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  ازمتحدالمالهایازمتحدالمالهای
 ستره محکمه

 
 1391ر2ر19مورخ  356الي  286متحد المال شماره 

 :داراالنشاي شوراي عالي 
نجايي که عده اي از مقرري هاي جديد قضات از طريق وسايل اطالعات  جمعي اعالن آاز
به محاکم اخبار ميگردد که امکان دارد بنابر  2اکثراً به وسيله صدور فورم هاي پ و 

عوامل ترانسپورتي و امنيتي فورم ها در وقت و زمان ال زم به مر اجع مذکور مواصلت 
به همين مناسبت مقام محترم شوراي . ننمايد که مشکالت عملي را وقتاً فوقتاً بار مياورد 

مورخ  77ئله  مطرح بحث در قضيه خاصي قرار مصوبه نمبر عالي به مقصد  رفع مس
 :چنين هدايت فرموده اند  1391ر1ر15
رمندان دولت از لحاظ جمعي به ارتباط تبديلي وظيفه کا ازانجاکه اعالن وسايل اطالعات( 

الي  529سلب صالحيت کار اعتبار قانوني ندارد و هم با مال حظه متحد المال شماره 
مور قوا نين که چنين مشاوريت ستره محکمه وقت درا 1350ر2ر16مورخ  576

تاريخ اصلي که از نزد يک قاضي صالحيت قضايي سلب ميگردد عبارت : ( صراحت دارد
ازمواصلت احکام کتبي است بدفتر تحريرات حوزه مربوط که تلگرام نيزدرحکم مکتوب 

 ) . شامل است 
خ وصول  احکام مبني بر تبديلي صالحيت قضايي قضات درحوزه هاي مربوط الي تاري 

 2در قضيه مطرح بحث چون فورم پ. انها به محاکم نافذ بوده بکارخود ادامه ميدهند 
محترم مير عبد الصمد حقداد سابق رئيس محکمه استيناف واليت کاپيسا به دفتر 
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تحريرات محکمه استيناف کاپيسا توصل نورزيده است ، اجراات وي دران محکمه قانوني 
 . )بنابران اوراق موضوع مورد بحث حفظ گردد بوده

 1391ر272مورخ  427الي  357متحد المال شماره 
 :داراالنشاي شوراي عالي 

مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به منظور تامين رعايت ازحقوق مدعي عليهم در 
دعاوي مطروحه ن زمينه حقوق دفاع آنها در برابر قضاياي معينه درجهت فراهم شد

 :صادر نمود  را هدايت ذيل 1391ر1ر29مورخ 117درمحاکم قرار مصوبه 
قضاياي جزايي در محاکم تحت  زمانيکه قضاياي مدني تجارتي ويا بخش حق العبدي( 

ه گي قرارداشته باشد درمورد احضار طرف مقابل قضيه مطابق احکام قانون به جلب رسيد
 . اکتفا صورت نگيرد رسمي مبادرت گردد در صورت عدم حضور به تيلفون 
 . ) موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد 
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  متن بیانیه متن بیانیه 
 پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی القضات 

 جمهوری اسالمی افغانستان 
 درمراسم افتتاحیه مجمع قضات زن 

28/4/1391مورخ   
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 اهللا الرحمن الرحیمبسم 

 الحمد هللا رب العالمین و العاقبه للمتقین
 و الصلوه و السالم علی خیر خلقه محمد صلی اهللا علیه وسلم 

 :وعلی آله و اصحابه اجمعین اما بعد 
دافغانستان د اسالمی جمهوریت جاللتماب محترم جمهور رییس صاحب ، د ملی شـورا  

کابینی ا و دستری محکمـی محترمـو غـو ، د    ددواو مجلسونو محترمو رییسانو ، د 
 !قاضی صاحبانو  و کورديپلوماتیکو محترمو نماینده انو  ، درنو حاضرینو او عزتمند

 .السالم علیکم و رحمه اهللا وبرکاته                                                            
 !جاللتماب محترم د افغانستان جمهور رییس صاحب 

ه هره مخکی اجازه راکی په خاصه توه دستری محکمی ان ته ستاسو جاللتمـاب  ل
تشریف راوو ، او په دی پرتمینه غونه کی چی پخپل شکل او محتوا کی بی سـاری او  
انی ده  ون کولوته د ان او دستری محکمی د ولو منسوبینو له خوا د زه لـه  

ه ولو معززو میلمنو او حاضرینو خه چـی يـي   کومی ه راغالست ووایم ، دغه ول ل
 .تشریف راوی دی مننه او شکریه ادا کوم 

یرویام چی نن دستری محکمی دستراتیژی د مندرجو اهدافو له جملی خه د یـو بـل   
 هدف په تحقق چی د ینه قاضیانو د انجمن تاسیس او افتتاح ده بریالی کیو

می جمهوریت د قضاییه قوی په چوکـات کـی د   هغه هدف کوم چی د افغانستان د اسال
ینه قاضیانو  په انتظام کی د قدر و خدمتونه او دندی ترسره کوی او دهیواد په قضایی 
 ینه قاضیانی د کاری او علمی ظرفیتونو دال زیات پرمخت ل لپاره یتاریخ کی د لم

 .تری ه پورته کوی  او پراختیا په خاطر او ددوی له حقوقو خه دی ساتنی په موخه
 !جاللتماب محترم رئیس صاحب جمهور وحضار گرامی وقضات ارجمند    

قوه قضائیه کشور طی شش سال اخیر به همت منسوبین خویش که قضات زن و همچنین 
زنان کارمند وکارگر نیز مشمول ان اند ، در زمینه انکشاف سیسـتم قضـایی کشـور    

دست اورد های قابل قدری میباشد و اکنـون در  پیشرفت های چشمگیری نموده و حایز 
 .مرحله بهتری ازخدمتگزای برای مردم وکشور خود قراردارد 
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واماتوجه به وضعیت زنان در قوه قضائیه و حمایت ازخواستهای قانونی انان از مسـایلی   
ستره محکمه با احترام و . است که همواره  مد نظر رهبری ستره محکمه قرارداشته است 

ت حقوق زنان همواره تالش کرده است تا حضور ، سهم و مشارکت قضات زن در رعای
طی شش سال اخیر که شش دوره از ستاژ قضایی فراغت . محاکم برجسته وروشن باشد 

حاصل کرده اند درهر دوره ازبیست الی سی تن از فارغین انرا زنان تشکیل میدهند که با 
رسالت قضایی اند برعالوه همین اکنون کسب انسالک قضایی درمحاکم مصروف ایفای 

تعداد بیشماری از قضات زن به حیث مستشاران ستره محکمـه ، روسـای دیوانهـای    
استینافی و همچنان روسای محاکم ابتدائیه در سطح کابل و دربرخی ازمحاکم والیـات  

 .مقرر اند که ستره محکمه از اجراات و کارکرد های انان کمال رضائیت دارد 
جمع قضات زن که به تصویب شورای عالی ستره محکمه صورت گرفته همچنان ایجاد م

نمایانگرتوجه ستره محکمه نسبت به انسجام قضات زن است  تاازاین طریق ازیک طرف 
خدمات الزم فرهنگی ، تجربتی و قضایی به آنان فراهم گردد و ازطرف دیگر با طـرح و  

ایی که در طول سالیان قبل درنتیجه عـدم  راه اندازی برنامه های ویژه اختصاصی کمبودیه
ثبات و استقرار درکشور باین قشر فعال جامعه وارد آ مده  جبران شود که یقینـاً سـایر   

 .اسنادو لوایحی که فعالیت انجمن را تسجیل مینماید ، این اهداف را دنبال خواهد کرد 
نجمن ، با اغتنـام از  اجازه دهید ضمن تقدیم مراتب تهنیت خویش به مناسبت افتتاح این ا

فرصت  توجه قضات محترم را به  مسایل محوری و کلیدی ذیل که اساس و بنیاد فعالیت 
 . قضایی را تشکیل میدهد معطوف نمایم 

دربسا از کنفرانسهای قضایی بین المللی که به نماینده گی ازجمهوری اسالمی افغانستان 
داء های کاری آنها قرارداشته است  اشتراک بعمل اورده ام ، سلوک قضایی در صدر اجن

این بدان معنی است که سلوک قضایی ارزش جهانی داشته و بـویژه درکشـور هـای    . 
اسالمی در راس تمام خصایل و فضایل یک قاضی قراردارد و اهمیت آن درنامه حضـرت  
عمر فاروق رضی اهللا تعالی عنه به حضرت ابو موسی اشعری نهفته است که اساس آن در 

 .اسالم گذاشته شده و صفات وممیزات یک قاضی خوب را بیان مینماید صدر 
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با توجه به اینکه قضا مرجع داد خواهی و احقاق حق است بناء بر قاضی الزم اسـت تـا   
دراجراات و سلوکش رضائیت خداوند متعال و مردم را درنظرداشته و با حفظ عـزت و  

 .ابروی اطراف دعاوی عدالت قضایی را تامین نماید 
درمبارزه ومقابله با فساد اداری که نگرانی های مجامع ملی و بین المللی را فراهم کـرده  
است ایجاب مینماید تا قضات قبل ازهمه با تعهد قوی و ایمان راسخ عمل نموده  و خود 

سن و بهتر ان تـامین و تطبیـق   نیز ازین پدیده مهلک دوری جویند تا عدالت به نحو اح
 .گردد

شکایات اصحاب دعاوی در قدم نخست وظیفه قضات است تا هریـک در  رسیده گی به 
بخش کاری ویا در قضیه تحت کارش کوشش نماید تا با توصل به اجـراات قـانونی و   
سرعت عمل زمینه های شکایات را منتفی سازند زیرا قضات مکلفند بارعایـت سـلوک   

پرسـتیژ قضـا و   مطلوب قضایی وبادرک از اهمیت و قدسیت وظیفه شان تالش نمـوده  
 .نیزحفظ عزت و آبروی اطراف دعاوی را مطمح نظرداشته باشند 

امروز نجات ما ازهمه بد بختی ها دراین است که قانون را احترام ، حا کمیـت قـانون   
نجات همه ما دراین است که انتقـاد را  . رارعایت و عدالت واقعی رادرعمل تطبیق نماییم

که ما برای کشور ومردم خود چه انجام داده ایم نـه  ازخود اغازنماییم و ازخود بپرسیم 
نجات ، دراین است تادرعمق وجدان خـود محکمـه را   .اینکه کشور بما چه داده است 

 .برای محاکمه خود تاسیس و همواره خود را توسط خود مان محاکمه نماییم 
متیاز فضیلت درا. اصالح را باید ازخود اغاز کرد و خدمت صادقانه راشعارخود ساخت 

طلبی نی بلکه در قربانی دادن باید سراغ نمود ، انانیکه  صرف برای بدست اوردن امتیاز 
می رزمند و می جنگند ازین جهان هیچ چیزی را باخود برده نمیتوانند ، بالعکس افتخارات 
و نام جاویدان نصیب کسانی خواهد بود که خود رافراموش نموده به دیگران می اندیشند 

 .شبختی دیگران را نصب العین خود قرارمیدهند وسعادت وخو
با ابراز تمنیات نیک به مناسبت افتتاح انجمن قضات زن  ، اغاز فعالیت عملی انجمن را  

به شما قضات زن تبریک میگویم  و اطمینان میدهم که رهبری ستره محکمـه کماکـان   
حمایت از فعالیت و درحمایت ازشما قضات عزیز قرارداشته و هرنوع امکانات  را بخاطر 
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همکاری در تطبیق برنامه ها ی انجمن درچهارچوب امکانات دست داشته فراهم خواهـد  
 . کرد 

په پای کی یو ل بیا له جاللتماب محترم جمهور رییس صاحب خه چی مون ته يي پـه  
دوی  او خپل تشریف راوو سره افتخار را په برخه کی یو ل بیـا زیاتـه مننـه کـوم    

ته افتخار را پـه  سره مون  وته بلنه ورکوم چی پخپلو عالمانه او ورو ارشاداتجاللتماب 
 .ی برخه ک

  موفق باشید                                                             
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  متن بیانیه متن بیانیه 
 دوکتور عبدالملک کاموی

  اخذ رأی تائیددرمجلس ولسی جرگه حین 
 به حیث عضو ستره محکمه 

 1391/ 3/ 13 مورخ
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمدهللا رب العالمین والصلوة والسالم علی سیدنا وموالنا محمد المصطفی صلی اهللا علیه 

 :وعلی اله و اصحابه اجمعین واما بعد   وسلم
ئت اداری مجلس ، نماینده های محترم نجیـب  هیجاللتماب محترم رئیس ولسی جرگه ، 

 !مردم درمجلس ، وزیر محترم دولت درامور پارلمانی، ودوستان حاضر 
 وبرکاتهالسالم علیکم و رحمة اهللا                                                            

 :قال اهللا عزوجل 
قوم علـی ان ال   کم شنأنٌجرمنیا ایهالذین امنوا کونو ا قوامین هللا شهداء بالقسط ، وال َی( 

 االیه  ) تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا اهللا ان اهللا خبیر بما تعملون 
ستایش ذات اقدس الهی را است که مخلوق خود را باارزش عدالت آراسـته و پیـامبران   

 . خود را به معیت کتاب و ترازو فرستاد ، تا مردم در راستای عدالت رهرو باشند 
درود بر روان پاک محمد صلی اهللا علیه وسلم مظهر رحمت الهی بر بنده گان وی ،  که 

 .کردن اموخت  برای همه بشریت بعد ازخود عدالت
عدالت صفتی است کسبی که انسان به مقدار نزدیک شدن به عدل مطلق الهی ازان بهره 
میگیرد ، و عدالت میزان صالحیت انسان درخالفت وی از سرزمین خداونـد اسـت، و   
هرگاه که ظلم و ستم و طغیان در زنده گی بشر حاکمیت یافت  ، مقومات و اساسـات  

 .خداوند متعال پایان می یابد وجود آن به عنوان خلیفه 
آری اگر عدالت زیر بنای همه ماموریتهای انسان است ، این صفت در باب قضاء جوهر 
وجود آن میباشد ، زیرا قاضی  امید هردوجانب اختالف بوده ، ومورد اطمینان آنان است 
 و هرگاه که راه های حل اختالف و نزاع کور می نماید ، داد خواهان بـه قضـاء روی  

 . آورده تاحق را به صاحب آن برساند 
و رسیدن به این مامول مقتضی آن است که شخص قایم براین ماموریت بزرگ ، نخسـت  
آماده شده و خود بداند که او دراین وظیفه ازمهم ترین انسانهایی است که به نام خداوند 

طیـر و  و فهم و درک این شخص ازاین ماموریـت خ . متـعال و پیامبرش امضاء میکند 
عظیم مرهون آن است که برای ادای این امر ازنگاه علمی ومعرفی آماده شده و بداند که 
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کار او فقط میان دو احتـمال محصور گردیده که داد ویا بیداد است و احتمال سـومی  
 .درکار نمی باشد 

اگر آیین اسالمی حنیف درکلیه مناحی زنده گی امر به عدالت نمـوده ،  بـدون تردیـد    
کردن میان مردم و رسانیدن حق به صاحب آن که درواقع »  قضاء« ت آن درمجال اهمی

 .مظلوم است بارزتر و مهم تر مینماید 
ازاین جهت است که خداوند متـعال قضات را به عنوان امضاء کننده گان از سوی وی 

 »و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل « : مخاطب قرارداده وفرموده است 
 .که میان مردم حکم و قضاوت میکردید با عدالت باشید   انگاه

انا انزلنـا  « : همچنانیکه خطاب پروردگار به نخستین قاضی شرع حنیف بدین سان بود 
 »الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اهللا وال تکن للخائنین خصیما 

ی خداوند قضاوت کنی ، پس به مابه توکتاب بر حق فرستادیم ، تامیان مردم بنابر آموزه ها
 .شکرانه آن ازمدافعات باطل مباش و از سوی خیانت کاران خصومت مکن 

و آن نخستین قاضی شرع محمد صلی اهللا علیه وسلم به این دسـاتیر الهـی تـن داده و    
 :درحدیث عظیمی ازمقام قضات اهل چنین فرمودند 

الرحمن الذین یعدلون فی حکمهم و  ان المقسطین عند اهللا علی منابر من نور علی یمین« 
 »اهلیهم و ماولوا 

عدالت گران درنزد پروردگار برمنبر هایی از نور و درجانب راست الهی نشسته انـد ، آ  
 . نانیکه اگر درقضا ویادرهرکاری که به آنان سپرده شده باشد عدالت گر اند 

 !دافغانستان  ولس درنواکل شویو استازو 
ه  دقضاییه  قوی  داداری عمومی آمر په توـه وه ، غـوام  دهغـه    زمادکار زیاته  مود

فعالیتونو  په اه چی دستری محکمی په الروونه  اودقانون له مخی دهغه  په اجرا مکلف 
 .وم په لنیز سره  دروند مجلس ته واندی کم

داساسی قانون د یو سلو دوه دیرشمی مادی سره سم ، دقضاییه  قـوی اداری  عمـومی   
آمریت دقضایی اوجراییوی چارو د ه سمون او په قضاییه  قوه کی داینـو اصـالحاتو   
یاسمونو د تامین په موخه رامنته شوچی ددغه پست په رامنته کیدو سره سم زه دقضاییه 

 .قوی داداری عمومی آمر  په توه  واکل شوم
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ته ،دارانونو اومرسته  ددغی  اداری د بنستی کنو خه یوه هم  عدلی اوقضایی  بنسونو 
کوونکو موسسو ترمن دهمغی رامنته  کول وو چی په پایله  کی یی دقضـاییه قـوی   
ستراتیژی  دافغانستان دملی پراختیا  دستراتیژی په را کی جوه اوتدوین شوه او دقضاییه 
قوی اداری عمومی آمریت په واندی یی اساسی  او عمده دندی په مخکی کیودی چی 

 :ندی ول یی واندی کوم په ال
ددرسی نصاب دکیفیت  لوول او له یوه کال خه  دووکالوته  د قضـایی سـتاژ    -1

 .ددوری اودوالی
له هیواد خه بهر د قاضیانو لپاره  دزده کو دبورسونو او علمی سـفرونو دزمینـی    -2

 .چمتوکول 
 .کورونو بیارغونه په والیتونو کی دمحکمو دودانیو او قاضیانو ته داوسیدنی د -3
 .دقاضیانو اوقضایی  پرسونل  دمعاشاتو لووالی  -4
 .دمحکمو دغوره  اداری  لپاره دمقررواو لوایحو طرح ،جوونه اوتنظیم  -5
 .داداری مالت دواحد رامنته کول  -6
 .دمحکمو اود قضیود اداری  سیستم  تنظیم  اونویوالی  -7

ندی کولو سره امنه ده چی په راتلونکـو پنـه   ستره محکمه  ددغی ستراتیژی  په وا
 :کلونو کی الندینی  مهمی چاری ترسره کی

 .دافغانستان  دقضایی ظرفیت  لووالی  -1
 .دمحکمود کاری وتیا لوول  -2
 .دهیواد په ولو  والیتونوکی دفعالو قضایی بنسونو رامنته کول  -3
 .رامنته کول  دقضایی  اجراآتو ساده کول اودآسانتیاوو -4

دقضاییه  قوی اداری  عمومی آمریت دخپلی واکمن  اوشونتیاوو په پام کی نیولو سره او 
دستری محکمی دالروونو سره سم په ستراتیژ کی راغلو موادو په تحقق او پلی کولو 

 :کی الندینې امونه پورته کیدی
وه له یـوه کاـل خـه    دقضایی ستاژدکورس موده دقاضیانو د پالنی دزانو په ت -1

دوری خپل نظری اوعملی   28او -27-26دووکلونو ته  لوه  شوه چی د قضایی ستاژ  
درسونه دهمدې  مودی پراساس تعقیب  کل چی دهغوی لپاره مسلکی اوقضایی غـوره  
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زده که د پرمختللی او د بیال بیلو قضایی علمی اصولو اومعیارونو په رـا کـی چمتـو     
ته په پاملرنی  سره چی قضایی ستاژیرانود زده کو په موده کی یـی    دې کی. شویدی 

زیاتره  عام مضمونونه زده کول او قضا دعملی فعالیتونو په اه یی ـانو زده کوتـه   
پاملرنه نه وه شوی نو د قضایی ستاژ پرداسی نصاب بیا کتنه وشوه او نوی مضمونونه پـه  

ی  په لوستنی  او مطالعی  سره په محکمـو  کی ای شول چی ستاژیران وکای شی دهغ
 .کی دعملی کارونو  سره آشنا شی اود چارو داجرا لپاره  غوره چمتو والی تر السه کی 

به خدمت کی د بوختو قاضیانو لپاره دزده کو لن مهاله او من مهالـه دزده کـو    -۲
ضایی ارانونو سـره  پرورامونه  رامنته شویدی  او په تیرو پنو کلونوکی دعدلی او ق

 رامونو  برخمن ) 1500(دهمکارو موسسو دتخنیکی مرستو په متنه قاضیان له دی پرو
تنه قاضیانو دکورنیو حقوقو، ماشومانو حقونو ،سـوداری  ) ۸۰۰(شویدی او همدارنه  

حقونو او دفکری  ملکیتونو حقونو په اه  دانو  پرورامونو  کی  انی زده کی 
 .کی او دغه ل  به پرله پسی دوام وکی ترالسه 

له دووسو خه زیاتو قاضیانو لپاره  په بیال بیلو  اسالمی هیوادونو  په تیره بیا دمصـر   -۳
عربی جمهوریت  ته په سیمینارونو ،کنفرانسونو ،دانو پرورامونو دزده کـو ، پـه   

و  دراکـی ورکـی    قضایی او عدلی سمپوزیمونو کی دعلمی  سفرونو دون اوتجرب
دمصر هیواد ته دزده کیزو سفر په بهیر کی پـه جزایـی ،مـدنی     .  زمینه  چمتو شویده 

،سوداریز اوشخصیه احوאل په برخو کی دبشپو انو زده کو هر اخیـز نصـاب    
تدوین  اوعملی شویدی چی د دواو هیوادونو له قوانینوخه قاضیانو دمقایسوی بصیرت 

 .ایله  یی وره ارزول شویده کچه لوه او پ
مادی له مخی  ۱۵۵داساسی قانون د : د قاضیانو اونور کارکنانو دمعاش په برخه کی  -۶

چی قاضیانو ته دمناسب معاش ورکه تسجیل شویده  ،ستری محکمی قاضیانو  ته دمناسب  
نافذیدو  معاش ورکه  ددولت دعالی مقاماتودمعاشاتو په قانون  کی شامله که  اودهغی د

په دویمه نیمـایی   1387پوری ، دمالیی دمحترم وزارت  سره دیو تفاهم لیک  له مخی د 
کی داکل شوي  معاش نیمایی برخه د قاضیانو لپاره دقانون پراساس  په دریو کتوریو کی 

کال کی یی دیو بل قـدم پـه    1389، لس زره ، شل زره اودیرش زره اجرا کی او په 
زره  اجـرا    45زره او 30زره ، 20دهغوی معاشونه په دریو کتوریو پورته  کولو سره 
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همدارنه  دقاضیانو کادری معاش دهغوی دکادری درجی سره سم له قضـاوتمند   .کې 
پوری  لوی کی ، دبله پلوه ستری محکمی  15000تر  7500خه تر قضاوتپوه  له 

هم په پـام  کـی وسـاتلو اود    دنورو کارکونکو وضعیت دمامورینو  اواجیرانو په ون 
زره افغانی ور زیاتی  کی ) 3000(تنو  مامورینو  اواجیرانو  په معاشونو کی یی  3100

. 
په نوی تکنالوژی دستری محکمی  دعصری کولو  په موخه  له لورسوو خه زیاتو -۸

ـی   کمپیوترونو دتایپ دپخوانی ماشینونو ای ونیوه  اوتر هغه ایه چی شـونی وه انترنی 
خدمتونه هم پری زیات شول اوهمدااوس  دستری محکمی ول قضایی خبرونه او رپوونه 

 .په انترنیتی پاه  کې شامل شویدي 
د قضایی معلوماتو مرکز درامنته  کیدو په منظورچی  وکای شی ددعاوی داصحابو  -۹

ات  برابر کی لپاره پوره  آسانتیاوی چمتو کی اودهغوی د قضایاوو په هکله این معلوم
کار روان دی او په دی هکله دمصر دجمهوریت سره  په تماس  کی یو اونوموی هیـواد  

 .دداسی مرکز دجویدو په اه دهر اخیزی مرستی  ژمنه کیده 
همدارنه  دوه کاله واندی دستری محکمی او دمصر دعدلیې وزارت  تـرمن قضـایی   

 :ی مسایل سره  را نغای پروتوکول السلیک  شویدې اوالندینی  محور
 .دمصری متخصیصنوپه مرسته دجزا او مدنی قوانینو شرح اوتفسیر 

 .دقاهری دقضایی  زده کو په مرکزکی دافغان  قاضیانو دزده کو دزمینی رامنته کول 
 .دمصرهیواد دمتخصیصنو په مرسته  دقضایی  معلوماتو دمرکز جویدل 

 .صاب  دبیا کتنې په اه مرسته دافغانستان دقضایی ستاژ دتعلیمی  ن
ددغه  پرتوکول پربنس  تر اوسه دقاضیانو شپی لی چی مجموعی  شمیرې سـلوتنوته  
رسیی دیوی نیمی میاشتني پرورام په اانه کی دقاهری دقضایی  زده کو مرکـز تـه   
استول شویدی او دجزایی ،مدنی ،تجارتی  کورنیز اوشخصیه احوالو  په برخو کـی یـی   

په تفاهم  لیک  کی دراغلو  نورو مواردو .مسلکی  اوانی زده کی تر السه کیدی 
په اجرا کی چی دستری محکمی په لومیتوبونو کی رای  ، ژر تر ژره بـه یـی تطبیـق     

 .دعدلی اوقضایی پروژی داصالحی پروژی په دویم پاو کی پیل شی
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زیا اوکوریا هیوادونو سره دقضـایی  په همدی ول د ترکیی ،عراق ، پاکستان ،قطر، مالی
 .همکاریو د پروتوکولونو دچمو کولو لپاره مقدماتی کار اوهې روانې دی 

دهیواد دمحکمو لپاره داتیاو  تجهیزاتو ، او دمناسب ای دچمتو کولو په برخه  -۱۰
کی ، ستری محکمی په اودمهاله موده کی د نیوالی ولنی  له مرستو خه په ـه پـه   

جموعی ول د قضاییه قوی اتیاوی په فرهنی  ،لوژستیکی ،تجهیزاتی ،نقلیه وسایطو  ، م
په والیتونو کې د قضایی  کتابونونو  د پراختیا  او نورو داتیاو  چاروکی اکل اومرسته 
کوونکی ته یی استولی دی چی دهغی پراساس داتیاوو په حل کی تریوی کچی  کارونـه  

 .ترسره شوی دی 
ه اداری او قضایی  شکلی اجراآتو  کی ددعاوی داصحابو اومراجعه  کوونکی  لپاره پ-۱۱

دآسانتیاوو  درامنته  کیدو په منظور  دستری محکمی په تجویز سره دری کاله مخکـی   
داجراآتو دساده کولو کمیسیون زما په مشر  اودستری محکمی  دو تنو بـا تجربـه    

و اود کمیسیون دکار  پایلی چی په مدنی ،تجارتی اومتخصصو اشخاصو په غیتوب جو ش
هجری شمسی  کال دلیند پـه    1390اوشخصیه احوالو او وثایقو په برخو کی وی د 

میاشت کی دملی قضایی جو شوی کنفرانس  په بهیر کې تصویب چی یر ژربه دسـتری  
کـار  محکمی له تصویب وروسته خپاره اودهیواد دمحکمو په واک کی ورک شی چی دا

 .کیدای شی دقضاییه  قوی له سترو  بریا وو خه ول شی
دمحکمواوقاضیانو  دامنیت تامین ته چی له سترو ننونو خه شمیرل  کیی پاملرنه -۱۲

وشوه اوپه لومی قدم کی دکورنیو چارو دمحترم وزارت او امریکی  هیواد  پـه مرسـته    
دکابل والیت  داستیناف  محکمو او تنو  په کمیت  )716(دقاضیانو دخوندیتوب قطعه  د

هغه دالس الندی ابتداییه  محکمو  ،دنشه یی توکو دابتداییه  محکمو، داداری فساد خه  
دراپیدا شویو جرمونو دمحکمو اودستری محکمی دمقردساتنی اوامنیت په موخه  رامنته 

پولیسـو   ) 1800(دمرتبه  پالن پراساس اکل شویده په روان کال کی دغه قطعه . شوه 
کمیت ته لوه شی اودکندهار ،هرات،بلخ ،ننرهاراو پروان  والیتونو داستیناف  محکمو 
امنیت تامین شی ، په راتلونکو پنو کلونو  کی به دغه تشکیل پنه زرو تنوته پراخ شـی  

 .اودوالیتونو  دولو  محکمو  امنیت به تامین شی 
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برخه کی یول کارونه تر سره شویدی دستری محکمی داداری  جوت دریفورم په -۱۳
اود ستری محکمی دبشری منابعو ریاست په عملی  ول داداری  اصـالحات اوملکـی   
خدمتونو دکمیسیون  له پرورام  سره تعدیل اوکارمندان دکمیسیون  دمعیارونو سره سم 
 دآزادی سیالې  له مخې  اکل شویدی او داداری  دپخوانیو  جوـتونودمعیاری کیـدو   

 .اودرتبو او معاش دسیستم  دتطبیق  په منظورریفورمی کار دوام لری
د پنو کلونو راهیسی دمرکز اووالیتونو داستیناف محکمو دوثایقو  دزیرمتونونـو  -۱۵

دپروژې جویدل پیل شویدي چې دکابل ،ننرهار ،پروان ، پنجشیر ،لـور ، لغمـان ،   
خ په والیتونو کی بشپه شویده ، همدارنه بغالن ، غزنی ، کنر، هرات ،پکتیا، کندز او بل

 500عنوانه بیال بیلو وثیقو د کمپیوترایز چاری پیل شویدی چی په لومی پاوکی ) 17(د
زره نـوری   700زره وثیقی کمپیوترایز شویدی او اکل شوی ده چی په دویم پاوکی به 
دوثیقو د مثنـی پـه    وثیقی کمپیوترایز شی چی دوثیقو د مثنی غوتونکی لپاره به دهغوی

 .برخه کی بی شمیره اسانتیا وی رامنته شی 
 !نماینده گان محترم ملت 

انچه درمورد فعالیتها و دستاورد های  قوه قضائیه کشور تذکر داده شـد بـدون شـک    
من به . محصول رهبری سالم و سهمگیری منسوبین مربوط دراجرای سالم وظایف است  

ائیه تحت رهنمایی ستره محکمه همیشه کوشیده ام تـا  حیث امر عمومی اداری قو ه قض
وظایف خویش را با هدایت و نظارت ازکارکرد های نهاد های تحت اثر به گونه مطلوب 
و متوقع انجام دهم ویقین دارم که تاحال پروگرام ها و برنامه های اصال حات قضـایی و  

قضائیه به گونه بالانحـراف   اداری قوه قضائیه با توجه مقامات و با همکاری منسوبین قوه
تحقق یافته  و به نحو مطلوب انجام گردیده است همچنان سـتره محکمـه درحــאل    
حاضردرراستای تامین عدالت و رعایت اصول محاکمه عادالنه پیشرفت خوبی داشـته و  
برخورد نظام قضایی کشور نسبت به منسوبین زن در قوه قضائیه همانند سایر منسـوبین  

تعصب بوده وبخاطر حمایت و مواظبت بیشتر ازآنان اساسـنامه مجمـع    بدون تبعیض و
قضات زن از طریق شورای عالی تصـویب گردیـده و عنقریـب انجمـن قضـات زن      

 درچهارچوب ستره محکمه عمالً به فعالیت اغاز مینماید
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طوریکه به همه معلوم است مبارزه با فساد اداری ازجمله اولویت هایی است که مراجـع  
ستره محکمـه  . بین المللی نسبت به این معضله دچار تشویش و نگرانی جدی اند ملی و 

دراین ساحه حتی قبل ازانکه ستراتیژی دولت درین زمینه عملی گردد گامهایی برداشت و 
با ایجاد اداره کنترول و مراقبت قضایی این چالش را تحت نظر قـرارداده و بااعــمال   

سایر اقدامات تنبیهی میگـردد ، کارهـای مـوثری     تدابیر مختلفه که شامل دستگیری و
من درحالیکه به حساسیت این مسئاله به خوبی پی برده ام در آینـده  . راانجام داده است 

نیز برضد این چالش مبارزه خواهم کرد و خواهم کوشید تا قوه قضائیه با شفافیت کامـل  
 . در خدمتگزاری به مردم قرارداشته باشد 

ه یک بخشی از زنده گی ام در قوه قضائیه کشور سپری گردیده و من به حیث شخصی ک
ازپالیسی قضایی کشور اگاهی کامل دارم هرگاه به انتخابم  به حیث عضو ستره محکمـه  
تایید شما نمایندگان محترم ملت  را کسب نمایم ، بدون شـک متناسـب بـه ارتقـای     

شید تا بساط فساد اداری مسئولیت، با احساس مسئولیت بیشتر عمل نموده و خواهم کو
 . تاحد امکان ازدایره قوه قضائیه برچیده شود 

متعهد هستم تمامی تالش و امکان خویش را درراه حفظ یـک اداره سـالم و باثبـات و    
خدمتگزار به مردم به خرچ د اده آنچه رابرای ثبات یک اداره سالم ضرور است درعمـل  

ی کشور که اعتماد سازی درجایگاه بلندی من با درک حساسیت مرحله فعل. تطبیق نمایم 
قراردارد ، با حفظ پرستیژ قوه قضائیه میکوشم تا اعتماد مردم را که متضمن حفظ حیثیت 
قضاء است بدست آورده ودر احقاق حقوق انان مطابق به صالحیت های مفوضه قـانونی  

 .اقدام نمایم  
گان محترم بر من صورت  هرگاه اعتمادپست عضویت شورای عالی ازجانب شما نماینده

گیرد ،  بدون شک اصالحات قضایی و اداری را تداوم خواهم بخشـید و ازدسـتاورد   
بزرگ ستره محکمه درعرصه ساده سازی اجراات قضایی که به اصحاب دعاوی و مردم 
عام سهولت های زیادی را فراهم مینماید حمایت خواهم کرد و این پروسه را ادامه خواهم 

 .داد 
 !ه گان محترم ملت نمایند
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همه میدانیم که قضاوت برعالوه اینکه وظیفه رسمی میباشد ،وجیبه دینی و رسالت شرعی 
نیز است و این امر مستلزم ان است تا فردی که همچو مسئولیت خطیر را به عهده دارد 

 .احکام شریعت اسالمی وقوانین نافذه کشور را مالک عمل خویش قراردهد 
نونی که حقوق وآزادیهای مردم بنابر مشکالت و چالشهای گونـا  دراوضاع و احوאل ک 

گون آسیب پذیر گردیده است قضا یگانه دروازه امید آنان دراحقاق حقوق شان است که 
این را خوب میدانم که قانون وقانونیت و تامین عدالت اساس . باید جداً مطمح نظر باشد 

فیت ها ووجائب قضات دریـن راسـتا   و بنیاد یک ا جتماع سالم را تشکیل میدهد ومکل
عدالت کلمه ایست که میتواند با مسئولیت پذیری و . ازاهمیت ویژه ای برخوردار است 

باحفظ استقالل وبیطرفی قضا تحقق یابد و این بار گران امروز برعهده نظام قضایی کشور 
نزل مقصود بر گذاشته شده که بس سنگین بوده و تنها آنانی میتوانند این امانت را به سرم

ت و مسلک شان متعهد ووفادار بوده و درک دقیقی ازدرد ها    سانند که نسبت به رسال
 .و آالم مردم شان داشته باشند 

من به این عقیده ام که قضا یک رسالت است و کسی که این عهده را میپذیرد درپیشگاه 
ات خود چـه  خداوند متـعال ودرمحضر مردم مسئول است  و ازتمامی حرکات و سکن

 .دردنیا و چه درآخرت پاسخگو خواهد بود 
 :قر ملت عظیم افغانستان ؤآری نماینده گان م

من به انچه گفته آمد باور داشته ، و در راستای اجرای ان خداوند متعال را حاضر و ناظر 
 میدانم و

یکبار دیگر ازحوصله مندی همه شما که به صحبتم گوش فرادادید تشکر نموده صحت و 
 . وفقیت تانرا از  بارگاه الهی مسئلت مینمایم م

 خدایا تو آن کن که پایان کار         تو خوشنود باشی و مارستگار       
 والحمد اهللا الذی بنعمته تتم الصالحات

 والسالم علیکم ورحمة اهللا
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  متن بیانیهمتن بیانیه
 محکمهدوکتور عبدالملک کاموی عضو ستره 

 حین معرفی شان به منسوبین قضایی ستره محکمه 
 11/4/1391مورخ 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 جناب فضیلتمآب قاضی القضاة رئیس ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان 

اعضای مؤقر ستره محکمه ، اعضای محترم کابینه ، نماینده گان منتخب مردم در شورای 
 !گرامی ، قضات و حاضرین مجلس و مهمانان عزیز  ملی ، دانشمندان

 السالم علیکم و رحمة اهللا و برکاته                                                  
حضور عالی جنابان را در این همایش بزرگ می ستایم، و سعادتمندم که در مناسبتی چنین 

ضائیه و صحه گذاشتن به گامهای دانشمندان و دولت مردان به منظور قدردانی از قوه ق
 . استوار آن در راه رسیدن به مأمول حضور به هم رسانیده اند

و از آنکه این جمع علمی و معــرفی با برکت، به غــرض راه یابی و معرفی بنده به 
ا   است برخود میدانم تا صاحبان فضل .ا.شــــورای مؤقر و عظیم ستره محکمه ج

 . و نیکوئی بر خویش را ســتایش نمایم
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ضیلت اگر کسی بخواهد صاحب ف" انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه " زیرا گفته اند 
 . باشد باید فضل و نیکوئی دیگران را در روند آنچه که به آن رسیده است فراموش نکند

و نه آن  ؛و من با کمال فروتنی میخواهم که از نکوئیهای صاحبان فضل چشم پوشی نکنم
 . چنان باد 

من اسدی الیکم " که گفته اند " ص"بدین سان به مصداق فرموده صاحب رسالت محمد 
 ". افئوه، فان لم تستطیعوا فادعوا له معروفاً فک

هر آنکه خوبی و نیک نظری را در مورد شما روامیدارد، به وی مکافات عمل روا دارید، 
و اگر از توان شــــما بیرون بود کم تر از آن نیســـت که در حق وی دعای 

ن بر این پایه نخســــت از ذات اقدس پروردگار سپاس گذارم که برم. خیر نمایید 
منت گذاشته، و من را در راه خویش به خدمت گماشت که بازهم به عجز و ناتوانی و 

این بنده را از عین رعایت خویش محروم  نیازمندی خویش به پیشگاه او التماس میبرم تا
زیرا خوب میدانم تا آنگاهی که احساس به . نگردانیده، و در وادی های تیهم فرونگذارد

هد ساخت و از آن است که با تضرع دست نیایش دارم که نیازم است بی نیازم خوا
 .پروردگارا من را از خدمت گذاران به آیین و بنده گان خویش بگردان 

بزرگ  ۀاین را هم به یاد دارم که بازهم پیامبر عظیم اســــالم در آموز: آری 
هر آنکــه از بنده " من لم یشـکر الناس الیشــکر اهللا : "  خویــش فرمــود 

گان خداوند ســپاس گــذاری نکند، از خـــداوند نیز سپاس گزار نیست ، و 
هر آنکه از بنده گان نیکو کار وی ســپاس گذاشـــت خود، به جمیل الهی بر وی 

ســـن نیت و اعتماد بزرگ جناب ارج گذاشته است، و از اینجا است که از ح
رئیــس جمهور کشور جاللتمآب حامد کرزی در تقدیم شخص من به شورای ملی 

جناب ولی امر ملت ، فرمان برداری از شما،  فرمان : شکر گزارم و عرض میدارم که 
برداری از اوامر الهی است، و همانگونه که من را به این مهمه بزرگ گماشتید، پیوسته 

هم کرد تا آنچه موجب رضای خداوند متعال، و خدمت گذاری به میهن و نیک سعی خوا
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و این پیمانی است که آن را از راه سوگند . نامی این مقطع تاریخ است به آن پای بند باشم
 . قانونی به محضر شما با حاضر و ناظر دانستن خداوند متعال باهمه ای مردم خویش بستم

به پاس خــدمات بزرگ و شمرده نا شـــدنی  میخواهـــم: و در مـقام دوم 
شـــیخ اجــل فقیه امت، حضرت قاضی القضات فضیلتمآب پوهاند عبدالسالم 
عظیمی سر فرود آورده، و بدون آالیش و پیرایش های کالمی بگویم  عالی جناب در 

 و امیدوارم که اعتراف به" از شما سپاس گزارم " قبـאل هرچیز، و هرکار، و هر موقف 
جمیل خویش را نسبت به من، خود بپذیرید، زیرا اوصاف بزرگ در قامت شما مناسب و 

و در ازای آنچه که از بیان آن نا توانم می نماید، بار دیگر به حضور جناب .  زیبنده است
شما تعهد می سپارم که در جهت و ارسته گی قوه قضائیه، و نیک نامی آن، که جناب شما 

 هیچ سعی دریغ نکنمسر آمد آن هستید، از 
در امتداد سپاس الهی و قدر شناسی از بزرگانی که بر مبنای بزرگواری خود من را : آری 

از کیمای نظر خویش دور نداشته اند، الطاف بزرگ معاونین  محترم ریاست جمهوری ، 
اعضای موقر شورا عالی ستره محکمه و رهبری شورای امنیت ملی کشورکه  بار امانت 

ت و رسیدگی به آه مظلومان و ستم دیده گان را در جمع و رکاب بزرگان تحقق عدال
و من در . ا  به عهده من نیز گذاشته اند. ا. اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه ج

 . پیمان با خون شهدای راه حق و عدالت هرگز حانث نخواهم شد
د فرد اعضای جای آن باقی اســت که اینک از اعتــماد بی آالیش فر: همچنین 

محترم ولســـی جرگه که پیوسته از مهربانیهای بیدریغ آنان برخوردار بوده، و بدون 
منت گذاری و مطمع مادی، و فقط برمبنای حسن نیت نسبت به بنده، و رعایت منافع 
ملی، برای رسیدنم به این مسند قضائی صحه تایید نموده، و بدون شک آرزوی آنان 

ن، و پاسخ گوئی قناعت بخش به موکلین محترم آنان می باشد، رسانیدن حق به اصحاب آ
و به آنان تاکید . قدردانی نموده، و دست آنان را به رسم محبت مخلصانه می فشارم 

همانگونه که در دادن تاییدی شرطی جز خدمت گذاری به هم میهنان عزیز : نمایم 
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باز میخواستید، برای خدمت  نداشته، و دروازه ها را به روی خود برای رفع حوائج مردم
گذاری به ملت خود همت گماشته، و به منظور رفع مظالم و رسانیدن حق به اصحاب آن 

 .دریغ نکرده، و از کلیه راهکارهای قانونی، و شرعی در این جهت بهره خواهم گرفت
هویدا است از آنکه عمری را : مهمانان  و دوستان عزیز : جناب حضرت قاضی القضات  

اه فهم و درک علوم و معارف شرعی و قانونی سپری نموده، و از محضر فقهای در ر
بزرگ جهان اسالم فیض برده ام ، و بخش معتبر دیگری را نیز در خدمت مردم قدر 
شناس خویش بوده ام، برایم تصوری را خلق کرده است که حجت الهی بر من قائم است، 

گان را که بیعدالتی کام آنان را تلخ کرده که باید بیش از پیش غمهای سنگین ستم کشیده 
که فرموده نشست یک ساعت " ص"است آن را بزدایم ، و به مصداق آن رهنمود پیامبر 

برای رسیدن به آن مأمول " برای تحقیق عدالت میان مردم از جهاد یک سال فراتر است 
ار در آیات فرمایش پروردگ: و برای رسیدن به مرزهای این آرزوی بزرگ . همت گمارم 

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق  لتحکم بین الناس بما اراک اهللا و التکن " محکم آن 
تا باشد که خداوند متعال در . را نصب العین خویش قرار خواهم داد" للخائنین خصیماً 

این مأموریت من را از یاری خویش محروم نفرماید، و آنگاه است که عنایت او متمثل در 
 . همکاری همقطارانم زاد راه این سفر پرمشقتم خواهد بودهمیاری و 
باردیگر تعهد می سپارم که پیوسته سعی نمایم تا حسن نظر ولی امر، و اطمینان : در پایان 

جناب قاضی القضات را به جای نموده، و در اصدار احکام و حل فصل منازعات نخست 
که مطلوب است نصوص قانون،  خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، و همانگونه

" را با وصف " عدالت " مبادی فقه، اعراف پذیرفته شده، و دکترین ها را در نظر داشته و 
 .بودن آن اجراء کنم " ناجز 

باردیگر از حضور جناب قاضی القضات و کلیه عالی جنابان قدردانی نموده و آن را 
 . گواهی بر کار کرد آینده ام میدانم 

 .  والسالم علیکم و رحمة اهللا و برکاته                                                
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 :لري وله طب وجود  رېد ېک ن ېلوپه 
 طب  يوقایو

 طب  يمعالجو
 عدلي طب 
 :طب  يالف وقایو

وقایه  ېپه مقابل ک ولنه دناروغ واندېدلو  ېېله پ ناروغد  ېچ یهغه علم د  
 ،ریالېچاپددژوندانه  ېواد،،هارونو ، ي، کل کورن،، کور  سيکوي ، وقایه د 

دنفوس   اغېزمن کوي،ریال ېچاپ ولوالملونوچېدلو ېکک ،ليود چ ېکرد ېکمد
  دمکې د نو  اويليد  دسرچازونو دتواو  يدلو ې،صنعتی فابریک ېلوی  ،زیاتوالي
ولو چېو له ککیلخهدلو خه  پاملرنه ته ریالېاو دژوندانه چاپ يمخ نیو له ناروغ

 .مخنیوی او دبشریت وقایه ده 
 : طب  يمعالجو: ب 

 ولنېدنده د   سترهه  ېراخته افرادو معالجه کوي او د په ناروغ ېچ یهغه علم د 
په برخه  ېبریاو ېمهماو ېلوی ې یېالره ک ېپه د ېلري چ ېروغتیا په برخه ک د

دنده په  ېطب ی يوقایوي،نه و یفرد  په مرض اخته شو ېچ  ېترهغه پور ،شويدي
طب دنده   يدوقایو،په مرض  اخته شي ل هفرد یا یو ېهغه مهאل چ،لريغاه 
 ېچ و پورېطب تر  يمعالجو ېي،طب دنده پیل ک  ياود معالجو  ته رسېيپای 
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شي او ناروغ  م  ېאل چههغه م  ،لريه  دعالج  مهمه دنده په غا يو یناروغ ژوند
 ېعدلي طب دنده چ داو  ېيدمعالج دکتور دنده پای ته رس  ېي،ک  وژل کویا 
مهאل  د جنایي او حقوقي  ېي  او هم د ژوندانه پرپیلي،لويکبحث  موضوع تش دزمو

 . رندويعدلي طب نظر  ېنو برخو کيمواردو په 
 : عدلي طب :  ج 

اوقاضيانو   ومخه پوليسونه کلونه دلپاره  سل انولود رو  ېودجنایي قضیو او پ 
خه عدلي طب  عبارت له هغه علم  ،په نامه  مراجعه کوله  اکترانوته داهل خبره

 پلوهعلمي له عدلي طب   تي،بت دحقوق او قانون اوعدالت سره  طبا ېچ ید
 .خه خبرويدو ېېله پ ېېجنایي پ ېقاضيان  ديو

ته حق )ارنوאل پوليس،( ودجزایی  اجراآتو دقانون تعديل  د قضایي ضبط  مامورین
ل دقبر سپ(نبش  صورت کې دقبریا دضرورت په جسد او یشووموندل    ورکی
 .  ېدويعدلي طب ته ول )و لپارهلشوي جسد د ليد دخ
دقضایي ضبط مامور کوالی شي چې دحقیقت دموندلو په منظور : ماده یمه  ۷۷

جسد داهل خبره دنظر داخیستلو له پاره عدلي طب  ته ولېي اویا دمشکوک خ 
شوي جسد درا ایستلو اجازه دعدلي طب دکتنو د پای ته رسولو له پاره له واکمنې 

له مخې  محکمه دجسد دایستلو داجازې په صادرولو کې دلزوم. محکمې نه اخلي 
 ېمحکمکې برخه  ېدافغانستان  دجزاء قانون په د. داهل خبره له نظرنه استفاده کوي

 .يدیته  واک ورک
اهل  ونورله شي له طبیبانو او یهمداراز  دقضایي ضبط  مامورین کول.... ماده  ۱۹
 . ول السته راوي ياو یاليکل ي اودهغوی نظر په شفاهيوغواخه مرسته   هخبر

واب  ېکتنو په مقابل  اوقاضيانو د پو ود پوليس ېکله په ژوندانه ک عدلي طب
 .يکوور

 :  رندوينظر  ېالندنیو  برخو ک په عدلي طبیب  دژوندانه په مهאل:ول دمثال  په  
 .لي  ته راغنې دمختلفو آلوپه واسطه  مچ ېدزخمونو معاین

 .اکل  عمر ددشخص  
 .ده  تېعليه ته او يمجن ېدلو کچه  چېدمعیوب
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 .يدلو نیوکه وېلېدهغه په زا ېچ ېپه هغه صورت ک هدبکارت معاین
 . ېدزنا او لواطت دجرمونو معاین

 ېکتلو له خوا د طالق  ددعوی په غو ول دې انيپه ،دجنسی توان معاینه
 .نه لريواک  يجنس ېه یېم ېدليل چ  دېپه 
 . یدخه عقیم یو له هغو  ېدعوی چ  ېاو   ېههمداراز دم-
سقط جنین  ېچو شوي  اویا هغو   حاملهله امله یکو ا يدجنس ېچ  ېهغه -

ک ېدتفک ېو اودهغوجنایي پ خه وروسته دعدلي طب له مرر م ی وي،کیې 
 .  نظر رندويغو ېپه برخه  ک

  تاریخدعدلي طب لن
 :ې عدلي طب په بین النهرین  ک -۱

په  امپراتور ېدخپل ېپه بین النهرین ک ١يمخه حمورابد  کـاله 2200ه میالدله 
 اني ېدعدلي طب  په برخه ک ينومو .لمفصل  قوانین تدوین ک ېقلمرو ک

 ېقوانینوته دزمان دغو ېچل،خوندي ک ېه قوانینو  کپ ېوادمتنونه او فصلونه د خپل ه
 ېپه هغه وخت ک رندېي چېمحتوی له  ودهغ .یلوا یکوم تاوان ند ېوپ

ه ول   وعدالت په ېر ېو ېمکلف  ېعدلي طب ته په مراجع  ېقضات او محکم
 امیدوارېدلری، ېت ي،جنس ېوژن ېدلو لپاره لکه مشکوکانېشي دقضیو دروتطبیق 

 ېداکنه ،اختناقات  اودهویت تثبیت دقضاتو  په وان، دسن ژوبلېدل ،دجنین سقط،
انو لو لپاره دموضوع درو  ېنظری ېمسلک  ېخپل ېدغو  برخوکانو په بعدلي طبی
کاره پاره نظر تنه دتاوان دجبران لعليه په غو ياوعدلي  طبیبانو دمجن ېلرندو

 .کاوه 
 :ې  عدلي طب ن کيپه چ  -۲
انولو لپاره له عدلي د قضیو د رو ېکـاله پخوا په محکمو ک 1000خه میالد  له 

 یدعدلي  طب لوم ېدي کـאل کمیال 1250ر په م ،دهېک اخیستلهه   طب خه
                                                      

1 -Hamaurabi 
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 محکمو دمر ېچ ،خپور شو ېن کيچپه په نامه  ٢)1(اثر د هسی یوان لو 
 ې یېک په برخهدلوېسوز و اودنتحار،تسمم ، دجنین سقط ،اختناقات ، داوالد وژل،ا

 . اخیستلودعدلي طب نظر 
 :عدلي طب   ېک په امپراطور وانیدروم-3
 ز ترول شمال  اولویدي انياوپه  ترآسیا پورې دختی ترفتحې کولو رومیان 

خه لوی غنیمت له سکندر کتابتون  يسره ديونان ېفتحله دیونان    ېپور اروپا
طب اوعدلي طب  ول په معالجوي انيپه  ېکولو انوپه  ېچبرخمن شو 

روم  د ېغه وخت چدي ، ه رانیستيپ ېپور ېور ېر ارزتناک آثار ترنن ې یېک
درومیانو عدلي طبیب انتیس  ،ووژل شو ېک ېتوطی ېقیصر ژوليوس سزار په یو

هغو  د:رند ک نظر  ېوروسته داسخه  ېدهغه دجسد له معاین ٣)2(وسیت
  سبب دهغه یو زخم دهغه دمر خه یواې ېدو له جملېوارد نوددرویشتو زخمو

 . یشويد
:   فرمان  صادر ک ېداس  ٤)3(مپليوس پانوما همخدکـاله  600خه میالد له 

لپاره ژر  ېژغورن خه وروسته  دهغوی دماشومانو دله مر ېددحامله و نسونه 
ژوليوس سزار  ،ن وژغورل شيودهغوی ماشوما ،شي ېرېترژره د طبیب له خوا 
 .خه و ژغورل شوو  غودرومیانو ساالر له همد

 : تاریخعدلي طب  ې دالياکایپه  -۴
 ېچ امر وک ېمیالدي کـאل ک 1140پاچا په  ېدجزیر يد سیسل ٥)١(م راجرهدو

همداراز دوهم  .اخیستله شيخه ه وباید له عدلي طب  ېپه قضایي چاروک
دجالينوس ،بقراط  ېاوعدلي طب د يمعالجو ېچ فرمان ورک  ٦)٢(فردریک 

 بشپ کـاله)۲۱(باید  يزده کوونک. تدریس شي  اوبلخی ابن سینا د نظریو پربنس
                                                      

-1  His yuan lu     
-2  Antis tus 
-3  Numa  Pompilius   
-1  Roger II 
-2 Frederic II 
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حقوقي مضامین ولولي  دې  ېک ېدور  کلن ېدر  يدحقوقو د پوهن .يو يک
وروسته دعدلي  ترو له هغې ،سونه لوستله کـاله د طب درپن ېوروسته  له هغ او

 . ه خپله دنده سرته ورسويپه تو هداهل خبر ېطب په برخه ک
دې  ېپه جنایي  چاروک ېچحکم وک ٧)٣(شتم پاپ جان یه دو ېک ېپ ۱۴په 

 .  يمحاکم دعدلي طب له نظره پرته حکم ونک
   :ې عدلي طبک ېپه فرانس -۵

  ېد فرانس ٩)٥(ویکنفليپ   ېک 1311په  ٨ )٤(فليپ  جسور ېکـאل ک 1278په 
باید  ېکو کو دماتیدلو په برخه یا ده واتیقدزخمونو اوترض ېچ حکم وک  وپاچایان

 .شي رند اکتر له خوا نظر د جراح 
 : ې عدلي طبپه آلمان ک -۶

د  ېپه پوهنتون  ک ل لپاره دانولشتات يکـאل دلوم 1784په   ېپه آلمان ک
 . شامل شو  ېپه نصاب ک  پوهنعدلي طب مضمون تدریس او د طب د

 :طب تاریخ   ې کې دعدليپه امریک -۷
ېدوله په لان سره ودعدلي طب  دنده له  ېپه متحده ایا التو  ک  ومهاجرین يليسان

ل لپاره اجازه  يد لوم  ېمحکم ېدماساچوسیت ستر ېک  کـאل ديمیال 1646
دزده  ل د طب دپوهنیو  ېیوادې  ېکلوروکلونو په هرو  ېچورکه 

 .ترسره شي  وتوپسې عملیهاد لپاره  ېکوونکو داستفاد
و تر ستر ، نهدعدلي طب کتابونه ېیواز  ېپ ېترنولسم ېکآثاروولو طبی په 
و اودعدلي  طب مینه والو ولي ېدولان سره ليسانو  له ان ېداوچ ېعلت ی ،ېدلک

 . هخه ه اخیستلله هغه 
 
 

                                                      
-3  Pope john XXII 
-4  Philip the bold 
-5  Philip the fair 
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 : تاریخدعدلي طب لن ېپه افغانستان ک -8
لي طب دنده دقضاتوپه خه پخوا دعد هـ ش 1179 له ېافغانستان ک ران هېوادپه 

د  يم ېچ دای کتنه کوله  ېېخپله ذوالحکم  قاضي د جنایي پ ېچ ،وهغاه 
 ککهونیانې  توه په وپه  .ید یپه واسطه خپل ژوند له السه ورک ه شي

 ېد عوی چ ېد ورث ياو د م اورېدل موجوديت ، د شهودو ېمقتول د وینه ، دچا
ول د ذوالحکم قاضي دحکم   ومشاهدات ېد .لهیې کو ېکمانو په مقابل د د

ول د قاضيانو دا  ،ليدلهوپه خپلو ستر ېجنایي صحنه یوله  ېچ للويکاسباب تش
اوزیاتره په  ېکله کله په مرکز ک ېپور کـאل هـ ش 1355 مشاهدات ان تر

هـ ش کـאل  د  1355په  .لدېاجرا ک ،درلوده عدلي طب وجود ن ېچ ېهغووالیاتوک
 ې ييغزنی والیت کپه ؤ او  یدونکېسې د مزار شریف اوچوان عسکر جسد یو 

 ،موندل شوې وک ېپه بستر،روله ېد مکلفیت دوره ت ېد ند ېمقدسد دعسکر
جنایي  مردغه جنایي پوليس    علت انتحار وود او دغزنیدهغه دمر سوالول
سیمی ته  ېقاضي هغد تحقیق  انولو له پارهد رو ېد قضی ېمحکم ېستر ېه وبلله،پ

حضورته  ېعالي جلسد ې محکمېدلو په مهאل دسترېقاضي د ستن،وهاتوظیف او واست
په وینو  :ول بیان ک ېده پپه تو ېېانتحاري پ ېحال د یو یليدلو ستردخپل 

په  ېورم ې خپلپه واسطه ی ېدهغ ېقرار درلود چ ېدمقتول په الس کې چ لېل
د حقیقت په  ېېر کسانو د انتحاري پېؤ او یو شم غو کی ېک ېبرخ يوسط

 وو يلي شورا ته واکلو لپاره سوابق عاما د قاضيانو د .  وشهادت ادا ک ېبرخه ک
 ېو د طرحو پوتند  خه مېد قاضي القضات له حضور  ېمحکم ېاو د ستر
 :وروسته  ېسته له اجازیاجازه واخ

 .ليدله ومره وینه و ېک ېپه بستر يتاسو د م !لي قاضي صاحباغ :تنه پو -1
 . لدېکت په وینو ککتر سترو اوبال ېکپی ېمقتول کمپلد یواې: واب      

د خوا خه پرې شوی و  که دکیی خوا خه اویا له د مقتول ورمی:تنه پو -2 
 من خه په متناظر شکل غو شوی و ؟

شکل په ژوره توه له نیمایي خه دمقتول ورمې له وسط خه په متناظر : واب 
 .زیات غو شوي ؤ
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 وه ؟ ېکه حال د مقتول بستره په : تنهپو -3
 ېیوا .پروت و ېک په من ېمقتول دهغ ،منظم شکل درلود ېد مقتول بستر:واب

 .ووبهر  ب ستنېله  ېمخ او السونه ی
 آله موجوده وه ؟ه ول قاطعه مقتول سره له او یا  ېنژدسره مقتول له  :تنه پو-4

 . ه وهچا ېلپه وینو ل ه یو ېالس ک يدمقتول په   :واب 
 ؟ وو ېک ېوکؤ یا نورکسان هم په  يیوا ېک ېوک ېمقتول پخپل:پوتنه  -5

 . وو ېک هوکپه  لور تنه عسکرهممقتول سره نورله  :واب 
ری وی مل ېوکدهغه د  ېدلو په وخت کېکېد پرېد مقتول د ورم :تنهپو-6

 ؟وویاویده وشوي 
و له تند پو.ویده وو ېک د انتحارپه وخت مو ېوویل چ ولو عسکرو: واب 

ول عرض وک که  نلي شورا ته په لخه وروسته ما عادلووابونو له اورېکولو او 
 :م نه به تشریح کې اووابونتپو اجازه وي

تر  خه  يس يس 4500 له ولیو انسان په اوسط  :ې په برخه ک  پوتنېد لوم
ه وکس په کویکه  ره کېي ،لي شپ ېنژد ېچ ې وینه لريپور يس يس 6000

 .وله خونه له وینو کو له  ېوای د غومره وین یانتحارک ېک
ان په واسطه  ي دچیوغوا ېچوک هغه  :تنې په برخه کې د دوهمی پو -2
 ېېکې دورم نرم ېرېپه  ی یېلوم يو ېالس ک يپه  ه یېوژني که چاو

په واسطه  ېوروسته بیا دچ ي،ک ېره لروله ان خه وې ه راکاي،خوا ته چا
دان درد  ېچل لپاره د دوهم  .کوي ېه برخه پرېکې کش سره د ورم يیو قو

ي ول په کمزور ېیوا ،نه لريلوتوان راکا يد قو ېدچي،وین دلېتوئ ېدویناو 
ر په م ه هم دهغه له السه لوېي،وروسته چا ېچ ،په زخم کشوي ېهورمه دچا

او هغه هم هغو  يک ې په متناظرشکل پرېخپل ورم ېچ ینشي کولهې صورت 
امکان نه ېکله هدا يو یک ېپرخه زیات  يله نیمای ېیېخپل ورم ېمره ژور چ

 .لري
 ېدن په حال کنکد  یکان وژون ېهغه مهאل چ:  ې پوتنې په برخه کېد دریم

 د د تنفس غ وروي،او غ يوه ېخوا ته الس او پ ېهر ېاراد ېب يو

 طب عدلی  قضاء 
 

 
٣٢ 

 

 ېکان وژوناو هم د وله خونه په وینو لي .ېيدلوپه شکل پورته کېخرجو
 . يبستره منظمه نه و

ان باید  وي، ېالس ک يد مقتول په  ېچه هغه چا -:تنې تشریحپود -4
 .خه په متناظرشکلوای نه له وسط  ېک خه پرېېه برک ېهخپل ورمد یکوژون

 يپه حتم ري عسکرمل لور تنه د ده د وېدغه  -:تشریح  تنېپو مېد پن -5
و ه  له هغه توپد قاتل  ېېاو یا باید د پ ول بهیر خه خبر ديقضیي له ول د

 .وشي  خه تحقیق
د خریدلو په  ېچه کچه ایستلولوه د سا يکان وژوند :تنې تشریح پو مېدشپ -6
دهغه د  ېنه لري چ امکان خوا هی ېبله وهل له خوا او الس او پ ېیوه له ب
و په مقابل تند پو ،نشي رویخه یوتن او یا زیات شمېوې له لوروتنو ملروک
ېه پ ېناليستیک علم حکم کوي چید کریم ،ل شولوابونه وویکوم  ېچ ېک

سل په  ،د عدلي طبیب نظرواخیستل شي ېرېکه چ ،واقعه دهیوه جنایي .انتحاري نده
 .شي انه به موضوع رو ېسلوک
خه وروسته د مقتول تحقیق  له ېچ سمدالسه د تحقیق امر صادرک ېمحکم ېستر
 ېدد ری عسکر ولسوאلمل ېوکد هغوی د  ېچ وکو اقرار عسکر ې ولوود ک

انتقال  ته ېوکد هغه جسد  ېهغه یوروسته له  ،واخلي ېدهغه پیس ېلپاره وواژه چ
د قتل  ېرېچ که اخطار راک ېود او مو لوروتنو ته یېکیې  ېک او په بسترک

 .سزا سره مخ شو  به له سختېمو و،موضوع افشا ک
ؤ  وان عسکر قاتل ولسوאلموضوع جنایي وه او د ېچانه شوه د تحقیق په اثررو

 .وکپخپل جرم اعتراف هم  سوאلبیا ول ېچ
،مدافع وکیالنو او دحقوقو عالقه سویپولارنواالنو،مضمون لوستل قاضيانو ،  غهدد

ل من معلومات ور او ارزتزیات ېر ېبرخوک يته په جنایي،او قانون مندانو
دالیلو  ياو قانون و منطقيپه پیاو ېد ارزولوپه بهیرکېواوهغوی دجنایي پ ېيک

 . يسمبالو
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 پوهنش کـאل د عدلي طب د پیارتمنت دطب په  ـه 1315په  ېپه افغانستان  ک
د  یېد ترک ينو مو،ؤ یشاکر طورאل ترک ېي استاد نیتاسیس شو او لوم ېک

 .ه درلوده دنده هم په غا استانبول دعدلي طب دکرس
 . ېولهاکترانو پرمخ ب يلي طب دنده فرانسوخه وروسته د عدله ترکانو 

ته  افغاني اکتر پوهاند بالمکنداس دعدلي طب کرس ېهـ ش کـאل ک 1335په  
 .وسپارل شوه 

 .ه واکل شو د مسوول په تو طب دکرسدعدلي  يوروسته پوهاند اعظم
 لوروکلونو لپاره دهغه له تجربو اوتربیتید ماپوه شخص زما استاد ؤ او ینومو

 .ده  ېستیخخه ه اتشریحاتو 
نالستیک د مضمون ید کریم ېکـاله پور 1358خه ترکـאل  1355 ې لهما چ 

 يدم ه مېپه دوامداره تو ه درلوده،په غا ېتدریس دنده د قضاپه عالي کورس ک
اکتر محمد د پوه استاد  ېد میزله پاسه م ل ، داوتوپسېسپ بوتکـالد ېپه تشریح ک
 .ده  ېستخه ه اخیله علمي او عملي تجاربو  يعمر اعظم

 : صفتونهدیو عدلي طبیب  
په  .وخویونو خاوندويکو او وېاکتر دغوره انسانی صفتونو او دندعدلي طبیب یو 

حاکم او  ېدند ېاو پخپل خه برخمن ويامانت  ه وتیا ، یناراود ز ېدنده ک
په  رند وي،نظر خپل  ېپه کومو قضیو ک ېچ ېدعدلي طب په مسلک ک

 . يسات امانتدار ېپه بشپرازونه او اسرار  ېد دند ي،طرف وول بېبشپ
تنو د پوليس او قاضيانو علمي پو ېوکېچلواو ستونزمنو پېعدلي طبیب په جنایي پ

 . ه واب وایيتو ېالندته په دقیق او مستند ول په 
حقوقي او قضایي له  ېکاکلو په برخه د   دوختدمر يعدلي طبیب نظر دمد

 ئېرباتهام اوت اخیستل ، د ېد بیم ،لکه د میراث اخیستل ،لريت ارز انی پلوه
 . صادرويپربنس ه دهغوکېقاضي خپله فیصله او پر ېدمحکم ېچه لو په اووارد د
ان دقتل یجان که یر ي،لوخه بې ېېانتحاري پېه له عدلي طبیب یوه جنایي پ 

 . يجنایي اعالنوېه پ ياو یادهغه په عکس یوه انتحار يي يحارېه انتیوه جنایي پ
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 ېعليه په جسم باند يد مجن ېدژوند په حال ک ېچه زخمون هعدلي طبیب هغ
روحه جسد  ېوروسته دهغه په ب ېنيله م ېچخه زخمونو  هله هغ .واردشويدي

 . يياو  يبیلو دييراو ېباند
 يم ېچ ېي،تشخیصويکخه میندل له اوبو  ېنه چياجسادوم وعدلي طبیب د هغ
ه اوبو ته ب يوروسته په تصنع ېنيله میا او  شويوب  ېپه اوبوک ېدژوندپه حال ک

 ؟ یشويدغورول 
 علت مقداراو دمر ول،دزهرو د  ،مسموم شويدي ېب هغه کسان چبیعدلي ط 

محلول د زهرو او یا دهغه په عکس که د یصورت نیول ېدزهرو په اثری ېچيې 
شوي او هغه یوه  ېودلقرارلري ا ېدهغه په بسترک ېکن په  يد م ېمحتوی چ

جنایي او مصنوعي  بېلوي، نېیوله بل  ېېپه دا دوا .ېه ييمصنوعي انتحاري پ
 . انويرو ې یېب
 ېب يانتحاري جنایي او تصنع ېچ ېاوزنديو په برخه ک وعدلي طبیب د اختناقات 

 .يلوخه بېیوله بل  ،لري
 ېهغه چ .ېيکېوخه ودل لو له پېدد سو ېچنه ول مروعدلي طبیب هغه  

 .يلوخه بېیو له بل  ،شوي شکل رامن يپه تصنع ېچخه له هغه  ېدليسو واقعاً
که  وتی ويوخت ا ېنيدهغه په م ېلو لپاره چېژنددهویت دپ يعدلي طبیب دم 

 او دعکس داخیستلولپاره ياژويهغه مک ي،و یر موندلیتغی ېب  او ظاهريدهغه رن
 .چمتوکوي  ،تثبیت شي ېهویت ی ېچ یې

خه موندلي شوي او یا له جسد  ېی وې ېچ ېعدلي طبیب دهغه جسم له مخ
 .  يدهغه جنس معلومو ېله مخ يد اسکل ي،و ېپات ياسکل یواي

 يمجندشوي او خه فیر له دوو خواوو  ېچخه له دووفیرونو  عدلي طبیب د مرم
 ې،دل سبب رېدمر ېچ لوهغه  يدی،فیرونو تصادم ک وجسم دواپه عليه 

 .کوي وته ل په واو دهغه مسو يمعلومو
و خه واردله هغو ي،و یکرو ورسره تصادم مو د وو ېعدلي طبیب هغه جسد چ

 .کوي وته په  ی،دل سبب ريد ده دمر ېچهغه مور
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شوي او د ې وارد ېدوهلو په اثر په جسم باند ېچ اپېعدلي  طبیب هغه داغونه او  
او دهغه د  يتشخیصو ېداغونو له مخ دد طبیعي مر المل رېدلي،مر
 ېنيله م ېمثالونه د انسان د وجود میکانیزم اوهغه بدلونونه چ انولو لپاره پورتنيرو

د  ېچ ېو له مخناو یا دهغه د ژوندانه دعکس العملو ېېيپ ېوروسته په هغه ک
اویا  ان خه ييجسم له یې  ېعوارضو په مقابل ک يد خارج ېژوند په حال ک
 .کوي ول یادونه په لن ېېي،پ خه وروسته مر له ېهغه حالت چ
د  ودلو او یا دهغوکو د ماتېده ېوسلو ضرب یوناور یا د کرونه يکله ترافیک

په  ېد وین ېله امله چدلو ېموادو د داخل ياو دشحم ريدلوسبب ېشرائینود خالص
 ېد وین ينفوذ وک ېپه دماغ ک ېامبول يکه دغه شحمېي،داخل ېسیستم ک يدوران

 . ېيک سبب دمر ېلېراو ريد جریان د انسداد سبب 
د  ېد وین ېدننه په مغزوک ېسیستم ک يپه جریان ېامبول يهوای ېکله ديو راز همدا 

 سبب ر د مرېپه  یامبول يشحم ې کله  د یوچ.  کېيدوران د انقطاع سبب 
په  يتمیخانیک ياو هوای يشحم لکهامبولو ې ددېک پسېتووشي په ا ريدلی

 . نه ويد میندلو او تشخیص و نساآ
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 قضاوت پوه عتیق اهللا رؤفی: نویسنده
 

  ثبت اسناد و وثايق ثبت اسناد و وثايق 
-10-  

 
 :عسكريمکلفیت برادري راجع خدمت  واقرار خط د
پدرشـان در  برادر سوم ندارند كه دو نفر با هم برادر بوده  ترتيب ميشود اين وثيقه زماني

خدمت عسكري جلب گرديده اند چنانچه در ه قيد حيات نيست و هر دو در زمان واحد ب
مکلفیت مشکل را برای فامیل شان نسـبت عـدم    صورت سوق هر دوي شان بخدمت

بار مي آورد باالثر در صورت ترتيب وثيقه اداره مكلفيت يكي از هر دو برادران  سرپرست
برادر وی يص خبعد از تر تأجیل داده شده و برادر دوم برای سوق وعسکری را بخدمت 

یـا   ه محكمهب بعدمعلومات از اهالی  اول بخدمت عسكري سوق ميگردد هرگاه موضوع
سه نفـر  ميشود طوريكه محول گرديد در زمينه اقرار خط ترتيب  اداره ثبت اسناد و وثایق

بحيث مقر دونفر بحيث شاهدان تثبيت هويت شده در ستون موضوع تحرير ميشود مقرون 
كـه هـردو   (        ) ولـدان  (             ) و(        ) يع دو برادرــمذكورون راج

ـ  قراركري جلب شده اند همزمان بخدمت عس وع ـستون تشريحات اقرار مينمايند موض
به محكمه مواصـلت  (           )  اداره مكلفيت عسكري واليت(         ) قرار مكتوب

را (           ) ولـدان  (           ) و (      ) در ستون تشريحات تحرير ميشـود كرده 
د و پدر شان قـبالً وفـات   نديگري ندار ربرادمعرفت كامل داريم هر دو با هم برادر اند 
متكفل نفقه وبه خدمت عسکری جلب شده اند نموده است هردو مشتركاً زندگي داشته 

بـی  فاميل خودهامي باشند هرگاه هر دوي شان بخدمت عسكري سوق گردند فاميل شان 
     وبه عسكري سوق (         ) عدم انفاق مواجه ميشود هرگاه از جمله  سرپرست شده به

مـذكور  (         ) از فاميل سرپرستي نمايد و بعد از ختم خدمت عسـكري (           ) 
خواهد بود بعد شهادت شـاهدان   زونبخدمت سوق گردد مو)       (      برادر ديگرش
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از تكميل رسماً به اداره مكلفيت مربـوط   پسمعرفت به تعقيب شان درج گردد و وثيقه 
 .محول گردد

 :اشراف به دین مقدس اسالماقرار خط 
هر غیر مسلمانی که به دین مقدس اسالم مشرف میگردد در صورت ضرورت از اقرار وی 

طوریکه بعد تشـریفات   شده میتواند ، وثیقه اقرار خط اشراف به دین مقدس اسالم ترتیب
مذهبی وثیقه اقرار خط در مورد راجستر در ستون مقر اسم اسالمی وی با اسـمای اب و  

همانطوریکه در پاسپورت یا تذکره تابعیت وی درج اسـت   كه مسلمان نبوده اند جد وی
و در ذیل آن اسم سابقه وی در حال کفر داشته تحریر میشـودکه قبـل از    میشود داخل

در سـتون شـهود دو نفـر     مسمی بوده(                ) ن مقدس اسالم به اشراف به دی
شاهدان درج و در ستون موضوع تحریر میگردد مقر مذکور حسب ستون تشریحات بـه  

 :دین مقدس اسالم مشرف میگردد در ستون تشریحات از اقرار وی تحریر میشود
دین مذکور یـک  بت گردید که برایم ثا  ممن باثر مطالعاتی که در دین مقدس اسالم نمود

انسان میباشد بنابران اشهدان الاله االاهللا و  اريند دین خاطر خواه، معقول و ضامن سعادت
مال ـاشهدان محمد رسول اهللا بعد از ین تاریخ احکام و نواهی دین مقدس اسالم را با ک

ـ انت و صداقت رعایت و به حیات خود در سایه تم و دو  مدین مقدس اسالم ادامه می ده
 .نفر شاهدان به ادای شهادت اقدام مینمایند

 :اقرار خط تبديلي اسم
 )18(تبديلي اسم صرف تا تكميل سـن  قانون ثبت احوאل نفوس ) 69(مطابق حکم ماده 

خود شخص يا رئيس فاميـل نظـر بـدليل    درین حال صورت گرفته ميتواند  براي يكبار
تبديل نمايند در زمينه بـه  سال است 18که کمتر از را خود ميخواهند اسم پسر يا دختر 

محـل  اداره ثبت احوאل نفوس مراجعه و از آن طريق جهت جلوگيري از تزوير از اهالي 
معلومات و موضوع به محكمه محول مي گردد سه نفـر از اهـالي   زیست پسر یا دختر

تثبيت هويت ميشـوند در   اقرار خط بحيث مقرون و دو نفر هم بحيث شاهدان در وثيقه 
دارنده تذكره عــــ (            ) ولد (          ) تون موضوع تحرير ميگردداسم س

(                 ) قرار دارد  به (        )احصائیه اسم به عمر (      ) صفحه (      ) جلد 
تبديل ميگردد  (              )ولد(             ) به تشريحات  قرار ستون (           )ولد 
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به محكمه مواصلت (           )  اداره ثبت احوאل نفوس)        ( وضوع ضمن مكتوب م
(            ) يـا  )            (     ولد  (         )كرده در ستون تشريحات تحرير ميشود

اسـم  را معرفت كامل داريم اعضاي فاميل و خود وي خواهان تبدیلی (            ) بنت 
و  (         )ولـد  )       (     میباشند چون به شهرت (         ) به  )  (       مذکوراز 

وجود ندارد بنابران در زمینه تبدیلی  شخص دیگری در محل (        )بنت (         ) نيز
اسم مذکور هیچگونه موانع شرعی و قانونی وجود ندارد، چنانچه شاهدان بـه شـهادت   

احوאل  ثبتترتیب وثیقه در تذکره اسم وی از طرف اداره  از مبادرت مینمایند بعد معرفت
اعم از ناحیه ،ولسوالی ،والیت وریاست عمـومی   نفوس تبدیل و در دفاتر اساس احصائیه

 .معامله میگردد ثبت احوאل نفوس  وزارت داخله
 :اقرار خط تصحيح اسم

و یـا اسـم   هرگاه در اسم شخص مندرج تذکره تابعیت غلطی امالئی وجود داشته باشد 
 ونی یا پوهنیناقص یا غیر مفهوم باشد یا اسم شخص در تذکره یک اسم بوده اما در 

به اسم دیگری شامل گردیده و به همان اسم از پوهنتون فارغ گردیده و در حین ضرورت 
یا بـی مفهـوم    صا نقيروز میکند در حالت اولی مبنی بر غلطی امالئی ببه تذکره مشکل 

مطـابق مـاده    روز جلب عسکری استبسالگی که سن  22الی سن بودن تصحیح اسم 
در  بـاالثر  صورت گرفته میتوانـد  قانون ثبت احوאل نفوس صرف برای یک مرتبه ) 69(

بعد توسط وثیقه از اقرار سه نفر مقر با شهادت دو نفـر   میشودزمینه از اهالی معلومات 
ورون راجع تصحیح اسـم  در ستون موضوع تحریر میگردد مقرون مذکدرحالیکه شهود 

قرار ستون تشریحات اقـرار   )محمد اهللا(ولد  )عبداهللا (به ) محمداهللا(ولد ) عبدالمحمد(
كه  ) محمد اهللا ( ولد  ) عبدالمحمد (مینمایند در ستون تشریحات تحریر می شود که ما 

شهرت دارد معرفت كامل داريـم و اينكـه اسـم وي از    ) محمداهللا(ولد ) عبداهللا ( به 
تصحیح میگردد، هیچنوع مشکل و مانع قانونی نـدارد در محـل   به عبداهللا  عبدالمحمد

شـخص  ) محمـد اهللا  (ولد ) عبداهللا(یا بنام  )محمداهللا(ولد ) عبدالمحمد( زیست ما بنام 
 .دیگری وجود ندارد بعد شاهدان شهادت میدهند

منـدرج  اسم شخص خالف اسـم  شمول  ونی یا پوهنیدر کتاب اساس  حالت دوم
 به سـن و سـال  چون  درزمینه تذکره را تغییر نمی یابد : درینموردتصحیح :تذکره بوده
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صورت گرفته  مربوط نبوده هر وقت تصحیح آن واحکام مندرج قانون ثبت احوאل نفوس
وتذکره یا پوهنتون با تذکره توفیق داده میشود ونیبه نحویکه اصالً دفتر اساس  میتواند

بعدمعلومات الزم از محـل  باالثر ی گرددوبحال خود باقی می ماندئید مکه اصل است تا
و دو نفر شاهدان در وثیقه اقرار خط تثبیت هویت شده در  ونسه نفر مقر زیست شخص

) حامد(ولد) اللی(میگردد که مقرون مذکورون راجع تصحیح اسم  تحریرستون موضوع 
در ستون تشـریحات   وبعدمایندقرار ستون تشریحات اقرار مین) حامد(ولد )لعل محمد(به 

)       (    را معرفت داریم شهرت وی در شـماره  ) حامد(ولد) اللی(ذکر میشود که ما 
(         ) یا ولسوالی (         ) اساس احصائیه ناحیه (         ) جلد (         )  صفحه 

که درمحـل  )مدحا(ولد ) اللی(درج است، اما در مکتب بنام) حامد(ولد ) لعل محمد(به 
خالف آن شامل اساس گردیده است بنابران اصل اسم وی منـدرج   زیست شهرت داشته

صحت دارد در فامیل به اللی شهرت داشته که در مکتب به همان نام ) لعل محمد(تذکره 
لعل (شامل گردید به هر دو نام در محل زیست ما شخص دیگری وجود ندارد اللی همین 

 .میشودوثیقه شهادت شاهدان درج  مذکور میباشد بعد) محمد
 :اقرار خط ترک پیشه

در یک ،فلز کاری ،خیاطی وامثال آن ازآنجاکه پیشه وران بعد اخذ جواز کار مثالً نانوائی 
را تحویـل ادارات   به شغل خـود  مربوط ساالنهمحل معین فعالیت مینمایند و هم مالیات 

نسبت کساد در بازار به تناسب عرضـه  پیشه ور مذکور ولی مینمایند  توفيتنواحی یا مس
تـرک  به کلـی  را  خود پیشه شغل و امتعه گراف تقاضاء در قبال آن پائین آمده یا اصالً

به ایجاد عین شغل و پیشه و یا به شـغل و   یمینماید و یا در ناحیه دیگری یا محل دیگر
مالیـات  وی از شغل سابقه یا اولـی اش   باالیباالثرچون  مصروف میشودپیشه دیگری 

 از قبالً کهحواله گردیده در اینحال وی به اداره مالیات معذرت ترکه پیشه خود راساالنه 
ترک پیشـه   مبنی بر از وی خواهان وثیقه شرعی ذیربطارائه مینماید اداره  صورت گرفته 

 درمیشود، باالثر در زمینه وثیقه اقرار خط راجستر پیشه ور منحیث مقر و دو نفر شاهدان 
ع ترک پیشه ـمقر مذکور راج: تثبیت هویت شده در ستون موضوع تحریر میگردد وثیقه

خود قرار ستون تشریحات اقرار مینماید در ستون تشریحات وی اقرار مینماید (         ) 
بـه  /  /        مصروف بودم ولی از تاریخ   (         ) به پیشه (        ) که من در محل 
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به شغل دیگری و (         )     نموده ام و بعد از آن در محله  ترک را بعد پیشه مذکور
سـپس   يا بعداً اصالً به پيشه مذكور مبادرت نكـرده ام  یا عین شغل مصروف گردیده ام

مربوط  شاهدان حین ادای شهادت جریان را تائید وثیقه بعد از ثبت، مهر و امضاء به اداره
 .معاف میگردد تروک شغل خودمحل مپیشه ور از مالیات  باالثر محول و

 :اف از نامزدیاقرار خط انصر
قانون مدنی نامزدی وعده به ازدواج بوده و هریـک از  ) 64(از آنجاکه مطابق حکم ماده 

یکی از طرفین به محکمه  باالثر در زمينه طرفین عقد نامزدی میتوانند از آن انصراف نمایند
یا اداره ثبت اسناد و وثایق مراجعه و تقاضای درج اقرار خود مبنی بر انصراف از نامزدی 

وی در وثیقه اقرارخط منحیث مقر و دونفر شاهدان تثبیت هویت  پسدر وثیقه را مینماید 
ز انصـراف ا  به ستون موضوع تحریر میگردد مقر مذکور یا مقره مذکوره راجعر شده د

ستون تشریحات اقرار مینماید در سـتون تشـریحات    حسب(         ) نامزدی خود با 
ازدواج نمایم بنابران  نامزد شدم و قرار بود(        ) ولد (      ) با تحریر میشود من مقر

 .بعد شاهدان به ادای شهادت مبادرت مینمایندو از نامزدی خود منصرف گردیده ام 
 :اقرار خط فسخ نامزدی

نامزدی انصراف کرده میتواند هر دو  از طوریکه در فوق ذکر شد آنچنان که یکطرف عقد
یکجا نیز به فسخ نامزدی مبادرت کرده میتوانند باالثر هر دو با یـک عریضـه عنـوانی    
محکمه یا اداره ثبت اسناد و وثایق  خواهان درج اقرار خویش مبنی بر فسخ نـامزدی در  

و نیز شاهدان در ستون شامل هردو در ستون مقر  راجستر ار خطوثیقه میشوند و وثیقه اقر
شهود تثبیت هویت شده در ستون موضوع تحریر میگردد که مقران مذکوران راجع فسخ 
 و نامزدی خودها حسب ستون تشریحات اقرار مینمایند که ما مقران قبالً با هم نامزد شده

صرف گردیدیم شـاهدان بـه   نها موعده ازدواج نموده بودیم حال هردو از نامزدی خود
 .مبادرت مینمایند معرفت مقرانادای شهادت 

قابل ذکر است که هردو وثیقه فوق مبنی بر انصراف یا فسخ نامزدی زمانی ترتیب میشود 
صورت نگرفته باشد هرگاه عقد ازدواج  درزمینه )ایجاب و قبول ازدواج ( که عقد نکاح 

باشد انصراف از نامزدی حایز اثر حقوقی نبوده صورت گرفته اما عروسی صورت نگرفته 
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که ظروف و شرایط علیحده کرده میتواند و دعوی ازدواج جانب مقابل ادعای ازدواج را 
 .از طريق محاكم تحت رسيدگي قضائي قرار ميگيردقانونی دارد 

 :اقرار خط محرميت
مـادر  ثال ـثر بطور مندارد باال جوازبه بيت اهللا الحرام بدون محرم  نسفر زناکه از آنجا

به سفر حج ميروند در زمينه  یا عمه همراه برادرزاده خاله همراه خواهرزادههمراه پسر یا 
وثيقه اقرار خط محرميت براي شان ترتيب مي گردد كه سه نفر بحيث مقرون و دونفـر  

ميگـردد   راقرار خط تثبيت هويت شده در ستون موضوع تحري در وثیقهبحيث شاهدان 
قـرار  (          ) ولد(        ) با(        ) بنت )     (     مقرون راجع محرميت محترمه

)       (   ستون تشريحات اقرار مينمايند در ستون تشريحات تحرير ميشود كه ما مسمات
را معرفت كامل داريم بـا هـم خالـه و    (        ) ولد (       ) و محترم (        ) بنت 
و )           (     بنت )      (           ویا اقرار مینمایند که محترمه  هرزاده ميشوند خوا

را معرفت کامل داریم با هم مادر و پسر میشوند و بـا هـم   (           ) ولد (         ) 
 .و دو نفر شاهدان به اداي شهادت مبادرت مينمايند محرم میباشند

 -:سلماناقرار خط ازدواج زوجين غير م
درحالیکه اتباع افغانستان بوده درين مورد بعد معلومات الزم از محل زيست زوج و زوجه 

در داخل و هرگاه یکی یا هردو از خارج باشند از طریق وزارت خارجه راجع تجرد و عدم 
زوجه منحيث مقـره در سـتون   موانع معلومات خواسته میشود سپس در وثیقه اقرار خط 

مقرله شامل و دو نفـر شـاهدان در    تعرفه زوج بحيث مقرله در ستونتعرفه مقر شامل و 
شامل و تثبيت هويت مي شوند در ستون موضوع تحرير مـي  شهود معرفت  ستون تعرفه
كـه غيـر   )         (   ولـد  )        (    با             (        )بنت )       (    شود كه

اج مي نمايند در ستون تشريحات تحرير مي مسلمان اند قرار ستون تشريحات با هم ازدو
موافقه ازدواج نموده ام بنـابران  )         (    با محترم )      (    گردد كه من مسمات 

به شوهري خود قبول (           ) خود بدون جبر و اكراه وي را در بدل  و رغبت برضا
زنا شـوهري   ررات باهمی رعایت مق نمودم و زوج نيز اقرار آنرا قبول و هر دو تعهد به

مينمايند چنانچه دو نفر شاهدان بـه اداي شـهادت و عـدم موانـع ازدواج شـهادت      
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درینمورد چون اقرار خط صد افغانی قیمت دارد ووثیقه نکاحنامه  سه صد افغانی .مينمايند
 .بنا برآن تعرفه تحویل دوصد افغانی برای زوج داده شود

 :د ازدواج نمايداقرار خط مجرد بودن شخصيكه ميخواه
این وثیقه اکثراً باثر تقاضای اشخاصیکه در خارج ازدواج  مینمایند ترتیب میشـود چـه   
طوریکه در داخل اشخاص متاهل بدون رعایت احکام قانون به ازدواج دوم مبادرت کرده 

در مورد از محل  نمیتوانند در خارج نیز به تصدیق تجرد ضرورت میافتد بنابران بعد تقاضا
ازدواج كننده معلومات ميشود و سه نفر در اقرار خط منحيث مقـرون و دونفـر    زيست

بحيث شاهدان تثبيت هويت ميشوند در ستون موضوع تحرير ميگردد مقرون مـذكورون  
نمايند می قرار ستون تشريحات اقرار (          )  ولد(         ) راجع مجرد بودن محترم 

 را)  (         ولد (         ) ما اقرار مينمايند كه  بدین متن و در ستون تشريحات مقرون
معرفت كامل داريم وي تاحال ازدواج نكرده و مجرد ميباشد بعد شاهدان به اداي شهادت 

 .مبادرت مينمايند
 :اقرار خط قبولي عقد

چون قبول عقد طور صریح یا ضمنی صورت گرفته میتواند بنابران به جزء وثیقه تملیـک  
اصالح خط كه ) رسید خط مربوط آن(سخ بیع جایزی ف ،ر آن شرط استخط که قبض د

ساط در آن به موافقه طـرفين  قخط دين كه ا حجتضرور بوده،  زمينهطرفين در  وافقهم
تركه خط كه به موافقه شركاء و وارثين تنظيم مي گردد و  صورت مي گيرد، تقسيم خط 

بوده ساير وثايق بطور ايجـابي   اقرار خط عزل وكيل كه مسبوقيت وكيل به آن ضرورو 
ترتيب شده ميتواند كه در صورت ضرورت جانب مقابل عقد ميتواند با ترتيـب وثيقـه   
شرعي اقرار خط عقد را قبول نمايد بنابران باثر تقاضاي طرف عقد در زمينه وثيقه اقـرار  
خط راجستر در ستون مقر خود وي و در ستون شهود شاهدان تثبيت هويت ميشـوند در  

قـرار سـتون   (        ) مقر مذكور راجع قبولي عقـد  : تون موضوع تحرير مي گرددس
حسب وثيقـه وكالـت خـط    : دتشريحات اقرار مينمايد در ستون تشريحات ذكر ميشو
)        (      محتـرم  )        (    عــــ مرتبه محكمه يا اداره ثبت اسناد و وثايق 

مندرج قبالـه  (       )واقع مرا بحيث وكيل غرض بيع قطعي ملكيت خود )     (       ولد
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(         ) واقـع  (        ) مرتبه محكمه و يا اداره ثبت اسناد و وثايق  ع قطعي عـــبي
و مطابق متن وثيقه وكالت خط اجراأت  ممقرر نموده بنابران وكالت مذكور را قبول نمود

 .مبادرت مي نمايند معرفت مذكوران به اداي شهادت مينمايم و نيز دو نفر شاهدان
 ):تمليك(اقرار خط رجوع از هبه 

ميتواند از هبه رجوع نمايد درينمـورد رعايـت مـواد    ) تمليك كننده(واهب يا مملك 
قانون مدني ضروري ميباشد باالثر در صورتيكه موهوب له موافقه ) 1215(الي ) 1201(

هبه موجود نباشد در زمينه باثرعريضه واهب وثيقه اقـرار  داشته باشد و نيز مانع رجوع از 
خط كه واهب منحيث مقر و موهوب له منحيث مقرله با دونفر شهود معرفـت تثبيـت   

مقر مـذكور قـرار سـتون    (      ) هويت شده در ستون موضوع تحرير ميگردد محترم 
حات تحريـر  تشريحات از هبه خود براي مقرله مذكور رجوع مينمايد و در ستون تشـري 

و (        ) مليكت خود را ذريعه وثيقه تمليك خط /    /        ميشود كه قبالً بتاريخ   
در حالیکـه   (       )يا طور عرفي براي مقرله مذكور هبه و تمليك نموده بودم حال باثر 

از هبه و تمليك خود رجوع نمودم مقرله از موافقه  مانع قانونی در رجوع من وجود ندارد
 .از معرفت مقر و مقرله اداي شهادت مينمايند راجع خود اقرار و شاهدان

ـ قابل ذكر است كه در صورت عدم موافقه موهوب له محكمه ذوالحكم ت ويز الزم را ج
 .اتخاذ مينمايد

 :اقرار خط رجوع از وصيت
قانون مدني وصيت كننده از تمامي يا بعضي وصيت صـراحتاً يـا   )  2121(مطابق ماده 

بنابران هرگاه موصي در حين حيات خود تقاضـاي توثيـق    دعدول نموده ميتوان   داللتاً
رجوع از وصيت را نمايد در زمينه وثيقه اقرار خط ترتيب وي در ستون مقر تثبيت هويت 
ميشود و اگر موصي له و شخصيكه برايش وصيت شده حاضر و به سن رشد رسيده باشد 

واگر موصی له به سن رشد نرسـیده باشـد    ودوي نيز در ستون مقرله تثبيت هويت ميش
چنانچه دونفر شاهدان نيز شامل وثيقه ميشوند در ستون  صرف شهرت آن درج می گردد

يـا بعضـي از   (موضوع تحرير ميگردد مقر مذكور در مورد رجوع از كل وصيت خـود 
تحریر می به محترم قرار ستون تشريحات اقرار منيمايد در ستون تشريحات  )وصيت خود
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و يا طور عرفي در مورد ملكيـت ام  )       (   كه من قبالً ضمن وثيقه وصيت خط  گردد
نموده  وصیت)     (                           ولد )     (       در حدود ثلث متروكه براي 

وصـيت خـود   )           ( אل نسبت به داليلي از وصيت خود و يا بخش ـبودم ولي ح
يكه مقرله حاضر باشد استحضاري وي درج ميگـردد و هرگـاه   رجوع نمودم در صورت

 حاضر نباشد چون قبولي وصيت بعد از وفات صورت ميگيرد محلي براي قبولي وي باقي
و وثیقه بعد از ثبت مهر و امضای هئیت قضائی باختیار موصی لـه قـرار داده    نمي ماند
 ویا نزد موصی میباشد .میشود

 : اقرار خط قبولي وصيت بعد از وفات موصي
ـ موصي له به محكمه عارض و تقاضاي درج اقرار خود مبني بر قبولي وصيت مو ي را ص

در صورتیکه وفات موصی ضمن وثیقه علیحده حصر وراثت یا وصایت خـط   مينمايد وي
در وثيقه اقرار خط منحيث مقر تثبيت هويت شـده و دونفـر    تثبیت شده باشد موصی له

شاهدان شامل ستون تعرفه شهود معرفت شده و تثبيت هويت ميشوند در ستون موضـوع  
قـرار  (              ) ولـد  )       (  تحرير ميگردد مقر مذكور به قبولي وصيت مرحوم 

)      (     در ستون تشريحات اقرار مينمايد كه مرحوم مقر نمايدمیستون تشريحات اقرار 
مرتبه محكمه )           (     ر زمان حيات خود حسب وصيت خط د)           (    ولد 

در زمان حیـات   (         )مرتبه محكمه )  (        ملكيت خود مندرج قباله(          ) 
ملكيت مذكور من مقر وصایت مذکور را قبول نمودم بود حال  خود برایم وصیت نموده
مصارف تکفین و تجهیز میت تا زمان دفن،ادای تادیه  بعد از میباشد كه شامل متروكه متوفا

در صـورتیکه در بـین   ( دیونیکه بر ذمه متوفا واجب است و بعد از نفاذ وصیت واجبه 
آن را از ورثه تسلیم  قرار دارد) بازماندگان متوفا مستحق وصیت واجبه وجود داشته باشد

حصر وراثـت یـا     هرگاه وثیقه.به ادای شهادت می پردازند دونفر شاهدان میشوم بعد
وصایت  ترتیب شده باشد خوب درغیر آن دونفر شاهدان به لفظ اشهدباهللا  تعالی تـاریخ  

 وفات موصی حصر وراثت ای را نیز بیان مینماید 
 :اقرار خط قناعت بر فيصله محكمه تحتاني
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از آنجاكه محكوم عليه طوريكه صالحيت استيناف خواهي بر فيصله محكمـه ابتدائيـه و   
صالحيت فرجام خواهي را بر فيصله محكمه استيناف در قضاياي جزائي، مدني،  همچنان

حقوق عامه احوאل شخصيه و تجارتي دارد قبل از رسيدگي استيناف و يا فرجام ميتواند به 
فيصله محكمه تحتاني قناعت و از استيناف خواهي يا فرجام خواهي منصرف گردد بنابران 

تقاضاي درج صورت قناعت خود را در وثيقه مينمايد  به نزديكترين محكمه عارض شده و
تثبيت هويت ميشوند در ، در زمينه وي در وثيقه اقرار خط منحيث مقر و دو نفر شاهدان

/    /      مـورخ      (     ) ستون موضوع تحرير ميگردد مقر راجع قناعت خود بر فيصـله  
ايد و در ستون تشرحات تحريـر  قرار ستون تشريحات اقرار نم)          (   محكمه  13

محكوم گرديده ام و )      (     صادره محكمه (          ) ميگردد كه من مقر باثر فيصله 
حال از استيناف خواهي يا فرجـام   نموده ام) هیيا فرجام خوا( در مورد استيناف خواهي 

اهدان به خواهي خود منصرف گرديده و بر فيصله مذكور قناعت دارم همچنان دو نفر ش
 .اداي شهادت مبادرت مينمايد

 :اقرار خط تقرر معاون از طرف گدامدار، خزانه دار و معتمد
احیاناً عده ای از گدامداران، خزانه داران و معتمدین نسـبت کثـرت امـور و ازدیـاد     
جمعدهی به تنهائی نمیتواند از عده امور بدر شوند چون وی یگانه شخص قابـل اعتمـاد   
میباشد که با اداره قرار داده نموده میخواهد برای خود معاون مقرر نماید تـا بـا وی در   

الت از وی نیابت نماید در این حال به محکمه یا اداره ثبت اجراأت کاری و در بعضی حا
اسناد و وثایق در خواست تقدیم نموده و شخصی را که قابل اعتماد وی میباشد بحیـث  

باالثر راجـع عـدم   . معاون خود معرفی و تقاضاء مینماید تا در مورد وثیقه ترتیب گردد
محل معلومات خواسته میشود  مسئولیت شخصی که به حیث معاون مقرر میشود از اداره

و در صورتیکه مسئولیت نداشته باشد معتمد با معاون خود و دو نفر شاهدان به محکمه یا 
اداره ثبت اسناد و وثایق حاضرین خود گدامدار یا خزانه دار یا معتمد در ستون اول تعرفه 

در ستون تعرفه  دو نفر شاهدان) مقرله(و معاونیکه مقرر میشود به ستون دوم تعرفه ) مقر(
مقر مذکور راجع تقرر مقرله :شهود تثبیت هویت میشوند در ستون موضوع تحریر میگردد

در سـتون  . قرار ستون تشریحات اقـرار مینمایـد  (        ) بحیث معاون خود در امور
اجرای وظیفه مینمایم ازینکـه امـور   (        ) من مقر بحیث: تشریحات تحریر میگردد
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ر بوده و من شخصاً به آن رسیدگی کرده نمیتـوانم بنـابران در زمینـه    مربوط به من کثی
مقرله مذکور را که شخص مورد اعتماد من میباشد بحیـث  (        ) ولد(       ) محترم

معاون خود در حالیکه مسئولیت اجراأت وی بدوش خودم میباشد مقرر نمودم در اقـرار  
ولد )       (    من مقر له معاونیت محترم : خود صادق میباشم مقرله مذکور اقرار مینماید

را قبول نمودم و در زمینه تعهد مینمایم که مطابق احکام قـانون اجـراأت و در   (       ) 
وظیفه امانت کاری را رعایت مینمایم بعداً دو نفر شاهدان ادای شهادت مینمایند و وثیقه 

 .کننده معتمد تفویض میگرددپس از ثبت مهر و امضای هئیت قضائی به اداره استخدام 
 :اقرار خط عزل معاون از طرف گدامدار، خزانه دار و یا معتمد

از اینکه قرار فوق خود گدامدار، خزانه دار و معتمد به تقرر معاون اقدام نمود وی میتواند 
در حال بی اعتمادی و یا در حال قلت امور به عزل معاون خود اقدام نماید باالثر حینـی  

د معاون خود را عزل نماید به محکمه یا اداره ثبت و وثـایق عریضـه تقـدیم    که بخواه
محترم )     (    مرتبه  13/    /    مورخ    (     ) مینماید که من حسب وثیقه قرار خط 

خـود  (         ) را بحیث معاون خود در امور مربوط به وظیفـه  (         ) ولد (      ) 
واهم وی را عزل نمایم و در زمینه ترتیب وثیقـه را تقاضـاء   مقرر نموده بودم حال میخ

میبرد، درینحال معتمد و معاون وی با دو نفر شاهدان حاضران محکمه یا اداره ثبت اسناد 
و وثایق شده شخص معتمد در ستون مقر و معاون وی که عزل میگردد در ستون تعرفـه  

ویت میشوند، در ستون موضـوع  مقرله و شاهدان در ستون تعرفه شهود شامل و تثبیت ه
مقر مذکور را جع عزل مقرله مـذکور از وظیفـه معاونیـت در امـور           : تحریر میگردد

من قبالً : قرار ستون تشریحات اقرار مینماید در ستون تشریحات تحریر میگردد(       ) 
را بحیث معاون خود ) (      ولد (      ) محترم (       ) مرتبه (      ) حسب اقرار خط 

وی را ) نسبت بعضی معاذیر(یا ) تقلیل امور محوله ام(مقرر نموده بودم ولی حال نسبت 
عزل نمودم در آتی وی در امور جمعدهی من ذیصالح نمیباشد مقرله در زمینه مسـبوقیت  
ت خود را ابراز میدارد بعد دو نفر شاهدان به شهادت معرفت آنها مینمایند و وثیقه بعد ثب

 .مهر و امضای هیئت قضائی به اداره مربوط معتمد سپرده میشود
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خط که خیلی ها قبل معمول بود ترتیب شده میتواند یـا   افالسیقه ثآیا و
 خیر؟

 :قانون اجراأت جزائی چنین حکم میکند) 447(تعدیل ماده 
اسـتطاعت  ) محکوم به جزای نقدی( درحاالتیکه به محکمه ثابت گردد که محکوم علیه 

عواید محکـوم علیـه    اموאلرداخت به دولت را ندارد محکمه میتواند با در نظر داشت پ
 .تادیه مبلغ محکوم بها را به اقساط امر نماید

داراالنشـاء   98/2/1387مـورخ  ) 369(الـی  ) 307(همچنان متحدالمال شـماره  
 :شورایعالی ستره محکمه حسب آتی مشعر است

خط ترتیب نگردد بلکـه موضـوع را    افالسقه در مورد دیون اشخاص برای مدیون وثی
مدیون منفصل سازد هرچـه در   یسـرمحکمه مربوط به اثر تقاضا و ادعای داین مبنی بر 

و شکست  افالسمورد دیون و تادیات ذمت اشخاص به دولت و نیز دیون تجارتی قانون 
 .خط احتراز و خود داری شود افالستطبیق گردد در این دو مورد نیز از ترتیب وثیقه 

محکوم به جزای نقدی نمیتواند وثیقه اخالس خـط ترتیـب نمایـد و    فوق روی جریان 
ثابت سـاخت محکمـه    راو دارا بودن مدیون  یسـرموضوع مدیون اشخاص اگر داین 

مدیون ثابت نگردید و مدیون به حالت  یسـرمدیون را مامور به تادیه دین مینماید و اگر 
دیون تادیـه دیـن   یسـرممواجه بود محکمه الی وجود حالت ) تی و ناداریسخ(ر ـعس

 .داین را به تاخیر میندازد
 :قیم خط برای محکوم قطعی در قضایای جزائی

شخصی که به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال محکوم گردد مطابق حکم فقره 
حقـوق و امتیـازات    قانون جزاء پهلوی سایر حقوق و امتیـازات از ) 113(اول ماده 

وصایت، قیمومیت در معامالت و دعاوی، شـهادت در عقـود و معـامالت در مـدت     
محکومیت، عقد قرار داد با دوایر دولتی با کسب امتیاز از طرف دولت، اداره اموאـل و  

 .امالک در مدت محکومیت باستثنای وقف و وصیت محروم میشود
از ده سال محکوم گردد مطابق فقره  و نیز شخصی که به حبس دوام یا حبس طویل بیش

قانون جزاء در حالت ضرورت محرومیت وی به اجازه محکمه موقتـاً  ) 114(اول ماده 
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مذکور هر نوع تعهدی که محکوم علیه )114(ماده ) 2(مرفوع شده میتواند همچنان فقره 
بدون اجازه محکمه به عمل آورد صحت و عدم صحت آن موقوف به اجـازه محکمـه   

 .شناخته میشودمذکور 
ماده ) 1(و نیز شخصی که به جزای اعدام محکوم میگردد تا زمان تنفیذ حکم مطابق فقره 

قانون ) 113(ماده ) 11(الی )  1(قانون جزاء تا زمان از حقوق و امتیازات فقره ) 116(
قانون جزاء تصرفات حقوقی ) 116(ماده ) 2(جزاء محروم شناخته میشود و حسب فقره 

به اعدام باطل شمرده شده محکمه میتواند باساس مطالبه ارنوאل یا سایر  شخص محکوم
 .اشخاص ذیعالقه برای سرپرستی و اداره اموאل وی قیم تعیین نماید

قانون جزاء محکمه میتواند به اساس مطالبـه محکـوم   ) 115(همچنان مطابق حکم ماده 
و یا شخص ذیعالقه بـرای   علیه به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال یا ارنوאل

اداره و سرپرستی اموאل محکوم مذکور قیم تعیین نماید  و نیز محکمه قـیم را بـه دادن   
ضمانت بالمال مکلف مینماید و اجراأت مناسب را تعیین مینماید،همچنان محکمه ای که  

 .قیم را تعیین نموده تصرفات قیم را در اموאل تحت اداره وی نظارت مینماید
ره اموאل تحت قیمومیت بعد از تطبیق مجازات و یا انقضای آن بنابر هر سببی که و باالخ

باشد بعد ازینکه قیم صورت حساب مربوط به اموאل تحت اداره خود را به محکمه ارائه و 
 .اموאل به محکوم یا  یابه قایمقام قانونی وی مسترد میشود

وی معلومات نموده بعد تکمیل روی جریان فوق محکه در مورد تعیین قیم از محل زیست 
معلومات و بعد از اجراأتی که در باال ذکر شد دو نفر شاهدان حاضران محکمـه شـده   
وثیقه قیم خط راجستر شهرت محکوم در ستون اول تعرفه تسوید در ستون دوم تعرفه قیم 
م و در ستون سوم تعرفه شهود، تثبیت هویت میشوند متن وثیقه به شهادت شاهدان مانند قی

به )        (  به این ترتیب تنظیم می گردد اشهد شاهدی میدهیم که ) وکالت غایب(خط 
وאل یا ـمحکوم، ارن(محکوم گردیده به اساس مطالبه (         ) طور قطعی به (        )

که ضمانت بالمال الزم را ارائه نمـوده و  (        ) ولد (       ) محترم ) شخص ذیعالقه 
م را اداره کرده میتواند شخص امین خیر خواه و صادق میباشد و بـه خیـر   اموאل محکو

محکوم مذکور مقرر گردد بهتـر ومـوزون   ) قیم(محکوم اجراأت مینماید هرگاه به حیث
بعد شهادت شـاهدان مـذکور و   :(سپس هیئت قضائی تصمیم اتخاذ مینماید(خواهدبود 
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یم مقرر گردید تا اموאل منـدرج  مذکور بحیث ق(        ) برویت سوابق محکوم محترم 
لست منضمه را که مالحظه شد و مهر گردیده طوری اداره و سرپرستی نماید که هـیچ  
ضرر خالف قانون به محکوم نرسد همه ساله به محکمه حسابده باشد و بعـداز تطبیـق   
مجازات و یا انقضای آن با محکمه تصفیه حساب نموده و اموאل را به محکوم یا قایمقام 

نون آن تسلیم مینماید و از وی رسید شرعی اخذ بدارد قیم مذکور حاضر بوده قیمومیت قا
خود را قرار فوق قبول نموده و متعهد گردید تا در امور سرپرستی و اداره اموאل قیم لـه  

 خود قانون را رعایت نموده عندالموقع به محکمه حسابده میباشد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :وهش ونگارش پژ

 محمد عثمان ژوبل
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  تعریف وماهیت حقوقی قـانـونتعریف وماهیت حقوقی قـانـون
-1- 

همانگونه  که علمای قانون درمجموع باهم متفق اند، قانون یکی ازمنابع مهم 
حقوق بشمار می آید ودرتنظیم نظم عمومی جامعه ، روابط افراد بادولت وعکس آن و 

زیرا درهر گروه اجتماعی .  روابط بین مردم بایکدیگر دارای نقش عمده وبسزاء می باشد
خانواده ، مدرسه ، دهکده ، کارخانه ، سازمانهای اداری ، هنری ، ورزشی ، « اعم از

وازتمدن » سیستم فیودالیسم وجامعه شهری«واز کمون اولیه تا» مذهبی یاغیر مذهبی
ط اجتماعی، حقوق ووجایب میان افراد جامعه وجود داردکه زراعتی تاجامعه صنعتی، رواب

بایدتابع قواعد الزام آور باشدکه بطور عام بنام اصول،قواعد ومقررات اجتماعی 
 .یادمیگردند

در گروهای گوناگون جامعه ، بنام احکام مذهبی ، دستورهای « قواعد اجتماعی 
وعادت ، آئین ،رسم وسنت  اخالقی، ضوابط صنعتی ، مقررات حقوقی یابه عنوان عرف

و هرگاه ازجانب مقام صالحیتدار وبه موجب نوشته ای تصویب »اجتماع تجلی می کند
 ). ١٠. ( را بخود می گیرد ) قانون ( شود، نام 

 :تعریف  قانون از نظر لغت و اصطالح
جمع می شود در عربی به معنی مقیاس آمده است » قوانین« به »  قانون« کلمه 

»  قانون« بمالحظه میرسد،  کلمه ) 695ص-المنجد( در کتب لغت ازجمله ، و طوریکه 
 .اصالً  یا رومی است ویا فارسی 

به چیزی گفته میشودکه ازطرف مجلس کنیسا وضع »  قانون« در زبان التین 
وتاکید می شد وکتب مقدسه کنسا را نیز کانون گفته اند، رئیس مجلس کنیسا نیزبنام 
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است که درینصورت تمام معانی لغوی آن ازدایره کنسیا خارج نمی کانون یاکنن یادشده 
 ) ١١.(گردد

اما قانون ازنظر اصطالح حقوق و بحیث یکی از منابع مهم آن چنین تعریف 
قانون مجموعه ء قواعد عام ومجردیست که روابط اجتماعی راتنظیم « :  گردیده است

ء آن ن قواعددر برابر جزاء مقررهازای می کندوافراد جامعه  از خوف اینکه هنگام تخلف
 ). ١٢( » مواجه خوا هند شد، ملزم به رعایت آن می گردند

بوسیله علمای قانون صورت گر فته است ، » قانون « سایر تعاریفی  که در باره 
 :مراتب ذیل رااحتوامی نماید

بمعنی عام خودازتکرار یک امر معین بیک شکل بوجودمی آید که تکرار آن « قانون -1
آخر تابع نظام مشخص باشد ، ازین لحاظ قانون عبارت از نظامی است که برظواهر  از

مثالً گفته میشود که قانون جاذبیت ویاقانون . طبیعی ،اقتصادی واجتماعی حکم فر ماباشد
 .عرضه وتقاضا

وقانون عبارت از مجموعه قواعدالزامی است که نظام اساسی دولت رابیان و روابط  
 .دولت رابا دول دیگر ویا بامردم تنظیم میکند

قانون به معنی خاص آن عبارت از مجموعه قواعدیست که قوه مقننه آنرابمنظور تنظیم  
می روابط مــردم وشخصیت هـای حقوقی تنظیم می کنـدکه دران دولت طرف ن

 ).  ١٣(-»  باشد
که بوسیله قوه ومقام صالحیتدار طبق نوشته  قاعده عمومی مدونی است« قانون   -2

 :ای تصویب گردیده است بنابرین تعریف 
 .قانون قاعده عام است : اوالً 

                                                      
مطبعه وزارت تحصیالت : اساسات حقوق اسالم ، انتشارات پوهنتون کابل ،  کابل .  پو هاند غالم محی الدین دریز   - ١١
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 .قاعاده الزام آور است:  ثانیاً 
 .مدون است: ثالثاً

هر گاه قـاعده . م می شوداین تعریف  ومختصات آن ، شامل قوانین به معنی خاص وعا
 ای بوسیله مرجع صالحیت دار نوشته شده باشد قــانون به 

 ) ١٤.( معنی عام کلمه است
عبارت است از قاعاده ای که بتوسط یک قدرت عمومی مقرر شده : قانون  -3

 .ومدلول آن الزام  یااذن واباحه است و همه افراد بایداز آن پیروی کند
است واختصاص به موارد معینی ندارد، اعتبار یک قانون  قانون شامل مصادیق فراوان 

 ). ١٥( » بسته به ضمانت اجراء است 
وقتی درمنابع حقوق از قانون سخن گفته میشود واین منبع در برابر عرف به «   -4

کار میرود، مقصود تمام مقرراتی است که ازطرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع 
.. خواه این سازمان قوه مقننه یارئیس دولت یایکی از اعضای قوه مجریه باشد. شده است 

ل تمام مصوبات مجلس وتصویبنامه هاولوایح ادار ی نیز پس درین معنی عام ، قانون شام. 
 . »  .میشود

امادر عمل ودر اصول   ، قانون دارای مفهوم خاص می باشد وباتصمیماتی که ازجانب قوه 
و آن ها رانباید به جای هم استعمال نمود به همین . مجریه اتخاذ می گردد ، متفاوت است
هر گاه مقصودمعنی عام قانون باشد، کلمه « ندکه لحاظ برخی از محققان پیشنهاد کرده ا

راترجیح داده ) حقوق نوشته ( دربرابر عر ف گفته شود وبعضی نیز اصطالح ) متون (
 ). ١٦(  -» اند
قاعده ایست مجرد وکلی ؛ قانون زندگی اجتماعی است وبحکم «    قانون    -5

روی میدهد وزندگی  طبیعت خودمقیدبه اشخاص یامواردمعین نیست ، ولی آنچه درخارج
رامی سازد حوادثی است که بااشخاص معین واوضاع ویژه زمان ارتباط دارد ونمیتواند 
جدا ازآن هاوبه گونه مجرد ادراک شود ، پس ، برای اینکه قاعده حقوقی بتواندبر چنین 
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حوادثی حکومت کند، ناچار باید برواقعیت هاپیاده شود وازین راه به هدف خودیعنی 
 ).  ١٧(» نظم وعدالت برسداستقرار 

 :ضرورت به قانون
طوریکه درآغاز این مقال گفته شد انسان مدنی بالطبع  است ودراجتماع زندگی مینماید 
ودرهمه مراحل زندگی در هرشغلیکه قراردارد به قاعده ای ضرورت است که روابط میان 

اطمینان آنها راتنظیم بخشد ، معامالت شان رامنسجم سازدواز تطبـیق آن 
روابط اورابا دیگران تنظیم « لذا به قواعد قانونی نیاز دارد تا. خاطــرحاصل نماید 

قانون ( یا) قانون نوشته ( زیرا ).  ١٨(» نماید وحقوق اورا ازتجاوز دیگران حمایه کند
همه اطاعت از قانون رایک فریضه « از دیر زمان مورد ستایش قرار گر فته و ) مدون

 .» ی می شمارند ومی کوشندکه آن را حاکم بررفتار انسان سازنداخالقی واجتماع
ازهمین جاست که سقراط برای جلوگیری ازنقض قانون تن به نیستی دادوجام زهر 

به شیوه ای رفتارکن که قاعده کارتوبتواند بقای  «  راسرکشید، کانت توصیه میکرد که 
مظهر اقتدار خویش می شمرد  «وناپلیون  قانون مدنی را»  قانون گذاری جهانی باشد

 ). ١٩. ( و بکار خود مباهات می کرد» وتادم واپسین نگران اجرای آن بود 
 
 
 

 :هدف قانون
به اساس تعریفاتی که علمای قانون بعمل آورده اند، قانون درمجموع دارای دوهدف می 

درنظرداشت لهذا اگر قانون رابا. یکی حمایه منافع افرادو دیگر تضمین منافع عامه : باشد
 .اهداف آن مورد مطالعه وبررسی قرار دهیم تعریف ذیل از قانون بدست می آید
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مجموعه قواعد الزامی است که روابط اشخاص  رادر اجتماع بصورت « قانون عبارت  از
و قاعده قانونی . عادالنه تنظیم ، آزادی هاراتضمین ومنافع عامه راتحقق می بخشد 

بصیغه ء عام خطابی است به اشخاص  راجع به . یابد  درمجموع خوداز آن تشکیل می
امااگر خطاب به شخص معین یاواقعه ء معین باشد ، امر گفته . انجام یاامتناع از کاری 

درصورتیکه خطاب بیک شخص معین به اوصاف آن باشد نه بذات وی،  . میشودنه قانون
 ) ٢٠(  -» ور قاعده قانونی گفته میشودنه امر مثالً بیان وظائف رئیس جمه

همچنان ،دانشمندان حقوق وبخصوص علمای قانون گفته اندکه درمقابل مخالفت از 
. قانون وجودقاعده الزامی یامؤیده قانون که متضمن ضمانت اجرای آن باشدشرط است 

 .زیراموضوع قانون اعمالی رادربرمی گیردکه به فعالیت دیگران تماس دارد
درمرحله اول هر قانونی که درجامعه :  نظر متفق اندکه محققین  وعلمای قانون به این 

جنبه دینی وقداست برخودار بوده است که اطاعت از آن نه تنهاموجب (حکم فرمابود از
 .صالح ورستنگاری دردنیابلکه مستوجب ثواب آخرت نیزتلقی میگردید
ن که بطورمثال  اکنو» وقتی که قانون وضعی بوجودآمد قداست شریعت سماوی رانداشت

 ).  ٢١.(مردم از جرایم مربوط به قتل ، زنا وسرقه تنفردارند، تاثیرحرمت دینی آن است 
 :قانون از نظر دبستان ها
)    Eco Le Classique(علمای قانون در ارتباط معرفی قانون ازمکتب کالسیک

 .یادآوری نموده اند)Eco le Historique(ومکتب تاریخی 
 

 :مکتب کالسیک
مکتب کالسیک به این عقیده اند که قانون تنهامنبع حقوق بوده وقانون جامع طرفداران  

 :وچنین استدالل میکردند. همه ای راه حلها می باشد 
قانون دارای صراحت وروشنی خاصی است اکه هرکس بامطالعه ی مواردآن «   -اوالً 

آنکه سایرمنابع میتواندبه وظیفه وتکلیف وحقوق وامتیازات خود در جامعه پی ببرد، حال 
                                                      

تالیف دوکتور سلیمان استادحقوق ) المدخل للعلوم القانونیه ( به استناد  کتاب ) 20(اساسات  حقوق اسالم ، ص   - ٢٠
 .م  1957مدنی در پوهنتون قاهره ، طبع 

 ).20(اساسات حقوق اسالم، ص   - ٢١
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ومثالً عرف وعادت چون دارای این روشنی ووضوع نیستند به هیچ وجه قادر به حل 
 .مسایل مردم نبوده ، آگاهی ازمفاد آن بیشتر برای  همه مقدورنیست 

قانون به وسیله عده ای از روشنفکران ومصلحین جامعه وضع گردیده وبدینجهت   -ثانیاً
ار است و چنین اصول است که میتواند ضامن سعادت ازکمال منطق وغایت عقل برخورد

ونیکبختی مردم در یک جامعه باشد نه عرف وعادت که مخلوق طرز فکر ونحوه ای عمل 
 ). ٢٢( » مردم عادی جامعه است 

آنچه برای تنظیم روابط مردم «: ازجمله  طرفداران  این مکتب ناپلیون است که گفت
پیش ) کود ناپلیون (در قانونی که من نوشته ام  جامعه درهرنقطه ای دنیاضروری است ،

» بینی شده ودیگر مطلبی باقی نمانده که دیگران بخواهند باین مجموعه اضافه کنند
من است  که نام مراجاودان ) کود(افتخار من در « : ودرجــای دیگر گفته است

مشکالت  کود ناپلیون به تنهایی قادر به حل« زیرا اوعقیده داردکه » خواهد ساخت
 .»ومسایل ناشی ازروابط مردم درهر جامعه ودرهر عصر وزمانی خواهدبود

حقوق دان قدیم روم نیز ازجمله طرفداران مکتب کالسیک ) Justinien(ژوستی نین 
ژوستی نین . بشمارمی آیدکه قانون رانسبت به رسم ، عرف و عادات برتر میدا نست 

ه جامعیت قانون خودمعتقدبـــودکه تفسیر واضح قانون بود، بقدری ب« مانندناپلیون 
 ). ٢٣( » قانون خود رامنع کــرده بود

 
 

 :مکتب تاریخی 
این مکتب در قرن نزدهم بمیان آمد وموجب ایجاد تعادل در نظریات افراطی کتب 

 .کالسیک گردید
حقوق دان آلمانی )   Savigny(طرفداران این مکتب که در راس شان ساوینی 
 :قرارداشت بارتباط قانون عقیده ذیل را ارائه کرده اند
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حقوق هر ملتی قبل از هر چیز از نیازهاو آرمانهای مردم آن سرمرزمین سرچشمه می «
، بنابراین قانون ) مبتکر (راایفاء میکند ، ونه )  مترجم ( گیردومقنن درین میان تنها رول 

بلکه احتیاجات وآرزوهای افرادجامعه ،منبع حقوق است و فی نفسه منبع حقوق نیست 
بدین لحاظ تنها قانون نیست که متضمن راه حل هابرای تنظیم روابط مردم وبراوردن آمال 
آنان است ؛ بلکه  مقدم برآن، عرف وعادت جامعه چون به نحو مستقیم وبدون واسطه 

بع حقوق دریک جامعه محسوب بیان کننده خواستها ونیاز های مردم است ، به عنوان من
قانون باید وسیله ای باشد برای تحقق هدف عالی عدالت ودادگستری درجامعه ، .تمیشود

چراکه قانون، هدف نیست بلکه وسیله ای است برای تحقق آرمان بزرگتری که 
 ).  ٢٤( » هماناعدالت وانصاف است 

ب می باشد می که ازجمله طرفــداران این مکت)  Leon Duguit( لیون دوگـی 
مبنای حقوق وجدان . قانون وعرف هیچکدام  قاعده حقوقی بوجود نمی آورد « : گویدکه

باید قاعده ای  از لوازم تعاون اجتماعی باشد . همه مردم یادسته بزرگی از آنها است
قانون وعرف نماینده ومظهر این . وتضمین آن عادالنه بنظرآید تاقاعده حقوقی ایجادشود

پس هر گاه قانون باوجدان حقوقی .ی است وبخودی خود ارزشی ندارداحساس عموم
قانون متروک از نظر . مردم چنان مخالف باشدکه اجراء شودبی تردید ارزش حقوقی ندارد

 ). ٢٥( » مخالفت بابنیادهای حقوقی اعتبار ندارد
 :مآخذ، منابع ومنقول عنه 

 .ع 1967-ق  1378طبع دارالنهضة العربیه ، . مبادی تاریخ القانون.ابوطالب ، دکتورابوالحسن .1
انتشارات پوهنتون کابل ، مطبعه وزارت .  اساسات حقوق اسالم. دریز، پوهاند غالم محی الدین.  2

 .1352تحصیالت عالی ومسلکی  
انتشارات مؤسسه عالی حسابداری ، چاپ : تهرا ن . کلیات حقوق. علومی،دکتر رضا ء. 3

 . 1348میهن،
انتشارات مؤسسه عالی حسابداری ، چاپ میهن ، : تهرا ن. کلیات حقوق. ن، دکتر ناصرکاتوزیا . 4
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  توضیح مفاهیم قانون مدنی توضیح مفاهیم قانون مدنی 
 درزمینه عقود کار

-1-  
 مقاوله، استصناع و تعهدات مرافق عامه

 قسمت اول
 مقاوله

 احکام عمومی -مبحث اول 
 1481مادۀ 

مقاوله، عقديست که به موجب آن يکی از طرفين ساختن چيزی يـا اجـرای عملـی را    
 .نمايد بصورت مؤقت يا غيرمؤقت برای طرف ديگر بمقابل اجرت تعهد

 :توضيح
نجاري ساختن ميز و چوكي تعليمي مورد ضرورت يـك مكتـب را همـراي    -:1 :مثالً

رياست معارف شهر طي قرار داد و مقاوله نامه بمقابل اجرت هر ميـز و چـوكي مبلـغ    
 .پنجصد افغاني بمدت يك سال تعهد مي نمايد

ابـل اجـرت   يكعده كار گران اجراي عمل استخراج ذغال سنگ يك معدن را بمق -:2
فيماه مبلغ شش هزار افغاني ذريعه مقاوله نامه طور غير موقت همـراي وزارت معـادن و   
صنايع قرار داد و تعهد مي نمايند اين مقاوله نامه را عقد كار گویندو مكلفيت طـرفين را  

 .واضح مي سازد
 1482مادۀ 

 .مقاوله کار و ساختن اشيای مخالف قانون و نظام عام اعتبار ندارد
 :توضيح

مقاوله كار و ساختن بت ها و مجسمه هاي عريان اشخاص دريـك مملكـت   : طور مثال
 .اسالمي مخالف شرع و قانون و نظام عامه مسلمين بوده جواز و اعتبار ندارد

 1483مادۀ 
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متعهد می تواند تنها اجرای عمل را تعهد نمايد و مواديکه در اجراي عمل به  )1(
ده بعمل می آيد، بدوش صاحب کار گذاشته کار برده ميشود يا از آن استفا

 .ميشود
 :توضيح
يكنفر معمار و بناء، كار اجراي خشت كاري و پلستر يك تعمير را بـا   : طور مثال      

صاحب كار في روز اجرت مبلغ يكهزار افغاني مقاوله و تعهد مي نمايد كه تنها اجـراي  
از قبيل خشت پخته، ريـگ ،  عمل و صرف قوه بشري بدوش او بوده و مواد خام تعمير 

 .سمنت و کارگریکه مواد را آماده كار بسازد بدوش صاحب كار ميباشد
 .تعهد اجرای عمل و تهيه مواد هر دو از طرف متعهد جواز دارد )2(
 :توضيح
معماری اعمار يك تعمير را با صاحب كار طورکارتمام دربدل یک مبلغ معین : مثالً      

ه اجراي عمل ، تهيه مواد خام و استخدام كارگران بـدوش  مقاوله وتعهد مینماید طوریک
چنين عقد كار جواز دارد، البته در پايان كار بعد ازاخذ اجرت تعمير را طبـق  . بناء باشد

 .مقاوله وموافق به نقشه براي صاحب كار تسليم مي نمايد
 وجايب مقاوله کننده –مبحث دوم 

 1484مادۀ 
ه تمام يا بعضی مواد کار تعهد نمايد از کيفيت آن مسوول هرگاه مقاوله کننده به تهي      

 .بوده و در برابر صاحب کار از آن ضامن می باشد
 :توضيح
معمار تهيه سمنت ، خشت پخته ، ريگ ، جغل و سيخ موردضرورت تعمير را  : مثالً      

عمير بكار ببرد تعهد نموده باشد مطابق مقاوله نامه بايد مواد با كيفيت را تهيه و در اعمار ت
 .و در غير آن مسؤل و ضامن شناخته ميشود

 1485مادۀ 
هرگاه مواد از جانب صاحب کار تهيه گردد متعهد به دقت در اسـتعمال   )1(

مواد و بکار بردن اصول فنی درآن مکلف می باشد همچنان حساب دهـی  
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مواد مصرف شده و رد مواد باقی مانده به صاحب کـارمکلف شـناخته   
 .ميشود

 :توضيح
معماري اجراي عمل اعمار يك تعمير را كه كارگر نيز از جانـب وي و  : طور مثال     

مواد خام كار تعمير از قبيل خشت پخته، سمنت، ريگ ، سيخ و چـوب هـاي قالـب    
كانكريت ريزي تعمير پخته از جانب صاحب كار باشد در اينصورت مقاوله و تعهد كننده 

كار اصول فني را مراعات نمـوده تعمیـر را    مكلف است بدقت الزم در استعمال مواد
مطابق نقشه بسر رسانيده و مواد باقي مانده را با حساب دهي مواد مصرف شـده بـراي   

 .صاحب كار بسپارد ، در غير آن مسؤل و جوابده ميباشد
درصورتيکه بعضی از مواد نسبت اهمال يانقص درکفايت فنی متعهد غيرقابل  )2(

 .يمت آن به صاحب کارمکلف می گردداستفاده شود، متعهد به رد ق
) متعهـد (در نلدواني تشناب ها و نصب وسایل ضروری آن از طرف بناء: طور مثال      

اهمال صورت گیرد ودرکار اعمار نقص فني موجود بوده و تشناب ها غير قابل اسـتفاده  
ه رفع هرگا. باشد در اين صورت مقاوله كننده و متعهد به رفع نواقص آن مكلف ميباشد 

 .نواقص فني بعمل آمده نتواند مقاوله كننده برد قيمت مواد مذكور مكلف ميگردد
 1486مادۀ 
متعهد مکلف است افزار اضافی را که اجرای عمل ايجاب نمايد به مصرف خود تهيه       

 .کند، مگراينکه عرف حرفوی يا موافقه طرفين مخالف آن باشد
 :توضيح
افزار اضافي از قبيل چوبگز، گلماله چوبي و يا آهني  و غيره اسباب معمـاری بـه          

اجراي عمل معماري ضروري است، تهيه آن بدوش معمار ميباشد، مگر اينكه معمار چنين 
افزار اضافي نداشته و در مقاوله نامه طبق عرف وعادت اهل حرفه موافقه شده باشد كـه  

معماری و اعمار تعمير بدوش صاحب كار باشد، در آنصورت  تمام ضروريات اجراي عمل
 .صاحب كار افزار اعمار تعمير را تهيه و بدسترس معمار قرار دهد

 1487مادۀ 
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تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد و تنقيص آن از جانب صاحب کاربعـداز         
 .احت داشته باشدعقدمقاوله جوازندارد، مگر اينکه قانون ياموافقه به خالف آن صر

 :توضيح
معمار تا انتهاي اجراي عمل كار اعمار تعمير را از قرار فـي روز مبلـغ   : طورمثال       

يكهزار افغاني با همراه صاحب كار مقاوله و تعهد نموده باشد، اين مقاوله نامه قابل رعايت 
از جانب مقابل بوده هيچ يكي از طرفين عقد كار نمي توانند تزئيد و يا تنقيص  اجرت را 

مطالبه نمايند، مگر اينكه در قانون كار و يا مقاوله نامه موافقه آمده باشد كه در مقابل كار 
خوب مقاوله كننده قابل پاداش و تزئيد اجرت ميباشد، و در مقابل انجـام عمـل بـدون    

از  كيفيت و خراب مقاوله كننده اليق سرزنش و تنقيص اجرت ميباشـد، در اينصـورت   
 .رفين و يا محكمه  در مورد تزئيد و تنقيص اجرت تصميم اتخاذ شده مي تواندطجانب 
 1488مادۀ 

هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص يا مخالف عقد عمل را انجام ميدهـد،          
صاحب کارمی تواند به او اخطار دهد که در ظرف مدت معین از طرزالعمل خود منصرف 

د را فسخ يا اتمام کار را به مصرف متعهد اول به شخص نگردد صاحب کار می تواند عق
 .ديگری بسپارد

 :توضيح
يك موسسه سركسازي ،قيرزي و تسطيح ده كيلو متر سـرك بـين   : طور مثال        

داراالمان الي ريشخور را همراه وزارت فوايد عامه مقاوله و قرار داد كند و مواد كار از 
كار ظاهر شود كه متعهد بصورت ناقص و مخـالف   طرف مقاوله كننده باشد و در جريان

عقد قرار داد عمل را انجام و مواد بدون كيفيت را استعمال مي نمايد، باوصف اخطـار  
وزارت فوايد عامه باز هم متعهد از طرز العمل خود منصرف نگردد، صاحب كار مي تواند 

 . سپاردعقد را فسخ و يا اتمام كار را بمصرف متعهد اول به شخص ديگري ب
 

 1489مادۀ 
متعهد نمی تواند قبل از اتمام کار و تسليم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده را         

مطالبه نمايد اما صاحب کارمی تواند قسمتی از اجرت را طوری پيشکی تاديه، ياچنـان  
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 موافقه نمايد که اجرت را متناسب بانجام کار می پردازد، بشرطيکه به اتمام کار بـاقی 
 .مانده مجبور ساخته شود، در غيرآن صاحب کار به مصرف متعهد آنرا تکميل مينمايد

 :توضيح
هرگاه در مقاوله نامه و قرار داد بين مقاوله كننده و صاحب كار موافقه شده : زيرا        

باشد كه اجرت بعداز آنجام و اتمام كار و تسليمي آن به صاحب كـار قابـل پرداخـت    
اينصورت مقاوله كننده مخالف آن اجرت را مطالبه كرده نمتيواند، اما صاحب ميباشد، در 

كار مي تواند غرض سرعت كار و پيشبرد آن قسمتي اجرت را طور پيشكي بشرط اتمـام  
كار باقي مانده بپردازد، درصورتی که  بعداز پرداخت قسمتي از اجرت، مقاوله كننده كار 

ر مي تواند كار باقي مانده را بمصرف متعهد تكميل باقي مانده را تكميل نكند، صاحب كا
 .و بعداز برآورد و محاسبه پول اجرت باقي مانده مقاوله كننده را بپردازد

 1490مادۀ 
انجنيرساختمانی ومقاوله کننده بطوری متضامن تا مدت ده سال مسوول انهـدام،          

شکست و نشست کلی يا جزئی عمارات ساخته شده يا ملحقات ثابته ديگری که اعمار 
نموده اند ميباشند گرچه انهدام، شکست و نشست ناشی از عيب در خود زمين باشد يا 

مگر اينکه اصالً عاقد آن بقـای  . جازه داده باشدصاحب کار به ساختن عمارت معيوب ا
 .عمارت را کمتر از مدت ده سال اراده داشته باشند

 :توضيح
چون انجير ساختماني و مقاوله كننده در مقابل اعمار يك اپارتمان چهار : طورمثال        

در  منزله پخته هركدام اجرت مناسب را از صاحب كار اخذ ميدارند، در چنين حالت بايد
ت ماعمار آن دقت كامل نمایند تا اپارتمان مذكور حد اقل مدت ده سال ثابت بوده و مقاو

داشته باشد هرگاه اپارتمان كمتر از مدت ده سال به انهدام ،شكست و نشست طور كلي 
و يا جزئي مواجه گرددودرخود اپارتمان يا ملحقات آن نقـص پدیدارگردد،درینصـورت   

ه كننده بطورمتضامن مسؤول بوده  و مكلف به جبران خسـاره  انجنير ساختماني و مقاول
 .وارده ميباشند

مگر اينكه صاحب كار و عاقد آن اراده اعمار يك تعمير سر پناه را طور مؤقـت بـرای   
مدت كمتر از ده سال داشته باشند در اينصورت انجينر و مقاوله كننده مسؤل نمي باشند 
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نين اعمار تعمير كم مقاومت و بدون كيفيـت در  ولي وجداناً مسؤل هستند كه چرا به چ
 .زمين معيوب نمناك با صاحب كار همنوا و باعث ضرر و خساره شده اند

 1491مادۀ 
عيوبيکه پختگی، مقاومت و سالمت بنأ را تهديد نمايد تابع ضمان منـدرج   )1(

 .اين قانون می باشد) 1490(مادۀ 
 :توضيح
ه سال مقاومت و سالمت بناء را تهديد نمايد هرگاه عيوب متذكره فوق تا مدت د        

 .مسؤل آن انجينر و مقاوله كننده بوده مكلف بجبران خساره وارده ميباشند
اين قانون از تاريخ تسليم دادن کـار  ) 1490(مدت ده سال مندرج مادۀ  )2(

 .آغازميگردد
 :زيرا

ريخ تسليم دادن پختكي مواد و عيوب ساختماني و مقاومت و سالمت بناء طبعاً از تا      
 .عمارت و بهره برداري آن ظاهر ، احساس و آغاز ميشود

حق رجوع ) متعهد باطنی(حکم اين ماده در مورد متعهديکه بر متعهد ثانی  )3(
 .دارد، تطبيق نمی گردد

 :زيرا
اصالً صاحب كار اعمار اپارتمان مورد نظر را همراه مقاوله كننده و متعهد خويش         

ن در حاليكه اپارتمان مذكور بعداز تاريخ تسليمي و بهره برداري ال اقل بمقابل اجرت معي
مدت ده سال مقاومت را داشته باشد قرار داد و مقاوله كرده است، بنـاًء متعهـد اول   
مسؤل آن شناخته شده صاحب كار مي تواند عليه متعهد اول مطالبه جبران خساره نمايد، 

رجوع خساره را دارد اما حكم اين مـاده بـاالي   گرچه متعهد اول باالي متعهد ثاني حق 
 .متعهد ثاني قابل تطبيق نمي باشد

 1492مادۀ 
مهندس طرح پالن ونقشه ،که براجرای کارنظارت نداشته باشد، تنها از عيب پالن و       

 .نقشه مسوول ميباشد
 :توضيح
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خته ميشود صحيح هرگاه طرح پالن و نقشه در زمينيكه اپارتمان پنج منزله پخته سا       
باشد، اما نظارت و تطبيق كننده نقشه و پالن آنرا بطور درست اجراء و تطبيـق كـرده   
نتوانند و باالثر اپارتمان مذكور داراي نواقص و عيوب اعمار گردد، در اينصورت مهندس 
طرح و پالن و نقشه مسؤل آن نبوده و بلكه مسؤل آن مقاوله كننده و معمار تطبيق پالن 

 . نظارت كننده ميباشند نقشه و
 1493مادۀ 

هر شرطيکه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانی و مقاوله کننده گـردد، باطـل           
 .است

 :توضيح
 : طور مثال        
مهندس در حين طرح پالن و نقشه شرط گذارد و براي صاحب كار بگويـد   :الف        

كه در زمين مورد نظر شما طرح پالن نموده نقشه ايرا براي اعمار اپارتمان پـنج منزلـه   
پخته كاري در مقابل اجرت معين ترتيب و تسليم ميدارم و در آينده از عدم مقاومـت و  

 .شكست و نشست آن مسؤول نيستم
انجينر ساختماني با صاحب كار شرط نمايد كه نقشه و پالن مهنـدس را در   :ب         

اعمار اپارتمان مذكور در بدل اجرت معين تطبيق مي نمايم اما در آينـده مسـؤل عـدم    
مقاومت و غيره آن نمي باشم و همچنان مقاوله كننده اعمار تعمير مورد نظـر مـذكور   

مقابل اجرت معيين در مدت يك سـال  باصاحب كار شرط گذارد كه من براي شما در 
اپارتمان پنج منزله پخته تكميل و مي سپارم ولي ضامن عدم مقاومت و شكست و غيره آن 

 .نمي باشم
چنين شرط در عقد كار و اعمار يك اپارتمان پنج منزله پخته شرط غير مناسب بوده بمفاد 

صاحب كار ميباشد بنـاًء  بوده و بضرر طرف مقابل يعني  کننده مهندس و انجينر و مقاوله
همچو شرايط غير مناسب مانع ضمان مهندس انجينر و مقاوله كننده شده نميتواند و بلكه 

 .شرط باطل و مدار اعتبار نمي باشد
 1494مادۀ 
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اين قانون بعد از ) 1492-1491-1490(دعوی ضمان در احوאل مندرج مواد        
شکست و نشست يا کشف عيب ساقط انقضای مدت يکسال از تاريخ حدوث انهدام، 

 .ميگردد
 :توضيح
قانون براي صاحب كار حق دعوي ضمان را در احوאل مندرج مواد متـذكره داده         

است اما اين حق دعوي محدود بوده بايد در مدت يك سال از تاريخ حـدوث انهـدام،   
گردد  شكست و نشست و كشف، عيب اپارتمان مذكور در محكمه مربوط احاله و اقامه

 .، در غير آن دعوي بمرور زمان قانوناً ساقط گرديده قابل سمع نمي باشد
 وجایب صاحب کار -مبحث سوم 

 1495مادۀ 
هرگاه جبران خساره ناشی از انهدام، شکست و نشست کلی يا جزئی عمارت از        

نير صاحب عمارت نمی تواند آنرا از انج. طرف شرکت بيمه ساختمانی پرداخته شده باشد
 .ساختمانی مقاوله کننده و يا مهندس مطالبه نمايند

 :زيرا
 .اخذ دو جبران خساره را در يك موضوع نداردحق صاحب كار قانوناً 

 1496مادۀ 
صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کار آنرامطابق عرف جاری تسـليم شـود          

در . اخطار رسمی بدهد درغيرآن متعهد می تواند به تسليمی آن درخالل مدت معین به او
 .صورت انقضای مدت مذکور اگر صاحب کار آنرا تسليم نشود، تسليم شده تلقی ميشود

 :توضيح
در صورت فوق و جيبه مقاوله كننده بانجام رسيده باالي صاحب كار و اجب است كـه  
عمارت مذكور را تسليم گرديده و اجرت معينه را بپردازد و در غير آن مسؤليت آينـده  

 .ت بدوش صاحب كار ميباشدعمار
 1497مادۀ 

مگـر  . صاحب کارمکلف است اجرتی را که شرط گذاشته هنگام تسليمی بپردازد       
 .اينکه عرف يا موافقه به خالف آن حکم نموده باشد
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 :توضيح
مثالً صاحب كار اعمار يك باب تعمير دو منزله پخته را باساس نقشـه مرتبـه در          

حاليكه مواد خام و غيره و اجراي عمل بدوش مقاوله كننده باشد طور كار تمام قرار داد و 
شرط گذاشته باشد اجرت را بروي برآورد یكه از طرف اهل خبره صورت می گیرد، می 

كار مكلف است در هنگام تسليمي تعمير اجرت را مطـابق   پردازد، در اينصورت صاحب
مگر اينكه عرف يا موافقه چنين باشد كـه  .بر آورد اهل خبره براي مقاوله كننده بپردازد

اجرت را در سه مرحله كار براي مقاوله كننده مي پردازد چنين عرف و موافقـه قابـل   
 .يدرعايت بوده، صاحب كار طبقاً در تاديه اجرت عمل مي نما

 1498مادۀ 
هرگاه دراثنای اجراء کار تجاوز از حدود موافقه ديده شود متعهد مکلف است مقدار )1(

تکاليف زايد را به اطالع صاحب کار برساند در غير آن حق مطالبه او در مصارف متجاوز 
 .از قيمت موافقه شده ساقط ميگردد

 :توضيح
كه انجام كار و تهيه مـواد خـام از    هرگاه در اعمار اپارتمان پنج منزله : طور مثال     

ملـي  ) 16(جانب مقاوله كننده بوده و موافقه شده باشد كه در استعمال سيخ ها بايد از 
زياد كار گرفته نشود ولي نظر بمشوره انجينر و نظارت و تطبيق كننده نقشه در سـتون  

ر اينصورت ملي تجويز و كار گرفته شود، د) 18(هاي اطرافي اپارتمان مذكور سيخ هاي 
 .در اثناي اجراء كار تجاوز از حدود موافقه شده بعمل مي آيد

ملي سيخ مـي  ) 18(ملي به ) 16(بناًء متعهد مكلف است مقدار تكاليف زايده را كه از 
به اطالع صاحب کار برساند و موافقه ویرا حاصل نماید ، در غیر آن حق مطالبـه   .باشد

 .مصارف زایده را ندارد
تجاوز بزرگ، صاحب کار ميتواند عقد را با تاديۀ قيمت آنچـه  در صورت  )2(

 .متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نمايد
 :توضیح
در مقاوله نامه و قرار داد بین صاحب کار و متعهد چنین موافقه شده باشد که یک         

یکه تهیه منزله پخته در ساحه دو بسوه زمین دارای اطاق های محدود، در حال) 4(اپارتمان 
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مواد خام و اجرای عمل از جانب متعهد باشد بروی نقشه مرتبه اعمار گردد که اجرت آن 
با ساس برآورد اهل خبره پرداخته میشود، اما مقاوله کننده تهداب اپارتمان مذکور را در 

رای اتاق های بیشـتر  ساحه دونیم بسوه زمین تطبیق نماید طوریکه تهداب گذاری فعلی ب
ورت وخارج از مقاوله باشد، این تخطی بزرگ بضرر صاحب کـار بـوده   ضرواضافه از 

مصارف زیاد را ایجاب نماید، در این صورت صاحب کار با تادیه قیمت کار آنچه متعهد 
 .عمل نموده، عقد را فسخ نماید

 1499مادۀ 
هرگاه عقد به اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمی تواند زيادت اجرت  )1(

د گرچه در پالن کارمتعهد، تعديلی رخ داده باشد، مگر اينکه را مطالبه کن
 .تعديل از اثر تصميم صاحب کارصورت گرفته باشد

 :توضیح
اعمار یک اپارتمان پنج منزله که تماماً مواد خام و کار و عمل از جانـب   :طور مثال      

جـرت بیسـت   بروی نقشه مرتبه طور بالمقطع و کار تمام در بدل ا. مقاوله کننده باشد
در این صورت متعهد بدون . ملیون افغانی بین صاحب کار و مقاوله کننده عقد شده باشد

موافقه صاحب کار تعدیلی را در نقشه آن وارد و مطالبه زیادت اجرت را کرده نمیتواند، 
مگر اینکه تعدیل از اثر تصمیم صاحب کار صورت گرفته باشد، دریـن حالـت مطالبـه    

 .ز داردزیادت در اجرت جوا
. متعهد نمی تواند به موجب بلند رفتن نرخ و اجرت، زيادت اجرت را مطالبه نمايـد )2(

مگر درصورتيکه چنان حوادث استثنائی عمومی رخ دهد که هـنگام عقد پيشبينی شده 
نمی توانست و به اثرآن معياريکه سنجش مالی عقد مقاوله به آن استوار است، ديگر گون 

يتواند به زيادت اجرت يا فسخ عقد حکم نمايد، مگر اينکه شود، درين صورت محکمه م
 .طرفين طوری ديگری موافقه نموده باشند

 
 :توضیح
صاحب کار خالف مقاوله نامه و موافقه شده قبلی نسبت بلند رفـتن نـرخ و    :زیرا      

مگـر اینکـه در   .اجرت مزدورکار و غیره مکلف به پرداخت زیادت اجرت نمی باشـد 
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مملکتی که اپارتمان موضوع قرار داد و مقاوله کننده و صاحب کار در آن قرار دارنـد  
ی داخلی و یا باروی کار آمدن رژیم چنان حوادث عمومی و غیر مترقبه از قبیل جنگ ها

جدید اوضاع عمومی را دیگر گون نماید و درتمام عرصه های زندگی و کار ساختمانی و 
غیره تحویل غیر پیشبينی شده بمیان آید و ازین ناحیه مقاوله کننده و متعهد خساره منـد  

ـ   االی گردد، در این صورت محکمه می تواند زیادت اجرت را در صورت اتمام کـار ب
صاحب کار حکم نماید و یا فسخ عقد را در صورت عدم شروع کار صادر کند، هرگاه 
طرفین در حین عقد بالمقطع چنین موافقه نموده باشند بلند رفتن نرخ مواد و اجرت کـار  
نسبت حوادث غیر مترقبه در عقد مذکور تاثیر نداشته و مقاوله کننده با وصف حـوادث  

اشد که اعمار اپارتمان مورد نظر را طبق نقشه بانجام رسانیده غیر پیشبینی شده مکلف میب
تسلیم صاحب کار نماید ، در این صورت مقاوله کننده حق مطالبه زیادت اجرت را باالی 

 .صاحب کار ندارد
 1500مادۀ 

هرگاه اجرت تعيين نشده باشد، مصارف کار انجام شده توسط اهل خبره تعيين می        
 .گردد
 :توضیح

هرگاه شخصی اعمار تعمیر شخص دیگری رابروی نقشه مرتبه طور کار تمـام در         
حالیکه عمل تهیه مواد خام تعمیر از جانب مقاوله کننده باشد، مقاوله وقرار داد نمایـد و  
اجرت تعیین نشده باشد در این صورت مصارف کار آنجام شده تعمیر مـذکور بـروی   

بره تعیین میگردد از طرف صاحب کـار بـرای   سنجش کار و براوردی که توسط اهل خ
 . مقاوله کننده قابل پرداخت میباشد

 1501مادۀ 
هرگاه مهندس، نقشه يا اندازه گيری ها را باتمام رسانيده يا اداره تعميـر را بـه          

 .امرصاحب آن بمقابل اجرت معینه به عهده گيرد، مستحق اجرت مذکور شناخته ميشود
 :توضیح
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اجرت بمقابل عمل تهیه و ترتیب نقشه ،پالن کاری ، اندازه گیری ، اداره و  گرفتن      
تطبیق نقشه از طرف مهندس بموافقه صاحب کار امر مباح و جایز بوده ومهندس بعـداز  

 .انجام و اتمام کار، مستحق اجرت معینه شناخته میشود
 1502مادۀ 

هرگاه صاحب کار اجرت مهندس را تعيين نکرده باشد، مستحق اجرت مثل کـه          
 .گرفته تعيين ميگردد بر در مطابق عرف و مدتيکه کار او

 :زیرا
در همچو موارد اجرت مثل که مطابق عرف اهل کسبه کار است موزون بـوده و         

 .جواز دارد
 متعهد ثانی -مبحث چهارم 

 1503مادۀ 
يتواند درحاليکه طبيعت کار يا صراحت عقد مانع نگردد، شخص ديگری رابه متعهد م)1(

بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کـار،  . اجرای تمامی ياقسمتی از کار مکلف گرداند
 .ازکار متعهد ثانی مسوول ميباشد

 :توضیح
 احمد که  معماراست، کار اعمار و اتمام یک باب تعمیر نشیمن دو منزله :طور مثال      

محمود را که تنها اجرای عمل کار بذمه او بوده و مواد خام از جانب صاحب کار باشد به 
چون طبیعت کار اعمار و تکمیل یک باب تعمیر نشیمن . اجرت معینه مقاوله و تعهد کند

میباشد و این کار از عهده سایر بناء و معمار ماهر نیز بر آورده شده میتوانـد بناًءاحمـد   
عماردیگری راکه سردار نام دارد ،در قسمت پلستر تعمیر توظیف نمایـد  متعهد میتواند،م

،درین امر ممانعت قانونی وجود ندارد و یا اینکه در عقد مذکور بصراحت موافقه شـده  
نجام تمام کار و یا قسمتی آن توظیف نماید اولی میتواند متعهد ثانی را در ا باشد که متعهد

 .دیگر از جانب متعهد اول جواز دارددر این صورت نیز توظیف معمار 
بدین . بهر حال متعهد اول در برابر صاحب کار، از عمل و کار متعهد ثانی مسول میباشد

معنی هرگاه متعهد ثانی مطابق شرایط عقد کار، اعمار و کار تعمیر مذکور را بروی نقشه 
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ـ  واقص کـار و  آنجام نداده، باشد در اینصورت صاحب کار از متعهد اول مطالبه رفع ن
 .تکمیل کار را مطالبه کرده می تواند

 .متعهد ثانی در برابر متعهد اول مسوول شناخته ميشود )2(
 :زیرا

طوریکه متعهد اول در برابر صاحب کار در انجام عمل اعمار تعمیر مذکور مسـول        
 .است متعهد ثانی نیز در برابر متعهد اول مسول می باشد

 مبحث پنجم
 قرارداد انجـام 

 1504مادۀ 
عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده و تسليم آن مطابق توافق جانبين و احکام قـانون         

 میگرددمنقضی 
 :توضیح
یک موسسه سرکسازی کار جغله اندازی ،تسطیح ، قيرریزی و اسفالت  :طور مثال       

سرک را از کابل الی ولسوالی ده سبز به اجرت معین که عمل و مواد خـام آن بـدوش   
مقاوله کننده باشد طور بالمقطع و کار تمام با وزارت فواید عامه در مدت یک سال قرار 

ابق توافق نامه در مـدت يكسـال   داد نمايد، موسسه سرکسازی کار سرك مذكوررا مط
بانجام رسانیده تسلیم نماید مطابق توافق و احکام قانون ، مقاوله موردبحث به دلیل انجام 

 .کار منقضی میگردد
 1505مادۀ 

صاحب کار ميتواند هر وقتی خواسته باشد، عقد را خاتمه داده اجراء کار را متوقف        
سازد، مشروط براينکه مصارف متعهد، اجرت کار انجام شده و مفادی را کـه بانجـام   

محکمه درصورت ايجاب شرايط می تواند تعـويض را  . کارميسر ميگرديد، جبران نمايد
 .تخفيف دهد

 :توضیح
صاحب کار یک اپارتمان پخته پنج منزله را که عمل و مواد خـام آن بذمـه    :مثالً       

متعهد باشد به اجرت طور بالمقطع قرار داد و مقاوله نماید، متعهد مطابق پالن کار و نقشه 
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مرتبه کار را شروع و تا منزل دوم اپارتمان مذکور را برسـاند، در ایـن اثنـا بـروی     
صاحب کار می تواند عقد را خاتمه داده و اجرای  -شدملحوظاتیکه صاحب کار داشته با

کار را متوقف سازد، در اینصورت مکلف است مصارف متعهد و اجرت کار انجام را بـا  
مفادیکه در اخیر کار برای مقاوله کننده بدست می آید برای متعهد مذکور جبران و تادیه 

 .نماید
. و طرف تائید محکمه قرار گیرد هرگاه سبب توقف کار از طرف صاحب کار بوده       

درآنصورت محکمه می تواند تعویض را که از طرف اهل خبره و بر آورد تعیـین نمـوده   
 .نماید است حکم به تخفیف آن

 1506مادۀ 
 .هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد، عقد مقاوله منقضی ميگردد        
 :توضیح
ه زمین را غرض اعمار یک باب تعمیر نشیمن صاحب کار موازی ده بسو :طور مثال       

خود طور پخته بروی نقشه مرتبه در حالیکه تمام اجرای عمل و تهیه مواد خام از طـرف  
مقاوله کننده و متعهد باشد طور بالمقطع به اجرت معیین بمدت یک سال بـرای مقاولـه   

ده بسوه زمین از کننده بدهد و پیش از اینکه کار را شروع نماید تثبیت گردد که موازی 
صاحب کار نبوده و بلکه زمین مذکور از جمله موازی بیست جریب زمین مزروعی آبـی  

نجام کار تعمیر موردبحث از طـرف مقاولـه   حج و اوقاف میباشد، در اینصورت ا وقفی
کننده به ملکیت غیر یعنی زمین وقفی حج و اوقاف ،غیر مجاز بوده شرعاً مستحیل است 

انجام کار تعهد شده خود بخود منقضی میگردد و کدام اثر قانونی بر آن بناًء عقد مقاوله 
 .مرتب نمیگردد

 1507مادۀ 
هرگاه شی بنابراسباب غيرمترقبه قبل از تسليم آن به صاحب کار از بين رود، متعهد )1(

مگر اينکه به صاحب کار راجع به تسليم . نمی تواند اجرت کار ومصارف را مطالبه نمايد
 .خساره از بين رفتن مواد، برتهيه کننده است. اطالع کتبی داده شده باشد شدن آن قبالً

 :توضیح
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صاحب کار، اعمار یک باب تعمیر خامه چوپ پوش یک منزله را در حالیکه عمل  -:مثالً
و تهیه مواد خام بدوش متعهد باشد همراه احمد معمار طور بالمقطع و کار تمام به اجرت 

ز انجام و اکمال تعمیر و قبل از تسلیم آن به صاحب کـار، در  معین مقاوله نماید و بعدا
شب هنگام سیل مدهشی در محل مذکور آمده برخی خانه ها را بشـمول همـین خانـه    
موضوع عقد مقاوله را سیل ببرد و از بین برود، چون سبب از بین رفتن آن سیل و اسباب 

کار و مصارف را از صـاحب  مجبره غیر مترقبه بوده است لهذا متعهد نمی تواند اجرت 
مگر اینکه مقاوله کننده بعداز انجام کار چندین مرتبه به تسـلیمی آن و  .کار مطالبه نماید

تادیه اجرت باالمقطع به صاحب کار مراجعه و حتی ذریعه نامه و یا مکتوب رسـمی بـه   
صاحب کار اطالع داده باشد ولی صاحب کار آنرا تسلیم نگیرددر اینصورت صاحب کار 

قصر شناخته شده مکلف به تادیه اجرت کار و مصارف آن برای مقاوله کننده و متعهـد  م
 . می باشد

اگر از بين رفتن يا نقصان شی به اثرخطای صاحب کار يا به اثرعيب موادی باشد که )2(
صاحب کارآنرا تهيه نموده، متعهد مستحق اجوره وعندااليجاب مستحق تعـويض مـی   

 .گردد
 :طور مثال

صاحب کار با معمار، اجرای کار اعمار یکباب خانه نشیمن چوپ پوش یک منزله را       
در حالیکه تهیه مواد خام آن از جانب صاحب کار باشد در محل نشیب تپه خاکی غیـر  
مطمئین به اجرت معین قرارداد نماید و خانه مذکور بعداز انجام و اعمـار آن خـراب و   

شکست نموده نقصانی گردد در اینصورت مقصر صـاحب  منهدم شده از بین برود و یا 
کار بوده مکلف به تادیه اجرت برای مقاوله کننده و متعهد می باشد و هرگاه تهیه مـواد  

ویض مواد خام آن در اینصورت مقاوله کننده مستحق تعخام از جانب مقاوله کننده باشد 
 .ش بپردازدبر عالوه اجرت معینه آن نیز میباشد که صاحب کار آنرابرای

 1508مادۀ 
هرگاه اعتماد شخصی متعهد در عقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد         

مگراينکه در ورثه متعهـد  . در غـير آن عقد بحال خود باقی ميماند. منقضی می گردد
 .راجع به حسن اجراء کار تضمينات کافی موجود نباشد
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 :تشریح
شخص مشهور و معمار الیق ونزدصاحب کـار دارای اعتمـاد    هرگاه مقاوله کننده       

بوده باشد و باالثر در بین طرفین عقد اجرای کار اعمار تعمیر در مقابل اجـرت معـین   
موافقه و مقاوله گردد و بعداز مقاوله مذکور متعهد وفات نماید، عقد به مـرگ متعهـد   

 . خاتمه یافته ، منقضی و فسخ میگردد
اعتماد و اعتبار شخص متعهد صنعت مقاوله کننده بوده به ارث برده نمیشود و ورثه  :زیرا

مگر اینکه در مقاوله مذکور موضوع اعتماد . اکمال اجرای کار را تقاضاء کرده نمیتواند
شخص متعهد مذکور مورد نظر نباشد و عقد اجرای کار اعمار تعمیر طور عادی در بـین  

نعقاد یابد چنین عقد بمرگ متعهد منقضی نگردیـده بحاـل   صاحب کار و مقاوله کننده ا
خود باقی می ماند و ورثه بشرط دادن تضمین کافی راجع به حسن اجراء کار می تواننـد  
کار اعمار تعمیر صاحب کار را مطابق موافقه قبلی و باساس نقشه مرتبه بانجام رسـانیده  

معینه موافقـه شـده قبلـی    عداز اکمال و تسلیم آن برای صاحب کار مستحق اجرت بو
 .گردیده آنرا مطالبه نمایند

 1509مادۀ 
صاحب کار بتأديه قيمت کار انجام . هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضی گردد)1(

ايـن  . شده و مصارفيکه برای اجرای قسمت ناتکميل صورت گرفته، مکلف می گـردد 
ب کار عايد ميشود، در مکلفيت به اندازه نفع است که از کار و مصارف مذکور به صاح

 .برابر آن صاحب کار ميتواند مواد تهيه شده را بمقابل تعويض عادالنه مطالبه نمايد
 :توضیح
فیمابین صاحب کار و مقاوله کننده ایکه مورد اعتماد او باشد، در زمینه  : طورمثال        

که تمام اجـرای  اجرای اعمار یک تعمیر دو منزله پخته کاری بمقابل اجرت معینه در حالی
کار و تهیه مواد خام ازطرف مقاوله کننده باشد عقد کار منعقد گردیده و کار اعمار تعمیر 
تا منزل دوم پیش رفته باشد، مقاوله کننده قبل از تکمیل آن وفات نماید و عقد منقضی و 

ویض قیمت مواد به تادیه قیمت کار انجام شده و تعفسخ گردد، در اینصورت صاحب کار 
 .م باقیمانده که برای تکمیل کار باقی مانده مورد استفاده قرار میگردد مکف میگرددخا
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حکم فقرۀ فوق اين ماده در مورد متعهد يکه به اجرای کار اقدام کرده مگـر بنـابر   )2(
 .اسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجز گرديده نيز تطبيق ميشود

 :طور مثال
مقاوله کننده را بعداز شروع  و اقدام کار مورد نظر، مخالفین دولت کـه در تغیـر         

رژیم در جنگ باشند اسیر نموده و با خود برده و رهائی آن متصور نباشد و متعهـد  از  
تمام کار عاجز آید در این صورت حکم بند اول ماده مذکور که فوقاً تذکار یافت نیز قابل 

 .تطبیق است
 

 دوم قسمت
 )فرمايش ساختن شی(: استصناع 

 1510مادۀ 
استصناع، مقاوله ساختن شی معين است در برابر قيمت مشخص به نحويکه مقاوله        

 .کار صنعت گر نه بر بر عين شی وارد باشد
 :توضیح

یک موسسه فارم زراعت ، ساختن یکصد عدد بیل آهنی و پنجـاه عـدد    :طور مثال     
ا با یک صنعت گر یعنی آهن گر از قرار فی عدد بیل دو صد افغانی کراچی دستی آهنی ر

و فی عدد کراچی مبلغ پنجصد افغانی مقاوله و قرار داد می نماید، آهن گر متعهد مکلف 
است طبق موافقه بیل و کراچی مورد نظر خواه از صنعت خودش باشد و یا از صنعت آهن 

ی موسسه مذکور تسلیم بدارد و بالمقابـل  گر دیگر، بوقت معین ساخته و تهیه نموده برا
 .موسسه مذکور قیمت مشخص اشیای مذکور را برای صنعت گر و مقاوله کننده بپردازد

 1511مادۀ 
در مقاولۀ استصناع بيان جنس، نوع، مقدار و وصف شی مطلوب شــرط مـی          
 .باشـد

 :طور مثال
اع را ساختن بیل تشکیل دهد در این صورت شـرط  هرگاه موضوع مقاوله استصن       

است که جنس  آن که بیل آهنی است معلوم گردد و نوع آن معلوم باشد که بیل وطنـی  
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ساخت چهاریکار می باشد یاخارجی و مقدار آن مثالً یکصد دانه بیل آهنی و وصـف آن  
رتیب جهالت شی معلوم باشد که بیل جید آهنی  دو کیلوئی می باشد یابوزن دیگر، بدین ت

 .فرمایش داده شده مرفوع گردیده در آینده منجر بمنازعه نگردد
 1512مادۀ 
 .در مقاولۀ استصناع پرداخت قيمت شی مورد نظر طور معجل حتمی دانسته نميشود     

 :توضیح
هرگاه پرداخت قیمت شی مورد نظر در هنگام تسلیمی شی طور موجل باشد جـواز       

 .داشته،  مانع ندارد
 

 1513مادۀ 
مقاوله کنندگان نمی توانند در صورتکيه مقاوله استصناع انعقاد يافته باشد از  )1(

تعهدات خود منصرف گردند، مگر اينکه موافقه بين طرفين طور ديگـری  
 .صورت گرفته باشد

 :وضیحت
مقاوله استصناع ، عقد الزمی بوده در آن خیار شرط انصراف جواز نـدارد و   :زیرا      

مقاوله کنندگان مکلف اند طبق موافقه و مقاوله عمل نموده و جایب شـان را در مقابـل   
 .همدیگر ایفاء نمایند

مـدت  مگر اینکه بین طرفین چنین موافقه شده باشد که طرفین حق انصراف را الی       
چهار یوم دارند در آن صورت مقاوله کنند گان حق انصراف را در خالـل چهـار روز   

 .دارامی باشند
اگر صنعتگر تعهد خود را مطابق به شرايط مقاوله انجام نداده باشد، فرمايش دهنده به )2(

 .قبولی شی ساخته شده مکلف نبوده، ميتواند جبران خساره عايده را از صنعتگرمطالبه کند
 :الطور مث
اداره لوژستیک قوماندانی امنیه کابل بایکنفرخیاط ساختن یک صد جوره دریشـی         

مردانه را برای افراد امنیه خود بمقابل قیمت معین مقاوله و قرار داد نماید، بعداً مالحظـه  
گردد که دریشی ها مطابق به شرایط مقاوله نمی باشد، فرمایش دهنده می تواند آنها را رد 
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ا اینکه دریشی ها را تسلیم شده و جبران خساره عایده را از صنعت گر مطالبـه  کند و ی
 .نماید
هرگاه فرمايش دهنده از قبولی و تسليم شدن شی فرمايش داده شده خـود   )3(

. بدون سبب و داليل معقول اباورزد، به تسليم گيری آن مکلف ميگـردد 
تأخير تسليمی درغير آن صنعتگر می تواند جبران خساره ای را که به سبب 

ياعدم ايفای تعهد فرمايش دهنده به وی عايد گرديده، از فرمايش دهـنده 
 .مطالبه نمايد

 :توضیح
هرگاه شی فرمایش داده شده مطابق به شرایط موافقه قبلی باشد، فرمـایش دهنـده         

مکلف است شی فرمایش داده شده را تسلیم گیرد مکلفیت خود را راجع به تادیه قیمت 
ـ  معین ره اشی ایفاء نماید و در غیر آن فرمایش دهنده مقصر شناخته شده، و جبران خس

 .بپردازد فاصله از بین برود گروارده را برای صنعت
 1514مادۀ 
صنعت گرمکلف است شی فرمايش داده شده را طوری بسازد که حـايز   )1(

همچنان شی . وصف تضمين شده بوده و استفاده مطلوب از آن شده بتواند
 .بايد عاری از عيبی باشد که ارزش را تنزيل دهدمذکور 

 :زیرا
صنعتگر طبق موافقه مندرج مقاوله مکلفیت قانونی دارد که وجیبه خود را مطـابق         

وصف فرمایش داده شده که استفاده مطلوب از آن بدست آمده بتواند و عاری از عیـب  
نماید و در غیر آن صـنعتگر   باشد، در تهیه و برای فرمایش دهنده در وقت مناسب تسلیم

 .بصنعت مقصر شناخته شده طبق قانون مکلف به  جبران خساره وارده می باشد
اگر شی فرمايش داده شده اوصاف و شرايط موافقه شده را حايز نباشـد،   )2(

 .فرمايش دهنده ميتواند رفع عيب رامطالبه کند
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 :طور مثال
اد پولیس نبوده برخی ها خورد و بعضی آنها دریشی ها مطابق فرمایش و قد اندام افر       

کالن باشد صنعت گر مکلف است حسب مطالبه فرمایش دهنده برفع عیـب و نـواقص   
 . دریشی ها پرداخته و هر کدام را مطابق قد اندام آنها اصالح و آماده استفاده بسازد

فرمايش دهنده می تواند عيب را رفع . اگرصنعتگر در رفع عيب تأخير ورزد )3(
 .وده مصارف را از صنعتگر مطالبه نمايدنم

 :توضیح
صنعت گر دریشی های مورد نظر را طور ناقص ودرحالیکه دارای عیب  :طور مثال      

است به شعبه فرمایش دهنده تسلیم دهد، درصورتیکه نقص و عیب را مطـابق خواسـت   
اشته باشد و فرمایش دهنده مرفوع نسازد ، در حالیکه به دریشی ها ضرورت مبرم وجود د

فرمایش دهنده دریشی هارا ذریعه خیاط دیگری اصالح و رفع عیب نماید، در این صورت 
 .فرمایش دهنده مصارف خیاط دیگر را از خیاط  اولی مطالبه کرده می تواند

 1515مادۀ 
اين قانون مدت مناسبی را تعيين ) 1514(فرمايش دهنده برای رفع عيب مندرج مادۀ       

. وضيح اينکه اگر در موعد معین عيب عايده رفع نگردد، شی را مسترد ميداردميکند با ت
بعد از گذشت مهلت معینه فرمايش دهنده ميتواند از مقاوله رجوع نموده و يا تنزيل قيمت 

 .را متناسباً مطالبه کند
 :توضیح
 دریشی های فرمایش داده شده را صنعتگر در مدت یکماه موافقه شـده  :طور مثال      

اصالح و رفع عیب نکند فرمایش دهنده می تواند آنرا مسترد نماید و یا اینکه از مقاولـه  
 .نامه رجوع و آنرا نگیرد ویا اینکه آنرا با تنزیل قیمت متناسب بگیرد

 1516مادۀ 
اگر فرمايش دهنده شی فرمايش داده شده را در حاليکه عيب داشته باشد فهميـده        

مگر اينکه خيارعيب را به خود شرط گذاشته . برصنعتگر ندارد تسليم شود، حق رجوع را
 .باشد
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 :توضیح
تسلیم شدن شی فرمایش داده شده با وصف علم به عیب آن حق رجـوع فرمـایش        

دهنده را ساقط میگرداند مگر این که خیار عیب را به خود شـرط گذاشـته باشـد در    
شده را با عیب آن تسلیم گردد و یا  اینصورت فرمایش دهنده می تواند شی فرمایش داده

 .عقد را به دلیل عیب فسخ نماید
 1517مادۀ 
قيمت شی فرمايش داده شده در وقت تسليم شدن قابل تأديه می باشد، مگر  )1(

 .اينکه موافقه طور ديگری صورت گرفته باشد
 :توضیح
قیمت شی فرمایش داده شده در وقت تسلیم شدن شی مذکور قابل پرداخـت   :زیرا      

می باشد تا آنکه تقابض فی البدلین صورت گرفته طرفین طبق موافقه قبلی بحق شان نایـل  
مگر اینکه طرفین موافقه نموده باشند که نصف اجرت طور پیشکی و باقی در حین .گردند

 .اشته قابل رعایت می باشدتسلیم شی تادیه گردد، این موافقه صحت د
اگرشی فرمايش داده شده جزوار قابل تسليمی باشد، قيمت آن در برابـر   )2(

 .تسليمی هر جزء قابل تأديه می باشد
 :توضیح

شی فرمایش داده شده صد ثوب دریشی پولیس امنیتی و یکصد عدد کاله و  :طور مثال    
یکصد عدد کمر بند باشد ، در این صورت شی فرمایش داده شده بعداز اکمال ، قابـل  
تسلیم دهی بوده و قيمت هر جزء آن بعداز تسلیمی قابل تادیه می باشد و این عمل موافق 

 .عقد بوده، مانع ندارد
 1518مادۀ 
ساخته شده قبل از تسليمی آن به فرمايش دهنـده تلـف شـود،    اگرشی  )1(

 صنعتگرضامن آن شناخته ميشود 
 :زیرا

صنعتگر مکلفیت قانونی خود را که بعداز ساختن آن عبارت از تسلیم دهی باشد در  
 .مقابل فرمایش دهنده ایفاء نکرده است بناًءصنعتگر ضامن آن می باشد
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ه مدت معينه ختم شده و صنعتگر بفرمايش اگر شی مذکور در زمانی تلف گردد ک )2(
دهنده اخطار داده تا شی ساخته شده را تسليم شود، و او بدون موجب، تأخير بعمل 
آورده باشد، صنعتگر مسوول شناخته نميشود، مگر اينکه اتالف به سـبب قصـور   

 .صنعتگر و يا اجيران وی صورت گرفته باشد
 :زیرا

تسلیم نشده  که به وقت و زمان مناسب شی مذکور رامقصر فرمایش دهنده می باشد       
گر و یا اجیران وی صورت گرفتـه  گر اتالف به سبب قصور صنعتاست مگر این که صنعت

 .باشد
 :توضیح

ا غرض حفاظت به جای امن صنعت گر و یا اجیران او اشیای ساخته شده ر :طور مثال     
ده باشند در این صورت صـنعتگر و  نگذاشته باشند و سارقین آنرا به سرقت برو مناسب 

 .اجیران اومقصر بوده و صنعتگر مسول آن شناخته میشود
 1519مادۀ 
اگر صنعتگر شی ساخته شده را به اساس مطالبه فرمايش دهنده به محل ديگری غير       

 .از محل صنعت خود می فرستد، درين حالت احکام متعلق به فروش رعايت ميگردد
 :توضیح

اشیای فرمایش داده شده یکهزار میز و چوکی درسی طالب مکتب باشد و  :طورمثال     
صنعتگر اشیای ساخته شده را به اساس مطالبه فرمایش دهنده از کابل به والیـت غزنـی   
ارسال بدارد در اینصورت فرمایش دهنده طبق احکام متعلق بفروش ، مصارف انتقاـل را  

 .می پردازد
 1520مادۀ 
صنعتگر برای طلب خود از لحاظ مقاوله حق حبس را باالی شی ايکه ساخته و در       

 .تصرف دارد، حايز می باشد
 :توضیح

نجاری بیست عدد دروازه تعمیر شخصی را ساخت و قیمت ده دروازه را برایش  :مثالً    
( نعت گـر  پرداخته و قیمت ده دروازه نزد فرمایش دهنده به طور دین باقی مانده باشد ص
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می تواند ده دروازه ساخته شده را الی زمان پرداخت قیمت آن حبس و نزد خـود  ) نجار
 .نگهدارد

 1521مادۀ 
فرمايش دهنده و ورثه وی می توانند فسخ عقد را مطالبه نمايند، گر چه صنعتگر بـه  )1(

مشروط بر اينکه برای صنعتگر اجرت . ساختن شی فرمايش داده شده شروع نموده باشد
کردگی، قيمت مواد مصرف شده و خساره مواد تهيه شده را بپردازند، مگر اينکـه   کار

 .موافقه طورديگری صورت گرفته باشد
 :مثالً

شخصی ساختن یک هزار بیل آهنی را به اجوره معینه برای صنعتگر فرمایش دهـد و        
ه باشـد  صنعتگر یک مقدار آهن مواد خام را خریداری و شروع به ساختن بیل ها نمـود 

درین اثناء فرمایش دهنده و یا ورثه آن بعداز مرگ مذکور بروی کدام ملحوظ خاص خود 
در اینصورت مکلف اند خساره مواد تهیه شده و شروع کار را به . را عقد را فسخ نمایند

طور مناسب برای صنعت گر بپردازند مگر اینکه در حین عقد موافقه شده باشد که هـیچ  
ق فسخ را طوریک جانبه ندارد درین صورت فرمایش دهنده ورثـه او  یکی از متعاقدین ح
 .حق فسخ را ندارد

محکمه می تواندمقدار جبران خساره را مطابق به ايجابـات و حـاالت و    )2(
 .کوايف تنزيل دهد

 :توضيح
هرگاه فرمایش دهنده و یا ورثه وی بروی ضرورت مبرم و ایجابات و حاالت فـوق        

ند به تعهد مندرج عقد ادامه دهند و عقد را فسخ نمایند در این صورت العاده نتوانسته باش
محکمه نظر به مراجعه شان میتواند بادر نظر داشت ضرورت ،حاالت و کوایف به نفـع  

 . فرمایش دهنده و یا ورثه آن مقدار جبران خساره را کمتر تعیین و حکم نمایند
 1522مادۀ 

آتی بعد از اخطار به صنعتگر مقاوله را فسـخ و  فرمايش دهنده می تواند در حاالت ) 1(
 :درصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نمايد
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در حالتيکه صنعتگر بدون عذر مؤجه در خالل مدت معقول به اجرای تعهد خـود   -1
 .شروع نکند

در حالتيکه صنعتگر در خالل مدت معینه به تسليم دهی شی فرمايش داده شده تأخير  -2
 .بعمل آورد
 :توضیح

مثالً شخصی فرمایش ساختن دروازه و کلکین تعمیر مورد نظر خود را بمـدت  :الف      
ولی نجـار آنـرا   .دو ماه الی شروع شدن زمستان با نجاری قرار داد کرد و فرمایش داد

بدون عذر معقول شروع نکرده و ضرورت فرمایش دهنده را الی فرا رسـیدن زمسـتان   
 .ایش دهنده می تواند مقاوله را فسخ نمایدمرفوع نسازد در اینصورت فرم

و یا اینکه دکاندار فرمایش ساختن صد عدد بیل آهنی را تا فرا رسیدن فصل بهار :ب      
با آهنگر مقاوله نماید ولی آهنگر در خالل مدت معینه به تسلیمی شی مذکور تاخیر نماید 

ه دکاندار در فـروش خـود   و در موسم فروش بیل مذکور آنرا تسلیم نکند و از این ناحی
 .متضرر گردد، فرمایش دهنده می تواند مطالبه جبران خساره وارده را باالی آهنگر نماید

اگر تأخير و عدم اجرای تعهد از جانب صنعتگر ناشی از خطاء و يا امری باشد که به ) ۲(
پرداخته فرمايش دهنده مربوط باشد و با وجود مطالبه صريح و کتبی صنعتگر به ايفای آن ن

 .باشد، صنعتگر می تواند عقد را فسخ و جبران خسارۀ وارده را مطالبه نمايد
 :توضیح

فرمایش دهنده شرط گذاشته و موافقه کرده باشد که مواد خام را خودش تهیه و  :مثال     
بدسترس صنعتگر غرض ساختن شی مورد نظر قرار میدهد ولی فرمایش دهنده وجیبه خود 
را به وقت و زمانش ایفاء نکرده و با وصف تقاضای مکرر صنعتگر بازهم اعتنا نکنـد و  

یکار و خساره مند گردد، در اینصورت صنعتگر حق صنعتگر به انتظار تهیه مواد مذکور ب
 .فسخ را با مطالبه جبران خساره بیکاری خود باالی فرمایش دهنده دارد

 1523مادۀ 
هرگاه ايفأ تعهد بعد از شروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود،       

مگر به تناسب کاری که پيش از انقطـاع  . صنعتگر نمی تواند قبض ثمن را مطالبه نمايد
 .تعهد تهيه نموده باشد
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 :توضیح
ـ   : طور مثال      اختن صنعت گر از مواد خام که از خارج کشور وارد میشود تعهـد س

یکصد عدد دریشی پلنگی از تکه فرانسوی را با قوماندانی امنیه پولیس والیـت میـدان   
وردک برای افراد پولیس بقیمت معینه قرار داد نماید و بعداز شروع به سبب خـارج از  

ع و از خارج وارد نگردد و در مدت معینه ایفای ه موردنظر از بازار منقطاراده طرفین تک
د، صنعتگر نمی تواند قبض ثمن و اجوره را قبل از تهیه و سـاختن ،  تعهد غیر ممکن گرد

تمام دریشی ها را از فرمایش دهنده مطالبه نماید اما می تواند به تناسب کـارش اجـرت   
خودرا مطالبه کند،  مثالً ده دریشی را پیش از انقطاع تکه ازبازارساخته وآن را به فرمایش 

 .ند ثمن آن را مطالبه نمایددهنده تسلیم داده باشد، وی می توا
 1524مادۀ 
کارگران و اجيرانيکه درعقد مقاوله استخدام ميشوند، حق دعوی مسـتقيم را در        

برابر فرمايش دهنده و يا شخصيکه شی فرمايش داده شده به مفاد وی تهيه شده باشد، در 
. مکلف باشـد  حدود مبالغی دارا می باشند که فرمايش دهنده به ادای آن برای صنعتگر

اشخاص مذکور حق امتياز را بر مبالغ فوق الذکر بعد از صدور حکم محکمـه کسـب   
مينمايند، مقاوله کنندگان دومی از طرف مقاوله کننده اول و ساير اشخاصيکه مواد اوليه 

 .را به صنعتگر تهيه می نمايند، حق دعوی مستقيم را عليه فرمايش دهنده ندارند
 :توضیح

کار گران و اجیرانیکه غرض ساختن اشیای مورد نظر از طرف صـنعتگر  : ازیر: الف     
استخدام می شوند حق دعوی مستقیم را باالی فرمایش دهنده و غیره ندارند بلکه  حـق  
دعوی مستقیم را صنعتگر باالی فرمایش دهنده دارد و هرگاه این حق برایشان داده شود 

 .به ادای آن برای صنعت گر مکلف می باشد بآن اندازه مبالغی دارند که فرمایش دهنده
هرگاه به اثر سعی و تالش و آنجام کار خوب کار گران و اجیران اشیای فرمایش : ب     

بعداز حکم  ر عرضه گردد داده شده خوب تولید شود و دارای قیمت بلند مناسب در بازا
که بایـد فرمـایش   محکمه کارگران و اجیران استخدام شده حق امتیاز را پیدا می کنند 

زیـرا  . اما مستقیماً حق دعوی امتیاز را باالی فرمایش دهنده ندارنـد . دهنده آنرا بپردازد
 . اوشان در برابر فرمایش دهنده در عقد قرار داد واقع نمیشوند
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 قضاوتمند احمد فهیم قویم
 

  مالکیت بر مشاعمالکیت بر مشاع
 

قبل از همه الزم است تعریف حقوقی از ملکیت ارایه بدهیم تا مدخلی باشد برای ورود به 
 :اصل موضوع

در مطاوی کتب فقهی و حقوقی تعاریفی از ملکیت صورت گرفته که هر یـک از ایـن   
تعریف ها در کلیت معنای مقصود را به گونه ای یکسان بازتاب میدهد در این جا جهـت  

 .رعایت جانب اختصار، صرف به تعریف ملکیت در قانون مدنی افغانستان بسنده میکنیم
ملکیت حقی است که به مقتضای آن شی تحت اداره ( قانون مدنی  1900به اساس ماده 

و تسلط شخص قرار میگیرد و تنها مالک میتواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره 
 )نه در آن بپردازدبرداری و هر نوع تصرف مالکا

 ملکیت مشاع چیست؟
از دید فقه و نزد فقهای اسالمی ملکیت مشاع به ملکی اطالق میگردد که میان چند نفـر  
مشترک باشد، همچنان ملک مشاع ، در مقابل ملک مفروز محـرزو معـین اسـتعمال    

 .میگردد
ه صراحت در قانون مدنی افغانستان تعریفی مشخص از ملکیت مشاع صورت نگرفته اما ب

. قانون مدنی کشور دریافت نمـود  1935میتوان مفهوم تعریف ارایه شده باال را از ماده 
ذکر گردیده ، که بیان کننده ) بین دو یا زیاده از آن ( زیرا در متن ماده مذکور جمله ای 

 .ای اشاعه و اشتراک است
 :مفهوم مالکیت

ص و شی خارجی بر قرار شده مالکیت یک رابطه ای حقوقی و اعتباری است که بین شخ
 .و به اساس این رابطه شخص حق استفاده از تمام منافع آن شی را کسب می نماید

 
 ملکیت برمشاع قضاء 
 

 
٨٤ 

 

 :چگونه گی مالکیت بر مشاع
هرگاه مالکیت نسبت به یک عین معین و قابل اشاره در خارج صورت بگیرد گاه صورت 

) مستقل  یعنی صورت( مستقل و گاهی صورت مشاعی خواهد داشت ، در صورت اول 
و اما در صـورت  . ازطرف یک مالک نسبت به عین معین ، مالکیت مستقل بر قرار است

عین مورد تملیک از مالکیت افراد متعدد برخوردار است کـه  ) یعنی صورت مشاع (دوم 
این صورت دوم را مالکیت بر مشاع میگویند بنا بر این همان گونه کـه مطـرح شـد ،    

عیان مشاع محقق میشود و اصطالح اموאل و امالک مشاع مالکیت بر مشاع ، نسبت به ا
 .نیز ناظر به چنین اعیانی است

 :ارکان مالکیت بر مشاع
 :مشاع در سه امر ذیل خالصه میگرددقوام مالکیت بر 

 .وجود مالکان متعدد -1
 .مشخص نبودن سهم هر مالک در عالم خارج -2
 .شریک و سهیم بودن مالکان در جزء مال مشاع -3
 :ونگی تحقق اشاعه در عینچگ

و تحقـق نیـز از دو راه   . تحقق اشاعه در اعیان به راه های تحقق شراکت وابسته است
 .ممکن است

 قهری: الف
 اختیاری: ب

به گونه مثال ؛ مالی برای ورثه برسد، ورثه نسبت به آن مال ، به موجب یک سبب قهری 
چنانچه بدون اختیار ، اموאل دو مالکیت مشاع پیدا میکند همچنان ، ) یعنی فوت مورث(

شخص به نحوی با یکدیگر مخلوط شود که قابل تجزیه نباشد اینجا نیز اشاعه بـه یـک   
سبب قهری صورت گرفته و اما از جمله اسباب اختیاری تحقق اشاعه، عقد میباشد، ایـن  

 رهعقد ممکن است عقد شرکت باشد و یا سایر عقود معینه از قبیل بیع، هبه، رهن ، و غی
 :جایگاه مالکیت بر مشاع در مباحث فقهی و حقوقی

در اکثر کتاب های فقهی و حقوقی سر فصل معین و مشخص با عنوان مالکیت بر مشاع 
هدف ملکیت (وجود ندارد، یعنی در مورد مالکیت بر مشاع سر فصل معین وجود ندارد 
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هیت ، ارکان و و هر چه در باب تعریف، ما.) مشاع نیست، به تفاوت مذکور توجه شود
احکام مربوط به مالکیت مشاع گفته میشود، در مباحث دیگری آمده است چنانچه بحث 
از تعریف و ماهیت آنرا میتوان در ال بالی مباحث شرکت جستجو کرد زیـرا موضـوع   

 .شرکت، عین، منفعت و حق میباشد
 :حدود اختیارات و تصرفات مالکان مشاع

مال مشترک تصرف داشته باشد این تصرف یا حقوقی هر شریک به دو صورت میتواند در 
و قانونی است و یا مادی، بعضی از تصرفات حقوقی شریک در مال مشاع جایز و برخی 
از تصرفات او غیر قانونی است دسته ای از تصرفات حقوقی شریک که به اندازه سـهم  

بخواهد به خودش باشد تصرف حقوقی بوده و به اساس قانون جایز است اما اگر شریک 
اعتبار اینکه در تمام اجزای مال مشاع سهیم است، تصرف حقوقی نماید این تصرف وی 
در تمام مال مشاع غیر قانونی و فضولی بوده و نسبت به تصرفات مازادسهم خود، احکام 

 .فضولی را بار خواهد آورد
غیـر  و اما تصرفات مادی هر یک در مال مشاع، بدون اذن دیگر شرکا کامالً تصـرف  

قابل ذکر است که تصـرفات مـادی ناشـی از    . قانونی میباشد و ضمان آور خواهد بود
تصرفات حقوقی جایز مانند تسلیم عین مشاع مورد اجاره به مستاجر نیز احتیاج به اجازه 

 .شرکا دارد برای تایید بحث مندرج این عنوان به قانون مدنی کشور مراجعه می نماییم
دو نفر یا زیاده از آن مشاع باشد، هر یک از آنها به اندازه حصه هرگاه ملکیت عین، بین (

خویش از آن ، حق استفاده داشته و میتواند در آن طوری تصرف نماید که بـه شـریک   
دیگر ضرر عاید نگردد، هم چنان در صورتیکه مقدار مشاع معلوم باشد، بیـع و بهـره   

ز جواز دارد مشروط بر اینکه به برداری آن به صورت مشاع جواز دارد و استعمال آن نی
 )حقوق سایر شرکا ضرر عاید نگردد

 )قانون مدنی افغانستان 1935ک ماده  -ر(
قبالً گفته شد که هر شریک میتواند به دو صورت در مال مشاع تصـرف نمایـد بـرای    

اما ابتداء به تعریف . ایضاح موضوع الزم است در مورد تقسیم مال مشاع نیز بحث شود
ن حصه مشاع و ادا آن که به یتقسیم، عبارت است از تعی( ل مشاع توجه نماییم تقسیم ما

قـانون مـدنی    1951ک مـاده   -ر« ) رضایت شرکا با حکم محکمه صورت میگیرد 
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همچنان به این مطلب توجه شود، که مال یا عین ، باید قابلیت تقسیم را داشته » افغانستان
قانون مـدنی   1954ک  -ر( آن از بین نرود  باشد و در وقت تقسیم استفاده مطلوب از

قابل ذکر است که تقسیم به دو صورت انجام می یابد تقسیم جمـع و تقسـیم    ) کشور
قانون مدنی افغانستان این مطلب را تایید می نماید که اینـک   1959تفریق چنانچه ماده 

ـ ( ماده مذکور عیناً نقل میشود  ع حصـه  تقسیم به دو شکل صورت میگیرد یکی به جم
مشاع در هر فرد از افراد مال اعیان مشترک که تقسیم جمع یاد میشود و دیگـری بـه   

در تقسیم مشاع ) تعیین حصص مشاع در یک عین مشترک که تقسیم تفریق نامیده میشود
 .به دو مورد ذیل باید توجه شود

زیرا تقسیم در اموאل مساوی االجزا و هم ارزش باید از لحاظ قیمت صورت بگیرد : الف
 .در این صورت تمام شرکا سهمی از مال مشاع را اخذ خواهند کرد

اما تقسیم در اموאل مختلف األجزاء باید به اساس قیمت گذاری حصه های مختلـف  : ب
 .القیمه و واگذار کردن آن به اساس سهام شرکا صورت بگیرد

 
 :پانوشت ها

 .عفری لنگرودیمحمد جعفر ج1378ترمینولوژی حقوق تهران چاپ دهم سال  -1
 .قانون مدنی افغانستان، کتاب سوم عینی حقوق جلد چهارم -2
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 قاضی نثاراحمد ملکزی
 

  در اصول فقه اسالمیدر اصول فقه اسالمیع ع ئئسد ذراسد ذرا
 

 :پرداختاله خواهيم ئبا عناوين زير به بررسى اين مس هفت مبحث طى  دراين فصل
 تعریف سد ذرائع :مبحث اول  
 انواع ذرائع : مبحث دوم 
 مقائسه بین این دو تقسیم بندی: مبحث سوم

 ع و حجيت آنئسد ذرا : مبحث چهارم 
 قول راجح : مبحث پنجم 

 اين اصل اختالفهايى فقهى برخاسته از اختالف درباره:  مبحث ششم 
 . سد ذرایع ومصالح مرسله : مبحث هفتم 

 ":تعریف سد ذرائع:اول  مبحث 
منظـور از ایـن    . به معنای وسیله اسـت  ) ذریعه(سد به  معنای جلو گیری کردن و

کارهای  مباح وحاللی که وسیله انجام عملی حرام قرار گیرد حرام : عنوان این است که 
ن شراب درست می کنـد ؛اجـاره   آفروش انگور به  کسی که  با :  وممنوع باشد مانند 

به کسی که در ان عمل نا مشروع انجام می دهد وفروش سالح به کسی کـه   دادن منزل
 . مرتکب جرم آدم کشی می شود

دسـتاويز سـاختن آنچـه در آن     ذرايع عبارت اسـت از , شاطبى  امام  ظـربـه ن
و يا به گفته ابـن  , وجود دارد مـصـلحت است براى رسيدن بدانچه در آن مفسده اى

تـفاوت ميـان ايـن   . براى رسيدن به يك چيز و طريقه اىعبارت است از وسيله , قيم 
نخست به سد ذرايع بسنده مى كند و تعريـف دوم سـد    دوتعريف آن است كه تعريف

و البته آنچه در اين جا موضوع بحـث  , را در برمى گيرد آن) گشودن (و فتح ) بستن (
 .  ماست همان اولى است
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ذريعه عبارت است از وسـيله  : ين است كه نگارنده در اينجا برمى گزيند ا تـعريفى
واطـالق   مباح كه ازآن براى رسيدن به يك ممنوع مشتمل بر مفسده استفاده شـود  اى

ذرائع بر وسایل رسنده به  مفاسد غالب است واگر گفته شود که این باب سد ذرائع است  
 .ن این است که این از باب منع وسائل رسنده به مفاسد است آمفهوم 

که رسنده  به مفاسد است خالی ازاین دو حالت نیست یا این است که در ذات افعالی
ن در آاول . خود فاسد ومحرم میباشد ویا این است که  درذات خود مباح وجائز میباشد 

وری که فساد آطبیعت اش رسنده به نشر وضرر وفساد است مانند نوشیدن چیزهای نشه 
ض وآبرو وزنا که مفضی ورسنده به اخـتالط  کننده عقل است ویا تهممت ملوث به اعرا

آب ها است در منع این افعال میان علماء هیچ اختالفی نیست و درحقیقت این امـور در  
دائره سد ذرائع داخل نیست که ما در مورد ان سخن بگوئیم ؛زیرا اینها در  ذات خـود  

ن بـر چنـدین   آحرام میباشند هرچه افعال مباح وجائز که مفضی ورسنده به مفاسد باشد 
 ٢٦.انواع است

 م بندى و سپس مقايسه آنها با همـديگر يايـن جـا بـه ارائه دو گـونـه تقس در
 . مى پردازيم و آن گـاه تـقـسيم بندى برتر را برمى گزينيم

قـيه مالكى قرافى مطرح شده سه گانه است كه از سوى ف تقسيم تقسيم يكى اين دو
 . آن رامطرح كرده است, ابن قيم , ديگرى تقسيمى است چهارگانه كه فقيه حنبلى  و, 

 : به اجماع امت ذريعه بر سه گونه است: قرافى مى گويد امام  : قرافىامام تقسيم 
بدان توجه كـرده  جماع نموده اند و اعلمای شرع بدان به سد آن چـه ـ آن الـف

 داده انآن را اعتبار ] سد[ دن چاه در گذرگاه مسلمانان يا ريخـتن سـم در   همانند كن ,
 . غذاى آنان
 همانند, آن را الغا كرده است ] سد[شرع بدان توجه نكرده , آنچه به اجماع  ب ـ

انگـور   اد اين كه بيم مـى رود از كـه شـرع آن را بـه اسـتن, كاشتن درخت انگور
                                                      

اعـالم   .؛144دکتور کبیسی ص / واصول االحکام  تالیف 241دکتور بدران ص/ اصول الفقه االسالمی  تالیف ‐ ٢٦
عبدالکریم زیدان / ؛  اصول فقه اسالمی تالیف  201/ 4الموافقا ت از شاطبی  .147ص ,  3ج,  ابن القیم / تالیف  الموقعين
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شرع آن  يك خانه كهياهمانند مشاركت در نشستن در , شراب بسازند منع نكرده است 
 . را به استناد اين كه بيم زنا مى رود منع نكرده است

ـ   همانند بيع مهلت دار كه ما آن را ذريعه دانسته از, آنچه مورد اختالف است  ج 
 ٢٧.اما ديگران در اين مساله با ما مخالفت ورزيده اند,آن منع كرده ايم 
يجى كه در پى مى آورد به چهارگونـه  ابن قيم ذريعه را به اعتبار نتا :تقسيم ابن قيم
 : تقسيم كرده است

ه اى كـه اسـاسـا بـراى آن نـهـاده شـده است تا به طـور  ـ وسـيل فال
 هـمانندنوشيدن شراب كه به مفسده مستى و تباهى عقل مـى , مفسده بينجامد قطع به
كه  زناو يا , امـدتهمت زدن بـه ديـگـران مـى انـج يا قذف كه به مفسده, انجامد

 .به آميخته شدن نسبها و تباه كردن پيوند خانوادگى منتهى مى شود
 اما براى رسيدن بـه مفسـده از آن  , ـ آنـچـه اساسا براى مباح نهاده شده  ب

كه به  يا بيعى, همانند عـقـد ازدواجـى كه مقصود از آن تحليل باشد,استفاده مى شود
 .پذيرد يز از قسم و شكستن آن صورتو يانيرنگى كه براى گر, هدف ربا انجام گيرد

مفسده هم  هـاده شـده و از آن قـصدج ـ آنـچـه اسـاسـا بـراى مبـاح ن 
آن پديد مى آيد  سـده مـى انـجـامد و مفسده اى كه ازولى غالبا به مف, نشده است 

كـردن زنـى كـه     همانند زينت, بيشتر از مصلحتى است كه ممكن است حاصل شود
 .  شوهرش مرده است

 ولى مصلحت آن از مفسده اش بيشتر است, چـه بـه مـفسده مى انجامدد ـ آن
درباره  يا مى خواهد, همانند نگاه كردن به زنى كه مرد قصد خواستگارى او دارد ,

چهارم مورد بحث و محل  ابـن قيم بر اين عقيده است كه نوع اول و. او گواهيى بدهد
 ٢٨. دوم را مباح كرده است را منع و نوعچه اين كه شارع نوع اول , نزاع نيستند
 مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى:مبحث سوم 

  :ها الف ـ مشابهت
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 .در مساله سد ذرايع همگون هستند اصولیینـ هر دو تقسيم در تعيين محل نزاع ميان  ١
با اين تفاوت كه گاه اين , سيم در هر دوى آنها انجاميدن به مفسده است يـار تقعـ م ٢

 . شودیمفسده بامصلحتى راجح يا مرجوح همراه م
در , است  نيز ابن قيم با توجه به اين نكته ذرايع رادر چـهار دسته جاى داده همين رو از

هـر حـאل حاصل  حالى كه قرافى به اين تفصيل نپرداخته و دليل او نيز آن است كه در
اتفاق همگان جايز  بهنوعى , نوعى به اتفاق همگان ممنوع است , چه , يكى است 

نوع را يكى بدانيم و  خواه اين, و نـوعى هم مورد اختالف و محل نزاع است , اسـت 
است كه اگر بخواهيم تفصيلى را  بلكه واقعيت اين, خواه آن را به دو دسته تقسيم كنيم 

افزون بر , چه , تقسيم پنجگانه خواهد شد كه ابن قيم در نظر گرفته است در نظر بگيريم
 . مفسده با مصلحتى كه به همراه دارد برابر است گاه نيز آن, صورتهايى كه او گفته 

  :ب ـ تفاوتها
در اين تقسيم به وى  زيرا, يـم در بيان مقصود روشنتر است يـم ابـن قسـ تق ١

كه قرافى تنها به ذكر مثال  صـريـح كـرده اسـت در حـالىوسيله و هم به نتيجـه ت
 . كرده است يا مورد اختالف مى باشد بسنده و آنچه مورد اتفاق

برخالف تقسيم ابن قيم كه در , ـ در تقسيم قرافى وسيله در ذات خود مباح است  ٢
 . نوع نخست آن وسيله ذاتا حرام و ممنوع است

, شده اند وسايل و مقاصد به هم درآميخته, ـ در تقسيم ابن قيم برخالف تقسيم قرافى  ٣
در , است  قذف و زنا را از وسايل شمرده, يـم شـرب خـمرقبدين بيان كـه ابـن 

هر چند بدان , نها ذاتا مفسده وحرام هستنداي, چـه , دستنحالى كه اينها خود ازمقاصد ه
هر چند به , براى نمونه زنا حرام است  ,جـامندنتايج كه ابن قيم ذكر كرده است نين

هر چند در برخى از افراد به تباهى , حرام است  ميگسارى, آميخته شدن نسبت نينجامد
 .عقل و مستى منتهى نشود

يـم سقت :اين جاست كه مى گوييم هر يك از اين دو تقسيم از جهتى اشكال دارد از
دو ناحيه گرفتار  و تقسيم دوم از, سـت از ايـن نـظر كه اجمال دارد ناقص است خن

 :اشكال مى باشد
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الل ومباح است ـست كه وسيله ذاتا حا الـف ـ در سـد ذرايـع فرض بحث بر اين
 . به مفسده از آن بهره جسته مى شود اما در موردى يادر مـواردى براى رسيدن, 

 . ابن قيم بدين نكته توجه نداشته واين فرض را در نظر نگرفته است
ب ـ همان گونه كه گفتيم ابن قيم وسايل و مقاصد را به هم درآميخته و با هم يكى 

 . گرفته است
نـك نـظـر بـه آنچه گذشت تقسيمى كه ما آن را برمى گزينيم گزيده اي قسيمت

است كه شاطبى آن رامطرح كرده و آن اين است كه ذريعه به اعتبار نتيجه اش  تقسيمى
 :چهار گونه تقسيم مى شود به
همانند كندن چاه پشت در خانه , قطعى است  فـسده انجاميدنشـ آنچـه بـه م ١

كه هر كس از آن در بگذرد ناگزير به چاه مى  به گونه اى, اريكى كسى و آن هم درت
 .افتد
همانند كندن چاه در جايى , جـاميدنش نادر و اندك است سـده انبـه مف چـهـ آن ٢
ضرر  و يا فروختن غذاهايى كه غالبا به كسى, كسى در آن نمى انجامد غالبا به سقوط كه

 .نمى زند
به گونه اى كه به گمان برتر بدان مى  انـجاميدنش بسيار استده سفچـه بـه مـ آن ٣

يا فروش انگور براى , نـه و آشـوب هنگـام فت فـروش سـالح در دماننه, انجامد
بلكه به گمان قوتير به مفسده , همانند آن كه نه به طور قطع  و يا مواردى, شراب ساختن 
 .منتهى مى شود

نرسيده كه  اما اين فراوانى به اندازه اى, ر است چه به مفسده انجاميدنش بسياـ آن ٤
همانند بيع , آورد انسان را براين گمان قوى بدارد كه لزوما مفسده اى را در پى خواهد

 . در اشياى ربوى
هايى كه در دو تقسيم پيشگفته وجود داشت بركنار است و از همين  اين تقسيم از اشكال

 . روى نيزما آن را برمى گزينيم
 يـان چـهار نوعى كه در اين تقسيم آمده دو نوع اول و دوم را كه مورد نزاعم از

اجراى سد  نيستند ازموضوع بحث دور مى دانيم و تنها نوعهاى سوم و چهارم را موضوع
سوم هست  كـتـه كـه معيارى كه در نوعالبته با ذكر ايـن ن, ذرايع مى شمريم 
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هست معيارى  و معيارى كه در نوع چهارممعيارى فردى است و به قصدفاعل برمى گردد 
 .مستقل و غير فردى است و به قصدفاعل كارى ندارد

 :و اختالف علماء  در  اخذ به  سد ذرائع  ديدگاهها:مبحث چهارم 
انجامد  سـيمهاى گذشته روشن شد كه در آنچه به طور قطع يا بندرت به مفسده مىتق از

در [ گرفت  همگان جلوى نوع نخست را بايدنزاع واختالفى وجود ندارد و به اجماع 
 .نكرد و نوع دوم را بايد واگذاشت و منع] مورد آن سدذرايع را جارى كرد

همين زمينه است كه  تنها اختالف در انواعى جز دو نوع پيشگفته است و در, بـنابراين 
 :كرده اند با توجه به آنچه گذشت ـ عالمان سه ديدگاه را اختيار

ايع حجت رسدذ: و موافقانشان شوافعو احنافلـه ريـت و از جمدگـاه اكثـ دي فال
 .نيست

نظر ودلیل این گروه این  است که این افعال مباح اند وبخاطر احتمال مفضی بودن شان 
  .بسوی مفسده ممنوع نمی گردند 

ابوحنيفه  م اما, نـع ذرايـع نظر داده مـالـك بـه م امام:مـى گـويـد اجـىبامام 
 ٢٩. منع آن جايزنيست: گفته اند شافعى مام او

 از گـفـتار اين دو برمى آيد كه از: قـرافـى  امامب ـ ديـدگـاه ابـن قـيـم و
همان  ديدگاه آنها سد ذرايع از بـاب مـقـدمه ممكن است و به ديگر سخن سد ذرايع

وجوب  د حكمشاگـربـه وجـوب بينجام, ان مى انجامدحكمى را داراست كه بد
 .وچنانچه به غير وجوب بينجامد حكمش غير وجوب مى باشد است
 :احكام بر دو گونه اند: قرافى مى گويدامام 

 .و آنها عبارتند از آنچه ذاتا مفسده يا مصلحتى در برداشته باشد, مقاصد - 1
 ا عبارتند از راههايى كه به مفسده يا مصلحتى مى انجامند و حكمو آنه , وسـايـل -2

 خواه حرمت باشد و خواه, م همان چيزى است كه بدان منتهى مى شوندآنها همان حك
, مقاصد است  البته با اين تفاوت كه حكم اين وسايل در رتبه اى پايينتر از حكم, حليت 

                                                      
؛ االحکـام   448امام قرافـی ص  / تالیف,؛ شرح تنقیح الفصول  279/ 2امام شوکانی / ارشاد الفحول تالیف ‐ ٢٩

ابن القیم  الجوزی / تالیف, ؛ إعالم الموقعین  285/ 2امام شاطبی / ؛ الموافقات تالیف 745/ 2ابن حزم الظاهری / تالیف 
 . 236جم عبدالناصر ابو العاصم ص متر,عبدالکریم زیدان / ؛ اصول فقه اسالم تالیف 3/205

ACKU
ACKU



 سد ذرائع دراصول فقه اسالمی  قضاء 
 

 
٩٣ 

 

وسيله اى كه به  , و همچنين وسيله اى كه به برترين مقاصد بـينجامد برترين وسيله
مقصدى ميانه بينجامد وسيله  و وسيله اى كه به, بدترين مقاصد منتهى شود بدترين وسيله 

 ٣٠ اى ميانه است
مـى ه اسـبـاب و طـرق نـز بـه واسـطجـا كـه جاز آن: گويد ابن قيم نيز مى

اصدى كـه بدانـجا مـى رسيد اسباب و طرق تابع هـمـان مـق تـوان به مقاصد
وسـايـل مـحـرمـات و راى نمونه ب, به اعتبار آنها حكم مى يابند جامد هستند وان
ان مى انجامند حكمى به برحسب آنچه بد, راهـت و مـنع در ك , عـاصـىم

خود مقصود مى باشد و , وسيله آنچه مقصود انسان است , چه  ,يـرنـدخـودمـى گ
با اين تفاوت كه مقصد از اين باب كه انسان , صـدمـقصود اويندقم هم وسيله و هم

 . ه اى رايـله از ايـن بـاب كـه وسوسـيلد وهدفى را قصد مى كن غايت و
 لـىاييـزداراى طـرق و وسند و آن چوقتى خداوند تعالى چيزى را حرام ك , بنابراين

 نـع مـىل و طرق را نيز حرام و از آنها مبـاشـد كـه بدان مى انجامد آن وساي
نيز منع كند  ديـن ترتيب تحريم را برآورده سازد و آن را تثبيت كند و از ايننـد تـا بك

اگر  , چه, ك شودكـه شخـص بـه حـوزه قـرق آنچـه حرام اسـت نـزدي
تحريم و به  وسايل و طرقى كه به حـرام مى انجامد مباح بود اين خود به معنى شكستن

علم  وسوسه افكندن ديگران نسبت به آن بود و اين در حالى است كه حكمت و
 ٣١. خداوندى چنين چيزى را هرگزنمى پذيرد

سد ذرايع حجت و منبعى از منابع تشريع  : الـك و ديـگـرانم امام  ج ـ ديـدگـاه
نـا مـى شـود و يـكـى از طـرق بـ احكام وفـروعـى بـر آن, اسالمى است 

 . بـاط احـكـام استاستن
احمد و موافقان او در ميان پيروانش  امام  مالك و موافقانش بدين نظرگرويده اند وامام 

 .ع را حجت دانسته اندنيز سد ذراي
ودلیل امام  مالک وحنابله این که سد ذرایع یک اصل از اصول تشریع است که قائم 
بذات خود میباشد ویک دلیل معتبر از دالیل احکام است که احکام باالی ان  بناء می 
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شود تا زمانیکه فعل ذریعه ووسیله مفسده راجح باشد وشریعت بخاطر منع فساد وسد راه 
راخ های ان  آمده باشدمنع این فعل ضروری والزمی است ؛ این گروه مقاصد ها وسو

واهداف ومرجع افعال رد نگریسته قائل به منع ان شدند واباحت را اعتبار ندانستند ؛گروه 
دوم با چشم پوشی از اباحت ان به اباحت ان نگریستند وقائل به عدم منع ان شدند بنابر 

 .ر احتمالی وان وارد است ترجیح روی شریعت عام که برضر
هرچه نظر گروه اول بر منع ان قوی تر است ومسائل را روی مقاصد اعتبار کرده میشود 

از انکه رسیدن به مقاصد متعلق به اسباب وراه های مفضی به : در  این مورد ابن قیم گفته 
کراهت است  راه ها واسباب تابع ان ومعتبر به ان است ومسائل حرام ومعصیت ها در 

ومنع از ان اعتبار مفضی بودن اش به اهداف وارتباط به ان است ومسائل اطاعت وفرمان 
برداری وامور تقربی در حجت واجازه در ان بحسب مفضی بودن به اغراض ان است 
وسیله مقصود تابع مقصود میباشد وهردو مقصود اند لیکن یکی مقصود به  قصد اهداف 

 ٣٢.سایلاست دیگری ان مقصود به قصد و
 . شـايد از وسايل به ذرايع تعبير شود: قرافى مى گويدامام 
 ل مـىما مشهوراست و بـه همين دلي اصطالح اصحاب ما و اين واژه در مذهب اين

 و معناى آن از بين بردن زمينه وسايل فساد به هـدف, سـد ذرايـع : دگـوين
 . رى از آن اسـتجلوگي

مالك در امام ,ه وسيله اى براى مفسده شوداز اين روى هر گاه كارى بدون مفسد
 .بسيارى از صورتها آن را منع مى كند

امام ع از ويژگيهاى مذهب پـندارنـد سد ذراي ها يه برخالف آنچه بسيارى از مـالكالبت
 ٣٣.مالك نيست

معناى سد : در مختصر التحرير كه از كتابهاى اصول فقه حنبلى است چنين آمده است 
 . ام آن به واسطه تحريم آن استذرايع منع از انج

 . شافعى آن را حالل دانسته استامام 
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 . اما در دين هر حيله اى حرام است و در هيچ مساله اى از مسايل دينى جايز نيست
 حيله عبارت است از آن كه ظاهرا عقد مباحى صورت پذيرد كه شخص از آن حرامى اين

جل جل  از اين رهگذر بدانچه خداوندرا مى خواهدو تنها نيرنگ مى كند و قصد دارد 
, واجبى را از خود بردارد, ممنوعهاى او را حالل كند,را حرام كرده برسد آن جالله  
 ٣٤.را دفع كند و يا همانند آن انجام دهد حقى

نعمان بن بشیر می گوید که نعمان بن بشیر از پیامبر صلی اهللا  شوكانى به استناد حديث
و ميان , حـالل روشـن اسـت و حرام هم روشن . .. "د علیه وسلم شنیده که فرمو
پس هر كه , وجود دارد كه بسيارى از مـردم آنها رانمى دانند اين دو امورى شبهه ناك

 و هر كه در شـبهه افتد درحرام, بپرهيزد پاكى دين و آبروى خود را خواسته  از شبهه ها
 ٣٥ .دافت

 دارد گرايش احمد مام امالك و امام كه به ديدگاه
به مصلحت  دايره عمل از ديـدگـاه مـن گـزيده آن است كه عمل به سد ذرايع از

ه همان عنصر ايجابى ك :حـت از دو عنصر شكل مى گيردمصل,چـه , بيرون نيست 
 . بـى كـه دفـع مـفسده استو عنصر سل, جلب منفعت است 

وجود  جيهى براى آنهيچ تـو, ذرايع هم در ذيل قسم دوم جاى مى گيرد و بنابراين  سد
ومـوافقان او  مالك امامندارد كه دفع مفسده را منبعى مستقل از منابع تشريع اسالمى نزد

 . بشمريم
در حكم كردن ,از كارهاى خود دارند از سوى ديگر نيز در نظر نگرفتن قصدى كه مردم

 موافقان اوست ـ درهاى حيله شافعى و امام  ن كه ديدگاهآ نسبت به كارها ـ چون
به وسيله حيله بخواهند به  رافراروى برخى از مردم مى گشايد و ممكن است برخى

مقاصدى برسند كه شرع آنها را حرام دانسته و ازمقاصدى كه ذاتا مفسده دارند شمرده 
 . است

 قول راجح: مبحث پنجم 
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دالیل عبد الکریم  زیدان در کتاب الوجیز فی اصول الفقه درمورد  قول راجح  را  بنابر 
 :ذیل چنین بیان داشته  است 

را دلیل مستقل از دالیل احکام نمی دانند ؛ دلیل شان این است که ) سد ذرایع (کسانیکه 
ن به احتمال مفضی بودن اش به مفسده جائز نیست ؛ این آفعل تا زمانیکه مباح باشد منع 

ن زنی است ن از قبیل ظن  وگماآاحتماالت گاه حاصل میشود وگاه حاصل  نمیشود و
وگمان از حق چیزیرا بسود نمی رساند صحیح این است که این حجت ضعیف است ما 

باشد یا اندک یا مرجوح باشدمانع فعل نمی شود ) نایافت( گفتیم احتمال مفسده نادر 
سخن ما در باره مفضی بودن زیاد به  مفسده است تا جای که سبب غلبه ظن به  وقوع 

کام شرعی عملی معتبر است وبرای ثبوت ان یقین شرط مفسده باشد ظن راجح در اح
نیست وما قبال در باره  مشروع بودن احکام بناء بر ظن غالب از جانب شارع مانند قبول 

 .کردن خبر واحد ؛شهادت ؛ وخبر زن از انقضاء وختم شدن عدت اش مثال دادیم
چه در انها مفاسد این احکام بخاطر تحقق یافتن مصالح راجح مشروع گردیده اند ؛ اگر

مرجوحه نظر به احتمال کذب مخبر ویا گواهان یا زن هم وجود داشته باشد وما عنقریب 
انچه را شارع از احکام جهت دفع مفسده راجحه ومحتمله الوقوع شروه نموده درباره 

 .ذکر دالیل قول اخر ذکر خواهیم کرد
از انرا روی اسباب و وسایل سخن غیر مقبول این است که  شارع چیزیرا حرام گردانیده ب

اش رخصت داده مباح گرداند یا انرا بر اباحت اصلی اش بگذارد درمباح بودن یک چیز 
شرط این است که سبب مفسده ای راجحه نشود اگر سبب ان مفسده روی ظروف خاص 
یا احوאل معینه بشوه ؛ ان منع قرار گرفته  ممنوع میگردد بیع مباح است لیکن در وقت 

ه نماز جمعه ممنوع است دشنام دادن معبودان باطله مشرکین مباح است لیکن اگر اذان ب
ان منجر به مفسده ناسزاء گفتن اهللا متعال شود ممنوع است قطع دست در  سرقت فرض 
است ؛ لیکن تاخیر کردن از ان در وقت جنگ ویا جهاد واجب است عن جناده بن امیه 

رواه النسائی ازجناده روایت " قطع االیدی فی الغزو ال ت:" قال قال صلی اهللا  علیه وسلم 
دست ها در وقت جنگ بریده نمیشود تا : است که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم فرمودند

ذریعه فرار وگریز ان شخص حد زده شده به دشمن نشود ؛ هدیه مباح بل که  نظر به این  
ید تا محبت قائم شود مستحب هدیه بده" تهادوا تحابوا:" اثرکه درصحیح الجامع آمده  
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ممنوع است در  صورتیکه ) قرض دهنده(بن  دائن ) مقروض(است ؛ لیکن هدیه مدین 
 .عادت هدیه دادن از قبل در  میان شان نباشد تا ذریعه مفسده به ربا سود خوری شود

ن سبب یک منکر عظیم تر بشود ترک ان آنهی از منکر واجب است لیکن در صورتیکه 
 . جواز دارد

ن بحیث ادله احکام ترجیح اش معلوم آاز این همه اقوאل قاعده سد ذرایع وگرداندن 
کتاب وسنت شهادت میدهد از   نراآن اصلی است که اعتبار قرار دادن آمیشود زیرا 

 :جمله
ای اهل  ٣٦".یا أیها الذین آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا : " این قول اهللا جل جالله  1

: تعبیر مکنید بلکه  بگوئید) یت کنما را رعا( تکلم با رسول اهللا به کلمه راعناام ایمان هنگ
اهللا متعال مومنان را از گفتن راعنا با وجود حسن قصد شان ) ناظر احوאل ماباش(انظرنا 

ن با این کلمه ناسزا مشابهت به یهود نشود که مقصود شانکه ذریعه آمنع نمود ه بخاطر 
 .اهللا علیه  وسلم بود گوی به پیامبر صلی 

ن آیک قطره  از  شراب هم حرام است تا ذریعه به  نوشیدن چند قطره  ای نشود وباز  2
ن حدی که انسان را درنشه بیاورد ودر حرام واقع شود ؛ ازین جهت آذریعه به نوشیدن 

در حدیث شریف از حضرت جابر رضی اهللا  عنه روایت است که پیامبر صلی اهللا علیه  
بروایت نسائی چیزی که زیاد ان نشه  بیاورد " ما اسکرکثیره فقلیله حرام :" وسلم فرموده 

 .ما گفتیم  علت هما ن است که. ن هم حرام است آاندک 
 .خلوت با زن اجنبی حرام است تا کار منجزبه حرام نشود -3
عقد نکاح در حالت عده حرام است ؛ اگر چه وطی هم به تاخیر افتد ؛ این منع  -4

 .بخاطر این است که ذریعه دخول قبل از  پایان عدت نشود
علیه وسلم از جمع  دارقطنی  از جابر  رضی اهللا  عنه روایت کرده  که پیامبر صلی اهللا -5

 . نمودن قرض وبیع منع نموده است تا یکجا بودن آن دو ذریعه سود خوری نشود
شارع ولی امر ویا قاضی را از پذیرفتن هدیه نسبت بکسیکه عادت هدیه میان شان - 6
 . منع نموده است تا این ذریعه به طرف واقع شدن اش درباطل نشود) ازقبل نباشد(
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محروم شدن ان زن از  مطلقه جهت گریز از ان تا این طالق سببوارث گرداندن زن  -7
این مذهب جمهور فقهاء است که اساس ان فتوی برخی از مجتهدین صحابه .میراث شود 

است که مذهب انان در مورد اعتمادش بر اصل وسد ذرایع بوده که صحت ان گواهی 
 .داده شد به قران وسنت است

یاض بن حمار روایت کرده که پیامبر صلی اهللا علیه وسلم ابوداود درکتاب اللقطة از ع -8
را حکم داده است که برلقطه شاهد بگیرد با انکه ان امین ) یابنده چیزی گمشده ( ملتقط 

 .ن روی طمع وامید بری از ان نشودآنکه ذریعه به کتمان آاست لیکن بخاطر 
امام بخاری از عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه روایت نموده که پیامبر صلی اهللا علیه   -9

وسلم منع نموده است که یک مرد باالی خواستگاری برادرش خواستگاری کند ؛ ویا 
ن ذریعه به آن ویا در فروش باالی فروش برادرش قیمت گذاری کند تا آانکه باالی قیمت 

 . دشمنی ودوری میان شان نشود
منع نموده است اما بخاری در کتاب خوداز انس ) ذخیره اندوزی(شارع احتکار  -10

ابن مالک  روایت  نموده است که پیامبر صلی اهللا  علیه وسلم ودر مورد چنین فرموده 
زیرا ان ذریعه به . احتکار نمیکند مگر شخص خطا کار) الیحتکر إال خاطئ : ( است 

 .ت وغذای شان میشودمفسده دل تنگی بر مردم در قو
شارع دائن قرض دهنده را از قبول کردن هدیه مقروض منع نموده است تا انرا از  -11

 .دین اش حساب کند
منع نموده است ) یعنی زکات اش (شارع شخص صدقه دهنده را از خریدن صدقه  - 12
دار قطنی از سعد ابن ابی وقاص روایت نموده که  شخص صدقه دهنده را ازخریدن ،

؛ بخاطر سد ذریعه از استرداد وواپس یولوکه انرا در بازار هم بیاب.صدقه منع نموده است 
 .ن از فقیربه پول نا چیز هم منع استآگیری 

ن حجت کافی برای کافی اعتبار دانستن سد ذرایع ویک دلیل از دالیل آاین دالیل دغاایر 
احکام میشود کسانیکه انرا یک اصل از اصول تشریع اعتبار ندادند در برخی از 

ن دریک اصل دیگر وقاعده آنکه آاجتهادات شان به مقتضای ان عمل نموده اند باعتبار 
 .دیگرداخل است 
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طل بودن بیع سالح به کسی است که یقین دارد باالی از این جمله مذهب اهل ظاهر به با
نرا آاشخاص ایمین تجاوز صورت گیرد ویا باطل بودن بیع انگور به کسیکه یقین دارد 

شراب میسازد زیرا این کار ازجمله امور تعاون وهمکاری بر اساس گناه است واین چیز 
بر والتقوی وال تعاونوا علی وتعاونوا علی ال:" جائز نیست نظربه این قول اهللا جل جالله 

وبا یکدیگر درنیکوکاری وتقوی کمک کنید نه برگناه .  2مائده آیت ". االثم والعدوان 
 ٣٧...وستمگاری 

نرا آ) ازجانب شوهر در نزدیکی مردن ( احناف به ارث دادن زن مطلقه جهت فرار ازان 
اند ؛ بناء براین  باعتبار مذهب صحابی که مخالف ان کس شناخته نشده است عمل نموده

مالک ها در اخذ سد ذرایع منفرد وتنها نیستند قسمیکه در باره آنها گفته شده است جز 
: این مورد امام قرافی مالکی گفته نکه ایشان این اصل را بیشتر از دیگران گرفته اند درآ

 .هرچه ذرایع است علماء اتفاق دارند بر انکه ان به سه قسم است
تفاق معتبر است مانند حفر چاه ها در راه مسلمانان ویا انداختن زهردر اول یکی ان باال 1
که  بداند این کار سبب ناسزا گوی اهللا متعال م شان ؛ دشنام دادن بت ها درصورتیطعا

 .میشود 
 .نرا از ترس وبیم شراب منع کرده نمیشودآباالتفاق ملغی است مانند کشت انگور که   2
ن ذریعه را اعتبار نموده با غیر مان آکه ما در ) موقتی ( آجال مختلف فیه است مانند بیو 3

مخالفت ورزیده ایم حاصل قضیه انکه ما بیشترین کسانی هستیم که قائل به اخذ سد ذرایع 
ن هم مالکی ها وحنابله در اعتبار دانستن آلیکن با . هستیم نه انکه ان مخصوص ما است 

حکام منفرد هستند وبخصوص درعمل به  ان سد ذرایع بطور یک اصل مستقل از اصول ا
 ٣٨.از دیگران زیاد تراند وهمچنان به  بناء احکام قائم شونده روی ان اصل

 ذرايع اختالفهايى فقهى برخاسته از اختالف در حجيت سد:  مبحث ششم 
 :صحت ازدواج به قصد تحليل فقيهان در اين باره اختالف كرده و سه نظر ارائه داده اند

                                                      
 .9/348المحلی ازابن حزم ظاهری :دیده شود  ‐ ٣٧
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خواه در متن عقد چنين شرطى ذكر شود و هدف , اين عقد مطلقا درست است الف ـ 
 . و خواه چنين شرطى ذكر نشود, از آن تحليل باشد

 فتـى با زن شرط كنـد كـه هـدوق: ن نظر را برگزيده وگفته اندیهم احناف اكثريت
 عقدصحيح است و موجـب , هر چند اين شرط در متن عقد باشد, از عقد تحليل است

بر اين اساس كه عقد صحيح و شـرط لغـو   , يت زن براى همسر قبلى خود مى شودحل
 ٣٩است
 . قد مطلقا باطل استـ ع ب
 . حنابله و موافقانشان اين نظر را برگزيده اند,  ی ها مالك
سـه بـار طـالق [ ت زنـى كـه بـائن اس: كتاب الشرح الصغير آمده است  در
همانند نكاح با محلل بر شـوهـرقـبلى خود حالل به نكاحى فاسد ] شـده است  داده
 . شود نمى

در صورتى , اوازدواج كند محلل كسى است كه به قصد حالل كردن زن بر شوهر قبلى با
جدا شود و ياحتى چنين قصدى  كه از ابتدا قصد داشته باشد پس از همبستر شدن از او

رتى كه از آن زن خوشش در صو بلكه حتى اگر تصميم داشته باشد, هم نداشته باشد
موجب حالل شدن زن بر شوهر قبلى  آمـد او را براى خود نگه دارد باز هم اين نكاح

 ٤٠.است و فسخ مى شود] باطل [ فاسد  تو اين نكاح هميشه و به هر صور, دنمى شو
, اساس كه عقد را صحيح بدانند به فسخ شدن آن حكم كرده اند نه بر اين ی ها مالك

و , سخ كرده اند كه اين مساله از مسائل اختالفى ميان فقهاست بـه ف حكمبلكه از آن رو
 باطل(و ) فاسد(و گرنه نزد مالكيه دو عبارت , همين جهت چنين گفته اند به رعايت

 .مترادف هم هستند(
داده شده است اگر با اين شرط  ه سـه بار طالقنيل المرب چنين مى خوانيم زنـى كدر 

يـا چنين شـرط كـند , ـالق دهـدراط كه پس از تحليل اوبا مردى ازدواج كند 
 . اين عقد نزدعموم عالمان باطل است, نيست  يل نكاحى ميانشانكـه پـس از تـحل

                                                      
 .248ص ,  3ج ابن الهمام الحنفی / تالیف   فتح القدير ‐‐ ٣٩
 .375ص ,  1ج, دردیری مالکی / تالیفالشرح الصغير ‐ ٤٠
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باز , همچنين اگر مرد در دل خود قصد تحليل داشته باشد ولى آن را در عقدذكر نكند
 ٤١.هم بنابر اصح نكاح باطل است

مى  اثر قصد تاثيرى ندارد و تنها شرط: نشان مى گويدو مـوافقا شوافع :ـ تفصيل  ج
ولى اگر , است  ن شـرطى در متن عقد ذكر شود عقد باطلاگر چني, بنابراين , گذارد

: شيرازى مى گويد پيش از عقد ذكر شده باشد به صحت عقد ضررى ندارد ابواسحاق
 ٤٢.قصدكرده اندآنچه  زيرا عقد به واسطه آنچه شرط كنند باطل مى شود نه به واسطه

حجيت سد ذرايع و اعتبار يا عدم  ت اخـتـالف در ايـن مـساله تفاوت ديدگاه درعل
 . اعتبار قصد درعقد است

 زيرا فلسفه اى كه, و حنابله گزيده مى نمايد مالکی هاارنده همان نظر نگ از ديـدگـاه
داده شود بر كـم نـهـاده كه چنانچه زنى سه بار طالق در ايـن حجل جالله خداوند 
گـرزمـانـى كـه آن زن بـه نـكـاح شوهرى قبلى خود حالل نخواهد بود م شوهر
نـان كه اين حقيقت براى هر چـ, يست كه به تحليل برآورده شوددرآيد چيزى ن ديگر
 . كه اين حكمت الهى را درك كند پوشيده نمى ماند كس

بطالن  حالى كه همگان بر در, ال نـوعى ازدواج موقت است تحليل عم, افزون بر ايـن
 .ازدواج موقت كه متعه نمونه اى از آن است اتفاق نظر دارند

در فروش انگور به كسى كه شراب مى سازد يا فروش خرما به كسى كه نبيذ  اخـتالف
 . ويا فروش سالح در هنگام فتنه و آشوب و همانند آن, سازد مى

اصل اين كار مكروه ولى عقدى  شـان بـر ايـن نـظر شده اند كهو مـوافقان شوافع
 . كه انجام مى شودصحيح است

گـور بـه كـسـى كـه شـراب مـى فـروش ان: شيرازى مى گويد ابواسحاق
و يا فـروش سـالح بـه كسى , خرما به كسى كه نبيذ مى سازد يـا فروش, سـازد

لتهااين زيرا در همه اين حا, نافرمانى خداوند مى كند مكروه است  كه به وسيله سالح
 ٤٣. وجود ندارد كه اين كار نوعى همكارى بر معصيت نباشد اطمينان
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 و ديگرى آن كه عقد فسخ مى,  شوافع يكى همانند : مساله دو فتوا دارند در اين مالکیها
 هر چيزى كه انسان: نان كه صاوى در حاشيه خود بر الشرح الصغير مى گويدچ,شود

كافر  همانند فروش قرآن به, خواسته است  بداند مشترى آن را براى هدفى نامشروع
 . است
در ايـن مساله عدم فسخ مشهور است و همين نيز , ويـدمى گكـه مـازرى نـانچ

 . فتواى اهل تـدويـن اسـت
اما در برابر آن اين فتواست كه چنانچه مبيع از بين نرفته و وجود داشته باشد عقد فسخ 

 . مى شود
 ٤٤تمالك نسبت داده اس امام بيشتر پيروانسحنون اين ديدگاه را به 

حنابله  ديدگاه, طالب و همچنين در شرح آن نيل المرب آمده كـه در دلـيل ال انچـن
آن  ره بـه كـسـى كـه ازفـروش انـگـور يـا شـي: نين است در اين مساله چ

 آشاميدنى و بوييدنى به,شـراب مـى گـيرد و همچنين فروش هر گونه خـوردنى 
 ه پس از آنها شراب مى نوشد و همچنين فروش پيمانه به كـسـى كـه در آنكسى ك

 . شراب مى ريزد جايز نيست
 . گردو و همانند آن هم براى قمار جـايـزنـيست, فروش تخم مرغ 

 هر جريان شورش و آشوب و يا فروش بسالح و همانند آن از قبيل زرفه و سپر د فروش
 ده بـداند مشترى چنينراهـزنـان در صورتـى كـه فـروشن رب و يـااهـل ح

 ٤٥وضعيتى دارد جايزنيست
همانند , گريز از ربا وجود دارد اختالف ورزيده اند يـعى كه در آن حيله اى براىدر ب

قيمتى باالتر از قيمت نقدى آن به نسيه بفروشد و سپس آنچه  نـسى را بهاين كه كسى ج
يعنى قيمتى كه پايينتر از قيمت فروش , نقد و به قيمت نقدى  به صورت را فروخته ديگربار

 .اوست بخرد اول
 . قانش به صحت عقد نظر داده اندشافعى و مـواف امام الـهسدر ايـن م

                                                                                                                                
 

 5ص ,  2ج, .تالیف الصاوی  المالکی  بـلـغة السالك . ‐ ٤٤
 .122ص ,  1ج, نيل المرب  - ٤٥
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 . تـه اندالك و موافقانش آن را بـاطـل دانسم ماما
 .علت اختالف هم در اين مساله تفاوت ديدگاهها درباره سد ذرايع و حجيت آن است

 . اين مساله پيشتر هم در مبحث حجيت قول صحابى گذشت
گـونـه اى از سـد ذرايع هست كه عالمان درباره آن اختالف : مى گويد قرافىامام 

 همانند بيعهاى مهلت دار نزد, اند كه آيا مى توان آن راجارى كـرد يـا نـه  ورزيده
 هـلتش يك ماه استاز اين قبيل كه كسى كااليى را به ده درهم نسيه كه مـ, ما

 .بفروشد و سپس همان كاال را پيش از فرا رسيدن مهلت به پنج ديناربخرد
شخصى كه چنين كارى كرده در عمل اكنون پنج دينار داده و : مى گويد مـالـكامام 
مبادله  ديناردر آخر مـاه گـرفـتـه و بدين ترتيب آنچه كرده وسيله اى است براى ده

انجام شده صورت  تا از اين رهگذر آنچه در ظاهر, باوجود مهلت پنج دينار به ده دينار 
 . يك بيع باشد

بيع مالك است و هر كارى را بر همان  براى ما هـمان صورت: شافعى مى گويد م اما
 ٤٦كار جايز است و بدين دليل اين,ظاهرش بايد حمل كرد

اختالف كرده به استناد علم قاضى  همچنين در باب قضا در صحت يا عدم صحت داورى
اختالف در سد ذرايع ـ در اين اختالف  همچنين ـ به سبب: قرافى مى گويدامام .اند

چون نزد , ى حـرام است لـم قـاضـع كرده اند كه آيا قضاوت كردن به استناد
 ٤٧. ياچنين چيزى حرام نيست, مى شود وسيله اى براى قضاوت به باطلقاضيان 

ن اسباب آنرا توثیق وتقویت می بخشد ؛زیرا آاصل سد ذرایع اصل مصالح را تاکید نموده 
ووسایل راکه منجر به مفاسد شود باز میدارد واین صورت از صورت های مصلحت است 

ن است بلکه گاه بعض آ؛پس سد ذرایع تکمیل کننده اصل مصلحت وتکمیل کننده 
عتبار ان آلح مرسله شمرده می شود وبه صورت های سد ذرایع را از صورت های مصا

نرا آداده میشود ازاین خاطر می بینیم کسانیکه به اصل مصلحت عمل نموده وپرچم 
برداشته اند همانا مالکی ها وتابعین ایشان اند که به  سد ذرایع نیزقائل اند درصورت منجر 
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اجحه به  ن قائل اند ودر صورت منجر شدن به مصلحت رآشدن مفسده به سد وبندش 
ن اگرچه وسیله  در ذات خود حرام هم باشد بناء به دولت اسالمی اجازه داده آبازگشای 
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 پژوهش ونگارش قضاوتمند قدريه سلطاني  
 

                                     

  حقوق ارتفاق و ارتباط آنحقوق ارتفاق و ارتباط آن
 به حق انتفاع 

 :تعريف حق ارتفاق
مشتق مي شود و به اين حق ارتفاق  به معني مدارا) به فتح راء (ارتفاق از كلمه رفق      
شده كه  مالك ملك بايد با صاحب حق ارتفاق به رفق و مدارارفتار كند و جلو   گفته

 .استفاده اورا نگيرد
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در اصطالح ،حق ارتفاق حق كسي است در ملك ديگري براي كمال استفاده از ملك 
خود ، چنانكه باغي در همسايگي خانه ديگري است و مالك باغ براي مشروب نمودن 

 )١.(دن آب از خانه همسايه داشته باشددرختان باغ خود ، حق بر
:" خويش حق ارتفاق را چنين تعريف مي نمايد 2340قانون مدني افغانستان در ماده    

 ."ارتفاق عبارت از حقي است باالي عقار جهت منفعت عقار شخص ديگر 
 : تعريف حق انتفاع 

ز مالي كه عين بموجب آن شخص مي تواند ا"حق انتفاع به حقي اطالق مي شود كه      
 )١" (آن ملك ديگراست يا مالك خاص ندارد، استفاده كند 

همانگونه كه تذكر يافت ، حق ارتفاق و حق انتفاع هر دو در پيوند يك ديگر قرار      
اما با وصف ارتباط هاي كه هريك درپيوند يك  .داشته با هم روابط نا گسستني دارند 
 :ز وجود دارد كه در ذيل از نظر مي گذردديگر دارندميان آنها  تفاوت هايي ني

حق ارتفاق دائم است ، ولي حق انتفاع مؤقت مي باشد ، مگر در مورد حبس -1
حبس مؤبد حق انتفاعي است كه در  عقد آن ، دوام ، قيد شده باشد بدين جهت .(مؤبد

 )١)(آن را مؤبد گويند 
حق انتفاع مي تواند مال  حق ارتفاق بر مال غيرمنقول بر قرار مي شود، ولي موضوع-2

گفته است  قانون مدنی افغانستان 2340چنانچه در ماده .منقول يا غير منقول باشد
ارتفاق عبارت ازحقي است كه باالي عقار جهت منفعت عقار شخص ديگر صورت "

 ".ميگيرد
عبارت از حق نفع گيرنده  "انتقاع " قانون مدني افغانستان  2299درحاليكه مطابق ماده   

است در استعمال و بكار انداختن عين تا زمانيكه به حالت خود باقيمانده ، گر چه رقبه آن 
 .در مالكيت او نباشد

كسب منافع اعيان عقار باشد يا منقول ، قانون مدنی افغانستان 2300و متكي به ماده    
 .بدون رقبه آن جواز دارد

ولي حق انتفاع مستقيماً  حق ارتفاق براي كمال انتفاع از ملك صاحب حق است ،-3
 .براي استفاده منتفع از مورد حق مي باشد
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حق انتفاع گاهي منحصر به :" مشعراست قانون مدني افغانستان در مورد)2317(ماده 
 ."استعمال يا سكونت و گاهي هر دو مي باشد 

ساحه حق استعمال يا سكونت باندازه احتياج صاحب حق و ) " 2318(متكي به ماده 
فاميل او مقيد شناخته مي شود ، باآنهم آنچه را سند انشاء حق احتوا نمايد ، اعضاي 

 ."رعايت مي شود
بنابراين در . حق ارتفاق حقي است تبعي ومانند  توابع و متعلقات ديگر ملك مي باشد-4

صورتي كه ملكي داراي حق العبور و يا حق المجري درملك ديگري باشد و آن ملك 
و همچنين  حق االرتفاق مزبوربه تبع ملك به مشتري منتقل مي شودمورد بيع قرار گيرد 

هرگاه ملكي كه مورد حق ارتفاق از قبيل حق  پنجره ، حق المجري ، حق العبور و امثال 
آن براي ملك ديگري است انتقال داده شود، حق ارتفاق مزبور به حال خود باقي خواهد 

 )١.(نگردد  ماند اگرچه در انتقال ملك به اين امر تصريح
در صورتي كه كسي داراي دو قطعه ملك باشد و يكي از آن دو در ديگري ارتفاق مانند 
پنجره ،مجري و امثال آن داشته باشد و مالك يكي از آن دو قطعه را انتقال دهد ،ارتفاق 
به حال خود باقي مي ماند ، همچنان كه هر گاه كسي داراي يك قطعه ملك باشد و 

قسمت ديگرارتفاق مانند مجري ،  و امثال آن دارد و مالك يكي از دو قسمتي از آن در 
قسمت را انتقال دهد ، ارتفاق سابق پس از انتقال به حال خود باقي مي ماند زيرا ارتفاق 
از توابع و متعلقات ملك است و تابع اصل خود مي باشد ، و بدون تصريح در عقد از 

 ) ١(اصل ملك منفك نمي شود  
وبموجب .  حق ارتفاق  حق عيني  است كه براي شخص معين ثابت ميگردد بناًء     

انتفاع حايز عبارت از حق نفع گيرنده است در " قانون مدني افغانستان  2292حكم ماده 
استعمال و بكار انداختن عين تا زمانيكه بحالت خود باقي ماند گرچه رقبه  در ملكيت 

 .اونباشد
 : لك جداگانه داشته باشد در حق ارتفاقيكه هر يك ماموجوديت دوعقار

ز دو قطعه ملك  كه هر يك ني حق ارتفاق فرض ميشود كه يكي ابايد متذكر شد زما     
مالك جداگانه اي دارد ، در ديگري حق ارتفاق مانند حق العبور ، حق المجري داشته 

ارتفاق در و هرگاه يكي از دو مالك ، ملك خود را به ديگري انتقال دهد حق . باشد 
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نتيجه اختالط زائل مي شود، اگر چه عمالًاستفاده از ملكي كه حق ارتفاق براي او بر قرار 
شده بود به وسيله عبور يا شرب از قطعه ديگر همواره باقي باشد ولي اصطالحاً ديگر حق 

قانون مدني افغانستان در زمينه مي ) 2362(چنانكه ماده . ارتفاق ناميده نمي شود
حق ارتفاق به انقضاي مدت معينه يا از بين رفتن كامل عقار مرتفق به يا ) 1:"(نگارد

 ."عقارمرتفق ، و به احتياج هردو عقار درملكيت يك شخص منتهي مي شود
اگر حالت اجتماع ملكيت بنابر تاثيري زايل گردد كه به زمان گذشته راجع مي گردد ) 2(

 .، حق ارتفاق عودت مي نمايد 
 :ارتفاققانوني بودن حق 

قانون ) 2342(بايد متذكر گرديد كه ارتفاق يك حق قانوني ميباشد ، چنانچه ماده       
حق ارتفاق به اساس تعهد قانوني يا ارث حاصل شده :"مدني افغانستان در مورد مي نگارد

مگر در مورد ارتفاق از قبيل . مي تواند ، مرور زمان باعث كسب حق ارتفاق نمي گردد
قدامت درحقوق مرورو : "كام بيان ميدارد حمجلة اال 1224ده همچنان  ما." حق مرور

يعني اشياي متذكره بحالت سابقه مي ماند و . آبرو و سيل بر مدار اعتبار شناخته ميشود 
تغييري را قبول كرده نميتواند زيرا قديم به حالت قدامت گذاشته مي شود و قابل تغيير 

اما قدامتيكه مخالف شرع باشد . ه شود نمي باشد مگر اينكه دليلي بر خالف آن اقام
اعتبار ندارد  يعني اگر شي معمول دراصل غير مشروع باشد پس قدامت اعتباري ندارد و 
اگر ضرر فاحش باشد دور كرده ميشود مثالً اگر از حويلي راه بدرفت مواد كثيف در راه 

بدون شك  عام از قديم داشته باشد كه براي اشخاص رهگذر مضر است پس ضرر مذكور
 ) ١."(مرتفع ميگردد و قدامت اعتباري ندارد

بنا ًء تصرف و اعمال ارتفاق دليل بر دارا بودن حق ارتفاق است ، زيرا همچناني كه  
تصرف  عنوان مالكيت دليل بر مالكيت متصرف است، تصرف و اعمال ارتفاق بمعني 

داراي آن حق مي باشد  استفاده از آن به عنوان دارندهء حق دليل بر آن است كه متصرف
، مگر آنكه عدم استحقاق او ثابت گردد و آن درموردي است كه مالك ملك ثابت 

 .نمايد كه عمل مزبور غاصبانه و يا به وسيله اذن بوده است 
 :اذن در استفاده از ارتفاق
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به همين شكل اذن استفاده از ارتفاق اباحه ء انتفاع است و احتياج به قبول ندارد      
را اذن از عقود نمي باشد و اباحه محض است مالك مي تواند بدون آنكه حق ارتفاق  زي

را در ملك خود به ديگري واگذار نمايد ، به او اذن دهد كه از ملك او استفاده ارتفاق 
در اين صورت از طرف مالك تعهدي نشده و حقي از او سلب نگرديده . معين را بنمايد 

ده و به ديگري آزادي داده است كه از ملكش استفاده است ، بلكه مالك اباحه نمو
ارتفاق كند و اعالم داشته كه حق جلوگيري خود را از تصرف او در ملكش اعمال نمي 

اين است كه مالك هر زمان مي تواند از اذن خود رجوع كند و منتفع را از . نمايد 
 )١." (استفاده باز دارد

شخصيكه چيزي را مباح :" بيان نموده استمجلة االكام در زمينه چنين 1226ماده 
گردانيد صالحيت دارد از اباحت مذكور رجوع كند و ضرر باذن و رضا الزم نميگردد 
پس وقتي شخصي حق مروررا درصحن حويلي شخص ديگر نداشته باشد ولي بمجرد 
اجازه مالك حويلي مدتي در آن عبور و مرور كند مالك حويلي اگر اراده كرده باشد مي 

مذكور چنين مؤلف مجلة االحكام در شرح ماده ."واند اورا از عبور و مرور منع بگرداند ت
در خانيه از كتاب بيوع درمورد ضرر همسايه آمده است شخصي :"اظهار داشته است

چوب هاي دستك را بر ديوار همسايه باجازه مي گذارد و يا سردابي را در حويلي اش 
سايه حويلي اش را بفروش ميرساند مشتري دفع چوب باجازه همسايه حفر ميكند سپس هم

و سرداب را تقاضا ميكند چنين حق به مشتري داده مي شود، مگر اينكه بايع در عقد بيع  
باشد پس در اين صورت مشتري 0بقاي چوب و سرداب را بزير خانه شرط گذاشته 

ا چنين شرطي متوجه نميتواند مطالبه ازاله آن را بكند زيرا وقتي بايع شرط ميگذارد گوي
خود او ميباشد ووارث در ين صورت حيثيت مشتري را بخود كسب ميكند صرف وارث 

 )١."(ميتواند كه مالك حويلي را به بر داشتن بناء و سرداب بهر حال امر كند
 : مجلةاالحكام وشرح آن چنين آمده  است1227در ماده 

ويلي شخص ديگري داشته اگر شخصي حق عبور و مرور را در يك راه معين صحن ح"
باشد و صاحب صحن حويلي در همين راه باجازه صاحب حق عبور و مرور آبادي نمايد  

 .حق عبور و مرورساقط ميگردد و نمي تواند با صاحب صحن حويلي دعوي كند 
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سؤالي كه پيش مي آيد آن است كه هر گاه درنتيجه رجوع از اذن خسارتي متوجه      
 ه بخواهد يا خير؟تواند خسارت خود را از اذن دهند مآذون گردد ، آيا مي

مجلة  1226در پاسخ بايد گفت كه طبيعت اذن قابليت  رجوع را دارد چنانچه در ماده 
شخصيكه چيزي را مباح گردانيد صالحيت دارد از اباحت مذكور :"االحكام تذكر رفته 

ر را در صحن رجوع كند و ضرر باذن ورضا الزم نميگردد پس وقتي شخصي حق مرو
حويلي شخص ديگر نداشته باشد ولي بمجرد اجازه مالك حولي مدتي در آن عبور و 

و را از عبور و مرور منع مرور كند مالك حويلي اگر اراده كرده باشد مي تواند ا
 .َبگرداند

مثالً شخصي چوب هاي دستك را بر ديوار همسايه باجازه مي گذارد و يا سردابي را در 
ازه همسايه حفر ميكند سپس همسايه حويلي اش را بفروش ميرساند حويلي اش باج

 )١.(مشتري رفع چوب وسرداب را تقاضا ميكند چنين حقي به مشتري داده مي شود 
 :اذن دهنده در دو مورد نميتواند از اذن رجوع نمايد

در صورتي كه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد ، مثالً كسي به ديگري اذن دهد ":الف 
پس از دفن مرده مالك زمين نمي تواند ار اذن . كه مرده اي را در زمين او دفن كند 

خود رجوع كرده و بخواهد كه اذن گيرنده جسد را خارج نمايد ، زيرا نبش قبر طبق 
 .جرم مي باشد مدنی ایران قانون 

ماده .ر صورتي كه اذن دهنده به وجه ملزمي حق رجوع را از خود سلب كرده باشد د
ق م ايران  هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه به وجه  120

 )١"(ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد
 :تكاليف صاحب حق ارتفاق 

يا عرف محل اقتضا نمايد  ذكر شده وصاحب حق ارتفاق نمي تواند بيش از آنچه در عقد 
مثالً هر گاه براي خانه اي حق العبور در باغ ديگري بر قرار .از حق ارتفاق استفاده نمايد 

شده است، صاحب حق مي تواندخود و كساني كه با او در خانه سكونت دارند و 
و نمي توانند همچنين كساني كه عادتاً نزد آنهامي آيند در مواقع عادي عبور و مرور كنند 

گوسفند و گاو و گاري و امثال آنها را بگذرانند، مگر آنكه عرف محل اين امررا اقتضا 
 )١(نمايد 
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،مي تواند به صاحب حق ارتفاق:"ينه تذكر ميدهد قانون مدني افغانستان درزم2355ماده 
 رتفاق ضروري باشد ، يا برايچنان اعمالي مبادرت ورزد كه براي استعمال حق او در ا

بايد حق مذكور را طوري استعمال نمايد ، كه محافظت حق مذكور الزمي شناخته شود و
 ."از آن ضرري عايد نشود

همچنان هزينه الزم براي استفاده صاحب حق ارتفاق از حق خود ، به عهده او است      
 .زيرا عاقالنه  نيست كه هزينه الزم براي استفاده كسي را ديگري بپردازد 

مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال حق ارتفاق :" قانون مدني افغانستان  2357ماده 
مي باشد ، مگر اينكه ) مخدوم(الزم شمرده شود يا تكاليف حفاظت آن به ذمه اي مرتفق 

ك عقار مرتفق نيز نافع لبخالف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذكور براي ما
 .كه به هر يك عايد مي گردد ، مي باشدباشد تكاليف صيانت آن به تناسب مفادي 

 :تكاليف مالك عقار  
مالك ملكي كه حق ارتفاق در آن بر قرار شده ، نمي تواند در ملك خود عملي كند      

كه منافات با حق صاحب حق ارتفاق باشد ، زيرا قانون حقوق افراد را در جامعه محترم  
اين است كه ماده . ي نداده است دانسته و به هيچ كس اجازه تجاوز به حقوق ديگر

هيچ نوع عملي  یمالك عقار مرتفق به اجرا: " قانون مدني افغانستان مي گويد  )2356(
 . مكلف نمي گردد، مگر اينكه استعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضا، نمايد

مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال : " قانون مدني افغانستان) 2357(مطابق  ماده    
به ذمه اي مرتفق مي باشد ، مگر اينكه ، تكاليف حفاظت آنارتفاق الزم شمرده شود  حق

بخالف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذكور براي مالك عقار مرتفق نيز نافع 
 ".باشد تكاليف صيانت آن به تناسب مفادي كه به هر يك عايد مي گردد ، مي باشد 

ه مالك عقار مرتفق به اجراي اعمال مندرج ماده هرگا):" 2358(بموجب ماده      
اين قانون به مصارف خود مكلف باشد ،هر وقت كه خواسته باشد ، مي تواند ) 2357(

به انتقال ملكيت تمام يا قسمتي از عقار مرتفق به ، براي صاحب حق ارتفاق ،خود را از 
 ."اين تكليف سبك دوش سازد
از مالك عين و صاحب حق ارتفاق معلوم تكليف هر يك پس از آنكه حدود حق و 

، هر يك از آن دو كه مانع استفاده ديگري از حق خود شود و يا در استفاده از گرديد
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حق خود تعدي يا تفريط روا دارد و در اثر آن خسارتي متوجه طرف ديگر گردد ضامن 
 .خسارات وارده خواهد بود

اوه دان يا حفر بدرفت فاضله آب احداث ن" قانون مدني افغانستان "  2354طبق ماده 
باران و غيره ،در راه عام در حاليكه از آن ضرري به عام توليد شود، جواز ندارد و 

بدون اجازه شاروالي يا اهل . همچنان احداث امور فوق در راه خاص كه غير نافذ باشد 
 ."كوچه ، مجاز نمي باشد

مالك عقار مرتفق به ،نمي تواند  باجراي اعمالي بپردازد " ق م ا  2359مطابق ماده      
واند موضع حق مذكور را كه منجر به نقصان استعمال حق ارتفاق شود، همچنان نمي ت

مگر اينكه موقع مذكور به اثر حوادث طوري گردد كه تكليف ارتفاق را تزئيد . تغيير دهد
تفق به شود،در ز موضع مذكور مانع آوردن تحسينات در عقار مربخشد يا استعمال حق ا

 ".اق را به موضع ديگر مطالبه نمايدعقار ، مي تواند انتقال ارتف اين صورت مالک
در صورتي كه هر يك به طور متعارف براي رفع حاجت يا رفع ضرر از حق خود      

 .استفاده نمايد ضامن خسارات طرف ديگر نخواهد بود 
مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال حق ارتفاق الزم شمرده " ق م ا 2357ق ماده مطاب 

ينكه بخالف آن شرط به ذمه اي مرتفق مي باشد ، مگر اشود يا تكاليف حفاظت آن 
گذاشته شده باشدو اگر اعمال مذكور براي مالك مرتفق نيز نافع باشد تكاليف صيانت 

 . گردد، مي باشد هر يك عايد ميه به آن به تناسب مفادي ك
 :حق ارتفاق در مورد تقسيم ملك

اگر شركا، به ابقاي مال مشاع به اساس "قانون مدني افغانستان ) 1953(متكي به ماده 
ز محكمه تقسيم مكلف نشده باشند ، هر يك از شركا مي تواند احكم قانون يا موافقه ، 

افقه در مدتي كه از پنج سال منع تقسيم مال مشاع باساس مو. مال مشاع را مطالبه نمايد 
تجاوز نمايد جواز ندارد و در صورتي كه مدت موافقه بيش از پنج سال نباشد ، در مورد 

 ."شريك و خلف او نافذ شمرده مي شود
وجود حق ارتفاق مانع ازتقسيم ملك نخواهد بود ، خواه آنكه ملك صاحب حق ارتفاق 

 .اق بر قرار شده است مورد تقسيم باشد و يا ملكي كه در او حق ارتف
 :انتهاي  حق ارتفاق
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حق ارتفاق به انقضاي مدت معينه يا از )1"(قانون مدني افغانستان )2362(مطابق ماده 
بين رفتن كامل عقار مرتفق به يا عقار مرتفق ،و به اجتماع هر دو عقار در ملكيت يك 

 .شخص منتهي مي شود
گردد كه به زمان گذشته راجع مي  ثيري زايلكيت بنابر تااگر حالت اجتماع مل)2(

 . گردد،حق ارتفاق عودت مي نمايد
ز دو قطعه ملك ، كه هر ني حق ارتفاق فرض ميشود كه يكي ابايد متذكر شد زما       

، حق المجري داشته ديگري حق ارتفاق مانند حق العبوريك مالك جداگانه اي دارد ، در 
را به ديگري انتقال دهد حق ارتفاق در  و هرگاه يكي از دو مالك ، ملك خود. باشد 

نتيجه اختالط زائل مي شود، اگر چه عمالًاستفاده از ملكي كه حق ارتفاق براي او بر قرار 
شده بوده به وسيله عبور يا شرب از قطعه ديگر همواره باقي باشد ولي اصطالحاً ديگر 

 .حق ارتفاق ناميده نمي شود
اگرحق ارتفاق در خالل مدت پانزده سال " فغانستانقانون مدنی ا) 2363(طق ماده      

 .استعمال  نشود ،منقضي مي گردد
به  حق ارتفاق در ملكيت يك عده شركا هر گاه عقارداراي) 2364(  به اساس ماده 

صورت مشترك داخل شود ، استفاده يكي از شركاء از حق ارتفاق مرور زمان را در 
يكي از شركا به  ان توقف مرور زمان به منفعتهمچن. مورد ساير شركاء قطع مي نمايد 

 .يمانده ،موقوف مي شودمنفعت شركاي باق
هرگاه وضع اشياء طوري تغيير نمايد كه باستفاده از حق )"2365(و بموجب ماده       

در صورتي كه اشياء به . ارتفاق غير ممكن گردد، حق ارتفاق منقضي شناخته مي شود 
. از حق مذكور ممكن شود ، حق ارتفاق نيز اعاده مي گردد حالتي بر گردد كه استفاده 

 . "مگر اينكه به اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آمده باشد 
مالك عقار مرتفق به ، وقتي مي تواند كه خود را از تمام يا بعضي ارتفاق خالص كند كه 

ده باشد ، كه با منفعت عقار مرتفق كامالًاز بين رفته يا منفعت محدودي از آن باقي مان
 . تكاليف وافق بر عقار مرتفق به ، تناسب نداشته باشد 

 :نتيجه 
 :از آنچه گفته شد به اين نتيجه مي رسيم كه 
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ارتفاق در  اصطالح  عبارت از حق كسي است در ملك ديگري براي كمال استفاده      
 .از ملك خود 

حق ارتفاق  با حق انتفاع رابطه نزديك و ناگسستني دارد و ميان شان فرق هايي نيز       
ميباشد زيرا حق ارتفاق حق دايم بوده در حاليكه حق انتفاع مؤقت ميباشد  ودر ضمن حق 

لي موضوع انتفاع مي تواند مال منقول يا غير بر مال غيرمنقول بر قرار ميشود و ارتفاق 
چنان  حق ارتفاق براي كمال انتفاع از ملك صاحب حق است ولي حق منقول باشد  هم

انتفاع مستقيماً براي استفاده منتفع از مورد حق مي باشد و باالخره حق ارتفاق حقي است 
 تبعي ومانند توابع و متعلقات ديگر ملك مي باشد 

ر يك درعين زمان حق ارتفاق زماني فرض ميشود كه يكي از دو قطعه ملك كه ه      
حق العبور، حق المجري داشته مالك جداگانه اي دارد ،در ديگري حق ارتفاق مانند 

مطابق قانون مدني افغانستان حق ارتفاق به اساس تعهد قانوني يا ارث حاصل و.باشد
و به همين شكل اذن استفاده از . ميشود و مرور زمان باعث كسب حق ارتفاق نمي گردد

احتياج به قبول ندارد،زيرا اذن از عقود نمي باشد و اباحه ارتفاق اباحه انتفاع است و 
 :واذن دهنده دردومورد نميتواند از اذن  خود رجوع نمايد .محض است

در صورتيكه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد وهچنان درصورتيكه اذن دهنده به وجه         
 .ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد

ب حق ارتفاق يا مرتفق يا مخدوم بايد متذكر شد كه صاحب حق درقسمت تكاليف صاح
ارتفاق نمي تواند بيش از آنچه در عقد ذكرشده و يا عرف محل اقتضاء مي نمايد از حق 
ارتفاق استفاده نمايد همچنان هزينه الزم براي استفاد ه صاحب حق ارتفاق ازحق خو د 

م براي استفاده كسي را ديگري ،به عهده او است زيرا عقالني نيست كه هزينه الز
 .بپردازد

يا خادم قابل ذكر است كه مالك ملكي كه ) مرتفق به (و در مورد تكاليف مالك عقار    
حق ارتفاق در آن بر قرار شده ، نمي تواند در ملك خود عملي كند كه منافات با حق 

ترم دانسته و به صاحب حق ارتفاق داشته باشد ، زيرا قانون حقوق افراد را در جامعه مح
 .هيچ كس اجازه تجاوز به حقوق ديگري نداده است 
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، فاق مانع از تقسيم ملك نخواهد شدودر اخير بايد متذكرشد كه وجود حق ارت      
ي كه در او حق ارتفاق بر خواه آنكه ملك صاحب حق ارتفاق مورد تقسيم باشد و يا ملك

 .ه است قرار شد
 :خذ و منابع مأ
 .1345تاءليف حسن عميد ،انتشارات جاويدان علمي،تهران –فرهنگ عميد -1
 دكتر سيد حسن امامي ،انتشارات اسالميه ، تهران –حقوق مدني،  جلد اول -2
انتشارات ، ابن : ي لنگرودي تهران ژي حقوق ، تاءليف دكتر جعفر جعفرترمينولو-3

 .1348طبع سال  –سينا 
امان اله موج سمنگاني، : ، مترجمان  ليف محمد خالداتاسيشرح مجلة االحكام تاء-4

 .عبدالواحد نهضت فراهي 
 
 
 
 
 
 

 "فقیری"محمد نذیر:  تدوین وتألیف
 

  حکم تقنین ازنظرشریعت اسالمیحکم تقنین ازنظرشریعت اسالمی
 پیروی از مذهب معین والزام قاضی به 

 
اسالمی یکی ازموضوعات بسیارارزشمند علمی است که درعصرجدید تقنین شریعت 

درخور توجه علماء ، دانشمندان وفقهای امت اسالمی قرار گرفته است ، قابل ذکراست 
قبل ازینکه به ارتباط موضوعی اصلی تقنین ازدیدگاه شریعت حرفی داشته باشم میخواهم 

 .عریف وبیان نمایم درگام نخست واژه تقنین را از نظرلغوی واصطالحی ت
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می باشد، واژه تقنین معادل قانون گذاری ) ازباب تفعیل(تقنین درلغت مصدر قنن یقنن 
درادبیات فارسی استعمال شده  واین لفظ درمعجم الوجیز ومعجم الوسیط بمعنی قانون 

 .گذاری به شکل ماده وار ودارای ارقام به کاربرده شده است
به شکل مواد ) فقهی(ارت است ازتنظیم وترتیب احکام تقنین دراصطالح فقهای معاصرعب

مرتب به شماره گذاری است تاباشد برای قضات ، ) وضعی(قانونی مانند قوانین امروزی
ارنواالن ، وکالی مدافع ، دانشجویان وسایرعالقمندان رشته حقوق وفقه اسالمی مراجعه 

 . ومطالعه  را آسان نماید
مقصد ازتقنین وضع احکام : دکتور محمد احمد سراج درتعریف تقنین چنین نوشته است 

شرعی دریک نصوص مرتب به شکل ماده وار وتقسیم بندی آن درابواب به شکل منطقی 
واسان طوریکه مراجعه ودسترسی به ان نهایت سهل وساده باشد وتطبیق آن لزوما ازطرف 

 .   دولت تضمین میگردد
صالح بن فوزان عضودفتر فتوی ویکی از علمای بزرگ سعودی . نین چیست؟مراد از تق

تقنین عبارت از وضع کردن احکام شرعی به صورت : مراد ازتقنین را چنین گفته است
ماده وارطوریکه قاضی را ملزم به اصدارحکم درتطابق به ان میسازد وقاضی مکلف به 

ل وتجاوز نکند ، وبه عباره دیگر تقنین تابعیت ازهمان مواد وضع شده میباشد تاازان عدو
عبارت ازصیاغت احکام شرعی است درعبارات الزامی که بخاطرتقید قاضی 

 . بخاطراصدارحکم مطابق به ان میباشد
علماء درمورد حکم جواز وعدم جواز تقنین شریعت اسالمی  اختالف نظردارند ، این 

ی به نزد علمای بزرگ هـ ق بمنظور کسب فتوی ونظریه ده 1393موضوع درسال 
مملکت سعودی پشکش شد تا درمورد بعد ازمباحث علمی دقیق فتوای خودرا 
صادرنمایند، یک مجمع بزرگ علمای کشور سعودی فتوی مبنی برمنع تقنین شریعت 
اسالمی را صادر نمود ند، درحالیکه تعدادی هم به جواز تقنین شریعت اسالمی 

ی اخیر فریادها ونداهای بخاطرضرورت تجدید ابرازنظرکردند، چنانچه که درسالها
نظرعلمای بزرگ سعودی دران مملکت بلند شد ، اختالف تقنین بین علماء مشابه است 
به مسأله جواز التزام قاضی به مذهب معین با تفاوت اینکه تقنین بیشتر الزام به آراء 

ACKU
ACKU



 حکم تقنین از نظر شریعت اسالمی  قضاء 
 

 
١١٧ 

 

ازیک مذهب معین  واقوאل راجح علماء دارد ،  درحالیکه التزام وتقید قاضی به تابعیت
 .است نه فراترزان

 :الزام قاضی به مذهب معین: مطلب اول 
 : علماء درین مورد بدوقول اختالف نظردارند

 :الزام قاضی بمنظور اصدار حکم به اساس یک مذهب معین جوازندارد: قول اول
اگرشرایطی درمورد الزامیت قاضی به صدور حکم به اساس یک مذهب مشخص باشد 
باطل وغیرملزم است، این قول را بن فرحون از مذهب مالکی نقل کرده است، وهمچنان 
فقیه دیگری مانند مآوردی تقید قاضی را بریک مذهب واحد ومعین جایز نمی پندارد، زیرا 

واین قول ماوردی درنزد شافعی . اجتهاد باز میداردتقید قاضی بریک مذهب واحد اورا از 
ابن قدامه از مذهب حنابله چنین نقل قول .ازاعتباربیشتربرخورداربوده و راجح هم است

کرده  که برای قاضی جایزنیست که تقلید از یک مذهب معین بکند ومذهب شافعی هم به 
قاضی به مذهب معین والزام تقید : قول وی اعتبارمیدهد، شیخ عبد الکریم زیدان میگوید 

صدورحکم برمبنای مذهب فقهی واحد بدون درنظرداشت سایرمذاهب بمثابه قانون واجب 
التنفیذ واحکام ان مذهب بشمارمیرود نه به بمثابه احکام شریعت اسالمی بنابرهمین دلیل 
ایشان جوازنمیدهند چون شریعت اسالمی وسیع تر وگسترده از هرمذهب فقهی است 

فلهذا . ذهب فقهی بزرگتر ووفراتر از شریعت اسالمی نبوده ومساوی هم نیستوهیچ م
مذاهب فقهی درمجموع تفسیرکننده نصوص قران وسنت نبوی هستند وانها استنباطات 
احکام  معین ومشخص خودرا ازمصادراصلی و معتبراخذمیدارند وهیچگاه ممکن نیست 

بمنظوراستنباط ازاحکام شرعی همان  که توجیهات وتأویالت مذاهب معین واجتهاد فقهاء
 . تمثیل کننده وتفسیرکننده واحد نصوص احکام شرعی باشد

 : استدالل طرفداران این قول 
: ترجمه)  فاحکم بین الناس بالحق( استدالل به قول سبحانه وتعالی که میفرماید -1

ود درمیان مردم به حق حکم وفیصله کنید، وحق دریک مذهب معین وواحد تعین نمیش
،ممکن است که این حق درمذاهب دیگرپدید اید ، هرگاه حق درمذهب غیرآشکارشود 
دران صورت عمل به ان واجب است بنابراین میتوان گفت تقید به مذهب واحد مخالف 

 .آیه قرانی میباشد
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قسمیکه یکی ازبزرگان سلف شیخ : اجماع مبنی برعدم جواز الزام مردم به یک قول-2
ن موضوع را بیان داشته است، و همچنان بن قدامه می گوید جای االسالم بن تیمیه ای

اختالف نیست تقلید قضات بمنظور صدور حکم به اساس یک مذهب معین به هیچوجه 
 .جواز ندارد

گفته است همگی مردم اتفاق نظردارند هرگاه درنزد کسی سنت ) رح(امام شافعی -3
. اساس  قول غیر انرا ترک کند ثابت شود، برای وی الزم نیست که به) ص(رسول اهللا 

پس درصورت التزام قاضی به رای فقیه واحد ومشخص مناقض این اصل اجماع واقع 
میگردد، پس هرگاه قاضی برخالف آنچه باوردارد حکم میکند درواقع مخالفت 

یاایها الذین امنوا التقدموا بین :( میفرماید ) ج(امرپرودردگاررا کرده است که خداوند 
ترجمه ای کسانانیکه ایمان دارید برخالف آنچه خدواند ورسولش فیصله ) ورسوله یدی اهللا

 .نموده تقدم وپیشتازی نکنید
 : قول دوم الزام قاضی برای صدور حکم براساس مذهب معین جایز است

الزام قاضی براساس مذهب معین از حدود مصلحت تجاوزنمی کند ، وقتیکه حاکم  -1
یشد برای او جایزاست که قاضی را ملزم به یک مذهب وجود اینگونه مصلحت را بیاند

 .بسازد
قاضی درحوزه صالحیت قضائی خود ملزم بریک مذهب معین است ، پس برای  -2

قاضی جایزنیست که از حدود مذهب خود تجاوز کند هرچند مخالف اجتهاد او هم واقع 
 .گردد ، درینجا قاضی بمثابه وکیل ویا نائب حاکم شرعی است

نوشته است کسانیکه قاضی را ) تبصره الحکام(کر درکتاب خود تحت عنوان شیخ ابی ب 
از تقید مذهب منع میدارند آنها مقصد ومنظورشان برخی از قضات مجتهد هستند که 
اجتهاد مینمایند ، اما ان عده از قضاتیکه قدرت اجتهاد واستنباط احکام را از نصوص 

ه اینگونه قضات ملزم به تابعیت از احکام شرعی نداشته باشند همگی اتفاق نظر دارند ک
بخاطریکه آنها قدرت وصالحیت اجتهاد واستدالل را ازنصوص . مذهب واحد هستند

واحکام شرعی ندارند بنابرهمین دلیل آنها مکلف به پیروی ازآرای ونظریات فقهی مذهب 
وده واحد ومشخص میباشند، ابوبکر الطرطوشی درکتاب خود یک حکایت را نقل قول نم

قاضی ابولولید الباجی برای من یک داستان را حکایت نمود وگفت والی ها : است

ACKU
ACKU



 حکم تقنین از نظر شریعت اسالمی  قضاء 
 

 
١١٩ 

 

درقرطبه زمانیکه شخصی را به حیث قاضی تعین میکردند اولترازهمه درسجل اش شرط 
شیخ ابوبکر این عمل را جهل بزرگ . میگذاشتند که از قول ابن القاسم خارج نشوند 

ابن فرحون گفته شیخ ابوبکر . عین ممکن نیستدانسته ،زیرا جستجوی حق دریک چیز م
این . این قول را بخاطر وجود مجتهدین واهل نظر درعصر وزمان خودش بیان داشته است

اختالفاتی را که ذکرنمودیم به شکل نظری میان فقها اتفاق افتاده ، اما درواقع قضات به 
ه که درتجارب تاریخی آرای راجح مذاهب توافق نظرداشتند وبه ان عمل میکردند، چنانچ

امت اسالمی به اثبات رسیده است آن تعداد از قضاتیکه درعراق توظیف بودند براساس 
مذهب حنفی حکم میکردند ودرمصر مطابق مذهب شافعی ، درشام ومغرب به اساس 
مذهب امام مالک حکم صورت میگرفت، همچنان ظهورمذاهب اربعه باعث آن شدکه 

 .ذهب خود عمل واصدراحکم نمایدهرقاضی درهرمکانی مطابق م
 تقنین شریعت اسالمی : مطلب دوم 

 :علماء معاصردرمشروعیت تقنین شریعت اسالمی به دو قول اختالف نظردارند
 : تقنین شریعت اسالمی ) مخالفین(الف  قول مانعین

تعدادی از علمای معاصر به عدم جواز تقنین شریعت اسالمی نظردادند که درراس آن شیخ 
اما شیخ بکر .محمد األمین الشنقیطی ، شیخ بکرابوزید وعبداهللا بن عبدالرحمن البسام ،

) تقنین وااللزام (درین مورد بحث های زیادی تحریرنموده ویک کتاب وی تحت عنوان 
تقنین الشریعه اضراره (بسام نیز یک رساله را تحت عنوان تالیف نموده است وشیخ ال

کتابی را  2007نوشته است، عبد الرحمن بن سعد بن علی الششری  درسال ) ومفاسده
قوאل علمایی بزرگ تحت عنوان حکم تقنین شریعت اسالمی تالیف نموده وبه استناد ا

بد علمای سعودی، عشیخ صالح بن فوزان عضودارإلفتاء وعضوهیأت کبارسعودی مانند 
،شیخ عبدالرحمن ارک درپوهنتون امام محمد بن سعودمشالرحمن بن صالح المحمود استاد

بن عبداهللا العجالن رئیس اسبق محکمه منطقه قصیم واستاد فعلی درمسجد الحرام ودیگر 
علماءسعودی  دیدگاه های ایشان را مبنی برعدم جواز تقنین شریعت اسالمی درکتاب 

اخته است، وامثال ایشان دیگرعلمای برجسته هستند که درین مورد خود منعکس س
تالیفات وبحث های نوشته اند ، چنانچه که شیخ العبیکان تقنین شریعت اسالمی را 
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بادرنظرداشت عصرحاضر مجاز دانسته ولی برعکس هیأت کبار علمای سعودی قراری را 
 .مبنی برمنع تقنین صادرنمودند 

 : قول استدالل طرفداران این
ایت هایکه حکم را برانچه خداوند نازل کرده واجب میگرداند، چنانچه خداوند ج -1

وایت دیگری است ) اناانزالنا الیک الکتاب باالحق لتحکم بین الناس بمااراک اهللا(میفرماید 
این دو ایت متبرکه امرمیکند که حکم به انچه خداوند  ج به ) فاحکم بین الناس بالحق(

ه است صورت گیرد نه به غیران و مسأله حق به راجح بودن اقوאل فقها حق نازل فرمود
وجه استدالل دراینجا قسمی است که رجوع به حکم خداوند ورسولش . تعین نمی گردد

 .صورت گیرد وحکم خداوند درچهره مذهب معین وفقهای معین تعین وتمثیل نمی گردد 
هرگاه دریک ) ه الی اهللا ورسولهفان تنازعتم فی شیء فردو(میفرماید ) ج(خداوند -2

مسئاله ای به اختالف افتید به خداوند ج ورسولش برگردید ، هدف ازبرگردانیدن به 
خداوند یعنی برگشتاندن به قران کریم کتاب خداوند ج است وهدف ازرسولش  مراجعه 

گفته است که خداوند ) رح(امام ابن القیم . به سنت حضرت محمد بعد ازوفاتش میباشد
مارا از برگرداند موضوع متنازع فیه به غیراز قران وسنت منع فرموده ، زیرا این  )ج(

 .موضوع تقلید را باطل میسازد
القضاة ثالثة واحد فی الجنه واثنان فی النارفأما ( دریک حدیث شریف امده است – 3

الذی فی الجنه عرف الحق وقضی به،ورجل عرف الحق وجارفی الحکم وهو فی 
 )قضی للناس علی جهل فهو فی النار النارورجل

قضات سه قسم اند یکی ان است که به جنت میرود ودونوع دیگران به دوزخ میروند، 
اول ان قاضی است که حقیقت را دریافته وبه ان فیصله نموده است این شخص به جنت 
میرود وشخص دوم کسی است که حقیقت را دریافته وبرخالف واقعیت فیصله نموده 

ن شخص به دوزخ میرود وشخص سوم آن قاضی است که بدون دریافت حقایق  است ای
به جهالت محض علیه مردم حکم نموده این قاضی هم اززمره کسانی است که به اتش 

 .دوزخ میرود
مجموعه آرای تقنینی برمبنای مذهب واحد ومعین درمجموع : دلیل سوم عقلی است   -4

خطا درآن نیز متصور است والتزام به خطا درشریعت تمام آن به صواب نبوده بلکه احتمال 

ACKU
ACKU



 حکم تقنین از نظر شریعت اسالمی  قضاء 
 

 
١٢١ 

 

اسالمی جایزنیست، پس التزام به تقنین نیزجایز نیست بخاطریکه احتمالی خطا دران وجود 
 .دارد
 : ویارانش است) ص(تقنین شریعت اسالمی برخالف میتود وروش پیامبر – 5
( ابعین وجود نداشت خلفاء راشدین ، صحابه  وت) ص(این روشی است که درزمان پیامبر  

چنانچه این مفکوره توسط خلیفه مسلمانها .) یعنی برخالف روش وکردار سلف است
ابوجعفر منصور برای امام مالک ارائه شد تا کتاب موطأ اورا بحیث یک منبع تقنینی 
درتمام کشورهای اسالمی  طی فرمان  مرعی االجرا بسازد، ولی اما ممالک  از انجام این 

 .زیدعمل ابا ور
: تقنین شریعت اسالمی  قاضی را مقید وملزم به پیروی  به رای واحد میسازد – 6

باوجودیکه منابع فقهی درشریعت اسالمی بسیار غنی  وبزرگ است ، قاضی میتواند 
هرانچه را که راجح ومناسب حا الت ،ظروف  ووقایع بیند به آن حکم صادرکند ،یکی 

ن است که قاضی باید مجتهد باشدتاقدرت استنباط ازاصول شریعت درمورد تعین قاضی ای
درصورتیکه قاضی مجتهد نباشد فقهآء فتوی داده . احکام را ازدالیل شرعی داشته باشد

اند که  از باب ضرورت قاضی میتواند مقلد باشد درین صورت کدام اشکالی شرعی 
 .وجود ندارد

ه قانون مدون مراجعه میکنند تقنین باعث تکاسل وتنبلی قضات میشود، آنها اکثرا ب – 7
واین موضوع باعث تعطیل والتوا .بدون اینکه تالش جستجو درمصادر اصلی شرعی نمایند

قرارگرفتن خزانه، میراث وثروت فقهی امت اسالمی مگیردد، وحرکت های اجتهادی  
 .ونشاطات فکری متوقف میکردد

است ، این قوانین وضعی با هدف از تفکر تقنین تبدیل احکام شرعی به قوانین وضعی  – 8
شریعت بسیار تفاوت دارد و تقنین وسیله ایست برای زایل نمودن تطبیق شریعت اسالمی، 
واژه تقنین بمثابه پل ارتباطی است برای اشغال نمودن قوانین وضعی بجای شریعت 

 .اسالمی
درصورتیکه تقنین شریعت اسالمی عدالت را تامین نکند باعث سستی وتزعزع  – 9
احکام ثقه ومعتمد اسالمی میشود، واین امر طبیعی است که درامورات بشری بوقوع در

 .می پیوندد، وهمچنان اوردن تعدیالت باعث دوری قوانین شرعی درساحه تطبیق میگردد
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 :ب  قول دوم  علمائیکه به جواز تقنین شریعت اسالمی نظردادند
پرداخته اند محمد عبده ، محمد ازجمله علمای معاصرکه  به جواز تقنین شریعت اسالمی 

رشید رضا، شیخ احمد شاکر، شیخ محمد ابوزهره، شیخ مصطفی  الززقاء، شیخ علی 
الطنطاوی ، دکتور وهبه الزحیلی، دکتور یوسف قرضاوی ، شیخ محمد بن الحسن 

همچنان مجمع تحقیقات علوم اسالمی به )  الفکرالسامی( الحجوی نویسنده کتاب 
یعت اسالمی  نیزنظرداده است ، بنابراین تعدادی ازهیأت کبار مشروعیت تقنین شر

ازعلمای سعودی نیز به این عقیده اند که تقنین شریعت اسالمی یک امر مهم وضروری 
دکتور عبدالرحمن القاسم  درین مورد بحث بسیار گسترده . درحیات امت اسالمی است

قنین وضرورت ان نوشته است وانرا دریک وجیزه مختصر تحت عنوان  جواز ت
 .تحریرنموده است

 :استدالل علمائیکه به جوازتقنین شریعت نظردارند
( فرموده است ) ج(چنانچه که خداوند : دالیل ازقران وسنت  به اطاعت ولی االمر .1

قران : شیخ رشید رضا میگوید ) یاایهاالذین امنوا اطیعواهللا واطیعوالرسول واولی االمرمنکم
کریم هرانچه اکه مربوط به اموردنیوی میشود ازجمله مسایل سیاسی، امورات قضائی ، 

درمجموع ضرورت به اهل نظر وخبره دارد تابه مصالح امت اداری واقتصادی وغیره 
این ایت های است که )  وامرهم شوری بینهم( چنانچه خداوند ج فرموده است. فکرکند

به اطاعت اولی االمر اشاره میکند،چون انها مصالح وخیر امت را بیشتر میدانند ، وانچه 
ایت تام است ، به ان کسی عمل اسالم برای ما به ارمغان اورده است وان عبارت از هد

آنها اهل رای هستند که به .میکند که یک امت مستقل ودارای حاکمیت درامورخودباشند
امورات مردم خود درهروقت وزمان حسب اقتضای عصرخود به امورات شان بهتر 

بهمین اساس انها قوانین را برای  مردم وملت ها وضع ونشر میکنند ،بشمول . میدانند
فرموده ) ص(قضات به تابعیت ایشان ملزم ومکلف هستند،  چنانچه رسول اهللا حاکمان و

است که سمع واطاعت باالی شخص الزم است اگربه خوشی باشد یا به اکراه ، سمع 
واطاعت وقتی الزم  نمیشود که به معصیت پروردگارباشد، واگربه معصیت وکسب گناه 

، پس اگر اولی االمر به تقنین شریعت باشد درانصورت اطاعت از اولی االمر الزم نیست
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اسالمی امرمیکند جایزاست که ازان اطاعت شود بدلیل اینکه اطاعت اولی المر واجب 
 .است

قضات بمثابه وکالء ویا نائب حاکمان هستند ، زیراآنها قاضی تعین شدند به اجازه او .2
آنچه پس وکیل مقید به پیروی ازشروط موکل خود است ووکیل نمتواند خارج از

هرگاه اولی ألمر یا .درقرارداد طرفین باشد به ان متوصل شود واز حدود او خارج شود
حاکم امربه پیروی از یک مذهب معین یا تقنین میکند الزم است که همگی به ان 

 .مقیدباشند
اجماع فقهاء برای این است هران قاضی ایکه شروط اجتهاد دروجود او پوره باشد .3

ه صدور حکم ازیک مذهب معین باشد، اگرقاضی شخص مقلد جایزنیست که اوملزم ب
باشد چنانچه که اکثرقضات امروز هستند  آنها ملزم به صدورحکم به اساس یک  مذهب 

 .معین میباشند واین یک امر ضروری وحتمی است
آن چیزهایکه جدیدا ایجادو یا کشف شده حا جت ویا نیازمندیهای اینگونه موارد به .4

واند تکمیل وبرطرف گردد، به این دستور میتواند تقنین مبانی فقه اسالمی را مواد تقنینی میت
درعصورجدید کاملترنماید، به این موضوع هیات کبارعلماء که بین موضوع علم شرعی 
وعلوم معاصرجمع اوری نمودندویک سلسله ارشادات خوبی را درخصوص علوم دیگری 

 .فقهاءدرامور تقنین استفاده گرددنیزارائه داشتند، وان بهتراست که ازنظریات 
درصورتیکه قضات انچه را ازروی اجتهاد حکم میکنند ترک نمایند، ترک اجتهاد .5

مانند اینکه اینگونه اختالف . قضات باعث ظهوراختالف دراحکام قضائی واحد میگردد
میان دومحکمه تمیز درریاض ومکه مکرمه واقع شده بود، واین سبب سستی واضطراب 

ودن محاکم شرعی میگردد، درتقنین تمام احکام به شکل توحید به اساس ارای درثقه ب
راجح ومعتبر فقهاء صورت میگیرد وازوقوع اختالف  احکام قضائی واحد میان محاکم 

 .شرعی درقلمرو یک مملکت جلوگیری مینماید
. تقنین شریعت اسالمی  باعث کاهش وتقلیل خصومت ها وجرایم دراجتماع میگردد.6

تقنین شریعت . وازبین بردن جرایم ومنازعات ارمقاصد شریعت اسالم است وکاهش
اسالمی برای فهم مردم واگاهی آنها درمسایل احکام شرعی کمک میکند تا همگی 
بشمول ارنواالن وقضات از احکام ومسایل شرعی فهم درست وصحیح داشته باشند، 
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مصلحت شخص خود وگاهی هم اگرتقنین وجود نداشته باشد حارنوאل یا قاضی گاهی به 
به مصلحت مظنونین ومتهمین وگاهی هم به مصلحت دیگران نظرمیدهد ، ودرینجا مجال 
اختیار نظروحکم برای حارنوאل وقاضی بازاست ونمیتواند عدالت را به شکال همگانی 

 .ومساویانه تطبیق نماید
 : نظرراجح

کبیر به تائید ارای آن عده کسانی عبدالباقی عبدال/ نویسنده کتاب  تقنین شریعت اسالمی د
پرداخته که به جواز تقنین شریعت اسالمی نظرداده اند ازان جمله شیخ مصطفی الزرقا 

 .میگوید تقنین شریعت اسالمی  بدالیل ذیل واجب است
امورحیاتی از خالل دالیل شرعی، وجوب ازادی تام  بمنظورآشنای کامل احکام الهی در )1

، جنایی ، ورد احکام متعلق به موضوعات مدنیانحصاری درم وخارج شدن از دیدگاه های
احوאل شخص ، سیاست شرعی ، وروابط بین الدول ، نظام های اقتصادی ونورم ها 

واین ازادی تاثیرات مستقیم .ومقرراتیکه جوانب مختلف حیات بشرای را احتوی میکند
زمانی میسرخواهد بود  این ازادی دقیق.حقوقی باالی افراد واجتماع مسلمانها می افگند

که یک هیات بزرگ ازعلمای برجسته امت اسالمی درقسمت وضع تقین شریعت اسالمی 
گام بردارند وتمام موضوعات حقوقی که شامل مسایل مدنی ، جنایی ، فامیل ، تجارت 
وغیره میشود به شکل مواد قانونی مرتب به اساس شماره وارقام منظم ازمعتبرترین وراجح 

 .ات تمام فقها ء تدوین وتتنظیم نمایندترین نظری
مسایل که جدیدا کشف وایجاد شده درحیات اجتماعی بالفعل بسیارزیاد است ، وبرای  )2

قضات اسان نخواهد بودکه باوجود مصروفیت های  یومیه خویش به تحقیق وجستجوی 
که یک نظریات علماء بپردازند، بنابر این مصالح ومنافع شریعت اسالمی  ایجاب مینماید 

مجموعه  ازعلمای خبیر تمام اقوאل راجح را درمورد همه مسایل وموضوعات جدید 
بمنظور فیصله احکام قضائی اختیاروانتخاب نمایند تاباشد قضات به درستی  بتوانند  به 

 .بسیار آسانی برای همچو موضوعات و مسایل مراجعه ورسیدگی کنند
فقه اسالمی را نشان میدهد که  گزنیش اقوאل راجح استفاده  ازآن عظمت تراث )3

 .سازگار وپاسخگو به نیازمندیهای عصرجدید است
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اجراء وانجام عمل تقنینی شکل مقارنه ومقایسوی بین نظریات فقهی مذاهب مختلف  )4
ودیدگاه حقوقدانان معاصررا به بحث میگیرد، وتشریح وتفسیرکنندگاه ان مانند قضات ، 

هم بیشترنصوص ومتون قانونی میپردازند، اسباب ارنواالن واستادان دانشگاها بخاطرف
اختیارمتن ومصادرفقهی ان که به مقارنه دیدگاه ها می انجامد نیزدرخورتوجه دانشمندان 

ازینرو ما اشد نیازمند فهم نصوص قانونی ومسایل فقهی هستیم تا بوضاحت . است
مورد بهره  دردرسهای دانشگاهی د رپوهنتون ها برای دانشجویان وعالقمندان حقوق

 .برداری قرارگیرد
جح شریعت اسالمی تقنین شریعت اسالمی  دانش افراد را بخاطردانستن احکام  را )5

وهمگی متیوانند به سادگی ازین دیدگاه هاوموضوعات راجح استفاده اسان ترمیسازد،
 .نمایند

امتناع از تقنین شریعت اسالمی باعث سبب ان میشود که مسولین وزمامداران دولت  )6
 .به گرفتن قوانین وضعی مراجعه نمایند  ها
تقنین شریعت اسالمی یک تصوردقیق وسنجیده متناسب به روح بحوث علمی است ،  )7

این عمل میتواند به شکلی ازتعصبات مذهبی بکاهد وامت اسالمی را  به تشکیل یک 
 .مرجع واحد سوق وسودهد

ورت تقاضا میکند تقنین شریعت اسالمی یک نیاز وضرورت عصرجدید است ، این ضر )8
تا قاضی به انچه معروف ، مشهور ومدون است حکم کند ، تاباشد از حقوق مردم 

 .درجهت تامین عدالت دفاع همه جانبه صورت گیرد
 : فهرست منابع ومأخذ 

 قران کریم  .1
 .باب الحکم یجتهد فیصیب الحق 2315ح ) 273ت ( ابن ماجه  .2
 یخطیباب فی القاضی  3573ح   ) 275ت ( ابوداود  .3
 .تالیف عبد الباقی عبد الکبیر/ تقنین شریعت اسالمی درسهای نقدی، تحلیلی، ومقارن .4
 .تالیف عبدالرحمن بن سعد بن علی الششری: حکم تقنین الشریعه االسالمیه  .5
 .170/  2اعالم الموقعین ج  .6
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 "صديقي"قضاوتمند بصير احمد
 

  سيستم قضاييسيستم قضايي
اختصاصي اطفال در افغانستان   

 

واژه طفوليت در عصر حاضر مفهوم سابق خودرا از دست داده است زيرا اطفال ديگر 
مكاتب و عوامل چون تعليم و تربيه در . صرفا متعلق به والدين و خانواده خويش نيستند

مدارس،پيشرفت رسانه ها صوتي و تصويري ، انترنت وجهاني شدن علوم ؛در شخصيت 
بر اساس عوامل فوق، . اطفال و جهت دهي در رفتار و كردار آنها نقش مهم را ايفا ميكند
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اطفال زودتر از سنين سنتي رشد نموده و به حسن و قبح و مفاد و ضرر خويش آگاه 
عه نميتواند مانند سابق با اطفال رفتار كند با توجه به اين به همين علت جام. ميگردند

تحوالت،تخلفات اطفال نيز نسبت به سابق متحول و متفاوت گرديده است به همين اساس 
حقوق جزاي اطفال يك هويت اختصاصي و افتراقي كسب نمود كه در بعضي موارد از 

د ديگر از قواعد اختصاصي قواعد عمومي حقوق جزا تبعيت ميكند و در بسياري از موار
 .خويش پيروي مينمايد 

بحث اطفال متخلف از ديرباز مورد توجه متخصصين حقوق جزا و روانشناسان جنايي و 
ريشه تخلفات اطفال را فقر، فقدان تعليم و تربيه . متخصصين تعليم و تربيه بوده است 

 .صحيح ، اختالف بين والدين، بيسوادي و ولگردي ذكر كرده اند
قضايي و اجتماعي خاص دارد از اين رو -طفل مفهوم حقوقيه نظر نويسندگان حقوق،ب

همواره در ميان سياستگذاران جنايي به مثابه گونه خاص مورد حمايت پيشگيرانه و سزا 
د محاكم اطفال ، دهنده بوده است چندانكه حساسيت ويژه نسبت به چگونگي ايجا

و شيوه هاي رسيدگي را بايد در اين  ،شرايط خاص قضات اطفالتركيب اين محاكم
 .راستا ارزيابي كرد

سياست جنايي، اطفال متخلف از قانون را به عنوان قرباني ميشناسد ، زيرا اكثر اطفال 
 .متخلف از قانون، قرباني غفلت و عدم توجه و بهره برداري جامعه به ويژه والدين ميباشند

موجب تميز دادن صغير از كبير ميشود  كودكان طبيعت ويژه دارند همين طبيعت است كه
بررسي ... طفوليت را ميتوان از جنبه هاي روانشناختي، زيست شناسي، جامعه شناسي و . 

به نظر ميرسد طفوليت مرحله يا حالتي از نقص در مقايسه با بزرگسالي . كرد و شناخت
فزيكي  است فرد بزرگسال توانايي هاي خاص براي شناخت دارد  منطقي است از نظر

مستقل و خودمختار است قدرت تشخيص دارد بنا براين ميتواند آزادانه و آگاهانه 
تصميماتي بگيرد و شخصا در قبال آنها مسؤل باشد با داشتن چنين شرايطي فرد بزرگسال 

به دليل . ميتواند براي زندگي خود كار كند ، در برابر قانون، مسؤل رفتار خود باشد 
در نتيجه . ا در كودك، وي نميتواند در دنياي بزرگساالن سهيم باشد نبودن اين توانايي ه

 سیستم قضائی اختصاصی اطفال درافغانستان قضاء 
 

 
١٢٨ 

 

كودكي را ميتوان با خصوصيات مانند نداشتن ظرفيت و مهارت و نيروي بزرگسالي 
 ٤٩.شناخت

از لحاظ علم روانشناسي عمده ترين تغيرات و تحوالت زندگي حركتي، عاطفي، انگيزشي 
ن علت تمركز اصلي و اوليه روانشناسان بر و شناختي در سنين كودكي رخ ميدهد به همي

تكوين و تثبيت شخصيت در همان سالهاي آغازين زندگي به . روي مطالعه كودك است 
 .وعي بسط و تفصيل آن از كودكي استوقوع ميپيوندد و شخصيت آدمي در بزرگسالي ن

 – 1قواعد حاكم بر رسيدگي به تخلفات اطفال در حقيقت به دو دسته تقسيم ميشوند ؛ 
به اين مفهوم كه . قواعد اختصاصي حقوق جزاي اطفال  – 2قواعد عمومي و مشترك 

در حقوق جزاي اختصاصي اطفال مانند سيستم قضايي بزرگساالن قواعد كلي مانند اصل 
اءت الذمه، اصل عدم رجعت قوانين جزايي به ماقبل، قانوني بودن جرايم و جزاها، اصل بر

اصل تناسب جرم و جزا، اصل شخصي بودن جرايم و جزاها و اصل تساوي در برابر 
 .قانون ، نيز موجود است 

 
 

 :قواعد اختصاصي حقوق جزاي اطفال
همان طوري كه رفتار و تخلفات اطفال نسبت به بزرگساالن متفاوت است، از لحاظ 

وي قواعد حاكم بر تخلفات اطفال نيز متفاوت از اصول حاكم بر رسيدگي به شكلي و ماه
مهمترين اين اصول كلي حاكم مذكور عبارت اند از؛ اصل . جرايم بزرگساالن است 

ناقص بودن اراده، اصل تفسير كودك محوري، اصل جرم زدايي، جزا زدايي و قضا 
ايي و اصل سري بودن زدايي، اصل رسيدگي اختصاري،اصل سرعت در رسيدگي جز

 .محاكمه ، كه هركدام را در ادامه توضيح خواهيم داد
 :اصل ناقص بودن اراده-1

براي اينكه . در قانون جزا مبني مسؤليت جزايي افراد اراده آزاد و ادراك و شعور ميباشد
يك فرد داراي مسؤليت جرايي كامل باشد بايد به اراده آزاد و ادراك و شعور كامل 

                                                      
 .209تهران،ص 1390چاپ اول  حقوق كودك، غالم رضا پيوندي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، ٤٩
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 : "قانون جزا چنين مشعر است ) 65(چنانچه اين موضوع در ماده . گرددمرتكب جرم 
 عقل صحت حالت ودر آزاد اراده به شخص که آید می بوجود وقتی جزائی مسؤلیت
 ".شود مرتکب را جرمی عمل وادراک

 از یکی یافتن تحقق از جزائی مسؤلیت مانع قانون مذكور؛) 66(و همچنان طبق ماده
 .آید می بوجود اراده فقدان اسباب از یکی یا ادراک عوارض
 مجازات بزرگسال افراد مانند نبايد ندارند،لذا كامل اراده خود اعمال در اطفال چون
 ؛ازچنان است نرسيده بلوغ سن به كه كسي يعني طفل گذار قانون زيرا به نظر.  گردند
 از مرحله در طفل ،ولي باشد داشته ازواقع درك ،كه نيست برخوردار عقلي توانايي

.  دريابد درجاتي به را افعال وبد نيك بود خواهد قادر ميشود خوانده تميز كه رشدعقلي
.  است مسؤل نسبي ،بطور باشد رسيده عقلي قواي ونموي رشد از مرحله اين به كه طفلي
 بيني پيش قانون در صراحت به مميز طفل براي جرايم از بعضي ارتكاب در مسؤليت اين

 .است گرديده
در حقوق جزاي اطفال اين فرض آزادي اراده منقلب ميشود زيرا فرض بر اين است كه 
كودك فاقد اراده آزاد و مستقل است ، قوه تميز كودك هنوز رشد كافي نيافته و عليرقم 
دريافتهاي انتزاعي و پراكنده هنوز قادر به تجزيه و تحليل كيفي و كمي تجربيات و 

جهت مجازات كردن چنين افرادي منصفانه نخواهد بود و  دريافتهاي علمي نيست به همين
فقط بايد تحت تدابير آموزشي و تربيتي قرار گيرند زيرا هر عقل سليمي اراده مجرمانه را 
مستحق مجازات ميدانددر صورتي كه در مورد كودكان به هيچ وجه نميتوان به نحو قاطع 

 ٥٠.مدعي حاكميت اصل اراده و انتخاب شد
مخدوش بودن و ناقص بودن اراده و ادراك اطفال جزء خصوصيات آنها بوده و در نتيجه 

 .به همين لحاظ اطفال نظر به سنين مختلف داراي فقدان و يا نقصان اراده ميباشند
 :اصل تفسير كودك مدارانه-2

؛به منظور تعبير و تفسير مقررات مربوط 1988به اساس ماده سوم اصول رياض مصوب 
 . ايد از موضع گيري كودك مدارانه پيروي نمود به اطفال بزهكار ب

                                                      
 .101تهران،ص  1390عدالت كيفري و اطفال،دوكتور باقر شاملو، انتشارات جنگل،چاپ اول  ٥٠
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بر عالوه اينكه از قواعد جزايي بايد تفسير مضيق صورت گيرد و قاضي بايد در اجراي 
قوانين مقيد به كلمات و عبارات بكار برده شده متن قوانين باشد در پهلوي اين اصل در 

است بر اساس اين سيستم جزايي اختصاصي اطفال اصل تفسير كودك مدارانه موجود 
اصل قواعد و مقررات جزايي به خصوص در استناد و احراز جرم و تعين مجازات بايد 
تفسير به نفع كودك انجام پذيرد و در تفسير قوانين جزايي اطفال  منافع و مصالح شان 

اصالح و درمان اطفال بايد در تمام مراحل رسيدگي به دوسيه ها . مطرح بحث است
 .گيردمورد توجه قرار 

مجازات اطفال صرفا به جهت اصالح شان صورت ميگرد نه به جهت انتقام  گرفتن از 
آنها و يا عبرت ديگران، محكمه در تعين حجز حد اقل آنرا كه به نفع طفل متخلف است 

قانون رسيدگي به تخلفات )8(در نظر ميگيرد چانچه اين موضوع در فقره پنجم ماده
 :اطفال به قسم ذيل آمده است

حجز طفل به عنوان آخرين راه حل اصالح و تربيت وي تلقي ميشود محكمه در تعين "
 .مدت حجز حد اقل مدت ممكنه آنرا مطابق احكام اين قانون در نظر ميگيرد

 :اصل جرم زدايي،جزا زدايي و قضا زدايي-3
ز در ابتدا ميپردازيم به مفهوم عبارات فوق؛ جرم زدايي به معني زدودن عنوان مجرمانه ا

برخي جرايم است تا ضمانت اجراي آن در خارج از محدوده حقوق كيفري و در قالب 
كيفر زدايي نيز به معني اينست كه عليرقم . ساير ضمانت اجراهاي حقوقي تعين گردد 

اينكه جرم ارتكابي وصف مجرمانه خويش را حفظ ميكند اما واكنش كيفري نسبت به آن 
عني ارجاع رسيدگي به يك امر در خارج از قضا زدايي نيز كه به م.حذف ميشود

 ٥١.محدوده قوه قضاييه است
همه اين تدابير فوق الذكر براي بعضي از رفتارهاي اطفال ضروري به نظر ميرسد تا ساحه 
مداخله حقوق جزا را در موضوعات تخلفات اطفال كاهش دهد آثار اين اصول را ميتوان 

اده شانزدهم،ماده بيست ويكم،ماده سي و ماده دهم،م 3هفتم،هشتم،فقره (  در مواد 
 .قانون رسيدگي به تخلفات اطفال مالحظه نمود )  پنجم،ماده چهلم و ماده پنجاهم
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 :اصل سيستم اختصاري و سريع-4
طوريكه كه قبال تذكر يافت اطفال از لحاظ روحي و ارادي با بزرگساالن داراي 

حي كه دارند ، بايد رسيدگي به تفاوتهاي خاص اند بر عالوه اطفال نظر به حساسيت رو
اين موضوع در بند سوم . دوسيه هاي شان ،سريع،ساده و دور از تشريفات مغلق باشد 

 : كنوانسيون حقوق كودك  به قسم ذيل تذكر يافته است 40ماده 
رسيدگي به اتهام بدون تاخير توسط مقام يا مرجع قضايي واجد صالحيت مستقل و "

عادالنه مطابق با قانون و با موجود بودن كمك حقوقي يا ديگر بيطرف، در يك دادرسي 
كمك هاي مقتضي و منوط به مغاير نبودن با منافع عاليه كودك وبه ويژه با توجه به سن 

 ."يا وضعيت كودك ، با حضور والدين يا سرپرستان قانوني او صورت پذيرد
ه دوسيه هاي جزايي يكي از اصول مهم محاكمات عادالنه، سرعت الزم در رسيدگي ب

ميباشد رسيدگي مذكور بايد در يك مدت معقول والزم و بدون تاخير موجه صورت 
 .گيرد 

چرا كه ، . رعايت اصل سرعت از نظر فلسفه مجازاتها نيز داراي اهميت است 
فرونشاندن آتش خشم مدعي خصوصي و مردم جامعه و برقرار كردن آرامش و اطمينان 

همين طور جلوگيري از ارتكاب جرم سايرين،تنها زماني امكان  رواني در ميان آنها و 
 ٥٢.پذير است كه مجازات با سرعت و قاطعيت كافي اجرا شود

رعايت اصل سرعت در رسيدگي ،درمواد سيزدهم و چهاردهم و سي ام قانون رسيدگي 
به تخلفات اطفال قابل مشاهده است چنانچه ميعاد رسيدگي به دوسيه هاي اطفال در 

 . قانون مذكور ده روز تعين گرديده است) 30(مه مطابق  به مادهمحك
 :اصل سري بودن رسيدگي به تخلفات اطفال-5

اصل سري بودن رسيدگي به تخلفات اطفال از جمله اصولي است كه در تمام نظامهاي 
اصل بر اين است كه جلسات قضايي بايد . جزايي جهان مورد قبول واقع شده است 

 ماده قانون اساسي اين موضوع را در. اين اصل داراي استثنا نيز ميباشدعلني باشد ولي 
 به محکمه ، افغانستان محاکم در : "هشتم چنين ذكر نموده است و بيست و يکصد
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 حضور آن در قانون احکام رعايت دارد با حق شخص هر و گردد مي داير علني صورت
 محاکمه بودن سرى يا ، گرديده تصريح قانون در که حاالتي در تواند مي محکمه. يابد

 علني حال هر به بايد حکم اعالم ولي کند، داير سرى جلسات گردد، تشخيص ضرورى
 .اين اصل در ماده هشتم قانون تشكيل و صالحيت محاكم نيز موجود است" .باشد

طبق ماده سي و دوم قانون رسيدگي به تخلفات اطفال ، رسيدگي به تخلفات قانوني 
طور سري صورت ميگيرد اما ابالغ حكم به هر حالت علني ميباشد و همچنان اطفال 

نشر اسناد جريان جلسات محاكمه اطفال در رسانه هاي جمعي جواز ندارد و افشاي 
 .معلومات در مورد شخصيت طفل ممنوع است

نويسندگان حقوق راجع به اهميت اين اصل ميگويند؛ فلسفه و علت رعايت اين اصل 
دليل رعايت و محترم شمردن حرمت و كرامت اطفال بزهكار است كه  ،يكي ، به

قابليت درمان و بازسازي اجتماعي آنها حفظ شود و از طرف ديگر به اين دليل است كه 
 ٥٣.موجب تشويق سايرين به ويژه ساير كودكان در ارتكاب جرم نگردد

عم از مراحل كسب معلومات و مطالعه راجع به چگونگي رسيدگي به تخلفات اطفال ا
كشف،تحقيق و محاكمه براي تمام ارگانهاي عدلي و قضايي يك امر ضروري پنداشته 

 .ميشود 
با اطفال بايد مطابق به .رعايت اصول فوق الذكر به ويژه در محاكم اطفال حتمي است 

شؤنات و كرامت طفل رفتار گردد،زيرا هرگونه پرخاش و خشونت باعث تضعيف 
ل امروز، بزرگان فرداي جامعه مارا تشكيل ميدهند پس بايد اطفا.شخصيت آنها ميشود

 . براي تضمين آينده ،حقوق اطفال را بايد جدا رعايت نمود
 :منابع

 قانون جزا -1
 قانون رسيدگي به تخلفات اطفال -2
 اسالمي، انديشه و فرهنگ پژوهشگاه ،انتشاراتكودك حقوقرضا، پيوندي،غالم  -3

 .تهران 1390 اول چاپ
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 1390 اول جنگل،چاپ انتشارات ،اطفال و كيفري عدالتباقر ، شاملو، دوكتور -4
 .تهران

 .تهران 1372 دانش، گنج ، انتشاراتها ارزش شناسي جامعه، پرويز دوكتور ، صانعي -5
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 عبدالباری غیرت 

 

  درسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم درسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم 
 سیرت او شریعت 

د اهللا تعالی  رسالت او دنده پـه ـه توـه       صلی اهللا علیه وسلممحمد حضرت 
او خپل  امت ته یی خیـر  . او دغه الهی امانت یی په ه  توه اداء ک.  ورسوله 

داسی الر چی هی تیاره په کی .وغوت او دخلکو ترمن  یی روانه الر پریوده 
ی چـی  اهللا دی له هغه  چا خه راضـی  و . نه لیده کیی او بیخی سپینه  را ده 

درسول اهللا  سنت  او سیرت داسی دالرې یی په ه توه پیروی  وکه،درسول اهللا  
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. نعمت دی چی فنا نه لری اوداسی وسیله اووسله ده چی ترقیامته پـوری بـه وی   
اودبعثت له پیل خه دنی  تر پای پوری به لیکواالن خپلی لیکنی او ینی کـوی  

وی بیا به یی هم ددی امانت حق نه وی ادا کی او یرو نورو لیکنو ته به هم اتیا 
درسول اهللا سنت اوشریعت  دمسلمانانو لپاره عملی نمونه ده چی خپل اقوאـل او  .

افعال او له اهللا تعالی سره ایکی ، دخپلی کورن وروو ،امت اونورو کسانو سـره  
 .دهغو  په بنیاد ین کی 

کان لکم فی رسول اهللا اسوة  حسنة  لمن لقد . ( په دی باب اهللا تعالی فرمایلی دی 
 .۲۱/اآلحزاب ) کان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذکراهللا کثیراً

کاره ة رسول اهللا کی غوره نیکه اقتداء (په تحقیق دی تاسی ته په خامخا : ( ژباه  
او یـا  )قیامت(دوروستنی وری دهغه چا لپاره چی وی دوی چی ا ریی داهللا او 

 .دوی اهللا یر
خه درسول اهللا داخالقو اوکنو  په باب پوتنه ) رض(کله چی له حضرت  عایشی 

بی شکه که وک غوای چی ددنیـا او  . دده اخالق قرآن ؤ: وشوه نوهغی وویل 
آخرت  په چاروکی  دالهی  الری په پیروی اواقتدار سره دنیکمرغی  سـاحل تـه   

اودهغـه   . دی وکـی   ورسیی  نودرسول اهللا دسیرت  سنت اوشریعت پیـروی  
مبارک  په کنه اوسیرت کی دی فکر اوتدبر وکی اوداداسی الرده چی انسـان   

اوپه دی الروونو  کـی دحـاکم   . داهللا تعالی الروونو ته په آسانی سره رسوی 
اودژوند په . اومحکوم  رهبر او پیشوا مرشد  او مرید مرتبی او منزلتونه رند دی 

اجتماع ، انسانی ایکی او   -اقتصاد -حکومت   –یاست ولو رونو کی لکه س
په ای  . نیوאل ارتباطات دده کنی اواخالق  سرمشق ل کیی  -نیک اخالق  

دوی . ده چی اوسنی مسلمانان کله چی دده دالری اواخالقو خه لیری پاتی شول 
 .ته یوازی فرهن  اوفکری فعالیت کفایت نه کوی 

اهللا  ته په ولو چارو کی راجع شی دنیکی اواصالح  الرولوی    بلکی دوی ایی لوی 
دخلکو ترمن د کتاب ا هللا دحکم  سره سم سمی ایکی  ینی  کی اودادخپلـو  
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و مسلمانان  بیا هم په ریتینی  توـه پـه الهـی    . کارونو په سر کی وروی 
 .شریعت  عمل وکی او په ولو چارو کی یی خپل دستور وروی 

او . ریتیا هم چی لوی اهللا خپل پیغمبر ته دشفاعت مقام او لویه مرتبه ور پیرزوکه 
مسلمانانو ته یی دهغه دمحبت  الروونه وکه اودده پیروی یی دخپل  الفت نانه 

آل عمـران  ) قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبونی یحببکم اهللا : ( او ویی فرمایل . وله 
پیروی  وکـی ـو اهللا     هاهللا دوست  ی نو زمان ییرووایه که چ: ژباه   ۳۱/

 . مودوست وی 
همدا داهللا تعالی  امر دهغو الملونو  خه ؤ چی زونه به دهغه  مبارک له مینی خه  
کیدل اوکسان به دداسی یزونو په له کی وو چی دده مبارک سره به یی تـاو  

 .درلود 
انانو  دده دنیکیو او دعطرنـاک  سـیرت   داسالم  له سپیده  داغ  خه  چی مسلم

اوداکاره خبره ده چـی ددغـه    . دخپرولو په باب له یو بل سره  په سیال  کی وو
لکه چـی دمخـه مـو    . لوی شخصیت  وینا عمل او اخالق  پاک اوسپیلی وو

قرآن داهللا تعالی کتـاب    ودحضرت  عایشی په روایت  وویل چی دده اخالق  قرآن 
نوداکس به اهللا  تعالی تـه بشـپ    . او بشپ کلمات دی دچاچی  اخالق قرآن وی 

مسلمانان  دداسی لو شخصیت  سره مینه . غوره اودمینی اومحبت  وشخص وی 
ریتیا هم نبوی سـیرت  . پالی  اوخبری یی عملی کوی او بشپه پیروی یی کوی 

دایت اوالروونی یوه داسی شغله ده چی دالرـوونی  دول مسلمان امت لپاره ده
اوخدای دی وکی مسلمانان ترمره   په دی سـمه  . را یی هری خواته خوره ده 

و  په آخرت کی یی دغه ستر اوسپیلی  پیغمبـر  شـفیع   . الر باندی روان شی 
درسول اهللا کنی اوسیرت په حقیقت  کی له هغه  رسالت خه عبـارت  . وری 

الروونو او کنالرو  بشری  ولنی تـه   –چی رسول اکرم په وینا وو په کنو دی 
نیکی یی دبدی په . واندی کی دی اوپه پایله کی یی د ژوند معیار بدل کی دی 

  انو له عبادت ا یی ته  راوستی اودبندهخه ر ای راوستی او خلک یی له ظلمت
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ودتاریخ خط السیر  په عدل او سمه  .ت ته رارولی دی دخه یی دلوی اهللا عبا
. په ه  او نیکمرغی  رارخولی دیاودژوندانه  یون یی د بشریت . الر را وری

که له رسالت خه دمخه دهغه مبارک  ژوند اوله بعثت اورسالت  خه وروسـته  
دده مبارک ژوند سره پرتله شی نو دغه  کلی تصویر لکه چی ایی وک نه شی 

  .مجسم کولی 
نوکه ضروری ده چی دعربو د قومونو اوددوی  تدریجی ژوند او بشپ والی لـه  
اسالم خه دمخه اوهم دحکومتونو او قبیلوی  نظامونو تاریخ چی په هغه وخت کی 
واکمن وو اوهم دادیانو شرحه ، ددودونو ، مذهبونو ، عادتونو اوسنتونو ، سیاسی ، 

داول رانو لوستونکوته واندی کو   اجتماعی  اواقتصادی  او ضاعو  رندونه
ددی المل ایی رند کو  چه حضرت . او هر یو بیا په انی توه بیان کو 

نه په یوه وچه  شبه جزیره  کی پیدا او بیا مبعوث شـو چـی ددی   ) ص(محمد  
سیمی  خلک په مختلفو ادیانو باندی آخته وو ، شرک  وروستی  مرحلی ته رسیدلی 

ی  دشرم او عار له کبله ژونـدی  لولت  او انسانیت رک  نه رندیده  او دعدا
دقومونـو  . خیدی  او ماشومان دلوی اواقتصادی استونزی  له امله  وژل کیدل 

دوژنـو  . ونه داسی حدته رسیدلی  وو چی  تخمین یی نشوای کیدی  فترمن  اختال
اودغه مصـیبتونه د  ... نور او داسی. پوتنه نه وه ظالم محکمی ته نه کشول کیده 

 . ستر پیغمبر دمبعوث  کیدو سره په مخه والل او یو ژور بدلون رامن ته شو 
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 محمد محی الدین عبدالحمید : مولف 
 قاری عبدالرحیم عینی : مترجم

 
  احوאل شخصیه درشریعت اسالماحوאل شخصیه درشریعت اسالم

 کتاب ازدواج
-3-  

 :نکاح متعه ونکاح موءقت 
با توچند روز دربدل دودینارمتعه میکنم یا با تو : نکاح متعه آنست که مردی به زنی گوید 

تازمان اقامتم درین شهر این مقداردرهم متعه می نمایم  یا باتو یکجا وباین مقدار متعه 
 .قبول کردم : میکنم ، زن بگوید 

ازمثال های باال معلوم میشود که تعیین زمان معین درین نوع غیرالزم است بلکه ذکر زمان 
وجودیت شهود مبهم کفایت میکند چنانچه  دردومثال اول ودوم آمده است وهمچنان م

 .درآن الزم نمیباشد 
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مدت یکماه دربدل مهریکه مقدار آن : نکاح موءقت آنست که مردی برای زنی گوید
چنین باشد بامن ازدواج کن، زن گوید قبول کردم واین امر بحضور داشت دونفر 

 .شاهدیکه شرایط شهادت برنکاح مکمل باشد صورت گیرد 
 .است تحدید زمان وحضور شهود ضرور است  درینگونه ازدواج چنانچه درمثال آمده

 .ازینجا فهمیده میشود که فرق میان نکاح موءقت ونکاح متعه ازسه وجه میباشد 
آنست که متعه بلفظ تمتع میباشد نه کدام الفاظ دیگری وموءقت به لفظ ازدواج  وجه اول

 .یا نکاح ویا آنچه که معنی آن دو راادا کند می باشد 
درنکاح متعه شهود شرط نبوده درحالیکه به نکاح موءقت حضور  وجه دوم اینست که
 .شهود شرط میباشد 

وجه سوم اینکه درنکاح متعه  تعیین وقت شرط نبوده درحالیکه بنکاح موءقت تعیین وقت 
 .شرط میباشد 

نکاح متعه دراوائل اسالم صحیح وجایزبوده بعداٌ ازان ممانعت بعمل آمده است که به 
علما انعقاد یافته است و بجز قومی ازروافض که مخالفت با اجماع ائمه  بطالن آن اجماع

دارند دیگری آنرا جایزنمیداند باوجودیکه اصول آنها که آنرااتخاذ میدارند باآنها درتضاد 
است درآنها چنین دانسته میشودکه ایشان درینمورد آنچه که از حضرت علی کرم اهللا 

حالل : میگوید) رض(درحالیکه حضرت علی  وجهه روایت شده است تمسک میورزند
 ٥٤بودن متعه از قبل منسوخ گردیده است 

ویاران او امام ابویوسف وامام ) رح(اما نکاح موءقت مانند نکاح متعه نزد امام ابوحنیفه 
 ٥٥.باطل بوده که مولف احوאل شخصیه مذهب شانرا مناسب دانسته است ) رح(محمد 

                                                      
ومهذب از شیرازی ودرمذهب مالکی به حاشیه دسوقی  3/173به تحفة المحتاج از ابن حجر) رح (درمذهب امام شافعی  -٥٤

دیده شود  6/42نیل االوطاراز شوکانی  بوالق مراجعه و همچنان 3/196وشرح خرشی برمختصر خلیل  2/279برشرح کبیر
.  

درمورد نکاح موءقت روایت شده است که اگرنکاح موقت به زمانی که بگمان غالب ) رح(قولی از امام ابوحنیفه  - ٥٥
  .زوجین درآن مثالً صد سال نتوانند زندگی کنند منعقد گردد عقد صحیح است زیرا عقد مذکور معنا موءبد میباشد 
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برقول مذکور به بطالن هردونوع چنین مرتب میشود که اگر یکی از زوجین بمیرد، 
دیگری مستحق میراث نمیشود وبه تمامی  مسلمانان واجب است تابه تفریق میان کسیکه 

 . بنابرتقاضای یکی  ازآنها معاشرت میکنند اقدام نمایند 
ت که به آن شرطیکه چنین نظردارد که نکاح موقت مانند نکاحیس) رح(زفر بن هذیل

مناسب عقد نبوده و شرع آنرا قرارنگذاشته باشد مضاف شده باشد ومعنی آن اینست که 
عقد صحیح میشود وشرط لغو میگردد ، از همدیگرمیراث می برند وتفریق میان شان واقع 

 .نمیشود وبا انقضاء زمان محدود میان شان ازدواج منقضی نمیشود 
قائل به حل نکاح متعه ) رح(می یابیم که امام زفربن هذیل دربعضی کتب حدیث وفقه در  

وگردانیدن اشتراط زمان از شرط باطله میباشد وتحقیق آنست که درفرق میان نکاح متعه 
صحت نکاح متعه را درهرحالیکه ) رح(ونکاح موءقت بیان نمودیم واینست که امام زفر 

نچه که دران زمان شرط باشد می باشد نمی بیند بلکه صحت نکاح موءقت را به الغاء  آ
 .بیند 

آنچه ازحکم نکاح متعه ذکرنمودیم دلیل آنست که احمدو مسلم از سیره الجهنی 
من قبال بشما ! ای مردم : روایت نموده که فرموده است ) ص(ازحضرت رسول اکرم 

 آنراتا روزقیامت حرام گردانیده) ج(سپس خداوند. درمورد متعه زنان اجازه داده بودم 
 .است 

روایت ) رض(ازعلی بن ابی طالب ) رح(وهمچنان حدیث شریف که احمد و بخاری 
ازنکاح متعه وازخوردن گوشت خران اهلی ) ص(حضرت رسول اکرم : نموده است که 

 .درجنگ خیبر منع نموده است 
بحالل بودن نکاح متعه فتوی میداد بعداٌ سعید ) رض(وروایتی است که حضرت ابن عباس 

درمورد متعه چی میگوئی که اکثر مردم درآن گرفتار شده اند : نزدوی آمدو گفت بن خبیر
 :چی گفته است ؟ گفت چنین گفته استشاعر: تی شاعری درآن گفته است ؟ وی گفتح

 قدقلت للشیخ لماطال محبسه                 یاصاح، هل لک فی فتوی ابن عباس؟   
 نکون مثواک حتی مصدرالناس     وهل تری رخصة االطراف آنسة            

 احوאل شخصیه در شریعت اسالم  قضاء 
 

 
١٤٠ 

 

ای صاحب من آیا تودرباره : یعنی وقتی برای پیری زمانیکه جای قید آن درازشد گفتم 
بنگرد ) زن باانس(رغبت داری ؟ و آیا اجازه چشم راکه به آنسه )  رض(فتوی ابن عباس 

 .میبینی وحتی خوابگاه توجای صدورمردم باشد 
گفت ! بلی : رباره حتی شاعر گفته است ؟ گفت آیا د: گفت ) رض(حضرت ابن عباس 
 .بعداٌ ازان منع نمود 

درمورد رجوع حضرت ابن عباس از حالل دانستن نکاح متعه روایات متعددی که  
 .بشمارنمی آید آمده است 

 
 
 

 ٥٦نکاح شغار
شغرت البلد تشغر : شغاربکسرشین معجمه دراصل ماحوذ ازین قول عرب میباشد که 

هذا عمل شاغر : از همینجاست که میگویند  –شغوراً یعنی وقتیکه شهرازسکنه خالی باشد 
 .یعنی هیچکسی عهده دار آن کارنباشد 

مسمی ) نکاح شغار( از زمره نکاح های دوران جاهلیت یکی هم نکاحیست که بنام 
شخصی  یکی از مولیات خود را که دختر ویا خواهرش باشد : گردیده است وآن اینکه 

بشخص دیگری که وی نیز یکی از مولیاتش را به نکاح وی دهد که هریکی ازآن دو 
دربدل مهردیگری با آن ازدواج نموده ومتصرف اندام خاص امر ازدواج آن باشد قرار 

 .گیرد 
زان تاکید گردیده است چنانچه اصحاب سنن از نافع از درشریعت اسالم ابطال آن ونهی ا

. از شغار نهی بعمل آورده است ) ص(روایت نموده است که رسول اکرم ) رض(ابن عمر
: فرموده است ) ص(روایت نموده است که رسول اهللا ) رض(و همچنان مسلم از ابن عمر

 .در اسالم شغارنیست 
                                                      

 .بوالق دیده شود  6/51ونیل االوطار  2/48ومهذب  3/174حتاج تحفة الم - ٥٦
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اگر آندو شرط قرار داده نشوند که اندام خاص تمامی علماء شریعت اتفاق دارند براینکه 
فالنه مولیه ام را برایت به نکاح : یکی مهربرای دیگری باشد چنانچه یکی ازآندوگوید 

میدهم براینکه مولیه ات فالنه را بنکاح من بدهی، بعداٌ دیگری گوید که قبول کردم این 
آندو مهر ذکر نشده  عقد صحیح است وبمنزله دوعقد ازدواج میباشد که درهریکی از

باشد بناء مهریکی از دو زوجه مهرمثل واجب میشود واین امر از زمره آن است که تسمیه 
: مهردرصحت ازدواج شرط نبوده بلکه خواه مهر نامیده شود یا نشود نکاح صحیح است
: باینکه ازان سکوت کند نکاح صحیح است اگرچه مهرنفی شود باینکه مثال زوج گوید 

درصورت اول برای . قبول کردم :ج میکنم براینکه برای تومهرباشد زوجه گوید باتوازدوا
 .زوجه مهر مسمی میباشد ودر دو صورت دوم وسوم مهرمثل آن میباشد 

 .هرگاه اگرشرط نمایند که بضعه هریک از دو زوجه مهر بردیگری باشد اختالف دارند 
ی مسلمانان واجب است میگوید که این نکاح باطل بوده بتمام) رح(امام شافعی

تاهرزماینکه برآن واقف شوند آنرا فسخ نمایند برابراست که این کار قبل ازدخول زوج با 
 .زوجه باشد یا بعد ازان ازامام احمد بن حنبل  مانند آن روایت شده است 

این نکاح قبل از دخول فسخ میشود : روایت شده است که میگوید )  رح(از امام مالک 
واین روایت را آنچه که احمد وابوداود ازعبدالرحمن بن هرمزاعرج روایت  نه بعداز ان

میکند تائید مینماید و آن اینکه عباس بن عبداهللا بن عباس دخترش را به نکاح عبدالرحمن 
بن حکم داد و عبدالرحمن بن حکم دخترش را بوی بنکاح داد که گویا آندو اندو را 

به مروان بن حکم نوشت ودرآن امربه تفریق ) رض( مهرگردانیدند بعدا معاویه بن سفیان
ازان نهی نموده ) ص(این شغاریست که رسول خدا: نموده است که درنامه آن امده است 

 .است 
از : ثوری ولیث چنین نظر دادند  -مکحول –زهری : و اصحاب آن )  رح(امام ابوحنیفه 

شد عقد صحیح بوده شرط باب اینگونه عقد ازدواجیکه به آن شرط باطل مضاف شده با
باطل میباشد وبه هریکی از زوجه ها مهرمثل واجب میگردد ومانند آن ازاحمد بن حنبل 

 .واسحاق بن راهویه وابوثورروایت شده است 
غایه آنچه صالح به مهرنبوده وآن عبارت از بضعه دیگرباشد : توجیه نظر آنها اینست 

زیرا مهرچنانیکه خواهد آمد ضروراست که از .درآن مسمی شودکه غائه آن نکاح میباشد 
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اموאل متقوم باشد که بضعه هریک از زوجه ها ازین قبیل نیست و نکاح به تسسیه آنچه 
نگردیده بلکمه به این تسمیه مهرمثل واجب میشود وما آنرا که صالح به مهرنباشد باطل 

مانند نکاحیکه درزمان جاهلیت صورت میگرفت ، ابطال ومنع آن ازجانب رسول اکرم 
وارد شده است نگردانیده ایم زیرا آنها درچنین حالت هرگزبمهرمثل بازنمیگردیدند ) ص(

باشد استمرارمینمودند زماینکه  بلکه بمهربودن هریکی از آندو که عبارت از بضعه دیگری
درنتایج آن عقد مخالفت ورزیدیم آنچه راکه آنها مینمودند وازنهی بودن آن وارد شده 

 .است ماحالل نمیدانیم 
 
 
 
 
 
 

 عبدالقیوم حلیم 

  فهرست مکمل فرمانهافهرست مکمل فرمانها
  13421342//1212//1616یعنی از تاریخ یعنی از تاریخ   10141014که در جریده رسمی شماره اول الی که در جریده رسمی شماره اول الی 

  نشر گردیده اند نشر گردیده اند   13881388//1212//2929الی الی 
-١٢- 

فرمان میباشدبه اساس موضوع فرمان به ترتیب حروف الفبا مرتب  1239این فهرست که حاوی 
گردیده که هدف از آن ایجاد سهولت برای جویندگان فرمان در موضوع مشخص میباشد که 

د این گرد آورده ناچیزبرای قضات ارجمند وسایر عالقه مندان اسناد تقنینی و طور اخص امی
 .فرمانها ممد و مفید واقع گردد

 
 عنوان فرمان شماره

مرجع صادر کننده 
 فرمان

 موضوع فرمان

 تاریخ فرمان شماره فرمان

شماره جریده رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی
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 عنوان فرمان شماره

مرجع صادر کننده 
 فرمان

 موضوع فرمان

 تاریخ فرمان شماره فرمان

 شماره جریده رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی
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 6/2/1366مورخ  37فرمان شماره 
هیئت رئیسه شورای انقالبی در مورد 
رهایی منسوبین قوای مسلح و اتباع 
مساعد به جلب و احضار جمهوری 
افغانستان از محابس با استفاده از 

 تعطیل تنفیذ حکم

هیئت 
رئیسه 
شورای 
 انقالبی

 14/3/1366 637 6/2/1366 37 تعطیل تنفیذ حکم

519
 

مورخ  240فرمان شماره 
رياست اداره موقت  28/2/1381

،  59افغانستان در مورد تعليق مواد 
قانون پاسپورت  62، و  61، 60

 793منتشره جريده رسمي شماره 
 20/5/1421مورخ 

ریاست 
اداره 
 موقت

تعليق قانون 
 59پاسپورت مواد 

، و  61، 60، 
62 

240 28/2/1381 802 28/3/1381 
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مورخ  67فرمان شماره 
اسالمي  مقام امارت 8/12/1420

 59افغانستان در مورد تعليق ماده 
قانون مامورين امارت اسالمي 

 افغانستان

امارت 
 اسالمی

تعليق قانون 
مامورين امارت 

اسالمي افغانستان 
 59ماده 

67 8/12/1420 794 10/7/1421 

521
ا در مورد تعلیق . ا . فرامین رئیس ج  

بعضی مواد قانون پاسپورت و تعدیل 
قانون شرکت های ) 110(ماده 

 سهامی و محدود المسولیت

ریاست 
 جمهوری

تعلیق و تعدیل 
قانون پاسپورت و 

شرکت های 
 سهامی

  967 ١٣٨۷/٠۹/۳۰ 

522
 30مورخ  210فرمان شماره  

مقام صدارت عظمی راجع 1/1349/
به  جدول فورممه علم و خبر گمرکی 

 و تعلیماتنامه آن

تعلیماتنامه و فورمه  صدارت
 30/2/1349 158 1/1349/ 30 210 گمرکیعلم خبر 
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مورخ  186فرمان شماره 
رياست اداره موقت  15/10/1381

افغانستان در مورد انفصال تعيين 
سرنوشت موسسات تحصيالت عالي 

 بيرون مرزي بداخل كشور

ریاست 
اداره 
 موقت

تعيين سرنوشت 
موسسات 

تحصيالت عالي 
بيرون مرزي 
 بداخل كشور

186 15/10/1381 805 22/12/1381 
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 عنوان فرمان شماره

مرجع صادر کننده 
 فرمان

 موضوع فرمان

 تاریخ فرمان شماره فرمان

 شماره جریده رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

524
مورخ  1341فرمان شماره  

رئیس جمهور  30/10/1370
دلو بحیث  26افغانستان در باره تعین 

 روز نجات ملی

ریاست 
 جمهوری

دلو  26تعین 
بحیث روز نجات 

 ملی
1341 30/10/1370 761 15/11/1370 
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شورای انقالبی  2فرمان شماره 
جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ

مطابق به اول می  1357/ 2/ 11
شب راجع به تعیین 9ساعت  1978

ببرک کارمل بحیث معاون شورای 
 انقالبی افغانستان

شورای 
 16/2/1357 396 1357/ 2/ 11 2 تعیین ببرک کارمل انقالبی

526
 

/ 7/ 18مورخ  9فرمان شماره  
شورای انقالبی دموکراتیک  1358

افغانستان راجع به  تعیین حفیظ اهللا 
امین بحیث رئیس کمیسیون طرح 

قانون اساسی و تائید اعضای از قبل 
 تعین شده آن

شورای 
 انقالبی

تعیین حفیظ اهللا 
امین بحیث رئیس 
کمیسیون طرح 
قانون اساسی و 
تائید اعضای از 
 قبل تعین شده آن

9 18 /7 /1358 437 30/7/1358 

527
 

شورای انقالبی  1فرمان شماره 
افغانستان مورخجمهوری دموکراتیک 

اپریل  30مطابق  1357/ 2/ 10
راجع به تعیین نور محمد  1978

ترکی بحیث رئیس شورای انقالبی 
 دموکراتیک افغانستان

شورای 
 انقالبی

تعیین نور محمد 
 16/2/1357 396 1357/ 2/ 10 1 ترکی

528
 

مورخ  43فرمان شماره 
هیئت رئیسه شورای  20/3/1363

اسم ریاست انقالبی در باره تعدیل 
عمومی تربیه بدنی و ورزش وابسته به 

شورای وزیران به کمیته دولتی 
سپورت و تربیت بدنی وابسته به 

 شورای وزیران

هیئت 
رئیسه 
شورای 
 انقالبی

 29/10/1364 599 20/3/1363 43 تغیرنام
529
مقام امارت  118فرمان شماره  

اسالمی افغانستان در رابطه به تفویض 
ها به شورای  بهضی از صالحیت

 سرپرست امارت اسالمی افغانستان

امارت 
 5/6/1420 788  118 تفویض صالحیت اسالمی
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 فهرست مکمل فرمانها  قضاء 
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 عنوان فرمان شماره

مرجع صادر کننده 
 فرمان

 موضوع فرمان

 تاریخ فرمان شماره فرمان

 شماره جریده رسمی

تاریخ نشر جریده 
 رسمی

530
مورخ  115فرمان شماره  

رئیس جمهور  13/1/1368
افغانستان در مورد تفویض صالحیت 

 شورای ملی به شورای وزیران

ریاست 
 31/2/1368 692 13/1/1368 115 تفویض صالحیت جمهوری

531
مورخ  1088شماره فرمان  

رئیس جمهور  22/7/1368
افغانستان در باره تفویض صالحیت به 

 شورای ملی

ریاست 
 جمهوری

تفویض صالحیت 
 30/8/1368 704 22/7/1368 1088 به شورای ملی

532
مورخ  3206-1018فرمان نمبر  

 15/12/1350 204 11/10/1350 3206-1018 تقرر در قضا شاهی شاهی 11/10/1350

533
مورخ  3205-1017فرمان نمبر  

 15/12/1350 204 11/10/1350 3205-1017 تقرر در قضا شاهی شاهی 11/10/1350

534
/ 5/ 5مورخ  356و  354فرامین  

حضور ملوکانه در مورد تقرر  1347
ولید حقوقی بحیث آمر داراالنشاء 

 قوه قضائیه

 شاهی

تقرر ولید حقوقی 
بحیث آمر 

داراالنشاء قوه 
 قضائیه

 31/5/1347 111 1347/ 5/ 5 356و354

535
مورخ 3202-1014فرمان نمبر  

شاهی راجع به  تقرر  11/10/1350
ولید حقوقی بحیث آمر عمومی اداری 

 قوه قضائیه

 شاهی
تقرر ولید حقوقی 
بحیث آمر عمومی 
 اداری قوه قضائیه

1014-3202 11/10/1350 204 15/12/1350 

536
 

 22/1/1366مورخ  3فرمان شماره 
هیئت رئیسه شورای انقالبی در ساحه 
تقنینی و سایر اجراآتیکه در فاصله بین 
دو اجالس شورای انقالبی صورت 

 گرفته

هیئت 
رئیسه 
شورای 
 انقالبی

 31/3/1366 638 22/1/1366 3 تقنین

 اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره  قضاء 
 

 
١٤٦ 

 

537
 

مورخ  156فرمان شماره 
هیئت رئیسه شورای  22/10/1364

انقالبی در باره تکمیل فرمان مورخ 
هیئت رئیسه شورای  27/2/1361

انقالبی در باره امتیازات اشخاصیکه 
مفتخر به دریافت نشان های افغانستان

 گردیده اند

هیئت 
رئیسه 
شورای 
 انقالبی

 31/3/1365 609 22/10/1364 156 تکمیل فرمان

  
  

  فعالیتهافعالیتهااجمالی از اجمالی از 
  درراستای اصالح ادارهدرراستای اصالح اداره

  ومبارزه با فساد اداری ومواد مخدرومبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
 

 واليت كابلفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري )  الف
 :گزارش )1

 ٢٦/٣/٢٠١٢(محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ 
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را ) ٢١(تعداد ) ٥/٥/٢٠١٢الي 

تن به اتهام  ٣٨در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد . مورد رسيدگي قضائي قرار داده است
ارتكاب جرايم اختالس اموאل عامه، سوء استفاده از صالحيت وظيفوي،  تجاوز از 

سالح، غفلت وظیفوی، و ، اکتساب غیر قانونی تزوير اسناد ،صالحيت وظيفوي، رشوه
تن  6از اين تعداد متهمين . مورد محاكمه قرار گرفتند عدم استفاده از صالحیت وظیفوی

تن ديگر به مجازات هاي مختلف  32از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد 
 :حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديدند

 الي يكسال؛ سه ماه تن به حبس بين 6-
 سال؛ 5بس بين يك الي تن به ح۲۲-
 سال؛10الي  5تن به حبس بين  ۳-
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 .تن ديگر تنها به مجازات نقدي ۱-
همچنان كسانيكه به اتهام اختالس و رشوه محكوم به مجازات حبس گرديدند عالوه به -

رد مال اختالس شده و مصادرۀ مقدار رشوت اخذ شده، به مجازات نقدي معادل وجه 
 .حكوم گرديدنداختالس شده و مبلغ رشوت نيز م

 . دالر امريكايي مي باشد) 1257729(مجموع مقدار جريمه هاي نقدي به ارزش -

اجراآت قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري ) 1(جدول شماره 
 واليت كابل

 تصمیم قضائی تعداد متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 نوع قضیه اره
شم

 

دار 
 مق
وع
جم
م

ی 
نقد

مه 
جری

ش 
ارز

به 
 دالر ین 

کوم
مح

دی
م نق

جرای
 

 تعداد محبوس به حبس تنفيذي تعداد محکوم

ئت
 برا
داد
تع

 

 زن  10-5 مرد
 سال

1-
5 
سال

ماه الی یک  3
 سال

زن  مرد

١٥٨٣$ ۱     ۱۲
   ۱۳   ۱۳ ۶ 

سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۱ 

     
۲   ۲   ۲ ۱ 

عدم استفاده از 
 ۲ صالحیت وظیفوی

١٢٣١٧٣٠$ ۲  ۱ ۲ ۵ ۵ ۱۰ ۶ اختالس ۳
٢٤٠٠٠$ ۴ ۴ ۴ ۳ رشوه ۴

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تزویر ۵

     
۱   ۱ ۱  ۲ ۱ 

تجاوز از صالحیت 
 وظیفوی

۶ 

٤١٦$ ۳ ۳ ۳ ۲ اکتساب غیر قانونی ۷
۱  ۱ ۲ ۲ ۱ غفلت وظیفوی ۸

١٢٥٧٧٢٩$ ۱ ۳  ۲۲ ۶ ۱ ۳۱ ۶ ۱ ۳۷ ۲۱ مجموع  

دوسیه قرار قضائی صادر ) 31(همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت یاد شده در مورد 
نموده و به مرجع مربوطه ارسال نمود، تعداد از این دوسیه ها به دلیل وجود خالهای 

عدم ذیصالح بودن تحقیقاتی و عدم طی مراحل قانونی مسترد گردید و تعداد دیگر بدلیل 
 .محکمه مسترد گردید
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دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به ) 2(شماره لجدو
 مرجع  مربوط مسترد گردید

 دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع  مربوط مسترد گردید

 مرجع مربوط
 سبب قرار تعداد 

 متهم
تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه فقدان صالحیتشماره طی مراحل 
 قانونی

 خالتحقیقاتی

 ارنوالی
٤  ٢  ٤  ٣٥  ١٠ 

سوء استفاده از صالحیت 
 وظیفوی

١ 

 ٦ ارنوالی ٤  ١  ٣٧  ۱۱  اختالس ٢ 
   ارنوالی    ١  ١  ١  رشوه  ٣ 
 ١ ارنوالی    ۱  ۷  ۲  تزویر ٤ 
  ۱ارنوالی       ۱  ۱  تجاوز از صالحیت وظیفوی ٥ 
   ارنوالی ١     ۲  ۱  تطهیر پول ٦ 
   ارنوالی    ۱  ۱۴  ۱  قروض غیر قانونی ٧ 
 ١ ارنوالی       ۱  ۱  غفلت وظیفوی ٨ 
 ارنوالی ١        ۲  ۱  کتمان حقیقت ٩ 
 ارنوالی       ۲  ۲  ۲  انتحال القاب ١٠ 

   ١٤  ٧  ١٠  ١٠٢  ٣١  مجوع
 جرایم ناشی از فساد اداریمبارزه با  ۀابتدائی ۀاحکام محکم ۀاز خالص ه هاینمون )2

 .والیت کابل

 ٢٦/٣/٢٠١٢حکم مورخ 
که متهم به )  USAID(واليت كابل و معاون خريداري دفتر  7يك تن مسكونۀ ناحيه 

شخص مذکور از مسئول . اخذ رشوه از مسؤلين يكي از پروژه ها بوده، گرفتار گردید
پروژه بوده رشوه )  10% (دالر امريكايي را كه معادل ده فیصد) 9000(پروژه  مبلغ 

که به  دالر امريكايي موافقه صورت گرفت 5000مطالبه نموده و باالخره به تاديه مبلغ 
دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات غرض فیصله، محول محکمۀ ابتدائیۀ . اثر آن دستگیر شد

 مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده و در جلسۀ قضائی علنی مورخ

ACKU
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هيأت قضائی مسئولیت متهم .  آن محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت 1391/ 7/1
قانون جزا با ) 552) (1(مذکور را در قبال قضیه ثابت دانسته و او را به استناد فقره 

قانون ) 145(ماده ) 2(و فقره ) 150(و ماده ) 148(ماده ) 6(رعايت حكم فقره 
ت بر تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري ماده هفتم قانون نظار) 4(مذكور و فقره 

دو صدوپنجاه هزار كلدار پاكستاني و مطالبه پنجهزار دالر )250000(در قضيه اخذ مبلغ 
امريكايي از ابتدای ايام نظارت و توقيفي بمدت سه سال حبس تنفيذي و جزای نقدي مبلغ 

دوصد و ) 25000(لغ چون مب. دالر امريكايي معادل وجه رشوه محكوم نمود) 5000(
پنجاه هزار كلدار پاكستاني از متضرر و اطالع دهنده بوده كه واپس به وي قابل استرداد 

 . دانست

 ٢٨/٣/٢٠١٢حکم مورخ 
ليتر تيل پطرول ) 106078(دو تن از مأمورین رياست امنيت ملي  به اتهام اختالس مقدار 

غرض فیصله، محول محکمۀ دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات . و ديزل گرفتار گردیدند
هيأت قضايي در جلسۀ . ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردید

خویش در نتیجۀ رسیدگی به دوسیه مسئولیت متهمان را  2012//28/3قضائی مورخ 
قانون جزا و بارعايت احكام  273و 268ماده ) 2(استناد حكم فقره ه ثابت دانسته و ب

قانون مذكور و  155و  150ماده  2و فقره  148ايزاد شده تعديل ماده ) 6(قره مواد ف
قانون جرايم عسكري هرکدام  شان را در قضيه اختالس مقدار  42ماده  1فقره 

افغانی دارايي عامه از  686095ليتر ديزل و پطرول به ارزش مجموعي مبلغ  106078
 6865095بس تنفيذي و رد مبلغ مدت شش سال حه ابتدای ايام نظارت و توقيفی ب

افغاني و جه اختالس و جزاي نقدي معادل آن محكوم نمود و چند تن دیگر را به ارتباط 
 . قضیه قابل تعقیب عدلی دانست

 ٤/٤/٢٠١٢حکم مورخ 
. دو تن از افسران پولیس به اتهام قضيه سؤ استفاده از صالحيت وظيفوي گرفتار گردیدند

قانونی را که از نزد مظنونین بدست آورده، نزد خود مخفی  متهمان سه میل اسلحۀ غیر

 اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره  قضاء 
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همچنان این افراد یک عراده موتر رنجر را که . نموده و مظنونین را گرفتار نکرده اند
آنرا در مدت يك سال در داخل رسمی نمایندمالک آن تثبیت نبوده بدون اينكه قضيه را 

 .بي موجب توقف داده بودند 2قومانداني زون نمبر 
هزار افغاني پول ) 960000(همچنان در مورد قضيه حیف و میل و مصرف مبلغ 

آسمايي كابل در  101اوپراتيفي كه از طريق رياست محترم تحقيقات جنايي زون نمبر 
 . جمع متهمین قضيه حواله گرديده بود، نیز متهم گردیدند

ارزه با جرایم ناشی دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات غرض فیصله، محول محکمۀ ابتدائیۀ مب 
 4/2012/ 4هيأت قضايي در جلسۀ قضائی مورخ. از فساد اداری والیت کابل گردید

خویش در نتیجۀ رسیدگی به دوسیه مسئولیت متهمان را ثابت دانسته، یکی از آنان را به 
مدت دو ه قانون جرايم عسكري ب 43ماده  1اتهام غفلت در انجام وظیفه به استناد فقره 

تنفيذي محكوم به مجازات نمود و متهم دیگر را که سابق معاون كشف سال حبس 
قومانداني زون نمبر دوم پوليس بود به اتهام سؤ استفاده و تجاوز از صالحيت وظيفوي به 

مدت پنچ سال حبس تنفيذي ه قانون جرايم عسكري غيابا ب 42ماده  1استناد فقره 
ل اسلحۀ بدست آمده و يك عراده موتر محكوم به مجازات نمود و نیز به مصادرۀ سه می

 .قانون جزا اصدار حکم نمود 119رنجر حسب حكم ماده 
 

 واليت كابلفعاليتهاي قضائي محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري )  ب

 :گزارش )1
 4/  2012( محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ 

دوسيۀ جزائي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري ) 11(به تعداد  5/2012 /5الي  3/ 
در اين قضايا تعداد . را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نمود

تن به اتهام ارتكاب جرايم سوء استفاده از صالحيت وظيفوي، اختالس اموאل ) 25(
مورد محاكمه و اکتساب غیر قانونی سالح وظيفوي،  یتتجاوز از صالحرشوت ،  عامه،

تن از افراد محاكمه شدۀ فوق از اتهامات وارده تبرئه گرديده و ) 5(تعداد . قرار گرفتند
 :تن ديگر قرار ذيل محكوم به مجازات گرديدند) 20(تعداد 
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 یک تن به مجازات حبس شش ماه ؛ -
 ال؛تن به مجازات حبس بين يك الي پنج س) 14(تعداد  -

 .تن ديگر تنها به مجازات نقدي) 5(تعداد  -
 .برخي از محكومين عالوه بر مجازات حبس به مجازات نقدي نيز محكوم گرديدند -
 .دالر امريكائي بوده است) 348228(مجموع مجازاتهاي نقدي به ارزش  -

گزارش اجراآت قضائي محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از ) : 3(جدول شماره 
 اري واليت كابلفساد اد

همچنان این محکمه طی این مدت در مورد پنج دوسیه خالهای تحقیقاتی و عدم رعایت 
تشریفات قانونی مشاهده نمود که در نتیجه آنها را غرض رفع نواقص موجود به حارنوالی 

 .تصمیم قضائی اتخاذ نمایدمربوطه مسترد نمود تا بعد از رفع نواقص موجود در مورد آنها 
دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به ) ٤(شماره لجدو

 مرجع  مربوط مسترد گردید
دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع  مربوط مسترد گردید

 مرجع مربوط
سبب قرار  تعداد متهم تعداد قضیه  قضیهنوع  رفع نواقص شماره طی مراحل قانونی خال تحقیقاتی

حارنوالی        ١  1 ۱ اکتساب غیر قانونی ۱
حارنوالی ١        13 ١  تزویر ۲

 حارنوالی       ١  13 ۱  سوء استفاده از صالحیت 
 وظیفوی

۳ 

 حارنوالی    ١     1 ۱  سوء استفاده از صالحیت 
 وظیفوی

۴ 

 تصمیم قضائی تعداد متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

 نوع قضیه اره
شم

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 
 ارزش افغانی

محکومین 
 جرایم نقدی

تعداد محبوس به حبس تنفيذي تعداد 
 محکوم

ئت
 برا
داد
تع

 

 زن مرد
 سال 1-5 سا ل1-روز1  مرد 

١١٦٦$  ۵  ۶  ۱۱ ۵ ۱۶ ۵ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ۱
٢٧٤٩٨$  ۴  ۴ ۴ ۲ اختالس ۲
٤٢٠٠$  ۲  ۱ ۳ ۳ ۲ رشوه ۳

۱  ۱ ۱ ۱ تجاوز از صالحیت وظیفوی ۴
١٩٥٨$  ۱  ۱ ۱ ۱ اکتساب غیر قانونی ۵
٣٤٨٢٢$  ۵   ۱۴  ۱ ۲۰ ۵ ۰ ۲۵ ۱۱ مجموع
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 حارنوالی       ١  4 ۱ تزویر ۵
   ۱  ۱  ۳  ۳۲  ۵ مجموع

مبارزه با جرایم ناشی از فساد استیناف  ۀاحکام محکم ۀاز خالص ه هاینمون )1
 .والیت کابل اداری

 ٤/٤/٢٠١٢حکم مورخ 
دو سال حبس به محکومیت دوتن از کارمندان ادارۀ کنترول و تفتیش شورای وزیران به 

 .دالر آمریکائی) 4000(اتهام اخذ رشوه مبلغ 
پروژه اعمار معاونیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی که شرکت ساختمانی مسئول یک 

جهت اخذ پول تامینات خویش به وزارت وزارت معارف را قرار داد و اعمار نمود بوده، 
هیئت ادارۀ کنترول و تفتیش شورای وزیران در وزارت معارف  .می نمایدمعارف مراجعه 

ده است، طور شفاهی پروسه اجرای اسناد که مسئول بررسی اسناد قرارداد و اجرای آن بو
در معیار کار ختم گویا به بهانه اینکه  پول تضمین شرکت متذکره را معطل قرار داده،

اظهار داشته  ،تاخیر و نواقص وجود دارد است قرار داد صورت گرفتهآن پروژه که در 
اند که شرکت متذکره را تابع مبلغ دو ملیون افغانی جریمه میسازند و یا اینکه مبلغ 

دالر آمریکائی طور رشوه برای آنان بپردازند که در نتیجه به پرداخت مبلغ ) 6000(
مراجع مربوطه را در جریان  مسئول شرکت. می نماینددالر آمریکائی توافق ) 4000(

توسط هیت مختلط مشتمل و در نتیجه دو تن از اعضای هیئت متذکره  قضیه قرار میدهد
امنیت ) 82(، ریاست تحقیقات جنایی، اداره نظارت و ریاست حارنوאلبر نمایندگان لوی 

 . می گردندگیر ملی دست
جرایم ناشی  ۀ مبارزه باابتدائی ۀبعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکم تذکرهقضیه م

قضائی مورخ  ۀمحکمه در جلسهیئت الیت کابل گردیده که از فساد اداری و
 ۀدر قضیمسئولیت متهمان را ثابت دانسته و هر واحد شان را خویش  ٢٨/٣/٢٠١٢

قانون جزا ) 255(ماده ) 1(دالر آمریکائی متکی به حکم فقره ) 4000(اخذ رشوه مبلغ 
قانون ) 130(ه و ماد) 15(ماده ) 2(و فقره ) 148(ماده ) 6(با رعایت حکم فقره 

مدت دو سال حبس تنفیذی و جزای نقدی مبلغ ه مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی ب
 .دالر آمریکائی معادل وجه رشوه محکومان به مجازات نمودند) 4000(
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دوسیه مذکور نسبت عدم قناعت متهمین محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد 
هیئت قضائی آن  16/2/1391لسه قضائی مورخ در ج واداری والیت کابل گردیده 

) 33(ماده ) 2(متکی به هدایت فقره هیئت قضائی . محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت
به مجازات ابتدائیه را تائید نموده و  ۀمحکم ۀقانون تشکیل و صالحیت محاکم فیصل

 .اصدار حکم نمودصادره توسط محکمۀ ابتدائیه 

 ٢٩/٤/٢٠١٢حکم مورخ 
مر افغانی به حان اسبق ریاست عمومی مرستون جمعیت هالل ایکی از مدیرمحکومیت 

 .افغانی ) 739000(اتهام اختالس مبلغ 
افغانی پول نقد آن اداره را ربوده و ) 739000(مبلغ  ٢٧/٢/٢٠١١مدیر مذکور بتاریخ 

 .توسط پولیس امنیت ملی گرفتار گردید ٢٧/٦/٢٠١١فرار نمود که بعد بتاریخ 
ه بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد قضیه متذکر

هیأت قضائی مسئولیت متهم را . اداری والیت کابل گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفت
ماده ) 1(در قبال قضیه ثابت دانسته و او را به جرم اختالس مبلغ متذکره حسب حکم بند 

مدت پنج سال ه قانون مذکور ب) 273(ماده ) 1(ره قانون جزا با رعایت حکم فق) 270(
 .افغانی محکوم به مجازات نمود) 739000(و یکماه حبس تنفیذی و رد مبلغ 

دوسیه متذکره نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد 
 ٢٩/٤/٢٠١٢اداری والیت کابل گردیده که محکمه استیناف در جلسه قضائی مورخ 

قانون تشکیل و صالحیت محاکم فیصلۀ ) 33(ماده ) 2(خویش متکی به هدایت فقره 
محکمۀ ابتدائیۀ جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل را تعدیل نموده استینافاً متهم را 

و ) 268(ماده ) 1(افغانی پول دولت طبق حکم فقره ) 739000(در قضیۀ اختالس مبلغ 
مدت سه سال حبس ه قانون مذکور ب) 145(داشت ماده قانون جزا با در نظر) 273(

افغانی وجه اختالس به دولت و جزای نقدی معادل وجه ) 739000(تنفیذی و تادیه مبلغ 
 .اختالس محکوم به مجازات نمود
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 در راستای مبارزه با مواد مخدر

 
 مبارزه علیهه گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائی ) الف

 مسکرات و مواد مخدر والیت کابل 
 : گزارش -1

محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ 
دوسيۀ مربوط  به انواع مواد مخدر را ) ٩١(تعداد ) 5/5/٢٠١٢-2012/3/25(

در اين قضايا . مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است
که تعداد . تن به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار گرفتند) 155(
 :تن قرار ذيل مجازات گرديدند) 155(

 .تن به مدت يك سال الی پنج سال  16 -
 .تن به حبس بين پنج الي ده سال 4 -
 .تن به حبس بين ده الي پانزده سال 17 -
 .تن ديگر به حبس بين شانزده الي بيست سال 118 -
اين قضايا متهمين تنها به حبس محكوم گرديدند و به مجازات نقدي در  -

 .محكوم نشدند
مجموع مقدار موادي مخدري كه بدست آمده و حكم به محو آنها صادر  -

 .كيلوگرام ميباشد) ٨٥٥٦٠,٨٦٦( مقدار شده است
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گزارش اجراآت قضائي محكمۀ ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات و ) : ٥(جدول شماره 
 مواد مخدر واليت كابل

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت کابل ۀابتدائی ۀخالصه ازاحکام محکم -2
 ٢/٥/٢٠١٢حکم مورخ  -1

 .کیلو گرام هیروئین ) 587(سال حبس به اتهام قاچاق مقدار  20
قوای آیساف و اردوی ملی در جریان یک عملیات در مربوطات  ٣/١١/٢٠١١به تاریخ 

در نتیجۀ  وولسوالی میوند والیت قندهار  یک عراده موتر مشکوک را شناسائی نموده 
کیلو گرام مواد مخدر را تحت نام تریاک بدست می ) 587(تالشی موتر مذکور مقدار 

 .تن را نیز دستگیر می کنند) 3(آورند و به اتهام قضیه 
قضیه متذکره بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات 

هیأت قضائی آن  ١/٤/٢٠١٢و مواد مخدر والیت کابل گردیده و در جلسه مورخه 
هیأت قضائی مسئولیت متهمین را در قبال قضیه ثابت . محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت

كيلو گرام مواد مخدر ترياك ) 587(قاچاق مقدار دانسته و هر واحد شان را در قضيه 
قانون مواد مخدر با رعايت ماده ) 43(فقره هاي اول و دوم ماده ) 6(مطابق حكم بند 

سال حبس تنفيذي  20-20قانون مذكور از ابتدای ايام نظارت و توقيفي، بمدت ) 49(
يت مبايل معه قانون متذكره، سه س) 19(محكوم به مجازات نمود و طبق صراحت ماده 

 1391جدول محکمه ابتدائیه مواد مخدر سال 

 فیصله محکمه

تهم
د م
عدا
ت

 

به مقدار مواد 
 کیلو گرام ضیه

د ق
عدا
ت

 

 نوع مواد اره
شم

 

 تعداد حبس تنفیذی

داد 
تع

کوم
مح

  داد 
تع

ئت
برا

سال 20 - 15  سال 15 - 10  سال 10 - 5  سال ٥‐١

٥٢  ٧  ٣    ٦٢    ٦٢ ٥١٤٧١,٦٣٨ ٣٥   تریاک ١ 

٥٤  ٦  ٦٠  ٦٠ ١٣٣٨,٢٦٢  ٣٤   هیروئین ٢ 

٣  ٣  ٣  ١٠٩٢,٥٥  ٣   چرس ٣ 

  ١  ٩  ١٠  ١٠ ٣٠٩٨٥  ٧   مواد کیمیاوی ٤ 

  ٧  ٧  ٧  ٤١٦,٥  ٤  مشروبات الکولی ٥ 

١٢  ١  ١٣  ١٣ ٢٥٦,٩١٦  ٨   مورفین ٦ 

١١٨  ١٧  ٤  ١٦  ١٥٥  ٠  ١٥٥ ٨٥٥٦٠,٨٦٦ ٩١   مجموع
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یازده هزارو پنجصد كلدار پاكستاني ) 11500(سيمكارت هاي بدست آمده و جمعاً مبلغ 
قانون مواد مخدر و مسكرات، به محو مقدار )16(ر امصادره نموده و طبق هدايت ماده 

 .كيلوگرام ترياك نيز اصدار حكم نمودند ) 587(

  ٢٢/٤/٢٠١٢حکم مورخ  -2
کیلو گرام ) 9(کیلوگرام تریاک و ) 27.662(قاچاق مقدار سال حبس به اتهام بیست (

 .)کیلو گرام مورفین) 18(هیروئین و 
به اساس اطالع تلیفونی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر به مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر 
والیت هرات مبنی بر اینکه یک تن از شهروندان هرات مقدار مواد مخدر را در منزل 
خویش نگهداری و میخواهد با استفاده از فرصت و حالت مناسب در موتر تیلری خود جا 

بعد از اخذ اطالع فوق و حسب هدایت قوماندانی  .نتقال دهدبه کشورایران ا کردهبجا 
امنیه والیت هرات پرسونل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر منزل مذکور را تحت تالشی 

کیلو گرام ) 9(کیلوگرام تریاک و ) 27.662(قرار داده که در نتیجه تالشی، مقدار 
رتباط قیضه نیز دوتن دستگیر می کیلوگرام مورفین بدست می آید که به ا) 18(هیروئین و 

 .گردد
قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و 

هیأت قضائی آن  ٢٢/٤/٢٠١٢مواد مخدر والیت کابل گردیده و در جلسه مورخه 
 .محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت

مان را در قبال قضیه ثابت دانسته و هیأت قضائی در نتیجۀ رسیدگی خویش مسئولیت مته
كيلو گرام هيروئين طبق حكم بند ) 9(هر واحد شان را به اتهام قاچاق و حیازت مقدار 

قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از ابتدای ايام ) 42(فقره اول و دوم ماده ) 5(
قضيه قاچاق  در. نظارت و توقيفي به مدت بیست سال حبس تنفيذي محكوم به جزا نمود

قانون ) 42(فقره اول و دوم ماده )5(كيلوگرام مورفين طبق حكم بند ) 18(مقدار 
شورايعالي مقام ستره محكمه ج ا )536(مسكرات و مواد مخدر با در نظر داشت مصوبه 

) 662/27(ا هر واحد شان را منفرداً به بيست سال حبس و در قضيه قاچاق مقدار 
قانون مبارزه عليه ) 46(فقرات اول و دوم ماده ) 6(ند كيلوگرام ترياك طبق حكم ب
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مدت پنج سال و ششماه حبس محكوم ه مسكرات و مواد مخدر واحد شان رامنفرداً ب
قانون جزا كشور جزاي هيروئين كه عبارت از ) 156(بجزا نمود و طبق صراحت ماده 

تطبيق و تنفيذ  مدت بيست سال حبس تنفيذي ميباشد باالي هر واحد شان منفرداً قابل
قانون مواد مخدر و ) 59و 19(هیأت قضائی همچنان طبق هدايت مواد . دانست

مسكرات، مبایل هاي بدست آمده همراه با سيمكارت هاي آنها، يك عراده موتر تيلري 
حامل مواد مخدر و دو عراده موتر نوع كروال که از نزد متهمان بدست آمده بود را 

همين قانون به محو مواد مخدر بدست آمده به ) 16(ماده  مصادره نموده و طبق هدايت
 .استثنای سمپل اخذ شده نيز اصدار حكم نمود

 ٢٧/٣/٢٠١٢حکم مورخ 
 کیلو گرام هیروئین) 20(بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

به اساس اطالع مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر والیت تخار مبنی بر اینکه در یک عراده 
ت نوع کروال که از استقامت ولسوالی روستاق والیت تخار که به طرف مرکز والیموتر 

بجا گردیده است، موظفین جنائی قوماندانی امنیه تخار در حرکت است مواد مخدر جا
ولسوالی روستاق داخل اقدام گردیده و عراده مذکور را توقف داده و مورد تالشی قرار 

کیلو گرام هیروئین ضبط و بدست ) 20(ر، مقدار میدهد که در جریان تالشی موتر مذکو
قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه . می آید

 ٢٧/٣/٢٠١٢مسکرات و مواد مخدر والیت کابل گردیده و در جلسه قضائی مورخه 
 .هیأت قضائی آن محکمه مورد بررسی قرار گرفت

دوسیه به مسئولیت متهمان نظر داده و هر واحد شان را در  هیأت قضائی بعد از بررسی
فقره هاي اول و ) 5(كيلوگرام هيروئين مطابق حكم جز ) 20(قضيۀ قاچاق انتقال مقدار 

قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از ابتدای ايام نظارت و توقيفي ) 42(دوم ماده 
. س تنفيذي محكوم به مجازات نمودمدت بيست سال حبه ب ٧/٢/٢٠١٢اعتبار از تاريخ 

همچنان هیأت قضائی هر واحد از متهمان را در قضيه نداشتن پليت و جواز سير مطابق 
قانون ترافيك جاده به مبلغ سه هزار افغاني جريمه نقدي، و در قسمت ) 61(حكم ماده 

ر افغاني قانون ترافيك جاده به مبلغ دو هزا) 66(نداشتن جواز رانندگي مطابق حكم ماده 
قانون جزا هر دو جزا ) 158(جريمه نقدي محكوم به مجازات نمود و طبق هدايت ماده 
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قانون ) 59-19(همچنان طبق صراحت ماده . را باالي شان قابل تطبيق و تنفيذ دانست
مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر يك عراده موتر حامل مواد مخدر و يك سيت مبايل 

همين قانون )16(آمده را مصادره نموده و نیز طبق حكم ماده همراه با سيمكارت بدست 
به محو مقدار بيست كيلوگرام هيروئين بدون سمپل اخذ شده از آن، نيز اصدار حكم 

 .نمود 
 مبارزه  استنیافگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ) ب

 علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل

 : گزراش. . 1

تاريخ محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از 
دوسيه مربوط به قضاياي مواد ) ٨٧(تعداد  مطابق ٢٠١٢ /٢٠/٥الي  ٢٤/٣/٢٠١٢

متهم ) ١٣٠(در اين رسيدگي ها تعداد . مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است
يكتن از اتهام منسوبه برائت حاصل در نتيجۀ رسيدگي قضائي . مورد محاكمه قرار گرفتند

تن ديگر مقصر شناخته شده و محكوم به مجازاتهاي مختلف شده كه ) ١٢٩(تعداد   نمود،
 :قرار ذيل مي باشند

 .سال5تن از يك تا  ١٢ -1
 .10تا  5تن از ١٩ -2
 .سال 15تا  10تن از  ٢٣ -3
 .سال 20تا  15تن ديگر از  ٧٥ -4
) 13/14216(نابود شده اند مجموع مقدار مواد مخدري كه بدست آمده و  -5

 .كيلوگرام بوده است
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آمار اجراآت قضائي و مجازات هاي صادره توسط محكمۀ استيناف ) : ٦(جدول شماره 
 مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل 

 فیصله محکمه

تهم
د م
عدا
ت

 

مقدار مواد به کیلو 
 گرام ضیه

د ق
عدا
ت

 

 نوع مواد اره
شم

 

 تعداد حبس تنفیذی تعداد 
 محکوم ئت

 برا
داد
تع

 

15 - 20 
 سال

10 - 15 
 سال

5 - 10 
 سال

سال ٥-١

٤٦ ٤٦ ٢ ١١ ٣٣ ٢٦ ٩٣٦٥,٤٨٨ تریاک ١

٣٢ ٤٧ ٤٧ ٣ ٥ ٧ ٣٦ ١٤٢٤,٠٤٤  هیروئین ٢

٥ ٦ ١٣٥٥,٥ ٧ ٧   ١ ١  چرس ٣

٢ ١  ٢ ٢٦٦ ٣ ٣  مواد کمیاوی ٤

 
  ١ ١٨ ٩ ٩ ١٩ ١٢ ٣٠٢٠٧,٢٢

مشروبات 
 الکولی ٥

٥ ٥ ٠٣٧ ,٢٣٥٥ ٨ ٨ ٣  مورفین ٦

٧٥ ١ ١٢٩ ١٢ ١٩ ٢٣ ١٣٠ ٨٧ ٤٤٩٧٣,٢٨٩  مجموع ٦

استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  ۀاحکام محکم ۀنمونه های از خالص.2
 والیت کابل

 ٤/٤/٢٠١٢حکم مورخ . 1
 کیلوگرام تریاک) 78(بیست سال حبس به اتهام قاچاق 

پولیس ملی، پولیس سرحدی و قوای  ٢٣/١٠/٢٠١٠در اثر عملیات مشترک تاریخی 
ایتالف در ولسوالی نهر سراج والیت هلمند یک باب منزل تحت تالشی قرار گرفت که 

مواد مخدر نوع تریاک کشف و  کلیوگرام)78(در نتیجه تالشی، از منزل مذکور مقدار 
تکمیل  از دوسیه بعد. می گردد فتار گر یک نفر قضیهبدست میآید و در ارتباط به 

و مسکرات  مخدر مواد مبارزه با ۀابتدای ۀتحقیقات غرض حل وفصل قانونی محول محکم
موصوف  ولیت متهم ثابت دانسته شده وئمس ۀ رسیدگی،نتیج والیت کابل گردیده که در

و با رعایت )1(فقره)6(تریاک وفق هدایت بند کیلوگرام ) 78(مقدارحیازت  ۀقضی در
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مدت ه ب قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن ) 43(مادۀ )2(فقرۀ 
ماده ) 2(فقره  کوکنار مطابقجریب زمین  چهارقسمت کشت  در سال حبس و) بیست(
حبس محکوم به مجازات ماه سال ونه به مدت یک مخدر مواد قانون مبارزه با) 41(

 .گردید
دوسیه متذکره باالثرعدم قناعت متهم به محکمه استیناف جرایم مسکرات وموادمخدر 

رسیدگی  آن محکمه مورد ٤/٤/٢٠١٢مواصلت ورزیده که درجلسه علنی قضائی مورخ 
صالحیت قانون تشکیل و ) 33(ماده) 2(ندبدرنتیجه محکمه استیناف مطابق و قرارگرفت 

 .  داد قرار تائید موردرا  فیصله محکمه ابتدائیه  محاکم

 ٢٨/٣/٢٠١٢حکم مورخ . 2
 مورفینکیلوگرام ) 550/8(مقدارچهارده سال حبس به اتهام قاچاق 

پولیس حوزۀ پنجم شهر کابل از محل ایستگاه موترهای قندهار در غرب شهر کابل یکتن 
خریطه مواد مخدر ) 9(یک مذکور به تعداد را با یک بیک دستگیر نموده که از داخل ب

. می گردد فتار گرنیز  قضیه یک نفردر ارتباط به . نوع مورفین کشف و بدست میآید
 مبارزه با ۀابتدای ۀتکمیل تحقیقات غرض حل وفصل قانونی محول محکم از دوسیه بعد

نسته شده ولیت متهم ثابت دائمس ۀ رسیدگی،نتیج والیت کابل گردیده که در مخدر مواد
مورفین به مدت بیست سال حبس محکوم کیلوگرام ) 550/8(مقدارقاچاق قضیه  در و

 .به مجازات گردید
استیناف جرایم مسکرات  ۀمحکم محول عدم قناعت متهم متذکره باالثر ۀدوسی

آن محکمه  ٢٨/٣/٢٠١٢وموادمخدر مواصلت ورزیده که درجلسه علنی قضائی مورخ 
قانون تشکیل و ) 33(ماده) 2(ندبمطابق  هیئت قضائی. گرفت رسیدگی قرار مورد

را نقض نموده و استینافاً متهم را طبق هدایت بند  فیصله محکمه ابتدائیه  صالحیت محاکم
قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با رعایت فقرۀ ) 42(مادۀ ) 2و1(فقرۀ ) 5(
قیفی به مدت چهارده سال حبس قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت و تو) 63(مادۀ ) 2(

قانون مذکور به مصادرۀ یک سیت مبایل ) 19(محکوم به جزا نمود و طبق هدایت مادۀ 
 .همراه با دو عدد سیم کارت آن و مبلغ شش هزارکلدار پاکستانی نیز اصدارحکم نمود
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 ١٨/٥/٢٠١٢حکم مورخ 
 هیروئینکیلو گرام ) ٢٢,٣٢٢(بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

ابع محرم مبنی بر اینکه موظفین مبارزه با مواد مخدر والیت هرات متکی بر اطالعات من
مربوطات آن والیت به یت هرات با دوتن از فرزندانش درباشندگان والیک تن از

ترافیک و خرید و فروش مواد مخدر تحت نام هیروئین مبادرت می ورزد و قصد ،قاچاق
دارد تا یک مقدار مواد مخدر نوع هیروئین را از ولسوالی شیندند والیت هرات توسط 

نوالی اریکعراده واسطۀ نقلیه به کشور ایران انتقال بدهد، داخل اقدام شده با همکاری 
ین ، عراده متذکره را در ساحه شهرک مجاهددادهاستیناف قضیه را تحت تعقیب قرار 

پاکت مواد مخدر تحت نام ) 23(تالشی آن، تعداد شهر هرات توقف داده و بعد از 
 .به اتهام قضیه یکتن را نیز گرفتار نمودند. هیروئین را کشف و دریافت نمودند

لیه مواد مخدر قضیه متذکره بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه مبارزه ع
و در نتجیه بعد از تثبیت  گرفتگردیده و مورد رسیدگی هیئت قضائی آن محکمه قرار 

مدت بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات ه وی را ب ،نمودن مسئولیت متهم
 . نمود

دوسیۀ متذکره نسبت عدم قناعت متهم محول محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و 
هیئت قضائی محکمۀ متذکره در جلسۀ مورخ . مواد مخدر والیت کابل گردید

هیئت قضائی در نتیجه . دوسیه را مورد رسیدگی قرار دادخویش  ١٨/٥/٢٠١٢
قانون تشکیل و ) 33(ماده  رسیدگی به قضیه، مسئولیت متهم را ثابت دانسته، متکی به

صالحیت محاکم  فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه را تائید نموده و متهم را در ارتباط به قاچاق 
قانون ) 49و  42(مادۀ ) 1(فقرۀ ) 5(کیلو گرام هیروئین مطابق بند ) ٢٢,٣٢٢(مقدار 

مورخ ) 536(مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با در نظر داشت مصوبۀ 
ام شورایعالی ستره محکمه از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت مق 24/6/1386

قانون متذکره به ) 19(بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود و مطابق ماده 
 .مصادره دو سیت مبایل بدست آمده همراه سیمکارت آن نیز اصدار حکم نمود
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