
 قضاء طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان 

 

 1  

 

    قضاءقضاء  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خپرونكي :دخپرونو رياست              د امتياز خاوند:  ستره محكمه 

 د ليکنی هيئت
 
 

 عبدالقادر عدالتخواه والپوهن بدالملك"كاموي"ـدوكتورع

 دوکتور عبدهللا عطائی قضاوتپوه برات علی متين

 حضرت گل حسامی پوهقضاوت  مولوي محمد صديق "مسلم"قضاوتپال 

 قضاوتمل عنايت هللا حافظ اوتپوه غوث الدين مستمند غوریقض

 
 

   

 مسئول مدير: محمد صديق ژوبل
 دافغانستان داسالمی جمهوريت ستره محکمه پته:  

 1001130_1000032تيلفون: 
    ديزاين او كمپوز: وحيدهللا "اسديار"ديزاين او كمپوز: وحيدهللا "اسديار"

  

ppuubblliiccaattiioonn@@ssuupprreemmee  ccoouurrtt..ggoovv..aaff  

wwwwww..ssuupprreemmee  ccoouurrtt..ggoovv..aaff  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.supreme/


 قضاء طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان 

 

 2  

 

 

 فهرست مطالب:

 1 ...................................................... محکمه ستره یمتحدالمالها از

 4 ..... وکتورعبدهللا عطائی..............................دیالملل نيب یجزا قانون

....قضووواوتپوه مسوووتمند االسال  یالقضووواءف لنظوووا  هيوووالفقه القواعدوالضوووواب 

 20 ................................................................................ غوری

 12 ....... .............قضاوتمل حافظ......(مقاصد) ېموخ عتيشر اسالمي د

 41 ..... ...................قضاوتمل تراهییتجارت یها داد قرار قواعد یبرخ

 44 .... ................سيد شمس العارفين............آن یفقه واصطالحات فقه

 ميجرا به یگ دهيرس یاختصاص محاکم تيصالح و ليتشک به یمروراجمال

 97 .... يار يفتليان.......................................قضاوتیادار ازفساد یناش

 77 ....... ...........................قضاوتيار قيومی وقانون فقه نظر از شهادت

 213 ....... اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد تهايفعال از یاجمـال

 

 

 

 

 

 

  از متحدالمالهای ستره محکمهاز متحدالمالهای ستره محکمه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :27/3/2079( مورخ   2209 - 2044متحدالمال شماره ) 

 سوويمينارهای توودوير بووه رابطووه در محکمووه سووتره شووورايعالی محتوور  مقووا 

 بتصوووي طووی قضووات  ظرفيووت ارتقووای غوور   اختصاصووی موودت کوتوواه

 :اند فرموده هدايت ذيالا  4/4/2079 مورخ( 042) شماره

 رويوه ايجواد و قضوات ظرفيت ارتقای هدف به محکمه ستره ))شورايعالی

 را اختصاصوی مودت کوتواه های سيمينار تدوير قضايا  رسيدگی در يکسان
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 حضوووور بوووا و محکموووه سوووتره هوووای ديووووان محتووور  روسوووای رياسوووت تحوووت

 شوهری اسوتيناف  محواکم هوای ديوان یروسا اشتراک و قضائی مستشاران

 در کوه شوان کواری خالهوای و نوواق  از جلوگيری بمنظور ها ولسوالی و

 برجسوووته محکموووه سوووتره فرجوووامی هوووای ديووووان ارزيوووابی و تحليووول جريوووان

 قورار آگواهی در مونظم بطوور ميگردند  حسب ذيل تصويب نموود توا قضوات

 در شووان اریکوو هووای پوورابلم و مشووکالت حضوووری هووای بحوو  بووا و گرفتووه

 مسووير در پووي  از بيشووتر شووان اجووراآت و حوول نافوو ه قوووانين احکووا  حوودود

 گيرد: قرار قانونمند

 زن  عليووه خشووونت عمووومی  جووزای قضووايای بخوو  در سوويمينار -2

 محمودزمان قضاوتپوه محتر  رياست تحت اطفال تخلفات و ترافيکی جرايم

 .محکمه ستره شورايعالی عضو( سنگری)

 شخصوويه احوووال و موودنی عامووه  حقووو  قضووايای خوو ب در سوويمينار -1

 سووتره شووورايعالی عضووو( متووين) براتعلووی قضوواوتپوه محتوور  رياسووت تحووت

 .محکمه

 امنيووت عليووه جوورايم و وثووايق تجووارتی  قضووايای بخوو  در سوويمينار -0

  عضو( احدی) عبدالحسيب قضاوتپوه محتر  رياست تحت خارجی و داخلی

 .محکمه ستره شورايعالی

 اداری فسواد و مخودر موواد عامه  امنيت قضايای بخ  در سيمينار -4

 ستره شورايعالی عضو( کاموی) عبدالملک قضاوتپوه محتر  رياست تحت

 .محکمه

 رياسووت تحووت نظووامی منسوووبين جوورايم قضووايای بخوو  در سوويمينار -4

 .محکمه ستره شورايعالی عضو( عدالتخواه)عبدالقادر پوهنوال محتر 

 تعليموووات رياسوووت بوووا همکووواری در قضوووائيه قووووه اداری عموووومی آمريوووت 

 عملی را الز  اجراات واليات استيناف های رياست و بشری قضايی منابع

 .گردد(( اخبار الماالا  متحد محاکم تما  به موضوع سازند 

 عمووو  بووه بدينوسوويله محکمووه سووتره شووورايعالی محتوور  مقووا  فووو  هوودايت

 ذيوورب  بمراجووع آنوورا تووا دگرديوو اطووالع متحوودالماالا  واليووات اسووتيناف محوواکم

ا  عندالموقع نموده تعميم خوي   .نمايند اجراأت وفقا
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 دوکتورعبدهللا عطائی   

 گذشتهپیوست به          

 

  قانون جزای بین المللیقانون جزای بین المللی
 

 روشهای قانونی در جرائم جنگی بين المللی و جرائم جنگی داخلی

جنايتهای جنگی را بررسی اساسنامه محکمه جزای بين المللی که  8ماده 

می کند از جنجال برانگيز ترين مواد قانونی و سخت ترين آن می باشد. 

دکتر محمود الشريف بسيونی رئيس کميسيون صيغه بندی اساسنامه 

ميگويد: مشکالت صيغه بندی و ترکيب ادبی اين ماده قانونی به اياالت 

ها از بازخواست انگلستان و فرانسه بر ميگـردد  که اين کشور  متحدة

شدن و محاکمه سربازان خود از جرائم جنگی ميهراسيدند  زيرا اين 

کشورها دارای بيشترين مشارکت در فعاليتهای حفظ صلح در انحای جهان 

می باشند. از اين جهت کميسـيون صـياغـت و انشـای ادبـی سـعی کرده 

ای اصول و اسـت که کلمـات و واژه های اسـتفاده شـده در آن را بر مبن

مصادری برگرداند که مفاهيم از آن گرفته شده اند. که البته اين اصول و 

مصادر قوانين عادی قراردادی ويا اعراف ملتهای متمدين در حالت 
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نزاعات مسلحانه است  و از آنکه قوانين عادی و اعراف ملتهای متمدين 

به قدر در حاالت جنگ متوازن و آشکار نيست.  محتويات اين ماده نيز 

 کافی واضح و آشکار نمی باشد. 

اساسنامه شامل موارد مخالفتهای شديد از  8ماده  1و با آنکه فقره 

می باشد  فقـ  بر جنگهای بين المللی مورد  2747معاهدات ژنيو سال 

تطبيـق اسـت  اما از اينکه اين مـاده به شکل حرفی از معاهدات ژنيو سال 

ر از عموميت بيشتری نسبت به جرائم برگرفته شده است اين مصد 2747

جنگهای بين المللی ويا جنگهای داخلی برخوردار است  زيرا فقرات "ج" 

و "د" اين ماده شامل نقض فاح  قوانين و اعراف جنگ است چه اين 

تجاوزات در چهارچوب جنگهای بين المللی بوده و چه هم در جنگهای 

داخلی باشد.
1

     

به مقتضـای ماده سـو  مشترک کنوانسـيونهای بدين اسـاس جنايتهائيکه 

ژنيو جنايت جنگی شمرده شده اند به مقتضـای مواد "ج" و "د" اسـاسـنامه 

حانه غيـر بين المللی لمحکمه جـزای بين المللی در جـريان مخاصـمات مسـ

الف و مناقشات در اعمال ميگردد چيزيکه پيوسته يکی از مسائل مورد اخت

مومی بوده و بسياری از کشورهای بزرگ و فعال در ع حقو  بين الملل

پهنه بين المللی که دارای سهم فعال در نيروهای حفظ صلح جهانی بوده 

ويا پايگاه های نظامی در انحای مختلف جهان دارند به اين مواد قانونی 

به ديده شک و ترديد  8ماده سو  مشترک  و پراگرافهای "ج" و "د" ماده 

 مينگرند. 

حانه غير بين لبرای مخاصمات مس 8ين فقرات "ج" و "د" ماده بنابرا

مشترک کنوانسيون های ژنيو تخصي  يافته  0المللی در چهارچوب ماده 

ناظر بر مخاصمات مسلحانه  8در حاليکه فقرات " هــ " و " و " ماده 

                                                 
1
اساسنامه محکمه جزای بين المللی  برگرفته شده از احکا  و  8پاراگراف ب ماده   - 

  و احکا  و نصوص پروتوکول دو  2747معاهدات ر  در سال  0نصوص ماده 

غير  –به منظور حمايت قربانيان جنگهای داخلی  2747الحاقی معاهدات ژنيو سال 

سازمان ملل متحد آن را برای امضاء به کشورها  2799است  که از سال  –بين المللی 

 –ارائه کرده است  اگرچه اصل اين مواد قانونی در مورد جنگهای بين المللی است.  

 .  210المحکمه الجنائيه الدولية مرجع سابق ص  -د. محمود شريف بسيونی :
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می  2799سال  1غير بين المللی در چارچوب پروتوکول الحاقی شماره 

برمبنای ماده  8فقرات "ج" و "د" ماده مفاد قانونی فو  ) روباشند. البة قلم

بر مبنای پروتوکول   8مشترک کنوانسيون و فقرات "هـ" و "و" ماده  0

( به يک مفهو  مشترک اند که عبارت از تطبيق  2799الحاقی دو  سال 

آنها در جريان مخاصمات مسلحانه غير بين المللی است البة با در 

آشوبها و تن  های داخلی  مانند  –ن مقررات شامل نظرداشت آنکه اي

 شورشها و اعمال خشونت آميز منفرد يا پراکند نمی شود. 

در فقره "  1اما جنايات فهرسـت شـده مبتنـی بر پروتوکول الحاقی شماره 

هـ " در مـورد مخاصمـات مسلحانه ای قابل اجراء است که در قلمرو 

مسلحانه طوالنی مدتی ميان نيروهای دولتی اتفا  می افتد که مخاصمه 

حکومت و گروه های مسلح سازمان يافته ويا ميان چنين گروه هايی وجود 

 دارد. "

اساسنامه آمده است که پ يرش مفاد  8ماده  0با مالحظه آنکه در فقره 

بدان معنا است که "  2747مشترک کنوانسيون های ژنيو  0قانونی ماده 

ج" و "د" تأثيری بر مسئوليت حکومت برای " 1هيچ يک از مطالب فقره 

حفظ يا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور يا دفاع از وحدت و تماميت 

 قلمرو دولت با تما  وسايل قانونی نخواهد گ اشت ". 

گفتنی است که تعيين آستانه ای که منجر به محدود شدن قلمرو 

دد همواره مورد ميگر 1کنوانسيونهای ژنيو و پروتوکول الحاقی شماره 

انتقاد قرار گرفته است  زيرا در عمل در جريان تن  ها و آشوب های 

داخلی سبعيت های ارتکابی می توانند به عنوان جنايت عليه بشريت 

مجازات شوند. ولی اين بيرحمی ها نمی توانند به عنوان جنايات جنگی حد 

مجازات  –لی ديوان کيفری بين المل –اقل توس  محکمه جزای بين المللی 

 شوند. 

 0اساسنامه با اشاره به ماده  8ماده  "يادآوری می شود که فقره "ج

مشترک کنوانسيونهای چهارگانه ژنيو اعمالی را بر می شمرد که بر ضد 

" اشخاصی که هيچ گونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند از جمله 

د  و کسانی که به زمين گ اشته انبه افراد نيروهای مسلح که سالحشان را 
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سبب بيماری  جراحت  حبس يا هر علت ديگری از شرکت در جنگ نا 

 توان هستند " ارتکاب يافته باشد. 

اين اعمال عبارت اند از قتل  قطع عضو  رفتار بی رحمانه  شکنجه  

هتک حرمت نسبت به کرامت افراد  گروگان گيری  و اعدا  های 

ا ماخودسرانه و شتابزده. کميته صليب سر مشترک را به  0ه دخ غالبا

عنوان يک " معاهـده کوچـک " از قـوانيـن قابل اجـراء در مـورد 

مخاصـمات مسـلحانه غير بين المللی توصـيف کرده است.
1
 

مشترک کنوانسيونهای ژنيو قابل تعقيب بوده و  0تخلفات مهم از ماده 

مه محکمه محکمه در رابطه با جرائم م کور دارای صالحيت است. اساسنا

جزای بين المللی به دقت تخلفات مهم قابل اجرا در منازعات مسلحانه 

و  8/ج/ ماده 1داخلی را که در صالحيت ديوان قرار ميگيرد  در فقرات 

اساسنامه بر شمرده است اضافه بر آن قطعنامه کميسيون  8/هـ/ ماده  1

حقو  بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت حقو  بشر در 

يون خود مؤيد اين نتيجه است در اين قطعنامه آمده است که " رژيم سيرال

صـالحيت جهانی در رابطـه به جـرايم ارتکابی چه در منازعات مسلحانه 

بين المللی و چه در منازعات مسلحانه داخلی قابل اجراء است تا آنجا که 

بايست دولت ها نه فق  ميتوانند اين صالحيت را اعمال نمايند بلکه آنها می 

مرتکبين تخلفات مهم در منازعات مسلحانه داخلی را تحت تعقيب قرار 

 دهند. 

آمده است " يادآوری می  2777/اپريل/3مؤرخ  2در ن  قطعنامه شماره 

نمايد که همه گروه ها و نيروها در سيراليون که در هر منازعه مسلحانه  

                                                 
1
و بدين سان است " هريک از طرفين مشترک کنوانسيونهای ژني 0ن  ماده  - 

معظمين متعاهد مکلف اند کسانی را که متهم به ارتکاب يا امر به ارتکاب هريک از 

تخلفات مهم هستند  تحت تعقيب قرار داده و آنها را از هر مليتی که باشند تسليم دادگاه 

 های خود نمايند. 

مغايرتی نداشته باشد می همچنين اگر ترجيح دهند و با قوانين داخلی خود شان هم 

توانند آنها را برای محاکمه به طرف متعاهد ديگری که ظاهراا پرونده ای در مورد 

کنوانسيون يکم  ماده  47جر  تشکيل داده است به منظور محاکمه تسليم نمايند." ماده 

 کنوانسيون چهار  .  243کنوانسيون سو  و ماده  17کنوانسيون دو   ماده  40
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وگان گيری  قتل شامل منازعۀ مسلحانه ای که ويژگی بين المللی ندارد  گر

عمدی  شکنجه  يا رفتار غير انسانی با افرادی که در درگيريها شرکت 

فعال نداشته اند به عنوان تخلفات مهم حقو  بين الملل بشردوستانه تلقی می 

شود و همه کشورها تعهد دارند که متهمين به ارتکاب اين جرائم يا آمرين 

ص را قطع نظر از تابعيت به آنها را تحت تعقيب قرار دهند و اين اشخا

 آنان در دادگاه  های داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند. 

اساسنامه محکمه جزای بين المللی بر شمرده  8له ا فهرستی را که ماده 

است ارتکاب آن جنايت جنگی است " چه اين عملکردها در چارچوب 

اخلی منازعه مسلحانه بين المللی بوده و چه هم در چارچوب منازعه د

 باشد. 

همه اعمال قتل  خشونت  رفتار غير انسانی  اهانت به  –بدين اساس 

کرامت  گروگان گيری  تهديد و اکراه بر انجا  کار ويا امتناع از کار  

اعدا  شتابزده و بدون محاکمه  حمله بر شهروندان غير نظامی  تخريب 

و وسايل دارائيها و ساختمانها بدون ضرورت دفاعی  حمله بر مؤسسات 

نقليه سازمانهای امداد رسانی  حمله بر نيروهای حفظ صلح  به غارت 

بردن دارائيهای مرد   زورگيری جنسی اکراه بر حمل قسری  و اجبار بر 

انجا  فحشاء  به کار گماشتن اطفال در اعمال جنگ  انتقال ويا بی خانمان 

نجا  تجارب کردن شهروندان  اعالن ويا تهديد به قتل عا  کردن مرد   ا

طبی بر اشخاص بغير از اهداف معالجه  و هر عملکرد ديگری که نقض 

فاح  قوانين بشر دوستانه را در بر داشته باشد در صالحيت محکـمه 

کنوانسـيونهای  0جـزای بين المللی قـرار گرفته و به مقتضای مفـاد ماده 

دگی قرار اسـاسـنامه محکمه جزای بين المللی مورد رسي 8ژنيو  و ماده 

ميگيرد.
1
  

                                                 
1
و ما 214د جواد شريعت باقری : حقو  کيفری بين المللی مرجع سابق ص د. محم - 

 بعد آن. 

ترجمه سيد باقر مير عباسی  مرجع سابق  –وليا  شب  : ديوان کيفری بين المللی  -  

 و ما بعد آن .  38ص 

د. ضاری خليل محمود.  د.باسيل يوسف : المحکمه الجنائيه الدولية مرجع سابق ص  -  

 عد آن . و ما ب 214



لیقانون جزای بین المل  قضاء 
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انتونيو کاسی سه : حقو  کيفری بين المللی : ترجمه حسين پيران  زهرا موسوی   -  

 . 90مرجع سابق ص 
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 تألیف: دکتر ابراهیم محمد الحریری 

پیوست ترجمه: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری                                   

 به گذشته

 

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

 همفصل د

 مورد احکام قضاوت موازیقواعد و ضوابط در 

 مبحث اول

 قواعد و ضوابط در بیان احکام قضاوت مظالم
اين ها برخی از قواعد و ضوابطی است که به وسيله آنها قضوای مظوالم از 

 قضای عادی متمايز ميگردد:

  مواليس لغيوره  ةلقضوال و نصوفه ةالسولط ةاالولی : لقاضی المظالم من سوطو

:من الواله
1
 

مظووالم هووم دارای قوودرت اجرائووی اسووت و هووم دارای  ترجمووه: اول: قاضووی

 ی نيستند. يعدالت قضايی طوری که قضات ديگر دارای چنين صالحيت ها

 نيه (( تاليف ماوردی چنين آمده است:تاب: )) االحکا  السلطادر ک

وليت رسيده گی به مظالم عبارت است از کشاندن طورف هوای نوزاع ئمس» 

رهگ ر ايجاد ترس در دل ها ی آنوان   و به انصاف ورزيدن با يکديگر از 

نيز باز داشتن آنان از انکار حقو  همديگر از رهگ ر نشوان دادن اقتودار و 

هيبت از اين روی از شروط متصدی اين مقوا  اسوت کوه از جايگواهی بلنود  

امووری نافوو    هيبووت بووزرگ   پووا کوودامنی آشووکار   طمووع نوواکی انوودک   و 

وليت خوووود ئ  زيووورا او در انجوووا  مسوووپرهيزگووواری فوووراوان برخوووودار باشووود

                                                 
1
/ الرياسته العامه لهئية االمر با لمعروف و نظا   248االحکا  السلطانيه الماوردی / - 

سعوديه و ما بعد ها   و التنظيم القضايی فی المملکة العربيه ال 177القضيا لزيدان 

 ۱۱۱کت عليان ص وشو و قضا المظالم فی االسال  472الدکتور مسعود الی اليب /
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نيازمند نيرومندی پاسبانان و دقت نظر قاضيان اسوت و بودان نيواز دارد کوه 

 صفات هردو گروه را در خود فراهم آورد.

و با همه همت و جايگاه واالی که دارد از هور دونظور فرموان  روا و نافو  

 باشد ((

و قضوای عوادی  درمورد فر  ها و تفاوت هوای کوه در ميوان قضوای مظوالم

 وجود دارد و در اين قاعده مندرج ميباشد   نزد الماوردی چنين آمده است:

آنکه متولی مظالم در مقايسه با قاضيان   از اقتودار و قدرتمنودی افوزون  -2

تری برخوردار است و به کمک اين اقتدار و تووان منودی موی توانود طورف 

مووانع زورگووويی و يووا  هووای نووزاع را از انکووار حقووو  همووديگر بوواز بوودارد و

 کشمک  ستمگران شود .

آنکه رسيده گی متولی مظالم از چوکات تنوگ وجووب و لوزو  برآموده و  -1

در قلمرو وسيع جواز و اختيار در می آيود و از اينورو از دايوره عمول فوراخ 

 تر و گزينه های بيشتری برخوردار است.

تورس درکسوان و آنکه او ميتواند درکشف جر  ها از ايجواد زمينوه هوای  -0

نيز از قرينه هوا و شوواهدی کوه قاضويان در اسوتفاده از آنهوا بوا محودوديت و 

دشواری مواجه هستند .بهره جويد و از اين رهگ ر به کشف حقيقوت و بواز 

 شناختن صاحبان حق از آنان که دعوی با طل دارند نايل آيد.

ت ميزنند بوه آنکه او ميتواند در بر خورد با کسانی که به ظلم آشکار دس -4

مجازات تاديبی مقابله نمايد  وکسانی را که تجاوز و تعودی هويودا دارنود از 

 موزد.بياکجروی به راه راست باز آرد و ته يب و پاکيزه گی 

و ايوون اموور در مووواردی کووه خليفووه يووا سوولطان خووودش بووه نفووس خووود واليووت 

ازاو چنانکه پيامبر)ص( و خلفای راشودين )ر ( بعود  مظالم را انجا  دهد

اين وظيفه را بدوش ميگرفتند يا رسيده گی به مظوالم را کسوی اعموال نمايود 

که نايب خليفه يا سولطان از جملوه اميوران اقلويم هوا باشود . واضوح و روشون 

 است و قابل بح  نيست . 

اما اگر شخصی که متصدی رسيدگی به مظالم است   از جمله کسانی باشد 

رسيدگی  مظالم گماشته باشد   پس آن که خليفه يا سلطان اورا خاص برای 

شخ  قايم مقا  کسی پنداشته ميشود که اورا بدين کار گماشته اسوت  بلکوه 

او حق دارد شکايتی را که بر ضد ولی امر هم در نزد او صوورت ميگيورد 
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مورد بررسی قورار دهود و تنفيو  حکوم وی هوم در آن الز  ميگوردد دراينجوا 

ظوالم ) محکموه مظوالم ( دردوره هوای وجه مشابهت قوی در ميوان قضوای م

اسالمی وقضايی اداری ) محکمه اداری ( در دولت های جديود وجوود دارد 

  چنانچه در آنجا در تنظيم و تشکيل چنين محکموه يوی سوابقه اسوالمی بوي  

از چهارده قرن ثابت است   و اين امری است که دولت های جديد توازه در 

مويالدی يعنوی بعود  28اواخرقورن زمانه های اخير و بصورت مشخ  در 

از انقالب فرانسه به آن پی برده انود   و کشوف جديودی پنداشوته نموی شوود   

ومحصول تمدن ديگری جز تمدن اسال  نخواهد بوود  مگور بايود متو کر شود 

که در اينجا برخی از تفاوتهای در ميان محکمه  مظالم در اسال  و محکموه 

 جود است :اداری در عصر نوين به قرار آتی مو

الوووف: رسووويدگی قاضوووی محکموووه اداری منحصووور برمنازعووواتی اسوووت کوووه  

ازطرف افراد و اشخاص باالی حکومت و موظفين حکومت ادعا صوورت 

ميگيوورد   خووواه نووزاع موو کوردر اثنووای اجوورای وظيفووه باشوود و يووا بووه سووبب 

 اجرای وظيفه .

و  اما محکموه مظوالم در اسوال  درپهلووی ايون وظيفوه   کارکردهوای قضوات

محتسبين را نيز تحت نظارت قرار ميدهد و در مواردی که از تنفيو  احکوا  

صادره شان عاجزآمده باشند آنها را در معر  تنفي  و اجوراء قورار ميدهود 

. 

رسيدگی قاضی محکمه مظالم در بسا از اوقات موقوف و مشروط بوه  –ب 

  پوس اقامه دعوی نيست چنانچه در قضای اداری نيز به هموين گونوه اسوت 

اين امکان وجود دارد که تجواوزو تعودی والت و متصوديان اموور را نسوبت 

 به رعيت مورد رسيدگی و تحقيق قراربدهد.

قاضوی محکموه مظوالم در موورد حقوو  هللا بوه جهوت مراعوات عبووادات  –ج 

آشکارمانند اقامه نمازهای جعمه و عيود   حوو و جهواد  رسويدگی موی نمايود 

ی ندهوود و اخاللووی در شووروط آنهووا بووه وجووود تووا تقصوويری در مووورد آنهووا رو

 نيايد   درحاليکه اين کار از وظايف قاضی محکمه اداری نيست .
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الثانيه :  لقاضی المظالم آن يرد ما اخ ه عسفاالحکا  والوالة و ينف  ما عجوز 

عنه الحسبه والقضاه :
1
 

ور آنکه قاضی مظالم ميتواند آنچه که حاکمان و واليان به ز –ترجمه : دو  

از مرد  گرفته اند از آنان واپس بگيرد و به صواحبان آنهوا مسوترد نمايود  و 

د در آن احکا  شرعی را که محتسوبان و قضوات از تنفيو  آن عواجز مانوده انو

 .معر  تنفي  و اجرا قرار دهد

مووواوردی در کتووواب خوووود  ) االحکوووا  السووولطانيه ( ده کوووار را از وظوووايف و 

 شمرده است که عبارت اند از: صالحيت های متصدی امور مظالم 

رسيدگی به تعدی کار گزاران به رعيت و باز خواست ازآنوان در برابور -2

رفتار ستم آلود  بر اين اساس بايد بور رفتوار واليوان نظوارت و وارسوی کنود 

ووضع آنان را معلو  نمايد تا اگر انصاف روا داشته اند آنان را تقويت کنود 

را از ستمگری مانع شود و اگور هويچ انصواف و اگر ستم ورزيده اند ايشان 

 نداشته باشند کسان ديگری را جا نشين شان سازد 

رسوويدگی بووه سووتم گووری مووامورين در اموووالی کووه از موورد  جمووع آوری  -1

ميکنند مانند خراج   جزيه   عشرها و زکات متولی  مظالم دراين زمينه به 

اجعه موی کنود و مورد  قوانين عادالنه که در ديوان های حکمرانان است مر

را به عمل به آنها وا ميودارد و بورهمين مبنوا از موامورين بواز خواسوت موی 

کند و در باره آنچه افزون برحق از مرد  گرفته باشند وارسی می کنود اگور 

آن را بوه بيوت الموال سوپرده باشووند بوه بازگردانودن آن بوه صواحبان  امرمووی 

شند آن را از آنان واپس ميگيرد دهد   و اگر آن را برای خود شان گرفته با

 و به صاحبان  باز می گرداند .

رسيدگی بوه احووال کاتبوان ديووان   زيورا آنوان اموين مسولمانان در ثبوت  – 0

اموال شان هستند   و ساير موظفين دولتی نيوز بوه آنهوا قيواس ميشوود   پوس 

متولی مظالم موظفين دولتوی منطقوه خوود را تحوت کنتورول و مراقبوت خوود 

ر ميدهود توا از حسون اجوراات شوان دروظوايفی کوه خليفوه بوه آنهوا سوپرده قرا

اسووت   اطمينووان حاصوول نمايوود   و ايوون امورسووه گانووه موو کور چنووان انوود کووه 

                                                 
1
و ما بعد ها به تصرف و االحکا  السلطانيه ال  241االحکا  السلطانيه الماوردی / - 

 و بعد 001و نظا  القضا فی االسال  لزيدان / 93بی يعلی /
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رسوويدگی قاضووی مظووالم در بوواره آنهووا ضوورورت بووه شووکايت و دعوووی کوودا  

 شاکی ندارد .

 ازيکوی رسيدگی به داد خواهی کسانی که از دولت معاش ميگيرند   و – 4

ايشان عبارت از لشکريانی اند که معاش معين دارند   اعم ازکاستی در آن 

  يا تاخيردرپرداخت يا هرگونوه اجحواف ديگور در رسويدگی بوه امورآنوان   

در خصووووص بوووه ديووووان خووووي  و آنچوووه عادالنوووه بووورای هريوووک از آنوووان 

مقررداشته شده است مراجعه می کند و بر اساس انچه در ايون ديووان اسوت 

ش آنان را در اختيار شان می گ ارند   درمورد آنچه که از معاش شوان معا

کم داده اند و يا هيچ نداده اند بررسی می کند درصورتيکه موظفين اجورای 

معاش ها مبالغی از حقو  آنان را برای خود گرفتوه باشوند ايون مبوال  را از 

ا برای شوان ايشان بازمی ستاند   واگرخود نگرفته باشند از بيت المال آن ر

 می پردازد .

رسويدگی در موورد بازگردانيودن اموووال مغصووبه   و ايون امووال بووردو  – 4

 گونه است :

الف : غصب های سلطانی   يعنوی آنچوه واليوان سوتمگربا توسول بوه زوربوه 

تصرف در آورده اند   ماننود اموالک و اراضوی ای کوه ايون گونوه واليوان از 

شان دراختيار خوي  گرفته اند    سرزور و ستم و تجاوزبرحقو  صاحبان

اگوور متووولی رسوويدگی بووه مظووالم درجريووان رسوويدگی هووای خووود بووه چنووين 

مووواردی پووی ببوورد   پووي  از انکووه درايوون بوواره نووزد او شووکايت آورنوود   بووه 

بازگردانوودن ايوون اموووال بووه صوواحبان آنهووا فرمووان دهوود   ولووی چنانچووه چنووين 

ر ايوون بوواره مربوووط بووه مووواردی را خووودش کشووف نکنوود   هرگونووه اقوودا  د

 شکايت و داد خواهی صاحبان آنهاست . 

گونه دو  از اراضی غصبی آن های است که قدرتمندان   با توسل به  –ب 

زوربووه تصوورفات مالکانووه در آن هووا پرداختووه انوود   بووا زپووس گيووری چنووين 

غصب های موقوف برداد خواهی مالکان آنها سوت   و تنهوا بوه سوبب يکوی 

بوه اثبوات ميرسود و بوه اثور داد خوواهی آنهوا بوه مالکووان  از چهوارطريق زيور

 شان حکم ميشود:

 يابه اعتراف و اقرار غاصب . – 2
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يووا بووه علووم متووولی رسوويدگی بووه مظووالم زيوورا بوورای او جايزاسووت کووه بووه  – 1

استناد علم خود بوا اختالفوی کوه ميوان علمواء در ايون موورد وجوود دارد   بوه 

 اصدارحکم بپردازد .

قامه بينه ای که برغصب از سوی غاصب گواهی دهود يوا بورای يا به ا – 0

 مغصوب منه به اثبات ملکيت  ادای شهادت نمايند .

و يا بوه سوبب استفاضوه و آگواهی و شوهرت گسوترده ازملکيوت اراضوی  – 4

مورد ادعاء به گونه ای که هور گونوه احتموال تبوانی   سوازش و هوم سواختن 

ديودی در ايون موورد را بوه ذهون در اين خصوص را منتفی سوازد و هويچ تر

راه ندهوود   زيوورا همووان طوووری کووه جوووازدارد گواهووانی بووه اسووتناد شووهرت 

اخبارموضوووع و شووايع بووودن واقعووه نسووبت بووه ملکيووت اموووالی بوورای کسووی 

گوووواهی دهنووود   حکوووم کوووردن متوووولی رسووويدگی بوووه مظوووالم بوووه ملکيوووت از 

 .رهگ رچنين استنادی   به حکم اولويت   سزاوارترخواهد بود

ازوظايف ديگر قاضی رسويدگی بوه مظوالم نظوارت براوقواف اسوت کوه  – 3

 اين خود دوگونه را در برميگيرد: وقف عا  و وقف خاص .

درمووورد اوقوواف عووا    متووولی امورمظووالم بوودون آنکووه شوواکی و داد خووواهی 

وجود داشته باشد خوودش بوه بررسوی امورآنهوا موی پوردازد و توا آنهوا را بوه 

ف کننودگان گفتوه انود برسواند و برشوروطی کوه آنوان مصرف مواردی که وق

 تعيين کرده اند   جاری بسازد .

و اما درباره وقف خاص   رسيدگی متولی امورمظوالم موقووف بوه شوکايت 

و دادخواهی از سوی افراد و اشخاص ذی عالقه هنگا  منازعه و کشمک  

 آنان در اين خصوص است .

اجورای آن عواجز مانووده انود   بوودان تنفيو  احکوامی کووه قاضويان از تنفيوو   – 9

سبب که توان اجرای آنها را نداشته انود   بوه علوت تووان منود بوودن محکوو  

عليه و يا برخوورداری او از مووقعيتی برتور و منزلتوی واالتور در برابور او 

احساس ضعف و کموزوری ميکورده انود   در چنوين موواردی   از آن جهوت 

و اموری نافو  توردارد بوه اجورای که قاضی خواص مظوالم قودرتی افوزون تور 

حکم می پوردازد و امووالی راکوه محکوو  عليوه در تصورف خوود دارد و بوه 

گرفتن آنها از او حکم شده است از او می گيورد و يوا او را بوه ادای حقووقی 

 که برذمه ای اوست ملز  و وادار می سازد .
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 رسوويدگی بووه انجووا  آن دسووته از مصووالح عمووومی در اموراحتسوواب کووه – 8

متوليوان آن از عهووده آن بور نيامووده انوود   هماننود مقابلووه بوا منکووری آشووکارکه 

متولی حسبه توان جلوگيری از آن را نداشته است يا بوا تجاوزبوه حوريم راه 

ها و گ رها که متولی حسبه نتوانسته است مانع آن شود   يا ستم روا داشتن 

بواآن را نيافتوه  و ناديده گرفتن حقوی کوه محتسوب يواد شوده تووان رويوا رويوی

است   درهمه اين موارد متولی مظالم افراد خوالف کوار را بوه حقوو  الهوی 

پای بند می سازد و آنان را به عمل کوردن بور موجوب حکوم الهوی وادارموی 

 کند .

مراعات کردن عبادت های ظاهری مانند اقامه نمازهای جعموه و عيود  – 7

صوووص يووا اخووالل بووه و يووا حووو و جهوواد و جلوووگيری از کوتوواهی در ايوون خ

شروط آنها زيورا اسوتيفای حقوو  الهوی و ادای آنچوه کوه او واجوب گردانيوده 

 است از هر کارديگری سزاوارتراست .

رسوويدگی بووه نزاعووی کووه در ميووان دو طوورف بميووان آمووده و داوری و  – 20

اصدارحکم در ميان طورف هوای منازعوه   البتوه متوولی مظوالم نميتوانود در 

که مقتضای حق اسوت بيورون رود   چنانکوه بورای او  اين رسيدگی از آنچه

جايز نيست به چيزی جز آنچه قاضيان در موارد مشوابه حکوم ميکننود حکوم 

نمايود   چورا کوه گواهی ممکون اسوت حکوم مظوالم برمتوليوان ايون امور مشوتبه 

گردد و پوشيده بماند و به خطا در آميزد و در نتيجه در احکا  صادره شان 

و به قلمروی خوارج شووند کوه قود  زدن در انجوا بورای  به جورو ظلم بروند

 شان روا نيست . 

لقاضووی المظوالم ان يتوسووع فووی االثبوات والبينووات مواليس لغيووره موون  –الثالثوه 

القضات :
1
 

ترجمووه :قاضووی مظووالم ميتوانوود وسووايل اثبووات وبينووه هووا را توسووعه دهوود وبووه 

 .ه آنها متوسل شونداسباب وداليلی استناد نمايد که قضات ديگر نميتوانند ب

ماوردی  در رديف تفاوت هوا در بوين قضوای مظوالم وقضوای عوادی  اموور 

 ذيل را نيز  مت کر شده است که به اين قاعده ارتباط ميگيرند :

                                                 
1
 243االحکا  السلطانيه ص - 
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ی مظالم حق دارد هنگامی که حقيقت  امر بوروی روشون ضاآنکه ق -1

 نباشد وحقو  مدعيان ومنکران در هاله ای از ابهوا  باشود  دررسويده گوی

وصدور حکم درنوگ وتأمول نمايود توا حقيقوت امور بورای وی روشون شوود 

 برخالف  قاضيان  عادی که چون  طرفهای نزاع حل و فصول قضويه را 

بخواهنود پوس او نميتوانود و بوراي  جووايز نيسوت کوه صودور حکوم خووود را 

ی مظوالم جوواز ضوبتأخير اندازد  درحاليکه بتأخير انوداختن حکوم بورای قا

 دارد.
حووق دارد حتووی در صووورتيکه طوورف هووای دعوووی هووم آنکووه  وی  -2

نخواهنوود  آنووان  را بووه ميووانجيگيری امينووان ارجوواع  دهوود تووا آن  هووا نووزاع 

موجود در بين شان را با صلح وخشنود شودن از يکديگربوه پايوان رسوانند 

 درحاليکه قاضيان  عادی  تنها درصورتی از چنين  صالحيتی  برخورد 

بووه چنووين ارجوواعی بوورای مصووالحه دارنوود کووه طوورف هووای دعوووی  خووود 

 رضايت دهند .
آنکووه او حووق و دارد درصووورتيکه نشووانه هووايی را حوواکی از انکووار  -3

يوا اجوازه الوزا  وببيند کسی يا کسانی را با طرف های  دعوی هموراه کنود 

بدهوود  تووا طوورف هووای نووزاع بووه  بکفالووت در آنچووه کفالووت در آن رواسووت 

 نکار دست بردارند.انصاف ورزيدن با همديگر تن دهند واز ا
آنکووه  او حتووی مووی توانوود گوواهی گووواهی کسووانی را کووه حووال شووان  -4

مستور و پوشيده است يعنی عدالت شان ويا عد  آن معلو  نيست  استماع 

نمايوود  ايوون اموور از عوورف قضووات کووه تنهووا شووهادت کسووانی  را مووی شوونوند 

 ومی پ يرند  که عدالت شان احرازوفراهم شده باشد  بيرون  است .
نکه او وقتی می بيند گواهان  وضع متفاوتی دارند  ودر نتيجوه بوه آ -5

درصووورتيکه بووه  .حووق دارد  آنووان را سوووگند بدهوود آنووان شووک مووی کنوود 

رضايت خود سوگند بخواند   يا اينکه  برتعداد شوان بيفزايود  تاشوک  وی 

برطوورف گووردد  وترديوود از ميووان بوورود   ايوون درحووالی اسووت  کووه قاضوويان 

 حقی  برخورد ار نيستند . عادی از چنين 
آنکه او حق دارد خود در رسويده گوی  بوه هور دعووايی گواهوانی را  -6

ادای شوهادت شوان  را بخواهود   حاضر کند  يا از گواهانی  که موجود اند

 درحاليکووه رويووۀ قضووات عووادی  آن اسووت  کووه موودعی  رابووه آوردن بينووه  
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ی دهنود کوه مکلف می سوازند  و تنهوا زموانی بوه شوهادت گواهوان گووش مو

 مدعی خود خواهان استماع شهادت شهود شده باشد .
 مبحث دوم

 قواعدو اساسات فقهی در مورد تحکیم ) حکم ساختن ،داور گرفتن(

لقضوواء فووی اثبووات الحقووو  وااللووزا   بهووا مووالم يفسووخه االولووی : التحکوويم کا

القاضی :
1
 

ز  ترجمووه :  تحکوويم ) حکووم سوواختن  داور گوورفتن( در اثبووات  حقووو  وملوو

کووردن اشووخاص بووه ادای آن هماننوود قضووا اسووت  تووا زمووانی کووه قاضووی آن را 

فسخ نکرده  باشد.يعنی  قاضی ميتواند  فيصوله را کوه توسو  حکوم صوورت 

 گرفته باشد نقض نمايد.

 فرموده  حق و سبحانه وتعالی است : اصل شرعی  در مورد تحکيم 
اْبَعُثوا حَ  ا َف َقاَق َبْيِنِهَم ُتْم ِش ْن َوِإْن خِْف ا مِ  َكًم

يَدا ِإصَْلًحا  ا ِإن ُيِر ْهِلَه
َ
ا م ِْن أ ْهلِِه َوَحَكًم

َ
أ

 (4/04النساء: (ۗ   ُيَوفِ ِق اَّللهُ َبْيَنُهَما 

ترجمووه :  واگوور از جوودايی و شووگاف ميووان آن دو همسوور بيم داشووته باشوويد  

 يووک داور از خووانواده شوووهر  ويووک داوراز خووانواده  زن انتخوواب  کنيوود ) 

نان رسويده گوی کننود( اگور ايون دو داور تصوميم بوه اصوال  داشوته تابه کار آ

باشند  خداوند به توافق آنها کمک می کند  ودليل ديگر مشوروعيت  تحکويم  

از سنت آن است که رسوول اکور  )ص( بوه تحکويم  حضورت سوعد بون معواذ 

 )ر ( در مورد يهوديان  بنی قريظه رضايت داد.

گروهووی  از صووحابه  )ر ( روايووت ديگوور اينکووه بکووار گوورفتن تحکوويم  از 

شده است  از جملۀ آنان عمر بن خطاب  )ر ( است  هنگامی کوه بوا ابوی 

بن کعب برسر يک زمين نخلستانی  مخاصمه ودعوی داشتند  زيد بن ثابت  

)ر ( را در بين شان بحي  حکم وداور  قرار دادنود   واودعووی شوان را 

 بطريق حکميت حل و فصل نمود.

                                                 

 144-20/103 والموسوعة الفقيه  448ف شر  الجصاص /ادب القضا للخصا- 1

والسلطة القضائية  2/97 وروضة القضات للسمنانی  2/4 وتبصرة الحکا  البن فرحون 

 ونظا  القضاء لعبد  22/484 والمغنی 2/44 والتبصرة  4/417 ورد المحتار  430

 179الکريم زيدان 



 قضاء القواعد والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم

 

 19  

 

روايت کرده اند که او بر سريک پيراهن زره  بوا يوک نفور از علی )ر ( 

يهوودی دعوووی نموود  ودر نتيجووه قاضوی  شووريح را حکوم وداور قوورار داد   

وشريح قاضی نبوود    وعلوی )ر (  ولوی امور زموان خوود بوود  حضورت 

اما  حسن  بن علی )ر ( وقنبر غال  آزاد کورده او بوه نفوع حضورت علوی 

شووريح شووهادت  را نپوو يرفت  وبووه عوود  اثبووات )ر (  شووهادت دادنوود   امووا 

دعوی  فيصله نمود    وبه حضرت علوی )ر (  گفوت : مون از خوود شوما 

شوونيد   کووه مووی گفتووی : )شووهادت پسوور  بووه نفووع پوودر جووواز نوودارد .(  علووی 

)ر ( گفت : آيا شهادت پسری  مثل حسون راهوم  قبوول نموی کنوی آ بوا آن 

 علی حکم نکرد. هم  به ملکيت  پيراهن  زره برای حضرت

فقهوواء  درمووورد آنچووه  کووه حکميووت در بوواره  آن جووواز دارد بوور سووه قووول 

 اختالف  نظر دارند:

نميتوانووود   آن اسوووت  شخصوووی  کوووه داور وحکوووم تعيوووين ميشوووود   -قوووول اول

درمورد قضايای  ديت برعاقله   قصواص  درموادون نفوس همچوون  بريودن 

د  ونيوز نميتوانود در بواره  دست  کور کردن چشوم  وماننود ايون هوا حکوم نمايو

حوودی از حوودود مثوول حوود سوورقت   حوود زنوواء  وحوود ردة )برگشووتن از ديوون (  

ومانند اين ها به اصدار حکم بپردازد  ودر غيوراز قضوای  مو کور ميتوانود 

 داوری کند  اين قولی است که حنفيان بر آنند .

آن اسوووت: کسووويکه  حکوووم وداور مقووورر شوووده اسوووت حوووق دارد  –قوووول دو  

ورد جروحات ودرمورد دعاوی مالی حکم کند  ونميتوانود  کوه غيور از درم

اين ها  در دعای ديگر  مانند دعوای  اثبات ويا نفی نسوب   دعووای طوال  

 دعوووی لعووان ودعوووی  عتووق)آزاد کووردن غووال ( بووه اصوودار حکووم  مبووادرت 

 نمايد   اين م هبی است که مالکيان  به آن رفته اند .

محکم )کسيکه  داور شده است ( ميتوانود درتموامی  آن است که -قول سو   

اين م هب حنبليان است واين يک روايتی   قضايا حکم خود را صادر نمايد

 از شافعی هم هست .

وخالصووه سووخن  اينکووه حکمووی کووه بووه اسوواس  تحکوويم صوودور يافتووه  باشوود 

درجای که فقها بر آن اتفا   نظر دارنود  قابول تنفيو  اسوت واموا در جوای کوه 

هاء برآن اختالف نموده اند  نزد بعضی از فقهای  نافو ونزد برخوی ديگور فق

 ناف  نمی گردد.
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تحکيم از هر حي   مانند قضا پنداشته  نمی شود  گرچه  فقهاء  شرط کرده 

م بايد  دارای اهليت قضواء باشود   پوس  قاضوی مرتبوه  بواالتری  اند که محک  

يورا  قاضوی صوالحيت  اصودار دارد چنانکه در قاعده  بعدی خواهد  آمد  ز

 ممحک و حکم در مورد تمامی قضايای که بور او عرضوه ميگوردد را دارد  و

در هموان قضويۀ  کوه  ممحک وپس   دارای چنين  صالحيت عا   وتامی نيست

و تفويض  شده است در صالحيت  اصدار حکم خود مانند ه ابطور تحکيم ب

ا آن قضوووايايی  اسوووت کوووه منجووور بووو ه صووولح  در بوووين قاضوووی اسوووت وغالبوووا

متخاصمين ميگردد  وحتی در غير از قضايای صولح در نوزد اغلوب  فقهواء 

در زمينووه بوه اصوودار حکوم  بپوردازد  بطوورف هوای متخاصووم رد  ممحک واگور 

حکم وی جواز ندارد وبايد آن را بپ يرندوبوه آن  گوردن  نهنود  وگرنوه هويچ 

ا  آنکه حکم فايده برح   م کور بر اساس  کم م کور عايد نميگردد ومخصوصا

حکووم وطلووب  مشوواوره علموواء صووورت گرفتووه باشوود  وايوون کوواری اسووت  کووه 

 بايد آن را انجا  دهد . ممحک  

اگر در آنجا  برای قاضی اعتورا   وايورادی وجوود داشوت  وقاضوی حکوم 

ا صحيح  ودرست  نمی پنداشت پس قاضی حق دارد حکم و  ممحک   را شرعا

 را نقض نمايد . ممحک  فيصلۀ 

ز گشووت بطوورف حکووم صووحيح ومتابعووت از آن بهتوور اسووت  وحکووم بايوود وبووا

وسايل واسباب اثبات شرعی را در نظور بگيرد اسوبابی کوه قاضوی مسولمان 

به آن استناد می کند ماننود شوهادت  اقورار ونکوول )خوود داری ( از سووگند 

 وبرطورف هوای مخاصومه الز  اسوت تواحکم محکوم را برخوود شوان التوزا  

ان خود شان بوده اند که او را برضاء واختيار وانتخاب خود نمايند  زيرا آن

 باالی شان حکم تعيين نموده اند .
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  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
 سریزه

الحمد هلل رب العالمين  وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد 

ا ورحمةا  ا ومعلما وكافةا للناس أجمعين  وعلى آله الطيبين المبعوث هاديا

 الطاهرين  وصحبه الغر الميامين  أما بعد:

مهمو او اړينو علومو  وپه اسالمي شريعت کې د مقاصدو)موخو(علم  د هغ

له ډلې څخه دی چې  هر مومن  مسلمان ورته د ژوند او آخرت په ټولو 

ان زياتوالي او باندې د ايم )ج(چارو کې اړتيا لري  ځکه دغه علم پرهللا

همدارنګه په زړونو کې د اسالمي عقيدې د کلکوالي المل ګرځي  د بلې 

خوا ددې علم په ترالسه کولو سره هر مسلمان ته د خپل دين د حقانيت په 

هکله بشپړ قناعت او ډاډ حاصليږي او هڅه کوي چې د خپل دين احکا  

علم سره د  همداراز پدې .پرځان پلي او د مخالفت څخه يې ځان وساتي

د دين پر ضد د فکري استعمار او د هغو باطلو اديانو له بلنو څخه چې 

مسلمانانو ته په اسالمي شريعت کې ټکې او اوشريعت ښه والی پټوي 

 په ښه ډول ځان ساتلی شي.    ورپيښویتشويشونه 

لپاره ډيرې اړينې دي   مسلماننو د اسالمي شريعت موخې پيژندل د هر 

ه وړه د اسالمي شريعت د موخو او اهدافو سره برابر ترڅو يې ټول کړ

ددغې علم پيژندل د دعوت خورا د داعيانو لپاره  په خاصه توګهشي  

چارو لپاره اړين بلل کېږي  ځکه که يو داعي خلکو ته د اسالمي شريعت 

موخې او مقاصد په سمه توګه بيان او خلک ورته تشويق کړي  نو د خلکو 

د دين سره زياته شي  ځکه انساني طبيعت هر هغه څه   ليوالتيا به څو چنده

 خوښوي چې ګټه ورته رسوي.

لکه چې دغه علم د يو مجتهد  فقيه او مفتي سره د نصوصو په درست فهم  

تفسير  داللت او توضيح کې ددې لپاره مرسته کوي ترڅو يو مجتهد په 

يلو اجتهادي مسايلو کې حق ته ورسيږي او وکوالی شي د متعارضو دال

ترمنځ يووالی او يا يو ته پر بل باندې ترجيح ورکړي او پدې سره نوو 

 کرهراپېدا شوو مسايلو ته شرعي کره حکم السته راوړي  په ورته توګه د 
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کې له مفتي سره داسې مرسته کوي چې فتوا يې په هر  ولودرافتوا په ص

 زمان او مکان کې د اسالمي شريعت د لوړو موخو سره برابره وي.

نو بناءا ددې علم اهميت او ارزښت ته پر کتنه ما هم الزمه و ګڼله ترڅو 

خپل ټول کوښښ په کار واچو  او داسې څه ګرانو لوستونکو ته وړاندې 

کړ  چې د دنيا او آخرت د سعادت المل يې وګرځي او د هللا جل جالله له 

ل درباره په خورا عاجزۍ سره غوښتنه کو  ترڅو دغه ناچيزه هڅه په خپ

 در قبوله کړي.

 همیت:اد موضوع 

دغه موضوع د معاصرو او پخوانيوو علماوو د آندونو د تمرکز او يووالي 

يواځنۍ هغه نقطه ده چې موږ ته هغه څه وړاندې کوي چې په ګټه مو دي 

او پدې برخه کې زموږ پوهه د سلفو صالحو د پوهې څخه سرچينه اخلي  

ېږي او د معاصرو ستونزو لپاره نو پدې سره د سلفو صالحو آثار را ټول

 تحليلي مستدله  مستنده او کره د حل الره وړاندې کوي.

په ورته توګه هغه قواعد  ضواب   ارزښتونه او هغه بريدونه ټاکي چې په 

 فتوا کې د ځان ښودنې او په نصوصو باندې د لوبو کولو مخه نيسي.

دې کوي چې په د بل پلوه د اسالمي شريعت موخې داسې ثابت قواعد وړان

هر زمان او مکان کې د پلي کېدو وړتيا ترڅنګ ترې دا هم ثابتيږي چې 

دغه قواعد داسې نر  خاصيت لري چې د هر عصر ستونزو ته د حل 

مناسبه الر په ګوته کوي  چې پدې سره د هغو مغرضو  دروغجنو خلکو 

دريځونه ردوي چې ګويا اسالمي شريعت جامد او ناقصه قواعد لري چې 

 خلکو اړتياوو ته په هر زمان او مکان کې ځواب نشي ويلی.د 

 وړاندې لیکنې:

د اسالمي شريعت په مقاصدو باندې ګڼ شمير کتابونه ليکل شوي  چې 

ځينې يې له مقاصدو ځنې په عامه توګه او ځينې د مقاصدو له ځينو 

موضوعاتو څخه لکه: مصلحت او د هغې ضواب   د ضرورت نظريه  يا 

نو بابونو لکه: د شهادت مقاصد  د کورنۍ مقاصد يا د مالي د فقهې د ځي

معامالتو له مقاصدو او داسې نورو څخه بح  کوي  ځينې کتابونه داسې 

هم شته چې مقاصد يواځې د مقاصدو د سترو علماوو له نظره تر بح  
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ه له يالندې نيسي لکه: مقاصد د اما  شاطبي له نظره  مقاصد د اما  ابن تيم

 صد د اما  العز بن عبد السال  له نظره او داسې نور....نظره  مقا

نو همدا المل شو ترڅو زه اړ شو   داسې يو څه وليکم چې د امکان تر 

 بريده د مقاصدو د علم ټول موضوعات پکې را ونغاړ .

 زما کړنالره:

پدې علمي بح  کې ما يوه متکامله کړنالره غوره کړې چې هغې کې مې 

رسېره وصفي کړنالره هم له پامه نده غورځولې د تاريخي کړنالرې ب

ترڅو د مقاصدو موضوع په ښه توګه و څيړل شي او د اړتيا پر مهال مې 

د استقرائي  نقدي او استنباطي کړنالرې نه هم ګټه پورته کړې  د نمونې 

په توګه کله مې چې د اصولي کتابونه نه کومه علمي ماده اخيستې ده اول 

يا مې له هغې نه قاعدې او عا  اصول را ويستلي مې هغه تحليل کړې  ب

 دي خو په ټوله کې زما کړنالره په الندې ټکو سره خالصه کېږي:

هڅه مې کړې ترڅو د اصلي مصادرو نه ګټه واخلم خو بيا هم کله چې  -۱

نه يم توانېدلی له ثانويه مصادرو نه مې هم د اړتيا پر مهال کار اخېستی 

 دی.

ت ساتنه مې کړې وي د هرچا قول مې خپله هماغه داچې د علمي امان -۲

 ته منسوب کړی.

د قرآنکريم آيتونه مې د سورت نو  اوآيت شمېرې په ذکر کولو سره را  -۳

 نقل کړي دي.

د نبوي آحاديثو او آثارو استخراج مې د سنتو اصلي کتابونو څخه  -۴

پداسې توګه کړی چې  د مصدر او مصنف نو  او که چېرته مصدر په 

تاب  باب مشتمل يا د حدي  شريف مسلسله شمېره ولري هغه مې هم ذکر ک

 کړې ده.

غير مقتبسه نصوصو ته مې د )وګوره!( په کلمې سره په لمني حوالو  -۵

 کې اشاره کړې او له دې پرته مې يوازې کتاب او د هغه مولف ذکر کړی.

لومړي ځل چې کو  مصدر په لمني حوالو کې ذکر شوی مکمل مې  -۶

ريح کړی  خو کله چې بيا تکرار شوی په مختصره توګه مې راوړی تش

 ترڅو وپيژندل شي.
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ددې ترڅنګ چې هڅه مې کړې ترڅو اصلي مراجعو ته زياته توجه  -۱

وکړ  د معاصرو هغوعلماوو هڅې مې هم له پامه ندي غورځولي چې د 

 مقاصدو په علم کې ځانګړی تخص  او شهرت لري.

 

 

 د موضوع هیکل:

مې پر يوې سريزې  اوو څپرکو او يوې پايلې وېشلی دی   دغه بح 

سريزه کې مې د موضوع د ټاکلو او آهميت داليل  وړاندې ليکنې  

 کړنالره او د موضوع هيکل وړاندې کړی.

لومړي څپرکي کې مې د اسالمي شريعت د موخو )مقاصدو( د علم 

او د  پيژندنه  مقاصدو ته ورته مصطلحات  د مقاصدو آهميت  ځانګړنې

 مقاصدو د ثبوت داليل وړاندې کړي.

دويم څپرکي کې مې د مقاصدوعلم اړوند د بحثونو او څېړنو نشأت او 

پرمختګ تر څيړنې الندې نيولی  چې پدې لړ کې مې د اسالمي شريعت 

په نصوصو کې د مقاصدو درک او فهم ته د صحابه کرامو  تابعينو  

ې د مقاصدو علم مشهورو څلورو م هبونو امامانو او په اصول فقه ک

علماوو لکه: اما  شاطبي  العز بن عبد السال   ابن تيميه  آمدي او داسې 

نورو هغو علماوو يادونه کړې چې مقاصدو ته يې ځانګړې توجه کړې ده  

په پای کې مې په اوسني عصر کې د مقاصدو په شتون باندې دا څپرکی 

 ختم کړی دی.

علم سره  د اسالمي شريعت د موخو په دريم څپرکي کې مې د اصوِل فقِه 

اړيګه بح  کړی  چې پدې لړ کې مې د شارع له مقصد څخه په اصول 

فقه کې د تشريعي داليلو ځنې له قرآنکريم  سنتو  اجماع  قياس  استحسان  

سد ال رائع  مصالح مرسلوو او عرف نه يادونه کړې  بيا مې په فقهي 

تو  شخصي احوالو  مالي معامالتو  کتابونو کې د ځينو بابونو لکه عبادا

قضاء  عقوباتو او شرعي سياست کې له ګڼ شمېر مقاصدو ځنې بح  

 کړی دی.

څلور  څپرکي کې مې د احکامو په تعليل او د مقاصدو څخه د کشف په 

 مسلکونو برسېره د مقاصدو علم په معاصرو مدارسو هم رڼا اچولې ده.
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سربېره د شرعي مقاصدو  پنځم څپرکي کې مې د تشريع له عا  مقصد

 ډولونه ذکر کړي دي.

شپږ  څپرکی مې د اسالمي شريعت د مقاصدو قواعدو بيانولو ته ځانګړی 

 کړی دی.

او په اوو  څپرکي کې مې د ضروري مقاصدو او د هغې د ساتنې په 

 وسايلو ژور بح  کړی.

په آخر کې د ټولو هغو دوستانو نه مننه کو  چې زه يې ددې موضوع ليکلو 

او د مرستې ډاډ يې راکړ  و صلی هللا علی سيدنا محمد کړ  ته تشويق 

 وعلی آله و صحبه وسلم  و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لومړی څپرکی

 د اسالمي شریعت د موخو )مقاصدو( پیژندنه، 

 همیت، ځانګړنې او دالیلاورته اصطالحات، 

 مشتمل دی:دا څپرکي په  درې مبحثونو 

لومړی مبح : د اسالمي شريعت د موخو )مقاصدو( پيژندنه او مقاصدو 

 سره ورته اصطالحات.
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 دويم مبح : د اسالمي شريعت د موخو)مقاصدو(آهميت او ځانګړنې.

 دريم مبح : د اسالمي شريعت د موخو )مقاصدو( د اعتبار داليل.

او مقاصودو  لومړی مبح : د اسوالمي شوريعت د موخوو )مقاصودو( پيژندنوه

 سره ورته اصطالحات.

پدې مبح  کې د دوو مطلبونو په لړ کې چې لومړي مطلب کې د اسالمي 

شريعت د موخو )مقاصدو( لغوي او اصطالحي تعريف او په دويم مطلب 

کې د مقاصدو سره په اصول فقه کې  ورته اصطالحات درته وړاندې 

 کو .

 تعریف لومړی مطلب: د موخو)مقاصدو( لغوي او اصطالحي

 :لومړی: د موخو)مقاصدو( لغوي تعريف

مقاصد جمع د مقِصد ده  مصدر ميمي دی د قََصدَ فعل د ضرب يضرب له 

باب څخه
1

  چې د غه کلمه ګڼ شمير لغوي ماناګانې لري چې ځينو ته يې 

 په الندې توګه اشاره کوو:

 قصد برابره او آسانه الر: پدې اړه د هللا قول دی چې وايي: ) وعلی هللا -۱

السبيل(
2
ژباړه: او هماغه هللا جل جالله د سمې او برابرې الرې ښودلو  

ذمه وار دی.
3
 

همدارنګه عربان وايي: طريق قاصد  پدې مانا چې آسانه او برابره الر.
4
 

په مانا د عز   هدف  غر   اعتماد او توجه سره يو شي ته  هغه که  -۲

ن وايي: قصد اليه اذا أمه  په اعتدال سره وي يا په تيري سره  لکه عربا

پدې مانا کله چې يې هدف وګرځاوه نو قصد يې د هغه په لور وکړ  همدا 

                                                 
1
/مادة ۳۴۱ي  د. مصطفی البغا  وګوره! مختار الصحا   محمد بن أبي بکر الراز  

  .۱۱۹۱  ۳قصد  دار العلو  االنسانية  دمشق  ط
2
 .۱النحل/  

3
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

4
  مادة قصد  ۱۱/۱۱۱وګوره! لسان العرب  محمد بن مکر  ابن منظور االفريقي    

او القاموس المحي   مجد الدين محمد  . ۱۱۱۹  ۱دار احياء التراث العربي  بيروت  ط

 . او ۲۳۳۳  ۱/ مادة قصد  مؤسسة الرسالة  بيروت  ط۳۱۳يعقوب الفيروز آبادي  

/ مادة ۱/۳۶تاج العروس  محمد مرتضی الحسيني الزبيدي  عبدالستار أحمد فراج  

  .۱۱۶۵  ۱قصد  دار احياء التراث العربي  الکويت  ط
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راز وايي: أقَصده  السهم  اذَا اصابه   پدې مانا چې هغه غشي خپل هدف 

ګرځولی و چې کله ور ورسېده  او همدا مانا ددې کلمې اصلي مانا ده.
1
 

القَصد  »  شريف کې راځي: اعتدال او منځالريتوب: پدې اړه حدي -۳

«القَصد  تبلغ وا
2
ژباړه: پر تاسو باندې په ټولو چارو کې که هغه قول وي يا  

کانَت » فعل  منځالريتوب الز  دی  همداراز په حدي  شريف کې راځي:

طبته  قصداا  «صالته   و خ 
3
ژباړه: د نبي کريم  صل هللا عليه وسلم لمونځ او  

ته توګه هللا جل جالله فرمايي: ))واقصد في خطبه دواړه متوس  و  په ور

مشيک واغضض من صوتک  ان أنکر األصوات لصوت الحمير((
4
 

ژباړه: په خپل تګ کې ميانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټيټ کړه  

بېشکه له ټولو آوازونو څخه ډير بد آواز د خرو دی
5

  نو بناءا په تګ کې 

څخه هغه چې نه ډېر تيز او نه قصد کول عبارت دې د برابر او آرا  تګ 

ډېر سست وي.
6
 

ا  -۴ ا قَريبا نيږدېوالی: پدې اړوند د هللا جل جالله قول دی: )) لوکاَن َعرضا

َوسفراا قاصداا التبعوَک ول ِکن بَع دت عليهم  الش قّة((
7
ژباړه: ای پيغمبره! که  

چيرته يې ګټه لنډه او سفر نيږدې وای نو هرومرو هغوي تاپسې تګ ته 

                                                 
1
/مادة قصد. ۳۱۳مادة قصد. او القاموس المحي     ۱۱/۱۱۱وګوره! لسان العرب    

  مادة قصد. او المعجم الوسي   مجمع اللغة العربية  ابراهيم ۱/۳۶وتاج العروس  

  مادة قصد  المکتبة االسالمية للطباعة والنشر  استانبول  ۱/۱۹۳مصطفی وزمالؤه  

 ترکيا.
2
 باز  كتاب بن العزيز بدع البخاري  ت: اإلما  الباري  فتح بشر  البخاري  صحيح  

 رئاسة نشر   ۶۴۶۳  رقم الحدي : ۱۱/۲۱۴على العمل  القصد والمداومة الرقا   باب

 .السعودية العربية المملكة  واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات
3
 والصالة   الخطبة تخفيف باب الجمعة  كتاب الحجاج  بن مسلم مسلم  اإلما  صحيح  

 الصالة   أبواب الترم ي   . او جامع۱۱۱۹ الدولية  بيت األفكار  ۹٨٨حدي : ال رقم

 .۵۳۱ رقم الحدي : الجمعة  قصد في جاء ما باب
4
 .۱۱لقمان/  

5
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

6
   مادة قصد.۱/۳۶  مادة قصد. او تاج العروس  ۱۱/۱۱۱وګوره! لسان العرب    

7
 .۴۲التوبة/  
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متو کيدل  خو پر هغوي دا الره ستومانه کوونکې شوهچ
1

  نو دلته د سفر 

قاصد نه هدف هماغه سفر دی چې نيږدې او له تکليف نه خالي وي  لکه 

عربان چې وايي: بيننا و بيَن الماء ليلة قاصدة  پدې مانا چې زموږ او اوبو 

ه وي ترمنځ فق  لڼده شپه وه  نو هغه سفر چې ستوماني او تکليف پکې ن

حتما لنډ وي.
2
 

اکتناز او ډکيدل د شي: لکه عربان وايي: کله چې اوښه چاغه شي)الناقة  -۵

ا( القصيد أي المکتثرة الممتلئة لحما
3
 

فزيکي او معنوي ماتوالی: لکه عربان وايي: کله چې لرګی مات  -۶

شي)قصد العود اذا کسره( يا کله چې غشي مات شي وايي:)تقصدت الرما  

اذا انکسرت(
4
 

د موخو)مقاصدو( لپاره د پورته لغوي ماناګانو له وړاندې کولو وروسته 

هغه لغوي ماناګانې چې زموږ د موضوع سره مناسبې دي په الندې توګه 

 دي:

 برابره او آسانه الر. -۱

 په مانا د عز   هدف  غر   اعتماد او توجه سره. -۲

 اعتدال او منځالريتوب. -۳

 نيږدېوالی. -۴

او شپږمه شمېره د لغوي ماناګانو دلته د موضوع د دا چې پنځمه 

اصطالحي مانا سره کو  مناسبت نلري له هغې څخه تېرېږو او کومې 

ماناګانې چې د اصطالحي مانا سره ژوره اړيکه لري موږ يې عمالا د 

اسالمي شريعت په موخو)مقاصدو( کې ګورو  کومې چې د شارع مراد  د 

ونو  اهدافو او مرا  را څرخي  چې حکم مقصود او د تشريع په مصلحت

هدف يې آسانه  برابره  او هغه نيږدې الر ده چې موږ اعتدال او منځالرۍ 

                                                 
1
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

2
  مادة قصد  او ۱/۴۳  مادة قصد. او تاج العروس  ۱۱/۱۹۳وګوره! لسان العرب    

   مادة قصد.۱/۱۹۳  مادة قصد  او المعجم الوسي   ۳۱۳القاموس المحي   
3
   مادة قصد.۱/۴۱لعروس    مادة قصد. او تاج ا۱۱/۱۹۱وګوره! لسان العرب    

4
  مادة قصد. او ۱/۳۱  مادة قصد. او تاج العروس  ۱۱/۱۹۱وګوره! لسان العرب    

   مادة قصد.۱/۱۹۳المعجم الوسي   
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ته په ټولو چارو کې پرته له نقصان  زيادت  افراط او تفري  څخه رسوي  

نواسالمي شريعت منځالری  برابر او موزون شريعت دی  لکه چې هللا 

ا لتکونوا شهداء علی جل جالله فرمايي:)) وک الک جعلن اکم أمة وسطا

الناس((
1
ژباړه: او په همدې ډول موږتاسې يو غوره او منځالری امت  

ګرځولي ياست  ترڅو تاسې پر خلکو ګواهان و اوسئ.
2
 

 دويم: د موخو )مقاصدو( اصطالحي تعريف

تېرو لغوي ماناګانو ته پر کتنه شونې ده چې ووايوو: د اسالمي شريعت 

ارت له آسانۍ  سهولت  د حکم له هدف  مدلول  مراد موخې )مقاصد( عب

او په ټوله کې د عدالت  برابرۍ  اعتدال پلي کيدو څخه دي.
3
 

 دريم: د شريعت تعريف

د شريعت کلمې لغوي مانا په اړه ګڼ شمېر ماناګانې راغلي چې ځينې يې 

 په الندې توګه دي:

ناک علی شريعة من سمه الره: پدې اړه هللا جل جالله فرمايي: ))ثم جعل -۱

األمر فاتبعها وال تتبع أهواء ال ين اليعلمون((
4
ژباړه: بيا موږ د دين په اړه  

پر يوه سمه الره ته برابر کړې  نو لدې کبله ته په هماغې الړ شه او د 

ناپوهه خلکو د غوښتنو پېروي مکوه.
5
 

په پورته آيت کريمه کې د اسالمي شريعت احکا  په شريعت باندې مسمی 

وي  ځکه چې دا  احکا  داسې په کلکه توګه وضع شوي چې ددوي نظم ش

او مقاصد هېڅکله د انحراف او التوا الندې نه راځي  لکه هغه لويه جاده 

)الره( چې هېڅ کوږوالی او التوا پکې نه تر سترګو کېږي.
6
 

                                                 
1
 .۱۴۳البقرة/  

2
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

3
  ۱ ط  السعودية  اإشبيلي كنوز  ۱/۲۲  الخادمي الدين نور  الشرعية المقاصد  

۲۳۳۱ . 
4
 .۱۹الجاثية/  

5
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

6
  .۲۳۳۲  ۲ط   العصماء دار   ۱۱ س الساي علي محمد  اإلسالمي التشريع تاريخ    
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دين او ملت: هغه منهو  سنت او الره چې د ټولو م هبونو لپاره روښانه  -۲

ده 
1
اړوند هللا جل جالله فرمايي: )) شرع لکم من الدين ما وصی به  پدې 

ا وال ی أوحينا اليک(( نوحا
2
ژباړه: هغه تاسې لره د دين هماغه کړنالره  

ټاکلې ده  چې د هغې حکم يې نو  عليه السال  ته کړی و  چې اوس مو 

تاته هم د وحې په وسيله در لېږلې ده.
3
 

لپاره ترې ګټه پورته کېږي  په لسان هغه چې د څښلو   د اوبو چينه: -۳

ټول هغه « الشريعة  الشراع او المشرعة»: چې کتاب کې واييالعرب 

ځايونو ته ويل کېږي چې اوبه ترې بهېږي  په ورته توګه د عربو په خبرو 

د اوبو څښلو هغه ځايونو ته ويل کېږي چې « الشرعة او الشريعة»کې 

الشريعة او »نور خړوبوي  نو  خلک ترې خپله هم اوبه  څښي او هم ترې

هللا جل جالله هغه  دين او الره ګرځولې چې امر يې پرې کړی  « الشرعة

نو که څوک په ريښتيا سره پر دې الره الړ شي هغه ته پاکې په نصيب 

کوي.
4
 

لويه الره: هغه چې عا  خلک پرې تګ راتګ کوي. -۴
5
 

يعت لپاره د شريعت اصطالحي تعريف: د اسالمي شريعت څيړونکو شر

ګڼ اصطالحي تعريفونه ذکر کړي چې له هغو څخه دوه تعريفه په الندې 

 توګه ذکر کوو:

شريعت هغه احکا  دي چې هللا جل جالله ددې لپاره خپلو بندګانو ته وضع 

کړي  چې دوي پرې ايمان راوړی او عمل پرې وکړي  ترڅو د دنيا او 

آخرت خوشبختۍ ته ورسېږي.
6
 

                                                 
1
  مادة شرع  او ۱۳۲  مادة شرع. او القاموس المحي   ۱/۹۱وګوره! لسان العرب    

   مادة شرع.۴۱۱وسي   المعجم ال
2
 .۱۳الشوری/  

3
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه  جانباز سرفراز.  

4
   مادة شرع.۲۱/۲۵۱وګوره! تاج العروس    

5
   مادة شرع.۱/۹۱وګوره! لسان العرب    

6
 .۱۱وګوره! تاريخ التشريع االسالمي    
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يې بيا دارنګه تعريفوي: شريعت هغه الرښوونې خو دکتور يوسف عالم 

  له لوري د بشريت د عقايدو  معامالتو او سلوک د دهللا استازودي  چې 

اصال  په موخه راوړي.
1
 

 څلور : د اسالمي شريعت د موخو)مقاصدو( اصطالحي تعريف

 د مقاصدو تعريف د پخوانيو )متقدمينو( علماوو له نظره -۱

ه ځانګړې توګه د هغه عصر د اصول فقه د علماوو د پخوانيو علماوو او پ

سالمي شريعت مقاصدو په اړه کو  ځانګړي تعريف نه دی روايت اڅخه د 

شوی  خو ځينې عبارتونه د هغه وخت په کتابونو کې داسې شته چې 

محتويات او مفردات يې د مقاصدو يا د مقاصدو د ځينو اقسامو سره اړيګه 

صالحو  مفاسدو  حکمت  علت  هدف  لري  هغوي د مقاصدو څخه د م

مانا  پايلې  د )دين  نفس  عقل  نسل او مال( ساتنې  اسرارو  محاسنو او 

نيتونو په الفاظو سره تعبير کړی.
2
 

خو د تعريف د نه ذکر کولو المل دا نه و چې هغوي مقاصد نه پيژندل  

ې بلکې المل يې دا وه چې د هغوي په اذهانو او فکرونو کې مقاصد داس

نق  شوي و چې د تکلف او مشقت پرته يې کړه وړه او قلمونه په مقاصدو 

هـ کال وفات ۶۳۲څرخېدل  د نمونې په توګه اما  آمدي رحمه هللا  چې په 

شوی وايي: د اسالمي شريعت د احکامو څخه هدف  جلب د مصلحت يا 

دفع د ضرر ده او يا دواړه چارې دي.
3
 

هـ کال کې ۶۶۳سال   رحمه هللا چې په په ورته توګه اما  العز بن عبدال

وفات شوی وايي: چا چې د مقاصدو څخه په جلبولو د مصالحو او لرې 

کولو د مفاسدو کې پېروي وکړه هغه ته لدې پېروئ څخه داسې پوهه په 

الس ورځي چې پرته لدې چې د مقاصدو په اړه دې کو  ن   اجماع او 

                                                 
1
يوسف حامد العالم  المعهد    د ۲۳وګوره! المقاصد العامة للشريعة االسالمية   

  .۱۱۱۴  ۲العالمي للفکر االسالمي  ط
2
   للخادمي.۱/۲۶وګوره! المقاصد الشريعة    

3
 الرزا  عبد ي  ت:اآلمد الدين سيف اإلما   األحكا  أصول في اإلحكا  وګوره!  

  .۲۳۳۳  ۱  دار الصميعي  الريا   ط۳/۳۳۱  عفيفي
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ه او د مفاسد بايد لرې او ځانګړی قياس شتون ولري  مصالح بايد ترالس

ځان ترې وساتل شي.
1
 

دکتور بدوي د اما  ابن تيمية  رحمه هللا  په حواله د مقاصدو په اړه داسې 

ليکي: مقاصد د هللا جل جالله هغه اوامر او نواهي دي چې هدف يې د خپل 

(په دنياوي او اخروي چارو کې.)عبوديت تحقق او د بندګانو اصال  ده 
2
 

مقاصدو علماوو ستر شيخ او ددې فن متخص  اما  شاطبي  خو کله چې د

هـ کال کې وفات شوی راځو  ددې په وړاندې ۱۱۳رحمه هللا  ته چې په 

هم د مقاصدو لپاره کو  ځانګړی تعريف نشو موندالی  خو دده سره ځينې 

داسې عبارتونه موندلی شو چې مقاصدو ته پرته له تعريفه داسې اشاره 

عت ټول تکليفونه بيرته د اسالمي شريعت  د مقاصدو کوي: د اسالمي شري

پر ساتنې را څرخېږي  چې دغه مقاصد عبارت دي له ضروري  حاجي 

او تحسيني څخه.
3
 

او بل ځای کې بيا وايي: د شارع هدف له شريعت څخه د دنياوي ا 

واخروي چارو سمون دی.
4
 

هـ کال ۱۱۱۶خو کله  چې د هند ستر عالمه  ولي هللا دهلوي سره  چې په 

کې وفات شوی  تم کېږو دده سره په کتاب )حجة هللا البالغة( کې د مقاصدو 

ف  چې هغه د احکامو حکمت او اسرار دي دارنګه مومو: يد يو اړخ تعر

مقاصد د دين د اسرارو هغه علم دی چې د احکامو له حکمت  ماهيت او د 

اعمالو له ځانګړنو او اسرارو څخه بح  کوي.
5
 

 تعريف د معاصرو علماوو له نظره د مقاصدو -۲

د مقاصدو علم په معاصره دوره کې بشپړ پرمختګ کړی او د ګڼ  لکه

  اړولې ده  همدا المل دی چې ددغې ورشمير علماوو پاملرنه يې ځانته 

                                                 
1
  حماد كمال نزيه   ت:السال  عبد بن العز اإلما   األنا  مصالح في األحكا  قواعد   

  .۲۳۳۳  دمشق القلم دار   / ۲14
2
 .٤٥  تيمية ابن عند الشريعة مقاصد  

3
  دار ابن ۲/۱۱ن  سلما آل حسن بن مشهور ي  الشاطب إسحق أبو اإلما  ت الموافقا  

 .  ۱۱۱۱  ۱ة  طالسعودي العربية المملكة  والتوزيععقان للنشر 
4
 .۲/۶۲موافقات  ال  

5
  .۲۳۳۴  ۱  دار المعرفة  بيروت  ط۱/۱حجة هللا البالغة  ولي هللا الدهلوي    
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علم لپاره معاصرو علماوو ګڼ تعريفات ذکر کړي چې يو څو ترېنه په 

 الندې توګه ذکر کوو:

ې څخه اما  طاهر بن عاشور د مقاصدو تعريف د معاصرو علماوو له ډل

دارنګه کوي: عا  مقاصد: هغه ماناګانې او حکمتونه دي چې د تشريع په 

ټولو احوالو کې شتون لري او د اسالمي شريعت د ځانګړو احکامو پورې 

 اړه نلري.

خاص )ځانګړي( مقاصد: هغه کيفيتونه دي چې شارع يې د خپلو بندګانو د 

  راليږيمصالحو د ساتنې په موخه په ځانګړو ابوابو کې نفعې يا ددوي د 

لکه فقه کې د معامالتو باب يا داسې نور فقهي بابونه.
1
 

د ابن عاشور پورته تعريف څخه داسې جوتيږي چې ابن عاشور باندې هم 

د مقاصدو بيان  توضېح  او څرنګوالي داسې اغيز کړی چې ددغې علم 

ړي دي  چې کوالی شو دغه تعريفونه د لپاره يې ګڼ شمير تعريفونه ذکر ک

مقاصدو ماهيت  انواعو او اسرارو ته پر کتنه  په الندې توګه طبقه بندي 

 کړو:

لومړی: هغه تعريفونه چې مقاصد يې د مصلحتونو له جلبولو او د مفاسدو 

 د لرې کولو څخه عبارت کرځولي چې ځينې يې په الندې توګه دي: 

 صد هغه مصلحوتونه دي چې د دکتور يوسف العالم وايي: مقا

بندګانو دنياوي او اخروي چارو په اصال  څرخېږي هغه که د 

مصلحتونو د جلبولو په وسيله او يا  د مفاسدو د لرې کولو په 

وسيله وي.
2

 

  دکتور عبد العزيز ربيعة وايي: مقاصد هغه مصلحتونه دي چې

  ليږيشارع يې د احکامو په تشريع کې د خپلو بندګانو لپاره 

برابره خبر ده که هغه جلبول د مصلحتونو او يا لرې کول د 

مفاسدو وي له بندګانو څخه.
3
 

                                                 
1
 .۴۱۳مقاصد الشريعة االسالمية    

2
 .۱۱المقاصد العامة للشريعة االسالمية    

3
  الحقو  محفوظة للمؤلف  الريا   ۲۱علم مقاصد الشارع  د: عبد العزيز ربيعة    

  .۲۳۳۲  ۱ط
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دويم: هغه تعريفونه چې مقاصد يې د شريعت له احکامو و اهدافو څخه 

 عبارت ګرځولي  چې ځينې يې په الندې توګه دي:

  اسالمي مفکر عالل الفاسي وايي: مقاصد د اسالمي شريعت هغه

دي چې شارع يې د خپل هر حکم سره وضع  اهداف او اسرار

کوي.
1

 

  دکتور عبدالرحمن الکيالني وايي: مقاصد هغې غايې او مانا څخه

عبارت دي چې د شارع اراده  د هغه د احکامو د پلي کولو په 

وسيله پکې متحققه شي.
2

 

  دکتور حماد العبيدي وايي: مقاصد له هغو حکمتونو څخه عبارت

حوالو د تشريع کې غواړي.دي چې شارع يې په ټولو ا
3

 

  دکتور عمر بن صالح آل عمر وايي: مقاصد هغه اهداف او پاېلې

دي چې په هر زمان او مکان کې يې د اسالمي شريعت احکا  په 

عامه توګه په پا  کې نيسي.
4
 

 غاړيوردريم: هغه تعريفونه چې تېر ټول تعريفونه سره 

 ر کوو:چې ددغې تعريفونو څخه يو څو په الندې توګه ذک

  دکتور أحمد الريسوني وايي: مقاصد هغه اهداف دي چې اسالمي

شريعت يې د بندګانو د مصلحتونو لپاره وضع کوي.
5

 

  دکتور محمد اليوبي وايي: مقاصد هغه ماناګانې  حکمتونه  او ددي

په څېر نور هغه څه دي  چې شارع يې په عامه او ځانګړې تو ګه 

.ليږييره ګانو د مصلحتونو لپاده د خپلو بن
1

 

                                                 
1
  ۵  دارالغرب االسالمي  ط۱اصد الشريعة االسالمية و مکارهما  عالل الفاسي  مق  

۱۱۱۱.  
2
  رسالة دکتوراه  ۴۱قواعد المقاصد عند االما  الشاطبي  د: عبد الرحمن الکيالني    

  .۲۳۳۳  ۱المعهد العالي للفکر االسالمي  دار الفکر  ط
3
  .۱۱۱۲  ۱  دار قتيبه  ط۱۱۱ الشاطبي و مقاصد الشريعة  د: حمادي العبيدي   

4
  رسالة ۹۱مقاصد الشريعة عند العز بن عبدالسال   د: عمر صالح آل عمر    

  .۲۳۳۳  ۱دکتوراه  دار النفائس  األردن  ط
5
  المعهد العالي للفکر ۱۱نظرية المقاصد عند االما  الشاطبي  د: أحمد الريسوني    

 هـ.۱۴۱۱  ۱االسالمي  ط
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  دکتور سميح عبد الوهاب الجندي وايي: مقاصد د اسالمي شريعت

د عقايدو  عباداتو او معامالتو په احکامو کې هغه څرګندې 

ماناګانې دي چې په دې سره د هللا جل جالله عبوديت او د بندګانو 

مصلحتونو په دواړو دارينو کې متحقق کېږي.
2

 

 اهداف دي چې اسالمي  دکتور يوسف قرضاوي وايي: مقاصد هغه

شريعت يې د خپلو نصوصو لکه اوامر  نواهی او اباحاتو په وسيله 

د ترالسه کولو کوښښ او د خپلو جزئي احکامو په وسيله يې د 

مکلفينو )فرد  کورنۍ  ټولنې او امت( په ژوندانه کې د پلي کولو 

هڅه کوي.
 3

 

 يي: دکتور نورالدين الخادمي ديو جامع تعريف په ترڅ کې  وا

او يا دي مقاصد هغه ماناګانې دي چې په شرعي احکامو کې پرتې 

يې دپلي کولو څخه السته راځي  برابره خبر ده که دغه ماناګانې 

جزئي حکمتونه او يا کلي مصلحتونه وي  خو چې د ټولو هدف 

فق  د هللا جل جالله د عبوديت او په دواړو دارينو کې د بندګانو د 

مصلحتونو تحقق وي.
4
  

 د پورته تعريفونو څخه الندې پايلو ته رسېږو:

 مقاصد د اسالمي شريعت د اهدافو او حکمتونو څخه عبارت دي. -۱

مقاصد د اسالمي شريعت هغو مصلحتونو څخه عبارت  دي چې د  -۲

 مکلفينو )فرد  کورنۍ  ټولنې او امت( په ژوندانه کې يې پلي کول غواړي.

عريفونو په اړه د پورته د بح  او د اسالمي شريعت د موخو )مقاصدو( ت

څېړنې وروسته اوس ويلی شم: د اسالمي شريعت مقاصد د شارع هغه 

                                                                                                              
1
  رسالة دکتوراه  دار ۳۳و عالقتها بااألدلة  د: محمد سعود اليوبي   مقاصد الشريعة  

  .۱۱۱۹  ۱الهجرة   ط
2
أهمية المقاصد في الشريعة و آثارها في فهم الن  و استنباط الحکم  د: سميح   

   رسالة ماجستير  دار القمة  االسکندرية.۳۳عبدالوهاب  
3
کلية والنصوص الجزئية  د: يوسف دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد ال  

  .۲۳۳۱  ۱  دار الشرو   ط۲۳قرضاوي  
4
  ۱  مکتبة الرشد ناشرون  ط۱/۳۹االجتهاد المقاصدي  د: نور الدين الخادمي    

۲۳۳۵.  
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او هغه کړي اهداف دي چې د اسالمي شريعت په تشريع سره يې وضع 

ماناګانې او حکمتونه دي چې په هر حکم کې يې پراته دي  پداسې توګه 

دوي څخه ضرر لرې څخه يې هدف بندګانو ته نفع رسول او د وچې د ټول

 کول دي  ترڅو د دواړو دارينو سعادت ترالسه کړي.

دا يو داسې جامع تعريف دی چې د وړاندې ټولو تعريفونو  مفردات  

 غاړي او زما له نظره غوره تعريف دی. ورمحتويات او اهداف سره 

 دويم مطلب: د موخو )مقاصدو( سره په اصول فقه کې ورته اصطالحات

او  وډېر داسې اصطالحات شته چې د مقاصدو سره تړا په اصوِل فقه کې

ورته والی لري لکه: علت  حکمت  مصلحت  مناسبت او مانا چې دلته 

 ترې يو  يو په الندې توګه بيانوو:

 لومړی: علت

دعلت لغوي تعريف: علت په لغت کې په الندې درې ماناګانو سره راغلی 

 دی:

يو څوک « ل ه  عِ ي   ل ه  عَ »سې اوبو څښلو او ځلې پرله پ دويم« لَل  والعَ  ل  العَ » -۱

دويم ځل خړوبولو ته ويل کېږي.
1
 

« ه ا ِعلة ِله ا»د علت اطال  په سبب هم کېږي  لکه عربان وايي:  -۲

پدې مانا چې دا ددې لپاره سبب دی او همدا رنګه يې په ع ر هم اطال  

کېږي.
2
 

پدې « ل  واعتَ  ل  عِ يَ  ل  عَ »لکه عربان وايي:   علت په مانا د مر  سره  -۳

مانا چې مريض شو.
3
 

د علت اصطالحي تعريف: اما  غزالي رحمه هللا د علت لپاره ګڼ شمېر 

 اصطالحي تعريفونه ذکر کړي  چې ځينې يې په الندې توګه ذکر کوو:

علت د هغې عالمې نه عبارت دی چې پر حکم داللت کوي. -۱
1
 

                                                 
1
  مادة علل  او ۱۳۳  مادة علل. او القاموس المحي   ۱/۳۶۵وګوره! لسان العرب    

   مادة علل.۶۲۳المعجم الوسي   
2
   مادة علل.۱۳۳  مادة علل. او القاموس المحي   ۱/۳۶۱ګوره! لسان العرب  و  

3
  مادة علل  او المصبا  المنير  أحمد بن محمد بن علي ۱/۳۶۱وګوره! لسان العرب    

  .۲۳۳۳  ۱  مادة علل  دارالحدي  القاهرة  ط۲۵۳الفيومي المقرئ  
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يا ورته بلنه کوي او په  هغه څه چې د يوې کړنې لپاره باع  ګرځي -۲

داسې حکمت مشتمل وي چې د شارع هماغه د حکم څخه هدف وي 

عبارت له علت څخه دي  همدا راز اما  غزالي رحمه هللا وايي: علت هغه 

څرکند وصف دی چې د حکم په تشريع کې مؤثر وي.
2
 

علت د هغې سبب څخه عبارت  دی چې د شارع لخوا د حکم موجب  -۳

پل ذات سرهګرځي   نه په خ
3

  ددې تعريف د ښې شرحې لپاره اما  غزالي 

څه څخه عبارت دی چې له  هرحمه هللا وايي: سبب په خپل ځای کې د هغ

ده سره حکم السته راځي نه دا چې پدې سره حکم حاصلېږي او همدا په 

شرعي علتونو کې هغه حسن دی  چې دوي په خپله موجب د حکم نه 

او ايجاب سره دوي د حکم د ظهور لپاره ګرځي بلکې د شارع په اراده 

عالمې او سبب بلل کېږي  نو شرعي علتونه په اصل کې هغه څرګندونکې 

عالمې دي چې له دوي سره حکم السته راځي.
4
 

علت د حکم له مناط څخه عبارت دی  پدې اړوند اما  غزالي رحمه هللا  -۴

هماغه د حکم وايي: پوه شئ چې زما هدف په اجتهادي ډګر د علتونو څخه 

مناط دی  پدې مانا کله چې شارع کو  حکم يو شي ته منسوب يا  حکم 

ورپورې وتړي هماغه د حکم له مناط څخه عبارت او د حکم علت بلل 

کېږي.
5
 

د مقصد او علت ترمنځ اړيکه: علت حکم ته او حکم مقصد ته د رسېدو 

ده  لکه چې الر ده  نو بناءا علت د حکم په وسيله مقصد ته د رسېدو الر 

نشه د شرابو د تحريم الر ده او له دغې تحريم څخه مقصد  د عقل  مال او 

                                                                                                              
1
 حامد أبو اإلما  ل التعلي الكومس والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء وګوره!   

   اإلرشاد مطبعة ر األزه في دكتوراه أطروحة  ۵۱۶ الكبيسي حمد : د   الغزالي

 .  ۱۱۱۱  بغداد
2
 .۵۱۵وګوره! شفاء الغليل    

3
 وګوره! مخکنۍ مرجع.  

4
 .۱۱۹-۱/۱۱۱وګوره! المستصفی    

5
 .۲/۲۱۳وګوره! مخکنۍ مرجع    
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کورنۍ ساتنه ده  پدې سره ويلی شو چې علت مقصد ته د رسېدو الر ده 

خپله علت مقصد نه دی.
1
 

د مقصد او علت ترمنځ توپيرونه: د مقصد او علت ترمنځ ډير توپيرونه 

 صه کوو:شتون لري چې په الندې توګه يې خال

د شارع مقاصد هغه مهال السته راځي چې احکا  پر خپلو علتونو  -۱

باندې مرتب شي  نو مقاصد د احکامو نه نشأت کوي او د احکامو څخه 

وروسته السته راځي  پداسې حال کې چې حکم پر علت والړ او علت 

ترې شتون کې مخکې وي.
2
 

اصد دي  پداسې حال د احکامو له تشريع څخه هدف او غايه د شارع مق -۲

کې چې د احکامو په تشريع علتونه باع  ندي فق  احکا  ورسره و جوداا 

ا تړاو لري. او عدما
3
 

د شارع مقاصد کله پټ او کله ناکله مضطرب وي چې درک کول يې  -۳

سخت کار وي  پداسې حال کې چې علت بايد د تل لپاره ظاهره او منضب  

ا تړاو لري.وي  ځکه چې حکم ورسره وجوداا او ع دما
4
 

د شارع مقاصدو او احکامو ترمنځ بايد مناسبت د تل لپاره واضح او  -۴

څرګند وي  ځکه چې مقاصد هغه ماناګانې دي چې ددوي المله حکم 

راوالړ شوی  پداسې حال کې چې د علت مناسبت د حکم سره کله پټ او 

کله ښکاره وي.
5
 

څخه د شارع مراد او کله چې موږ دا خبر کوو چې د حکم له تشريع  -۵

تېرېږي چې  همقصد دا دی او هغه دی  د هرچا ذهن کې حتما دا خبر

مقاصدو باندې پوهېدل پرته له ژور فکر او نظر څخه آسانه کار ندی په 

ا په احکامو کې ښکاره وي. خالف د علت ځکه علتونه غالبا
6
 

                                                 
1
 .۱۱-۲/۱۳الخادمي   وګوره! المقاصد الشرعية  د:  

2
 .۲۶۵وګوره! علم مقاصد الشارع    

3
 .۲۶۵وګوره! مخکنۍ مرجع    

4
 .۲۶۵وګوره! مخکنۍ مرجع    

5
 .۲۶۵وګوره! مخکنۍ مرجع    

6
  رسالة ماجستير  ۳۴وګوره! مقاصد الشريعة في الشهادات  برکات أحمد بني ملجم    

  .۲۳۳۵  ۱دار النفائس  أردن  ط
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 دويم: حکمت

اصال  په  ت د يو چا منع کول دي دمد حمکت لغوي تعريف: اصل د حک

ويل کېږي او عربان « َحَکمة»موخه  دهمدې لپاره د حيواناتو قيزې ته 

پدې مانا چې ما منع او رد کړ  نو له « ت  مك  وحَ  أحَکمت  و َحَکمت  »وايي: 

همدې کبله واکدار ته د خلکو په منځ کې حاکم ويل کېږي  ځکه چې ظالم 

ولو ته ويل کېږي  له ظلم نه منع کوي  او قضاء هم په عدالت سره حکم ک

نو لنډه دا چې حکمت: عدل  علم  حلم  نبوت او قرآنکريم دی.
1
 

د حکمت اصطالحي تعريف: د حکمت د اصطالحي تعريف په اړه علما 

 دوه نظره لري:

د احکامو له تشريع څخه مقصودې او مطلوبې مانا ته حکمت ويل  -۱

غه فساد دی کېږي  چې دا مانا هغه مصلحت دی  چې شارع يې جلبول يا ه

 چې شارع يې د احکامو د تشريع په وسيله لرې کول غواړي.

هغه مانا چې د حکم له تشريع سره مناسبه او د حکم غوښتنه وي  -۲

حکمت بلل کېږي  نو مقاصد او حکمتونه دواړه يوې مانا ته مفضي او 

مترادف کلمات بلل کېږي  لکه د شرابو له تحريم څخه حکمت د عقل او 

ده پدې مانا چې د شرابو له تحريم څخه مقصد د عقل او مال مال ساتنه 

 ساتنه ده.

د مقصد او حکمت ترمنځ اړيکه: د شارع مقصد له حکمت څخه عا  دی  

ځکه چې مقاصد په عا   خاص او جزئي باندې تقسميږي  پداسې حال کې 

ا جزئي مقاصدو ته ويل کېږي. چې حکمت غالبا
2
 

 دريم: مصلحت

مصلحت مفرد دی  جمع يې مصالح او مصلحتونه  د مصلت لغوي تعريف:

راځي په مانا د صال  سره چې ضد د فساد دی  همداراز منفعت ته هم 

                                                 
1
  مادة حکم  ۱۳۱۵  مادة حکم. او القاموس المحي   ۳/۳۱۳لعرب  وګوره! لسان ا  

   مادة حکم.۳۱/۵۱۳او تاج العروس  
2
وګوره! مقاصد الشريعة و أثرها في الجمع والترجيح بين النصوص  يمينة بو   

  .۲۳۳۳۱  ۱  رسالة ماجستير  دار ابن حز   ط۳۳ساعدي  
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ويل کېږي او په مجازي توګه هغه کړنو لپاره هم کارول کېږي چې په 

هغې سره منافع السته راځي.
1
 

د مصلحت اصطالحي تعريف: اما  غزالي رحمه هللا وايي: د شارع د 

 ساتنې ته مصحلت ويل کېږي.مقاصدو 

دکتور أحمد عليوي حسين الطائي بيا وايي: هغه منافع چې جلبول او يا هغه 

مفاسد چې لرې کول يې د احکامو د تشريع په وسيله د شارع مقصود وي  

که ن  يې په اړه راغلی وي او کنه عبارت له مصلحت څخه دي.
2
  

اصطالحي مانا  د مقصد او مصحلت ترمنځ اړيکه: مصلحت په أصولي

سره د مقاصدو سره الز  او ملزو  دی او يو له بله نه بېلېږي  په همدې 

بنسټ اما  غزالي رحمه هللا د دواړو کلماتو د ترادف په اړه وايي: زموږ 

هدف د مصلحت څخه د شارع د مقاصدو ساتنه ده  لکه څرنګه چې د 

هغه د بندګانو د شارع مقاصد   د کايناتو له پيداکولو څخه پنځه دي   چې 

دين  نفس  عقل  نسل  او مال ساتنه ده  نو هر هغه څه چې ددغې پنځه 

امورو ساتنه کوي عبارت له مصلحت څخه دي.
3
   

 څلور : مناسبت

د مناسبت لغوي مانا: مناسبت لغت کې ماليمت  نيږدېوالي او ورته والي 

ته ويل کېږي.
4
 

مصلحت د السته د مناسبت اصطالحي تعريف: هغه ظاهر وصف چې د 

راوړلو په موخه چې د يو حکم پلي کېدو سره اړيکه ولري مناسبت بلل 

کېږي.
5
 

                                                 
1
  مادة صلح  او ۲۲۱لقاموس المحي     مادة صلح. او ا۱/۳۹۴وګوره! لسان العرب    

   مادة صلح.۵۲۳المعجم الوسي   
2
الموازنة بين المصالح دراسة في السياسة الشرعية  د: أحمد عليوي  حسين الطائي    

  .۲۳۳۱  ۱  أطروحة دکتوراه  دار النفائس  ط۱۱
3
 .۴۱۱-۱/۴۱۶المستصفی    

4
  مادة نسب  ۱۳۱موس المحي     مادة نسب. او القا۱۴/۱۱۱وګوره! لسان العرب    

   مادة نسب.۴/۲۶۵او تاج العروس  
5
 .۳/۳۳۳وګوره! االحکا  في أصول األحکا   اآلمدي    
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اما  غزالي رحمه هللا بيا وايي: د حکم د مصلحت له وجهې د يوې مانا 

)وصف علت( غوښتلو ته مناسبت ويل کېږي.
1
 

په ټوله کې اما  غزالي رحمه هللا وايي: د مناسباتو ټول اقسا  او انواع چې 

په هره نامه يادېږي يوازې او يوازې د مقاصدو په رعايت کولو باندې 

راڅرخېږي  نو کو  شی چې د مقاصدو د رعايت خالف غوښتنه کوي 

هغه مناسبت ندی بلکې مخالفت دی.
2
 

 پنځم: معنی

علماء ځينې وختونه د مانا کلمه کاروي او هدف يې ترې هغه مصلحتونه 

شتمل دي  په ځانګړې توګه دغه او مقاصد وي چې شرعي احکا  پرې م

چاره ډېری فقهي علماء ترسره کوي لکه چې وايي: دا حکم له دغې مانا 

لپاره راغلی پدې مانا چې مقصد ددې حکم دغه دی  لکه څرنګه چې دوي 

دعلت کلمې لپاره هم کله ناکله د مانا کلمه کاروي.
3
 

 

                                                 
1
 .۱۴۶وګوره! شفاء الغليل    

2
 .۱۶۵-۱۵۱وګوره! شفاء الغليل    

3
 .۵۶وګوره! مقاصد الشريعة عند اما  ابن تيمية    
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 «تراهی»قضاوتمل سیف الرحمن 

 

  ی تجارتیی تجارتیبرخی قواعد قرار داد هابرخی قواعد قرار داد ها
 فصل سوم

 آثار قرارداد های تجارتی
قرارداد های تجارتی می تواند دارای حاالت صوحيح  قابول فسوخ ويوا باطول 

بحو  خوواهيم  بوه باشد کوه هور کودا  آن را بوا اثورات آن در مباحو  جداگانوه

 .گرفت

 مبحث اول

 آثار قرارداد صحیح نافذ

قوورارداد »سووتان مطووابق قووانون قوورارداد هووای تجووارتی وفووروش اموووال افغان

صحيح بين متعاقدين حيثيت قانون را داشته وطورفين مکلوف بوه رعايوت آن 

 می باشند.

قرارداديکووه اسووباب داللووت کننووده بوور فسووخ يووا ابطووال آن وجووود نداشووته باشوود 

 1«صحيح ومدار اعتبار پنداشته می شود.

دربرخی کتاب های حقوقی قرارداد صحيح ناف  چنين تعريف گرديده است: 

اد صحيح ناف  عقدی است که دارای وجود کامل وآثار حقوقی مربوط قرارد

  2به خود است.

از احکا  قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال و قوانين ديگور کشوور 

هوا کوه در کتوواب هوای مختلوف انعکوواس يافتوه اسوت بووه وضواحت معلوو  مووی 

گردد کوه در موضووعات تجوارتی حاکميوت اراده محتور  شومرده شوده اسوت 

بدين ملحوظ آثار يک قرارداد تجوارتی متعلوق بوه ماهيوت قورارداد اسوت کوه 

توس  طرفين قرارداد منعقود گرديوده باشود. هوم چنوين در اصوولنامه تجوارت 

 هم در مورد ثبوت قرارداد تجارتی چنين تصريح شده است:

                                                 
1
 ۲۵ال ماده قانون قرار داد های تجارتی و فروش امو- 

2
 مجمع علمی و فرهنګی مجد بيتا۴شهيدی مهدی . اصول قرار داد ها و تعهدات ص - 
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محکمووه بووه اسووناد ومقوواوالت تجووارتی بوور ثبوووت عقوود حکووم صووادر مووی » 

 1«نمايد.

هووای تجووارتی اراده طوورفين محتوور  شوومرده شووده و آثووار آن را درقوورار داد 

ه يک قرار داد حالت صحت بوه خوود مربوط به توافق طرفين ميداند. وقتيک

يرد خاصيت اجباری بودن را به خود اختصاص ميدهد به ايون معنوی کوه بگ

بعووداز انعقوواد قوورار داد صووحيح طوورفين قوورار داد مکلووف بووه اجوورای قوورارداد 

يک طورفين نميتوانود بودون موافقوه طورف ديگور از اجورای هستند و هيچ از

تعهد خود امتناع کند طرف مقابل ميتواند به مقامات صالحه شکايت کندواز 

 اينطريق حق خودرا استيفا کند 

ه لکواين موضوع نه تنها اينکه درقوانين کشور هوای مختلوف قبوول شوده ب   

چوون اگرکسوی بوه از نگاه مصلحت اجتماعی و اخالقی دارای اهميت است 

تعهد خود ملز  قرار داده نشود معامالت ماهيوت خووي  را از دسوت ميدهود 

 ده گی عادی مرد  ميگردد. نمی زــوباع  بی نظ

آنرا ميتووان اثرات قرار داد صحيح ناف  برخی تبعات را داراء ميباشد که    

اموووا  درک کووورد.ازجزئيوووات قووورار داد کوووه درآن اراده طووورفين ظاهرشوووده 

موارد درضمن عقد قرارداد ازبرخی جزئيات تو کربعمل نموی آيود  دربرخی

درآن صووورت دربيشووتر موووارد بووه عوورف رجوووع ميشووود ويووا هووم ازقواعوود 

تفسوويری درمووورد کووار گرفتووه ميشووود اگردريووک قوورارداد برخووی جزئيووات 

ذکرنشده باشد ولی عرف حاکم درآن وجودداشته باشدهمان عرف به منزلوه 

د به طور مثال اگرکسوی مووتر ميخورد برخوی صراحت درعقد شمرده ميشو

اشيا مثل جک تاير اضافی .بطری جعبه سکويو عرفا درآن شوامل ميگوردد 

موووترآنرا ازبووايع بخواهوود  یدرايوون صووورت مشووتری ميتوانوود دروقووت تسووليم

ی که درعرف بوه شوهرت رسويده باشود طورفين را از يچون اکثر اوقات اشيا

ارد عوورف مشووهوروجود نوودارد ذکوور آن مسووتغنی ميسووازد ولووی دربرخووی مووو

وياهم چند عرف درزمينه حاکم مياشد درآن صورت اوال بايد نظور طورفين 

را جستجو نمود اگر طرفين به توافق هم به تغيير قرار داد اظهارنظرنمايند 

بووه همووان توافووق احتوورا  کوورده تغييوور داده ميشووود . اگوور طوورفين بوواهم توافووق 

                                                 
1
 ۶۲۴اصول نامه تجارت افغانستان . ماده - 
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عووه کوورده اراده طوورفين بووه اسوواس آن نداشوته باشووند بووه قوووانين تفسوويری مراج

تفسيرميشووود ناگفتووه نبايوود گ اشووت کووه اثبووات قووراردادو تفسوويرقرار داد بوواهم 

تفوواوت دارد دربرخووی موووارد ايوون دو موضوووع بوواهم خلوو  ميشووود کووه آيووا 

موضوع منازعه اثبات قرار داد و تفسوير قورار داد بواهم تفواوت دارد بورای 

کووه اثبووات قوورار داد موورتب  بووه  روشوون شوودن ايوون موضوووع يوواد آور ميشووويم

وقوووع قوورار داد وشووراي  آن کووه جنبووه مووادی و خووارجی دارد ميشووود ولووی 

تفسير قرارداد جنبه داخلی دارد به اين مفهو  که قرار داد با شراي  آن بوين 

طووورفين ايجووواد گرديوووده صووورف مفهوووو  اراده طووورفين از مفهوووو  توافوووق کوووه 

 1.د جستجو ميشودناز آن يک تعبير دارهرطرف 

قانون قرار داد های افغانسوتان هوم در موورد هودف تفسوير صوراحت دارد    

وهووودف اساسوووی از تفسوووير قووورار داد ايووون اسوووت توووا بوووه آنچوووه کوووه طووورفين 

متقابالدرقرار داد به اجورای آن موافقوت کورده انود اعتبوار و ترتيوب اثورداده 

 2شود .

سلسووله بايوود يوواد آورشووويم کووه بوورای تفسووير قوورار داد هووا هرکشووور يووک    

اصولی را وضع کورده کوه بوه اسواس آن درحالوت اخوتالف طورفين قورارداد 

د کوووه قوووانون قووورار داد هوووای نووودرروشووونی هموووان اصوووول بوووه حووول آن بپرداز

افغانستان هم در مورد از يک سلسله اصول ياد آوری نموده که عبارت اند 

 :از 

ی هرگاه الفاظ و عبارات قرارداد صريح باشد ضرورتی به تفسوير بورا-۱»

 دريافت قصد طرفين درآن نمی باشد .

الفاظ معموال به معنی حقيقی آن تعبيرميگردد وتا زمانی که معنی حقيقی -۲

اينکه بيان صريح آن امکان پ ير باشد به معنی مجازی رجوع نميشود مگر 

 غيرممکن باشد.

 دربرابر الفاظ صريح به داللت الفاظ اعتبار داده نميشود .-۳

                                                 
1
اصول قرار داد ها و تعهدات ص ۱۶۱صفايی . قواعد عمومی قرار داد ها ص - 

۲۵۴ 
2
 ۴۴قانون قرارداد های تجارتی  وفروش اموال ماده - 
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  آنکوه ناديوده گرفتوه شوود بايود ترتيوب اثورداده نشوود . به الفاظ بوه عوو -۴

ولووی هرگوواه دادن ترتيووب اثوور بووه الفوواظ نوواممکن باشوود درآن صووورت ناديووده 

 گرفته شود .

اشاره به يک ماده يا فقره غير قابل تفکيک بوه حيو  اشواره بوه کول مواده  -۵

 يا فقره پنداشته ميشود .

ميگردد مگور اينکوه مودارک ماده بدون قيد بصورت بالقيد وشرط تفسير -۶

 تحت لفظی يابر مبنی قرائن وجود داشته باشدکه آنرا محدود سازد .

شر  وبيان آنچه که وجود دارد زايود اسوت ولوی شور  چيوزی کوه وجوود -۱

درحالت عد  موجوديت بيان مخالف درقرارداد عور -۹ندارد الزمی ميباشد 

 1راء ميباشد .ف معمول بين تجار حيثيت شراي  صريح را بين آنها دا

درمورد تفسير قورار داد هوای تجوارتی قوانون افغانسوتان بوه تفسوير الفواظ بوه 

لحاظ معنی حقيقی آن تاکيد دارد تا وقتی که معنی حقيقی الفاظ مندرج قورار 

داد طووورفين ممکووون باشووود بوووه معنوووی مجوووازی آن تعبيووور نميگوووردد همچنوووان 

اعتبووار داده درصووورتيکه الفوواظ قوورار داد صووريح باشوود بووه صووراحت لفووظ 

ميشود به داللت لفظ يا اشاره لفظ عمل نميشود ولی برخی کشورها درچنين 

موارد به معنی عرفوی الفواظ عمول ميکننود کوه درآن صوورت ميتووان معنوی 

عرفی الفاظ درجای حقيقت به معنی مجازی قصود شوود از آن جملوه قووانين 

راحت دارد ( قانون مدنی ايران درمورد چنين ص114ايران است که ماده )

با آنهم اگر بيشتر دقت کنيم اين « الفاظ عقود محول است به معنای عرفيه »

اختالف يک اختالف لفظی است چون مطابق قوانينی است که معنی عرفی 

واين درصورتی است که معنی حقيقی درآن مورد  2الفاظ را قبول ميکنند. 

هووم قبووول کوورده قابوول کووار بوورد نباشوودکه ايوون موضوووع را قوووانين افغانسووتان 

 است. 

نوه خود قورار داد  ابها بود که در یبح  مت کره درمورد تفسير قرار دادهاي

درالفاظ قورار داد بوود اموا اگور قورار داد موبهم باشود در موورد چوه بايود  بلکه

                                                 
1
 ۵۱ارداد های تجارتی و فروش اموال ماده قانون قر- 

2
 ۱۱۴صفايی قواعد عمومی قرارداد ها ص - 



 قضاء برخی از قواعد قرار داد های تجارتی

 

 46  

 

کووردآ درقووانون قوورار داد هووای تجووارتی بووه ايوون موضوووع نيووز پرداختووه شووده 

 چنين صراحت دارد :

م و حدودی برای تفسير آن وجوود داشوته باشود نيوات هرگاه قرار داد مه-۱»

متقابل طرفين فراترازمعنای تحت اللفظی الفاظ مورد رسيدگی قرار گرفتوه 

وبرای اجرای اين امر به ماهيوت معاملوه واعتمواد و اطمينوان کوه بايود طبوق 

عوورف موجووود درچنووين معووامالت بووين طوورفين وجووود داشووته باشوود اتکوواء 

 ميگردد . 

د کتبووی درمووورد هرنوووع ابهووا  برعليووه شووخ  کووه مووتن آنوورا درقوورار دا -۲

( 1آماده ساخته است فيصله صورت ميگيرد بوه اسوتثنای آنچوه کوه درفقوره )

اين ماده پي  بينی گرديده است هرنوع شوک و ابهوا  بوه نفوع متعهود فيصوله 

 ميگردد .

رديده است هرنوع شک و گاين ماده پي  بينی ۲به استثنای آنچه درفقره -۳

 ا  به نفع متعهد فيصله می گردد.ابه

الفاظ مهم در قرار داد تصويبی به نحوو تفسوير شوده نموی توانود کوه منوافع -۴

درمووورد ابهووا  در قوورار داد  .(۵طوورف موافووق از آن متضوورر گووردد موواده )

روحيووه قووانون افغانسووتان ايوون اسووت کووه اوال مطووابق اراده حقيقووی طوورفين 

ضواوت قورار ميگيورد کوه جهوت تفسيرو سود ونيات اصولی طورفين موالک ق

 1تحقق اين امر به دو نقطه مهم اشاره بايد کرد .

 رجوع به ماهيت معامله .-۱

 رجوع به عرف موجود بين طرفين قرارداد.-۲

امووا درصووورتيکه موضوووع ازطريووق ماهيووت معاملووه وعوورف طوورفين حوول 

نگردد به اين معنی که ماهيت معامله به شکل واضح روشن نباشود وعورف 

به نفوع متعهود ميگوردد وهويچ هوم آشوکار نباشود درآن صوورت تفسوير طرفين

 .الفاظ مهم به ضرر تفسير نمی گرددوقت 

 مبحث دوم

 آثارقرار داد قابل فسخ 

                                                 
1
 ۵۹قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال . ماده - 
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قورار داد قابول فسوخ عبوارت از قورار دادی اسوت کوه اصوال قورارداد درسوت 

 1فسخ آن قرار داد منحل ميگردد .باودارای اثربوده ولی 

داد اين است که هرقراردادبايود نافو  و اثورات آن  اصل درخواص يک قرار

الزامی باشدولی در برخی موارد ميتواند يک قرارداد فسوخ گوردد کوه علوت 

های فسخ قرارداد ميتواند متعدد باشد . قوانون قورارداد هوای  تجوارتی آن را 

 قرارداد درحاالت ذيل فسخ شده ميتواند :.»چنين بيان نموده است 

 ن مشروط براينکه ازجانب طرفين تجديد نگردد .با انقضای مدت آ-۱

 هرزمان با توافق متقابل طرفين .-۲

 انجا  تعهدات مطابق مندرجات قرارداد.-۳

 توافق طرفين از اجرای تعهدات باقی مانده .-۴

 تعليق گرفتن حقو  متعهد له و تعهدات متعهد به يکی از طرفين .-۵

ندرج قورارداد توسو  يکوی از به اساس شراي  و حاالت پي  بينی شده م-۶

 طرفين .

 به اساس حکم محکمه يا قرار حکميت تجارتی .-۱

 ساير حاالت به توافق طرفين يا طبق احکا  قانون .-۹

 غبن فاح  به اراده طرف متضرر.-۱

 اجبار.-۱۳

 فريب .-۱۱

اگربووه احکووا  قووانون  قراردادهووای تجووارتی افغانسووتان نظرانوودازی کنوويم مووی 

 د های قابل فسخ را دردو کته گوری تقسيم نموده است :بينيم که قراردا

که درمرحله اول به اساس برخی علت ها کوه بوه اراده يکوی يقرار دادهاي-۱

از طرف ها خلل وارد ميکند مثل اجبار يوا اکوراه .فريوب و غوبن فواح  کوه 

درهرسوه مووورد اراده را معيوووب ميکنود چووون اگوور اگور شووخ  درصووورت 

شووت يووا هووم اگوور شووخ  از حقيقووت نوورخ بووازار ويووا از اجبووار اراده آزاد ميدا

عيوب قرار داد باخبر می بود شايد به انعقواد قورارداد مبوادرت نموی ورزيود 

                                                 
1
مجمع  ۲۳۲شهيدی مهدی سقوط تعهدات ص  ۲۲اصول قرار دادها و تعهدات ص - 

 علمی وفرهنګی محد بيتا
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به همين سبب است که برای طرف متضرر حق قبوول يوا فسوخ قورار داد را 

 داده است .

ردد وقرار گقرار داد های که دروقت انعقاد اراده طرفين خلل وارد نمی -۲

تما  شروط منعقد ميشود ولی بعداز انعقاد قرار داد يا طرفين به فسوخ داد با 

آن توافووق ميکننوود ويووا هووم بووا انقضووای ميعوواد قراردادخاتمووه مووی يابوود وهووم 

رديده از طرف يکی از متعاقدين گشروطی که برای اجرای قرارداد وضع 

پوره نمی شود دراينصورت هم به اساس احتورا  حقوو  طورفين ايون قاعوده 

گرديووده تووا طوورفين بتواننوود قوورار دادرا منحوول کننوود . ازاينکووه فسووخ وضووع 

قورارداد توسو  يکووی ازطورفين صوورت ميگيوورد ماننود عقود قووراد داد دارای 

يک سلسله ارکان وشوروط ميباشود از هموين لحواظ کسويکه قورار داد رافسوخ 

ميکند بايود اوال قصود انشواء فسوخ را داشوته باشود چوون فسوخ قورار داد ماننود 

صووود قآن يوووک عمووول حقووووقی اسوووت ودر هووور عمووول حقووووقی وجوووود  انعقووواد

ضروری ميباشد . درپهلووی قصود طورف فسوخ کننوده قورار داد رضوايت آن 

هم ضروراست به اين وسيله اگر فسوخ قورارداد بوه اثور اکوراه بوه وجوود آيود 

اعتبارنخواهوود داشووت . از اينکووه قصدورضووا بووه اراده تعبيوور ميگووردد جهووت 

الز  است پس اهليت فسخ کننوده هوم ازجملوه ارکوان  ابراز اراده سالم اهليت

فسخ به شمارميرود وقتيکه شخ  فسوخ کننوده عمول حقووقی فسوخ را انجوا  

ميدهد ضروری است که محل فسخ موجود باشود بوه ايون اسواس بورای فسوخ 

بايد قرار داد موجود باشـوـد کوه وجوود قورارداد نيوز ازجملوه ارکوان قورارداد 

 1محسوب ميگردد .

ن ايران هم که برگرفته ازحقو  فرانسه است بور عوالوه فسوخ قورار درقواني

پووي  بينووی نموووده کووه داد بووه رضووايت طوورفين برخووی موووارد ديگوور را هووم 

هم نميتواند قابل فسخ باشد که علت اين نوع فسوخ را  قرارداد از يک طرف

خيووار توودليس و خيووار عيووب دانسووته اسووت ايوون موووارد درمووواد   خيووار غووبن 

( قانون مدنی ايوران گنجانيوده شوده اسوت . همچنوان فسوخ 407و 423-411)

لوه کننوده بوه حکوم قوانون قرارداد را ميتوان به اساس قانون بودون اراده معام

                                                 
1
کتاب خانه ۱۱-۱داد درحقو  ايران ص  نهرنی فريدون . ماهيت وآثا ر فسخ قرار- 

 ۱۳۱۶ګنو دان  
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قبل از تحويل به مشتری تلف گردد کوه ايون حکوم که مثل مبيعه  منفسخ کرد

 1( قانون مدنی ايران گنجانيده شده است . 089درماده ) 

حمايت ازحقو  افراد درصورتيکه يکی از طرفين خالصه اينکه به خاطر 

قرار داد بی موجب متضرر نشود قوانون گو ارحاالتی راپيشوبينی نمووده کوه 

 قرار داد با آنکه بايدالزا  آور باشد فسخ آن نيز ممکن باشد . 

 مبحث سوم

 اثر قرارداد های باطل

سوی قرار داد باطل عبارت از قرار دادی اسوت کوه فاقود يکوی از شوروط اسا

 2)رکن( اساسی قرار داد باشد . 

به اساس حکوم قوانون قورارداد هوای تجوارتی افغانسوتان قورارداد باطول قابول 

تطبيق نبوده و قابليت اصال  را به وسيله رضاء طرفين داراء نمی باشد به 

 اساس قانون م کور قرار داد های باطل عبارت اند از :

يا موواد مخودر وقاچوا  اسولحه قرار داد مربوط به بردگی و قاچا  انسان -2

 گر  وآثار باستانی. 

 قرار داد قمار بازی و يا قرار دادهای پرداخت قرو  قمار . -1

 قرار داديکه موضوعات اسناد تقنينی ناف  ه کشور باشد .-0

( سوال بووده يوا 28قراردادی که يکوی از طورفين آن دارای سون کمتوراز )-4

وصی يا سرپرسوت قوانونی وی ولی معتوه ويا سفيه بوده و توس   مجنون .

نمايندگی نشده باشد . صغير مميز وحاالت آن از صدورحکم حجر درحدود 

 احکا  اين قانون از اين حکم مستثنی است .

 قرار داديکه موضوع آنها درهنگا  عقد اصال ناممکن باشد . -3

 قرار داديکه متضمن انتفاع قانونی طرفين معامله نباشد . -9

دادهووای تجووارتی افغانسووتان قوورار داد هووای باطوول را بووه چنوود  درقووانون قوورار

 کتگوری تقسيم نموده اند :

                                                 
1
 ۱۱۱و ۱۱۳صفايی قواعد عمومی قرار دادها ص - 

2
 ۳اصول قرار دادها و تعهدات ص - 
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کووه موضوووع آن ازنگوواه شوورعی حوورا  باشوود خووواه اينکووه يقوورار داد هاي-2

موضوع آن ماليت نداشته باشد مانند فروش شوراب ويوا هوم کسوب آن حورا  

 باشد مثل قماربازی . 

 مه باشد . قرار داد هايکه مخالف نظم وآداب عا-1

نظم عمومی ساحات مختلف دارد که درآن سياست دولت  اقتصاد   حمايت 

از فورد و جامعووه درکوول شووامل ميشووود واکثوور ا توسوو  قووانون تنظوويم ميگووردد 

ولی آداب عامه تعلق ميگيرد به همان نگورش مورد  کوه هور معاملوه مطوابق 

ريشووه  رسووم پسوونديده اجتموواع باشوود درافغانسووتان آداب عامووه بووه طووور مطلووق

دينی دارد به همين سوبب هرچيوزی کوه بوا ديون مقودس اسوال  درتضواد واقوع 

 گردد ميتوان آن را به اساس قاعده خالف آداب عامه رد کرد. 

ی که طرفين معامله يا يکی از آن از اهليوت قوانونی برخوورد يقرار دادها-0

د مثول معاملوه صوغير مجنون يوامعتوه کوه معاملوه مجنوون وصوغير ندار نباش

ر مميوز مطلقوا باطول اسوت ولوی معاملوه صوغيرمميز و سوفيه درصووورتی غيو

باطل است که معامله به ضورر آن انجوا  شوده باشود ويوا هوم معاملوه ازجملوه 

معامالت محتمل نفع و ضرر باشد وولی يا قويم اجوازه آنورا نوداده باشود ولوی 

 اگرمعامله کامال به نفع صغير مميز يا سفيه باشد آنها صحيح تلقی ميشود 

قرارداد های که زنده گی شخ  راتهديد ميکند ياباع  رعب و وحشوت -4

درجامعوووه ميشوووود ويووواهم آزادی انسوووان را ميگيووورد مثووول معوووامالت خريووودو 

فروش اسلحه  قاچا  انسان و مواد مخدر بردگی و غيره که مثال های مهم 

 برای نظم عمومی تلقی ميگردد . 

ر دادهای محا ل آثار مقيده بنا قرار داد های محال و ناممکن چون به قرا-4

ء نميشود و يک قرار داد يکوه اجورای آن محوال و نواممکن باشود يوک قورار 

د عاقول هويچ وقوت داد تخيلی محسوب ويک امربيهوده بشمار ميورود و افورا

چنوين قورار داد آن ه مبادرت نمی نمی ورزنود ودرپهلووی به کار های بيهود

 د . ناد های تخيلی باطل شمرده ميشود . ل ا قرار دنها مفضی به نزاع ميشو

يکوووه درآن نفوووع وجوووود نداشوووته باشوووداز اينکوووه هووور قووورار داد يقووورارداد ها-3

بالخصوص قرار داد های تجوارتی بورای نفوع بوردن منعقود ميگوردد کوه نفوع 
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هدف اصلی قرار داد ها ميباشد وقتيکه دريک قرارداد هدف برآورده نشود 

 1اطل شمرد.ميتوان آنرا ازجمله قرار دادهای ب

 نتیجه گیری

از بح  عنوان برخی  قواعد قورارداد هوای تجوارتی کوه درايون اثور ازآن    

 بح  نموده ا  نسبت به اهميت وجايگاه آن چنين نتيجه ميگير  که : 

بخ  حقو  تجارت که از جمله مهمتورين بخو  هوای حقوو  خصوصوی -2

درخوود بحو   بشمار ميرود وزندگی روز مره تما  مرد  به آن استواراست

های فراوان دارد که مهمترين آن بخ  انعقواد معوامالت تجوارتی اسوت اگور 

دريک معامله تجارتی اوال درقالب قرار داد . به شوکل درسوت منعقود گوردد 

درآينده هوم ثمور بخو  خواهود بوود وهوم ازمنازعوات بوين طورفين جلووگيری 

داد تجووارتی بووه ترتيووب قوورار  خواهوود شوود لهوو ا بوورای نيوول بووه ايوون آرزو اوالا 

بسيار ضرورت است که منجر به عادی بودن رواب  بين طرفين معوامالت 

تجارتی ميگردد از اين رو درفصل اول موضوعات مورتب  را تحوت بحو  

قرار داد  تا توانسته باشم حد اقل ممکن انگيزه مهم موضوع را به خواننوده 

بووه  کووه درايوون بخوو  ضوورورت دارد داده باشووم تادرزمينووه مطالعووه نموووده

 معلومات خوي  بيافزايد .

درتما  کارکرد های هرانسان بالخصووص درعرصوه حقوو  خصوصوی -1

حاکميت اراده يک عنصور مهوم درمعوامالت وتصورفات اشوخاص بوه شومار 

ميرود که درتما  قوانين جهان   به الفاظ مختلف از آن حمايوت شوده اسوت . 

کوووه تموووا   برجسوووته اسوووتای ودرحقوووو  تجوووارت حاکميوووت اراده بوووه انووودازه 

انجووا  ميشووود   معووامالت اوال توسوو  مقاولووه کووه نتيجووه اراده طوورفين اسووت

درمرحلوووه موووالک معوووامالت تجوووارتی عووورف و دررديوووف سوووو  بوووه قوووانون 

موضوعه مراجعه ميشود ولی حاکميت اراده به آن اندازه هم قبول نشده کوه 

هووويچ مووورزی نداشوووته باشووود بلکوووه حاکميوووت اراده اکثووورا درحقوووو  تجوووارت 

که موجب ضرر آشکارا برای ديگوران نگوردد ازايون   ی آزاد استتاسرحد

سبب است که درقوانين کشور هوا بورای حاکميوت اراده حودودی وضوع شوده 

تحت نا  های نظوم عموومی وآداب عاموه کوه تعبيور از اصوطالحات متو کره 

                                                 
1
 ۲۱قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال ماده - 
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درقوانين هرکشور نسبت به عرف مروج آن کشور بيان گرديده است وايون 

اد های تجوارتی بورای طورفين بسويارمهم ميشوود از موضوع دروقت قرار د

ايوون رو درفصوول دو  تحووت نقوو  حاکميووت اراده درقوورار داد هووای تجووارتی 

بحوو  نمووود  تووا اگوور خواننووده درموضوووع بووه موووارد ضوورورت داشووته باشوود 

انگيووزه مطالعووه درايوون بخوو  راپيوودا کوورده بووه مطالعووه پرداختووه معلومووات 

 خوي   بيافزايد.

حتمووی اسووت کووه درآن تمووا   ر داد تجووارتی منعقوود گرددقوورا وقتووی بووه يووک-0

شروط يک قرار داد مطابق قانون رعايت شده ويا هوم برخوی شوروط قورار 

داد درآن رعايت نمی شود که هرکدا  آن تبعا دارای اثراتوی ميباشود بوه ايون 

ترتيب نسبت به اينکه اگريک قرار داد فاقد رکن يا شراي  اساسی قرار داد 

داد هووای باطوول بشوومار ميوورود طووابق قووانون از جملووه قووراری باشوود متجووارت

واگربرخی شراي  قورار داد کوه از جملوه شوراي  اساسوی بشومار نموی رونود 

درقرار داد تجارتی رعايت نشود تبعا قورار داد غيرنافو  تلقوی ميشوود واگور 

تما  شراي  قانونی درقرارداد رعايت شود معلو  است که قرار داد صوحيح 

نابه ايون تفکيوک کوه هريوک از قورارداده هوای متو کره دارای وناف  ميباشد ب

ويوا هوم قورار داد  د اينکوه بوه يوک قورار داد صوحيح ونافو ناثر حقوقی ميباشو

د آنوورا درفصوول سووو  ايوون اثوور بحوو  نحقوووقی مرتووب ميشووو اتچووه اثوور باطوول

   . ه نمود

البته قابل ياد آوری است که در اکثرکشور ها قوانين و قواعود تحوت عنووان 

واعوود قوورار داد هووای تجووارتی بووه شووکل موودون وجووود نوودارد بلکووه درسوواحه ق

تجارت هم از قواعد قرار داد ها درشکل عمومی تنظيم شده استفاده ميکننود 

به همين سبب است که درساحه حقو  تجارت کتاب مدون تحوت نوا  قواعود 

قرار داد های تجارتی کم ديده ميشود وموضوعات قرار داد هايادرکتوب بوه 

قواعد عمومی قرار داد ها يوا هوم تحوت عنواوين تنظويم تعهودات و سوقوط  نا 

تعهدات وغيره بح  شده ويا هم درعرصه خاص حقو  تجارت مانند اسناد 

تجارتی ......بح  گرديده ولی خووش بختانوه کشوورعزيز افغانسوتان نسوبت 

اهميت موضوع قانون تحت عنوان قانون قورار داد هوای تجوارتی و فوروش 

ف  گرديده که درآن قواعد مربوط قورار داد هوای تجوارتی بيوان شوده اموال نا

 است . 
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 منابع و مآخ 

سووازمان مطالعووه و  ۱۱۴الووی ۱۱۳اسووکنی ربيعووا . حقووو  تجووارت . ص  

تدوين کتب علو  انسوانی .دانشوگاه هوا .)سومت مرکزتحقيوق و توسوعه علوو  

 ۱۳۱۵انسانی تهران :سال 

مکتبووه ۱۶( ص ۵ب االربعووه جلود )جزيوری عبوودالرحمن . الففوه علووی المو اه

 الکترونيکی شامله 

( مطبعووووه ۴۳۳( ص )۴زحيلووووی وهبووووه . الفهووووه االسووووالمی و ادلتووووه جلوووود )

 الکترونيکی شامله .

مجمع علمی و فرهنګی ۴شهيدی مهدی . اصول قرار داد ها و تعهدات ص 

 مجد بيتا

 مجمع علمی وفرهنگی محد بيتا ۲۳۲شهيدی مهدی سقوط تعهدات ص 

( بنيوواد ۹۴-۹۳يد حسووين . قواعوود عمووومی قوورار داد هووای . ص )صووفايی سوو

 . ۱۳۱۵پاييز سال  ۲۴حقوقی ميزان . چاپ 

 قانون قرارداد های تجارتی و فروش اموال .

( شورکت ۱۶۳( ص )۲کاتوزيان ناصر . قواعد عمومی قورار داد هوا جلود )

 ۱۳۹۳سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهار  

-۱اهيوووت وآثوووا ر فسوووخ قووورار داد درحقوووو  ايوووران ص نهرنوووی فريووودون . م

 ۱۳۱۶کتاب خانه ګنو دان  ۱۱

( ۹۱وزارت عدليه . اصولنامه تجارت افغانستان . منتشوره جريوده رسومی )

 کابل مطبعه دولتی ۱۳۳۶ماده جدی سال 

وزارت عدليووه . قووانون قوورار داد هووای تجووارتی و فووروش اموووال . منتشووره 

 . کابل مطبعه دولتی ۲۹/۱/۱۳۱۳( ۱۱۵۳جريده رسمی . شماره )

موووووورخ ۱۶۶وزارت عدليوووووه . قوووووانون کوووووار .منتشوووووره جريوووووده  رسووووومی 

۱۶/۱/۱۳۹۱ 

وزارت عدليه . قوانون مبوارزه عليوه مسوکرات و موواد مخودر و کنتورول آن 

 کابل مطبعهه دولتی۲۴/۳/۱۳۹۱( ۱۳۲۵منتشره جريده رسمی شماره )

ريووده رسوومی . شووماره وزارت عدليووه . قووانون موودنی افغانسووتان . منتشووره ج

 کابل مطبعه دولتی ۱۵/۱۳/۱۳۵۵( ۳۵۳)
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موورخ ۱۳۳وزارت عدليه .قانون اساسی افغانستان منتشره جريده رسومی . 

۱۶/۱۱/۱۳۹۲ 
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وش است و از حضانت حضانت: در لغت: بر گرفته از حضن به معنای آغ

به در آغوش گرفتن و به آغوش و چسپاندن  در کنار گرفتن  پروردن 

 کودک  بچه را پروردن  تعبير کرده اند. 

در فقه: به پرورش و تربيت کودکان از سوی کسانی که چنين حق و 

صالحيتی را دارند حضانت گويند.
1
 

وگند وقسم مصدر به معنی عهد ميثا  پيمان  س حلف: در لغت: در لغت

 است. 

حواله: عقدی که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مديون به ذمه شخ  

 ثالثی منتقل ميگردد.

حيازت: نگهداشتن  تصرف و يا فراهم ساختن وسايل تصرف و استيال بر 

چيزی است.
2
 

حيض: خونی که از رحم زن بال  در حال تندرستی ودر غير زمان زايمان 

ا گياه رنگ وبد بو بوده و از درجه حرارت خارج می شود. اين خون غالب

باالی برخوردار است و معموال خروج آن با درد همراه است  حيض را 

عادت ماهيانه هم ميگويند چون هرماه يک با تکرار می شود. حد اقل مدت 

حيض يک شبانه روز و حد اکثر پانزده شبانه روز است.
3
 

کسی بوسيله ای که ِخطبه: به معنی خواستگاری و طلب ازدواج از 

متعارف بين مرد  است و از مقدمات ازدواج می باشد. 
4
 

خلع: در لغت: به ضم خاء به معنای نزع  کندن  از جای کندن  از بين 

 بردن  برداشتن زايل کردن وازاله است. 

در فقه: به طال  به عو  را خلع گويند.
5
 

نه مرد و نه ماده (–به معنای )نر « خن »خنثی: به ضم خا و از ريشه 

زن  کسی که مرد ويا زن بودن او مشخ  نيست. زيرا هم آلت تناسلی 

                                                 

 .818همان اثر ص 

 .223نصر هللا ستانکزی و ديگران  همان اثر ص 

 .244ص جالل جاللی زاده  همان اثر  .2

  محموود ابراهيموی  چواپ دو  تهووران فقوه السوونههوـ ش (   2083سويد سوابق  ) .1

 . 404  ص 1مرد  ساالری  ج

 . 709مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر   .0
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مرد را دارد و هم زن را و بر دو قسم است خنثی کاذب و خنثی مشکل 

)حقيقی(.
1
 

به معنای « دعو» و از ريشه « ادعأ»دعوی: در لغت: اسم از مصدر 

آن خواهانی  خواسته شده  طر  دعوا  خواستار شدن و طلب وجمع 

 دعاوی است. 

برای « حاکم » در فقه و حقو : به طر  خواسته قاضی شرعی و قانونی 

اثبات حقی بر شخصی ديگری دعوی گويند. همچنين از منازعه دو کس 

بر يک چيز نيز به دعوی تعبير کرده اند که دعوی به اين معنا بيشتر 

کاربرد عاميانه دارد.
2
 

ه معنای نسل و دور مان و زاد و ذريه: در لغت: به ضم ذال و کسر راء ب

 جمع آن ذريات است.

درفقه: به نسل انسان اعم از دختر يا پسر ذريه گويند.
3
 

ذوواالرحا : به خويشاوندانی که از ذو الفرو  و عصبات نيستند و 

سهميه معينی نيز از ترکه برای آنان تعين نشده است ذوو االرحا  گفته می 

شود.
4
 

ی که برای او حصه و سهميه معينی در شريعت ذوو الفرو : به هر وارث

)کتاب هللا يا سنت رسول هللا يا اجماع امت( معين شده است ذوی الفرو  

می گويند.
5
 

رجعت: در لغت: اسم مصدر از رجعه به معنای عورت  بازگشت  

بازگشت بسوی دنيا بازگشت مرد طال  دهنده بسوی زن مطلقه خود.
6
 

لق به مطلقه در طال  رجعی برای در فقه: عبارت از بازگشت مط

استمرار دوباره رابطه زناشويی بدون عقد مجرد است.
7
 

                                                 

 .212نصرهللا ستانکزی و ديگران  همان اثر  ص  .4

 .740مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر  ص .4

 .777همان اثر  ص .2

 .93اصردامنی  همان اثر ص عبدالن .1

 .90همان اثر  ص  .0

 .370حسن عميد  همان اثر ص  .4

 .2024مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر  ص  .4
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 رد: در لغت: به معنای رجوع و باز گشت است.

در فقه: ازعول است و در اصطال  عبارت است از برگرداندن با قيمانده 

ترکه بعد از پرداخت سها  ذوو الفرو  به افراد صاحب سهم بجز زوجين 

ها  شخ  آنان  در صورتی که هيچ عصبه يی در مسأله به نسبت س

موجود نباشد.
1
 

رحم: در لغت: به فتح راء و کسره حاء به معنای خانه ای است که شخ  

در آن پرورش می يابد و نيز به معنای شکم مادر است که هر انسانی 

 دوران جنينی اش در آنجا می گ راند.

آن والدت باشد )ذواالرحا  و  در فقه: عبارت از خويشاوندی است که سبب

ارحا (.
2
 

رضاع: در لغت: به معنای مکيدن شير از پستان مادر  شير خوردن  شير 

مکيدن بچه  شيرخوارگی و به کسر رأ به معنای مراضعه و بچه را به 

 دايه دادن است. 

در فقه: عبارت از رابطه است که به دنبال شير دادن زن بچه ای ميان آن 

دهنده و خويشاوندان  پديد می آيد. بچه با زن شير
3
 

زنا: در لغت: جماع نامشروع که با آگاهی و اختيار صورت گيرد. جماع 

غير منکوحه بر دو قسم است محصنه وغير محصنه.
4
 

زواج: در لغت: واژه عربی به کسر زا و از ريشه زوج به معنای نکا  و 

 ازدواج و زنا شويی است. 

زن و شوهر برای زنده گی مشترک و  در فقه: به پيوند شرعی ميان

 گويند. « زواج »تشکيل خانواده و رابطه زنا شويی 

زوج: در لغت: اين واژه در زبان عربی به معنای جوره است يعنی هم بر 

زن و نيز بر شوهر اطال  می شود و مون  ندارد اما اديبان معتقد اند که 

اث بيرون از بالغت به کار بردن زوجه برای زن تنها در فرايض علم مير

                                                 

 .199عبد الناصر  دامنی  همان اثر ص  .3

 .2027مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر  ص .2

 .2019مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر    ص  .1

 .207اللی زاده  همان اثر ص جالل ج .0
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نيست معنای ديگر زوج عبارت از جفت )م کر و مون ( بعل  شوهر و 

 همسر است. 

در فقه و حقو : به شوهر قانونی و شرعی يک زن که با اوخويشاوندی به 

سبب زنا شويی دارد زوج گويند. 
1
 

سّب: توهين و اهانت و دشنا   سب پيامبران کفر است اما سب صحابه 

مردگان مکروه است.فسق است  سب 
2
 

 سدس: در لغت: به معنای يک ششم است.

در فقه: به فر  يک ششم مقرر داد شريعت اسال  برای ميراث به برخی 

 از وارثان سدس گويند. 

به معنای کم خرد  ناق  « سفه»سفيه: در لغت: صفت مشبه از ريشه 

ه العقل و مست عقلی بر او عار  شده باشد که شخ  گاه با اين وصف ب

سفاهت می رسد گاهی پس از بلوغ بر او عار  می شود. 
3
 

شاهد: در لغت:اسم فاعل از ريشه شهد به معنای گواه دهنده خبر  حاضر 

 است. 

در فقه: شاهد کسی است که به لفظ اشهد در حضور قاضی در مجلس قضا 

برای اثبات حقی گواهی بدهد.
4
 

ر آن به شرطی شغار: در جاهليت عبارت از ازدواجی بود که شخ  د

دخترش را به شخ  ديگر ميداد که وی دخترش را به عقد در می آورد  

بی آنکه برای هيچ کدا  از آنها مهر مقرر بدارند.
5
يعنی هر يکی به مهر  

 ديگری می رفت.

شهادت: در لغت: مصدر از ريشه شهد واز شهود به معنای حضور و 

د: شهد المجلس شهادت به معنی خبر قاطع است.چنانچه عرب می گوي

يعنی آنکه در مجلس حضور يافت.
6
 

                                                 

 .2032مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر  ص 

 .232جالل جاللی زاده  و محمد علی طاهری  همان اثر  ص

.2099و 2094مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر  ص 
3
  

.2287همان اثر ص 
4
  

.238جالل جاللی زاده  همان اثر ص 
5
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صبی: در لغت: به فتح و تشديد يا کودکی از شير باز نشده باشد و مرد 

مک چشم و استخوان پايين نرمه گوش و تيزی شمشير وسردار قو .
1
 

 صدا : در لغت: به فتح و کسر صاد به معنای مهر و کابين است.

برای زن معين و مقرر « ازدواج»ا  در فقه به مالی گويند که در عقد نک

می شود.
2
 

صريح: بروزن فعيل از ريشه صر  به معنای آشکار  معلو   هويدا  

صاف و خال  است. و در اصول به لفظی که مراد از آن آشکار باشد و 

يا به عبارت ديگر مکشوف المعنی باشد صريح گويند چنانکه در معامله 

 اين عبارات مشخ  است.  بگويند فروختم و خريد  که مراد از

ِصغر: در لغت:به کسر صاد و فتح غين به معنای کوچکی  خردی و کم 

 سن و سال بودن است. 

در فقه و حقو : به حالت فرد و شخ  از زمان زاده شدن تا هنگا  بلوغ 

 صغر و به شخ  که چنين وضعی رادارد صغير گويند. 

سن بلوغ نرسيده اما صغير مميز: به کودکی گفته می شود که هنوز به 

 ميان سود و زيان وضرر ومنافع تفاوت ميگ ارد.

صغير غير مميز: به کودکی گفته می شود که به سن بلوغ نرسيده اما ميان 

سود و زيان تفاوت نمی گ ارد.
3
 

صلح: عقدی که نزاع را با رضايت بر طرف می کند  عقدی که برای رفع 

 منازعه و دعوا منعقد ميگردد.

ع صافيه امالک و زمين هايی که مالکان شان مرده ووارثی صوافی: جم

نداشته باشند و حکومت آن را به خود اختصاص دهد.
4
 

به معنای ساختار و شکل  ريخت و « صوغ»صيغه: در لغت: از ريشه

 صورت است. 

در فقه و حقو : به لفظ اعالن اراده برای انتقاد عمل حقوقی اعم از عقد و 

ود به عبارت ديگر صيغه عبارت از ترتيب کال  به ايقاع صيغه گفته می ش
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نحوی معين است که سزاوار ترتيب آثار مقصود از آن در تصرفات 

حقوقی می شود.
1
 

صيغه عقد: الفاظ و عباراتی که عقد از آنها ترکيب می شود و بر توافق و 

تراضی طرفين برای انشای عقد داللت می کند که ايجاب و قبول ناميده 

 می شود. 

صيغه طال : هر لفظه که داللت بر جدايی چه صريح و يا کنايی مانند 

 طال   فرا   صرا  و مشتقات آنها....

صيغه و کالت: عبارت است از تلفظ ايجاب از سوی موکل که بر رضايت 

او در تصرف وکيل در موکل فيه داللت می کند. تورا در فالن امر وکيل 

کردن.
2
 

به معنای کفيل  پ يرنده  و « ضمن»شه ضامن: در لغت:اسم فاعل از ري

 متعهد شونده است. 

در فقه و حقو : عبارت از کسی است که در تئوری نقل ذمه می پ يرد  

دين در ذمه ديگری به ذمه او منتقل شود.
3
 

ضرر: وارد شدن نقصانی که در اثر فعل شخ  و يا غير بر حقو  اموال 

 و يا دارايی وی عايد گردد.

 که نق  وزيان آن به عامه مرد  متوجه باشد.ضرر عا : ضرری 

 ضرر فاح : ضرری که در تحقق آن منافع اصلی شی از بين رفته باشد. 

ضرر فعلی: ضرری موجود حين اقامه دعوی  که به نحوی از انحأ از بين 

نرفته باشد.
4
 

به معنای کفيل شدن  در « ضمن»از ريشه« ضأ»ضمان: در لغت:به فتح 

گرفتن ضامنی ضمانت پ يرفتن است. عهده شده  بر عهده
5
 

به معنای وثيقه « ضمن» ضمانت: در لغت: به فتح ضا و نون از ريشه 

 ضمانت کردن است. 
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در فقه: عبارت از هر وثيقه ای است که برای معيوب و يا در معر  از 

ميان رفتن يک شی داده می شود. ويا به تعهدات مثل تلف شده  اگر مثلی 

ر صورتا قيمی بوده ضمانت گويند.بوده رد قيمت آن د
1
 

به معنای رها کننده و جدا « طلق» طالق: در لغت: اسم فاعل از ريشه 

 سازنده است. 

در فقه: به طال  دهنده طالق گويند. در فقه اسالمی طال  به دست شوهر 

 است. 

طام : در لغت: اسم فاعل از ريشه طم  به معنای زن خون ديده و حيض 

 ه است. افتاده و لک ديد

در فقه: به زنی گفته می شود که در دوران قاعده گی به سر می برد.
2
 

 طفل: در لغت به کسر طأ وسکون خأ به معنای کودک است. 

در فقه:به کودک از زمان زاده شدن تا زمانيکه به سن بلوغ برسد طفل 

 گويند. 

 طال : در لغت به معنای رها کردن  و اگ اشتن  گسستن و حل قيد گشودن

 گره است. 

در فقه و حقو : به گشودن پيوند زنا شويی به موجب عقد ازدواج  به 

الفاظ پ يرفته شده در قانون طال  گفته می شود.
3
 

طال  احسن: و آن اينست که يک طال  دهد مرد زن خود را در طهری 

که در آن وی را وطی نکرده باشد. و بعد از آن بگ ارد و آنرا تا آن 

منقضی گردد.زمانيکه عدت او 
4
 

طال  باين: طالقی که زوج پس از طال  حق ندارد تا در ايا  عدت رجوع 

 کند مگر به تجديد عقد نکا  و پرداخت مهر. 

طال  بائن صغری: هر نوع طال  زوجه قبل از دخول همچنان يک يا دو 

 طال  رجعی که در آن رجوع صورت نگرفته باشد. 
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  بانجامد.طال  باين کبری: حالتی که به سه طال
1
 

 طال  بدعی: طالقی که نا مشروع و حرا  باشد 

طال  رجعی: نوعی از طال  که شوهر می تواند در ايا  عدت بدون نکا  

 مجدد به زوجه رجوع کند. 

طال  سنت: طالقی که سه مرتبه در سه طهر بدون اينکه جماع صورت 

 گرفته باشد. 

در آن صورت طال  سنی حسن:طالقی که در هر طهری که نزديکی 

 نگرفته باشد  يک طال  واقع شود. 

 طال  سو : طالقی که توأ   با عدد ثالثه باشد. 

طال  صريح: طالقی که توس  الفاظ صريح  واضح و روشن از طرف 

 زوج صورت گيرد.

طال  کنايه: طالقی که درآن شوهر الفاظ صريح وروشن را که مفهو  

لفاظی را بکار می برد که بصورت طال  را افاده کند اظهار ننموده بلکه ا

 ضمنی مفهو  طال  را افاده می کند. 

طال  مبا : طالقی که بنابر عد  محبت و موجوديت نفرت بين زوجين 

 صورت می گيرد.

طال  مخطی: حالتی که در آن زوج زوجه را از روی خطا طال  داده 

 باشد. 

شد.طال  هاذل: طالقی که در حالت هزل و شوخی صورت گرفته با
2
 

 و سکون به معنای پاک گرديدن و پاک شدن است. « طأ»طهر: به ضم 

در فقه به انقضای حيض و يا انقطاع خون و پاک شدن از عادت ماهيانه 

طهر گويند. به مفهو  عا  تر طهر عبارت از پاک شدن زن از خون حيض 

و نفاس است. 
3
 

 ظئر: در لغت: به کسر ظاء به معنای دايه است. 

ه زنی گويند که به غير از فرزند خوي  شير می دهد.در فقه: ب
4
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به معنای « ظهر»ظهار: در لغت: به کسر ظاء مصدر ظاهر از ريشه 

 پشت و ظهار به معنای به پشت کسی تشبيه کردن است. 

در فقه: ظهار عبارت از آن است که مرد مواضعی از بدن زن  را 

يکی از محرمات ابدی نگريستن نامحر  به آن حرا  است. به همان موضع 

خوي  تشبيه کند.
1
 

ظهار مرد زن  را به زنی که برای هميشه براو حرا  است تشبه نمايد 

مانند اينکه بگويد )انت علی کظهر امی و انت علی حرا (
2
 

ظنی: در لغت: اسم منسوب به ظن به معنای از روی گمان و از روی 

 پندار است. 

به آن يقين نداشته اما ميزان  در فقه و حقو : به امری که شخ  نسبت

آگاهی اش از آن باالتر از شک باشد  ظنی يا مظنون گويند که عبارت از 

امور مبتنی بر ظن است.
3
 

ظهور: در لغت: آشکار شدن پس از نهان بودن احکا .
4
  

به معنی شتاب  به شتاب و « عجل»عاجل: در لغت:اسم فاعل از ريشه 

 مقابل آجل است. 

وصفی است برای امری و يا تعهدی که مدت دار نباشد و  در فقه و حقو :

در زمان حال بايد انجا  شود.
5
 

عايله: در لغت:به معنای هر آن چيزی است که قابل دادن و گرفتن داد و 

ستد باشد گويند از آن روی به اين اسم خوانده شده که طلب دوباره آن عار 

 و ننگ و عيب است. 

نفعت بدون عو  عاريه گويند.در فقه به تمليک يا اباحه م
6
 

عاقد: شخصيکه طرف عقد واقع می شود خواه اصيل باشد يا وکيل و يا هم 

عاقد فضولی.
1
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عاذب: مردی که به سن رشد رسيده اما ازدواج نکرده. 
2
 

عاقله: خويشاوندان پدری قاتل زنان و کودکان مشمول عاقله نمی شوند  

عاقله زمانی ضامن جنايت عاقله ضامن جنايت خطا و شبه عمد هستند 

خطا می شود که جای اعتراف نکند. عقل به معنی ديه است چون شتر در 

 آستانه در ولی مقتول بسته می شود. 

عانس: در فقه به دختری گويند که تا دير زمان در خانه پدر مانده و شوی 

نکرده و بکر مانده باشد. 
3
 

.عاهر و عاهره: مرد و زنی که آشکار زنا می کنند
4
 

عجوز: پيره زنی که عمر سن  از پنجاه سالگی گ شته باشد. 
5
 

عدهّ: در لغت: به کسر عين و تشديد دال مفتوحه به معنای شمار  شمردن  

 گروه و جماعت است.

و در فقه: به مدت زمانی گويند که شخ  زن بايد برای استبرأ از رحم 

خوي  پس از طال  يا وفات درنگ کنند.
6
 

 ه معنای رگ و پی تقويت و احاطه کردن آمده است. عصبه: در لغت: ب

اصطالحا به اقارب و خويشاوندانی که از طرف پدر ميت منسوب باشند 

عصبه گفته می شود.
7
 

عصبه باالغير )عصبه با واسطه(: هر زنی که خودش ذوی الفرو  است 

هنگامی که در جوار برادرش که از عصبات با النفس و هم درجه اوست 

  آن زن توس  برادرش عصبه ميگيرد و اين نوع عصبه شدن قرار گيرد

را عصبيت باالغير می گويند. 
8
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عصبه با النفس: خويشاوندان ذکوری که بدون واسطه يا با واسطه ذکور 

ديگر از طرف پدر به ميت منسوب باشند عصبه با النفس ناميده می شود. 
1
 

او را آزاد عصبه سببی: عبارت از عصبه معتق در حق کسی است که 

 کرده است. 

عصبه نسبی: به خويشاوندان ذکور ميت که در نسبت آنان يا فرد زنی 

واسطه نباشد.
2
 

عقد: در لغت: در زبان عربی عقد به معنای گره بستن  رابطه دادن  پيوند 

دادن  استوار داشتن  ميان دو چيز است.
3
 

طبعی دارا  عقيم: زنی که قابليت توالد را بنابر عوامل طبعی و يا غير

نباشد و نيز مرديکه دارای تحرک جنسی بود ولی توانمندی بارور سازی 

زوجه خود را بنابر عواملی طبعی يا غير طبعی نداشته باشد.
4
 

 غنوسه: در لغت: به ضم عين و نون به معنای شوی ناديدگی است. 

در فقه: وصفی است برای زنی که مدت زمان زيادی از سن او گ شته 

 کرده باشد. وازدواج ن

 عنين: به مردی گويند که از توانای جنسی برخوردار نباشد. 

عول: در لغت: به معنای تمايل و کم و زياد شدن ترازو است و گاهی به 

معنای ظلم وجور نيز آمده است. از آنجا که سبب عول به فر  مقدره هر 

يک از ذوی الفرو  نق  اندکی وارد می شود و نوعی ظلم صوری 

 ميگردد به همين مناسبت اين پديده ميراثی عول نا  نهاده اند. ايجاد 

در اصطال : کم کردن از مقادير سها  و افزودن به تعداد آنها را عول می 

نامند.
5
 

 غار : در لغت: اسم فاعل از ريشه عز  به معنای مديون وقر  دار است. 
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مصيبتی  در فقه: به کسی گويند که دينی به عهده او قرار گرفته ويا به

 مالی  چنان گرفتار آمده باشد.

که نتواند از عهده آن برآيد  در شريعت اسال  پرداخت قر  غار  از 

زکات روا است.
1
 

غبن: در لغت: به فتح غبن و سکون بأ به معنای کاستی  نق  و زيان زدن 

 است. 

در فقه و حقو : به زيان رساندن به کسی با فريفتن وی در معامله غبن 

ه عبارت ديگر غبن عبارت از آن است که يکی از طرفين با گويند ب

ديگری برابری نکند.
2
 

غبن بسي : غبنی که در آن تفاوت بين قيمت حقيقی مال در هنگا  عقد و 

 قيمتی که مال بفروش رسيده از پانزده فيصد بيشتر نباشد. 

غبن فاح : ضرری که عرف و عادات تحمل آنرا خالف عدالت و 

 باشد که تفاوت آن از پانزده فيصد بيشتر باشد.انصاف دانسته 

 غرر: فريب دادن شخ  حين انعقاد عقد بنفع فريب دهنده. 

غره: حجازات مالی که فقها آنرا به اندازه هزار دينار ميدانند.
3
 

فاح : در لغت به کسر حأء اسم فاعل از ريشه فح  به معنای زشت 

 بسيار کثير وزياده از اندازه است. 

وصفی است برای امور زيان آور که چنان بسيار باشد که از حد  در فقه:

بگ رد.
4
 

فسخ: در لغت: به فتح فأ و سکون سين به معنای نقض  زايل کردن  تباه 

 کردن  شکستن و ويران ساختن  از هم جدا کردن و بر انداختن است. 

در فقه وحقو : به رفع و زايل کردن و از اثر انداختن عقد توس  اراده 

سی است که چنين حقی را دارد که به منشا اثر انداختن آن عقد منتهی می ک

شود.
5
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فضولی: کسيکه در عقد مال غير را موضوع معامله قرار دهد )برای خود 

 يا برای غير( بدون اينکه از طرف مالک اذن داشته باشد. 

در فقه: وصفی برا ی شخ  است که اقدا  به تصرف غير مأذون می 

کند.
1
 

نداشتن مقدار نصاب زکات مازاد بر نياز های انسانی.فقر: 
2
 

قابض: در لغت اسم فاعل از ريشه قبض دريافت کننده  تحويل گيرنده  

دلسرد کننده.
3
 

قاعده: مون  قاعد زن نشسته از حيض و زادن  پايتخت  کسری  اصل  

بنياد  ديوار و جز آن  ضاب   قانون امريست کلی منطبق بر همه 

جزئيات .
4
 

 ول: در لغت: به فتح قاف و سکون ياء به معنای پ يرش و پ يرفتن است. قب

در فقه و حقو : به پ يرش چيزی با رضای خاطر و طيب نفس قبول 

گويند.
5
 

قيم: متولی امر و عهده دار آن  متولی وقف کسی که سر پرست و عهده 

دار امور طفل يتيم باشد.
6
 

 ای درست و مستقيم است. قيم در لغت: به فتح قاف و کسر بأء به معن

در فقه و حقو : به کسی گويند که برای حفظ مال شخ  محجور برای 

آنکه از تصرف و اضرار ديگران مصون ماند و قايم مقامی وی گماشته 

می شود.
7
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کسوة: در لغت: به کسرو ضم کاف و سکون سين و فتح واو از ريشه کسو 

 به معنای لباس و پوشاک است. 

آنچه که مايه پوش  عرفی بدن فرد به گونه ای باشد که در فقه: به هر 

امکان رويت آن وجود نداشته باشد کسوه گويند.
1
 

کفاءت: در لغت: به معنای برابری  مماثلت  مساوات  همانند  مانند هم 

بودن و همگونی است چنانکه عرب هرگاه بگويد فالنی کف ديگری است 

 يعنی با او برابر است. 

از همانندی زن و شوهر در اموری ويژه برای برجای در فقه: عبارت 

نماندن هرگونه بهانه ای جهت عيب گرفتن از همديگر است. بيشتر فقيهان 

کفاءت را در دين نسب شغل و مال ميدانند.
2
 

کفالت: معنی کفالت يکجا ساختن و يا خود نزديک ساختن است و در 

 اصطال  يعنی ادا کردن مال و دينی است. 

ئوليت و انسان مسئول را گويند.کفيل: مس
3
 

لعان: در لغت: به معنی راندگی  حکم کردن  لعنت کردن  نفرين گفتن  

خوار داشتن  ودشنا  گفتن است. چنانکه اگر عرب بگويد: لعنه يعنی او را 

خوار داشت يا دشنا  گفت همچنين به معنای طرد و دور داشتن از رحمت 

 الهی نيز آمده است. 

ت از سوگند شوهر مسلمان مکلف بر ديدن زنا همسر خوي  در فقه: عبار

و يا نفی اوالد و سوگند اش بر تک يب او با رعايت موازين شرعی در 

صورت بنوت دليل برای اثبات آن است.
4
 

يا به عباره ديگر لعان حالتی که مردی عمل زنا را با زن  نسبت دهد 

شاهدی نداشته باشد و زن هم تک يب نمايد.
5
 

 ر لغت: به فتح ال  و سکون غين به معنای بيهوده است. لغو: د

 در فقه: عبارت از کال  و سخنی است که ارزشی نداشته باشد. 
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لقطه: در لغت: مصدر از زمين برداشتن چيزی را  چيدن  و همه به 

معنای برداشته شده است.
1
 

لقيطه: در لغت: به فتح ال  و کسر قاف فعيل از ريشه لق   به معنای 

 ی است که از زمين بردارند. چيز

در فقه: به کودک کنار انداخته ای است که شخ  بيگانه بی آنکه پدر و 

مادرش معلو  باشد او را برای حفظ ونگهداری بر می دارد. 
2
 

لواطت: وطی با انسان م کر و يا مون  به طور غير طبعی.
3
 

د.مال: به هر چيزيکه قابل استفاده  ذخير ه وارزش معامالتی باش
4
 

مبتوته: زنی که طال  بائن داده شده باشد. 
5
 

متعه: يعنی ازدواج موقت و ازدواج غير دائمی است بگونه ای که کسی با 

زنی ازدواج کند بمدت يک روز يا يک هفته يا يک ماه و امثال آن. آنرا 

بدين جهت متعه نا  نهاده اند چون مرد به وسيله آن برای ل ت و تمتع 

ی به ازدواج اقدا  ميکند و هدف آن از آن فق  ل ت و موقت و مدت محدود

تمتع است.
6

 ) واين در م هب شيعه می باشد(

مجنون: کسيکه فاقد تشخي  نفع و ضرر بوده واختالالت روانی موقتی يا 

دايمی وی مانع از ادراک مفهو  و طبيعت آثار اعمال او شده بدون آنکه 

 ده او باشد.اراده او تمثيل گردد و اعمال  بفرمان ارا

مجنی عليه: شخصيکه مورد عمل جرمی قرار گرفته باشد. 
7
 

به معنای ممنوع و باز داشته شده « حجر»محجور: اسم فاعل از ريشه 

 است. 

در فقه: به کسی گويند به حکم شرع از تصرف در اموال خوي  ممنوع 

 شده است مانند ديوانه صغير.
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بق شرع و قانون در باره محجور عليه: به کسی گويند که حکم حجر مطا

وی صادر شده باشد.
1
 

 محصن: شخ  مسلمانيکه در ازدواج صحيح وطی را انجا  داده باشد. 

محصنه: زنی که دارای صفت احصان بوده و در قيد ازدواج شرعی و 

قانونی قرار گرفته باشد.
2
 

محکمه: محلی ذيصال  که دعوی در آن تحت دوران قرار دارد.
3
 

اساس شريعت قانون و حکم محکمه محکو  شده  محکو : شخصيکه به

 باشد. 

 محکو  به: آنچه موضوع حکم قرار گرفته باشد. 

 محکو  عليه: شخصيکه به ضرر او حکم شده باشد. 

 محکو  له: شخصی که به نفع او حکم شده باشد. 

مخطوبه: در لغت: صيغه مون  اسم مفعول از ريشه خطب به معنای 

 خواستگاری شده است. 

فقه: به زنی گويند که از او خواستگاری کرده باشند که به وی مخطوب  در

نيز گفته اند.
4
 

مدعی: شخصی که حق خود را از شخ  ديگر در حضور محکمه می 

 طلبد. 

مدعی بها: شی شامل حقو  که شرعيت و قانون آنرا پي  بينی نموده و 

 موضوع دعوی قرار گرفته بتواند.

او در حضور محکمه مطالبه ميگردد.مدعی عليه: شخصی که حق از 
5
 

مراهق: بچه ای که در حال بلوغ است ولی هنوز بال  نشده است.
6
 

 مراهقه: مرحله رسيدن به بلوغ وبه سن بلوغ رسيدن دختر است. 
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در فقه: عبارت از مرحله عمر است که شخ  دختر در آن به سن بلوغ 

نزديک می شود.
1
 

ر ميدهد.مرضع: زنی که کودک شير خواره را شي
2
 

مزنيه: زنيکه باوی به طريق حرا  مباشرت جنسی صورت گرفته باشد.
3
 

مستحاضه: زنی که به طور دائم مبتال به خون حيض است.
4
 

به معنای داماد « صهر»مصاهره: در لغت: مصدر باب مفاعله از ريشه 

کردن  دامادی کردن دامادی و خويشی کردن است  چنانکه عرب هرگاه 

دوکس يا دوچيز به همديگر نزديک شدند  گويند صهر الشی بخواهد بگويد 

 الی الشی.

در فقه: به خويشی سببی و به اعتبار ديگران آن رابطه خويشاوندی که به 

موجب ازدواج بين زن و شوهر و خويشاوندان آنان حاصل می شود و 

مصاهرت گويند. به عبارت ديگر به خويشاوندی از طريق ازدواج 

شود همچنين از محرميتی که سبب آن قرابت و مصاهرت گفته می 

خويشاوندی به موجب ازدواج باشد به مصاهره تعبير کرده اند.
5
 

 به معنای طال  دهنده است. « طلق»مطلق: در لغت:اسم فاعل از ريشه 

در فقه: به شخصی که صيغه طال  بر زبان او جاری می شود و طال  به 

دست شوهر است مطلق گويند.
6
 

غه مون  به تشديد ال  به زوجه دائم گفته می شود که شوهرش مطلقه: صي

او را طال  داده باشد. 
7
 

معاشرت: در لغت: مصدر باب مفاعله از ريشه عشر به معنای آموزش 

باهم هم زيستی  نشست و بر خاست داشتن و زندگی کردن با همديگر 

 است. 
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ک است که در فقه و حقو : عبارت از ارتباطی واقعی در زنده گی مشتر

از مبنا و اساس شرعی و قانونی برخوردار باشد.
1
 

معتوه: حالتی که در صورت وقوع آن شخ  تشخي  و تفکيک حقو  

وجايب خود را نتوانسته ودر اين حالت در زمره اشخاص ناق  االهليت 

محسوب ميگردد.
2
 

معتده: در لغت: اسم فاعل از ريشه عد به معنای در حال شمارش و 

 . شمارشگر است

در فقه: به زنی گويند که در مدت زمان مقرر شرعی برای عده طال  و يا 

وفات به سر می برد که اين مدت از نگاه شرع او را از گمان اينکه از 

 شوهر پيشين حامله باشند بيرون می بد. 

معقود: در لغت: اسم مفعول از ريشه عقد به معنای گره بسته بسته شده  

 ت است. بند کرده  برقرار و ثاب

در فقه و حقو : به نتيجه ای که پس از تبادل رضای دوطرف در باره 

وقوع يک تصرف حاصل می شود معقود گويند.
3
 

معقود عليه: آنچه که عقد باالی آن معقد ميگردد مبنی موضوع عقد.
4
 

 مفضات: زنی که پرده بين ادرار وغاي  او پاره شده باشد. 

ه مال وشغلی ندارد تا به وسيله آن مفلس: در لغت: به معنای کسی است ک

نيازهای خود را بر طرف نمايد و در اصطال  فقها به کسی گفته می شود 

 که حاکم به حجر او حکم داده است. 

مفلس: کسی است که دين وی از مال  بي  تر است ودارايی اش برای 

ادای آن کافی نيست
5
. 

رده است. ونيز به مفوضه: زنی که شوهرش امر طالق  را به او واگ ار ک

زنی که خود را بدون مهريه به عقد مردی در آورده باشد گفته می شود.
6
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مقر: شخصی که نسبت به حق غير باالی خود در پيشگاه محکمه اقرار 

 نمايد. 

مقربه: مال يا حقی که مقر به وجود آن برای ديگری وبه ضرر خود اقرار 

 نمايد. 

 ار صورت گرفته است. مقرله: شخصيکه در پيشگاه محکمه اقر

مکره: شخصيکه از طرف شخ  و يا اشخاص ديگر تحت اکراه قرار 

گرفته و باع  معيوبيت اراده وی گردد.
1
 

مميز: عبارت از تشخي  خيرو شر نفع وضرر است چنين کسی را در 

 صورتيکه به سن کبر نرسيده باشد مميز

عبارت از تشخي  خير وشر نفع وضرر است چنين کسی را در 

ورتيکه به سن کبر نرسيده باشد مميز نامند.ص
2
 

مناسخه: در لغت: مصدر باب مفاعله از ريشه نسخ به معنای زايل کردن 

وتبديل و انتقال دادن است.
3
 

در فقه: در ميراث آن است که وارثين يکی پس از ديگر بميرند وارث 

تقسيم نشده باشد. چون مسأله اولی به وسيله دومی نسخ شده است.
4
 

: آب غليظه سفيد است که از آلت تناسلی مرد خارج می شود و منی منی

زن رقيق وزرد است که گاهی از فرج خارج نمی شود و منی هنگا  

فوران شهوت خارج می شود و خروج آن با جه  همراه است.
5
 

 مورث: شخصی که مال از او به ميراث برده می شود 

 ه می شود. موروث: به چيز های که از متوفی به ميراث برد

موصی: شخصی که طی وصيت تمليکی مال يا منفعتی از مال خود را 

 برای زمان پس از مرگ  به ديگری تمليک کند. 

موصی اليه: شخصی که به موجب وصيت عهدی مامور اجرای امر يا 

 امور معين گرديده باشند. 
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موصی به: چيزی که وصيت می شود.
1
 

رحم است.مهبل: مجرای که در بين فرج ظاهری و 
2
 

مهر: آن مبلغی از طرف مرد برای زن برای تکميل کردن خواهشات 

نفسانی خود ميدهد و در وقت نکا  بايد از ادا کردن آن ياد آوری شود که 

آنرا در شريعت مهر می گويند.
3
 

مهرموجل: مهری است که بعد از توافق جانبين و معين ساختن آن پرداخت 

 هد گردد.اش در زمان آينده برای زوجه تع

مهر مثل: مهری که حين انعقاد عقد ازدواج تعين و تحديد نگرديده و بعدا 

 بر حسب اقارب پدری زوجه تعين ميگردد.

مهر مسمی: مهری که حين انعقاد عقد ازدواج با رضايت کامل طرفين عقد 

 تحديد و تعين ميگردد.

ود.مهر معجل: کل يا قسمتی از مهر که حين انعقاد عقد پرداخته می ش
4
 

 ناشزه: زنی که به امور زوجيت اطاعت ننمايد. 

نايب: شخصيکه به نا  و به حساب ديگری امر يا اموری را انجا  ميدهد.
5
 

نسب: نسب درلغت: به معنای نژاد  رحل  نسل  خاندان  سلسله  رگ و 

 ريشه  رگ و پيوند  گوهر و جمع آن انساب است. 

ونی ميان فرزند و نياکان  که درفقه و حقو : عبارت است از رابطه ای خ

او را در زمره خاندان آنها قرار می دهد و احکا  و حقو  بسياری برآن 

ياد می شود.
6
 

نفقه: خوراک  پوشاک  و اثاث خانه و مسکن پرداختی برای مستحق آن 

 در مطابقت به شرع و قانون.

ه نکا : در لغت: به کسر نون به معنای ضم وجمع  پيوند  پيوستن و ضميم

 کردن است که به معنای وطی و عقد نيز آمده است. 

                                                 

 .149نصر هللا ستانکزی و ديگران همان اثر  ص  .1

 .113جالل جاللی زاده  همان اثر  ص  .0

 .142مجيب هللا ندوی  همان اثر  ص  .4

 .140و  147نصر هللا ستانکزی و ديگران  همان اثر ص   .2

 .142اثر  ص همان  .1

 .1043مسعود انصاری و محمد علی طاهری  همان اثر ص .0



 قضاء فقه واصطالحات فقهی آن

 

 75  

 

در فقه و حقو : عبارت از عقدی است که به موجب آن استمتاع زن و 

مرد از قبيل وطی مباشرت و زندگی مشترک حالل می شود.
1
 

يا به عباره ديگر احکا  در شرع عبارت است از عقد خاص که موضوع 

است بر حليت وطی.
2
 

نون و کاف به معنای سرباز زدن از سوگند امتناع  نکول: در لغت: به ضم

 از قسم خود داری از پاسخ گفتن ترسيدن از دشمن و امتناع است. 

در فقه و حقو : عبارت از باز ايستادن و خود داری از لعان و ادای 

سوگند است.
3
 

نيابت: نيابت در لغت به معنی جانشين شدن ه جای کسی امری را انجا  

و قايم مقامی بکار رفته است کسی که به نمايندگی از دادن  جانشينی 

ديگری نيابت کند نايب و کسی که به نمايندگی از او نيابت صورت می 

پ يرد منوب عنه ناميده می شود.
4
 

به معنی ميراث بر  « ورث» وارث: وارث در لغت: اسم فاعل از ريشه 

 ارث برنده  وارث بر است.

از شراي  در شرع و قانون برای  در فقه وحقو : به کسی گويند که

استحقا  ارث از شخ  متوفی را داشته باشد. فقيهان تعريف خاص تر از 

اين اصطال  هم ارائه داده اند: وارث کسی است که مال شخ  متوفی به 

تمليک الهی به وی منتقل می شود.
5
  

وراثت: وراثت در لغت: به کسر واو به معنای ارث بردن  ميراث گرفتن  

 اث بردن و ميراث يافتن است. مير

در فقه و حقو : به ارث بردن کسی از ديگری به موجب يکی از اسباب 

مقرر در شرع و قانون وراثت گفته می شود.
6
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و نيز به عباره ديگر وراثت وصفی شرعی که بر اساس آن افراد مستحق 

ارث از مورث معين شان ميگردند.
1
 

 ورثه: در لغت: جمع وارث است.

: به مجموع ميراثبران ورثه گفته می شود.در فقه
2
 

وصايت: در لغت: به کسر و فتح واو به معنای پند  اندرز  نصيحت  

 فرمان  وصايت کردن و وصی مقرر کردن است. 

در فقه و حقو : به وصی مقرر کردن برای فرد محجور تا پس از مرگ 

به امور او رسيدگی کنند وصايت گويند. 
3
 

ز طرف موصی  برای اجرای وصايای او تعين وصی: شخصی است که ا

 ميگردد.

وصی اختياری: کسی که شخ  در حال حيات خوي  وی را جهت 

سرپرستی امور اوالد ناق  يا فاقد اهليت خود  به شمول حمل ثابت در 

 بطن زوجه اش تعين کرده باشد. 

وصی خاص: کسی که بنابر اقتضای حاللت و شراي  خاص پي  بينی 

ن از طرف محکمه در خصوص انجاک يک تصرف معين شده در قانو

 تعين ميگردد.

وصی متروکه: شخصی که از طرف مورث و يا محکمه جهت سرپرستی 

 متروکه تعين گرديده باشد. 

وطی: تماس جنسی زن و مرد ويا شوهر و خانم است  اعم از اينکه بر اثر 

ديگر نکا  صحيح شرع صورت گيرد يا خارج از آن هدف استمتاع از هم

 ويا توالد وتناسل. 

وطی به شبهه: وقوع آميزش حقيقی مرد با زن يا زن با مرد به گونه ايکه 

 اصال شرعا وقانونا مجاز نباشد و به اثر اشتباهی اتفا  افتد. 

وطی در نکا  باطل: حالتی که شخ  نکاحی را که منعقد نموده باطل 

 ه باشد. شناخته شود ولی دراين جريان رابطه جنسی صورت گرفت

وطی محار : اجرای فعل فحشا به يکی از محار .
1
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واليت: سلطه ای که شخ  بر مال و جان ديگری در مطابقت به شرع و 

قانون پيدا ميکند.
2
  

ولد زنا: مولودی است که از رابطه نا مشروع پيدا شده و او را فرزندی 

غير شرعی نيز خوانند.
3
 

واليت داشته باشد. ولی: شخصی که بر طفل صغير يا غير رشيد
4
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 محمد سعید یفتلیان یارقضاوت

 

مروراجمالی به تشکیل و صالحیت محاکم مروراجمالی به تشکیل و صالحیت محاکم 

  اختصاصیاختصاصی

  فساد اداریفساد اداریازازرسیده گی به جرایم ناشی رسیده گی به جرایم ناشی   
 فصل دوم

 تشکیالتیحقوقی و  اه گجای

در فصل اول عموميات مانند تعريف وشناخت محکمه اختصاصی 

بندی مختصر محاکم و اشی از فساد اداری  تقسيم نرسيدگی به جرايم 

موقعيت محکمه فساداداری در ميان آنها از نظر قوانين کشوربه برسی 

جايگاه حقوقی سوال که  نخست به پاسخ اين گرفته شد حال در اين فصل  

اختصاصی رسيدگی به جرايم فساد  اکمتاسيس محمشروعيت   ایمبنو 

ه تشکيالتی آن و بعد از آن به جايگا رفته شده استگاز کجا اداری چيست و
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می پردازيم ودر اخير اين فصل  داليل ايجاد محاکم اختصاصی را ذکر 

 خواهم نمود.

 مبنی حقوقی ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی  :مبحث اول

 به جرایم ناشی از فساد اداری
با  های اختصاصی بخاطر رسيدگی جرايم ناشی از فساد اداری ديوان

لل متحد عليه فساد اداری منتشره ميثا  م 22-15توجه به احکا  مواد 

که افغانستان به آن الحا   25/11/1336 636جريده رسمی شماره 

نموده است ونيز قانون نظارت برتطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد 

قانون نظارت برتطبيق ( ماده نزدهم 2فقره)در اداری ايجاد گرديده چنانچه

(مورخ 652ده رسمی شماره)منتشره جريستراتيژی مبارزه بافساد اداری 

  تامين اداری که بمنظور مبارزه جدی عليه فساد   ـه 3/5/1332

شفافيت در اجراآت ادارات وتعميم تحکيم حاکميت قانون وضع گرديده 

ستره محكمه به منظور رسيده گي قضاياي جرايم فساد اداري   :چنين آمده 

مركز و واليات  ديوان هاي جرايم فساد اداري را طبق احكا  قانون در

 «ايجاد مي نمايد.

محاکم بمقا  رياست جمهوری غيراز و تاسيس پشنهاد ايجاد همچنان 

از صالحيت های اداری شورای عالی ستره  محاکم تصريح  شده در قانون

( ۳۲( ماده)۳چنانچه فقره)  افغانستان است یمحکمه جمهوری اسالم

 : مشعر است تشکيل و صالحيت قوه قضائيهقانون 

 آنها واداری قضائی صالحيت تعيين و محاکم تأسيس پيشنهاد صويبت
( ۳در فقره )و نيز  .جمهوری رياست مقا  به قانون اين احكا  به مطابق

 م کور آمده است:(قانون ۶۱ماده)

 را ديگری شهری ابتدائيۀ محاکم عندالضرورت دتوان می محکمهستره  
 ايجاد جمهور رئيس یمنظور از بعد واليات استيناف محاکم چوکات در

 «.نمايد
محکمه ابتدائی و استينافی اختصاصی  1333چون قبل از سال 

رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری ايجاد نگرديده بود قضايای فساد 

اداری مانند جرايم رشوت  اختالس   تزوير وغيره را ديوان های امنيت 

ه محکمه رسيدگی عامه در سطو  مختلف يعنی ابتدائيه  استيناف و ستر
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بعد بخاطر مبارزه موثر عليه فساد اداری و بادر نظر داشت  .مينمودند

شورای عالی ستره محکمه باکسب صالحيت  داليل که بعدا ذکر ميگردد 

 رسيده گی به جرايم ناشی ازفسادهای قانونی فو  اقدا  به ايجاد محاکم 

 اداری کردند به اين شر  ذکر ميگردد.

 مه ابتدائیه و دیوان های استینافی رسیدگیگفتار اول : محک

 به جرایم ناشی از فساد اداری

مورخ  (319شماره) مصوبه شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا طی

( قانون نظارت ۱7خوي  به تأسی از حکم فقره دو  ماده ) 14/20/2089

برتطبيق ستراتيژی مبارزه بافساد اداری منتشره جريده رسمی شماره 

ميثا  بين المللی مبارزه بافساد اداری  عايتو ر  8/4/2089( مورخ749)

( قانون تشکيل 40( قانون اساسی وحکم ماده )97وبه اساس حکم ماده )

( ساختار تشکيالت وايجاد 2084وصالحيت محاکم قوه قضائيه سابق )

محاکم اختصاصی ابتدائيه واستيناف رسيده گی به جرايم ناشی ازفساد 

ودرمراکز واليات درجه اول  تصويب وغر  بل ااداری را درشهر ک

مقا  رياست جمهوری ارسال که بعد از منظوری بتاريخ ب منظوری

رسيده گی به جرايم ناشی اختصاصی محکمه ابتدائيه  20/22/2088

ايجاد ازفساد اداری کابل و به ادامه آن محاکم ديگر در واليات درجه اول 

ت رسيدگی به قضايای قساد و در سائر واليا ندعمأل بکار آغاز نمودو

اداری نخست به محاکم زونها و بعدا به ديوانهای امنيت عامه و جرايم 

يت نفساد اداری رياست محکمه شهری در مرحله ابتدائيه و ديوانهائی ام

عامه و جرايم فساد اداری محکمه استيناف واليات درجه دو  و سو  در 

ف شورای عالی ستره مرحله استينافی تفويض گرديد که مصوبات مختل

ذريعه متحدالمالها به محاکم اخبار گرديده  ومحکمه در اين ارتباط صادر 

محاکم اختصاصی از آن زمان تاکنون فعاليت های چشمگيری در  .است

راستای مبارزه بافساد اداری ومجازات عملی مجرمين و عاملين جرايم 

 .فساد اداری را انجا  داد اند

 

 

 تدائیه و استیناف رسیدگی به جرایم سنگینمحاکم ابگفتاردوم : 
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 :ناشی از فساد اداری

دولت افغانستان در بعد مبارزه عملی بافساد اداری درسطح باالئی  گامهای 

صی مبارزه عليه فساد ازانها ايجاد نهاد های اختصا یرا برداشته که يک

 رات موازی درا.گرچه تجارب گ شته نشان ميدهد که ايجاد ادداری ميباشد

در هرحال  .که توقع ميرود را ندارد یامر مبارزه با فساد اداری موثريت

وبارعايت حکم ماده  94( ماده 0 جز)34احکا  مواد زسی اأدولت  به ت 

وبادرنظر داشت تعهدات حکومت وحدت ملی  افغانستان ( قانون اساسی9)

در راستای تحقق حاکميت قانون  مبارزه عليه فساد اداری وپاسخگوی 

ت آر به نيازهای جامعه   به منظور تنظيم وانسجا  فعاليتها واجرابهت

مرتب  به تحکيم حاکميت قانو ن و مبارزه عليه فساد اداری همان گونه که 

 رياست جمهوریمقا  عالی  19/4/2074( مورخ 74در فرمان شماره )

شورای عالی حاکميت قانون » امده است   دولت  اسالمی افغانستان

مرکز عدلی »و در ضمن فرمان ديگر قبل از آن « ساد اداریومبارزه باف

به دليل حمايت های جدی  .را تاسيس کرد« قضايی مبارزه بافساد اداری

وقاطع دولت ومجامع بين الملی از اين نهاد ها تفاوت های فاح  در 

عملکرد وموثريت مرکز بخصوص محاکم آن   بانهاد های موجود ديگراز 

دون شک باورمندی جامعه افغانی را نسبت به پي  ديده ميشود که ب

 .حکومت احيا کرده است 

محاکم ابتدائيه و استيناف رسيدگی به جرايم سنگين ناشی از فساد اداری 

( 40شماره )فرمان به اساس  در سطح کشورکه مقر آن در شهر کابل است

مقا  محتر  رياست جمهوری اسالمی افغانستان  و  20/4/2074مورخ 

مقا  محتر  شورای  17/4/2074( مورخ 084مصوبه شماره ) جزء الف

عالی ستره محکمه که به تاسی از فرمان شماره فو  صادر وذريعه 

داراالنشای شورای  23/4/2074( مورخ 849-994متحدالمال شماره )

 عالی به مراجع ذيرب   اخبار و تعميم شده ايجاد و تاسيس گرديده است. 

 و تاسیس محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم  گفتار سوم : دالیل ایجاد

 فساد اداریناشی 

 ادعيم ودر طورتخصصی وشفاف بهتر گونه به قضايا اينکه بخاطر

 وجود از محاکم های دهليز اينکه وبرای گردد گی رسيده قانونی مقرر
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 مزاحم باربار متهمين طرف از مختلف های بهانه به واشخاصيکه افراد

 پاک ندميگرد واداری قضائی مختلف های بخ  کارمندان روزمره کار

 حقوقی تيوضع بودن مشخ  وعد  سرگردانی اينکه برای و گردد

 و باشد گرديده روشن منتظربودند ها وماه سالها که ومحکومين متهمين

 بافساد مبارزه اختصاصی محاکم دباش شده داده مقنع و موقع به وابج

 . گرديد وتأسيس ايجاد اداری

 گا  دومين اداری فساد جرايم به گی رسيده اختصاصی محاکم تاسيس

 ازايجاد بعد اداری بافساد مبارزه راستای در محکمه ستره رهبری عملی

  مت کره محاکم تاسيس دالئل گرچه. است قضائی کنترول و مراقبت اداره

 اداری فرمان بافساد مبارزه ستراتيژی برتطبيق ظارتن قانون در نحوی به

 اسالمی جمهوری رياست محتر  مقا  11/4/1365 مورخ(53)شماره

 بيان محکمه ستره عالی شورای مقا  متحدالمالهای از وبرخی افغانستان

 به رسيدگی همانا محاکم ايجاد از عمومی هدف شک بدونکه  است گرديده

 ضرورت برمبنائ که اختصاصی محاکم وايجاد است منازعه وقطع قضايا

 ومصارفات وهزينه تشکيالتی تور  چون معايبی گرچه ميگردد ايجاد

 و قوانين  برخی از که آن مثبت اهداف و ابعاد اما دارد پی در را زيادی

 واربدون وفهرست  ميگردد استنباط محکمه ستره عالی شورای مصوبات

 معايب بعنوان که است آنچه از بيشتر مراتب به ميگردد ذکر ذيال  تبصره

 : گرديد ذکر

ي  از حد قضايای جرايم ناشی از فساد اداری ـ رفع معضله تراکم ب1

  .در محاکم عمومی

تامين  بمنظور اداری فساد تأخيرقضايای وبدون بموقع گی رسيدهـ 2

 .عدالت و تسريع روند رسيدگی به قضايای فساد اداری 

 .ـ گسترش فساد اداری در کشور 3

ـ اصرار شهروندان کشور و تاکيد کشور های جهان بر امر مبارزه 4

 .مستمر بافساد اداری 

 بخاطر جزائی قضايای عمو  از اداری فساد قضايای تفکيک ـ5

 و بودن حساس بودن  مغلق مانند دارد که های گی ويژه و خصوصيات

 تخصصی آن الزمۀ که رامينمايد وژرفنگری دقت ايجاب. بودن ای رسانه
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 منظور همين به.باشد می تحقيق و کشف مراجع و قضات بودن ومسلکی

 اداری فساد با مبارزه ستراتيژی برتطبيق نظارت قانون( هفدهم) ماده رد

فراهم آوري زمينه آموزش تخصصي تما  کسانيکه به ادارات مبارزه با  بر

صورت گرفته است : اداره عالي  تاکيدفساد اداری تعلق دارند چنين 

نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال  زمينه آموزش تخصصي كاركنان 

و ساير ادارات ذيرب   څارنواالن و قضاتی را که در كشف و رسيده خود 

 «گي قضاياي فساد اداري ذيدخل مي باشند  فراهم مي نمايد.

 .ـ حفاظت و نگهداری از دارائی های عامه 6

ـ جلوگيری از تراکم کاری در محاکم عمومی و سرگردانی و ضياع 2

 .وقت 

صل قضايای مربوط به ـ توحيد اجراآت و مرافق قضائی در حل وف3

 .جرايم فساد اداری 

ـ ايجاد مديريت سالم درامور رسيده گی وصدورحکم درقضايای فساد 7

 .اداری به گونه تخصصی ومسلکی

 . اداری فساد جرايم ارتکاب ازتکرار جلوگيری ـ20

 اداره مرتکيبن اصال   مجازات اداری فساد جرايم ساختن کن ريشه ـ22

 .سالم اداره وايجاد

 .محوله قضايای در وتعمق دقت ـ21

 به وارده های پرونده انکار غيرقابل و باال حجم روزافزونِ  افزاي  - 13

 جرائم فزاينده گسترش از ناشی کيفری های پرونده بويژه قضايی  دستگاه

 .کشور در مامورين جنايات و

 ادارات اصال  اداری فساد جرايم متهمين محاکمه از هدف اينکه اخير و

 و اسال  مقدس دين باروحيه آنها مجدد وتربيه عمومی موسسات و دولتی

 .است پ يری قانون

 مبحث دوم

 فساد اداری  جرایم ناشی ازاه تشکیالتی محاکم اختصاصی گجای

 در نظام قضائی کنونی کشور
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در مبح  اول جايگاه قانونی محکمه اختصاصی رسيدگی به جرايم مختلف 

خواهم نمود که  در اين مبح  اين را بيانفساد اداری و مالی بيان گرديد 

   .ی محاکم قرار داردتالتشکاز گراف ی يجاچه محکمه مت کره در 

 فساداداری  ناشی ازـ دیوان رسیدگی به جرایم فتار اول گ

 ستره محکمهدر چوکات 

( قانون تشکيل  ۵قانون اساسی کشور و ماده )  (41)مطابق به احکا  ماده

انستان عبارتند ازستره محاکم در افغ ساختار  و صالحيت قوه قضائيه

 محکمه  محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه . 

(قانون ۴۲جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به حکم ماده)ستره محکمه 

( مورخ 340مصوبه شماره )و قضائيه  ه صالحيت قو تشکيل و

ی ديوان رسيده گی به جرايم ناششورای عالی ستره محکمه  14/9/2074

متحدالمال  از فساد اداری  امنيت عامه  ومواد مخدررا ايجاد نموده وطی

داراالنشاء شورای عالی  28/8/2074( مورخ 2488ـ 2427شماره )

 صالحيت های موضوعی آن را چنين تشريح کرده است : ستره محکمه 

))صالحيت رسيده گی به جرايم ناشی از فساد اداری منسوبين ملکی 

ليه امنيت ومنفعت عامه  مواد مخدر ومسکرات وجرايم ونظامی  جرايم ع

 پول شويی وعوايد ناشی از آن((

 : دیوان رسیدگی به جرایم اختصاصی فساد اداری فتار دوم گ

 محاکم استیناف  در چوکات

( قانون تشکيل وصالحيت قوه قضائيه در 41وفق صراحت حکم ماده )

رجه دو  بودجه وی مرکز هر واليت يک محکمه استيناف منحي  واحد د

قوه قضائيه تشکيل می گردد . محکمه استيناف مرکب از رئيس عمومی 

 روسای ديوان ها و اعضای قضائی ميباشند ودر چوکات محاکم استيناف 

)طبق ديوان رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداریدرجه اول ودرجه دو  

افساد اداری قانون نظارت برتطبيق ستراتيژی مبارزه ب«27»( ماده1فقره)

 بوده بيشتر نفر ش از ديوان هر در قضائی اعضای تعداد چند که(وهر

 .  ايجاد گرديده استتوان نمی

 حوزۀ درفساداداری  ناشی ازمحکمه رسیدگی به جرایم : فتار سوم گ

 :استیناف محاکم قضائی
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 در تشکيل و صالحيت قوه قضائيهقانون  ويکم شصت مادهحسب هدايت 

که  گردد می تشکيل ابتدائيه محاکم استيناف  حکمۀم هر قضائی حوزه

 محکمه رسيدگی به جرايم اختصاصی فساداداری يکی از آنها می باشد

در  ها گرچه اين محکمه ذکرگرديده چون اين محکمه به اساس نيازمندی

 برخی از واليات ايجاد ميگردد نه در تما  واليات 

 فصل سوم

 صالحیت ها

 مبحث اول

 کم اختصاصی رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداریمحاصالحیت های 

 گفتار اول : صالحیت 

پي  از انکه به بيان صالحيت های موضوعی محاکم جرايم فساد اداری  

بيپرداز  الز  ميدانم راجع به اينکه منظور از صالحيت که در حوزه ای 

داشته ای قضائی مطر  است چيستآ وانواع ان کدا  اند مختصرأ اشاره 

 اشم .  ب

 يت عبارت از شائيستگی و اختياراتصالح مطلب اول  مفهوم صالحیت :

قانونی است که هرمحکمه پي  از ورود به اصل موضوع دعوی )مدنی  

جزائی و تجارتی( و بررسی آن خود را ذيصال  ويا غير آن  تشخي  

ميکند. به عبارت ديگرصالحيت  توانائی و تکليفی است که مرجع قضائی 

«دگی به دعاوی حقوقی يا جزائی به موجب قانون دارنددر رسي
1

.ل ا 

نخستين تکليف که قضات محاکم قوه قضائيه در قبال قضايای محوله دارند 

تشخي  صالحيت و عد  صالحيت رسيدگی موضوعی و حوزه وی 

قضيه می باشد و بسا نسبت عد  دقت از طرف قضات در خصوص اين 

وای قضيه وضياع وقت منسوبين موضوع  سرگردانی اصحاب دعوی  الت

قضائی و اداری محکمه را در پی داشته است.بناءا برای جلوگيری از 

چنين کاری تشخي  و دقت صالحيت به دعاوی که قانونا صالحيت 

رسيدگی آنهارا دارند يا ندارند برای قضات مسول به خصوص برای 

قاضی مدقق دوسيه الزمی است چون هر قاضی صالحيت رسدگی به 

                                                 
1
 207ـ نحوه اجراآت جزائی در افغانستان  ص 
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ضايا را در هر محکمه و يا در هر زمان از هر قسم اشخاص را ندارد ق

قانون اصول محاکمات مدنی صالحيت مطلق قاضی  474چنانچه در ماده

قضاوت قاضی با نظر داشت زمان  محل  موضوع و  گاه مقيد ميگردد :

که محاکم اختصاصی از « .تواند حادثه  تقييد  تخصي  وتجزيه شده مي

 ت ها می باشد.همين نوع صالحي

ی که در جريان رسيدگی يصالحيت ها گفتار دوم انواع صالحیت ها:

قضايا در محکمه مطر  ميگردد وقابل پيشبينی است انواعی دارد که به 

سه نوع مهم آن که عبارت از صالحيت حوزه وی  صالحيت موضوعی و 

 صالحيت تفويضی است مختصرا اشاره ميگردد.

ارت از صالحيت حوزه وی يا محلی عب مطلب اول صالحیت حوزه وی:

قانونی است که قاضی اجازه دارد در محدوده  يستگی و اختياراتهمان شا

جغرافيا و قلمروی خاص مانند کل واليت  مرکزواليت  بخشی از مرکز 

واليت  و يا ولسوالی به ماهيت قضيه رسيدگی کند. يا صالحيت حوزه وی 

  مکان يا محل موضوع در وموضعی صالحيتی است که: محکمه از حي

«مطابقت به احکا  قانون دارا می باشد.
1
  

مثال شهر کابل به چهار حوزه قضائی برای عمو  قضايا  کل واليت کابل 

يک حوزه قضائی است برای محکمه ابتدائيه فساد اداری و کل کشور يک 

حوزه قضائی است برای جرايم سنگين فساداداری و مواد مخدر )البته با 

ر دشت کميت و مقدار مواد مخدر و وجوه حاصله جرمی ازغدر و درنظ

مقا  محتر  شوراي عالي ستره محکمه بعد از ايجاد اختالس و..( چنانچه 

مورخ  402محاکم اختصاصی رسيدگی به جرايم فساد اداری قرارمصوبه 

صالحيت های حوزه وی آنها رابه ترتيب  ذيل تصويب وبه  2087ر4ر24

ات  محکمه استيناف نظامي و محکمه استيناف زون ها محاکم نظامي والي

 ارنوالي اخبار نمودند:څو اداره محتر  لوي 

ـ قضاياي فساد اداري نظامی واليات کابل  پنجشير   پروان و کاپيسا 

 درمحکمه فساد اداري شهرکابل 

                                                 
1
 230ـ قاموس اصطالحات حقوقی   ص  
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قضاياي فساد اداري نظامي واليات  ننگرهار  لغمان  کنر ها و نورستان  -

 تدائيه  مرکز واليت ننگرهار درمحکمه اب

قضاياي فساد اداري نظامي واليات هرات   نيمروز   فراه و بادغيس  -

 درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت هرات  

قضايای فساد اداری نظامی واليات کندز   بدخشان  تخار وبغالن  -

 درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت کندز و

خ   فارياب  سمنگان  سرپل و ـ قضاياي فساد اداري نظامي واليات بل

 تحت رسيد ه گي قرار گيرد. واليت بلخجوزجان  درمحکمه ابتدائيه مرکز 

هووووووودايت مصووووووووبه فوووووووو  ناسوووووووخ هووووووودايت منووووووودرج مصووووووووبه شوووووووماره 

موووی باشووود کوووه قوووبال بوووه محکموووه ابتدائيوووه  2088ر21ر28(موووورخ 2044)

نظووووامي واليووووات رسوووويدگی بووووه جوووورايم فسوووواد اداری تفووووويض صووووالحيت 

 شده بود.

شورای عالی  17/4/2073( مورخ 084)ا مطابق به مصوبه شماره ي

محاکم ابتدائيه واستيناف رسيده گی به جرايم سنگين ستره محکمه  برای 

ناشی ازفساد اداری و مطابق به قانون مسکرات ومواد مخدر  برای 

محاکم ابتدائيه و استيناف رسيدگی به قضايای مواد مخدر و مسکرات 

نافی يست همانگونه که محاکم ابتدائيه و ديوانهای استصالحيت حوزه وی ا

 ر واليات که عمال تشکيل داردی به جرايم ناشی از فساد اداری درسيدگ

 ومواردصالحيت حوزه وی است  که قواعد واليات کل کشور قلمرو در

( قانون اجراآت جزائی و 297مرتب  به صالحيت حوزه وی در ماده)

وصالحيت قوه قضائيه مشروحا بيان  تشکيل قانون(30و31-32)مواد

خالصه اينکه برعالوه اينکه صالحيت حوزه وی برای  گرديده است.

محاکم اختصاصی تثبت شده بود نيز صالحيت شخصي در هردو محکمه 

يعنی در اصل صالحيت حوزه وی و   اعتبار داده شده است تا  محلی

و منصب دولتي  محلی است اما در برخي افراد به اعتبار حيثيت اجتماعي

شوند؛ در  که دارند در محكمه اختصاصی و يا محکمه خاصي محاكمه مي

حاليكه ممكن است جر  در آن حوزه واقع نشده باشد. مانند محاکم 

اختصاصي رسيدگی به جرايم عادی فساد اداری يا سنگين فساد اداری  که 



 قضاء مروراجمالی به تشکیل وصالحیت محاکم اختصاصی ...

 

 89  

 

 مسوليت رسيدگی جرايم برخي مقامات سياسي و دولتي را مطابق به 

 فرمان رئيس جمهور دارند. 

صالحيت موضوعی يا ذاتی عبارت از  :مطلب دوم ـ  صالحیت موضوعی

همان صالحيتی است که : محکمه بنا برماهيت موضوع در مطابقت به 

«می باشد. داراءاحکا  قانون 
1
يعنی تعيين محکمه ذيصال  به اعتبار  

 ید ادارموضوع جر  است که صالحيت های موضوعی محاکم جرايم فسا

قانون نظارت بر تطبيق و محاکم جرايم سنگين قساد اداری را با استناد به 

ومصوبات شورای عالی ستره  ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري

 محکمه مختصرا در اين مطلب بيان می نمايم:

 

 

 

 

الف: صالحیت محاکم ابتدائیه و دیوان های استینافی رسیدگی به جرایم 

 ریناشی از فساد ادا

 ـ جرایم فساد اداری و مالی : 1

جرمی قابل رسيدگی در محاکم جرايم فساد اداری   ازموضوعات مهم

جرايم فساداداری و مالی است که به تاسی از حكم ماده سو  قانون نظارت 

بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري  ارتكاب اعمال هژده گانه 

ن ساير مراجع مندرج ماده هفتم اين توس  مؤظفين ادارات دولتي يا منسوبي

(قانون 27( ماده)1که بموجب حکم فقره)قانون فساد اداري شمرده شد 

م کور محاکم اختصاصی رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری که بعد 

از طی مراحل قانونی ايجاد گرديده که بدون در نظر داشت موقف متهم  و 

به احکا  قانون فو  ال کر  کميت  اموال واجناس اختالس شده مطابق

صالحيت رسيدگی تما  قضايا ی جرايم ناشی از فساد اداری را دارا می 

باشند. با آنکه بعد از انفاذ قانون فو  و تاسيس محاکم اختصاصی  

استفسارها و استهداآت مرتب  به محاکم و ديوانهای ذيصال  جرايم فساد 

                                                 
1
 ـ مرجع سابق  همان صفحه 
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بر  لح شامل قانون نظارت اداری و اينکه آيا بخ  های نظامی و قوای مس

تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري می شوند ياخير از مراجع و 

يه گرديد که مقا  شورای عالی ستره محکمه ارا محاکم مختلف عنوانی

توضيحات الز  تصويب و ذريعه متحدالمالها اخبار که برای معلومات 

موضوع آنها صرف  مزيد خواننده اين اثر بستۀ از متحدالمالهای را که

  بعداا بطور مشرو  ذکر خواهم کرد.مسائل مربوط به فساد اداری است 

ذکر شده در قانون  در هرحال رسيده گی به تما  قضايای فساداداری

نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري بخ  اعظم آنها جر  

ده بود که با انفاذ انگاری شده بود اما در قانون جزا مجازات پيشبينی نگردي

های محاکم ابتدائيه و ديوان های  کود جزا اين خال رفع گرديد ازصالحيت

استينافی رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری درمرکز و  واليات درجه 

اول ويا ديوانهای امنيت عامه در مرحله ابتدائی و استينافی در سائر 

رخ ( مو084اره )شمکه در مصوبه   واليات می باشد  مگر موارد

( مورخ  2184ـ 2121ذريعه متحدالمال شماره ) ذکر شده 17/4/2073

 به مراجع ذيرب  اخبار گرديده است. 29/9/2074

 از ناشی جرايم به گی رسيده اختصاصی محاکم موضوعی صالحيت پس

 چهار  باب گانۀ دوازده فصول مندرج جرايم تما  شامل اداری فساد

(  0)  ماده و کشور جزای کود دو  کتاب( لیما و اداری فساد جرايم)

 9)   ماده رعايت با اداری بافساد مبارزه ستراتيژی برتطبيق نظارت قانون

 برای که باشد می وعسکری نظامی   ملکی ساحه از م کوراعم قانون( 

 های صالحيت از يکی بعنوان ومالی  اداری فساد جرايم بيشتر وضاحت

 ذيل ذکرموارد اداری  فساد از ناشی يمجرا به رسيدگی محکمه موضوعی

  :ميدانم الز  را

  تعریف لغوی فساد اداری 

 بمعنای فساد که گرديده ترکيب اداری و  فساد کلمه دو از اداری فساد

  اداره به منسوب اداری و. است آمده وتباهی وآشوب فتنه پوسيدگی  ظلم 

 از است تعبار قانون اصطال  ودر است کردن واداره رهبری بمعنای

 پوليس  مسلح  قوای رنوالی څا   قضاء از اعم دولتی رسمی ادارات تما 
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 از نحوی به که دولتی وغير مختل  موسسات و ها تصدی   ملی امنيت

 .اند شريک دولت ديگربا موارد يا پولی معامله در انحا

 خالف عمل از عبارت :اداری فساد جرایم اصطالحی تعریف 

 حصول قصد به عامه خدمات وموظفين دولتی کارکنان توس  که قانون

باشد گرفته صورت گروهی يا شخصی منفعت
1

 بمعنی اداری فساد يا. 

 تخلف ارتکاب اداری امور به ارتباط در که است وتخلفاتی مجرمان اعمال

   اختالس   ارتشاء قبيل از اعمالی وانجا  اداری مقررات و قوانين از

نمايد می بروز کارمندی وظائف ا انج وعد ( بازی پارتی يا) تبانی
2
 . 

 :تعریف قانونی فساد اداری 

 مبارزه ستراتيژی برتطبيق نظارت قانون سو  ماده در اداری فساد از

 ذريعه و رسيده جمهور رئيس توشيح به 2089 درسال که اداری فساد عليه

 اعمال ارتکاب: »است شده تعريف چنين گرديده ناف  تقنينی فرمان يک

 ساير منسوبين يا دولتی ادارات موظفين توس ( مت کره ماده در هگان هژده)

 در مندرج نظامی ارگانهای)و  قانون اين هفتم درماده مندرج مراجع

 ستره عالی مقا  2088/ 7/ 0 مورخ( 1011 -1140) شماره متحدالمال

 .ميشود شمرده اداری فساد(  محکمه

  انواع جرایم فساد اداری 
قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه  به موجب حكم ماده سو 

 فساد اداري  

 انواع جرايم فساد اداری عبارتند از:

 رشوت.    .2

 اختالس. .1

 سرقت اسناد. .0

 اتالف غير مجاز اورا  و اسناد رسمي . .4

 تجاوز از حدود صالحيت قانوني. .4

 سوء استفاده از موقف وظيفوي. .3

                                                 
1
 ـ قاموس اصطالحات حقوقی. صــ 

2
079ـ فرهنگ اصطالحات حقو  کيفری ص    
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 ممانعت در روند يا اخالل تطبيق عدالت. .9

 ه از امكانات دولتي و اوقات رسمي در امور شخصي.استفاد .8

 امتناع و استنكاف از وظيفه بدون ع ر قانوني. .7

 كتمان حقيقت. .20

 افزاي  غير قانوني دارايي. .22

 تزوير اسناد. .21

انتحال وظيفه) وانمود ساختن صالحيت اجراء يا امتناع  .20

 اموري كه شخ  به آن مؤظف نباشد.(

امتناع از كار در امور اخ  هر نوع تحفه به منظور اجرا يا  .24

 مربوط.

 تعلل در اجراي وظيفه محوله. .24

 عد  رعايت قواعد سلوكي اداره مربوط. .23

دخيل ساختن مالحظات قومي  منطقوي  م هبي  حزبي   .29

 جنسيتي و شخصي در اجراي امور محوله.

اجراء و يا امتناع ساير اعمال مندرج استراتيژي مبارزه عليه  .28

 فساد اداري.

 به جرایم فساد اداری : ومینویژه گی های محک 
 فساد جرايم به محکومين که اينست اداری فساد جرايم های گی ازويژه

 مبارزه سترتيژیا برتطبيق نظارت قانون 24ماده حکم درروشنی اداری

 . اند محرو  ذيل ازامتيازات جرايم ديگر محکومين به تب نس اداری بافساد

  عدم تعلیق تنفیذ مجازات 

 عليه مبارزه ستراتيژی برتطبيق نظارت قانون( 24) دهما( 2)فقره طبق

 ممنوع اداري فساد جرايم مرتكبين مورد در تعليقي مجازات اداری فساد

.باشد مي
1 

 سال ده الی سال سه از بیش حبس به محکوم مجدد پذیرش عدم 

 :کارمند بحیث

                                                 
1
اری و مالی تعليق شده نمی ( کود جزا: ...مجازات جرايم فساد اد110( ماده)4ـ فقر) 

 تواند.
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 برتطبيق نظارت قانون( 24) ماده( 1) فقره حکم صراحت به مطابق

 بي  حبس به متهم شدن محکو  درصورت اداری بافساد مبارزه ستراتيژی

 به مجازات تطبيق ازختم دوسال شدن ازسپری قبل سال ده الی سال ازسه

 .نميشود پ يرفته دولت کارکن حي 

 حبس بدیل جزاهای تطبیق عدم  : 
 بديل عنوان تحت را موارد سلسله يک جزا کود قانون( 207)ماده در

 اکثر حد که را جرمی مرتکب محکمه هرگاه که تاس کرده بينی پي  حبس

 به جزا کود احکا  مطابق باشد حبس سال پنو الی آنها قانونی معين جزای

 و اداری فساد جرايم مرتکبين اينکه مگر ميگردد محکو  حبس بديل جزای

 باشد بوده مالی
1
 

 مجازات عفو فرامین ازمزایای اداری فساد جرایم محکومین 

 یتوانندنم کرده استفاده

 يژیسترات برتطبيق نظارت قانون( 24) ماده( 1) فقره حکم به مطابق

 سال ده الی سال ازسه بي  حبس به که صیاشخا اداری فساد عليه مبارزه

 جمهور رئيس مجازات تخفيف و عفو فرامين مزاياي از اند شده محکو 

 . توانند نمي شده مستفيد

 حبس) نظامی و عسکری درقطعات حبس حکم ازتطبيق محکو  نظاميان

 عسکری جزای و عسکری جرايم قانون در که( تعطيل وحبس قطعه

 شورای  2071ر4ر2مورخ( 320) مصوبه وفق است گرديده پيشبينی

  .توانند نمی کرده استفاده محکمه ستره عالی

  تفاوت جرایم فساد اداری از تخلفات اداری 

اربرد يکی بجای تخلفات اداری متفاوت از جرايم فساد اداری اند وک

ديگری به زعم اينکه هردو يکی اند درست نيست که مختصرا فر  های 

 يکی از ديگرذيال بيان ميگردد: 

  تخلفات اداری  جدا از جرايم فساد اداری طور مستقل تحت فصل

 و عنوان  در قوانين و  مقرره های مربوط ذکر ميگردد.

                                                 
1
 ( 240ـ کود جزا ماده) 
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  لوايح تفتيشی و تخلفات اداری توس  مفتشين ادارات دولتی از نظر

قانون اداره عالی تفتي  مورد رسيدگی قرار ميگيرد مگر اينکه تخلف 

اداری جر  تشخي  گرد يد ه باشد در حاليکه جرايم فساد اداری از طرف 

محاکم اختصاصی رسيدگی به جرايم فساد اداری وديوان های امنيت عامه 

 در واليات در جه دو  وسو  مورد رسيدگی قرار ميگيرد.

 ف از تعقيب وبرسی تخلفات اداری حفظ اتوريته   حيثيت  هد

ومنافع اداره است  در حاليکه هدف از تعقيب   تحقيق ورسيدگی جرايم 

است که  یفساد اداری ايجاد شفافيت  وپاسداری از منافع دولت و موارد

 قبال ذکرکرديده است.

  رسيدگی به تخلفات اداری محدود به حوزه صالحيت مفتشان همان

اره است اما حوزه صالحيت رسيدگی به جرايم فساد اداری تما  قلمرو اد

 کشور است با تفکيکه صالحيت های قانونی وحوزه وی .

  مجازات تاديبی که مخصوص کارمندان ادارت دولتی است سبک

 وخفيف است در حاليکه مجازات جرايم فساد اداری سنگين و شديد است.

 ند مرحله ای محاکماتی است مجازات مرتکبين فساداداری اکثرا چ

ومجازات  تادبی يک مرحله ای وغير قابل اعترا  است اما احکا  

 صادر ه در باب مجازات محاکماتی قابل اعترا  به محاکم فوقانی است.

 ک نواخت است ولی مجازات قانونی در تما  قلمرو کشور ي

ا  اره و مندان اداره دولتی ميشود که در ادرديبی صرف مشمول کامجازات تا

ی يک اداره  از يببرای آن استخدا  گرديده باشد ممکن حتا مجازات تاد

 اداره ديگر متفاوت باشد.

گرچه جر  پول شوئی در رديف جرايم فساد اداری  ـ جرایم پول شوی:2

( قانون نظارت برتطبيق ستراتيژی مبارزه با فساد اداری 0مندرج ماده)

( ميثا  مبارزه با 10ماده )ذکرنگرديده است اما جر  تطهير پول طبق 

جرايم فساد اداری که افغانستان به آن ملحق شده ازجرايم فساد اداری 

 0/7/2088(مورخ 949مصوبه شماره )شمرده شده که بالها  از آن 

گی قضايای تطهير  ال و رسيدهــشورای عالی ستره محکمه در مورد انفص

خ  های عسکری پول و جميع قضايای ناشی از فساد اداری منسوبين ب

ونظامی در محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی فساد اداری به متن ذيل 
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قضيه تطهير پول در محکمه ابتدائيه مبارزه باجرايم »صادر گرديده بود: 

 «فساد اداری مرکز کابل منفصل گردد.

چون بعدا محاکم ابتدائيه و استيناف رسيدگی به قضايای  جرايم سنگين 

نستان جديدأ فعال گرديده بنأ ادر مرکز افغ 2073در اسد سال اری فساد اد

شورای عالی  00/4/2074مورخ 183مصوبه متن مصوبه فو  ذريعه 

ستره محکمه لغو گرديد وصالحيت رسيدگی قضايای پول شوئی بدون در 

نظر داشت کميت و مقدار آن به محاکم ابتدائيه و استيناف مرکز عدلی و 

 اداری سپرده شد. قضائی مبارزه با فساد

ب ـ صالحیت موضوعی محاکم ابتدائیه واستیناف رسیده گی به جرایم 

 سنگین ناشی ازفساد اداری:

( 40بخاطر مبارزه موثر و مضاعف عليه فساد اداری فرمان شماره)

مقا  رياست جمهوری به ارتباط ايجاد مرکز عدلی و  2/4/2074مورخ 

( آن  به 7ر فقره های .....ماده) قضائی مبارزه با فساد اداری صادر که د

محاکم ابتدائيه و استيناف رسيدگی به جرايم سنگين ناشی از فساد ايجاد 

اداری در سطح کشور نيز تصريح گرديده که همانگونه که فوقا اشاره 

ا  ايجاد وبه کار عملی  نموديم محاکم مت کره بعد از طی مراحل قانونی رسما

اره فو  رياست جمهوری اسالمی فرمان شمبتاسی ازآغاز نمود که 

افغانستان نخست شورای عالی ستره محکمه طرزالعمل تقرر قضات 

را  ناشی ازفساد اداری گی به جرايم سنگين محاکم ابتدائيه واستيناف رسيده

  به منظور ارائه خدمات قضائی سالم فرمان فو  و تحقق مفادبخاطر 

تصويب 00/4/2074مورخ 183مصوبه ذريعه تزکيه قضات مورد نظر 

وبعدا صالحيت های موضوعی اين محکمه را که از طرف رياست تدقيق 

شماره فرمان و مطالعات مشروحا استهداء شده بود بارعايت مندرجات 

مقا  محتر  رياست جمهوری اسالمی افغانستان  20/4/2074( مورخ 40)

تصويب و ذريعه متحدالمال 17/4/2073( مورخ 084به مصوبه شماره )

به مراجع ذيرب  به شر   29/9/2074( مورخ  2184ـ 2121ره )شما

 ذيل اخبار نمود:

به منظور رسيده گی به جرايم سنگين ناشی ازفساد اداری  محاکم  الف:

اختصاصی ابتدائيه واستيناف درمرکز عدلی وقضائی مبارزه عليه جرايم 
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جاد سنگين  فساد اداری که قبألبه اساس فرمان نمبرفو  منظور شده  اي

ن ي اعضای قضائی واداری آن طبق تشکيل منظور شده تعيءوروسا

 وتوظيف گردد.

محاکم ابتدائيه واستيناف رسيده گی به جرايم سنگين ناشی ازفساد  ب :

 اداری  صالحيت رسيده گی به قضايای ذيل را دارا ميباشند:

 ( قانون نظارت برتطبيق استراتيژی مبارزه 0جرايم مندرج ماده )

 د اداری.عليه فسا

 (قانون جلوگيری از پول شوی 4جر  پول شوی مندرج ماده )

( 2( فقره ) 4( وجزء)2وعوايد ناشی ازجرايم بادرنظر داشت تعديل فقره )

  جرايم اتالف سرقت وفروش آّثار تاريخی وفرهنگی مندرج رماده م کو

(قانون جرايم عليه 13( قانون حفظ آثار تاريخی وفرهنگی وماده )94ماده )

منيت داخلی وخارجی  استخراج غير قانونی معادن مندرج ماده ا

 (قانون جزاء وغضب امالک دولتی.428)

اشخاص ذيل که به ارتکاب جرايم مندرج جزء )ب( متهم ميشود   ج:

درمحاکم مرکز عدلی وقضائی مبارزه عليه فساد اداری  محاکمه می 

 باشد.گردند  مگر اينکه قانون خاص طورديگری پيشبينی نموده 

 ( قانون تنطيم معاشات 0مقامات عالی رتبه دولتی مندرج ماده )

 مقامات عالی رتبه .

 ( قانون تنظيم معاشات مقامات دولتی 1مقامات دولتی مندرج ماده )

. 

  جنراالن ويااشخاصيکه دربست جنرالی ايفای وظيفه مينمايند

 ی .( ميثا  مبارزه عليه فساد ادار13ونيزاشخاص حکمی مندرج ماده )

  ساير اشخاص قرار ذيل درمحاکم مرکز عدلی وقضائی مبارزه

 عليه جرايم سنگين  فساد اداری محاکمه ميگردند:

 ( قانون نظارت 0( ماده )24-22-1متهمين جرايم مندرج اجزای )

برتطبيق ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری که وجوه حاصله جرمی آّن 

 ه اسعار خارجی باشد .بي  از ده مليون افغانی ويامعادل آن ب
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 ( قانون م کور که 0( ماده )2متهمين جر  رشوت مندرج جزء )

وجه حاصله آّن بي  از پيو مليون افغانی ويامعادل آن به اسعار خارجی 

 باشد .

 ( قانون جلوگيری ازپول 4متهمين جر  پول شويی مندرج ماده )

 شويی وعوايد ناشی ازجرايم اتالف  سرقت وفروش آثار تاريخی

( قانون 13(قانون حفظ آثار تاريخی وفرهنگی وماده )94وفرهنگی وماده)

جرايم  عليه امنيت داخلی وخارجی  استخراج غير قانونی معادن مندرج 

( قانون جزاء وغضب امالک دولتی که ارزش آنها بي  ازپنو 428ماده )

 مليون افغانی ويامعادل آن به اسعار خارجی باشد.

فو  غر  اعطای منظوری طی پيشنهاديه بمقا  مندرجات مصوبه شماره 

محتر  عالی رياست جمهوری اسالمی افغانستان تقديم گرديد که به حکم 

)برطبق مصوبه  ذيأل هدايت فرمودند: 00/4/2074( مورخ 2134شماره )

شورای عالی ستره محکمه مطالبه متن  17/4/2074( مورخ084شماره )

 . پيشنهاد منظور است(

د تائيد مقا  محتر  رياست جمهوری شماره فو  که مورمراتب تصويب 

اسالمی افغانستان قرار گرفته است متحد الماأل به عمومی محاکم استيناف 

واليات ومراجع ذيرب  اخبار گرديد تاآنرادر نظر گرفته وفق آن اجرات 

نمايند.
1
 

قانون تشکيل ( 38ـ 41مواد)صالحيت موضوعی عمو  محاکم در

 يه جمهوری اسالمی افغانستان بيان گرديده است.وصالحيت قوه قضائ

 یصالحيت تفويضی عبارت ازصالحيت:مطلب سوم: صالحیت تفویضی

يک قضيه  بارتباطاست که ازطرف شورای عالی ستره محکمه رسيدگی 

ازيک محکمه به محکمه ديگرتفويض ميگردد در اين صورت محکمۀ 

( (31ماده )0(ر فقرهتعيين شده محکمۀ ذيصال  شناخته می شود چنانچه د

( 297( ماده)4قانون تشکيل وصالحيت قوه قضائيه وبخصوص درفقره)

قانو اجراآت جزائی چنين امده: ستره محکمه ميتواند دراحواليکه اوضاع 

امنيتی ايجاب نمايد يا معاذيرقانونی ديگری پي  آيد که ازطرف اشخاص 

                                                 
1
 2074ـ مجله قضاء برج ميزان  
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رسيد گی قضيه را  ذيعالقه يا لوی څارنوال به ستره محکمه پيشنهاد گردد 

ازمحکمۀ ذيصال  به محکمۀ ديگری تفويض نمايد  درآنصورت محکمۀ 

و شخ  قاضی خود چنين « تعيين شده محکمۀ ذيصال  شناخته ميشود.

( اصول محاکمات مدنی آمده: 471صالحيتی را نداردچنانچه در ماده) 

تواند صالحيت قضاوت را به قاضی ديگری تفويض نمايد مگر   قاضی نمي

  «.اينکه در قانون طور ديگری تصريح شده باشد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاوتيار عبدالورا " قيومی"
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  شهادت از نظر فقه وقانونشهادت از نظر فقه وقانون
-1- 

 مقدمه

إِن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باهلل 

ن يضلله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا  من يهده هللا فال مضل له وم

فال هادی له. واشهد أن ال اله اال هللا وحده الشريک له واشهد أن محمدا 

  والصلوة والسال  علی رسوله محمد وعلی آله واصحابه عبده ورسوله

 اجمعين.

ادوار اما بعد: شهادت شاهد  قديمی ترين دليل اثبات دعوی است که از 

گ شته های نه چندان طوالنی مورد استفاده اصحاب دعاوی قرار داشته وتا 

 دور يگانه وسيله اثبات دعوی در نوع خود بوده است. 

جامع وهمه شمول ترين دليل اثبات   اکنون نيز در عرصه اثبات دعاوی

دانسته می شود که مورد استفاده همه ملت ها ودر همه کشورها چه 

اسالمی وچه غير اسالمی قرار دارد. شهادت درنفس خود ريکورد جهانی 

ری از آن خود کرده که به اتفا  کلی همه افراد بشريت خصوصا را طو

در عصر کنونی منحي  دليل قوی اثبات مورد استفاده قرار داده می شود. 

وحتی تاهنوز از يک نفر عالم ودانشمندی در گوشه واکناف جهان شنيده 

نشده که به آن مخالفت نشان داده باشد. درحقيقت مهم ترين وسيله ومدرک 

دعوی برای مستحقينی است که حقو  شان درمعر  ضايع شدن اثبات 

قرار دارد وبرای بدست آوردن آن نياز به اقامه دعوی  ارايه بينه و وسائل 

 اثبات دارند.

هللا پاک سبحانه وتعالی شارع دين اسال  با علم کلی خوي  با درک اهميت 

ی شهادت آن در مدت چهارده قرن قبل به منظور رفع نيازمندی های انسان

شهود را دليل اثبات معرفی وبشريت را در استفاده از آن رهنمود کرده و 

ٌل ﴿فرموده اند:  لَْيِن فََرج  َجاِلك ْم فَإِن ل ْم يَك ونَا َرج  اْستَْشِهد واْ َشِهيدَْيِن من ّرِ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الش َهدَاء  (181/1﴾ سوره بقره)َواْمَرأَتَاِن ِمم 
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واگر دو مرد نبودند   مردان خود را شاهد بگيريد ازنفر  دو پسترجمه: 

يك مرد و دو زن  از كساني که مورد رضايت واطمينان شما هستند 

 .انتخاب کنيد

و آنعده افراد جامعه که موضوع شهادت را با خود داشته وراجع به آن 

عالم اند واز مشهودبه معلومات دارند مکلفيت وجوبی )فر ( دارند تا بعد 

مشهودله داخل اقدا  شده مسئوليت دينی خوي  را به ادای شهادت از طلب 

رفع نمايند. اقدا  به ادای شهادت باالی شاهد وجيبه دينی واسالمی است که 

ل جالله آن را به منظور اظهار حق صاحب مال که غيرحق در جخداوند

اختيار ديگران قرار دارد ودر بدست آوردن آن نياز به وسائل اثبات دارد  

بل از دعوی واقامه شهود  باز پرداخت آن ميسر نمی شود  باالی ق

ِ ﴿شاهدان  امر الزمی گفته فرمودند:  وا الش َهادَةَ ّلِِل  ﴾ سوره َوأَقِيم 

 (181/1بقره)

 وشهادت را به رضای خداوندجل جالله بر پا داريد. ترجمه:

ی آن در چنين حالت شاهد طلب کرده شده حق کتمان شهادت وامتناع از ادا

ندارد. هرگاه چنين کرده از ادای شهادت خود داری نمايد  مسئوليت و را 

وجيبه دينی خوي  را اداء نکرده ونزد خداوندجل جالله گنهکار محسوب 

واْ الش َهادَةَ َوَمن ﴿می گردد؛ زيرا خداوندجل جالله می فرمايد:  َوالَ تَْكت م 

 (180/1﴾ سوره بقره)بَِما تَْعَمل وَن َعِليمٌ  يَْكت ْمَها فَإِن ه  آثٌِم قَْلب ه  َوللّا  

ترجمه: شهادت را کتمان نکنيد هرکس آن را کتمان کند  قلب  گنهکار 

 !وخداوند به آنچه می کنيد داناست است

شاهد مسلمان به ادای شهادت خود  دو مسئوليت بزرگ وخطير  ازين رو

 را به انجا  رسانده و وجدان خود را آرا  می گرداند.

ول: مسئوليت دينی: شاهد به شهادت خود مکلفيت دينی خود را اداء کرده ا

واز سرزنشی که در اجتناب وخود داری آن از ادای شهادت از جانب 

خداوند عزوجل متوجه آن بوده  رهانيده ونفس خود را از آت  دوزخ 

 نجات داده است.

   مسئوليت اجتماعی: شاهد به ادای شهادت خود سبب اثبات حق مظلو

جلوگيری از دوا  ظلم ظالم  تامين عدالت به صدور حکم قضائی به استناد 

شهادت آن در جامعه وثبات امن وآرام  روحيه در بين افراد جامعه 
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واطمينان خاطر برای سائر افراد مظلو  مبنی بر اينکه جان ومال شان از 

 دست برد اشخاص زور گو در امان است.

ن در دست قضات ومحاکم قرار داده شده شهادت شاهد همانند شميشر برا

تا به وسيله آن تاج خود خواهی وزور گيری اشخاص استفاده جو وفرصت 

طلب را شکسته وغرور آن را به تسليمی حق به ذيحق به زمين افگنده 

وافراد جامعه را از شر زور گيری های آن نجات دهند؛ به همين لحاظ 

اخته است تا به منظور جلوگيری انسان ها را مکلف س (جل جالله) خداوند

از ضياع حق خوي  به اقامه شهود بپردازند. وهمچنان به داد کسانی که 

حق شان در حال ضايع شدن است ومظلو  واقع شده اند رسيده  مردانه 

وار به محاکم رفته ادای شهادت نمايند  برای اينکه شاهدان اقامه شده 

فاده از حق شهادت  ظلم ديگری را همانند سائر افراد ظالم وزور گو با است

بر خلق هللا روا ندارند  در استفاده از حق شهادت از جانب مشهودله 

واينکه شاهدان چه کسانی باشند  قيودات خاصی وضع گرديده که شهادت 

 قابل شنيد دانسته می شود.آن هرشاهدی در چوکات 

حکا  موضوع شهادت واچوکات بندی گرچند که فقهای اسالمی راجع به 

اما در برگردان  .مربوط به آن کتب فراوان نوشته وبه قيد تحرير آورده اند

وتأليف آن به زبان فارسی)دری( که سبب استفاده همگانی وخصوصا 

آنانکه به زبان عربی تسل  وآشنائی کامل وبهتر ندارند واز مطالعه کتب 

 فقهی برداشت درست کرده نمی توانند ونيازمندی خوي  را در پرتو

مسائل فقهی جاه داده نمی توانند وياهم دست رسی به کتب فقهی برای شان 

دشوار است ويا کمتر فرصت برای مطالعه آن دارند  توجه صورت 

نگرفته بود وياهم کمتر مطلبی درين راستا به دست نشر سپرده شده بود که 

موضوع از يکطرف   اهميت ديشامل همه نياز مندی های قضائی نمی گرد

وجود آثار منظم وهمه جانبه که به مراجعه به آن مشکل قضات در وعد  

آن حل گردد  از جانب ديگر  آرزوی  درراستای پ يرش شهادت شهود 

ديرينه ا  شده بود تا مسائل مربوط به شهادت را جمع آوری وطی يک 

چون در مراحل اولی تصدی  ؛به نياز مندان تقديم بدار  ويا کتاب رساله

م به اجراآتی از طرف قضات برخورد  که در هنگا  وظيفه در محاک

رسيدگی به قضايا  شهادت شهود را تائيد وياهم رد می نمودند بدون اينکه 
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دليل قناعت بخ  فقهی وقانونی را برايم ارايه بدارند تا سبب اطمينان 

خاطر  برای تامين عدالت گردد وزمانی که به کتب فقهی مراجعه کرد  

ورد شهادت شهود  زحمات شان در قبال استخراج دقت فقها در قبول 

مسائل وگ اشتن مسير معيين در روشنی احکا  شرعی خصوصا نصوص 

قرآنی واحادي  نبوی وارايه روش سلف صالح منحي  اجماع امت وده ها 

مورد ديگر آنهم برای تامين عدالت مرا واداشت تا به تأليف ونگارش 

آراء ونظريات فقها ودر ضمن مسائل مربوط به شهادت با اقتباس از 

 .ورويه قضائی افغانستان  اقدا  نمايم صراحت های قانونی

اما مشکالت روز گار وعد  دست رسی الز  به کتب فقهی که از يک  

طرف به نسبت بعد مسافه از دست رسی به کتاب خانه محرو  بود  واز 

ايم جانب ديگر به نسبت ضعف اقتصادی استطاعت خريداری کتب فقهی بر

ميسر نبود تا به اين هدف بزرگ نائل آيم تا اينکه از اثر تغييرات سال 

گ ر   چند ماهی به واليت بلخ تبديل گرديد  وبعد از گ شت مدت  1931

بزرگترين   وبه کتاب خانه بزرگ رياست محکمه استيناف واليت بلخ افتاد

ت کتاب خانه به سطح کشور در ادارات دولتی که بسا کتب مورد ضرور

رای بر با  عالقه مندی آن   به ديدن را مشاهده نمود  در آن وجود دارد

را که تپ  قلبم چنان باال رفت که گويی صدای اين هدف  آورده شدن

 همانند تشنگان گيرافتاده در بيابان ريگستانی آنهم در فضای آفتاب سوزان

 به منظور دريافت جرعۀ آب سرد يخچالی که مايه شادابی رو  وروانم

در حرکت آمده لبان تشنه خود را وند. در چنين حال نگردد  ديگران می ش

در گيالس مملو از آب زالل نظريات وآراء فقهای اسالمی که در حقيقت 

برگرفته شده از چشمه سار نصوص دينی ) کتاب هللا وسنت رسول هللا 

موضوع صلی هللا عليه وسلم( چسپانده وبه جمع آوری مسائل مربوط به 

به حلقو  خوي  فرو برده وکار تاليف خوي  را  قطره قطرهرا ت شهاد

 آغازنمود .

زمانی که برای رسيدن به اين مأمول اقدا  نمود  به مشکالت عديده ای 

برخورد . وظيفه رسمی دولتی  رسيدگی به موقع به امور مرد   مشکالت 

ه خانوادگی  زندگی در عالم غربت و غيره از جمله مشکالتی بود که هم

 مولوی صاحب شيخروزه به آن دست وپنجه نر  می کرد   اما جناب 
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رئيس ديوان رسيدگی به جرايم فساد اداری  بدخشانی  «منير»منيرالدين 

يگانه دوستی بود که اوضاع واحوال آشفته ا  را درک کرده در دست يابی 

 ميرساند. ا  به منابع ياری

قهای اسالمی از مسائل زمانی که به جستجو وتفح  پرداختم ديد  که ف

نياز بشری  بحری  مربوط به موضوع شهادت همانند سائر قضايای مورد

را ساخته اند که بنده به منظور سيراب ساختن خوي  به منقار گنجشک  

قطره آبی را برداشته وبه حلقو  تشنه خوي  ريختم وبحر دان  علماء 

 ای موج ميزد.وفقهای اسالمی هنوز هم متالتم وبه انظار هر بيننده 

بنده که تشنه ای چند مسئله محدود مورد نياز خود بود  به نسبت عد  

استطاعت به غواصی درعمق گفتار شان مقداری مسائل مهم وضروری 

روز مره محاکم را از ثمره علمی شان بواسطه پنجه های ناتوان خود وبه 

قابل آنچه که نزد نگارنده نياز جدی محسوس بود  برجسته ساخته وبالم

احکا  شرعی وقانونی را راجع به آن از مفاهيم نصوص شرعی )قرآن 

وسنت( ونظريات فقهی علمای اسالمی وقوانين ناف ه کشور  ريزان ريزان 

به منظور ترتيب اثری به اندازه برداشت خود حمل کرده وجمع آوری 

 نمود .

در مسلما هرآنچه را که درين باب جمع آوری نموده ا  کل مشکل موجوده 

محاکم نيست که به آن پرداخته شده باشد به احتمال قوی که نيازمندی های 

جدی ديگری نيز وجود داشت که تشخي  آن به ذهنم خطور نکرد  به 

هرحال مسائل جمع آوری شده مجموع ضروريات قضائی به برداشت 

نگارنده است که طی يک کتابی به ضخامت کوچک به قيد تحرير در 

 آورده شد.

تفاده از آثار فقهای اسالمی وبيان آدرس کتاب اين است که هرگاه روش اس

يک مسئله در چندين کتاب تکرارا ت کر رفته بخاطر جلوگيری از طوالت 

پاورقی به يکی آن اکتفا کرده ودر پاورقی صرف اسم يک کتاب ونوسنده 

آن ذکر نمود  وهرگاه در يک موضوع دو مسئله مشابه يا بيشتر آن که 

ازی در يک جمله ويا يک مطلب را داشت ولی از دو منبع ويا لزو  جاس

بيشتر ازان استفاده شده ناگزير هريک از منابع را پی هم ذکر نمود  تا 
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خواننده محتر  در مراجعه به اصل کتاب بعد از عد  دريافت يک جزء 

 مسئله  مرا متهم به ک ب گويی ننمايند.

کران خوي  ياری رساند تا  در نتيجه خداوندعزوجل مرا به توفيقات بی

رساله دست داشته خوي  را طی يک مقدمه سه بخ   نه فصل  سی ودو 

مبح   يکصدو چهل وهفت مطلب ويک نتيجه به پايه اتما  رساند . واز 

بارگاه ايزد متعال ميخواهم تا هدفم را از نوشتار آن خاص به رضای خود 

انندگان محتر  التجای گردانيده واز جمله حسناتم حساب نمايد  و از خو

 دعاء خير وفال  دارين را دار  که مرا از آن محرو  نسازند.

 اول فصل

 تعریف، احکام عمومی شهادت وشاهد  

شهادت شاهد مشهور ترين نوع بينه است که در حجيت آن منحي  دليل 

اثبات والزا  اتفا  کلی جميع فقهای اسالمی قرار دارد. عا  مرد  به آن  

شناخت ومعرفت ظاهری وچه از نظر استعمال  دست رسی  چه از لحاظ

دارند  اما کنه وحقيقت شاهد وشهادت به لحاظ قيودات وشرائ  موضوعه 

شرعی وقانونی ونصاب آن چيزی است که تا هنوز حتی در نزد اکثريت 

اهل فن ومسلک )قضات امروزی( به تفصيل الزمی که فقهای اسالمی به 

باقی مانده است. برای رسيدن به اين مأمول  آن پرداخته اند  ناشناخته

دراين فصل  احکا  عمومی راجع به شهادت وشاهد را طی مباح  مستقل 

به بررسی گرفته واهميت وارزش هرکدا  را با استفاده آراء ونظريات 

 فقهای اسالمی وقوانين ناف ه کشور بيان می دار .

 

 

 

 مبحث اول

 شهادت احکام عمومی

ت شامل تعريف  غر   موضوع  رکن  حکم حاالت عمومی شهاد

شهادت واستفاده آن منحي  دليل اثبات والزا  وغيره می باشد که هريک از 

موضوعات ذکر شده را طی مطالب مستقل وجداگانه از منظر فقهی 

 وقانونی به بح  گرفته وبه منظور استفاده الز  بيان می داريم.
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 مطلب اول: تعریف شهادت:

حاظ لغوی واصطالحی از ديد اهل لغت  فقها و قانون تعريف شهادت از ل

گ ار افغانستان و ارتباط آنها با يک ديگر  يکی از حاالت عمومی شهادت 

 است که به شر  ذيل به آن پرداخته می شود. 

شهادت در لغت: شهادت به معنی گواهی دادن بر له وعليه شخ   واقع 

 مده است.شدن درمقابل جهان غيب وگواهی نامه تحصيلی آ
فقهای اسالمی راجع به معنی لغوی شهادت  در کتب فقهی بح  طوالنی 

وگوناگون نموده اند که اين رساله کنجاي  ذکر همه را به تفصيل ندارد اما 

 بطور اختصار به بعضی از معانی آن ذيال اشاره می شود.

شهادت به معنی خبر قاطع وجاز  است که به صورت قطع وجز   -2

ن )شاهد( اداء شده افاده حصول علم يقين را برای قاضی از طرف حامل آ

به منظور صدور حکم شرعی وقانونی می نمايد؛ به دليل اينکه هللا سبحانه 

﴾  َوَما َشِهْدنَا إِال بَِما َعِلْمنَا ﴿ وتعالی در قرآن عظيم الشأن می فرمايند: 

  از)  آنچه  به  مگر  دهيمنمی  گواهی ( ترجمه:18)سوره يوسف / 

ديده می  .ايمشده  مطلع  (آن  بر  و  ايمديده  خود  چشم  با  بنيامين  دزدی

شود که شهادت در اين آيت به معنی خبر قاطع است که حصول علم يقين 

 .را در پی دارد

شهادت صيغه مصدر است  از باب شهد يشهد شهدا وشهادة جمع  -1

شاهد درمحکمه يا آن شهود است به معنی حضور استعمال می شود؛ زيرا 

در هنگا  وقوع حادثه ومشاهده مشهودبه وچشم ديد شاهد را در آنچه که از 

نظر ديگران غائب است ويا ديگران به آن علم ندارند  افاده ميکند. چنانچه 

ْؤِمنِيَن ش ه ودٌ  ﴿ خداوندجل جالله ميفرمايد:  سوره )﴾  َوه ْم َعلَى َما يَْفعَل وَن بِاْلم 

وآنان آنچه را با مؤمنان انجا  می دادند حاضر بوده تما  ترجمه:( 7بروج/

فََمْن َشِهدَ ِمْنك م   ﴿ شا می کردند. وهمچنان هللا سبحانه وتعالی می فرمايند: 

ْمه   ) ماه از شما اين ترجمه: هرکه ( 512)سوره بقره / ﴾الش ْهَر فَْليَص 

به « شهد»رطبی بايد آن را روزه بگيرد. به قول اما  ق دريابدرا  رمضان(

 معنی حضر است. 
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درين قول خداوندجل جالله  شهود به معنی حضور آمده است. پس  

شهادت خبری است که در هنگا  تحمل وادای آن شخ  شاهد در محل 

 وقوع قضيه ومحکمه حضور پيداء می کند. 

شهادت به معنی معاينه وچشم ديد مستقيم شخ  اطال  می گردد؛  -0

َوَجعَل وا اْلَماَلئَِكةَ ال ِ يَن ه ْم ِعبَاد   ﴿ الی می فرمايد: زيرا هللا سبحانه وتع

ْم َوي ْسأَل وَن  ْم َست ْكتَب  َشَهادَت ه  ا أََشِهد وا َخْلقَه  ْحَمِن إِنَاثا ( 81)سوره زخرف /﴾الر 

  بشمار  مون   مهربانند   خدای  بندگان  که  را  فرشتگان  آنانترجمه: 

  هنگا   به  ايشان  آيـا  . نمايند!( می  قلمداد  خدا  دختران  و )  آورند می

   ! اندآ نموده  مشاهده  را  خلقتشان  و  اند داشته  حضور  فرشتگان  آفرين 

 کلمه اشهدوا به معنی چشم ديد مستقيم است که به آنها اطال  گرديده است.

به معنی قسم ويمين آمده است؛ زيرا خداوندجل جالله می فرمايد:  -4

اِدقِينَ فَ ﴿  ِ إِن ه  لَِمَن الص  ( 6)سوره نور /﴾  َشَهادَة  أََحِدِهْم أَْربَع  َشَهادَاٍت بِاّلِل 
هريک از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که )ترجمه: 

شهادات به معنی . ( راستگو هستمدر اين نسبت زنا که به همسر داد 

 .آمده استسوگند وقسم 
فس مقر را شهادت گويند؛ چنانچه هللا سبحانه وتعالی می اقرار به ن -1

ِ َشاِهِديَن َعلَى أَْنف ِسِهْم  ﴿ فرمايد:  وا َمَساِجدَ للا  ر  ْشِرِكيَن أَْن يَْعم  َما َكاَن ِلْلم 

  گواهي  خوي   كفر  به  كه  مشركانيترجمه: ( 87)سوه توبه /﴾ بِاْلك ْفِر 

  يا  عبادت  با )  را  خدا  مساجد  رندندا  حقّ  )اقرار می کنند( دهند مي

کلمه شهادت درين جا به معنی  كنند.  آباد  ( خدمت  و  تنظيف  و  تعمير

 اقرار به نفس است.
وبووه )الالووه اال هللا( کلمووه شووهادت شووهادت بووه کلمووه توحيوود اسووتعمال  -6

کلمه )الإله اال هللا محمدرسول هللا( و)اشوهدان الإلوه اال هردو . گفته می شود

تفريع از دو معنی ) اخبوار واقورار ( اسوت. هللا واشهد أن محمدا رسول هللا( 

معنای شهادت درين جا به مفهو  اعال  وبيان دان  شخ  )به توحيود ذات 

 اللهی( واعتراف به آن است.
تشهد که يکی از واژه های مرتب  به )شهادت( است به )التحيات(  -7

استعمال گرديده؛ چنانچه در  که در قعده اخير نماز خوانده می شود نيز
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حدي  از ابن مسعود رضی هللا تعالی عنه روايت است که پيامبر صلی هللا 

 تعليم می داد.عليه وسلم تشهد را به )اصحاب( همانند قرآن 

شهادت به معنی عالنيه وآشکارا آمده است؛ چنانچه هللا سبحانه  -8

( ترجمه: 79)سوره انعا  / ﴾ دَةِ َعاِلم  اْلغَْيِب َوالش َها﴿   وتعالی فرموده اند:

خداوند بزرگ دانای پنهان وآشکارا است.  ابن عباس رضی هللا عنه اين 

آيت را به ) سر وعالنيه ( ترجمه کرده اند پس معنی شهادت درين آيت 

 عالنيه می شود.
سوبيل هللا( مورگ در راه خودا اسوتعمال  شهادت بوه معنوی )مووت فوی -7

فَأ ْولَوـئَِك َموَع ال وِ يَن أَْنعَوَم  ﴿ وتعالی فرمووده انود:  شده است؛ چنانچه هللا سبحانه

واِلِحينَ  َعلَْيِهم للّا   يِقيَن َوالش وَهدَاء َوالص  دِّ َن الن بِيِّيَن َوالّصِ  (61سووره نسواء /)﴾  ّمِ

  و(  هووووـمراه  و  رود  بهشووووت  بووووه  رسووووتاخيز  روز  در )  آنووووان ترجمووووه:

  بووـديشان  و(  درگووـاهند  مووـقّربان )  کووه  بووـود  خواهووـد  کسووـانی  هووـمنشين

  و  اسوت  نمووده  خوود  الطواف  مشومول  و )  اسوت  داده  ( هودايت )  نـعمت

  کوه  موـقّربانی  آن  . اسوت  کوـرده  تـما   آنـان  بـر  را  خوي   بزرگواری

  و )  راسوتروان  و  پيغمبوران  از  عبارتنود(  بوـود   خواهوـد  هـمدمشان  او

  رفتنود(  آنوان  راه  بر  و  کردند  تصديق  را  پـيغمبران  که  گويانیراسـت

  و  کردنوود(  فوودا  خووـدا  راه  در  را  خووود  کووه  آنووان  يووـعنی )  شووـهيدان  و

  زيوـور  بوـه  بوـيرونشان  و  درون  کوـه  بنودگانی  سواير  يعنی )  شايستگان

شهيد اسوت کوه در راه کلمه شهداء همان    . شد(  آراسته  عبادت  و  طاعت

خدا کشته شده اند. به نزد فقهاء عبارت از لفظوی اسوت کوه توسو  آن اخبوار 

به اثبات حق يک شخ  بربواالی شوخ  ديگور اداء موی گوردد کوه جريوان 

تفصيلی آن در معنی اصطالحی بيان می گردد.
1

 

 : تعريف اصطالحی شهادت

ييدات هريک از فقهای اسالمی تعريف اصطالحی شهادت را طبق تق

 م هبی خوي  به اندک تفاوت بيان داشته اند.

                                                 
 –   ه8257. )الفقهية الموسوعة.  الکويت –وزارت االوقاف والشئون االسالميه   - 1

 .582 -582 ص  56 ج. االولی الطبعة(   5006
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چنانچه فقهای شافعی رحمة هللا عليهم شهادت را چنين تعريف کرده اند: 

شهادت عبارت است از اخبار صاد  برای اثبات حق غير باالی شخ  

 غير به لفظ اشهد در مجلس قضاء ولو بدون دعوی.

شهادت چنين گفته اند: فقهای مالکی رحمة هللا عليهم راجع به تعريف 

شهادت عبارت است از خبر دادن واطالع حاکم از معلومات حاصله 

 خوي  به منظور اصدار حکم به مقتضای آن.

فقهای حنبلی رحمة هللا عليهم شهادت را در اصطال  چنين تعريف کرده 

اند: شهادت عبارت است از خبر دادن يک شخ  به آنچه)علم به 

 رد وآن را می داند  به لفظ اشهد. مشهودبه( که نزد خود دا

شهادت  حنفی رحمة هللا عليهم شهادت را چنين تعريف کرده اند:فقهای 

در مجلس قضأ به لفظ غير به حق صاد  شهود  عبارت است از اخبار 

.اشهد
1
 

شهادت شهود عبارت »شهادت در قانون افغانستان چنين تعريف شده است:

«.به لفظ اشهداست از اخبار به حق در مجلس قضاء 
2
  

تعريف فقهی قانون گ ار افغانستان نشان دهنده اين است که م بور تعريف 

شهادت را به م هب احناف عينا نقل وشامل قانون ساخته است؛ چون 

وقانونی شهادت از لحاظ کلمات  جمالت  معنی تعريف فقهی )فقه حنفی( 

می در تما  ومفهو   هردو يکسان اند اما به يک تفاوت که فقهای اسال

صد  کرده  وتحرير داشته کلمه تعاريف خود کلمه اخبار شاهد را مقيد به 

ولی در قانون اصول محاکمات مدنی  کلمه صد  ذکر  (اخبارصاد )اند 

وبدون قيد صد  ذکر کرده است. را بطور مطلق  شاهد نگرديده  واخبار

نزد  وخبر صاد  درشاهد صد  قول شاهد به نسبت اينکه درشهادت  اما

تحقيق صد    منظور ومطلوب استهردو بطور يکسان فقها وقانون گ ار 

اخبار از طرف قاضی  نزد هردو)قانون وفقه( باوجود عد  ت کر آن 

ی وضروری پنداشته شده وعد  ذکر آن در قانون به مفهو  تمدرقانون  ح

                                                 
وثاقب  عبدالحليم. نظا   -. 12ص  7ج ابن نجيم  زين الدين ابراهيم. البحر الرائق    - 1

 .10قضاء در اسال   ص 
 .158ماده « 8»وزارت عدليه جريده رسمی  قانون اصول محاکمات مدنی فقره  - 2
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ماده  2؛ زيرا فقره استفاده از مطلق اخبار نيستعد  رعايت صد  خبر و

دو بيست ويکم قانون اصول محاکمات مدنی  محکمه را مکلف به سه ص

رعايت اکيد شرائ  شهادت که ثبوت عدالت شهود  يکی از آن پنداشته شده 

وبيانگر صد  قول شاهد می باشد  نموده است؛ ل ا قضات ذوی الحکم در 

صورتی که شهادت شاهد از جانب مشهودعليه تصديق نگردد  مکلف به 

هد واز آنطريق تثبيت صد  قول آن ذريعه تزکيه های تحقيق عدالت شا

سری وعلنی می باشند. فقهای اسالمی نفس تزکيه را يگانه راه حل برای 

تثبيت صد  قول شاهد گفته اند ومجموع آن بيانگر اين است که صد  قول 

شاهد در قانون باوجود عد  ذکر آن در لفظ  چنانکه فقهاء به آن مبادرت 

مطلق اخبار که صد  سخن دران تحقيق  ی است؛ زيراورزيده اند  حتم

ايفاء در پيشگاه قانون نيز ونزد قاضی تثبيت نشده باشد  مقصد شهادت را 

چنانچه شهادت شهود قبل از تزکيه های سری وعلنی در قانون  ؛نمی کند

دليل الزا  واثبات بر شمرده نشده ومدار حکم قضائی شده نمی تواند 

قضات به استناد شهادت بدون تزکيه صادر گردد   وهرگاه حکمی از جانب

از طرف محاکم فوقانی به دليل عد  تحقيق در عدالت شهود وتثبيت صد  

وک ب خبر آن نقض می گردد. ازين رو تحقيق صد  خبر يا شهادت شاهد 

 نزد فقها وقانون گ ار بطور يکسان حتمی وضروری دانسته می شود.

اسالمی به خاطر تاکيد هرچه بيشتر روی همين منظور بوده که فقهای 

ومتوجه ساختن قضات به اجتناب از سهل انگاری در استماع شهادت 

  کلمه صد  را تکرارا در تعاريف شان شاهد وتحقيق صد  وک ب شهادت

اما قانون گ ار افغانستان قضات را به رعايت جدی شرائ  ذکر کرده اند  

البته شاهد نيز می گردد. شهادت مکلف ساخته است که شامل تحقيق صد  

شاهد عالوه برسائر موارد که شخ  قاضی با  تکه تحقيق صد  شهاد

تعديل   بطور منظم واصولی توس  انجا  می دهد استفاده از درايت قضائی

چون هرگاه شاهد نزد قاضی  ؛شرائ  صورت ميگيردسائر رعايت شهود و

جيح پيدا کرده  ثابت گردد  جانب صد  قول آن تر تعادل ومقبول الشهاد

.ی شودمنتفی موجود احتمال ک ب شاهد به اغلب گمان ترديد 
1
 

                                                 
1
ابن نجيم  زين  - ص. 1682 باز اللبنانی  سليم ابن رستم. شر  مجلة االحکا  ماده  - 
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به تعبير ديگر الزمه اثبات عدالت شهود  دريافت صد  قول آن والزمه 

زوال عدالت شهود  دريافت ک ب خبر شاهد می باشد. هرگاه شاهد عادل 

ومقبول الشهادت ثابت گرديد  خبر آن صاد  ومنحي  حجت قوی قابل 

تفاده می باشد وهرگاه شاهد  فاسق ويا محدود فی الق ف ثابت گردد  اس

 خبر آن ک ب پنداشته شده واعتبار حجيت خوي  را از دست می دهد.

 غرض شهادتمطلب دوم: 
شهادت منحي  بزرگترين ومهمترين ادله اثبات که امکان دسترسی عا  

ت حق وخاص به آن به شکل سهل وآسان وجود دارد  فق  به غر  اثبا

. اثبات حق  مشهودله مورد استفاده قرار گرفته ودر محکمه اقامه ميگردد

 منحي  هدف مهم دينی وبا ارزش قانونی  غر  شهادت را تشکيل ميدهد.
 مطلب سوم: موضوع شهادت

موضوع شهادت عبارت است از عقد معامله يا واقعه ای است که شخ  

 ا بازگو می نمايد.حين عقد يا وقوع آن تحمل و در مجلس قضاء عين

 رکن شهادتمطلب چهارم: 
راجع به تعداد رکن شهادت بين فقهای اسالمی رحمهم هللا اختالف نظر 

وجود دارد. فقهای احناف رحمة هللا عليهم را عقيده براين است که شهادت 

که استعمال آن برای شاهد در اثنای  کلمه اشهد( استکن )دارای يک ر

ميباشد  ودرعد  استعمال  یالزم سی شهادتمنحي  رکن مهم واسا شهادت

ومورد قبول قضاء نگرديده آن از جانب شاهد  مقصود شهادت حاصل 

 شود. عالوه بر آن رکنی را برای شهادت قايل نيستند. واقع نمی

اما فقهای شافعی رحمةهللا عليهم که اکثرا قول آن به جمهور نسبت داده 

نو رکن است و هرکدا  از )شاهد  شده به اين باور اند که شهادت دارای پ

مشهودله  مشهودعليه  مشهودبه ولفظ اشهد( رکن شهادت محسوب می 

گردند. وجود هريک از ارکان پنو گانه برای صحت شهادت الزمی دانسته 
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می شود وهرگاه در هنگا  شهادت يکی از آنها وجود نداشته باشد  شهادت 

دد.صحيح پنداشته نشده ومورد قبول واقع نمی گر
1
  

 مطلب پنجم: ارزش لفظ شهادت ویا اشهد

استعمال لفظ شهادت ويا اشهد به صيغه مضارع که در بر گيرنده زمان 

حال باشد  به لحاظ فقهی وقانونی  در قبول شهادت از اهميت وارزش 

خاص بر خور دار بوده که صحت ادای شهادت وجواز قبول آن در مرحله 

سائر الفاظ از مه اشهد دارد؛ زيرا نخست وابستگی کامل به استعمال کل

کدا  بيانگر علم شاهد به مشهودبه  وجوديکه هر قبيل اعلم  اتيقن وافهم با

است  اما روی چند دليل به الفاظ مت کره همانند کلمه اشهد اعتبار داده نمی 

 که هريک  از آنها ذيال بر شمرده می شود. شود

ست که نصوص واژه ای منحصر به خود ا کلمه اشهد صيغه و  -1

 آن لفظ نازل شدهشکل انحصاری به قرآنی به 
َجاِلك ْم فَإِن ل ْم ﴿: چنانچه هللا تعالی ميفرمايند ؛اند  َواْستَْشِهد واْ َشِهيدَْيِن من ّرِ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الش َهدَاء ٌل َواْمَرأَتَاِن ِمم  لَْيِن فََرج  ﴾ سوره يَك ونَا َرج 

 (181/1بقره)

ر از مردان خود را شاهد بگيريد  و اگر دو مرد نبودند  دو نف پسترجمه: 

يك مرد و دو زن  از كساني که مورد رضايت واطمينان شما هستند 

 .انتخاب کنيد

َوأَْشِهد وا ذََوْي َعدٍْل  ﴿خداوند عزوجل در آيت ديگری می فرمايد: وهمچنان 

نك مْ   (1/34﴾ سوره طال )ّمِ

 خود شاهد بگيريد. دونفر اشخاص عادل را از بين ترجمه:

َوأَْشِهد ْواْ إِذَا ﴿در آيت ديگری نيز می فرمايد: خداوندجل جالله  چنانچه

 (181/1﴾ سوره بقره)تَبَايَْعت مْ 

 هنگامی که خريد وفروش ميکنيد شاهد بگيريد! ترجمه:

                                                 
1
وزارت االوقاف والشئون .  31يم. نظا  قضاء در اسال   ص ثاقب  عبدالحل  - 

 56( الطبعة االولی. ج   5006 –   ه8257. )الفقهية الموسوعة.  الکويت –االسالميه 

 .581ص 
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مجموع آيات ذکر شده وسائر آياتی که راجع به شهادت شاهد نازل گرديده  

وبيانگر انحصاری بودن کلمه مت کره بوده وهم  مشتمل کلمه شهادت اند

 اينکه سائر کلمات جاگزين آن شده نمی توانند.

به آن لفظ نقل گرديده احادي  متعددی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  -2

که بيانگر اهميت کلمه شهادت ويا اشهد می باشد؛ چنانچه حديثی به  است

کان » عنه انه قال: عن االشع  بن قيس رضی هللا»اين شر  روايت شده: 

بينی وبين رجل حکومة فی بئر  فاختصمنا الی النبی صلی هللا عليه وسلم 

من حلف علی »ه فقلت: إذا يحلف وال يبالی. فقال: شاهداک او يمينفقال: 

يمين صبر يقتطع بها مال امریء مسلم هو فيها فاجر لقی هللا وهو عليه 

«غضبان
1
  

 عنه روايت شده که گفت: با يک از اشع  ابن قيس رضی هللا ترجمه:

شخ  دعوی ملکيت داشتم  نزد پيامبرصلی هللا عليه وسلم اقامه دعوی 

نموديم  پيامبرصلی هللا عليه وسلم برايم گفت: شاهدان خود را اقامه بدار يا 

يمين آن را طلب کن  پس گفتم: اکنون بی پروا سوگند ياد می کند  

سوگند ياد کرده  صبر : کسی که به يمينپيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود

مال شخ  مسلمان را قطع نمايد در حاليکه در شهادت خود در وغگو 

باشد  خداوندجل جالله را زمانی مالقات می کند که باالي  غضب ناک 

 می باشد.

اجماع امت خصوصا مسلمانان دوعصر طالئی وبهتر )صحابه  -9

هد اداء گردد وهرگاه در زمان وتابعين ( به اين است که شهادت به کلمه اش

آنها شهادتی در مجالس قضائی استماع شده در آن کلمه اشهد وجود داشته 

 وشهادت به همان لفظ اداء گرديده است. 

تاکيد نصوص شرعی واجماع امت فقهای اسالمی زمانی که  -4

اسالمی در استفاده از کلمه شهادت ويا اشهد را مالحظه فرمودند  به اين 

د که کلمه اشهد رکن شهادت است وهمانند استوانه وسطی باور رسيدن

منزل  در ادای شهادت  جايگاه خاص داشته که وجود آن سبب استواری 

متکی به آن قانون شهادت وفقدان آن سبب سقوط وانهدا  شهادت می گردد. 

                                                 
1
 .91 ابن قيم الجوزی  شمس الدين محمد.الطر  الحکمية  ص  - 
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قول به را توس  کلمه اشهد الز  دانسته وصراحت  تافغانستان ادای شهاد

دت به کلمه اشهد اداء شود.شها اين دارد که
1 

در هنگا   لفظ اشهد دربرگيرنده معنی حلف )سوگند( است که شاهد -1

 (دروغ)در هراس افتاده واز گفتن قول زور ادای شهادت به استعمال آن 

وحقيقت را چنانکه است بيان  خود داری نموده وبه راست گويی اقدا  کند

و نهايتا آنانکه قصد بيان دارد وبه خود اجازه بيان غير حقيقت را ندهد 

حقائق را دارند در استعمال کلمه )اشهد( باک نداشته بدون هراس آن را به 

زبان می آورند اما اگر قصد دروغ گفتن را داشته باشند در استعمال آن 

حداقل به مشکل روحی دچار گرديده حتی االمکان سبب خود داری ازبيان 

 گفتار دروغ وغير واقعی شاهد می گردد.

کلمه اشهد متضمن مفهو  اطالع به مشهوبه عينا است که افاده علم  -6

شک وترديد را درعلم  هرنوع ميدارد که وجودطوری يقين را برای شاهد 

يقين را به  علمحصول و منتفی ادای شهادت در اقدا  به  شاهد به مشهودبه 

از اثر ادای شهادت شاهد  قاضی  برای منظور صدورحکم به مقتضای آن

 را منتفی می سازد. ک ب قول شاهدکرده واحتمال رد 

قول استعمال کلمه )اشهد( از طرف شاهد به معنی تاکيد صد   -7

مشهودبه  وادای شهادت صاد  بدون وجود احتمال ک ب آن به اثبات شاهد

که باز هم به رفع شک وترديد در صحت مشهودبه وصد  قول شاهد است 

 به کار برده می شود.

اشهد در اثنای ادای شهادت از طرف شاهد دراستعمال کلمه  -8

؛ زيرا ازينکه ادای شهادت در کتاب درنفس االمر معنی عبادت نهفته است

وسنت به شکل اختصاصی به همين لفظ آمده وادای آن به لفظ اشهد خالی 

از جنبه تعبدی نمی باشد.
2
 

نسبت با وجوديکه داللت به يقين وباور کامل شاهد نمايد  اما به سائر الفاظ 

کامل مفاهيم ذکر شده را باخود نداشته وبطور قطع ويقين افاده علم اينکه 

می کند بناء هيچ لفظی قاضی ذوی الحکم ن رایب از اثر آن شاهد و رایرا ب
                                                 

1
 .921ادهم« 1»فقرهوزارت عدليه جريده رسمی قانون اصول محاکمات مدنی   - 

2
ابن نجيم  زين  - ص. 1684 باز اللبنانی  سليم ابن رستم. شر  مجلة االحکا  ماده  - 
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روی همين ملحوظ است که کلمه اشهد  جاه گزين کلمه اشهد شده نمی تواند.

در هنگا   که ادای آن ت استشهاد هرکن منحصربه قول احناف يگانه 

 شهادت در قبول وعد  قبول شهادت نق  اساسی را ايفاء می نمايد.

استعمال کلمه اشهد در آنگونه اخباری که به مقصد شهادت اداء می گردد 

الز  می باشد.  در غير آن علماء اتفا  دارند به اينکه استعمال لفظ اشهد 

گردد   دران گونه موارد که خبر محض است و منحي  شهادت اداء نمی

لزو  شرعی ندارد. مانند اخبار اهل خبره  مخبرين يسر زوج  قول به 

تقدير نفقه زوجه باالی زوج  اخبار از اجرت حضانت  رضاع ومسکن  

وشاهدان تزکيه سری وعلنی وغيره در چنين حاالت استعمال کلمه اشهد 

الز  نمی باشد.
1
 

 حکم شهادتمطلب ششم: 
باالی قاضی است که به قضائی حکم  وجوب  به شهادت شاهد آثار مرتب

در شاهد  هرگاه .مقتضی آن بعد از تزکيه سری وعلنی صادر مينمايد

ادای شهادت نمايد وتزکيه مشهودله اثبات حق محکمه رفته به منظور 

  قاضی مکلف است تا به موجب آن حکم قضائی سری وعلنی انجا  شود

را شرعا وقانونا قضائی از صدور حکم  حق امتناعرا صادر نمايد  و

به دليل امتناع  تعلل کرده از صدور حکم قضائی امتناع ورزد واگر  .ندارد

گنهکار  ل جاللهنزد خداوند جاز صدورحکم قضائی ترک فر  کرده و 

مستحق وبه علت ترک فر   فاسق شمرده شده    محسوب می گردد

دانسته می شود وبه ارتکاب عمل غير قانونی وشرعی مستوجب  عزل

نيز می باشد؛ زيرا خداوندجل جالله آنانی را که از ازات تعزيری مج

صدور حکم به مقتضای آيات قرآنی امتناع می ورزند  فاسق خوانده است  

که فسق در عمل موجب عزل قاضی می گردد.چنانچه خداوندجل جالله 

سوره  ﴾فَاِسق ونَ َوَمن ل ْم يَْحك م بَِما أَنَزَل للّا  فَأ ْولَئَِك ه م  الْ ﴿می فرمايد: 

 (27/2مائده)

                                                 
1
باالی بدائع  تحقيق وتعليق المعو   علی محمد وعادل احمد عبدالموجود   - 

 .3ج 9الصنائع  ص 
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ترجمه: هرانکس به مقتضای آنچه خداوند رب العزت نازل فرموده  حکم 

  نکند فاسق )متمرد حکم خدا ( است.

وحتی اگر قاضی بعد از ادای شهادت وتزکيه علنی وسری وجوب صدور 

حکم قضائی را از لحاظ اعتقادی باالی خود واجب نداند و از فرضيت آن 

يد  کافر شمرده می شود؛ چون انکار از فر  کفر است.انکار نما
1
 

 مطلب هفتم: دلیل حجیت شهادت
منحي  قول افراد واشخاص که دران احتمال صد  وک ب شاهد شهادت 

قياس وظاهر الحال به نسبت اينکه شی محتمل است  منظر وجود دارد  از

ضی نکرده و نفس احتمال شک وترديد را ايجاد وافاده علم يقين را برای قا

واثبات حق را بطور قطع وجز  نمی کند  دليل الزا  واثبات شمرده نمی 

قرار  شرعی اصول فقه مصادرشود  اما حکم قياس که در درجه چهار  

درموجوديت نصوص شرعی از قبيل آيات قرآنی واحادي  نبوی   دارد

؛ زيرا خداوندجل واجماع امت متروک قرار گرفته به آن عمل نمی شود

لَْيِن ﴿ه می فرمايد: جالل َجاِلك ْم فَإِن ل ْم يَك ونَا َرج  َواْستَْشِهد واْ َشِهيدَْيِن من ّرِ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الش َهدَاء ٌل َواْمَرأَتَاِن ِمم   (181/1﴾ سوره بقره)فََرج 

واگر دو مرد نبودند   مردان خود را شاهد بگيريد نفر از دو پسترجمه: 

ي که مورد رضايت واطمينان شما هستند يك مرد و دو زن  از كسان

 .انتخاب کنيد

نك مْ  ﴿اند:  وهمچنان هللا تبارک وتعالی فرموده ﴾ سوره  َوأَْشِهد وا ذََوْي َعْدٍل ّمِ

 (1/34طال )

 دونفر اشخاص عادل را از بين خود شاهد بگيريد. ترجمه:

﴾ سوره بقره يَْعت ْم َوأَْشِهد ْواْ إِذَا تَبَا ﴿ فرموده است:وهمچنان خداوندجل جالله 

(181/1) 

 هنگامی که خريد وفروش ميکنيد شاهد بگيريد! ترجمه:

ی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم به ثبوت اينکه شهادت منحي  دليل وحديث

عن االشع  بن قيس »اثبات پ يرفته شده  به اين شر  نقل گرديده است 

                                                 
1
عابدين   -. ص 1684 الحکا  مادهباز اللبنانی  سليم ابن رستم. شر  مجلة ا  - 

 .11ج 84محمدامين بن عمر. رد المحتارعلی در المختار  ص 
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بئر  فاختصمنا  کان بينی وبين رجل حکومة فی» رضی هللا عنه انه قال: 

ه فقلت: إذا يحلف وال شاهداک او يمينالی النبی صلی هللا عليه وسلم فقال: 

يبالی. فقال: من حلف علی يمين صبر يقتطع بها مال امریء مسلم هو فيها 

«فاجر لقی هللا وهو عليه غضبان
1
  

از اشع  ابن قيس رضی هللا عنه روايت شده که گفت: با يک نفر  ترجمه:

داشتم  نزد پيامبرص اقامه دعوی نموديم  پيامبرص برايم گفت: دعوی چاه 

شاهدان خود را اقامه بدار يا يمين آن را طلب کن  پس گفتم: اکنون بی 

سوگند  صبر پروا سوگند ياد می کند  . پيامبرص فرمود: کسی که به يمين

ياد کرده مال شخ  مسلمان را قطع نمايد در حاليکه در شهادت خود در 

ست  مالقات می کند هللا ج را در حاليکه باالي  غضبناک می وغگو ا

 باشد.

وهمچنان حدي  ديگری نيز از پيامبرصلی هللا عليه وسلم چنين نقل شده 

جاء رجل من حضرموت ورجل من » است: روی وائل بن حجر  قال: 

کندة الی النبی صلی هللا عليه وسلم فقال الحضرمی: يا رسوهللا إن ه ا 

ار  لی  فقال الکندی: هی ارضی وفی يدی فليس له فيها غلبنی علی 

قال ال  قال: « ألک بينةآ» حق  فقال النبی صلی هللا عليه وسلم للحضرمی: 

قال: يا رسول هللا الرجل الفاجر اليبالی علی ما حلف عليه « فلک يمينه»

قال: فانطلق الرجل « ليس لک منه إال ذلک»  قال: «وليس يتورع من شیء

لئن حلف علی ماله »له فقال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لما أدبر: ليحلف 

«ليأکله ظلما ليلقين هللا تعالی وهو عنه معر 
2
 

يکنفر از حضرموت ويک نفر از کنده نزد پيامبرصلی هللا عليه  ترجمه:

وسلم آمدند  شخ  حضرمی گفت: يارسول هللا اين شخ  )کندی( بااليم 

ف نموده است  شخ  کندی گفت: آن زمينم غالب آمده زمينم را تصر

است ودر تصرفم قرار دارد وهيچ گونه حقی درآن ندارد  پس پيامبرصلی 

آيا برای اثبات دعوی بينه ) درآن » عليه وسلم برای حضرمی فرمود:هللا

زمان منظور از بينه بطور اکثر باالی شاهد اطال  می شد( داری واقامه 

                                                 
1
 .91 ابن قيم الجوزی  شمس الدين محمد.الطر  الحکمية  ص  - 

2
 .14ج 1 المقدسی  موفق الدين  محمد بن قدامه  المغنی  ص  - 
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حق » يامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: گفت نخير  پ« کرده می توانیآ

گفت: ای پيامبر خدا  « سوگند آن را داری ومی توانی آن را سوگند دهی

اين شخ  فاجر وبدکار است باک سوگند ياد کردن را ندارد واز سوگند 

هيچ حقی » پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: « خوردن پرهيز نمی کند

شخ  رفت تا سوگند به جا آورد زمانی  «جز سوگند دادن باالي  نداری

اگر سوگند ياد کردن آن » که بازگشت پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود: 

به منظور خوردن مال مدعی به ظلم )غيرحق( باشد خداوندتعالی را 

 درحالی مالقات می کند که ازآن رو گردان می باشد.

از قبيل نصوص نسبت به قياس ذکر شده شهادت به داليل قوی از اينکه 

شرعی واجماع امت واتفا  علماء متقدمين ومتاخرين منحي  دليل اثبات 

  قياس درمقابل والزا  ثابت گرديده ودر اثبات دعاوی قابل استفاده ميباشد

.آن متروک قرار گرفته وبه آن عمل نمی شود
1
 

قاضی شريح راجع به ارزش شهادت گفته: قضاء بسته ای از آت  روشن 

وس  اين دو شاخه درخت )شاهدان( از خود دورش افگن  شده است  ت

وهمچنان راجع به شهادت گفته شده: خصم دردی است که سبب اذيت 

انسان می گردد  ولی شفاء آن در شهود است که باالی آن ريخته شود.
2
 

قانون گ ار افغانستان شهادت شهود را يکی از وسائل اثبات دعوی خوانده 

حکم به مقتضای آن نموده است. و قضات را مکلف به صدور
3
 

 درجه شهادتمطلب هشتم: 
فقهای اسالمی شهادت شاهد را از لحاظ درجه در رأس بينات دانسته ودر 

کتب شان مقد  برهمه داليل اثباتيه ذکر کرده اند واز فحوای مطالب شان 

دانسته می شود که شهادت در فقدان اقرار  در درجه نخست بينات قرار 

بينات از اعتبار شرعی آن بر خور دار نيستند وبه آن برابری  دارد و سائر

 کرده نمی توانند.

                                                 
1
 .ص 1684 باز اللبنانی  سليم ابن رستم. شر  مجلة االحکا  ماده  - 

2
 .14ج 6 المقدسی  موفق الدين  محمد بن قدامه  المغنی  ص  - 

3
 191مواد « 1»وزارت عدليه  جريده رسمی  قانون اصول محاکمات مدنی فقرات   - 

 .182و
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زمانی که به ن  قرآنی مراجعه صورت می گيرد ديده می شود که آيت 

يَا أَي َها ال ِ يَن آَمن واْ إِذَا تَدَايَنت م بِدَْيٍن ﴿ قرآنی به اين روش نازل گرديده است:

ى فَاكْ  َسمًّ ت ب وه  َوْليَْكت ب ب ْينَك ْم َكاتٌِب بِاْلعَْدِل َوالَ يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكت َب إِلَى أََجٍل م 

َكَما َعل َمه  للّا  فَْليَْكت ْب َوْلي ْمِلِل ال ِ ي َعلَْيِه اْلَحق  َوْليَت ِق للّاَ َرب ه  َوالَ يَْبَخْس ِمْنه  

ا فَإن َكاَن ال ِ ي َعلَْيِه اْلَحق   ا أَْو الَ يَْستَِطيع  أَن ي ِمل  ه َو َشْيئا ا أَْو َضِعيفا َسِفيها

لَْيِن  َجاِلك ْم فَإِن ل ْم يَك ونَا َرج  فَْلي ْمِلْل َوِلي ه  بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهد واْ َشِهيدَْيِن من ّرِ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الش َهدَاء أَن تَِضل  إْْحدَاه َما ٌل َواْمَرأَتَاِن ِمم  َر إِْحدَاه َما  فََرج  فَت  َّكِ

ا  ْواْ أَن تَْكت ب ْوه  َصِغيراا أَو َكبِيرا األ ْخَرى َوالَ يَأَْب الش َهدَاء إِذَا َما د ع واْ َوالَ تَْسأَم 

إِلَى أََجِلِه ذَِلك ْم أَْقَس   ِعندَ للّاِ َوأَْقو   ِللش َهادَةِ َوأَْدنَى أاَل  تَْرتَاب واْ إِال  أَن تَك وَن 

نَاٌ  أاَل  تَْكت ب وَها َوأَْشِهد ْواْ إِذَا  ونََها بَْينَك ْم فَلَْيَس َعلَْيك ْم ج  تَِجاَرةا َحاِضَرةا ت ِدير 

تَبَايَْعت ْم َوالَ ي َضآر  َكاتٌِب َوالَ َشِهيدٌ َوإِن تَْفعَل واْ فَإِن ه  ف س وٌ  بِك ْم َوات ق واْ للّاَ 

ك م  للّا  َوللّا    (181/1﴾ سوره بقره )  بِك ّلِ َشْيٍء َعِليٌم َوي عَلِّم 
ايد ! هرگاه به همديگر تا مدّت معيّني ) اي كساني كه ايمان آورده ترجمه:  

اي از لحاظ روز و ماه و سال ( وامي داديد  آن را بنويسيد  و بايد نويسنده

كه  اي از نوشتن ) سند ( بدان گونهدادگرانه آن را بنويسد  و هيچ نويسنده

خدا بدو آموخته است  سرپيچي نكند . پس نويسنده بايد بنويسد و آن كس كه 

حق بر ذّمه او است  بايد امالء كند و از پروردگارش بترسد و چيزي از 

خرد يا ) به سبب كوچكي  آن نكاهد  و اگر كسي كه حق بر ذّمه او است كم

گنگي يا ناآشنائي با  يا بيماري يا پيري ( ناتوان باشد  يا ) به سبب اللي يا

زبان ( او نتواند كه امالء كند  بايد ولي او ) كه شرع يا حاكم براي وي 

تعيين كرده است ( دادگرانه امالء كند . و دو نفر از مردان خود را به 

گواهي گيريد  و اگر دو مرد نبودند  يك مرد و دو زن  از ميان كساني 

هستند. ) اين دو زن به همراه  گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شما

يكديگر بايد شاهد قرار گيرند ( تا اگر يكي انحرافي پيدا كرد  ديگري بدو 

و چون گواهان را به گواهي خوانند بايد كه از اين كار  -يادآوري كند 

تا سررسيد  -خواه كم باشد يا زياد  -خودداري نورزند . و از نوشتن وا  

تر و براي  شگاه ) شريعت ( خدا دادگرانهآن دلگير نشويد . اين در پي

گواهي ) و صّحت شهادت ( استوارتر  و براي آن كه دچار شّك و ترديد 

باشد . مگر اين كه داد و ستد حاضر و نقدي باشد كه در نشويد  بهتر مي
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كنيد  پس در اين صورت بر شما باكي نيست ميان خود دست به دست مي

 اگر آن را ننويسيد.

ن آيت قرآنی نشان دهنده اين است که خداوند بزرگ ابتدأ مجموع اي

موضوع کتابت را با آنهمه اهميت وبرجستگی ذکر کرده وسپس به شهادت 

شاهد پرداخته است که نفس ترتيب آيت بيانگر اين است که اسناد در درجه 

نخست قرار دارد وتحرير آن به منظور اثبات حق دائن در معامالت 

له نخست واجب دينی گفته شده است.قرضی ومؤجل در مرح
1
  

برخی از علماء در تحليل وتجزئيه آيت ذکر شده به اين نظر اند که کتابت 

در آيت متبرکه قرآنی به دو گونه است که حجيت يکی بی نياز از شهادت 

وديگری نيازمند شهادت است؛ چنانچه متن آيت کريمه نشان دهنده اين 

دارای اهليت ترتيب می شود نفس  است که هرگاه کتابت بين دو شخ 

کتابت کافی ونيازی برای اقامه شهود باقی نمی ماند  به اين تعبير کتابت 

از لحاظ مرتبه در مرحله نخست قرار ميگيرد  اما اگر کتابت بين شخ  

  ضعيف عقلی وجسمی (  دارای اهليت وآنکه ناق  اهليت ) مانند سفيه 

تابت به اقامه شهود نيز ضرورت ترتيب گردد در آن صورت عالوه بر ک

 است تا توثيق کتابت به شهادت شاهد گردد.

بعضی از علماء را عقيده بر اين است که هر نوع کتابت  برای صحت 

وتوثيق سند مکتوب که اشتباه جعل وتزوير را از آن مرفوع گرداند 

خصوصا در هنگا  تحمل شهادت وتحرير سند  نياز به اقامه شهود دارد. 

که در متن آيت اقامه شهود قرين به کتابتی است که از طرف  گرچند

اشخاص ضعيف وسفيه ترتيب می شود اما حکم آن عا  است وشامل همه 

حاالت می گردد. درين حال لزو  کتابت دين بين طرفين به منظور صحت 

شهادت واهميت تحرير آن صرف برای صحت تحمل شهادت است وکتابت 

هادت شاهد در هنگا  تحرير آن  سند مدار مجرد وبدون استفاده از ش

اعتبار  دليل اثبات دعوی وبينه مثبته شده نمی تواند ومنظور آيت از ذکر 

کتابت در مرحله نخست همان است که در ابتداء بايد دين از طرف شخ  

بی طرف وعادل تحرير وبه آن شاهد گرفته شود به اين معنی که تحرير 

                                                 
1
 .9ج193الطبری  ابوجعفر محمدبن جرير. التفسير الطبری  ص   - 
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د آوری مشهودبه برای شاهد در هنگا  دين به منظور صحت شهادت ويا

ادای شهادت است وشاهد بايد به استناد اسناد تحرير شده ادای شهادت 

نمايد.
1
  

قول دو  فقهای اسالمی به اين روحيه استوار و اسناد دارای ثبت محفوظ 

که نقل آن در شعبات دولتی محفوظ است قرينه قاطعه خوانده و آن را از 

واسناد را مبداء صحت شهادت می پندارند  در اين  جمله بينات نمی دانند

صورت کتابت در نفس خود بطور مستقل حجت ودليل اثبات شمرده نمی 

شود تا از لحاظ درجه به ديگر بينات خصوصا شهادت شاهد مقابله کرده 

 وموقف گيری نمايد.

برخی ديگر از علماء با استفاده از روحيه آيت کريمه قيودات خاص را 

هادت شاهد وضع وقبول آن در قضايای ديون منوط به وجود سند باالی ش

دانسته اند که هرگاه شهادت شاهد در ديون مبتنی بر سند باشد قبول می 

گردد واگر نباشد قبول نمی گردد. اين برداشت علماء روش خاص 

رسيدگی به دعاوی را ايجاب می نمايد که قانون مدنی افغانستان بعد از 

همين روش استفاده کرده شهادت شاهد را در اثبات  تخصيصات الز  از

تصرفات قانونی در غير امور تجارتی  که قيمت آن متجاوز از يکهزار 

افغانی يا غير معيين نباشد کافی شمرده است وهرگاه قيمت مال از يک 

هزار افغانی متجاوز ويا معيين باشد شهادت شهود را بدون موجوديت مبدأ 

رير شده( جائز نداسته ودليل ثبوت حکمی نمی پ يرد ثبوت )اسناد قبال تح

مگر در حاالت خاص که قانون جواز آن را پي  بينی کرده است.
2
به اين  

تعبير ديده می شود که هريک از )اسناد وشهادت شاهد( در يک درجه 

 قرار دارند  تقد  وتأخر در آن مطر  شده نمی تواند.

ی ازيکطرف درعرف قضائی گرچند که اين گونه روش رسيدگی به دعاو

افغانستان نا آشنا است وتا کنون رويه قضائی به اين گونه اجراآت استوار 

نشده تا مبدأ هر دعوی دين باالتر از يکهزار افغانی را سند تحريری 

تشکيل دهد وهرگاه سند مت کره بدست رس مدعی قرار نداشته باشد دعوی 

                                                 
1
 .9ج969القرطبی  ابی عبدهللا محمد. تفسير القرطبی  ص   - 

2
 .2( ج1292 -1221وزارت عدليه قانون مدنی مواد)  - 
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مرد  که اکثرا يا خود  آن رد گردد  از جانب ديگر مشکالت بی سوادی

قدرت نويسندگی را ندارند وياهم به نوسندگان سند دست رسی ندارند  

وياهم معامالت طوری گسترش پيدا کرده که سند نويسی در هرکدا  زمان 

گير وطاقت فرسا گرديده است  عالوتا اکثر معامالت ديون بين مرد  روی 

و  دعاوی ديون را سند اعتماد استوار است  درچنين حالت هرگاه مبدأ عم

تحريری تشکيل دهد حقو  مرد  ضايع می گردد. رويه قضائی وقانون 

اصول محاکمات مدنی افغانستان که بعد از قانون مدنی تصويب گرديده 

وهمين اکنون مرعی االجراء است  به قول آن عده فقها استوار است که 

بيل اسناد شهادت شاهد را بطور مستقل وبدون در نظرداشت مبدأ از ق

وغيره منحي  حجت قويه قابل استناد دانسته اند واثبات دعوی به شهادت 

را بطور مطلق بيان کرده وحق اقامه شهود را بدون قيد و شرط برای همه 

مدعيان آزاد گ اشته است تا متخاصمين در اقامه شهود به حرج نيفتند  

شهود را عالوتا قانون اصول محاکمات مدنی هريک از اسناد وشهادت 

ضمن سائر بينات  حجت ودليل مستقل دعاوی پ يرفته ودرجات شان را 

بيان نموده ) اسناد بعد از اقرار در درجه اول وشهادت در درجه دو  قرار 

 داده است(

اما رويه قضائی به استناد قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان اين است 

ندرج خود در هنگا  که هر نوع اسناد )سند رسمی وعرفی( در اثبات م

زيرا سند رسمی   ترتيب )تحمل موضوع سند( نياز به شهادت شهود دارد؛

با آنکه در حجيت خود در هنگا  اثبات دعوی وارايه آن در محکمه بدون 

وجود شاهد منحي  حجت الزامی مدار اعتبار است اما برای صحت ترتيب 

ه شود واگر آن نياز است تا اقرار مقر در حضور داشت شاهدان گرفت

ترتيب وتنظيم آن در حضور شاهد انجا  نشود از اعتبار ساق  می گردد. 

سند عرفی در هردو حالت )هنگا  ترتيب وتقديم به محکمه به منظور 

اثبات دعوی ( نياز به وجود شاهد دارد که شاهدان مربوطه در هنگا  

دت ترتيب سند  آن را تحمل ودر هنگا  ادای شهادت به صحت اسناد شها

دهد  اما شهادت شهود در حجيت خود نياز به مبداء خصوصا اسناد ندارد 

 وبطور مطلق در همه دعاوی قابل استفاده است.

از لحاظ درجه بندی بايد گفت که هرگاه درعقد معامله ديون  اسناد رسمی 
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که از طرف اداره دولتی ومامورين رسمی دولتی ودر حضور داشت 

ی ثبت محفوظ باشد  سند دست داشته آن به شاهدان ترتيب گرديده ودارا

تعبير امروزی  سند رسمی بوده وطبق برداشت های قانونی در درجه اول 

قرار دارد ونسبت به شهادت شهود مقد  شمرده می شود ودر موجوديت آن 

نيازی به اقامه شهود برده نمی شود ونفس وجود چنين اسناد برای اثبات 

شمرده می شود. اما اگر سند مت کره از دعوی منحي  حجت متعديه کافی 

طرف اداره دولت ومامورين مخصوص دولتی تحرير نگرديده باشد ودر 

ادارات ذيرب  ثبت محفوظ نداشته باشد  سند عرفی شناخته شده واين چنين 

سند در نفس خود دليل اثبات دعوی شده نمی تواند  بلکه اثبات دعوی 

گيرد که مفاد آيت ذکر شده را مندرج آن توس  شهادت شهود صورت می 

 همراه با صراحت قانون مدنی بطور قسمی افاده می کند.

از نظر قوت بعد از  اثباتيهشهادت درجمع بينات نتيجتا گفته می شود که 

 در نبود و در درجه دو  قرار دارد يکه قانون آن را رسمی خواندهاسناد

حضور  ودر محکمه برای اثبات حق از جانب مدعی  در اسناد رسمی

مراتب اند تا مشهودعليه اقامه ميگردد  وهمچنان قضات ومحاکم مکلف 

( قانون اصول 281( وماده)272ماده)« 2»هريک از بينات مندرج فقره

 يعنی اسناد نخست  درصورتيکه بينه را رعايت نمايندمحاکمات مدنی 

که از وجود داشته باشد قاضی حق مراجعه واستفاده از شاهد را  رسمی

زمانی شاهد  تبه شهادو در اثبات حق نداردحاظ مرتبه مؤخر از آن است ل

وجود نداشته باشد  قانونی مدار حکم  رسمی ميتواند که اسناد کردهمراجعه 

به ماتحت آن مراجعه   همانطور در سائر بينات در موجوديت درجه فو 

 .متروک قرار گرفته واستفاده نمی گرددماتحت آن نشده و

 حل شهادتممطلب نهم: 
يک محل وجود دارد که همانا مجلس قضاء درمحکمه  تبرای ادای شهاد

دليل به جز دران محل قابل سمع نمی باشد  روی همين  تاست که شهاد

قاضی حق مراجعه به شاهد را ندارد تانزد شاهد رفته شهادت آن  گفته شده:

ر نزد قاضی ودرمحکمه حاضمکلف است تا را استماع نمايد بلکه شاهد 

 مگر اينکه ايجاب تشريح مدعی بها را در دعاوی  شده ادای شهادت نمايد

امين قاضی يک جا  نمايد  دران صورت ومدعی بهای غير منقول  عقار
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را استماع نموده تشريح زمين مدعی بها با شاهد برباالی مدعی بها رفته 

وصحت وسقم شهادت آن در قسمت تشريح موقعيت  مساحت وحدود 

 رای قاضی ذوی الحکم خبر می دهد.مدعی بها ب

در غيراز مجلس قضائی باوجوديکه درمحکمه انجا  شده  شهادت ءادا

وبه  در اثبات دعوی موثر واقع نگرديده واثری بر آن مرتب نگرديدهباشد  

  بلکه الز  است تا شهادت مقتضای آن حکم قضائی صادر شده نميتواند

. چنانچه اگر شخصی در اداء گردددرمحکمه ودر مجلس قضائی  شاهد

هنگا  اوقات فراغت قضات از امور قضائی ومصروفيت شان در غير 

موضوعات قضائی از قبيل صرف طعا   ادای نماز وغيره  ادای شهادت 

نمايد اما از حضور در جلسه قضائی استنکاف کرده حاضر به ادای 

شهادت در جلسه قضائی نگردد  به شهادت آن در غير مجالس قضائی 

.تيب اثر داده نشده وبه استناد آن حکم قضائی صادر نمی گرددتر
1
 

 مطلب دهم: انواع شهادت

شهادت شاهد در دو بخ  )تحمل شهادت وادای آن( قابل بح  ديده می 

 شود.

پس شهادت به اعتبار )تحمل آن( دارای انواع سه گانه )شهادت مستقيم  

نها در بح  شهادت بالتسامع وشهادت برشهادت( است که هريک از آ

 تحمل شهادت به تفصيل بيان می شود.

شهادت  -2شهادت ذواليدی  -1شهادت به اعتبار )ادای آن(  به دو بخ  ) 

اثبات( تقسيم می گردد که شهادت ذو اليدی صرف در دعاوی عقار وغير 

منقول به منظور صحت دعوی مدعی به ذواليدی محض که اثبات نفس 

اوی تنازع بااليدی ودفع تعر   به دعوی را در قبال ندارد ودر دع

 ذواليدی ايکه اثبات دعوی را نيز شامل می باشد  اداء می گردد.

اما شهادت به اعتبار مشهودبه در نفس خود واحد بوده ودر همه حال  

بطور يکسان اداء می گردد واختالف آن به اعتبار مشهودبه است؛ زيرا 

يله  دليل ويا بينه اثبات نا  شهادت از منظر فقهی وقانونی به نا  های وس

گ اری شده است. پس چنانکه از نا  آن پيداست  شهادت شاهد همانند 

                                                 
1
 .73ص   7ابن نجيم  زين الدين ابراهيم. البحر الرائق  ج  - 
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وسائل ساختمانی در اثبات دعاوی يکسان اند که گاهی به صفت بيل  گاهی 

به صفت دلو  گاهی به صفت دست پناه وغيره استفاده می شود. به اين 

ازمندی وما يحتاج مدعی در معنی که شهادت شاهد وسيله ای برای رفع ني

اثبات دعوی است که دارنده آن در موقع استفاده طبق نيازمندی خود از آن 

استفاده وبهره می برد. هرگاه نياز مندی مدعی را دعوی غصب تشکيل 

دهد از شهادت منحي  وسيله اثبات دعوی غصب با رعايت نکات شرائ  

ر آن هنگا  به دعوی غصب وادای شهادت آن  استفاده می گردد ود

شهادت شاهد  شهادت به غصب گفته می شود. وهرگاه مايحتاج مدعی را 

دعوی دفع تعر   دعوی ترکه وتقسيم  دعوی دين وغيره تشکيل دهد  از 

شهادت طبق نيازمندی خود استفاده کرده وشهادت شاهد مطابق به دعوی 

که مدعی وآنچه که استفاده کرده توصيف می گردد. پس گفته می شود 

شهادت به اعتبار نفس خود متنوع ومنقسم به اقسا  مختلف نيست تا هريک 

از آنها همانند سائر مسائل به انواع واقسا  مختلف دسته بندی وبيان گردد 

بلکه تنوع وانقسا  شهادت يا به اعتبار تحمل آن است که در محل آن به 

يست. ويا بح  وبيان گرفته می شود ونيازی برای ذکر آن در ين مطلب ن

به اعتبار ادای آن است که بازهم تنوع آن به اعتبار دعاوی است نه به 

اعتبار نفس شهادت؛ بدين ملحوظ هرگاه دعوی مدعی غصب باشد شهادت 

شاهد موافق به آن اداء گرديده وغصب شمرده می شود  اگر دعوی دفع 

تعر  باشد  شهادت شاهد نيز به اعتبار آن دفع تعر  شمرده می شود 

وهمچنان اگر دعوی مدعی به ترکه وتقسيم  يا موت مورث  جرارث 

وحصراوراثت  دين  ازدواج  طال  وغيره باشد  شهادت آن به اعتبار 

 هريک از دعاوی اقامه شده از جانب مدعی تعيين نوعيت می گردد.

تنها چيزی که برای شاهد الزمی دانسته می شود اين است که بايد شهادت 

که نکات مهم دعوی در آن برجسته وسبب اثبات همان طوری اداء گردد 

اصل دعوی در شهادت رعايت نگردد   یدعوی گردد. اگر ظرافت ها

سبب اثبات دعوی شده نمی تواند؛ چنانچه در دعوی شفعه اقامه شهود در 

سه مرحله به سه گونه مجزا وبه سه هدف مستقل خواسته می شود که در 

د ضرورت مدعی يا مورد قابل اثبات هر بار بايد شاهد هدف خاص مور

دعوی را در نظر گرفته ادای شهادت نمايد  مثال در دعاوی شفع الز  
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است تا در هر مرحله وفق همان مرحله ادای شهادت نمايد تا عند المحکمه 

پ يرفته شود چنانچه در مرحله طلب اشهاد  شهادت به اثبات طلب اشهاد 

اثبات دعوی يا تملک می دهد تا  مدعی دهد ودر مرحله تملک شهادت به

هدف اقامه شهود بر آورده شود  وهمچنان در دعاوی غصب طوری 

شهادت دهد که نکات مهم وارزنده دعوی غصب در آن انعکاس پيدا کند 

 در غير آن نفس شهادت منافع خود را از دست می دهد.
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 اد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فس
 

مبارزه با جرايم ناشي  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 

 از فساد اداري واليت كابل
 گزارش .1

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ  همحكمۀ ابتدائي

دوسيۀ جرمي مربوط به  (14) تعداد 91/6/1937الي  1/6/1937)

در که   هاد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار دادجرايم ناشي از فس

به اتها  ارتكاب جرايم سوء  نفر( 22تعداد )به ارتباط به اين دوسيه ها 

مورد محاكمه قرار و اختالس    رشوه استفاده از صالحيت وظيفوي  

از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و  نفر (3)ند. از اين تعداد ه اگرفت

ديگر به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار  متهم (1)تعداد 

 ند:ه اذيل محكو  گرديد

 نفر 8 حبس يک ماه الی يک سال. 

  نفر. 6سال حبس يک الی پنو 

  نفر  2سال پانزده نو الی پحبس 

 ( دالر آمريکائی 1221) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
 

 

کمه ابتدائيه مبارزه با جرايم بيانگر آمار محکومين مح (1جدول شماره )

 است 1937در ماه سنبله  سال  ناشی از فساد اداری واليت کابل
 تصميم قضائی 

تعداد 

 قضيه
 نوع قضيه

ره
شما

 

 تعداد محبوس به حبس تنفي ی

تعداد 
 محکو 

 برائت
تعداد 
 جريمه نقدی متهم

محکومي

ن جرايم 

 نقدی

1 - 
11 
سال 

1 - 1 
سال 

 حبس

يک 

ماه الی 

ک ي
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سال  حبس

 حبس

1121  2 2  4 4 8 4 
سوء استفاده 
از صالحيت 

 وظيفوی
۱ 

 ۲ تزوير 4 6 1 1 9 2   122

 ۳  اخ  رشوت  6 6   1 1   4222

 مجموعه  14 22 1 3 8 6 2  1221

( دوسويه قورار قضوائی 16همچنان محکمۀ مت کره طی اين مدت در مورد )

بووه مرجووع و نووواق  تٰی صووادر و آنهووا را غوور  تکميوول خالهووای تحقيقووا

 .ه استمربوطه ارسال نمود

( بيانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائيه مبارزه با 2جدول شماره )

 است 1937ماه سنبله  سال جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل 

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
شما

 خال و نواق  ره

 3 12 3 څارنوالی
سوء استفاده از 

 صالحيت وظيفوی 
1 

 1 8 1 څارنوالی
عد  اسفاده 

ازصالحيت وظيفوی 

  واتالف اورا 

2 

 3 تزوير 5 11 5 څارنوالی

 4  اختالس  5 02 5 څارنوالی

 5  غدر  1 0 1 څارنوالی

 6 رشوت  1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 16 14 16  

مبارزه با  هئيابتدا همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکا   .2

 جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل

  20/6/1937حکم مورخ 

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به اتها  ئيس  و مدير اجراييه  رمحکوميت 

 استفاد ه از صالحيت وظيفوی  ءتزوير و سؤ

پولند از طريق سازمان اريس موس  یتفاهمنامه فی ما بين پوهنتون اپولو

گرديد  به اساس ان بورسيه های امضا  14/3/1931پلس به تاريخ 

به  تحصيلی برای محصلين واجد شراي  که به زبان انگليسی داشته باشد
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انالين به اعالن گ اشته شد  که محصلين واجد شراي  از طرف  گونه

پوهنتون کابل به بورسيه های مديريت ارتباط خارجه و امور فرهنگی 

خواهان معرفی سه تن از محصلين   پوهنتونوگرديدند مت کره معرفی مي

گويا محصلين پوهنځی دو تن را که  گرديدپوهنځی اقتصاد واجد شراي  از 

د به مديريت ارتباط خارجه پوهنتون کابل نپوهنځی ميباشصنف چهار  ان 

که بعد از سپری  شدن پنو ماه ذريعه ايميل رسمی از طرف  نمودمعرفی 

که  شديت ارتباط خارجه اطالع داده کشور پولند به مدير یپوهنتون اپولو

محصلين مت کره به دروس خوي  حاضر نمی باشند و از ليله هم غايب 

گردد که يکتن از ت ارتباط خارجه معلو  مييهستند که بعد از تحقيق مدير

پوهنځی نه بوده و يکتن ديگر ان اصال شامل  1931محصلين فارغ سال 

گرد يه تحت پيئبا مدير اجرا يس پوهنځی همراه ئبوده به همين اساس ر

قانونی گرفته که  قضيه بعد از تکميل تحقيقات ابتدايی محول محکمه 

ابتدائيه فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 

متهمين را در قضيه سوء استفاده از صالحيت وظيفوی و  22/6/1937

پنو سال حبس  پنوقانون اجرات جزايی بمدت  919تزوير طبق ماده 

 .است تنفي ی غيابا محکو  به مجازات نموده 

استیناف مبارزه با جرایم ناشي  هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج

 از فساد اداري والیت کابل
 ( گزارش1

محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاريخ 
وسووويۀ جرموووي مربووووط بوووه ( د1( تعوووداد )91/6/1937الوووي  1/6/1937)

 کهجرايم ناشوي از فسواد اداري را موورد رسويدگي قضوائي قورار داده اسوت.
سووووء اسوووتفاده از بوووه اتهوووا   نفووور( 8در ارتبووواط بوووه ايووون دوسووويه هوووا تعوووداد )

( توون 2صوالحيت وظيفوووی  رشوووه واخوتالس گرفتووار شووده و از ايون تعووداد )
موورد ( تون 6و )  حاصول آنان به نسبت عد  وجود داليل کافی الزا  برائوت

محكووو  قوورار ذيوول بووه مجووازات هوواي مختلووف حووبس  ه ومحاكمووه قوورار گرفتوو
 .نده اگرديد

  9حبس يک ماه الی يک سال 

  2محکومين جرايم نقدی 
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  ( دالر آمريکائی 2731)بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.

م محکمه استیناف مبارزه با جرایاجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )

است 1331در ماه سنبله   سال ناشی از فساد اداری والیت کابل   
 تصميم قضائی 

ضيه
تعداد ق

 

ضيه
ع ق

نو
 

 شماره

کو  تعداد محبوس به حبس تنفي ی
ح
تعداد م

 

ت
رائ
ب

تعداد متهم 
 

ريمه 
ج

ی
نقد

ن  
کومي

ح
م

ی
رايم نقد

ج
 

1 
- 

1
1

س 
حب
ل 
سا

 

1 
- 

1 
ل 
سسا

حب
 

ی 
ک ماه ال

ي
ل 
سا
ک 

ي
س
حب

 
162 1   1 2 2 4 9 

سوء استفاده 
از صالحيت 
 وظيفوی

۱ 

 ۲ اخ  رشوت  1 2  2 1   1 2691

 ۳ اختالس  1 2  2 1    

 مجموعه 1 8 2 6 9   2 2731

ی ي( دوسيه قرار قضا7مت کره طی اين مدت در مورد ) ههمچنان محکم

به مرجع و نواق  صادر نموده و آنها را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 .ه استسال نمودمربوطه ار

مبارزه با  استينافی محکمه ي( بيانگر قرار های قضا4جدول شماره )

 است 1937ماه سنبله سال  ل در جرايم ناشی از فساد اداری واليت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
شما

 خال و نواق  ره

 5 10 5 څارنوالی
سوء استفاده از 

 فوی صالحيت وظي
1 

 1 3 1 څارنوالی
اکتساب غير قانونی 

  سال 
3 

 5 اخ رشوه و تزوير 1 8 1 څارنوالی

 مجموعه 7 29 7  

استیناف مبارزه با  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2

 لجرایم ناشی از فساد اداری والیت کاب

27/6/1937 مورخ حکم  
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کابل به اتهام اخذ محکومیت سه تن از انجینران ناحیه هفتم شاروالی 

 افغانی 222222رشوه مبلغ 
باالثر اطالع يکتن از اجاره کاران که اعمار منازل رهايشی شوهروندان را 

به اجاره ميگيرد حاال هم تعمير يکوی از باشوندگان ناحيوه هفوتم را بوه اجواره 

گرفته وکار  اعمار انرا اغواز نمووده اسوت دو نفور از انجينوران ناحيوه هفوتم 

کووار سوواختمانی متوو کره را   ن اجووازه کووار از طوورف شوواروالنسووبت نداشووت

توسوو  رئوويس ناحيووه بووه يکووی از  رفتووه و ناحيووه بووهمتوقووف نموووده اجوواره کار

انجينووران موودير کنتوورول سوواختمانی هووای ناحيووه متوو کره معرفووی گرديووده تووا  

پيرامووون موضوووع صووحبت نمايوود موودير موو کور جهووت دادن اجووازه کووار از 

هزار افغانی مطالبوه نمووده کوه در ايون وقوت دو  922222اجاره کار مبل  

افغوانی را  222222گر نيز موجوود بووده اسوت کوه بالخوره مبلو  انجينر دي

پرداخته که تا اخر روز بايد اند منحي  رشوت فيصله نموده ووعده گ اشته 

گين اجوواره کووار برياسووت جوورايم سوون   بعوود از بووه وجووود اموودن توافووق  شووود

پوول نشوانی شوده از طورف اساس مبل  دو صود هوزار اطالع داده که بر اين 

و يکووتن از انجينووران  شوودهداده  وی قوورارگين بدسووترس رياسووت جوورايم سوون

بالفعل حين اخ  دوصد هزار افغانی در سوه راهوی عالءالودين گرفتوار و در 

دو تون از   تحقيقات ابتدايی به جر  خووي  اعتوراف نمووده وعوالوه خوودش

در جر  اخ  رشوت  گرفتار و بوه ارگوان هوای ز نيانجينران با رئيس ناحيه 

عوودلی و قضووايی معرفووی گرديووده انوود قضوويه بعوود از تکميوول تحقيقووات ابتوودايی 

محووول محکمووه ابتدايووه جوورايم ناشووی از فسوواد اداری واليووت کابوول گرديووده 

سوه تون از انجينوران ناحيوه  18/4/1937محکمه در جلسه قضوايی موورخ 

خ  رشوه مبل  دو صد هزار افغوانی طبوق هفتم شاروالی کابل را در قضيه ا

و  219و بوا رعايوت مواده  981مواده  971ماده  2فقره  971ماده  1فقره 

کود جوزای از ابتودای ايوا  نظوارت و تووقيفی هور واحود بوه مودت يوک  214

نقدی معادل وجه رشووت طوور علوی  یسال و ش  ماه حبس تنفي ی و جزا

جووازات نموووده اسووت و رئوويس السووويه و بووه انفصووال از وظيفووه محکووو  بووه م

ناحيوه هفووتم شواروالی کابوول را در قضويه فووو  نسوبت عوود  موجوديوت داليوول 

قوانون اجورات جزايوی بوه برائوت  991طبق مواده ومه شناخته  الزا  بری ال

اش اصوودار حکووم نموووده اسووت امووا قضوويه نسووبت عوود  قناعووت مووتهم محووول 
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گرديده محکمه در محکمه استيناف جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل 

خوووي  حکووم محکمووه ابتدائيووه جوورايم  27/6/1937جلسووه قضووايی مووورخ 

قوانون تشوکيل و  14ناشی از فساد اداری واليت کابل را طبق هودايت مواده 

 صالحيت قوه قضائيه مورد تائيد قرار داده است  

 

 

 

مبارزه با جرایم ناشي استیناف  دیوان  فعالیتهاي قضائيگزارش : ج

 کندهار اري والیت از فساد اد
 

از  کندهار مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت  استيناف  ديوان 

دوسيۀ جرمي مربوط  (14) ( تعداد1937/6/91الي 1937/1/1تاريخ )

در که   هي قرار داديبه جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضا

تها  ارتكاب جرايم   به ا نفر( 14تعداد )به ارتباط به اين دوسيه ها 

ند. از اين ه امورد محاكمه قرار گرفت ء استفاده  سو ورشوت  اختالس 

 متهم (13)از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد  نفر (6)تعداد 

ديگر به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكو  

 ند:ه اگرديد

  ( نفر4ماه الی يک سال ) حبس يک 

  نفر( 3)سال  پنو سال الی حبس يک. 

 ( نفر 9محکو  جرايم نقدی ) 

  ( دالر $1222)بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 آمريکائی ميشود
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مبارزه با  استیناف بیانگر آمار محکومین محکمه  (5جدول شماره )

 1331کندهار  درشش ماه اول  سال جرایم ناشی از فساد اداری والیت 

 است
 ی تصميم قضائ

تعداد 

 قضيه
 شماره نوع قضيه

 تعداد محبوس به حبس تنفي ی

تعداد 

 محکو 
 برائت

تعداد 

 جريمه نقدی متهم
محکومين 

جرايم 

 نقدی

1 - 
11 
سال 

 حبس

1 - 1 
سال 

 حبس

يک 
ماه الی 

يک 

سال 
 حبس

1222 9  4 1 12 4 14 7 

سوء 

استفاده از 

صالحيت 
 وظيفوی  

۱ 

 ۲ رشوت   9 1 2 9 1 2   

 ۳ اختالس 4 6  6 2 9   

 مجموعه 14 21 6 13 4 3  9 1222

ی ي( دوسويه قورار قضوا4مت کره طوی ايون مودت در موورد ) ههمچنان محکم

به مرجوع و نواق  صادر نموده و آنها را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 .ه استمربوطه ارسال نمود

 

مبارزه با  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )

 1331ماه اول  سال  کندهار  در ششجرایم ناشی از فساد اداری والیت 

 است

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
شما
 خال و نواق  ره

 1 3 1 څارنوالی
سوء استفاده از 
 صالحيت وظيفوی

1 

 0 اختالس 1 1 1 څارنوالی

 3 اخ رشوه 0 3 0 څارنوالی

 
 مجموعه 4 7 4

 

ناشی از فساد  استیناف صادره دیوان  حکمنمونه های از: خالصه 2

 اداری

کندهار والیت   
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 12/4/2079حکم مورخ 

مبل  جر  اختالس  به  محکوميت امر نمايندگی ملی بس و مدير ان

 افغانی  2088199

سه نفر هيت به ترکيب معاون فنی  22/2/1936به اساس مکتوب مورخ 

عضو تخنيکی    پورت مديريت عمومی ترانس  و بهره برداری

ترانسپورت و عضو کنترول تخنيکی حوزه اول غر  بررسی و تفتي  

هيت مت کره   گی ملی بس توظيف کرديده که بعد از بررسیامريت نمايند

که امر نمايندگی تصدی ملی بس واليت انددر گزارش خود تحرير نموده 

موصوف صدی را بدوش داشته کندهار از مدت چندين سال سمت امريت ت

شخ  مسلکی نبوده عوايد ماهوار تصدی را از درک کرايه وساي  

شرکت ها دولتی و غير دولتی به طور مخفی جمع اوری و به حساب 

تصدی منتقل نه کرده و مورد حيف و ميل شخصی خوي  قرار داده و 

 افغانی از درک 837132ميدهد که  مبل  اختالس شده در قرار داد ها 

افغانی  را به طور  26387کرايه از کانادا سنتر اختالس گرديده و مبل  

افغانی را   92222قرضه خالف اصول و قانون از نزد مديرش و مبل  

را  1931افغانی معاش ماه ثور  72222گرفته و مبل  پسر خود به نا  

 نيز تاديه نه کرده  که قضيه محول محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم فساد

اداری واليت کندهار کرديده که محکمه در جلسه قضايی مورخ 

 72222خوي  متهمين هر يک مدير را در قضيه اختالس  16/1/1937

کود جزا به  يک سال و يک ماه حبس  931طبق هدايت فقره يک ماده 

کود مت کره به رد مبال  اختالس شده نيز  938تنفي ی و طبق هدايت 

نمايندگی ملی بس را  در خصوص قضيه  محکو  به جزا نموده و امر

کود جزا به مدت  921ماده  9طبق هدايت فقره  8372132اختالس مبل  

طبق هدايت  98322پنو سال حبس تنفي ی و در خصوص قضيه مبل  

مدت يک سال و ش  ماه حبس تنفي ی   در قضيه  به  کورکود م  931

کود م کور  931 افغانی طبق هدايت فقره يک ماده 29222اختالس مبل  

به مدت يک سال و دو ماه حبس تنفي ی و در خصوص اختالس مبل  

کود مت کره به مدت چهار ماه  931افغانی طبق هدايت ماده  26387

افغانی طبق هدايت کود مت کره يک  92222حبس تنفي ی و در خصوص 
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سال و هشت ماه حبس تنفي ی محکو  به جزا کرده و  طبق هدايت ماده 

پنو سال و يکماه حبس تنفي ی م کور جزای شديدتر را که همان کود  79

کود  938است و نيز طبق حکم ماده دانسته  باالي  قابل تطبيقميشود 

اما قضيه  نسبت  گرديده است  مت کره به رد مبال  اختالس شده نيز حکم

عد  قناعت متهمين محول محکمه استيناف مبارزه با فساد اداری واليت 

خوي  حسب 12/4/1937يده محکمه در جلسه قضايی مورخ گردکندهار 

 9قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه وفق هدايت فقره  14هدايت ماده 
يه را تشديداا تعديل و ئقانون اجرات جزايی حکم محکمه ابتدا 267ماده 

 837132استينافا امر نمايندگی ملی بس را در خصوص قضيه اختالس 

کود جزا به مدت هشت سال حبس  931ماده  9افغانی وفق هدايت فقره 

افغانی وفق هدايت  98322تنفي ی و در خصوص قضيه اختالس مبل  

کود م کور به مدت دوسال حبس تنفي ی ودر  931فقره يک ماده 

کود م کور به  931و فق هدايت فقره يک ماده  92222خصوص قضيه 

که با رعايت   مدت يکسال و هشت ماه حبس تنفي ی محکو  به جزا نموده

کود م کور شديد ترين جزا يعنی  هشت سال حبس تنفي ی باالي   79ماده 

به رد مبال   جزاءکود  938قابل تنفي  دانسته شده  ووفق هدايت ماده 

 .الس شده نيز اصدار حکم گرديد استاخت

 

 

 

مواد  عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 مخدر

 

مبارزه عليه مسکرات و  هدائيگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتالف: 

 مواد مخدر واليت کابل
 گزارش  .1
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مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ  همحكمۀ ابتدائي

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد 41( تعداد )91/6/1937الی  1/6/1937)

های مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 

به اتها  قاچا   نفر( 77اين قضايا )ارتباط به . در ه استودصادر نمالز  

ه و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار گرفته وقرار ذيل مجازات گرديد

 ند:ا

 . حبس يکماه  الی يک سال يکنفر 

  نفر 43سال  1سال الی  1حبس. 

  نفر 8سال  11سال الی  1حبس . 

  13سال  22سال الی  11حبس 

 مقدار حکم به محو مات فو  ال کر در ارتباط به محاک

 .شده است( کيلوگرا  انواع مواد مخدر نيز صادر 8839 772)

  
(: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با 1جدول شماره )

 1331در ماه سنبله   سال  مسکرات و مواد مخدر والیت کابل
 تصميم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 

 قضيه
 شماره نوع قضيه

   حبوس به حبس تنفي یتعداد م

تعدات 

 محکو  
تعداد 

 برايت

 

تعداد 

 متهم 

11 - 

22 
سال 
 حبس

1 - 
11 
سال 
 حبس

1 - 1 
سال 

 حبس

يک 
ماه 

الی 

يک 
 سال 

1 9 28  99  
99 

 1 هيروئين 21 618819

8 
 

4 
 

 2 ترياک  6 741831 12  12

0 2 2 
 

 9 مورفين 4 7114 6  6

2 2 6 
 

3 
 

 4 رس چ 4 2168824 3

 1 مت امفتامين  8 478221 19  19 1 3 1 1

9  1  4 
 

4 

 2 ليتر 268

مواد 
کيمياوی 

نوع تيزاب 
 و الکول 

6 

 مجموعه 41 88398772 77  77 1 43 8 13
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 مبارزه علیه مسکرات  ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه .2

 وموادمخدروالیت کابل. .3
 21/6/1331حکم مورخ 

 کیلوگرام هیروئین19636ق مقدار ده سال حبس به اتهام قاچا

به اساس اطالع تيلفونی مديريت اطالعات و تحقيقات  چهارتن مسافر که 

ده يپسولهای حاوی مواد مخدر بلعيک تعداد کاند دوتن انها از طبقه اناث 

د به  کشور هندوستان انتقال دهند که پرسونل مديريت نشده را ميخواه

بين المللی حامد کرزی داخل اقدا  مبارزه با مواد مخدر ميدان هوايی 

چک و  29/4/1937گرديده بمنظور شناسايی و گرفتار متهمين بتاريخ 

پايس جيت متهمين کنترول را اغاز  و  در جمع مسافرين شرکت هوايی اس

جهت اخراج کپسول ها به شفاخانه سه صد بستر گرفتار و را شناسايی و 

دوکتوران بعد از معاينات به  در نتيجه نموده اند پوليس معرفی و اعزا 

وئين را  از   پسول حاوی مواد مخدر تحت نا  هيرگرا   عدد ک 1327تعداد 

بطن  چهار تن از متهمين بدست می اورد   قضيه بعد از تکميل تحقيقات 

ابتدايی محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر واليت 

يکتن از انها در  1937/ 21/6رخ کابل گرديده .که در جلسه قضايی مو

( ماده 1(فقره )9گرا  هيروئين طبق صراحت بند ) 493قضيه انتقال 

گرا   822پنو سال حبس و در قضيه قاچا  مقدار ( کود جزا بمدت 922)

کود جزا با رعايت ماده  922ماده  1فقره  4هيروئين وفق صراحت بند 

 گردد به مجازات می کود م کور بمدت ده سال حبس تنفي ی  محکو  18

 822کود جزا مجازات شديد از بابت انتقال  مقدار  79که با رعايت ماده 

گرا  هيروئين از ابتدای ايا  نظارت  و توقيفی باالي  قابل تطبيق است و 

گرا  هيروئين ودوتن متهمين اناث  427متهم ديگر در قضيه انتقال مقدار 

( 9هر واحد وفق هدايت بند ) گرا  هيروئين 892در قضيه انتقال مقدار 
( 211(و )219( کود جزا با در نظر داشت ماده )924( ماده )1فقره )

بمدت يکسال و يکماه  4/1937/ 29کود م کور از تاريخ گرفتاری يعنی  

حبس تنفي ی محکومان به مجازات گرديده  و هک ا دوسيت مبايل مع 

بدست امده از نزد پول دالر امريکايی  322سيمکارت های انها و مبل  

مقدار  با قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر  92متهمان مطابق ماده 
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گرا  هيروئين ميباشد کيلو  18636مجموعی مواد مخدر بدست امده که 

 .شده است پنداشته قابل محو 

 

 

 

 

 

 

  1331/6/21حکم مورخ 

 گرام تریاک کیلو  114412شانزده سال حبس به اتهام فروش مقدار 

به اساس اطالع تيلفونی منبع محر  اداره تحقيقات مبنی بر اينکه يکتن از  

باشندگان ولسوالی چهار اسياب ميخواهد يک مقدار مواد مخدر نوع ترياک 

پرسونل ان اداره عاز  ساحه شده يک تن از افسران را بفروش برساند 

ز خوي  را منحي  خريدار توس  همکار به متهم معرفی داشته و متهم ا

افسر تحت پوش  ميخواهد تا داخل قريه باوی برود اما افسر م کور 

شده  از وی ميخواهد تا مواد تماس  به يرفته و متهم با شريک خود نپ

مخدر را سر سرک بياورد که بعدا يکعراده موتر نوع سراچه امده و متهم  

يد پولم را بدهميگويد که مواد مخدر در همين موتر بوده شما انرا ديده و 

کيلو گرا   412/18گرفتاری داخل اقدا  شده و مقدار درين موقع موظفين 

پيوند به قضيه متهم را با ترياک را از داخل موتر بدست اورده ودر 

گير مينمايد به يکعراده موتر حامل ان و يک عراده موتر سايکل دست

مالحظه محضر تشريح وزن خال  مواد مخدر بدست امده مقدار 

گرا  تثبيت گرديده ونتيجه تست البراتواری ان ترياک ثابت کيلو  412/18

ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مسکرات 

متهم را  27/6/1937و مواد مخد ر واليت کابل گرديده محکمه به تاريخ 

کيلو گرا  ترياک از ابتدای ايا  نظارت  412/18در قضيه فروش مقدار 

( 1( فقره )6وفق هدايت بند ) 29/4/1937ار از تاريخ و توقيفی اعتب
( کود جزا بمدت شانزده سال حبس تنفي ی محکو  بجزا نموده 924ماده )

 928و همچنان يکعراده موتر نوع سراچه حامل مواد مخدر را طبق ماده 
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کود جزا و يک سيت مبائيل بدست امده معه سيمکارت ان را طبق ماده 

مسکرات و مواد مخدر مصادره نموده و طبق ماده  قانون مبارزه عليه 92

قانون م کور به محو مقدار ترياک بدست امده نيز اصدار حکم نموده  13

 است.

 

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و ب:  

 مواد مخدر والیت کابل
 . گزارش 1

بل از تاريخ محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كا

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد 14( تعداد )91/6/1937الی  1/6/1937)

مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر 

به اتها  قاچا  و  نفر( 14نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )

نان به نسبت عد  ( تن آ6گرفتار شده و از اين تعداد )انتقال مواد مخدر 

  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 48)و  وجود داليل کافی الزا  برائت

 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد

  نفر.21سال  1 – 1حبس 

  نفر.  17سال 11 – 1حبس 

  نفر. 6سال 22 – 11حبس و 
( کيلوگرا  مواد 37/1872همچنان به ارتباط قضايای فو  ال کر مقدار )

 .ه استگرديدمخدر کشف و ضب  

 

 

 

 

 

 

( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با 1جدول شماره )

می باشد 1331سال  سنبلهماه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل طی   
تعداد  مقدار مواد تصميم قضائی   شما نوع قضيه
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 تعداد محبوس به حبس تنفي ی

تعداد 

 محکو 

 

تعداد  برائت

 متهم

 ره قضيه

11 - 

سال  22

 حبس

1 - 11 

سال 

 حبس

1 - 1 
سال 

 حبس

9 19 3 21 
 

21 
196881

1 
 1 هيروئين  21

 2 ترياک 11 178187 11 9 8 6  2

1  9 4 
2 

 9 چرس 6 2687 6

 1  1 
1 

 4 مورفين  2 781 2

 9 7 12 
 

12 
121489

11 
12 

موادکيمياو

 ی
1 

6 17 21 48 
6 

14 
187283

7 
 مجموعه 14

 
محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات ه حکم صادرخالصه  .4

 وموادمخدروالیت کابل.

  22/2/1931حکم مورخ 

گرام تریاک  کیلو  211شانزده  سال حبس به اتهام قاچاق مقدار   

پوليس کشفی مديريت موظفين واليت جوزجان به اساس اطالع قبلی 

اطالعات و تحقيقات مطلع ميشوند که يکتن از سربازان قومندانی تولی 

از واليت بلخ به واليت را در يک عراده موتر مواد مخدر ه اهراش

جوزجان انتقال ميدهد که بعد از اطالع موظفين در  ش  کيلو متری 

د که ساعت  هفت بجه شب نفراز مينمايا  سرک شصت متره چک پاينت

 و يکعراده موتر کروال تکسی بدريوری متهم از سمت بلخ به ساحه ميرسد

و موترتعقيبی متهم فرار گرفتار ميشوند و  شده  داده توس  پرسونل توقف

ای ای يو موتر حامل مينمايد که بعد موصوف به اساس همکاری مديرت 

چهار تن در حال تخليه   مواد مخدر از يک مخروبه در قريه چهار شبنه که

گرفتار می شود  و قضيه بعد از تکميل تحقيقات ابتدايی   اندمواد مخدر 

تدائيه مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر واليت کابل می محول محکمه اب

چهار تن از  28/12/1936گردد محکمه در جلسه قضايی  مورخ 

( 6گيلو گرا  ترياک طبق بند ) 271متهمين را در قضيه قاچا  مقدار 
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کود م کور از ابتدای  17( کود جزا با رعايت ماده 924( ماده )1فقره )

  شانزده سال حبس تنفي ی و متهم دت شانزده ايا  نظارت و توقيفی به م

کود جزا با رعايت مواد  924ماده  1فقره  6گری طبق بند دي

(کود جزا به مدت پنو سال حبس تنفي ی محکو  نموده  17 و 219 214)

و هک ا يک عراده موتر نوع کروال که حامل مواد مخدر بود طبق 

يمکارت های ان و کود جزا و سه سيت مبايل مع س  928صراحت ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات  13افغانی طبق ماده  2122مبل  

کيلو گرا  ترياک بدست امده وفق هدايت ماده  271قابل مصادره و مقدار 

است   قضيه نسبت عد  قناعت پنداشته شده قانون م کور قابل محو  16

مخدر واليت  مواده استيناف مبارزه عليه مسکرات و متهم محول محکم

به   21/6/1937کابل گرديده محکمه استيناف در جلسه قضايی مورخ 

 18ماده  2قانون اجرات جزايی وفقره  267اتفا  ارا متکی به حکم  ماده 

قانون جديد مسکرات و مواد مخدر فيصله محکمه ابتدائيه را  در مورد  

نموده  يگر نقض و در قسمت دوتن ديگر تعديلدر حصه د يکتن  تائيد و

کيلو گرا   ترياک طبق  271استينافآ يک متهم را در قضيه قاچا  مقدار 

کود م کور به مدت  17کود جزا با رعايت ماده  924( ماده 1فقره ) 6بند 

کيلو گرا   271شانزده سال حبس و متهم ديگر را در قضيه قاچا  مقدار 

جزا و با کود  924( ماده 1فقره ) 6ترياک منحي  معاون جر  طبق بند 

ين ممتهازسه تن وپنو سال حبس کود جزابه مدت  13ماده  9رعايت فقره 

( ماده 1فقره ) 6کيلو گرا  ترياک وفق بند  271گر را در قضيه قاچا  دي

پنو پنو سال حبس کود م کور بمدت   17( کود جزا با رعايت ماده 924)

و مواد قانون مسکرات  ۳۲و هک ا طبق ماده  نموده محکو  به مجازات 

يک عراده موتر نوع کروال حامل مواد مخدر طبق صراحت حکم مخدر 

( کود جزا و سه سيت موبائيل مع سيمکارت های ان و مبل  928ماده  )

قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات قابل  13افغانی طبق ماده  2122

 16کيلو گرا  ترياک بدست امده وفق هدايت ماده  271مصادره و مقدار 

 است.پنداشته شده نون م کور قابل محو قا
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