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 لهایآتحدالمازم
  ستره محکمه   

  ۱۳۸۹ر۷ر۱۲مورخ  ۲۲۰۶الي ۲۱۳۴متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

مقام محترم شوراي عالي به مقصد تثبيت و تنظيم درجات کادر قضايي قضات قرار مصوبه 
  :هدايت ذيل را صادرنمود  ١٣٨٩ر٦ر٩مورخ  ٥٩٤

فراغت ازکورس ستاژ قضايي بـه حيـث   قضاتيکه يک سال ويا بيشتر ازآن بعد از  -١( 
نامزد قضاوتمند اجراي وظيفه نموده با شند و آمر مستقيم  نيز درمورد شايستگي کـار ،  
صداقت ، تقوا و اجراات قضايي اش نظر مساعد داشته باشد به درجه قضايي قضـاوتمند  

  . ارتقا نموده ميتوانند 
ديني رسمي که کورس ستاژ ي هاي شرعيات و حقوق  و مدارس آنعده فارغان پوهن - ٢

قضايي را سپري ننموده اند در صورتي به درجه کادري قضاوتمند پذيرفته ميشوند که حد 
اقل دو سال را طور بالفعل به حيث قاضي اجراي وظيفه نموده باشند ارتقا اين قضات بـه  

  . درجه باالتر مشروط به سپري نمودن کورس ستاژ قضايي ميباشد 
رجات بقيه رتب قضايي را کميسيوني مرکب از محترم تجلـي  ،  ارزيابي و ارتقاي د - ٣

متين مستشاران قضايي ستره محکمه  ، محترم روفي رئيس داراالنشاء شوراي عالي  محترم
و محترم محمد عثمان ژوبل رئيس عمومي تدقيق و مطالعات تحت رياست محترم پوهانـد  

 .)قديم نمايد عبدالعزيز مطالعه و نظريات مشخص را به شورا ي عالي ت
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  ١٣٨٩ر٧ر٧مورخ  ٢٠٦٠الي ١٩٨٧متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

داراالنشاي شوراي  ١٣٨٥ر٩ر١٥مورخ  ١٣٨٨الي  ٣٣٢به تعقيب متحد المال شماره 
  :عالي ستره محکمه مينگاريم 

 با عطف توجه به محتواي متحد المال فوق نظر روساي محترم محاکم استيناف واليات را
  :به حکم فضيلتماب محترم قاضي القضات ورئيس ستره محکمه که چنين مشعراست 

جريان موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبار وجداً متوجه ساخته شـوند تـا   ( 
درحين اقدام اصحاب دعوي به تقاضاي تبديلي محکمه که حق قانوني اوشـان بـوده و   

حاکم قوه قضـائيه جمهـوري اسـالمي    قانون تشکيل و صالحيت م ٢٤ماده  ٤درفقره 
افغانستان تسجيل گرديده قضات محاکم از ادخال موضوع به صورت حال که تقاضـاي  
تبديلي محکمه را اخالل و منتفي ميسازد اجتناب و احتراز نموده سبب بروز مشکل نشده 

  . )و زمينه را مساعد نسازند تا طرف دعوي تقاضاي رد را اعمال نمايد
طوف داشته و ضمن تاکيد مجدد بـه تعميـل ان عـالوه مينمـاييم کـه      يکبار ديگر مع

بادرنظرداشت گزارشها ي واصله از برخي محاکم اخيراً فضيلتماب محترم قاضي القضات 
در زمينه بـاري چنـين هـدايت     ١٣٨٩ر٧ر٤وسرپرست ستره محکمه به حکم مورخ 

  :فرمودند 
ـ  (  مـورخ   ١٣٨٨-١٣٣٢ مالـبه تعقيب حکم مقام ستره محکمه مندرج متحـد ال

  :داراالنشاي شوراي عالي به محاکم اخبارنمايند  ١٣٨٥ر٩ر١٥
ازانجا که باالثر درخواست تبديلي محکمه قضايا ، داراالنشاي شوراي عالي کتباً موضوع 
را ازمحاکم  مربوط استيضاح مينمايد محاکم همزمان با ورو د مکتوب و الي زمان صدور 

باشند و ازهرگونه اجراات بعدي برهمچو قضايا احتراز و  هدايت شوراي عالي جداً متوجه
  . )خودداري نمايند 
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  ١٣٨٩ر٧ر١٥مورخ  ٢٢٧٩ا لي  ٢٢٠٧متحد المال شماره  
  داراالنشاي شوراي عالي

مراتـب   ١٣٨٩ر٦ر٤مورخ  ٣٩٧٧رياست محکمه استيناف واليت بلخ طي پيشنهاديه  
  :ذيل را طالب هدايت شده اند 

يق تحويلخانه عمومي مثني وثايق طور قلمي تحرير و به دسترس مراجعين قبل ازين از طر( 
قرار داده ميشد که بعد از کمپيوترايز وثايق طبق اوامر مقامات عالي مثني وثايق مرا جعين 
در فورم مخصوص که طبع گرديده براي مرا جعين توزيع ميگرديد ولي طوريکـه ديـده   

سفيد شده  شان عد ان به مرور زمان  نوشته هايو ماب ١٣٠٠ميشود اکثراً وثايق سالهاي 
ويک تعداد زياد ان فرسوده گرديده وقتيکه  فوتوگرافي ازان اخذ شود بسيارخيره و غيـر  
قابل خواندن  ميباشد ازين رهگذر مراجعين  به مشکالت مواجه بوده و تقاضاي ترتيـب  

که ايـا درهمچـو    مثني درهمچو موارد به قلم و کتابت مينمايند عرض مطلب اين است
که فوتوگرافي بعضي کنده جات خوانا نميباشد مثني به قلم تحرير  شود ويـاخير  راموارد 

  . )درزمينه طالب هدايت هستيم 
ء غرض تدقيق به رياست محترم تدقيق و مطالعات محـول و ان اداره  مطلب مورد استهدا

  :در زمينه چنين ابراز نظر نمود 
عه  فوتوگرافي نسبت فرسوده گي کتب تحويلخانـه  طـور   در صورتيکه تاديه مثني ذري( 

د مثني همچو فيصـله هـا   نمرين مخزن ميتوانآدرست که ازان مفهوم گرفته شده نتواند 
ووثايق را به قلم خويش  طور واضح ترتيب بدهند وبراي رفع اشتباه اينده مطابقت اصـل  

عمومي محـاکم نيـز   وثبت همچو وثايق و فيصله ها به مالحصه کميته موظف  رياست 
  . )رسانيده شود و متن تهيه شده ثبت کمپيوتر گردد 

مقام محترم شوراي عالي  ١٣٨٩ر٦ر٣٠ خاستهدا ونظر تدقيقي مرتب بران به جلسه مور
  :هدايت ذيل صادر گرديد  ٦٧٧تقديم و درنتيجه قرار مصوبه 
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د المال بـه  ـتحنظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد است ، نظر ارائه شده طور م( 
  . )جميع محاکم  اخبار گردد 

  ١٣٨٩ر٧ر٢٨مورخ  ٢٤٢٧الي  ٢٣٥٤متحد المال شماره
  :داراالنشاي شوراي عالي 

ضمن يادداشـت    ١٣٨٩ر٦ر٢٣جلسه مورخ  درمقام محترم شوراي عالي ستره محکمه 
  :هدايت ذيل راصادر فرمودند  ١٣٨٩ر٦ر٢٣مورخ  ٢٥شماره 

ضاياي دولت درمورد فيصله هاي قطعي محاکم مبنـي بـر   محترم رئيس عمومي اداره ق( 
ضرر دولت که ازجانب شوراي عالي ستره محکمـه لغـو و هـدايت انفصـال انهـا      

  . )تي شوراي عالي حضور يابند آصادرگرديده درجلسه 
به تاسي ازهدايت فوق محترم خليل الرحمن معاون اداره قضاياي دولت وزارت  محتـرم  

وط درحال حضور وي به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه عدليه حاضر وسوابق مرب
در زمينه هدايت  ١٣٨٩ر٧ر١٣مورخ  ٧٣٢تقديم گرديد درنتيجه مقام عالي قرار مصوبه 

  :ذيل را صادر فرمود 
کـه بـدواً    راشوراي عالي ستره محکمه التواي رسيد ه گي مجدد قضاياي حقوق عامه ( 

حاکم بنابرعدم رعايت احکام  قانون بـه ضـرر   ضمن تجديد نظر بر فيصله هاي قطعي م
دولت کسب قطعيت نموده بود لغو  وبرسيد ه گي مجدد قضاياي مذکورهدايات مقتضي 
صادر ولي احاله همچو قضايا به محاکم مربوط به تعطيل گرائيده بود مطرح بحث قـرار  

  . داد 
عالي حاضر و  نخست محترم  خليل الرحمن معاون اداره قضاياي دولت به جلسه شوراي

قرار بران شد تا اداره محترم قضاياي دولت منحيث . درمورد معلومات مفصل ارائه نمود 
مدافع حقو ق عامه به مقصد حراست و جلو گيري از اتالف حقوق عامه عالوه براينکـه  

ا رادرادارات و محاکم  تعقيب نمايد درعين زمان وزارت خانه ها و رياسـت  يهمچو قضا
قل را به صورت مستمر درجريان قرار دهند هرگاه در زمينه مشـکلي از  هاي عمومي مست
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طرف محاکم ايجاد گردد  درکمترين  فرصت موضوع را  به ستره محکمه اخبارنماينـد  
تابا هماهنگي کامل ارگانهاي عدلي و قضايي درجهت مصئونيت حقوق عامـه اقـدامات   

  .يد آمقتضي قانوني بعمل 
  . )ميع محاکم و مراجع مربوط اخبار گردد موضوع طور متحد المال به ج

  ١٣٨٩ر٧ر٢٩مورخ  ٢٥٠١الي  ٢٤٢٨متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  :رياست تفتيش قضايي طــي پيشنهاديه اي مراتب ذيل رااستهدا کرده اند 
برخي قضاياي جزايي ، امنيت عامه ، امنيت داخلي و خارجي ، مدني و تجـارتي کـه   ( 

فرجامي توسط ديوانهاي مقام ستره محکمه تحت بررسي قرار ميگيرد پس ازغور  درمرحله
الزم طي قرارقضايي مستند به احکام قوانين نافذه فيصله  محاکم تحتاني نقـض نمـوده   
تخطي قضات را مدلل بر مال ساخته وبا فرستادن يک نقل قرار قضايي خواستار بررسـي  

منظوراً به مقام سـتره  . ام بوده وبايد عملي گرددتفتيش قضايي ميشوند که جداً قابل احتر
محکمه بررسي تخطي قضات است دراکثر قضايا موضوعات بسيار مهم را محاکم تحتاني 
کوچک جلوه داده  و با تحليل عندي عدالت را خدشه دار ساخته لذا طرف توجه ديوان 

را صادر که بـه  هاي مقام از لحاظ خطاي قضات هم قرارگرفته ودر زمينه هدايت بررسي 
نظر ما درهمين خصوص قطعي است وبايد بال فاصله تحت بررسي طبق مقـرره تفتـيش   

  . قضايي قرارگيرد  تا سبب اصالح گردد 
ي محترم عـالي مقـام سـتره    شورا  ١٣٨٩ر١٢ر٢٨مورخ  ٧٥٢مصوبه اما بر اساس 

ط تحتاني محکمه بررسي تفتيش قضايي الي نهايي شدن  فيصله منقوضه  که به محاکم مربو
ده ها چنين موضوعات که باين رياست مواصـلت   رجعت ميابد معطل قرارداده شده  بناًء

ارنوالي هاي واليات رسـماً  و  ارنوالي ، نموده باوجود اينکه ازمحاکم مربوط ولوي 
انزده روز بعد تعقيب مينماييم جوابي پمکتوبي خواستار گسيل فيصله قطعي شده ايم و هر 

يم و در شرايط و اوضاع کنوني شايد عمداً  کندي حصول فيصله قطعـي  دريافت  نميکن
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مـورخ   ٩٤٧در ضمن تفتيش  عادي مفتشـين قضـايي مـا مصـوبه     . طراحي گردد 
مقام محترم شوراي عالي که موکداً هدايت داده که قضاياي منقوضـه    ١٣٨٩ر١١ر١٣

کم استيناف قرار خصوصاً ازمقام ستره محکمه در اولويت کاري محاکم و ديوانهاي محا
بگيرد  و در ظرف يک ماه فيصله قضايي صورت گيرد  ياددهاني و سوאل شده اما جواب 

ن جديتي که مرام مقام ستره محکمه است رعايت نگرديـده  و  آقانع کننده نگرفته ايم و 
ن عده عناصري گرديده که  هم تخطي نموده اند و هم اسباب تعطيـل  آسبب بي مباالتي 

  . را زمينه ساز هستند  فيصله  نهايي
لهذا به منظور اينکه اوامر مندرج قرارهاي ديوانهاي مربوط مقام ستره محکمه الاجـراء  

ن آنماند و تدابير موثرتري اتخاذ فرمايند ، موضوع را استهدا نموده وخواستار رهنمـوني  
  . )مقام معظم ميباشيم 

تقديم شد ، مقام عالي قـرار   تفصيل فوق طي پيشنهاديه اي به مقا م محترم شوراي عالي
  :در زمينه  چنين هدايت فرمودند   ١٣٨٩ر٧ر١٣مورخ  ٧٣١مصوبه 

شوراي عالي صرف راجع بـه تخلفـات    ١٣٨٧ر١٢ر٢٨مورخ  ٧٥٢تصويب شماره ( 
برجسته شده  در فيصله هاي محاکم ابتدائيه و استيناف ميباشد ، هرگاه درجريان رسـيده  

محکمه استيناف تعديل ، تاييد ويا نقض و به محکمه  گي ديوانهاي ستره محکمه که حکم
تحتاني محول ميگردد و در زمينه تخلف قضات محاکم تحتاني برجسته ميگردد رياسـت  
 تفتيش قضايي قضات متخلف را بالتامل تحت بازپرس قراردهند ، موضوع  بـه جميـع  

  .)الماالً اخبارگردد محاکم متحد
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  فهرست مطالب
   
  احـکام عـمومـی –ول فصل ا 
  حقـوق وامـتیازات –فصل دوم  
  مـعیار های عضویت در کـادرقضائی –فصل سوم  
  تثبیت درجـه کـادری –فصل چهارم  
 احکام تـأدیبی  –فصل پنجم  

  فرقهاحـکام مـت –فصل شـشم  
  احـكام نـهائي –فصل هـفتم  
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  مقرره حقوق وامتیازات کادرقضایی
  ولفصل ا
  عمومیاحکام 

  :ماده اول
قانون تشکیل وصالحیت محاکم  قوه قضائیه )  ٦٦(این مقرره به تأسی از حکم ماده  
ا به منظور تنظیم امور مر بوط به حقوق وا متیازات کا در قضا ئی، وضع گردیده .ا.ج

  .است
  :ماده دوم

ئی فراهم شدن زمینه ارتقاء سطح دانش مسلکی قضات بمنظور هدف  ازایجاد کادرقضا
  .تحقق حاکمیت قانون  وتأمین عدالت قضا ئی می باشد

  :ماده سوم
  :کادر قضاء به درجات ذیل تصنیف میگردد

  قضاوت پـوه  .١
 قضاوتپال         .٢
 قضاوت وאل   .٣
 قضاوت مل     .٤
 قضاوت یار     .٥
 قضاوت مند    .٦
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١٢ 

 

  فصل دوم
  حقوق وامتیازات

  :ماده چهارم
ا، به کادر .ا.قوه قضائیه ج  شخصیکه مطابق احکام قانون تشکیل وصالحیت محاکم

قضاء منسلک و بوظایف قضائی ومسلکی قوه قضا ئیه تعیین شود، ازحقوق وامتیازات 
  .مندرج این مقرره مستفید می گردد

  :ماده پنجم
یر برمعا ش اصلی ، امتیاز مسلکی وساوه این مقرره عالبرای قضات مندرج ماده چهارم .١

ش امتیازی کادر قضائی ، طبق تقنینی مربوط ، معا پیشبینی شده درا سناد حقوق وامتیازات
 :نورم ذیل پرداخته میشود

  .برای قضا وت پوه  ماهوار مبلغ پانزده هزار افغانی –الف 
 .برای قضاوتپال ماهوار مبلغ سیزده هزار وپنجصد افغانی –ب 
 .برای قضا وتوאل ماهوارمبلغ  دوازده هزار افغانی - ج
 .لغ ده هزار وپنجصد افغانیبرای قضاوت مل ماهوارمب - د
 .نییار ما هوار مبلغ  نه هزار افغا برای قضا وت - ه
 .برای قضاوتمند ماهوارمبلغ هفت هزار وپنجصد افغانی - و
تغییر درمقادیر مندرج فقره اول ا ین ماده عنداالیجاب به پیشنها د ستره محکمه .٢

 .ومنظوری رئیس جمهوری اسالمی افغا نستا ن صورت می گیرد
  :ده ششمما
معاش كادر قضائي جزء معاش اصلي بوده هنگام رخصتي، مريضي، خدمتي، انتظار با - ١

 .معاش و حاالتي كه در اسناد تقنيني مربوط تسجيل گرديده است، پرداخته مي شود
معاش كادر قضائي در زمان تقاعد بحيث حق ثابت ومكتسبه توأم با معاش تقاعد قابل - ٢

 .پرداخت مي باشد
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١٣ 

 

  :ماده  هفتم 
اداری  قوه قضائیه ضرورت دربست های مسلکی و اعضای کادر قضائی نظر بههرگاه 

  .ئی می باشندد مستحق امتیازات مکتسب کادر قضامقرر شون
  :ماده هشتم

هرگاه عضو کادر قضائی جهت تحصیل یاستاژ بخارج کشور اعزام گردد ، تابع احکام  
  .مقرره بورسها وتحصیل درخارج می باشد

  
  فصل سوم

  یارهای عضویت در کادر قضائیمع
  :ماده  نهم
 .پذیرفته  می شود) قضاوتمند( قاضي  بااکمال شرایط ذیل به درجه  .١

  .اکمال مؤفقانه دوره دوساله ستاژ قضائي –الف 
  .اخذ راپور اهلیت و حسن سلوك قضائي - ب  

قضاتيكه قبالً كورس ستاژ يك ساله قضاء را سپري نموده اند بعداز يك سال  .٢
  ر ستره محكمه بحيث قضاوتمند پذيرفته ميشودخدمت د

  :ماده دهم
  :ارتقاء می نماید) قضاوتیار(قضاوتمند بااکمال شرایط ذیل به درجه  

  .اکمال مدت سه سال خدمت  –الف 
 .اخذ راپور اهلیت ، سلوك قضائي و رويه نيك - ب   

 .ارزیابی مثبت فیصله ها واجراآت مربوط  –ج
جمه دو مقاله حقوقی مطابق اصول نگارش و تحقيق علمي كه از ده تحریر یاتر -د          

  .صفحه معياري كم نباشد

...مقرره حقوق وامتیازات قضاء 
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  :ماده يازدهم
  :ارتقاء می نماید) قضاوتمل(قضاوتیار بااکمال شرایط ذیل به درجه   

  اکمال مدت سه سال خدمت –الف 
 .اخذ راپور اهلیت، سلوك قضائي و رويه نيك - ب  

 .واجراآت مربوط  ارزیابی مثبت فیصله ها –ج  
تحریر یاترجمه سه مقاله حقوقی مطابق به اصول نگارش وتحقیق علمی كه  - د 

  .هر يك از بيست صفحه معياري كم نباشد
  :ماده  دوازدهم

  :ارتقاء می نماید) قضاوتوאل(قضاوتمل بااکمال شرایط ذیل به درجه 
  .اکمال مدت سه سال خدمت –الف 

 .ائي و رويه نيكاخذ راپور اهلیت، سلوك قض - ب  

 .ارزیابی مثبت فیصله ها واجراآت مربوط  –ج  
تحریر یاترجمه چهار مقاله حقوقی مطابق اصول نگارش وتحقیق  علمی كه  - د 

 .هريك از سي صفحه معياري كمتر نباشد
  :ماده  سيزدهم

  :ارتقاء می نماید) قضاوتپال(قضاوتوאل بااکمال شرایط ذیل به درجه  
  .سه سال خدمتاکمال مدت  –الف 

 .اخذ راپور اهلیت، سلوك قضائي و رويه نيك  - ب  

 .ارزیابی فیصله ها واجراآت مربوط  –ج  
تألیف یاترجمه دو رساله حقوقی طبق اصول نگارش وتحقیق علمی كه از  - د 

  .پنجاه صفحه معياري كمتر نباشد
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  :ماده  چهاردهم
  :رتقاء می نمایدا) قضاوتپوه(قضاوتپال بااکمال شرایط ذیل به درجه 

  .اکمال مدت دو سال خدمت  –الف 
 .اخذ راپور اهلیت، سلوك قضائي و رويه نيك - ب  

 .ارزیابی مثبت فیصله ها واجراآت مربوط  –ج  
تألیف یاترجمه دو رساله حقوقی که هریک ازپنجاه صفحه معیاری کمتر  - د 

مطابق باصول نباشد ویا یک کتاب حقوقیکه ازیکصد صفحه معیاری کمترنباشد، 
  .نگارش وتحقیق  علمی، عال وه از آثار قبلی

  :ماده پانزدهم
مقاله ها و ترجمه های آثار حقوقی که ازجانب قضات بمقصد پذیرش درکادر قضاء ویا 
بمنظور ارتقای درجات کادری تحریر یاترجمه شده باشند بعداز تائيد، در مجلة قضاء قابل 

  . نشر مي باشد
سیون نشر نشده باشند، توسط هیأت تحریرمجله قضاء، کميکه هنوز مقاله ها وترجمه های
م میته ای که عنداالیجاب ازطرف مقاریاست تدقیق ومطالعات ویاک،تثبیت درجه کاری

  .ستره محکمه تعیین می گردد مورد ارزریابی قرار می گیرد
قابل پذیرش  درصورتیکه  کمیته مؤظف  مقاله یا ترجمه مورد نظر را تائید وقابل نشر بداند

  .دانسته می شود
  :ماده شانزدهم

ارزیابی ارتقای درجات کادر قضائی مندرج مواد این مقرره بادرنظرداشت شرایط پیشبینی 
این مقرره  تنظیم  وجهت تصویب به ) ٢٠(شده ازطرف کمسیون معینه  مندرج ماده

  .شورایعالی ستره محکمه ارائه میگردد
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  :ماده هفدهم
ای در جات اعضای کادر قضائی، موجودیت راپور اهلیت کادر قضائی حین ارزیابی ارتق
 .حتمی می باشد

فورمه راپور اهلیت کادر قضائی که ضمیمه این مقرره می باشد درختم هر سال خانه پری 
 .می گردد

  :ماده هجدهم
  :فورمه راپور اهلیت توسط اشخاص ذیل خا نه پری میگردد –الف  
 .رئیس محکمهاعضای محکمه ابتدائیه توسط  - ١
  .اعضای دیوانهای محکمه استیناف توسط رؤسای دیوانها  - ٢
رئیس محکمه ابتدائیه  ورؤسای دیوان های محکمه استیناف  توسط رئیس محکمه  - ٣

 .استیناف
 .رؤسای محاکم استیناف  ومستشاران قضائی توسط رؤسای دیوانهای ستره محکمه   - ٤
 .ورئیس ستره محکمه  رؤسای دیوان ها ی ستره محکمه توسط قاضی القضات  - ٥
 .رؤسای دوایر مرکزی ستره محکمه  توسط آمر عمومی اداری قوه قضائیه - ٦
 .اعضای مسلکی ادارات مرکزی ستره محکمه توسط رؤسای مربوط شان - ٧

این ماده موجود نباشد راپور اهلیت )  الف(هرگاه یکی از مقامات مندرج فقره   –ب 
  .ازطرف   مقام بلند تر خانه پری می گردد

  فصل چهارم
  ئیتثبیت درجه کادر قضا

  :ماده نزدهم 
، بادرنظرداشت قضاتیکه تازمان نفاذ این مقرره  ازحقوق کادر قضائی مستفید نشده اند

آثار علمی مدت خدمت درارگانهای عدلی ،حقوقی وقضائی ،درجه تحصیل ،داشتن 
اری ، قدرت ابتکار،داشتن اوصاف تقواء، صداقت و راستکقی،موقعیت کادری ،وحقو
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اهلیت، لیاقت، شایستگی، کمیت وکیفیت فیصله های صادره و فعالیت های مسلکی  
  .درکادر قضائی  صرف الي درجه قضاوت مند و قضاوتيار، تثبیت درجه می گردند

  :ماده بیستم 
تثبیت و ارتقای درجه کادر قضائی بانظر داشت شرایط مندرج این مقرره توسط کميسیون 

  .ره محکمه صورت می گیردمعینه شورای عالی ست
کمیسیون وظایف خود را تحت  ریاست یکي از اعضاء شورای عالی ستره محکمه ایفا  

  :می نماید و متشکل است از
 .دونفرمستشار ازدیوان های جزائی ومدنی ستره محکمه به تعیین قاضی القضات - ١
 .رئیس عمومی تدقیق ومطالعات- ٢
 .رئیس داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه- ٣
 .آمر سوا نح ریاست منابع بشری بحیث مسؤول اداری کمیسیون- ٤

تثبیت و ارتقای درجه کادر قضائی که ازجانب کميسیون صورت می گیرد بعداز تصویب 
  .شورای عالی ستره محکمه  جهت اخذ منظوری ارائه می گردد

  :ماده بیست و يكم
  :منظوری درجات کادر قضا ئی ازطرف مقامات ذیل صورت می گیرد 

درجات قضاوتوאل ، قضاوتمل، قضاوتیار و قضاوتمند بعداز تصويب شوراي  - ١
  .عالي به منظوري قاضی القضات  و رئیس ستره محکمه 

درجات قضاوتپوه و قضاوتپال بعداز تصويب شوراي عالي ستره محكمه به  - ٢
  . اساس پيشنهاد ستره محكمه به منظوري رئیس جمهور
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  فصل پنجم
  دیبیأتاحکام 

  :ت و دومماده بيس
هرگاه عضو کادر قضائی وظیفه محوله را طور شایسته انجام ندهد وفورم راپور اهلیت وی 
مساعد نباشد، حسب احوאل ارتقاي وي به درجه باالتر از يك سال الي سه سال بعداز 
تصويب شوراي عالي تعليق می گردد و اگر بعد هم راپور اهليت وي مساعد نگرديد 

  .ي گردد انسالك قضايي وي سلب م
  :ماده بيست و سوم

درصورتیکه عضو کادر قضائی در دوره معینه ایکه برای ارتقا به درجه باالتر اختصاص 
دارد بیش از سه بار بنابر تخلفات قضائی تأدیب گردد، مستحق ارتقاء نبوده  موضوع  به 

  .سال بعدی موکول می گردد
  :ماده بيست و چهارم

فات وظیفوی به محاکمه سوق گردد، ارتقاي  وی الی هرگاه عضو کادر قضائی بنابر تخل
  .معلوم شدن نتیجه محاکمه تعلیق می گردد

  :ماده بيست و پنجم 
هرگاه عضو کادر قضائی به طرد از وظيفه قضاء محكوم گردد از امتيازات مادي كادر 

  . قضايي نيز محروم مي گردد
  فصل ششم
 احكام متفرقه

  :ماده بيست و ششم
نفاذ اين مقرره يك سال و يا بيشتر از آن بعداز فراغت از كورس يكساله  قضاتيكه قبل از

ستاژ قضائي  اجراي وظيفه نموده باشند و آمر مستقيم نيز در مورد شايستگي كار، 

ACKU
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صداقت، تقوا و اجراآت  رويه و سلوك قضائي شان نظر مساعد داشته باشد به درجه 
  ..قضائي قضاوتمند تثبيت مي گردند

  فصل هفتم
 حکام نهائیا

  :ماده بيست وهفتم
ستره محکمه بمنظور تطبیق احکام مندرج این مقرره تدابیر الزم اتخاذ وکورس های 

  .آموزش داخل خدمت را وقتاً فوقتاً تدویر می نماید
  :ماده بيست و هشتم
ماده و هفت فصل با جد اول منضمه آن بعداز تصویب شورای ) ٢٨(این مقرره بداخل 
  .نافذ و در مجله قضاء نشرگردد  عالی ستره محکمه
شورای   ١٣٧٤مصوب سال ) مقرره حقوق و امتیازات  کادر قضائی( با انفاذ این مقرره 

  .عالی ستره محکمه، با ضمایم و تعدیالت آن ملغی شناخته میشود

...مقرره حقوق وامتیازات قضاء 
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  جمهوري اسالمي افغانستان
  ستره محكمه

  فورمه راپور اهليت و سلوك قضائي اعضاي كادر قضائي

  

شماره
  

  ٢  ٣  ٤  ٥  مالحظات  ارزيابي  معيار
       وظيفه شناسي ١
       حاكميت بر نفس  ٢
       شهرت نيك در محل وظيفه ٣
       استفاده از مسايل قانون قضائي و استناد باحكام فقهي  ٤
       معيار صحت و سرعت عمل در قضاياي وارده ٥
       كيفيت و كميت كار ٦
       لياقت براي تربيه و انكشاف دانش كارمندان تحت اثر ٧
       معلومات در باره نظام قضائي كشور ٨
       سلوك قضائي و برخورد با مراجعين ٩

  

تاريخ شمول   رتبه و بست  وظيفه  ولد  ماس
  به كادر قضاء

درجه كادري 
  درجه تحصيل  موجود

 
             

رشته 
  تحصيل

تاريخ فراغت از 
  كورس ستاژ

سال هاي 
خدمت درجه 

  فعلي

تعداد مقاله ها 
  و ترجمه ها

تعداد كتاب هاي 
  تاليف ياترجمه شده

تعداد فيصله ها و 
  اجراآت تائيد شده

 
           

 
  :ر مورد ارتقاءنظر آمر د

 
  :اسم وظيفه آمر راپور دهنده
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  دافغانستان اسالمی جمهوریت

  ستره محکمه
 کارت خلص سوانح قضات ومامورین ستره محکمه

  

  بااحترام.قرار شرح فوق خلص سوانح ترتیب وتقدیم است 
رئیس منابع بشری ستره محکمه

 شهرت

 

منا  نا م پدر   
 سکونت  تاریخ تولد 
کرهتذ  رتبه موجوده 

 
تحصیل ، محل

  ورشته
تاریخ شمول
 بوظیفه

 درجه کادری  وظیفه فعلی 
 مأموریت هاوترفیعا ت قبلی

 شماره وظایف شماره ترفیعات

 ١  ١
 ٢  ٢
 ٣  ٣
 ٤  ٤
 ٥  ٥
 ٦  ٦ 
 ٧  ٧
 ٨  ٨
 ٩  ٩

:مجازات
:مکافات  

:تألیف یاترجمه  

:کورس های آموزش داخل خدمت  
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  »ژوبل«محمد عثمان:پـژوهش ونگارش 

  
  جبران خساره 

  ناشي ازمسؤوليت مدني
  

 
آن موضوع خاتمه  جبران خساره ازآثار ونتایج  مسؤولیت مدنی  بحساب می آید وباتطبیق

  .می یابد
هرگاه به اثر خطاء ویاتقصیر ضرری به غیر عاید «قانون مدنی) ٧٧٦(بموجب حکم ماده

  .»گردد، مرتکب به جبران خساره مکلف می باشد
درنتیجه قصور شخص به )  تیوری تقصیر(درماده فوق ضرریست که طبق ) تقصیر(منظوراز

قابل جبران است ومقصد ) فعل به فاعل  انتساب(دیگری  عاید می گرددوبموجب قاعده 
قاعده ( وطــبق ) تیوری خطر(درمتن ماده ضرری می باشدکه به اساس ) خطاء(از 

  .قابل جبران دانسته میشود) مسؤولیت متبوع  ازعمل تابع( وقاعده) تسبیب
اضرار قابل جبران ،  میزان جبران خساره واشکال :  درین بخش موضوع طی سه مبحث 

  .اره مورد بحث قرار می گیردجبران خس
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  :مبحث اول
  :اضـرار قابـل جـبران

برای اینکه ضرر قابل جبران باشد الزم است تابه اساس شرایط معین بمیان آید مثالً ضرر  
بایدمسلم باشد، جبران نشده باشد، قابل پیش بینی نباشد و ناشی از اقدام و غفلت متضرر 

  :ت شرایط جبران ضرر قرارذیل اس. نباشد
  :ضرر باید مسلم باشد –الف 

. »ازجهت تخلف تعهد بامتعهد له واردشود« ضرر مسلم به ضرری اطالق می گرددکه 
. تاجری چنین فرمایش دادکه امتعه معین به قیمت معین برای اوتهیه شود:  بطور مثال

معین متعهد این امتعه راتهیه نکرد وتاجر آن رابه قیمت بیشتر خرید تفاوت قیمت بین نرخ 
  ) ١.(ونرخ خریداری شده ضرر مسلم است

 :ضرر باید مستقیم  باشد –ب 
بین آن وفعل منشاء ضــرر ، رابطه علیت وجود داردوقاضی « ضررمستقیم آنست که 

  )٢.( »حکم به جبــران آن می دهد
حادثهء دیگری وجود بین فعل مضر وضرر،« رر این است کهمقصد از مستقیم بودن ض

  )٣.( ائیکه بتوان گفت ضرردرنظر عرف ازهمان فعل ناشی شده استنداشته باشد تاج
ضرریست که به واسطه رابطه استوارسببیت «به تعریف دیگر ضرر مستقیم عبارت از

این نوع ضرر درمقابل ضرر غیرمستقیم قرار می گیرد ودر آن شخص زیا . حاصل میشود
وباید به عنوان مسؤول جبران  ن رسان مستقیماً سبب زیان وارده به  متضرر واقع می شود

  .کامل ضررشناخته شود
                                                      

  ).٣٣٢٧(، اصطالح شماره ٤١٦ترمینولوژی حقوق ،  ص  - ١
  ).٣٣٢٦(ه  اصطالح شماره همان منبع ، همان صفح  - ٢
  ). ٢٨٦( کاتوزیان ، مسؤولیت مدنی ، اثر قبل الذکر ، ص- ٣
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تعبیر میشود وعبارت ) dommage direct(درحقوق فرانسه ازین اصطالح به 
ازضرریست که درمقام قضاوت ، قاضی باید به دلیل وجود رابطه محکم سببیت 

  ) ٤(- محکوم نماید» تنهاشخص زیان رسان ، را به جبران خساره وارده 
محکمه جبران خساره را به تناسب « قانون مدنی افغانستان) ٧٧٩( بموجب حکم ماده

ضرر عایده  تعیین می نماید ، مشروط براینکه ضرر مذکور مستقیماً ازفعل مضر نشأت 
  .»کرده باشد

بافاصله « درمقابل ضررمستقیم قراردارد و عبارت ازضرری است که : ضرر غیرمستقیم 
جبران  اضی نمیتواندوی رامسؤول مستقیمدورمیان ضرررسان و متضررحاصل شده وق

  .خسارت بداند
  ) ٥.(» تعبیرمیشود) dommage indirect( درحقوق فرانسه ازین اصطالح به

)  Pothier(برای توضیح اضرار مستقیم وتشخیص موردغیرمستقیم آن مثال ذیل از
اگرکسی گاو « :درین مثال گفته شده است که . حقوق دان فرانسوی نقل شده است 

بیماری رابه فارم تولیدشیرولبنیات بفروشدودراثرسرایت بیماری،سایرگاوهای خریدار نیز 
تلف شود و در نتیجه اونتواندبه تعهدخوددر باره رساندن شیر به کارخانه هاعمل 
کندومزرعه خودراشخم زند و ازین راه خسارتی متحمل شود، همه این ضرر هارانمیتوان 

ای فروشنده بوده ت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطعل. ازفروشنده گاومریض خواست
ن رابطه علیت بین مریض شدن سایر گاوهارا نیز پنهان کردن این بیماری است ونیز می توا

د فارم تولید شیر دربرابردیگری شمرد ولی نسبت به شخم نزدن زمین وانجام نشدن تعه
 )٦( » مؤثر بوده است ، غفلت خریـدار وچگونگی قرارداد هانــیز) وسرایت بیماری(

  
                                                      

  ).١٢٦٨(جلد اول ، ص : دانشنامه حقوق خصوصی  -٤
  ).١٢٦٨(دانشنامه حقوق خصوصی ، ج اول ، ص  - ٥
 ).٢٨٧(، ص )قوا عد عمومی( حقوق مدنی ، جلد اول :  کاتوزیان - ٦
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  :ضرر بایدجبران نشده باشد - ج
بموجب تحقیق حقوق دانان هرگاه ضرری که به متضررواردشده است به شکلی از 

  .اشکال جبران گردد، ضرر ازبین می رودودوباره نمیتوان آن رامطالبه کرد
به همین اساس هرگاه مسؤول ضرر چند نفر باشند ومسؤول جبران خساره بیش ازیک 

ء آن ها باالتفاق ضرر راجبران کند ، ضررازمیان طور تضامن باشند ، درصورتیکه همهنفر ب
می رود ونیزدرصورتیکه یکی از آن ها جــبران خسارت رابپردازد ، عهــده دیگران 

  ). ٧.(نیز ساقط می شود
  :ضرر باید قابل پیش بینی باشد -د

)  ناقص قرارداد(ه عهد شکن درمسؤولیتهای تعاقدی این قاعده پذیرفته شده است ک
مسؤول خساراتی می باشدکه برای اوقابل پیش بینی باشد ویاحد اقل از نظر عرف قابل 

زیان نامتعارف ودور از انتظار ،نمیتوان ازکسی که در اجرای تعهد «و در . پیشبینی باشد
بینی که زیان های دور ازانتظار وپیش : به بیان دیگر.  خود غفلت کرده است مطالبه نمود

)  تعاقدی(به اسباب نامتعارف وویژه دعوی بستگی دارد، درقلمرو مسؤولیت قراردادی 
  .قرار ندارد

بخصوص در مورد زیان های آینده ، مانند نیز،)اقدی غیرتع(های قهری درمسؤولیت 
ازدست دادن امکان بخت ، دستیابی به منفعت یادفع ضرر وخسارت ناشی ازصدمه های 

ه ظاهر میشود، پیش بینی ضرر نقش اساسی داردومعیار اضرار، وقوع آن بدنی که در آیند
ارزیابی خسارت درنظر  است وخسارت های نامتعارف ودور ازانتظار رانبایددر محاسبه

منجز باشدوبیشتر فقهای کرام معتقد اند که ضرر های « زیرا ضرر باید)  ٨.(»گرفت 
  ). ٩.(»موهوم رانمی توان مبنای احکام قرارداد

                                                      
  ).٢٩١(همان منبع ، ص  - ٧
  ).٢٩٩(و) ٢٩٨(همان منبع ، ص   - ٨
  ).١٢٦٦(جلد اول ، ص : دانشنامه حقوق خصوصی  - ٩
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  :ضرر بایدناشی از اقدام وغفلت متضرر نباشد -هـ 
هرگاه انسانی بدون رعایت احتیاط الزم به سبب استعمال حق خویش ویابه سبیل تجاوز 
ضرری رامتوجه غیر بگرداند ، به اساس احکام شریعت وقانون مکلف به جبران آن می 

ه اقدام متضرر بمیان یکی اینکه ضرردرنتیج: این اصل دارای دواستثناء می باشد.  باشد
  .آید ودیگر آنکه ضرر باثر غفلت متضرر متحقق شده باشد
هرجاکه شخص به ضرر خود «  : درمورد این استثناآت ، محققین چنین بیان داشته اند

اقدام کند،  نباید انتظارجبران خسارت ازدیگران داشته باشد، هرچند که کار اوتمام سبب 
مالک ، موتر خودرا در اختیار  راننده بدون جواز قانونی  اگر:  برای مثال. رافراهم نکند

رانندگی بگذارد ویاکسی دخل وخرج مؤ سسه  ای رابه سفیهی بسپارد یاحمل اجناس 
شکستنی رابرعهده نابینائی نهد، خسارتی که ازین اقدام خطرناک ببار می آید، درحکم 

ء و دخالت متضررانجام ودرصورتیکه حادثه بدون رضا»  خود کرده است وبه هدر رفته
شده ولی متضرردرحالیکه توان احتراز ازان راداشته مگر ازا ن غفلت بعمل آورده است ، 

حادثه دارای دوسبب می باشدومنطق حکم می کندکه ضرر به هردوسبب « درینصورت 
وغفلت درجلوگیری  » نسبت داده شودومتضرراز مطالبه تمام خسارت  محروم نگردد

اگر متضرر به هنگام تصادم کمربند « : بطور مثال . همین حکم است ازورود ضرر تابع
ایمنی خودرانبسته باشد، این خطاء اوراکه در جلوگیری از ورود ضرر دخالت داردباید 

  ).١٠( -»در تعیین میزان خسارت بحساب آورد
هرگاه «: چنین حکم نموده است)  ٧٨٢(قانون مدنی افغانستان درینمورد طی ماده 

بت خطاء در ایجادویاتزئید ضررعایده اشتراک داشته باشد، محکمه میتواند متضررنس
  .»مقدار جبران خساره راتقلیل داده یااصالً به آن حکم ننماید

  :قانون مدنی حکم ذیل مسجل می باشد)  ٧٨٣(همچنان درماده 
                                                      

  ).٣١٢(و) ٣١١(مسؤولیت مدنی ، اثر قبل الذکر ، صفحات –کاتوزیان - ١٠
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هرگاه شخص ثابت نمایدکه ضررعایده ناشی ازسبب خارجی بدون مداخله وی یااز « 
غیرمترقبه یاناشی ازاسباب مجبره بوده ویابه سبب خطای شخص متضرر یاازغیر حادثه 

نشأت کرده است به ضمان مکلف نمی گردد ، مگراینکه قانون یاموا فقه طرفین به خالف 
  )١١.(»آن حکم نماید
  :مبحث دوم

  میزان جبران خساره
تعیین نشده ) رعامل ومتضر( هرگاه اندازه جبران خساره در قانون و یابموافقه طرفین 

  .باشد، اندازه آن ازجانب محکمه ذیصالح تعیین میگردد
محکمه جبران خساره رابه « قانون مدنی افغانستان به عبارت ) ٧٧٩(این مطلب درماده

تناسب ضررعایده تعیین می نماید، مشروط براینکه ضرر مذکورمستقیماً ازفعل مضرنشأت 
  .،  مسجل شده است »کرده باشد

ه امکان تعیین دقیق مقدارجبران خساره نزد محکمه میسر نباشد، محکمه ودر صورتیک 
میتواندمطابق حکم فقره دوم ماده فوق حق تجدید نظر را درموردتعیین مقدار جبران 

  . خساره، درخالل مدت معقول برای متضرر حفظ نماید
ح قانون مدنی تصری) ٧٨١(وطوریکه درماده ) ٧٧٩(بادرنظرداشت احکام مندرج ماده

شده است،طریقه جبران خساره بارعایت احوאل ازطرف محکمه تعیین می گردد، جبران 
خساره بصورت اقساط باعواید مرتب پرداخته شده  می تواند، که دراینصورت مکلف 

  .ساختن مدیون بدادن تأمینات جواز دارد
  :درتعیین مقدارجبران خساره قواعدذیل قابل رعایت میباشد

به اساس این قاعده طوریکه درشرح ماده : رورت تعیین میشودضرورت به قدرض –اول 
مجلة االحکام  آمده است،هرگاه شخصی درمنزل )  ١٢٠٢(ودرمتن ماده )  ٢٢(

                                                      
  ).٧٨٣و. ٧٨٢(، مواد ١٣٥٣منتشره سال ) ٣٥٣(شماره : ، رسمی جریده ، کابل » قانون مدنی« وزارت عدلیه ،  - ١١
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خودکلکین بازکرد که ازآن مقر زنان همسایه را دیده میتوانست،دیوارش منهدم نشود 
های همسایه وهم کلکین اوبسته نشود،بلکه همین قدراز کلکین اوبسته شودکه زن 

)  ٧٨٤(ماده) ٢(وبموجب حکم فقره . خودرادیده نتواندوضرر راازان هامرفوع سازد
شخصیکه  درحالت دفاع مشروع ازنفس یامال خودویانفس یامال «قانون مدنی افغانستان

مشروط براینکه دردفاع . شخص دیگری مرتکب ضررگردد، مسؤول پنداشته نمی شود
  )١٢.(»عادالنه محکوم میگرددرغیرآن به جبران خساره د.ازقدرضرورت تجاوزنکرده باشد

این موضوع ازجمله قواعد فقهی است که :  دفع ضرر شدید باایراد ضرر خفیف  - دوم 
اگرمرغی «: وبه مثال ذیل توضیح شده است  مجلة االحکام مسجل گردیده) ٢٧(در ماده 

مرواریدازقیمت مرغ رحالیکه قیمت د. مرواریدی راکه ازصاحب آن نبودبحلق خودفروبرد
بیشتر است، بایست صاحب مروارید قیمت مرغ رابصاحبش بپردازد،درینصورت مرغ 

  ) ١٣.(» باوتعلق می گیرد ومی تواندمرغ رابکشد ومروارید رادوباره بدست آورد
: قانون مدنی افغانستان به عبارت ذیل توضیح شده است) ٧٨٥(مثال دیگر آن درماده

شخصیکه جهت حمایت نفس . یف دفع می گرددضرر شدیدبا ایراد ضرر خف«
خودبیشتراز ضرری که به اورسیده ، ضرر میرساند،به جبران خساره ایکه محکمه 

  .»آنراعادالنه پندارد، محکوم می گردد
این موضوع از قواعدفقه وقانون بشمارمی : تحمل ضرر خاص برای دفع ضرر عام -سوم

یان نموده است هدف کلی فقه وقانون درین آید،طوریکه أتاسی  شارح مجلة االحکام نیزب
مورد آنست تادین ،دارائی ، آبرو،نسب وحیات مردم حفظ گردد، هرچیزیکه به عکس این 
مطلب قرارگیرد،عبارت از ضرر بوده وازاله آن به قدرامکان واجب است واگرازاله نشد، 

  .باید ضررخاص رابه مقصددفع ضرر عام تحمل کرد
                                                      

  ).٧٨٤(وشرح آن  و قانون مدنی افغانستان ،ماده ) ٢٢(ماده ) ٣٠(شرح مجلةاالحکام ،ص سلیم باز،  - ١٢
  ).٢٧(، شرح ماده ) ٧٧(شر ح قواعد کلیه وضوابط  عمومیه مجلة االحکام العدلیه ،ص  - ١٣
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اگرکسی حویلی شخصی رابدون اجازه : مجلة االحکام) ٩١٩(بموجب حکم ماده 
صاحبش ویران کرد، باین دلیل که درمحله حریقی رخ داده وازین خانه میتوان آتش 
راخاموش کردوچنین هم شد،درصورتیکه ویران کار این مأموریت رابه اساس هدایت 

ص شخص ذیصالح انجام داد،بروی تاوان الزم نمی گردد، ولی اگربدون اجازه شخ
  .ذیصالح این کارراانجام داد باید تاوانش رابپردازد

چنین حکم نمـوده )٧٨٦(قانون مدنی افغانستان به ارتباط این قاعده درضمن ماده 
  ) ١٤(» ضرر خاص جهت دفع ضررعام تحمل می شود« :است

قانون مدنی رساندن ضرر ومقابله )  ٧٨٨(بموجب ماده: قاعده الضرر والضرار –چهارم 
  .جواز ندارد، همچنان ضرر بمثل آن رفع نمی گردد ضرر باضرر

: مجلةاالحکام ومبتنی برحدیث نبوی می باشدکه فرموده است) ١٩(منبع  این قاعده ماده 
  .یعنی دراسالم رساندن ضررومقابله ضررجواز ندارد. الضرروالضرار فی االسالم 

ه این ضرر اولیه مقصداز قاعده این است که هیچکس به برادر خویش ضررنمیرساند خوا
مثالً  به هیچ کس جایز نیست که دیوار احاطه دیگری .  باشد ویادر پاسخ باضرروارده

رامنهدم سازد، واگراین کار رانمود ودیواردیگری رامنهدم ساخت ،برای متضرر الزم 
نیست که درمقابل  این عمل بانهدام دیوار عامل اقدام کند، بلکه باید بمحکمه مراجعه 

  ) ١٥.(رابه ضمان قیمت دیوارویران شده محکوم سازدکند  تااو
جبران خساره شامل : قانون مدنی)  ٧٧٨(بموجب حکم ماده:  جبران ضررمعنوی - پنجم

سنجش ضرر معنوی نیز میباشد، واگربه سبب وفات شخصی که موردتعدی واقع گردیده، 
ب تادرجه ضرر معنوی به زوج واقارب وی عاید گردد،محکمه میتواندبرای زوج واقار

  .دوم به جبران خساره حکم نماید
                                                      

 ، شرح قواعدکلیه وضوابط عمومیه)٩١٩(ماده ) ١٧٠(مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلةاالحکام ،جلددوم،ص  - ١٤
  ).٧٨٦(و قانون مدنی افغانستان، ماده ) ٢٦(ماده) ٧٤(مجلةاالحکام ص 

  ).١٩(، شرح ماده ) ٢٩(سلیم باز،شرح مجلةاالحکام ، ص  - ١٥
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جبران  خساره ناشی ازضرر معنوی ، به غیر انتقال نمی کند،مگراینکه مقدار آن باساس 
  .موافقه طرفین،حکم قطعی محکمه تعیین شده باشد

قانون مدنی ) ٧٨٧(ماده ) ١(همانگونه که درفقره:قاعده انتساب فعل به فاعل  - ششم
مگراینکه فاعل . به فاعل آن نسبت داده می شودنه نه به آمر مسجل گردیده است، فعل

  .درتصرفات فعلی تنها اکراه تام ،مجبوریت معتبرپنداشته می شود. مجبور گردیده باشد
قانون مدنی تصریح شده است عبارت است از )  ٥٥٤) .(٥٥٣(اکراه تام طوریکه درمواد

  .ه و اختیاررافاسد میگرداندتهدیدبه خطرفاحش جسمی یامالی که رضاء راازبین برد
قانون ) ٧٨٧(ماده) ٢(به موجب  حکم فقره : قاعده مسؤولیت متبوع ازعمل تابع - هفتم

مدنی، مؤظف عام از فعلی که غیر رامتضرر ساخته وقتی غیر مسؤول پنداشته  می شودکه 
. آنرا به اساس امر آمری که اطاعت امر وی واجب بوده ویابوجوب آن اعتبارداشته باشد

همچنان اعتقاد خودرا درمورد مشروعیت فعل مذکورمستند به اسباب معقول ورعایت 
  .احتیاط مقتضی دران ثابت نمایئد

 :مبحث سوم

  :اشکال جبران خساره
  :جبران خساره بیکی ازاشکال ذیل صورت می گیرد

  :جبران بعین وجبران به معا دل –اول 
این روش هم در اضرار .  ان شودآنست که ضرروارده  به مثلش جبر: جبران به عین 

  .مادی وهم در اضرار معنوی  درهردوامکان پذیر است
  :مثالها 
  .در اضرار مادی ، سار ق عین اموאل رادوباره به مالکش مسترد مینماید –الف 
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در اضرارمعنوی ، هرگاه حیثیت ووقار یک شخص در اثر افتراء ، توهین ودشنا م  –ب 
محاکمه شخص عامل ضرر بطورعلنی صورت می گیرد، باین  وامثال آن صدمه دیده باشد،

  .ترتیب حیثیت ووقار ازدست رفته متضرر دوباره اعاده میشود
به جبرانی تلقی می گرددکه ضرروارده به مثلش جبران نگردیده :  جبران به معادل        

  .بلکه به معادلش جبران شود
عین ناممکن باشد، امادر برخی  جبران به معادل ،زمانی صورت می گیردکه جبران به

موارد باوجود اینکه جبران به عین امکان پذیر باشد، به اساس موافقه طرفین جبران ضرر به 
  .معا دل آن صورت می پذیرد

  .جبران به معا دل هم در اضرار مادی و هم در اضرار معنوی درهردو امکان پذیر است
  :مثالها 
فیکی رانندهء مسؤول ، عوض ترمیم موتر  یک در حادثه ترا:  در اضرار مادی –الف 

  .مقدار پول را به راننده متضرر طور غرامت وجبرا ن خساره تأدیه می نماید
شخصی که در اثر ضرب وجرح دستش معیوب می گردد چون : در اضرارمعنوی  –ب 

، بنابران جبران به معا دل صورت می ه عین  شکل امکان پذیر  نمی باشدجبران ضرر ب
  .و ازجانب عامل ضرر یک مقدار پول به شخص معیوب پرداخته میشود گیرد

می وی که مثال نمونوی آن ارائه شد،صورت اضرارمعندروا قع اکثر جبران بمعادل در
  .گیرد
  :جبران کلی وجبرا ن نسبی -دوم

عبارت ازجبرانی است که به اساس آ ن ضرر وارده بطور کامل توسط شخص :جبران کلی
  .ودمسؤول  جبران ش

درجبران کلی ،اندازه تقصیر مسؤول ضررواینکه تقصیر وی قصدی بوده یاغیر قصدی ،  
  .ونیز وضع  اقتصادی  عامل ضرر ومتضرر مدنظر گر فته نمیشود
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  .قانون مدنی فرا نسه ونیز قانون مدنی افغانستان  باروش فوق موافقت  دارد
  :ل راپیش بینی نموده استدرین مورد حکم ذی)  ٧٧٩(قانون مدنی افغانستان درماده 

مشروط براینکه . محکمه جبران خساره رابه تناسب ضــرر عایده تعیین مینماید«    
  .»ضرر مذکور مستقیماً  ازفعل مضر نشأت کرده باشد

به جبرانی اطالق می گرددکه برای تعیین اندازه آن از یک طرف چگونکی  :جبران نسبی
وضع اقتصادی شخص مسؤول  ومتضرر  تقصیر شخص مسؤول وازطرف دیگر چگونگی

درنظر گرفته میشود وبا درنظرداشت  این مالحظات امکان دارد جبران مساوی ضرر وا 
  .رده یاکمتر ازان صورت گیرد
هرگاه « :بارتباط این موضوع چنین مقررداشته است) ٧٨٢(قانون مدنی افغانستان درماده

اشتراک داشته باشد، محکمه  متضرر نسبت خطای خود درایجاد ویاتزئید ضررعایده
و بارعایت ماده . »میتواند مقدار جبران خساره راتقلیل داده یااصالً به آن حکم ننماید

هرگاه شخصی ثابت نماید که ضرر عایده  ناشی ازسبب خارجی « قانون مدنی ) ٧٨٣(
ای بدون مداخله وی یااز حادثه غیر مترقبه یا ناشی از اسباب مجبره بوده ویابه سبب خط

شخص متضرر یا ازغیر نشأت کرده است، بضمان مکلف نمی گردد مگراینکه قانون 
  .»یاموافقه طرفین بخالف آن حکم نماید

  ) ١٦.(قانون مدنی برخی کشورهاما نند سویس این طرزالعمل راپذیر فته اند 
  :مآخذ، منابع ومنقول عنه 

وق خصوصی ، دا نشنامه حق. انصاری ، مسعود و طاهری ، دوکتور محمد علی .١
 .ش  ١٣٨٤انتشارات محراب فکر ، چاپ مهارت ، : جلددوم ، تهران

                                                      
  .وحقوق وجایب ، اثرقبل الذکر، قسمت جبران خساره)    ٧٧٩(  قانون مدنی افغانستان ، مواد - ١٦
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ترجمه شرح قواعد کلیه وضـوابط . توخـی الهـروی، محمد عبدالعلی شـاه.٢
انتشارات  ستره .عمومیه مجلةاالحکام، تألیف  عالمه مدقق محمدطاهراألتاسی السوری

 .ش ١٣٤٩مطبعه دولتی ،: محکمه  ، کابل
انتشارات مطبعه پوهنتون کابل ، : ،کابل» حقوق وجایب« .ورحفیظ اهللا دانش ، دوکت.٣
 .ش  ١٣٦٥، ) طبع گستتنری(
 .ع ١٩٢٣بیروت ، مطبعه االدبیه ،. شرح مجلة االحکام .  رستم باز لبنانی، سلیم.٤
مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلة االحکام العدلیه، انتشارات . ژوبل ، محمد عثمان.٥

 .ش ١٣٨١طبع اول ،مطبعه بهیر،  :ستره محکمه ، کابل

قواعد عمومی  –مسؤولیت مدنی ، جلداول . کاتوزیان ، دوکتور محمدناصر .٦
 .ش ١٣٨٧انتشارات دانشگاه تهران  ، چاپ هشتم ، 

انتشارات گنج : تهران . ترمینولوژی حقوق . لنگرودی ، دوکتر محمدجعفر جعفری .٧
 .ش ١٣٨١دانش ، چاپ احمدی ،طبع دوازدهم ، 

مطبعه ) ٣٥٣(شماره : رسمی جریده ، کابل »  قانون مدنی « ت عدلیه وزار.٨
 .ش ١٣٥٣دولتی،
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  هژبا)حسامي( گل حضرت پالدقضاوت 
  

  
  يمباد حقوقود  دجزا    

  :کی پری لوم                     
  هنژندیپ دحقوقو دجزا                             

ی د له.شو اشنا سره)حقوقو له جزا( د هتو هلن پهی چ و یهوی د پهکی کی پر غهد په
  . سویونی الندی نیتری نانی اصل اودهغه مفهوم دحقوقو دجزای لوم به بلهک
ی حقـوق ( د بـه ی دری دهغ واوی کمعرف ول لن په) محتوا( هپانمنی انی دد ایب

په لن ول ) محتوا(ی منپانه ي انغبيا به دد. روموموی پهی برخی وید) علومویی جنا
  .د یوی برخی په یرومومو) جنایی علومو ( معرفی کو او دهغی دری  به د

  :  نایوۍ لوم                              
  مفهوم دحقوقو دجزا          

ی دعمـوم  حقـوق  دجزای شوچ پوهی لوم دیبا پاره له ژندلویپ د دمفهوم دحقوقو دجزا
یکـی  ا تـرمن  فـرد  او دولت د ول ولیزه په حقوقی عموم.  ده هان وهی حقوقو
ی مـال  ، حقـوق ی ادار ارحقوق،ک د،  حقوقی اساس هکلی انی لیب الیب اوی مویتنظ

) دولـت  (ولوانود اشتراک اوون وجه د  غودد. ی رانغا حقوق دجزا او حقوق
و جوت ، د خلکواساسی اعد اپه عمومی حقوقو کی دحکومت قو. دعنصر مداخله  ده
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،د فردی اوولنیزوحقوقو رنوالی او دتضمین ول او یوله بل سره دهغوی نسبت حقوق
دعمومی حقوقو په واندی خصوصی حقوق . اود ولنی داداری الری چاری یل کیی 

لکه دافرادو  ،غاه لری  رچی په عمده توه په خپله د افرادو ترمن د ایکو تنظیم پ ،دی
  .صیه احوאل او دهغوی ترمن سوداریزی او مالی ایکی شخ

هغه ارزتونه چی د هغوی ترپوالندی کول ولنه ژوبلوی او په طبیعـی ول د خلکـو   
، باید خوندی اووساتل شی کـه   داکثریت پخپله راپورته شوی کرکه په ان پسی لری

دخوندی تـا  . وی  ارزتونوترپوالندی کول د ولنی شتون او عمومی نظم و غودد
  .به دا دنده خلکو د دولت په غاه اچولی ده 

ی وجیبی د سرته رسولو په تر کی ، لومی کـارچی کـوی داساسـی    غد دولت د د 
له بنسـیز  ) ارزتونو(پیژندنه او دولنی په من کی دنوموو نورمونو ) ارزتونو(نورمونو

درجه بنـدی ده  داسـی چـی     ی نورمونو ترمنغورپسی پاود د. دری خه ا دی
دمجازاتو یره لت غوتونکی او محدوده وسله دهغه لی د نورمونو دترپـوالندی  

ی چی دهغوی په اکوم نور خصوصی یا اداری میکانیزمونه  هکولو له پاره ذخیره ک هی
په عنوان دجزا حقوقوتـه الس  ) وروستی حربی (ی پاوکی دی چی دغپه د. نه وی  بسیا
دنوموونور مونود ترپوالندی کولو په واندی .وددی له پاره چی وکوالی شی ا١٧اچوی

دولنی له خوا غبرون رند کی ، دجزایی قوانینوپه چوکا کی ، لومی د نورمونو 
د ولنی داساسی نورمونو دترپوالندی کولو  .د ترپو الندی کولو بیالبیلی بڼی تعریفوی

ی معنـا کـی دحقوقـو پـه     غهغه وصف چی په د: نومیی  )جرم( هره یوه بیال بیله بڼه 
غبرـون   دولت دجرمونو له تعریف وروسته خپل رسـمی . لری ه نوروانوکی شتون ن

) اوپه ینو مواردوکی امنیتـی تدبیرونـه   ) ( جزا(غبرون  غهد. دهغوی پرواندی اکی 
                                                      

١٧ - خه د افغانستان دجزا د قانون یی له دی لیدتوه پـه مـدنی   . ینی مادی ترنیوکی الندی په نظرراد ساری په تو
حقوقو کی دخساری دجبران د میکا نیزم له شتون سره سره هی اتیا نه شته چی د بل ملکیت حیوان وژل یاغیرعمدی پـی  

 )پنه سوه نهمه ماده ( کول دجزا په حقوقو کی جرم وڼل شی 
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اری ول دحقوقو یره پیاوی او په عین حال کی خطرناکه وسله چی په انحص ،نومیی 
  .په دی انه کی شتون لری

په ارتکاب تورن شی ، دولت یی محاکمه کـوی  ) جرم(په دی ترتیب که کوم وک د یو
دا طریقه په انحصاری توه دجزا په حقوقو . رسیی ) جزا(په  ،وپیژندل شو) مجرم(اوکه 

  .کی پییی 
. د نظراختالف شته،دی) ی زڼ( کومه برخه مرکزی هسته ی طریقی غپه دی هکله چی د د 

. بولی او په هغی ینارکوی) جرم( ی انی اصلی اننهغیو ل شمیر حقوقپوهان د د
، ددی پـر وانـدی  . ق وی حقـو ) جرمی ( ی انی عنوان باید غظره ددله ن هغوید 

ترپام الندی اوکی بولی ) جزا(ی انی بیلوونکی اننه په غنورهم شته چی د دیوشمیر
ان ١٨.ه  دجزا حقوق نومولی ده  

انه جرمی حقـوق  دغه که  -کی  له دی اختالف خه تیرشو) نومونه ( که په تسمیی 
ی انی منپانه یوخیل او دکوچنیو انودرلودونکی غد د –ونوموو یا جزایی حقوق 

  .ده چی په راتلونکی کی په لن یزورسره اشنا کیو
  : مه وینایدو                  

  د یوی انی په یر) جنایی علومو ( د جزا حقوق د        
  :ویشل کیی  اصلی برخو  ومی حقوق پخپله په دودجزا حقوق یاجر

د مـاهوی جـزا حقـوق دجـرم     . جزا حقوق او دشکلی جزا حقوق ) متنی ( دماهوی 
لـو   وقاعـدی پخپلـه پـه دو    غـه د. ت مشخصوی اومجازاتو نظری قواعد او مقررا

  :دویشلوودی
                                                      

په دری ) د جزا حقوق(دساری په توه ، په پتو ژبه کی . شوی نوم دپاملرنی ودی په بیالبیلو ژبوکی ددی انی دو د- ١٨
( اوپـه فرانسـوی ژبـه کـی     ) حقوق کیفـری  ( په پاسی ژبه )  stratrech fپه المانی ژبه کی ) حقوق جزا ( ژبه کی 

droitpenaI  ( ه کی دان په دی )مجازاتو ( ار دیین خ باندی  اصلیپه ا .لیسی ژبه کـی  خوپه ان   )CrminaI  (
  .ددی انی پیژندوی وجه انیرل شویده ) جرم ) ( او په عربی ژبه کی الحقوق الجناییه 
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 ـولیزه په ) جرم (ینی یی په ولو جرمونو او جزاانو نظرلری ، دارنه چی په هغوکی 
قواعد و یـل   غودد. کیی  توه تربحث الندی نیول ولیزهپه ) مجازات ( توه ، یا

 غهکلمه د) عمومی ( رکی ی انی دعنوان په اخغدد. ضوع ده دعومی جزا دحقوقو مو
اعدي په دی انه کی دجرم ، مجرم او مجازاتو په هکله مفهوم افاده كوي چي كومي ق

له دی املـه ،  . د ارتکابی جرم له نوعی خه پرته په پام کی نیول کیی  ،واندی کیی
جی ترمن دسببیت د رابطی یتجزا په حقوقو کی دعمل اوجرمی ن هغه مهאل چی د عمومی

کی لری یا هغه وخت چی دجزایی له اتیا خه خبری کیی ، دا قاعده ول جرایم په پام 
  .ول مجرمین رانغای  ،مسوولیت له شرایطو خه بحث کیی

دمجرم اومجازاتو دنظری مقرراتو او قواعد و بله له د پورتنی عمومیت حالت نه لری او 
مـادی او  ) رتیاینی ( جرایمو د تحقق  انوپه ولو جرایمو مشتمل نه دی او یوازی د

سی رایط ترینی الندی نیسی ، دساری په توه دقتل یا فریبکارۍ یا ش) روانی ( روحی 
 نی جرمالس پوری کوی ، یا په هریوه پورتدجرم دمادی عنصر دتحقق په شرایطو  تتونې

  ١٩قواعد د اختصاصی جزادحقوقو موضوع ده  غهد. کی روانی عنصر رندوی 
اکمـاتو اصـول دی ، د   یـی مح مه برخه دشكلی جزا حقوق یا دجزایدجزا دحقوقو دو

نه لری ، بلکی د ماهوی جزا په حقوقوکی دمنعکس ) جنبه (برخه ماهوی اخ  غهقواعدود
اصول دمحکمو صـالحیت ،   غهد. کوی  شویو اصولو په عملی تطبیق او کارونی ارنه

شـرایط ،  د محاکمی بیالبیلی کچی او نوی نظرغوـتنه ، د قاضـی    ولونه،دمحکمو 
 وتوه جرم ته د رسید ولیزهثابتوونکی دالیل ، او پریکه او په دعوا  دمحاکمی غونه ، د

  .په سازمان ورکولو نظارت کوونکی مقررات اری 
                                                      

د خاصو جزاانو حقوق په هغه جرایمو . نه ایی چی د اختصاصی جزا حقوق له خاصوجزایی حقوقو سره یوخیل وبولو  - ١٩
ان ای شی الس پوری کوی چی د مرتکب جهتونویا تخنیکیانته زده ک تیاوویانورو مصالحو ته ضرور دی چی ) د اطفالو

کوالی ) دنشه یی توکیو دجزا حقوق( او ) د عسکری جزا حقوق ( جرایمو حقوق ، ) سا یبر( د کامپیوتری ). جزایی حقوق 
 .شو له خاصو جزایی حقوقو خه وڼو 
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د ( یوه اصـلی انـه ده   ) دحقوقی جنایی علومو( دماهوی اوشکلی جزا حقوق پخپله  
 حقوقی جنایی علومو بشپوونکی انه په خاصو جزایی حقوقو، بـین الـدولی جزایـی   
حقوقو، سیمه ییزو جزایی حقوقو، دجزا دحقوقو په تاریخ او مقایسوی جزایـی حقوقـو   

  ) مشتمل دی 
انه هغه علوم رانغای چی  غهد. دی) لوم تجربوی جنایی ع( دجنایی علومو بله انه 

دجرم موندنی : منپانه نلری او تجربوی دی ) ارزت ایودنی ( د حقوقو او نورماتیف 
جنایی ژوند پوهنه ، ( نظری جرم پیژندونکی علوم ...) پولیس ، عدلی طب  علمی( علوم 

دعملی جرم پیژندنی علوم  د بستری کیدویا کلینکی ) پوهنه  جنایی ولنپوهنه او جنایی اروا
او مجنـی علیـه   ) جرم پیژندنه ، دمخنیونی جرم پیژندنه ، انتقادی جرم پیژندنه ) بالینی ( 

  .کیی  ڼله تجربوی او غیر حقوقی انوخه پیژندنه دجنایی علومو ل
جنایی علوم په حقوقی او تجربوی علومو سربیره د جزا دفلسفی او جنایی سیاسـت پـه   

  .انو هم مشتمل دی 
موتری یادونه ویشنی هم لری چی ی شوی هریوعلم پخپله نور ایمو کی په جنایی علو 

دعمـومی  ( و د یوی حقوقی انی مقالي موضوع یوازی دجنایی علوم غید د.  نه کوو
چی بیاهم مقالي د محدودیت په دلیل به دهغه ولی موضوعاني . ینه ده ) جزا دحقوقو
  .ونه نغای

به دتاریخ په بهیر کی دجزا دحقوقو له پرمختیا سره له لنی اشنایی وروسته د جرم په  بیا 
  .ولونو او دجرمونو باندی ویو 

  م پرکییدودجزا دحقوقو پرمختیا 
د تـاریخی  . ووانکشـافاتو او تراغیـزی النـدی     یرودجزاحقوق دتاریخ په بهیرکی د 

ـ  ،اسنادوپربنس له لرغونو زمانو خه چی انسـانانو ولنیزژونـد پیـل کیـدی      وهغ
طرزالعملونو ته په الس اچولو سره چی پخپله یی دخپلی پوهی په غوتنه اوله عدالت خه 

دخپل  دخپل درک په اثر رامن ی ؤ، دجزا بنسوله بهیرته کان تونونورمونواوارز
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مخ پر لوه بهیرله عدالت خه دبشر لـه  پرمختک  غهخه په ننه رنداو بشپک دد
. پوهیدنی د مخ پرلوه بهیراو د ولنی له پاره دلوونو رمونو په مطرح کیدوکی جره لری 

خه دزت او  جامومه ای کی له خپلو دجزا دحقوقو قافلی په هرتاریخی تم ای او د
د . یی دخپل سـفر توـه کـی ده     الۍنلی او د هغه تمای ) رد(جمود دوی 

پـه   پرمختـ هانوپه انی ول دجـزا دحقوقـو د  سیاست او اخالقوفیلسوفانواو پو
پـه  ) معمارانو ( کالسیکو او معاصرو مقاطعوکی دپورتینو تاریخی تمایونو دجووونکو 

له عدالت خه دهغوی اییا او لـه  . خدمتونه کیدی  يرل کی دجزا حقوقو ته خورارو
  .ؤ  مثال د الری راغ او مخکانوولنی اونورمونوخه یی هیلی تل د دی قافلی د 

لـه   پرمختده چی هریویی د ) مجموعه ( نهادونو وله  ودنن وری دجزا حقوق دهغ
له دی کبله ، دجزا دحقوقو تـاریخ  . ترالسه کیدی اویادارپه دود  الۍتمایونو خه 

  .پوهنه د جزایی نهادونو په پوهیدنه کی خورااغیزناک دی 
پـه  هری ولنی . دجزا دحقوقو انکشاف په ولوولنو کی یوخیل صورت نه دی موندلی  

 وهلی په توهخپلو شرایطو پوری اوند یوه مقطع یره په چکتیا سره او بله مقطع یی په 
خو  ،بل سره انطباق نلریده ، لکه رنه چی دمقاطعو ترتیب هم په ولو ولنو کی یوله 

له دی کبلـه او  . په بیالبیلو ولنو کی دجزا دحقوقو عمومی بهیریو له بل سره ورته دی 
کی پاوونواصلی  و، د جزا دحقوقو عمومی بهیر په دوهمدارنه دی زده کی په موخه 

  .الندی نیسو  غورسره تر کی نیولو پاماودبشپلنیزپه 
  )میالدی کال پوری  ١٨١٠تر( بهیرلرغونی : لومۍ وینا  

کـی   بهیرپه دی ول . کی دبشر د ولنیزژوندانه پیل دی  زمانهپیل په لرغونی  ددغه بهیر
) د قوانینو وله (تروچی د ناپلیون دکود ،دجزا دحقوقو مفهوم د پرمختیا په حال کی ؤ

کال کی دجزا دحقوقو مفهوم په بشپه توه له هغه ه سـره  ١٨١٠سره په په تصویب 
  .نژدی کیی  ،چی مونتری نن ور پوهیو
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   :بهیردخصوصی جو : الف 
ریـیس   پهدمجازاتو حق دکورنۍ .  جویدلهکی ولنه له پالرواکوولنو خه  بهیر غهپه د

ی د دی حق په کارولوکی هیه درلوده او نوموپراخـو  . محدودیت نه درلود  پوری ا
کورنیود نیکه یا دین له الری یو له بل سره پیوستون پیدا کاوه او د قبیلی په نامه یـی  

د قبیلی د ارباب االنواعو پرضد جرم یا ناه دهغه ناروغتیاوو یـا  .  جوولوواحد هویت 
  .بالانو دلیل ڼل کیده چی دقبیلی غی په هغو اخته کیدل

 انوبلکی د  تهته الس اچاوه نه دمجرم پیداکولو  واندوینېی آکل یا په دی هکله ی 
تحريماتو د موندلو له پاره چی ترتیری الندی راغلی دی او دهغه له پیداکولو وروسته یی په 

لی قبیلی لمن د یوه سی ناه دو. پیل کاوه  ناروسوروولیزه توه په مرستی غوتلو او 
  .نیوله 

اوتیری پرمهאل  مسوولیت شتون درلود او ولو له خپل واحد اقتصادی د غلیم دیرغل  
 یودقبیلی   چاکه له بلی قبیلی خه به یو  .،مذهبي او ديني هويت خه  دفاع ته مال تله

  .د ده عمل په وله قبیله باندی تیری ڼل کیده  وژلوغی 
لوانـولمن هـم   دمجرم دخپغچ  آنسره ورکاوه او ناوه توهقبیلی دتیری واب په یر  

اوغچ اخیستنه هم په جرم پوری  فردی کیدواصل من ته نه ؤ راغلیالدمسوولیت د. نیوله
هغوی سره پـه  له ته او قبیلو په اودو جوباندی او ودومحدوده نه وه اوکله کله الد 

په دی ترتیب ، جرم دهغـه د ویـری او   . تون کی شریکو قبیلو ته یی هم سرایت کاوه 
په داسی شکل هغـه   ،راو وحشت خه د راپورته کیدونکو پایلوله الری کنترول کیدها

بلی پرد دی المل کیده چی یرل کسان  ،خطرونه چی فرداوحتی د ده قبیلی ته یی درلودل
په دی . البته ترهغه مهاله چی بلی قبیلی قدرت اوواک درلود. قبیلی د تیری فکروکی 

  .حده مخنیوونکی خاصیت درلود  ول ، همدی خصوصی غچ تریوه
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  . پاودخصوصی عدالت  :ب 
لـه منـه   چی دقبایلو اصلی قوتونه  لیددی المل کید. جو درانده لتونه درلودل 

له ییز ژوند هم د تباهی  آناوال لی ولیز عقـل د عبثـو  . مخ شی سره د ، له دی امله 
رامن تـه کـ او دقبیلـو تـرمن د      مفهوم) خون بها ( وينوتویولو دمخنیوی له پاره د 

ته دمقتول اولیاوو دهغه ه په ورکولو چی د واوخواوو پـری   ۍجوپرای یی دمن
دارونوپه پیداکیدو سره د لو او کورنیـو تـرمن   . ورکاوه کی موافقه کوله ، د پای 

النواع واحد ارباب ا وور. وور. لی خه لوهویت رامن ته شو پیوستون ل شو او له قبی
په یوه یا و ارونو کی په هغوروهـه  ) کالن - cIan(  من ته راغلل چی و لو یا 

  .درلوده 
عامل هم د لو ترمن دپیوستون په کمت کی یراغیزناک ؤ که چی پخوا ـ   غهد

داسی دینونـه   هغه مهאلخو ،له له نورولوخه جالکوله یوهمذهب اونیکه کله کله هم 
  . یریدلهچی هره ور یی پراختیا  من ته راغلی ؤ

ورو له او د دولتونو په قدرت نیولو او واکمنیدو سره ورو، وجه د پورتنیو الملونو په  
. الاو هر فرد په یوازی توه دخپلو اعمالو مسوول وریـد ییز مسوولیت هم له منه 

ته تلله اوپـه   یقاضای یوه  رپ ه مجنی علیه خه دننی او مالتکورنۍ په جه کی ل
د محکومیت په مواردوکی یی هم غوره بلله . سره یی له هغه خه مالت کاوه  قسم خولو

دمجنی علیه کورنۍ هم . تروبدی پای ومومی ،ته وسپاری ۍچی مجرم د مجنی علیه کورن
  .دلزوم له مخی نوموی نه واژه که چی د مریی په عنوان د ده اقتصادی نقش یرورؤ 

دهغوی ارنه هم  په پلی کیدو سرهسره د عدالت  جویدوواوپیاويو دولتونو په دواکمن
اسـمانی  . تناسب ساتونکی شول ولپیاوی شوه او هغوی دجرم او مجازاتو ترمن دیو 

مفهوم ته یی پراختیاورکه ترو غچ تعدیل ) قصاص( دینونو دی بهیر ته زیاته چکتیا او د
ی په مراعاتولو پوری دهغوی مشروطول او دضربی شـمیر  شی او داندامونو دیو شان وال

دجرم ... اوکیفیت او دمجرم او مجنی علیه په اجتماعی طبقی کی مساوات او برابری او 
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د . تطبیق خه استنباط په ه توه مراعات شی  له) عدالت(او مجازاتو ترمن تناسب او د
واردشوی صدمی او وذارسره له مرکزی دولتونو ینار په دی چی قصاص ک م باید 

تـه  مواردوکی ناشونی کول او مجنی علیه یاکورنۍ  ودهغه اجرا کول یی په یر ،ورته وی
کی پاوونوداسی خساره چی په راوروسته . یی دخساری په ترالسه کولو رضایت ورکاوه 

ه حکومتونو دهغه مقدار په بیالبیلو صدموپوری اوندثابت ک او دهغی یوه انـداز  غوهمد
وروسته یی ان تـه   ۍترو چی پی ،ته کیووله خوایی دخپلو لتونو له پاره یوی 

  .نوم خپل ک ) نغدی جریمی (د
جرم هماغسی خصوصی ماهیت درلود او د دعواد طرحی نوت له مجنی علیه سـره ؤ   
ـ    .دولت هم یوازی دقصاص یاخون بها پرتطبیق باندی ارنه کوله.  وجرایم هـم پـه هغ

محدودیدل چی یوله بل سره داشخاصو په ایکو بانـدی ـارونکی ؤ او    پوریجرمونو 
) دیـت  ( شوی خون بهـا   نلم. دعمومی نظم یا دولت پرضد جرم کومه معنانه درلوده 

قسامه ، د مسوولیت دشخصی کیدو اصل ، دقصاص اصل ، ثابت دیتونه او نغدی جریمه 
کی وزییدلی او ترنن پوری یی  وپا غهدی چی په د) موسسی ( قی تاسیسات داسی حقو

  .وموندل  نوتونهبشپتیا ، پرمختیا یا 
  :دعمومی عدالت دوره  : ج

قاضیانو پـه  . د پیاويو دولتونو په یت سره لومنیو عدلی نظامونو شکل اوبڼه ونیوله 
کی خورافعال رول تر السه ک او دخون بها مقدارچی پخوا د دواوخواوو  عملیهقضایی 
د عمومی نظم مفهوم من ته راغی او خصوصی جرایمو . تثبیت شو  ،افقه اکل کیدهپه مو

عمومی حیثیت وموند چی دخصوصی متضرر له شکایت پرته یی هم دتعقیب وتیا ومونـد  
له همدارنه دملتونو ترمن د ایکو په ینت سره ورو، ورو داسی جرایم من ته راغلل 

لکه له هیواد سره  –یزه ه یی له خطر سره مخ کوله چی واحد اجتماعی هویت او له ی
مسایل د غه د. شخص و ته متوجه نه ؤ  انی چی یوازی د یو –خیانت او جاسوسی 
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، هغه نهاد چی د ولنی غچ لـه  بڼه نیونه دمفهوم ) مدعی العموم ( دی سبب شول چی د 
  .مجرم خه واخلی ، له واندی خه اتیا پیدا کی 

پا کی دکلیسا دنفوذ پراختیا او وروسته دهغی د اجراکولـو قواعـد د سـلطنتی    په ارو 
اعمال په یو خیل سره دهغه حکومت په  انیحکومتونو په واسط ددی المل شول چی 

پیاویو مرکزی دولتونو ملوک الطوایفی او فیـوالی  . شی  نکی ممنوع اعال وله سیمه
رامن ته شوی چی د خپلی ساحی د ساتنی و  ۍنظامونه کمزوری کل او ستری امپراطور

د یوخیل او یوشان مقرراتو په تصویب الس یی په هغی کی یی د امنیت د ینت له پاره 
 پوری ک.  

ؤ او په بشپممکن )  اخیستل د ولنی غچ( په پیل کی مجازات له مجرم خه  پاو غهدد
جه او سپکیدل او د نیمولو د جرم د کشف له پاره متهمان شکن. شدت سره ترسره کیدل 

او یرولو داغ ایودلو ، یوتین ، په رخ یا آس پوری تلو اوپه تیاره او چلو زندانونو 
 پـه قاضـیانو د قوانینـو   . کی داودی مودی انفرادی حبسونو په یرمجـازات دود ؤ  

تفسیرکی پراخ واک درلود او د مجرم مجازات یی د ده دعمل د کرکجن توب دمیـزان  
په یرمحاکمه او مجازات کیـدل او  ) عادی خلکو ( د رعایاوو )اشراف(. ساس اکل پرا

  ...خپل خاص امتیازت یی درلودل 
) موتسـکیو  (ولوافراطونود جزایی اصالحاتو د نهضت له پاره زمینه مساعده که د  غود 
 یتیـر په یرنوی افکارمطرح کوی او ) فردی حقوقواو آزادیو(په یرکسان د) ولتر( او

له پاره زمینه  ایتالیایی د چزاره )ترو دیو جزایی انقالب . وضعیت ترنیوکی الندی نیسی 
په ورتیا معتقد فیلسوف او د ولنیزتون په مفکوری روهمن په مشری مساعده ) بکاریا 
  .شوه 

کتاب خپورک او دظلم اوبی عدالتی پـه  ) جرمونه اومجازات (کال د ١٧٦٤نوموی په  
  .ه فضا کی هم جرم او هم مجازات باید د قانون پربنس وی دارنه یو
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باید دشخصی کیدو او مساوی کیدو داصولو تابع وی ، له مجازاتو خه موخه  گاني اجز
غچ نه بلکی دجرم له ارتکاب خه مخنیوی دی  او له دی کبلـه د مجـازاتو قطعیـت    

ه اجراکولو خه واندی اهمیت لری ، قوانین باید ل یراوچکتیا دهغوی له شدت خه 
 معـدا اخپاره شی او ول دی تری خبرشی ، تورن باید ینی حقوق ولری او شکنجه او 

باید حذف شی ، محبسونه او توقیف ایونه باید اصالح شی او مجرمین د عمر، جنسیت 
  .او ارتکابی جرم پربنس طبقه بندی شی 

یـرو واکـدارانو او    د ده افکارو یرو ژبووژبال شو او خه په ) شلو(د ده کتاب له  
) ١٨٠٠(ینو مالت ترالسه ک، دارنه چی د ده روانفکره افکارسبب شول چی د متفکر

. میالدی کلونو په حدود وکی دارو پالویه وچه نوی اصالح غوتونکی پـی ونیسـی   
رد باندی مشـهو ) د انقالبی جزا په قانون (دجزا قانون  ١٧٩١انقالبیونو په فرانسه کی د

ترو د جرم او مجازاتو د قانونیت اصل ته تحقق  ،بکاریا د افکارو تراغیزی الندی ولیکه
قانون یر زی ه مجازات حذف یا محدود کل او په زیاته کچـه یـی د    غهد. ورکی 

ثابت مجازات په دی مفکوری سره وضـعه  ) بکاریا. (مجازاتو شدت او سختیاراکمه که 
حد جرم مرتکب شی ، دارادی د ازادی دفرضیی په دلیل ، کل چی ول کسان چی دیووا
دپاچا د عفوی دحق  ولو مجرمینو سره مساوی چال چلن دیوه مجازات مستحق دی او له

  .دحذف المل شو 
خو قطعی  او چکو مجازاتو وضعه کولو ونه شو  سپکواسباتو سره سره د دبکاریا له مح 

کس دجرم له زیاتیدو او د قانون له مـاتی  کای دجرم ارقام راکم کی بلکی د دی پرع
انقالبی جـزا لـه   ( شرایطو کی د ناپلیون د امپراطوری په دوره او د غوپه د. سره مخ شو

ولی ولیکل شوی چی تراوسه لـه ینـو    دوېسره مخالفت کی د نوی قانون ) قانون 
قانون چی د دجزا  ١٨١٠د جزایی اجرااتو قانون او د ١٨٠٨د :  دوام لریتعدیالتو سره 

دیرو هیوادونو له هغی جملی د افغانسـتان ،  . ناپلیون په دوه کودونو باندی مشهور دی 
جزایی قوانین د ناپلیون ددی د ووکودونو تراغیزی الندی لیکل شویدی ، د ناپلیون کود د 
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تو د تساوی اصل په رسـمیت  دجزا قانون ، د جرم اومجازاتو دقانونیت او دمجازا١٨١٠
 درنـدو او  دسپکوخود مجازاتو له پاره د اقل حد او اکثرحد په ینت سره او  وپیژاند،

شرایطو په پام کی نیولو له پاره  انوعواملو په ینت د قاضیانو الس د هری قضیی 
د افکارو تراغیزی الندی چی روهمن ؤ ) بنتام ( پرانیستی پریود او مجازاتو یی دال د

لـه   جرم ته ندی نه شیوجود دی او په هغه صورت کی به انسان یو محاسبه کوونکی م
 یـر مجازاتو خه ترالسه شوی رن او کاو له جرم خه له راوالی شوی ی خه 

  .شدت و باخه  یر، وی
  پاتی لری                                                                                
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  پوهندوی نصر اهللا ستانکزی: تتبع ونگارش 
   

  معرفي نظام هاي قضائي 
  كشور هاي مختلف جهان

 -1 -  
  :پیشگفتار 

اگر به تاریخ بشریت نگاهی ژرفی صورت گیرد ،اختالفات جز زنده گی  انسان بوده که 
  .به اشکال مختلف تبارز نموده وگاهی منتج به نابودی هزاران انسان گردیده است 

نیکه انسان  بدین امر ملتفت گردید که حل اختالفات راه های مطـابق  بـه ارزش    اما زما
  .اوی ایجاد نظام  های قضایی ورزیـد انسانی  نیز وجود دارد،مبادرت  به طرح دع یها

دعاوی در پیشگاه  محـاکم را  بدین صورت انسان به حل اختالفات  شان براه اندازی  
  .آموخت

منظم را بخود اختیار نمود  که انسان ها به تاسیس دولت هـا  اما ، این امر  زمانی شکل 
  .پرداخت  ودرکنار سایر نهاد های دولتی به تاسیس  وایجاد محاکم رو آورد 

پذیرفته اند که  یکی از  امروز خصوصیت هر دولت متمدن است که اصل تفکیک قواً را
ولت گوناگون  یا نظـام   د)  ٢٠٠(،قوه قضائیه  میباشد،وامروز درجهان ما حدود این قوا

  .های دارای سیستم  قضائی بخصوص خود اند 
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دراین نوشته  سعی به عمل  خواهد آمد تا بطور مختصر نظام های قضائی کشـور هـای   
  .مختلف  جهان را به مطالعه  گیریم

  :نظام قضائی فرانسه 
آن به  جمهوری فرانسه  که یکی از قدیمتری دموکراسی های جهان بشمار می رود ،دولت

  .دارای نظام مختلط پارلمانی وریاستی میباشد ) ١٩٥٨(اساس  قانون اساسی 
مطابق  به قانون اساسی نوعی برتری واقتدار  برای نظام ریاستی اعطا نموده ،بدین معنی که 

قـوه اجرائیـه    . رئیس جمهوری فرانسه درانتخابات عمومی ومستقیم  انتخات میگـردد 
بـه اسـاس قـانون    . و صدراعظم آن کشور  تقسیم گردید درفرانسه  بین رئیس جمهور

سال انتخات  ) ٧(اساسی فرانسه رئیس جمهور با انتخابات مستقیم و عمومی برای مدت  
  : گردیده ودارای صالحیت های ذیل  میباشد 

تعین  صدر اعظم ،ریاست شورای  وزیران  ،انحالل مجلس ملی ،مراجعه به همه پرسـی  
اساسی درحالت استثنائی به رئیس جمهور تفویض گردیده  نقانو ١٦  واختیارات طبق ماده

  .است 
صدراعظم  رئیس حکومت  بوده وموظف  است تا وزیران  را انتخاب نموده وسیاسـت  

مسـئول   )  مجلس ملی ومجلس سـنا (ملی را رهبری میکند ،وی دربرابر پارلمان فرانسه 
ه لوایح قانون را دراختیـار دارد واجـرای   میباشد  وهم چنین ابتکار پیشنهاد قوانین وارای

  . قوانین فرانسه را تضمین می نماید 
که به ) عضو  ٤٩١مجلس ملی با (قوه مقننه این کشور  از دومجلس قانون گذاری یعنی 
 ٢٥٩مجلس سـنا بـا   ( اب  شده و واسطه انتخابات  عمومی برای مدت پنجسال انتخ

 ٣مطابق به قانون  اساسی تفکیک قوا به .  سال انتخاب  میشوند ٩که برای مدت ) عضو
متشکل )  شورای قانون اساسی (قوه درنظر گرفته شده اما درکنار این قوا شورای به نام 

این شورا عالوه برآن بـر  . وجوددارد که بر اجرای  قانون اساسی نظارت دارد  نفر ٩از
  .ل واستصوابی دارد اجرای انتخابات  تا مرحله پایانی واعالم نتیجه نیز نظارت کام
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نفـر پـس از    ٣نفر توسط رئیس جمهور ٣: نفر به این صورت انتخاب  میشوند   ٩این 
جلس ومتباقی توسط  رئیس سنا معرفی توسط رئیس جمهور به اساس مجلس ملی با رای م

  .یده میشوند بر گز
بـوده    اعضای شوراموظف  به مراقبت  از توازن وتعادل قدرت میان قوای مقننه واجرائیه

شورای قانون اساسی بـه درخواسـت   . ،براحترام به قانون اساسی فرانسه نظارت دارند 
سناتور  ٦٠رئیس جمهور،صدراعظم ،روئسای مجلس ملی وسنا ،یا به درخواست بیش  از 

  .یا نمایندگان مجلس ملی فرانسه برای اظهار نظر تشکیل جلسه  میدهد
د وبنـام  قوانین حقوقی  نظارت ومراقبت  دار اجرای که برقوه قضائیه  جمهوری فرانسه 
درسیستم  قضائی  فرانسه محاکم  متعدد به اجرای عـدالت  . مردم فرانسه عدالت میکند

میپردازند ، دررأس این محاکم شورای عالی قضائی جمهوری فرانسه قراردارد  که تحت 
هـور آن را  پیش میبرد ورئیس جم را کشور  امورمحوله خویش ریاست ،رئیس جمهور آن

  .اداره مینماید 
همچنین دیوان عالی عدالت  فرانسه کار رسیدگی  قضائی نسبت به جرایم  سنگین علیـه   

  .رئیس جمهور و اعضای دولت را به عهده دارد
دراین کشور به منظور تعین صالحیت  .د اکم به اداری وقضائی  تقسیم میشودرفرانسه  مح

محکمه حل تعارض  وجوددارد ،محکمه مذکور  بنامای های محاکم فوق الذکر محکمه 
صالحیت  دارد که مشخص سازد دعاوی چند جانبه  درصالحیت کدامیک از محـاکم  

  .اداری یا قضائی  صالحیت رسیدگی به موضوع  را دارند 
 :محاکم  اداری -١

رسیدگی  به دعاوی ناشی از فعالیت های ارکان اداری دولت فرانسه  توسـط محـاکم   
  : انواع  مختلف دارند  که عبارتنداز  یمحاکم.میگیرد اداری صورت 

  .محاکم که دعاوی اداری را درمرحله اولی  مورد رسیدگی  قرار میدهند : الف 
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تجدید نظر علیه احکام صـادره  توسـط    یمحاکم استیناف اداری که هنگام تقاضا: ب 
  .محاکم  اداری مداخله مینماید 

  :فه ذیل میباشد شورای دولت  که دارای سه وظی: ج 
رسیدگی ابتدائی ونهائی به امور مهم دولتی هم چون اختالفـات ناشـی از انتخابـات    - 

 .پارلمان اروپا
 .صوبه های اجرائیوی شورای وزیران مفسخ  یتقاضا- 
دعاوی مربوط به انتخابات  ،شاروالی ها وواحد های محلی فرانسه علیـه   رسیدگی به- 

ت که شورای دولـت بـه   ناگفته نباید گذاش. ی محاکم اداری و محاکم استیناف  ادار
 .الی فرانسه اعمال صالحیت مینمایدشکل دیوان ع

 :محاکم قضائی -٢

که اینک بطور مختصر هـر  . درفرانسه  محاکم قضائی به جزائی ومدنی منقسم  میشوند 
  .یک را مورد  مطالعه  قرار میدهیم 

ئی به محاکم انتظامی ،محـاکم  درمطابقت به قانون محاکم  جزا :محاکم جزائی :  الف 
  .جنحه ودیوان جنائی منقسم میگردند 

  .رسیدگی به تخلفات  مجرمان ومجازات آن ها در صالحیت  محاکم جزائی اند 
شدت تخلفات  ومیزان جرایم عامل  تعین کننده درتشخیص محکمه به صالحیت دربـین  

احکام صادره توسط  ایـن   محاکم جزائی اند به استثنائ احکام صادره دیوان قضائی تمام
محاکم قابل استیناف دردیوان تجدید  نظر فرانسه میباشد ،ودیوان عالی فرانسه  تنها مرجع 
با صالحیت برای رسیدگی به فرجام  خواهی درمورد احکام صادره توسط دیوان جنـائی  

  .میباشد 
  :ند ذیل تقسیم میشو هممحاکم مدنی درفرانسه  به سه محک  :محاکم  مدنی :  ب 
دعاوی رسیدگی   محاکم ابتدائیه  مدنی درفرانسه  مطابق به قانون به: محاکم ابتدائیه - ١

 .هزار یورو میباشد  ٣٠مینماید که ارزش مدعی بها الی 
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این محاکم به اختالف  ناشی از حقوق تعهدات قرار اد ها واحوאـل    :محاکم عالی - ٢
 .رد بررسی قرار میدهد ومشخصه  را م

این نوع محاکم  صالحیت رسیدگی به امور شـغلی وتجـارتی     : محاکم اختصاصی- ٣
 .درفرانسه میباشند 

  :دیوان  عالی فرانسه  -٣
این دیوان  به محتویات قضایا ودعاوی  رسیدگی ننموده ،بلکه به امور صوری وشـکلی  

  .مربوط به محاکم  را رسیدگی مینماید 
نفر قاضی مشـاور مـی    ٧٧و دیوان عالی دارای  یک نفر رئیس ،شش نفر رئیس شعبات

  .د نباش
درسیستم  قضائی فرانسه احکام صادره توسط محاکم قضائی قابل : دیوان تجدید نظر - ٤

چه از  ،مدنی وجزائی  از هم  متفاوت اند  یاما شرایط  تجدید نظر قضایا ،تجدید  میباشد
 .نظر قانون دراحکام صادره توسط دیوان جنائی امکان پذیر نمی باشد

  : مأخذ
برنارد  دولتن ،نهاد های سیاسی  ،اداری وقضائی فرانسه ،مترجم سید محسن شـیخ  - ١

 . ١٣٨١االسالمی ،نشر میزان  ،سال نشر 
 .سایت انترنتی دایره المعارف حقوقی - ٢

  بقیه درشماره بعدی 
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  یملکز نثاراحمدی قاض
  
   

 ی اسالم فقه در طالق أحکام
 یمدن وقانون
  دوم بخش

     
  : طالق محل شروط:  نهم موضوع

 باشد طالق محل واو ردیبگ تعلق  زن بدان طالق که است حیصحی زن  دادن طالقی  وقت
  :باشد داشته را ریز حاالت و
  .باشد موجود وندیپ نیوا شده بستهی قیحق بصورت شوهرش و او نیبی شوئ زنا عقد ـ ١
 معتبر دو آن نیب ماحکی شوئ زنا  حالت نیا در چون باشدی رجع طالق عده در زن ـ ٢

  ....گرددیمی منقضی ا عده نکهیا تا است وبرقرار
 مانند شودی م محسوب طالق که باشدی جدائ اثر بر عده نیوا باشد عده در زن ـ ٣ 
ی جدائ ای دیآ شیپ اسالم رشیپذ از شوهر وامتناع زن شدن مسلمان اثر دری جدائ نکهیا

 محسوب طالقی حنفی علما بمذهب بنا تحال دو نیا دری جدائ چون ،باشد الءیا بسبب
  .گرددی م
 محسوب نکاح فسخی جدائ نیوا است شوهر ازی جدائ عده در زن که استی وقت ـ ٤

ی نم لیزا را بودن وحالل زندی نم بهم واصال اساسا را عقدی جدائ نیا کهی ا بگونه شود
 امر کی یبرا حالت نیا در نکاح فسخ چون زن شدن مرتد اثر دری جدائ مانند... کند
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 بصورت عقد آنکه وحال گرددی می شوئ زنا وندیوپ عقد یبقا مانع که استی عارض
 طالق توانی م را زن حاالت نیا در....  است آمده وبوجود شده واقع ودرست حیصح
  ٢٠.    شودی م واقع طالق وقوع محل واو داد

 زوجهی باال تنها القط"  است نموده انیب نیچن ١٣٦ ماده در را موضوع نیای  مدن قانون
  . شودیم واقع باشدی رجع طالق عدت در ای حیصح نکاح در کهیا

 دهیگرد قطع تیزوج رابطه چون باشدی وصغری کبر نیبا طالق عدت امیا در زوجه اگر
 را طالق قاعیا جمهور ازی رویپ به همی مدن وقانون شودینم واقع طالق  علما جمهور نزد
  .داندیمی رجع القط عدت ایو حیصح نکاح دیق در

ی نم تعلق بدانان وطالق شوندی نم واقع  طالق وقوع محلی زنان گونه چه:  دهم موضوع
 ؟ردیگ
 محلی زن اگر پس...  باشد طالق وقوع محل او که شودی م واقعی زن طالق که میگفت

 نیا بنابر...  ردیگی نم واقع او بر طالق ، ردینگ تعلقی و به وطالق نباشد طالق وقوع
 ای المثل مهر زانیم از او هیمهر کاهش بسبب ای یبرابر ونا کفاءت عدم بسببی زن راگ

ی راض بدان شد وبالغ بزرگ وچون شده  بسته او عقدی کوچک دری عنی بلوغ اریخ بسبب
 عقد صحت طیشرا ازی کی چون عقد فساد بسبب ای ، کند فسخ را آن تواندی وم ستین

 نیچن طالق موارد نیا در کند نکاح فسخ ، است هدیگرد معلوم آن وفساد نداشته وجود
 اصل در عقد حاالت نیا در چون ، ردیگی نم تعلقی و به طالق چون ستین حیصحی زن

 الزم  آن  ازی ورهائ طالق تا ندارد وجودی وعقد است رفته نیب از و خورده بهم واساس
.  دادم طالق ترا=  طالق انت:  دیبگو زنش به حاالت  نیا در مرد  اگر  نیا بنابر.  باشد
  ... گرددی  نم مترتب  آن  بری اثر است وپوچ لغو او سخن

                                                      
 .١٥٢٣ ،١٥٢٢/. السنة فقه -- ٢٠
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 دهد طالق حیصح خلوت از شیوپی وهمبستری جنس زشیآم از شیپی کس اگر نیهمچن
 آنان نیبی شوئ زنا وندیپ دادن طالق مجردب چون ردیگی نم تعلقی و به طالق آن زا بعد
 طالق وقوع ومحل کندی م دایپ را گانهیب محک شوهرش به نسبت واو گرددی م قطع
 پس – باشد رجوع احتمال عده در تا دارد الزمی ا عده ونه است او زن نه ،چون ستین

 – طالق أنت:  گفت نشده همبستری و با حکماً ای قتاًیهنوزحق  که خودی زن بهی کس اگر
ی وقطع بائنه طورب  زن اول باره در اول باجمله.   طالق أنت طالق أنت دادم تراطالق
 است بوده شده قطعی بکلی شوئ زنا وندیپ اول بار گفتن هنگام به چون ،گرددی م مطلقه

 وندیپ ،نباشد عده کهی وقت – ستین الزم عدهی زن نیچنی برا چون ،است وپوچ لغو... و
 مذهب نیا. استی  باق وندیپ هنوز ،است نشدهی منقض عده تای ول شودی م قطعی بکل
  .  استی شافع م واما فهیابوحن امام
 ای است نداشتهی و بای شوئ زنا وندیوپ است گانهیب او از کهی بزن خطاب اگر نیهمچن
 طالق انت:  دیبگو دارد گانهیب وحکم شده تمام اش وعده بوده مطلقه که بزنش خطاب
 هنوز که سوم طالق  از بعد اش مطلقه بزن خطاب اگر نیهمچن. است ولغو پوچ سخنش
 از بعد چون. است اثری وب پوچ ،سخنش طالق انت:  دیبگو است نشده تمام اش عده
ی م بخودی کبر نونتیب حالت هم از آنهای جدائ  آن از وبعد عده حال در سوم طالق

 حالت عده حال در ودوم اول طالق از بعد......   نداردی ومعن مفهوم طالق گریود ردیگ
 ٢١.هست هم باز وصلت امکان چون استی صغر نونتیب
 امیا در زوجه اگر."...  است نموده انیب نیچن ١٣٦  ماده دری مدن قانون را موضوع  نیا

 طالق علماء جمهور نزد دهیگرد قطع تیزوج رابطه چون باشدی وصغری کبر نیبا عدت
 ایو حیصح نکاح دیق در را طالق قاعیا جمهور ازی رویپ به همی مدن وقانون شودینم واقع
  " .داندیمی رجع طالق عدت

                                                      
 .٣/١٦٣ اریخت ،اإل٣/١٥٢٤ السنه فقه ٢١
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   ازدواج از شیپ طالق:  ازدهمی موضوع
 نکهیا مثل شودی نم وواقع است اثری ب ازدواج از شیپ طالقجمهور علماء گفته اند 

 رایز است مطلقه واو دادم طالق را او ، کردم ازدواجی فالن با وقت هر:  دیبگوی کس
) ص( امبریپ  که است کرده تیروا جدش از پدرش از بیشع بن عمرو  ازی ترمذامام 

 ال مایف له طالق وال ملکی ال مایف له عتاق وال ملکی ال  مایف آدم البن نذر ال"   فرموده
ی ونم ستین  آن مالک که کند نذر رای زیچ تواندی  نم  آدمی بن:  ترجمه" .  ملکی

 بعقد هنوز که دهد طالق  رای زن تواندی ونم ستین او مالک که کند آزاد رای کس تواند
  .ستین او ومالک امدهین  در او نکاح
 است شده تیروا باره نیا در که استی زیچ نیوبهتر حسن ثیحد نیا گفتهی ترمذ
ی اب بنی عل از قول نیوا.  است گرانیود) ص(امبریپ اصحاب از علم اهل اکثر وقول
  . است شده  نقل زینی وشافع نیتابعی فقها ازی وگروه وجابر عباس وابن طالب

 طالق ردیپذ متحقق شرط واگر ندیگو معلق طالق را طالق نیا :گفته اند بعضی از علماء
  .  باشد گفته را زنان عموم ای گفته رای بخصوص زن دهنده طالق خواه شودی م واقع
ی زن واگر شودی نم واقع طالقش باشد گفته را زنان عموم اگر:  دیگو مالک   امام

 إن"  دیبگو نکهیا مثل عموم مثال . شودی  م واقع او طالق باشد گفته رای بخصوص
. است ومطلقه آزاد او کردم ازدواجی زن هر با هرگاه" .  طالقی فه امراةی ا تزوجت
  ٢٢"طالقی فه – نبرد  رای کس  نام – فالنه تزوجت إن: "دیبگو نکهیا مثل خصوص ومثال

  
  

  . طالق الفاظ:  دوازدهم موضوع
                                                      

 .١/٢٤٣ هی،الهدا٣/١٦٣ اریاإلخت ،١٥٢٥/ ٣ السنه  فقه. - ٢٢
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 کند داللتی معن  نیا وبر باشدی زناشوئ وندیوپ رابطه به دادن انیپا به مشعر که زیچ هر
  . است طالق وقوع موجب
   هیوکنا حیصر:  است قسم دو طالق الفاظ
  . است هیکنای  وگاه است وآشکار حیصری گاهی برمعن لفظ داللت
   حیصر الفاظ ـ الف

 طالق انت"  مثل: شود دهیفهم ازآنی معن لفظ آوردن زبان بر بمجرد که آنست حیصر 
 فهیابوجن امام مذهب در الفاظ نیا"طالق"  کلمه از مشتق الفاظ  وهمه وطلقتک ومطلقه
  ٢٣. است
  .  وسراح  ـ وفراق ـ طالق:  است تا سه حیصر الفاظ:  است گفتهی شافع امام

 قران در خود که جهت نیا به طالق شدن واقع در دارد صراحت طالق لفظ نیا که وگفته
 وگره بند گشودن زین تیجاهل دوره در آنی ومعن تهافی شهرتی معن ودر است شده تکرار
 نکرده اختالف آن دری وکس است رفته بکاری معن نیهم به هم اسالم ودر بوده نکاح
 کی یعنی.  است ر با دوی شرع دادن طالق"  مرتان الطالق: "  دیفرمای م خداوند.  است
  .  بار کی به سه هر نه ،جدا جدا طالق کی وسپس طالق
ی معن وبه اند شده تکرار بار چندی معن نیا به وشرع قرآن در وسراح فراق فظل دو اما

 فارقوهّن"  و"   الًیجم سراحاً وسّرحوهّن: "دیفرمای م) ج( خداوند،اند شده استعمال طالق
  د،آنانیده  طالق دیخواست اگر را تان زنان:  است نیچن بیترت به آنهای معن که"  بمعروف

 از ای: ی دوم تیآی معن  اما.  ومخاصمت ر ضر بدون دیکن وآزاد دیزسا رهای کوئین به را
ی شافع امام نظر بود نیا.   دیبده طالقی کین رابه آنانی عنی دیکن مفارقتی کوئین به آنان
  ٢٤. طالق حیصر الفاظ در

                                                      
 .٢/٢٢٥ هیالهدا ،٣/١٥٧ اریاإلخت - ٢٣
  .١٥٢٦/ ٣ السنه فقه ،٥٣٧صی  شافع امام مذهب در آسان فقه.- ٢٤
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  ی کنائ الفاظ  ـ ب
:  مانند.  دارند را آن از ریوغ طالقی معن احتمال که هستندی کلمات طالقی کنائ الفاظ
ی دوری معن که همانگونه نونتیب کلمهی عرب زبان در. ی هست جدا من از تو ـ بائن أنت
 نکهیا مانند ای.  دهدی م زین را شر ازی وجدائی دوری معن دهدی م را ازدواج ازی وجدائ

 آن مقصود دارد احتمال که است تو بدست تو  کاری عنی ، دکیب أمرک:  دیبگو زنش به
 آن  مقصود دارد واحتمالی هست آن  مالک وتو است تو دست در تو تعصم که باشد
 حرام،ی عل أنت: دیبگو ای. ی دار تصرف تیوحری هست آزاد خود تصرف در تو که باشد

ی جنسی وبرخوردار تمتع باشد  آن مقصودش دارد احتمال که.ی هست حرام من بر توی عنی
 در است حرام من بر تو تیاذ که اشدب آن مقصودش دارد واحتمال.  است حرام من بر تو

 شودی م واقع وطالق ستین کند انیراب تیون مراد کهی ا نهیقر بهی ازین حیصر الفاظ
 شرط حیصر الفاظ در. است وروشن وآشکار واضح خودی برمعان  الفاظ آن داللت چون
 شوند داده نسبتی و وبا روند  بکاری و به خطاب ای زن با ارتباط در الفاظ آن که است
. یهست آزاد زنی ا تو=  طالق أنت ای.  است آزاد زنم=  طالقی زوج:  دیبگو نکهیا مانند
 وتا است شرط آن استعمال با دهنده طالق تینی وهمراه مصاحبتی کنائ الفاظ در اما
 از ومقصودم مراد:  دیبگو دهنده طالق اگر.  شودی نم  واقع طالق نباشد آن همراه تین

ی قضائ نظر  از ام داشته خاطر در رای گریدی معن بلکه نبوده طالق ، طالق حیصر لفظ
 دهنده طالق  اگری  ول.  شودی م واقع وطالقش گرددی  نم رفتهیپذ او ازی شرعی وداور
 کرده قصد رای گریدی معن بلکه نبوده طالق ، طالقی کنائ لفظ از ومقصودم مراد: دیبگو
 . گرددی نم واقع وطالقش شودی م فتهریپذ او ازی شرعی وداوری قضائ نظر از ام

 تین همان است مراد کننده انیب کهی زیچ.  دارد  را آن ریوغ طالقی معن لفظ چون
  .   است او  واراده وقصد
 است آمده ثیحد کتب  گرید ودر نیحیصح در است نیچنی  وشافع مالک  امام ومذهب

. یریبگ کنار زنت از  که کند یم امر تو به) ص( امبریپ: شد گفته  مالک بن کعب به: که
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 اعتزلها بل:"  گفت) ص(امبریپ ؟ کارکنم چه ای بدهم طالقش ؟ ستیچ مقصودش: اوگفت
ی إلحق:  گفت زنش به کعب لذا.  مشو کینزد وبه ریبگ کناره او ازی عنی".  تقربّنها وال

ی إلحق "  که دیآی م بر ثیحد دو نیا از.  شو  ملحق ات خانواده به بروی عنی"  بأهلک
  طالق آن از واگرمراد.  گرددی م محسوب طالق باشد طالق تین با توام اگر"  بأهلک
  . شودی م عمل مطلب نیبد زین وامروز.  دیآی  نم بحساب طالق نباشد
 اراده بر وحال وضع ای باشد آنها همراه طالق تین اگری کنائ الفاظ در: ندیگوی م احناف
 مذهب به)مصر( قانون در.  شودی م واقع  طالق دانهاب ،کند داللت آنها از طالقی معن
ی معن اراده ازآن دهنده طالق"حتما دیبا بلکه ستین معتبر هیحال داللت و نشده اکتفای حنف
 زوجهی شخص اگر علماء جمهور نزد در که نماند ناگفته.  شود واقع طالق تا کند طالق
 استعمال حالت ودر  شودیم واقعی رجع طالق حیصر بلفظ بدهد طالق کی را شیخو
  . شودیم واقعی رجع ق طال جمهور نزد در زینی کنائ لفظ
  : که اند وگفته اند کرده مخالفت  جمهور نظر به  احناف مگر
 واگر شودیم واقعی رجع طالق حیصر بلفظ بدهد طالق کی را خود زوجهی شخص اگر به

  ٢٥.است ورتضر دیجد نکاح وبه شودیم واقع بائن طالق ،باشدی کنائ بلفظ
  : ١٣٩ ماده:"  است نموده انیب نیچن ١٣٩ ماده در افغانستانی مدن قانون را موضوع نیا
 زوج  گاه هر.  دینما طالق را اش زوجهی ریتحر ایوی شفو بصورت تواندیم زوج ـ )١(

 افاده را طالقی معن صراحتاً که معموله اشارات به طالق. باشد لهیوس دو نیا فاقد
 .می گیرد د،صورتینما
 واقع تین بدون ،کند راافاده طالقی معن ،درعرف  کهی حیصر بالفاظ طالق ـ )٢(
 .شودیم

    وکتابت نوشتن لهیوس طالق:  زدهمیس موضوع
                                                      

  .٣/١٦٥ اریاإلخت ، آن بعد وما ٣/١٥٢٦ السنه فقه - ٢٥
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 را زنش نوشته لهیوس به یکس  اگری عنی ،باشدی م طالق افتادن موجب طالق نوشتن
 شوهر  ونچ.  شودی م  واقع او طالق ،باشد بدان ونطق تلفظ  قادربه چه دهد طالق

.   تواندی م زین آن نوشتن با دهد طالق طالق تلفظ با را خود زن تواندی  م  که همانگونه
 بزنش وخطاب  آشکار و وروشن واضح نوشته طالق الفاظ که اند کرده شرط فقهاء
 دادم طالق ترا فالنی ا=  طالق أنت فالنه ای سدیبنو اوی برا:  مثالً باشد نوشته اوی وبرا
 نباشد اوی وبرا بزنش خطاب  نوشته اگر. ی هست آزاد  من با ازدواج وندیپ از وتو
.  دادم ق طال ترا=  طالقی زوجت ، طالق أنت:  سدیبنوی ا ورقهی رو بر که نگونهیبد
 دادن طالق واراده وقصد تین نکهیا مگر شودی نم واقع طالق نیا.  دادم طالق را زنم
 نوشته طالق قصد بدون را عبارات نیا که اردد احتمال رایز.  باشد همراه آن با زنش
ی قبل طالق ذکر ایو زنش دادن طالق نه باشد خطی بائیز ای خط نیتمر ومقصودش باشد
  . باشد شده صادر قبالی و از کهیصورت در باشد

 کتابت قیازطر طالق وقوع به فوق لیتفص قرار وفقهاء  علماء که میتوانیم گفته پس
  .اتفاق دارند

  :  باشدی م قسم دو به کتابت احناف دنز در اما
  :  نیمستب ریوغ نیمستب کتابت
 ای ورق در کتابت مثل ماندی باق کتابت اثر که است آن از عبارت:  نیمستب کتابت

  . واریدی باال ایو لوحه
  . آب ایو هواء در نوشتن مثل:  نماندی باق آنی اثر که آنست:  نیمستب ریغ کتابت
  :  است نوع دو هب نیمستب ونوشتن کتابت
 به که استی کتابت مخاطب ،کتابت رمخاطبیوغ باشد مخاطب زوجه  آن در کتابت

 ریتحر از بعدی شخص:  مثال طور ، ردیگ قرار خطاب ومورد شده نوشته زوجه ونام عنوان
 کتابت نوع نیا حکم ،ی هست طالق تو که کند نوشته اش زوجه عنوان شیخو شهرت
  . شودیم طالق تین دونب داشته را حیصر لفظ حکم
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 ومخاطب نشود نوشته زوجه ونام عنوان به  که استی کتابت:   مخاطب ریغ کتابت
 هیکنا لفظ حکم ،نوع نیا حکم است طالق فالنه کهکندقید  نوشته در:  مثال ردینگ قرار
  . شودی نم واقعی و طالق تین بدون دارد را

 نوشتن مثل برود نیب  واز ستین فهم وقابل شودی نم مالحظه آن اثار در که نوشته اما
  ٢٦.  ستین مرتب آن بری اثر چیه آب ایو هواء در

    ١٣٩ ماده   اول درفقرهی  مدن  قانون ا ر موضوع نیا
  : است کرده انیب نیچن
 زوج گاه هر.  دینما راطالق اش زوجهی ریتحر ایوی  شفو بصورت تواندیم زوج"  
 دینما افاده را طالقی  معن صراحتا که معموله اتاشار به طالق باشد لهیوس دو نیا فاقد

  ."تواندیم گرفته صورت
  الل اشاره:   چهاردهم موضوع

  اگر پس  است تلفظ بمنزله او اشاره لذا .است  اشاره الل ارتباط و میتفه  لهیوس
 دهیفهم آن  ازی شوئ زنا وندیپ به دادن انیپا مقصود که کند  اشارهی ا بگونه الل شخص
 باره در الل اشارهی وقت ندیگو فقهاء ازی بعض.   است ومعتبر افتدی م او القط ،شود
ی توانائ و رانداند ونوشتن کتابت که شودی م طالق وقوع وموجب است قبول طالق
 اگر چه ، است نوشتن نداشتنی و  از اشاره رفتنیپذ شرطی عنی .باشد نداشته را نوشتن
 مقصود بر بهتر کتابت چون ستینی کاف اشاره.باشد  داشته را آنی وتوانائ بداند را نوشتن
 از وعجز ضرورت جهت به  مگر،ستین جائز آن از وتجاوز وعدول کندی م داللت
  ٢٧.شودی نم رفتهیپذ اشاره باشد ممکن کتابت تا کتابت

                                                      
  .٣/١٧٢،١٧٣  اری،اإلخت|٣/١٥٢٦ السنه فقه - ٢٦
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 است آمده نیچن اول فقره ١٣٩ ماده در .شودی م واقع الل طالق زینی مدن قانوندر
 زوج گاه هر.  دینما طالق را اش زوجهی ریتحر ایوی شفو بصورت تواندیم زوج) ١:" (
 دینما افاده را طالقی معن صراحتاً که معموله اشارات به طالق باشد لهیوس دو نیا فاقد

  ".  میتواند گرفته صورت
  طالق در قیوتعل زیتنج:  پانزدهم موضوع

  :  دارد صورت سه شودی م گفته طالقی برا کهی والفاظ  طالق غهیص
  . شودی م داده نسبت ندهیآ به ایو است معلق ایو استی وقعط منجز ای

 داده نسبت ندهیآ وبزمان نباشد معلقی شرط چیبره که آنست منجز غهیص  ـ اول
 نکهیا مانند باشد زنش طالقی وحالی فور وقوع آن ندهیگو ومراد قصد بلکه ، نشود
 آورد زبان بر را غهیص نیا دهنیگو نکهیهم"  طالق انت: "  دیبگو همسرش به شوهر
 طالق فوراً.  شودی م واقع برآنها طالق که بودی کسان از زین وزن داشت فیتکل تیواهل
  .گرددی م اجرا وحکم افتدی م

ی شرط حصول به وموقوف معلق را طالق حصول شوهر که آنست معلق غهیص ـ  دوم
 اگر ، طالق فأنت کذا کانمی إل ذهبت إن: دیبگو خود همسر به شوهر نکهیا مانند کند،
  . فتدیب تو وطالقی هست آزاد توی رفت محل بدان تو

  .... دارد ادامه                                                                             
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 " فاريابي" جنرאل محمد عظيم : تتبع ونگارش  
  

  رشوت
 شهپر اساسي فساد

  
  :ف رشوت وجه تسميه   تعري

رشوت واژه عربي بوده  و معني انرا مي دهد كه  انچه بكس بدهند تا كاري بر خالف 
بلكفت  يا (وظيفه انجام دهد  يا حق كسي را ضايع و باطل كند  كه در زبان دري قارسي 

  . میدهدكه همان معني چيزي را بكس دادن بخاطر ا بطال حق را ) بلكفد 
گرفته شده  و معني شي  كه به منظور ابطال حق و يا ) رشو ( همچنان رشوت از واژه 

  .احقاق باطل  به كسي تاديه شود 
  استدر نهايت كلمه رشوت همان مفهوم دادن شي يا چيزي به كسي به خاطر كار سازي 

يعني ريسمان است  ) رسن (به معني ) رشاء ( وهمچنان امده است كه اين واژه از لفظ 
، رشآء(ع آن يغه جمصآب از چاه  به دلو مي بندند ويدن كه از ان به منظور باال كش

  . مي شود) ارشيه
ه دیده ژرف بنگریم  کمتر اگر ب. ت به سر می بریم ن  حیادر عصر کنونی  که ما درآ

یده منفی که واژه رشوت را نشنیده و ماهیت انرا منحیث یک پد سراغ می نمایمکسی را 
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جرم بودن و عدم جواز داشتن ان در قوانین  ید و پیرامون  و ضد اجتماعی  درک ننما
.           ارشادات دینی اگاهی نداشته باشد در احکام شریعت غرای محمدی وو هم نافذه کشور 

نگیزه های منحط  وعدم داشتن مقاومت در برابر محرک ها و فشارها و انسان های ولی ا
د  و نخوب می دانکه هوشمند را گاهی چنان کور و کر می سازد   - با فهم   - مدرک 
ولی همه را نا دیده گرفته دست به . گاه اند آ ه ماهیت ضد اجتماعی بودن ان کامالًبه کن

.                                                                                اعمال رشوه ستانی می زنند
كه با جمالت متغير و مفهوم .  علما براي جرم رشوت  تعاريف گوناگون  ارايه نموده اند 

  .واحد بيان شده است
  - كار سازي  به ناحق كند  رشوت عبارت است از چيزي كه به كس بدهند تا.  
  -   رشوت عبارت است از تاديه  مال  وجه يا  سند پرداخت وجه  يا تسليمي مال كه

هريك از موظفيت خدمات عامه  به منظور اجراي كاري  يا انجام ندادن امري  كه 
  .طور مستقيم يا غير مستقيم  قبول نمايد 

 -  وجه ، مال يا ) و غير مستقيم  مستقيم(رشوت عبارت است از گرفتن يا قبول كردن
  .سند  پرداخت وجه يا مال  و تسليم شدن ان از طرف موظفين خدمات عامه 

هرموظف عامه كه به قصد « كشور  جرم رشوت  چنين تعريف  شده  یدر قانون جزا
به اسم خود   يا شخص ديگري  پول . اجرا يا امتناع و يا اخالل وظيفه ئي مكلف باشد  

ئي انرا بگيرد  يا  از شخص بخششي  تي  را طلب نمايد  يا از كسي وعدهمنفعنقد  مال يا 
قسميكه  مالحظه مي گردد رشوت قرين به  . »را قبول كند رشوه گيرنده شمرده ميشود 

مصر رشوت به مثابه يك نوع چه دربعضي كشورها مانند چنان. تجارت وظيفوي است
  .تجارت وظيفوي  تعريف شده 

ملي نسبت داده مي شود كه توافق و تعهد ارادي  بين دوشخص رشوت كامل به ع 
به شخص موظف است )  هديه يا اعطا شي(يعني شخصيكه تقديم كننده  . صورت پذيرد 
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تا وي را وادار به اجراي عمل يا امتناع از يك عمل نمايد و شخص موظفي كه  هديه يا 
  .جارت وظيفوي راانجام مي دهديك تدر ماهيت امر ه يا مال تقديم شده را مي پذيرد تحف

  :پيرامون چگونگي  وصف جرم رشوت دو نظر وجود دارد 
نست كه  جرم رشوت را جرم واحد شمرده مستلزم  وجود دوشخص كه جرم آ نظر اول

به اساس اين نظر رشوت دهنده ورشوت گيرنده  فاعالن . ن مساوي استآو مجازات 
را فاعل اصلي رشوت دهنده را شريك  و  همچنان  رشوت گيرنده . اصلي جرم واحد اند

  .يا متفق جرمي مي نامند
جرم رشوت دهنده   یک. رشوت را مشتمل بر دو جرم عليده  مي شمارند   نظر دوم

انقسام  اين جرم به دو نوع  بدين معني ).مرتشي (و ديگري جرم رشوت گيرنده ) راشي (
ت بدون اينكه ضرورت به اثبات است كه هر يك از اين جرايم  داراي مجازات عليده اس

بنآ عمل راشي  . رابط ميان انها چه از نطر مجازات  و چه از نظر وصف جرم باشد 
  .اشتراك در عمل مرتشي دانسته نشده  بلكه جرم مستقبل شناخته مي شود 

) ٢٥٥(اما مقنن در قانون جزا  چنين فرقي را بين راشي و مرتشي قايل نشده  در ماده 
پس گفته . استدهنده و رشوت گيرنده و واسطه رشوت را يكي دانسته  مجازات رشوت

مي توانيم درقانون جزا مقنن نظريه دوم را نپذيرفته جدايي و انفصال بين  راشي و مرتشي 
يعني فعل هر دو را  تشكيل دهنده جرم واحد كه عبارت از جرم رشوت است  .قايل نشده 

  .دانسته است 
  عناصر متشكله رشوت

  :) صفت مرتشي يا رشوت گيرنده(ونيقان عنصر 
به )  ٢٦٧الي  ٢٥٤(كشور ما  جرم رشوت را  در فصل  سوم  از ماده ی در قانون جزا

بحث گرفته وبه توضيح و تصريح  ان پرداخته و جزا هاي معيني  براي مرتكييبن ان در 
  . استنظر گرفته 
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ف عامه كه به قصد اجرا يا هرموظ: قانون جزا رشوت چنين تعريف شده  ) ٢٥٤(در ماده 
به اسم خود   يا شخص ديگري  پول نقد  مال . امتناع و يا اخالل وظيفه ئي مكلف باشد  
ئي انرا بگيرد  يا  از شخص بخششي را قبول  دهيا منفعتي  را طلب نمايد  يا از كسي وع

ين تنها موظفمتن ماده فوق مبين اين است که . ود رشوه گيرنده  شمرده مي ش ،كند
خدمات عامه وعده شي را بنمايد  يا بخششي را قبول كند  كه مكلف يا موظف به اجراي  

ين شامل مستخدمين و مامورين رشوت مطرح مي شود   كه اين موظف ،خدمات عامه باشد
  .مي گردد ندخدمات عامه اسايرافرادي كه مكلف به اجراي وحكم واهل خبره  دولت،

  ) :عطا  وعده و (عنصر مادي جرم رشوت  
همواره دربيان عنصر مادي از فعل مثبت مادي ياد مي شود و عنصرمحور مهم اساسي  

  .  جرم رشوت  تشكيل مي دهد  
پرداخت  فعل مثبت در جرم رشوستاني عبارت از دادن و تاديه   وجه نقد  ، مال  يا سند 

به مرتشي ) رشوت دهنده (شي بخشش يا انعام  عمل مادي راوجه يا سند مال  تحفه ،
،بخشش ل وجه نقد،مال ياسند پرداخت وجه يا سند مال  تحفهقبواست وهمچنان گرفتن يا

يا به . فعل مثبت وي محسوب مي شود ) رشوت گيرنده (يا انعام  عمل مادي مرتشي 
. عبارت ديگر  توافق  و تعهد داد و گرفت   بين راشي و مرتشي فعل مثبت مادي است 

چنانچه . ردوافق داد وستد بايد نمايد و هم عقدبين شان صورت پذييعني انها بين خود هم ت
و يا اخالل  هـرموظف عامه كه به قصد اجرا يا امتناع(تصريح شده )  ٢٥٤(در ماده

به اسم خود   يا شخص ديگري  پول نقد  مال يا منفعتي  را طلب . وظيفه ئي مكلف باشد
يرنده  رشوه گ ،بخششي را قبول كند نرا بگيرد  يا  از شخصده آنمايد  يا از كسي وع

  .صورت جرم رشوت تحقق پيدا مي كند ماده ذكر شده در دوبه تآسي از) شمرده مي شود
 -  ديگري وعده چيزي را شخص قبول  يا پذيرفتن  موظف  از  
 -   گرفتن  يا قبول كردن بخشش كه از طرف شخص به وي داده مي شود.  
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نس ياشي تحفه يابخشش فاقد اهميت است ممكن ديده مي شود كه در اين جرم نوعيت ج
  .شي مورد نظر وجه نقدي يا جواهرات قيميتي  يا اسناد بهادار وغيره باشد 

بلكه صرف  . از جانبي اين هم بي اهميت است كه موظف تحفه يا بخشش را بگيرد 
يعني مجرديكه توافق و . گرفتن وعده اخذ براي تحقق جرم رشوت كافي شمرده مي شود 

عهد بين رشوت دهنده و رشوت گيرنده  به عمل امد براي تحقق جرم  كافيست ،  و اين ت
ذريعه  قول  يا سند باشد ، بلكه در تحقق "  هم ضرور نيست كه تقديم رشوت صراحتا

جرم حتي اشاره كافي شمرده مي شود ، در صورتيكه به اثبات برسد كه قصد شخص 
وجه رشوت بداخل " تجربه نشان داده كه  اكثرارشوه دادن به مرتشي بوده است ، زيرا 

به همين ترتيب شرط نيست تا براي .  لفافه ، پاكت خط و امثال  محفوظ تاديه مي گردد  
تحقق اين جرم از طرق مرتشي قبول صريح صورت گيرد  بلكه اگر از ظروف  قضيه 

  .استنباط گردد  نيز صحيح شمرده مي شود 
ت توافق و عقد ي است كه بين رشوت دهنده و رشوت اثبا" انچه مشكل زاست  عمال

در حاالتيكه  مال يامنفعت را بپذيرد  دليل به گرفتن رشوت است   ،گيرنده  صورت گرفته
يا در حاالتيكه بخشش به شكل اوراق بها دارد يا وجه نقدي به حساب بانكي وي ريخته 

اما اگر رشوت به اساس  .شود  در همچو حالت موظف نمي تواند  خود را تبرئه نمايد 
وعده صورت گرفته باشد در اين حالت اثبات توافق و عقد بين راشي و مرتشي  خالي از 

  .اشكال نيست
قابل تذكر است كه  براي اثبات جرم رشوت صرف  تقديم شي  براي موظف  به طريقه  

  .بلكه بايد ثابت شود كه موظف شي را قبول نموده است  ،رشوت كافي نيست
 ن اگر رشوت دهنده  پول نقد نه بلكه يك شي كه داراي قيمت باال باشد  به قيمتهمچنا

موتري را كه " مثال. جرم رشوت تحقق پيدا مي كند كمتر باالي رشوت گيرنده بفروشد 
شد  يا برعكس راشي از به مرتشي به نصف بيع بفرو ،قيمت ان يكصد هزار افغاني باشد
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ني ارزش داشته باشد به يكصد وپنجاه هزار افغاني يكصد هراز افغا که يرامرتشي موتر
  .بخرد 

  ) :قصد (ر معنوي صارتكاب يا امتناع و يا اخالل وظيفه عن 
در جرم رشوت  صرف اخذ وجه يا تحفه و بخشش  يا پذيرفتن ان ويا گرفتن وعده يك 

و بلكه شرط است  تا مرام و مقصد از وعده . مال و متاع يا يك شي  تحقق نمي پذيرد 
. قبول بخشش يا تحفه  اجرا يا امتناع و يا اخالل  وظيفه ايكه به ان مكلف است باشد 

به مقصد اجرا يا امتناع يا اخالل (..... به وضوح اشاره شده كه ) ٢٥٤(چنانچه در ماده 
  ...... )وظيفه ايكه به ان مكلف باشد

مجازات انرا با اساس  از محتوي اين ماده استنباط مي گردد  كه قانون جزا جرم رشوت  و
  .است  پرنسيپ تجارت در وظيفه الزم  دانسته

رض و غپيرامون راشي بايد اظهار كرد كه  موجوديت اين عنصز تحقق نمي يابد مگر انكه 
.  مرام و مقصد  راشي وادار ساختن موظف خدمات عامه به اجرا يا امتناع از عملي باشد 

براي اقدام  به امري ارتكاب  يا امتناع  از انجام " و عامدا" يا به عباره ديگر راشي  علما
، يا وجه  يا مال، يا سند  پرداخت وجه . كه وظايف موظفين خدمات عامه است امري  

،در حكم رشوت دهند بدهدا به صورت مستقيم يا غير مستقيم ري مال سند تسليم
شد  موظفين  ركشور ما طوريكه در فوق ذك یهمچنان رشوت گيرنده در قانون جزا.است

، مامورين  دولتي  اعم از مستخدمين (ظفين خدمات عامه شامل موخدمات عامه ياد شده و
شركت »  پوليس ، امنيت ملي  اردو « قضايي ،اداري ، شاروالي  نهاد هاي قواي مسلح  

مي باشند كه براي انجام ) هاو تصدي هاي دو لتي و مختلط  سازمانهاي وابسته بدولت 
، مال  يا سند پرداخت وجه يا سند ،وجه نقدبوط موظفين فوق الذكر باشد كاري كه مر

  .د  نمال  تحفه ،بخشش يا انعام را قبول نماي
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و در جا یکه وظیفه وجود .  باید متذکرشد که رشوت با وظیفه ارتباط مستقيم می گیرد 
به ندارد رشوت به میا ن نمی اید  از همين رو جرم رشوت  جرم وظيفه است نسبت 

  .موظف خدمات عامه 
و اهمیت  مسیرقانون پرداخته میشودل حق و اوردن تحریفات در طارشوت برای اب "عموما

ست که به حیث یک وسیله ضد حق و عدالت و ضد انصاف ومروت ن همین جاآ
که سبب اتالف .استعمال می شود و بد  ترین نوع  رشوت همین نوع ان تلقی می گردد 

واین نکته را نباید از یاد برد و به اشتباه گرفت  که اگر . ت حق و حمایه از ظلم اس
خواهد نباح و جواز ید حق اخذ گردد  مئر امتناع از عمل غير قانوني يا  تاببرا ررشوت د

) قصد (ئید حق هم گرفته شود بازهم عنصر رشوت اگر در برابرامتناع يا  تا شت  زیرادا
وماهیت جرمی ان منحيث جرم رشوت  . نماید  و استفا ده سو از وظیفه در ان تبارز می

و اگر موظف خدمات عامه براي انجام كاري  رشوت گرفته  كه . محفوظ می ماند 
يعيست كه عمل وي رشوت نه بلكه  قرين به فريب بجز وظايف او نبوده  ، ط" اساسا

              .كه براي  فريبكاري در قانون جزا مجازات ديگري پيشبيني شده است . كاري است  
هرگاه موظف خدمات در برابر تحرير يك مكتوب يا محرر به منظور ثبت قباله  تحفه يا 

اما اگر شخصي به محرر . جرم رشوت تحقق  مي يابد ،هديه و بخشش را قبول مي نمايد
هد ،  همچو حالت رشوت  مي دهد كه نوبت دوسيه او را تآجيل د) هديه يا وجه(محكمه 

زيرا اصل دادن تاجيل از صالحيت مستقيم محرر نيست اما متعلق  روع در جرم است،ش
 یو در قانون جزا باشدوممكن محرر باالي رئيس خويش تآثير داشته . به وظيفه اش است 
  .شروع در جرم رشوت را در حكم ارتكاب ان دانسته است )٢٦٦(كشور ما در ماده 

  :ارشادات ديني در مورد رشوت 
ظ اصول  شرعی گرفتن و ارشادات دینی تعمق نمایم،از لحان عرصه اگر کمی به در ای 

پیشکش  –سوغات  –تحفه  –قلمانه ( دادن پاداش و مکافا ت و یا تحت عناوین  عرفی 
قضاوت و یا شفاعت و سفارش  گرفته ویا  داده می  –که در برابرحکمیت) چای پولی  –
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خواه قبل ازاجرای امورباشد  ،تمه داده شودشود که جریا ن یک موضوع به نفع کسی خا
ریحآ در حکم رشوت تلقی می شود                                                    ص. ویا بعد از ان 

رشوه دهنده و واسطه  –همچنان در احکام شرعی و قوانین نافذه کشور رشوه گیرنده 
  .ا مجرم شناخته و قابل مجازات دانسته اند رشوت ر

 َنُکمۡ َبیۡ  ۡمَواَلُکمۡ ا اَ ُکلُوۡۤ َو َال َتاۡ  .مي فرمايد ) ١٨٨(چنانچه خداوند در سوره بقره ايه 
ۡن اَ ا َفِریۡ ُکلُوۡ اِم ِلَتاۡ لَی اۡلُحکَّ اِ  اۤ ا ِبہَ ِباۡلَباِطِل َو تُۡدلُوۡ   ۡم تُ نۡ ۡثِم َو اَ ۡمَواِل النَّاِس ِباۡالِ ًقا ّمِ

  )٪۱۸۸(نَ َتۡعَلُموۡ 
يگر تان را در بين خود بباطل نخوريد و نرسانيد انرا به حكام تا كه يعني اموאل يكد

د  در حاليكه شما مي دانيد  كه اموאل مردم را بناحق و گناه بخورن) يك حصه (گروهي 
  .خوردن ان حرام و باطل است 

وند به رشوت دهنده و خدا: روايت است  امده است که ) ص ( در حدیث  پیامبر 
  .رشوت گیرنده لعنت می فرستد

بر رشوت دهنده و رشوت ) ص(يت است كه گفت رسول اهللا از عبداهللا ابن عمر  روا
  .گيرنده لعنت گفت 

گفتن لعنت بر رشوت گيرنده به سببي است كه در گرفتن رشوت  اذيت  :گويند ءميعلما
  .كه مستحق ان نيست  و ضرر رساندن به مردم بوده و گرفتن چيزي است  

    .است در حديث ديگري  به ساعي و نفريكه  وسيله رشوت مي شود  نيز لعنت گفته شده
كسي اگر براي :  گفت ) ص(از ابو داود و ابو امامه  روايت است كه حضرت رسول اهللا 

بواسطه ان برايش هديه ، تحفه و بخشش  داده شود  ) واسطه شود (ديگري شفاعت كند 
  .ق  او در دروازه  كالني از در وازه هاي سود  داخل شده است به تحقي

عبداهللا  ابن مسعود  مي گويد  كه اگر كسي براي ديگري كاري را اجرا كند  و بواسطه 
  .ان هديه برايش تقديم گردد  ان حرام است 
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كه او با ابن زياد  در قضيه و دعوي  واسطه شد و او ان : روايت است ) مسروق (از 
او را رد ) مسروق (را رد كرد و از طرف صاحب قضيه براي او غالمي هديه شد   قضيه
كسيكه از مسلمان ظلمي را دفع ( گفت كه شنديده ام كه ابن مسعود مي گفت . كرد 

  .كند  و صاحب ظلم براي او چيزي هديه كند  كم باشد يا زياد  ان چيز حرام است 
وریم که سزای ان به کلمه لعنت تعبیر شده و در بررسی جرایم بشری بسیار کم بر می خ

و در این نوع جرم مالحظه می نمایم که به عاملین لعنت گفته شده و هر دو طرف . باشد 
انسان  مسلمان انست كه به عواقب امور . معامله را در این سزا شریک شمرده شده اند

متاع اندك بي ارزش واسطه  انديشه  بكاري اقدام نمي كند  به مي انديشد و بدون فكر و
  .د نيوي  ، اخرت جاويداني خود را خراب نمي سـازد
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  دكتور عبدالكريم زيدان: تاليف 
  پیوست به گذشته                              )عيني (عبدالرحيم : مترجم    
  

  نظام قضا درشريعت اسالم
)١١(  

  باب دوم
  فصل سوم
  مبحث چهارم
  علم قاضي

  :تمهيد 
بوقايع دعوي واسباب ،مراد ازعلم قاضي كه درين بحث پيرامون آن صحبت ميكنيم علم 

ين امور ازجهت حكم آن و مستند  به آن صـالح  ثبوت آن ميباشد ، پس آيا علم آن به ا
  .ميباشد يانه ؟ پاسخ به اين سوאل ايجاب تفريق ميان هر دو حالت را مينمايد 

  .علم قاضي كه برآن درمجلس قضا حاصل شده باشد : حالت اول 
  حالت دوم ، علم وي كه برآن خارج مجلس قضا بدست آمده باشد 

  .حاصل شده باشد  علم قاضي كه درمجلس قضا -حالت اول
چنانچه اگـر   ،اگرقاضي علم خود را بوقايع دعوي و اساب آن درمجلس قضا بدست آرد

وي قسم را متوجه نمايد نكول كند ه مدعي عليه بدعوي اقرار كند يا بعد از آنكه قاضي ب
شـرط   ،در ينحالت  قاضي بموجب علمش بوقايع دعوي و دالئل ثبوت آن حكم ميكنـد 

سماع قاضي جهت وقايع دعوي ودالئل ثبوت آن  درمجلس قضا دو نيست كه درعلم و 
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نفر شاهد يا بيشتر اشتراك نمايد و اين همان موضوعيست كه امام احمد به آن ابراز نظر 
) ص(و همچنان همانست كه امام شافعي رح  باين دليل كه پيغمبر  اكرم   ٢٨نموده است 

فـان اعترفـت   : شريف آمده است  در باره فرموده است اذعان دارد چنانچه  درحديث
) ص(يعني اگر زن اعتراف به زنا نمايد ويرا سنگساركن درينحديث آنحضرت  –فارجمها 

مقيد نكرده است كه اعتراف زن بزنا بحضور مردم يا بحضور دو نفر شاهد يـا بيشـتر   
   ٢٩صورت گيرد 

اصـل  درنظر ما سزا وار آنست كه درصحت حكم قاضي تعلم آن كه درمجلس  قاضي ح
وي تقديم ه نموده مبني بر آنچه كه وقايع دعوي به بينات و ادله ي راكه جوانب دعوي ب

ميكند واقرار مدعي عليه يا نكول آن از قسم خالفي نباشد زيرا مردم عادتا درمجلس قضا 
حضور مي يابند وحتي اگراحدي از مردم حضورنیابد، دستياران قاضي درآنجا چون اهـل  

محرر، پهره دار  وغيره شان آنچه راكه درمجلس قضا اتفاق مي افتد مشوره ازاهل علم ، 
درسماع وعلم قاضي باوي اشتراك ميورزند و امكان ندارد كه مجلس قاضی  –ميشنوند 

خالي از كساني باشد كه ذكر شان بعمل آيد وحتي اگر فارغ بودن مجلس قضا ازهریكي 
ن ديگري موجود نباشـد اگـر   از آنانيكه تذكر رفت فرض شود و جزقاضي وخصوم كسا

ات و قرارهاي شان شنيده ودانسته است حكـم  ینقاضي بنابر آنچه كه از اقوאل شهود و ب
حكم آن درينصورت صحيح است زيرا حديث صحيحيكه امـام شـافعي بـه آن     ،نمايد

استدالل نموده است حجت بركسانيست كه براي صحت حكم قاضي شنيدن ويرا بـادو  
    ٣٠اي بينه مدعي يا اقرار مدعي عليه شرط ميداند نفر شاهد يا بيشتربر

                                                      
خالقي وجود ندارد باينكه قاضي به بينه يا اقرار درمجلس حكم اگر دونفر : المغني آمده است  ٩ج) ٥٥(درصفحه -  ٢٨

احمد رح نظر شاهدان آنرا بشنود حكم كند و اگر احدي با وي آنرا نشنيده ويا يكنفر شاهدا آنرا بشنود  در آنحالت امام 
 .دارد كه قاضي بموجب آن حكم نمايد 

 ٤٩٩-٤٩٨ص  ٢مغني المحتاج ج-  ٢٩
قاضي گفته است بموجب اقرارمدعي عليه درمجلس حكم تا وقتيكه باوي : ج نهم المغني آمده است ) ٥٥(درصفحه -  ٣٠

 .دونفر شاهد بشنود حكم نكند زيرا وي بعلم خود حكم نموده است 
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  :كه خارج مجلس قضا حاصل شده باشد علم قاضي : حالت دوم 
اين حالت درصورتيست كه علم قاضي خارج ازمجلس قضا حاصل شود چنانچـه اگـر   
قاضي از شخصي بشنود كه زنش درخارج مجلس قضاء ببیند طالق دهد و يـا قاضـي   

ببيند كه مال شخص ديگري را تلف مينمايد درينحالت آيـا  شخصي را خارج مجلس قضا
ميـان وي   ،براي قاضي مجاز است بموجب علميكه درموضوع طالق شـخص اول دارد 

وزوجه اش درصورت مطالبه زوجه تفريق نمايدويا بضمان مال متلوف بركسيكه آنرا تلف 
اهب ودالئل شـان  نموده است حكم نمايد ؟ درينجا اختالفي ميان فقها وجود دارد كه مذ

  .درمورد ذيال تذكرداده ميشود 
  :اول مذهب ظاهريه 

خويش خـارج مجلـس قضـا درديـون     نزد آنها برحاكم واجب است كه بعلم حاصله 
،اموאل ،شرمگاه وحدود حكم نمايد خواه موضوع را قبل ازعهده داري وظيفـه  وقصاص

بعلم آن قويترين حكـم   قضا بداند يا پس از عهده داري آن بلكه گفته اند كه حكم قاضي
است زيرا آن يقين است و همچنان نيز استدالل نموده اند كه قاضي بعلم خود و به جرح 
و تعديل نسبت به شهود حكم مينمايد و همچنان سزا واراست كه بعلم خود ميان خصوم 

كونـوا قـوامين   : استدالل نموده اند كه ) ج(حکم كند و بهمينگوند باين قول خداوند 
آيـه   –يعني برانصاف استوار باشيد گواهي دهندگان بـراي خـدا    -شهداء هللا  بالقسط

  سوره ءنساء)١٣٥(
از عدالت نيست كه ظالم برظلمش گذاشته شود واوعالم به ظلم خويش باشد وهمچنان از 
عدالت نيست كه قاضي از طالق زن اگاه بوده طالق دهنده آنرا كـه بـازن معاشـرت    

    ٣١اقي بماند شوهري دارد همچنان بحالش ب
  :دوم مذهب شافعي 

                                                      
 ٥٥-٥٣ص  ٩المغني ج-  ٣١
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فرق قائل اند ، اگر دعوي متعلق بحقـوق آدمـي   ) ج(آنها ميان حقوق آدمي وحقوق اهللا 
  : باشد نزد آنها درمذهب شافعي دوقول وجود دارد 

براي قاضي مجاز نيست كه بعلم خود حكم نمايد چه حضرت رسول اكـرم   –قول اول 
يعني   -شاهداك او یمينه ليس لك اال ذلك : ت صلي اهللا عليه وسلم براي خضر مي گف

زيرا . وي قسم است و بجزاين موضوع تراچيزديگري نيست ربراي تو دونفر شاهدان وب
از همينجا  –اگر بقاضي حكم به علم آن مجاز باشد علم آن بمنزله شهادت دونفر ميگردد 

از راي نكرده است ست كه نكاح به تنهايي وي انعقاد ميگردد كه درين مسئله احدي ابر
ممكن است قضات ضعيف النفس سوء اسـتفاده  . زيرا حكم بعلم آن به تهمت ميكشاند 
  .نموده به انسان بي گناه حكم ميكنند 

امام شافعي قضا بعلم قاضي را نظـرداده ، از خـوف قضـات سـوء     : وبيع گفته است 
  .روانميدانست 

او اعتبارمزني است كه قاضي بعلـم  كه قول اظهرنزد امام شافعي رح ميباشد و: قول دوم 
خود به پيروي ازقول پيغمبر عليه الصالة والسالم حكم ميكند كه فرموده است  اليمنـع  

يعني بايد يكـي از شـما    –احد كم هيبته الناس ان يقول في حق اذارآه او علمه اوسمعه 
بداند چيزي شكوه وبزرگي مردم را منع نكند كه درمورد حقيكه آنرا ديده ويا شنيده ويا 

زيرا اگر مجازباشد بآنچه كه شهود شهادت داده است حكم نمايد واو از صدق  –بگويد 
وضبط آنها غير متيقن باشد ، اگر روا باشد به آنچه كه شنيده و ديده واوازان آگاه باشـد  

  .اگرحكم نمايد به جواز اولي ميباشد 
نيز نزد امـام شـافعي رح    اما اگر دعوي متعلق بحقوق خداوند متعال باشد درآنصورت 

دوقول است و نظريكه اكثريت شافعيه به آن همنوا است عبارت از قول اظهرميباشد كـه  
براي قاضي  به استناد قول حضرت ابوبكرصديق رح جائزنيست كه بعلم خود حكم نمايد 

اگرشخصي را برای حدببينم حد رابوي جاري نمي سازم يعني او را : چنانچه گفته است 
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حد محكوم نمي كنم تا وقتيكه بينه نزدم اقامه نگردد زيرا وي به سترآن انتخـاب   بعقوبت
  .گرديده است حد حدود به شهادت رفع ميگردد 

  :سوم مذهب حنابله 
ظاهر مذهب حنابله آنست كه قاضي درحدوغيره بعلم خود حكم نميكند خواه علـم وي  

هب حنابله اين قول پيغمبراكـرم  قبل ازعهده داري قضاباشد يابعدا زان ودليل به ظاهر مذ
انما انا بشروانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون : ميباشد كه فرموده است ) ص(

ت كه من بشرهستم يعني جز اين نيس – الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحوما اسمعه
ـ و شما نزد من بمخ ض اصمه می آید و شايد بعضي از شما نزد من به دليلش زيركتر از بع

داللت برآن ميكند كه وي به آنچه  –ديگر باشد وطبق انچه كه ميشنوم به آن حكم نمايم 
  .كه ميشنود حكم ميكند نه به آنچه كه ميداند 

درقضيه حضرمي وكندي فرمودند شاهداك او يمينه ليس لـك  ) ص(وهمچنان آنحضرت 
: مدعي گفت براي ) ص(پيغمبراكرم : معني حديث شريف چنين است كه . منه اال ذلك 

دونفرشاهدانت را بمنظورتثبيت دعوايت پيشكش كن ، پس اگر نزد تو شـاهدان نباشـد   
  توحق سوگند دادن خصلت را دارا ميباشي 

روايت است كه دونفر نزد وي دعوي نمودند يكـي از  ) رض(ازحضرت عمر بن خطاب 
ت اگر خواسته باشـيد شـهاد  : گفت ) رض(وي گفت تو شاهدمني حضرت عمره آندو ب

ميدهم وحكم نميكنم يا حكم ميكنم وشهادت نميدهم ونيز استدالل نموده اند كه قضـا  
بعلم قاضي منجر به تهمت وي گرديده چنانچه منجر به حكم چيزي ميشود كـه بـه آن   

  .عالقمند ميباشد 
) ص(بركسانيكه حكم را بر قاضي بنابرعلمش مجاز ميدانند باستدالل اينكه پيغمبر اكـرم  

يعني  –اخذي مايكفيك وولدك بالمعروف : ابوسفيان گفت  رد ميكند كه براي هند زن
امر رسول اكرم  -ازمال شوهرت به اندازه ايكه تو وفرزندت را بخوبي كفايت كند بگير
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درحق ابوسفيان ) ص(درينموضوع فتوي بوده حكم نميباشد بدليل اينكه پيغمبر اكرم ) ص(
  .درغياب وي حكم نميكرد بدون حضور فتوي داد اگربروي حكم مي بود 

همچنين گفته اند كه استدالل بشهادت شهود باعدم تيقن به صدق آنها حكم قاضي را برتر 
ميگرداند زيرا او مبني بريقين ميباشد اين استداالل نزد حنابله قبول نيسـت و چنـين رد   
ميكنند كه حكم بسبب شهادت شهود عادل برخالف حكم قاضي بعلم وي منجر به تهمت 

  .يگردد نم
واما جواز حكم اهل علم بعلم شان درجرح و تعديل نسبت به راويان حديث چنين اسـت  
كه اين امر صرفا بمنظورقطع تسلسل مجاز گرديده است زيرا اگر آنها بعلم شـان عمـل   
نكنند ازين موضوع تسلسل الزم ميگردد زيرا هرشخص تزكيه كننده نياز بكسي دارد كه 

  .او را تزكيه نماد 
  ٣٢:م مذهب حنفيه چهار

احناف گفته اند كه قاضي بعلم خود درحقوق عباد ، درصورتيكه اين علم را درزمان عهده 
اما درحدودخالصه بـراي خداونـد    –حاصل نموده باشد حكم مينمايد ءداري اش بقضا

متعال چون حدزنا وشراب نوشي استحسانا بعلم خود حكم نميكند مگر درسـرقت كـه   
حد قذف  قاضي بعلم خود ست سارق حكم ميكند و درقصاص ودرآن بمال بدون قطع د

  .حكم ميكند
قضيه بعد از عهده داري اش  اما اگرقاضي قضيه را قبل ازعهده داري اش بقضا بداند سپس

درينحالت بنابر قول امام ابوحنيفه رح بعلم خود حكـم ميكنـد    ،وي ارائه شوده ببقضا 
م خود حكم ميكند و اگر درشهريكه او قاضي وبنابر قول امام ابو يوسف و محمد رح  بعل

ـ  ه نباشد به قضيه ي آگاه باشد و سپس درشهريكه قاضي باشد بازگردد بعدا همان قضيه ب
وي احاله شود وخواست بعلم خود حكم نمايد درين مسـئله وي بـرخالف موضـوع    

                                                      
رد  ٢٢٢االشباه والنظا ئراز ابن نجم ص٣٣٩ص  ٣الفتاوي الهنديه ج ٢٢٢- ٢٢١ص  ١اختالف الفقها ازطحاوي جلد -  ٣٢

 ٤٢٣ص  ٥المحتار ازابن عابدين ج
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است واصل مذهب جواز بعمل قاضي بعلم آن . تذكررفته ميان ابوحنيفه ويا رانش ميباشد 
ودراشباه و النظائر از ابن نجيم آمده . ودرزمان مانسبت فساد قضاة فتوي برعدم آن است 

  .فتوي برعدم عمل بعلم قاضي درزمان ما ميباشد : است 
  ٣٣:پنجم مذهب مالكي 

امام مالك واكثرياران وي باين عقيده اند كه قاضي بعلم خود درهرنوع مدعي به خواه آنرا 
  .به آند ويا بعد ازان حكم نميكند قبل ازعهده داري قضا 

انما انا بشرمثلكم وانكم  :ميباشد كه فرموده است ) ص(دليل ماليكه اين قول رسول خدا 
قضـا  : اين موضوع داللت برآن دارد چنانكه  قزافي ميگويد . الحديث . تختصمون  الي 

  .بحسب مسموع ميباشد نه بحسب معلوم 
شاهداك او يمينه ليس  :استدالل نموده اند كه ) ص(رم همچنان نيز باين فرموده پيغمبر اك

 .بنا حجت را دربينه و يمين حصر نموده است نه درعلم قاضي . لك اال ذلك 
  :مناقشه اقوאل وادله آن 

كه حنابله وغيره به آن استدالل نموده انـد،  ......... حديث انكم تختصمون  الي -الف
وارد گرديده و حضرت پيغمبر اسالم  )ما اسمعفاقضي علي نجو(: ميگويند كه درآن لفظ 

ممكن است به آن چنين پاسخ گفته شود كـه تنصـيص    –بمااعلم : گفته است كه ) ص(
برسماع بودن غيرش را نفي نميكند مثل علم قاضي نيز طريق صحيح براي حكم بوده بلي 
يتر گفته شود ممكن است كه اين حديث شريف حجت براي دانندگان است زيرا علم قو

ممكن بوده بطالن آنچـه كـه    ،ازسماع است چه بطالن آنچه كه اورا انسان شنيده است
  .اورا ميداند ناممكن است لذا فحواي خطاب ايجاب جواز قضا را بعلم قاضي ميكند 

                                                      
 ٤الفروق ازقرافي ج ١٧٣- ١٧٢الطرق الحكمیة از ابن قيم ص ٢٩٨ص ٨نيل االوطارج  ٣٩٢ص ٢بدايه المجتهد ج-  ٣٣

 ٤٥-٤٤ص 
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آمـده و   –شاهداك او يمينه وليس لك االذلـك  : حديث شريف كه درآن لفظ  –ب 
كن است برآن چنين پاسخ گفته شود كه تنصيص مم ندبعضي مانعين آنرا استدالل كرده ا

داللـت   -ليس لك االذلك:برآنچه كه ذكرگرديد ما عداي خود را نفي نميكند وعبارت 
حقيقتا محق را از مبطل دانسته است تا اين عبارت دليل ) ص(برآن نميكند  كه پيغمبر اكرم

اي مدعي از جانب برعدم حكم قاضي به علمش بوده بلكه مراد ازاين عبارت آنست كه بر
  ٣٤مدعي عليه منكرجز قسم چيزديگري نيست ما داميكه براي مدعي بنيه نباشد 

آنچه راكه شارع اسباب براي حكم گردانيده باشد چون : فقيه شوگاني گفته است  –ج 
ما را بعبارت آن )ج(شهود، يمين ونكول ازيمين ومانند آن اگر از اموري باشد كه خداوند

امرواقعيت آن  ،جزحكم بآن بما مجازنبوده وحكم بغيرآن جائزنميباشد ،مكلف ساخته باشد
درينصورت حكم بعلم قاضي جايزميشود زيرا علم آن طريق براي معرفت محقـق   .باشد

درحاليكه علم قاضي يقين يا آنچه كه  ،قوي تر از طريق شهادتيكه افاده گمان نمايد ميباشد
  ٣٥د قطعاً قويتراز گمان را افاده ميكند ميباش

  :قول راجح 
ازنظرمن روي دالئل آتي راجح عدم جواز حكم قاضي بعلم حاصله آن خارج مجلس قضا 

  .ميباشد 
احاديثيكه مانعين آنرا استدالل نموده اند ازجهت داللت قول شـان نسـبت بـه     –اول 

  .احاديثيكه مجازدانندگان ازجهت قول شان به آن استدالل ميكنند قويترميباشد 
ي كه از اصحاب كرام روايت گرديده داللت برمنع قاضي بعلم آن از حكم دآثارزيا –دوم 

نسبت بـه  ) ص(ميكند وصحابه كرام بمقاصد شريعت و مراد معاني احاديث رسول اكرم 
عمربن خطاب ، عبدالرحمن بن  –سائرين داناتر ميباشند چنانچه از حضرت ابوبكر صديق 

                                                      
 ٢٨٩- ٢٨٦ص  ٨ني جنيل االوطاراز شوكا-  ٣٤
 نيل االوطار از شوكاني  -  ٣٥
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ه است و از اصحاب كرام كسي وجود عوف وابن عباس رض منع چنين امر باثبات رسيد
وقبال حديثي از حضرت ابـوبكر صـديق رض روايـت    . ندارد كه مخالفت نموده باشد 

لووجدت رجالً علي حدمن حدود اهللا لم احده حتي تقوم البنية : گرديده كه فرموده است 
  ).ترجمه قبال گذشت .( عندي 

: حمن بن عوف گفـت  ازحضرت عمر بن خطاب رض روايت است كه وي براي عبدالر
اگرشخصي را كه قتل ميكند يا مي دزددو يازنا ميكند ببينيم از من چي خواهي ديد؟ گفت 

حضرت عمـر  . درآنحالت اداي شهادت ترا چون شهادت مردي ازمسلمانان مي بینم : 
اينها همه از . مانند آن روايت شده است ) رض(بحقيقت رسيدي وازحضرت علي : گفت 

هللا عنهم ميباشد زیرا آنها فقيه ترين امت ودانا ترين شان بمقاصد شرع ، فقه صحابه رضي ا
احكام وحكمت آن ميباشد و از حكمت آن اينست كه تهمت دراحكام موثراست وايـن  
خود دليل ديگريست آنچه را كه ترجيح داده ايم ترجيح داده ميشود كـه ذيـالً آنـرا    

  .متذكرميشويم 
ت بآن نگريسته وزن واعتباري به آن داده ميشـود  درشريع اعتبارتهمت است چه –سوم 

ودرترتيب احكام موثريت دارد بنابرآن تهمت درشهادات ، قضيه ، اقرارهـا و درطـالق   
مريضي موثر است ، از همينجاست كه بعضي ازشهادت ها باوصف عدالت صـاحبان آن  

مشـهود  پذيرفته نميشود و درعدالت شان سواي تهمت بقرابت يا عداوت ميان شاهد و 
عليه عيب ديگري ديده نميشود و همچنان قاضي بكسيكه بشهادت وي نسـبت تهمتـي   
پذيرفته نشود حكم نميكند يعني ازجهت خوف طرفداري آن درحكم به مقضي له بسـبب  
قوامت ميان شان ومانند آن ، چنانچه از جهت تهمت به نفس خود وي پذيرفته نميشود و 

ينگونه قول زن به انباقش كه ويرا شيرداده است همچنان اقرار مريض مرض موت وبه هم
  .نسبت تهمت مورد قبول واقع نميشود 

كه خود پيشواي قضات ميباشد آنگونه منافقيني راكه خون ) ص(ازهمينجاست پيغمبراكرم 
ها و اموאل شان مباح بود ميدانست وبا وجود برائتش نزد خداوند مالئكه وبندگان خدا از 
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ياران خود ) ص(ها بعلم خود حكم نميكرد تا مردم نگويند كه محمد هرگونه اتهام ميان آن
  ٣٦را بقتل ميرساند 

منع قاضي از حكم بعلم آن راه را برحكام سوء قطع نموده از حكـم بربـري    –چهارم 
مستورا زجهت عداوت ميان وي وميان ايشان منع ميكند يا ازجهت تنفيذ خواهشات يـا  

ايـن  . بي گناه نسبت دليل علم شان حكم نمايـد   طاعت ولي امرظالم نميتوانند بشخص
اگرقضات سوء نمپيودنـد البتـه   : فرموده امام شافعي رض چقدرزيباست كه گفته است 

اينست  كه ابن عابدين حنفي درنهايت بـدان  ٣٧ميگفتيم كه قاضي بعلم خود حكم نمايد 
نسـبت   اصل مذهب حنفي جوازعمل قاضي بعلم آن است ودرزمان ما فتوي: گفته است 

ونيز امام ابن حجرعسقالني نهايتاً در شرح صحيح بخـاري  . فساد قضات بعدم آن است 
خود بعد از تقديم اقول طرفداران مجازو جابنداري منع سخن و مناقشاتش را با تـرجيح  
قول طرفداران منع خاتمه داده گفته است لذا قطع ماده تجويز قضا بعلم قاضـي متـيقن   

  ٣٨ميباشد 
ا كه خصوم جهت اثبات دعوي يا رفع آن تقديم ميكند امكـان مناقشـئه   آنچه ر –پنجم 

بررسي وارزيابي آن قبل از صدورحكم ميسراست ، اما اگر براي قاضي حكم بعلم آنـرا  
مجاز دانيم درينحالت معني آن چنين است كه حكم را بنابر همين علم بي آنكه خصوم به 

ن وجود دارد و بيان آنچه كـه بـروي رد   آنچه كه قاضي به آن استناد ميكند يا درآن طع
ميكند يا آنرا نقض ميكند با احتمال تمامي آنها قادر نميشود ، زيرا علم قاضي كه درخارج 

درمعرض خطا واقع ميشود چه وي غير معصـوم بـوده و   ،مجلس قضا بدست آمده است
كـه  آنچه راكه از طريق شنيدن يا ديدن بدست مي آورد نسبت عدم ضبط آن آنچـه  را  

شنيده ويا ديده يا ازجهت احاطه آن به قرائن وظروف احواليكه شنيده و ديده شـده درآن  
                                                      

 ١٨٠- ١٧٩الطريق الحكمية ازابن قيم ص -  ٣٦
 ٢٨٨٥نيل االوطارازشوكاني ص  -  ٣٧
 ١٦٠- ١٢٩ص  ١٣فتح الباري شرح صحيح البخاري از ابن حجرعسقالني ج -  ٣٨
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صادرشده است يا ازسبب عدم انتباه كافي قاضي از آنچه  كه شنيده يا ديده كـه احيانـاً   
احتمال فوت بعضي آنچه كه شنيده ويا ديده علم آن ناقص بوده و در اخيـر حكـم آن   

مواجه بخطا ميگردد و اينها همه چيزهائيست كه قاضي را ازهوي غيرصحيح ميباشد غالباً 
بناء در تجويز حكم براي قاضي بعلـم آن بـا ايـن     .وابتعاد ازگمان اتهام منزه ميسازد

احتماالت وارده ظلم به محكوم عليه و اجحاف بحق آن در دفاع از نفس وي وتقويـت  
. استدالل نموده است ميباشد براي حق آن درمناقشه آنچه كه قاضي درحكم خود به آن 

يست كه قاضي را ازحكم بعلم ما حصل آن درخارج مجلس قضا منـع  هاواينها همه چيز
  .ميكند 
  ادامه دارد      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قضاوت پوه ممنون 

  اسالمی قضا دعدالت
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  پربنس وال دی 
ه بلـی  ری تال ېتقیمسم الرویان هغیرنه  چی اسالم  دخیر اورحمت دین دی اوخپل 

سره سم اسـالمی   دغې الروونېنوله  ،کی سرلوی وی آخرت چی هم په دنیا اوهم په
رآن کـې   قضاء هم دعدالت پربنس وال عمل کوی که چی خدای  په عظیم الشان ق

ڼی چی پخپلوچاروکی له خپلو وو سره  عادالنـه چلنـد    فرمایی اومسلمانان  مکلف
ی بشر ژوند پیل ک کله چې. ه لنه  ایکه لریوکی  که چی عدل له تقوی سره یر

دظلم اوعدل په مفهوم اومصداق هم پوهیدلی  دی هغه  کـار  لکه چی شپه اورو پیژنی،
هغه  ه چی شریعت مون یی له اجرا خه نهی له چی دشرعی  اوامرو په خالف  دی او 

خـه ه  ونکـو    نواهیو له او ویی د اوامرو له امتثال خه  غاه وغو کهکی یو او
ـارنی او پوـتنی النـدی راـو     ترنودعقوبت  اوجزا ورو چی دعدلی ارانونو 

  .اودشرعی  محکمو په حکم مجازات  وینو اواخروی جزاانی به هم نه هیروو
ناپلوۍ  هغه موضوعات  چی قضا ته  احاله شـوی یـی    ېاسالم کی  قضا په بشپپه 

کـې  خپله دعوی په آزاد  ول دقانون په چوکا ددعوی دواولوروته حق ورکوی چی 
ات اسناد اوشواهد ددعوی داقـامی  دقضا مقام ته واندی اودهغه د ثبوت  لپاره  خپل داثب

چی خپله دعوی پخپله  لکه چی مدعی  شی همداراز ددعوی بل لوری کولی پرمهאل ویي
خپله دعوی مخ کی  ته داحق ورکشوی چی یا خپله اویا دخپل  ممثل اویاوکیل په واسطه

قضا دمدعی اومـدعی علیـه     .مداسی حق خه برخمن دیهمدعی علیه هم له  ،یوی 
آزادی اودقت دقانونی اصـولو پـه    هددالیلو اوشواهدو په اوریدلو مکلفه ده چی په بشپ

اساس خپله پریکه دقانون  اویا فقهی استناد له مخی په هغه صورت کی چی قانونی  ذهن 
هللا  ،نبوی احادیث  یا اچی قرآن یا کتاب   دالیللورونی   .صادره کی ،وجود ونلری

سنت ،اجماع  اوقیاس  په پام  کی نیولو سره او ورسره هغه قوانین چـی  )  ص(د پیغمبر 
لـه  )  جمهوررییس ،پاچا اویا امیر(په رڼا کی دشوری له خوا تصویب اوداولواالمر  هغود
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عـدالت  عبـارت د   .په بشپغور عملی کی  پرمهאلدقضاوت   ،خوا توشیح شوی وی
شریعت او قانون  له تطبیق خه دی زمو  سپیلی پیغمبر حضرت محمد صلی اهللا علیـه  

 پیل کی پخپله  د قضا دنده چـی    خه وروسته  داسالم  دمقدس  دین پهوسلم  د بعثت
ه پراخه اویرو لمن غه  لپاره چی داسالمخودد ،هم سپیلی اوهم درنه ده په غاه  درلوده

 سـترو  ونوبیایی  و اوغوره کسان  ددی  کار له پاره  واکل  لور ،موته  وغیدهیسپ
ن  اوحضرت علی رضی ا هللا ارانو چی عبارت له صدیق اکبر عمر فاروق  ،حضرت عثمای

عادالنه  قضا خه له دنده په نوبت سرته رسولی چی دهغوی  دغه ولو   ،ه دیعنهم  خ
یر  .نی پاتی دیتلپاتی ویا ه  نورو اصحابو هم پهیـده    غورهمدارندغه دنده عملی ک

همداراز دهغه  .په ژوند کی قضایی  پریکوکی ستونزی نه وی)  ص(داسالم درسول اکرم 
له . په بری  مخ  کی تلی ده  ارڼا کی قض رحلت وروسته دلورونو دلیلونو پهمبارک له 

عظم  نعمان بن ثابت  ،امام شافعی ،امام مالک ،  امـام   نیکمرغه لوی مجتهدین لکه امام ا
چـی د    هه  کی ،حنبل رحمته اهللا علیهم چی اهل سنت  اوجماعت  نامتوامامان  دی 

آیتونو اونبوی احادیثو له دری زرو هغو احادیثو  خـه چـی   )  ۵۰۰(پنه سوه  لهقران 
تیریدلو سره نوی اتیاوی له ی داحکامو  په برخه کی دی استفاده  وشی رنه  چی دزمان

نیسـی  آیات ،حدیث اجماع او قیاس ته مراجعه  صورت داتیا پرمهאل رامین ته کیی نو
اسـالمی  . چی داجتهاد او فتوی  صـالحیت ولـری   یواودهغو علماوو په فتوی عمل ک

  له نیکمرغـه  .یانو  دخپل  اجتهاد او تفقه په مرسته  دشریعت یوه  روانه ساتلی دههفق
 مادی لـه  د اسالمی  بنسونو واله ده اوداساسی نافذ قانون بیاهم  پر ازمو معاصره قض

له   .مخی چی هی  داسی قانون مین ته نشی راتالی چی له دینی اساساتو سره توپیر ولری
بلی  خوا له نیکه مرغه زمو دستری محکمی مشران داسالمی فقهی اوعلومو  په برخه کی  

یو چی   ی په قضایی ستاژ کی هه شویالله ولو  خه لویه خبره داده چتجربی لری  او
وان قاضیان  د قضایی لن ی مودی ستاژ لپاره دعربی هیواد مصر داالزهر پوهنتون  شمیر

خـه   قانون اودجزا قانون دی الله  پخـوا مرکزته استوی زمو دوه قوانین چی مدنی  
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د تفسیر لپاره  چی نـور هـم    شوی او اوس دهغوپاملرنه  تدوین په  دازهر پوهنتوندمصر
 ادی هیله ده چی که خدای کول دافغانستان  قضیبای شی نوی کسان په کار بوخت شو

راتلونونکی کی هـم پـه    انی خه په اسالمی  فقهی  واله ده پهچی له یری  اودی زم
او داسـالمی   نوو بنسونو سره مخ کی اله شی او دسیمی لپـاره  مثاـل   له همغو لیکو 

ور په ور  په عمل کی چی اسالم کی د بشر  حقوقـو    .شریعت یوه روانه وساتی 
اودانسانی کرامت ته زایته پاملرنه  شویده او باور لرم چی یر ژر به داسالمی  حقوقو هغه 

 ،به هم پری عمـل وکـی    الرویاندنورو ادیانو ،مهم کی چی مسلمان  پری معتقد دی
ـ نی لپاره راغلی  اودنووعملی وانوسـره ده ولو  انسانانو  دالروواسالم د  که ه غ

معنوی اعجاز ور په ور رندیی  له نیکمرغه وینو چی بهرنی حقوقپوهـانو  هـم   
راتلونکو  غیزمنتوب  خه ستری نشی پولی پهداسالمی  حقوقو او قضا له تورتوب اوا

ی که دا خبره خو ثابته ده  چـی وضـعی    لیکونکی په مستند  ول په هغو رڼا واچول ش
آسـمانی    خـو اوهوس اودحاکمه واکونو دریونه  ای شوی وی  ی دهویقوانینو  ک

اوبشر د الهی  عدالت هغو لیکوته بلی چـی دنیـوی   نی اصول  له دی ولو لودی اوقرآ
بشری ژوند لپاره یو نیـک زیـری    اسالمی قضا د –اواخروی سعادت په کی پروت دی 

ر قاضی دیویدلی یری ناپلوی دبرابری او دنزاع دخاوندانو ترمین ه پهی وجیبی په تو
شرعی ارزتونو سره په هم غی کی خپل تصمیم نیسی او پریکـه  پربنس له داصولو 
عادالنه قضاوت د قضا داعتبار اودخلکو دباور لو سبب ری اوکـه چیـری    .کوی

طبعاً دخلکو د بی باوری سبب رـی  ،ونلری  قضایی پریکی اوتصامیم دعدالت روحیه
دهمدی لپاره هه روانه ده چی قضـا   – کوياغیزه  ناوهچی دولنی په عمومی روحیی 

  .ته وسپارل شی کسانواهل 
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ی اساس قانون بری مبتن تيمشروع
بشر حقوق و  

یجنائ اجراآت در   
١٥ قسمت  

 مبحث دوم
قضا بيطرفي  

 و  منافع مصلحتها، از تا میخواهد ميزان اين سالمت و. است عدالت ميزان قضا   
 از بغير پذيري تأثير عدم منظور به قضا استقالل اصل. ٣٩باشد دور شخصي عواطف
 و است نموده مينتض بيروني ازعوامل پذيري تأثير دربرابر را خود حفاظت قانون، حكم
 دور  حكم بر گذار تأثير قانوني غير عوامل از قاضي ماداميكه تنهائي، به استقالل اين لكن
 از و. شود مي ياد بيطرفي نام به كه كند، نمي تضمين را عدالت ميزان سالمت،نباشد
 جانب از.  رود مي شمار به قضا استقاللۀ كنند تكميل عنصر قضا بيطرفي جهت همين
  .است استوار آنۀ بيطرفان تطبيق بر قانون وخارجي عيني ارزش ديگر،

 جهانيۀ اعالمي) ١٠( ماده اند، نموده تأكيد قضا بيطرفي اصل بر المللي بين ميثاقهاي   
 سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق) ١٤(ۀ ماد ،١٩٤٨ سال مصوب بشر حقوق
 كنوانسيون) ٦(ۀ ماد و گرديد نافذ ١٩٧٦ سال مارچ ٣٢ در كه ١٩٦٦ سال مصوب
 بين سيمينار را اصل اين و. نموده تصريح آن بر ١٩٥٠ سال مصوب اروپا بشر حقوق
 ندارد امكان كه داده قرار تأكيد مورد ١٩٥٩ سال در دهلي در منعقده حقوقدانان المللي
 از دهم اصل چنانچه. ٤٠نمايد عمل يرأ خود و استبدادي روش به مطلق بطورقاضي 

                                                      
 .آن مابعد و ٣٠٠ ص سوم شماره١٩٦٨ سنة القضاة مجلة القضائية، السلطة استقالل عصفور، محمد به بنگريد ٣٩

٤٠ Commission international de juristes; primauté du droit et droits de L'homme, 
Genève; ١٩٦٦, p. ٣٦.  
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 ١٩٨٥ سال دسامبر در  متحد ملل سازمان  توسط كه قضائيهۀ قو ستقاللا اساسي اصول
 بدون خود روي پيش مسايل در بايد قضائيهۀ قو اينكه ضرورت بر ،رسيد تصويب به

 قضا مسلك و قضائي وظايف نمودن اختيار زمان در اينكه و نمايد رسيدگي جانبداري
 ممنوع باورها ديگر و سياسي دعقاي دين، جنس، رنگ، نژاد، اساس بر شدن قايل تميز

  .٤١است ورزيده تأكيد است،
 از قضا طرفي بي درينصورت ،باشد نكرده تصريح قضا بيطرفي بر اساسي قانون اگر   

 قضا استقالل اصل از كه دارد امكان بيطرفي اصل پس. رود مي بشمار آن عمومي مبادي
 از حمايت در را خود نقش يضمن بطور قضا استقالل اين كه دليل اين به گردد، استنباط
 نكند اقدام حمايت اين به بيطرفانه قضاي با كه مادامي و. است نموده تضمين آزاديها
 مي باقي استقالل اين براي ارزشي چطور. ٤٢ماند نمي باقي مفهوم و معني هيچ آن براي
 خود شخصي منافع بند در يا و بوده خود شخصي هواي تابع آن صاحب زمانيكه ماند
     ؟.!باشد ارگرفت
 يرأ خود معرض در را قاضي كه مواردي از جستن دوري طريق از قضا طرفي بي    
  .گردد مي محقق ،ميدهد قرار
 را قاضي كه نشان خط نمودن وضع خالل از را بيطرفي اين كه است الزم قانون بر   

  .نمايد تضمين ،كند مي معيين اجراآت رعايت به موظف
 بر ،شد صادر كانادا مونترאل در كه ١٩٨٣ سال مصوب قضا لاستقال جهانيۀ اعالمي  

 سياسي منصب هر يا و مقننه يا و اجرائيهۀ قو به كه راۀ وظيف هر قاضي گرفتن جواز عدم
  .  ٤٣است نموده تأكيد باشد، مرتبط حزبي يا و

                                                      
 . ٢٤٧ص ،١٩٨٨ نيويورك -المتحدة األمم -اإلنسان حقوق مركز – دولية صكوكۀ مجموع -  اإلنسان حقوق ٤١

٤٢ Merle et vitu: Traité du droit Criminel, T. No. ١٣١٨, p. ٥٢٧.  
.                             ٩٦ ص -السابق المرجع -الجنائية و االجتماعية للبحوث القومي المركز مطبوعات -القضاء امام المساوات ٤٣

ACKU



...مشروعیت مبتنی برقانون اساسی  قضاء 
 

 
٨٧ 

 

 شغل هر و تجارتي عمل و قضاوتۀ وظيف بين كه ندارد جواز قاضي براي مصر قانون در  
 شده تعيين انتصابي بطور  قضائيۀ وظيف اين در كه كند نمي فرق و ٤٤نمايد جمع يديگر
 به دست كه ندارد جواز قاضي براي چنانچه دادي، قرار يا و تخابي اين بطور يا و باشد
 آن كرامت و قضا استقالل با كه بزند - اجورت غير يا و اجورت مقابل در که عملي
 قانون ٧٤ ماده( باشد تعارض در وظيفه اداي باحسن يا و آن وظايف با يا نباشد، سازگار

 يا و خود اسم به تواند نمي قاضي كه است گفته مدني قانون ٤٧١ۀ ماد و). قضائيهۀ قو
 مطرح آن صالحيت موردۀ محكم در كه را تنازع مورد حق بعضي يا و تمام مستعار، اسم
 که نموده تصريح مدني محاكمات اصول قانون ٣١١ۀ ماد و. نمايد خريداري،است
 نميتواند،است داشته دخالت آن مربوط مسائل يا و تنفيذ اجراآت بر نحوي به كه قاضي

  .٤٥نمايد خريداري مستعار نام يا و خود نام به مزايده در مشتري بعنوان وجه هيچ به
  :جزائي دعواي در بيطرفي اصل ضمانتهاي

 را فرد و دولت قدرت بين هرابط كه باشد مظاهري از يكي جزايي اجراآت زمانيكه   
 اساسي قانون توسط كه شخصي آزاديهاي با قدرت اين آنجايكه از ميدهد، انعكاس

                                                      
 در حكومت مجلس عضو ه اجاز عدم بر خود١٩٨٥ سال نوامبر ٦ مورخۀ جلس در حكومت اداري مجلس عمومي مجمع ٤٤
/ ٢/ ٤٧ شمارهۀ دوسي -است نموده تأكيد شركتي چنين مجلس در عضويت يا و سهامي شركت تأسيس در نمودن شتراكا

 ص ،١٩٩١ طبع -  القضائية السلطة تشريعات است، شده اشاره الرفاعي يحي مستشار اقاي كتاب در قضيه اين به -٣٦٦
 .١١٣٢ و ١١٣١

 را سياسي حزب عضويت توانند نمي وظيفه تصدي مدت در قضات  انافغانست محاكم صالحيت و تشكيل قانون مطابق ٤٥
 وفروع، اصول به مربوط دعوي ويا ذينفع رسيدگي مورد قضيه در صورتيكه در افغانستان مدني قانون) ١٥ ماده(باشند داشته
 يا نموده امضا يا تحرير را سند محكمه در مطروحهۀ قضي به مربوط اسناد در صورتيكه در و باشد آنها برقاا يا و وزوجه زوج
 يكي يا رئيس بين صورتيكه در يا باشد، كرده عقيده اظهار شاهد يا خبره اهل حكم، ارنوאل، بحيث قبالً دعوي موضوع در
 باشند، داشته قرابت همديگر با قضات فوق حاالت در يا باشد، موجود قبلي خصومت دعوي يكطرف با محكمه اعضاي از

 محاكم در همچنان و). مدني محاكمات اصول قانون ٦٦ و ٦٥ مواد(شود شامل مدنيۀ قضي يرسيدگ در نميتواند قاضي
 قضيه به رسيدگي در تواند نمي باشند دخيل اقاربش ويا خودش قضيه در نوعي به كه حاالت همچو در قاضي نيز تجارتي
 تجارت از را قاضي  افغانستان ارتيتج محاكمات اصول قانون٧ۀ ماد) تجارتي محاكمات اصول قانون١٦ ماده(نمايد اشتراك
 ....است نموده ممنوع مستقيم
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 هنگامست اين در٤٦ ميدهد قرار تأثير تحت آنرا و كند پيدامي تماس گردد مي حمايت
 اين چگونه كه ديديم ما حقيقت در و نمايد مي تضمين را آزادي اين از حمايت قضا كه

 كه است بيهوده جهت همين از و. است يافته بنا قضا بيطرفي بر عموم رتبصو تضمين
  لحاظ همين از و. بگذارد منفي تأثير قاضي بيطرفي در كه گردد تنظيم طور جزايي دعوي
  .نماييم بيان ذيل قرار را جزايي دعواي در قاضي بيطرفي هاي تضمين است الزم

  :جزايي دعوي در" وظايف"  بين تعارض
 تر دقيق و بوده برخوردار بيشتر حساسيت از موضوع جزايي، دعوي وظايف به نسبت   
 كه نيست شك. است حكم و ابتدايي تحقيق اتهام، از عبارت وظايف اين شود، مي

 اين از يك هر تا دارد الزم را قضائيۀ جانب همه استقالل قضا بيطرفي كامل تضمين
 بين تفكيك اصل" نام به كه است نكته همين. دهد انجام ديگري از جدا را وظايف
 قدرت تحكيم راستاي در وظايف اين تمام و گردد، مي ياد" حكم و تحقيق اتهام، وظايف
 عليه بر جزايي دعوي تحريك اتهام،ۀ وظيف پس. دارند سهم جزايي اجراآت در دولت
 وفصل حل و  حقيقت مطلق كشف راستاي در محاكمه قدرت زمانيكه و است متهم
  آن بودن كافي ميزان ارزيابي و داليل آوري جمع و تحقيقۀ وظيف،آيد مي بر جزايي دعوي

 زماني و گردد مي متوصل بدان كه آنچه روشنايي در و گرفته عهده بر را متهم عليه بر
 زماني و كند مي حكم آن محكوميت بر نمود پيدا آن محكوميت بر مبني قضايي يقين كه
  .كند مي حكم آن برائت به،شد ايجاد شبهه و شك آن در و نرسيد يقين اين به كه
شكي نيست كه اجراي مستقالنۀ هر يك از اين وظايف بيطرفي مجريان اين اجراآت را    

بيان مي نمايد وعدم تأثير پذيري از موقف اصلي شان را در زماني كه وظيفۀ ديگري را 
يف از ديگري، عالوه بر آن، مسقل بودن هريك از اين وظا. ميرساند ،انجام ميدهند

نظارت هركدام آنها بر اجراآت ديگر را  تضمين مي كند كه در كشف خطاها و اصالح 
                                                      

  »La procédure est Sour jumelle de la libéré liberté« . است توأم آزادي با اجرا: ميگويد اهرنج ٤٦
 ) .٣٣٥ .Thierry Renoux, op. cit. p( به بنگريد
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عيبها كمك مي كند، كه با اين نظر كه قضا به عنوان تضمين حمايت از آزادي شخصي 
هماهنگ است، زيرا حمايت از اين آزادي شخصي را كه با خطر بزرگ در ،است

  .٤٧ان تنها به يك وظيفه واگذار كردنميتو ،اجراآت جزايي مواجه است
 گانه سه وظايف اين بين" تفكيك اصل" وسطي قرون در تفتيشي، نظامۀ ساح در   

 شكايت حاالتيكه در يا و مشهود جرم حاالت در قاضي زمان آن در. نبود شدهن شناخته
 را جزايي دعوي تحريك ،ميرسيد وي به عليه مجني شكايت يا و گرديد مي تقديم وي به
 مدعي قاضي هر"  كه اصل اين مبني بر قاضي، خود  حالت اين در داشت، خود سلطه در

 تحقيق قاضي، فرانسه، قديم قانون در پس. نمود مي اقدام ادعاۀ وظيف به" است العموم
 انجام تمام آزادي با كرد مي محاكماتي رسيدگي آن به كه دعوي عين در را ابتدائي
 و. ٤٨ميكرد فصل و حل بود داده انجام كه تحقيقي مبني بر را دعوي بعداً ميداد،
 از اطالع از بعد را خود حكم او پس كرد مي رسيدگي آن به ديگري قاضي زمانيكه
 و عليه مجني و ادعا درخواستهاي و تحقيق قاضي موقف طبيعتا كه ابتدائي تحقيق اجراآت
  .٤٩كرد مي بنا ميساخت، منعكس را متهم اظهارات شنيدن

 كه مونتسكيو گفته از فرانسه انقالب زمان از جزايي قضاي وظايف بين كيكتف اصل و   
ۀ قو بين قوا تفكيك اصل  آن مبني بر كه آمد ميان به،كند مي كنترل را ديگرۀ قو،قوه يك
   .٥٠گرديد بنا قضائيهۀ قو و اجرائيهۀ قو و مقننه
 :ابتدائي تحقيق و اتهامۀ وظيف دو با حكمۀ وظيف ماهيتۀ رابط -١

                                                      
٤٧ Thierry Renoux, op. cité., p. ٤٢٣.  

 ميشد ياد) .Le lieutenant criminelle(  بنام ميداد انجام اتهام با توأم را قيقتح كه قاضي اين و ٤٨
٤٩  ;C. Bergoignance, ESPER,la Séparation des fonctions de justice répressive به بنگريد 
Travaux et recherches de L'universités de droit, d'économie et de sciences sociales  de 
Paris, press universitaires de France ١٩٧٣.   Pp. ١٣ et ١٤.                                                                         
٥٠ Merle et Vitu, T. ٢, op. cit. No. ٩٨٩, p. ٢١٥.  
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 از حكمۀ وظيف و طرف يك از ابتدائي تحقيق و اتهامۀ وظيف دو بين اينكه مورد در   
 و حكمۀ وظيف بين تفكيك. نيست بحث و اختالف هيچ دارد وجود تناقض ديگر طرف
  .است قضا بيطرفي راستاي در بزرگ تضمين ديگرۀ وظيف دو
 اصل اين فرانسه زتميۀ محكم: اتهامۀ وظيف و حكمۀ وظيف بين تفكيك نسبت به -)أ(   
 را قوه دو بين جمع كهۀ ماد از اينكه رغمبه  نمود، مقرر جنايي تحقيق قانونۀ ساي  در را

 مورد آنرا فرانسه جزائي اجراآت قانون)٢٣٥ۀ ماد( بعداً.  ٥١بود خالي ،كند تصريح
 كه نموده تأكيد اصل اين بر ٢٤٧ۀ ماد در مصر جزائي اجراآت قانون. داد قرار تأكيد
 به كه ندارد جواز ،باشد كرده دخالت ارنوאل بعنوان قضيه يك در قاضي كه رتيدرصو
 و اتهامۀ وظيف به قانون، تعبير اين. باشد داشته اشتراك قضيه به رسيدگي در قاضي عنوان
 اين و. ٥٢گردد مي بر است، مصر در ارنوالی صالحيت از آنها اجراي اموريكه ديگر

 هر به  او كه گردد مي بر موضوعاتي به قضيه، صلوف حل در قاضي اشتراك ممنوعيت
 و ترتيب يا مربوط، مرجع در حضور به متهم ساختن مكلف مانند اتهام، اجراآت از عملي
ۀ محكم. باشد نموده اقدام تحقيق قاضي به خواستها در تقديم يا و شهود ليست اعالن
 به كهۀ محكم همان در كه دارد جواز ارنوالی عضو براي كه نمود حكم فرانسه تميز
 در که بشرطي اما كند كار نيز قاضي عنوان به، است كرده مي كار ارنوالی عنوان
 عدم اصل بر و. نكند اشتراك ،است داشته دخالت آنها در ارنوאل بعنوان كه قضاياي
 آدرس از همكارانش اگر كه گردد نمي مرتب موضوع اين ،ارنوالیۀ وظيفۀ تجزي جواز
آيد بحساب وي اشتراك و دخالتۀ نزله مب باشند داشته دخالت يهدرقض ارنوالي.  

 خود جزائي اجراآت قانون) ٣٩٧(ۀ ماد متن خالل در را اصل اين مصر انقانونگذار    
 كهۀ قضي در متهم مجازات كه كند مي تصريح ماده اين. است داده قرار تأكيد مورد

                                                      
٥١  Crim. ٢٨ fév. ١٨٢٨, Bull. No. ٥ ;٥١ déc. ١٩٠٣; Bull, No. ١٤ ;٤١١ sept. ١٩٠٥, Bull. 
No. ٢٠ ;٤٤٥ nov. ١٩٢٥, Bull. No. ٣١٣.                                                                                                                                                                               
٥٢   .مترجم" ١١ۀ ماد ٢ بند" است نموده تصريح اصل اين بر نيز افغانستان جزائي اجراآت قانون 
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 بر كه متهمي غير شخص مجازات چنانهم و نباشد متهمۀ نام احضار يا و احاله امر شامل
  .٥٣ندارد جواز ،باشد نشده دعويۀ اقام او عليه
 تابع چون شوند، مي خارج حقوقي اصل اين از حقوقي، نظامهاي از بعضي آنهم با و   

 و. ميباشد آنها سازي ساده و اجراآت در عمل سرعت از عبارت كه اند تجربي معيارهاي
 باشد اتهام صالحيتهاي از صالحيتي دادن مجرد به دودمح  كه زماني اصل اين از خروج

 ،نشود شامل ،است كرده بررسي را اتهامي امور كه را دعواي فصل و حل صالحيت و
 جزائي اجراآت قانون١١ ماده نمونه براي. كند نمي ايجاد را ومشكلي ندارد اهميتي هيچ
 بار براي اعتراضي دليل بر بنا زمانيكه تميزۀ محكم و جناياتۀ محكم براي كه است مصر
 متهمين يا و جديد وقائع صورتيكه در تا است داده حق كند مي بررسي را موضوع دوم
 نمايند، تحريك را جزايي دعوي متهميني يا و وقايع چنينۀ حص در ،كند مي بروز جديد
  ).١٣ و١٢ - ١١ مواد.( باشند داشته را دعوي چنين فصل و حل صالحيت اينكه بدون

 رئيس كه است محاكماتيۀ جلس در متهم توسط جرم وقوع آن ديگرۀ نمون همچنان   
 مي صادر او گرفتاري به لزوم صورت در و ارنوالی به را متهمۀ احال بر مبني امر محكمه
 صالحيت و اتهامي ارگان صالحيت بين حالت دو اين در). ٣٤٤ۀ ماد ٣ و٢ بند( كند

 را قضا بيطرفي كه نيست بحدي اخالل اين اما رسد، مي مشاهده به اخالل حكم، ارگان
 قضيه عين در ميدهد انجام را اتهامي اقدامات چنين كهۀ محكم ماداميكه ،سازد متأثر

 تصريح مورد جزائي اجراآت ٢٤٥ۀ ماد در را موضوع اين قانونگذار. ننمايد رسيدگي
 جرم تكبمر محاكماتيۀ جلس در مدافع وكيل زمانيكه معني اين به است داده قرار خود
 تحقيقات اجراي منظور به ارنوالی به را مدافع وكيل تواند مي محكمه پس شود، مي

 است، شده واقع آن در جرم اين كهۀ جلس رئيس ويا عضو ندارد جواز و نمايد معرفي
                                                      

٥٣ .مترجم ٢٧٧ۀ ماد است داده قرار تأكيد مورد را اصل اين خود١٩٤٣ سال جزائي اجراآت قانون در افغانستان قانونگذار   
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 ماده.(نمايد اشتراك آن رسيدگي در يا و بدهد قرار قضائي رسيدگي مورد راۀ قضي چنين
٥٤)٢٤٥ .  

 از يكي گيرد، مي قرار تأثر تحت تجربي عوامل  فشار زير قضا بيطرفي اهيگ آنهم با    
 اتهامي اجراآت كه دعوي فصل و حل به تا است محكمه به صالحيت دادن موارد، اين
 كه است مصر جزائي اجراآت قانون٢٤٤ۀ ماد آن مثال. پردازد به است داده انجام را آن

 را قباحت يا و جنحهۀ قضي در حكم اصدار و دعوي تحريك صالحيت  محكمه براي
 اجراآت قانون ٣٢١ۀ ماد همچنان و ميگردد، ارتكاب محاكمهۀ جلس در كه است داده
 حاضرين از يكي توسط قضائيۀ جسل نظم صورتيكه در که نموده تصريح فرانسه جزائي
 و ميكند، امر جلسه از او اخراج به محكمه رئيس بخورد برهم جناياتۀ محكم در جلسه
  .يابد مي خاتمه ويۀ محاكم نمايد مقاومت امر اين برابر در اگر

                                                      
 هرگاه:  است گرديده تصريح چنين افغانستان ١٣٤٣ سال مصوب جزائي اجراآت قانون ٢٦٨ۀ ماد در موضوع اين ٥٤

 استماع از پس و اقامه را دعوي متهم عليه جلسه همان در ميتواند محكمه شود قباحت يا جنحه مرتكب جلسه در كسي
  ...كند صادر را خودۀ فيصل متهم و حارنوالي اظهارات

) ٨(ۀماد حكم تطبيق حكم اين. دهند تحويل حارنوالي به را متهم ميكند امر محكمه رئيس شود واقع جنايت جلسه در هرگاه  
  .كند نمي اخالل را قانون اين

  .مينمايد صادر را متهم گرفتاري امر لزوم صورت در و داده ترتيب را واقعه محضر احوאل همه در محكمه رئيس 
  :٢٦٩ۀ ماد 

 موجب يا و شده شمرده نظام كننده اخالل كه گردد صادر حركتي مدافع وكيل نزد از آن علت به يا وظيفه ياثنا در هرگاه   
 رئيس به را او باشد ديب تأ موجب مدافع وكيل عمل صورتيكه در داده ترتيب را واقعه محضر جلسه رئيس باشد مجازات
 تحقيق اجراي جهت حارنوالي به را او باشد زاتمجا موجب او عمل صورتيكه در و كند مي احاله تأديب جهت محكمه
 جواز دعوي به رسيدگي هيأت در شده واقع آن در حادثه ايكه جلسه اعضاء و رئيس شركت دوحالت هر در. ميسازد محول
 بجز محكمه به و  است شده اخالل قانون اين در حارنوالي صالحيت در تجزيه عدم اصل از كه بينيم مي ماده اين در. ندارد
 تنها و نمايد عمل ذوالحكم بعنوان هم و اتهام مجري بعنوان هم كه است داده اين از بيشتر صالحيت تأديبي يا و جنحه موارد
 سال مصوب موقت جزائي اجراآت قانون در اما. نمايد احاله حارنوالي به و تحريك را قضيه بايد جنايت جرايم موارد در

 اين به محكمه واكنش كه است شده اشاره عليه مدعي توسط جلسه اخالل به هاتن و است نگرديده تصريح موضع اين ١٣٨٢
 .مترجم. بس و كند اخراج قضائي رسيدگي جريان از قسمت يك از را كننده اخالل تا است محدود
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 داده صالحيت  تميزۀ محكم و جناياتۀ محكم به مصر جزائي اجراآت قانونۀ مسود    
 و حل اند نموده تحريك جديد متهمين يا و وقايع برظهور بنا كه را جنائي تادعوي است
 توجيه كدام بدون را محكمه بيطرفي قانون، صراحت اين). ١٩و١٨ مواد(نمايند فصل
  .٥٥سازد مي مختل قبول قابل

 ادامه دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 هيچ است نموده ارايه اجراآت سرعت و سازي ساده توجيهات مورد در قانونگذار كه توضيحيۀ تبصر كه آنچه به و ٥٥
 تضمينۀ الزم اينكه بصفت قضا بيطرفي ندارد، امكان قضاء بيطرفي بمنظور اجراآت اين تمام تحقق. شود نمي داده باراعت

 .ميباشد جزائي اجراآت قانون مشروعيت اركان از است قضائي
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  قاضی نورالحق نور: تتبع ونگارش 

  

  منشاء حق وتكليف  
  وادوار تاريخي آن

  
توضیح بیشتر  ودرک همه جانبه مقتضی  ،وقتی  این دو موضوع را به بحث می گیریم

متناول نوشته خود را به نحوذیل قرار می  برترتیب بناروری برشناسائی حق نیز  می باشد م
  :دهیم 
  .حق  - ١
 .مشناء وادوار تاریخی آن  - ٢
 حقوق  - ٣
 روابط قضائی  - ٤
 .حقوق واخالق  - ٥

چنین  پاسخ داده  ،تعریف حق به مثابه واژه حقوقی  وفقهی  که آن چیست :  حق  - ١
یک فرد  حق عبارت است از قدرت: درکتب اسالمی درتعریف  آن گفته اند : میشود 

،اعم از اینکه مال مذکور،مادی ل ویا برهردوانسانی مطابق قانون برانسان دیگر یا بریک ما
  .ومحسوس باشد مانند خانه رهایشی یا نباشد مانند طلب
  :بناًء تعریف مذکور سه نوع  حق را بدسترس ما میدهد 

اه آن مال خو. قدرت مالک برمالی که درخارج به طور عینی ومحسوس وجوددارد  –اول 
،منقول باشد ،خواه غیر منقول ،این قدرت یک قدرت مادی است که درحدیث پیامبران به 

  .به مالحظه میرسد ) الناس مسلطون علی أموالهم : (عبارت بیان واضح
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که  این قدرت یک قدرت معنوی بوده) قرضدار( برمدیون ) قرضده (قدرت دائن : دوم
ازطریق .تیکه بدهکار ،بدهی خود را ندهدند درصورومیتوایک انسان برانسان دیگری دارد

کشانیده وحق خود را با ارائه  اسناد وشواهد ثبوت  به محکمهتقدیم دعوی برمحکمه اورا 
دراز منه گذشته که سطح فرهنگ پائین بود . بگیرد  محکمهدعوی حق به یاری بی طرفانه 

را جبراً وادار بکار کرده  قرضدهان قدرت بادست چیره بربدهکاران داشتند که بدهکاران
یا مالزم رفت وآمد  قرضده !واز مزدش به کاریکه انجام داده طلب خود را حصول کنند 

شده دائماً با خود  اورا به این سووآن سو چون گروگان برده  تااورا به ستوه آورده از 
می  این نحوه برخورد را مالزمت مدیون. شخص دیگری مالی بگیرد وبه طلبکاران بدهد 

  .نامیدند 
قانون اساسی مصوب لویه جرگه تاریخی .رد طرفدار همین اندیشه می باشد فقه حنفی درمو

مدیون بودن : چنین حکم را ببردارد  ٣٢هـ ش درماده  ١٣٨٢جدی  ١٤قوس الی  ٢٢
طرز تحصیل دین ووسایل آن توسط قانون تنظیم  .شخص موجب سلب آزادی وی نمیشود

  .می گردد 
جاره ه امثل اینکه مستاجری خانه ایرا ب:  خص برمال  وشخص دیگرقدرت ش: سوم 

  : گرفته باشد این عقد اجاره دوقدرت متفاوت به شرح زیرا را باختیار او قرار میدهد 
قدرت پیداکرده  که میتواند از آن انتفاع  ) خانه مذکور (برمنافع  عین مستاجره : الف 
  .جره  است این قدرت برعین وذات مال مستا. د ربردا
هرگاه مال مورد اجاره به تعمیر عمده نیاز داشت واجاره دهنده از فراهم آوردن :  ب 

کشانیده وبموجب حکم   محکمهمامول مذکور سرباززند اجاره گیرنده  حق دارد که اورا 
  .اجاره دهنده را ملزم ووادار به تعمیر کند  محکمه

حومذکور شده درجای خود درست می باشد حق به نتعریفیکه  از:مالحظه  نویسنده مقاله 
بنظرم بهترین تعریف ازحق به .یش حق درآن دیده  نمیشودولی اشاره به چگونگی  پیدا

  : نحو ذیل خواهد بود 
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حق قدرتی است که انسان درتنازع بقاء انسان با انسان  وانسان های دیگر کسب می 
  .باشد ویا راه دیگری خواه آن حق را از راه مستقیم  ودر ست بدست آورده.کند

این تعریف  را اصل جناب دکتور محمد جعفر جعفری لنگرودی ترجیح داده که مبنی 
احکام  عمومی  –برواقعیت های عینی بوده قانون مدنی کشور مان درکتاب دوم باب اول 

انواع واقسام  حق را تعریف  وتقسیم نموده ومنابع حق ضمن  ٤٩١الی  ٤٨٤طی مواد 
به جامع  ترین افراد ومانع ترین غیر آورده است  که مورد  اتفاق  ٤٩٦ الی ٤٩٢مواد 

های عربی بوده ودکتور عبدالرزاق سنهوری به شرح وتفصیل آن همت  راغلب کشو
  جزاه اهللا عناخیراً. گماشته است 

از زمان قدیم  دانشمندان  عزیز مساعی جمیله خود را به کار : منشاء  حق وتکلیف  - ٢
د درطی این تالش  چار نظر  نسرچشمه پیداش حق وتکلیف  را باز گو  نمای برده اند که

  :به شرح زیر ارائه شده است 
بنا بر اسنادی که . نظریه قرآنی منشاء حق وتکلیف  حضرت خداوند متعال  است   - ١

  .هویدا میشود که تمام ادیان براین نظر متفق اند  ،به قرآن عظیم صورت گرفته
این نظر مشعر است براینکه منشاء حقوق وتکالیف درفطرت : طری نظریه حقوق ف - ٢

  .ادمی است
نظریه قرآنی دراین مورد نظریه حقوق فطری  را با نظریه نخست قابل جمع تلقی کرده 

  . وهر دورا یکی میداند 
زنده گی اجتماعی درهر مرحله  از مراحل گروهی می گویند : منشاء اجتماعی نظریه  - ٣

به خود نظام ودسپلین  دارد تا این  نظام محفوظ واستوار  وبه طور  ،ر داردکه بآن  سروکا
  .طبیعی  درنتیجه نشأت روابط بین افراد ،روابط حقوقی برقرار میشود 

این گروه می گویند که درهر جامعه منشاء  حق دولت است : نظریه منشاء  دولتی  - ٤
بناًء . فراد  واشخاص  می باشد زیرا حقوق قواعدی ،است که حاکم برروابط  واعمال ا
. ممکن است وضع ونهادینه شود  ،فقط از طرف مقامی که فوق  افراد واشخاص  است
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  ١١- ١٠ ٩-  ٧این چار نظر به تفصیل  درکتاب حقوق اداری تالیف دکتور سنجابی ص 
تهران  ایرادگردیده ودرحقیقت این چار نظر  مانند چار  سطح از  –چاپ مطبعه  زهره 

جسم غیر قابل انفکاک می باشد ، چنانچه  درنظریه منسوب به استناد قرآن  که قبالً یک  
دقت درمعنی . یه منشاء الهی با نظریه حقوق فطری یکی به حساب آمده رذکر گردید  نظ

که فطرت  آدمی بدون  یعنی نباید  . این چهار منشاء صحت گفتار باال را ثابت می کند 
یف منشاء حقوق وتکال) قدرت عمومی (ماعی وتشکیل دولت درزندگی  اجتوجود انسان 

. از یک حقیقت چشم گیر برخاسته انداین تعبیر می رساند که همه نظر ها دراواقع . باشد 
نکته ایکه  جلب توجه  می دارد همانا این است که تشکیل  حکومت ودولت  به هر 

ین رو ناگزیر ادوار ازا ا. صورت درشکل دادن حقوق وتکالیف  نقش خود را دارد 
  .تاریخی منشاء حق وتکلیف  به نحو ذیل تحت مطالعه قرار میدهم 

   ادوار تاریخی منشاء حق وتکلیف - ٣
چهار دوره متمایز تااکنون  شناخته شده  که به حیث منشاء سلطه وقدرت بذهن تبادر می 

کند یعنی دراین دوره حکومت  انسان  برانسان  جلب التفات می :دوره اول . نماید 
میتوانست برتخت  ،هرکس که می توانست که دردوره متذکره قدرت را تصاحب نماید

ملوکیت را می کرد وتخت  ربوبیتبنشیند چنانچه فرعون همیشه  ادعای   پادشاهی
وبه گفته  قرآن نامبرده  با تحدی أناربکم اال .ائی اش بود مقعدومقراظهار قدرت وفرمانفرو

شوع  واستسالم وکرنش مجبور  داشته بود وانواع ظلم وستم علی ملت را به خصوع وخ
  .را بدور از کرامت انسانی بربنی اسرائیل  تحمیل کرده بود 

یت ندانسته صرف دعوی حاکم خود را شائسته جلوس برتخت ربوبدراین دوره : دوم 
نمایندگی از خدا را داشت چنانچه  سنگنوشته قانون حمورابی شاهد صدق این مدعامی 

  : اشد ب
بگذارید هرستمدیده ومظلوم به خاطر هر نوع  دلهرگی  وهر (... نوشته سنگ مذکور 

نوع گرفتاری خاطر خود  که دارد ، درمقابل تصویر من بنام پادشاه عادل  ودادگر قرار 

قضاء منشاء حق وتکلیف وادوار تاریخی آن
 

 
٩٨ 

 

بگذارید  این سنگ نوشته  را یادگار من است وباشد وهرکس آنرا بخواندبلکه  . گیرد  
اوست که قبل ...را نیز فراهم آورد )  خدای بزرگ بابل(ماردوک موجبات  رضای خاطر 

ماردوک خداوند خویش را شادمان ساخته واواست که سعادت خوشوقتی  یا خوش بختی  
  ....)برای همیشه را به مردم ارزانی داشته است 

ستم گرا ) صرف نظر از موارد استثنائی (دراین  دوره : حکومت  انسا برانسان  :  سوم 
ارباب  مذاهب  ازاین ستم  ها به تنگ آمده  وحکومت  انسان .ناخته شده است  ش

  .برانسان  را تخطئه  کردند ومردم  را دعوت به حکومت الهی نمودند 
  .از نظر ادیان  خداوند منشاء حقوق  وتکالیف است 

د ،راه دیگری را برای  برانداختن  نکسانیکه عقیده  برحکومت الهی ندار:  چهارم 
دراین قسم . حکومت انسان برانسان یافته اند که آن دموکراسی الئیک است 

ازدموکراسی بنا براین  است که اکثر خلق  آراء خود را از راه انتخابات  بصندوق معین 
چون حکومت دردست  اکثریت است . می ریزند وسرنوشت حکومت رامعین  میکنند 
  . ن نامید ،این حکومت را نمی توان حکومت انسان برانسا

پس میتوان منشاء  حق وتکلیف  را درچار . بلکه میتوان آنرا حکومت اکثریت  خواند 
  .دوره  متمایز بیان کرد  ومیتوان گفت که منشاء حق وتکلیف اکثریت یک جامعه است 

  .این بحث تاریخی  نیز میتواند اطالعات تازه بما بدهد 
ی هم معروف است تااکنون  سه معنی به در –حقوق این اصطالح که درزبان  فارسی :  ٤

اول حقوق عبارت است  از مجموع مقرراتیکه  برروابط  افرادجامعه : خود دیده است 
  .سیاسی  حاکم است 

: یندوشریعت به کار می رود چنانکه  میگدراین معنی از نظر معارف اسالمی  واژه شرع  و
  ) .ص(وشریعت غرای محمدی)  ع(شرع موسی

مع کلمه حق  است ،فرق این تعبیر باتعبیر قبلی این است که درعبارت حقوق ج –دوم 
مفهوم اسم  ،قبل نظر به حالت جمعی دارند واز کلمه ای که از نظر ادبی صیغه جمع است
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دری جمع نیست لکن  اسم جمع است   - مانند رمه که درفارسی  ،جمع را میخواهند
وحال آنکه درتعبیر دوم .مع را میدهد درمعنی اول حقوق نیز مفهوم نظیر مفهوم  اسم ج.

. ،هم از نظر  ادبی صیغه جمع به کار رفته است وهم از نظر معنی یک جمع واقعی است 
مانند حق مالیکت وحق زوج برزوجه وحقی که . لذا تعریف حق را پس  از ین می بینیم 

  .انسان بر اسم خود دارد و مانند اینها 
عنی درعلم حقوق  به کار رفته است مقصود دراین درنیم قرن اخیر، حقوق درم –سوم 

مورد دانش قانون است ، از این صیغه جمع نه مفهوم جمع را می خواهند و نه مفهوم اسم 
  .جمع را آنچنانکه درتعبیر اول است 

را به کار برده اند ، کسیکه این دانش را دارد ) فقه (ژه درمعارف اسالمی دراین معنی وا
ونی کارشناس حقوق می یمیده شده است و درمحاوره مصاحبه تلویزاخیرا حقوقدان نا

در ( هرچند که از نظر چند وچون بین مسائل فقه . گویند و دراسالم او را فقیه نامیده اند 
تفاوت هست اما از نظر طبع و ) در سایر کشورهای غیر اسالمی ( وحقوق ) اسالم 

با اینکه .(هردو ازجنس واحد  هستند ماهیت ، فرقی بینی فقه و حقوق وجود ندارد  و 
  )درفقه موضوع عبادت هم مطرح است ولی درماهیت همه همه این رابطه با الهی اند

انسان به صورت جدا ازهم نوع خود زندگی نمی کند برای زندگی باهمنوع خود  - ٢
ی روابطی رابراساس نیاز هائی  که هست بر قرار میکند پس  این نیاز ها پدیده های طبیع

ی این نیاز ها و روابط ناشی از ان ها علمی راتشکیل میدهد پس یناساشوواقعی هستند 
زیرا از روابط انسان های . حقوق یکی علم انسانی وهم یکی علم اجتماعی است 

  .اجتماعی بحث میکند 
مرزی که . علم حقوقهم از علومی است که ازجهان دانش به مرحله عمل میتواند درآید 

فن حقوق رانزد . وعمل وجود دارد مرز بین علم حقوق وفن حقوق است  بین این علم
قضات ، وکالء، صاحبان دفاتر اسناد رسمی ودفتر داران ونزد مشاوران حقوقی 
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توضیح این پرسش درست نیست که آیا  متون قوانین میتوان دید بنابراینونویسندگان 
  حقوق علم است یافن ؟

   روابط قضائی وزندگی قضائی -٤
درسطح وسیع بابیمار ند ، رابطه طبیب نک نسان ها بایک دیگر روابطه مختلف بر قرار میا

، یکی از روابط است ممکن است بصورت رابطه قضائی باشد ویا صرفا یک رابطه انسانی 
دو   هباشد رابطه دو دوست بایکدیگر یک رابطه انسانی است ازهمین قبیل است رابط

وشاگرد و عالم و متعلم اما دونفر که بایک دیگر عقد بیع  همسایه بایگدیگرورابطه استاد
( می گویند این یک رابطه قضائی است بین دونفر ،برقرار میکنند) خرید وفروش( 

پس . که برای نخست درزبان عربی بائع  وبه دومی مشتری می گویند ) فروشنده وخریدار
ر میشود راباید مشخص وجدا تعریف روابط قضائی از سایر روابطیکه بین انسان ها برقرا

کرد بذهن آنچه متبادر است روابط قضائی عبارت است از روابطی که تحت اداره وقانون 
قرارگرفته  باشد لذا عقد بیع وعقد نکاح وبیمه و طالق ورابط کارگر وکار فرما عموما 

  .روابط قضائی پنداشته میشوند 
ز امور وموارد تاحد معینی پیش می رود و به این نکته توجه فرمائید که قانون در پاره ای ا

پس نمیتوان موضوع معینی را صرفا رابط قضائی  .جلو تر از ان نمی رود ونه رفته میتواند
دانست ممکن است یک موضوع ترکیبی از رابط قضائی وغیر قضائی باشد چنانکه عقد 

ه روابطی که هم .این عقد منشاء روابط بین زن و شوهر میشود ،نکاح ازهمین قبیل است
از این روابط که زیر سلط  یاز این عقد ناشی است زیرا  اداره قانون قرارندارد ، تنها بخش

  .قانون قرار می گیرد عنوان روابط قضائی دارد
اکنون که تعریف روابط قضائی دانسته شد بر پایه آن میتوان درتعریف زندگی قضائی  

اظهار وابراز میشود  ) روابط قضائی ( با  هآن قسمت از فعالیت انسان که دررابط:  گفت 
عنوان زندگی قضائی را دارد پس خوابیدن وخوردن وتنفس کردن و راه رفتن ، عنوان 
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 هتعهدات ناشی از این رابط ایزندگی قضائی را ندارد اما استفاده ازرابطه زنا شوئی واجر
  .بخشی از زندگی قضائی زن یا شوهر است 

  حقوق واخالق-٥
زیرا ربط . نباید توقع وجود آنرا داشت . ین حقوق واخالق وجود ندارد مرزروشن ب

خواجه نصیرالدین طوسی می . اشیاء و اموربیشتر مواقع نزدیک است تا تمایز آنها 
اخالق علمی است به آنکه نفس انسانی چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که : (... نویسد

درگذشته از ...) شود جمیل ومحمود بود جملگی احوאل وافعال که به اراده از وصادر 
علم اخالق ، هدفی داشتند که عبارت از نجات از مهالکی بود که شخصیت انسان دران 

به همین جهت مباحث اخالق را بدوقسم عمده تقسیم می  .مهالک تنزل وسقوط می کرد
  :کردند 

  .ران مانند دروغ وزنا و تجاوز به حقوق مادی یا معنوی دیگ: مهلکات : الف 
مانند رد امانت به صاحب آن ومانند تعاون وخدمت به خلق وشجاعت : منجیات : ب 

از این تقسیم معلوم است که حقوق تا اندازه ای وارد قلمرو اخالق میشود  واین .وغیره 
یا به عادت ناشی از تجزیه و ( درست است با این حال حقوقدانان برای سهولت آموزش 

مرزی بین حقوق واخالق ) مور به هر قیمت وبهر صورت تحلیل علمی وجدا سازی ا
  :نهاده و گفته اند 

قواعدی که درزمان ومکان معین در اکثریت جامعه رعایت آنها الزم شمرده شده ویا  
آن قواعد را نیکو بدانند و درعین حال آن قواعد ، ضمانت پاداش از مردم نداشته  یاجرا
  .اجرا مرز اخالق وحقوق را روشن میکند اخالق نامیده میشود پس ضمانت  ،باشد

این حق وارد  ،بنابرین اگر طلبی مشمول مرور زمان شده وبستانکارحق مطالبه نداشته باشد
چون بر روحیه ) قانون مدنی  ٩٦٥ماده ( قلمرو اخالق میشود زیرا ضمانت اجراء ندارد 

بدهی یا دین  ینظف است که ااخالق وضع گردیده حکم میکند بده کارمذکور اخالقا مو

قضاء منشاء حق وتکلیف وادوار تاریخی آن
 

 
١٠٢ 

 

محکوم له اخالقا مکلف است  ،اشتباها رای به سود کسی بدهد محکمهرا بدهد یا اگر 
  .که محکوم به رانگیرد واگر گرفته پس بدهد 

بسیاری از مسایل اخالقی تدریجا وارد قلمرو حقوق شده ودارای ضمانت اجرا گردیده 
رسی به میراث برای زود است وطبع اخالق را ازدست داده است مثال یک وارث اگر 

ورث خود بزند این کار اخالقا بد است این قاعده اخالقی اکنون بخواهد دست بکشتن م
وارد قلمرو حقوق شده درقانون مدنی به پیروی از فقه ، قتل مورث رایکی از موانع ارث 

  :ق م  مصرح است که ) ١٩٩٩(دانسته اند چنانچه ماده 
ست ، اعم از اینکه قاتل فاعل اصلی یا شریک یا شاهد از موانع میراث قتل عمدی مورث ا

ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب حکم اعدام بلکه تنفیذ آن گردیده باشد مشروط 
براینکه قتل بدون حق وبدون عذر بوده وقاتل عاقل وسن هجده سالگی را تکمیل کرده 

ان ما آنقدر عزیز باشد تاکید می ورزیم که اخالقیات اسالم درنزد متقدمین وگذشتگ
وگرامی بود که حلیه و کمال وشرف خود می دانستند و درعمل آنرا پیاده می کردند 
وعقب از ان نمی نشستند وهرگاه از شخصی دربرابرآن بی اعتنائی و جفائی می دیدند 

ازهمین لحاظ دیده شد که . آنرا نکوهش می کردند ودرجامعه منفورمعرفی می شد 
ا اکثر داخل شده قلمرو فقه بد ان زینت وحالوت یافته است فقه درحقوق اسالم کال وی

بات نموده و برای آن ، داخل مندوآن مزیتی داشته باشد یاسالم هر عملی را که اجرا
پاداش نیک را پیش بینی کرده است وهرفعلی که ترک آن رجحان داشته باشد وارد 

بدین نهج حقوق اسالمی  قلمرومکروهات نموده است وترک آن همان پاداش را دارد ،
هیچگاه از اخالق جدا نیست و اخالق همواره پسندیده خداوند و پیامبر برگزیده و 
رهروانان سنتش می باشد این عدم جدائی حقوق از اخالق بحدی می باشد که درهربحث 

  .پیش از ورود به آن از مستحبات ومکروهات آن سخن می گویند 
بهتر است که تاجردیرتر از دیگران به حجره برود  مثال درعقد بیع گفته شده است که

  .وزود تر از سایرین آن جا را ترک کند یعنی حرص و آزراکم نماید 
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و را انیز گفته اند اگر بائع به تفاضای خریدار، دست به اقاله بزند بهتر است بایع تقاضای 
زی خانواده تالش برای توسعه رو.گذشتتقصیرات اوخواهد قبول کند که خداوند از سر 

رانیکو ومستحب شمرده اند باین ترتیب می بیند که هدف حقوق اسالم این است که 
ضمن مباحث حقوقی در رابط با زندگی قضائی ، اخالق رابین مردم استوارسازد شاید 

گذاراسالمی بوده ودرعمل نتیجه نداشته است نبعضی تصورکنند  که این صرفا ارمان قانو
 صاحبان امالک درطول تاریخ دراین وسرمایه گذاری  عظیم کهکن مطالعه در اوقاف ال

قوق اسالمی بزرگترین نشان میدهد که تعقیب هدف های اخالقی درح ،زمینه کرده اند
  .زندگی رابدست داده است نتایج 

بزرگ اسالمی واستادان عالی  مقام که نام آنها هنوز برزبان ها است از برکت  پوهنتونهای
مقامات عالی علم وعمل رسیده اند مطالعه اجتماعی دراین بخش از همین موقوفات به 

  .حقوق اسالم بسیار سودمند وآموزنده است 
   :مصادر

  تالیف دکتور جعفر لنگرودی . مقدمه عمومی علم حقوق  -٢قرآن کریم    -١
حقوق  - ٥به کوشش حسین بادام چی  ....... قانون حمورابی درکتاب آغازقانوگذاری  ٤-٣

  ١٠٠ص  ١اصول سرخسی ج  -٦لیف دکتور سنجابی طبع زهره درتهران اداری تا
  
  
  
  

  )حبيبي(قاضي سهيال
  بقيه گذشته 

  

  مسئوليت جنائي فردي
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  ...اسالم و  يدرحقوق جزا 
  

  .به عمد به سه قول اختالف نموده اند شها درمعني قتل عمد وفق
  :)رح(نظريه امام ابوحنيفه 

يكه درذبح قايمقام سالح است و يا به چيزتيزو يزسالح و چقتل عمد آن است كه به  -١
كه توسط عصاء يا سنگ و يـا آلـه   برنده ويا توسط آتش واقع شود وغير ازاين هرقتل 

  .آن قتل شبه عمد است  ،ل صورت گيردمشتع
  :)رح(نظريه امام ابويوسف وامام محمد : دوم 
ن ، سـنگ ، عصـاءو   آه) آله ( قتل عمد آن است كه قاتل آن قصد قتل را بواسط  – ٢

ـ شعموال به آن اشياء صورت ميگيرد وغيره داشته باشد كه م ه به عمد آن است كه عادتاً ب
  .آن قتل نشود 

قتل عمد آن است كه زدن و قتل به قصـد وعمـد   ) رحمة اهللا (نظريه امام شافعي  –سوم 
ـ  وده بوده باشد و شبه عمدآن است كه در زدن قصدي باشد و درقتل خطاء يعني زدني نب

  ١/٣٥٨احكام القرآن از صابوني  . باشد كه با آن قتل اراده شود 
نظريه امام ابوحنيفه كه ميگويد قتل شبه عمد آن است كه به غيرآهن : شيخ صابوني ميگويد

زيرا اگر كسي انساني را باسنگ كالن چون سـنگ  .واقع شود ضعيف است ) اسلحه (
وباز بگويد كه قتل او را قصد نداشـت   آسياب مورد ضرب قراردهد واو را بقتل برساند

  .اين كالم نابجاست ومصلحت تقاضاء دارد كه درقتل آن قصاص گرفته نشود 
زيرا خداوند جلت عظمة قصاص را بخاطرحفظ جان و به هدر نـرفتن خـون مشـروع    

  .گردانيده و نظريه امام ابويوسف وامام محمد و امام شافعي رحمهم اهللا صحيح تراست 
چيست وبرچه كسي واجـب اسـت   ) آزادكردن مملوك ( مشروط رقبه  :مبحث دوم 
  .؟ خداوند متعال درقتل خطاء دوچيزرا الزم گردانيده است  درقتل خطاء
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  ديت -٢آزاد كردن مملوك مسلمان  - ١
ميفرمايد آزاد كردن مملوك وقتي جوازدارد كه وي نماز گزاريده و ) رض(امام حسن - ١

  .روزه بگيرد يعني مسلمان باشد 
درصورتيكه يكي از والـدين  . مام مالك ، شافعي وابوحنيفه رحمهم اهللا مي فرمايند ا- ٢

 .كودك مملوك مسلمان باشد هم كفايت ميكند 
يكي اينكـه كـودك كفايـت ميكنـد     . دو روايت است ) رحمة اهللا (ازامام احمد - ٣

 .وديگراينكه بايد خود او مسلمان بوده و روزه و نماز را اداء كند
تعال ايمان را شرط كـرده  خداوند م: ن عباس وامام حسن رضي اهللا عنهما دليل مذهب اب
  .وايمان از طرف كودك متحقق شده نمي تواند . حقق شود پس بايد مت

در ) امام مالك ؤ ابو حنيفه و امـام شـافعي رحمهـم اهللا تعـالي     ( دليل جمهورعلماء
  ٢/١٦٣ذالمسيرفي علم التفسي ا ابن جوزي 

معني  ٩٢االيه سوره النسا ء ..... ومن قتل موءمنا خطاء ( فرمايد خداوند جلت عظمة مي
  .هركه مسلماني قتل كند به خطاء پس دراين قول كودك هم شامل ميشود  –

معني پس الزم است   ٩٢آاليه سوره النساء ....... فتحريررقبه مومنه ( وهمچنان درآيت 
. ل كودك نيز شامل اسـت  ازاد كردن يك مومن يعني يك غالم مكه درمصداق اين طف

جمهور به اين نظريه اند درصورتيكه مملوك مسـلمان باشـد آزاد   : ابن كثير مي فرمايد 
همه فقها اتفاق . برابراست كه صغير باشد ويا كبير. كردن وي بحيث كفاره جواز دارد 

تفسير ابن كثير . دارند كه آزاد كردن مملوك برقاتل است وديت برعاقل واجب ميگردد 
١٠/٥٣٤  

  ي الزم ميگردد ؟چی کسدرقتل خطاء ديت بر: مبحث چهارم 
كه ديت برعاقله الزم ميگردد كه بطريـق مواسـات   . دراين مورد همه فقها اتفاق دارند 

يعني درهرسال سـوم حصـه آن را و   . مدت سه سال ازطرف وي ميپردازند درونصرت 
  .عاقله خويشاوندان پدري قاتل هستند 
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دربين علماء هيچ اختالقي وجود نـدارد  : ني ذكرنموده است كه ابن قدامه دركتاب مغ
اين ديت . تفسير ابن كثير مي نويسد . براينكه   ديت قتل خطاء برعاقله واجب ميگردد 

هيچ اختالفـي وجـود   : ولي امام شافعي ميفرمايد . نه برمال وي است برعاقله قاتل الزم 
ـ ندارد كه حضرت رسول اهللا صلي عليه وسلم ديت  ام رابرعاقله حكم نمود واين سخن ام
ثابت ) رض(زابو هريرهدرصحيحين ا. شافعي رحمة اهللا راچندين حديث به اثبات ميرساند 

يكي ديگرش را بواسط سنگ بـه قتـل   .دو زن از قبيله هذيل باهم جنگيدند : است كه 
) ص(دعوي را نزد حضرت رسـول اهللا  . وجنين كه دربطن او بود آن هم بمرد. رسانيد 

بردند حضرت رسول اهللا صلي عليه وسلم ديت زن را برعاقله واجب گردانيد ودرجنـين  
  .به غره حكم كرد 

اگر كسي بگويد كه جنايت را شخصي مي كند ولي ديـت را عاقلـه ميپـردازد    : تنبه 
ۡزَر اُۡخـٰریو. (درحاليكه خداوند جلت عظمة ميفرمايد  سوره النجم ) الَّ تَـِزُر َواِزَرٌة  ّوِ

زيرا اصالً ديت برعاقله واجـب  . يعني برنميدارد هيچ بردارنده بارديگري را ) ٣٨( آيت
  .درجواب ميگويم اين تحميل گناه شخصي برديگري نيست . است 

واين كـارنزد عـرب هـا    . تحميل آن برعاقله ازباب معاونت وسمت و مواسات است 
صـلي اهللا عليـه   ( ت رسول اهللاوحضر. معروف بوده وآن را ازمكارم اخالق ميشمارند 

ومعاونت ، مواسات ، تسـاند  . خود براي اتمام مكارم اخالق مبعوث شده است ) وسلم
وقبول كردن غرامت وتاوان همه باعث تقويت والفت مهرباني ومهرومحبت است به همين 

  .سبب اسالم آن را برقرارگذاشت 
  مقدارديت درقتل عمد وخطاء چند است ؟: مبحث پنجم 

اق دارند كه ديت درقتل خطاء برعاقلـه الزم ميگـردد ومقـدارآن صـد     همه علمااتف 
شتر پنج نوع ميباشد طوريكه از واين صد . سه سال پرداخته ميشود كه ظرف . ستاشترا

درقتل ) ص(حضرت رسول اهللا : روايت شده كه گفت ) رضي اهللا تعالي عنه (ابن مسعود 
ري كه يكسال را تكميل نموده واين اشت(اشتربنت مخاض یستبخطاء چنين حكم كرد  
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) نر به عين صفت فوقاشتران (ت مخاضنبوبيست اشتر . د وقدم به سال دوم گذاشته باش
اشتران ماده ايكه سال دوم را تكميل كرده و به سال سوم قـدم  ( ت لبون نبوبيست اشتر 

كه سال چهارم را تكميل كرده و به پـنج سـالگي قـدم    یاشتر( بگذارد و بيست جذعه 
وآن اشتري كه سال سوم را تكميل كرده وبه سال چهـارم قـدم   ( ارد  وبيست حقه بگذ

  .گذاشته باشد 
  .در ديت شبه عمد اين صد اشتر به سه نوع است 

  .چهل اشتر پنج ساله حامله - ١
 سي اشترچهارساله - ٢
 .سي اشتر سه ساله و تمام آنها را عاقله ميپردازد - ٣

اهللا براساس مصالحه اسـت كـه    مالك رحمه وديت قتل عمد درنزد امام ابوحنيفه وامام
ودرنزد امام شافعي رحمة اهللا عليه ديت آن به ماننـد ديـت   . طرفين به آن رضايت دارند 

  .ولي درمال قاتل فرض ميگردد نه برعاقله . شبه عمد است 
اتمام علما اتفاق دارند كه ديت قتل عمد را عاقله نمي پردازد . د یسون يتفسير قرطبي م

ديت نفـس روح وجـان ازشـش    . ابن جوزي ميگويد . مال جاني تاديه ميشود و از .
  .چيزپرداخته ميشود 

  .ارنيازطالءبه مقداريك هزار د- ١
 ازنقره دوازده درهم شرعي - ٢
 از اشتر صد اشتر- ٣
 ازگاو دوصد گاو - ٤
 ازگوسفند دوهزارگوسفند - ٥
 .ازلباس دوصد جوره لباس - ٦
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ايـن  . زن آزاد مسلمان نصف آن است  و ديت. اين مقدار ديت مرد آزاد مسلمان است 
) رح (مگر امام ابوحنيفـه  . نظريه جمهور فقها است بشمول امام ابوحنيفه رحمة اهللا عليه 

  .كه بايد از دوازده درهم زياد نباشد . تنها درقسمت نقره ميگويد 
  ايا توبه قاتل عمدي پذيرفته ميشود ؟: مبحث ششم 

امام بخاري از . قاتل عمدي پذيرفته نمي شود  ميگويد كه توبه) رض(حضرت ابن عباس 
پس نزد . دراين مسئله اهل كوفه اختالف داشتند : سعيد ابن جبير روايت ميكند كه گفت 

َمـۡن  وَ (آيت كريمـه  : رفتم واز اين مسئله او را پرسيدم گفت ) رض اهللا عنه (ابن عباس 
ًدا َفَجـَزآُؤٗه َجَہـنَّ  َتَعّمِ ـ يعني هرك  ٩٣االيه  سوره النساء )( مُ یَّۡقتُۡل ُمۡؤِمنًا مُّ  ي بكشـد س
آخرين آيت نازل شده است و هيچ چيـزي  . خ است مسلمانيرا عمداً  پس جاي وي دوز

از نسائي چنين روايت است كه ميگويد ازابن عباس پرسيدم ايا . ازآن نسخ نگرديده است 
ميشود يانه ؟  گفت  شخصيكه مسلماني را به قصد وعمد به قتل برساند تو به اش پذيرفته

ِہ  ِاٰلـًہا ٰاَخـَر  وَ (نه واين آيت سوره فرقان را برايش خواندم كه   الَِّذۡیَن َال َیۡدُعۡوَن َمَع اللّٰ
. واين آيت مكي است واين آيت مدني آن را نسخ كرده است ) ٦٨الفرقان آيت ...... 
ًدا َفَجَزآُؤهٗ  وَ ( آيت َتَعّمِ   االيه ....  َجَہنَّمُ  َمۡن یَّۡقتُۡل ُمۡؤِمًنا مُّ

بـوديم  ) رض(ابن جرير از سالم ابن ابوجهد روايت مي كند كه گفت ما نزد ابن عبـاس  
) رض(مردي نزدش آمد و نداء زد كه اي ابن عباس . درحاليكه چشمانش نابينا شده بود 

چه ميفرمائي درباره مرديكه  مسلماني را عمداً بقتل برساند ؟ درجواب گفت جزايش اين 
بروي نـازل ميگـردد   ) ج(ب خداوند در دوزخ جاويدان ميماند ولعنت وغضت كه اس

  .وبراي او آتش است 
وبه داليل ذيل استدالل مي . ردد جمهورعلماء به اين نظراند كه توبه قاتل عمد قبول ميگ

  .نند كه بعضي آنها را مختصراً تقديم ميداريم ك
كه توبه ازكفر قبول شود ازقاتل عمد درصورتي. كفر بزرگتر ازقتل عمد است : دليل اول

  .بطريق اولي قبول ميگردد 
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َہ َال َیۡغِفـُر َاۡن یُّۡشـَرَک ِبـٖہ وَ  :دليل دوم  .... َمـا ُدۡوَن ٰذِلـَک ِلَمـۡن یََّشـآءُ   َیۡغِفـرُ  ِانَّ اللّٰ
ورده شود اوشرک آيعني هر آئينه خداوند متعال نمي امرزد اينكه به  ٤٨سوره نساء آيت 

  .آن رابراي هركس كه خواهد مي آمرزد و غير از
سوره اسـراء  ... االمن كتاب ..... والتقتلوالنفس التي حرم اهللا االبالحق : ( دليل سوم 

  .گردانيده قتل آنرا مگر به وجه حقيعني نكشيد نفس راكه خداوند متعال حرام ) ٣٣آيت 
ه به خداوند ه من كبيعت كنيد ب" حديث بخاري ومسلم است كه ميفرمايند : دليل چهارم 

كنيد ونفس رانكشيد مگر به حق پس اجر كسـي مرتكـب ايـن    وزنان. شرك نياوريد 
يت شمال گرديد وخداوند جلت عظمة ان را مستور وپوشيده داشت آن مربوط به مـاع

  .خداوند متعال است اگر بخواهد اورا مي بخشد و اگر بخواهد اورا عذاب ميدهد 
  .اره شخصيكه صد نفر را به قتل برساند حديث مسلم درب:  دليل پنجم 

حقيقت درباب توبه اين است كه دروازه آن بروي هيچ كسـي  : عالمه شوكاني ميفرمايد 
. بلكه آن بروي هركس كه قصد دخول را داشته باشد باز ومفتوح اسـت  . بسته نيست 

 ودرصورتيكه شرك اعظم واكبر گناهان است توسط توبه محوو زائل شود وقبول گـردد 
دروازه توبه داخل شود پس چه فكـر ميكنيـد   به كه صاحب آن از شرك بيرون آورد و

. م الحاكمين اسـت  احكدرباره ديگر گناهان كه ازجمله قتل عمد است ؟ خداوند متعال 
  .وي به بهترين وجه وطريق حكم ميكند ،چيزيكه بندگان دربين خود به آن اختالف دارند

  .ي آيات مبارك نكات چند از هدايات ورهنمائي ها
ريختاندن خون مسلمان ازجمله گناهان كبيره بوده و موجب جاوداني بودن دردوزح - ١

  .ميگردد
 .درقتل خطاء قصاص نبوده  بلكه كفاره وديت است - ٢
 وقتيكه ورثه مقتول قاتل را عفوكنند ديت ساقط مي شودنه كفاره - ٣
 ،نداشته باشـد  و اگر به آن قدرت است كفاره عبارت از آزادكردن مملوك مسلمان- ٤

 .دو ماه روزه متوالي ميگيرد 
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 .ت جواز نداند یبه مجرد اشتباه تعجيل وشتاب به قتل انسان- ٥
  :ماخذ
  .پوهاند نعمت اهللا شهراني : تفسير آيات االحكام تاليف شيخ محمد علي صابوني ترجمه -١
 موسوي .....االختيار لتعليل المختار -٢
 الحنبلي زادالمسير في علم التفسير ازابن الجوزي -٣

  :نوت 
  .عاقله از عقل است و عقل منع راگويند وخويشاوندان پدري را ازين سبب عاقله گويند -١

 .غره مقدار پنجصد درهم راگويند بعضي ها صد گوسفند يا پنج اشترگفته اند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :عبدالقیوم حلیم 

  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 
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  مالی  ج حرف  دومبخش 
مراجعه کنندگان به جراید  در این فهرست جهت سهولت دریافت مقرره مورد نظر برای

وع آن قرار داده شده بحیث موض» مقرره « عنوان مقرره صرف با حذف کلمه رسمی،
که باساس حرف اول کلمه مرتب گردیده است،»موضوع مقرره « ت و بعداًستوناس

ر امرجستجوی امیدوارم این گرد آورده ناچیز برای مطالعه کنندگان مفید واقع گردیده د
  .یش فراموش ننمایندخومقرره موردنیازدرجراید رسمی آنانرا یاری رساند ومرا ازدعای خیر

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره جبران خساره و ضرر صحي ١
 مرتبط به كار

جبران خساره و ضرر صحي مرتبط به
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ كار  

مقرره جبران خساره وضرر صحی  ٢
 مرتبط به کار

جبران خساره وضرر صحی مرتبط به 
٣١/١/١٣٦٨ ٦٨٩ کار  

٣ 
مقرره جلب سرمایه گزاری 

ان وآبادساختن خصوصی برای عمر
 زمین های بکر وبایر

جلب سرمایه گزاری خصوصی برای 
١٥/٨/١٣٦٥ ٦١٩ عمران وآبادساختن زمین های بکر وبایر  

٣١/٣/١٣٦٠ ٤٨٤ جواز رانندگی مقرره جواز رانندگی ٤  
٣١/٣/١٣٦٠ ٤٨٤ جواز سیر وسایط نقلیه مقرره جواز سیر وسایط نقلیه ٥  

مینیمقرره جواز سیر وسایط نقلیه ز ٦  
 

٣٠/٦/١٣٨٦ ٩٢٦ جواز سیر وسایط نقلیه زمینی  

مقرره جوازنامه تجار و موسسات  ٧
 خصوصی خارجی در افغانستان

جوازنامه تجار و موسسات خصوصی
٢٩/٨/١٣٤٤ ٤٠ خارجی در افغانستان  

٢٩/١٢/١٣٦ ٥٢٨ جوایز ادبی و هنری مقرره جوایز ادبی و هنری ٨
یز فرهنگی و هنریجوا مقرره جوایز فرهنگی و هنری ٩  ١٥/١٠/١٣٦٧ ٦٨١  
٢/١٠/١٣٨٠ ٨١٥ جوايز فرهنگي وهنري مقرره جوايز فرهنگي وهنري ١٠  
٣٠/٧/١٣٦٠ ٤٩٢ جوایز هنری و ادبی مقرره جوایز هنری و ادبی  ١١
٢٩/١٠/١٣٦٦ ٦٥٧چاپ آثار فرمایشیمقرره چاپ آثار فرمایشی ١٢
و زیارت کربالحج ، عمره مقرره حج ، عمره و زیارت کربال ١٣  ١٥/١/١٣٦١ ٥٠٥  

مقرره حفاظت موسسات عامه و  ١٤
١٥/٢/١٣٤٩ ١٥٧ حفاظت موسسات عامه و خصوصی خصوصی  
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 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره حفظ و مراقبت دارایی ها  ١٥
 ادارات و موسسات عامه

حفظ و مراقبت دارایی ها ادارات و 
٢/٩/١٣٦٦ ٦٥٣ موسسات عامه  

مقرره حق االجرت ميدان هاي ١٦
سيسات هوانوردي ملكيهوايي و تا  

حق االجرت ميدان هاي هوايي و 
٣١/٥/١٣٨٤ ٨٦٠ تاسيسات هوانوردي ملكي  

مقرره حق االجرت میدان هوایی و  ١٧
 تأسیسات هوانوردی

حق االجرت میدان هوایی و تأسیسات 
١٥/١١/١٣٦٣ ٥٧٥ هوانوردی  

مقرره حق الزحمه اجیران و ضمیمه  ١٨
 معاش مامورین افغان فلم

مه اجیران و ضمیمه معاش حق الزح
٣٠/٧/١٣٥٢ ٢٥٤ مامورین افغان فلم  

١٩ 
مقرره حق الزحمه خدمات وسائل 
ارتباط جمعي و فعاليت هاي هنري 

 در افغانستان

حق الزحمه خدمات وسائل ارتباط 
جمعي و فعاليت هاي هنري در 

 افغانستان
٢/١٠/١٣٨٠ ٨١٥  

مقرره حق الزحمه خدمات وسایل  ٢٠
عالیت های هنریارتباط جمعی و ف  

حق الزحمه خدمات وسایل ارتباط 
٣٠/٥/١٣٦٥ ٦١٤ جمعی و فعالیت های هنری  

٢١ 

مقرره حق الزحمه فعاليت هاي
علمي ، تحقيقي و نشراتي موسسات 

 علمي و تحقيقي
 

حق الزحمه فعاليت هاي علمي ، 
تحقيقي و نشراتي موسسات علمي و 

 تحقيقي
٢/١٠/١٣٨٠ ٨١٥  

٢٢ 

فعالیت هایمقرره حق الزحمه
علمی تحقیقی و نشراتی اکادمی 
علوم و موسسات تحصیالت علی 

 ملکی

حق الزحمه فعالیت های علمی تحقیقی 
و نشراتی اکادمی علوم و موسسات 

 تحصیالت علی ملکی
 

١٥/١٢/١٣٦٩ ٧٣٦  

١٥/٧/١٣٥٣ ٢٨٣ حق العبور عراده جات مقرره حق العبور عراده جات ٢٣  

ت و وجایب مقرره حقوق ، امتیازا ٢٤
 اعضای مسلکی آرشیف ملی

حقوق ، امتیازات و وجایب اعضای 
١٥/٦/١٣٦٣ ٥٦٥ مسلکی آرشیف ملی  

مقرره حقوق و امتيازات اعضاي  ٢٥
 كادر علمي رياست تاليف و ترجمه

حقوق و امتيازات اعضاي كادر علمي 
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ رياست تاليف و ترجمه  

٢٦ 
مقرره حقوق و امتيازات كادر فني 

دريسي مدارس و موسسات ت
 تعليمات مسلكي

حقوق و امتيازات كادر فني تدريسي 
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ مدارس و موسسات تعليمات مسلكي  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٣ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره حقوق و وجايب اجيران ماهر ٢٧
 مدارس تخنيكي حرفوي

حقوق و وجايب اجيران ماهر مدارس
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ تخنيكي حرفوي  

مقرره حقوق وجایب کراگران ماهر ٢٨
 مکاتب تخنیکی حرفوی

حقوق وجایب کراگران ماهر مکاتب
٣٠/٩/١٣٧٠ ٧٥٨ تخنیکی حرفوی  

٣١/٤/١٣٧٤ ٧٧٩ حکمیت تجارتی مقرره حکمیت تجارتی ٢٩  
٢٩/١٢/١٣٨٤ ٨٨١ حكميت گمركي مقرره حكميت گمركي ٣٠  
١٥/١١/١٣٦٦ ٦٥٨ حل اختالفات ناشی از کار مقرره حل اختالفات ناشی از کار ٣١  
ه حل اختالفات ناشي از كارمقرر  ٣٢ ٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ حل اختالفات ناشي از كار   
٣١/٤/١٣٦٨ ٦٩٦ خدمات انتقاالتی مقرره خدمات انتقاالتی ٣٣  
١٨/١٢/١٣٥٤ ٣٢٧ خدمات بندری مقرره خدمات بندری ٣٤

مقرره خدمات تفتیش دولتی بر امور ٣٥
٣٠/٧/١٣٦٤ ٥٩٣ خدمات تفتیش دولتی بر امور تجارت تجارت  

١٥/٥/١٣٧٠ ٧٤٨ خدمات قرانطین نباتی مقرره خدمات قرانطین نباتی ٣٦  
١٠/١٢/١٤٢١ ٧٩٥ خدمات قرانطين نباتي مقرره خدمات قرانطين نباتي ٣٧  

٣٨ 
مقرره خدمت داو طلبانه در

اورگانها و جزو تامهای وزارت امور 
 داخله افغانستان

خدمت داو طلبانه در اورگانها و جزو 
امور داخله افغانستانتامهای وزارت   ١٤/١٢/١٣٥٩ ٤٧٧  

مقرره خدمت عسکری خورد ٣٩
 ضابطان قصعه قوای مسلح

خدمت عسکری خورد ضابطان قصعه
١٥/٣/١٣٦٤ ٥٨٣ قوای مسلح  

٤٠ 
مقرره خدمت عسکری داوطلبان

٣١/٢/١٣٦٤ ٥٨٢ خدمت عسکری داوطلبان قوای مسلح قوای مسلح  

٤١ 
مقرره خريد و فروش عراده جات

يندگي هاي سياسي و سازمان نما
هاي بين المللي مقيم جمهوري 

 اسالمي افغانستان

خريد و فروش عراده جات نمايندگي 
هاي سياسي و سازمان هاي بين المللي 

 مقيم جمهوري اسالمي افغانستان
١٥/٥/١٣٨٥ ٨٩٤  

٤٢ 
مقرره خرید و فروش عراده های

فعال نمایندگیهای سیاسی و سازمان 
مقیم در افغانستانهای بین المللی  

خرید و فروش عراده های فعال
نمایندگیهای سیاسی و سازمان های بین 

 المللی مقیم در افغانستان
١٥/٣/١٣٦٧ ٦٦٧  

٤٣ 
مقرره خرید و فروش مال التجاره
موسسات و تصدیهای تجارتی 

 وزارت تجارت
خرید و فروش مال التجاره موسسات و 

٣١/٤/١٣٥٨ ٤٣١ تصدیهای تجارتی وزارت تجارت  

...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٤ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

٥/١٠/١٣٥٦ ٣٨٣ خریداریمقرره خریداری٤٤  
٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤ خریداریمقرره خریداری٤٥  
٢٠/٥/١٤٢١ ٧٩٣ خريداريمقرره خريداري٤٦  

مقرره خریداری اجناس دولتی و  ٤٧
١٦/١٣٥٤ ٢٩٦ خریداری اجناس دولتی و تصدیهاتصدیها  

١٥/٧/١٣٦٦ ٦٤٨ داوطلبان قوای مسلحمقرره داوطلبان قوای مسلح٤٨  

٤٩ 
مقرره در باره طرز تقدیم پیشنهادات 

مبنی بر اعطای نشانها و مدالهای 
افغانستان ، تنظیم اسناد مربوط و 

 تفویض نشانها و مدالها

در باره طرز تقدیم پیشنهادات مبنی بر 
اعطای نشانها و مدالهای افغانستان ، 
تنظیم اسناد مربوط و تفویض نشانها و 

 مدالها
٣٠/١٢/١٣٦٢ ٥٥٢  

٥٠ 
مقرره در باره معاش سربازان خورد 
ضابطان قطعه محصلین و طالب 

 قوای مسلح
در باره معاش سربازان خورد ضابطان 
٣٠/٩/١٣٦٤ ٥٩٧ قطعه محصلین و طالب قوای مسلح  

٥١ 
مقرره در مورد طرز اعطا و تفویض 

نشانها و مدالهای جمهوری 
افغانستان مستقیماً حین عملیات 

 محاربوی

مورد طرز اعطا و تفویض نشانها و در 
مدالهای جمهوری افغانستان مستقیماً 

 حین عملیات محاربوی
٣١/٢/١٣٦٦ ٦٣٦  

مقرره در مورد گروه های مدافعین  ٥٢
٣٠/١٠/١٣٦١ ٥٢٤ در مورد گروه های مدافعین انقالب انقالب  

٥٣ 
مقرره درملتونها

١٥/٥/١٣٦١ ٥١٣ درملتونها   

٥٤ 
محصالن و مقرره دسته های کار
١٥/٥/١٣٧٠ ٧٤٨ دسته های کار محصالن و متعلمان متعلمان  

٥٥ 
 مقرره دواخانه

٥/١٢/١٣٨٥ ٩١٦ دواخانه   

٥٦ 

مقرره دوره كار آموزي علمي ستاژ 
استادان مضامين اختصاصي و 

آموزش توليدي مدارس تخنيكي 
حرفوي در موسسات توليدي 
 ساختمانها و كارخانه ها

ستاژ استادان دوره كار آموزي علمي 
مضامين اختصاصي و آموزش توليدي 
مدارس تخنيكي حرفوي در موسسات 
 توليدي ساختمانها و كارخانه ها

٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦  

مقرره ذخایر احتیاطی غله جات و  ٥٧
 نباتات ریشه دار

ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات 
٢٥/٧/١٣٨٨ ٩٩٨ ریشه دار  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٥ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره رخصتی تفریحی اضافه از ٥٨
روز کارکنانبیست  

رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز
١٥/٥/١٣٧٠ ٧٤٨ کارکنان  

٥٩ 
مقرره رخصتي تفريحي اضافه از
بيست روز مامورين و اجيران 

 قراردادي

رخصتي تفريحي اضافه از بيست روز 
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ مامورين و اجيران قراردادي  

١٥/١٢/١٣٨٧ ٩٧٥ترسیدگی به تخلفات قضامقرره رسیدگی به تخلفات قضات ٦٠  

مقرره ریاست عمومی آمادگی ضد ٦١
 حوادث مربوط به شورای وزیران

ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث
٣١/١/١٣٦١ ٥٠٦ مربوط به شورای وزیران  

مقرره ریاست عمومی پرورشگاه ٦٢
 وطن وابسته به شورای وزیران

ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته
٣٠/٧/١٣٦٤ ٥٩٣ به شورای وزیران  

مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت ٦٣
٣١/٦/١٣٦٥ ٦١٦ ریاست عمومی تفتیش وزارت عدلیه عدلیه  

مقرره ریاست عمومی تنظیم فعالیت ٦٤
 دستگاه شورای وزیران

ریاست عمومی تنظیم فعالیت دستگاه
٣١/٢/١٣٦٠ ٤٨٢ شورای وزیران  

٦٥ 
مقرره ریاست عمومی رهبری و

محلی اداره تنظیم فعالیت اورگانهای 
 دولتی

ریاست عمومی رهبری و تنظیم فعالیت 
٣١/٢/١٣٦٠ ٤٨٢ اورگانهای محلی اداره دولتی  

٦٦ 
مقرره ریاست عمومی شئون اسالمی

١٥/١٠/١٣٥٩ ٤٧١ ریاست عمومی شئون اسالمی افغانستان افغانستان  

مقرره ریاست عمومی کار وتأمینات ٦٧
 اجتماعی شورای وزیران

وتأمینات اجتماعیریاست عمومی کار
١٥/٢/١٣٦١ ٥٠٧ شورای وزیران  

٦٨ 

مقرره ریاست عمومی کنترول و
تفتیش صدارت عظمی جمهوری 

 افغانستان
ریاست عمومی کنترول و تفتیش 
٣٠/٩/١٣٥٩ ٤٦٩ صدارت عظمی جمهوری افغانستان  

١٥/٣/١٣٦٧ ٦٦٧ سانسور نظامی در افغانستان مقرره سانسور نظامی در افغانستان ٦٩  

٧٠ 

مقرره ستاژ معلمین ، در مضامین
اختصاصی و آموزش تولیدی مکاتب 

تخنیکی حرفوی در موسسات 
 تولیدی ساختمانها و فابریکات

ستاژ معلمین ، در مضامین اختصاصی و
آموزش تولیدی مکاتب تخنیکی حرفوی 

در موسسات تولیدی ساختمانها و 
 فابریکات

١٠/٤/١٣٦٦ ٦٣٩  

٣١/٥/١٣٦٧ ٦٧٢ستندردیزیشن و مترولوژی در اقتصادمترولوژی درمقرره ستندردیزیشن و ٧١  

...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٦ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

 ملیاقتصاد ملی
١/١١/١٣٨٥ ٩١١ سرشماري نفوس مقرره سرشماري نفوس ٧٢  
١٥/٧/١٣٥٧ ٤٠٨ سرشماری نفوس افغانستان مقرره سرشماری نفوس افغانستان ٧٣  

مقرره سرمحاسبین تصدی ها ،  ٧٤
 شرکتهای دولتی و مختلط

تصدی ها ، شرکتهای سرمحاسبین 
٣١/٦/١٣٦١ ٥١٦ دولتی و مختلط  

١٠/٢/١٣٥٢ ٢٣٥ سروی و تفحص معدنمقرره سروی و تفحص معدن ٧٥  

٧٦ 
مقرره سیستم پرداخت مزد و

امتیازات تشویقی کارکنان صنایع 
 ذغال سنگ

سیستم پرداخت مزد و امتیازات 
٢/٩/١٣٦٦ ٦٥٣ تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ  

٧٧ 
تم پرداخت مزد ومقرره سیس

امتیازات تشویقی کارکنان صنایع 
 ذغالسنگ

سیستم پرداخت مزد و امتیازات 
١٥/٤/١٣٧٠ ٧٤٦ تشویقی کارکنان صنایع ذغالسنگ  

٣٠/١/١٣٤٩ ١٥٥ سیستم متریکمقرره سیستم متریک ٧٨  
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ شرايط كار كاركنان روز مزد مقرره شرايط كار كاركنان روز مزد ٧٩  

ره شرایط و طرز اعطای اضافه مقر ٨٠
 رخصتی مریضی

شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی 
١٥/٣/١٣٦٨ ٦٩٣ مریضی  

مقرره شرايط و طرز اعطاي اضافه  ٨١
 رخصتي مريضي

شرايط و طرز اعطاي اضافه رخصتي 
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ مريضي  

مقرره شعبات تنظیم امور محاسبه و  ٨٢
النسشعبات تنظیم امور محاسبه و بی بیالنس  ٣٠/١١/١٣٦٦ ٦٥٩  

مقرره شعبات حقوقی ادارات و  ٨٣
١٥/١٠/١٣٦٤ ٥٩٨ شعبات حقوقی ادارات و موسسات موسسات  

٨٤ 
مقرره شماره یک راجع به فرمان 

شورای انقالبی درباره  ٨شماره 
 زمین

 ٨شماره یک راجع به فرمان شماره 
١٦/١٠/١٣٥٧ ٤١٦ شورای انقالبی درباره زمین  

ی دفاع والیاتمقرره شوراها ٨٥ ٣٠/١٢/١٣٦٧ ٦٨٧ شوراهای دفاع والیات   

مقرره شورای مشورتی امور تولیدی  ٨٦
 درموسسات دولتی

شورای مشورتی امور تولیدی 
٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤ درموسسات دولتی  

مقرره شورای نمایندگان سازمانهای  ٨٧
 اولیه اتحادیه های صنفی افغانستان

شورای نمایندگان سازمانهای اولیه 
حادیه های صنفی افغانستانات  ٢٨/١٢/١٣٥٩ ٤٧٨  

١٥/٩/١٣٦٥ ٦٢١ شورای هماهنگی حمایه طفل و مادرمقرره شورای هماهنگی حمایه طفل  ٨٨  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٧ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

و مادر
١٥/٢/١٣٦٦ ٦٣٥ صحت روانی مقرره صحت روانی ٨٩  

٩٠ 
مقرره ضمایم معاش مامورین و

اجیران فنی موسسات نفت و گاز 
 وزارت معادن وصنایع

اش مامورین و اجیران فنیضمایم مع
موسسات نفت و گاز وزارت معادن 

 وصنایع
٢٥/٢/١٣٥٢ ٢٣٧  

مقرره ضمیمه مزد برای کارکنان ٩١
٣٠/١٠/١٣٦٧ ٦٨٣ ضمیمه مزد برای کارکنان امور حسابی امور حسابی  

مقرره ضمیمه معاش اعضای مسلکی ٩٢
 رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی

دیوضمیمه معاش اعضای مسلکی را
٢٠/٩/١٣٥٩ ٤٦٨ تلویزیون تعلیمی و تربیتی  

مقرره طبابت در کلنیک های ٩٣
 شخصی

١٥/٦/١٣٥٩ ٤٦٠ طبابت در کلنیک های شخصی  

مقرره طبابت در معاینه خانه های ٩٤
 شخصی و کلنیک های تشخیصیه

طبابت در معاینه خانه های شخصی و
 ١٣٧٦ ٧٨٤ کلنیک های تشخیصیه

٩٥ 
از فريكونسيمقرره طرز استفاده

راديويي و دستگاه هاي مخابراتي بي 
 سيم در افغانستان

طرز استفاده از فريكونسي راديويي و
دستگاه هاي مخابراتي بي سيم در 

 افغانستان
٣٠/٩/١٣٨٣ ٨٤٢  

مقرره طرز العمل تأدیب و بررسی ٩٦
 قضایای تأدیبی قضات

طرز العمل تأدیب و بررسی قضایای
١٥/٨/١٣٦٢ ٥٤٣ تأدیبی قضات  

مقرره طرز العمل تهیه و پیشنهاد ٩٧
٢٤/٥/١٤٢٠ ٧٨٧ طرز العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی اسناد تقنینی  

طرز بررسی درخواستمقرره  ٩٨ درمورد  
 تاسیس وثبت احزاب سیاسی

طرز بررسی درخواست درمورد تاسیس
١٥/١٠/١٣٦٦ ٦٥٦ وثبت احزاب سیاسی  

٩٩ 

رمقرره طرز پرداخت مزد تراکتو
کاران و کمباین کاران ستیشنهای 
میکانیزه زراعتی وزارت زراعت و 

 اصالحات ارضی

طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و
کمباین کاران ستیشنهای میکانیزه 

زراعتی وزارت زراعت و اصالحات 
 ارضی

١٥/١/١٣٦٧ ٦٦٣  

١٠٠ 

مقرره طرز پرداخت مزد تراكتور
كاران و كمباين كاران مراكز 

ميكانيزه زراعتي وزارت استيشن ها 
 زراعت و مالداري

طرز پرداخت مزد تراكتور كاران و
كمباين كاران مراكز استيشن ها 

ميكانيزه زراعتي وزارت زراعت و 
 مالداري

١٠/١٢/١٤٢١ ٧٩٥  

مقرره طرز تاسیس ، ثبت و انحالل ١٠١
 احزاب سیاسی

طرز تاسیس ، ثبت و انحالل احزاب
٣١/٥/١٣٧٠ ٧٤٩ سیاسی  

...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٨ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

١٠٢ 
قرره طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح م

از بین رفته کارمندان و کارگران 
 دولتی

طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح از بین 
١٦/٩/١٣٦٣ ٥٧١ رفته کارمندان و کارگران دولتی  

مقرره طرز ترتيب مجدد دفتر سوانح  ١٠٣
 از بين رفته كاركنان امارتي

طرز ترتيب مجدد دفتر سوانح از بين 
مارتيرفته كاركنان ا  ٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١  

مقرره طرز تضمین معمدین ادارات  ١٠٤
 امارت اسالمی افغانستان

طرز تضمین معمدین ادارات امارت 
٢٢/٦/١٤٢٠ ٧٨٩ اسالمی افغانستان  

مقرره طرز تعطیل تنفیذ ، الغای  ١٠٥
 تعطیل و معافیت از تطبیق حکم

طرز تعطیل تنفیذ ، الغای تعطیل و 
٢٠/١٢/١٣٦٥ ٦٢٩ معافیت از تطبیق حکم  

١٠٦ 
مقرره طرز توزیع و فروش

اپارتمانهای رهایشی دولتی و نمرات 
 زمین در شهر کابل

طرز توزیع و فروش اپارتمانهای 
رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر 

 کابل
٣١/١/١٣٦٨ ٦٨٩  

١٠٧ 
مقرره طرز توزيع و فروش نمرات 
زمين رهايشي تجارتي و بلند منزل 

 امارتي در شهر كابل

طرز توزيع و فروش نمرات زمين 
رهايشي تجارتي و بلند منزل امارتي در 

 شهر كابل
١٠/٧/١٤٢١ ٧٩٤  

١٠٨ 
مقرره طرز تهيه و ترتيب تشكيالت 
و تعيينات ادارات امارت اسالمي 

 افغانستان

طرز تهيه و ترتيب تشكيالت و تعيينات 
٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧ ادارات امارت اسالمي افغانستان  

١٠٩ 
ثبت احزاب سياسيمقرره طرز

٢٦/٧/١٣٨٢ ٨١٢ طرز ثبت احزاب سياسي   

١١٠ 
مقرره طرز حفاظت اموאل و جايداد 
اشخاص غائب ، مفقود ، مرتد ، 

 باغي و ذمي

طرز حفاظت اموאل و جايداد اشخاص 
٨/٢/١٤٢٢ ٧٩٧ غائب ، مفقود ، مرتد ، باغي و ذمي  

١١١ 

مقرره طرز حفاظت اموאل و جايداد 
فقود مرتد هاي اشخاص غايب م
 باغي و ذمي

طرز حفاظت اموאل و جايداد هاي 
٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢ اشخاص غايب مفقود مرتد باغي و ذمي  

مقرره طرز سلوك مامورين خدمات  ١١٢
٥/٧/١٣٨٥ ٩٠٠ طرز سلوك مامورين خدمات ملكي ملكي  

مقرره طرز نگهداری متهمین در  ١١٣
 توقیف خانه ها

ه طرز نگهداری متهمین در توقیف خان
١٥/١٠/١٣٦٧ ٦٨١ ها  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١١٩ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره طرز نگهداري متهمين در ١١٤
 توقيف خانه ها

طرز نگهداري متهمين در توقيف خانه
٢٠/٥/١٤٢١ ٧٩٣ ها  

مقرره طرزالعمل تهیه و پیشنهاد ١١٥
٢٤/٥/١٤٢٠ ٧٨٧ طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی اسناد تقنینی  

مقرره طرزالعمل تهیه و پیشنهاد  ١١٦
اسناد تقنینی پروژه  

طرزالعمل تهیه و پیشنهاد پروژه اسناد 
٣١/٤/١٣٦٣ ٥٦٢ تقنینی  

١١٧ 
مقرره عبور و مرور عادی اهالی 
محالت سرحدی و کوچیان از 

 سرحدات افغانستان

عبور و مرور عادی اهالی محالت 
سرحدی و کوچیان از سرحدات 

 افغانستان
١٥/١٢/١٣٦٥ ٦٢٨  

٢٨/١٢/١٣٥٩ ٤٧٨ عقد قرارداد های جمعی مقرره عقد قرارداد های جمعی ١١٨  

١١٩ 
مقرره فراهم آوري تسهيالت براي 
طالب و محصالنیکه از تعليم و 

 تحصيل باز مانده اند

فراهم آوري تسهيالت براي طالب و 
محصالنیکه از تعليم و تحصيل باز 

 مانده اند
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦  

١٢٠ 
مقرره فراهم آوری تسهیالت برای

یکه از تعلیم متعلمان ومحصالن
 وتحصیل باز مانده اند

فراهم آوری تسهیالت برای متعلمان
ومحصالنیکه از تعلیم وتحصیل باز 

 مانده اند
٣١/٣/١٣٦٦ ٦٣٨  

١٢١ 
مقرره فروش اپارتمانهای رهایشی
 دولتی و نمرات زمین در شهر کابل

 

فروش اپارتمانهای رهایشی دولتی و 
١/٧٧/١٣٩ ٧٢٥ نمرات زمین در شهر کابل  

١٢٢ 
مقرره فروش محصوالت موسسات

تولیدی ، ورکشاپهای تعلیمی و فارم 
 های تحقیقاتی

فروش محصوالت موسسات تولیدی ،
ورکشاپهای تعلیمی و فارم های 

 تحقیقاتی
٣١/٤/١٣٦٧ ٦٧٠  

مقرره فعالیت اداره کنترول و ١٢٣
١٥/١٢/١٣٨٧ ٩٧٥ فعالیت اداره کنترول و مراقبت قضات مراقبت قضات  

مقرره فعالیت اداره مرکزی وثایق و ١٢٤
 ثبت اسناد ستره محکمه

فعالیت اداره مرکزی وثایق و ثبت
١٥/١٢/١٣٨٧ ٩٧٥ اسناد ستره محکمه  

مقرره فعاليت موسسات ملل متحد ١٢٥
 در افغانستان

فعاليت موسسات ملل متحد در
٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢ افغانستان  

٢٩/١٢/١٣٥٢ ٢٦٧ارتیفعالیت های تجمقرره فعالیت های تجارتی ١٢٦

...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١٢٠ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره فعالیت های موسسات غیر  ١٢٧
NGOحکومتی  ها در افغانستان   

فعالیت های موسسات غیر حکومتی 
NGO ها در افغانستان   

٣٠/٥/١٣٧٤ ٧٨١  

١٢٨ 
مقرره فعاليتهاي موسسات غير

 NGOحكومتي داخلي و خارجي 
 در افغانستان

فعاليتهاي موسسات غير حكومتي 
NGOداخلي و خارجي  در افغانستان   

٢٦/٣/١٤٢١ ٧٩٢  

مقرره فلم بردران داخلی و خارجی  ١٢٩
 در افغانستان

فلم بردران داخلی و خارجی در 
٣٠/٧/١٣٥٢ ٢٥٤ افغانستان  

١٦/١٢/١٣٦٦ ٦٦١ فند اجتماعی فرهنگی تصدیها مقرره فند اجتماعی فرهنگی تصدیها ١٣٠  
تصدیها فند تشویق مادی مقرره فند تشویق مادی تصدیها ١٣١  ١٦/١٢/١٣٦٦ ٦٦١  

مقرره فند تشویقی کارکنان بانکهای  ١٣٢
١٥/١/١٣٦٧ ٦٦٣ فند تشویقی کارکنان بانکهای افغانستان افغانستان  

١٦/١٢/١٣٦٦ ٦٦١ فند توصیه تولید تصدی هامقرره فند توصیه تولید تصدی ها ١٣٣  

١٣٤ 
مورخ٢٠٣مقرره شماره

فوند مرکزی  ٢٩/٥/١٣٦٩
 جیولوژی

مرکزی جیولوژیفوند   ٣٠/٨/١٣٦٩ ٧٢٩  

مقرره قروض بانک انکشاف صنعتی  ١٣٥
٧/٩/١٣٥١ ٢٢٤ قروض بانک انکشاف صنعتی افغانستان افغانستان  

١٣٦ 
مقرره قطعات منتظره امارت اسالمي 
افغانستان و نظم عامه وزارت امور 

 داخله

قطعات منتظره امارت اسالمي افغانستان 
٢٠/٥/١٤٢١ ٧٩٣ و نظم عامه وزارت امور داخله  

مقرره قطعات منتظره امن نظم عامه  ١٣٧
 وزارت امور داخله

قطعات منتظره امن نظم عامه وزارت 
١٥/٧/١٣٦٩ ٧٢٦ امور داخله  

١٥/١١/١٣٦٥ ٦٢٦ قطعه قهرمان مقرره قطعه قهرمان ١٣٨  

١٣٩ 

مقرره قواعد عمومی محاسبه ، راپور 
و بیالنس حسابی تصدی ها و 

مختلطشرکت های دولتی و   

قواعد عمومی محاسبه ، راپور و بیالنس 
حسابی تصدی ها و شرکت های دولتی 

 و مختلط
١/٩/١٣٦٠ ٤٩٥  

مقرره کادر علمی اکادمی علوم  ١٤٠
 جمهوری اسالمی افغانستان

کادر علمی اکادمی علوم جمهوری 
١٦/٨/١٣٨٨ ١٠٠١ اسالمی افغانستان  

رکز ساینسکادر علمی م مقرره کادر علمی مرکز ساینس ١٤١  ٣١/٤/١٣٧٤ ٧٧٩  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١٢١ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

١٤٢ 
مقرره کار روز نامکمل ، هفته

نامکمل ، حاصل کار و کار انجام 
 شده

کار روز نامکمل ، هفته نامکمل ، 
٣٠/٩/١٣٦٦ ٦٥٥ حاصل کار و کار انجام شده  

٣٠/٩/١٣٦٦ ٦٥٥ کار شبانه مقرره کار شبانه ١٤٣  
٣١/٣/١٣٦٧ ٦٦٨ کارکنان امور دینی مقرره کارکنان امور دینی ١٤٤  
١٥/١/١٣٧٠ ٧٤٠کارکنان بانک های افغانستانمقرره کارکنان بانک های افغانستان ١٤٥
١٥/١/١٣٦٢ ٥٢٩ کارمندان اکادمی علوم مقرره کارمندان اکادمی علوم ١٤٦  

مقرره کاهش و جلو گیری از  ١٤٧
٢٠/٥/١٣٨٨ ٩٩١ کاهش و جلو گیری از آلودگی هوا آلودگی هوا  

١٤٨ 
علمی پوهنتونهایمقرره کدر

وزارت تحصیالت عالی و مسلکی 
 افغانستان

کدر علمی پوهنتونهای وزارت 
١٥/٩/١٣٥٩ ٤٦٧ تحصیالت عالی و مسلکی افغانستان  

مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و ١٤٩
 موسسات تعلیمات مسکلی

کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات
١٥/١٠/١٣٦٠ ٤٩٩ تعلیمات مسکلی  

و سفریهمقرره کرایه ١٥٠ ١٥/٤/١٣٦٧ ٦٦٩ کرایه و سفریه 

مقرره کمسیون اسعاری صدارت ١٥١
٣١/١/١٣٧٤ ٧٧٣ کمسیون اسعاری صدارت عظمی عظمی  

مقرره کمسیون دایمی اجرائیوی در ١٥٢
 امور قیمت گذاری و کنترول قیم

کمسیون دایمی اجرائیوی در امور
٣٠/٥/١٣٧٤ ٧٨١ قیمت گذاری و کنترول قیم  

میته دولتی پالنگذاریمقرره ک ١٥٣ ١٤/٨/١٣٦٠ ٤٩٣ کمیته دولتی پالنگذاری   
٣١/٢/١٣٦٣ ٥٥٨ کمیته دولتی پالنگذاری مقرره کمیته دولتی پالنگذاری ١٥٤  

مقرره کمیته دولتی تربیت بدنی و ١٥٥
 سپورت

٣١/٢/١٣٦٦ ٦٣٦ کمیته دولتی تربیت بدنی و سپورت  

ولتی عودت مهاجرینکمیته د مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین ١٥٦  ٣٠/٨/١٣٦٦ ٦٥١  
٣٠/١٢/١٣٦٦ ٦٦٢ کمیساری های نظامی مقرره کمیساری های نظامی ١٥٧  

١٥٨ 
مقرره کمیسیون اسعاری کمیته
 اجرائیوی شورای وزیران

کمیسیون اسعاری کمیته اجرائیوی 
١٥/٣/١٣٦٣ ٥٥٩ شورای وزیران  

١٥٩ 
مقرره کمیسیون پالنگذاری کمیته

ای نمایندگان مردم های اجرائیه شور
 والیت و شهر

کمیسیون پالنگذاری کمیته های
اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت 

 و شهر
١٢/٥/١٣٦٦ ٦٤٣  

...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١٢٢ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته  ١٦٠
 اجرائیوی شورای وزیران

کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی 
٣١/١/١٣٦٣ ٥٥٦ شورای وزیران  

پورتی کمیته مقرره کمیسیون ترانس ١٦١
 اجرائیوی شورای وزیران

کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی 
١٥/٥/١٣٦٤ ٥٨٨ شورای وزیران  

١٦٢ 
مقرره کمیسیون دایمی کمیته

اجرائیوی شورای وزیران در امور 
 اوپراتیفی

کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی 
١٥/٧/١٣٦٥ ٦١٧ شورای وزیران در امور اوپراتیفی  

١٦٣ 
ون دایمی کمیتهمقرره کمیسی

اجرائیوی شورای وزیران در امور 
 قیمت گذاری و کنترول قیم

کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی 
شورای وزیران در امور قیمت گذاری 

 و کنترول قیم
٣١/١/١٣٦٧ ٦٦٤  

١٦٤ 

مقرره کمیسیون دایمی کمیته
اجرائیوی شورای وزیران در امور 
معاونیت ها برای اهالی و قبائل 

 کشور

سیون دایمی کمیته اجرائیوی کمی
شورای وزیران در امور معاونیت ها 

 برای اهالی و قبائل کشور
٣١/٣/١٣٦٥ ٦٠٩  

١٦٥ 
مقرره کمیسیون عالی ارزیابی

درجات علمی وزارت تحصیالتعالی 
 و مسلکی

کمیسیون عالی ارزیابی درجات علمی 
٣١/٢/١٣٦٣ ٥٥٨ وزارت تحصیالتعالی و مسلکی  

های امحایمقرره کمیسیون ١٦٦
 بیسوادی در افغانستان

کمیسیون های امحای بیسوادی در 
٣١/٥/١٣٦١ ٥١٤ افغانستان  

مقرره کمیسیون های حقوقی ١٦٧
 سازمان زنان افغانستان

کمیسیون های حقوقی سازمان زنان 
١٥/٨/١٣٦٣ ٥٦٩ افغانستان  

مقرره کمیسیونهای دایمی شورای  ١٦٨
قالبیکمیسیونهای دایمی شورای ان انقالبی  ١٥/٦/١٣٦٥ ٦١٥  

١٦٩ 
مقرره کنترول بر موادیکه از

سرحدات افغانستان حمل و نقل 
 میشوند

کنترول بر موادیکه از سرحدات 
٣٠/٨/١٣٦٦ ٦٥١ افغانستان حمل و نقل میشوند  

مقرره کنترول دولتی خدمات ١٧٠
 جیودیزی در افغانستان

کنترول دولتی خدمات جیودیزی در 
٢٩/٨/١٣٦٥ ٦٢٠ افغانستان  

١٧٠ 
مقرره کوپراتیف ها انجمن های 

١٥/٩/١٣٥١ ٢٢٥ کوپراتیف ها انجمن های تعاونی تعاونی  

مقرره کودکستانها و شیر خوارگاه  ١٧١
١٥/٩/١٣٦٥ ٦٢١ کودکستانها و شیر خوارگاه ها ها  

٩/١١/١٣٥٩ ٤٧٤ی کیسه تصدیهای دولت ، شرکتهامقرره کیسه تصدیهای دولت ،  ١٧٢  

ACKU



...مکمل مقرره های فهرست  قضاء 
 

 
١٢٣ 

 

 موضوع عنوان مقرره شماره
شماره 
جریده 
 رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

دولتی و شرکتهای مختلطشرکتهای دولتی و شرکتهای مختلط
٢٩/١/١٤٢٢ ٧٩٦ كادر علمي مركز ساينس مقرره كادر علمي مركز ساينس ١٧٣  

١٧٤ 
هفته<مقره كار روز نامكمل

نامكمل و حاصل كار و كار انجام 
 شده

هفته نامكمل و < كار روز نامكمل 
٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ حاصل كار و كار انجام شده  

شبانهمقرره كار ١٧٥ ٩/١١/١٤٢٠ ٧٩١ كار شبانه   
٥/١٢/١٣٨٥ ٩١٦ كلينيك هاي اكسريز شخصي مقرره كلينيك هاي اكسريز شخصي ١٧٦  

مقرره كنترول مواد مخرب اليه ١٧٧
١٥/٥/١٣٨٥ ٨٩٤ كنترول مواد مخرب اليه اوزون اوزون  

٥/١٢/١٣٨٥ ٩١٦ البراتوار هاي طبي شخصي مقرره البراتوار هاي طبي شخصي ١٧٨  

مقرره مربوط به لباس رسمی قضات ١٨٠
 در هنگام جلسات قضائی

لباس رسمی قضات در هنگام جلسات
١٥/٦/١٣٥١ ٢١٧ قضائی  

مقرره لقب قهرمان جمهوری ١٨١
 دموکراتیک افغانستان

لقب قهرمان جمهوری دموکراتیک
١٥/١١/١٣٦٥ ٦٢٦ افغانستان  

مان کارلقب قهرمان و قهر مقرره لقب قهرمان و قهرمان کار ١٨٢  ١/٩/١٣٦٦ ٦٥٢
١٥/٦/١٣٦٦ ٦٤٦ لقب کارمند شایسته فرهنگ مقرره لقب کارمند شایسته فرهنگ ١٨٣  
٢٠/١/١٣٨٤ ٨٤٨ ليليه هاي موسسات تحصيلي مقرره ليليه هاي موسسات تحصيلي ١٨٤

  
ACKU  مه داردادا




