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 لهایآحدالمازمت
  ستره محکمه   

  ١٣٨٩ر٩ر٨مورخ  ٣٠٦٥الي ٢٩٩٥متحد المال شماره 
  داراالنشاي شوراي عالي

مقام محترم  رياست  ١٣٨٩ر٨ر٢٨-٩٣محکمه استيناف واليت کابل به تاسي ازفرمان 
جمهوري اسالمي افغانستان درمورد عفو و تخفيف مجازات  محبوسين که بـه مناسـبت   

ور يافته مراتبي را به ارتباط ماده سوم فرمان درمورد تثبيـت  حلول عيد سعيد اضحي صد
تکفل و انفاق اعضاي فاميل محبوسين استهدا نموده که جلسه روساي ديوانهاي رياسـت  

  :محکمه مذکور درزمينه جريان را چنين پيشنهاد کرده اند 
کفل وانفاق ت، درمورد پيشنهاد کميسيون تطبيق فرمان بايدگفت که قانوناً درموارد تثبيت(

اعضاي فاميل ترتيب وثيقه شرعي اقرار خط ضروري ميباشد اما ازاينکه ترتيـب وثيقـه   
شرعي ايجاب وقت بيشتر را مينمايداز يکطرف و ازجانبي بايد وثيقه متـذکره  درمحـل   

راً ازواليات بوده وباعـث  سکونت شخص ترتيب گردد که سکونت اصلي محبوسين اکث
اگر بـه   بناًء . دترتيب وثيقه شرعي براي محبوسين ميگردبيشتري دررابطه به مشکالت 

ـ  تصديق وکيل گذر، ود امام مسجد محل وتصديق ناحيه مربوط اکتفا شود بهترخواهـد ب
  .)درزمينه طالب هدايت ميباشيم

مطلب مورد استهدا غرض ابراز نظر تدقيقي به رياست محترم تدقيق و مطالعات محـول و  
  :ابراز داشتند در زمينه نظر شانرا حسب ذيل 

ترتيـب  ، تکفل و انفاق اعضاي فاميـل ، به نظر مدققين قضايي بهتراست درمورد  تثبيت(
  .وثيقه اقرار خط شرعي مدنظر گرفته شود
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محاکم توجه ، بخاطر رفع تشويش جلسه روساي ديوانهاي رياست محکمه استيناف کابل
  ).يندکنند تا همچو مسايل را هرچه عاجل تحت کار گرفته اجراء نما

حينيکه تفصيل استهداء توام با نظر رياست تـدقيق و مطالعـات بـه اجـالس مـورخ      
  ٨٥٢مقام محترم شوراي عالي گزارش داده شد، مقام محترم قرار مصوبه  ١٣٨٩ر٩ر٢

  :در زمينه هدايت ذيل راصادر نمود 
  .)نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد شد(

  ١٣٨٩ر٩ر٤ورخ م ٢٩٩٤الي  ٢٩٢٤متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

گزارش مرتبه هيئت تفتيش قضايي درمورد بررسي امور وثايق محکمه شـهري محکمـه   
استيناف واليت لوگر پس از مطالعه و تدقيق و ابراز نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات 

س از مقام عالي پ، مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد ١٣٨٩ر٨ر١١درجلسه مورخ 
  :هدايت ذيل راصادر فرمودند   ١٣٨٩ر٨ر١١ -٨٠٨بحث در زمينه قرار مصوبه 

به منظور جلو گيري جدي ازجعل و تزوير در وثايق بعد ازاينکه  وثيقه  ازکنده قطع  -١(
طـي  ، ورده شدآو راجستر گرديد هرگاه قبل از اخير سال واپس به محکمه غرض ثبت 

کنده وثيقه دراخير سال قيـد  ، ل در طول سالمراحل گردد و در صورت عدم طي مراح
در صورت مرا جعـه بعـد    . گردد وبعد ازان به هيچ صورت وثيقه مذکور  ثبت نگردد

  . ازختم سال وثيقه جديد ترتيب گردد
بخاطر اينکه اهالي مسبوق باشند حين را جستر شدن وثيقه  در شهريه از طرفين عقد ويـا  

ميگردد استحضاري اخذ گردد تا وثيقه  رادر ظـرف  شخصيکه  وثيقه به مفاد وي ترتيب 
محاکم و ادارات ثبت اسناد به آن ترتيب اثر ندهند ، سال طي مراحل نماييد بعد مرور سال

   . و محکمه در سال بعد وثيقه جديد ترتيب نمايند
تعليماتنامه تحرير وثايق محاکم نميتوانند به کسي  ٣٢ازانجا که مستند به حکم ماده  -٢

لذا به هيچ صورت کمه ديگري برده واستعمال نمايد،نرا به محآه سفيد را بدهد تا وي وثيق
وثيقه  هايي که ازکنده قطع گردد بدون را جستر باقي مانده نميتواند  چه رسد به اينکه به 
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محکمه ديگري برده شود يا ضايع گردد  درهمچو موارد  مفتشين قضايي حين بررسـي  
ازکنده قطع گرديـده ولـي    )صل وثيقها(نمايند که سرپارچه امور محاکم هرگاه مالحظه

   . راجستر نشده مسئول انرا مورد بازپرس قراردهند
  .)موضوع غرض توحيد مرافق قضايي به جميع محاکم اخبار گردد

  ۱۳۸۹ر۹ر۲۵مورخ  ۳۱۷۵الي ۳۱۳۷متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

هدايت ذيـل   ۹۰۵قرار تصويب  ۱۳۸۹ر۹ر۲رخ مقام محترم شوراي عالي دراجالس مو
  :راصادرفرمودند 

در صورتيکه درواليات تشکيل محاکم جرايم ناشی از فساد اداري منظور ورئيس محکمه (
تحت رسيد ه گـي قـرار    را فساد اداري تعيين شده باشد قضاياي ناشی از فساد اداري

 .)دهند
 ١٣٨٩ر٩ر١٥مورخ  ٣١٣٦الي  ٣٠٦٦متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي  

رياست ثبت اسناد ووثايق ستره محکمه  ضمن گزارش مفصلي دررابطه به مراجعه رهنماي 
  :معامالت به محاکم تقديم داشته که عمده تاً مطالب ذيل را قابل توجه تشخيص داده اند 

شخصيت هاي حقوقي رهنماي معامالت که عملکرد  انها منحيـث کميشـن کـاران    (
حقوقي منتج به وساطت فريبکارانه دراکثر معامالت بين اطراف عقـد شـده و   معامالت 

گاهي هموطنان مهاجر و غيرمهاجر درارتباط خريد وفروش عقار سـوء اسـتفاده   آازعدم 
نموده   و با براه انداختن حيل گوناگون عالوه بر اخذ محصول دوفيصد از بايع و مشتري 

طي مراحل فورمه هاي دورانـي   –اي قباله جات نها بنام  اجرآنسبت بي خبري و نابلدي 
قباله  از دفاتر مربوط ناحيه شاروالي ملکيت هاي شاروالي وانجنيران نواحي کـه قيمـت   
گزاري جايداد ها را به عهده دارد تحت عنوان مصارف قباله  کرايه تکسـي و مفاسـد   

ع مربوط خـود  المراجعه به مراجربوط ازمردم پول هنگفت اخذ و عنداداري به مراجع م
   . راصاحب صالحيت درامور جلو ميدهند
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همچنان  رياست ثبت اسناد ضمن اشاره به هدايت شفاهي فضيلت مآب محتـرم قاضـي   
ن اعالميه هاي مبني بـر منـع دخـول    آالقضات وسرپرست ستره محکمه که به موجب 

شهرکابل  منسوبين رهنماي معامالت  به محاکم به دروازه  و ديوارهاي آمريت هاي وثايق
نصب شده ولي ممثلين اين شخصيت ها ي حقوقي به اعالميه هاي ناصبه  توجه ننمـوده  
باشهرت نامقدس شان وسيله اي براي لکه دار شدن پرستيژ و اعتماد قضات و منسـوبين  

  . ادارات ثبت اسناد شده اند
انجـام   اداره مذکودرفرجام بخاطر انجام اجراات قانوني شفاف در زمينه به مقصد تسهيل

معامالت حقوقي مردم با تفاهم با وزارت محترم عدليه اتخاذ تـدابير الزم مقـام عـالي    
  .)راخواستار شده اند

شوراي  ١٣٨٩ر٩ر٢مسئله فوق حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه به جلسه مورخ 
در  ١٣٨٩ر٩ر٢مورخ  ٨٦٧عالي ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفت و قرار مصوبه 

  :يت فرمودند زمينه چنين هدا
ازانجاييکه رهنماهاي معـامالت درعقـود   ، با توجه به پيشنهاد رياست ثبت اسناد ووثايق

اشخاص از زمره طرفين عقد ويا نايب اوشان نبوده و ازجانبي طرفين  عقد اوالً درحـين  
قرار به محکمه حاضر ميشوند برام عقد و ات ترتيب و ثيقه  و درا خير حين اارائه درخواس

  :ن شوراي عالي تصميم گرفت بنابرا
تا محاکم و ادارات ثبت اسناد به منظور قطع مداخله رهنماهاي معامالت و کميشن کاران 

از ورود شـان درپروسـه   ، يکي از عاقدين نباشند )وکيل(درحاليکه طرف عقد ويا نايب
   . اجراي وثايق شرعي جداً جلوگيري نمايند

 ١٣٨٩ر٩ر٧٢مورخ  ٣٢٥٠مورخ  ٣١٧٦متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي

ديوان مدني محکمه حوزه دوم شهرکابل از طريق محکمه محترم استيناف واليت کابـل  
  :چنين استهداء نموده اند 
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اوراق ادعاي غالم حسين  ولد غالم دستگير به ارتباط قضيه عدم ثبت محفـوظ قبالـه   (
رديده طوريکه اوراق محول اين ديوان گ  ١٣٦٠ر٥ر١٧مورخ  ٩٧٩-١٧٣شرعي نمبر 

متذکره تحت غور و بررسي هيئات قضايي درجلسه قضايي قرارگرفـت  غـالم حسـين    
ـ  مذکور وکيل از طرف ورثه محمد ايوب ولد محمد ط نعيم تعيين گرديده که وکالت خ

هاي خا رجي ازمحکمه وثايق حوزه دوم  کابل بدست دارد که بجواب سـوאل هيئـت   
که آيا جواز وکالت دفاع داريد  ويـا اينکـه از   ١٣٨٩ر٧ر٢٤قضايي درمقابل استعال م

اقارب نزديک موکلين مذکورين تان ميباشيد بيان داشته که من نه وکيل مدافع هستم و نه 
هم ازاقارب نزديک موکالن مذکوران بلکه باا نها  اشنايي و دوستي قديمي دارم و جواز 

وکالت قانوني مطابق مـاده   وکالت هم ندارم متکي به جريانات فوق وکيل مذکور شرايط
  .)قانون وکالي مدافع را ندارد  ٣٤

آن اداره در ، مسئله موردا ستهدا غرض تدقيق به رياست محترم تدقيق و مطالعات محـول 
  :ورده است آزمينه چنين ابراز نظر بعمل 

قـانون   ٣٤داشتن جواز وکالت ويا وجود رابطه قرابت بين موکل ووکيل طبـق مـاده   (
صرف در حالت دعوي وجهت پيشبرد خصومت ود عوي موکـل حتمـي    وکالي مدافع

، سرپرسـتي ، خريد، درحالت فروش اًءبن . والزمي ميباشد نه  در ساير موضوعات وکالت
داشتن جواز وکالـت ويـا   ، اخذيا اعطاي قباله وساير موارد به استثناي دعوي ، اخذمثني

دران موارد ميتوانـد بـدون    وجود رابطه قرابت بين موکل ووکيل شرط نميباشد ووکيل
  .)قانون وکالي مدافع درامورات وکالت اقدام و اجراات نمايد ٣٤شرايط ماده 

مقام محتـرم شـوراي    ١٣٨٩ر٩ر٩جريان موضوع توام با نظر تدقيقي به اجالس مورخ 
  :هدايت ذيل صدور يافت  ٩٠٨عالي ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفته وقرار مصوبه 

مرجـع اسـتهداء کننـده اخبـار و     تدقيق و مطالعات تاييد شد به نظر رياست محترم (
  .)الماالً به محاکم تعميم گرددمتحد
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  " ستانكزي" پوهندوي نصراهللا 
  ي حقوق وعلوم سياسي پوهنتون كابل استاد پوهن

  
  

  نظام قضائي جمهوري هند
  

ام فدرالي داراي نظ، جمهوري هند كه يكي از كشور هاي بزرگ آسيائي بشمار مي رود
بخصوص اينكه ، بوده كه فدراليزم هند باساير فدراليسم ها درجهان اندكي متفاوت است

بدين معني كه دركشور  . تفاوت جدي بانظام فدرالي مشاهده ميگردد، درنظام قضائي هند
هاي كه داراي نظام فدرالي اند دونوع محاكم يعني محاكم ايالتي ومحكمه فدرאل وجود 

درحاليكه ، حيت محكمه فدرאل درمحدوده قوانين فدرالي پيش بيني شدهساحه صال . دارد
ايالتي صالحيت صدور حكم را محاكم ايالتي درخصوص موضوعات مرتبط با قوانين 

محكمه هند  اما هند داراي سيستم واحد قضائي است كه ديوان عالي يا ستره. دارند
ديوان عالي به چالش  اند توسطتصاميم محاكم عالي ايالتي مي تو.دررأس آن قرار دارد

قوانين مدني وجزائي وضع شده درتمام كشور يكسان تطبيق مي شوند وبه . كشيده شود
منظور تطبيق يكسان قوانين فهرستي از صالحيت هاي مشترك محاكم ايالتي وستره 

   . محكمه پيش بيني شده است
معرفي ستره محكمه  درنخست مي پردازيم به، به منظور شناخت بهتر سيستم قضائي هند

  : هند وبعداً به شناخت محاكم ايالتي وچگونگي اجراآت آن ها 
ستره محكمه هند به مثابه عاليترين مرجع قضايي : ستره محكمه جمهوري هند  - ١

كه تشكيالت وصالحيت ، هند دررأس تشكيالت قضائي اين كشور قرار دارد
   . ي كندخويش را درمطابقت به قانون اساسي جمهوري هند اعمال م
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  : ستره محكمه هند داراي دونقش اساسي ذيل مي باشد 
نقش اول ستره محكمه نقش نگهباني حقوق اساسي وساير حقوق قانوني مردم  –اول 
وتجاوز قوة ، اين امر به ستره محكمه صالحيت ميدهد كه تا ازافراد درمقابل قانون . است

سترش ونگهباني از سيستم گ، اجرائيه برحقوق آنها دفاع نموده وبنابراين حفظ
   . ستره محكمه هند مبدل شده استك كشور به يكي از مسووليت هاي  دموكراتي

نقش دوم ستره محكمه هند ايجاد موازنه اصولي ميان دولت مركزي ودولتهاي  –دوم 
صالحيت ها واختيارات دولت مركزي ودولتهاي ، قانون اساسي عملكرد . ايالتي ميباشد

فكيك قواء را دركشور حفظ مي بخشد به اين وظيفه ستره محكمه كه ت ايالتي را تحكيم
ساحه صالحيت درمقابل دولت مركزي نبايد به صالحيت ها واختياراتي كه در. مينمايد

اميك مي باشد نيستره محكمه داراي نقش پويا ود. دولت هاي ايالتي است، مداخله نمايد
جدد از آن به منصة اجرأ مي ي وتفاسير مكه اين پويائي را به وسيله تفسير قانون اساس

اما قانون اساسي همان چيزي ، مردم هند تحت لواي قانون اساسي زندگي مينمايند. گذارد
   . است كه ستره محكمه مي گويد

تن قاضي ميباشد وبراي ) ٢٥(ستره محكمه هند متشكل از يكنفر قاضي القضات و
   . عضويت ستره محكمه هند شرايط بايد موجود باشد

   . داشتن تابعيت هند –الف 
   . درمحاكم عالي هند داشتن پنج سال تجربه كاري - ب
   . داشتن ده سال تجربه كاري درامور وكالت دفاع - ج
   . به اساس نظر رئيس جمهور بايد يك حقوقدان قطعي وشناخته شده باشد - د

س جمهور رئي، اعضاي ستره محكمه هند به اساس حكم رئيس جمهور انتخاب ميگردند
واگر قبل از انتصاب يك قاضي ستره محكمه نخست با قاضي القضات مشوره نموده 

ستره محكمه وقضات محاكم ايالتي نيز مشوره مينمايد باوجود ضرورت بود باساير قضات 
اما درعمل رئيس ، آنكه  قانون اساسي هند درمورد انتخاب قاضي القضات مسكوت است
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مه قاضي با تجربه تر را به عنوان قاضي القضات انتخاب جمهور از بين اعضاء ستره محك
   . مينمايد

مايد وبعداز تقاعد سال تجاور ن) ٦٥(سن قاضي القضات واعضاي ستره محكمه نبايد از
   . ستره محكمه به هيچ وجه به حيث قاضي كا ر نموده نمي توانندقضات 

شان بركنار شده مي  قاضي القضات واعضاي ستره محكمه هند دردوحالت ذيل از وظايف
  : توانند 

   . نخست اينكه  استعفي شان را به رئيس جمهور تقديم نمايند
   . ثانياً اينكه عليه شان اتهام جرم صورت گيرد

قابل تذكر است كه رئيس جمهور هند صالحيت دارد كه اعضاي ستره محكمه را بنابه 
رط است كه اين موضوع اما ش، سلوك وروش نا سالم عدم صالحيت شان را اعالم دارد

ناگفته نماند كه تاريخ ، به منظور تائيد هردومجلس پارلمان جمهوري هند ارسال گردد
   . هند تا حال شاهد چنين واقعة نيستی قضا

اما گاه گاهي درديگر ، جلسات ستره محكمه هند درپايتخت اين كشور داير مي گردد
ضرورت به تائيد رئيس جمهور نيز الزمي  نقاط هند نيز داير شده مي تواند البته دراينمورد

   . است
   . ستره محكمه هند داراي صالحيت ها ووظايف ذيل مي باشد

   . صالحيت هاي اصلي ياذاتي -      
   . صالحيت هاي استينافي -      
   . صالحيت هاي مشورتي -      

   . كه اينك هريك ازاين صالحيت ها را طور مختصر مورد مطالعه قرار ميدهيم
عبارت از آندسته از صالحيت هاي اند كه ماهيت : صالحيت هاي اصلي يا ذاتي  –الف 

  : واين صالحيت ها عبارتند از  . وجوهر قوة قضائيه هند برآن استوار است
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حل اختالفات بين دولت مركزي ودولت هاي ايالتي وصالحيت اتخاذ تصميم  -      
   . برآنها
باچند دولت ايالتي ازيكسو ودرعين موضوع حل  حل اختالف هاي دولت مركزي -      

   . اختالفات بين چند دولت ايالتي
   . حل اختالف بين دولتهاي ايالتي -      

همچنان ستره محكمه صالحيت دارد هرگاهي يكي از حقوق اساسي اتباع اين كشور 
به اين وظيفه ستره محكمه است كه ، نقض گردد وآنها خواهان اعادة حقوق خويش گردند

   . احقاق حق تبعه يا اتباع مذكور بپردازد
ستره محكمه هند با داشتن اين صالحيت ها اين توانائي را : صالحيت هاي استينافي  –ب 

به ، دارد كه هرنوع ادعاي كه عليه محاكم ايالتي ويا سايرمحاكم وجود داشته باشد
اتيك موضوع را بررسي آن بپردازد اما شرط است كه  اوالً ستره محكمه بطور اتوم

   . بررسي نمايد وثانياً بدون درخواست ستره محكمه
طوريكه قبالً تذكر داديم كه ستره محكمه هند بطور طبيعي : صالحيت هاي مشورتي  - ج

ساسي قانون ا) ١٤٣(اما دركنار آن به اساس حكم مادة، صالحيت حل منازعات را دارد
مشورتي را نيز دارد وآن بگونه ستره محكمه هند صالحيت هاي نكشور شوراي عالي آ

هرگاه رئيس جمهور  . است كه رئيس جمهور مي تواند كه باشوراي عالي مشورت نمايد
ع ملي از احساس كند كه يك معضله حقوقي وجود دارد كه معضله مذكور براي مناف

 . ، مي تواند كه نظريه ستره محكمه را با خود داشته باشداهميت خاص برخوردار است
موارد ستره محكمه نظر مشورتي خويش را به رئيس جمهور اعالم ميدارد  درهمچو

   . وهمچنان شوراي عالي مي تواند كه اصالً درموضوع ابراز نظر ننمايد
  : ساير محاكم  - ٢

  .  ايالت وهفت ناحيه مستقل مي باشد) ٢٨(جمهوري هند از لحاظ تشكيالت اداري داراي
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ستره محكمه آنكشور قرار دارد كه ، ة قضائيه هنددررأس قو، تذكر داديم طوريكه قبالً
  : ازلحاظ سلسله مراتب محاكم ذيل قوة قضائيه هند را تشكيل ميدهد 

 supreme court of Indiaستره محكمه  –الف 

 The High Courtsمحاكم ايالتي  –ب 
 Subordinate Courtsمحاكم تالي  - ج

سلسله مراتب سه گانه محاكم مي  محاكم ايالتي درسطح هرواليت تأسيس شده وداراي
   . باشد

نوع ديگر محاكم جمهوري هند محاكم تالي است كه باداشتن ديوان هاي جزائي ومدني 
   . درسطح شهر ها فعاليت مينمايند

ناگفته نبايد گذا شت كه درسطح قريه ها خانه هاي انصاف يا پنجايات هم وجود دارد كه 
ريق متنفيذين محلي به حل وفصل اختالفات مي با استفاده از شيوه هاي انصاف از ط

   . پردازند
  : مآخذ 
انتشارات ، ترجمه محمد آهني امينه، ساختار سياسي هند، آورستي . اس . اس - 

   . ١٣٨٧، تابستان، تهران، دفتر مطالعات سياسي وبين المللي
 . ٢٠٠٩از انتشارات سفارت هند دركابل اكتبر سال ، شماره اول، مجله هند - 
 . ٢٠١٠از انتشارات سفارت هند دركابل نوامبر سال ، شماره چارم، هندمجله  - 
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  :پژوهـش ونگارش 

  »ژوبل«محمدعثمان
  

 مسؤولیت مدنی 
  ناشی ازحوادث حقوقی

  

مسؤولیت مدنی مفاهیم مربوط به ضرر، جبران ضرربرای متضرر، ومسایل 
چاهی حفر شده باشدوشخصی مثالً اگردر مسیر راه . مربوط  آنرا مورد بحث قرارمیدهد

، ناگهان دران بیفتد، درینجا سوالی مطرح میشود که چه کسی بحیث مسؤول حادثه
  .حقوق مسؤولیت مدنی باین پرسش پاسخ می گوید. ضرروارده راجبران نماید

خدمات ، به همینگونه موضوع مسؤولیت رااشخاص ،درزمینه های تولید،تجارت
  .وامثال آن تشکیل میدهد

 مدنی درهریک ازانواع عقد درکنار موضوع اصلی آن قراردارد مسؤولیت
  .مطرح بحث میگردد، ودرصورت تخلف جوانب قرارداد ازحقوق ووجایب مسجل

« :بارعایت مراتب فوق حقوقدانان مسؤولیت مدنی راچنین تعریف می نمایند
 وظیفه ایکه برعهده یک مسؤول نهاده شده است تاضرروزیان واردآمده  به دیگران

  .»راجبران کند
مسؤولیت مسؤولیت مدنی  بطورکل دارای دونوع می باشد که نوع اول را 

 ،ونوع دوم رامسؤولیت ماورای تعاقدی)مسؤولیت ناشی ازعقد(تعاقدی یاقراردادی
  .مسؤولیت غیرتعاقدی  یامسؤولیت عام می نامند

ؤولیت قراردادی یامس ییتلازعدم اجرای عقدبمیان آید، آنرامسؤومسؤولیتی که 
ومسؤولیت عام به معنای دقیق آن زمانی مطرح میشودکه ضرر ،ناشی . ناشی ازعقد گویند
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از تقصیرعمدی باشد مانند اینکه  شخصی در اثر قانون شکنی موجب ضرر بدیگری گردد 
، وهرگاه ضرر دراثر تقصیر غیرعمدی بمیان آید مانند بی احتیاطی. و مسؤول قرار گیرد

آنرازیر عنوان مسؤولیت ناشی ازشبه جرم مطالعه می ت  وبی توجهی،ی مباالتی ،عدم مهارب
  .نمایند

مسؤولیت مدنی که از حوادث حقوقی بمیان می آید یکی ازمباحث مهم حقوق 
مدنی راتشکیل میدهد ودرچوکات حقوق وجایب زیر عنوان های ذیل موردمطالعه قرارمی 

  :گیرد
  .وی واصطالحی مسؤولیتمقاهیم لغ - 
 .یت مدنیمفاهیم مسؤول - 
 .منابع مسؤولیت مدنی درفقه اسالمی - 
  .منابع مسؤولیت مدنی درحقوق مدنی افغانستان - 

  :مفاهیم لغوی واصطالحی مسؤولیت -قسمت اول
، به معنای بازخواست )سأل(از ریشه)  Responsibility(مسؤولیت  یا

  . مواخذه، ضمانت وضمان است
ب ضرر وارده ه موجفقهی وحقوقی عبارت از وجیبه ایست که بدرمفاهیم 

به نفع فرد متضرر بوجود می آید وپی آیند آن برای برغیر،دربرابر قضاء برای شخص،
  .جزائی ویاتأدیبی را بارمیآورد، اونتایج مدنی

  ء قانونی شخص بردفعوجیبه«عریف دیگر مسؤولیت عبارت است ازبه ت
باشد یاناشی  خواه این ضرر ناشی از تقصیرخودویضرری که به دیگری واردگردیده ،

درفقه درهمین معنی لفظ ضمان بکار برده شده ومعنی آن هرنوع . ازفعالیت اوشده باشد
  .را دربر می گیرد» مسؤولیت اعم ازمسؤولیت مالی ومسؤولیت جزائی

یا اختیاری  قهری) وجیبه(تعهد«مسؤولیت عبارت است از:دراصطالح حقوق
یکی مسؤولیت : وبردوقسم است خواه مالی باشد یاغیر مالی.شخص درمقابل دیگری
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 ودیگری مسؤولیت. جزائی وآن مسؤولیتی رااحتوا می نما یدکه قابل تقویم به پول نباشد
  )١.(شدبا» مدنی که قا بل تقویم به پول

  :مسؤولیت  درمباحث حقوقی به اصطالحات ذیل بکاررفته است
 هریک آنهاعبارت است از مسؤولیت مدیون درمقابل دا ئین که :مسؤولیت تضامنی - ١

است ازمسؤولیت مدیونین متعدد ه تعبیر دیگر عبارت ب. مطالبه تمام  دین راداشته باشند
 )٢.(که بتوان تمام دین راازهریک آنها مطالبه کرد

: مسؤولیتی است مالی ناشی ازعقد که از دوچیز ناشی  می گردد: مسؤولیت تعاقدی - ٢
اصطالح مسؤولیت اصطالح باال،درمقابل .زاجرای عقدودیگر سوءاجراء عقدیکی تخلف ا

 )٣.(غیر تعاقدی یامسؤولیت ماورای تعاقدی قرار می گیرد
هرنوع مسؤولیتی که در قانون مسجل است و قانون آن :  مسؤولیت  قانونی - ٣

مانند مسؤولیت ، راتحمیل نماید، به مناسبت تخلف ازتعهد ناشی ازعقدویاسوء اجرای آن
 )٤.(کارفرمانسبت به عمل کارگر

سارتی که عبارت از مسؤولیت تقصیری انسان است به جهت خ:یت تقصیریمسؤول - ٤
. واه ناشی از غفلت ویا بی احتیاطیخواه بوسیله تخطی او باشد،خ.به دیگری رسانیده باشد

به عبارت دیگر مسؤولیتی است که ناشی ازتقصیر باشدویاعبارت ازمسؤولیتی است که به 
 )٥.(گیرددلیل تقصیر ارتکابی برعهده شخص قرارمی 

                                                      
 ٢٠٩٠٧ص ، ١٣لغت نامه دهخدا، جلد، ١٨٣٩جلد سوم ص ، دانشنامه حقوق خصوصی - ١

  .٥١١٤ش  ٦٤٢وترمینولوژی حقوق ص 
  .٥١١٨ش ، ٦٤٢ص ، ترمینولوژی حقوق - ٢
  ١٨٤٠ص ، دا نشنامه حقوق خصوصی  جلد سوم -، ٢٠٩٠٧ص ، ١٣جلد، لغت نامه دهخدا- ٣

  .٥١٢٣ش ، ١٤٣ص ، وترمینولوژی حقوق
  .١٢٦٢٨ش ، ٣٢٨ص ) ٤( جلد ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق - ٤
 ، جلد سوم، ودانشنا مه  حقوق خصوصی) ١٢٦١٩(ش  ، )٤( جلد ، مبسوط درترمینولوژی حقوق  - ٥

  ).١٨٤١(ص 
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عبارتست از مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون : مسؤولیت جزائی - ٥
 )٦.(که شخص مسؤول بیکی ازجزاهای مقرردر قانون مورد مجازات قرار گیرد

هرنوع مسؤولیتی است که قانون بآن کاری ندارد، مانند :  مسؤولیت اخالقی - ٦
ارت دیگر به معنی شرمساری وبه عب . مسؤولیت انسـان نسبت به خودش  ویاخدایش
 )٧.(وجدان واحساس گناه است ونیز جنبه شخصی دارد

اقد مشخصات که فونه مسؤولیت قانونی اطالق میگرددبه هرگ:مسؤولیت غیرتعاقدی - ٧
بعبارت دیگر هرگونه مسؤولیت . یاد می شودمسؤولیت تعاقدی باشدوبنام ضمان قهری نیز
ه اونباشد ویاناشی از سوء اجرای عقد نباشد مدنی که ناشی ازتخلف معاقد ازتعهد ووجیب

 )٨(آن را مسؤولیت غیرتعاقدی ویامسؤولیت ماورا ی تعاقدی گویند
عبارت ازمسؤولیت ناشی ازفعل غیر است که قانون در : مسؤولیت ازعمل غیر - ٨

شخصی  مسؤول : بطور مثال . اوضاع واحوאل خاص برعهده اشخاص معین گذاشته است
قانوناً تحت مراقبت ومواظبت اوقراردارد مانند مسؤولیت پدر عمل کسی می باشد که 

 )٩.(نسبت به فرزند صغیردرصورتیکه صغیر ضرری به دیگری برسا ند
عبارت ازمسؤولیتی  است که مالک حیوان نسبت به زیان : نشی ازحیوامسؤولیت نا - ٩

ن آ مالک حیوان ویاکسی که مراقبت یعنی. های احتمالی ناشی ازعمل حیوا نات دارد
رابعهده دارد مکلف است تاازحیوان چنان مراقبت ومواظبت بعمل آردکه ازوی ضرری به 

مالک درحالیکه حیوان به دیگری ضرری وارد کرد  چنین فرض میشودکه  . دیگر نرسد
                                                      

  ).١٥٢٠(ش ، ٦٤٢ص ، ترمینولوژی حقوق - ٦
  ).٥١١٥(ش ، )٦٤٢(ص ، وترمینولوژی حقوق) ١٨٤٠(دانشنامه حقوق خصوصی  جلد سوم  ص - ٧
، ٣٣٢٦ص ، )٤( ومبسوط درترمینولوژی حقوق ج )  ٥١٢٣(اصطالح  ش ، ترمینولوژی حقوق - ٨

  ).١٢٦٢٢(ش 
  ).١٨٤٠(ص ، دانشنامه  حقوق خصوصی  جلد سوم  - ٩
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ن مواظبت ومراقبت الزم رادر زمینه بعمل نیاورده ولهذا مسؤول  ویا اداره کننده حیوا
  )١٠.(دجبران خساره پنداشته میشو

  :مفاهیم مسؤولیت مدنی –قسمت دوم 
ربرمی گیرد که قابلیت ارزیابی به مال را داراء ی  مسؤولیتی رادمسؤولیت مدن        
مانند اینکه شخصی مال دیگری راتلف می کندویا بآن خساره وارد می سازد، . باشد

  .ازعمل مذکور مسؤول بوده وضما ن می پردازد
واز   )Responsibility(کشور فرا نسه ازمسؤولیت  بهدر حقــوق  مـدنی         

  .تعبیر میشود  )Responsibility Civel(اصطالح مسؤولیت مدنی به
ویا  اصالً . ممکن است از جرم یاشبه جرم نا شی شود« مسؤولیت مدنی         

ازتعاقدات وپذیرش تعاقدات ناشی شود وتقاضای آن اصوالً یکی ازتصرفات معین 
چنا نکه اگر کسی بموجب عقدی متعهد شدکه بنائی رابسازد، . ن حقوقی با شدیاغیرمعی

  .این عقد برای اومسؤولیت مدنی  را بار می آورد
گری رابدزدد، عال وه برمسؤولیت جزائی یهمچنین اگر کسی مال متعلق به د        

اً به دارای مسؤولیت مدنی نیز هست واگر مال  مسروقه برجای باشد، بایدآن را عین
وضامن » سؤولیت مدنی داردم، صاحبش باز گرداند، امااگر هالک یااستهالک شده باشد

  )١١.(شدآن میبا
  : مسؤولیت مدنی بصورت عموم بدو نوع قابل مطالعه می با شد

مسؤولیت مدنی تعاقدی وآن مسؤولیتی رادربرمی گیردکه از اثرعدم ایفای  –الف          
جبران خسا ره  و مجبور ، ومؤیدا ت آن به شکل فسخوجیبه تعاقدی بمیان می آید 

  .ساختن مدیون به ایفای وجیبه عرض وجود می کند
  

                                                      
  ).١٨٤٠(ص  ،جلد سوم ، دانشنامه حقوق خصوصی - ١٠
  ).١٨٣٩(ص ، جلد سوم، دانشنامه حقوق خصوصی - ١١
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مسؤولیت مدنی ماورای تعاقدی عبارت ازمسؤولیتی است که زاده تخلف  –ب           
ازوجایب تعاقدی نمی باشد بلکه ناشی ازوقوع فعل مضره وزیان آور است که بنام جرم 

  .می گرددیاشبه جرم یاد 
فعل مضره وزیان آوری است که بصورت «ظورمطالعه این بخش جرم عبارت ازبمن         

عمدی وقصدی اجراء شده باشد، که درینصورت تقصیرعامل ضرر یک تقصیر قصدی می 
بصورت غیر قصدی انجام یافته « وشبه جرم عبارت ازفعل زیان آوری است که . »باشد

بلکه ناشی از خطا ء ، ل ضرر یک تقصیر قصدی نبودهباشد، که درینصورت تقصیر عام
  )١٢.(می باشد» بی مهارتی وامثال آن ، یعنی بی اعتنائی وبی احتیاطی

  منابع مسؤولیت مدنی درفقه اسالمی –قسمت سوم 
، مسؤولیت مدنی درحقوق موضوعه ناشی از حقوق روم وقانونگزاری فرانسه         

که متکی بآن موضوع مسؤولیت مدنی موردبررسی آلمان وبرخی کشورهای دیگر میباشد
  .قرارگرفته واضرار وارده بادرنظرداشت اوضاع واحوאل قابل جبران دانسته شده است

حقوق اسالم منبع مهم  مسؤولیتهای مدنی راتشکیل میدهدوقواعدفقهی ذیل ازمنابع         
  :مهم مسؤولیت مدنی بشمارمی آید

  :قاعده الضرر -اول
الضرر والضرار « مأخوذ میباشد که فرموده است) ص(قاعده  ازحدیث نبوی این        

مثالً هیچ کس حق ندارد که . یعنی دراسالم ضررومقابله ضرر وجودندارد» فی االسالم
برای متضرر الزم لی اگراین کار نارواراانجام داد،دیواراحاطه منزل شخصی رامنهدم سازدو

متضرر به که الزم است عامل رامنهدم سازد بلکه،دیوار نیست که درمقابله ضرر وارده ،
محکمه مراجعه کندتاعامل ضرر طبق قانون به ضمان قیمت دیوار منهدم شده محکوم 

  ).١٣(گردد
                                                      

  ).١٢٨(ص ، همان منبع - ١٢
  ).١٩(شرح ماه ) ٢٩(ص ، شرح مجلة االحکام ، سلیم باز - ١٣
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  :قاعده اتالف –دوم   
اگرکسی مال شخص دیگر را « مجلةاالحکام العدلیه ) ٩١٢(بموجب حکم ماده        

یابدون قصدتلف کرد،تاوانش راباید که بدست خودش یابدست امینش بود،قصداً و
  )١٤(.»بپردازد
  :قاعده تسبیب -سوم

مجلة االحکام نیزتوضیح شده است،اگر کسی سبب شد که )  ٩٢٢(طوریکه درماده       
آید، یعنی ازین سبب مفضی  بمال شخص دیگری تلفی عایدگرددویادرقیمت آن نقص وارد

  )١٥(.ندار می گرددتاوا) مسبب(زیان مال آن شخص گردید یا به تلف و
 آب زمین یاباع کسی دیگررابست،طوریکه حاصالت ویا کسی جلو:مثالبطور        

درختهایش خشک شد،یادرآن بحدی آب سرازیر ساخت که کشت وی تلف گردید، 
  .ضمان آنرا بایدبپردازد

اگرشخصی دروازه طویله ای راکه حیوانات دیگری دران جاگزین بود،باز :ودرمثال دیگر
تلف که درنتیجه مفقود یاداخل طویله فرار کردندازدرینحال حیوانات کرد و

شدند،یادروازه قفس متعلق به شخص دیگری را بازگذاشت وپرنده های آن پریدند ضمان 
  )١٦(.بروی الزم می شود

  :قاعده اجتماع سبب ومباشر –چهارم 
م جمع شدند، مجلة االحکام وقتی مباشرومتسبب باه) ٩٢٤(و) ٩٠(بارعایت مواد        

  .نسبت حکم به مباشر است نه به متسبب
                                                      

ادا اتلف مال « :به عبارت ذیل) ٩١٢(ماده ، مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلة االحکام، جلددوم - ١٤
  . »داً ومن غیر قصد یضمنغیره الذی فی یده اوفی ید امینه قص

لواتلف أحد مال اآلخر ونقض قیمته تسبیباً یعنی « :به عبارت ذیل )  ٩٢٢(ماده ، منبع قبل الذکر  - ١٥
  . »لوکان فعلیه سبباً مفضیاً الی تلف مال اونقصان قیمته یکون ضامناً  

  ).٩٢٢(شرح ماده ، )١٧٣(ص ، همان منبع - ١٦
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کسی درراه عام چاهی حفر می کند، شخص دیگری حیوان ملک غیر : بطورمثال         
  )١٧(.رادران می اندازد،  تاوان برمباشر است نه به متسبب

  :پنجم قاعده ضمان ید
مال غیر بدون هیچکس به «مجلة االحکام) ٩٦(مطابق قاعده فقهی مندرج ماده        

  .اجازه مالکش حق تصرف ندارد
عدم «:أتاسی شارح مجلةاالحکام درضمن شرح این ماده چنین توضیح نموده است         
گذاشتن دستک  باالی مانند رکوب ،پوشیدن ،، را دربرمی گیرد همه انواع تصرف ،جواز
گرو،  ،بخشش،صلححویلی،عبوراززمین،عاریت،امانت، اجاره،همسایه،داخل شدن به اردیو

همه این موارد لیک آن به عوض باشد ویابدون عوض،ویران کردن وسایر عقود خواه تم
درصورتیکه صاحب حق وصاحب ملک اجازه دهد، . موقوف به اجازه  مالک  می باشد

تصرف نفاذ می یابد ودرغیر آن متوقف می باشد زیرا اجازه بعدی مثل وکالت قبلی است  
بنابران طبق همین قاعده . ف فوق مربوط همین قاعده استوممنوعیت همه انواع تصر

  .والیت ،وصایت وضرورت جایز نیست، ،تصرف درملک غیر جز به وکالت
لباس شخصی به حویلی دیگری می افتد ومی ترسدکه :مثال ضرورت این است که        

به اگر به صاحب حویلی اطالع دهدآن را مخفی نماید، لذا بحکم ضرورت بدون اجازه 
  )١٨(.حویلی داخل شده ولباس خودرا اخذ می کند

ازآنچه  درباره مبانی مسؤولیت در حقوق اسالم نگارش یافت این نتیجه بدست می         
آید که نظام حقوقی جبران خساره مطابق اوضاع واحوאل بادرنظرداشت شرایط وامکانات 

                                                      
اذا اجتمع المباشر والمتسبب  یضاف الحکم الی « : به عبارت ذیل، )٤٨(ص ، ج اول، همان منبع - ١٧

المباشر مثالً  لوحفر رجل بئراً فی الطریق العام فالقی احد حیوان شخص فی ذلک البئر یضمن الذی  القی 
  .»الحیوان  والشیئی  علی حافر البئر

ال « :به عبارت ذیل ) ٩٦(ماده ) ٤٩(ص ، مجموعه قواعد  ومسایل فقهی مجلة االحکام، جلد اول - ١٨
، و شرح  قواعد کلیه وضوابط عمومیه مجلةاالحکام، »یجوز الحد أن یتصرف فی ملک الغیر بال اذنه 

  ).٩٦(شرح ماده ، )٢٩١(ص 
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یز متکی وموافق بآن وبارعایت درجه قصور عامل ضررتعیین شده است وقوانین وضعی ن
  .است

  منابع مسؤولیت مدنی درحقوق مدنی افغانستان -قسمت  چهارم
بادرنظرداشت اینکه قانون مدنی افغانستان متکی وملهم ازشریعت اسالم         

میباشد،تمام منابعی  که درفقه به مسؤولیت مدنی اختصاص دارد، منبع حقوق مدنی 
  .میدهدافغانستان رانیز درهمین موردتشکیل 

مطابق  قانون مدنی افغانستان منابع حوادث قانونی که  منجر به ایجاد مسؤولیت         
  :ماورای تعاقدی یاضمان قهری می گردد عبارتنداز

اشخاص تحت سرپرستی ونظارت ، تقصیر که ممکن است ازعمل خودشخص .١
شخص ویاهم ناشی ازتقصیر شخص دربرابرنگهداری وحفاظت ازاشیاء 

 .باشدوحیوانات 
مسؤولیت از عمل غیر ، جرح ،ضرب، قتل، اتالف، فعل مضر که موارد غصب .٢

 .ومسؤولیت از استفاده حیوان واشیاء رااحتوا می نماید
  . فعل مفید که پرداخت بدون حق  واداره فضولی را دربر می گیرد  .٣

  
  :مآخذ، منابع ومنقول عنه

، حقوق خصوصیدانشنامه  . دوکتور محمد علی، مسعود و طاهری، انصاری..١
 . ش ١٣٨٤، چاپ مهارت، انتشارات محراب فکر: تهران، جلددوم

شرح قواعد کلیه وضـوابط ترجمه . توخـی الهـروی، محمد عبدالعلی شـاه.٢
انتشارات  ستره . تألیف  عالمه مدقق محمدطاهراألتاسی السوری عمومیه مجلةاالحکام،

 .ش ١٣٤٩مطبعه دولتی ،: کابل، محکمه 
 .ع ١٩٢٣مطبعه االدبیه ،، بیروت . شرح مجلة االحکام.  نی، سلیمرستم باز لبنا.٣
، انتشارات مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلة االحکام العدلیه. محمد عثمان، ژوبل.٤

 . ش١٣٨١طبع اول ،مطبعه بهیر،:  کابل، ستره محکمه
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انتشارات گنج : تهران  . ترمینولوژی حقوق . دوکتر محمدجعفر جعفری، لنگرودی.٥
 . ش١٣٨١، چاپ احمدی ،طبع دوازدهم، دانش
مبـسوط در ترمیـنولوژی  . نگرودی ،داکتر محمدجعفر جعـفری .٦

 . ش ١٣ ٨١   )،چاپ دوم ،انتشارات گنج دانش:تهران(حقوق
، مطبعه دولتی: کابل . ،  جریده رسمی»قانون اصول محاکمات مدنی «، وزارت عدلیه.٧

 .١٣٦٩اسد  ٣١، )٧٢٣(شماره
مطبعه دولتی ) ٣٥٣(شماره: کابل ، رسمی جریده»  نون مدنی قا« وزارت عدلیه .٨
 . ش١٣٥٣،
آرام ، انتشارات قدیمی کتب خانه,  تنسیق. المجلة االحکام العدلیه . نجیب، هواوینی.٩
 .کراچی، باغ
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  هژبا)حسامي(گل حضرت پالدقضاوت 
  

  یمباد حقوقود دجزا    
  :کی پر دوهم

  پرمختیا دحقوقو دجزا                             
  مه برخهرید

 
  :دریم پرکی 

  دجرایمو تصنیف
داهره یوه لبندی جرم له یو خاص  . په بیالبیلوبڼو لبندی کیی) جرم(دجزا په حقوقو کی

دا لبندی د یرومهمو نو درلودونکی ده  . او انی اخ خه ترپاملرنی الندی نیسی
پوهیدنه او په جزایی اجرااتو کی خورایره تکراریی او د جـزا   او هم دجرم دنظریی په

نو دا پرکی  . نو په پوهیدنی پوری تلی دهیرو نهادونو پوهیدنه ددی تصنیفودحقوقو د 
په الندی توه دبـیال  . فونو بنسیزبحث ته انی کی دیمودجرم د لبندیو او تصنی

  . راووبیلو اخونو پوری اوند یرمهم تصنیفونه 
  دحنفی فقهی پربنس  )الف

شرعی عقوبات په دوه کلی لو ، له هغی جملی په حنفی فقهی کی، د اسالم په شریعت کی
لومی له په هغه عقوباتو یا جزاانو مشتمله ده چی شارع هغه په دقیقه ، د تصنیف ودی

در شویدی د دی جزاانوتطبیق له مخکی خه مق . توه دهر جرم په واندی اکلی دی
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 . له هی زیاتی او کمی خه پرته د محکمی له حکم وروسته په مجرم باندی واجـب دی 
پخپله دهغوعقوبت نه دی ـاکلی او د   عبله له په عامه توه نورجرایم رانغای چی شار

امام یا دهغه دنایب نظرته یی سپارلی دی ترو دجرم او مجرم اوضاع اواحوאل ته په کتنی 
  . اکیسره مجازات و

اکلی عقوبتونه چی د حـق اهللا اخ یـی   : لومۍ له پخپله په دوه برخو ویشل کیی  
په نامه یادونه کوی او هغه عقوبتونه چی حق العبدی ) حدود(پیاوی دی اوله هغو خه د
دحق اهللا یاحق العبد دهمدی مسلی لـه   . دی )قصاص او دیت(اخ یی غالبه وجه ده چی

غی چی قضیه د شرعی دحاکم په واندی د دعوی دطرحی ترحـده  امله دی وروسته له ه
جایزه نده خو په قصاص  هیا شفاعت یا صلح )ذشت(هنه شوه په هی شان سره تیریدنبرب

دساری په ، کی مجنی علیه یا دهغه اولیا کوالی شی چی په هرول سره چی توافق وکی
سه کولو یا په کلی ول دهرمبلغ لـه  توه د اکلی دیت د اندازی یال یا یر مبلغ په ترال

  . دخپل قصاص له حق خه تیرشی، السه کولو پرتهتر
 . ددی کی یادونه اینه ده چی د افغانستان د جزا قانون تعزیری مجازات ترپام الندی لری 

و قوانین  په پایله کی ول عمومی جزایی قواعد چی هم دجزا په قانون کی او نورد استناد
ه کی ترسترو کیی له تعزیری جرایموپوری اه پیدا کوی او دحدود، قصاص په دی مقال

باید ووایو . اودیت مستوجب جرایمو په اوند دحنفی فقهی قواعد تطبیقیی نه دجزا قانون
البته دا مسله له دی سره مخالفت  . نه دی) قانون(چی حنفی فقهه دهغه په نوی مفهوم کی

، تصویب پرمهאل دولو اونده مسایلو په پام کی نیولو سرهد) قانون(نه لری چی پارلمان د
  . له حنفی فقهی خه هم استفاده وکی

  د جرم د شدت پربنس  )ب 
که ه هم جرم یو داسی عمل دی چی د ولنی له خوا جرم بلل شوی نورمونه ترپوالندی 

پـه بـل    . کوی ،خو تل باید په یادولروچی دا نورمونه د اهمیت له مخی یوخیل نـه دی 
د  . عبارت ینی جرم بلل شوی نورمونه دولنی له نظره له نورونورمونو خه یرمهم دی

ساری په توه دانسان د ژوندانه ارزت اوپه جسمی بشپتیا باندی هغـه حـق او د ده   
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آزادی اوخپلواکی یرلوارزت دی دارنه چی هیکله نه شو کوالی هغه دترافیکـی  
 مقرراتو د رعایت پهـواه د   تیرارز سره یوخیل اویو شان وبولو په دی مدعا باندی

فجیع او دردناک قتل اویا په عنف سره تیری په نسبت د خلکو د احساساتو راپاریدل دی 
ترافیکـی  ، دارنه ده چی د قتل جرم  سره په مقایسه او پرتلنه کی) غال(دیو ساده سرقت

  . ازی خه له یوی ساده غال خه یرمهم دیمقرراتو ته دنه پاملرنی له جرم او له یوی مغ
که چیری دهرجرمی عمل له پاره اکل شوی جزا دهغه عمل په واسطه دترپوالندی شوی 

به هم یوله بـل سـره   ارزت یوانعکاس هم وبولو، منطقی به وی چی د ولو جرایموجزا 
دجـرم لغـو   په تیره بیا دا مسله دمکافات پالونکو له نظره چی مجـازات  .یوخیل نه وی

که چی دوی دجـزا پـه    . کوونکی او دجرم دشدت تابع بولی داهمیت درلودونکی ده
تطبیق کی یوازی اویوازی دجرم شدت په پام کی لـری او د ـه پـالونکو پـرعکس     

  .نورومسایلوته لکه دمجازاتو پایلو او نتیجوته پام نه کوی
اهمیت له حیثه تصنیف بندی  ه یرو جزایی نظامونو کی جرایم دپدارنه ده چی د نی  

د افغـانی   . شویدی او دجرم د هرصنف له پاره متناسب مجازات په پام کی نیول شویدی
جنحه او ، قانون جوونکی له خوا تطبیق شوی تصنیف  دنورویروهیوادونو په یر جنایت

د شدت او خفت له حیثـه  (د جزا د قانون درویشتمی مادی مقرر کیده چی . قباحت دی
دجـزا دقـانون لورویشـتمه مـاده      )جنحی او قباحت تصنیفیی، مونه په جنایتجر
جنایت هغه جرم دی چی ارتکاب کوونکی یی په اعدام یا دوام لرونکی حبس او یـا  (وایی

جنحه (ه ویشتمی مادی هم مقرر کیده چیندجزا د قانون پ )په اوده حبس محکوم شی
یاشـتو خـه زیـات حـبس خـه      هغه جرم دی چی ارتکاب کوونکی یی د دری م

  .)ترپنوکلوپوری یا د دری زرو افغانیو خه په زیاتی نقدی جریمی محکوم شی
ددی له پاره چی وپوهیو چی جرم په کومو پورتنیو دری ونو طبقـو  ، په دی تصنیف کی

پوری اه لری کافی ده چی هغه مجازاتو ته پاملرنه وکو چی قانون جووونکی هغه اکل 
دارنـه چـی   ، پورتنی تصنیف د آثاروله مخی دجرایمو ترولو مهم تصنیف دی . کیدی

د جزا قانون ته په مراجعی سره کوالی شو پوه شو چی په  . یری نتیجی پری مرتبی د ی
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مـه  -١٥٢(جنحه او قباحت باندی دجرایمو تصنیف مهم آثار لکه دجرم په تکرار، جنایت
پـه جـرم کـی    ، )می مـادی پـوری   -٣٢می خه تر -٢٩له (په جرم شروع، )ماده
ـ  ١٣٥٣د(، د تعقیب دزمان تیریـدل )مه ماده -٥٠مه او  -٤٩(اتفاق אل دجزایـی  ـک

مـی   -١٤٣له (مخففه معاذیر )مه ماده -٦٤(مشروع دفاع )اجرااتو د قانون لسمه ماده
او  )مه مـاده  ١٣٠مه او  -١٢٦(امنیتی تدبیرونه )می مادی پوری -١٤٥مادی خه تر

  . باندی ارونکی قاعدی لری) مه ماده١٣٥(ایمدحکمی شخص جر
جنحه اوقباحت باندی دجرایمـو  ، د یادونی وده چی د یروهیوادونو پرخالف په جنایت

تصنیف د افغانستان په حقوقو کی دابتدایی رسیده ی د صالحیت داغیزی درلودونکی نه 
اده او د افغانستان مه م ٢٥ووری دمحاکموله پاره دجزایی اجرااتو د موقت قانون . (دی

  ). مه ماده ٤٢د اسالمی جمهوریت د قضاییه قوی دمحکمودتشکیالتو اوواک دقانون 
  د مادی چال چلند دشمیر پربنس  )پ

کله یو سـاده  ، قانون جووونکی دیو جرم دعینی او ذهنی شرایطو دتعریف په دری کی
ه یرچی ارکان یی له یـو  دقتل دجرم پ، عمل او یوساده قصد دیو جرم له پاره کافی بولی

وایی په دی ) ساده جرم(دی جرایمو ته . احد قصد خه تشکیل شویدیوساده عمل او یو
دساری په توه ، مواردوکی که حتی دجرم مادی رکن په پرله پسی توه ولی تکرارشی

که دقتل په جرم کی مجرم د چاقو ووژونکی ضربی په پرله پسی ول د مجنی علیه پـه  
که چی دمادی رکن پرلـه  ، بیا به هم دا جرم یو ساده جرم وی، دی واردی کیبدن بان

  . پسی تکرار په نسبتاْ لنه زمانه کی او دواحد قصد په امتدادکی تحقق موندلی دی
، ه هم دیوجز درلودونکی اوبسیط دیداسی اعمال شته چی که ، د پورتنی لی پرعکس 

په دی  . دتکرار په شرط بسیط جرم ڼلی دیخو قانون جوونکی هغه دهماغه مادی جز 
په دی جرایمو کی دعمل ارتکاب د یول له پاره جرم نه دی لکه د دایی کولـو  ، توه

هغه جرایم دی  )اعتیادی جرایم(همدارنه . عمل چی په ینو جزایی نظامونو کی جرم دی
ی که چیـری دا  دارنه چ، عملونوپه سرته رسولو تحقق مومی) مماثلو(چی د وسره ورته

  . عملونه هریو یوازی په پام کی ونیسو کوم جرم ارتکاب نه دی موندلی
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خو ول جرایم دارنه نه دی او داسی جرایم شتون لری چی دو مشخصومادی مختلفو  
داسی چی که دهغه اجزا وو خه یو جز شتون ونه لری ، جزا وو خه من ته راغلی دیا

په دی هکله کوالی شو د فریبکاری له جـرم خـه    . نوموی جرم متحقق شوی نه دی
دفریبکارانـه  : یادونه وکو چی مادی عنصر یی له دری اجزاوو خه تشکیل شوی دی 

مـه مـاده    ٤٦٩دجزا دقانون(دبل غولیدل او دبل چادمال ترالسه کول، وسیلو استعمال
ـ هرکله که یووک فریبکارانه وسایل استعمال کی خو قصدیی دبل چاد )ووری אل ـم

نوموی ددی ، تتول او ول نه وی یا داچی دبل چامال له فریبکاری پرته الس ته راوی
  . وایی) مرکب جرایم(د ی لی جرایموته . جرم مرتکب شوی نه دی

داعتیادی او مرکبو جرایمو ترمن توپیردا دی چه په اعتیادی جرم کی یو چال چلند ـو  
ه چی له هغه خه دمرتکب عادت اسـتنباط  پی شی دارن )لترله دوه لی(و لی

په داسی حال کی چی په مرکب جرم کی مادی عنصر متشکل دی د متنوعو افعالو له ، شی
  . ارتکاب خه خو واحدی نتیجی ته درسیدو په موخه

اعتیادی او مرکبو جرایموباندی دتصنیف بندی ثمره ه ده ؟ له هغه ایه چـی  په ساده ، 
ترهغه مهاله چی عمل د دوهم ل له پاره تکرارشوی نه دی او په  په اعتیادی جرایمو کی

مرکبو جرایموکی ترهغه وخته پوری چی ول اجزایی نه دی بشپ شوی تر اوسه الجـرم  
ا به وروسـته  یله تکرار او بشپتتحقق نه دی پیدا کی که د زمانی دتیریدو د پیل کی 

 . دتکرار یا تکمیل پرمهאل نافـذوی  نوی قانون هم په هغه صورت کی تطبیقیی چی. دی
همدارنه هغه محکمه درسیده ی صالحیت لری چی دا تکراریا تکمیل دهغه په حـوزه  

له هغه ایه چی د  )مه ماده -٢٦دجزایی اجرااتود موقت قانون (کی صورت موندلی وی
هغـه  ، جرم دمادی عنصر له تکرار او بشپتیا خه مخکی کوم جرم تحقق نه دی موندلی

کسانو چی له لومنی عمل خه یی صدمه لیدلی وی یوازی په هغه صورت کی کـوالی  
شی دمرتکب پرضد جزایی شکایت اقامه کی چی هغه لومنی عمـل تربحـث النـدی    

او په هغه صـورت   . اعتیادی یامرکب جرم خه پرته دبل جزایی وصف درلودونکی وی
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پـه هغـه   ، درلودونکی نه وی کی چی هغه لومنی عمل دهی ول قانونی جزایی وصف
  . صورت کی به یوازی په مدنی محکمو کی دخساری د جبران ادعا دامکان ووی

  دزمانی د اودوالی پربنس  )ت
د تطبیق وقانون او دزمانی ، دجرم د تحقق د دقیق زمان او مکان اکنه د واکمنی محکمی

، کبله یی جرایم په دری لوآنیدی  له . دتیریدو له حیثه د یرومهمو آثارو درلودونکی ده
په ینو جرایموکی دهغه دپیل دزمانی او پـای تـه    . مستمراو متوالی باندی ویشلی دی

د دی لی جرایمو دارتکاب دزمـان اومکـان    . رسیدو دزمانی ترمن هومره وان نه شته
فاصله کـی  د قتل او غال په یرجرایم له پیل وروسته په لنه  . اکنه یره ستونزمنه نه ده
په یروپیچلوحالتونو کی د دی لی جرایمو ول مادی رکن په و  سرته رسیی اومعموالً
له دی کبله په آسانی سره ویالی شو چی د اجرایم په کوم وخـت   . ساعتونو کی پییی

  . وایی )آنی جرایم(دی جرایمو ته . او کوم ای کی پی شوی دی
قصد هره شیبه تکراریی او دزمانی په اودوکـی   خو دجرایمو په یوه بله له کی جرمی 

لکه د غیر قانونی توقیف جرم چی ترهغه مهاله چی جرم په بشپه توه قطع  . استمرارلری
، نومیی په دی مواردوکی) مستمرجرایم(دا جرایم . شوی نه دی جرمی حالت ادامه لری

نه ده که چی کیدونی ده  دجرم د ارتکاب د زمان اومکان اکنه دآنی جرایمو په آسانتیا
دمثال په توه دغیر قانونی توقیف دجرم مرتکب دی عمل ته دو میاشتو له پاره ادامـه  

د زمانی په اودوکـی دجـرم     . ورکی او یا مجنی علیه بیال بیلو ایونو ته منتقل کی
د او استمرار په دی ول سره امکان لری چی قانون تغییر پیداکی او په جرم پوری داون

واکمن قانون بحث مطرح شی او یا له جرم خه د یری زمانی د تیریدو پـه دلیـل او د   
  . زمانی دتیریدو دشمول له پاره دهغه نه تعقیب دهغه دزمانی پیل دکی بحث مطرح شی

په دی دوه لوجرایمو سربیره ینی په دی عقیده دی چی دریمه له جرایم هم شته چـی   
لکه دهغه نجلی سره د  . ه پورتنیو دواه لو سره ورته والی لریدینو اخونو له مخی ل

له دی امله چی واده یو آنی عمل دی دا آنی  . دواده جرم چی قانونی عمرته نه ده رسیدلی
جرم دی خو له دی کبله چی پایله یی ترهغه مهاله چی دا قانونی عمر ته ورسیی ادامـه  
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 )ادامـه مونـدلی جـرم   (دی لی جرایمو ته  .مومی له مستمر جرم سره ورته والی مومی
می مادی دریمـه   ٢٦دمحاکموله پاره دجزایی اجرااتو د موقت قانون د . وایی )متوالی(یا

... (. فقره په مستمرو اومتوالی جرایمو کی د واکمنی محکمی په اوند حکم کوی چـی 
تـوالی  دقضیی دغور کولو واک په هغی محکمی پوری مربوط کیی چی استمراری یا م

دی قانونی قاعدی هغه سـتونزی   )جرم په هغی سیمی کی دوام موندلی او ختم شوی وی
یمه مـاده   ١٩٤کال تصویب شوی دجزایی اجرااتو د قانون  ١٣٤٤چی کیدالی شوای د

دمستمروجرمونوپه باب (یی رامن ته کی له منه وی دی نوموی مادی حکم کاوه چی
ی وی او داعتیادی او متوالی جرمونو په باب هغـه  هغه ای چی پکی داستمرارحالت جار

ای چی پکی ددغوجرمونو له چاروخه دیوی چاری ارتکاب کیی دجرم دپیید وای 
  .)ڼل کیی

. په بحث کی چوپ دی )مرورزمان(دوقانون جووونکی دمستمرو جرمونو دزمانی دتیری 
، سمه مادی کی لس کلنـه کال کی تعدیل شوی دجزایی اجرااتود قانون په ل ١٣٥٣او په 

جنحی او قباحت د جرمونو له پاره په ، دری کلنه او یو کلنه موده په ترتیب سره دجنایت
 . پرته له دی چی د مستمرو او آنی جرمونو ترمن یی توپیرکی وی، پام کی نیول شویده

ام می مادی دریمی فقری ته په پ٢٦خو دمحاکموله پاره د جزایی اجرااتو دموقت قانون د 
 ولی جرمونو دپیـید سره کوالی شو دارنه نتیجه واخلو چی قانون جووونکی ددی 

له دی کبله داسی بریی چـی نومـوی    . زمانه دهغوی دپای ته رسیدو زمانه ڼلی ده
د  . دمرورزمان مودی باید دجرم دپای ته رسیدو له تاریخ خه په پام کی ونیـول شـی  

دق کوی او که چیری د مستمرجرم لـه پـای تـه    واکمن قانون په هکله هم دا بحث ص
رسیدو وروسته یو قانون وضعه شی او دمستمرجرم مجازات تشدید او سـخت کـی د   

  . پخوانی جرم په نسبت به بی اغیزی وی
  پربنس ) نتیجی(دپایلی )پ 

دساری په توه په قتل کی دبل  -اکثرا دا ول ده چی د ترپام الندی نتیجی ترالسه کول
دجرم دبشپتیا او پـوره   –کی دبل چا د مال ول ) غال(ت سلبول او په سرقتچا دحیا
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دا له جرایم د ترپام الندی نتیجی له تحقق وروسته  د پـوره   . کیدو له شرایطو خه دی
جرم په عنوان دمجازاتو ودی او که په کوم دلیل سره د تورن له ارادی خه بهـر د ده  

په ، داصل عمل دجنایت یا جنحی کیدو په صورت کی، اجرایی او مادی عملیات قطع شی
دی لی جرایمـو تـه چـی     . جرم باندی د شروع یا تشبث په عنوان به دمجازاتوووی
) مقید(جی په تحقق پوری اه لریبشپیاتام حالت یی د قانون جووونکی تر پام الندی نتی

  . جرایم ویل کیی
بلکـی  ، یانه تحقق کوم اهمیت نه لری یوه له نورجرایم شتون لری چی د نتیجی تحقق 

پردی بنسـ د مروجـه پیسـو     . قانون جووونکی خپله ارتکابیه عمل جرم ڼلی دی
 یا دزهـر ، دجعلکاری په جرم کی دی ته اه نه شته چی پیسی په دوران کی لویدلی وی

  . په جرم کی نه ایی چی هرومرومر پی شی) تهدید(ورکولو په جرم کی یا د وانی
درامن ته کولو په جرم کی که داوروژنی مامورینو  )اوراچونی(مدارنه دی چی د حریقه

هم قـانون  کله ١٩جرایم وایی ) مطلق(دی لی جرایمو ته . اور په خپل وخت مکی وی
ونه چی په خپل نفس کی کوم خطرنه لری له دی حیثه منعـه  جووونکی ینی چال چلند

، په حقیقـت کـی   . و د اجراکولو سریزی شیکوی چی کیدای شی د یروسترو خطرون
قانون جووونکی په دی تدبیر سره په دی له کی دی چی د یرسترو جرمونو د پیـیدو  

مثال یی دالیسنس لـه درلودلـو پرتـه     . جرایم وایی )مانع(دی جرایمو ته . مخه ونیسی
                                                      

 ی بی د صالحیت لرونکو مقامونو دمی مادی هغه شخص چ ٥٠٤دساری په توه دجزا قانون -  ١٩
او دهغی په امثالوبوخت شی چی په هغی کی داور  جازی خه په داسی ایونو کی داور په لوبوا

او همدارنه هغه شخص چی په  . تلف کیدو او یا ضررخطر متصور وی دجزا و بللی دی، اخیستلو
 . باروت یا نورمنفلقه مواد استعمال کی جزا ورته اکل شوی ده، اریا قریه کی د ننه اوربلوونکی وسله
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دغیرقـانونی   مورچلول دی چی د قتل یا غیرعمدی ژوبلتیا د خطرپییدا پکی زیاته ده یا
  .د دخطرناک موقعیت ایجادوونکی دهده چی د نورو د ان پرض٢٠وسلی ساتنه

. ه حیثه دیدمطلق اومانع جرایمو ترمن توپیرد مجرمانه نتیجی دپییدو داحتمال دمیزان ل 
په مطلقو جرایمو کی د نتیجی پییدل حتمی دی او په حقیقت کی دا جـرایم داصـلی   

دی په دی بڼه چی زهرورکول دقتل دجرم د ترسره کولـو  ) یلداجرایی عملیاتو پ(جرایمو
په داسی حال کی  . پیل او دمروجه پیسو جعلکاری دجعلی پیسو درواجولو دجرم پیل دی

دقتـل یـا ضـرب او ژوبلـونی     چی د وسلی رول او له الیسنس پرته مور چلـول  
ونی په جرم پای نه دی او دلزوم له مخی دقتل یا ضرب او ژوبل) مقدماتی اعمال(دجرایمو
  . مومی

) محال(جرمونو او ناممکن )عقیم(کام د نتیجی معیارته په پام سره کوالی شو جرایم په نا 
په ناکام یا عقیم جرمونوکی فاعل دجرمی عمل دارتکاب لـه   . جرمونو باندی هم وویشو

پـه   هغه مهאل چی مثالً(قصد وروسته هغه په بشپه توه سرته رسوی خو دخپل نه مهارت
هغه مهאل  مثالً(یا په خپلومحاسباتو کی د اشتباه )تتی(یو فرد باندی په زه کولو سره هغه

  . په دلیل نتیجه په الس نه راوی )چی دغال په نیت تش جیب ته الس کوی
خوکه چیری پخپله په فاعل پوری منسوب د دی داخلی علتونوپه نه شتون کی د نتیجـی  

مکن یا محال جرایم هغه جرایم دی چی د ناکامو جرایمـو  نا م . ترالسه کیدل کیدونی ؤ
پرعکس که فاعل هرومره ماهرهم وی داصولوله مخی دنتیجی ترالسه کیدل غیـرممکن  

دساری په توه کله چی په مه جسد باندی زه وکی یا دا چی یوې ـی تـه   ، دی
ه وه او یوازی دجنین دسقط له پاره داروورکی په داسی حال کی چی  هغه ه حامله ن

ددی ویشنی ه په جرم باندی دشروع پـه بحـث کـی     . خیال یی کاوه چی حامله ده
                                                      

هغه شخص چی ناریه ( ونکو موادوقانون یوولسمه ماده حکم کوی مهماتو او چاودید، دناریه وسلی - ٢٠
، صادراووساتی، تورید، مهمات او چاودیدونکی مواد د دی قانون د لورمی مادی پرخالف تولید، وسله

 ). دجزا دقانون دحکمونو مطابق مجازات کیی، ویی پلوری او حمل یی کی
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متصورده که چی ایی وکوالی شو ینی دا جرایم ل ترله په جرم باندی د شروع پـه  
  عنوان مجازات کو

  :دجرم د ارتکاب پرمهאل د مامورینو دواک پربنس )ج 
مهאل دقضایی ضبط دمامورینو یا خلکو دنظـر پـه   جرایم په دی بنس چی دارتکاب پر

که ه هم ، واندی ارتکاب شی او یا داچی په په صورت ومومی هم سره بیل شوی دی
کی نیغ په نیغه اغیزه نه لری او ) بحثونو(دا لبندی دعمومی جزا دحقوقو په ماهوی مباحثو

ینی په رنـوالی کـی   دجزایی اجرااتو په بحث او دجرم دتعقیب او  پایلی یی اکثراً
خو استاد انو هغه زیاتره دعمومی جزا په حقوقو کی تربحث الندی نیـولی  ، مصداق مومی

  . دی
  :دمحاکموله پاره دجزایی اجرااتو دموقت قانون د دیارلسمی مادی له مخی  
دمشهود جرم مرتکـب هغـه    -٢جرم دارتکاب په وخت کی مشهود ڼل کیی - ١(

پـه هغـو    -٣ه وخت کی په بالفعل ول ونیول شی شخص دی چی دجرم د ارتکاب پ
دجرم له ارتکاب وروسته وتتی او بالفاصله د پولیسو، زیـانمن  ، مواردوکی چی مرتکب

دغه حالـت هـم   ، شوی شخص او یا نورو اشخاصو له خوا ترتعقیب الندی ونیول شی
 .)مشهود ڼل کیی

دنیولوواک عدلی پولیسو دپورتنی قانون دیرشمی مادی هم په خاصو حالتونوکی دشخص 
  :ته ورکی دی 

  :عدلی پولیس کولی شی په خپل واک په الندی حاالتو کی شخص ونیسی (
  . دجنایت یا جنحی دجرم دارتکاب په وخت کی چی جزایی متوسط حبس وی - ١
هغه شخص چی دجنایت دجرم په ارتکاب قلمداد شوی او دغایبیدو امکان یـی   - ٢

 .).... متصوروی
مشهود جرم دتعریف پرمهאل له هغه خه محدود تفسیر تطبیق کـی  قانون جووونکی د

دارنه چی الندی حالتونه په ینو جزایی نظامونو کی دمشهود و جرایموله لی خه ، دی
ڼل کیی له دی تعریف خه بهرپاته شوی دی او دافغانستان په تعقیبی حقوقـو کـی   
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چی مامورین سمالسی دجرم له  داسی حاالت لکه هغه مهאل . مشهود جرم نه ڼل کیی
پییدو وروسته په محل کی حاضرشی او دجرم آثارووینی یاهغه مهאل چی مجنـی علیـه   

هغـه  ٢١سمالسی دجرم له پییدو  وروسته یو اکلی شخص دجرم مرتکب معرفی کی 
دفـوری   ارنـوאلپراخوواکونو ته په پاملرنی سره چی قضایی مامورین یی حتی د نسبتاً

جرایمـو پـه    ود مشـهود ، ه د دی لی جرایمو په تعقیب اوکشف کی لریمداخلی پرت
محدود تعریف کی دقانون جووونکی تدبیر دجرم دکشف اوتعقیب په پاوکی دمنصفانه 
عدالت غوتنی په اوند دمظنون یاتورن له حقوقو خه دزیاتی ساتنی له پاره یو تضـمین  

  . دی
انون یوازی دمشهود جرم په تعریـف بانـدی   دمحاکمو له پاره دجزایی اجرااتو موقت ق 

بسیاینه کیده  او د دی لی جرایمو دکشف اوتعقیب د رنوالی په هکله چوپ دی له 
پخوانی قوانین ، یمی مادی د دریمی فقری په صراحت سره ٩٨هغه ایه چی دی قانون د 

ندو قوانینوپه یوازی ترهغه ایه چی له دی قانون سره توپیر ولری نقضوی او دمخکنیو او
کی دهغـه   ١٣٥٣دجزایی اجرااتو قانون او په  ١٣٤٤له هغه جملی د ، کلی الغا باندی

ـ  ، تصریح نه ده کی، تعدیل مال او ـله دی کبله داسی بریی چی د دی قـانون د اج
. سکوت په مواردوکی کوالی شو د جزایی اجرااتومخکینی قانون تـه مراجعـه وکـو   

                                                      
جرمونو دکشف او تحقیق او د تطبیق په تصویب شوی د ١٣٥٨دیادونی و ده چی مخکی د  - ٢١

دجرمونو دکشف او تحقیق ( قانونیت یی دارنوالی د ارنی قانون لسمی مادی حکم کاوه چی 
په هغه صورت کی چی دکای شوی جرم جزا ، اورانونه کوالی شی چی دجرم په کنه مظنون شخص

الت کی چی شخص دجرم دکولو په په هغه ح -١: بند وی له الندی حالتونو نه په هریوه کی ونیسی 
په هغه حالت کی چی دزیانمن یادشاهدانو   - ٢تر کی يایی بی له نه له کولو وروسته لیدل شوی وی 

، په هغه حالت کی چی دمظنون په ان  -٣معرفی شوی وی  له خوا دجرم دکوونکی په حیث مستقیماً
په نورو هغو حالتونوکی چی د   -٤ل شی کالیو یا ورسره او یایی په کورکی دجرم نی نانی ولید

دهغه ، مظنون شخص له خوا دجرم په کنه داللت وکی لکه دپیی له ای نه دشخص دتتیدونیت
 .)داوسیدلو د اصلی ای یا هویت مجهولتیا
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په اوند نسـبتاْ   په تعقیب اوکشف کی د مامورینو دواکونو تیرقانون د مشهود وجرایمو 
  .مفصل احکام لری

که (مه ماده حکم کوی ٢٣تو د قانون تعدیل شوی دجزایی اجراا ١٣٥٣له هغی جملی د  
ضبط مامور مکلف دی چـی پخپلـه   چیری مشهود جرم جنایت یا جنحه وی نو دقضایی 
ـ  ، او ویی ساتیدپیی ای ته والشی او دپیی نانی ووری   یونو اداشخاصـو او

اوهغه ه چی دحقیقت په موندلوکی تاثیرلری تثبیت کی او دهغو خلکو خبـری   هوضع
چی د پیی په وخت کی حاضروو اویا دهغوخلکوخبری چی دهغوی نه دپیی دمرتکب 

  . په باب دتوضیحاتو اخیستلو تصور کیدای شی واوری
له مرستی نه پرتـه صـورت    ارنـوאلچی د که چیری دغه اجراات په هغومواردوکی  

 ارنـوאلاجرا شویدی پولیس مجبوردی چی په لومنی ممکنه فرصت کی مربوط ، مومی
  ). ته خبرورکی

  :مه ماده هم دارنه تصریح کوی  ٢٤دهمدی پورتنی قانون  
جرمونو کی د قضایی ضبط مامورکولی شی چی درسیدلوسره سم د پیی په  وپه مشهود(

او . ه دغه ایه خه دتللو نه منع کیحاضرکسان د رپو دلیکلوترپایه پوری ل ای کی
داهم کوالی شی چی د کومو خلکو نه دپیی په باب دتوضیحاتو اخیسـتل ممکـن وی   

  .)هغوی سمدالسه راوغوای
د ووایو چی دوه نـوریرمهم  دجرایمو دتصنیف دبرخی له پای ته رسیدو خه مخکی بای

نه عبارت دی له عمدی اوغیرعمدی جرایمواو ایجابی دادوه تصنیفو. چیتصنیفونه هم شته 
دفعل له ترک (وی جرایم او اهمالی جرایمو خهدفعل له ارتکاب خه راپورته ش(جرایمو

  .)خه راوالشوی جرایم
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  پیوست به گذشته                            دكتور عبدالكريم زيدان  : تاليف 
                              )عيني(عبدالرحيم: مترجم 

 

 نظام قضا درشريعت اسالم
(١٤) 
 باب دوم
 فصل سوم
 مبحث هشتم

 قرعه
  :آيا قرعه ازوسايل اثبات است 

قرعه احياناً حقوق را تميیز وتعيين ميكند چنانكه در مورد قسمت ميان شـركا صـورت    
د ازميان كسانيكه درشرايط تمتـع  ميگيرد و قرعه كسيرا که ميخواهد از حق استفاده كن

بنابرآن اعتبار قرعه ازجمله وسائل اثبات وطريقي كه از  . بدان مساوي باشد تعيين ميكند
طرق  حكم ممكن است ولي درجه آن نسبت به وسائل اثباتيكه قبال بيان شد متأخر ميباشد 

 ش بابي را بنـام لذا فقيه مالكي ابن فرحون را درمي يابيم كه دركتاب تبصرة الحكام خوي
  . تخصيص داده است )القضاء بالقرعه يعني حكم سبب قرعه(

  :دليل مشروعيت آن 
قرعه درجند مورد مشروع ميباشد كه اندكي بعد تربيان خواهد شد و دليل مشروعيت آن  

بعضاً درتعيين خصوميكه درقبال ديگري آغازبه قسم ) ص(آنست كه حضرت رسول اكرم
و همچنان پيغمبر عليـه   . ت چنانچه درآينده بيان خواهيم كردمينمود استعمال كرده اس

السالم درسفر ميان زنان خويش قرعه مي انداختند و بهمينگونه در شرايع انبيـاء سـابقه   
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سوره آل عمـران از حضـرت   ) ٤٣(درآيه) ج(مورد استفاده بوده است چنانچه خداوند
و ماكث لديهم اذ يلقون اقال : ايد زكريا عليه السالم  وكفالت آن براي بي بي مريم ميفرم

يعني  وتو نبودي نزد ايشان وقتيكه مي افگندند قلم هاي شانرا كه  . مهم ايهم يكفل مريم
  . كدام از ايشان در تربيت خويش گيرد مريم را

سوره و الصافات از پيغمبر خويش حضرت يونس عليه اسالم متذكر  ١٤وهمچنين درآيه 
يعني قرعه انـدازي كـرد پـس شـد از      –من المدحضين فساهم فكان : شده ميگويد 

چه دراستعمال قرعه در موارد آن دفع از تهمت ودفع ازكينه باشـد  ).  مغلوبان(لغزيدگان
  . كه شريعت اسالمي درهمچو امور عالقمند ميباشد

  :وقت اجراي اخذ بقرعه 
حقي تعيين بدان كسيكه براي مصلحتي يا درجهت : فقيه قرافی درفروق خود گفته است  

شود قرعه كشيدن ميان وي وديگرش جائزنيست و هرزمانيكه حقوق ومصلحت مسـاوي  
درصورت  تنازع بمنظور دفع كينه وحسد موضوع قرعه تبارزميكند كه بمقصـد  ، گردد

سپس فقيه قرافي بعضي ازمثال هـائي را  ، تعيين اندازه رضائيت به آن جاري گرديده است
، درسفر بـا زنـان  ، ده گفته است بناء قرعه درحضانتكه درآن قرعه جاري ميشود اور

دعوي نزد قضات و درآزادي بردگان اگر به آزداي شان وصيت صورت گرفتـه باشـد   
   ٢٢. مشروع نميباشد

  :قرعه از جهت تعيين اول سوگند خوردن خصوم كه سوگند مينمايد 
بـر  درصحيح خود از ابو هريره رض روايت نمـوده اسـت كـه پيغم   ) حر(امام بخاري

آنها عجله كردند بعداً  امر نمود كه ميان شـان  ، برقومي يمين را عرضه نموده) ص(اكرم
  . درسوگند كه كدام شان سوگند ميخورد قرعه انداخته شود

: خطا بي درتفسير  اين حديث شريف چنانيكه آنرا از عسقالني نقل نموده است ميگويـد  
قسم باشـند ودرآغازیـدن حلـف    هرگاه سوگند بردو نفر متوجه شود وهر دو خواهان 

                                                      
 ١١٣-١١١ص ٤الفروق از قرافي ج  - ٢٢
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اختالف نمايند درآنحال قسم مطابق تمايل يكي بر ديگري عرضه نشود بل بموجب قرعه 
آمده است گفته  )قرعه انداخته(اجرا شود ومراد ازان كه در بعضي روايات لفظ فليستهما 

  . شده است
ده صورت اشتراك دريمين آنست كه دونفر درعيني كه درتصرف هيچكدام آنهـا نبـو  

وهيچكس يكي ازاندوبينه نداشته باشد ادعا نمايند درآنصورت ميان شان قرعـه انداختـه   
  ٢٣. كسيكه بنامش قرعه اصابت كند سوگند ميخورد ومستحق عين ميگردد . ميشود

ه درقضيه دونفر خصم كه نزد وي درمورد عيني كـه نـزاع   هحضرت علي كرم اهللا وج
ميخواست چنين حكم نموده ميان شـان بقرعـه   داشتند ارائه كردند و هريكي آنرا بخود 

باقسم امركردند پس  هركدام شان كه قرعه بنامش اصابت كرد نخست سوگند نموده ما 
  ٢٤. ادعايش را اخذ كرد

  :قرعه ميان دونفر يا بنده لقيط 
هرگاه دونفر لقيطي را از زمين ميبردارند و هركدام جداگانه آنرا منسوب بخـود دانـد    

اگر يكي از آندو با سقاط حق خود وتسليم آن بجانب مقابـل  ، برابراند چون هرد و باهم
رضائيت كند جائزاست زيرا حق اوست از ايثار به آن منع نميشود واگرميان هـم بخـل   
ورزند ميان شان قرعه انداخته  ميشود زيرا امكان سپردن آن بيكي بدون قرعه امكان ندارد 

ي برديگري برسبيل تحكم جائز نميباشد بنـاء   چه حق شان برابر است لذا تعيين سهم يك
درهمچو حالت ميان شان قرعه اجرا گردد چنانيكه ميان شركا درتعيين سهام قرعه صورت 

  . ميگيرد
زن درينجا چنانيكه درحضانت فرزندش نسبت به پـدرش   –مرد وزن درقرعه برابر است 

درحضانت نسبت شفقت ترجيح داده ميشود مرحج دانسته نميشود زيرا ترجيح داشتن زن 
آن است چه زن فرزندش را بنفس خود تحت پرورش قرار ميدهد و پدرش  ويرا به بيگانه 

                                                      
 ٣٨٦-٣٨٥ص  ٥فتح الباري شرح صحيح البخاري از عسقالني ج- ٢٣
 ١٨٠ص   ٢سالم شرح بلوغ المرام جسبل ال - ٢٤
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تحت حضانت قرارميدهد و درينجا درمسئله التقاط لقيط زن نسبت به آن بيگانه ميباشـد  
مرد اگر آنرا بگيرد بزن بيگانه بحضانت ميدهد لذا هر دو برابر شدند كه مذهب حنابلـه  

درقرعه كشي ميان دو نفر یابندگان لقيط اكر مسـاوي  ) رح(امام شافعي ومالك . ميباشد
   ٢٥. باشند ويكي برديگري با سبقيت التقاط يا بغيرآن مرجح نباشند ابراز نظر كرده اند

  :قرعه درحضانت 
هرگاه دونفر يا بيشتر از اهل حضانت كه در استحقاق حضانت صغير بيك درجه باشـند  

 ، درتسليمي حضانت اتفاق نكند و موضوع را بقاضي ارائـه نماينـد  جمع شده ميان هم 
درينصورت قاضي يكي از آنها را باساس قرعه تعيين ميكند و بنام هركسيكه قرعه اصابت 

  ٢٦كند قاضي بحق حضانت وي حكم ميكند نه به ديگران 
  :قرعه درتعيين سهام شركا 

قرعه تحت اجرا قرار داده ميشـود   براي اينكه قاضي سهام هريكي از شركا راتعيين نمايد
واين امر درقسمت اجباري است كه بواسط قضا درحالت عدم اتفاق شركا برتقسيم تحت 
اجرا قرار داده ميشود بشرطيكه قضيه شان بقضا ارائه شود واين تقسيم اجباري از طريـق  

  . قضا الزامي ميباشد
ضي ميباشد كه درتقسـيم اقـدام   حنابله با خراج قرعه اذعان مينمايند زيرا قرعه قاسم قا

ميكند رهنمائي قاضي درزمينه بمنزله حكم آن است بنا ء به اخراج آن چنانيكه بحكم آن 
الزم ميشود الزم ميگرد د وهمچنان مالكيه در اجراء قرعه جهت تعيين سهام شـركاء درا  

  . موאل مشترك  شان اگر شروط تقسيم توافر نمايد اذعان كرده اند
مجاز است باوصف ممانعت قياس  ين قرعه را با درنظر داشت اينكه استحساناًحنفيه نيز چن

مجاز دانسته اند ووجه استحسان عبارت از خوشنودي قلب و دفع تهمت  تمايل بيكـي  
                                                      

 ١٠٦ص  ٢تذكرة  الحكام ج  ٤١٩ص ٢مغني المحتاج ج ٦٩٢-٦٩١ص ٥المغني ج - ٢٥
 ٦٢٤ص  ٧المغني  ج - ٢٦
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ازشركا ميباشد زيرا اين موضوع عمليست كه مردم از زمان قديم وحتي تـاكنون بـدون   
   ٢٧انكار به آن مبادرت ميورزند 

  :تداعيين درعين قرعه ميان م
هرگاه دونفر ملكيت عيني راكه درتصرف شخص ثالث قرار داشته براي يكي از آنـدو   

طورمبهم اقرارنموده گويد كه نميدانم درينصورت قاضي ميان اندو قرعه مي افگند و بنام 
هركدام قرعه اصابت  كند عين مدعي بها ازان وي ميگردد آما آيا سوگند ميخورد؟  بهر 

  ٢٨. چنين است كه بروي قسم متوجه ميگردد)  رح(وايت از امام احمددو صورت ر
  :قرعه درآزادي 

قرعه درمورد كسيكه به مرض موتش شخصي را بحيث برده درتصرف داشته و آنرا آزاد  
كند وسپس بميرد تحت اجرا گرفته ميشود واز ثلث تركـه آن خـارج نميكنـد زيـرا     

ندازه ثلـث ازان آزاد ميگـردد كـه امـام     ااًءدرينحالت ميان بردگان قرعه مي اندازد بن
  ٢٩درينمورد ابراز راي نموده است ) رح(احمد

  :قرعه درطالق 
حنابله گفته است هرگاه شخصي زني از زنان خود را بـدون تعيـين آن طـالق دهـد      

درينصورت نسبت حل زنان باقيمانده وي بقرعه روآورده  ميشود كه اين موضوع راحسن 
  . ده اندومو ابوثور اذعان ن

ثوري وابو حنيفه وشافعي به اين باوراند كه وي حق دارد هركدام شانرا كه خواسته باشد 
طالق دهد زيرا وي در ابتدا مالك ايقاع وتعيين آن است اگر ايقاع نوده تعيـين ننمايـد   

  . مالك تعيين آنست
                                                      

 ٢تبصرة الحكام ج ١٢٥-١٢٣ص  ٩المغني ج  ١٦-١٤ص  ٨الهدايه و العنايه وفتح القدير ج - ٢٧
 ٢٩٣القواعد از ابن رجب حنبلي ص  ١٠٦ص
 ٣٩٣رجب حنبلي ص  القواعد از ابن - ٢٨
 ٣٩٥القواعد از ابن رجت حبنلي ص  - ٢٩

قضاء نظام قضاء در شریعت اسالم
 

 
 

٤٠ 

ـ      د حنابله همچنان گفته اند هرگاه يكي اززنان خود را طالق دهـد ولـي فرامـوش كن
مينگونه گفته ه درينصورت بسبب قرعه طالق گرديده حكم طالق برآن ثابت ميشود و به

اگر طالق دهد سپس بميرد وآني را طالق داده است نشناسد درينصـورت ميـان   : اند 
زنانش بمنظور معرفت كداميكه طالق داده شده است جهت خارج شدن از ميراث قرعـه  

  ٣٠. مي ماند مي اندازد وميراث براي بقيه زنان باز
  مبحث نهم
  ٣١تعارض بنيه ها 

  :تمهيد 
قاضي دعا وي راكه مردم برايش ارائه نمايد بنابر بينه ها ئيكه جوانب دعوي به آن تقديم  

ميدارند بررسي نموده احكام خود را درمورد صادر ميكند بناًء صـاحب بنيـه مقبولـه    
اماصاحب بنيه مردو ده   .كسيست كه حكم بنابر بنيه مقبوله به صالح وي صادر ميگردد

كسيست كه حكم برخالف صالح وي صادر شود ولي گاهي چنين واقـع ميشـود كـه    
هريكي از جوانب دعوي بنيه قابل قبول تقديم ميدارد درينصورت قاضي دربرابر همچوبنيه 
ها چي طرزالعمل را اتخاذ ميكند ؟ آيا باوجود تعارض شان مي پذيرد ويا آنرا نپذيرفته رد 

؟ آيا يكي را رد وديگري را مي پذيرد ؟ اينها پرسش هائيست كه درين بحث به آنها ميكند 
  :پاسخ گفته ميشود

  . قواعد يكه دربنيه هاي متعارضه حكم ميشود 
اينجا قواعد معينه ايكه به موضوع تعارض بنيات حكم كند وجود دارد وقاضي مكلف به  

بينه ها متعارضه را مي پـذيرد يـا رد   رعايت و اعتباردادن آن است ودرپرتو آن اينگونه 
                                                      

 ومابعد آن ٢٥١ص  ٧المغني از ابن قدامه حنبلي ج  - ٣٠
علي  ٢٨٣-٢٧٥ص  ٩المغني ج -٣٠٠- ٣٠٩ص ١تبصره  الحكام ج ٢١الطرق الحكمية ص - ٣١

الطريقة الواصحه الي البينات الراجحه  ١٩٧- ١٩٣اصول استماع الدعوي ص  ١٩٧-١٩٣قراعه ص
 ٤ ص
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ميكند ويا درميان آنها رحجان را قائل گرديده راحج را اخذ و مرجوح را ترك مينمايد كه 
  :درذيل قواعد آن ارائه ميگردد 

  :عمل به دو بنيه  –قاعده اول  
 هرگاه هر دو بنيه قابل قبول و عمل به آنها ممكن بوده يكي برديگري رحجان نداشته تنها 

بقبول راحج دعوت شده مرجوجه ترك شود درينصورت قاضي هردو بنيـه را اخـذ و   
دونفر برمالي كه هـر  :بموجب آن ميان هردو خصم حكم ميكند ومثال آن چنين است كه 

دو درآن تصرف داشته وهركدام شان بنيه را اقامه نمايند كه  مال ازآن شـان اسـت در   
  .ور مناصفه  درمال حكم  مينمايداشتراك آنها طينحالت قاضي بهر دو بنيه عمل نموده به 

وبهمينگونه است اگرمال به تصرف شخص سوم بوده و هريكي از آندو بنيـه را اقامـه    
درينصورت قاضي باشتراك هـردو  ، نمايند كه مال بروجه انفراد و استقالل ازان ويست

  . درمال بطور مناصفه حكم ميكند
  :عمل به بنيه راجحه  –قاعده دوم  
هرگاه عمل بهر دو بنيه متعذر باشد قاضي به بنيه را حجه عمل مينمايد از زمره تـرجيح   

  :بنيات امور زيرين است 
  :ترجيح به تواتر –الف  
شهادت تواتر درهرحال بشهادت غير متواتر ترجيح داده ميشود خواه مدعي آنرا اقامـه   

يا نفي كننده در اموאل وغيـرآن  نموده باشد يا مدعي عليه و خواه تواتر ثابت كننده باشد 
پس اگر مدعي آنرا اقامه نمايد قاضي به مقتضاي آن عمل نموده ابطال  آنرا به بنيه مدعي 

زيرا تواتر اولي كه مدعي آنـرا   –عليه اگر چه وي بگويد كه آن متواتر است نمي پذيرد 
اشـند ولـي اگـر    اقامه نموده است اقامه يقين را ميكند بناًء ساير شهود راستگويان نميب

مقدرشود كه مدعي ومدعي عليه به تواتر استناد نموده اند  وقاضي بنيـه يكـي انـدورا    
نپذيرفته بلكه هركدام شان جماعه زيادي را بخاطرشهادت بوي تقـديم نمـوده اسـت    
درينحالت قاضي با درنظر داشت امعان نظر در افراد هردوجامعه عمل نمـوده شـهادت   
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رآن تواتر شروط را كامال مالحظه كند لذا شهادت افراد آنـرا  جماعتي را مي پذيرد كه د
  . ميپذيرد زيرا اين امر يقين را افاده ميكند كه به آن عمل كرده ميشود

اينست درينجا مالحظ ميشود كه در تواتر عدد معين نبوده ولي جمع غفيري باشد كـه   
  . عقل سازش آنرا بركذب كه شرط در تواتر است نپذيرد

  :بنيه خارج بربنيه داخل  رحجان –ب 
مراد ازداخل عبارت از ذواليد است و او كسيست كه مدعي به چنان درتصرف وي باشد  

كه ازان استفاده بعمل ارد و خارج عكس آن است  بنابرآن كسي چيزي را ادعا نمايد كه 
درتصرف ديگري قرار دارد ووي ازآن انكار كند وهركدام داراي بنيه باشد درينصـورت  

ي بنيه خارج يعني مدعي را بر بنيه داخل يعني مدعي عليه كه ذواليد است نسبت قول قاض
  . البنية علي المدعي و اليمين علي من انكوترجيح ميدهد) ص(آنحضرت

  ٣٢:رجحان  بنيه ناقله بربنيه مستصحبه  :ج 
اگر شهودانی شهادت دهند براينكه اين منزل از فالن شخص ميباشد كه ساليان قبل آنـرا  
اعمار نموده و خروج آنرا از ملكيتش تاكنون نميدانم شهود مدعي عليه شهادت ادا نمايند 
كه وي آنرا از مدعي عليه بعد از ان خريداري نموده است شهادت اخير بحيث بنيه مدعي 
عليه رحجان داده شده قاضي آنرا مي پذيرد نه اول را زيرا آن بنيه ناقله بوده تا وقتيكه بنيه 

  . به دانسته نشود بينه مدعي دانسته ميشوداولي مستح
  :ترجيح به كثرت عدد واشتهاد بعدالت  –د 
طائفه ي از فقها مالكيد باين ترجيح اذعان دارند حجت باين ترجيح آنست كـه سـبيل    

ترجيح درقبول اخبار مروي ميباشد بنا سزاواراست كه درقبول شهادات وترجيح آن چنين 
ت مبني برغلبه ظن صدق شهود است پس اگر اين ظن بكثرت باشد كه وباينكه قبول شهاد

عدد شهود يا با شتهاد عدالت شان قوي گردد درآنحالت مناسب آنست كه اعتمـاد بـر   
شهادات آنها وترجيح به آن شود نه بر شهادت ديگري كـه اصـحاب آن بـه انـدازه     

                                                      
 امستهحاب در اصطالح فقها جاري كردن حكم سابق در الحق ميباشد - ٣٢
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شـيوه در   مقدورشان درعدد و اشتهاد عدالت نرسيده است ولي مذهب حنابله عكس اين
ترجيح است بناًء نزد آنها براي يكي از دو بنيه بر ديگري بكثرت عدد يا اشتهار عـدالت  
ترجيح نميباشد وحجت نزد شان اينست كه شهادت درشرع چون ديت مقدرميباشد بناًء 

  . بزيادت يا باشتهار عدالت ماداميكه شهود داراي وصف عدالت باشند اختالف ندارد
  :بنيات  )تضاد(تهاتر –قاعده سوم  
هرگاه عمل بهر دوبنيه متعذرواقع شده ترجيح فيمابين آن نيز متعذرگرديده جمعا بـه آن   

عمل كرده نميشود زيرا نسبت تعارصيكه بان توفيق امكان نداشته يا از جهت استحاله يـا  
عدم مشروعيت بعضي آن بعضي را باطل ميكند واز زمره امثله اين تعارض كه منجـر بـه   

  :ادات وعدم اعتبار آن ميگردد ذيالٌ ارائه ميشود اسقاط شه
دونفر شاهد ان اداي شهادت نمودندكه زيد عمرو را به كوفه دريكي از روزهاي عيد - ١

قربان بقتل رسانيده است وشاهدان ديگري گواهي دادند كه زيد عمر را در بغداد بروز 
عمل نميشود زيرا  اول رمضان بقتل رسانيد درچنين حالت به هيچ يكي ازين دو شهادت

  . يكي از ان يقينا كذب بوده و نميدانيم كه كدام آن كذب است
دونفر مرد درقيد حيات باالي  زني بر زوجيت ادعا نمودند اما زن دعوي هـردو را  - ٢

انكارنمود سپس هركدام شان بينه اقامه نموده دعوي را باثبات ميرسانند درينصـورت  
فته نميشودند زيرا محل براي اشتراك ميان آنـدو  بوده پذير) متضاد(بينه آندو متها تر

درآن غيرممكن است چي شرع حرام قرار داده است كه زني درآن واحد تحت حبالـه  
دو مرد باشد بنابرآن درنيصورت قاضي حكم خود را به رد دعوي هردو مـرد صـادر   

 . نموده از اتصال بوي آنها رامنع ميكند
  ادامه دارد                                      
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  قاضی احمد فهیم قویم

  
  بررسي تطبيقي حق ارتفاق در قانون مدني افغانستان

  و قانون مدني كشور مصر
  

ارتفاق از کلمۀ رفق گرفته شده و به معنی مدارا و نرمی میباشد و در اصطالح حقوق بـه  
ملک خود  حقی گفته میشود که کسی یا شخصی در ملک دیگری برای کمال انتفاع، از

« خود ارتفاع را چنین تعریف نموه اسـت   ٢٣٤٠قانون مدنی افغانستان در ماده . دارد
قـانون مـدنی   » ارتفاق عبارت از حقی است باالی عقار جهت منفعت عقار شخص دیگر

  .خود حق ارتفاق را این طور بیان داشته است ١٠١٥ماده  ١کشور مصر در فقره 
  .قار لفائده عقار غیره یملکه شخص آخراالرتفاق حق یحد من منفعة ع:  -

قانون مدنی افغانسـتان   ٢٣٤٠که این تعریف عین مفهومی را باز تاب میدهد که در مادۀ 
قانون مدنی ایران نیز عین تعریف را از حق ارتفاق ارایه میدارد بـدین   ٩٣مادۀ . گذشت
شده که  از تعاریف ذکر» ارتفاق حقی است برای شخص دیگر در ملک دیگری« : نهج

در قوانین مدنی کشور های فوق الذکر تسجیل گردیده است، چنین بر می آید که حـق  
قانون مدنی افغانستان از مادۀ . ارتفاق در عقار یعنی اموאل غیر منقول مورد پیدا می نماید

خویش در بارۀ ارتفاق، احکام و مسایل متعلق به آن بحث نموده  ٢٣٦٦الی مادۀ  ٢٣٤٠
خود در بارۀ حـق   ١٠٢٩الی  ١٠١٥نی جمهوری عربی مصر از مادۀ است و قانون مد

  .ارتفاق مطالبی را بیان نموده است
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از مجموع مواد و مطالب مندرج در خصوص حق ارتفاق که در قانون مدنی این دو کشور 
باز تاب یافته است بر می آید که حق ارتفاق در این دو قانون به موارد ذیـل بـه شـکل    

  .دیده استمتوافق خالصه گر
  .حق عبور از مکان و محلی -١
  .حق شرب از قنات یا چشمۀ دیگری -٢
  .حق داشتن پنجره یا روشن دان به نحوی که باعث ایجاد ضرر نگردد -٣
  .حق داشتن ناودان در بام یا حیاط غیر -٤
  .حق منظره در باغ یا حیاط دیگری و نظایر این ها -٥

   :چگونه گی بر قراری حق ارتفاق
گفته شد که حق ارتفاق در اموאل غیر منقول مورد و مصداق پیدا می کند و هدف از  قبالً

بر قراری آن استفادۀ بهتر و بیشتر از ملک غیر است که برای کمال انتفاع ملک شخص 
  .به این جهت ، توافق و رضایت طرفین عقد در حق ارتفاق الزمی است. الزم می باشد
اور و در کنار هم و یا دو خانۀ نزدیک به هم با یـک  صاحبان دو باغ مج: به گونۀ مثال

دیگر توافق می نمایند که برای آب یاری درختان باغ از جوی آب باغ دیگری اسـتفاده  
شود و یا کسی که حق گذاشتن پنجره یا روشن دانی را در ملک غیر ندارد با اجـازه و  

گذارد تا هم از روشنایی توافق مالک تحت عنوان عقد میتواند پنجرۀ مشرف بر حیاط او ب
قانون مدنی افغانستان و فقرۀ اول  ٢٣٤٢مادۀ . و هم از منظره و زیبایی آن استفاده نماید

قانون مدنی کشور مصر در بارۀ لزوم تعهد، توافق طرفین و موجود بودن عقد  ١٠١٦مادۀ 
  .در حق ارتفاق با هم یکسان است

کلمۀ، تعهد و قرار داد که در مـواد  : اینکهدر این جا ذکر این مطلب الزم می افتد و آن 
این دو قانون در خصوص توافق طرفین در حق ارتفاق به کار رفته است گر چه از لحـاظ  
لفظ با هم فرق دارند ولی از لحاظ مفهوم با هم تفاوتی ندارند به این مفهوم که معامله هم 

نوعی از عقد میتواند باشد، نوعی از عقد است چنانچه قرار داد و تعهد نسبت به دیگر نیز 
زیرا آثار و نتائیج آن ها یکی است و تذکر این مطلب از آن جهت بـود کـه در مـادۀ    
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قانون مدنی مصر واژۀ  ١قانون مدنی کشور ما کلمۀ عقد ذکر گردیده و در فقرۀ  ٢٣٤٢
عمل قید گردیده است و بنا بران میان عقد انجام عمل میان طرفین و عقد عمـل توسـط   

قـانون   ٢٣٤٢همچنان حق ارتفاق مطابق مادۀ . کدام تفاوتی خاص دیده نمی شود طرفین
مدنی کشور ما به اساس ارث حاصل شده میتواند و همچنان مرور زمان باعث کسب حق 
ارتفاق شده نمی تواند مگر در مورد ارتفاق از قبیل حق مرور، زیرا در حق مرور اگر قدیم 

ود اما در دو حالت این موضوع طور دیگر میتوانـد  باشد به حال خود باقی گذاشته میش
نخست اینکه اصالً حق نا مشروع باشد دو دیگر اینکه ضرر آشکار در خصـوص  . باشد

قانون مدنی مصر نیز عیناً ذکر گردیده  ١٠١٦این مطلب در مادۀ . موضوع موجود باشد
مدنی افغانستان  است منتها قید بیشتری که در قانون مدنی مصر ذکر گردیده و در قانون

به صورت مشخص بیان نشده است ارتفاقات ظاهره است که در آن مرور زمـان مـورد   
دارد و آن هم با موجود بودن دو شرط ظهور و استمرار حق ارتفاق به نسبت استعمال این 

این مطلـب در قـانون   . حق که در این مورد مرور زمان باعث کسب حق ارتفاق میباشد
قانون مدنی افغانستان ارتفاق ظاهر را به اسـاس   ٢٣٤٣مادۀ . تمدنی کشور مسجل نیس

قانون مدنی افغانستان، تخصیص  ٢٣٤٤تخصیص مالک اصلی پذیرفته است و مطابق مادۀ 
از جانب مالک اصلی زمانی موجود میشود که مالک دو عقار منفصل از هم در بـین دو  

ین آن دو عقار چنـین عالمـۀ   عقار مذکور عالیم ظاهری احداث نمایند که به اساس آن ب
تبعی ایجاد گردد که اگر دو عقار مذکور ملک دو نفر فرض شود، به وجود حق ارتفـاق  
داللت نماید و این امر به یکی از طرق اثبات ثابت گردد در این حال اگر ملکیت دو عقار 

عقـار   مذکور بدون تغییر به همان حالت به دو نفر دیگر انتقال نماید، حق ارتفاق بین دو
مذکور به نفع و ضرر مالکان جدید، ثابت شمرده میشود مگر اینکه شرط صریح مخالف 

قانون مدنی مصر نیز تسجیل گردید که متن مـادۀ   ١٠١٧این موضوع در مادۀ . آن باشد
  .مذکور را جهت مقارنه عیناً نقل می نماییم

  :١٠١٧المادة 
  .ص من المالک االصلییجوز فی االرتفاق الظاهره أن ترتب ایضاً بتخصی -١
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یکون هناک تخصیص من المالک االصلی اذا تبین بأی طریق من طـرق االثبـات أن    -٢
مالک عقارین منفصلین قد اقام بینهما عالمة ظاهرة، فأنشأ بذالک عالقة تبعیة بینهما مـن  

  .شأنها أن تدل علی وجود ارتفاق لو أن العقارین کانا مملوکین لمالک مختلفین
حالة اذا انتقل العقاران إلی ایدی مالک مختلفین دون تغییر فی حالتهما، عـد  ففی هذه ال

  . االرتفاق مرتبا بین العقارین لهما و علیهما مالم یکن ثمة شرط صریح یخالف ذالک
  :فرق اذن و حق ارتفاق

وقتی با توافق دو نفر حق ارتفاق در ملکی برای فردی ایجاد شود طرفین یعنی مالـک و  
ارتفاق ملزم به رعایت حقوق یک دیگر در برابر قرار دادی که منعقد نمـوده   دارندۀ حق

اند می باشند و هیچ یک از آن ها نمی توانند یک جانبه مفاد قرار داد را نا دیده گرفته و 
  :به حقوق مالک و یا صاحب حق خللی وارد نمایند به عنوان مثال

و قبول نموده است نمی تواند آن حق مالک ملکی که برای دیگری حق ارتفاقی را شناخته 
را نا دیده بگیرد بلکه ملزم و متعهد است که آن را محترم بشمارد لیکن در اذن یا اجازه 
که کسی به دیگری اجازه داده از ملک او عبور نماید یا اینکه از جوی آب او اسـتفاده  

با بردن آب را به او یعنی پس از آنکه اذن عبور . نماید می تواند از اذن خود رجوع نماید
داد پس از چندی میتواند از اذن خود بر گردد و مانع بردن آب با عبور از ملـک خـود   

بناً حق ارتفاق یک امر ثابت و دایمی است که مالک نمی تواند آن را نا دیده بگیرد . شود
مگر اینکه در ضمن عقد با شرایطی چنین حقی برای او پیش بینی شده باشد ولـی در اذن  

  .ر وقت که بخواهد میتواند از اذن خود منصرف شوده
و لذا اذن در ارتفاق یک امر ثابت و همیشه گی نیست بلکه یک امر موقت میباشد  که به 

  .ارادۀ مالک ملک بسته گی دارد
  

  :مکلفیت مالک
همین که برای کسی در ملک دیگری حق ارتفاق به وجود آمد، مالک باید به اساس قرار 

بنا بر این مالک باید بـه گونـۀ در   . قد نموده حق ارتفاق را محترم بشمارددادی که منع
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ملک خود تصرف نماید که حقوق دارندۀ حق ارتفاق نیز حفظ شود و حق ندارد در ملک 
خود تصرفاتی نماید که باعث از بین رفتن و ضایع شدن حق ارتفاق غیر شود مگر اینکـه  

زیرا تصرفاتی که مغایر حق ارتفاق . ت را بدهدصاحب حق ارتفاق به او اجازۀ چنین تصرفا
  .غیر شود، ممنوع گردیده است

  

کسیکه در ملک غیر حق ارتفاق دارد حق استیفا و اجرای  :مکلفیت صاحب حق ارتفاق
به عنوان مثال کسی در ملک دیگری حق عبور دارد یا حق گذاشتن . حق خود را نیز دارد

ه سرا زیر شود یا اینکه حق دارد برف های بـام  ناودان تا آب باران به طرف ملک همسای
خود را به باغ یا حویلی همسایه بریزد باید به همان اندازۀ که در عقد و قرار داد برای او 

اضافه بر اندازۀ تعیین شده و آن چه که در عرف زایـد  . مقرر گردیده است استفاده نماید
ت و دارندۀ حق ارتفاق ممنوع شناخته میشود در حقیقت نوعی تجاوز به حقوق مالک اس

مطلبی دیگری که قبالً اندکی به آن اشاره رفت این اسـت  . از این قبیل تصرفات می باشد
بنا بـر  . ب حق در ملک غیر بوجود می آیدحکه حق ا رتفاق حق ثابتی است که برای صا

ز این با فروش ملک و یا تقسیم آن باید مانند گذشته حفظ شود و هر یک از شرکأ پس ا
  .تقسیم مؤظف اند که به اندازه سهم خود حقوق او را محترم بشمارند

اگر کسی در ملکی حق مرور داشته باشد و آن ملک به قطعات کوچک تری تقسیم : مثالً
گردیده باشد حق ارتفاق او محفوظ است و صاحبان زمین نمی توانند مانع عبور او بشوند 

بنا بـر آن  . ن حقوق صاحب ارتفاق نمی گرددزیرا تقسیم یا فروش ملک مانع از بین رفت
و تثبیت گردید و پس از مدتی مالک وفات نمود وارثین  راگر در ملکی حق ارتفاق بر قرا

او نمی توانند حق ارتفاق را نا دیده بگیرند و یا اگر ملکی که در آن حق ارتفاق برای غیر 
ه می شود باید حق مذبور را بوجود آمده است به فروش رفت، خریدار که منتقل الیه نامید

مـادۀ   ١قانون مدنی افغانستان و فقـره   ٢٣٤٢این مطلب قبالً در مادۀ . محترم بشمارد
  .قانون مدنی مصر اجماالً گذشت ١٠١٦
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  :انتهای حق ارتفاق
قانون مدنی جمهوری  ١٠٢٦قانون مدنی کشور ما و به اساس ماده  ٢٣٦٢به اساس مادۀ 

قضأ یا اتمام یا سپری شدن مدت معیینه یا از بین رفتن کامـل  مصر عربی، حق ارتفاق به ان
و . عقار مرتفق به یا عقار مرتفق و به اجتماع هر دو عقار در یک ملکیت منتهی می شـود 

اگر حالت اجتماع ملکیت بنا بر تأثیری زایل گردد که به زمان گذشته راجع گردد حـق  
قانون مدنی کشور ما و به اسـاس   ٢٣٦٣همچنان مطابق مادۀ . ارتفاق عودت می نماید

اگر حق ارتفاق در خالل مدت پانزده سال استعمال نشود : قانون مدنی مصر ١٠٢٧مادۀ 
بدین مفهوم که بعد از انقضای مدت فوق الذکر دعوی بر آن مرتب نمی . منقضی میگردد

  .گردد
وضـوع  با آن چه گذشت از خالل این مقال معلوم گردید که نه تنها در بـاب مقارنـۀ م  

ارتفاق میان قانون مدنی افغانستان و مصر بلکه در حدود شصت در صد قـانون مـدنی   
  .افغانستان با قانون مدنی کشور مصر با هم مشابهت های دارند

نویسندۀ این سطور در باب نزدیکی بخشی زیادی از مواد قانون مدنی کشور مصر با قانون 
بشته است که در یکی از شماره های آینـده  مدنی افغانستان و مقارنۀ آنها مقالتی مفصل ن

  . مجلۀ قضأ به چاپ خواهد رسید
  -:منابع

تهـران سـال    ٩٨دکتور سید حسن مدنی، حقـوق مـدنی جلـد اول ص     –امامی  -
  .چاپ اول١٣٨١

  . ١٧٣ص  ١٣٧٩رسایی نیا، دکتور ناصر، حقوق مدنی، تهران چاپ دوم سال  -
  .وق عینیقانون مدنی افغانستان، جلد چهارم، حق -
قانون مدنی مصر، تعلیق با جدید ترین احکام محکمۀ نقض از دکتور احمد ابراهیم عطیه  -

                        .شرکت ناس برای طبع و نشر، قاهره ٢٠١٠طبع اول سال 
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  یملکز نثاراحمدی قاض

   
ی اسالم فقه در طالق أحکام

 یمدن وقانون
 

 چهارم بخش
 

  : مرگ است یماریکه شوهر در  ب یطالق دادن وقت: م هجده  موضوع
مرگ است  یماریکه در  ب یدر باره  حکم طالق کس ینبو حیوسنت صر میقرآن  کر در

آمده است که ) ص(امبریپ  ارانیاز  حیبصورت صح کنیل . است امدهین انیبم یسخن
 نیسوم مرگش یماریرا در حال ب" تماضر" همسر خود ) رض(عبدالرحمان بن  عوف

از عبد الرحمن بن  راثیمطالق گفت که حضرت عثمان بن عفان حکم کرد او 
  نکهیکنم با  یرامتهم نم) رض(من عبد الرحمن بن عوف: وگفت  . ببرد) رض(عوف

او را طالق  یماریجهت در حال ب نیبد یعنی زدیزنش بگر راثیخواسته باشد از حق م
 . ارث دادم یعمل کنم لذا به و یتم بسنت نبوخواس کنیداده  باشد تا از او ارث نبرد ول

 یبرا ایبرسانم و  انیز یبه و نکهیمن او را بجهت ا: ابن عوف خود گفته بود :  ندیگو
 .ستمیدهم ومنکر ارث بردن او ن  یاو را طالق نم یوارث بردن و راثیفرار ازم
دختر "  نیام  البن" زن خود ) رض(شده است که خود حضرت عثمان تیروا نیوهمچن

چون  . طالق داد که در خانه  اش محاصره شده بود یرا در حال یبه حصن فزار نهییع
 شیرا برا یرفت وماجر) رض(یحضرت عل شیپ نیام  البن د،یبشهادت رس) رض(عثمان
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مشرف بر  نکهیرا نگهداشت تا ا او: ارث داد وگفت یبه و) رض(یحضرت عل . گفت
 .مرگ شد سپس ازاو جدا گشت

 :مرگ اختالف کرده اند یماریدرباره طالق دادن در بستر ب هانیفق  نیا بنابر
زن  از او  ردیزنش را طالق بائنه بدهد وبم یماریدر ب یگفته اند اگر کس یحنف یفقها

طور اگر شوهر  نیوهم. بردیزن ارث نم ردیعده بم یواگر بعد از انقضا.. . برد یارث م
خواهند از او قصاص   یم کهیدر حال ای دیه  گوزنش را طالق بائن یکیمبارزه با  نیدر ح
خواهند او را رجم کنند زنش را طالق دهد  یم کهیدر حال ای هدزنش را طالق د رندیبگ

نشده باشد از   یکشته شود باز هم اگر عده اش منقض ای ردیاحوאل بم نیاگر در ا
 . برد یشوهرش ارث م

نفس  اریاخت نکیا: دیگو یبو اید شوهر بنا به درخواست زن  او را طالق  ده  واگر
 یماریدر آن ب ای دیرا برگز شیخودت  را به تو دادم وزن  خود را طالق داد ونفس خو

عده  یاز انقضا شیاحوאل شوهر پ نیدر همه ا دیزن خود را خلع کرد وطالقش را بازخر
  .برد یمردزن ارث نم

جهت زنش را طالق  نیشوهر بد یاست که در صورت اول نیدو صورت ا نیا نیب فرق
گردد  یرفتار م  یاو با و تیوبر خالف ن دیدهد تا او را از حق  ارث محروم نما یم

 نیاست وا یخود باق یحق او بجا  نیدا ده است لذا ا  یحق را  خدا به و نیچون ا
در صورت دوم طالق بمنظور فرار از حق  یول . اند دهیطالق را طالق فرار ازحق نام

که  یکس . شده  وآنرا خواسته  است یوبدان راض دهیخود آن را برگززن  رایز ستین
 نیدرصف جنگ باشد وزنش را به صورت طالق  بائنه  طالق دهد هم ایمحصور باشد 

که با  امعده اش ما د یبعد از انقضا: گفته  اند  یلیل  یکه احمد وابن اب. دارد احکم ر
 . برد یازدواج نکرده باشد ارث م یگرید

نباشد خواه  ازدواج کرده  اید خواه درعده باشد بر یاوارث م: گفته اند  ثیمالک ول امام
 . نکرده باشد ایباشد 
  .برد یارث نم: دیگو یشافع امام
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=  عیعمل به  سد ذرا ایشود که آ یم یناش نجایاختالف از ا نیا:دیالمجتهد گو ةیبدا در
فرار از حق ارث زن  ومحروم  یماربرایواجب  است  ؟ چون ب  انیاز ضرر وز یریشگیپ

دانند  یرا واجب م عیکه سد ذرا یدهد ،کسان یارث اش اورا طالق م هیکردن او  ازسهم
 . دانند یارث بردن  زن را واجب م ان،یاز ضرر وز یریجلوگ یبرا

دانند ارث    یدانند وطالق وحکم آن را واجب  م یرا واجب  نم عیکه  سد ذرا یوکسان
 :ندیگو یدسته م نیدانند ا  یدر آن حال را واجب نمزن بعد از طالق 

:  ندیگو یلذا م دیایهمه  احکام آن بدنبال آن ب دیشود  با یطالق معتبر است وواقع م اگر
 .برد یشوهرش از او ارث نم ردیطالق بم  نیاگر زن بعد از ا

 .است  یبا همه احکامش باق یزناشوئ وندیشود پس پ یوواقع نم ستیطالق معتبر ن واگر
دشوار   یچون راست . نندیرا بر گز  یکیاز دو جواب  دیبا  هینظر نیحال مخالفان ا بهر

از احکام طالق  را بدنبال   یطالق است که بعض یدر شرع نوع: است که  گفته شود 
ودشوار تر آنست که فرق  . بدنبال دارد زیران یاز احکام ازدواج وزناشوئ یدارد وبعض
است که  حکم  ینوع طالق طالق نیا رایز ستین حیصح ایاست  حیصح  نیبگذارندکه ا

اقوאل در  شرع   نیهمه ا یبراست . نباشد حیصح ایباشد  حیصح نکهیآن موقوف  است با
عثمان :  ندیسخن انس وعادت گرفته اند که بگو نیبد نیقائل یول. دشوار است اریبس

کنند اجماع اصحاب بر   یمان مها گ یمالک کهیداده اند تا جائ یبدان فتو) رض(وعمر
با آن   ریچون مشهور است که ابن الزب ستیالبته ان سخن درست ن. آن منعقد است

زن بعد از طالق اگر در عده باشد  نیا: دیگو یکه م یواما کس . مخالفت کرده است
 یم یاز  احکام زناشوئ یکیجهت است که عده را  نیبرد بد یارث  م ردیوشوهرش بم
قول از ابن عمر   نیداند وا یم یبطالق رجع هیرا شب  یزن نیق چنداند وطال
 . شده است تیروا)رض(وعائشه

برد که ازدواج نکرده باشد وعدم ازدواج زن را  یارث م یزمان: دیگو یکه م یکس اما
زن  کی نکهیاجماع دارند برا نیسبب است که همه مسلم نیداند بد یشرط بردن ارث م

 یکه  ارث بردن او را واجب م  یوکسان . از دو شوهر ارث ببردزمان  کیتواند در ینم
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 نیکه بعد ازشوهر کردن ا کردندیم ریازحق تفس ردانند علت را اتهام  شوهر بفرا
  .گردد یم یکارمنتف

  :فقه اختالف است یعلما نیب
 . برد یصورت ارث نم نیاصال در ا:  دیگو یم) رح(فهیابوحن
تو مالک : گفت  یاگر شوهرش به و یعنیق گذاشته است وطالق  فر کیتمل نیب یاوزاع

اگر بدرخواست او   یبرد ول یوزن خود راطالق داد از شوهرش ارث نم ینفس خود هست
  . برد یشوهر اوراطالق داد ارث م

: دیگو یداند وم یسان   م کیحاالت فرق  نگذشته است وهمه را   نیا نیمالک ب امام
زن او  ردیاگر شوهر بم یبرد ول یطالق از او ارث نم نیشوهرش بعد از ا ردیاگرزن بم
  .سخن مخالف است نیا یبراست . بردیارث م

  :١٥٥ماده " :نموده است  انیب نیطالق در مرض موت را چن ١٥٥ماده   یقانون مدن در
طالق  نیا، دیطالق نما  نیزوجه خود را به طالق با ، گاه زوج در حال مرض موت هر

، گردد ینم، نشده با شد لیعدت او قبل از وفات تکم کهیجه در صورتمانع حق ارث زو
محروم  راثیاز حق م یگریمطلقه از  وقوع طالق تا وفات به سبب د نکهیمشروط برا

 . "باشد دهینگرد
 ست؟یموت چ مرض
مرض (:نموده است  انیوب فیتعر نیشرح مجله األحکام مرض موت را چن ١٥٩٥ ماده

 یدر آن متصور باشد وآن حالت یضیب اوقات خوف مرگ مرموت آن  است که در اغل
در  شیاز انجام کارها و مصالح خو، اگر ازجمله مردها باشد ضیاست که هرگاه مر

وانجام مصالح  تیاز رو، از  زمره زنها باشد ضیمر کهیخارج منزل عاجز گردد ودر صورت
خواه ، ردیبم کسالیحالت قبل از مرور  نیوبه هم دیخود در داخل منزل به عجز گرا

واگر  مرض او  دینما یخارج از بستر سپر ایرا در بستر بگذراند و یضیحالت مر ضیمر
وحالت  نکند دایتا آنکه مرض او شدت پ ضیمر نیچن، آن بگذرد یباال یدوام کند وسال

به  ی،حکم انسان سالم رادارد وتصرفاتش مانند تصرفات آدم سالم وعاد ابدین رییاو تغ
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حالت  نینمود وبعد از ا دایومرض او شدت پ دیگرد رییواگر حالت او متغ دیآ یحساب م
 .)ردیگیحالت تا ساعت فوتش حالت مرض موت را بخود م رییوفات کرد ،از زمان تغ

 .از مذهب احناف را نموده است یرویدرماده فوق پ یمدن قانون
 در طالق لیوتوک ضیتفو: نوزدهم  موضوع

طالق   ایتواند زنش را خودش طالق دهد  یشوهر است او مطالق از جمله حقوق مسلم  
طالق دادن  یرا برا یگریتواند د یرابه خود زن واگذار کند که خودش را طالق دهد وم

 . خود کند لیوک
  :در طالق ضیتفو -الف
تواند زنش را خودش طالق دهد  یکه طالق ازجمله حقوق مسلم شوهر است او م میگفت
   گذار کند که خودش راطالق دهدطالق را به زن وا ای

شود که او خود هر گاه خواست  ینم نیگرفتن مانع ا لیوک ایطالق به خود زن  یواگذار
 .از آن حق استفاده کند

شوهر حق ندارد طالق را بخود :  ندیگو ینظر مخالفت کرده وم نیبه ا یمذهب ظاهر 
 .هدکند تا زنش را طالق د لیرا وک ی گرید ایزن  واگذار کند 

وطالق  ستیطالق را به زنش واگذار کرد او بدان ملزم ن یهر گاه کس:  دیحزم گو ابن
طالق را ) ج(طالق نداده باشد چون خداوند ایشود خواه خود را طالق داده  یزن واقع نم

 (توانند از آن استفاده کنند یپس زنان نم(از حقوق مردان قرار داده نه از حقوق زنان
  :است ریرود بشرح ز یو واگذار طالق بزن بکار م ضیتفو یکه برا یالفاظ

 . یدار خودت هست اریاخت= نفسک  یاختار - ا
 . کار تو بدست تو است=  دکیامرک ب – ٢
 . خودت را طالق بده یهر گاه خواست= نفسک ان شئت  یطلق -٣

ه دارند ک یها اختالف دارند وآراء ومذاهب متعدد غهیص نیاز ا کیدر باره هر   فقهاء
 :گردد یخالصه م ریبشرح ز

  : نفسک یاختار -١
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 غهیص نیاز نظر شرع اسالم ا رایشود ز یموجب وقوع طالق م غهیص نیا ندیگو یم علماء
  :دیفرما یم) ج(خداوند رایطالق است ز یا غهیاز جمله ص

أمتعکن  نیفتعال نتهایوز ایالدن اةیقل ألزواجک إن کنتن تردن الح یالنب هایأ ای " 
وإن کنتن تردن اهللا ورسوله  والدار األخرة فإن اهللا أعد  الًیکن سراحاً  جموأسرح

  ." ماًیللمحسنات منکن أجراً عظ
 دیخواه یق وبرق آن را مرزو  ایدن یاگر شما زندگ: به همسرانت بگو) ص(امریپ یا یعنی
ق دهم طال - رها سازم   یکوئیبشما بدهم وشما را به طرز ن یمناسب وبهره ا هیهد دیائیب

 کوین یخداوند برا دیخواه  یآخرت را م یوسرا امبرشیخدا و پ واگر شما رضای –
 . " کرده است دهکاران شما پاداش بزرگ آما

  :گفت ینزد عائشه رفت وبه و) ص(امبرینازل شد پ هیآ نیا چون
 ." کیأبو یتستأمر یحت یلسان رسوله فال تعجل یذاکر لک أمراً من اهللا عل یإن
، ش بتو خواهم گفتربامیوبر زبان پ) ج(را از طرف خداوند یزیچ یائشه براستع یا یعنی

 یکن ینت مشورت میدر باره پاسخ بدان با والد نکهیدر پاسخ دادن بآن تا ا دیعجله نکن
 . " آنگاه پاسخ بده

. خواند یفوق را برو اتیآ نیا) ص(امبریمطلب ؟ پ نیا ستیچ) ص(امریپ یا:گفت عائشه
بلکه من ، یرسول خدا با پدرم ومادرم مشورت کنم ؟هرگز ن یر باره تو اد: عائشه گفت 

واز تو  . نمیگزیخود بر م یخواهم وآن را برا یآخرت را م  یوسرا) ص(امبریخدا وپ
که  یواز آنان نخواه . ینگذار انیمطلب وخواسته را بازنانت در م نیخواهشمندم که ا
 . مشورت بکنند

 . "... یبعثنیامرأة منهن إال أخبرتها إن اهللا لم  یال تسألن: " گفت) ص(امبریپ
مرا نفرستاده ) ج(خداوند رایز . دهمیاطالع م یاز آنان اگر از من سوאل کند به و یزن هر

آخرت را  یوسرا) ج(مثل عائشه خداوند) ص(امبریسپس همه زنان پ..". . است که
  .منصرف شدند یائیدن یزندگزرق وبرق واز  دندیبرگز
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کرده ان که  تیروا) رض(وابن ماجه از عائشه یونسائ یومسلم وابو داود وترمذ  یبخار
وآن  میکرد اریواو را اخت میدیبرگز زیداد وما او را برهمه چ اریبه ما اخت) ص(امبریپ: گفت
به زنان خود ) ص(امبریپ: مسلم آمده که او گفت تیودر روا".  اوردیبحساب ن یزیرا چ
 . " طالق دادن نبود یدادن بمعن اریاخت نید وارا دا اننفس خودش اریاخت
نه  دندیگز یرا بر  م ینفسان یوآرزوها شیکه اگر آنان نفس خو دیآ یبر م ثیحد نیا از
  . رود یطالق بکار م یلفظ برا نیشدند وهم یرا آنوقت طالق م امبریپ
 دیا برگزر شیاگر زن نفس خو  یول . ندارند یمساله اختالف نیدر ا هانیاز فق کی چیه

  افتد وکدام نوع طالق است؟ یطالق او چگونه م
 : فقهاء اختالف است نیب

از عمر وابن   یرا نیا.افتد یم یاو بصورت طالق رجعطالق  کی:  ندیگو یگروه
واحمد  یوشافع انیوسف یلیل یوابن اب ریوعمر بن عبد العز) رض(مسعود وابن عباس

 . شده است تیواسحاق روا
طالق او بصورت  کی دیرا برگز شیصورت زن نفس خو نیاگر  در ا :گفته اند  یبرخ

  . ندیگو یم نیچن زین یحنف یوعلما) رض(یمذهب از عل نیافتد وا  یطالق بائن م
شود  یسه طالق م دیرا برگز شیصورت نفس خو نیاگر زن در  ا:  دیبن  انس گو مالک

  : ندیگو یم یحنف یعلما افتد یطالق م کی دواگر شوهرش را برگزی – یکبر نونتبی –
زن آمده  ایدر کالم مرد " نفس "  شود که کلمه  یطالق واقع م اریبا کلمه اخت  یوقت
کن و  اریاخت یعنیاخترت :  وزن گفت  یاختار:  دیاگر  مرد بزنش گو:  مثالً  . باشد
چون ذکراز نفس نشده است  موجب وقوع  . دمیکردم وبرگز اریاو گفت اخت . نیبرگز
  . دانند یم شرطشود پس ذکر نفس را  یق نمطال
  : دکیأمرک ب  - ٢
  یطالق م کی . و زن خودش را طالق  داد"  دکیأمرک ب: " بزنش گفت  یگاه مرد هر

 . باشد یواحمد م یوشافع انیوسف) رض(عمر وابن مسعود یرا نیافتد وا
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مردم   انیه در مهمان گونه ک: عبد اهللا بن مسعود آمد وگفت شیپ یشده که مرد تیروا
اگر آنگونه که کار من  : زنم گفت  . آمد شیپ یمن وزنم اختالف نیب دیآ  یم شیاختالف پ

 یکه چه کار م یدانست یآنوقت  م، بود بدست شما است بدست من می –طالقم  - 
بدست من  است بدست تو   - طالق تو –آنچه که  از کار تو : کردم ؟ من هم گفتم 

 . یپس تو سه طالق هست یعنی، فأنت طالق ثالثاً: ت زن فوراً گف . باشد
. طالقطالق شما افتاده است نه سه  کیطالق است و کیبنظر من : گفت یاهللا به و عبد

 یوبه و یکه او را داشته باش یهست یکس نیتر ستهیکه درعده است تو شا یوتازمان
سپس عبداهللا  . کنم یمالقات م) رض(عمر نیالمومن ریباره با ام  نیودر ا یمراجعت کن
را  یزیچ) ج(خداوند: گفت ) رض(بازگو کرد عمر ار یرفت وما جرا) رض(نزد عمر
) ج(را که  خداوند یزیخواهند چ یوبدست مردان قرار داده است  آنان م اریدراخت

خاک بر  –خاک بدهن شان ، وبدست زنان قرار دهند اریبدستشان  داده است در اخت
طالق است  کیبنظر من : من گفتم : باره  آن ؟ عبداهللا گفتدر  تو چه گفتی –سرشان 

) رض(برگرداند عمر شینکاح خو ریاست که او را  بز یکس نیوشوهرش مستحق تر
 .یبود افتهیرا ن قتیتو حق، بود نیاز ا ریشما غ یاست واگر را نیهم زیمن ن  یرا: گفت 

شوهرش  یوحق رجوع براافتد  یطالق بائن  م کیصورت   نیدرا:   ندیگو یم احناف 
وتسلط  رویآن است  که  ن یکند مقتض یم شیشوهرزن رامالک کار خو یوقت رایز ستین

 گریواجب است  که د رفتیپذ شیخو اریبرود وچون زن آن را  باخت نیمرد بر زن از ب
نرفته   نیحق مراجعت داشته باشد تسلط او از ب کهبر او نداشته باشد ما دام  یمرد تسلط

  .باشد یطالق  رجع دیپس نبا - . است
 زن ؟ تین ایشوهر  معتبر است  تیصورت ن نیا در
 کی یواگذار  نیوقصد شوهر معتبر است اگر مقصودش از ا تین:  دیگو یم یشافع  امام

 . افتد  یاش سه طالق باشد سه طالق م تیشود واگر ن یطالق واقع م کیطالق باشد 
 اریاخت: ودر  باره عدد آن درهر دو صورت تواند در  باره  خود طالق   یشوهر م

 .منکر قول زن گردد کیوتمل
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 کیاز شیزن  ب تیزن  معتبر است  پس اگر ن تین: گفته اند که   یاز امام شافع ریغ
تواند مالک سه طالق بشود   یچون زن بصراحت م شودیاو رفتار م تیطالق باشد برابر ن

  نیبنابر ا. است نیانگونه که شوهر چنتواند مالک  آن شود ،هم یم زین تیپس بکنا
واگذار   یبه و کیمن تنها حق :  وشوهرش گفت کردمذهب اگر  زن  خودرا سه طالق 

گردد ومذهب عثمان  یشود وبه  سخن زن حکم م ینم یکرده  بودم به سخن مرد توجه
 .است نیچن) رض(وابن عمر وابن عباس

شود همانگونه   یطالق واقع م کینها ت:  ندیگو یم) رض(الخطاب وابن مسعود وعمرابن
 .که در داستان عبداهللا بن مسعود گذشت

معتبر  زیبعد از آن مجلس ن یابرایبهمان مجلس است  دیمق یکار زن به و یواگذار ایآ
  است؟
واگذار  در باره طالق به وی –هر گاه شوهر کار زن  را :  گفته است  یقدامه در مغن ابن

از   یرا نیا ستیبه همان مجلس ن دیاست ومق  شهیهم  یبرا کیوتمل اریاخت  نیکرد ا
  .داده اند یبدان را زیشده وابو ثور وابن منذر حکم ن تیروا)  رض(یعل
اختصاص بهمان مجلس  کیاجازه وتمل  نیا:  گفته اند  یوأصحاب را یمالک وشافع امام

 یزن سلب م  حق طالق دادن از کیدارد وبعد از جدا شدن از آن مجلس اجازه وتمل
، وخاص آن مجلس استکرده  اریاو را صاحب اخت غهیص نیچون شوهر بد . شود

داده است  حیاول را  ترج  یاو را . است سخاص همان مجل زین"یاریاخت" همانگونه  که
حق مال او   نیا: واگذاشته بود گفت یکه کار زنش رابه و یبه مرد) رض(یعل رایز

را   یاصحاب کس انیدرم:   دیاو گو" دیگرددونکول نما  مانیکه  او پش یاست تا زمان
بصورت اجماع   یرا نیمخالفت  کرده باشد پس ا) رض(یعل یرا نیکه با ا میسراغ ندار

در  طالق است  یبمنزله وکالت دادن به و غهیص  نیبعالوه ا. اصحاب در  آمده است
 لیرا وک گانهیباست  همانگونه  که شخص  یومدت طوالن ریوتاخ یپس حکم آن تراخ

 .کند
 :شود یم مانیکه شوهر پش یوقت
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را که  بتو واگذار  یزیچ: گردد وگفت مانیاگر شوهر از قول خود پش:  دیقدامه  گو ابن
تواند خود   یزن  نم گریشود ود یطالق زن  باطل م کیکرده  بودم فسخ نمودم حق تمل

 .ه اندگفت نیواسحاق چن یونخع یواوزاع یعطا وشعب . را طالق دهد
شدن وبازگشت از  مانیحق پش گریشوهر د:  ندیگو یومالک واحناف م یوثور یزهر

 . ندارد یمانیحق پش گرید دهیطالق بخش تیقول خود را ندارد چون بزنش مالک
  : دیگو یکند وم  یابن قدامه اضافه م همچنان

 یکیونزد دیدبا او همبستر گر یحق طالق به و یشوهر بعد از دادن اجازه و واگذار اگر
خود  یواگذار نیا رایز . باشد یم یحق طالق به و یواگذار نیبازگشت از ا یکرد بمعن

که  در آن  وکالت  داده  است  یزیاست وتصرف در چ یحق وکالت دادن به  و ینوع
رارد کند وشوهرش برگرداند  یحق واگذار  نیا  نکند وهر گاه ز یوکالت راباطل م

کالم  یانته. گردد  یبفسخ آن باطل م زیهمانگونه  که وکالت ن گردد یاو باطل م اریاخت
  . ابن قدامه

 : نفسک إن شئت یطلق -٣
نداشت  یتیخودت را طالق ده ون: به زنش گفت یهر گاه  کس:  گفته اند   یحنف یعلما
  نیا . خودرا طالق دادم=  یطلقت نفس: وزنش  هم گفت ، طالق داشت کی تین ای
آن را اراده کرد  زیواگر زن خود را سه طالق کرد وشوهرش ن . است یطالق رجع کی

 . افتد یهر سه  طالقش م
أبنت : وزن گفت  . خودت را طالق بده= نفسک  یطلق: شوهر به زنش گفت هرگاه
 . شود ینفس خود را  از  توجدا کردم  طالق او واقع م=   ینفس
 یهرگاه به و، افتد یطالق نم، دمینفس خود را برگذ=   یإخترت نفس: دیزن بگو واگر

تواند در  یخودت را طالق ده  او م یهر وقت خواست= شئت   ینفسک مت یطلق: گفت 
 .مجلس وبعد از آن خود راطالق بدهد نیا

 تواند در آن یاو م، زنم راطالق بده =  یطلق امرات:دیگو یبکس یگاه  مرد هر

قضاء احکام طالق درفقه اسالمی وقانون مدنی
 

 
 

٦٠ 

اگر = طلقها إن شئت  : گفت یمرداگر به  یول. بعد  از آن  او را طالق دهد ای  مجلس
 .مجلس زنش را طالق دهد نیتواند بخصوص در هم یاو م، زنم را طالق ده یخواست
 .١/٢٤٠ هی،الهدا٣/١٥٧٥السنه    فقه

زوج  : ١٤٣ماده " کرده است   انیب نیطالق را چن ضیتفو ١٤٣در ماده   یمدن قانون
 تیزوجه صالح نکهیمگر ا، ع کندتواند از  آن  رجو یطالق نم تیصالح ضیبعد از تفو

  : در  طالق ضیوتفو لیتوک: آمده  نینچ حیودر توض." مفوضه را قبول نکرده باشد
قانوناً حق دارد که آن عمل را ، شخص قادر به  انجام آن  باشد  کهیا یعمل قانون هر

مقام   میاباشد ق زدر آن جائ ابتین کهیرا در امور گرید یکس نکهیا ایمباشرتاً انجام دهد و
 ضیموضوع تفو . دینما ضیاست که طالق را به زوجه اش تفو زیجا زیون . خود گرداند

سوره احزاب ٢٨ هیآ کهیالسالم وقت هیعل ینب رایز . ثابت است  جماعطالق به زوجه به ا
 اریمفارقت اخت  نکهیا ایبمانند و  شانیدادند که با ا اریاخت راازواج مطهرات ، نازل شد

 ایالسالم نسبت به نعمات دن هیعل یرا همراه نب یاج مطهرات اقامت و زندگازو، کنند
 .نمودند اریرا اخت شانیبا ا یزنده گ یاقامت وبقا، داده حیترج
  : مورد نیاحناف در  ا  یعلما نظر
ورسالت صورت  ضیتفو، وکالت قیازطر یزوج به اجازه و ریطالق توسط غ قاعیا
 . ردیگیم

از طرف زوج در مورد  گریرت است از قائم مقام ساختن شخص دعبا: در طالق  لیتوک
ترا در مورد "  یطالق زوجت یوکلتک ف:  " دیبگو شیطور مثال برا، طالق زوجه اش
 . انت طالق: گفت  لیوکالت موکل وک یاگر بعد از قبول . نمودم لیطالق خانمم وک

 .شود یخانم موکل طالق م
دادن   اریاخت ایزوجه و یطالق برا کیتمل: ت از طالق عبارت اس ضیتفو: طالق  ضیتفو

: گفت  یشخص اجنب یبرا: طور مثال  یبه خواست شخص اجنب قیتعل ایزوجه به طالق و
 . خانمم را طالق بده دیاگر خواست
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نقل کالم مرسل توسط :  رساله عبارت است از  قیطالق از طر: رساله  قیاز طر طالق
  : رسول طور مثال

 بیشخص غا ایانت طالق و:  دیگویم تیکه  زوج تو برا دیمم فالنه  بگوئخان  یبرا برو
 بیرسول کالم زوج غا کهیزمان، کند یابالغ م شیطالق خانمش را توسط رسول برا امیپ

از قانون  یحیبود توض نیا.شود یطالق واقع م، زوجه ابالغ نمود یرا در مورد طالق برا
 .یمدن
 : وکالت گرفتن در طالق – ب
است وحکم آن را  حیواگذاشت صح یگرزنش را بدی –طالق   -کار   یاه کسگ هر

  یم زیدر همان مجلس وبعد از آن ن یعنی . دارد که آن را به خود زن واگذار کرده باشد
 .کار را انجام دهد نیتواند ا
موافقت کرده  یرا نیاز  زن با ا  ریطالق به  غ کردندر  باره واگذار زین یشافع امام

طالق زنم بدست  یعنی=  دکیب یأمر إمرات: دیخواه بگو، ون وکالت گرفتن استاست چ
"  ایدادم  اریدر باره طالق زنم بتو اخت"  یطالق امرات یف اریجعلت لک الخ"  ایتو است 
 . زنم را طالق ده"  یطلق امرأت

: "  دیوزن مانند آنست که بزن بگ ریعبارات در  باره غ نیا:  گفته اند  فهیابو حن ارانی
تواند زن او را طالق  یپس اختصاص بهمان مجلس دارد وتنها در آن مجلس م"  یاختار
  .دهد

است پس  عیوکالت مطلق است ومانند وکالت در ب  نیبنظر ما ا: دیگو یمغن صاحب
 . است زیدر آن جا یوتراخ ریتواند وتاخ یم زیاختصاص به آن مجلس ندارد وبعد از آن ن

تواند زن موکل  یباهمسرش همبستر نشود او م ایآن را فسخ نکند  که شوهر یوتا زمان
 .توانست یم زیسه  طالق کند همانگونه که  زن ن ایطالق  کیخود را 
پس  ستین حیصح یواگذار کند که وکالت و یامر  طالق رابکس نیتواند ا ینم شوهر

بچه نا  بالغ قرار  ای وانهید اریهر گاه شوهر امر طالق را در اخت . عاقل وبالغ باشد دیبا
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 یم حیآن را صح یواصحاب را . ستین حیطالق صح نیرا طالق داد ا یدهد واو زن و
  . دانند

 :١٤٢ماده " :آمده است  نیدر مورد وکالت در طالق چن ١٤٢در ماده   یدر قانون مدن 
رابخود  تیصالح نکهیا ایطالق دهد  یقانون لیتواند زوجه اش را توسط وک یم زوج
 . " دینما ضیه تفوزوج
   : وکالت  یها غهیبودن در ص دیعام بودن ومق  -  ج
که شوهر کار  یمعن  نیبد، مطلق هستند یطالق گاه یوکالت وواگذار یها غهیص  نیا

آن را   نکهیکند بدون ا یراانتخاب  م شیزن  نفس خو ایکند   یواگذار م یزن را به  و
صورت  زن اگر در آن مجلس حضور   نیدر ا دنیبر آن  بافزا یزیسازند وچ دیمق یزیبچ

تواند خودرا  یواگذار شده است  تنها در آن مجلس م یوداشته باشد که کار طالق به 
 .طالق دهد

  نیتواند خود را طالق دهد که از ا  یم یدر آن مجلس نباشد تنها در مجلس واگر
که  یبا مجلس دیرس  انیهر گاه مجلس به  پا نیبنابر ا . کند یدامیحق اطالق پ یواگذار

  نیا یکه زن از  واگذار یمجلس ای. کرد رییواگذار شده است تغ  یحق در آن به و نیا
بعد از   گرید، وزن  خود را در آن مجلس طالق نداد دیان برسیکرده بپا دایحق اطال ع  پ

طالق مطلق بوده وظاهرا اختصاص  یوکالت وواگذار غهیچون ص . ندارد راآن مجلس 
دارد وپس از اتمام  مجلس چنانچه از آن استفاده نشده  باشد   رامجلس حاضر  نیبهم
 نینباشد ا یا نهیاست که قر یتحالت وق نیوا . تواند از آن استفاده  کند یزن نم گرید

دאل  برعام بودن آن باشد اختصاص بدان  مجلس   یا نهیاگر قر یکند ولمطلق را عام 
حق را به زن واگذار کند چنانچه  نیمجلس عقد ازدواج ا مثال اگر شوهر در یندارد برا

 ردحق طالق به زن اختصاص بدان مجلس ازدواج ندا یواگذار  نیشود که ا  یم دهیفهم
که  ستیمعقول ن رایز . تواند از آن مجلس استفاده کند یم زیبلکه عام است واو بعدا ن

  . مقصود شوهر همان مجلس باشد
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نفسک  یاختار" |:دیبگو نکهیطالق بزن عام هستند مانند ا حق یالفاظ واگذار  یگاه
را  شینفس خو یهر وقت خواست یعنی" کلما أردت  دکیأمرک ب"  ای. "شئت  یمت

 .کار تو بدست تو است یهر گاه خواست ایانتخاب کن 
 ارحق  نیتواند خود را طالق دهد چون شوهر ا یحالت زن هر وقت بخواهد م نیا در

 .واگذار کرده است یبصورت عام به و
  نکهیهستند مثل ا ینیبه وقت مع دیحق طالق به  زن  موقت ومق یالفاظ واگذار یگاه
 ..... واگذار کند یحق  را به و  نیسال ا کیرمدت د
ازآن حق استفاده کند وبعد از گذشت آن   نیتواند تنها در وقت مع یحالت زن  م نیا در

  . حق را ندارد نیوقت ا
حکم وکالت در  :  آمده است  نیچن ١٤٣در  ماده   یبر قانون مدن حیتوض جلد اول  در

 تیاست به صالح دیمق لینظر اند که تصرفات وک نیمذهب احناف به ا یطالق علما
ها  تیدر  حدود صالح لیتصرفات وک، شود یسپرده م شیاز طرف موکل برا کهییها
 .شده نافذ است ضیتفو شیبرا کهیی

موقوف به  اجازه  موکل  دیعمل نما لیوک، مفوضه یها تیالحخارج از حدود ص اگر
اما اگر طالق به  . راقبل از اقدام  به عمل وکالت دارد لیموکل حق عزل وک . است

 رایزوج حق رجوع را از آن ندارد ز) رح(احناف یشده  باشد طبق نظرعلما ضیزوجه تفو
شده وحق ابطال آن را  لیاز یو تیوال دینما قالانت گرید یرا به کس تیوال  کهیکس
 . ندارد

   ادامه دارد            
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  محقق عبدالهادی صافی 
  

 داليل اختالفي شريعت اسالمي 
  يا مراجع درجه دوم تقنين

  
  :مقدمه 

از انجائيكه اسالم كاملترين برنامه زنده گي براي انسانهاي روي زمين خصوصا مسلمانان  
ساله خويش تمام زواياي زنده گي ومايحتاج آنرا حتي قبل از ٢٣ي مي باشد درقانون گذار

  . تولد و بعد ازمرگ درنظر دارد
ث مفسر یحمنبع فراتراز عقل وحديث شريف من قرآن كريم منحيث، مراجع تقنين دراسالم

  . قرآن كريم درصدر قرار دارند یاز بندها یبرخ
ـ حتخصصين  اين دورشـته من ء ونظريات مارا، بعد از ين دو مرجع معتبر دست اول ث ی

  . مجتهدين درصورت اتفاق همه گاني بنام اجماع مصدر سوم شريعت اسالمي مي باشد
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منحيث نظر فرد مجتهد ، هرگاه نظريات مجتهدين امت از مرتبه اتفاق همه گاني پائين آمده
بنام قياس يـا فتـوي   ، مطرح ميشود  نظر به فرمايش حديث شريف در خوراهميت بوده

  . له چهارم مصدر شريعت قرار ميگيرددرمرح
درمورد حجت بودن داليل چهارگانه فوق جمهور يا همه دانشمندان اسالم اتفـاق نظـر    

  . داشته به حيث مراجع اتفاق مورد اتفاق واعتبار قرار دارند
ريزرف ويـا  ، اصول ديگري را منحيث، اما شريعت اسالمي به اين داليل اكتفا نه نموده

م دسترسي ودست يافتن مجتهد به حل قضايا دتا درصورت ع، حيه ميداردمراجع كمكي تو
  . نايل آيدیا با استفاده ازآنها به حل قضا، در داليل اتفاقي چهارگانه

درراس داليل اختالفي كه ازطرف شريعت به رسميت شناخته شده دليل استحسان قـرار  
بعد از آن مصالح مرسله  ،استحسان عبارت ا ترجيح قياس خفي بر قياس جلي است . دارد

بلنا يا احكام ديني امـت  قرايع من شصحابي و ب مذه، ابصحچنين عرف بعد ازآن است
هاي سابق ميباشد  حال جهت اگاهي هرچه بهتر اهل فن و عالقه مندان قوانين اسـالمي  

موارد ، انواع شان، حجت آنها، درقدم نخست تعريف هريك از داليل شش گانه اختالفي
  . ا استدالل مخالفين آنها و جواب هاي آنرا به بحث وبررسي ميگيريمتطبيق آنه

انواع استحسان ؛ حجت استحسان وغيره موضـوعات  ، اما درنخست تعريف استحسان
  . مربوط به آن را در روشنائي آراء ونظريات علما اصول فقه به بحث گرفته ميشود

  :استحسان : اول 
انواع استحسـان  ، ز آن حجت بودن استحساندراين بحث اوال تعريف استحسان بعد ا 

  . ودراخير چگونگي استدالل به استحسان تشريح ميگردد
  :تعريف استحسان  -١
  . استحسان درلغت نيك وخوب پنداشتن چيزي را گويند 

دراصطالح علم اصول فقه استحسان عبارت از آن دليل است كه به ذهن مجتهد خطـور  
يا به عباره ديگـر اسـتثنا    . رقياس جلي ترجيح ميدهدآن قياس خفي را ب هميكند و بواسط

  ١ . كردن يك حكم جزئي از حكم كلي ميباشد
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براي ابرازنظر  . بدين معني وقتي واقعه اي بميان آيد كه درآن حكم نص وارد نشده باشد
  . مجتهد در اين موضوع دو راه مختلف وجود دارد

گري نظر خفي كه حكم ديگري را يكي نظر ظاهرو اشكار ا كه مقتضي آن نص است و دي
در اين ميان به ذهن مجتهد دليل ميايد كه حكـم   . ازآن نص خالف ظاهر، استنباط ميكند

اين روش را به اصطالح شرع  . خالف ظاهررا به حكم موافق به ظاهر دليل ترجيح ميدهد
  . استحسان ميگويند

خطور كند كـه تقاضـاي   به همين ترتيب وقتي حكم كلي باشد اما به نظر مجتهد دليل  
و بنا براين دليل آن جزئي را بركلي ترجيح  . استثناي يك حكم جزئي را از آن كلي نمايد

  ٢  .اين عمليه را درشريعت استحسان مي نامند . دهد
  :حجيت استحسان  -٢

از تعريف استحسان وبيان انواع آن چنين معلوم ميشود كه استحسان دليل مستقل شرعي 
چه درفوق ذكر شده يا ترجيح قياس خفي برقياس جلي است استحسان چنان زيرا . نميباشد

وياهم استثناي جزئي از حكم كلي نظر به ترجيح كه به ذهن وقلب مجتهد خطورمي كنـد  
  ٣  .زيرا دين سراسر مصلحت است، ومصلحت آن را ايجاب مينمايد

قيـاس خفـي    وعبارت ا زترجيح، بنابرداليل فوق كه درمورد حجيت استحسان ذكر شد
برقياس جلي و ترجيح استثناي جزئي از حكم كلي بود حجيـت استحسـان بـه طـور     

  . اشكارمعلوم مي شود
قياس خفي نيزحجت است و وقتـي  ، وقتي قياس به طور مطلق يا قياس جلي حجت باشد

حكم جزئي  كه ازآن استثنا ميشود نيز بنابر دليل ، يك حكم كلي دليل شرعي داشته باشد
  ٤  .شروع محسوب ميشودحكم كلي م

  :داليل منكرين حجيت استحسان 
نرا استنباط احكام شـرعي بـه   برخي از مجتهدين از حجيت استحسان انكار نموده و آ 

كه در راس اين گروه  . واهشات نفس ومتابعت هوا ولذت جوئي عنوان كرده انداساس خ
  ٥  .امام شافعي را قرار دارد
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كسيكه  به استحسان عمـل   )فقد شرع نمن استحس(از امام شافعي روايت شده كه گفت
  ٦ .نمايد و يا آنرا دليل بداند خود را درجاي شارع قرار داده است

مثل من استحسن حكما مثل من اتجه فـي  (دررساله علم اصول فقه امام شافعي آمده است
ا الشارع اقامه الصالة  الي جهة استحسن انها كعبة  من غير ان يقوم له دليل من االدلة التي

مثال كسيكه استحسان ميكند ؛ مثل كسي است كه درنمازروي  )لتعيين االتجاه الي الكعبة
بدون اينكه دليـل از   . كه آن طرف قبله است )استحسان(به طرف آورد كه نيك پنداشته

  ٧ .داليل كه شارع آنرا بخاطر تعيين جهت كعبه آورده است ذكر نمايد
ن خود دررساله مشهور اصول خويش اضـافه ميكنـد   درتعقيب اين سخ) رح(امام شافعي

اگر استحسان در دين دليل مي بود بايد به مردمـان   . استحسان مجرد لذت بردن است
و به همين ترتيب تشريع درهرباب جواز  . جواز ميداشت نه به علما واهل علم، عقل گرا

  ٨.شريعتي ميساخت، پيدا ميكرد و هركس براي خودش
ـ استاد عبدالوهاب خ ميكنـد او   قالف دربين آراي مخالف و موافق استحسان چنين تلفي

  :ميگويد 
آنچه ظاهرا از نظريات مخالفين و موافقين استحسان معلوم ميشود اينست كه آنها درمعني 

  . استحسان وحدود آن باهم موافق نميباشند
يـر آن  طرفداران استحسان ازاستحسان آن معني ئي را اراده كرده اند كه مخالفين آن غ

اگر درتحديد معني استحسان باهم توافق نمايند درحجت بـودن آن   . معني را ميخواهند
  . اختالف نخواهند نمود

عبارت از عدول كـردن از دليـل اشـكار     . زيرا زماني درمورد استحسان تحقيق نمائيم
ونميتوان آنـرا   . چيزي ديگري نميباشد، بدليل كه مقتضي اين عدول است، وياحكم كلي

  ٩ .ها تشريع بالهوي ناميدتن
ميداند كه مصلحت ، هرقاضي دربسياري از قضايا نظر به دليلي كه درذهنش خطور ميكند
بايد عدول نمود ايـن  ، دراين خواهد بودكه دراين قضيه از آنچه كه ظاهر قانون ميخواهد

  . بهترين تصميم خواهد بود نيست مگر استحسان، تصميم قاضي كه دراكثريت مواقع
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به استدالل استاد عبدالوهاب خالف تعمق نمائيم درخواهيم يافت كه اسـتدالل بـه   اگر 
استحسان نيـز همـان   ، استحسان كامال باروح شريعت و مقاصد آن موافق ومطابق بوده

بهترين راه بخاطر جلب مصلحت بنده  . قسميكه درمورد تمام احكام شرعي گفته ميشود
  ١٠  .خواهد بود) ج(گان خداوند

كسيكه استحسـان   (ميگويد )الموافقات(طبي دركتاب مشهور اصول خويش بنامامام شا
ميكند به مجرذوق ولذت بردن حكم نكرده است بلكه في الجمله  به آنچـه از مقصـد   

مانند مسايل كه قياس در آن يك قسم حكم ميكند اما  . شارع دانسته رجوع نموده است
رف ديگر منجر به جلب يـك  آنچيزاز يكطرف سبب فوت يك مصلحت مي شود واز ط

كه با  . گريزاز ين حالت درتعبيروتمثيل امام شاطبي استحسان ناميده ميشود )فساد ميگردد
  ١١  .اين تعبير همه علماء با امام شاطبي موافق خواهند بود

  :انواع استحسان 
  . چنين معلوم ميشود كه استحسان به دو نوع است، از تعريف شرعي استحسان

  . اس خفي برقياس جلي و ديگري استثناي جزئي از حكم كلي به اساس دليليكي ترجيح قي
، فقها حنفي تصريح كرده اند كه اگر كسي زمين زراعتي را وقف نمايـد : مثال نوع اول 

 . حق مرور تبعا بدون ذكر، از روي استحسان دروقف داخل است، حق شرب، حق مسيل
چنانچـه در   ، ذكر دروقف داخل نشوند قياس چنان حكم ميكند كه بايد اين موارد بدون

  ١٢ . صورت فروش بدون ذكر داخل نميشوند
  :وجه استحسان 

چون مقصد از وقف نفع گرفتن ازآن زمين به كسانيكه براي شان وقف صورت گرفته مي 
حق مسيل وحق طريق ممكن نيسـت،  ، باشد ونفع گرفتن اززمين زراعتي بدون حق شرب

، ايـد  زيرا مقصد بدون اين طريق بدست نمي، خل ميشودبناء بدون ذكردروقف زمين دا
  ١٣مانند اجاره  

  :وجه قياس 
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زيرا هر دوي وقف  . اما قياس ظاهرا ميخواهد كه وقف دراين موضوع به بيع ملحق شود 
  . وبيع به معني اخراج ملك از ملكيت بايع ميباشد

، زهردوي وقف واجازهزيرا هدف ا، داما قياس خفي ميخواهد تا وقف به اجاره پيوست شو
حق مسيل وحق طريق دراجاره بـدون  ، حق شرب، پس همان قسميكه . نفع  گرفتن است

  ١٤   .نيز بدون ذكر داخل ميباشد فدروق، ذكر داخل
فقها حنفي تصريح دارند براينكه اگرميان بايع ومشتري درمقدارثمن قبـل از  : مثال دوم 
يد كه پول پنجاه افغاني است ومشتري بگويـد  اختالف بميان آيد بايع ادعا نما بیعهقيض م

  ١٥ . هردوي آنها استحسانا قسم داده شوند، چهل افغاني است
  . قياس حكم ميكند كه بايع قسم داده نشود

ومشـتري منكـر آن    )یده افغان(دليل قياس اينست كه بايع ادعاي زيادت را ميكند وآن
ارد و قسم به كسي است كه منكـر  ميباشد درحاليكه بينه به كسي است كه ادعاي زياد د
  ١٦ .مي باشد  پس دراين صورت قسم به بايع راجع نميشود

دليل استحسان اينست كه بايع در ظاهر نسبت به زيادت پول مدعي است امـا درهمـين   
ازطـرف   . حال منكر حق مشتري درتسليم كردن مبيعه بعد از سپردن چهل افغاني است
ز ده افغاني مي ديگر مشتري ظاهرا منكر زيادتي است كه بايع آنرا ادعا دارد وآن عبارت ا

  . را بعد از پرداخت چهل افغاني است حق تسلیم مبیعه خویش باشد ومدعي 
هردوي آنها بايد قسم ، پس هر كدام آنها از يكطرف مدعي واز جانب ديگر منكر هستند

  . داده شوند
حكم ميكند كه اين موضوع مانند موضوعات عام ديگر چنين فيصـله  ) اًظاهر(قياس جلي

  ١٧ .ن براي منكر راجع شودیشود كه بينه براي مدعي ويم
حكم ميكند كه اين موضوع مانند واقعات ديگريكه بين دو مـدعي   )قياس خفي(استحسان

ـ (فيصله شده به هـردو ، كه هركدام آن ها در آن واحد هم مدعي وهم منكر هستند ايع ب
  ١٨ .قسم داده شوند )ومشتري

  :مثال هاي از استحسان درمورد استثناي جزئي از حكم كلي 
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شارع از بيع معدوم نهي نموده  وانعقاد بيع را درشئي معدوم ممنوع قرار داده است امـا   
داده درحاليكه ) جواز(مزارعه مساقات و استصناع ؛ رخصت، اجاره، استحسانا دربيع سلم

اما وجـه استحسـان    . انعقاد عقد معدوم است، دروقت، معقود عليه، ددرتمام اين عقو
  ١٩ .م و عرف شان استضرورت مرد) علت جواز(درآن

بـي  (مگردرصورت تعدي، ضامن هالك مال نميباشد، مینعلماي فقه تصريح كرده كه ا
  . صير درحفظ مالقوت )توجهي

 . مسئول پنداشـته ميشـود   زيرا اجير مشترك، و استثنا كرده اند ازآن اجير مشترك را 
شده باشد وجه استحسان دراين جا امين ، مگر درصورت كه ازبين رفتن مال به زورو فشار

  ٢٠ .دانستن مستاجرين است
تصريح نموده اند كه تبرعات محجورعليه بواسط سـفاهت درسـت   به همين ترتيب فقها 

بـه نفـس خـودش را     اما استحسانا استثنا كرده اند از آن وقف محجور عليه . نميباشد
  . درمدت حيات اش

علت استحسان اينست كه دروقف محجور عليه باالي نفس خودش حفظ عقارات وي از 
  . واين موضوع با هدف حجرباالي وي كامال موافق ميباشد، ضايع شدن ميباشد

اين عمل نيسـت  ، درتمام موارد فوق استثناي جزئي ازحكم كلي بنابر دليل صورت گرفته
  ٢١ .شرعي مگراستحسان

  :مصالح مرسله : دليل دوم 
صول فقه به آن مصـلحت گفتـه   امصلحت مرسله يا مطلقه دراصطالح علم و: تعريف  

  ٢٢ .اي آن وجود نداشته باشدكه دليل درشريعت به اعتبار والغ . ميشود
مصلحت است كه صحابه كرام بخـاطرآن بنـدي خانـه هـا را     ، مثال مصلحت مرسله

زمين هاي زراعتي مناطق مفتوحه را دراختيارصـاحبان آن  ، زدندسكه ضرب ، اعماركردند
حاجيـات و  ، قرار داده خراج باالي آن وضع كردند وامثال آن مصالح چون ضـروريات 

  ٢٣ .اي آن وجود نداردتحسینيات  كه سند شرعي اي به اعتبار و الغ
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ت دفـع  گفت هدف از تشريع احكام ثبوت مصالح مردم از راه جلب منفع خالصه ميتوان
نظر ، بوده الیتناهی و جزئيات مصالح مردم وافراد آن . ضرر يا رفع مشكل آنها مي باشد

ير حاالت آنها و اماكن شان درتحول است شايد مصالحي هم وجود داشته باشد كه به تغی
زماني نفع وزمان ديگر ضرري را درقبال داشته باشد وشايد هـم درجـاي مصـلحت و    

  ٢٤ .بين رفتن آن شود درجاي ديگرآن حكم سبب از
اما مصالحي را كه شريعت مدار اعتبار قرار داده و شارع بخاطر حفظ وجلب آن احكـام  

  . عنوان داده شده است مصالح معتبرهرا وضع نموده در اصطالح اصوليين به آن 
قررشده يكي هم حق حيات اسـت كـه   مبره كه از جانب شارع به آن حكم عتمصالح م

يـين  تعسرقت  حدن آشروع گرديده وحفظ مال است كه براي بخاطر حفظ آن قصاص م
، سـرقت ، حفظ  آبرو است كه حد قذف برايش تعيين شده و هركدام از قتل عمد، شده

قذف و زنا وشراب وصف مناسب درتشريع احكام باالي آن و تحقق مصلحت مردم است 
  . وحكم آن نيز بنابر همين مصلحت مي باشد

ايـن مناسـب    . معتبردرنظر شارع و شريعت مي باشـد مصلحت هاي ، اين مصلحت ها
بنابر نـوع اهميـت آن     . يا مناسب موثر است وياهم مناسب ماليم . معتبرازجانب شارع

ودرتشريع احكام بنابراين اوصاف هيچ اختالفـي دربـين علمـا وجـود      . درنظرشارع
  ٢٥.ندارد

ارد اما درشريعت كـدام  بعد ازقطع وحي تقاضاي آن را د، اما آن مصالح كه منافع مردم
اي آن وجود ندارد اين ها مناسب غحكمي براي ثبوت آن وجود ندارد ودليل دراعتبار و ال
  . مرسل يا به عباره ديگر مصلحت مرسله ناميده ميشود

، چنانچه عقد بيع كه ثبت سند رسـمي نشـد  ، مثل مصلحت كه زمان فعلي آنرا ميخواهد
زياد يا ملكيـت داراي قيمـت    روع كه پول بسياالبته دربي(ملكيت نميشود سبب انتقال

  ٢٦.و امثال آن )هنگفت مورد عقد قرارميگيرد
  :حجيت مصالح مرسله
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مرسله حجت شرعي بوده تشريع احكام برآن  تجمهور علماي اسالم گفته اند كه مصلح 
قياس واستحسـان وجـود   ، اجماع، بنا ميشود وواقعات ياقضاياي كه درآن حكم از نص

  . له در چنين قضايا به مصلحت مطلقه صورت ميپذيردفيص، ندارد
  ٢٧ .عي ديگر نداردموءيد شر) دليل(واين چنين فيصله دراعتبار خود ضرورت به شاهد

  
  

  :بنابر دودليل 
مصالح مردم درتغبير است وختم نميشود اگر احكام براي مسايل جديد مصالح مردم  - ١

صـورت بـه مسـايل كـه      وتشريع، وآنچه مقتضاي گذشت زمان وپيشرفت آن است
درشريعت تسجيل است منحصر شود بسياري از امو ومسايل مردم در هرزمان و مكـان  

عقب ، معطل شده و شريعت از همراهي وپاسخ گوئي قضاياي پيشرفت مردم ومصالح آنها
  .ميماند واين موضوع موافق روح شريعت و هدف ازتشريع احكام از جانب شارع ميباشد

٢٨  
تشريع صحابه رض  تابعين و اجتهاد مجتهدين آنها دقيق شود  معلوم اگر انسان به   - ٢

ميشود كه آنها اكثريت اجتهاد هايشان بنابر مصلحت مردم وجامعه بوده نـص صـريح   
 . درشريعت درمورد آن وجود ندارد

صحايف متفرق كه قرآن درآن نوشته بـود  ، ينمحضرت ابوبكر صديق رض  خليفه مسل
مر رض را خليفه و جانشـين  ت اعالن جهاد نمود و حضرت عباما نعين زكا، جمع كرد
  ٢٩ .قرر نمودخود ش م

را قطـع   )جديدا مسلمان شده گان(حضرت امير المومئين  عمر رض  سهم مولفة القلوب
محابس را ايجـاد كـرد، حـد    ، ادارات دولتي را فعال نمود، خراج راوضع كرد، نمود

  ٣٠ .ل قرار دادطسرقت را درسال گرسنگي مع
خانم راكـه شـوهرش   ، ضرت عثمان رض  تمام مردم را روي يك مصحف جمع نمودح

  ٣١ .برايش حق ميراث داد، بخاطر فرارازميراث طالق نموده
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ازكوه لـول  ، حضرت  علي رض غالت شيعه و روافض را سوزانيدو امثال آن سوزانيدن
، جتماعدادن وزير ديواركردن شخص لوطي جزايي است كه صحابه كرام نظربه مصالح ا

  ٣٢ .درمورد آن اجتهاد كرده اند
درمذهب مـالكي   . يب جاهل حجر را الزم ميداندببه همين ترتيب مذهب حنفي باالي ط

حبس وتعزير متهم را بخاطر اقرار مباح قرار داده اند درمذهب شافعي قصـاص جماعـه   
  . مردم را درقتل يك فرد واجب ميدانند
تابعين وتبع تا )رض(ابه كرام ر داشت اقدامات صحكه تمام اين اجراات و تصاميم با درنظ

خص درمـورد  شدرحاليكه نص م، نبه تشريع را بخود گرفتهج، ح مرسله بودهلابعين مص
  ٣٣  .آنها وجود ندارد

مـواردي زيـادي را نظربـه    (صحابه كرام  رض: امام قرافي مالكي دراين مورد ميگويد 
  .)مصلحت بودن آن انجام داده اند

عريف سياست با اشاره به مصلحت ميگويد  سياست هركاري است كه مردم ابن عقيل درت
با آن نزديك به اصالح و دور ازفساد باشند اگر چه وحي به ثبوت آن نازل نشده ونه هم 

و ثبوت اين مـدعا اعماـل    . بدست مبارك حضرت پيامبر رض بنيان گذاري شده باشد
  ٣٤  .رام ميباشدصحابه ک

  : جت بودن آنح.شرايط  مصالح مرسله 
درعملكرد مردم مورد اعتبار باشد داراي ، مصالح راكه شريعت تاييد مي نمايد ومي تواند 

قيد شرايط سه گانه بخاطري در مصلحت شرط شده تا دراحتجاج به آن  . سه شرط است
شات نفسـاني ولـذت بـردن    دروازه تشريع به خواه، از اختيار كامل كار گرفته شده 

  ٣٥  .درشريعت بازنگردد
بدين معنـي   . نه مصلحت تصوري ووهمي، مصلحت بايد وجود حقيقي داشته باشد - ١

ي را بميان آورد و ياهم از وقوع و استدالل به آن يا منفعت كه تمسك به مصلحت مرسله
بدون ، را جلب نمايد اما تنها تصور اينكه مصلحت مرسله نفعي  . ضرري جلوگيري نمايد
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از ين طريق ميشود مثل تو هم سلب صالحيت شـوهر در  موازنه آن بين ايجاد ضرري كه 
  ٣٦ .يك وهم بوده به هيچ وجه مصلحت ناميده نميشود، طالق و دادن به قاضي

بدين معني كه ثابت شود از عمل به اين مصلحت  . مصلحت فردي نبوده عام باشد - ٢
اد مردم يا ضرري را از همين تعد، منفعت بزرگي به تعداد نامحدودي از مردم عايد ميشود

، باشـد مصـلحت پادشـاه   ، مصلحت  خاص بنابرآن اگر حكمي بخاطر . دفع مي نمايد
 ٣٧  .يابزرگ قوم ويا امثال آن مصلحت گفته نميشود

ت مشاهده ميكند كه شريعت الهي یعر اهداف شريعت عميق ميشود به قاطوقتي انسان  د
مشـخص تـرجيح   هميش مصلحت اجتماع را نسبت به مصلحت فرد و يا افراد معين و 

كه حتي به نفع خود و قوم شان قـوانين   ، كساني هم پيدا مي شوند، اما افسوس . ميدهد
اما چنين افراد باخبر باشند كه خداوند  باالي سرآنها است ونه اين چنين  . را وضع ميكند

  . قوانين را اجازه نميدهد به مقصد برسد
اجماع ثابت  یاه نص شرعي اينكه حكم به مصلحت مرسله مخالفت حكم نباشد كه ب - ٣

پس درست نيست آن مصلحتي كه تقاضاي برابري دختر وپسـر را درحـق    . شده است
زيرا عنوان نمودن اين موضوع به حيث مصلحت از طرف شريعت  مردود  . ميراث نمايد

  ٣٨ . بوده مخالفت صريح با آيه قرآن ميباشد
وقتي دليـل  ، گر وصف مناسباز توضيحات فوق معلوم ميشود كه مصلحت يابه عباره دي

شرعي به اعتبار آن وجود داشته باشد به هرنوع كه باشد پس مناسب معتبر از جانب شارع 
  . بوده يا مناسب موثر است ياهم مناسب ماليم

ما زمانيكه به رد وقبـول  ا . مناسب ملغي است، ه الغاي آن موجود شودوقتي دليل شرعي 
مناسب مرسل ويا به عباره ديگر مصلحت ، ناسبشرعي موجود نشود اين نوع مآن دليل 

   ٣٩ .مرسله گفته ميشود
  :مخالفين مصلحت مرسله

دليـل شـده   ، مصلحتي كه درشريعت تاييد نشده باشد . برخي از علماء اسالم گفته اند 
  . دراين مورد به داليل تمسك نموده اند . نميتواند واحجاج به آن درست نيست
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اجماع و قياس كامال مراعـات  ، ردم را درنصوصشريعت اسالمي تمام مصالح م - ١
  . و پروردگار عالم مردم را بسرافگنده نگذاشته است . نموده است

وبه هيچ جاي مصلحت مسلمانان درشريعت الهي مهمل گذاشته نشده كه شريعت درآن  
وهيچ مصلحتي وجود ندارد كه  . تصريح نكرده و دربيان آن سرعت به خرچ نداده باشد

قيق وتيز بين شريعت پنهان باشد واگر چنين مصلحت كه درشريعت بيان نشده از چشم د
، م مصلحت جلوه نمودهوهم وگمان مرددرحقيقت مصلحت نبوده در، و جود داشته باشد

  ٤٠بناي تشريع به آن شده نميتواند 
، دروازه هوا پرستي وخود كامه گـي ، بنابر مطلق مصلحت )قانون گذاري(درتشريع- ٢

 . امور وصاحبان فتوي باز ميشود التصاحبان هوي وو
مفاسد را ، هوا وغرض هاي نفساني باالي آنها غلبه نموده کهبرخي از اين افراد كساني اند

مصالح اموري متعين است كه نظر ، مصالح  خيال ميكند وچنانچه به همه گان هويدا است
ل بـه مطلـق   به اختالف آراء و اماكن فرق ميكند پس دراين جاست كه دروازه استدال

پيروي خواهشات نفساني وكثـرت اخـتالف را    ،منازعات ايجاد شر، مصلحت باز شده
  . درقبال دارد

قول كساني است كه به مصلحت مرسله استدالل مي نمايند  چه واقعيت بوده راجحاما آن
تشريع اسالمي به جمود  . ارداده نشودقرتشريع مدار اعتبار  درمصلحت مرسله  گرازيرا 

   ٤١وقضايا باز ميماند ، اماكن، از همرائي زمانه  گرائيده
استدالل به اينكه تمام جزئيات مصالح مردم درتمام زمانه ها واماكن درنصوص و يا آنچه 

تسجيل شده دليل ، منحيث دليل شرعي اتفاقي مورد قبول قرار گرفته مانند اجماع وقياس
  مخالف با مشاهد و حس مي باشد 

بـا   . هوا پرستي و سوء استفاده باز ميشود، دروازه  هاين واسط واظهارخوف از اينكه به
  ٤٢از بين خواهد رفت  ، بيان شرايط مصلحت مرسله واعتبار دادن آن

  ادامه دارد  
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  : مأخذ
الوجیز فی اصول الفقه طبع ششـم ،بیـروت ،موسسـه     –زیدان ،دکتور عبدالکریم - ١

 .٢٣١هـ ص  ١٩٨٧الرساله ،
 ٤و  ٢بن مسعود ،کشف االسرارعلی اصول الفقه از بزدوی جـز  البخاری ،عبیداهللا - ٢

 .١١٢٣هـ ص  ١٣٠٧مکتبه الضایع ،
 . مرجع فوق- ٣
 .٢٩٨المبادی العامه للفقه المقارن ص - ٤
عبـدالوهاب خـالف    تاداصول الفقه االسالمی وخالصة التاریخ التشریع االسالمی اس- ٥

 .بحث استحسان
 مرجع فوق - ٦
 مرجع فوق- ٧
 مرجع فوق - ٨
 . اسالمی استاد عبدالوهاب خالف بحث استحسان اصول الفقه- ٩

 . همان مرجع- ١٠
 . الموافقات فی اصول الفقه للشاطبی- ١١
 . همان مرجع- ١٢
 .اصول فقه اسالمی استاد عبدالوهاب خالف بحث استحسان- ١٣
 .الوجیز فی اصول الفقه دکتور عبدالکریم زیدان- ١٤
خالف بحـث  استاد عبدالوهاب  –الوسیط فی اصول الفقه دکتور عبدالکریم زیدان - ١٥

 .استحسان
 .اصول فقه استاد خالف بحث استحسان- ١٦
 .بحث استحسان ٢اصول فقه دکتور وهبة الزحیلی ج - ١٧
 . همان مرجع- ١٨
 .همان مرجع- ١٩
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 .اصول فقه استاد عبدالوهاب خالف بحث استحسان- ٢٠
 . همان مرجع- ٢١
 .٢٠٤م ص ١٩٩٤قاهره  –المدخل للفقه االسالمی ،خلیل رشاد حسن - ٢٢
 . همان مرجع- ٢٣
ثـانی  طبـع   –المدخل للدراساته الشریعة االسـالمیة   –عبدالکریم  زیدان ،دکتور- ٢٤

 .١٧٠م ص  ١٩٩٢،دارالوفاء عشره
 . همان مرجع- ٢٥
 . همان مرجع- ٢٦
 ٣ ١اعالم الموقعین عن رب العالمین ج  –شمس الدین ابو عبداهللا  –ابن قیم جوزی - ٢٧

 .١٤بیروت ص 
 . همان مرجع- ٢٨
 .٢٠٥المدخل للفقه االسالمی ص - ٢٩
 .٧٦٤ص  ٢می ،دکتور وهبة الزحیلی ج اصول الفقه االسال- ٣٠
 . همان مرجع- ٣١
 . همان مرجع- ٣٢
 . ٢٠٥المدخل للفقه االسالمی ص - ٣٣
 . السیاسة الشرعیة البل عقیل- ٣٤
 .٢٤٢الوجیز فی اصول فقه عبدالکریم زیدان ص - ٣٥
 . همان مرجع- ٣٦
 . همان مرجع- ٣٧
 . همان مرجع- ٣٨
 .٩٨اصول الفقه اسالمی استاد عبدالوهاب خالف ص - ٣٩
 . همان مرجع- ٤٠
 .٧٦٤ص  ٢الفقه دکتور الزحیلی ج  اصول- ٤١
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  . همان مرجع- ٤٢
  
  
  
  
  
  "فروزان ایثار قاسمی "  
 
  

 زن حق نفقه
  

  :معلومات عمومی راجع به نفقه 
دین اسالم نتنها استقالل آقتصادی زن را به رسمیت شناخته مهررا حق خاص وی دانسـته  

مختص به زن چی  ومردرا مکلف به  پرداخت مهربه زن دانسته است مرد حق ندارد درمال
ویـا  .ازطریق مهریا ارث یاثروت شخصی خودبدسـت آورده اسـت تصـرف نمایـد    

زیراتأمین مخـارج خـانواده اعـم    . اورامجبورکند که تآمین مخارج فامیل رامهیا نماید
پرداخت نفقه به زن بـه  . ازخوراک وپوشاک ،تهیه مسکن برای اوالدمتعلق به شوهراست

  ٣٣. ا غالم وی بوده تا وی را اعاشه نمایدمعنای آن نیست که زن مملوکه ی
  :افغانستان بررسی نفقه مطابق قانون مدنی

بایک عقد نکاح صحیح ونافـذ برشـوهر   . نفقه حق شرعی زن در مقابل شوهرش میباشد
 . نفقه زن الزم میگردد افغانستان قانون مدنی ۱۱۷ ۀاول ماد ۀاول فقرۀ مطابق حکم جمل

                                                      
 ٣٠٧، ص ١٣٧٦چاپ ، ازدواج با پیمان مقدس، رسولی ،محمد اشرف . ٣٣
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وتداوی متناسب به توان ، مسکن، لباس، طعامبری مشتمل قانون مدن ۱۱۸نفقه طبق ماده 
مسکنی که شوهر د راختیار زن قرار میدهد باید بر اساس حکم ماده  . مالی شوهر میباشد

م حکم مینمایـد  .ق ۱۱۶عالوه بر این ماده . قانون مدنی یک مسکن مناسب باشد ۱۱۵
ن هارا در مسکن آضایت که هر گاه شخصی بیش از یک زن داشته باشد نمیتواند بدون ر

م مطابق توان مالی .ق ۱۲۳زن برحسب حکم ماده  ۀنفق. واحد مجبور به رهایش گرداند
نفقه میتواند  . شوهر تامین میگردد مشروط براینکه نفقه از حد اقل کفاف زن کمتر نباشد

 ۱۲۴کاهش وافزایش نفقه طبق حکم جمله اول مـاده  . هم افزایش یابد هم کاهش یابد
ادعای زیادت وکـاهش   . بع تحول در توان مالی شوهر وتغییر قیمت اشیا میباشدم تا.ق

خـری  آقبل از سپری شدن شش ماه ازتاریخ تعیین  ۱۲۴نفقه تعیین شده مطابق جمله دوم 
  . ن پذیرفته نمیشودآ

  :ایفای وجیبه نفقه
ا از وی قانون مدنی جز به ادا یا ابر ۱۲۸شوهر د رمورد نققه بر اساس حکم ماده  ۀوجیب

ن آم حکم میکند که ابرا از نفقه قبل از تعیـین  .ق ۱۲۹جمله اول ماده  . ساقط نمیگردد
عالوه بر طبق جملـه دوم   . تعیین نفقه هم  رضایی وهم قضایی بوده میتواند . باطل است

 . ذشته باشدگم ابرا از نفقه طرف وقتی صحیح میگردد که ابرا از نفقه ایام .ق ۱۲۹ماده 
م وقتـی  .ق  ۱۲۹فقه روز ،هفته ،ماه وسال اینده مطابق حکم جمله سوم مـاده  ابرا از ن

. صحیح میگردد که نفقه بالترتیب طور روزمره ،هفته وار ماهوار وساالنه تعیین شده باشد
م دین زن بر ذمه شوهر یا دینی که بر ذمه زن باشد بـه اسـاس   .ق ۱۳۰طبق حکم ماده 

  ٣٤. تواندمطالبه هر یک از زوجین مجرا شده می
  :اندازه نفقه

شوهرش میباشد با یک عقــد نکاح صـحیحه ونافـذ   برعهدۀ نفقه حق شرعی هر زن 
نفقه زن الزم افغانستان ی نقانون مد ١١٧ ۀبرشوهرش مطابق حکم جلد اول فقره اول ماد

                                                      
 قانون مدنی افغانستان ، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨مواد . ٣٤
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خودرا طلب کرده نمی  ۀنفقه شامل خوراک وپوشاک وامثال آن میباشد زن نفق. می گردد
اورا شـوهرش کـه خـوراک     ۀازجمله وظایف شوهرش است ولی اگرنفقتواند چراکه 

وپوشاک ومسکن مناسب است مهیا نساخت میتواند که  طلب کنـــد وقاضی حکـم  
بخاری ، احمد(، وبه اساس دلیل حدیث شریف٣٥اورا شوهرش باید بپردازد  ۀکند که نفق
: زن ابوسفیان گفت هند : روایت مینماید که ) رض(نسائی وابوداود ازعایشه، ومســلم

ای رســول خدا ص ابوسفیان مرد تنگ چشــم وبخیل است نفقه من وبچـه ام را  
بـدون اصـراف    )خذی ما یکفیک وولدک بـالمعروف (فرمود به او )ص(نمیدهد پیامبر

  ٣٦.) وبرابرعرف نفقه خودت وبچه ات را بگیر
یباشـد کـه   پس میتوان گفت که نفقه عبارت ازکفایت زندگی زن برابرعرف وعـادت م 

وعلـی  (ازسوی دیگرازآیـه .حاالت، وافـــراد متفاوت میباشد، باگذشت زمان ،مکان
برمیآید که باالی پدرواجب است که نفقه مادررا  )رزقهن وکسوتهن باالمعروفه المولود ل

  ٣٧.مهیا سازد درضمن نفقات زن درتعین آن ازاین آیت احتوامیگردد
ست برشوهرواجب است که نفقه زن را درنزدعلمـای حنفی نفقه معین ومشخــص نی

  :بپردازد که شامل 
پوشاک زمســتانی وتابستانی ومسکن مناسب میباشـد کـه فقرونـاداری    ، خورا ک

لینفق ذوسعة من سعته ومن قدرعلیه (:میفرماید ) ج(چنانچه خداوند .٣٨شوهرمدنظراست 
  ٣٩)  بعد عسریسرارزقه فلینفق ممااتاه اهللا الیکلف اهللا نفسأ االما اتا ها سیجعل اهللا

                                                      
 قانون مدنی  ١١٧ماده . ٣٥
 ١٣٨٩ماهنامه  قضاء ،حمل  - ٣٦
 ٢٣٢سوره البقره آیة - ٣٧
  ١٣٨٩ضاء،حمل ماهنامه ق-٣٨
 ٧سوره طالق آیة -٣٩
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کسیکه ثروتمند است باید به متقضای ثروت وامکانات خود نفقه زن طـالق داده  :ترجمه 
شده را تأمین کند وهرکه تنگ کرده شد بروی رزق پس باید خرچ کنـد از آنچـه داده   

هرکس را به اندازه این مکلف وموظف میکند که توان آنرا ) ج(است اورا خدا وخداوند
بعداز تنگدستی حال وی را به ) ج(دراختیارش قرار داده است وخداوند) ج(دارد که خدا

  . فراخی تبدیل  مینماید
ازنظرآنها نفقه درشرع معین گردیـده   . مذهب شافعی درمورد اندازه نفقه بیان نکرده اند

وروزدومرتبه نفقـه بدهـد   ،ین کندیازمال وکسب خود نفقه را تعشوهر ثروتمند است ؛ 
بدهد وکسیکه متوسط  رتبهنفقه بدهدازمال وکسب خود هرروزنفقه یک مکسیکه نمیتواند 
  ٤٠. ه بدهدقفنه یک مرتبه ازمال وکسب خویش نالحال است روزا

  :انواع نفقه 
  . نوع نفقه وجود دارد ٣دردین اسالم 

 .مالک مخارج مملوک خود را بدهد.١
 اوالد صغیریافقیر پدرومادرمستحق  ۀنفق.٢
 زن  ۀنفق.٣

اوالد وپدرومادردرصورتی به مرد واجب میگرد که آنهاخود قادربـه   ۀدردوحالت اول نفق
  . تأمین مخارج زندگی خود نباشند

که مردبه پرداخت آن مکلف گردانیده شده ازدونوع اول متفـاوت اسـت    ۀدرمورد نفق
باالی  هاگرمرد صاحب ثروت اندک وزن نسبت به وی به مراتب ثروتمند باشد بازهم نفق

خودرا ادا ننمایـد   ۀفردوجیب ۀازسوی دیگر اگردردونوع اول نفق . شوهرش واجب است
تواند که به مراجع ذیصالح یگنهکارشمرده میشود ولی درنوع سوم آن اگر ادا ننماید زن م

  .نماید هحقوقی مراجع
  :نفقــه ودالیل مشروعیت آن 

                                                      
 ١٣٨٩ماهنامه قضاء،حمل- ٤٠
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  .ستواجماع امت ثابت شده ا) ص(اهللاسنت رسـول ، درکتاب اهللانفقه دالیل مشروعیت 
آیة شش سـوره   )فا نفقوا علیهن حتی یضعن حملهنحمل وان کن اوالت (:کتاب اهللا  -١

  طالق 
  . و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید: ترجــمه 

درحدیث ازمعاویه القشیری روایت شده است که رفتم نزد ) : ص(سنت رسـول اهللا -٢
اطعموهــن (:جواب داد ) ص(ارا چی میگویید ؟پیغمبروگفتم درباره زنان م) ص(بیغمبر

  ٤١.)ضربوهن وال تقبحوهنتون وال وهن مما تکِسِسمما تأکلونه واک
زنهای تانراپبوشانید  ازآنچه میخورید به آنها هم بدهید ومطابق به پوشش خود: ترجــمه 

  )مسلم وابوداود(.آنانرانزنیدوآنهاراتقبیح نکنید
ن منوאل بوده هیچ یک بااین امرمخالفت نداشته وهـم دالیـل   اجماع امت نیزبه همی - ٣

عقلی نیزمؤید این امراست که زن نظربه زحمات زیادی که دربارداری ،حمـل ،پـرورش   
طفل وشیردهی متحمل میشود وی را ازاجرای سایر امورکسب وکاربخاطرتـأمین   ۀوتربی

  .٤٢معیشیت بازمیدارد بنأ الزم است تامرد این اموررامتحمل شـود 
  : شرایط که زن مستحق نفقه میباشد 

  . عــقد نکاح باید صحیح ونافذ باشد -١
زوجه درمسکن زوج ویا جایی که زوج برای وی تخصیص داده است زندگی کنـد   -٢

  . وبدون حق ازاین امرامتناع نکـند
  . اهـداف ازدواج استمتاع مشروع زن ومرد ازیکدیگرباشد از ـ یکی ٣

  :برمرد مـوارد وجوب نفقه زن 
ـ    -١ پـدرش   ۀبعد ازانعقاد نکاح صحیح ونافذ نفقه زوجه الزم میشـود ولوکـه درخان

  . واین سکونت ناشی ازعدم تمکین وامتناع غیرحق نباشدباشد ویااقاربش 
                                                      

 ٣١١همان اثر،ص- ٤١
 ٣١٢ص  ١٣٧٦ازدواج یا پیمان مقدس ،چاپ ، محمداشرف، رسولی - ٤٢
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  . زوجه برای زندگی زناشویی شایسته وصالح باشد - ٢
  .زوج فاقدصالحیت معاشرت جنسی باشد - ٣

  :دد احـوאل که نفقه زن ساقط میگر
  . ـ درصورتیکه عقــد ازدواج باطل ویا فاسد باشد١
  . ـ زوجه به امورزوجیت اطاعت نداشته باشد ٢
  .ـ زوجه بدون اجازه زوج یا به غیرمقاصد جایزازمسکن شوهرخارج گردد ٣
  . ـ مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد ٤
  .باشدـ  زوجه محبوس گردیده وشوهردراین امردخالتی نداشته  ٥
خودرابه مسکن  ۀـ زوجه صغیره بوده امکان استمتاع منتفی باشد ویا زوج خانم صغیر  ٦

  . خودانتقال ندهد
  ٤٣. ـ زوجه طوری مریض باشد که امکان انتقال آن به منزل شوهرموجود نباشد ٧
ـ زوجه به تنهایی ویا با اشخاص بیگانه غیرازاقارب محرم سفرنماید ولو که به زیارت   ٨

  ٤٤. شریف هم باشدبیت اهللا
وشب هارابه خارج ازمنزل هاباشد که مجبورباشدتمام روز ۀـ زوجه دارای شغل وحرف  ٩

  . بگذراند وشوهربه این موافقه نداشته باشد
  ٤٥. ـ زوجه ازدین اسالم خارج گردیده ومرتد شده باشد ١٠

  : نقش کفالت درنفقه 
ـ میتواند که دین ثابت برذمه مکفول عن یوکفالت درموارد آن عـده  اء ه موجود باشد بن

 ۀبرذم ءدادین واجب اال، ازفقهای اهل سنت نفقه که به اساس عقدصحیح ونافذثابت شده
عقیده دارندکه کفالت درنفقه جواز دارد درآنصورت زوجه حق دارد کـه  ،زوج میدانند

                                                      
 )١٦٣(احوאل شخصیه جلد اول صفحه .دراین مورد فقهای حنفی متفق القول اند - ٤٣
 )١٦٤(فحههمان کتاب ص.امام ابوحنیفه و محمد به این عقیده اند- ٤٤
 ٣١٥همان اثر،ص- ٤٥
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بعضـی ازفقهـای   . اگرشوهرازپرداخت نفقه امتناع ورزد این دین را ازکفیل مطالبه نماید
اگرحکم قاضی ورضایت طرفین درنفقه ثابت نشود عدم . فی نفقه را دین ضعیف میدانندحن

  . صحت کفالت را نظرمیدهند
فقهای حنفی نفقه را زمانی دین ثابت .٤٦ابویوسف کفالت را درنفقه بطورمطلق جایزمیداند

، به ذمه زوج میدانند که رضایت طرفین ویا حکم محکمه با صـالحیت موجـود باشـد   
  ٤٧.دین ثابت برذمه زوج نخواهد بودنباشد ت طرفین اگررضای

وزمـانی   . ثابت شـود  ازسوی دیگرمیشود که نفقه  با ابراء دادن زوجه برای زوج
، ابراءازنفقه جوازدارد که رضایت طرفین ویا حکم با صالحیت آنراتعین نموده باشـد 

ت میشـود کـه   آینده زمانی درس ۀوابرا ازنفق. مگراینکه شامل نفقه ایام گذشته باشد
  . ین شده باشدیماهواریا ساالنه قبآل مطابق اوقات زمانی تع، بطورروزمره

  
  : منابع ومأ خذ 

 آیات قرآن مجید .١
 احادیث .٢
 ترجمه وتفسیر .٣

هـ ش  ١٣٦٩سال چاپ ، محمد صدیق راشد سلجوقی: مترجم ، عبداهللا یوسـف علی
  پشاور،نشــرشورای ثقافتی جهاد افغانستان درشش جلد

 جیــد با تفسیر وترجمه قرآن م.٤
علمای جید کشور،سـال چـاپ   : شیخ الهند مولینا محمودالحسن دیوبندی، متـرجم 

  کابل درشش جلد ، هـ ش١٣٢٣
 پشاور، هـ ش١٣٧٦ازدواج یا پیمان مقدس ،محمد اشرف رسولی چاپ .٥

                                                      
 )١٧١(وאل شخصیه جلد صفحه احـ . ٤٦
 ٣٢١، ص ١٣٧٦سال ، ازدواج یا پیمان مقدس، ولی محمد اشرفرسـ . ٤٧
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ترجمه وشرح عبـداهللا  ، ی دمشقیوامام ابوذکریا یحی بن شرف نو، ریاض الصالحین.٦
 هـش دردو جلد الهورپاکستان  ١٣٦٧سال  خاموش هروی

 )شـرح مشکوة(اشعة اللمعات.٧
چـاپ کویتـه پاکسـتان    ، ترجمـه فارسـی  ، شیخ عبدالحق محدث دهلوی قدس سره

  درچهارجلد
  ١٣٨٩ماهنامه قضاء،حمل .٨
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  "سرور"یفتح احمد دکتر:سندهینو

  "یاحمد خیش"ریعبدالبص:مترجم
 

ی اساس قانون بری نمبت تيمشروع
 بشر حقوق و

  یجنائ اجراآت در 
 ١٧ قسمت

  مبحث سوم
  مساوات در برابر قضا

فعال بودن عدالت جزائی مستلزم احترام به اصل برابری بین شهروندان در برابر قضا 
  .است، و این اصل با معنی و مفهوم حقوق بشر گره خورده است

تصریح  ١٩٦٦ی و سیاسی مصوب سال میثاق بین المللی حقوق مدن) ١٤(مادۀ) ١(بنده
  .نموده است که تمام افراد در برابر قضا برابراند

همین میثاق تصریح نموده است که هرشخص حق دارد در ) ١٤(مادۀ) ٣(چنانچه بند
صورتیکه متهم به ارتکاب عمل جرمی شود از حد اقل تضمینهای مساوات کامل در برابر 
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دانان به این نظر اند که مساوات توأم با آزادی بعضی از حقوق.محکمه برخور دار باشد
  . ٤٨است، زیرا بدون مساوات استفاده از آزادیهای عمومی کلمۀ بیهوده و عبث است

آزادی بدون مساوات پابرجا :"ژان ژاک رسو در کتاب قرار داد اجتماعی خود می گوید
  .٤٩نمی ماند

خود این طور مورد ) ٤٠(قانون اساسی مصر اصل مساوات در برابر قانون را در مادۀ
تمام شهروندان در برابر قانون مساوی اند، آنان در حقوق و :" تأکید قرار داده است که 

وجایب عمومی، با هم مساوی اند، و دراین مورد هیچ تبعیض به سبب جنس یانسب یا 
  " ٥٠.زبان یا دین و یا عقاید سیاسی بین آنان وجود ندارد

مود که اصل مساوات در برابر قانون به اعتبار اینکه محکمۀ قانون اساسی مصر حکم ن
اساس عدالت، آزادی و صلح اجتماعیست و به اعتبار اینکه هدفش حفاظت از حقوق 

ده از این حقوق را که استفادر مقابل اشکال گوناگون تبعیض  شهروندان و آزادیهایشان
  .٥١ون اساسی می باشدمیباشد، زیر بنای آزادیها و حقوق عمومی در قان محدود می سازد

ون و در زمان ناصل مساوات در برابر قانون  تقاضای این مساوات را در زمان وضع قا
و لذا هریک از مساوات در برابر قانون و مساوات در برابر قضا دو . تطبیق آنرا دارد

  .روی یک سکه اند
وات در در همین زمینه و مفهوم، شورای قانون اساسی فرانسه گفته است که اصل مسا
  .٥٢برابر قضا چیزی نیست جز صورت خاصی از تطبیق اصل مساوات در برابرقانون

                                                      
               )J.Robert, les violations de la liberté individuelle comminses 

par l’administration , L. G ,D.J. ١٩٥٦,p. ٤٨) .٩ 
 ٤٩ Thierry Renox, op. cit, p.٤٥٠. 

  ).قانون اساسی(قضائی ٩سال  ٣٧در قضیۀ شماره  ١٩٩٠می سال ١٩حکم مورخ   ٥٠
قضائی قانون اساسی،  ٩سال  ٣٧قضیۀ شماره  ١٩٩٠می سال  ١٩محکمۀ عالی قانون اساسی   ٥١

  .٢٥٦ص ٣٣مجموعة احکام الدستوریة العلیا، جزء چهارم شماره 
٥٢ CC, n. ٥٦-٧٥ Dc, ٢٣ juimmet ١٩٧٥, p. ٢٢. 
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  :هدف مساوات
مقصد از مساوات عبارت است از برخورد مساویانه و بدون تبعیض با مراجعین در مراکز 

پس با برخورد مساویانه در مراکز و نهادهای متفاوت مساوات تحقق نمی . حقوقی واحد
وید که مساوات عبارت است از عدم برابری بین افرادی که باهم برابر ارسطو میگ. یابد

در حالیکه عدم مساوات همان مساوات بین ) عدم تساوی بین افراد غیر متساوی(نیستند
  .افراد غیر متساوی می باشد

در بین مردم ) به طریق ریاضی(به این نظر است که مساوات مطلق) دیجی(حقوقدانان آقای
، به عدم مساوات منجر می گردد و به عبارت دیگر به معنی مطابقت در واقعیت امر

بعضی دیگر از مساوات این طور تعبیر نموده اند که نظریۀ مساوات با . ٥٣نیست
و . ٥٤تحقق می یابد « égalité «par la diff érenciation»(موجودیت اختالف

ت را مورد احترام از همین جهت، در بعضی حاالت، برای اینکه قانونگذار اصل مساوا
بگذارد، پس الزمست برای هر مجموعه از شهروندان که شامل نهادهای مختلف قانونی 

لذا اختالف و تفاوت این نهادهای . می باشند قواعد خاص و متمایز و ویژه وضع نماید
حقوقی و قانونی اختالف و تفاوت قواعد قانونی را که  ناظر بر همان اداره و زمینۀ خاص 

لذا همانطوریکه محکمۀ عالی قانون اساسی مصر گفته است، . ، مجاز گرداندمی باشد
قانون مذکور تصریح گردیده است، مساوات ریاضی ) ٤٠(اصل مساوات که در مادۀ

نیست، چون قانونگذار با قدرت وضع کنندۀ که دارد و به خاطر مقتضیات عامه، اختیار 
دهای قانونی را که باآنها بین افراد وضع نمودن شرایط عینی را دارد که مراکز و نها
  .٥٥مساوات بر قرار می گردد، مشخص و معین می سازد

  :معیارهای مساوات در برابر قانون
                                                      

٥٣ Thierry Renox, op. cit, 
٥٤ Thierry Renox, op. cit, p ٤٥١ .  

قضائی  ١٠سال  ٣٨در قضیۀ شماره  ١٩٩١می سال ٤حکم محکمۀ عالی قانون اساسی مورخ - ٥٥
  .)٣٥١ص  ٤٢قانون اساسی، مجموعة احکام الدستوریة العلیا، جزء چهارم شماره 
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زمانی که قانونگذار قواعد قانونی ای را وضع می کند که بر نهادها و مراکز مختلف 
  :حاکم باشد پس باید دو موضوع را در نظر بگیرد

اوت عینی وواقعی باشد، یعنی قاعدۀ وضع کند که مفهوم و اول اینکه معیار تف - )١(
وجود خارجی را که از همان مرکز و نهاد بدست می آید در نظر بگیرد و یا صفت همان 
مرکز و نهاد را بطریق مجرد و عام در نظر بگیرد، لذا جواز ندارد که در وضع نمودن آن 

یا عقاید سیاسی را در نظر  قواعد، معیارهای شخصی مانند جنس، نسب، زبان، دین و
قانونگذار با قدرت وضع کنندۀ قانونی که دارد و به خاطر مقتضیات مصلحت . بگیرد

عامه اختیار وضع نمودن شرایط عینی را دارد که مراکز و نهادهای قانونی را که با آنها 
ط بین افراد مساوات برقرار می گردد، مشخص و معین می سازد به طوریکه اگر این شرای

در یک مجموعۀ از افراد فراهم گردد إعمال مساوات در بین شان الزم می گردد تا 
  .٥٦مراکز و نهادهای که قانون بر آنها حاکم می شود مشابه گردند

که هر مرکز قانونی را  از مراکز دیگر  –اختالف نظری که در وضع قواعد قانونی  -) ٢(
  .باید ناشی از هدف و مقصد قانون باشد برای قانونگذار پیش می آید - متمایز می گرداند

پس برای اینکه احترام به اصل مساوات در برابر قانون تحقق یابد، باید اختالف و تفاوت 
و این همان چیزیست که محکمۀ . قواعد قانونی باهدف متن ماده مطابقت داشته باشد

مر قانونی به ذات عالی قانون اساسی مصر از آن این طور تعبیر نموده است که تنظیم هر ا
خود مقصود و هدف نیست، بلکه به خاطر تأمین اهداف مشخص، مشروعیت خود را در 
چوکات مصلحت عمومی انعکاس میدهد، لذا زمانیکه متن مادۀ قانون مورد اعتراض واقع 

د و این ماده با این اهداف در تناقض باشد و یا با آنها ارتباط نداشته باشد، درینصورت  وش
بنا برآن، شورای .٥٧ه تفاوت استبداد و مخالف اصل مساوات پنداشته میشوداین گون

                                                      
می سال ١٩سابق الذکر و حکم مورخ  ١٩٩١می سال ٤ حکم محکمۀ عالی قانون اساسی مورخ  ٥٦

  .٢٥٦ص  ٣٧در قضیۀ شماره  ١٩٩٠
قضائی  ٨سال ١٩در قضیۀ شماره  ١٩٩٢آپریل سال ١٨حکم محکمۀ عالی قانون اساسی مورخ   ٥٧

  .١٩٩٣می سال  ٧مورخ  ١٩قانون اساسی، جریدۀ رسمی، عدد 
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قانون اساسی فرانسه مقرر نمود که احترام به اصل مساوات در قانونی که بر انتخاب 
قضات محاکم به طریق انتخاب تصریح نموده است می طلبد تا به حالت اقتصادی 

نامزد می شوند توجه صورت نگیرد اشتراک کنندگانی که برای انتخاب به مسند قضاوت 
و گرنه مخالف قانون اساسی پنداشته میشود، زیرا با اصل مساوات در برابر قانون 
مخالفت دارد، و استداللی که شورای متذکره نموده است اینست که قانون مذکور 
هدفش تشکیل محکمه است نه تشکیل جمعیت متشکل از صاحبان منافع و ثروت 

با وجود آن، برای صاحبان مصالح اقتصادی در زمینۀ انتخاب قضات  اقتصادی، اصلی که
   ٥٨.هیچ اهمیت و نقش وجود ندارد

  :معیارهای مساوات در برابر قضات
در مورد مساوات در برابر قضا، موضوع از دقت خاصی بر خور دار می گردد، زیرا این 

مطابق قواعد گیرند باید اصل می طلبد تا اشخاصی که در این مراکز در برابر قضا قرار می 
  .ت یکسان، در برابر قضا فرمانبردار باشندو اجراا

در راستای تطبیق این اصل، محکمۀ عالی قانون اساسی مصر حکم نمود بر اینکه قانون 
اساسی حق دفاع را تضمین نموده است، و اینکه حق وکیل مدافعی که مورد اعتماد 

خواه در زمینۀ فعالیت معنوی باشد که وکیل موکلش باشد نقش برجستۀ را ایفا می کند، 
برای موکل خود ارایه می کند و یا به اعتبار اینکه سازندۀ اساسی حق دفاع توسط وکالت 
خود می باشد، و اینکه وکالی مدافع وقضات با همدیگر نقش تکمیل کنندۀ در راستای 

رابر قانون اینست که تضمین اداره نمودن بهتر عدالت دارند، و اینکه پیامد مساوات در ب
قانونگذار اصل حمایت قانونی مساویانه بین اشخاص مشابه در نهادها و مراکز قانونی شان 

گروهی  )١٩٨٣سال  ١٧ (قانون وکالی مدافع شماره) ١٥(مادۀ(را مختل نسازد زمانیکه
از وکالی مدافع را از حق وکالت دفاعی که دیگر وکال از آن بهره مند میباشند، محروم 

                                                      
٥٨ Dc du ١٧ janv. ١٩٧٩, Rec. P. ٢٣. "  ) Conseils de Prud , hammes شورای  

.تاکید نموده است" تاکید قانون اساسی فرانسه بر این موضوع   در قضیۀ  
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وکالی مدافع (اخته بود، بدون اینکه به تمیز قایل شدن بین این دو گروه از وکالی مدافعس
به یک مبنای مشروعی استناد شده باشد، بلکه برعکس، ضد آن را ) و مساعدین حقوقی

هدف داشته است، در واقع این تمیز قایل شدن غیرموجه بین این دو نوع وکالت نیازمند 
توجیه نماید، و در ثانی این نوع تمیز قایل شدن مخالف  مبانی اساسی است که آنرا

  .قانون اساسی است) ٤٠(مادۀ
قانون اجراآت جزائی بیان میدارد زمانیکه برای یکی از موظفین ) ٢١٠(چانچه مادۀ 

سبب ه خدمات عامه اتهامی متوجه می گردد مبنی بر اینکه وی در اثنای ایفای وظیفه و یا ب
قرار صادر می کند مبنی بر اینکه دلیلی بر  ارنـوאله است و انجام آن مرتکب جرم شد

محکمۀ عالی قانون  ،اقامۀ دعوی وجود ندارد، اعتراض بر باالی چنین قراری جواز ندارد
که مورد  قانون اجراآت جزائی) ٢١٠(قانونگذار با وضع مادۀ: که اساسی حکم نمود

فته است و آن حمایت از اعتراض واقع شده است یک مصلحت عمومی را مد نظر گر
وظیفۀ خدمات عامه در مقابل خطر انواع اتهاماتی است که مبنای واقعی و قانونی ندارند، 
و مصلحت عمومی ای را تحقق می بخشد که بر مبانی عینی استوار است که در صورت 
تطبیق آنها هیچ تمیزی بین مخاطبین خود با احکامی که برای آنان با توجه به همان 

  .٥٩ای خاص خودشان صادر می کند قایل نمی شودنهاده
متن قانونی که بعضی از : قانون اساسی آن کشور حکم نمود که شورای در فرانسه 

 ،باالی قرارهای مالیاتی ممنوع می سازددر محضر قضا مالیات دهندگان را از اعتراض 
می کند و  است، زیرا اصل تساوی در برابر قانون و قضا را اخاللاساسی خالف قانون 

با توجه  یقواعد مختلف و متفاوت  ت جزائیاکه قوۀ مقننه حق دارد تا در اجرامقرر نمود 
و اشخاصی که محل تطبیق این قواعد می شوند وضع نماید اما  هابه تفاوت و اختالف نهاد

در به شرطی که این تفاوت به تمیز و تبعیض غیر موجه تعبیر و منجر نشود و این که 
مینهای مساویانه برای مراجعه کنندگان باشد، و این تفاوت اجازه میدهد تا ضت برگیرندۀ

                                                      
  .١٩٩٢آپریل سال  ١٨حکم محکمۀ عالی قانون اساسی مورخ   ٥٩
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حق العبد متن مادۀ که برای مدعی . ٦٠قیم به محضر محکمۀ جنحه تقدیم گرددتدعوی مس
مستقیماً در خواستهای اجازه میدهد تا طرح دعوی نموده است در محکمۀ جنحه  که

ابتدا در محضر همان نماید و یا از  یهارا ۀ استینافدر محضر محکمۀ جنحجدیدش را 
، زیرا می باشددعوی خود را طرح نماید، خالف قانون اساسی جنحۀ استیناف محکمه 

، اصل تساوی طرفین دعوی در برابر قضا را متأثر می حق العبد برای مدعی حقاین دادن 
محکمۀ  قانونی را خالف قانون اساسی دانست که برای رئیس شورا،همچنان این . ٦١سازد

د تا دعوی را بدون کدام معیار و دلیل روشن به محکمۀ دارای یک اابتدائی اجازه مید
قاضی محول سازد و یا به محکمۀ دارای سه قاضی، زیرا این قانون با اصل قانون اساسی 

  .می کند تکه بر اصل تساوی در برابر قضا تصریح دارد مخالف
فرانسه در این قضیۀ اخیر می طلبد تا  مالحظه می گردد که قرار مجلس قانون اساسی

مفهوم واقعی پیدا می کند که درنهادهای قانونی مختص  یمساوات و اصل تساوی زمان
اصل "خود تطبیق گردد، و اضافه نمود که بر محکمه الزم است تا نهادهای قانونی را که 

ابت شد که مادۀ معین نماید، لذا زمانیکه ث می گردد در آنها تطبیق" تساوی در برابر قضا
قانون بر باالی تمام متهمان بدون تمیز تطبیق می گردد، در این صورت قانونگذار نمی 
تواند اجازه دهد تا بعضی از متهمین در محضر محکمه دارای یک قاضی و بعضی دیگر 
در محکمۀ دارای سه قاضی محاکمه گردند، در غیر این صورت، این قانون اصل تساوی 

خاص تبعیض صورت نهادهای قانونی بین متهمین در مختل می سازد زیرا  در برابر قضا را
و متعدد شهروندان که در حاالت مشابه "فرانسه اساسی قانون  شورایو به قول  می گیرد

  .٦٢ متهم می گردند یکسانبه جرائم اما قرار می گیرند 
                                                      

٦٠  De du ٢٧ décember ١٩٧٣, Rec. P. ٢٥. 
  . سابق الذکر ١٩٨١جنوری سال  ٢٠و١٩قرار شورای قانون اساسی مورخ   ٦١

٦٢    . De du ٢٧ décember ١٩٧٣, Rec. P. ٢٥  
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 ندارد تا در جواز گذاردر روشنائی آنچه که گفتیم میتوان خالصه نمود که برای قانون
در قبال شهروندان که به قانون و قضا مراجعه می نمایند مقررات متفاوت وضع رفتار 

وقابل  عینی با توجه به اختالف نهادهای قانونی و مطابق معیار تفاوتنماید مگر اینکه این 
و این حالت بر قضیۀ اخیر که . قبول وضع گردد، و با هدف و غرض قانون سازگار باشد

پیدا کرد و این قضیه بیان می کند  واقعیت قانون اساسی فرانسه عرضه گردید به مجلس
را که امکان احاله به محکمه  ای بنا نیافته است تا قضایا یمعیاراساس که قانون مزبور بر 
ی را که امکان احاله به محکمۀ دارای سه قاضی را ا دارد و قضایا دارای یک قاضی را

اید، بلکه موضوع را به رئیس محکمۀ ابتدائی و بدون دارد مشخص و تقسیم بندی نم
معیار موضوعی واگذار نموده است که قدرت خود را در امر احالۀ یک قضیه به یک 

   .٦٣محکمه را بر اساس ارزیابی خودش اعمال نماید
قانون ) ٢٥(در این زمینه محکمۀ عالی قانون اساسی مصر قرار مبنی بر تفسیر نص مادۀ

تعدیل شد صادر نمود، این ) ١٩٧٠سال ) ٢٥(عداً توسط قانون شمارهکه ب) ١٩٦٦(سال
در حاالت اضطراری بود که برای وی اجازه میداد جمهور قرار پیرامون صالحیت رئیس 

کم عسکری محول احبه م راقانون جزا و یاقوانین دیگر  مندرجتا هر کدام از جرایم 
ه برای رئیس جمهور در روشنائی آمده است که صالحیت داده شد رگرداند، در این قرا

است که قانون گذار بر اساس آن قانون را جایگزین و تفسیر نموده ای منافع اجتماعی 
صالحیتی که در مقابله با خطراتیکه امنیت جامعه را برهم میزند تبلور می یابد، و  ،است

تمام  این صالحیت تنها به نوعی خاص از جرایم محدود نیست، بلکه این صالحیت شامل
لحاظ فردی می شود که رئیس جمهور هر کدام را میتواند در صورت ارتکاب ه جرائم ب

آن به محاکم نظامی محول نماید، و از اینکه رئیس جمهور قادر است تا جرم و یا جرائمی 
طور اختصاصی بعد از ارتکاب آن و با توجه به شرایط آن و میزان خطرناک بودن ه را ب
به محاکم نظامی محول نماید، با این  ،و چه از لحاظ مرتکب آن یچه از لحاظ مکان ،آن

                                                      
٦٣    Thierry Renoux , op. cit. p. ٤٦٢     
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طور جداگانه و مناسب آن بررسی می کند، و در ه صالحیت، وی هر حالت و جرمی را ب
نیتجه حکم احالۀ آن را به محاکم نظامی صادر می کند و یا از احالۀ آن با توجه به 

اول قرار دارد اغماض نماید که معیارهای موضوعی و عینی که مصلحت عمومی در درجۀ 
زادیهای آاین کار با حقوق شهروندی در تناقض نیست و با آن دشمنی ندارد، و یا هم 
  ".آنان را مختل نمی کند تا از تضمینهای که در حمایت آنان قرار دارد منحرف گردد

و موضوعی  یاز این قرار تفسیری واضح می گردد که محکمۀ قانون اساسی به معیارعین
در روشنائی هدف و غرض قانون استناد نموده است که این هدف در مصلحت اجتماعی 

  .در برابر خطراتیکه امنیت ملت را تهدید می کند تبلور می یابد
قانون اجراآت جزائی تصریح میدارد که مدعی خصوصی حق دارد تا باالی ) ٢١٠(مادۀ

ضائی ومستخدمین وموظفین ی مبنی برعدم اقامۀ دعوی علیه مأمورضبط قارنـوالقرار 
حین ادای ) قانون جزا) ١٢٣(بغیر ازجرایم مندرج مادۀ(خدمات عامه به اتهام ارتکاب جرم

محکمۀ قانون اساسی مطابقت این ماده را با قانون . وظیفه اعتراض و استیناف طلبی نماید
این . وداساسی مورد رسیدگی قرار داد و در نتیجه به مطابقت آن با قانون اساسی حکم نم

محکمه در این حکم خود مبنی بر مستثنا قرار دادن عدم اعتراض باالی قرار مذکور معیار 
عینی و موضوعی را مد نظر خود قرار داده که عبارت از حمایت از وظیفۀ عمومی در 

چنانچه این محکمه . عینی و قانونی استوار نیست اتمقابل خطراتی است که بر اساس
قانون وکالی مدافع با قانون اساسی مطابقت ندارد، این مادۀ  )١٥(حکم نمود که مادۀ

. متذکره گروهی از وکالی مدافع را از اقامۀ دعوی در محضر تمام محاکم منع نمود
محکمه قانون اساسی در حکم خود استناد نمود که این تبعیض علیه وکالی مدافع مبنی 

  .را مخالف قانون اساسی دانست عینی و موضوعی ندارد که آن را توجیه نماید بناًء آن
  :محاکم اختصاصی و تساوی در برابر قضا

به حرکت در آوردن عدالت جزائی با بعضی از چالشهای مواجه گردید، این چالشها یا به 
که این مشکالت  ،است و یا به سبب شخصیت مجرم شخصمجرایم  انواعسبب ظهور 

با تنظیم یک  جرایماین گونه دن با مواجه شپیرامون میزان مناسب بودن سبب گردید تا 
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و وجدאل برانگیخته شود  نظام قضائی اختصاصی که با ماهیت آنها سازگار باشد بحث
ی که بخاطر رسدگی به چنین جرایم محاکمموضوع بر انگیخته شد که  اینجدאل پیرامون 

  .اصاجراآت جزائی عادی اند و یا اینکه تابع اجراآت ختابع خاص ایجاد می گردد آیا 
و الزمست که در ابتدا اشاره نماییم که این سوالها بر محور ساحۀ قضای طبیعی دور 

قبالً گفتیم که محاکم استثنائی مشروعیت . میزند، و به قضای اختصاصی تعلق نمی گیرد
؛ ندنیستاجرایی  تمام ارکان مشروعیتو تابع  دنخود را از اعالن حالتهای اضطراری میگیر

حاکمیت بر آن عیت استثنائی اند که قانون در احوאل و اوضاع عمومی زیرا مبتنی برمشرو
  .می کندن

مشروعیت، وحدت قضای عادی را می طلبد، زیرا مبتنی بر تساوی در برابر قضا است، و 
این تساوی خواهش فروتنی و فرمان بری افراد از قضای می کند که قانون آنرا به صفت 

 قضای طبیعی امکان دارد که زۀ همین وحدتو در حو. عام و مجرد تعریف می کند
از خواه  ه باشدویژ جرایمکه مختص به رسیدگی به ایجاد گردد محاکم جزائی اختصاصی 

) ١٧١(محاکم عالی امنیت عامه که در مادۀجرایمی که مانند (باشدارتکابی جرم  لحاظ
مرتکبین  لحاظاز و یا ) به آنها رسیدگی می کنندقانون اساسی مصر تصریح گردیده است، 

جرایم و (مانند محاکم اختصاصی اطفال، و یا در رابطه به هردو نوع - این جرایم باشد
مانند محاکم نظامی مطابق قانون احکام عسکری که مبتنی بر  - مرتکبین آنها باشند

  .قانون اساسی مصر استوار است) ١٨٣(مادۀ
ختصاصی جزء از قضای بیان خواهیم نمود که محاکم ا ،در بحث پیرامون قضای طبیعی

طوریکه مساوات در برابر قضا در این محاکم اختصاصی با توجه . شمار می رونده طبیعی ب
دارند، مگر ، به اختالف نهادهای قانونی که حقوق در محضر آنها مطرح می گردند

خاطر رعایت و تحقق مساوات در برابر قضا صالحیتهای این ه واقعیت می طلبد تا ب
که باهدف قانون مربوطۀ آن مطابقت داشته ) واقعی(ضوابط موضوعی محاکم بر اساس

باشد مشخص گردد، که این هدف عبارت از همان فعال بودن عدالت جزائی در رابطه به 
که  نمود و نباید تغافل. عین خود جرم و یا نفس مجرم و یا عین جرم و مجرم هردو میباشد
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یقت استوار است، و این امریست که بر فعال بودن عدالت جزائی بر مبنی رسیدن به حق
صالحیت محاکم و تنظیم قضائی در حاالت مشخص که تقاضای متوسل شدن به روشهای 

شرایطی است که خواهش  حاالت، واین گذارد، خارج از اسلوب عادی است، تأثیر می
 متوسل شد که بااجراآت عادی مربوط به صالحیت و تنظیم قضائی ت د تا به اجرانمی کن

و مادامیکه معیارهای عینی که باهدف و روحیۀ قانون مربوط به . تفاوت دارند مومیع
فراهم و موجود گردند، پس هیچ محلی برای اخالل  ،محاکم اختصاصی سازگار است

ماند؛ زیرا مساوات مورد نظر عبارت از همان  یاصل مساوات در برابر قضا باقی نم
  .مشابه مطرح می گرددمساواتی است که در بین نهادهای قانونی 

جواز ندارد تا خواسته های تضمین  ،از آنجائیکه در اجراآت صالحیت وتنظیم قضائی
طرفی قضا نهفته است زیرپا شود، لذا محاکم اختصاصی باید  قضائی که در استقالل و بی

طرفی برخوردار باشند، و قانون اساسی  از قضاتی تشکیل شوند که از این استقالل و بی
ور تأکید نموده است که استقالل قضا و طخود بر این موضوع این ) ٦٥(ۀدر ماد

و باآنهم چند . مصؤنیت آن دوتضمین اساسی در جهت حمایت از حقوق و آزادیهاست
  :بحث بر انیگز است ذیل،موضوع 

وجود و حضور اشخاص عام در محاکم حمایت از ) دوم(.ماهیت قضات نظامی) اول(
عنوان ه از اهل خبره ب) یک زن و یک مرد(حضور دو تنشرط نمودن ) سوم(.ارزشها

به  ١٩٨٠سال ) ١٠٥(آنچه که قانون شماره) چهارم(.معاونان قاضی در محکمۀ جزئی
ایجاد محاکم امنیت دولتی متشکل از شعبه های که در آنها عنصر عسکری وجود 

در  ١٩٨٥سال ) ٧٩(آنچه را که قانون شماره) پنجم(.٦٥، تصریح نموده است٦٤دارد
  .که در تشکیل آن عنصر پارلمان است می طلبدمحاکم اختصاصی برای محاکمۀ وزرا مود

                                                      
تصریح نموده است که محکمۀ امنیت عامۀ عالی متشکل از سه تن  ١٩٨٠سال  ١٠٥قانون شماره   ٦٤

از مستشاران محکمۀ استیناف میباشد که رئیس آن درجۀ رئیس محکمۀ استیناف را دارد و جواز دارد که 
ز صاحب منصبان نظامی که در محاکم عسکری قاضی اند بر اساس فرمان رئیس جمهور به دو تن ا
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ماهیت تشکیل این محاکم اساس و مبنی خود را در  - :نظامیمحاکم در رابطه به : اول
قانون اساسی مصر می یابد که قانون قضای عسکری را تنظیم می نماید، و ) ١٨٣(مادۀ

دود مبادی وارده در قانون اساسی بیان می کند و از صالحیتهای آن را در چوکات و ح
 احکام تنظیمپیرامون  ١٩٦٦سال  ٢٥همین جهت تنظیم این محاکم توسط قانون شماره 

عسکری که قضات محاکم آن از صاحب منصبان نظامی تشکیل میگردند، بر بودن قانون 
فی نمی گذارد عنوان محاکم خاص در ساحۀ قضای طبیعی هیچ تأثیر منه قضای عسکری ب

مادامیکه ماهیت جرایم عسکری و متهمین آنها در محضر محاکم نظامی با تشکیل 
  .همنوا با هدف قانون مربوطه توافق داشته باشدواختصاصی آنها بر اساس معیار عینی 

 ١٩٨٠سال  ٩٥آنچه که قانون شماره  -:حمایت از ارزشها محاکمدر رابطه به  -دوم
حمایت از ارزشها تصریح نموده است متشکل از عناصر  در مورد تشکیل محاکم خاص

که عناصر قضائی نسبت  به عناصر غیر  میباشند )غیرقضائی(قضائی و عمومی
تشکیل این محاکم مبنای خود را . ٦٦دندر اکثریت قرار دار) شخصیتهای مردمی(قضائی

اقامۀ قانون مزبور بر مشارکت ملت در ) ١٧٠(در قانون اساسی می یابد که در مادۀ
و این ماده در فصل چهارم . عدالت و در حدود معین در قانون تصریح نموده است

و بر تری عنصر . نظام قضا آمده استه مخصوص قوۀ قضائیه در باب پنچم مربوط ب
                                                                                                                                

بنگرید به مقالۀ این نویسنده پیرامون محکمۀ امینت عامه، مجلة القضاء،  –عضویت این محکمه در آیند 
  .٨٤ - ٦١ص  ١٩٨١سال 

٦٥  Kaering-Joulin et Pradel, Les rapports enter l’organisution judiciaire 
et la procédure pénale en France, Revue    International de droit pénal, 
٦٠e anneé(٣e et ٤e Trimestres ١٩٨٩), p. ٨٠٤.                             

قانون مذکور محکمۀ حمایت از ارزشها متشکل از هفت عضو بریاست یکی از  ٢٧مطابق مادۀ  ٦٦
و سه عضو از مستشاران محکمۀ تمیز و یا محاکم استیناف و سه نفر از  معاونین رئیس محکمۀ تمیز 

شخصیت های مردمی، میباشد، و محکمۀ عالی حمایت از ارزشها از نه عضو بریاست یکی از معاونین 
رئیس محکمۀ تمیز و عضویت چهار نفر از مستشاران محکمۀ تمیز و یا محاکم استیناف و چهار تن از 

  .کیل گردیده استشخصیت های مردمی تش
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قانون ) ٦٥(قضائی بر عنصر مردمی در تشکیل این محاکم سبب احترام گذاشتن به ماۀ
شده است که استقالل قضا و مصؤنیت آن دو اساسی می گردد که در آن ماده تصریح 

  .تضمین اساسی در جهت حمایت از حقوق و آزادیهاست
قانون اطفال بر تشکیل محکمۀ اطفال در حوزۀ هر  -:در رابطه به محاکم اطفال -سوم

از افراد آگاه که حداقل یک زن و یک متشکل بایک قاضی و دومعاون (ئیامحکمۀ جز
این محکمه یک قاضی دارد که دارای دو معاون می باشد . تصریح نموده است) مرد باشد

که از اهل خبره بوده و حداقل یکی از آنان زن می باشد و حضور آنان در اجراآت محاکم 
خاص باطبیعت طفل که محاکمۀ آن اجراآت   الزم و حتمی است، این صراحت مادۀ قانون

ارشناس قاضی را در کدو این  ؛همانگ است ،می طلبد را سازگار با شخصیت آنو
تفاوت که مسؤلیت قضا را قاضی بر عهده می با این ما ا، یاری می رسانندامرقضاوت 

  . حساب نمی آینده گیرد و معاونان او عضو محکمه ب
که  ١٩٨٠سال ) ١٠٥(قانون شماره - :در رابطه به محاکم عالی امنیت عامه -چهارم

نموده است،  اساس و مبنای خود را اکثریت اضافه با عنصر عسکری را بر عنصر قضائی 
ترتیب قانون  ،کهبر اینقانون اساسی یافته است که تصریح نموده است ) ١٧١(در مادۀ

محاکم امنیت عامه را تنظیم می کند و صالحیتها و شرایط الزم برای قضات آنها را بیان 
سال ) ١٠٥(که در قانون شماره اساس تفاوتی است ،و این ماده قانون اساسی. می کند
  .پیرامون تشکیل محکمۀ امنیت عامه و بعضی اجراآت مربوط آن آمده است ١٩٨٠
، عنصر ١٩٨٠سال  ٧٩قانون شماره  - :در رابطه به محکمۀ اختصاصی وزرا -پنجم

پارلمانی را در کنار عنصر قضائی اضافه نموده است که این محکمه مرکب از شش عضو 
تشکیل این محکمه مبنی . کمۀ تمیز می باشدپارلمان و شش تن از قضات مستشار در مح

قانون اساسی استوار است که تصریح نموده است که محاکمۀ وزیر ) ١٦٠(مادۀ) ١(بندبر
و اجراآت محاکمه و تضمینهای آن و مجازات آن توسط قانون تنظیم می گردد؛ زیرا 

ارزیابی و هش می کند تا مورد اعنصر سیاسی که از ماهیت عمل وزیر به وجود می آید خو
رسیدگی سیاسی قرار گیرد که حضور اعضای پارلمان در محکمه سزاوار آنست و گفتۀ 
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نمی باشنددرست  وطبیعی قضات عادی ه محکم یکسانی که میگویند که اعضای پارلمان
و ) بمعنی که قبالً بیان کردیم(، زیرا جواز ندارد که بین قضای طبیعی و عادی٦٧نیست

ما اتضمین مطلوب همان قضای طبیعی است، . لط نمودقضات متخصص و یا مسلکی خ
وقضای . اینکه قاضی متخصص یا مسلکی باشد امریست که قانون آنرا معین می کند

  .طبیعی صنعتی است که به محکمه تعلق می گیرد نه به اعضای آن
  مبحث چهارم
  قضای طبیعی

جود آمد، بو ١٢١٥ در انگلیس در سال) اعظم(تفکر قاضی طبیعی برای اولین بار در عهد
این تفکر در نمیۀ اول قرن سیزدهم بصورت خاص و مشخص شناخته شد، و این تفکر بعداً

عبارت از تعلق و بودن قاضی از جنس متقضایانست، بناًء اشخاص کلیسا توسط خود 
در ) فیودالها(اشخاص کلیسا در مقابل همقطاران شان محاکمه می شدند و سرمایه داران

بعداً تفکر قاضی طبیعی بعنوان اصلی . محاکمه میشدند) فیودالی(مایه داریبرابر محاکم سر
در  ١٧٩٠از اصول دولت قانونی پذیرفته شد و قانون اساسی فرانسه مصوب سال 

 ,The Review of international Commission of jurists(خود)١٧(مادۀ
independence of the judiciary in Italy, no, (١٩٧٣)١٠,p. از ) .٣٤

. آن بعنوان تضمین اساسی در راستای حمایت از آزادیها تعبیر و توصیف نموده است
واقعیت اینست که مستقل بودن قضا از قوۀ مقننه و اجرائیه و بیطرفی آن خواهش می کنند 
تا قاضی بغیر از قانونی که صالحیت وی را در قبال وقوع جرم را مشخص نموده است از 

و هرگونه مداخله در صالحیت قاضی،  خود دعوی معین و . نکند قانون دیگری اطاعت
جداگانۀ است و تجاوز بر استقالل و بیطرفی بحساب می آید، و این مداخله گاهی اوقات 

                                                      
به مقاالت استادان، هریک مستشار بدرالمنیاوی و علی الصادق و یسری صیام و دوکتور عصام   ٦٧

، ١٩٩١برنامۀ مطالعات حقوق بشر، طبع سال  -الملیجی، مرکز ملی مطالعات اجتماعی و جنایی
  .بنگرید ١٤٤ص

... مشروعیت مبتنی برقانون اساسی قضاء 
 

 
 

١٠٠ 

به شکل کشیدن دعوی از تحت رسیدگی قاضی اصلی آن و قرار دادن آن تحت صالحیت 
ی بطور خود خواهانه ویا و این گونه بیرون نمودن دعو. قاضی دیگر پدیدار می شود

نسبت دادن صالحیت بطور تصنعی  به یک قاضی که دارای صالحیت اصلی نمای باشد 
حتماً استقالل قاضی اصلی را که صالحیت رسیدگی دعوی را بر عهده داشته است پایمال 
می سازد، و نیز شامل پایمال کردن استقالل و بیطرفی قاضی که دعوی بصورت خود 

حیت رسیدگی او قرار داده می شود، می گردد، بدلیل اینکه مداخله در سرانه تحت صال
امور قضا به نحوی که ذکر شد خلع صالحیت قاضی از رسیدگی به دعوی وقرار دادن آن 

و لذا، اصل قاضی طبیعی اصل استقالل قضا و بیطرفی . تحت صالحیت قاضی دیگرست
برابر قضا شمرده می شود، زیرا  و همچنان نتیجۀ اصل تساوی در. آن را تکمیل می کند

این مساوات اجازه نمیدهد که تمام شهروندان بجز در مقابل قضای واحد محاکمه گردند 
  .که عبارت از قضای طبیعی میباشد

تصریح نموده است که هر شهروندی حق  ١٩٧١قانون اساسی جدید مصر مصوب سال 
قانون ) ٢٥(و مفهوم مادۀو در همین معنی . دارد به قاضی طبیعی خود متوسل گردد

تصریح نموده است بر اینکه جواز ندارد که شخص از ) ١٩٤٨(اساسی ایتالیا صادره سال
  .قاضی طبیعی که قانون برایش تعیین نموده است محروم گردد

  :شروط الزم در قضاوت طبیعی
  :برای اینکه قضاوت، طبیعی باشد باید دارای شرایط ذیل باشد

بیان نمودیم که قانون : ودن صالحتیهای آن توسط قانونایجاد محکمه و مشخص نم- ١
به وصف اینکه وسیلۀ تنظیم نمودن استعمال آزادی هاست مصدر قواعد اجراآت جزائی 
نیز می باشد، ازجمله آنها، قواعد مربوط به تنظیم امور قضائی و قواعد مربوط به 

ده هدعوا را برع صالحیتهاست، و از همین جهت فرض بر اینست که محکمۀ که رسیدگی
بناًء تنها قوۀ . ص گردیده استخشده و صالحیتهای آن مطابق احکام مدارد ایجاد گردی

میثاق بین المللی حقوق مدنی ) ١٤(مادۀ. مقننه است که صالحیت ایجاد محاکم را دارد
تصریح نموده است که هر فرد حق دارد که در محضر  ١٩٦٦وسیاسی مصوب سال 
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کنوانسیون (.ل و بیطرف طبق قانون مورد رسیدگی قرار گیردمحکمۀ باصالحیت، مستق
خود تصریح میدارد که محاکمه ) ٨(در مادۀ ١٩٨٧حقوق بشر امریکائی مصوب سال 

در محضر محکمۀ باصالحیت، مستقل و بیطرف صورت می گیرد که طبق قانون از پیش 
ائی حمایت از کینظام امر - بولیوناکوکوت –بنگرید به (وضع شده ایجاد گردیده باشد

تیتوت ـمقالۀ نشر شده در جلد دوم از مجلۀ حقوق بشر نشر شده از انیس - حقوق بشر
ص  - ١٩٨٩طبع اول، جون سال ) سراکوزیای ایتالیا(بین المللی تحقیقات علوم جنائی

لذا برای قوۀ اجرائیه جز در حاالت اضطراری جواز ندارد که محکمۀ استثنائی و . ٣٧٤
. اصالحیت که موازی با محاکم باصالحیت اصلی باشد، ایجاد نمایدیا هر محکمۀ دیگر ب

و برای محکمۀ که تنها قوۀ مقننه صالحیت ایجاد آنرا دارد الزمست تا وظیفۀ قضائی را 
لذا وظیفۀ . صر بودن به معیار شکلی اجرا و تطبیق نمایدحمطابق معیار موضوعی و عدم من

اده شده است، بناًء زمانیکه از صالحیت آن و یاهمان صالحیتی است که به محاکم دمهم 
تعیین مجازات و یا فیصله در یک خصومت و دعوی معین باشد، پس محکمه گفته 

 ١٩٦٠و امثال آن حکم مجلس دولت فرانسه است که فرمان تقنینی سال . میشود
پیرامون کمیته های اداری را که در کنار صالحیتهای اداری خود صالحیت حل وفصل 

شت، باطل نمود، بدلیل اتأدیبی در مورد حرفه های شامل تأمین اجتماعی راد موضوعات
اینکه این کمیته ها در حقیقت محاکم بحساب می آمدند و ایجاد آنها با این ویژگی  جز 

 ,١٩٦٠ november ١٨ ,C.E(از طریق قانون توسط قوۀ مقننه جواز ندارد
Brechet, Rec. p. ٦٣٩, C.E,١٤ avril ١٩٦١, chaternay, 

Rec.p.٢٣٤,- Thierry Renaux, p. و نظریه   -٢٨٤،٢٨٥Baribant  را
مطالعه نمایید که این نظر فوق را  مبنی بر اینکه کمیته های فوق صفت محاکم را دارند، 

 .) رد نموده است
ی است که قانون آنرا منظور از اینکه محکمه، محکمۀ عاد: اینکه محکمه دائمی باشد - ٣

ه دعوی بدون مشروط بودن آن به قید مشخص ایجاد نموده است خواه برای رسیدگی ب
لذا . این قید، زمان معین باشد و یا شرایط موقت مانند حالت جنگ و یا حالت اضطراری
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این محاکم که با قید زمانی و  یا شرایط موقت ایجاد می گردند از جملۀ قضای طبیعی یا 
که بخاطر رسیدگی به آنها ایجاد شده  عادی بحساب نمی آیند، مگر به نسبت جرائمی

اما جرائم عادی بطور دائم از صالحیت محاکم عادی است که وجود آنها یا . باشند
  .صالحیتهای آنها مشروط به وقت و وضیعت معین نیست

پیرامون حالت  ١٩٥٨سال  ١٦٤فرمان شماره ) ١٩(مالحظه می گردد که مادۀ   
ه حالت اضطراری پایان مییابد محاکم امینت عامه اضطراری تصریح نموده است که زمانیک

اگر مقصد از محاکم . صالحیت رسیدگی به قضایای که محول آنها می گردد را دارند
امینت عامه در این زمینه همین محاکم امنیت عامۀ موقت که بخاطر حالت اضطراری 

آن تصریح  ایجاد گردیده است باشد نه محاکم امنیت عامۀ دائمی که قانون اساسی بر
پس جواز ندارد که . در مورد آنها صادر شد ١٩٨٠سال ) ١٠٥(نموده و قانون شماره

صالحیت این محاکم موقت بعد از انتهای حالت اضطراری بغیر جرایم که به مقتضی اوامر 
عسکری ایجاد می گردد به دیگر جرایم عادی که اصوالً از صالحیت محاکم امنیت عامۀ 

اس فرمان رئیس جمهور استثناًء به محاکم موقت محول می گردند عادی که صرفاً بر اس
و دلیل ندارد که رئیس جمهور گاهی اوقات بعض از جرایم پیش بینی شده در . تسری یابد

قانون عام را به محاکم امنیت عامه محول نماید، زیرا معیار صالحیت استثنائی این محاکم 
ن حالت از بین رفت صالحیت رسدیگی به همان وجود حالت اضطراری است و زمانیکه ای

این جرایم بر اساس قانون دوباره به جرایم پیش بینی شده در قانون عام جزایی برگشت 
میخورد تا اینکه به قاضی طبیعی و عادی خود بر گردد، برخالف حالتی که در جرایمی که 

ایم نظامی همان بر اثر اوامر عسکری بوجود می آید زیرا قاضی مسئول رسیدگی به این جر
است، زیرا همین حالت اضطراری است که ) حاالت اضطراری(محاکم امنیت عامه

خواهش ایجاد این جرایم را می کند لذا رسیدگی به آنها از صالحیت محاکمی است که 
پس آن جرایمی که در چوکات مشروعیت . اقتضای ایجاد حالت اضطراری را میکنند

ز صالحیت محاکمی است که چوکات این مشروعیت حالت اضطرار ارتکاب می گردند ا
  . استثنائی را ایجاد می نماید
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مالحظه می گردد که اصل سوم از اصول اساسی استقالل قوۀ قضائیه که مجمع عمومی 
قوۀ : " آنرا تصویب نمود چنین تأکید نموده است که ١٩٨٥سازمان ملل در دسامبر سال 

ا که دارای ماهیت قضائی هستند دارد، قضائیه والیت رسیدگی به تمام قضایای ر
همانطوری که قدرت انحصاری و قاطع در هر مسألۀ که در ساحۀ صالحیت آن بر حسب 

چنانچه اصل پنجم از این اصول ". تعریف وارده در قانون داده شده است را دارامی باشند
ائی که هر فرد حق تا در محضر محاکم عادی و یا هیأتهای قض:" تصریح نموده است که 

جواز ندارد هیأتهای قضائی ایجاد . اجراآت قانونی مقرر را تطبیق می کنند محاکمه گردد
گردد که اجراآت قانونی مقرر را تطبیق نمی کنند و جواز ندارد هیأتهای قضائی ایجاد 
گردد که اجراآت قانونی مقرر در اصول خاص تشکیالت وصالحیت محاکم را تطبیق نمی 

ئی را که محاکم عادی و هیأتهای قضائی عادی از آن برخور دار اند، کنند تا والیت قضا
  ".از آنها بگیرند
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"هادی"قضاوتپال عارفه    
 تامین و اعاده حقوق اطفال متخلف

  در ارگان پولیس 
 
 

  :تامین و اعاده حقوق اطفال متخلف در ارگان پولیس
حقيقت داراي يك سلسله حقوقي اند كه  افرادي كه در يك جامعه زندگي مي نمايند در

ت اين حقوق از ئیسدر همه كشور هاي جهان از طريق قوانين به رسميت شناخته شده و با 
  .تعرض و تجاورز مصئون باشد 
شرف و حيثيت فرد اب مينمايد تا آزادي ، جان ،مال، ناموس ،داشتن حق و مصئونيت ايج

احيانأ به اين حقوق تعرض صورت گيرد ،  از خطر تهديد و تجاوز در امان بوده و اگر
خواسته متجاوزين را به كيفر اعمال شان بر ث مدافع حقوق افراد به مقابله بردولت منحي

اصول و قواعد , و قیام در برابر نظم و رفاه اجتماعیاين چنين عدول از حدود . ساند
ر مي گيرد كه فاعلين جامعه زماني مايه تأ سف و نگراني بيشتر بشريت قراپذیرفته شده در 
زيرا اين گروه علي الرغم اينكه متخلف هستد ، خود از جمله آسيب . آن اطفال باشند 

پذير ترين قشر جامعه بوده كه تحت تأ ثير عوامل ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به جرم 
كشيده شده اند و طبعي است كه آن ها به خاطر در يافت مجدد جايگاه خويش نياز به 

  .ه و مواظبت بيشتر دارند توج
اصل دوم اعالميًه جهاني حقوق كودك مصوب اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

كودك بايد از حمايت ويژه بر خودار شود ( چنين مشعر است )  ١٩٥٩( بيستم نوامبر 
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و امكانات ووسايل ضروري جهت پرورش بدني ، فكري ، اخالقي ، اجتماعي وي به 
ي و در محيط آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي نحوي سالم و طبع

  .) وانين بدين منظور كودكان بايد باالترين اولويت را داشته باشند قع ضدر و. قرار گيرد 
از همين لحاظ قانون اساسي افغانستان ، جهت حمايت از حقوق بشري اطفال احكام ويژه 

  . را در نظر گرفته است 
) ٢٥( ماده )  ٢( و فقره )  ١٦( ماده )  ٣( قانون اساسي با پيروي از فقره ) ٥٤( ماده 

م نوامبر اعالميه حقوق بشر و اصول مندرج اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب بيست
  - : تصريح ميدارد كه ) ١٩٥٩(

خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل ميدهد و مورد حمايت دولت قرار داده ، دولت به 
أ مين سالمت جسمي و روحي خانواده باالخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و منظور ت

.                 براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسالم تدابير الزم اتخاذ مي كند 
به حمايت خاص از اطفال و قرار يكه ديده ميشود در ماده متذكره حكم صريح در رابطه 

ويات آن تلويحأ چنين تحن پيگرد قضائي و جود ندارد اما مزنان در دوران كشف وحي
كه با در ( به همين ترتيب قانون رسيدگي به تخلفات اطفال . حمايت را تضمين مينمايد 

نظر داشت اصل توازن پروسه كنترول جرايم و رعايت حقوق بشري فرد متخلف در 
يون هاي بين المللي جهت پاسخ به نيازمندي هاي يك جامعه دمو كراتيك پرتوكنوانس

نيز وفق روحيه قانون اساسي در پهلوي قواعد و حقوق ) تصويب و توشيح گرديده است 
شتري بیمشترك بين اطفال و بزرگ ساالن احكام خاص را كه دربر گيرنده ضمانات 

.                       د مد نظر گرفته است براي اطفال در جريان كشف تحقيق حين محاكمه ميباش
 :مبحث اول             

  ؟ طفل متخلف كيست ؟ و تخلف چه را مي گويند
متخلف به كسي گفته ميشود كه مرتكب عملي گردد كه قانون يا شرع ارتكاب آنرا  فلط

به عباره ديگر طفل متخلف طفلي است كه ملزم گناه ارتكاب . ر داده است منع قرا
  .تخلف بوده و به حيث متخلف از او امر قانون و شرع پنداشته شده باشد 
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هر سلوك قابل جزا كه قانون مربوط دولت آنرا تائيد نمايد و فرد به ارتكاب آن دست 
ز مسائيل پيچيده و نا راحت بزند تخلف است با توجه به موضع و مطلب فو ق يكي ا

كننده فعلي كه توجه بسياري محقيقين جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشنا سان و 
ساير ين را به خود معطوف داشته موضوع مجرمين كم سن و سال يا اطفال متخلف است 

ود رغم بهبال آمار هاي انتشار يافته نشان مي دهد علي.كه روز بروز افزايش بيشتري ميابد 
و ضع زندگي معيشتي از دياد تسريع موسسات و خدمات اجتماعي در اكثر كشور هاي 

درين مورد كه .جهان جرايم ارتكابي اطفال با سرعت و آهنگ بيشتري افزايش مي يابد 
چرا جرايم افراد كم سن و سال درحال از دياد است ، فرضيه هاي مختلفي ارائه شده 

ال را در تداوم جنگها و شرايط افراد  غير عادي و نا عدًه علت اساسي جرايم اطف. است 
مطمئن زندگي مي بينند و متعقدند كه بي امنيتي ، اسارت ، خانه بدوشي ، كار اجباري در 
پايگاه دشمن و خاصتأ فاصله بين رشد مادي و پيشرفت معنوي باعث تضاد فكري اطفال 

خلف در جامعه ظاهر شده و با رفتار و خانواده آنان شده و اين گروه از اطفال به عنوان مت
ضد اجتماعي از قبيل جرايم گونا كون ، اختالل در نظم وآرامش اجتماعي ، حاالت بي 

  .قيدي ، سركشي ، پر خاشگري ، ترك خانواده ، اعتياد و غيره مبادرت مي ورزند 
در قرن حاضر ازدياد تخلف اطفال مخصوصأ ارتكاب جرايم توام با خشونت و قساوت 

ي از معضالت اجتماعي محسوب و افكار عمومي را نگران و مشوش  ساخته است با يك
ن است كه آيا اقدامات كشور توجه به وضع موجود اولين سوالي كه مطرح مي شود اي

يح و درستي حلف در زمينه مبارزه با جرايم اطفال متخلف ، بر اساس اصول صتخهاي م
  استوار گرديده است يا خير ؟

ئي جو هزمينه ميتوان گفت اين است كه اغلب كشور هاي جهان در صدد چار آنچه در اين
بر آمده و كوشش نموده كه علت ارتكاب جرم اطفال متخلف را در يابند و متناسب به آن 

  .به تغيرات اساسي در قوانين خود بپردازند 
كه خفيف تر از ))تخلفات (( و))تخلف (( كه استعمال اصطالح  قابل تذكر است

 ٢٦/١١/١٣٨٣الح جرم و جرايم است در متن قانون تخلفات اطفال مصوب اصط
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گنجانيده شده است كه به عوض كلمه جرم تخلف و به عوض اصطالح مجرم ، متخلف 
تذكر داده شده است از نظر جرم شناسي براي اصالح وتربيت مجدد اطفال است الزم 

زيرا استعمال . ود داري گردداست در مورد اطفال تا آنجائيكه امكان پذير است بايد خ
چنين كلمات و اصطالح مجرم در رابطه به اطفاليكه مرتكب جرم شده اند ، امكان 

  .اصالح و تربيت او را نه تنها تسهيل نمي كند بلكه با مشكالت جدي تر روبرو مي نمايد 
 بنأ پروسه رسيدگي به تخلفات اطفال در قانون كشور عزيز ما افغانستان در سه مرحله
صورت ميگرد كه عبارت اند از مرحله كشف ، مرحله تحقيق و مرحله رسيدگي به 

كه ابتدا در مورد پوليس و جايگاه آن در نظام جمهوري . ميباشد )  اتخاذ تصميم(جرايم
اسالمي افغانستان معلومات ارائه و بعدآ طرز بر خورد پوليس با اطفال متخلف از قانون را 

طفل به بررسي مي گيريم و ميخواهيم در يابيم كه در قوانين با رعايت كنوانسيون حقوق 
ارگانهاي امنيتي به خصوص پوليس چه گام هاي بر داشته شده و درين راستا چه تضمين 

  .هاي را ارائه ميدهد 
 :مبحث دوم                                     

  پوليس
اژه فرانسوي است كه ريشه واژه پوليس كه از نظر عرفي مترادف  نظم و قانون است و

التيني دارد ، ار نظر اكثر نويسنده گان كلمه پوليس در حقيقت به سه مفهوم ذيل استعمال 
  .شده است 

  به معناي مجموع مقررات شهري - ١
 به معناي مراقبت و نظارت در اجراي مقررات شهري - ٢

س به معناي سازمان عمومي مأ مورموظف بر اجراي مقررات امروز دستگاه پولي- ٣
سازمان تنظيم كننده روابط فرد و جامعه است به نحوي كه رفتا رهيچكس مختل آرامش 

بنابر آن نقش پوليس تنها ترميم . ديگران نشود و منافع جامعه به بهترين وجه تأ مين گردد
نيست بلكه وظيفه جلوگيري از جرم و حمايت از طريق مشاهده و حضور در محل بر 
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ت مشاهده ، جلوگيري ، حضور ، حمايت و اداره نمودن عهده او نيز ميباشد ، كلما
  .مشخص كننده مأموريت پوليس است 

  .پوليس سه مفهوم راذكر نموده است نيز براي كلمه)  Levass our(پروفيسور لواسور 
پوليس عبارت از مجموعه مقرراتي كه بوسيله مقامات عمومي وضع و بر افراد تحميل - ١

  .ميشود
اي مقرراتي است كه هدفش تأمين آسايش امنيت و حفظ پوليس شامل وضع و اجر- ٢

 .صلح عمومي است 

همان چيزيست كه در زمان جاري به پوليس گفته ميشود و مراد از آن گروهي از - ٣
كاركنان دولتي است كه مقررات مربوط به آرامش ، امنيت نظم عمومي و حفظ صلح 

 .مورد اجراء ميگذارند عمومي را كه بوسيله مقامات صالحيت دار اتخاذ ميشود به 

موريس دانيل استاد فاكولته حقوق و علوم سياسي و اقتصادي گرونبل تعريف ساده ولي 
پوليس بطور كلي متصدي حفظ كلي نظم عمومي :  جامعي از پوليس مي كند و مي گويد 

  : اصول و رويش هاي پوليس مينوسيد  در يك جامعه سياسي است فاراليك نويسنده كتاب
ولتي كه مأ موريت اش حمايت قانون اساسي ، جلوگيري از تخطي و تأ مين نظم سازمان د

  . عمومي و حفظ جان ومال اشخاص است 
در باره نقش پوليس و حمايت )  ١٩٦٣( مركز مطالعات سازمان ملل متحد كه در سال 

  : .از حقوق بشر در استرا ليا اجالس نموده بود ، پوليس را چنين توصيف مي كند 
لح و نظم عمومي حمايت از حيات ، آزادي و اموאل ، جلوگيري و كشف جرايم حفط ص

  .، دستگيري مجرمين و اجراي تحقيقات جزائي و ظايف پوليس را تشكيل ميدهد 
  : انواع پوليس 

دراين مفهوم از پوليس مخابرات ، پوليس ترافيك ، پوليس مواد مخدر ، پوليس راه آهن ، 
ن به ميان ميآيد ، پوليس را به انواع مختلف و بر اساس جنگل صيد و شكار و غيره سخ

شاخص هاي متفاوت تقسيم كرده اند ، شايع ترين تقسيم بندي  ، تقسيم پوليس به پوليس 
  .اداري و پوليس قضايي يا عدلي است 
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خود در دو مفهوم وسيع و محدود استعمال مي شود و معناي وسيع آن هر :  پوليس اداري
خله اي است كه  دولت براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در نوع نظارت و مدا

جامعه به عمل مي آورد و طريق دخالت ونظارت در حفظ نظم ، وضع مقررات و اجراي 
درين معنا كلمه مقامات حكومتي و هر شخص كه در سلسله مراتب . آن ها ست كه 

. داري اشتغال دارد اداري داراي قدرت و مسئوليتي است ، به انجام وظيفه پوليس ا
مفهوم محدود پوليس اداري ، كليه اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از وقوع جرايم 
، بي نظمي ها و اغتشاسات به عمل مي آيد اين نوع پوليس را به پوليس تأ ميني و پوليس 

يري زيرا هر نوع قاعده و تدبير تأميني ، باز دارنده وجلوگ. احتياطي نيز نام نهاده اند 
اقدام راجع به جلوگيري از نمايش يك فلم . كننده از بي نظمي را وضع و اجرا مي كند 

خالف اخالق حسنه يا اقدام به صدور گواهينامًه راننده گي يا اقدام مربوط به جلوگيري از 
ولگردي و تگدي  ، يا اقدام راجع به جلوگيري از اغتشاش همه از اقدامات پوليس اداري 

رتيب حفظ نظم عمومي ، جلوگيري از وقوع جرم ، كمك رساني و تأمين بدين ت. است 
  .آسايش و امنيت افراد جامعه از وظايف پوليس اداري است 

پوليسي است كه در صورت وقوع جرم اقدام مي كند ، پوليس :  پوليس قضائي يا عدلي 
مان عدلي درين خصوص شامل كشف جرم ، ، جلوگيري از فرار مظنون و دستگيري مجر

  . ارنوאل است ، حفظ آثار جرم و در نهايت تحويل دوسيه تشكيل شده به 
تفاوت هاي كه به طور كلي ميان پوليس ادراي و پوليس قضائي كه مهمترين تصنيف 

  .پوليس است وجود دارد قرار ذيل است 
پوليس ادراي موظف است از عوامل مخل نظم عامه پيشگيري كند در حاليكه پوليس  -

  .ي دارد اخالل كنندگان نظم عمومي را تعقيب نمايد قضائي سع
پوليس اداري ، ماهيتأ يك امر تآميني است كه از لحاظ هدف و مكانيزم اجراء با  -

 .پوليس قضائي متفاوت است 

پوليس ادراي مي كوشد تا با اتخاذ تدابير امنيتي واقدامات تأ ميني از وقوع جرايم  -
  جلوگيري نمايد ،
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قصائي عهده دار كشف جرم وتعقيب مجرم و تحقيق و تسليم  در صورتيكه پوليس -
 .مجرمان به مراجع صالح ميباشد 

وظيفه پوليس اداري توسط مقامهاي اداري واداره  پوليس قضائي به وسيلًه مقام هاي  -
 .قضائي صورت مي گيرد 

هدف پوليس اداري جلوگيري از اخالل در نظم و آرامش عمومي جامعه از طريق  -
يارات الزم به برخي مقامهاي اجرايي و اداري است تا همواره اركان و عناصر اعطاي اخت

تشكيل دهنده نظم عمومي كه شامل امنيت عمومي ، آرامش ، آسايش ، بهداشت و اخالق 
در حاليكه هدف پوليس قضائي كشف جرم . حسنه مي شود را مد نظر داشته باشند 
 . ووظيفه آن تعقيب و كيفر مجرمين است 

              
  :مبحث سوم 

  ١٣٨٤در قانون پولیس افغانستان مصوب  - :جایگاه پولیس در نظام حقوقی افغانستان
له امور داخ وزارتبوده که در تشکیل  و ساتونکی, ساتنمن , س شامل افسر اصطالح پولی

  . عامه طبق احکام قانون فعالیت می نماینداستخدام و جهت تامین نظم و امن 
و هم ضامن بیساری از الزامات حقوقی و احکام قانونی است بنابر این  پولیس هم مجری

مجری و ضامین اجرای , در حالیکه پولیس تحت حکومت و حاکمیت قانونی قرار دارد
دقیق قانون نیزمیباشد تعین چنین جایگاهی برای پولیس موجب آن میشود که بار رشته ها و 

  .شاخه های مختلف حقوقی ارتباط یابد
  :ات آتی مفاهیم ذیل را افاده مینمایداصالح

  آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تامین میگردد: نظم عامه
سالمت , کرامت انسانی, آزادی , حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت: امن عامه 

  .جسمی و مالی حفظ میگردد
  . ادث اخالل آمیزقرار میگیردحالتی است که در آن نظم و امن عامه تحت تهدید حو:خطر
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اقداماتی است که پولیس به منظور تامین نظم و امن عامه طبق احکام قانون : اتخاذ تدابیر
  .اتخاذ مینماید

اقدام پولیس به منظور تامین نظم وامن عامه در احوالی مشروع : سنجش مشروعیت اقدام
  .پنداشته میشود که شرایط اتی در آن تکمیل شده باشد

 .ی باشدقانون .١

 .متناسب به حالت خطر باشد .٢

 .ضروری باشد .٣

  :اقدامات پولیس
تامین , جهت , تدابیر عملی است که پولیس به اساس سنجش مشروعیت اقدام  

  .اهداف قانونی به آن متوسل میشود
, سرک , پل عمومی , کنار وبستر دریا ,باغ , پارک عمومی , شاهراه : محالت عامه 

تنگی باز یا مسدود و یا هر , معبر به شکل کوچه, خیابان , ه کوچ, محوطه , پیاده رو 
میدان سرباز و ساحه مماثل را  احتواء میکند که  هر شخص در آن حق ورود داشته 

  .باشد
  :مبحث چهارم           

 :طرز برخورد پولیس با اطفال متخلف از قانون

ل نیامده اما پولیسی که گر چه در قانون تخلفات اطفال از پولیس اختصاصی ذکری به عم
در کشف جرایم اطفال موظف است بهتر است مسلکی باشد و صرف به اموری رسیدگی 

  .کند که متعلق به اطفال باشد
نظر به این که اطفال و نوجوانان دارای طبع حساس و زود رنج بوده و عواقب وخیم 

عمیقی در روحیه آنها برخورداولیه مقدماتی  پولیس  تاثیر , اعمال خود را درک نمیکنند 
حترام باقی میگذارد و هرگاه مامورین پولیس با آنان مودبانه رفتار نموده با خون سردی و ا

اطفال , زوم رعایت قوانین و مقرارت اجتماعی را یاد آور شونداشتباه آنان را گوش زد و ل
  . و نوجوانان از عمل خویش اظهار ندامت خواهند نمود
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حس انتقام جوئی و سرکشی را تقویت نموده و , و توهین  بکار بردن خشونت تحقیر
  . جوانان را نسبت به اجتماع بد بین میسازد

در تحقیقات ابتدائی که اطفال و نوجوانان نگران نتایج اعمال و رفتار خویش هستند نباید 
بر خورد پولیس باید با آنان با عطوفت و احترام باشد برای , مورد سرزنش قرار بگیرند

جرم , لی حقوق طفل لمی بین الورده شده این هدف مامورین پولیس باید به معیار هابرآ
  . اص اطفال آشنائی کامل داشته باشندو قوانین خ, علوم تربیتی اطفال  ,شناسی 

از تخلف و  اصالح مجرمان اشاره  یکنگره دوم سازمان ملل متحد در زمینه جلو گیر
استفاده از پولیس زن را در باره رسیدگی به مسائل موکد دارد که سازمان های ویژه لزوم 

  .سته استدختران متخلف تاکید و شایسته دان
سازمان ملل متحد در مورد اطفال متخلف به نقش پولس در پروسه جزائی توجه خواص به 

پولیس نخستین ارگان نقطه برخورد با دستگاه قضائی اطفال : عمل آورده و چنین مینگارد 
وه آگاهانه و متناسب با اهمیت دارد که افسران پولیس به نحبسیار , ت و نوجوانان اس
  .آنان رفتار کنند

مقررات پیکینگ به لزوم تخصص مامورین پولیس و تشکیل گارد  ١٢در بند یک ماده 
در نهایت قابل . هر دادگاه اطفال تاکید شده است در مقر نوجوانان و جوانان برایپولیس 

حقیقات خویش طفل نباید تحت شکنجه یا سایر رفتار های بی ذکر است که در مرحله ت
به طور کلی به کار گیری هر , ایر شئون انسانی قر ار گیرد غرحمانه و غیر انسانی یا م

گونه تنبیه بدنی روحیه خشین و مشقت بار و تند خوئی و دشنام نسبت به طفل ممنوع 
اصی برخوردار م از اهمیت خت مقدماتی با کشف جراین امر در مرحله تحقیقا, است 
زیرا اگر با اطفال در این مرحله برخورد ظالمانه و دور از کرامت انسانی صورت , است 

گیرد تاثیر ناگواری باالی روحیه طفل داشته نتیجه انتباح بدنی از پولیس و ارگان های 
تنها در مربوط به آن در اذهان طفل هک شده و سال ها در ذهن باقی میماند و بالخره نه 

. مقابل نام پولیس بلکه در برابر نام ارگان مربوط به پولیس حساسیت نشان خواهد داد
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پس الزم است که به منظور اجرای عدالت در زمینه برخورد با اطفال متخلف  مامورین 
  پولیس از میان دو طلبان باهوش که از نظر جسمی و روانی سالم باشند انتخاب شوند 

رد با اطفال متخلف و سایر متهمین نکات آتی را در نظر برخو پولیس باید در صورت
  .بگیرد

در اسناء برخورد با اطفال متخلف از رهنمائی های مواد کنوانسیون حقوق طفل - ١
 .استفاده نموده و در تطبیق آن اقدام کند 

حرمت و کرامت , با متهمین و متخلفین از قانون رویه زشت را کنار گذاشته حق - ٢
 .را احترام بگذاردانسانی آنها 

پولیس مکلف است با رعایت حقوق قانونی و بشری مردم علیه تبعیض به انواع آن - ٣
 . هرگونه تخریبات اقدام نمایدشقاق خانه جنگی بین اقوام برادرو علیه تفرقه اندازی نفاق و

در موقع مداخله و اقدام پولیس اوال شخص مورد نظر ملتفت ساخته علت مداخله و - ٤
 . رایش کامال توضیح نماینداقدام را ب

پولیس مکلف است در اجرای وظیفه رسمی شخصی را جدا از هم تفکیک و مجزا - ٥
 . نگهدارند

ثبت و ظبت اشیاء را مطابق مواد مندرج قانونی به , اقدامات مهم از قبیل تالشی - ٦
 .معرض اجرا قرار دهند و از هر گونه اعمال خالف قانون اجتناب ورزند

 . بکلی ممنوع است, طرف پولیس صورت میگیرد اهانت کردن از  - ٧

همه مردم خاصتا اطفال از پولیس انتظار دارند که عالوه از تامین امنیت و اجرائات - ٨
 .قانونی درست و معامالت حیاتی با آنها مساعدت و معاونت کنند

پولیس با اطفال یک پدر مهربان و دلسوز بر خورد نموده از سلوک و پیش آمد - ٩
ه نیک و عدم اهانت و تحقیر استفاده کند و همواره در باز پروری و تجدید معقول و روی

 .تربیت اطفال متخلف فکر کند و از هر گونه تنبیه جسمی پرهیز نماید

پولیس باید در برخورد با دختران متخلف حساسسیت موضوع را در نظر گرفته  در - ١٠
 .این مورد از پولیس قشر اناث کار بگیرد
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ضار دختران متخلف در صورتیکه پولیس زن موجود نباشد از یک پولیس باید در اح- ١١
نفر ریش سفید متعهد  محل استفاده نموده و به همکاری او جهت اجراات بعدی به اداره 

 .پولیس استفاده کند

 تسلیم آنها به رسمی سند ازاخذ بعد شان فامیل اعضای به اناث قشر تسلیمی دروقت- ١٢
 یا خیریه موسسات به اورا رسما باشد نداشته اقارب رذکو اناثیه درصورتیکه. شود داده
 .نماید تسلیم سال خورد دختران تربیت تجدید مرکز

 یا فروش و ربودن جلو تا گیرد پیش در را امنیتی مناسب تدابیر تمام باید پولیس- ١٣
 .بگیرد را اطفال قاچاق

 جنسی عمالا سایر یا فحشا منظور به اطفال از استثماری استفاده جلو باید پولیس - ١٤
  .رابگیرد قانونی غیر

   :پنجم مبحث              
  )          پولیس:(رعایت حقوق طفل در ارگانهای امنیتی                   

در این شکی نیست که امروز در جریان کشف جرایم ومحاکمات جزایی از اصل حقوق 
پزیرفته شده وهمه بشر وحقوق طفل که به حیث اسناد رسمی از طرف سازمان ملل متحد 

  .کشور های جهان تطبیق آنرا تعهد نموده اند الهام میگیرند 
از آن جاییکه موضوع مورد بحث تطبیق ورعایت حقوق طفل در ارگانهای امنیتی است بنا 

گاهی مؤظفین سی میگیریم وجهت آربر آن رعایت حقوق طفل را درارگانهای امنیتی به بر
ون حقوق طفل را توضیح وتشریح می نماییم تا مواد کنوانسی)پولیس(کشف وتعقیب

مواد این .موظفین امور در اجراآت خود آنرا درنظر بگیرند ودر تطبیق آن اقدام نمایند 
  .کنوانسیون در رابطه به اجراآت پولیس از این قرار است

شکنجه نمودن متهم به منظور اخذ اقرار از وی سابقه تاریخی داشته : الف منع شکنجه 
مل در ارگانهای امنیتی از قدیم االیام عملی میشود ودر برخی از کشور ها بدون واین ع

توجه به حقوق انسان از این روش غیر انسانی به خاطر تنفیذ وتطبیق عمل غیرقانونی 
  .استفاده میگردد
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درحالیکه تحقیق بخاطرکشف واقعیت قضیه ازمتهم یک نوع علم وهنرمخصوص است که 
استفاده .ناجایز وغیر موجه قلمداد مینمایدگیزرا نکرده وحتی آنرا ایجاب اعمالی وحشت ان

ت ها سرپوش یعاساسی به عوض کشف حقایق ،بر واق از روشها ورفتارهای ناپسند و غیر
گذاشته وحشت وترس را ایجاد نموده ،باعث میشود که شخص بی گناه به ارتکاب 

یاآنکه مجرم . رم اعتراف نماید جرمیکه قطعاً آنرا مرتکب نشده اند جبراً وکرهاً به ج
اصلی به جای خود گذاشته شده وبه ارتکاب یک جرم واحد چند نفر غیر حق اعتراف 

  .وبر خود تهمت وارد نمایند
پس واضح است که تحمیل شکنجه وتعذیب اشخاص در جریان تحقیق عملی است 

  .مخالف کرامت بشری
یند دول طرف کنوانسیون میگو١٩٨٩نوامبر٢٠کنوانسیون حقوق طفل مصوب٣٧ماده 

  :مطمن شوندکه
هیچ طفلی مورد شکنجه و دیگر جزا ها و رفتار های تحقیر آمیز ظالمانه و غیر :الف

عدام وحبس ابد بدون احتمال رهایی نیابد برای جرایم اانسانی قرار نمیگیرد ،مجازات 
  سال وضع گردد  ١٨ارتکابی توسط افراد زیر سن 

خود به شکل غیر مجاز وظالمانه محروم شود دستگیری  هیچ طفلی نباید ازآزادی: ب
،توقیف وحبس یک طفل باید مطابق قانون وبه حیث آخرین اقدام ودرکوتاه ترین دوره از 

  .زمان باید صورت بگیرد
هر طفلی که از آزادی محروم میشود باید با روحیه انسان دوستی واحترام به شأن ذاتی :ج

  .ی سنی وی در نظر گرفته شود،برخوردار شودیک انسان و به طرزیکه نیاز ها
مخصوصاً هر طفل محروم از آزادی باید از بالغین جدا نگهداری شود مگر اینکه منافع 
علیای طفل خالف آنرا ایجاب کند وباید بتواند تماس خودش را با فامیلش از طریق 

  .امکانات ودیدار به غیر از موارد استثنایی حفظ کند
موضوع شکنجه در قوانین اساسی وجزایی کشور ما نیز به صراحت  قابل تذکر است که

توضیح گردیده وارگانهای مسؤل را از شکنجه افراد در هر گونه شرایط منع کرده است 
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منع  ١٣٠٣چنانچه پس از تدوین اولین قانون اساسی در کشور عزیز ما افغانستان درسال
منامه وقوانین عمل نادرست جیل هر نوع مجازات خارج از نظاسشکنجه وتعذیب درت

  .وخالف مصالح اجتماعی پنداشه شده است
نیز این مطلب به این ترتیب ١٣١٠صول اساسی دولت افغانستان در سال اهمچنان در 

ذکر شده است که شکنجه و دیگر انواع زجر قسماً موقوف است وخارج از احکام شرع 
  .یشود شریف واصولنامه های دولت برای هیچکس مجازات داده نم

درفصل سوم تحت عنوان حقوق ووظایف اساسی مردم چنین ١٣٤٣در قانون اساسی سال 
تعذیب انسان جواز ندارد هیچکس نمیتواند حتی به مقصد کشف از (گنجانیده شده است

شخصی دیگر اگرچه آن شخص تحت تعقیب گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد 
کنوانسیون منع شکنجه دول عضو )١٢)(١١)(١٠(ی در ماده ها)به تعذیب او اقدام کند

را مکلف می داند واز آنها میخواهد ممانعت از اعمال شکنجه را در دوره های تحصیلی 
وآموزشی جریان قانون بگنجانند وبرای اجرای کنوانسیون ضمن تجدید نظر در روشها 

  .رب خود از هر گونه اعمال شکنجه خوداری ورزنداوتج
تربیه پولیس دلسوز ومؤثر که بتواند از حفاظت وامنیت همه : فت کهدراخیر میتوان گ

شهروندان با صداقت وکمال امانت داری پاسداری کند ودر برخورد با قضایایی طفل 
حقوق آنهارا رعایت نماید ازضروریات مبرم جامعه ما در شرایط کنونی شمرده میشود در 

قص وکمبود باشد ومقنن نیز با تجربه حقیقت اگر قوانین ومقررات کشورما سالم وبدون ن
وصاحب نظر وبادقت وتأمل کامل به عنوان تدوین قانون بپردازد ،اما اگر اعضای پولیس 
بر قوانین حقوقی وجزایی حاکمیت نداشته واز حقوق طفل آگاهی نداشته باشند،مسلماً 

وبدبختی اهداف حقوق طفل در جامعه تحقق نخواهد یافت ودر نتیجه فساد ، نابسامانی 
به هیچ )اطفال (عاید حال اطفال خواهد شد وعدالت در زمینه قشر آسیب پذیر جامعه 

صورت تأمین نخواهد گردید پس تربیه پولیس مسلکی مجهز باداشتن آگاهی کامل از 
 .مسایل حقوقی و جزایی امریست الزمی وضروری 
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  :سلب آزادی یا محرومیت از آزادی 
رای محافظت اطفال محروم از آزادی حکم میکند ومیثاق متحد ب همه اصول وقواعد ملل

حقوق طفل همواره این موضوع را به طور همه جانبه توضیح میدارد که محرومیت از 
آزادی باید آخرین حالت باشد که به آن متوسل شویم ودوره آن باید برای حد اقل وقت 

سیون حقوق طفل به مد نظر ومحدود به حاالت استثنایی باشد در یکی از مواد کنوان
صراحت به این موضوع اشاره شده و دولت های عضو سازمان ملل متحد را که این 
کنوانسیون را تعهد نموده اند به اجرای این امر مکلف دانسته است  که محرومیت از 

این . اطفال راتضمین نماید  آزادی باید در اوضاع وشرایطی اجرا شود که حقوق بشری
های سودمند وبرنامه های مؤثری است که به منظور رشد وباز پروری ، تضمین شامل فعالیت

وسالمتی آینده اطفال متخلف را در انکشاف وظرفیتهاواستعدادهای شان به حیث اعضای 
  .سالم جامعه در آینده مساعدت خواهد کرد 

 ،ز طرف مراجع زیصالح  صورت میگیردواضح است که توقیف شخص ا:منع توقیف
وص دارند،از طرف قانون صکه صالحیت توقیف اشخاص را در احوאل مخیصالح ذمراجع 

تعین میگردند وبدون همان مراجع اشخاص هیچکس دیگری به شمول ارگانهای امنیتی 
حق توقیف اشخاص را بدون مجوز قانونی ندارد،زیراآزادی شخص صرف به حکم )پولیس(

نرا نداده باشد خالف قانون قانون سلب شده میتواند ،هرنوع توقیفی که قانون اجازه آ
  .وتجاوز بر حقوق وآزادی های اشخاص است

باهرطفلی :(کنوانسیون حقوق طفل مشعر است ٣٧بندج ماده : حقوق توقیف شونده گان
محر وم ازآزادی باید رفتاری انسانی صورت گیرد وکرامت بشری وفطری اش محترم 

او از نظر سن وسال درنظر گرفته شمرده شود وباوی به نحوی رفتار شود تا نیازمندیهای 
شود مخصوصاً طفل محروم از آزادی باید از بزرگساالن جدا ساخته شود مگر اینکه جدا 
نکردنش به سود طفل باشد و جز در مورد استثنای حق دارد از راه نامه نوشتن ومالقات 

  .باخانواده اش در تماس باشد 
حجز گردیده بخاطر آن نیست که از  به اساس فلسفه تربیت واصالح طفلی که محکوم به

...تأمین واعاده حقوق اطفال متخلف قضاء 
 

 
 

١١٨ 

او انتقام گرفته شود ومورد تعذیب روحی قرار گیرد و از جامعه به کلی جدا شودبلکه 
ر ساختن مجدد وی با محیط اجتماعیست بناً الزم است با چنین اهدف عمده همانا سازگ

ه محکومین در زندان سلوک ورفتار اصالحی صورت گیرد و این چنین اشخاص تحت تربی
قرار بگیرند تا بعد از ختم معیاد محکومیت به حیث یک عضو سالم و مفید به جامعه 

  .برگردند 
به اساس قواعد و فیصله های ملل متحد برای محافظت  :حق تماس با اقارب ودوستان

نوجوانان محروم ازآزادی ، تماس باجمیعت بیرون از محل توقیف بخش انفکاک ناپذیر 
وانسانی بوده وبرای آمادگی رهایی اطفال متخلف ضروری حق برخورداری منصفانه 

  .پنداشته شده است
طبق قواعد فوقالذکر به اطفال متخلف توقیف شده باید اجازه داده شود که با خانواده 

  .،دوستان ،رفقا ونمایندگان سازمانها ،مفاهمه ومکاتبه نمایند 
د اصوالً در هر هفته یکبار و  بازدی. هرطفل حق دارد که مورد باز دید منظم قرار گیرد 

کمتر از یک مرتبه  در هر ماه نمیباشد در همه مالقات ها باید حق محرمیت اطفال رعایت 
  .گردد
کنوانسیون حقوق طفل بدین صورت تصریح شده است جز در موارد ٣٧ماده - زحج

  .ن ومالقات با خانوادهاش در تماس باشد تاستثنایی طفل حق دارد از راه نامه نوش
  :حق دسترسی به مشوره های حقوقی در هنگام توقیف 

هرطفل محروم از آزادی :کنوانسیون حقوق طفل ذکر است  ٣٧ماده)د(در این باره دربند 
حق دارد به مشوره حقوقی وسایر کمک ها دسترسی فوری داشته باشد، همچنان حق دارد 

یر مقامات زیصالح در مورد قانونی بودن محرومیت اش از آزادی در برابر محکمه وسا
  .مستقل وبیطرف اعتراض کند وحق دارد که در این مورد تصمیم سریع بگیرد

محاکم نوجوانان واطفال وهیت های تحقیقی باید : در قواعد بجنگ نیز آمده است که
بدهند تا کوتاه ترین )قضایای اطفال متخلف(ن جریانیعالیترین حق اولویت را به سریعتر

  .مین وتضمین گرددحد ممکن مدت توقیف تأ
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١١٩

همچنین قواعد مذکور تحت عنوان نوجوانان محبوس یا منتظر به محاکمه تصریح میدارد 
که نوجوانان واطفال باید حق مشورت قانونی داشته باشند وباید قادر باشند که تقاضای 

  . کمک قانونی رایگان را در جاییکه میسر باشد بنمایند 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

...تأمین واعاده حقوق اطفال متخلف قضاء 
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  :القیوم حلیم عبد
 

  فهرست مکمل مقرره های 
  )١٠١٤(الی شماره )١(که در جریده رسمی شماره

  نشر گردیده اند ١٣٨٨حوت  ٢٩الی  ١٣٤٢حوت   ١٦یعنی از 
  . مقرره میباشد ٤٦٢که شامل 

  هـ_ و _ ن _ محرف  ومسبخش 
د مراجعه کنندگان به جرای در این فهرست جهت سهولت دریافت مقرره مورد نظر برای

ده است وع آن قرار داده شبحیث موض» مقرره«عنوان مقرره صرف با حذف کلمهرسمی،
که امیدوارم این باساس حرف اول کلمه مرتب گردیده است،»موضوع مقرره«و بعداًستون

 نیاز امرجستجوی مقرره موردربرای مطالعه کنندگان مفید واقع گردیده دگردآورده ناچیز
  .یش فراموش ننمایندخوند ومرا ازدعای خیردرجراید رسمی آنانرا یاری رسا

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

مقرره مؤسسات تعلیمات١٨٥
 مسلکی در افغانستان

م مؤسسات تعلیمات مسلکی در 
 افغانستان 

٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ 

مقرره مؤسسات تعلیمات١٨٦
 مسلکی در افغانستان

سلکی در م مؤسسات تعلیمات م
 افغانستان 

٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ 

مقرره مؤسسات تحصیالت١٨٧
 عالی

 ٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ مؤسسات تحصیالت عالی 

مقرره مؤسسات تحصیالت١٨٨
 عالی

 ٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ مؤسسات تحصیالت عالی 

١٨٩
مقرره مؤقتی اعطای مکافات

دریوران و کلینران ترانسپورت 
 موتری سکتور دولتی

وران و مؤقتی اعطای مکافات دری
کلینران ترانسپورت موتری سکتور 

 دولتی

٣١/٦/١٣٦٠  ٤٩٠  
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١٢١

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

١٩٠
مقرره مؤقتی اعطای مکافات

دریوران و کلینران ترانسپورت 
 موتری سکتور دولتی

مؤقتی اعطای مکافات دریوران و
کلینران ترانسپورت موتری سکتور 

 دولتی

٣١/٦/١٣٦٠  ٤٩٠ 

١٩١

مقرره مجرایی اموאل و وسایط
و اتخاذ  ترانسپورتی تلف شده

تدابیر در زمینه کاهش تلفات 
 حین انتقال محموالت

مجرایی اموאل و وسایط ترانسپورتی
تلف شده و اتخاذ تدابیر در زمینه 
 کاهش تلفات حین انتقال محموالت 

٣٠/١٠/١٣٦٧  ٦٨٣

١٩٢

مقرره مجرایی اموאل و وسایط
ترانسپورتی تلف شده و اتخاذ 
تدابیر در زمینه کاهش تلفات 

قال محموالتحین انت  

مجرایی اموאل و وسایط ترانسپورتی
تلف شده و اتخاذ تدابیر در زمینه 
 کاهش تلفات حین انتقال محموالت 

٣٠/١٠/١٣٦٧  ٦٨٣ 

مقرره مجرایی کسرات گندم١٩٣
  درانتقاالت 

 ١٥/١٢/١٣٦٧  ٦٨٦ مجرایی کسرات گندم درانتقاالت

مقرره مجرایی کسرات گندم١٩٤
  درانتقاالت 

 ١٥/١٢/١٣٦٧  ٦٨٦ گندم درانتقاالتمجرایی کسرات

مقرره محاسبه نظامی ذخایر١٩٥
 انسانی و وسایط ترانسپورتی

محاسبه نظامی ذخایر انسانی و وسایط
 ترانسپورتی

١٥/٢/١٣٦٧  ٦٦٥ 

مقرره محاسبه نظامی ذخایر١٩٦
 انسانی و وسایط ترانسپورتی

محاسبه نظامی ذخایر انسانی و وسایط
 ترانسپورتی

١٥/٢/١٣٦٧  ٦٦٥ 

مقرره محاکم اصالحی افسری١٩٧
 در قوای مسلح

محاکم اصالحی افسری در قوای
 مسلح

٢٠/١٢/١٣٦٥  ٦٢٩

مقرره محاکم اصالحی افسری١٩٨
 در قوای مسلح

محاکم اصالحی افسری در قوای
 مسلح

٢٠/١٢/١٣٦٥  ٦٢٩

مقرره محصول توقفگاه وسايط١٩٩
 نقليه مسافر بري اطرافي

افرمحصول توقفگاه وسايط نقليه مس
 بري اطرافي

١٠/٧/١٤٢١  ٧٩٤

مقرره محصول توقفگاه وسايط٢٠٠
 نقليه مسافر بري اطرافي

محصول توقفگاه وسايط نقليه مسافر
 بري اطرافي

١٠/٧/١٤٢١  ٧٩٤

١٠/٧/١٤٢١  ٧٩٤محصول صفائيمقرره محصول صفائي٢٠١
١٠/٧/١٤٢١  ٧٩٤محصول صفائيمقرره محصول صفائي٢٠٢
بانهمدارس ش مقرره مدارس شبانه٢٠٣  ٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦ 
٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦مدارس شبانهمقرره مدارس شبانه٢٠٤
٣٠/١٠/١٣٦١  ٥٢٤مدافعه ملکیمقرره مدافعه ملکی٢٠٥

... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
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 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

 ٣٠/١٠/١٣٦١  ٥٢٤ مدافعه ملکی مقرره مدافعه ملکی٢٠٦

مقرره مدیریت جنائی مرکزی و٢٠٧
  آمریت های جنائی

مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های 
  جنائی

٢٠/١٠/١٣٥٢  ٢٦٠  

مقرره مدیریت جنائی مرکزی و٢٠٨
  آمریت های جنائی

مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های 
  جنائی

٢٠/١٠/١٣٥٢  ٢٦٠  

مقرره مراقبت معلولین کلی٢٠٩
 دایمی راه دفاع از انقالب ثور

مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع 
 از انقالب ثور

٢٩/١٠/١٣٦٦  ٦٥٧ 

مقرره مراقبت معلولین کلی٢١٠
دفاع از انقالب ثوردایمی راه  

مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع 
 از انقالب ثور

٢٩/١٠/١٣٦٦  ٦٥٧ 

٢١١
مقرره مراکز آموزشی فنی و

حرفوی دولت اسالمی 
 افغانستان

مراکز آموزشی فنی و حرفوی دولت 
 اسالمی افغانستان 

٣١/٤/١٣٧٤  ٧٧٩ 

٢١٢
مقرره مراکز آموزشی فنی و

حرفوی دولت اسالمی 
 افغانستان

مراکز آموزشی فنی و حرفوی دولت 
 اسالمی افغانستان 

٣١/٤/١٣٧٤  ٧٧٩ 

مقرره مراكز آموزشي فني و٢١٣
 حرفوي

  ٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ مراكز آموزشي فني و حرفوي 

مقرره مراكز آموزشي فني و٢١٤
 حرفوي

  ٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ مراكز آموزشي فني و حرفوي 

ماده  ٣مقرره مربوط به فقره ٢١٥
 ٣ فرمان شماره ١٠

فرمان  ١٠ماده  ٣مربوط به فقره 
 ٣شماره 

٣١/٤/١٣٥٧  ٤٠٣  

ماده  ٣مقرره مربوط به فقره ٢١٦
 ٣فرمان شماره  ١٠

فرمان  ١٠ماده  ٣مربوط به فقره 
 ٣شماره 

٣١/٤/١٣٥٧  ٤٠٣  

٢١٧
مربوط فرمان  ٢مقرره شماره 

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

مربوط فرمان شماره هشتم شورای 
 در باره زمینانقالبی 

١٥/٨/١٣٥٨  ٤٣٨  

٢١٨
مقرره شماره یک مربوط فرمان

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

مربوط فرمان شماره هشتم شورای 
 انقالبی در باره زمین

٣٠/١١/١٣٦٢  ٥٥٠ 

٢١٩
مقرره شماره دو مربوط فرمان

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

مربوط فرمان شماره هشتم شورای 
نقالبی در باره زمینا  

٣٠/١١/١٣٦٢  ٥٥٠ 
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 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

٢٢٠
مربوط فرمان٢مقرره شماره

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

مربوط فرمان شماره هشتم شورای
 انقالبی در باره زمین

١٥/٨/١٣٥٨  ٤٣٨ 

٢٢١
مقرره شماره یک مربوط فرمان

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

ورایمربوط فرمان شماره هشتم ش
 انقالبی در باره زمین

٣٠/١١/١٣٦٢  ٥٥٠ 

٢٢٢
مقرره شماره دو مربوط فرمان

شماره هشتم شورای انقالبی در 
 باره زمین

مربوط فرمان شماره هشتم شورای
 انقالبی در باره زمین

٣٠/١١/١٣٦٢  ٥٥٠

٢٢٣
مقرره مرکز تحقیقات پوهنتون
تحصیالت و تحقیقات علوم 

 اسالمی

یالت ومرکز تحقیقات پوهنتون تحص
 تحقیقات علوم اسالمی

٣١/٢/١٣٦٩  ٧١٦

٢٢٤
مقرره مرکز تحقیقات پوهنتون
تحصیالت و تحقیقات علوم 

 اسالمی

مرکز تحقیقات پوهنتون تحصیالت و
 تحقیقات علوم اسالمی

٣١/٢/١٣٦٩  ٧١٦

٢٢٥
مقرره مزد اضافه كار كنانيكه

در عين اداره با چند ماشين و يا 
 چند حرفه كار مي نمايد

ه كار كنانيكه در عين ادارهمزد اضاف
با چند ماشين و يا چند حرفه كار مي 

 نمايد

٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١  

٢٢٦
مقرره مزد اضافه كار كنانيكه

در عين اداره با چند ماشين و يا 
 چند حرفه كار مي نمايد

كنانيكه در عين اداره بامزد اضافه كار
چند ماشين و يا چند حرفه كار مي 

 نمايد

٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١

٢٢٧
مقرره مزد اضافی کارکنانیکه

در عین اداره با چند ماشین و یا 
 چند حرفه کار مینمایند

مزد اضافی کارکنانیکه در عین اداره
با چند ماشین و یا چند حرفه کار 

 مینمایند

٣١/٤/١٣٦٧  ٦٧٠

٢٢٨
مقرره مزد اضافی کارکنانیکه

در عین اداره با چند ماشین و یا 
 چند حرفه کار مینمایند

افی کارکنانیکه در عین ادارهمزد اض
با چند ماشین و یا چند حرفه کار 

 مینمایند

٣١/٤/١٣٦٧  ٦٧٠ 

٣٠/٩/١٣٦٦  ٦٥٥مسئولیت مالی کارکنانمقرره مسئولیت مالی کارکنان٢٢٩
٣٠/٩/١٣٦٦  ٦٥٥مسئولیت مالی کارکنانمقرره مسئولیت مالی کارکنان٢٣٠
 ١٢/٤/١٣٨٧  ٩٥٠ مساعدت های حقوقی مقرره مساعدت های حقوقی٢٣١
 ١٢/٤/١٣٨٧  ٩٥٠ مساعدت های حقوقی مقرره مساعدت های حقوقی٢٣٢
٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ مسوليت مالي كاركنان مقرره مسوليت مالي كاركنان٢٣٣

... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٤ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

  ٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ مسوليت مالي كاركنانمقرره مسوليت مالي كاركنان٢٣٤
 ٣٠/٩/١٣٦٨  ٧٠٦ مشاوریت های حقوقی مقرره مشاوریت های حقوقی٢٣٥
 ٣٠/٩/١٣٦٨  ٧٠٦ مشاوریت های حقوقی رره مشاوریت های حقوقیمق٢٣٦

مقرره مربوط به مصارف٢٣٧
  ترانزیتی

  ٣١/٣/١٣٥٢  ٢٤١  مصارف ترانزیتی

مقرره مربوط به مصارف٢٣٨
  ترانزیتی

  ٣١/٣/١٣٥٢  ٢٤١  مصارف ترانزیتی

٢٣٩

،مقرره مصارف مواد سوخت
مواد چرب کننده عراده جات 

ماشین آالت و دستگاه ، وسایط
ای دوایر دولت جمهوری ه

 افغانستان

مواد چرب ، مصارف مواد سوخت
ماشین ، کننده عراده جات وسایط

آالت و دستگاه های دوایر دولت 
 جمهوری افغانستان

٣٠/١١/١٣٥٤  ٣٢٥  

٢٤٠

، مقرره مصارف مواد سوخت
مواد چرب کننده عراده جات 

ماشین آالت و دستگاه ، وسایط
های دوایر دولت جمهوری 

 افغانستان

مواد چرب ، مصارف مواد سوخت
ماشین ، کننده عراده جات وسایط

آالت و دستگاه های دوایر دولت 
 جمهوری افغانستان

٣٠/١١/١٣٥٤  ٣٢٥  

مقرره مصارفات شرکت آریانا٢٤١
 افغان الوتنه

  ١٥/١/١٣٦٩  ٧١٣ مصارفات شرکت آریانا افغان الوتنه

مقرره مصارفات شرکت آریانا٢٤٢
 افغان الوتنه

ت آریانا افغان الوتنهمصارفات شرک  ١٥/١/١٣٦٩  ٧١٣  

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٣
 دستگاه های مولد برق

مصرف مواد سوخت دستگاه های 
 مولد برق

١٥/١١/١٣٦٥  ٦٢٦  

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٤
 دستگاه های مولد برق

مصرف مواد سوخت دستگاه های 
 مولد برق

١٥/١١/١٣٦٥  ٦٢٦  

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٥
 رانسپورتیعراده جات ت

مصرف مواد سوخت عراده جات 
 ترانسپورتی

٣٠/١/١٣٥٨  ٤٢٥  

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٦
 عراده جات ترانسپورتی

مصرف مواد سوخت عراده جات 
 ترانسپورتی

٣٠/١/١٣٥٨  ٤٢٥  

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٧
 وسایط ساختمانی و سرکسازی

مصرف مواد سوخت وسایط 
 ساختمانی و سرکسازی

١٥/٤/١٣٦١  ٥١١ 

ACKU



... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٥

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

مقرره مصرف مواد سوخت٢٤٨
 وسایط ساختمانی و سرکسازی

مصرف مواد سوخت وسایط
 ساختمانی و سرکسازی

١٥/٤/١٣٦١  ٥١١

٢٤٩
مقرره مصرف مواد سوخت
وسايط ساختماني و سرك 

 سازي

مصرف مواد سوخت وسايط
 ساختماني و سرك سازي

١٥/٥/١٤٢٢  ٧٩٨

٢٥٠
مقرره مصرف مواد سوخت
وسايط ساختماني و سرك 

 سازي

صرف مواد سوخت وسايطم
 ساختماني و سرك سازي

١٥/٥/١٤٢٢  ٧٩٨

٢٥١
مقرره معادلت رتب علمی
اکادمی علوم با موسسات 

 تحصیالت عالی

معادلت رتب علمی اکادمی علوم با
 موسسات تحصیالت عالی 

١٥/١٠/١٣٦٦  ٦٥٦ 

٢٥٢
مقرره معادلت رتب علمی
اکادمی علوم با موسسات 

 تحصیالت عالی

اکادمی علوم بامعادلت رتب علمی
 موسسات تحصیالت عالی 

١٥/١٠/١٣٦٦  ٦٥٦  

 ١٠/١٠/١٣٨٨  ١٠٠٧ معادن مقرره معادن٢٥٣
 ١٠/١٠/١٣٨٨  ١٠٠٧ معادن مقرره معادن٢٥٤

مقرره معاش مامورین تصدی٢٥٥
  ذغال سنگ 

 ١٥/٤/١٣٥٦  ٣٦٧ معاش مامورین تصدی ذغال سنگ

مقرره معاش مامورین تصدی٢٥٦
  ذغال سنگ 

 ١٥/٤/١٣٥٦  ٣٦٧ غال سنگمعاش مامورین تصدی ذ

مقرره معاونیت های اموאل٢٥٧
 امدادی

٣٠/١١/١٣٦٣  ٥٧٦معاونیت های اموאل امدادی  

مقرره معاونیت های اموאل٢٥٨
 امدادی

٣٠/١١/١٣٦٣  ٥٧٦معاونیت های اموאل امدادی  

٢٥٩
مقرره معيار هاي عمده حفاظت

كار و طرق عملي تخنيك 
 ايمني

معيار هاي عمده حفاظت كار و طرق
ملي تخنيك ايمنيع  

٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١

٢٦٠
مقرره معيار هاي عمده حفاظت

كار و طرق عملي تخنيك 
 ايمني

معيار هاي عمده حفاظت كار و طرق
 عملي تخنيك ايمني

٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١  

مقرره مفرزه های ملیشیا٢٦١
 سرحدی وزارت دفاع

مفرزه های ملیشیا سرحدی وزارت
 دفاع

٣١/٦/١٣٦١  ٥١٦

... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٦ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

های ملیشیامقرره مفرزه٢٦٢
 سرحدی وزارت دفاع

مفرزه های ملیشیا سرحدی وزارت 
 دفاع 

٣١/٦/١٣٦١  ٥١٦ 

٢٦٣

مقرره مربوط به امتحان برای
استخدام قضات و اعضای 
محاکم ابتدائیه ولسوالیها و 
اعضای دیوانهای معامالت و 
  جزاء ریاست های محاکم

مقرره مربوط به امتحان برای استخدام 
بتدائیه قضات و اعضای محاکم ا

ولسوالیها و اعضای دیوانهای 
  معامالت و جزاء ریاست های محاکم

١٥/٦/١٣٥١  ٢١٧ 

٢٦٤

مقرره مربوط به امتحان برای
استخدام قضات و اعضای 

محاکم ابتدائیه ولسوالیها و 
اعضای دیوانهای معامالت و 

  جزاء ریاست های محاکم 

مقرره مربوط به امتحان برای استخدام 
م ابتدائیه قضات و اعضای محاک

ولسوالیها و اعضای دیوانهای 
  معامالت و جزاء ریاست های محاکم 

١٥/٦/١٣٥١  ٢١٧ 

 ٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ مکاتب تخنیکی حرفوی مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی٢٦٥
 ٣٠/٨/١٣٦٦  ٦٥١ مکاتب تخنیکی حرفوی مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی٢٦٦
 ٣١/٣/١٣٦١  ٥١٠ مکاتب تخنیکی حرفوی  مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی٢٦٧
 ٣٠/٨/١٣٦٦  ٦٥١ مکاتب تخنیکی حرفوی مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی٢٦٨

مقرره مکلفیت اتباع خارجی٢٦٩
  به بیمه عراده جات موتر دار

مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده 
  جات موتر دار

١٥/٤/١٣٤٩  ١٦١  

مقرره مکلفیت اتباع خارجی٢٧٠
  به بیمه عراده جات موتر دار

خارجی به بیمه عراده  مکلفیت اتباع
  جات موتر دار

١٥/٤/١٣٤٩  ١٦١  

١٥/٨/١٣٦٥  ٦١٩ مال امامان قوای مسلحمقرره مال امامان قوای مسلح٢٧١  

١٥/٨/١٣٦٥  ٦١٩ مال امامان قوای مسلحمقرره مال امامان قوای مسلح٢٧٢  

مقرره ملی بس در مورد٢٧٣
 رسیدگی به تخلفات دریوران

ملی بس در مورد رسیدگی به تخلفات 
 دریوران

٣١/٦/١٣٦٢  ٥٤٠  

مقرره ملی بس در مورد٢٧٤
 رسیدگی به تخلفات دریوران

ملی بس در مورد رسیدگی به تخلفات 
 دریوران

٣١/٦/١٣٦٢  ٥٤٠  

مقرره منع تبعیض در استخدام٢٧٥
 و شغل

 ٢٠/٩/١٣٥٩  ٤٦٨ منع تبعیض در استخدام و شغل

مقرره منع تبعیض در استخدام٢٧٦
 و شغل

و شغلمنع تبعیض در استخدام   ٢٠/٩/١٣٥٩  ٤٦٨ 

  ٣٠/٧/١٣٥٧  ٤١٠موجودی در تصدیهای دولتی و مقرره موجودی در تصدیهای ٢٧٧

ACKU



... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٧

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

 مختلط دولتی و مختلط

مقرره موجودی در تصدیهای٢٧٨
 دولتی و مختلط

 ٣٠/٧/١٣٥٧  ٤١٠ مختلطموجودی در تصدیهای دولتی و

مقرره موزیم مرکزی٢٧٩
 جیالوجیکی

٢٩/٩/١٣٦٩  ٧٣١موزیم مرکزی جیالوجیکی  

مقرره موزیم مرکزی٢٨٠
 جیالوجیکی

٢٩/٩/١٣٦٩  ٧٣١موزیم مرکزی جیالوجیکی  

مقرره موسسات تحصیالت٢٨١
 عالی خصوصی

٢٠/١٢/١٣٨٦  ٩٣٩ موسسات تحصیالت عالی خصوصی

مقرره موسسات تحصیالت٢٨٢
 عالی خصوصی

٢٠/١٢/١٣٨٦  ٩٣٩ موسسات تحصیالت عالی خصوصی

مقرره موسسات تعليمات٢٨٣
 مسلكي

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦يمات مسلكيموسسات تعل

مقرره موسسات تعليمات٢٨٤
 مسلكي

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦موسسات تعليمات مسلكي

مقرره موسسات تعليمي٢٨٥
 خصوصي

 ٩١٧١٥/١٢/١٣٨٥موسسات تعليمي خصوصي

مقرره موسسات تعليمي٢٨٦
 خصوصي

 ٩١٧١٥/١٢/١٣٨٥موسسات تعليمي خصوصي

٢٨٧

مقرره موسسات تولیدی همکار
کی حرفوی با مکاتب تخنی

وزارت تحصیالت عالی و 
 مسلکی

موسسات تولیدی همکار با مکاتب
تخنیکی حرفوی وزارت تحصیالت 

 عالی و مسلکی 

٢٩/١٠/١٣٦٤  ٥٩٩  

٢٨٨

مقرره موسسات تولیدی همکار
با مکاتب تخنیکی حرفوی 
وزارت تحصیالت عالی و 

 مسلکی

موسسات تولیدی همکار با مکاتب
تخنیکی حرفوی وزارت تحصیالت 

 عالی و مسلکی 

٢٩/١٠/١٣٦٤  ٥٩٩  

٢٨٩

مقرره موسسات توليدي همكار
با مدارس تخنيكي حرفوي 

  وزارت معارف
 

موسسات توليدي همكار با مدارس
 تخنيكي حرفوي وزارت معارف

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦موسسات توليدي همكار با مدارسمقرره موسسات توليدي همكار٢٩٠

... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٨ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

با مدارس تخنيكي حرفوي
 وزارت معارف

 ي حرفوي وزارت معارفتخنيك

٢٩١
مقرره موسسه انستيتوت

تحقيقات زراعتي و كادر علمي 
 آن

موسسه انستيتوت تحقيقات زراعتي و 
 كادر علمي آن

١٠/١٢/١٤٢١  ٧٩٥ 

٢٩٢
مقرره موسسه انستيتوت

تحقيقات زراعتي و كادر علمي 
 آن

موسسه انستيتوت تحقيقات زراعتي و 
 كادر علمي آن

١٠/١٢/١٤٢١  ٧٩٥ 

  ١٥/٣/١٣٧٠  ٧٤٤ موسسه دارالتادیبمقرره موسسه دارالتادیب٢٩٣
 هـ ق  ٢٢/٤/١٤٢٠  ٧٨٦ موسسه دارالتادیب مقرره موسسه دارالتادیب٢٩٤
  ١٥/٣/١٣٧٠  ٧٤٤ موسسه دارالتادیبمقرره موسسه دارالتادیب٢٩٥
 هـ ق  ٢٢/٤/١٤٢٠  ٧٨٦ موسسه دارالتادیبمقرره موسسه دارالتادیب٢٩٦

٢٩٧
رای سرمایهمقرره موضوعه ب

گذاران خصوصی داخلی و 
  خارجی در افغانستان

موضوعه برای سرمایه گذاران 
خصوصی داخلی و خارجی در 

  افغانستان

١٥/٨/١٣٤٨  ١٤٣  

٢٩٨
مقرره موضوعه برای سرمایه
گذاران خصوصی داخلی و 

  خارجی در افغانستان

موضوعه برای سرمایه گذاران 
خصوصی داخلی و خارجی در 

  افغانستان

١٥/٨/١٣٤٨  ١٤٣  

٢٩٩
مقرره نحوه تشویق کارگران
پرسونل خدماتی و کارمندان 

 قراردادی

نحوه تشویق کارگران پرسونل 
 خدماتی و کارمندان قراردادی

١٥/٣/١٣٦٩  ٧١٧  

٣٠٠
مقرره نحوه تشویق کارگران
پرسونل خدماتی و کارمندان 

 قراردادی

نحوه تشویق کارگران پرسونل 
 خدماتی و کارمندان قراردادی

١٥/٣/١٣٦٩  ٧١٧  

مقرره نحوه تشويق كاركنان٣٠١
 قراردادي

  ٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ نحوه تشويق كاركنان قراردادي

مقرره نحوه تشويق كاركنان٣٠٢
 قراردادي

  ٩/١١/١٤٢٠  ٧٩١ نحوه تشويق كاركنان قراردادي

مقرره نشانه ها ،مدالها والقاب٣٠٣
  افتخاری 

  ٣٠/١١/١٣٦٧  ٦٨٥  نشانه ها ،مدالها والقاب افتخاری

  ٣٠/١١/١٣٦٧  ٦٨٥  نشانه ها ،مدالها والقاب افتخاریمقرره نشانه ها ،مدالها والقاب٣٠٤

ACKU



... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٢٩

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

 افتخاری
٢٠/٥/١٤٢١  ٧٩٣نظارت امارتي اطفائيهمقرره نظارت امارتي اطفائيه٣٠٥
٢٠/٥/١٤٢١  ٧٩٣نظارت امارتي اطفائيهمقرره نظارت امارتي اطفائيه٣٠٦
٣١/٦/١٣٦١  ٥١٦اطفائیهنظارت دولتیمقرره نظارت دولتی اطفائیه٣٠٧
 ٣١/٦/١٣٦١  ٥١٦ نظارت دولتی اطفائیه مقرره نظارت دولتی اطفائیه٣٠٨

٣٠٩

مقرره نظارت كنترول بر
مواديكه از سرحدات امارت 
اسالمي افغانستان حمل و نقل 

 ميشود

نظارت كنترول بر مواديكه از
سرحدات امارت اسالمي افغانستان 

 حمل و نقل ميشود

٢٠/٥/١٤٢١  ٧٩٣

٣١٠

مقرره نظارت كنترول بر
مواديكه از سرحدات امارت 
اسالمي افغانستان حمل و نقل 

 ميشود

نظارت كنترول بر مواديكه از
سرحدات امارت اسالمي افغانستان 

 حمل و نقل ميشود

٢٠/٥/١٤٢١  ٧٩٣

هایدرو(رره نفت و گازمق٣١١
  )کاربن ها

 ١٠/٨/١٣٨٨  ١٠٠٠ )هایدرو کاربن ها(نفت و گاز

هایدرو(فت و گازمقرره ن٣١٢
  )بن هاکار

 ١٠/٨/١٣٨٨  ١٠٠٠ )هایدرو کاربن ها(نفت و گاز

٣١٣
مقرره نمایندگی های مسافرتی

و موسسات ترانسپورتی 
 سیاحین

نمایندگی های مسافرتی و موسسات
 ترانسپورتی سیاحین

٣١/٦/١٣٥٦  ٣٧٤

٣١٤
مقرره نمایندگی های مسافرتی 

و موسسات ترانسپورتی 
 سیاحین

سافرتی و موسسات نمایندگی های م
 ترانسپورتی سیاحین

٣١/٦/١٣٥٦  ٣٧٤ 

٣١٥
مقرره نمونوی اداره یا شعبه

کمیته اجرائیه جرگه نمایندگان 
 مردم شهر کابل و والیت

نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه
جرگه نمایندگان مردم شهر کابل و 

 والیت

١٥/٣/١٣٦٥  ٦٠٨  

٣١٦
مقرره نمونوی اداره یا شعبه

جرگه نمایندگان  کمیته اجرائیه
 مردم شهر کابل و والیت

نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه
جرگه نمایندگان مردم شهر کابل و 

 والیت

١٥/٣/١٣٦٥  ٦٠٨  

٣١٧
مقرره نمونوی دیپارتمنت های
امور سکتور خصوصی وزارت 

ارگانهای مرکزی معادل،ها

نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور
ارگانهای ، صوصی وزارت هاخ

مرکزی معادل وزارت و ادارات

٣١/٣/١٣٦٧  ٦٦٨

... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٣٠ 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

 سکتوریوزارت و ادارات سکتوری

٣١٨

مقرره نمونوی دیپارتمنت های
امور سکتور خصوصی وزارت 

ارگانهای مرکزی معادل ، ها
 وزارت و ادارات سکتوری

نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور 
ارگانهای ، خصوصی وزارت ها

مرکزی معادل وزارت و ادارات 
کتوریس  

٣١/٣/١٣٦٧  ٦٦٨ 

مقرره نورم گذاری در اقتصاد٣١٩
 ملی

١٥/٦/١٣٦٧  ٦٧٣ نورم گذاری در اقتصاد ملی  

مقرره نورم گذاری در اقتصاد٣٢٠
 ملی

١٥/٦/١٣٦٧  ٦٧٣ نورم گذاری در اقتصاد ملی  

مقرره نورمهای عمده حفاظت٣٢١
 کار و تخنیک ایمنی

نورمهای عمده حفاظت کار و تخنیک 
 ایمنی

٣١/٤/١٣٦٧  ٦٧٠ 

مقرره نورمهای عمده حفاظت٣٢٢
 کار و تخنیک ایمنی

نورمهای عمده حفاظت کار و تخنیک 
 ایمنی

٣١/٤/١٣٦٧  ٦٧٠ 

٣٢٣٣٠/٨/١٣٥٠ 
٣٢٤٣٠/٨/١٣٥٠ 
 ١٥/٢/١٣٦١  ٥٠٧ وزارت تعلیم و تربیه  مقرره وزارت تعلیم و تربیه٣٢٥
 ١٥/٢/١٣٦١  ٥٠٧ وزارت تعلیم و تربیه مقرره وزارت تعلیم و تربیه٣٢٦
 ١٥/١/١٣٦١  ٥٠٥ وسایل طباعتیرره وسایل طباعتیمق٣٢٧
 ١٥/١/١٣٦١  ٥٠٥ وسایل طباعتیمقرره وسایل طباعتی٣٢٨

٣٢٩

مقرره وظایف و امتیازات
پرسونل پروگرام های ملی 

پاکسازی اراضی از وجود ماین 
 های منفلق ناشده

وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام 
های ملی پاکسازی اراضی از وجود 

نفلق ناشده ماین های م  

٣٠/٨/١٣٧٠  ٧٥٦  

٣٣٠

مقرره وظایف و امتیازات
پرسونل پروگرام های ملی 

پاکسازی اراضی از وجود ماین 
 های منفلق ناشده

وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام 
های ملی پاکسازی اراضی از وجود 

 ماین های منفلق ناشده 

٣٠/٨/١٣٧٠  ٧٥٦  

مقرره وظایف و صالحیت های٣٣١
ادارات دولتیدعوت و ارشاد  

وظایف و صالحیت های دعوت و 
 ارشاد ادارات دولتی

٣٠/٥/١٣٧٤  ٧٨١ 

مقرره وظایف و صالحیت های٣٣٢
 دعوت و ارشاد ادارات دولتی

وظایف و صالحیت های دعوت و 
 ارشاد ادارات دولتی

٣٠/٥/١٣٧٤  ٧٨١ 

مقرره وظایف و صالحیت های٣٣٣
کمیسیون کمیته اجرائیوی

وظایف و صالحیت های کمیسیون 
کمیته اجرائیوی شواری وزیران در 

٣١/٥/١٣٦٣  ٥٦٤  

ACKU



... فهرست مکمل مقرره های قضاء 
 

 
 

١٣١

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
رسمی

 تاریخ نشر جریده رسمی

امور انرژینرژیشواری وزیران در امور ا

٣٣٤
مقرره وظایف و صالحیت های
کمیسیون کمیته اجرائیوی 
 شواری وزیران در امور انرژی

وظایف و صالحیت های کمیسیون
کمیته اجرائیوی شواری وزیران در 

 امور انرژی

٣١/٥/١٣٦٣  ٥٦٤  

٣٣٥
هیئت مخصوص محبسمقرره

و سوق محبوسین به قطعات 
 مشغول انجام فعالیت محاربوی

هیئت مخصوص محبس و سوق
محبوسین به قطعات مشغول انجام 

 فعالیت محاربوی

٢٠/١٢/١٣٦٥  ٦٢٩

٣٣٦
مقرره هیئت مخصوص محبس
و سوق محبوسین به قطعات 
 مشغول انجام فعالیت محاربوی

هیئت مخصوص محبس و سوق
عات مشغول انجام محبوسین به قط

 فعالیت محاربوی

٢٠/١٢/١٣٦٥  ٦٢٩

٣٣٧
هاي)كميسيون(مقرره هيأت

امحاي بيسوادي در امارت 
 اسالمي افغانستان 

هاي امحاي)كميسيون(هيأت
 بيسوادي در امارت اسالمي افغانستان 

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦

٣٣٨
هاي)كميسيون(مقرره هيأت

امحاي بيسوادي در امارت 
 اسالمي افغانستان 

هاي امحاي)كميسيون(تهيأ
 بيسوادي در امارت اسالمي افغانستان 

٢٩/١/١٤٢٢  ٧٩٦
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