تحت طال  مضا  به مکان نه بلکه مضا  به زمان ورود به کانادا می
 دهیم.  نده مورد بحث قرار میعنوان اضافت طال  به زمان آی

گیرد، طال  مضا  به زمان اسـت نـه   آنچه در طال  مضا  مورد بحث قرار می
مکان، چنانچه ممکن است شخص آنرا به زمان ماضی یا مستقبل مضا  نماید و یـا  
-هم به شکل و صورت تعلیق به اضافت طال  بپردازد که ذیاًل به بیان هر یک مـی 

 پردازیم:  
 افت طال  به زمان ماضیجزء اول: اض

هرگاه طال  به زمان ماضی )گذشته( مضا  گردد، مانند اینکـه زوج بـه زوجـۀ    
خویش بگوید: "تو دیروز طال  شده ای." در این حالت میان فقهاء اخـتال  نظـر   
وجود دارد که ذیاًل به بیان نظریات ایشان پرداخته و رأی راجش را توأم بـا موقـف   

 سازیم.  ر مورد روشن میقانون مدنی افغانستان د
از نظر احنا  هرگاه زوجه حین اضافت و انشای طال  محل طال  باشد، طال  در 

گردد. اما هرگاه زوجه در وقت اضافت، محل طال  نبوده و یـا  زمان حال واقع می
گردد. قابل تذکر است کـه  هم در وقت انشاء محل طال  نباشد، طال  واقع نمی

به ماضی، قصد وقو  طال  در زمان حاـل را داشـته    هرگاه زوج بوسیلۀ اضافت
که زوج قصد ِاخبار را داشـته  گردد، اما در صورتیباشد، طال  فی الحال واقع می

خواهد به زوجه اخبار باشد، یعنی اینکه در زمان ماضی طال  نموده است اما فعاًل می
که ، اما به شرطیشودنماید، در اینصورت بوسیلۀ یمین )سوگند( ادعایش پذیرفته می

سال داشته باشد  30که زوج تصدیق ادعایش مستحیل نباشد. طور مثال، در صورتی
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اما به زوجۀ خویش بگوید که پنجاه سال قبل تو را طال  نموده بودم، چنین ادعـایی  
گردد. وجه استدالل ایشـان  لغو پنداشته شده و هیچ اثر حقوقی باالی آن مرتب نمی

باشد، بناء  باید در زمـان  ت طال  به زمان ماضی ممکن نمیاین است که چون اضاف
حال تحقق پیدا نماید، اما از اینکه زوج زمان ماضی را یادآور شده است، بایـد در  
زمان مذکور زوجه در قید نکاح زوج بوده باشد، وگرنه قول زوج اعتبار نداشـته و  

   1گردد.لغو محسو  می
بن حنبل در یک روایت، طال  مضا  به ماضی به عقیدۀ امام مالک، شافعی و احمد 

گـردد،  که زوجه حین انشای آن محل طال  باشد، طال  بالفور واقع میدر صورتی
اعم از اینکه در وقت مضا  شده، زوجه محل طال  بوده است یا خیر، زیرا که در 
آن حالت به عقیدۀ ایشان طال  به صفت مستحیل وصف شده است که صفت لغـو  

   2گردد.قع میو طال  وا
احمد بن حنبل در یک روایت، بعضی از شوافع و ابن حزم ظاهری طال  مضا  بـه  

دانند، اعم از اینکه زوجه در وقت مضا  شده محل طال  باشد ماضی را واقع نمی

                                                
، بيروت: دار احيـاء التـراث   3جشرح فتش القدير. محمد بن عبد الواحد، ابن همام. )د.ت(.  1

 . 371العربي، ص
؛ 263، بيـروت: دار الفكـر، ص  7هــ(. المغنـي، ج  1404ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد. ) 2

؛ 95وشـركاه، ص ، مصر: مطبعة عيسى البابي 2الشيرازي، ابراهيم بن علي. )د.ت(. المهذ . ج
، الطبعـة الثانيـة، بيـروت: المكتـب     8أبو زكريا، يحيى بن شر . )د.ت(. روضة الطالبين. ج

، الطبعـة الثالثـة،    4هـ(. مواهب الجليـل. ج 1412والرعيني، الحطا . ) 120اجسالمي، ص
 . 70بيروت: دار الفكر، ص
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-یا خیر، به دلیل اینکه قول لغو و بیهوده تلقی گردیده و اثری بر آن مرتـب نمـی  

 1گردد.
-رسد، زیرا که از یکسو نمیر، رأی احنا  راجش به نظر میاز میان آرای فو  الذک

توان قول زوج را در چنین حالتی مطلقًا لغو و بیهوده شمرده هیچ اثـری را بـر آن   
مرتب ندانیم و از جانبی هم، باید در زمان ماضی مضا  الیه، رابطۀ زوجیت میـان  

مذکور، وصف  زوجین موجود بوده باشد، زیرا که در صورت عدم موجودیت رابطۀ
توان قول زوج را معتبر و دارای اثر حقـوقی  رود و به این اساس، نمینیز از بین می

 دانست.  
قانون مدنی افغانستان در زمینه حکم صریش نداشته اما با توجه به حکم مندرج مـادۀ  

-که صراحتًا تعلیق و اضافت را در رجعت مجاز نمـی  2قانون مدنی افغانستان 150

شود که تعلیق و اضافت طال  جواز دارد، زیرا که در مورد رداشت میداند، چنین ب
 2عدم جواز آن حکمی در قانون موجود نبوده و از سویی هم، به اساس حکم فقـرۀ  

که حکم قانون موجود نباشد، محکمـه  در مواردی 3قانون مدنی افغانستان، 1مادۀ 

                                                
راهيم بن علـي. المهـذ ،   ؛ الشيرازي، اب263، ص7ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد. المغني، ج 1
 .120، ص8؛ أبو زكريا، يحيى بن شر . روضة الطالبين. ج95ص

تعلیق رجو  به زمان آینده یا بکدام شرط جواز ندارد. در صحت رجو  حضور شـهود شـرط    2
 باشد.  نمی

که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت ( در مواردی2) 3
 نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید.م صادر میاسالم حک
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یابیم کـه قـانون   در مینماید. پس مطابق به اساسات کلی فقه حنفی حکم صادر می
 مدنی افغانستان نیز تلویحًا رأی احنا  را راجش دانسته است. 

 جزء دوم: اضافت طال  به زمان آینده
 که به زمان آینده مضا  گردد، سه مذهب فقهی وجود دارد:  در مورد حکم طالقی

باشد، چنین طال  را واقـع ندانسـته و   مذهب اول که ابن حزم ظاهری تابع آن می
داند، زیرا که به عقیدۀ او چنین قول لغو و بیهـوده تلقـی   ثری را بر آن مرتب نمیا

 باشد: گردد. وجه استدالل ابن حزم ظاهری قرار ذیل میمی
توان در زمان حال تصور نمود، زیـرا  اول اینکه در چنین حالتی، وقو  طال  را نمی

وقو  طال  را در زمـان   توانکه زوج ارادۀ آنرا نداشته است، و از سویی هم، نمی
مضا  الیه محقق دانست، چنانچه ممکن است الی زمان مذکور یکـی از طـرفین   

 وفات نماید و یا اینکه از هم جدا شوند. 
ثانیًا طال  همانند نکاح بوده که تعلیق و اضافت آن به زمان مستقبل جواز نـدارد،  

 پس طال  نیز تابع همین حکم است.  
واج در چهارچو  احکام و قواعد پیش بینی شـدۀ شـرعی   دیگر اینکه انحالل ازد

منصوص در قرآن یا سنت قابل تصور است، اما بدلیل اینکه نه در قرآن کریم و نـه  
توان حکمی را مبنی بر جواز اضافت و یا تعلیق طال  بدسـت  هم در سنت نبوی می

عـالی( تعـدی   داند، از حدود الّله )تبارک و تآورد، بناء  هر کسی که آنرا مجاز می
 فرمایند:  نموده است، چنانچه الّله )سبحانه و تعالی( می
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   1ًوًمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه()
)جل علی شأنه( تجاوز نماید، پس مسلمًا به خـود   الّلهترجمه: "و هر کس از حدود 

 2ستم کرده است."
قتاده، یحیی انصاری، ربیعه، مذهب دوم که مذهب سعید بن مسیب، حسن، زهری، 

باشد، در صورت اضافت به مستقبل، طال  را فـی  سفیان ثوری و مالک بن انس می
 که زمان مضا  شده محال نباشد. داند، به شرطیالحال واقع می

وجه استدالل مذهب دوم اینست که چون نکاح موقت و محدود به زمان نبـوده و  
توان اضافت طال  تحدید شده جواز ندارد، نمیانعقاد عقد نکاح برای زمان معین و 

به زمان مستقبل را نیز مجاز دانست، زیرا طال  مضا  در واقع به مثابـۀ توقیـت   
باشد، چنانچه از زمان تلفظ به طال  الی نکاح و محدود ساختن آن به زمان معین می

زمان مضا  الیه، هر نو  معاشرت میان زوجین در همچـون معاشـرت در نکـاح    
 3باشد، بناء  الزم است تا طال  فی الحال و بالفور واقع گردد. وقت میم

باشد، طـال  را  مذهب سوم که مذهب جمهور فقهاء )احنا ، شوافع و حنابله( می
در صورت اضافت آن فی الحال واقع ندانسته و وقو  آنرا منوط به موجودیت جزء 

عطاء، جابر بن زید، نخعـی،   دانند که این قول ابن عباس،اول زمان مضا  الیه می

                                                
 1الطال :  1
 . 213، القاهرة: المتيرية، ص10جالمحلى. هـ(. 1350ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. ) 2
؛ ابـن  577، القاهرة: دار الهدي، ص2، جالكافيهـ(. 1399القرطبي، أبو عمر بن عبد البر. ) 3

المحلـى.  وابن حزم الظاهري، علي بن أحمـد.   358، ص7بن أحمد. المغني، جقدامة، عبد اهلل 
 .  213، ص10ج
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پس با توجه به رأی جمهور، هرگـاه   1باشد.ابو هاشم، ثوری، اسحا  و ابو عبید می
زوج به زوجۀ خویش بگوید: "تو در ماه اسد سال کنونی طال  هستی"، زوجـه در  
اولین جزء ماه مذکور که همانا حین غرو  آفتا  در آخـرین روز مـاه قبلـی آن    

گردد. همچنان هرگاه زوج طال  را به فـردا مضـا    ال  میباشد، ط)سرطان( می
 گردد.  باشد، طال  واقع مینماید، در اولین جزء آن که همانا طلو  فجر می

شوافع و حنابله اهلیت زوج و محل طال  بودن زوجه را حـین انشـای طـال  و    
همچنان حین حلول وقت مضا  الیه شرط دانسته اند. پس هرگاه زوج به بیگانـه  
بگوید: "تو بعد از یک سال طال  هستی" بعدش هم با همان خانم قبل از مرور یک 

گردد، که در این سال ازدواج نماید و یکسال بگذرد، در اینصورت طال  واقع نمی
باشـد. امـا   مورد امام ابو حنیفه نیز با امام شافعی و امام احمد بن حنبل موافق مـی 

که با تو ازدواج نمودم طال  هسـتی" در  وزیهرگاه زوج به خانم بیگانه بگوید: "ر
-گردد، اما از نظر احنا  واقع میاینصورت از نظر شوافع و حنابله طال  واقع نمی

 باشد. گردد، زیرا که وقت مضا  الیه وقت حدوث سبب یعنی نکاح می
 نمایند: باشد به دالئل ذیل استناد میمذهب سوم که همانا مذهب جمهور فقهاء می

                                                
، الطبعة الثانية، 3م(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1982الكاساني، أبو بكر بن مسعود. ) 1

هـ(. اجنصا  في 1376؛ المرداوي، عالء الدين بن علي. )123بيروت: دار الكتب العلمية، ص
والخطيب الشـربيني،   45؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، ص9الراجش من الخال ، ج معرفة

 . 313، بيروت: دار الكتب العلمية، ص3هـ(. مغني المحتاج، ج1415محمد بن أحمد. )
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که به خانمش گفته بود: "تو طال  هستی از ابن عباس در مورد مردیآنچه  -1
در آغاز سال" روایت شده است که رابطۀ زوجیت ایشان را الی رسیدن سال جدید 

 قائم تلقی نموده و حین قدوم روز اول سال جدید طال  را واقع دانسته است. 

ـ    -2 ال  از جملۀ آثار وارده از بعضی از اصحا  آمده است که شخصـی ط
خانم خویش را به هنگام خارج شدن او از خانه منوط ساخته بود و ابن عمر در ایـن  

شود اما هرگاه خـارج نشـد   مورد فرمود که هرگاه زوجه خارج شد طال  واقع می
1گردد.اثری بر آن مرتب نمی

 

نماید که اواًل اضـافت طـال    ابن حزم ظاهری نیز در برابر رأی جمهور استدالل می
است که خداوند )سبحانه و تعالی( به آن امر نموده است، پس طـال    خال  آنچه

شود. همچنان نمودن به خال  آنچه در قرآن و سنت آمده است معصیت شمرده می
 فرمایند:  )علیه الصالة والسالم( می الّلهرسول 

 2"کل شرط لیس ليس في كتا  الّله تعالي فهو باطل"
 تعالی نباشد، باطل است."ترجمه: "هر شرطی که در کتا  الّله 

جویند نیز از نظر ابن حـزم ظـاهری   همچنان آثاری را که جمهور به آن تمسک می
 3داند.ضعیف بوده و قابل احتجاج نمی

                                                
 نفسه 1
، بيروت: دار احيـاء الكتـب العربـي،    2جسنن ابن ماجة. ابن ماجة، محمد بن يزيد. )د.ت(.  2
 . 842ص

 . 215، ص10جالمحلى. م الظاهري، علي بن أحمد. ابن حز 3
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دهـد،  در مورد رأی راجش باید اظهار نمود که نگارنده مذهب جمهور را رجحان می
واز اضـافت طـال    به دلیل اینکه هیچ حکمی در قرآن و یا حدیث مبنی بر  عدم ج

نیآمده است و از جانبی هم، اضافت طال  موجب انعقاد فرقـت در زمـان حاـل    
گردد. قانون مدنی افغانستان صراحتًا گردیده اما طال  در زمان مضا  شده واقع می

حکمی را در این زمینه پیشبینی ننموده است، اما بنابر ارجا  موارد غیر منصوص به 
 حنا  را ترجیش داده است. مذهب حنفی، ظاهرًا رأی ا

 جزء سوم: اضافت طال  به شکل تعلیق
که طال  به زمان آینده به شکل تعلیق یعنی بوسـیلۀ اسـتفاده از ادوات   در صورتی

تعلیق یا شرط همانند اگر، هرگاه و امثالهم صورت گیرد، از یکسو همانند تعلیق در 
جانب دیگر مؤخر قـرار  طال  به زمان مشخصی در آینده معلق گردیده است و از 

دادن طال  به زمان آینده است، همانند طال  مضا ، همینجاست که اضافت طال  
گیرد. پس هرگاه مرد به خانم خویش بگوید: "هرگاه هالـل  به شکل تعلیق شکل می

رمضان را دیدم، تو طال  هستی" پس هرگاه شخص طال  دهنـده )زوج( خـودش   
که شخص دیگری هالل گیرد، اما درصورتیهالل رمضان را دید، طال  صورت می

-رمضان را مشاهده نماید، در اینصورت شوافع و حنابله معتقد به وقو  طال  مـی 

دانند که باشند. بر خال  شوافع و حنابله، احنا  تنها در صورتی طال  را واقع می
 1شخص زوج هالل را مشاهده نماید، نه اشخاص دیگر.

                                                
، بيـروت: دار  16جتكملت المجمو  شرح المهـذ .  م(. 1966المطيعي، محمد نجيب. ) 1

 .  169، ص7جالمغني. وابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد.  206الفكر، ص
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مادۀ اول خویش، در این مورد نیز رأی  2اس حکم فقرۀ قانون مدنی افغانستان بر اس
 دهد.  احنا  را ترجیش می

 منابع و مآخذ
ـ 1350. )أحمـد  بن علي الظاهري، حزم ابن .1  ،10ج. المحلـى (. هـ

 .  المتيرية: القاهرة

 دار: بيـروت  ،7ج المغنـي، (. هـ1404. )أحمد بن اهلل عبد قدامة، ابن .2
 .  الفكر

 احياء دار: بيروت ،2ج. ماجة ابن سنن(. ت.د. )يزيد بن محمد ماجة، ابن .3
 .  العربي الكتب

 الثانيـة،  الطبعة ،8ج. الطالبين روضة(. ت.د. )شر  بن يحيى زكريا، أبو .4
 .  اجسالمي المكتب: بيروت

 ،3ج المحتـاج،  مغني(. هـ1415. )أحمد بن محمد الشربيني، الخطيب .5
 .  العلمية الكتب دار: بيروت

  الثالثـة،  الطبعـة  ،4ج. الجليل مواهب. (هـ1412. )الحطا  الرعيني، .6
 .  الفكر دار: بيروت

 عيسـى  مطبعة: مصر ،2ج. المهذ (. ت.د. )علي بن ابراهيم الشيرازي، .7
 .  وشركاه البابي

 دار: القـاهرة  ،2ج ،الكافي(. هـ1399. )البر عبد بن عمر أبو القرطبي، .8
 .  الهدي
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 ترتيـب  فـي  الصـنائع  بدائع(. م1982. )مسعود بن بكر أبو الكاساني، .9
 .  العلمية الكتب دار: بيروت الثانية، الطبعة ،3ج الشرائع،

: بيروت ،3ج. القدير فتش شرح(. ت.د. )همام ابن الواحد، عبد بن محمد .10
 .  العربي التراث احياء دار

 الراجش معرفة في اجنصا (. هـ1376. )علي بن الدين عالء المرداوي، .11
 . العربي ثالترا احياء دار: بيروت ؛9ج الخال ، من

. المهـذ   شـرح  المجمو  تكملة(. م1966. )نجيب محمد المطيعي، .12
 . الفكر دار: بيروت ،16ج

. الفقهيـة  الموسـوعة (. هـ1414. )اجسالمية والشئون األوقا  وزارة .13
 .  اجسالمية والشئون األوقا  وزارة: الكويت ،29ج

 
 
 
 

  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 واد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری وم

 

فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جـرايم ناشـي از   گزارش الف: 
 فساد اداري واليت كابل

 گزارش .1
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محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابـل از تـاريخ   
دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم   (3) ( تعداد31/3/1397الي 1/3/1397)

در ارتباط به ايـن  که   همورد رسيدگي قضائي قرار دادناشي از فساد اداري را 
مورد محاكمه غدر ورشوه به اتهام ارتكا  جرايم   نفر( 10تعداد )به دوسيه ها 
از اتهامات وارده برائت حاصل نمـوده و   نفر (8)ند. از اين تعداد ه اقرار گرفت
يـل  دیگر به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذ متهم (2)تعداد 

 ند:ه امحكوم گرديد

 حبس یک ماه الی یک سال  نفر. 

 .حبس یک الی پنج سال نفر 

 ( دالـر آمریکـائی   570) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود.

 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی  (1جدول شماره )
 تاس 1397در ماه جواز  سال  از فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

نو  قضیه
 

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

جریمه 
 نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

1
5

 - 
2
0

 
س
سال حب

 

5 
- 

1
5

 
س
سال حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

ک سال  
ک ماه الی ی

ی
س
حب
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70$ 
   

 ۱ رشوت 1 2 1 1 1 

 2 ترشو 1 1  1  1    500$

 3 غدر 1 7 7       

$570 
   

 مجموعه 3 10 8 2 1 1

( دوسیه قرار قضائی صادر نموده 7همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
ه به مرجع مربوطه ارسال نمـود و نواقص و آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

 .است
 
 
 

 
 

ارزه با جرایم ناشی ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مب2جدول شماره )
 است 1397درماه جواز سال  از فساد اداری والیت کابل 

مرجع 
 مربوط

 سبب قرار

 شماره نو  قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 1 3 1 څارنوالی

سوء استفاده از 
صالحیت و 
 ظیفوی

1 
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 1 2 1 څارنوالی

تجاوزازصالحیت 
وظیفوی 
 واخذرشوت

2 

 3 اختالس 1 1 1 څارنوالی

 1 1 1 څارنوالی
سوء استفاده از 
صالحیت و 

 ورشوت ظیفوی
4 

 1 8 1 څارنوالی
سوء استفاده از 
صالحیت و 

 وتزویر ظیفوی
5 

 6 اختالس 1 1 1 څارنوالی
 7 تزویراسناد 1 3 1 

 
 مجموعه 7 19 7

مبارزه با جرایم ناشی از  همحکمۀ ابتدائیصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 اداری والیت کابلفساد 

 20/3/1397حکم مورخ 

 یکتن از کارمندان ریاست ثبت احوال نفوس کابل به اتهام اخذ رشوه محکومیت  
 براز باشنده گان والیت کابل طی ورقه عرض به مقام عالی ستره محکمه مبنی  تنیک

اینکه در ارتباط طی مراحل قباله خط خویش به آمریت وثایق حـوزه دوم مراجعـه   
را به مدیریت ثبت  یآمریت وثایق حوزه دوم غرض تائید تذکره پدرش استعالم نموده

احوال نفوس راجع نموده که یکی از کارمندان آن اداره در بدل ارایـه معلومـات   
دالر آمریکائی مطالبه رشوه نموده که بعدًا  600جوا  استعالم محکمه از نزدم مبلغ 

ی مؤظف یاز طر  اداره مراقبت قضا یبه اساس هدایت مقام عالی ستره محکمه هیئت
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مطالبـه پـول ثبـت     خصوص گردید، هیئت در ابتداء صدای کارمند مذکور را در
دالر آمریکائی از طر  هیئت فوتوکاپی ونشـانی شـد و در     500نموده بعدًا مبلغ 

بـرای   10/2/1397عارض مبلغ متذکره را به تـاریخ    ه  شداختیار عارض قرار داد
عد از اخذ استعالم تسلیم می نماید که حین اخذ پول از طر  هیئت کارمند مذکور ب

 ه است مراقبت قضائی دستگیر وبه ارگانهای عدلی وقضائی معرفی گردید
قضیه بعداز تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  

ـ     ائی مـؤرخ  فساد اداری والیت کابل  گردیده محکمـه ابتدائیـه در جلسـه قض
دالر آمریکـائی رشـوه طبـق     500خویش متهم را در قضیه اخذ مبلغ  20/3/1397

( 2( کود جزاء وبا رعایت فقره )371( ماده )3( وفقره )370( ماده )2هدایت فقره )
( کود مذکور از ابتدای ایام نظارت وتـوقیفی بـه   385( ماده )1( وفقره )375ماده )

ی معادل وجه رشـوه وطـرد از مسـلک    مدت دو سال حبس تنفیذی وجزای نقد
 .کرد  محکوم به مجازات

 
فعاليتهاي قضائي محكمۀ استینا  مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري گزارش (  ج

 واليت کابل

 ( گزارش1

محكمۀ استینا  مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت کابـل از تـاريخ     
ۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي ( دوسي4( تعداد )31/3/1397الي  1/3/1397)

در ارتباط به اين دوسيه  کهاز فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است.
 رشـوت  و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، تزویـر،  به اتهام  نفر( 9ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی الـزام    2گرفتار شده و از این تعداد )
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قـرار  به مجازات هاي مختلف حـبس   ه ومورد محاكمه قرار گرفتتن  (7برائت و )
 .نده امحكوم گرديدذیل 

  نفر. 3سال 5الی   1حبس 

  نفر   4سال 15الی  5حبس 

  ( دالر آمریکائی.4861)بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

 
 
 
 
 
 

از  محکمه استینا  مبارزه با جرایم ناشیاجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1397در ماه جوزا سال فساد اداری والیت کابل 

 تصمیم قضائی 

تعداد قضیه
نو  قضیه 
 

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
محکو

 م

بــرائ
 ت

تعداد 
 متهم

جریمه نقدی
 

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س
سال حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

ک سال  
ک ماه الی ی

ی
س
حب

 

  
4    

4 1 5 1 

استفاده از  سوء
صـــالحیت 

واقدام  وظیفوی
ــرقت   ــه س ب

۱ 
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 مسلحا نه 

 
    1 

 
 ۲ تزویر 1 1   1

 
    

   
 ۳  اخذرشوه  1 1  1

4861$      2 
 

 2 
 

 ۴ اخذزشوه ۱ 2

4861$ 
 

 4 3 
 

 مجموعه 4 9 2 7

( دوسیه قرار قضائی صادر نموده و آنهـا  4همچنان محکمۀ طی این مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص های تحقیقاتٰی را غرض تکمیل خال

 

 

مبارزه با جرایم ناشی از  استینا ( بیانگر قرار های قضائی محکمه 4جدول شماره )
 است 1396ماه دلو سال درفساد اداری والیت کابل 

 متهم تعداد قرار سبب مربوط مرجع
 تعداد

 قضیه
 قضیه نو 

شمار
  ه

 و خال
 نواقص

 

 1 3 1 والیڅارن
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

1 

 1 5 1 څارنوالی
سوء استفاده از 
 2 صالحیت وظیفوی
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 1 2 1 څارنوالی
تجاوزازصالحیت 

 وظیفوی
3 

 1 1 1 څارنوالی

سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

 واختالس

4 

  مجموعه 4 10 4 

با جـرایم ناشـی از   محکمۀ استینا  مبارزه صادره نمونه های از احکام خالصه : 4
 فساد اداری والیت کابل

 

 

 ۱۹/۳/۱۳۹۷ خحکم مور

از منسوبین لوای انتقاالت وزارت امور داخله به اتهام سـوء  محکومیت چهارتن 
 استفاده از صالحیت وظیفوی و شرو  به سرقت مسلحانه

که در صفو  نیروهای امنیتی جابجـا   یگروپی از سارقین مسلش در تبانی با مجرمین
با استفاده از یونیفورم نظامی، واسطه رنجر پولیس و سالح های دولتی دست به بوده 

مخاطره  انداخته و ارگـان هـای    بهاعمال مجرمانه می زنند که این عمل امنیت را 
کشفی در صدد تثبیت، شناسائی و گرفتاری همچو افراد  بر امدند که بـه تـاریخ   

عمـومی   705همکار ریاسـت  به اساس اطالعات اوپراتیفی منابع  30/9/1396
که خود را از جمله منسوبین وزارت امور امنیت ملی آگاه میگردد که منسوبین فو  

در ترکیب یک گروپ مسلحانه مصـرو  سـرقت هـای    داخله معرفی داشته اند 
مسلحانه منازل، اختطا  و رهزنی در شهر کابل می باشند. منبع می افزاید که افراد 
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وزارت امور داخله معرفی داشته و دست به سرقت هـای   متذ کره خود را منسوبین
مسلحانه می زنند. اطالعات واصله حاکی از آن بود که گروپ مذکور قصد انجـام  
سرقت مسلحانه مبلغ نه صد هزار دالر امریکائی را از نزد یکـتن  از صـرافان در   
ر ساحه کارته نو داشت  که پیرامون موضو  پالن مشترک فی مـابین وزارت امـو  

پنج تن از منسـوبین لـوای    30/9/1396داخله و ریاست امنیت ملی و به تاریخ 
انتقاالت وزارت امور داخله با یکعراده واسطه رنجر بدون نمبر پلیت بـا دو میـل   
سالح کالشینکو  و یک میل تفنگچه از ساحه سرک اول کارته نو  دستگیر و به 

 ارگان های عدلی و قضائی معرفی میگردد.

د از تکمیل تحقیقات ابتدائیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از قضیه بع
 21/1/1397فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضائی مـورخ  

خویش چهارتن از متهمین را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و شـرو   
ـ  ( مـاده  1دایت فقـره ) به سرقت مسلحانه مبلغ نه صد هزار دالر امریکائی طبق ه

، 39( قانون جزا با در نظر داشت مواد)456( قانون جرایم عسکری و ماده )42)
( قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی هر واحد ایشان  را به 155( و )29

مدت شش، شش سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده و یکتن ازمتهم دیگر 
ی و کتمان جرم نسبت عدم موجودیت دالئیل الزام قضیه در خصوص عدم اطال  ده

( قانون جزا بـری الزمـه   4( قانون اجراآت جزائی و ماده )235طبق حکم ماده )
 شناخته شده است.

قضیه نسبت عدم قناعت متهمین محول محکمه استینا  مبارزه با جـرایم ناشـی از   
 3/1397 /19فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضائی مـورخ  

( قانون تشکیل و صالحیت قـوه قضـائیه   54خویش با در نظر داشت حکم ماده )
  فیصله محکمه ابتدائیه را مورد تائید قرار داده است.  
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فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري گزارش : ج
 هراتواليت 

 گزارش .3

هرات طی دومـاه اول  ز فساد اداري واليت محكمۀ ابتدائیه مبارزه با جرايم ناشي ا
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي از فسـاد اداري را   10) تعداد 1397سال 

( 26در ارتباط به اين دوسيه ها تعـداد )  کهمورد رسيدگي قضائي قرار داده است.
و اخـتالس  ، اتال  اورا  رسـمی   سوء استفاده از صالحیت وظیفویبه اتهام  نفر

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی الـزام    2ه و از این تعداد )گرفتار شد
قـرار  به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 24برائت و )

 .نده امحكوم گرديدذیل 

  نفر13حبس یک ماه الی یک سال. 

 نفر. 2حبس یک الی پنج سال 

  سال 1پانزدهنچ الی پحبس 

 فرن 8  محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکـائی  18856) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود.
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بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی  (5جدول شماره )
 است1397سال   هرات در دوماه اول از فساد اداری والیت

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نو  قضیه
شما
 ره

 به حبس تنفیذی تعداد محبوس

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

جریمه نقدی
 

محکومین جرایم نقدی
 

1
5

 - 
2
0

 
س
سال حب

 

5 
- 

1
5

 
س
سال حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

 

ک سال حبس
ک ماه الی ی

ی
 

211$ 
   

2 4 6 
 

6 5 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۱ 
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1518$ 4    4 8 1 9 1 

تجاوزازحدودصال
حیت قانونی 

 سنادوتزویرا
2 

 3 رشوت 1 2  2 1     

16961$ 3 1   2 5 1 6 1 
اختالس 
 4 وتزویراسناد

 5 تزویراسناد 1 2  2 2     

 6 اتال  اسنادرسمی 1 1  1     1 166$

$18856 8 1 
 

 مجموعه 10 26 2 24 13 2

مبارزه با جرایم ناشـی از فسـاد اداری    همحکمۀ ابتدائیصادره خالصۀ احکام  .4
 هراتوالیت 

  8/1/1397کم مورخ ح

محکومیت یکتن از کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنائی والیت هرات به اتهام 
 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی

به اساس عریضه یکتن از نماینده گان یکی از شرکت های ترانزیتی به قوماندانی امنیه 
ـ  ا جـرایم جنـائی   والیت هرات مبنی بر اینکه یکتن از کارمندان مدیریت مبارزه ب

قوماندانی امنیه که اسناد اموال تاجران را کنترول می نماید با وجودی که هیچ نو  
مشکل قانونی ندارند اما بارها مشکل خلق نموده و خواهان پول می شود و از نـزد  

هزار افغانی نموده است که به اخذ اطال  شخص مـذکور   50من نیز مطالبه مبلغ 
قدام گردیده بعد از ترتیب پالن گرفتاری و معرفـی نماینـده   قوماندانی امنیه داخل ا

هزار افغانی کـه از قبـل    50ابتدائی عسکری والیت هرات مبلغ  څارنوالیریاست 
نشانی شده و به دسترس شخص همکار داده شده تا به کارمند مذکور تسلیم نمایـد  

ا پول را بـه  شخص همکار با کارمند مذکور به تماس شده و به وی رهنمائی نموده ت
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برادرم تسلیم نمائید زمانیکه شخص همکار پول را به برادرش تسلیم می نماید حـین  
 اخذ پول دستگیر و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی میگردد.

قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 
 8/1/1397در جلسه قضـائی مـورخ   فساد اداری والیت هرات گردیده محکمه 

خویش کارمند مذکور را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی مطابق فقـره  
( 214( قانون جرایم عسکری با در نظر داشت جز چهـارم مـاده )  42( ماده )1)

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت دوسال وشش ماه حبس تنفیذی و 
( 1راک در سوء استفاده از صالحیت وظیفوی مطابق فقره )برادرش را درقضیه اشت

( کود جزا ازابتدای ایام 214( کود جزا با درنظرداشت جزچهارم ماده )58ماده )
 نظارت و توقیفی به مدت یکسال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است 

اد اداري فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیه مبارزه با جرايم ناشي از فسگزارش (  د
 کندزواليت 

 ( گزارش1

کندزطی دوماه اول سال محكمۀ ابتدائیه مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت 
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فسـاد اداري را مـورد   4) تعداد 1397

بـه   نفـر ( 7در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ) کهرسيدگي قضائي قرار داده است.
گرفتار و اختالس رسمی   استفاده از صالحیت وظیفوی، ، مفقودی اورا سوءاتهام 

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام برائـت و   1شده و از این تعداد )
محكوم قرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 6)

 .نده اگرديد

  نفر 1سال  5 – 1حبس 
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  نفر. 1سال  15 – 5حبس 

 نفر4  محکومین جرایم نقدی 

  ( دالـر آمریکـائی   12165)بالغ بـه  مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود.

 

 

محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اجراآت ( بیانگر آمار6جدول شماره )
 است 1397دو ماه  اول سال  کندزاداری والیت 

 تصمیم قضائی 

تعداد 
 قضیه

 نو  قضیه

شماره
 

 عداد محبوس به حبس تنفیذیت

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س
سال حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

 

ک سال حبس
ک ماه الی ی

ی
 

338$ 2     
2 

 
 ۱ اختالس 1 2

 
    1 

 
1 

 
1 1 

ــتفاده از   ــوء اس س
ــوی  صــالحیت وظیف

 واختالس
۲ 

11654$   1 
  

1   1 1 

ـ  ــوء اسـ تفاده از س
ــوی  صــالحیت وظیف

 واختالس

۳ 
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 173$ 2  
 

  
 

 ۴ مفقودی اورا  رسمی ۱ 3 1 2

12165$ 4 1 1 
 

 مجموعه 4 7 1 6

 

 

 

 

محکمۀ ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری صادره احکام خالصه : 4
 کندزوالیت 

 21/1/1397حکم مورخ 
 تهام اختالس محکومیت یکتن از کارمندان مقام والیت کندز به ا

 (  افغانی839090مبلغ )

 
آبیاری و مالداری جهت توان مند سـازی زنـان و   وزارت زراعت، 1395در سال 

افغانی را به منظـور احـداث گـرین      8887000رشد اقتصادی خانواده ها مبلغ 
مکتب در مرکز والیت و ولسوالی هـا منظـور    9خانم و  7000حوض  ها برای 

نامه برای مستفید شونده گان پروژه سـه دوره ورکشـاپ   نموده بود که براساس بر
خانم در مرکز و ولسوالی هـا   7000 تادر نظر گرفته شده سه روزه ظرفیت سازی 
د که متاسفانه چنین نشـده و در مرکـز دو دوره و در ولسـوالی    نآموزش داده شو

 صر  یک دوره ورکشاپ دایر گردیده است.
هت کرایه برای اشتراک کننده گان ورکشاپ افغانی که ج 492علی الرغم آن مبلغ 

در نظر گرفته شده بود به طور مکمل برای آنها توزیع نگردیده بلکـه بـرای هـر    
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افغـانی   242افغانی توزیع شده است و از هرکدام مبلغ  250اشتراک کننده مبلغ 
حیف و میل شده است و اجناس و لوازم گرین حوض ها هم بگونه شـفا  توزیـع   

افغـانی   839090شده وزارت مذکور مبلـغ  داده پول های تخصیص نشده  و از 
توسط یکتن از کارمندان مقام والیت کندز مورد اختالس قرار گرفته اسـت و بـه   
همین اساس کارمند مذکور دستگیر و به ارگان های عدلی و قضائی معرفـی مـی   

 گردد.
ه با جرایم ناشی از قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدائی محول محکمه ابتدائیه مبارز

 21/1/1397فساد اداری والیت کندز گردیده محکمه در جلسه قضـائی مـورخ   
( 268( ماده )1افغانی طبق فقره ) 839090خویش متهم را در قضیه اختالس مبلغ 

( قانون اجراآت جزائی و با رعایـت مـاده   209( ماده )2با در نظر داشت فقره )
ت و توقیفی به مدت هفت سال حبس تنفیـذی و  ( کود جزا از ابتدای ایام نظار17)

( قانون جزا به رد پول اختالس شده محکوم به مجـازات  273( ماده )1طبق فقره )
 نموده  است.
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 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخـدر  الف: 
 والیت کابل

 گزارش   .1

محكمۀ ابتدائیۀ مبارزه عليه مسكرات و مـواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ      
( دوسيۀ مربوط به انـوا  مـواد   47( تعداد )31/3/1397الی  1/3/1397)

مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. 
 هام قاچا  و انتقال مـواد مخـدر  به ات نفر( 66)به تعداد در ارتباط به اين قضايا ، 
 ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائـت 5گرفتار شده از این تعداد )

 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد(تن 61و)
  نفر.38سال  5الی  1حبس 

  نفر 13سال 15سال الی  5حبس. 
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  نفر. 10سال 20الی  15حبس 

( کیلوگرام 44/21790مقدار )حو حکم به مدر ارتباط به محاکمات فو  الذکر 
 انوا  مواد مخدر نیز صادر شد.

 
 

(: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد 1جدول شماره )
 1397سال   در ماه جوزا  مخدر والیت کابل

 تصمیم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 نو  قضیه

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
 محکوم

داد تع
 برائت

تعداد 
1 متهم

5
 - 

2
0

س 
سال حب

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

 ینئهیرو 25 96,14 34 3 31 22 7 2

5 
  

5 
 

 مورفین 5 1606 5

 
1 9 10 

 
 چرس 6 2245,5 10

3 
 

 تریاک 5 310,2 7 2 5 2

 
5 4 9 

 
 موادکیمیاوی 5 17008,6 9

  
1 1 

 
1 524 1 

مشروبات 
 الکولی

 مجموعه 47 21790,44 66 5 61 38 13 10

مبارزه علیه مسـکرات وموادمخـدروالیت    ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2
 کابل.

 12/3/1397حکم مورخ 
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 کیلوگرام هیروئین 1.450چهار سال حبس به اتهام قاچا  مقدار 
یکتن از باشندکان والیت قندهار که میخواست عازم کشـور   9/1/1397به تاریخ 
ان شود از طر  پولیس سرحدی میدان هوائی والیت قندهار مورد شک قرار هندوست

گرام هیروهین که  870گرفته که در اثنای چک وتالشی بیک شخص مذکور مقدار 
گرام هیروئین  580بود و مقدار  شدهدر داخل چوکات بیک به طور ماهرانه جابجا 

ستگیر و به ارگـان  بدست آمده و در ارتباط قضیه شخص مذکور د ویبطن ازدیگر 
 های عدلی و قضائی معرفی میگردد.

قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و 
مواد مخدر والیت کابل گردیده. محکمـه ابتدائیـه در جلسـه قضـایی مـورخ      

کیلوگرام هیـروئین طبـق    1.450متهم را در قضیه قاچا  مقدار  12/3/1397
( کود جـزا از ابتـدای ایـام    214و  213( و رعایت مواد )302ماده ) هدایت

نظارت و توقیفی به مدت چهار سال حبس تنفیذی محکوم به مجـازات نمـوده و   
دالـر   100همچنان به مصادره یک سیت موبائیل معـه  سـیمکارت آن، مبلـغ    

ه کیلوگرام هیروئین بدست آمـد  1.450افغانی و مقدار  23500امریکائی، مبلغ 
کـرده  ( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر نیز اصدار حکم 32طبق ماده )

 .است
گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینا  مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  : 

 والیت کابل

 . گزارش  1

محكمۀ استینا  مبارزه عليه مسكرات و مواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ     
( دوسيۀ مربوط به انـوا  مـواد   47عداد )( ت31/3/1397الی  1/3/1397)

مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. 
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 به اتهام قاچا  و انتقال مـواد مخـدر   نفر( 47)به تعداد در ارتباط به اين قضايا ، 
 ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل کـافی الـزام   15گرفتار شده از این تعداد )

 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد(تن 32و) برائت

  نفر. 18سال 5الی  1حبس 
  نفر.9سال  15 – 5حبس 

  نفر. 5سال 20 – 15حبس و 

( کیلـوگرام مـواد   957/18656همچنان به ارتباط قضایای فو  الذکر مقدار )
 .ه استمخدر کشف و ضبط گردید

رزه با مسکرات و ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استینا  مبا2جدول شماره )
 می باشد 1397جواز سال  ماهمواد مخدر والیت کابل طی 

 تصمیم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 شماره نو  قضیه

تعداد محبوس به حبس 
 تنفیذی

تعداد 
 محکوم

تعداد 
 برایت

تعداد 
 متهم

1
5

 - 
2
0

س 
سال حب

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

 1 هیروئین 15 547/19 15 4 11 6 4 1

 
 2 چرس 7 81/356 7 2 5 4 1

 
 3 مورفین 6 3/212 6 3 3 1 2

4 
 

 4 تریاک 8 3/2003 8  8 4

 
2 

 
 5 موادکیمیاوی 3 لیتر 15450 3 1 2

 3 لیتر615 3  3 3  
مشروبات 
  الکولی

همکاری  5  5 5      
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 باقاچاقبران
 مجموعه 47 957/18656 47 15 32 18 9 5

محکمـۀ اسـتینا  مبـارزه علیـه مسـکرات      کـم صـادره   حاز ای  خالصه2.
 وموادمخدروالیت کابل.

 

 21/3/1397حکم مورخ 

 یازده سال حبس به اتهام فروش مقدار دو کیلو گرام هیروئین
ئین توسـط یکـتن از   وبالثر اطال  واصله مبنی بر فروش مواد مخدر نـو  هیـر  
متشکل از ادارات ذیربط  یفروشندگان باالی معتادین با استفاده از منزل خویش هیئت

منزل شخص مذکوررا واقع حوزه اول امنیتی شهر لشکر گاه والیت هلمنـد مـورد   
تالشی قرار داده که در نتیجه مقدار دو کیلو گرام هیروئین از منزل مذکور کشف و 

 بدست میاید و در ارتباط قضیه یکتن نیز دستگیر میگردد.  
ول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی مح

مواد مخـدر والیـت کابـل گردیـده. محکمـه ابتدائیـه در جلسـه قضـایی         
خویش متهم را در قضیه فروش مقدار دو کیلو گرام هیـروئین   22/1/1397مورخ

( کود جزا از ابتدای ایام نظارت و تـوقیفی بـه   302( ماده )1( فقره )5طبق بند )
قـانون   32نفیذی محکوم به مجازات نموده و طبق مـاده  مدت یازده سال حبس ت

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مصادره مقدار مواد بدست امده نیز اصـدار  
اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استینا  مبارزه  ه استحکم گردید

 علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مـورخ 
 2قانون اجراآت جزایی و فقره  267خویش متکی به هدایت ماده  21/3/1397
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قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر فیصله محکمه ابتدائیه را مـورد   17ماده 
 .تائید قرار داده است

 

 


