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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه

 

  2/3/1398(مؤرخ 833-759حدالمال شماره)مت
 داراالنشاء شورای عالی :

و  ریاسـت محتـرم عمـومی تـدقیق     14/2/1398( مـؤرخ  160شماره)انضمام نامه 
 مطالعات،استهدائیه محکمه استیناف والیت کابل بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.  

به اساس اعتراض  اوراق قضیه مجروحیت به اتهام شخص محمد هارون فرزند محمد عمر))
 19/12/1397( مـؤرخ  186ارنوالی استیناف زون شرق باالی قرارقضائی شـماره ) څ

دیوان جزائ عمومی محکمه ابتدائیه حوزه دوم که مبنی برتوقف دعوی جزایی علیه مـتهم  
نامبرده صادر گردیده بود به این دیوان مواصلت ورزیده اسـت. قسـمیکه اوراق مـورد    

رار گرفت جریان از این قرار است که متهم مذکور در مربوطـات  مالحظه هیئت  قضائی ق
(بجه صبح 4حوزه نهم شهر کابل سکونت دارد و فردای شب عروسی اش حوالی ساعت )

همرای پدر و سایر اعضای فامیل خودش درگیر شده و پدر وخواهر خودش را ذریعۀ چاقو 
انیده میشود ودر جریان پروسه مجروح مینماید که بر این اساس متهم نامبرده به تحقیق کش

ارنوالی مربوطه مراجعه و می افزاید که برای څتحقیق پدرش طی عریضه مطبوع اش عنوانی 
پسرم ابراء نمودم وهمچنان خواهر متهم مذکور مسمات آمنه نیز برای برادراش ابراء داده 

حوزه دوم است. اوراق بعداز تکمیل تحقیقات محول دیوان جزای عمومی محکمه ابتدائیه 
میگردد دیوان مذکور با توجه به موجودیت ابراء پدر وخواهر  متهم مذکور مطابق هدایت 

(قانون مذکور به توقف دعـوی  4(مادۀ)17(قانون اجراآت جزائی بارعایت فقرۀ)68مادۀ)
ارنوال قرار گرفته و چنین څد که مورد اعتراض تصمیم اتخاذ و قرار صادر می نمایجزایی 
(قانون اجراآت جزایی  مراجعه شود مادۀ متذکره از فصول باب 63ه مادۀ )اگر ب»افزوده:

دوم قانون جزاء بحث نموده درحالیکه قانون جزاء با انفاذ کود جزاء ملغی گردیده است 
بناًء به قرار قضائی شماره فوق به نسبت خطاء در تطبیق قانون عدم قناعت خویش را ابراز 
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بادر نظرداشـت  «ش بینی شده در صورت دعوی هستیمو خواهان مجازات مطابق مواد پی
 جریان فوق در مورد ذیاًل طالب هدایت میباشیم:

(قـانون اجـراآت   63ارنوال مؤظف که افزوده است محتویات مادۀ)څبا توجه به اعتراض 
جزائی شامل فصل و بابی میشود که در قانون جزاء پیش بینی گردیده بود حال آن که بـا  

ون جزاء ملغی گردیده است لذا محتویات مادۀ متذکره در حقیقت ناظر انفاذ کودجزاء قان
بوده که در قانون جزاء پیش بینی  گردیـده بـود در صـورتیکه     یبه همان فصول و ابواب

محتویات آن فصول و ابواب در کود جزائ فعلی پیشبینی  گردیده باشد آیـا محتویـات   
ش بینی شده در کود جزاء قابل تطبیـق  (قانون اجراآت جزایی باالی آن موارد پی63مادۀ)

 است یاخیر؟
(قانون اجراآت 63نظر هیئت قضائی دیوان پیرامون مورد  فوق اینست که محتویات مادۀ)

جزایی شامل فصول و ابواب که مربوط جرائم مندرج در کتاب دوم کود جزاء است نیـز  
بتواند نظام جزائـی  میشود زیرا از مادۀ متذکره چنین مفهوم میشود که در صورت امکان 

افغانستان از راه عفو و گذشت  فصل خصومت که همانا غایۀ قانون گذار است، بدسـت  
آید بویژه  در مواردی که نظام خانواده  وصله رحم نیز از بین میرود وحفظ قوام خـانواده  
وصله رحم در جوامع اسالمی اهمیت باالیی برخوردار بوده که افغانستان نیز از آن مستثنی 
نیست وخوشبختانه موارد مشارالیه مادۀ متذکره در قانون جزاء سابق در کود جزاء فعلـی  
که نافذ هم است بگونه همه جانبه پیشبینی  شده است. با آنهم طوریکه مقام محترم هدایت 

 می فرمایند موجب تعمیل است.
خـذ  نظر هیئت قضائی دیوان جزاء موجه است با آنهم موضوع جهت ا»تصمیم کمیسیون:

 (((هدایت و توحید مرافق قضایی بمقام محترم ستره محکمه ارجاع گردد.
 که مدققین قضائی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در مورد ذیاًل ابراز نظر نموده اند  

څرنګه چې یاده استهدائیه تر هر اړخیزې څېړنې او غـور النـدې ونیـول شـوه،     ))
ماده کې د حوالې د حکم انتقال په اړه د  (۶۳مستهدي مرجع د جزايي اجراآتو قانون په )

 ء ملغی شوي قانون څخه کوډ جزاء ته پوښتنه کړې. جزا
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څرنګه چې یاد نظر  یې د مستهدي مرجع قضائي پالوي خپل نظر څرګند کړی  چې په اړه
 ((او پرځای لیکل شوی، زموږ لخوا هم تائيد شو نیوکتل شو، قانو

 17/2/1398صل نظر تدقیقی در جلسـه مـؤرخ   حینیکه تفصیل جریان موضوع توأم با ا
 ( هدایت ذیل صدور یافت.128مقام محترم شورایعالی مطرح وطی تصویب شماره )

نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید شد، به جمیع محاکم طور متحد المال ))
 ((اخبار گردد

بـه محکمـه    26/2/1398( مؤرخ 72مراتب مندرج تصویب شماره فوق ذریعه نامه )
استیناف والیت کابل اخبار گردیده است بدینوسیله به عموم محاکم و مراجع مربوط نیـز  
متحدالمااًل ابالغ میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن 

 اجراآت مقتضی و قانونی بعمل میآورند.
  9/3/1398(مؤرخ 983-909متحدالمال شماره)
 ء شورای عالی :داراالنشا

ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات،  17/2/1398( مؤرخ 179باالثر نامه شماره )
 استهدائیه محکمه استیناف والیت ننگرهار بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.

بحیـث  29/11/1391( مؤرخ 538بر 89))عبدالهاشم طی وکالت خط شرعی شماره )
باالدفع ، دفع دعوی، صلح و ابراء در محـاکم   وکیل بالفروش  به بیع بات قطعی  وکیل

( 96بـر 722ثالثه و وکیل باالتوکیل در ملکیت مندرجه قبالـه خـط هـای شـماره )    
تعیین گردیده  و بعـداز فـروش ملکیـت    13/9/1352(97بـر723و)13/9/1352

متذکره اجرای قباله  وکیل مذکور از طرف محکمه صورت نگرفته اسـت، کـه در اثـر    
مقام محترم ستره محکمه طی حکم صادرۀ شان گزارش موضـوع را از  شکایت موصوف، 

آمریت وثایق والیت ننگرهار مطالبه نمودند، و آمریت وثایق آنوالء در مورد چنین گزارش 
( 19ارائه نموده است، که وکالت خط وکیل مذکور در مطابقت به توضیح پرسش شماره)

ترتیب نگردیده اسـت چـون    1386اسناد و مصوبات سمینار عالی رؤسای محاکم سال
ذکر صالحیت اجرای قباله واخذ  ثمن » سمینار فوق الذکر در مورد چنین صراحت دارد:

در وکالت باید با صالحیت تام صورت گیرد و آنچه که در وکالت ذکر نشده باشد وکیل 
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بدین ملحوظ آمریت وثایق والیت ننگرهار از اجـرای قبالـه   « به آن عمل کرده نمیتواند.
 کیل بالفروش احتراز نموده ودر رابطه به موضوع طالب هدایت گردیده اند.((و

 مدققین قضائی ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات در مورد ذیاًل ابراز نظر نموده اند:
عقد بیع عبارت است »( قانون مدنی چنین مشعر است:1035در رابطه به تعریف بیع ماده)
 «مشتری در مقابل مالی که ثمن مبیعه باشد.از تملیک مال از طرف بایع به 

در وکالت »(قانون مذکور چنین حکم می کند:1561در مورد صالحیت وکیل مقید ماده )
مقیده وکیل باجرای  امور معین در وکالت و توابع ضروری که طبیعت امر و عرف جاری 

 «اقتضاء نماید، مقید میباشد.
ثمن از جمله ماهیت بیع به شمار میرود کـه در  از مواد فوق الذکر معلوم میگردد که اخذ 

مقابل تسلیم مبیعه ثمن اخذ میگردد از اینکه در موضوع مانحن فیـه صـالحیت فـروش    
ملکیت بارتباط بیع قطعی به وکیل تفویض شده، و بیع بدون اخذ ثمن و تسلیم مبیعه جواز 

سلیم می نماید داراء ندارد، زیرا وکیل صالحیت أخذ ثمن را در مقابل مال که به مشتری ت
 میباشد.

وهمچنان دادن سند از طرف وکیل بالفروش به مشتری از جمله ملحقات و توابع بیع بـه  
شمار میرود. بناًء در این صورت بارتباط اجرای قباله از اقرار وکیل مذکور کدام ممانعت 

 (که در اسـناد و مصـوبات  19قانونی دیده نمیشود و در مورد چگونگی پرسش شماره)
توضیح گردیده مقام محترم شورایعالی ستره محکمه آنچه الزم میدانند تصمیم  1386سال

 اتخاذ خواهند فرمود.((
مقـام   ۲۴/2/1398مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب برآن در جلسـه مـورخ   

 ( هدایت ذیل صدور یافت.166محترم شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره )
( سـیمینار سـال   19العات تائید است. توضیح پرسش شماره ))) نظر ریاست تدقیق ومط

 لغو گردید موضوع غرض مرافق قضائی به جمیع محاکم متحد المال گردد.((     1386
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیت و مراجـع    

یش تعمیم نمـوده عنـدالموقع   د تا آنرا به مراجع ذیربط خویمربوط متحد المااًل اخبار گرد
 مطابق آن در زمینه اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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  2/3/1398( مؤرخ 908-834متحدالمال شماره )
 داراالنشای شورای عالی :

ریاست محترم عمومی تدقیق ومطالعـات   24/2/1398( مؤرخ 215باالثر نامه شماره )
ساد اداری محکمه استیناف والیت کابـل  پیشنهادیه ریاست محترم دیوان جرایم ناشی از ف

که حسب هدایت مقام محترم شورایعالی غرض ابراز نظر بـه ریاسـت عمـومی تـدقیق     
 ومطالعات محول گردیده بود، بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:

))دیوان رسیده گی به جرایم ناشی از فساد اداری استیناف ، قضایای جرایم فسـاد اداری  
ون مبارزه با فساد اداری را مورد رسیده گی قرار می دهـد، اخیـرًا   مندرج ماده پنجم قان

اوراق قضیه اخذ رشوت مبلغ ده هزار دالر آمریکایی به اتهام عبیداهلل"نیازی" رئیس عملیات 
ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، مطیع اهلل کارمند بالمقطع کمیسیون، سمیع اهلل گـارد  

رمند مشاوریت سیاسی ومردمـی ریاسـت جمهـوری    دفتر انتخابات کنرها ونورالبصر کا
اسالمی افغانستان بعداز اصدار حکم از جانب محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری 
والیت کابل مواصلت ورزیده است، طوریکه اوراق قضیه مطالعه گردید موضوع مطروحه 

هارم کود جزاء جرم از جمله جرایم انتخاباتی بوده وجرایم انتخاباتی در فصل ششم باب چ
کود جزاء در زمینه چنین صراحت دارد: اخذ یا پرداخـت   423انگاری شده است وماده 

شخصی که یکی از اعمال ذیل را مرتکب شود به حـبس  »رشوت یا تهدید یا هتک حرمت
اخذ یا پرداخت رشوت به منظور اعمال نفـوذ در مراحـل    -1متوسط محکوم می گرد: 

ومتهمین هم پول رشوت را به منظور کامیابی نامزد وکیل پارلمان « تهدید... -2انتخابات 
قبل از اعالم نتایج ابتدائی مطالبه نموده وحین اخذ پول گرفتار می گردد از جـانبی مـاده   
پنجم قانون مبارزه با فساد اداری که جدیدًا نافذ گردیده اسـت جـرایم فسـاد اداری را    

ی را از جمله جرایم فسـاد اداری ندانسـته   مشخص نموده است وقضایای جرایم انتخابات
است. بناء محاکم رسیده گی به جرایم ناشی از فساد اداری به رسیده گی قضایای جـرایم  
انتخاباتی ذیصالح  نمی باشد ومحاکمی که قضایای جرایم انتخاباتی را رسیده گی نماید در 

ر اند: از آنجـا کـه   قوانین مشخص نشده است، بنابرین هیئت قضایی این دیوان بدین نظ
جرایم انتخاباتی طبق قانون مبارزه با فساد اداری از جمله جرایم فساد اداری شمرده نشده 
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که جرایم انتخاباتی را رسیده گی نماید در قوانین مشخص نیست اگـر مقـام    یومحاکم
محترم شورای عالی ستره محکمه الزم دانند صالحیت رسیده گی قضایای جرایم انتخاباتی 

به محاکم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی وقضائی تفویض نمایند بهتـر  را 
 خواهد بود با آنهم آنچه هدایت دهند تعمیل می گردد((

 مدققین قضائی ریاست محترم عمومی تدقیق ومطالعات در مورد ذیاًل ابراز نظر نموده اند:
کبین آن تعریف وپیش بینی گردیـده  ))قاعدتًا جرایم وجزاء ها به اعتبار وصف جرمی ومرت

است نه به اعتبار ارگان یا نهاد چنانچه ماده پنجم قانون مبارزه با جـرایم فسـاد اداری،   
جرایمی را منحیث جرایم فساد اداری شناخته است که در فصول اول، دوم، سوم، چهارم، 

، فصل دوم پنجم، هفتم، هشتم، دهم، یازدهم، دوازدهم باب چهارم وفصل اول باب پنجم
باب ششم، فصول دوم وششم باب نهم، فصل چهارم باب دهم کتاب دوم کـود جـزاء   

 منحیث جرایم فساد اداری به آن تصریح شده است.  
اما باید توجه داشت که فصل ششم کود جزاء که مربوط به جرایم انتخاباتی اسـت ودر  

آن شـامل جـرایم    باب چهارم مربوط به جرایم فساد اداری واقع گردیده که فصـل اول 
رشوت، فصل دوم آن شامل جرایم اختالس، فصل سوم آن شامل جرایم سوء اسـتفاده از  
نفوذ، فصل چهارم آن شامل جرایم سوء استفاده از وظیفه یا موقف، فصل پنجم آن شـامل  
افزایش غیر قانونی دارایی ومجازات آن وفصل ششم آن که محل استهداء مرجع مستهدی 

 ایم انتخاباتی می باشد.است، مربوط به جر
تحلیل مرجع مستهدی که قانون مبارزه با فساد اداری جرایم انتخاباتی را ازجمله جـرایم  
فساد اداری ندانسته است، ظاهرًا موجه به نظر می رسد زیرا جرایم انتخاباتی مندرج فصل 
الزم ششم باب چهارم کود جزاء شامل مؤظفین خدمات عامه نمی شود، اما این نکته نیـز  

به تذکر است که فصول سوم قانون مبارزه با فساد اداری، وظایف وصالحیت های مرکـز  
ناف رسیدگی که محاکم ابتدائیه واستیزه با جرایم سنگین فساد اداری راعدلی وقضائی مبار
 مشمول آن می باشد به صورت مشخص پیش بینی نموده است.به جرایم سنگین نیز

مدققین قضایی جرایم انتخاباتی که توسط مـؤظفین خـدمات   با ذکر دالیل فوق از دید ما 
( قانون مبارزه با فساد اداری صورت گرفته باشـد از جملـه   5عامه با نظر داشت ماده )

جرایم فساد اداری پنداشته شده، رسیده گی به آن به اعتبار وصف جرمی وموقف مرتکب 
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( قانون مبارزه 5امل ماده )صورت می گیرد، درین صورت رسیده گی به جرایم انتخاباتی ش
( قانون مذکور از صالحیت محکمه رسیده گی بـه  27با فساد اداری با نظر داشت ماده )

( قانون مذکور در مرکـز شـامل   27جرایم سنگین فساد اداری ودر حاالت غیر از ماده )
صالحیت محکمه رسیده گی به جرایم فساد اداری ودر والیات طبق تشـکیل جدیـد از   

( قانون 5یوان های امنیت عامه بوده ودر صورتی که جرایم متذکره شامل ماده )صالحیت د
مذکور نباشد با نظر داشت نوعیت جرایم متذکره از صالحیت محاکم عادی پنداشته مـی  
شود با آنهم به منظور جلوگیری از تشتت وپراگندگی قضایا اگر رسیده گی بـه جـرایم   

د جزاء که شامل ماده قانون مبارزه بـا فسـاد   انتخاباتی مندرج فصل ششم باب چهار کو
اداری نمی شود در مرکز به محکمه فساد اداری ودر والیات به دیوانهای امنیـت عامـه   

 محاکم شهری تفویض صالحیت گردد بهتر خواد شد((
مقام محترم  24/2/1398مطلب مورد استهداء ونظر تدقیقی مرتب به آن در جلسه مؤرخ 

 ( هدایت ذیل صدور یافت:167تصویب شماره )شورای عالی مطرح وطی 
)) نظر ریاست محترم عمومی تدقیق ومطالعات تائید است، موضوع بـه جمیـع محـاکم    

 متحدالمااًل اخبار گردد((
بـه محکمـه    1/3/1398( مـؤرخ  89مراتب مندرج تصویب شماره فوق ذریعه نامه )

محاکم اسـتیناف والیـات    استیناف والیت کابل اخبار گردیده است بدین وسیله به عموم
ومراجع مربوط نیز ابالغ می گردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تعمیم نموده عندالموقع 

 مطابق آن در زمینه اجراآت مقتضی وقانونی به عمل می آورند.  
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 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 ه :دکتورعبداهلل "عطائی"ترجم                                   حشمت ابوستیت       
 

  مصادر قانونمصادر قانون

 فهرست:

 10...................................................... : آن وبیع و یعرف قواعد یهایژگیو

 11...................................................................... : یعرف نیقوان وبیع

 13.................................................................... : عادت احکام عتیطب

 14.......................................................... : عادات و عرف انیم فرق سبب

 15......................................................... : عرف و عادت انیم فرق تیاهم

  ویژگیهای قواعد عرفی و عیوب آن :ویژگیهای قواعد عرفی و عیوب آن :

 از ممیزات قوانین عرفی :

عرف با نیازمندیهای عملی متوافق است، زیرا مستند بر تعامالت مردم در احوال  -1
 اقتصادی و اجتماعی آنان است. 

عرف با متغیرات نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی تغییر میکند، زیرا عرف بگفته  -2
 آن زوال با و متحول آن تحوالت با آمده، بوجود زندگی تکوینات با کاًل – اهرنگ –
 یشود. م زایل

 بعضی از جوانب نقص قانون وضعی را تکمیل میکند.  -3
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  عیوب قوانین عرفی :عیوب قوانین عرفی :

قواعد عرفی غامض بوده، تعیین و تأکد از وجود آن کار آسانی نیست،  -1
جهت قواعد عرفی در  همچنانکه فهمیده نمیشود عرف چه زمانی بوجود آمده است، از این

 بسیاری از موارد سبب منازعه میشود.

عرف بنا به طبیعت خود و به حسب اختالف مناطق مختلف بوده، و صفت  -2
 وحدت برای قواعد قانونی کشور را متحقق نمیکند. 

عرف در تحوالت و توسعه آن بطیئ است، و هرگاه که ثابت و مستقر گردید  -3
 خالصی از آن نیز دشوار است.

 ادات :ع -2

 : تعریف عادت
در پهلوی عرف، عادتهایی وجود دارد که فقهاء آن را عادات اتفاقی نامیده، و عبارت از 
قواعدی است که مردم در تعامالت خود آن را مراعات کرده، و بدون آنکه در ذات خود 
ف الزام آور باشد میتواند مفسر نیت و اراده متعاقدین باشد. عادتها اکثرًا نظر به اختال

اماکن، و کارها فرق میکند، همانند عادات مرتبط به امور خرید و فروش و اجاره و عادات 
 کشاورزان، ویا تجار که هر طبقه از این مردم عادات به خصوص خود را دارند. 

لهذا اختالف عادت با عرف همان مبدأ الزام است که عادت همانند عرف در ذات خود 
فین عقد صراحتًا یا ضمنًا به آن صبغۀ الزام قایل شوند. و در الزام آور نبوده مگر آنکه طر

آمده  1019و  464، 432و  2فقره  150بسیاری از موارد همانطوریکه در مواد 
 1است قانون موضوع را به حکم عادات معینه احاله میکند

                                                 
قانون مدنی آمده است " اگر عقد باید تفسیر شود باید بـه نیـت مشـتر      150در ماده  - 1

متعاقدین رفته، و در حدود معنای حرفی الفاظ منحصر نگردید، البتة رسیدن به نیـت مشـتر    
طرفین از راه طبیعت تعامل، امانتداری و اطمیئنان میان دو جانب بر مبنـای عـرف جـاری در    

 الت است ". معام
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ه تطبیق قرار میدهد ک ون احاله قانون محاکم آن را موردو حتی حاالتی وجود دارد که بد
 از جمله مثالهای ذیل است :

عادات مرتبط به اجاره منازل در بعضی از مناطق " ماهیانه " بوده و در مناطق  -1
دیگری " سالیانه" است. پس در صورتیکه کسی منزلی را به دیگری به اجاره داده بدون 
آنکه در نص عقد مدت آن را تعیین کرده باشد، و در پیشگاه محکمه اختالف بر سر مدت 

شد، محکمه در این حالت به حسب عادات شناخته شده در محل، حکم میکند، که مدت با
اجاره یک ماه است یا یک سال به اعتبار آنکه اراده ضمنی متعاقدین به حسب مقتضای 

 حاکمیت عادات و رسوم است.

ل برق " را برا صاحب خانه و "ل آب "هر قاهره بر آن است که "بعادت در ش -2
 مستأجر میپردازد.

فروش بعضی از انواع میوه ها به قیمت صد دانه، که عادًة وقتی به حساب صد  -3
 فروخته شد، معنای آن تعدادی میان یکصد و ده الی یکصد و سی دانه است. 

" طهای تبادلی به پیروی از "عادات" شرف مصر در تفسیر "مشارطهمحکمه استئنا -4
"عربون " عنوان پیش پرداخت ی از پول را بهحکم کرده است، در صورتیکه مشتری مبلغ

داده باشد، سپس از خرید مال صرف نظر کند، حق ندارد بازگرداندن مبلغ " پیش 
پرداخت " را مطالبه کند، و همانند چنین شرطی، اگرچه به نفع فروشنده وضع گردیده اما 
اگر فروشنده بخواهد از موجب عقد انصراف کند از عدالت است که با بر گرداندن " 

 رداخت " بتواند از عقد انصراف کند. پیش پ

                                                                                                              

آمده است " تسلیم ملحقات شیئ مبیع، و هر آنچیزی که برای استعمال دائمـی   432و در ماده 
 مبیع فراهم شده است، وفق طبیعت اشیاء، و عرف محل، و مقصد متعاقدین است ". 

آمده است " مصارف تسلیم مبیع بر مشتری است اگر عرف، ویا تـوافقی بـر    464و در ماده 
 نداشته باشد ".  خالف آن وجود

 براسـاس  و – ارتفاق –آمده است " حقوق ارتفاق مرتبط به سندی ایجاد حق  1019و در ماده 
 " . است آن محل عرف
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همچنانکه در حکمی آمده است " در صورتیکه شرکاء به شکل صریح و قاطعی  -5
حصه یکدیگر را در فوائد تعیین نکرده باشند. محکمه میتواند نسبت فوائد میان آنان را با 
اگر  درنظرداشت مبدأ عدالت تعیین کند. و عادات و رسوم در این سرزمین بر آن است که

مشارکتی براساس پرداخت رأس المال از یک سو و ادارۀ آن از سوی دیگر باشد صاحب 
 رأس المال دارای دو سوم از فوائد، و جهت عامل حایز یک سوم از فوائد است. 

در حکمی از احکام محکمه استئناف مصر آمده است " تفسیر عقد تجارتی  -6
ه اعتبار عرف و عادات تجارتی نتائج نوشته شده نظر به عرف و عادات جائز است، اگرچ

عادی عقد را تغییر هم بدهد. گفتنی است که اثبات وجود چنین عرف و عاداتی با دلیل " 
بینه " ممکن است. پس در نتیجه اگر دو نفر دباغ " آشگر " عقاری را به منظور استفاده 

خاص بر آن  صنعتی به شکل مشتر  و " شایع " خریداری کرده و یکی از آنان به شکل
زمین کارخانه را بناء کرده بود در چنین حالتی به حسب عرف و عادات " آشگران " 

 1صاحب کارخانه میتواند ملکیت خاص خود را براین زمین ثابت کند.

  طبیعت احکام عادت :طبیعت احکام عادت :

اگر مردم در جایی و در پیشه معینی در تعامالت خود به شیوه و نحوۀ معینی عادت کرده 
ظاهر شود که اراده و خواسته صریح ویا ضمنی متعاقدین مبنی بر اعتبار بودند و چنین 

دادن آن است، قواعد ناشی از آن عادت میتواند مفسر ویا مکمل توافقات افراد باشد، که 
البته فهم این اراده از زمان و مکان عقد، ویا هدف از تعاقد و مرکز اشخاص طرفین عقد و 

 کار آنان فهمیده می شود . 

                                                 
از این قبیل عادات معتبر حالتی است که اگر در عقدی از عقود صراحتًا شرط گذاشته شـده   - 1

ان کار " بوده اما دائن عادت داده بود که برخالف قاعدۀ عمومی وفاء به دین در محل دائن " بست
بود که با فرستادن نمایندۀ خود در محل مدین " بده کار " دین خود را حاصل کند، در این حالت 
شرط صریح وارد در عقد با استقرار عادت تعدیل یافته و دائن نمیتواند به شرط صـریح وارد در  

 عقد تمسک نماید.
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درنظرداشت آنکه این عادت الزام آور نمی باشد مگر آنکه از اراده متعاقدین اعتبار دادن با 
آن ظاهر شود، امری که با قواعد قانونی تفسیر کننده و مکمله اختالف دارد، زیرا قواعد 
قانونی مفسر و مکمل الزام آور است، مگر آنکه اراده طرفین عقد صراحتًا برخالف آن 

 بوده باشد. 

ی است که سؤال مطرح مبنی بر آن است : هـرگاه حکم عـادت از این قـرار بود گفتن
آیا همۀ عادات و رسوم یکسان است، و حکم اعتبار عادت چه خواهد بود اگر از سوی 

 قانون به آن اشاره شده باشد؟ 

شماری از فقهاء برآن اند که احاله قانون به موردی از موارد نسبت به اصل عادت تغییری 
رد نمیکند و قاضی در صدد اصدار حکم آن باید از قصد و اراده صریح ویا ضمنی وا

طرفین عقد متأکد شود. در حالیکه شمار دیگری از فقهاء برآن شده اند که احاله دادن 
قانونگذار به موردی، از موارد عادت نیت متعاقدین را واضح کرده و آن را به عنوان اتفاق 

بدین اساس اعتبار عادت از نگاه عملی در نظر گرفته می شود، ضمنی اعتبار داده است. و 
نه از نگاه قانونی، لهذا احاله قانونگذار به قواعد برگرفته شده از عادات  به مثابه قواعد 

 1قانونی مفسره و مکمله تلقی می شود.

  سبب فرق میان عرف و عادات :سبب فرق میان عرف و عادات :

مفسره و مکمله بود، پس چرا بنا به توضیح سابق هرگاه که عادت زاینده قواعد قانونی 
میان آن با عرف فرق گذاشته و گفتیم که عرف " بدون عادت " مصدری از مصادر قانون 

 است ؟

                                                 
قانون تلقی کرده که باید به آن التزام شـود. و بـراین    شماری از فقهاء عادات را جزئی از - 1

اساس محاکم فرانسه حکم التزام به قواعد مأخوذ از عادات را در فهم اراده متعاقـدین هماننـد   
 قواعد مفسره و مکمله میدانند.
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و رکن معنوی کـه    1در پاسخ گفته می شود که در " عادت " فقط رکن مادی فراهم بوده
ساسـی را  عنصر الزام است فراهم نمی باشد، و افراد در التزام خود به " عادت " همان اح

ندارند که در " عرف " دارند. لهذا به " عادت " زمانی اعتبار داده می شود کـه از اراده  
طرفین عقد فهمیده شود که آنان به " عادت " اعتبار داده اند. اما " عرف " خـود قـانون   
الزام آوری است، مگر آنکه نیت صریح طرفین برخالف حکم آن شده باشد. بلکـه اگـر   

علق به نظام عمومی باشد، طرفین عقد نمیتوانند از موجبـات آن مخالفـت   قاعده عرفی مت
 کنند.

  اهمیت فرق میان عادت و عرف :اهمیت فرق میان عادت و عرف :

 :آن در " عادت " بگونه ای ذیل است"، و نبودن تیجه فراهم بودن عنصر الزام در "عرفن
محکمه میتواند عرف را بدایة تطبیق کند، اما عادت را زمانی تطبیق میکند که  -1

 آن تمسک نمایند.  طرفین به

احکام عرف بدون علم طرفین نیز بر آنان تطبیق می شود. اما عادت باید به  -2
 مقتضای  احاله صریح ویا ضمنی باشد. 

وجود عرف نیازی به اثبات نداشته، و قاضی باید همانند قانون وضعی از وجود  -3
 آن مطلع باشد، درحالیکه وجود " عادت " را باید طرف ذینفع ثابت کند. 

مراعات نشدن عرف از سوی قاضی، زیر نظارت محکمه تمیز است، زیرا عرف  -4
قانون است. برخالف عادت که استناد و عدم استناد به آن از حاکمیت قاضی موضوع 

 2است.

                                                 
محاکم گاهی در وجوب فراهم بودن رکن مادی در عادت همانند فراهم بودن آن در عـرف   - 1

نند. در یکی از احکام محاکم اسکندریة آمده است : که عـادت مــردم در  سخت گیری میک
منطقه " الرمل " مبنـی بر اینکه پا  کـردن تشـنابها بر مستأجر باشد به حد کافی ثابت نبوده 

 و نمیتوان حکم داد که " تمیز کردن آن " بر عهده مستأجر است. 
بر آن اند که عرف و عادت همه وقائعی اسـت  فقهایی که عرف را از مصادر قانون نمیدانند  - 2

 که زیر نظارت محکمه تمیز نمی باشد. 
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شرط آنکه قاعده قانون به عرف تجارتی میتواند قانون وضعی را ملغاء کند،  -5
که عادت دارای چنین اثر فعالی نمی وضعی مرتبط به منافع اساسی دولت نباشد در حالی

باشد، زیرا نقش آن منحصر به تفسیر و تکمیل ارادۀ غیر ظاهری طرفین بوده، و تصور نمی 
رود که اراده ضمنی آنان اثر بیشتری از ارادۀ ظاهری آنان داشته باشد، که بازهم به نوبت 

ن به منافع اساسی خود نمیتوانند از نص صریح قانون تجاوز کنند اگرچه نص صریح قانو
 دولت هم ارتباطی نداشته باشد. 

پـس نتائجـی بـدیـن اهمیـت الزم می نمایـد که میان عادت و عرف فرق 
 گذاشته و به مقتضای آن نام گذاری شوند. 

 : تحول عادت به عرف
با آنکه فرق گذاشتن میان عادت و عرف امر حتمی بود با آنهم نباید چنین فهمیده شود که 

پدیده با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه برعکس دارای رابطه بسیار نزدیک و  این دو
متداخل اند. زیرا در بسیاری از موارد " عادت " به " عرف " تبدیل می شود بگونه ای که 
" عادت " از راه استقرار یافتن و شهرت یافتن در محیط معینی بر توافقات و عقود مردم 

دن نزدیک می شود. بلکه گاهی میان عادت و عرف جز یک اثر گذار بوده و به عرف بو
گام باقی نمانده به نحوی که عادت از حدود ارادۀ افراد متعاقد گذشته و به عنوان قاعده 
عام و مجرد و ملزمی در می آید که التزام به آن همانند وجوب التزام به قانون وضعی می 

 شود.

 ادامه دارد                                                                                          
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 1تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

 پیوست به گذشته                    ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری                     
 
 

  احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی

 فهرست:

 چهارم مبحث

 18.................................. (قصاص حق ستاندن تمام فراگرفتن، تمام) قصاص یفایاست

 اول مطلب

 18...................................... است قصاص گرفتن بر تیوال یدارا هکیکس مورد در

 اول فرع

 19........................................................... باشد نفر کی قصاص حق ۀدارند

 دوم فرع

 21............................... (باشند جماعت کی یعنی) نفر کی از شتریب قصاص نیمستحق

 
 

 

                                                 

استاد فقه مقایسوی دیپارتمنت تحقیقات اسالمی پوهنحی ادبیات پوهنتون صنعاء، استاد سـابق   1
شریعت اسالمی و رئیس دیپارتمنت آن در پوهنحی حقوق پوهنتون بغداد، استاد و رئـیس سـابق   

پوهنحی ادبیات پوهنتون بغداد، استاد و رئیس سابق پوهنحی تحقیقات اسالمی و دیپارتمنت ادیان 
 استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
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  مبحث چهارممبحث چهارم
  استیفای قصاص )تمام فراگرفتن، تمام ستاندن حق قصاص(استیفای قصاص )تمام فراگرفتن، تمام ستاندن حق قصاص(

 تمهید و روش تحقیق: -۱۷9
 وقتی که قتل عمد ظالمانه ثابت شود و قصاص بر قاتل واجب گردد، پس چـه کسـی  
دارای حق والیت استیفای آن است؟ و این قصاص به چه چیزی اسـتیفاء مـی شـود؟ و    
کیفیت آن چگونه است؟ این همه مسایلی است که در این مبحث بـه بیـان آن خـواهیم    

 پرداخت و لذا آن را به نحو آتی به دو مطلب تقسیم می نمائیم:
 در مورد کسیکه دارای والیت قصاص است. -مطلب اول
 در مورد آنچه که قصاص بدان گرفته میشود و چگونگی گرفتن قصاص. -مطلب دوم

  مطلب اولمطلب اول
  در مورد کسیکه دارای والیت بر گرفتن قصاص استدر مورد کسیکه دارای والیت بر گرفتن قصاص است

 تمهید و روش تحقیق: -180
اصل این است: کسیکه دارای حق قصاص باشد، حق استیفای آن را نیز دارد، لکن در 

اص چگونه گرفته میشود؟ آیا حضور صورتیکه مستحقین قصاص بیشتر از یکنفر باشند، قص
سلطان در زمان استیفای قصاص یا اجازۀ وی به استیفای آن شرط است؟ و آیا شرط است 
که دارندۀ حق قصاص خودش به استیفای آن بپردازد یا جایز است که در آن وکیل بگیرد؟ 

 وانگهی تأجیل استیفاء جایز میباشد یا جواز ندارد؟
خواهیم در این مطلب در مورد آنها به تحقیـق بپـردازیم و   این ها مسایلی است که می

 احکام آنها را بیان کنیم و بر فروع ذیل آنها را تقسیم می نمائیم:
 )در صورتیکه( مستحق قصاص یک نفر باشد. -فرع اول
)در صورتیکه( مستحقیق قصاص بیشتر از یکنفر باشـند )یعنـی جمـاعتی     -فرع دوم
 باشند(.

 که( حق قصاص به سلطان تعلق گرفته باشد.)در صورتی -فرع سوم
 حکم حضور سلطان در هنگام استیفای قصاص یا اجازۀ وی بدان. -فرع چهارم
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 حکم وکیل گرفتن در استیفای قصاص. -فرع پنجم
 حکم تأجیل )مدت دادن، زمان دادن( استیفای قصاص. -فرع ششم

  فرع اولفرع اول
  دارندۀ حق قصاص یک نفر باشددارندۀ حق قصاص یک نفر باشد

 یکنفر بالغ و عاقل باشد:دارندۀ حق قصاص  -۱۸1
 دارندۀ حق قصاص یکنفر بالغ و عاقل باشد:

هرگاه دارندۀ حق قصاص تنها یکنفر بوده و او هم بالغ و عاقل باشد، پـس وی حـق   
دارد که خودش به استیفای قصاص بپردازد، و هرگاه از سلطان یا نایب وی طلب نماید تا 

د در حالیکه به کیفیت و چگونگی استیفاء او را برای استیفای قصاص تمکین و اجازه بدهن
معرفت داشته و بر آن توان مند باشد، سلطان به او این تمکین و اجازه را بدهـد، بـدلیل   

َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفَلا ُيْسِرف فِّـي اْلَقْتـِل ِنُنـُه َكـاَن     »فرمان الهی: 
( ترجمه: و آن کسیکه مظلوم کشته شده، بـرای ولـیش   ۳۳سراء آیه )سوره ا« َمنُصوًرا

 سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است.
من قتل له قتیل فاهله بین خیـرتین فـان   »و هم چنان بدلیل فرمودۀ پیامبر اکرم )ص(: 

او کسی کشته شود، پس اهـل و ورثـۀ    ترجمه: هرکه از« قتلوا و ان احبوا اخذوا الدیۀ
مقتول در بین دو کار مخیر اند اگر میخواهند قاتل را قصاص نمایند و اگر میخواهند او را 

 مورد عفو قرار دهند و دیت مقتول را از او بگیرند.
از طرف دیگر منظور از قصاص تشفی است، و تشفی وقتی حاصل میشود که به ولـی  

اص قاتل داده شود، عالوه بر آن قصاص حق ولـی مقتـول   مقتول تمکین و قدرت بر قص
است، حقی که هیچ گونه مزاحمتی برای وی در مورد آن نیست مانند سایر حقوق، پـس  
ولی مقتول در صورتیکه امکان پیدا کند میتواند خودش آنرا استیفاء نماید، و اگر خـودش  

او دستور بدهند تـا وکیـل   بخوبی نمیتوانست آن را استیفاء کند، سلطان یا نایب وی به 
بگیرد، زیرا خودش از استیفای حق خود عاجز است، پس میتواند برای خود وکیل بگیرد، 
مانند حقوق دیگر وی که در آن وکیل گرفتن جواز دارد، هرگاه برایش وکیل پیدا نمـی  
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شد مگر به بدل مزد، مزد وکیل از بیت المال اخذ گردد و برایش داده شود، زیـرا کـار   
 ل )استیفای قصاص( از کارهای مصالح عامه است.وکی

هرگاه شخص جانی به ولی مقتول گفت: من خودم از برای تو خود را قصاص میکنم، 
تمکین و قدرت دادن او به قتل خودش الزم نیست و برای جانی نیز این کار جواز نـدارد،  

نی خود را بدست خـود بقتـل   یع« َأنُفَسُكْم َتْقُتُلوا َوَلا»زیرا خداوند متعال فرموده است: 
 نرسانید و خود را نکشید.

از طرف دیگر معنی قصاص آن است که به جانی همان کاری کرده شود که او آن کار 
را بر مجنٰی علیه کرده است، گذشته از این قصاص حقی است از غیر جانی بر ذمۀ جانی، 

یه به جواز آن قایل اند، پس روا نیست که او خودش به استیفای آن بپردازد، اما مذهب زید
 زیرا آنان به ولی مقتول جواز داده اند که قاتل را به قتل خودش وکیل انتخاب نماید.

 کسیکه دارای حق قصاص است صغیر باشد: -۱۸2
هرگاه کسیکه دارای حق قصاص است صغیر باشد، برخی از حنفیان گفته اند: تا بـه  

از حنفیان گفته اند، قاضی به اسـتیفای   وقت بلوغ وی انتظار کشیده شود، و برخی دیگر
 قصاص بپردازد.

جمهور فقهاء گفته اند: تا به وقت بلوغ صغیر و به هوش آمدن مجنون انتظـار بـرده   
شود، و ولی صغیر و مجنون دارای والیت استیفای قصاص نمی باشند، زیرا حق متعلق بـه  

دیگـر اینکـه غـرض از    صغیر و مجنون است، و معلوم نیست که آنان چه میخواهند! و 
قصاص تشفی صدور ورثۀ مقتول است و به استیفای قصاص توسط ولی صغیر و مجنون این 
غرض تحقق نمی یابد. لکن مذهب زیدیه گفته اند: برای پدر صغیر جواز دارد که به صالح 

 دید خود از قصاص درگذرد و آن را عفو کند.
رعایـت میگـردد، هرگـاه     اکثر فقهای متأخرین مذهب جعفری گفته اند: مصلحت

 مصلحت صغیر تعجیل قصاص را اقتضا می کرد، قصاص قاتل جواز دارد.
و شافعیان اگرچه گفته اند: تا به بلوغ صغیر و تا به هوش آمدن مجنون انتظـار بـرده   
شود، این را نیز گفته اند: هرگاه طفل و مجنون فقیر و محتاج نفقه باشند، به ولی مجنـون  

از دارد که در بدل دیت )خون بها( از قصاص عفو نماید، و این کار در نه به وصی آن، جو
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روایت صحیح تر به ولی صغیر جواز ندارد، زیرا برای صغیر نهایت مدتی است که رسیدن 
به حد بلوغ باشد، که بدان انتظار برده میشود، بر خالف مجنون، و در قولی گفته اند که 

 دل دیت جایز است.به ولی صغیر نیز عفو کردن قصاص در ب
 حکم قتل جانی توسط صغیر و مجنون: -۱۸3

هرگاه صغیر و مجنون که دارای حق قصاص اند، جانی قاتل را به قتل برسانند، آیا حق 
قصاص شان را استیفاء نموده اند؟ نزد شافعیان در این مسأله دو وجه اسـت: در کتـاب   

ون بر قاتل حمله نمـود و او را  و هرگاه طفل یا مجن»مهذب در فقه شافعیان آمده است: 
کشت، پس در این صورت دو وجه است: )یکی( آنکه کود  و مجنون حق قصاص خود 
را استیفاء نموده اند، مانند این است که شخصی نزد کسی ودیعتـی دارد و خـودش آن   
ودیعت خود را تلف می کند، و )دوم( آنکه کود  یا مجنون حق قصاص خود را استیفاء 

و قول صحیح هم همین است، زیرا هیچ یک از طفل و مجنون اهلیت استیفای  ننموده اند
حقوق خود را ندارند که حق قصاص نیز از جمله آن حقوق است، و قصاص بـا ودیعـت   
فرق دارد، بجهت آنکه اگر ودیعت بدون فعل مودع )کسیکه ودیعت نزد اوست( تلـف  

به غیر فعل خود و به سبب دیگـری   گردد، از تاوان آن برئی الذمه است، و اما اگر جانی
 بهالکت برسد، از جنایت خویش براءت نمی یابد.
  فرع دومفرع دوم

  مستحقین قصاص بیشتر از یک نفر )یعنی یک جماعت باشند(مستحقین قصاص بیشتر از یک نفر )یعنی یک جماعت باشند(
 اگر همگی شان کالن سال باشند: -اواًل -۱۸4

هرگاه مستحقین قصاص جماعتی باشند، و همه کالن سال یعنی بالغ و عاقـل باشـند،   
هر واحد شان دارای حق والیت قصاص است، حتی اگر یکی از  1فقهای حنفیپس در نزد 

آنان قاتل را کشت، قصاص در حق همگی آنان استیفاء میگردد، زیرا اگر قصـاص حـق   
مقتول باشد، پس هر یکی از ورثه دارای صالحیت گرفتن آن است، و در صورتیکه قصاص 

ه هر واحد شان موجـود گردیـده   در ابتداء حق ورثه باشد، پس سبب ثبوت حق نسبت ب

                                                 
1
 ۴۶۳ص  ۱۰البدایع ج  - 
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است پس یکی از ورثه به تنهایی خود دارای حق استیفای قصاص میباشد. مگر حضور همه 
مستحقین قصاص شرط جواز استیفای آن است، و یکی از آنان حق آن را نـدارد کـه در   
غیاب بعضی از ورثه به استیفای قصاص بپردازد، زیرا در این کار احتمال استیفای چیـزی  

ست که در آن حق ندارد، زیرا ممکن است، وارث غایب قاتل را مورد عفو قرار دهـد،  ا
بلکه حنفیان از این هم فراتر رفته اند چون گفته اند: برای وکیل از جای مستحق قصاص، 
جواز ندارد که با عدم حضور مؤکلش به استیفای قصاص مبادرت نمایـد، گرچـه بـاقی    

این قول شان را بدین گونه توجیه کرده اند کـه در  مستحقین قصاص هم حاضر باشند، و 
اشتراط حضور مؤکل امیدواری عفو وی از قصاص متصور است وقتی می بیند که مجازات 

َوَأن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللُتْقَوٰى َوَلـا  »قتل بر قاتل فرود آمده است و خداوند )ج( فرموده است: 
( ترجمه: و آنکه عفو و گذشت کنید! گذشت ۲۳۷ره آیه )سوره البق« َتنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم

کردن شما به پرهیزگاری نزدیک تر است، و گذشت و نیکوکاری را در بین خود فراموش 
 نکنید، امید میرود که بر سر ترحم آمده و قاتل را مورد عفو خویش قرار دهد.

 رأی حنبلیان و شافعیان: -۱۸5
حقین به استقالل خود نمیتواند بـه اسـتیفای   در مذهب حنبلیان یک نفر از جمله مست

قصاص بپردازد مگر به اجازۀ باقی ورثه، و حضور شان به تنهایی کفایت نمیکنـد، بلکـه   
اجازۀ شان نیز ضرور است بدین گونه که یکی از میان ایشان به اجازۀ سایرین به اسـتیفای  

ورثۀ مقتول اگر بـیش   قصاص مبادرت نماید، در کتاب المغنی در فقه حنبلیان آمده است:
از یک نفر باشند برای برخی از آنان استیفای قصاص جواز ندارد مگر اینکه بقیۀ ورثه به او 
اجازه دهند، و اگر برخی از آنان غایب باشد تا آمدن وی انتظار کشیده می شـود و وارث  

را سـراغ  حاضر باستقالل خود نمیتواند قصاص را استیفاء نماید، و در این مسأله اختالفی 
 1نداریم.

                                                 
1
 ۷۳۹ص  ۷المغنی ج  - 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 23  

 

مذهب شافعیان نیز همین است، مگر آنان در حالت غیبت یکی از مستحقین قصـاص،  
ضرور بودن حضور یا اجازۀ او را به استیفای قصاص از طرف یکی از ورثه با اذن ورثۀ که 

 1حاضر اند، تصریح کرده اند.
 مذهب زیدیه: -۱۸6

ری البدی است، و اذن و اجازۀ در نزد پیروان زیدیه، حضور همه مستحقین قصاص ام
 2صریح سایرین به استیفای قصاص توسط یکی از ایشان نیز ضرور میباشد.

هرگاه قاتل را یکی از اولیای مقتول بدون اجازۀ سایر ورثه به قتـل برسـاند،    -۱۸7
 3حنبلیان گفته اند: قصاص بر او واجب نمیگردد.

ل صحیح در نزد ایشـان وجـوب   شافعیان گفته اند: در این مسأله دو قول است: قو
و هرگاه شخصی کشته »قصاص بر اوست، در کتاب المهذب در فقه شافعیان آمده است: 

شود و دو نفر )وارث( از اهل استیفای قصاص از او باقیمانده باشـند، و یکـی از آن دو   
 بدون اجازۀ برادرش به قتل قاتل مبادرت نماید، در این صورت دو قول است:

آن است که: قصاص بر او واجب نمیگردد، و این قول صحیح  -و قول()یکی از آن د
است، زیرا برای او در قتل قاتل حقی است پس به قتل قاتل بر او قصاص واجب نمی آید، 
 همان گونه که در وطی کردن یکی از دو شریک کنیز مشتر  را حد واجب نمیگردد.

ا وی افزون تر از حق خود آن است که قصاص بر او واجب میگردد، زیر -)قول دوم(
قصاص گرفته است، پس قصاص بر او الزم می آید، مانند آنکه برای او در طـرف جـانی   
)عضوی از اعضای بدن جانی( قصاص واجب شده باشد یعنی مستحق قصاص در مـادون  
نفس باشد، و او جانی را به قتل برساند درانجا بر او قصاص واجب میگردد، پس در اینجا 

ب قصاص است، و از طرف دیگر قصاص در قتل بعضی از نفـس مقتـول در   نیز مستوج

                                                 
1
 ۴ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۱۸۴ص  ۲المهذب ج  - 

2
 ۷۴۱ص  ۴التاج المذهب ج  - 
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صورتیکه از شبهه خالی باشد، واجب میگردد، و از همین رو بر هر یکـی از دو شـریک   
 1قصاص واجب میشود، گرچه او قاتل بعضی از نفس مقتول به حساب می آید.

یک نفر آورده انـد  بر قول دوم شافعیان و بر مثالی که از قتل جماعت به قصاص قتل 
ایراد وارد میگردد به اینکه قتل جماعت به قتل یک نفر به این معنی نیست کـه مـا هـر    
واحدی از جماعت قاتلین را به سبب قتل بعضی از نفس مقتول قصاص می کنیم و بلکه به 
این مفهوم است که ما هر واحدی از جماعت قاتلین را به سبب قتل تمامی نفـس مقتـول   

 2ائیم.قصاص می نم
 قول راجح: -۱۸8

قول راجح و برتر آن است که هرگاه شخصی که دارندۀ حق قصاص اسـت، بـدون   
اجازۀ سایر اولیای دم )صاحبان خون( قاتل را به قتل برساند، در برابر این قتل قصاص نمی 

 شود.
ولی آیا دیت )خون بها( بر او الزم میگردد؟ جواب آن است که بلی. زیدیه گفته انـد:  

اه یکی از شرکای قصاص گرفتن، در حالت عدم حضور شریک خود و بدون اجازۀ هرگ»
وی یا در حالت حضور و سکوت وی قاتل را به قتل برساند، دیت حصۀ شریک خـود را  

 3«تاوان دار میگردد.
حنبلیان که قایل به عدم وجوب قصاص بر قاتل قاتل هستند گفته اند: بـرای آن ولـی   

است، حصۀ وی از دیت میرسد، زیرا حق وی از قصاص بـدون  مقتول که قاتل را نکشته 
اختیار وی ساقط گردیده پس مانند آن است که قاتل فوت کند، یا برخی از اولیای مقتول 
او را عفو کنند، اما آیا این حصه از دیت بر قاتل جانی الزم میگردد، یا در ترکه جانی؟ در 

 این جا دو وجه است:
 قول را روایت کرده اند: از شافعی در این مورد دو

                                                 
1
 ۷۴۲-۷۴۱ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۲۸۰ص  ۴ذهب ج التاج الم - 

3
 ۴۰ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۶۹۲ص  ۷المغنی ج  - 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 25  

 

)اول(: بر قاتل جانی رجوع نماید، زیرا اوست که محل حق )صاحب خون دیگـر را(  
تلف کرده است، پس به او مراجعه نموده و عوض حصۀ خود را از او بگیـرد، ماننـد آن   
است که امانتی نزد او بوده و او آن را تلف نماید، )که صاحب ودیعت میتواند از او تاوان 

 عت خود را بگیرد.(ودی
)دوم(: آن است که صاحب خونی که جانی را نکشته و به قتل وی اجازه نداده اسـت  
میتواند حصۀ دیت خود را از ترکۀ جانی بگیرد، مانند آنکه جانی را شخص دیگری بکشد 
و از بین ببرد و یا شریک وی قاتل را از قصاص عفو نماید، او مستحق حصۀ دیت خود از 

 1شود.مال جانی می
 قرعه کشی در بین مستحقین قصاص برای استیفای آن: -۱۸9

مستحقین قصاص باید اتفاق نمایند تا یکی از ایشان به استیفای قصاص از قاتل بپردازد، 
و در صورتیکه اتفاق نکنند، قرعه کشی در بین شان واجب است، پس کسیکه قرعه بنـام  

 2هده بگیرد.او برآمد، به اجازۀ دیگران استیفای قصاص را بع
 هرگاه در جمع مستحقین قصاص صغیر یا مجنونی باشد: -۱90

 3)اواًل( مذهب حنفیان:
نزد امام ابوحنیفه ولی دم کبیر میتواند به استیفای قصاص بپـردازد، و در نـزد امـام    
ابویوسف و امام محمد یاران امام ابوحنیفه، ولی دم کبیر نمیتواند قصاص بگیرد و تا هنگام 

 )و صحت یابی مجنون( باید انتظار برده شود. بلوغ صغیر
)دلیل قول امام ابوحنیفه(: چون قصاص در ابتداء حقی ثابت برای هر یکی از ورثه بـر  
سبیل استقالل است، زیرا سبب ثبوت آن در حق هر یکی از آنان مستقالنه بوده و در نفس 

سبیل تمام و کماـل   خود تجزیه را نمی پذیرد، پس حق قصاص برای هر یکی از ایشان بر

                                                 
1
 ۷۴۲-۷۴۱ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۴۰ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۶۹۲ص  ۷المغنی ج  - 

3
 ۴۶۷۷ص  ۱۰البدایع ج  - 
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ثابت میگردد، طوری که گویا هیچ کسی دیگری با او در این حق شـریک نباشـد، لـذا    
 متوقف ساختن استیفای قصاص تا هنگام بلوغ صغیر معنی و مفهومی ندارد.

)دلیل قول ابویوسف و محمد(: ازانجا که قصاص حقی مشتر  در میان تمـام ورثـۀ   
تنهایی خود بدون رضائیت شریک یا شرکای دیگر حق مقتول است، لذا یکی از شرکاء به 

 تصرف در آن را ندارد.
امام کاسانی حنفی گفته است: قول صحیح قول ابوحنیفه است، زیرا گفتم که قصاص 
تجزیه را نمی پذیرد، و شرکت در چیزی که تجزیه را قبول نمی کند محال است، و بلکه 

ص به مال تبدیل گردد، به صورتیکه بـر  شرکت زمانی در بین ورثه ثابت میگردد که قصا
 دیت مصالحه کنند، زیرا مال محلی است که تجزیه را می پذیرد.

در ظاهر این اختالف یاران با امام ابوحنیفه در مورد مجنون نیز که از مستحقین قصاص 
باشد، وجود دارد، زیرا مجنون هم مانند صغیر، اهلیت استیفای قصاص را ندارد، پس برای 

کبیر از مستحقین قصاص جواز دارد که قبل از به هوش آمدن و صحت یابی مجنون وارث 
بنابر رأی ابوحنیفه به استیفای قصاص مبادرت نماید، و بر رأی ابویوسف و محمد، ناگزیر 
باید تا هنگام به هوش آمدن و صحت یابی مجنون انتظار برده شود، و برای وارث کبیـر  

 1تیفای قصاص جایز نیست.مقتول قبل از افاقت مجنون، اس
 مذهب شافعیان: -دوم -۱۹1

در نزد شافعیان هیچ نیابتی از صغیر و مجنون در امر استیفای قصاص که جماعتی آن را 
مستحق باشند، جواز ندارد، ولی گفته اند: هرگاه قاضی به استیفای قصاص بـرای وارث  

ی به مورد اجراء در می کبیر بدون انتظار بلوغ صغیر و افاقت مجنون حکم کند، حکم و
و به همـین  »آید و قابل نقض نیست، در کتاب مغنی المحتاج در فقه شافعی آمده است: 

گونه تا به بلوغ صغیر و افاقت مجنون، انتظار برده میشود زیرا قصاص به جهـت تشـفی   
است، و این تشفی به سبب استیفای دیگران از قبیل ولی یا حاکم یا بقیـۀ ورثـه حاصـل    

                                                 
1
  ۴۶۷۷ص  ۱۰البدایع ج  - 
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. اگر قاضی به استیفای قصاص برای کبیر ورثه حکم نمود، این حکم در صـحیح  نمیشود
 1ترین قول نقض نمی گردد، و قابل تطبیق است.

 مذهب حنبلیان: -۱۹2
در نزد حنبلیان هرگاه در میان مستحقین استیفای قصاص صغیر یا مجنونی باشد، درین 

ز آنان نمـی توانـد بـه    صورت ظاهر مذهب ایشان آن است که کسی دیگری به نیابت ا
استیفای قصاص بپردازد، بلکه استیفای قصاص معطل می ماند و تا بلوغ صغیر و به هـوش  

 2آمدن مجنون انتظار برده می شود.
چنین به نظر میرسد که مذهب حنبلیان نیز مانند مذهب شافعیان در این مسأله وسـعت  

بدون انتظار بلوغ ورثۀ صغیر و  می یابد که هرگاه قاضی برای ولی دم مقتول که کبیر باشد
این حکم وی نقض نمی گردد،  –بدون انتظار افاقت مجنون به استیفای قصاص حکم کند 

زیرا )حکم قاضی اختالف را برطرف می کند( و این قاعدۀ قبول شدۀ فقه اسالمی اسـت،  
وع به این معنی که حکم قاضی در مسایل اختالفی واجب التطبیق و اختالف فقهاء در موض

 مانع تطبیق حکم قاضی شده نمیتواند.
 مذهب زیدیه: -)مکرر( چهارم -۱۹3

در مذهب زیدیه استیفای قصاص تا هنگامی که صغیر بالغ شود انتظار برده می شود تا 
اینکه استیفای قصاص ممکن گردد، با این که برای پدر صغیر جواز دارد که به مصـلحت  

 ماید.دید خود از قصاص درگذرد و آن را عفو ن
و انتظار برده میشود تا آنکه صغیر بالغ شود و قاتل را قصاص کند یا »زیدیه گفته اند: 

او را عفو نماید، و کافی نیست که پدر صغیر از جای وی استیفای قصاص را بـه عهـده   
بگیرد، و به همین گونه سایر اولیاء دم نیز نمیتوانند به قصاص قاتل مبادرت نمایند، و امـا  

 3«ه جهت مصلحت دید خود میتواند قاتل را عفو کند این مذهب ماست.پدر طفل ب
و ظاهرًا مذهب زیدیه در مورد مجنون نیز مانند مذهب شان در مورد صغیر است ایـن  
در صورتی است که صغیر در حالت دیوانگی بالغ گردد و پدرش ولی او باشد، اما اگـر  

                                                 
1
 ۴۰ص  ۴المغنی المحتاج ج  - 

2
 ۷۳۹ص  ۷المغنی ج  - 

3
 ۲۸۰ص  ۴التاج المذهب ج  - 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 28  

 

عاقل بالغ گردد و سـپس دیوانـه   جنون وی عارضی و ناگهانی باشد، مثل اینکه بصورت 
شود، و قاضی برای وی وصی یا قیم نصب و تعیین نماید، ظاهر این است که برای این قیم 
قصاص قاتل و عفو آن جواز ندارد، زیرا زیدیه حق عفو از قصاص را تنها به پـدر صـغیر   

 منحصر کرده اند و به سایر اولیاء این جواز را قایل نشده اند.
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 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم

(4) 
 درییم مبحث

 دوضعي حکم انواع
 لومړی مطلب
 سبب

سبب په لغت کې هرهغه څیزدی چې یوې ځانګړې موخي ته درسیدو لپاره یې وسیله او  
څیزدی چې شارع یې دیو شرعي حکم دمعرفۍ او  پلمه ګرځوي او په اصطالح کې ، هغه

پیژندګلوۍ لپاره قراروګرځوي ، په داسې توګه چې دا حکم دهغه د سبب د شتون پرمهال 
 1رامینځته کیږی او دهغه دنه شتون پرمهال ، له مینځه ځي .

له دې کبله ، کوالی شو سبب په اصطالح کې دارنګه تعریف کړو : سبب ، هره هغه چاره 
شارع دهغه وجود دحکم دشتون یوه نخښه او نه شتون یې دحکم د نه شتون یوه ده چې 

نخښه ګرځولې ده . لکه زنا دحد دوجوب لپاره اوجنون ) لیونتوب ( دحجر دوجوب لپاره 
ال اوغصب د باقی والي په صورت کې دغصب شوي مال دبیرته ورګرځولو او دنوموړي م

مینځه والړ ( شی  رې زنا اوجنون منتفی ) له. خو که چیدمثل یا قیمت  دورګرځولو وجوب
او حجر او د]غصبي [ مال دبیرته ورګرځولو یا ضمانت وجوب هم د حد) مجازات (
 منتفي کیږي .

 دسبب ډولونه ) انواع( -47

                                                 
1
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 :نه دی ، په دوه ډولونو ویشل کیږیسبب په دې اعتبارچې د مکلف له کارونو څخه دی یا
، خو له دې سره دی او د ده په توان کې هم نه دی لومړی ډول : سبب دمکلف فعل نه
، ځکه شارع د رامینځته کیدو موجب اوالمل کیږيسره که چیرې رامینځته شي ، دحکم د

حکم شتون او نه شتون ته دسبب پورې اړیکه ورکړي ده اوهغه دحکم دشتون لپاره یوه 
ره د زوال ټکي ته لپا نخښه اودهغه د څرګندید انخښه ده لکه ) دلو ( دلمانځه  دوجوب

( ار د مرداری ) میته، د رمضان دمیاشتی حلول د روژې دوجوب لپاره ، اضطردلمر رسیدل
 د مباح کیدو لپاره ، اوجنون او دسن )عمر( کوچني والی ) صغر( دحجر دوجوب لپاره .

دوهم ډول : سبب دمکلف فعل دی او د ده په توان کې وي ، لکه  سفر د فطر) افطار( د 
دولپاره او دعدواني عمد قتل ترسره کول دقصاص دوجوب لپاره او دبیالبیلو مباح کی

عقودو اوتصرفاتو ترسره کول دهغوی د آثارو د ترتب) مرتب کیدلو( لپاره ، لکه دبیع 
سرته رسول پرمبیع دمشتری دمالکیت موندلو لپاره او له پیرودل شوی ملک څخه د ده د 

دمکلف عمل دی ، په دوه ډوله ، چې  دې نوعې ته د سبب خیستلو( اباحت.انتفاع ) ګټه ا
 .ګورو

په دې اعتبار چې د مکلف فعل دی ، چې په دې صورت کې ، په  تکلیفي  -لومړی :
خطاب کې داخل دی او د تکلیفي خطاب احکام پري  جاري کیږي  او ترسره  کول یا 

ه په پریښودلو پریښودل ) تر  ( یي مطلوب ) غوښتل شوی ( دی او یا داچې دا فرد دهغ
 او ترسره کولو کې مخیر) د اختیارخاوند( دی .

، چې په دې صورت کې دوهم : د نورو احکامو په اعتیار چې شارع پرې مترتب کړي دي 
او له دې کبله ، مثاٌل ، نکاح ، په زنا کې د  1ه اقسامو څخه ګڼل کیږي د وضعی حکم ل

ه ترسره کولوکې د توانايي شتون ، واقع کیدو دویرې پرمهال او دنکاح د مکلفیتونو پ
واجبیږی اووجوب هم ، یو تکلیفی حکم دی او ] سبب [ کیږي اوپه پایله کې ، د نکاح 
ټول شرعي آثار، لکه د مهراونفقي او توارث) یو له بله میراث وړل ( وجوب پرې مرتب 
تر  کیږي او سببیت ، یو وضعي حکم دی ، همدارنګه په جزمې توګه دعدواني عمد قتل 
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کول غوښتل شوي دي او دا، یو تکلیفی حکم او دقصاص د وجوب سبب  دی اودا 
همدارنګه بیع مباح ده او دامباح والی ، یو تکلیفي حکم دی  سببیت ، یووضعی حکم دی 

او پرثمن د پلورونکي د مالکیت د مینځته راتللواو پرمبیع د پیرودونکی د مالکیت سبب 
 ی .دی او دا سببیت یو وضعي حکم د

 سبب ، پرهغه د مترتبو آثارو په اعتبار په دوه ډوله ویشل کیږی  : -48
د تکلیفي حکم سبب : لکه سفر دفطر) افطار( داباحت لپاره او لکه دملکیت  -لومړی :

 نصاب د زکوة دوجوب لپاره .
دوهم : سبب دهغه حکم لپاره چې د مکلف دفعل اثردی ، لکه بیع پرمبیع دپیرودونکي 

اره او وقف پروقف شوي مال د واقف دمالکیت د له مینځه وړلو لپاره اونکاح دملکیت لپ
پریوبل دښځې او سړي د حاللیدو اوطالق دهغوی ترمینځ دموجود حالل وایي دله مینځه 

 وړلو لپاره .
 له مسبباتو سره دسببونو اړیکه : -49
ی او شرعٌا تحقق مسببات پرخپلو سببونو مترتب کیږي ، که چیري د اسببونه رامینځته ش 

ومومي احکام پرې مترتب کیږي ، د مثال په توګه قرابت او خپلوي د ارث سبب دی او 
شرط یې د مورث مړینه او په حقیقی یا حکمي بڼه د وارث د ژوندي توب تحقق دی او 
دارث مانع عدواني عمد قتل یا د دین اختالف دی ، نو که چیري سبب رامینځ ته شی او 

ومومي او موانع یې منتفي شي یا مانع رامینځته شي ، سبب ، نور سبب نه  شرایط یې  تحقق
دی چې اثر له ځان پسې ولرې . په شرعی سببونو د مسبباتو مرتب کیدل د شارع په حکم 
سره دي ، په دې هکله د مکلف رضایت اونه رضایت کوم اغیزنه لري او شارع  دی چې 

ل کړی دی ، که مکلف هغه اراده کړې وي سببونه یې دهغه د مسبباتو د پیدایښت الم
که پرې راضې  نه وي ، له دې اوکه اراده یې نه وي کړي اوکه پري  رضایت ولري او

، زوی له خپل پالر څخه ارث وړي ،ځکه زوی توب ، د شارع دحکم اووضع له کبله امله
ړې او ، دمیراث سبب دی ، که څه هم مورث هغه اراده کړې نه وي ، اویا یې وارث رد ک

ویې نه مني ، همدارنګه ، هغه څو  چې د نکاح عقد ترسره کوي ، په دې شرط چې 
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زوجه )میرمن ( مهریا نفقه ونلري او د دوی ترمینځ توارث شتون ونلري ، د ده شرط لغوه 
او ارزښت نه لري ځکه شارع پخپله دا آثار دنکاح پرعقد مرتب کړي دي ، نو مهرد ښځې 

 یږی او ترمینځ یې میراث جاري دی .لپاره اونفقه ورته ثابت
په همدې ترتیب ، نورسببونه هم په خپلو شرعي ټاکلیو آثارو منجرکیږي ، که څه هم 

 مکلف هغه اراده کړې اوغوښتی نه وي .
 سبب اوعلت  -50

ځینې اصولیون عقیده لري چې : هغه څه چې شارع هغه د حکم دشتون او نه شتون لپاره 
ې ده ، یا په حکم کې داغیزدرلود ونکې دي ، یعنی عقل دهغه یوه نخښه اوعالمه ګرځول

اوحکم ترمینځ  مناسبت در  کوي او یا داچې مناسبت یې له حکم سره مخفي اوپټ  دی 
اوعقل نه شي کوالی دا مناسبت در  کړي چې په لومړي حالت کې علت او یا سبب 

لومړی مورد ، لکه  نومیږي ، خوپه دوهم حالت کې ، یوازي سبب نومیږي اونه علت .
سفر دفطر) افطار( داباحې لپاره ، اونشه دشرابو دتحریم ) حراموالي ( لپاره او دسن ) 
عمر( کوچنیوالی په صغیرفرد  د والیت لپاره ، لکه چې لیدل کیږي چې په دې مسایلو 
کې، عقل دسبب او حکم ترمینځ مناسبت در  کوی ، ځکه سفر دستونزو ) مشقت ( د 

ځای دی او په همدې دلیل له رخصت سره تناسب لري اونشه دعقل دفساد ګومان وړلو 
المل ګرځي ، نو د شرابود تحریم حکم له فساد څخه دافرادو دعقل دخوندیتوب لپاره ، له 
هغی سره تناسب لري او دلږعمر درلودل او دعمرکوچنیوالی دارنګه ایجاب کوي چې 

ومومي ، نو دصغیر فرد دمصلحت د صغیرفرد ونشي کوالی په خپل حال ګټور تصرفات 
ده  دحال او  تحقق اوله ده ځینی دضرر د دفع  کولو لپاره  پرده د والیت په حکم ، د

، په دې ترتیب ، وینوچې په دې مسایلو کې سفراو نشه او وضعي سره تناسب لری
دعمرکوچنیوالی ، په خپل ځای پورې داړوندو احکامو سبب او علت ګڼل کیږي . دوهم 

، یعنی هغه چې مناسبت یې له حکم سره نه پیژندل کیږي ، لکه د روژې ) رمضان (  مورد
د میاشتې لیدل د روژي دوجوب لپاره ، جوته ده چې عقل ، د سبب ترمینځ د مناسبت 
یعنی د روژی د میاشتی ) هالل او حلول( لیدل او دروژې دوجوب ترمینځ وجه نه مومي ، 
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م د لمانځه دوجوب سبب دی ، خوعقل د دې سبب او همدارنګه ، دلمرلویدل د ماښا
ترمینځ او دماښام د لمانځه په وجوب دتشریع دحکم ترمینځ وجه نه در  کوي اوپه 
همدې دلیل ، شهود او دروژې دمیاشتی رارسیدل او دلمرلویدل یوازې سببونه دي اوعلت 

 نه نومیږي . نو هرعلت سبب دی ، خو هرسبب علت نه دی .
لیون عقیده لري دعلت نوم یوازې په هغه څه پورې ځانګړی دی چې یوه ډله نوراصو

مناسبت یې له حکم سره پیژندل شویدی او نوم دهغه څیز پورې داختصاص سبب لري چې 
 مناسبت یې له حکم سره پیژندل شوی نه دی ، اوله دې کبله ، علت نه نومول کیږي .

لومړۍ ډله چې د سبب په معنا  واقعیت دا دی چې دا اختالف ، ساده او جزئي دی ، ځکه
کې دعلت په داخلیدو قایله ده ، دواړه په دې اعتبارچې هریو دحکم لپاره یوه نخښه ده ، 

دهغوی ترمینځ توپیرکوي اومناسب علت اوله حکم سره د اعتبار په مناسبت، سبب نوموي 
 .یږد ويړه د سبب نوم له ځان سره ل، که څه هم دوانوموي ، خو غیرمناسب علت نه بولي

 دوهم مطلب
 شرط

 نخښی په معنادی . يشرط په لغت کې ) له یو څیزسره ( د الزم -51
په اصطالح کې ، هغه څیزدی چې د یوشي شتون یې پروجود موقوف وي او دهغه څیز له او

حقیقت څخه بهرهم دی او له وجود ځینې یې دڅیزوجود )شتون( نه الزمیږي او له عدم 
 1نه شتون الزمیږي .اونه شتون څخه یې ، دڅیز

دیوڅیز له شتون ځینی موخه په شرعي بڼه دهغه شتون موندل ) موجودیت ( دی چې شرعي 
آثارپرې مترتب کیږي ، لکه اودس دلمانځه لپاره او د دوه شاهدانو حضور دنکاح دعقد 
لپاره ، ځکه اودس په شرعي بڼه دلمانځه د رامینځ ته کیدو لپاره شرط دی ، چې آثار یې د 

مرتب کیږي ، په داسي حال کې  هې د ابراء لپاره د صحیح والي او کافي والي له لحاظذم
چې اودس دلمانځه حقیقي جزء نه دی ، دارنګه چې کله کله اودس رامینځ ته کیږی ، 
خولمونځ شتون نه لري او دنکاح په عقد کې د دوه شاهدانو حضور په شرعي بڼه د نکاح 
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نګه چې د نکاح احکام په خپل ځان پسې لري او دنکاح د رامینځته کیدو شرط دی ، دار
آثار پرې مترتب کیږي ، خو له دې سره سره د دوه شاهدانو حضور د نکاح دعقد 
دحقیقت اوماهیت جزء نه دی ، لکه دارنګه چې کله کله شاهدان هم حضور مومي ، خو 

 نکاح نه منعقده کیږي .
 شرط  اورکن : -52

په دې کې  دی چې په شرعي بڼه د یو څیزشتون دهغوی  د شرط  اورکن د اشترا  ټکی
په هریو موقوف دی او د اختالف ټکی یې دا دي چې شرط د څیز له حقیقت اوماهیت 
څخه بهر یوه چاره ده ، خورکن د څیز دحقیقت او ماهیت یوه برخه ده ، لکه په لمانځه 

ی شتون له هغې کې رکوع  چې دلمانځه دحقیقت رکن او یو جزء دی او دلمانځه شرع
پرته تحقق نه مومي او لکه او دس چې د لمانځه دصحت شرط دی . همدارنګه ، دنکاح په 
عقد کې د ایجاب او قبول صیغه چې دواړه د نکاح دعقد رکنونه دي  ، ځکه دهغې 
دحقیقت  یوه برخه ده او دشاهدانو حضور د نکاح دعقد دصحت شرط دی ، خو د نکاح 

 ت څخه یوه بهر چاره ده .دعقد له ماهیت او حقیق
 شرط او سبب  -53
دشرط او سبب د اشترا  وجه په دې کې  ده چې د دوی هریو په بل څیز پورې اړیکمن  

دی ، دارنګه چې هغه څیز له دی پرته مینځته  نه راځي ، په داسي حال کې چې له دوی 
کې ده چې د  څخه هیڅ یو دهغه حقیقی جزء نه دی او د دې دواړو د اختالف وجه په دي

سبب  وجود د مسبب د شتون مستلزم ) ایجابوونکی ( دی ، مګر دا چې کوم خنډ شتون 
ولري ، لکه چې  سبب د شارع په قرارداد سره دخپل مسبب دپیدایښت المل کیږی ، خو 

 دشرط له وجود څخه د مشروط فیه وجود نه الزمیږی .
 
 

 دشرط انواع ) ډولونه ( -54
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ب پورې دهغه د تعلق او اړیکې له حیثه د سبب په شرط  او د شرط ، په سبب یا مسب 
 مسبب په شرط  ویشل کیږي .

لومړی : د سبب شرط هغه دی چې سبب بشپړوی ) کاملوي ( ، په هغه کې  د سببیت 
معنا پیاوړي کوي او د سبب اثر پري  مترتب کوي لکه عمدي او عدواني توب چې دهغه 

اص د ایجاب سبب دی او دسرقت شوي مال په حرز قتل شرط دی چې پخپله پرقاتل دقص
کې قرار درلودل ، دهغه سرقت شرط دی چې پخپله پرسارق دحد دوجوب سبب دی او 
دمال په نصاب دیو کال تیریدل دهغه نصاب لپاره شرط دی چې د زکوة  سبب کیږي او د 

ترتب نکاح په عقد کې شهادت ، د دې شرط دی چې دا عقد پرخپل ځان دشرعي آثارو د
 سبب قرارورکړل شي .

دوهم : د مسبب شرط : لکه د مورث حقیقي یا حکمي مړینه او دمورث دمړیني پرمهال د 
وارث ژوندی والی ) حیات ( چې دواړه شرطونه ارثي دي چې سبب یې ، خپلوي ، 

 زوجیت یا عصوبت دی .
 :کیږيلي شرط ویشل شرط اخیستونکې منبع په اعتبار په شرعي شرط او جعشرط د -55

شرعي شرط ، هغه دی چې شارع هغه شرط نیولی دی ، یعنی شارع دی چې هغه یې د یو 
څیز دتحقق لپاره شرط نیولی دی ، لکه د مال دتسلیمولو لپاره بلوغ ته دصغیررسیدل 

 اونورشرطونه چې شارع په عقودو اوتصرفاتو اوعباداتو او جنایاتو کې مقررکړی دی .
د شرط نیولو د صادریدو منبع ،  دمکلف اراده ده ، لکه  جعلی شرط ، هغه دی چې دهغه

هغه شرطونه چې خلک یې په خپلو عقودو او تصرفاتو کې یو دبل لپاره ږدي ، یا هغه شرط 
چې مکلف یې په خپلو یو لړتصرفاتو کې لکه وقف کې ږدي چې  یوازي په انفرادي ارادي 

 :ترسره کیږي  . دا ډول شرط ، پخپله په دوه ډوله دی 
هغه څه چې دعقد شتون پرې موقوف دی ، په دې معنا چې مکلف دعقد تحقق  -1

دهغه شرط په تحقق پورې معلق کوي چې پخپله یې ایښی دی اوله دې امله ، دا نوعه ) 
ډول( د سبب د شرطونو له جملي څخه دی لکه د دین ) پور( له ورکړی څخه دپور وړي 

پلې میرمنې ته ووایي : ق تعلیق ، مثاٌل میړه خپرعجز دکفالت تعلیق ، یا پريوې چارې د طال
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. دي  ډول شرط ته معلق شرط او پرهغه ته طالقه ) مطلقه (یيې غال وکړه که چیرې د
 مشتمل عقد ته معلق عقد وایی .

البته ټول عقود او تصرفات د تعلیق وړندی ، ځکه دهغوی دځینو تعلیق په هیڅ  شرط 
دي چې  دعوض یا له عوض پرته په مقابل کې صحیح ندی ، چې هماغه تملیکي عقود  

پرعین یا منفعت د مالکیت افاده کوي . د نکاح عقد اوخلع هم په دې چارو پورې ملحق 
 1کیږي  

ځیني نورعقود او تصرفات دارنګه دي چې په مناسب شرط د تعلیق وړدې ، لکه دثمن د 
لت او وصیت ، په هر کفالت تعلیق د مبیع د استحقاق په شرط . خوځیني عقود لکه وکا

 ډول شرط حتی په غیرمناسبو شرطونو د تعلیق وړتیا هم لري.
له عقد سره نږدې شرط ) یا د عقد په ترڅ کې شرط ( لکه نکاح په دې شرط  -2

چې زوج زوجه د ښځي له ښار او سیمي څخه بهرته یونه سي ، یا په دې  شرط چې د 
پیرودونکی د ثمن  لپاره کفیل راولي طالق حق دښځې لپاره وي او یا بیع په دې شرط چې 

 ، یا په دې شرط چې پلورونکی دیو کال مودې لپاره په پلورل شوي کور کې واوسیږي .

فقها دهغه شرطونو په اړوند چې دهغوی نږدیوالی ) اقتران ( په عقودو پورې جایزدی ، یوله 
او ځینو په پراخه  بله سره اختالف لري ، ځینو ، دا شرط  په محدوده بڼه سره منلی دی ،

بڼه او ځینو ، د دې دواړو ډلو ترمینځ الره وهلې ده . لومړۍ ډله د مکلف اراده ملغی 
کوي او په عقدونو اوشرطونو کې ، اصل پرتحریم ږدي ، مګردا چې دهغوی د اباحت په 
اړوند شرعي نص وارد شوی وي . دا ډله په )ظاهریه وو( او دهغوی په پیروانو شامله ده ، 

وهمی ډلې د مکلف اراده آزاده پرې ایښي ده او دعقودو او شرطونو په باب کې یې خود
دهغې لپاره زیات قدرت اونفوذ ټاکلی دی ، ځکه هغوی اصل په عقودو او شرطونو کې پر 

                                                 
1
که چیرې اړتیا شتون ولري یا مصلحت یې غوښتنه وکړي یا اړتیاوي په  ،زمونږ په نظر  - 

 3جوزی جتملیکي عقد ونو کې تعلیقی  شرط هم جایزدی . و.ګ: اعالم الموقعین د ابن قیم 
 6، هلته هم داسې آثار شتون لري چې زمونږ پرقول داللت کوی . و.ګ : نیل االوطارج288ص
 100ص
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اباحه کې بولي ، مګردا چې دهغوی دتحریم په اړوند کوم نص وارد شوی وي . دا ډله د 
شامله ده او د دې ډلې په مینځ کې ابن تیمیه له ټولو ډیره حنبلیانو او دهغوی په پیروانو 

 دمکلف دارا دې لپاره الره پرانیستې پرې ایښي ده .
څیړنې لپاره  مجال نه شته او یوازې اوپه دې ځای کې د دواړو ډلو د دالیلو د سپړنې 

 1کوالی شو په اجمال سره ووایو چې د دوهمې ډلې قول راجح ) غوره ( دی .
 لبدرییم مط
 مانع

هغه څیزدی چې شارع دحکم نه شتون یا دسبب نه شتون اویا په بل مانع :   -56
 عبارت د سبب بطالن دهغه پروجود  مترتب کړی دی . مانع په دوه  ډوله دی :

 2دحکم مانع او دسبب مانع :
 لومړی دحکم مانع :

م سبب په هغه دی چې له شتون څخه یي دحکم نه شتون الزمیږي ، که څه هم د دې حک 
 بشپړو شرایطو سره وجود هم ولري .

                                                 
1
العقد ( ابن  ةاوترې راوروسته او همدارنګه ) نظری 332ص 3و. ګ : فتاوی ابن تیمیه ج - 

صحیح شرط ، چې دا هغه  -1راوروسته . احناف شرط په درې ډوله بولي :  14تیمیه ، له ص
ط دی چې یا دعقد له غوښتنی سره موافق دی ، یا دا چې دهغه  مؤکد ) تاکید شوی ( او یا شر

فاسد شرط  ، چې  -2شرعی یې په اړوند اجازه ورکړې ، یا دا چې په عرف  کې جاري دی . 
داسې شرط دی چې په هغه  کې یو له متعاقدینو له دې دواړو ځینې پرته بل څو  منفعت )ګټه ( 

باطل شرط ، هغه دی چې صحیح او فاسده  -3حو منافعو له نوعې څخه نه دی لري  او دصحی
معنا، هیڅ یوه ، په هغه کې  تحقق نه مومې ، لکه هغه چا چې  خپل کوریي پلورلی په دې شرط  
چې څو  په کې  ونه اوسیږي . فاسد شرط عقد فاسد وي ، خو باطل شرط لغو او داثر نه 

 ح دی .درلودونکی دی خو لیکن عقد صحی
2
 185ص 1االمدی ج  - 
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مانع له دې کبله دحکم د شتون پروړا ندې خنډ کیږي چې په هغه کې یوه  دارنګه 
ځانګړنه موجوده چې دحکم له حکمت اوفلسفي سره متفقه  نده ، یعني له حکم څخه په 

اص مانع پام کې نیول شوي موخې ته تحقق نه ورکوي ، لکه ابوت ) پالرولی ( چې د قص
ده ، ځکه که چیرې یوپالرخپل فرزند عمدٌا او عدوانٌا ووژني ، که څه هم دیت پرې الزم 
دی خونه قصاص کیږي ، ځکه دقصاص دتشریع فلسفه قتل ته له اقدام څخه د خلکو 
راګرځول ) مخنیوی ( دی اوکومه مهرباني اوشفقت او عطوفت چې پالریې دخپل فرزند 

ه وژلو څخه د مخنیوي لپاره کفایت کوی اوله دې کبله ، په نسبت لري دخپل فرزند ل
پرپالر دقصاص ایجاب ، د قصاص دتشریع حکمت او غرض ، یعنی مخنیوی ته تحقق نه 
ورکوی ، ځکه پالر په عمداوعد واني ډول فرزندنه وژني او یوازي په ډیرو نادرو حاالتو 

د تقریر مستلزم نه دی ،  کې دخپل فرزند قتل ته اقدام کوی چې د ده په اړوند دقصاص
 1بلکې د ده  داستثنا کولو مستلزم دی .

او همدارنګه ، د دې لپاره چې پالر د فرزند دحیات سبب دی ، نو فرزند نه شی کوالی 
 2دخپل پالر داعدام سبب شي .
 دوهم : دسبب مانع :

هغه دی چې په سبب اغیزکوی دارنګه چې عمل هغه باطل کړی دی ، له دې څخه مانع 
کیږي چې سبب دمسبب مقتضي او باعث کیږي ، ځکه  چې په مانع کې یوه دارنګه 
ځانګړنه شتون لري چې دسبب له حکمت او فلسفې سره په تعارض کې ده ، لکه هغه پور) 
دین ( چې د زکوة په باب کې د نصاب دحد دنقصان سبب کیږي ،  پوهیږو چې نصاب د 

ه ملکیت کې درلودل دفرد دغنا او زکوة دوجوب سبب دی ، ځکه چې دنصاب دحد پ
شتمن توب نخښه ده او شتمن فردهم کوالی شي اړمنو ) محتاجو( افرادو سره مرسته 

                                                 
1
دا دجمهورو علماوو قول دی او په دې حدیث شریف یې استدالل کړی دی چې فرمایي : )  - 

 الیقتل والد بولده ( ) هیڅ پالردخپل فرزند دقتل په خاطر نه قصاص کیږي (
2
دی دا استدالل کله کله په تعارض  کې واقع کیږي چې  د پالر د اعدام سبب ، هغه  کار  - 

 چې نوموړی مرتکب شوی دی اوله دې امله کوم علت چې مونږ ذکر کړصحیح دی .
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سره په تعارض کې  –یعنی شتمنۍ –ه سبب کې د دې پام وړمعنا پوکړي ، خو پور د زکوة 
دی قرارلري او هغه له مینځه وړي ، ځکه د پور په مقابل کې هغه مال چې دنصاب دمالک 

په حقیقت کې دهغه ملکیت نه دی ، او بله دا چې د نصاب پرحد مالکیت نه شي کوالی د 
شتمنتوب نخښه وي او دنصاب حد ته د مال رسیدل ، هغه معنا او مفهوم چې دهغه په 
خاطرد نصاب حدته دمال رسیدل دزکوة دوجوب سبب شوی دی ، باقی نه پاتي کیږي او 

ب د پیدایښت موجب ، یعنی د زکوة وجوب نه کیږي . په پایله کې ، دا سبب دخپل مسب
همدارنګه دمورث قتل د وارث په الس ، چې دا چاره له هغي څخه مانع کیږي چې سبب 

په خپله مجرا کې  روانه شي ، دمسبب  دپیدایښت ، یعنی ارث  موجب  -لکه خپلوي   –
نسټ چې ارث پرې شي ، ځکه په دې مانع کې هغه ځانګړنه شتون لري چې هغه اساس او ب

ه عنوان او هرهغه څه  چې  پقرارلرې ، یعنی د وارث  اعتبار د مورث دځای ناستي او خلف 
دهغوی ترمینځ یې شتون درلود ، لکه دایمي ملګرتوب او دوستی خرابوی ، ځکه دا مفاهیم 
په هیڅ شان دقتل له جنایت سره چې دا مفاهیم له مینځه وړي ، متفق نه دي ، همدارنګه د 

 1اختالف هم ، دواړه د سبب مانع دې .  یځندین اختالف او دهیواد او استوګ
مانع د مانع والي له حیثه په تکلیفي خطاب کې نه داخلیږي ، ځکه چې شارع دهغه په 
تحصیل او نه تحصیل کې کوم قصد نه لري ، بلکې د شارع موخه یوازې د مانع د شتون 

د مسبب دبطالن بیان دی او له دې امله ، که په صورت کې دسبب دحکم له مینځه تلل یا
چیرې مکلف دنصاب دحد د مال درلودونکی وي له هغه ځینې نه غوښتل کیږي چې 
پرخپله ذمه موجود پور راستون کړي ) بیرته راوګرځوي (  په دې موخه چې زکوة پرې 
واجب شی ، لکه هماغسې چې د نصاب دحد دمالک مخنیوی هم نه کیږي چې پور وکړي 

 رڅو زکوة یې له ذمې ځینې  ساقط نه شي .ت

                                                 
1
دوارث په الس د مورث دقتل اعتبار او په میراث کې د سبب د موانعو په عنوان د دین یا  - 

هیواد اختالف دځینو علما وو اعتقاد دی ، خو یوشمیر نورو علما وو دې چارو ته دحکم د موانعو 
ی نه دسبب ، خو زمونږ په نظر د سبب  لپاره د موانعو په عنوان دهغوی اعتبار ورکړی د

 او پخپله مونږ هم همدا غوره بللي دی . يقرارورکول لومړیتوب لر
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خو سره له دې هم ، دمکلف  لپاره جایزنده  چې په عمدې ډول او له شرعي احکامو څخه 
د تیښتې لپاره خنډونه رامینځ  ته کړي ، ځکه دا دحیلي له نوعي څخه ده او د اسالم په 

دهغه چاپه څیر چې  شریعت کې حیله حالله نده او ترسره کوونکی یې ګناهکار یږي ، لکه 
له زکوة څخه د تیښتې لپاره ، خپل ځینی مالونه خپلې ښځې ته د کال له تیریدو څخه 
وړاندې د زکوة دنصاب د تنقیص او کمښت په خاطر هبه کړي ، بیا یې له یوکال وروسته 

 1له خپلی ښځې ځینې له زکوة څخه د تیښتي لپاره استرداد کړي ) بیرته واخلي ( .
 څلورم مطلب
 صحت اوبطالن

 دصحت اوبطالن معنا -57
که چیرې دمکلفانو افعال ) کړني ( دهغو له بشپړو ارکانو اوشرایطو سره ترسره شي ، 
شارع دهغوافعالو په صحت حکم کوي ، که چیرې په دې وجه صورت ونه مومي ، شارع 

 دهغو افعالو په نه صحت ، یعنی بطالن حکم کوي .
چې دعمل شرعي آثار پرې مترتب کیږي اوکه چیرې دا داعمالو صحت ، په دې معنا دی 

، لکه دهغه لمونځ په څیر چې  دهغه دبشپړو حیح عمل دعباداتو له جملې څخه ويص
کیږي او که چیري  ي، د مکلف  ذمه ترې برکانو او شرایطو سره ترسره شوی ويار

، د دې هرویوو دعاداتو یا معامالتو له جملې ځیني وي لکه عقود ، بیع ، اجاره او نکاح 
عقودو شرعي مقرر آثار پرې مترتب کیږي . او داعمالو بطالن ، په دې معنا دی  چې 

، ځکه شرعي آثار پرهغو اعمالو مترتب کیږي چي الو شرعي آثار پرې نه مترتب کیږيداعم
د ټولو هغو ارکانو درلودونکی وي چې شارع غوښتي دي او په دې صورت کې که چیری 

نه برې کیږي . او  يعال دعباداتو له جملې څخه وي ، د مکلف ذمه تردا ) ناصحیح ( اف

                                                 
1
 289-288ص 1الشاطبی ، ج - 
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که دعقودواوتصرفاتو له جملې ځینې وي ، د صحیحو عقودو اوتصرفاتو مترتب شرعي آثار 
 1پرهغو نه مترتب کیږي .

 صحت او بطالن د وضعي حکم له اقسامو ) ډولونو ( څخه دي . -58
عل توصیف د تکلیفی حکم له نوعې طالن دفځیني اصولیون معتقد دي چې په صحت او ب

په دې استدالل چې صحت دې ته ورګرځي چې شارع له شي ) یو څیز(  يډول( څخه د)
ده او بطالن دې ته ورګرځي چې شارع له شي  ېځینې انتفاع ) ګټه اخیستل( مباح کړ

څخه انتفاع حرامه کړیده ، لکه هماغسې چې په صحیح بیع کې ، له مبیع ځینې د 
 ترې انتفاع حرامه ده .کې ودونکي انتقاع مباح ده او په باطله بیع پیر

البته دا قول دې ته ورګرځیدلی چې دپلورونکي لپاره دخیار د شرط په شتون کې په دې 
کې چې  بیع ، په اجماع سره صحیح ده ، په داسې حال کې چې دخیار پرمهال له مبیع 

ي چې صحت او بطالن  له دمعتقد یر نوریو شم  2څخه د پیرودونکې انتفاع مباح نده .
عی  احکامو څخه دي ، ځکه شارع حکم د صحت په اړوند هغه فعل ته ورکړی دی وض

چې د خپلو بشپړو اوصحیحو ارکانو او شرایطو لرونکی دی او حکم یې د بطالن په اړوند 
 3هغه فعل ته ورکړی دی چې ارکان او شرایط  یې بشپړ اوصحیح نه دي

                                                 
1
په دې  ځای کې باید په پام کې ولرو چې دصحت لفظ هماغه شان پرهغو افعالو چې په  - 

ږي ، اطالقیږي او دبطالن لفظ هم په هغو افعالو چې اخروي آخرت کې ثواب پرې مترتب  کی
عقاب او مجازات پرې مترتب کیږې  ، اطالقیږي ، که دا فعل عبادت وي اوکه معامله ، اخروي 
ثواب او نه ثواب هم دمکلف په قصد اونیت پورې تړاو لري . که چیري د ده نیت دخپل عبادت 

ځای کول دي ، د هغه په خاطر ثواب وړې اوهم په  اوفعل او دفعل پریښودل ، د شارع دامرپه
هغو افعالو او اعمالو کې چې په هغو کې  اختیار لري ، د شارع اختیار دخپل ځان لپاره په پام کې 
 1ولری ، دهغه د ترسره کولو او یاد ترسره کولو په پریښودلو کی ثواب وړي . الشاطبی ، ج

 299-291ص
2
 187-186ص1ی ، جداالم - 

3
 123ص  2تلویح   جال - 
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ل ته ترجیح ورکوو ، ځکه په صحت اوبطالن کې ، نه فعل او نه دفعل تر  مونږ دوهم قو
او نه دفعل اوتر  ترمینځ کوم تخییر) مخیرکول( شتون نه لري ، بلکې په هغه کې یوازې 
دا دی چې شارع دخپلو بشپړو ارکانو اوشرایطو درلودونکی فعل په صحیح صفت توصیف 

تب کیږي  او یا هغه عمل چې دخپلوبشپړو کړیدی اوویلي یې دی چې آثار یې پرې  متر
ارکانو اوشرایطو درلودونکی نه وي ، با طل توصیف کړی او ویلي یې دي چې آثار یې 
پرې نه مترتب کیږي اوهم دا ټولې معناوې ) معاني ( په وضعي خطاب کې داخل دي ، 
یو د ځکه دا معنا وې اوخصوصیت د سبب له ځانګړتیا وواو معناوو څخه دي اوسبب هم 

 وضعي حکم له انواعو څخه دی .
 بطالن اوفساد  -59

بطالن اوفساد دجمهور په نزد په یوه معنا دی ، ځکه دهغوی په نظر ، هرعبادت  یا عقد 
اویا کوم تصرف چې ځیني ارکان یا شرایط یې مفقود او له مینځه تللي وي ، باطل یا فاسد  

نسټ د مجنون ) لیونی ( له خوا ترسره دي او شرعي اثریې پرې نه مترتب کیږي او پردې ب
شوې بیع ، دعاقد په رکن  کې د خلل په علت اوهم د معدوم او مردار) میته ( مال بیع ، د 
معقود علیه په رکن کې دخلل په علت باطل ده  او لکه څرنګه چې باطل نومیږي ، فاسد 

امعلوم  وخته  پورې هم نومیږي ، بیع په غیرمعلوم ثمن او یا مؤجل) نسیه ( صورت او ترن
هم ، باطل اوفاسده نومیږي  ، که څه هم په دې ډول بیع کې ، د بیع د شرایطو په ځینو 

خواحناف دبطالن اوفساد  -اونه ارکانوکې یي –کې خلل ، یعنی دهغو په اوصافو کې دی 
 په اړوند، په الندې شرحه یوڅه تفصیل لري :
څخه یې یو رکن له مینځه والړشي ، لکـه لـه   الف : په عباداتو کې ، که چیرې له ارکانو 

رکوع ځینی پرته لمونځ ، یا یو له شرایطو څخه یې شتون ونلري ، لکه له اودس پـر تـه   
لمونځ ، دارنګه عبادت ، په هرودواړو حالتونو کې ، باطل یا فاسد نومیږی او شرعی اثـر  

 فاسد یوه معنا لري .پرې نه مترتب کیږي  ، ځکه دهغوی په نظر په عباداتو کې باطل او 
ب :په معامالتو کې ، یعنی په عقود واو تصرفاتو کې ، که چیرې د یوې معاملې له ارکانو 
څخه یو رکن شتون ونلري ، نوموړی معامله باطله نومیږې او هیڅ شرعي اثرهم پرې نه 
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غو په مترتب کیږي ، لکه دلیوني له خوا بیع ، یا دمردارې ) میته ( بیع یاد محارمو نکاح ده
حراموالي دعلم باوجود ، خو که چیرې ارکان یې بشپړ، لیکن یو له شرطونو څخه یې ، 
یعنی د دې معامالتو له ماهیت څخه بهر یو له اوصافو ځینې یې له مینځه تللی  وي ، فاسد 
نومیږي او که چیرې عاقد دعقد تنفیذ  ته اقدام وکړي ، ځینی آثار پری مترتب کیږي یعنی 

ثمن یا ترنامعلومې زمانې پورې په مؤجل ثمن بیع اویا په فاسد شرط سره مقترن  په غیرمعلوم
بیع او یا دشهودو له حضورپرته نکاح ، چې په بیع  کې ، که  چیرې پیرودونکی  
دپلورونکي په اجازه مبیع قبض کړي ، مالکیت  یې پرهغه مبیع ثابتیږي او که له شاهد پرته 

، مهرثابتیږي او له سړي څخه د ښځې د جالکیدو په  نکاح کې کور والی رامینځته شي
مهال هم ، پرښځه الزم ده چې عدت تیرکړي او دماشوم دحق د رعایت له کبله ، د ده 

 لپاره نسب ) د فرزندۍ نسبت ( هم مینځ ته راځي .
دې مثالو ته په پام ، روښانه شوه چې ذاتٌا پرفاسد عقد کوم شرعي اثر نه مترتب کیږي . 

ازې دعقد د تنفیذله امله دا آثار مترتب شویدي او داسې بریښي چې دفاسد عقد په بلکې یو
سبب دشته شبهې په خاطر، تنفیذ د شارع دپام وړځای ګرځیدلی دی . له دې امله ، 
داحنافو له نظره ، باطل هغه دی چې خلل یې دعقد په ارکانو کې ، یعنی دعقد یا عاقدانو په 

غه دی چې خلل یې دعقد ه) ځای ( کې قرارلري ، خو فاسد  صیغه کې او یا دعقد په محل
اوصافو ته راجع دی نه دهغه ارکانو ته ، ځکه ارکان یې سالم دي ، خو د بیع په عقد کې 
دثمن دمجهول والي په څیر، پرځینو اوصافو یې  خلل عارض  شوی دی او په همدې دلیل، 

خو اوصاف یې  مشروع نه دي  احناف وایي ، فاسد هغه دی چې ارکان یې مشروع دې ،
 1او باطل هغه دی چې نه کوم مشروع ارکان لري او نه کوم مشروع اوصاف .

                                                 
1
اوهم و. ګ :  187ص 1او له هغې وروسته ، االمدی ، ج 391ص 2تیسیرالتحریر ، ج - 

، بدایع الصنایع ،  60ص 3او له هغې وروسته ، الشرح الکبیر للدردیرج 5ص 2کشاف القناع ،ج
اوله هغې وروسته ،  223ص 2اوله هغی وروسته  حاشیة البجیرمی ، ج 299ص5دکاسانی ج
 او له هغی وروسته  312ص 2، مقدمات ابن رشد ج 61-60ص 4للزیلعی ج الکنز،
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په دې موضوع کې دجمهور او احنافو اختالف ، په دووالندنیو مسئالو کې دهغوی  -60
 اختالف ته ورګرځي :

تون په معنا لومړی : له یو عقد څخه د شارع نهی په دنیوي احکامو کې دهغه داعتبار دنه ش
خو دهغه فاعل ته په آخرت  کې دګناه دتعلق په معنا دی یاداچې په دنیوي احکامو کې هم 
یو څه معتبردی او دفرد د آخرت لپاره هم ګناه له ځانه سره لري ؟ جمهوردې پوښتنې ته 
په ځواب کې وویل : له عقد څخه د شارع نهی دهغه دپیښیدو په صورت کې دهغه د 

ن په معنا ده او دا چې دپیښیدو په صورت کې ، شرعي آثاریې پري مترتب اعتبار دنه شتو
شوي ندي ، د فاعل دآخرت لپاره هم ګناه له ځانه سره لري ، خو احناف وایی چې نهې ، 

 ګناه ځانه سره لرې ، خود عقد د دایمي بطالن موجب نه ګرځي .
په خاطر ، لکه له یوه عقد  دوهم : آیا له یوه عقد ځینې نهې دهغه په اصل کې دخلل دشتون

څخه نهی دهغه په اوصافو کې دخلل په خاطر ده نه ارکانو کې یې ؟ یعنی : آیا نهي په دې 
دواړو حالتونو کې یوه ده او دهغوی په هیڅ یو کوم اثرنه مترتب کیږي  یا داچې دا دواړه 

ی په هرو یوله بله سره تو پیرلري ؟ جمهور د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی دي چې نه
دواړو حالتونو کې مساوي ده او دهغې نهی ترمینځ هیڅ توپیر نه شته چې اصل عقد او 
دهغه ارکانو ته دیو متصل  امر په خاطر وي او دهغی نهي  ترمینځ  چې امریې دهغه 
داوصافو پورې متصل وي او په پایله کې ، په هرو دواړو حالتونو کې ، منهی عنه عقد 

ې پرې نه مترتب کیږي ،خواحناف وایی : نهی که چیرې دعقد له معتبر نه دی ، آثاری
ارکانو پورې دیوه متصل امرپورې اړوند وي ، دا امردعقد دبطالن په معنا او دپیښیدو په 
صورت کې دهغه د نه اعتبار په معنا ده لکه د مرداری ) میته ( بیع او دلیوني له خوا ترسره 

پوری متصل یوه امر پورې اړوند وي  ، عقد  شوی بیع ، خو که چیرې دعقد د اوصافو
 1فاسد دی نه باطل او ځینې  آثار پرې مترتب کیږی .

 نوربیا
 
 

                                                 
1
 او له هغی وروسته  9ص 6او ج 61-60ص 1و. ګ : المستصفی ، للغزالی  ج - 
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  چکیدهچکیده
آمریت های ثبت اسناد و وثایق، دیوان مدنی محکمه ابتدائیه شهری، محکمه ابتدائیه 

محکمه اختصاصی و ولسوالی، محکمه ابتدائیه تجارتی، دیوان احوال شخصیه
وثایق مربوطه را به عهده دارند. در این محاکم و نمایندگی اطفالصالحیت ترتیب و اجرای 

های سیاسی افغانستان مقیم خارج کشور در ترتیب و اجرای وثایق نواقص و کاستی هایی 
 وجود دارد.

کلمات کلیدی: آسیب شناسی، وثیقه، دیوان مدنی، محاکم ابتدائیه، محکمه وثایق، ادارۀ 
 مرکزی وثایق و ثبت اسناد.

  مقدمهمقدمه
نین و مقررات بشری و تشکیل نظام های قضایی و اجراآت قضایی همواره در معرض قوا

تغییر و تحول است؛ گذشت زمان غبار کهنگی بر بسیاری از قوانین و نظام های قضایی 
کنند که هر از گاهی، گرد  می نشاند. از این لحاظ، مراجع قانونگذاری و قضایی تالش می

را از چهرۀ مقررات و نظام گذشته زدوده، آنها را با  و غبار نشسته بر اثر مرور زمان
شرایط و نیازهای روز منطبق سازند.  عالوه براین، وقوع تغییرات و تحوالت اساسی در 
کشور نیز گاهی اقتضا می کند که برخی از قوانین گذشته به کلی نسخ شده، مقررات و 

و بازنگری، همواره امری الزم و قوانین تازه ای جایگزین آنها گردد. بر این اساس اصالح 
اجتناب ناپذیر است. اما این اصالح و بازنگری باید در جهت بهبود وضعیت گذشته، رفع 

 خالء و نواقص و در نهایت پیشرفت حقوق و نظام قضایی کشور باشد. 
در این نوشتار سعی برآن است تا نواقص و کاستی هایی که در محاکم و ادارات وثایق از 

مانی، حقوقی و ادبی وجود دارد، آسیب شناسی و برجسته شده و برای رفع این لحاظ ساز
 نواقص و کاستی ها راه حل های مناسبی مطرح گردیده است. 

 محاکم ذیصالح در ثبت و ترتیب اسناد رسمی و وثایق .1

در این مبحث، محاکمی که در ثبت و ترتیب اسناد رسمی و وثایق صالحیت دارند در 
 بحث و بررسی قرار می گیرد. هفت گفتار مورد
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 آمریت ثبت اسناد و وثایق )محکمه وثایق( .1-1
(، در حوزۀ 1392قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ) 74در شهرها، براساس ماده 

گردد. رئیس و اعضای  قضایی هر محکمۀ استیناف، ادارۀ ثبت اسناد و وثایق ایجاد می
صی که صالحیت قضایی دارند، تعیین مسلکی ادارات ثبت اسناد و وثایق ازجملۀ اشخا

گردند. در والیات و ولسوالی هایی که ادارات ثبت اسناد و وثایق ایجاد نگردیده  می
است، وظایف و صالحیت های مربوط را بالترتیب محاکم ابتدائیه شهری و محاکم ابتدائیه 

 ولسوالی دارا می باشند. 

 دیوان مدنی محکمۀ ابتدائیه شهری .1-2
لسوالی هایی که ادارات ثبت اسناد و وثایق ایجاد نگردیده است، وظایف و در والیات و و

صالحیت های مربوط را بالترتیب محاکم ابتدائیه شهری و محاکم ابتدائیه ولسوالی دارا 
تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، در والیاتی که محکمۀ   75می باشند. براساس ماده 

و عالیم تجارتی در دیوانی که به دعوی تجارتی  ابتدائیه تجارتی وجود ندارد، ثبت اسناد
 «.رسیدگی می نماید صورت می گیرد

 محکمه ابتدائیه ولسوالی .1-3
محکمه ابتدائیه ولسوالی تمام قضایای جزای عمومی، مدنی و احوال شخصیه را که مطابق 
 احکام قانون به پیشگاه آن اقامه میگردد، رسیدگی مینماید. در ولسوالی ها، مطابق ماده

، محاکم 1387/ 26/2مؤرخ  617 – 556قانون مذکور و متحدالمال شماره  75
 ابتدائیه ولسوالی صالحیت ترتیب و تنظیم وثایق را نیز دارند.

 محکمۀ ابتدائیه تجارتی .1-4

اگر موضوع وکالت، تجارتی باشد، محکمه ابتدائیه تجارتی صالحیت ترتیب آن را دارد. 
ثبت اسناد و »صالحیت قوه قضائیه آمده است:   قانون تشکیل و 75چنانچه در  ماده 

 « عالیم تجارتی در محاکم ابتدائیه تجارتی صورت می گیرد...
 دیوان احوال شخصیه محکمه ابتدائیه شهری .1-5

در رویه قضایی افغانستان دیوان احوال شخصیه محکمه ابتدائیه شهری صرف صالحیت 
 - 3865س متحدالمال شماره )براسا ترتیب نکاح خط و طالق خط را دارا می باشد.
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، جمیع منازعات در مورد طالق و نیز اجرای وثایق طالق 1386/ 12/ 7( مؤرخ 3923
 1به صورت عموم به محاکم احوال شخصیه محول گردیده است.

 محکمه اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال .1-6
ن در قانون سرپرستی اطفال، از نظر حوزوی و موضوعی محکمۀ ذیصالح برای تعیی

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،  57ماده  3سرپرست پیش بینی نشده است. اما در فقره 
صرف محکمۀ ذیصالح از نظر حوزوی مشخص شده است. چنانچه در ماده مذکور 

حوزۀ صالحیت قضایی برای تعیین سرپرست قانونی، قلمروی شمرده »تصریح شده است: 
حلی که طفل در آنجا حاضر و علیه آن اقدامات شود که طفل در آن اقامت داشته و یا م می

 «.  قانونی آغاز گردیده باشد
 1131محکمۀ ذیصالح از نظر موضوعی راجع به تعیین سرپرست در مصوبه شماره       
شورای عالی ستره محکمه پیش بینی شده که در آن چنین آمده  1396/ 7/9مؤرخ 
ه تخلفات اطفال و قانون سرپرستی در مورد سرپرستی اطفال، قانون رسیدگی ب»است: 

اطفال صراحت دارد محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق در پرتو آن و مصوباتی که در 
 «. مطابقت با روحیه قوانین نافذۀ کشور صادر گردیده اجراآت خویش را عیار نمایند

 نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی افغاستان مقیم خارج کشور .1-7
اتباع افغانستان نیازمند ترتیب برخی وثایق از قبیل حصروراثت، وکالت  در خارج از کشور

خط و نکاح خط می باشند و امکان دسترسی به محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق برای 
آنها در خارج از کشور میسر نیست. بنابراین شخص متقاضی به سفارت یا قونسلگری 

ا سکونت دارد، مراجعه و به ترتیب افغانستان مقیم کشور خارجی که شخص در آنج
 وکالت خط اقدام می نماید.

                                                 
1
. مراتب ثبت طالق در حضور زوجین و یا وکالی شان صورت می گیرد. هرگاه حضور زوجه  

قانون مدنی، وثیقۀ طالق زوجین بـه اداره   135متعذر باشد و یا از حضور امتناع ورزد طبق ماده 
( 3494 - 3424محل اقامت وی و یا یکی از اقارب نزدیک ارسال شود )متحدالمال شـماره ) 

 .1387/  11/  1مؤرخ 
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 آسیب شناسی محاکم و ادارات ترتیب کننده وثایق  .2

در این مبحث، مشکالت و چالش هایی که محاکم و ادارات ترتیب کننده وثایق با آن 
روبرو هستند و همچنان آسیب های موجود در خود اسناد و وثایق مورد بحث و بررسی 

 ی گیرد.قرار م

 آسیب شناسی حقوقی .2.1

  الف( عدم موجودیت قانون و مقررات جامع در مورد اسناد و وثایقالف( عدم موجودیت قانون و مقررات جامع در مورد اسناد و وثایق
قانون و یا مقررات جامع و کامل راجع به انواع، شرایط و احکام اسناد و وثایق، ترتیب  

مثنی، تصحیح وثایق و ترتیب وثایق متمم وجود ندارد. به این دلیل محاکم ذیصالح بیشتر 
ی می آورند و این امر  باعث بروز تفاوت ها و اختالف در امور ترتیب و به رویه، رو

 اجرای وثایق در سطح کشور می گردد.
  ب( افزایش استهداآت از سوی محاکمب( افزایش استهداآت از سوی محاکم

هنگامی که قانون و مقررات جامع در مورد وثایق وجود نداشته باشد، باعث می شود که 
قانونی وجود ندارد یا به دلیل نو قضات در امر ترتیب وثیقه ای که در مورد آن، صراحت 

بودن وثیقه، به استهداء از محاکم فوقانی متوسل شوند. در چنین مواردی میزان استهداآت 
افزایش یافته از یک طرف ترتیب وثیقه را به تأخیر مواجه می سازد و از سوی دیگر محاکم 

به چالش بکشانند  فوقانی را که در امور رسیدگی به دعاوی جزایی و حقوقی درگیر هستند
به نحوی که محاکم استیناف به دلیل تراکم استهداآت در رسیدگی قضایی به دوسیه ها به 

 مشکل مواجه شوند. 
  ج( عدم موجودیت رویه واحد قضایی در امر ترتیب وثایقج( عدم موجودیت رویه واحد قضایی در امر ترتیب وثایق

مصوبات و متحدالمال های متعددی راجع به وثایق به نشر رسیده است. از یک طرف به 
مصوبات و عدم تدوین کامل و جامع آن و از سوی دیگر عدم  دلیل پراکندگی این

موجودیت رهنمود جامع در این زمینه و نیازمندی شهروندان در امر ترتیب وثایق جدید و 
نو پیدا باعث شده است که محاکم نتوانند به رویه واحد قضایی دست یابند. در صورتی 
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م از اجراآت مختلف کار خواهند که رویه واحد در سطح کشور وجود نداشته باشد، محاک
 گرفت و باعث نارضایتی شهروندان خواهد گردید.

  د( ضرورت به پنج نفر مقر و شاهد در وثیقه اقرار خطد( ضرورت به پنج نفر مقر و شاهد در وثیقه اقرار خط
در ساختار اقرارخط هایی از قبیل: مجرد خط، زوجیت خط، محرمیت خط و حصروراثت 

حیث اقرار کننده و دو باید تغییراتی به عمل آید. در این نوع وثایق، پنج نفر: سه نفر به 
نفر به حیث شهود معرفت ضرورت است که در گذشته ها امری ممکن بود. اما در حال 
حاضر یافتن پنج نفر کاری دشوار به نظر می رسد. اگر به عوض سه نفر اقرار کننده، خود 
عارض به حیث مقر قرار گیرد بهتر خواهد بود. مثاًل شخصی که مجرد خط ضرورت دارد 

را خودش به محکمه تقدیم نموده، در ستون تعرفه اشخاص وثیقۀ اقرار خط، نام  و عریضه
همین عارض درج و از اقرار وی وثیقه مذکور ترتیب گردد و تنها به دو نفر شهود معرفت 
اکتفا شود. این تغییر از دو لحاظ بهتر به نظر می رسد. اواًل باعث ساده سازی و جلب 

که آوردن دو نفر شاهد برای متقاضی وثیقه، امری ممکن رضایت مردم می گردد به نحوی 
  1رسد. ثانیًا باعث کاهش تراکم و تجمع مراجعین محاکم می گردد. به نظر می

  هـ( عدم ترتیب تمام وثایق از تجارتی و غیرتجارتی در محاکم وثایقهـ( عدم ترتیب تمام وثایق از تجارتی و غیرتجارتی در محاکم وثایق
محاکم ذوی الحکم که در راستای حل و فصل قضایای حقوقی و جزایی فعالیت دارند، 

مانی می توانند در وقت معینۀ قانونی و عادالنه به قضیه رسیدگی کنند که فقط کار حل و ز
فصل قضایا را به عهده داشته باشند. اگر ترتیب برخی وثایق در این محاکم صورت گیرد 
یک بخش عمده از وقت و فکر قضات با وثایق درگیر خواهد شد و این حالت موجب می 

قت معین، دقیق و عادالنه صورت نگیرد. مثاًل ، محکمه گردد تا رسیدگی قضیه در و

                                                 
1
. مردم به خاطری که بتوانند کار وثیقه شان را سریع تر انجام دهند و به علت کمبود شاهد، به  

ناحق در حومه و اطراف بیرون از محاکم و ادارات وثایق به شهود ناحق متوسل می شوند. شهود 
جذب متقاضیان می پردازند و در بدل پول ناچیز با تکنیک های مختلف جهت ادای شهادت اقدام 
می کنند. این کار شفافیت قضایی و اعتماد مردم را نسبت به محاکم و اجراآت آن خدشه دار می 

 ار توسط ادارۀ کنترول و مراقبت قضایی گرفته شود.سازد. الزم است تا جلو این شاهدان ک
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ابتدائیه تجارتی با وجود تراکم قضایای تجارتی که نیاز به رسیدگی قضایی و حل و فصل 
دارند، قضات و رئیس محکمه مجبور اند تا در کنار رسیدگی به دوسیه ها به امر ترتیب 

 وثایق تجارتی نیز مبادرت ورزند.
تا صالحیت ترتیب تمام وثایق به محاکم یا آمریت های ثبت اسناد و بنابراین بهتر است 

وثایق سپرده شود. با اعطاء این صالحیت، محاکم وثایق می توانند وثایق تجارتی را نیز 
ترتیب نمایند. اعطاء صالحیت ترتیب تمام وثایق به محاکم وثایق از چند لحاظ مفید به نظر 

ساده سازی اجراآت می گردد. ثانیًا از سرگردانی می رسد. اواًل باعث تخصصی سازی و 
مراجعین جلوگیری به عمل می آید. ثالثًا محاکم ذوی الحکم راحت تر می توانند به قضایا 

 رسیدگی کنند. 
  و( رسیدگی به تجویز فروش سهم صغیر، غایب و اشخاص فاقد و ناقص اهلیتو( رسیدگی به تجویز فروش سهم صغیر، غایب و اشخاص فاقد و ناقص اهلیت

زم رسیدگی قضایی است تجویز فروش سهم صغیر، و اشخاص فاقد و ناقص اهلیت مستل
که مطابق قانون مدنی ذریعۀ قرار قضایی صورت می گیرد. گرچند قباًل دیوان های مدنی 
محکمه ابتدائیه شهری و محکمه ابتدائیه ولسوالی صالحیت رسیدگی به تجویز فروش را 
داشتند، اما براساس مصوبه شورای عالی ستره محکمه صالحیت صدور قرار قضایی مبنی 

 به محاکم وثایق واگذار گردیده است. بر فروش
در صورتی که صالحیت ترتیب تمام وثایق به محاکم وثایق واگذار گردد، در این صورت 
صالحیت صدور قرارقضایی و رسیدگی به تجویز فروش از محاکم وثایق به محاکم ذوی 

ترتیب الحکم انتقال پیدا کند، بهتر خواهد بود. زیرا قضات محاکم وثایق صرف در بخش 
 وثایق مصروف شده و از رسیدگی قضایی فارغ بال خواهند شد.

  حـ( عدم تدوین جامع رویه قضایی در مورد ثبت و ترتیب وثایق در کتب واحدحـ( عدم تدوین جامع رویه قضایی در مورد ثبت و ترتیب وثایق در کتب واحد
ما در افغانستان تاهنوز موفق به تدوین و ترتیب رویه قضایی در مورد ثبت و ترتیب وثایق 

های زیادی را در راستای تطبیق در کتب واحد نشده ایم که این خود مشکالت و چالش 
درست رویه قضایی بوجود می آورد. بناًء برای حل این مشکل الزم است تا تمام 
متحدالمالها، مصوبات، رهنمودها، سیمنارها، کنفرانس های ملی قضایی در کتب واحد 
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)چند جلدی( بطور تاریخوار، موضوعی و براساس ماهیت هر بخش تدوین و به زیور چاپ 
 گردد و در اختیار قضات کشور قرار گیرد. آراسته

ط( عدم موجودیت طرزالعمل راجع به اخذ اقرار، امضاء و نحوۀ ترتیب وثیقه برای ط( عدم موجودیت طرزالعمل راجع به اخذ اقرار، امضاء و نحوۀ ترتیب وثیقه برای 
  مقامات عالی رتبۀ دولتیمقامات عالی رتبۀ دولتی

گاهی مقامات عالی رتبه دولتی به ترتیب وثیقه برای خودشان ضرورت دارند و به نسبت 
وانند به محکمه وثایق حضور یابند و مشکالت امنیتی و مصروفیت کاری بیش از حد نمی ت

بردن کنده وثیقه در دفتر کاری یا منزل شان ممکن است به بی نظمی در امور کاری، گم 
شدن کتاب و برخی مشکالت دیگر منتج شود. در رویه فعلی، اخذ اقرار مقامات عالی 
نده رتبه دولتی به هدایت شفاهی مقام ستره محکمه صورت می گیرد. اما این کار بس

نیست و ضروری است تا به منظور قانونمند سازی این روند، رهنمود و طرزالعمل جامعی 
از طرف ستره محکمه تدوین گردد تا با میکانیزم قانونی، محاکم وثایق بتوانند در روشنایی 
آن به اخذ اقرار و ترتیب وثیقه برای مقامات مذکور بپردازند. وضع چنین طرزالعملی باعث 

از یک طرف اجراآت قانونمند گردد و جلو فرمایشانت برخی مقامات  می گردد تا
حکومتی را بگیرد و از سوی دیگر باعث تأمین شفافیت قضایی و استقاللیت محاکم می 

 شود. 
  ی( ناتوانی نمایندگی های سیاسی افغانستان مقیم خارج کشور در ترتیب وثایقی( ناتوانی نمایندگی های سیاسی افغانستان مقیم خارج کشور در ترتیب وثایق

قنسولگری ها( افغانستان مقیم خارج بسیاری از نمایندگی های سیاسی)سفارت خانه ها و 
کشور در ترتیب وثایق از قبیل حصروراثت و وکالت خط از توانایی الزم برخوردار نیستند 
و در ترتیب حصروراثت، دچار مشکل هستند و نمی توانند تثبیت ورثه را مطابق قانون 

ت جدی دقیق انجام دهند. همچنان در ترتیب وکالت بالفروش  و امثال آن نیز مشکال
وجود دارد به همین دلیل این اسناد در محاکم افغانستان در مرحله اجرا مورد توجه قرار 
گرفته و نواقص آن برمال می گردد. محاکم افغانستان به علت موجودیت نواقص جدی در 
این نوع اسناد آن را جهت تصحیح و رفع نواقص دوباره مسترد می نمایند. علت اساسی 

ت کارمندانی است که دانش حقوقی و تجربه کافی در ترتیب اسناد و این مشکل، موجودی
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وثایق را ندارند. از اینکه اسناد مرتبه در نمایندگی های سیاسی بیشتر در محاکم افغانستان 
به کار برده می شود، مردم انتظار دارند که این اسناد با وجود نواقص در محاکم پذیرفته 

مندی نمی توانند به چنین اسنادی اعتبار قائل شوند؛ بدین شود. اما محاکم با رعایت قانون
لحاظ طرز دید مردم نسبت به محاکم منفی گردیده و تمام این نواقص به پای محکمه ختم 

 می شود و در نهایت باعث نارضایتی مردم از محاکم می گردد. 
مور وثایق با  بنابراین، راه حل این مشکل اینست که وزارت امور خارجه به منظور بهبود ا

ستره محکمه ج.ا.ا، تفاهم نامه ای را ترتیب نمایند که در آن قضات محاکم وثایق که 
توانایی و تجربه کافی دارند به کارمندان حقوقی و ترتیب کنندگان وثایق نمایندگی های 
سیاسی افغانستان آموزش های الزم را بدهند و ثانیًا نمایندگی های مذکور از آخرین 

 ر امور وثایق از طریق مصوبات و متحدالمال ها و مقررات اطالع حاصل نمایند.تحوالت د
 

 آسیب شناسی سازمانی )تشکیالتی( .2.2

  الف( تعدد محاکم و ادارات ذیصالح در ترتیب وثایقالف( تعدد محاکم و ادارات ذیصالح در ترتیب وثایق
در حوزه قضایی هر محکمۀ »قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه،  74مطابق ماده 

د می گردد... در والیات و ولسوالی هایی که استیناف ادارۀ ثبت اسناد و وثایق ایجا
ادارات ثبت اسناد و وثایق ایجاد نگردیده است، وظایف و صالحیت های مربوطه را 

 «.بالترتیب محاکم ابتدائیه شهری و محاکم ابتدائیه ولسوالی دارا می باشند
گردیده و در حال حاضر، در برخی از والیات کشور ادارۀ ثبت اسناد و وثایق ایجاد ن     

کار ثبت و ترتیب اسناد و وثایق را دیوانهای مدنی محاکم ابتدائیه شهری به پیش می برند. 
اگر ادارۀ ثبت اسناد و وثایق با تشکیالت دقیق در تمام والیات و همچنان در ولسوالی 
های پرکار فعال گردد، در ثبت و ترتیب اسناد و وثایق تغییرات مثبت به وجود خواهد آمد 

ائه خدمات ثبت وثایق به نحو احسن انجام شده و باعث جلب رضایت مردم خواهد و ار
 گردید. 
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ب( فعال نبودن ادارۀ مرکزی وثایق و ثبت اسناد ستره محکمه جمهوری اسالمی ب( فعال نبودن ادارۀ مرکزی وثایق و ثبت اسناد ستره محکمه جمهوری اسالمی 
  افغانستانافغانستان

 1386مطابق مقرره فعالیت ادارۀ مرکزی وثایق و ثبت اسناد ستره محکمه  )مصوب 
رۀ مرکزی وثایق در چوکات ستره محکمه تأسیس گردید شورای عالی ستره محکمه(، ادا

مقرره  3و تا چند سال فعالیت نمود. اما اکنون این اداره فعالیت ندارد. براساس ماده 
مذکور، ادارۀ مرکزی وثایق و ثبت اسناد از جمله ادارات مسلکی بوده وظایف خود را در 

این مقرره، اهداف ذیل  5ماده چوکات آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه اجرا می نماید. 
تعمیم تکنالوژی جدید، استفاده از  -1را برای ادارۀ مرکزی وثایق پیش بینی نموده است: 

تجارب سایر کشورها در زمینۀ حفظ مطمئن اسناد، ثبت های محفوظ و تنظیم مخازن 
به  تأمین ارتباط ستره محکمه با ادارات ثبت اسناد و وثایق در رابطه -2وثایق رسمی. 
بهره گیری از معیارهای  -4تأمین نظارت از امور وثایق و ثبت اسناد.  -3بهبود کارشان. 

معاصر در بخش سیستم توثیق اسناد و ایجاد شفافیت الزم و سرعت در اجراآت اسناد. 
ایجاد توأمیت ارگانهای مسئول ممالک اسالمی همجوار و فراهم شدن زمینه های دید  -5

 مشابه آنها. و بازدید از ادارات 
 -1»مقرره فوق الذکر، دارای وظایف ذیل می باشد:  6ادارۀ مرکزی وثایق، مطابق مادۀ 

تنظیم  -2همکاری مسلکی با محاکم و ادارات ثبت اسناد در زمینه تنظیم امور وثایق. 
اخبار هدایت مقام ستره  -3امور گزارشگیری و گزارش دهی در ساحۀ امور وثایق. 

ها و مصوباتی که از طریق ریاست داراالنشاء و سایر ادارات ذیربط  محکمه، متحدالمال
تأمین ضرورتهای  -4صادر می شود به محاکم و ادارات وثایق و نظارت از تطبیق آنها. 

محاکم و آمریت های وثایق از لحاظ کتب وثایق و سایر اوراق مطبوع و غیرمطبوع که در 
مطالعه دقیق از کار و فعالیت آمریت های  -5تنظیم اسناد، مورد نیازمندی قرار دارد. 

تنظیم نظر و پیشنهاد به  -6وثایق و ثبت اسناد و ابراز نظر در مورد تشکیل مورد نیازشان. 
مقام ستره محکمه و شورای عالی در خصوص اصالحات ممکن علمی با در نظرداشت 

ظارت از ن -7ضرورت و خواست شهروندان در مورد شکل و کاغذ اصل و ثبت وثایق. 
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تطبیق مقرره اجرای مثنی وثایق، تعلیماتنامه تحریر وثایق و تعلیماتنامه اشباه وثایق و 
 -8متحدالمال ها و سایر مصوبات و رهنمودها در ساحۀ اجراآت مربوط به امور وثایق. 

اشترا  مساعی در ترکیب هیئت های تفتیش قضایی در صورت تقاضای ریاست تفتیش و 
سایر وظایفی که مقام ستره محکمه اجرای آن را از طریق  -9ه محکمه. لزوم دید مقام ستر

 آن اداره تجویز نماید. 
با توجه به احکامی که در مقرره مذکور پیش بینی شده است، فعال شدن دوبارۀ         

اداره مرکزی وثایق و ثبت اسناد از چند ُبعد مفید به نظر می رسد. اواًل باعث ایجاد 
ادارات وثایق و ادارۀ مرکز ی وثایق و ایجاد رویه قضایی واحد می گردد. هماهنگی میان 

ثانیًا نظارت از امور وثایق به شکل درست صورت گرفته می تواند. ثالثًا چالش های 
 مختلفی که وثایق با آن مواجه است با این کار مرفوع می گردد. 
  ج( عدم موجودیت مدیریت مالی در تشکیل ادارات وثایقج( عدم موجودیت مدیریت مالی در تشکیل ادارات وثایق

ل حاضر قیمت وثایق توسط محرری که کتاب وثیقه در جمع وی قید است، جمع در حا
آوری می گردد و محرر مربوطه مکلفیت دارد تا قیمت وثایق را ذریعۀ آویز بانکی تحویل 
بانک نماید. محرر مسلکی مسئولیت تحریر، نگارش و ثبت وثایق را به عهده دارد. اکنون 

ود تراکم کاری محرر مجبور است تا وظیفۀ مالی و برعالوۀ این مسئولیت سنگین، با وج
جمع آوری عواید را به پیش ببرد که این کار از چند جهت مناسب نیست. از یکطرف 
محرر در محاسبه و امور مالی تخصص ندارد و از سوی دیگر فکر محرر در محاسبه و 

ا نمی تواند به امور مالی درگیر بوده و از تشویش باقیداری، کار تحریر و ثبت وثیقه ر
شکل درست انجام دهد. بر عالوه جمع آوری مستقیم قیمت وثایق توسط محرر مناسب 
نبوده و باعث ابجاد تشویش در اذهان عمومی گردیده و ممکن است سوء استفاده هایی از 

 این ناحیه صورت گیرد.
وثایق، مدیریت بنابراین با توجه به دالیل فوق بهتر است تا در تشکیل ادارات ثبت اسناد و 

مالی ایجاد گردد و یک مدیر مالی که در رشتۀ اقتصاد و امور مالی دارای تحصیالت عالی 
و با تجربه باشد، تعیین و مقرر گردد تا مسئولیت جمع آوری قیمت وثایق، ترتیب راپور 
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 معاشات، راپورهای سالتمام و سایر امور مالی را به پیش ببرد و محرر از پیشبرد امور مالی
 فارغ بال گردد.

  کاران مسلکی در ادارات وثایقکاران مسلکی در ادارات وثایق  د( عدم موجودیت کمپیوترد( عدم موجودیت کمپیوتر
کمپیوترکارانی که در محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق استخدام می گردند، معمواًل 
دارای تحصیالت عالی در رشتۀ کمپیوتر ساینس نیستند و تجربۀ کافی در این عرصه را 

قش مهمی را ایفا می کند. اگر در محاکم وثایق پرکار، ندارند. در امور وثایق کمپیوترکار ن
حداقل دو نفر کمپیوترکار مسلکی توظیف گردند بهترمی توانند کار نگارش و تایپ 
مکاتیب، استعالم ها، پیشنهادات، گزارش ها، راپورها، بررسی ایمیل های رسمی ادارات 

 را انجام دهند.دافغانستان بانک  E-Bankingهمکار با وثایق و بررسی سیستم 

 هـ( عدم تخصیص کرایه موتر برای اجیران
محاکم وثایق برای ترتیب وثایق نیاز به ثبت محفوظ و راپورهای بانکی دارند. برای 
اطمینان از ثبت محفوظ قباله قطعی، محاکم وثایق عریضه و فورم دورانی را توسط اجیر به 

رهای بانکی را چندبار در یک ماه مخزن محکمه استیناف ارسال می دارند و همچنان راپو
از نمایندگی بانک دولتی اخذ و راپور آن را به بخش عواید ستره محکمه ارسال می 
نمایند. رفت و آمد اجیران جهت پیشبرد کارها در خارج از محکمه و ادارات دیگر بدون 
تخصیص کرایه موتر مشکل جدی است که باید برای حل آن اقدامات الزم صورت گیرد. 
عدم تخصیص کرایه موتر برای چنین اجیران از طرف محکمه ممکن است زمینۀ سوء 
استفاده، تعلل در کارها و متوسل شدن به مراجعین را بوجود آورد. لذا پیشنهاد می گردد 
تا برای اجیرانی که در خارج از محکمه در ادارات دیگر رفت و آمد دارند، کرایه موتر بر 

اهوار درنظر گرفته شود. یا اینکه یک نمایندگی بانک دولتی در عالوۀ معاش شان به طور م
جوار محاکم وثایق فعال گردد تا تحویل قیمت و محصول وثایق راحت تر صورت گیرد و 

 راپورها نیز در اسرع وقت ترتیب شود.
 آسیب شناسی ادبی .2.3

بیات محاکم وثایق و محاکم دیگر در نگارش وثایق و اسناد رسمی، دقیقًا و کاماًل اد
حقوقی را رعایت نمی کنند. رعایت ادبیات حقوقی در نگارش وثیقه امر الزامی است و 
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معیار تشخیص سند عرفی و رسمی محسوب می گردد. نه تنها ما در ادبیات حقوقی مشکل 
داریم، بلکه گرامر و دستور زبان و ادبیات دری را نیز در تحریر و نگارش وثایق رعایت 

ه اغلب اصطالحات حقوقی ما به زبان عربی است. اما در نگارش نمی کنیم. با وجودی ک
و جمله بندی ها دیده می شود که هم گرامر عربی و هم گرامر زبان دری استفاده شده که 

 این کار خالف اصول و قواعد ادبیات زبان است. 
وی تا زمانی که شخص خارجی تابعیت یک کشور بیگانه را نپذیرفته باشد، نمی توان       

را مکلف به اجرای قانون آن کشور نمود. اما اگر این شخص تابعیت کشور بیگانه را 
بپذیرد برمبنای اصل حقوقی، ملزم است تا تمام قوانین کشور پذیرنده را قبول و اجرا 
نماید. در ادبیات نیز همین قاعده وجود دارد؛ به این معنا که اگر اصطالحات به زبان 

ی ها و نگارش اسناد باید گرامر و ادبیات زبان رسمی افغانستان را عربی باشد در جمله بند
تطبیق نمود تا از یک طرف به ادبیات رسمی کشور خود اعتبار بدهیم و از طرف دیگر 

 متن و محتوای اسناد رسمی و وثیقه برای همۀ مردم قابل فهم باشد. 
  نتیجه گیرینتیجه گیری

محاکم مختلف صورت می گیرد و  در نظام قضایی افغانستان ترتیب و اجرای وثایق در
یک محکمه واحدی وجود ندارد که تمام اسناد رسمی و وثایق را ترتیب و اجرا نماید. 
اگرصالحیت ترتیب تمام وثایق به محکمه وثایق در سراسر کشور واگذار گردد از لحاظ 

 دسترسی آسان مردم و وحدت رویه قضایی بهتر خواهد بود.
افزایش استهداآت از ، مقررات جامع در مورد اسناد و وثایقعدم موجودیت قانون و      

ضرورت به پنج نفر ، عدم موجودیت رویه واحد قضایی در امر ترتیب وثایق، سوی محاکم
عدم ترتیب تمام وثایق از تجارتی و غیرتجارتی در محاکم ، مقر و شاهد در وثیقه اقرار خط

عدم ، اشخاص فاقد و ناقص اهلیت رسیدگی به تجویز فروش سهم صغیر، غایب و، وثایق
، عدم موجودیت مورد ثبت و ترتیب وثایق در کتب واحدجامع رویه قضایی در تدوین 

طرزالعمل راجع به اخذ اقرار، امضاء و نحوۀ ترتیب وثیقه برای مقامات عالی رتبۀ دولتی و 
جمله چالش ناتوانی نمایندگی های سیاسی افغانستان مقیم خارج کشور در ترتیب وثایق از 

 های حقوقی است که در مورد وثایق وجود دارد. 
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تعدد محاکم و ادارات ذیصالح در ترتیب وثایق، فعال نبودن ادارۀ مرکزی وثایق و ثبت 
اسناد ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان، عدم موجودیت مدیریت مالی در تشکیل 

دارات وثایق و عدم تخصیص کاران مسلکی در ا ادارات وثایق، عدم موجودیت کمپیوتر
کرایه موتر برای اجیران از جمله چالش های سازمانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
رعایت ادبیات حقوقی در نگارش وثیقه امر الزامی است و معیار تشخیص سند عرفی و 
رسمی محسوب می گردد. اما در حال حاضر در برخی محاکم این ادبیات در نگارش 

 طور دقیق رعایت نمی گردد.وثایق ب
  پیشنهاداتپیشنهادات

 تهیه و تدوین قانون جامع و کامل راجع به انواع، شرایط و احکام اسناد و وثایق  .1

تهیه و تدوین قانون و مقررات راجع به ترتیب مثنی، تصحیح وثایق و ترتیب وثایق  .2
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  دریم مطلب: د واده او کورنۍ احوالو شرعي موخېدریم مطلب: د واده او کورنۍ احوالو شرعي موخې

د کورنۍ احوالو په لړۍ کې د سالمې کورنۍ رامنځته کول، له سپېڅلې الرې د انساني 
نوعې بقاء، د کورنۍ د معنوي او مادي نیکمرغې پراختیا، د خپلوانو ترمنځ د اړیکو 

رې والی د اسالمي یرونو لټينګوالی او د وګړو، کورنۍ او ټولنې څخه د فساد او ضر
 1شریعت له سترو موخو څخه شمېرل کېږي.

امام شاطبي رحمه اهلل د واده له موخو څخه یو هم د اوالدونو زیاتوالی بیان کړی، چې د غه 
الرې ګټې  ېموخه پخپله ډاډ، واده، په دنیاوي او اخروي چارو کې مرستې، له حالل

کالوو ته کتنې، د ښځې په مال، اوالد ښایسته پیدا کړو ښ هلالج لجاخېستنې، په ښځو کې د اهلل 
پر لورینو او  هلالج لجوالي، له حرامې الرې د جنسي غریزې له خړوبولو څخه مخنیوي او د اهلل 

پېرزوینو شکر ویستلو ته شاملېږي، چې دغه ټول د اسالمي شریعت له موخو څخه دي چې 

                                                 
1
 .۲۵۸وګوره! محاسن و مقاصد االسالم، د: محمد أبو الفتح البیانوني،   
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ځينو ته یې اشارې په شرعي نکاح کولو کې یې نغښتي دي، چې ځينې موخې یې منصوصې، 
 1شوې او ځينې له نورو دلیلونو لکه استقراء... په الس راځي.

 امام غزالي د واده لپاره ګڼ شمېر موخې بیان کړي چې ځینې یې په الندې توګه دي:
د اوالد پېدا کېدل، چې دا د واده اصلي موخه او دالندې څلور دلیلونو پر بنسټ اهلل  -۱
 :ته د نیږدېوالي المل کېږي هلالج لج

  د هغې مينې السته راوړنې المل کېږي چې د انساني نوعې د پاېښت  هلالج لجد اهلل
 حکمت پکې نغښتی دی.

 اهلل علیه و سلم د هغې مینې السته راوړنې المل کېږي چې هغه  ید نبي کریم صل
 د خپل امت په زیاتوالي وياړي.

 .د اوالد په دعاوو باندې د تبر  السته راوړلو المل کېږي 

 د مړینه د مور او پالر لپاره د شفاعت المل کېږي.د کوچني اوال 

له شیطان څخه خالصون، د نفسي غوښتنو ماتوالی، د مشروع الرې د جنسي غریزې  -۲
 پوره والی، د سترګو ښکته والی او د شرمګاه ساتنه.

د نفس خوشالي د هغې په ناستې، لیدلو او مستۍ کولو سره او د زړه خوشالي او قوت  -۳
 عبادت سره.حاصلول په 

د زړه فراغت دی د کور له چارو )پخلي، جارو، د لوښو مينځلو او داسې نورو  -۴
 کارونو( څخه.

د نفس سره مبارزه او د هغه عادتول پر سرپرستی، والیت، د کورنۍ د وګړو ته د  -۵
حقونو پر ورکولو، د هغوي پر اخالقو او له هغوي څخه د ضرر رسېدلو پر زغملو، د 

ح کولو پر کوښښ، د هغوي سمې او دینې الرې ته پر الرښوونه، د حالل هغوي د اصال
 رزق پر ګټلو او د هغوي په تربيي سره.

                                                 
1
 .۳/۱۳۹الموافقات،   
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خو د واده د پورته یادو شوو موخو د السته راوړلو لپاره د الندې شرطونو مراعات کول 
 اړین دي:

ده څخه اصلي د واده تړون باید د تلپاتې والي او دوام په موخه تر سره شي، ځکه د وا -۱
موخه د جنسي غریزې پوره والی نه بلکې د انساني نسل زیاتوالی او تلپاتې والی دی، چې 
همدغه موخه د واده د اړیکې د دوام غوښتنه کوي ځکه پدې سره د واده اصلي موخه )د 
اوالدونو السته راوړل او د هغوي روزنه( په ښه او سالمه توګه السته راځي، خو که چېرته 

مهاله وي ددې المل کېږي چې د پالرتوب مسؤليت، کمزوری او یا له  نډړیکه لد غه ا
منځه یوسې سره له دې چې د نسلونو روزنه او تلپاتې والی دغې چارې ته کلکه اړتیا 

 1لري.
د همدې المله اسالمي شریعت لنډ مهاله )متعه، مؤقت( نکاح حرامه کړې، ځکه د نکاح د 

وخو سره ټکر لري، خو که چېرته د غه اړیکه اوږد مهاله مشروعیت په  اړه د شارع له م
وي په ښه توګه د نکاح  د مشروعیت په اړه د شارع موخې ترې په الس راتللی شي، د 
بلې لورې لکه څرنګه چې لنډ مهاله نکاح د اصلي موخو سره ټکر لري په ورته توګه د 

ده سره الزم او ملزوم دي هم نکاح تبعي موخو )استوګنې، مینې او مهربانۍ( سره چې له وا
کلک ټکر لري، ددې ښه بيلګه هغه څو  دی چې د یو چا سره اوږد مهاله اړیکه لري، 
خو کله چې پوه شي څو اوونۍ، میاشت یا کال وروسته دغه شخص له السه ورکوم، 

ه ورسره له منځه ځي او یا هم کمزورې کېږي ځکه چې پر دغې اړیکې کهرومرو یې اړی
 2السته نه راځي.کومه موخه  

د واده اعالنول: اسالمي شریعت د ګواهانو په وسیله د واده اعالن واجب ګرځولی،  -۲
ترڅو یې غیر مشروع اړیکو سره توپیر رامنځته او د ټولنې هر وګړی پدې پوه شي چې 

                                                 
1
 .۴۱۸وګوره! المقاصد العامة،   

2
 .۴۲۰وګوره! مخکنۍ مرجع،   
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ت کولو افالنۍ د فالني ښځه، د هغه د کور مسؤله او د واده تړون د ټولو آثارو پر مراع
  1لفه وګرځول شوه.باندې مک

  څلورم مطلب: د حجاب )پردې( موخېڅلورم مطلب: د حجاب )پردې( موخې
 :2د حجاب )پردې( لپاره ګڼ شمېر موخې دي، چې ځینې يې په الندې توګه بیانوو

د فتنې له منځه وړل: په حجاب )پردې( کولو سره فتنه پداسې توګه له منځه ځي چې  -۱
مخه نیسي، یا سړی له له خپلې مېرمنې پرته، له بل چا څخه د جنسي غریزې د پوره کولو 

دې څخه ساتې چې په فسق او فحشاء کې لتاړ شي او یا د هغې وړې فتنې مخه نیسي چې 
 زړه پداسې توګه په حرکت راولي چې د انسان فکر له تشویش سره مخ کوي.

رې کول: حجاب )پرده( کول له ښځې څخه ضرر پداسې یله ښځې څخه د ضرر ل -۲
له نظر، تيري او هر هغې څه څخه خوندي ساتي  چې  رې کوي چې هغه د پردیوویتوګه ل

 هغه د هغې پر حیاء او عزت باندې داغ ګڼل کېږي.
رې کوي په ورته یددې ترڅنګ لکه څرنګه چې حجاب )پرده( کول د ښځې څخه ضرر ل

رې یرې کوي، ځکه بې حجابه ښځو ته لیدل له ضرر څخه لیتوګه له نارینه څخه هم ضرر ل
نظر کول زړه د جنسي غریزې د لمبو پر لور روانوي، یا لږ تر لږه  نه دي، پدې مانا چې

نفس ته سزاء ورکوي او له تشویش سره یې مخ کوي چې انسان باید له خپلې وسې سره 
 سم ترې ځان وساتي.

زړه له شیطاني فکرونو څخه پا  ساتل: پرده کول د ښځینه او نارینه زړه له شیطاني  -۳
سې توګه پا  ساتي چې د فتنو او اختالط رسۍ پرې کوي او وهمونو او فکرونو څخه پدا

 د فساد مخه نیسي.
د هغې تګالرې  هلالج لجد ښځینه او نارینه لباس ترمنځ توپیر کول: اصاًل پرده کول د اهلل  -۴

ساتنه کول دي چې اسالمې شریعت یې د ساتلو لپاره هڅه کړې، پدې مانا چې اسالمي 

                                                 
1
 .۴۲۰وګوره! مخکنۍ مرجع،  

2
 .۲۱۹-۱۹۵، د: عبد المجید السوسرة، وګوره! مقاصد الشریعة في فرض الحجاب  
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په چوکاټ کې پداسې توګه وساتي چې د ژوند په  بشریعت غواړې نارینه د خپل نارینتو
چارو کې ورکړل شوې دنده په ښه توګه ترسره او همدا رنګه غواړي چې ښځينه د 
ښځېتوب په چوکاټ کې پداسې توګه وساتي چې د ژوند په چارو کې ورکړل شوې دنده 

د  هلالج لجپه ښه توګه ترسره کړي، چې پدې سره د انساني نوعې په پیدا کولو کې د اهلل 
 تګالرې ساتنه شامله ده.

د ښځې د ژوندانه مالتړ کول: د ښځې کړه وړه په پردې کولو سره پېدا شوي، چې  -۵
همدغه دنده حجاب )پرده( په ښه توګه تر سره کوي، چې په حجاب سره د ښځې نفس 
ډاډه، فکر یې آرام او د بېکاره نظرونو څخه په امن کې پاتې کېږي، چې پدې سره یې ژوند 

 ه توګه په امن کې تېرېدالی شي.په ښ
د انساني کرامت )عزت( ساتنه: حجاب ښځه ټولنې ته پداسې غوره او مناسبه توګه   -۶

ور پېژني چې ټولنه کې هغې ته د خلکو له لورې احترام وشي او د فسق له ضررونو څخه په 
 امان کې پاتې شي.

رې ید هغې وهمونو څه لرې والی:  شرعي حجاب )پرده( کول ښځه ید وهمونو څخه ل -۷
ساتي کوم چې د غیر شرعي حجاب په وسیله ورته متوجه کېږي، لکه د فتنو پېدا کېدل او 

 رې کول.یښځه د خپل فردي او ټولنیز مسؤلیت څخه ل
د جاهلیت له بې عزتۍ څخه خالصون: انساني ذوق چې څومره له انساني عادي بدن  -۸

ساني بدني او روحي کرامت او عزت څخه ډېر په له فتنو څه په تعجب کې لتاړ کېږي، د ان
ښکته پوړۍ د تعجب کې ځای لري، پدې مانا چې اصلي ښکال او درناوی په جاهلي 

 لوڅوالي کې نه بلکې په اسالمي حجاب کې نغښتی دی.
نفسي سکون تر السه کول: پرده کول او عزت ښځه لدې څخه بندوي چې د هغې  -۹

و ګرځي، بلکې هغې چاته باید خپله ښکال ښکاره کړي  جمال دې د سړیوو د لوبو سامان
چې شریعت ورته اجازه ورکړې وي، په ورته توګه نارینه هم د پردې پر مراعات کولو سره 

ورته ورکړي چې هغه یې خپلې  هلالج لجپه هغې څه قناعت او سکون ترالسه کوي چې اهلل 
 میرمنې دي.
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ه حجاب کولو سره ټولنه په غیر د جنسي غریزو له حرکت څخه د ټولنې پاکوالی: پ -۱۰
مشروع توګه د جنسي غریزو له پوره کولو څخه پاکه پاتې کېږي، چې پدې سره وګړی، 

ته په اسانۍ  ۍیا غوره کوي چې د ژوندانه لوړې پوړتکورنۍ او ټولنه پداسې توګه سپېڅل
ه ژغوري ترڅو هر انسان د یوې پیاوړې ټولنې پ سره رسېږي او ټولنه له ستونزو ځنې 

 جوړښت کې په بدني او فکري توګه ونډه واخلي.
  پنځم مطلب: د قضاء او شهادت موخېپنځم مطلب: د قضاء او شهادت موخې

ولې قضاء د دولت له ارکانو څخه یو خپلوا  او اړین رکن دی، اما پوښتنه داده چې 
 قضايي نظام ته په ټولنه کې اړتیا لرو؟

د دین، مقصد او هدف د خپلو بندګانو  هلالج لجد قضايي نظام د رامنځته کېدو څخه د اهلل 
نفس، عقل، ناموس او مال ساتنه ده، پداسې توګه چې پر یادو پنځه ګونو ضروریاتو د تېري 

  1کولو مخه ونیول شي.
 خو پوښتنه داده چې ولې انسانان د یو بل پر حقونو  تېری کوي؟ 

دا یو طبیعي اصل او قانون دی، چې انسان د نفسي غوښتنو او عقل د دوه الرۍ په 
ې الر ی، یو لوری نفس یې بې الرۍ ته بلي او بل لوری عقل یې سمېکشمکش کې والړ د

ته بلي، امام غزالي رحمه اهلل وايي: کامیاب او سر لوړی انسان هغه دی چې د خپل عقل 
غوښتنې ومني ځکه عقل هېڅکله انسان غلطې الر ته نه رهبري کوي او ناکام انسان هغه 

ن غلطې الر ته رهبري کوي، نو همدغه دی چې د نفس غوښتنې ومني، ځکه نفس تل انسا
کشمکش ددې المل کېږي چې انسان باندې کله نا کله نفسي غوښتنې غالبه کېږي او د 
نورو په حقونو تېری کوي، ددې لپاره چې د انسان ددغې تېري مخه ونیول شي او حق 

څخه  بیرته خپل حقدار ته وسپارل شي یو ځوا  ته اړتیا ده او هغه ځوا  عبارت له قضاء
په دی، همدغه قضاء ده چې د خلکو ترمنځ  شخړې حلوي او حق حقدار ته سپاري، چې 

 پایله کې د خلکو د دین، نفس، عقل، ناموس او مال ساتنه پرې کېږي.

                                                 
1
 .۴۱۷-۱/۴۱۶المستصفی،   
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او پدغې ډګر کې ستر رول او مرتبه لري، د قضاء د منزلت او مرتبې په اړه حدیث شریف 
ژباړه: یو  1«یَن سنًة قیام لیلها و صیام نهارهاعدُل ساعٍة خیر من عبادِة سبع» کې راځي:

ساعت عدالت د اویا کلونو هغې عبادت څخه غوره دی چې شپه یې پر والړه او ورځ یې 
 پر روژه تېره شي.

 2«سبعة یظلهم اهلل في ظلة یوم ال ظل اال ظله: امام عادل...»بل حدیث شریف کې راځي: 
رځ چې هېڅ سیوری به دده له سیوري پرته نه وي په هغې و هلالج لجکسانو ته به اهلل  هغوژباړه: 

 د خپل سیوري الندې ځای ورکوي، چې د هغوي له ډلې څخه لومړی عادل پاچا دی.
دا چې قضاء او عدالت کول په اصل کې عبادت دی، نو باید د عبادت په توګه ترسره شي 

ترالسه کړو،  ترڅو د یوه ساعت په عدالت کولو د اویا کلونو غوره عبادت ثواب او بدله
ولې ددې ترڅنګ دغه قضاء او عدالت کول د ټولنې په امنیت او سکون کې رغنده رول 

 فارس د کې  دوره په  خالفت د فاروق عمر د چې شوه یاده را واقعه یوه لري، پدې اړه
 ته مدینې او راغی چې کله راولېږه، ته لېدو عنه، اهلل رضي فاروق عمر د استازی یو پاچا
 دی؟ چېرته پاچا ستاسې وکړه یې پوښتنه یې نه خلکو د شو، دننه
 دی، نو تللی ته لوري مدینې د چې لرو، أمیر بلکې لرو نه پاچا موږ وویل ورته هغوي
 سور پر سره ځمکه، عنه، اهلل رضي فاروق عمر چې ګوري شو لګیا کې لټه په  یې استازی
 لکه  ځانته یې ړه )امساء( لک خپله چې دی ویده کې حالت پداسې شګو ګرمو په ته، لمر

 عمر  کې حال پداسې استازي چې کله دي، روانې ځنې تندې له یې خولې او ایښې بالښت
 پاچاهان ټول چې  سړی هغه: وې ویل او ننوته ویره یې  زړه په ولیده، عنه اهلل رضي فاروق
 !دی حال دا يې خپله کې دي، وېره په ترې

  شوې. ویده بیا او شوې کې امن په وکړ، عدالت تا !عمره ای: وویل او بیا یې
1هلل  الحمد... شو مسلمان استازی پاچا فارس د همدلته او

  

                                                 
1
 .۵۴۴مشکاة األنوار،   

2
 صحیح ابن حبان  
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 بیانوي کلمې طالیي درې عمر فاروق رضي اهلل عنه، ته استازی پاچا فارس د پورته متن کې
 :وایي ورته او
 وکړ(. دې عدالت)َعُدلَت  -۱
 شوې(. کې امن په)فأِمنَت  -۲
 شوې(. ویده بیا)َفِنمَت  -۳

 څخه سکون او خوب له چې)کلمې  دریمې د چې کړې وضع داسې یې قاعده او فارمول
 څخه امنیت او أمن له عبارت چې)دوېمې کلمې  د یې لپاره تحقق او دشتون( ده عبارت
 چې)کلمې  اولې د یې لپاره تحقق کلمې دویمې د او ځولی ګر شرط تحقق او شتون (ده

 په مهال  هغه به ملت  چې مانا  پدې ګرځولی، شرط تحقق (ده څخه عدالت له عبارت
                                                                                                              

1
 َدلت فأِمنت فِنمت یا عمر()َع  

 أرسل ملك الفرس رسوال نلى عمربن الخطاب رضي اهلل عنه فلما

 : دخل المدينة سأل أهلها

 أين ملككم؟

 .فأجابوه:ليس لدينا ملك بل لنا أمير

 . وقد ذهب نلى ظاهر المدينة

 فذهب الرسول في طلب عمر رضي اهلل عنه فرآه نائما في الشمس على األرض فوق الرمل

 . وقد وضع عصاه كالوسادة والعرق يتصبب من جبينه

 : فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال

 !!رجل تهابه جميع الملوك وتكون هذه حاله

 .. ت فِنْمت ياعمرولكنك َعَدلت فأِمْن

 ...وقد أسلم رسول ملك الفرس بعد ذلك
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 أمن او امنیت او ولري شتون اوأمن امنیت کې ټولنه په چې شي ویده خوب آرام او سکون
نومالومه شوه کومو ملتونو چې قضاء او  وي، عدالت کې ټولنه چې شي  تللی را مهال هغه

اکم یې ګرځولی د بشپړ امنیت او عدالت ته د ټولو چارو په سر کې ځای ورکړی او ح
سکون څخه برخمن دي او کومو چې قضاء او عدالت له نظره غورځولی له نا امنۍ او نا 

 .ارامۍ څخه کړېږي
  د قضايي نظام د خپلواکۍ او استقالل څخه موخه څه ده؟د قضايي نظام د خپلواکۍ او استقالل څخه موخه څه ده؟

 د او وړی پرمخ چارې پخپله قضاء د خپل وخت کې په وسلم علیه اهلل صلی کریم نبي 
 ورکوله دنده هم ته کرامو صحابه نورو یې کله نا کله او حلولې شخړې  یې  منځ تر خلکو
 یې ورته نو لېږه، یمن ته  چې یې عنه اهلل رضي معاذ لکه یوسي پرمخ  چارې قضاء د څو تر

: قال الیمن نلی بعثه لما -وسلم علیه اهلل صلی – اهلل رسول أن جبل بن معاذ وعن»: وویل
 اهلل؟ کتاب فی تجد لم فإن: قال اهلل، بکتاب أقضی: قال قضاء؟ لک عرض نذا تقضی کیف
: قال اهلل؟ رسول سنة فی تجد لم فإن: قال ،-وسلم علیه اهلل صلی -اهلل رسول فبسنة: قال
: وقال  صدره، علی – وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول فضرب: قال آلو، وال رأیی أجتهد
 1«.اهلل رسول هب یرضی لما اهلل رسول وفق الذی الحمدهلل
 وویل: یې ورته نو لېږه ته یمن جبل بن معاذ وسلم علیه اهلل صلی کریم نبي چې کله:  ژباړه
 به کتاب پر هلالج لج اهلل د: وویل ورته هغه  کوې؟ به قضاء څنګه راشي ته مخ درته قضاء که
 صلی کریم نبی د: وویل هغه نکړل؟ پېدا څه دې کې کتاب که: وویل یې ورته کوم، قضاء
 څه هم دې کې په سنتو که: وویل یې ورته کوم، قضاء به( احادیثو) سنتو پر وسلم علیه اهلل
 وسلم وعلیه اهلل صلی کریم نبی همدلته کوم، اجتهاد رایه خپله په: وویل هغه نکړل؟ پېدا
 پر یې استازی استازي، خپل د چې دی، حمد لره ذات هغه: ویل وې او ههاوو سینه په هغه

 .خوشالېږي پرې استازی هغه د چې کړ، برالسی هغې څه

                                                 
1
 .۳۷۳۷ي رقم الحدیث: رواه الترمذی و أبو داود و الدارم  
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 نا کله او وړی پرمخ چارې  قضاء د خپله هم عنه اهلل رضي صدیق بکر أبو توګه ورته په
  خالفت د عنه اهلل رضي فاروق عمر د کله چې ولې ورکوله، دنده هم ته نورو یې کله
 منځ تر خلکو د چې وه ستونزمنه هم ته ده شوه، پراخه لمن فتوحاتو د او شوه پېل دوره
 راورسوي، ده تر شخړې خپلی چې وه هم ستونزمنه ته خلکو او وکړي رسیدګی ته شخړو
 یې الندې والیت ځانګړي او جال څخه عامه والیت د قضاء هغه، لپاره ځل  لومړي د نو

  قاضي او وټاکه پرته والي له قاضي، ځانګړی کې والیت هر یې لپاره  قضاء د او راوستله
 چې  شوي دي نه داسې هم هېڅکله اخېسته، ده ځنې له  مشروعیت خپل وګهت مستقیمه په

دې د قاضي اداري چارې کنترول  والي او وي ځنې اخېستی والي له  مشروعیت دې قاضي
 عمر بنسټګر خپلواکی او استقالل د قضاء د بنسټ په شکلي توګه همدې په کړې وي،
د افغانستان اساسي قانون هم په خپله کېږي او همدغې اصل ته  بلل عنه اهلل رضي فاروق

، لکه څرنګه چې 1لمن کې ځای ورکړی او قضائیه قوه یې د دولت خپلوا  رکن بللې
قضائیه قوه نهادًا خپلواکي لري همدارنګه هر قاضي فردًا په قضايي چارو کې خپلوا  او له 

 2قانوني احکامو پرته د هېچا تر امر الندې نه دی.
 په دی، کار د حاکم )ولسمشر( وخت د  اصاًل وړل پرمخ چاره  اءقض د چې شوه مه مالو
 هلالج لجاهلل  لکه دی، راجع ته حاکم امر کولو عدالت د هم کې احادیثو نبوي او  کریم قرآن
 :فرمایي چې
 نېږدې سره پرهېزګارۍ له دا! کړئ و عدالت :ژباړه  3...ِللتَّْقَوى َأْقَرُب ُهَو اْعِدُلوا -۱

.لري اړیکه
4 

                                                 
1
 مه، ماده. ۱۱۶د افغانستان اساسي قانون   

2
( کاـل  ۱۱۰۹د عدليي وزارت، د قضائيه قوې د تشکیل او وا  قانون، رسـمي جریـده )    

 مه، ماده.۱۹، دولتي مطبعه، ۱۳۹۲
3
 .8ئده /الما  

4
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  
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 احکامو  شوو نازل د هلالج لج داهلل! محمده ای: ژباړه  1...اللَُّه َأنَزَل ِبَما َبْيَنُهم اْحُكم ِنَوَأ -۲
 2. !وکړه پرېکړه چارو د خلکو د سمه سره

 راجع ته حاکمانو وخت د خو په ځانګړې توګه احکام حکم عام ددغې لیکلي مفسرینو
 پلي  یې  څخه ځوا  او قدرت له پرته  چې ده چاره الزامي او جبری  قضاء ځکه دي،
 تر ورکړی ته حاکمانو وخت د یوازې هلالج لج اهلل قدرت او ځوا  او دغه دي ناشوني کول
 د باید  قضاء چې دادی اصل نو واخلي، ګټه  ترې کې حل په شخړو د ترمنځ خلکو د  څو
تیاوو او خد حاکم د بو چاره دا چې کله خو یوسي، پرمخ  خپله په حاکم )ولسمشر( ختو

 او  نماینده مستقیم خپل چاره دغه حاکم )ولسمشر( ده، رسي له کبله ناشونې د نه الس
 او یوازې باید قاضی او یوسي مخ پر چارې دده قاضی چې سپاري ته قاضي ناستي ځای
 رانشي الندې سوال تر استقالل )خپلواکي(  قضاء د څو تر وي الندې امر د ده د یوازې
 د څو تر شي، وساتل خپلوا  همداسې یې سیر او هیبت عظمت، شرعي، تاریخې، او

کړي او قاضي د هېچا تر  و ساتنه نه  حقوقو له خلکو د او وګرځي وړ اعتماد د خلکو
تاثیر او فشار الندې رانشي بلکې په زړوره او بې پرې توګه په پوره جرئت سره دغه 

 .استازولي ترسره کړي
تنه، مالتړ او له ضیاع څخه یې خالصه دا چې قضاء د خلکو د مادي او معنوي حقونو سا

مخنیوی کوي، د خلکو ترمنځ عدل، انصاف او برابری  پرته له کوم تبعیض څخه راولي، 
نکو، جنایتکارانو ته زجر او سزاء ورکوي، خلکو ته بیرته خپل حقونه ورکوي، د وسرغړو

ي خلکو ترمنځ سوله او اصالح کوي، اختالف له منځه وړي او دولت په کورني او بهرن
 سیاست کې په سمه الر رهبري کوي ترڅو د نړۍ له پر مختګونو شاته پاتې نشي.

شهادت بیا  د قضاء د موخو د السته راوړلو لپاره الزمه او مشروع و سیله ده، پدې مانا 
کله چې شهادت په ښه او مطلوبه توګه اداء شي، قضاء صحیح او خپلو موخو ته په اسانه 

                                                 
1
 .۴۹ئده /الما  

2
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  
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ت پرېښودل او اهمیت ورنکړل شي، قضاء ناسمه او خپلو توګه رسېږي او کله چې شهاد
موخو ته  نشي رسېدالی، نو شهادت ځکه واجب دی، چې موږ واجبو ته رسوي او هر  

1هغه شی چې پر هغې واجب بشپړېږي هغه هم واجب ګڼل کېږي.
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .۶۶-۱/۶۵وګوره! المقاصد الشرعیة،   
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  مه وینا: د مکفول عنه )اصیل( او مکفول اړوند شرطونهمه وینا: د مکفول عنه )اصیل( او مکفول اړوند شرطونهیی  دوهدوه
د کفالت په تړون کې مکفول عنه او مکفول به د اهمیت وړ ګڼل کیږي، له همـدې  

 امله د هغوی اړوند شرایط په نوموړي تړون کې الزم او په الندې توګه بیانیږي.
  مکفول عنه)اصیل( اړوند شرطونهمکفول عنه)اصیل( اړوند شرطونه  ددالف: الف: 

تړون د مهمو اړخونونو څخه ګڼل کیږي، له همدې امله د کفالت مکفول عنه)اصیل(د 
تړون هغه مهال تحقق مومي چې مکفول عنه)اصیل( د قانوني شـرایطو لرونکـی وي، او   

 نوموړي شرطونه په الندې ډول دي.
 حق یا دین باید د اصیل په ذمه ثابت وي 1
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و تړونونو کـې  د کفالت تړون د تعهدي تړونونو له جملې څخه ګڼل کیږي، په نوموړ
نان الس ته راوړل شـي،  یاصل دا دی چې د ملزم شخص سره مرسته او د مقابل لوري اطم

دا چې په نوموړي تړون کې کفیل د اصیل ذمه پر غاړه اخلي که چیرتـه د اصـیل ذمـه    
مشغوله نه وي، د کفیل تعهد کومه معنا نه لري، له همدې امله د اصیل ذمه باید مشـغوله  

 وي.
 اید د کفیل پر وړاندې معلوم ويمکفول عنه ب 2

د مکفول عنه معلوم والی په دې معنا دی چې کفیل باید مکفول عنه په تمامـه معنـا   
وپیژني، دا شرط د احنافو په نزد مطرح دی ولې نور فقهـاء د کفیـل لپـاره د مکفـول     

 عنه)اصیل( پیژندګلوي شرط نه ګڼي.
توثیقي تړونونو څخه دی چـې  د احنافو دلیل دا دی چې د کفالت تړون د عهدي او 

کفیل خپله ذمه د اصیل له ذمې سره د مکفول له پر وړاندې شریکوي، له دې امله الزمه ده 
کفیل اصیل وپیژني تر څو د حق د اداء څخه وروسته مطمئن شي چې اصیل یې حـق اداء  

نـان  یکوي او که چیرته د اصیل داحضار موضوع مطرح وي کفیل د هغې په حضـور اطم 
 ولري.

هغه فقهاء چې د کفیل لپاره د اصیل شناخت شرط نه ګڼي، استدالل کوي چې کـه  
کفیل د اصیل له شناخت څخه پرته د کفالت تړون مني او دا خطر پر غاړه اخلي د ځان پر 

 وړاندې د اقدام تر قاعدې الندې قانوني ممانعت نلري.
دی، ځکه کفیل د یادونې وړ ده چې د کفالت په تړون کې د اصیل رضایت شرط نه 

کوالی شي د اصیل له رضایت پرته د اصیل دین اداء کړي نو د کفالت تړون د هغې لـه  
 رضایت پرته په اولی توګه تر سره کوالی شي.
  ب: په مکفول به پورې اړوند شرطونهب: په مکفول به پورې اړوند شرطونه

مکفول به، د مکفول له هغه حق دی چې د اصیل په ذمه یې لري او کفیل د نومـوړي  
مه د اصیل له ذمې سره یو ځای کوي، د دې لپاره چـې نومـوړی   حق د اداء لپاره خپله ذ

 راشي الزمه ده مکفول به دالندې شرطونو در لودونکې وي.ته تړون منځ 
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 د اصیل پرذمه د مکفول به ثابت والی -1
کفالت دهغه دین یا حق څخه منځ ته راتللی شي چې د اصیل پر ذمه ثابت وي، که چیرتـه  

ت نه وي، لکه د زوجې د نفقې اړوند کفالت یا د یوه شخص حق یا دین د اصیل پر ذمه ثاب
د راتلونکي پور لپاره کفالت صحیح نه دی ځکه د کفالت په تړون کې کفیل د اصیل ثابته 
ذمه پر غاړه اخلي او په هغه څه تعهد کول چې محتمل وي د کفالت تړون له اصلي هدف 

 سره سمون نه لري.  
 د مکفول به مقدور التسلیم والی -2

ا شرط ډیری د نفس کفالت اړوند تړون سره سمون لري، ځکه که د عین یا دیـن  د
کفالت اړوند توکي د تسلیم وړ نه وي، کیدای شي دهغه مثل او که یې مثل نه وي، دهغې 
قیمت ور کړل شي، همدا المل دی چې فقهاء د نفس کفالت د غایب شخص څخه سم نه 

نـان  ییقي تړون دی چې د مکفول له د اطمګڼي، ځکه چې د کفالت تړون یو عهدي او توث
لپاره تر سره کیږي، له دې امله نوموړی تړون د داسې چا څخه چې هیڅ پته یـې نـه وي   

 روښانه د کفالت تړون د موخې سره سمون نه لري.
 د مکفول به نه ساقط کیدل -3

و د امام شافعي، امام احمد بن حنبل )رح( او ظاهریانو په آند مکفول به باید صـحیح ا 
الزم حق وي، د جایزي حق یا هغه حق چې تر اوسه پورې نه وي ثابت شوی کفالت سم نه 
دی، دلیل یې هم دا دی چې د کفالت تړون د عهدي تړونونو له جملـې څخـه دی او د   
کفیل ژمنه په هغه وخت کې مناسبه ده چې د ژمنې موضوع د اصیل پر غاړه الزمـه وي،  

پله اصیل په هغه باندې ملزم نـه ګڼـل   خالزم نه وي ځکه که مکفول به د اصیل پر غاړه 
 کیږي او نیابت په داسې ځای کې د کفالت تړون له مفهوم سره سمون نه لري.

امام ابوحنیفه، امام ابویوسف او امام مالک )رح( د کفالت تړون په هغه ځایونو کـې  
ی، دلیل یـې  هم سم ګڼي چې حق د ایجاد په حالت کې وي او تر اوسه منځ ته نه وي راغل

هم دا دی چې د کفالت تړون یو عهدي او توثیقي تړون دی او تعهد کیدای شي عالوه په 
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ثابت حق په هغه ځایونو کې هم منځ ته راشي چې په راتلونکي کې یې د مـنځ تـه راتلـو    
 1امکان وي.
 د مکفول به معلوم والی -4

ت تـړون پـه هغـه    د شوافعو په آند مکفول به باید معلوم وي، د دوی په آند د کفال
ځایونو کې چې مکفول به مجهول وي سم نه دی او جمهور فقهاء په دې آند دي چـې د  
کفالت تړون په هغه ځایونو کې چې مکفول به مجهول وي هم د تړون وړ دی، د مثال پـه  
توګه که کفیل اصیل ته ووایي چې هر څه چې ستا پر ذمه الزم دي دهغې کفیل یم دا تړون 

 سم دی.
ستدالل کوي چې کفالت یو تړون دی او کفیل د نوموړي تړون اصلي لوری شوافع ا

ګڼل کیږي، نو کفیل باید د هغه څه نه چې کفالت یې کوي په پوره توګه معلومات ولـري  
ځکه چې په مجهول څیز تړون د نزاع المل کیږي او دا د تړون  له تقاضا سره سمون نـه  

 لري.
تړون یو تعهدي تړون دی چې کفیل دهغې  جمهور فقهاء استدالل کوي چې د کفالت

په وفاء باندې ژمنه کوي او د اصیل د مرستې په موخه تر سره کیږي، په دې شان تړونونو 
کې یواځې د هغې اجمالي څرنګوالی بسنه کوي، ځکه د ژمنې تر سره کولـو پـه مهاـل    

ګڼـل   مکفول به څرګندیږي چې څه د اصیل پر ذمه الزم دي او تړون په ثابت څیز سـم 
 2کیږي.

  دریمه وینا: د کفالت صیغه پورې اړوند شرطونهدریمه وینا: د کفالت صیغه پورې اړوند شرطونه
هر تړون د ترسره کیدو پر مهال خاصو الفاظو ته اړتیا لري تر څو د تړون دواړه لوري 
و کوالی شي د هغې په وسیله تړون وکړي او هغه الفاظ د تړون دصیغې په نامه تعبیریږي، 

مخصوص الفاظ شتون لري چې د خاصـو   د نورو تړونونو په شان د کفالت تړون لپاره هم

                                                 
1
 ( م دار الکتب العربی، بیروت لبنان، بتا.۳۴۱-۳۴۰ټ ) ۳سابق، سید، فقه السنه،   
 هماغه، مخکینی ټ او م . 2
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شرطونو در لودونکي وي تر څو د هغې په کارولو سره د کفالت تړون په سمه توګـه تـر   
 سره شي چې په الندې توګه بیانیږي.

  الف: د کفالت د صیغې داللت پر التزام باندېالف: د کفالت د صیغې داللت پر التزام باندې
د کفالت تړون د صیغې د شرطونو له جملې څخه یو یې دادی چې نوموړې صیغه باید 

التزام داللت وکړي، نوموړی داللت کیدای شي صریح وي او کیدای شي د کنایې پـه   په
شکل مطرح شي، د مثال په توګه کفیل اصیل ته ووایي: ما ستا د پور ضمانت وکړ یا سـتا  
پور مې پر غاړه واخیست یا  د پالني شخص د پور کفالت مې وکړ، په دې شرط کـې د  

دا چې د کفالت لفظ په ایجاب او قبول کې د کفیل  دوو قیدونو شتون د توجه وړ دی، یو
په التزام داللت وکړي، که چیرته ایجاب او قبول په محتملو او اختیاري الفاظو تر سره شي 
نوموړی تړون سم نه بلل کیږي، ځکه د کفالت تړون یو تعهدي تړون دی، کفیل باید پـه  

و اختیاري الفاظو سره نه تـر  هغه څه چې تعهد یې کړی ژمن وي او دا هدف په احتمالي ا
سره کیږي. دوهم قید په دې شرط کې دا دی چې نوموړې صیغه کیدای شي صـریح وي  

نې الس ته راشي، یاو کیدای شي د کنایې په شکل مطرح شي چې د کفالت تړون مفهوم ځ
د کنایي الفاظو د مفهوم اړوند کوالی شو محلي عرف ته مراجعه وکړو، د مثال په توګه د 

ڼل کیدای شي چې د بدن په داسې غړی تر سره گپه کفالت کې تړون هغه مهال سم س نف
شي چې استعمال یې پر بدن شایع وي او په یادولو سره یې ټول بدن مراد وي که نه تـړون  

 1سم نه بلل کیږي.
  ب: د کفالت صیغې تنجیزي والیب: د کفالت صیغې تنجیزي والی

م ابوحنیفـه او  د امام شافعي )رح( په مذهب د کفالت صیغه باید تنجیزي وي او د اما
دای شي معلق په شرط هم تر سره شي پـه دې  یامام محمد )رح( په آند د کفالت تړون ک

شرط چې د تړون له غوښتنې سره سمون ولري، شوافع د کفالت تړون معلق په شرط سره 
ځکه سم نه ګڼي چې نوموړی تړون یو تعهدي تړون دی، نوموړی تړون هغه مهاـل ګټـور   

                                                 
1
 م. ۹۹ټ،  ۳الجزیری، عبدالرحمن، مخکینی مرجع،   
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خپله ژمنه ملزم وګڼل شي او دا هغه مهال ممکـن دی چـې پـه    ګڼل کیږي چې کفیل په 
 تنجیزي بڼه تر سره شي او نوموړی تړون معلق په شرط بې ګټې ګڼل کیږي.  

احناف چې نوموړی تړون معلق په شرط سره هم سم ګڼي استدالل کوي، سره له دې 
ه مکلفیږي ولې چې کفیل د شرط په تعلیق سره د تړون په مهال مطلقْا د کوم څیز په اداء ن

که چیرته شرط منځ ته راشي کفیل په اداء باندې مکلف ګڼل کیږي او د کفالت تړون ګټه 
د ژمنې د اداء پر مهال څرګندیږي، له دې امله په نوموړي تړون کې تعلیق په شرط بې ګټې 

 1نه ګڼل کیږي.

  ج: په کفالت بالمال کې د زماني صیغې نه استفاده ج: په کفالت بالمال کې د زماني صیغې نه استفاده 
ې باید د داسې صیغې څخه ګټه پورته نه شي چې په پر وخت په کفالت بالمال تړون ک

او زمان داللت وکړي، ځکه د کفالت تړون موخه د تعهد پوره کول دي، که چیرته تعهـد  
په موقت ډول تر سره شي نوموړې موخه تر ډیره نه تر سره کیږي او دا د جمهورو فقهاوو 

موقت ډول هم تر سـره کیـدای    نظر دی، ولې د زیدیه فقهاوو په آند د کفالت تړون په
د دوی دلیل دا دی چې د کفالت تړون د تعهدي تړونونو څخه دی او ژمنه کیـدای   2شي،

شي په موقت ډول هم تر سره شي، په دې صورت کې که مکفول له پـه ټـاکلي وخـت    
 مراجعه وکړي کفیل د ژمنې په  پوره کولو ملزم ګڼل کیږي.

هم چې په خپله په تړون پورې اړوند دي ذکر  د کفالت تړون اړوند ځینې نور شرطونه
شوي، دا چې د تړون مفهوم اکثرْا تر الفاظو تړاو لري، الزمه وګڼل شوه چې په دې بحث 

 کې ورته اشاره وشي.
که چیرته د دین، عین یا د شخص احضار اړوند د کفالت تړون تر سـره او د ژمنـې   

چې دا ډول کفالـت سـم دی،    کې معین شوی وي، ټول فقهاء بر دې متفق ديه وخت پ
                                                 

1
ټ  ۳م، الجزیری، عبدالرحمن، مخکینـی مرجـع،    ۵ټ،  ۶الزحیلی، وهبه، مخکینی مرجع،   

 م. ۱۰۰
2
م، دار  ۳۴۲ټ،  ۶احمد بن یحیی بن المرتضی، التاج المذهب الحکام المـذهب الزیدیـه،     

 روت، بتا.الکتب االسالمی، بی
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ولې اختالفي نقطه پر هغه ځای کې ده چې د اصیل ژمنه معجله وي او کفیل د هغـې اداء  
په مؤجله توګه پر غاړه واخلي یا په عکس د دې چې د اصیل ژمنه مؤجله وي او کفیـل د  
 هغې اداء په معجله توګه پر غاړه واخلي، په پورتني صورت کې د فقهاوو تر منځ اخـتالف 
دی، د احنافو او شوافعو په آند مکفول له نشي کوالی د اصیل له اجازې پرته کفیـل تـه   
مراجعه وکړي، همدارنګه کفیل د اصیل له اجازې پرته نشي کوالی د ټاکل شوي وخـت  
څخه مخکې تعهد شوی حق اداء کړي، ولی د مالکیه وو په آند د مکفول له مراجعه کفیل 

 وا د ژمنې پوره کول د اصیل اجازې ته اړتیا نه لري.ته او همدا رنګه د کفیل له خ
احناف او شوافع استدالل کوي، مکفول به هغه حق دی چې تر اصیل پـورې اړونـد   
ګڼل کیږې او کفیل چې د اصیل نایب ګڼل کیږي تبعْا د ژمنې د اداء څخه وروسته اصـیل  

وخت څخـه  ن شوي یته مراجعه کوي چې په دې صورت کې که کفیل نوموړی حق د تعی
ین شوي وخت څخه وړاندې اصیل ته مراجعه کـوي کـه   یوړاندې اداء کړي حتمْا د تع

مراجعه هم و نه کړي لږ تر لږه احسان خو یې باید ومني، له همدې امله الزمه ده د مکفول 
له په مراجعه کفیل ته او د کفیل له خوا د حق په اداء کې له اصیل څخه اجازه وا خیسـتل  

 شي.
دالل کوي، د کفالت تړون یو تعهدي تړون دی چې د اصیل سره د مرستې مالکیه است

لپاره تر سره کیږي، نو که مکفول له د کفیل په موافقه هغې ته مراجعه کوي او یا هم کفیل 
 1نوموړی حق د وخت څځه وړاندې اداء کړي کومه ستونزه نه لري.
ڼـل  گعو پورې اړونـد  ځینې نور اختالفي ځایونه هم شتون لري چې د کفالت تر انوا

     کیږي هغه به په هماغه بحث کې و څیړل شي.
 ادامه لری                                         

                                                 
1
ټ،  ۲ابو ولید، محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصـد،    

 ق کال. ۱۳۹۵چ  ۴م، مصطفی البابی الحلبی و اوالده مطبعه، قاهره  ۲۴۱
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  طرح مسالهطرح مساله
ی می باشد. بدون شـک  حث عمده قوانین جزایی کشور هاجرم و مجازات از مبا

و عدالت را نمی شـود  بوده مجازات رکن عمده و اساسی برای رسیدن به عدالت 
ی مواردی ا براین در قوانین جزایی کشور هاجازات در جامعه تامین نمود. بنبدون م

جزایی که قوانین در باره آن صراحت دارد در نظر گرفته شده است که باید مجرمین 
مطابق اصول و مواد قانون متذکره مجازات شوند. از جانب دیگر در قوانین جزایی 

نظرداشت آن مـوارد مجـازات از   که با در شدهکشور ها مواردی در نظر گرفته 
شخص مجرم رفع می گردد که در حقوق جزا بر آن اسباب سقوط مجازات مـی  
گویند. چگونگی بررسی جرم و مواردی که باعث می گردد مجازات از شـخص  
مجرم ساقط گردد از موارد اساسی در حقوق جزا اسـت، بایسـتی در آن توجـه    

ی وصراحت داشته باشـد و از جانـب   صورت گیرد تا مواد قانون درین باره روشن
ه قایل دیگر بتواند عدالت را تامین نماید. حقوق دانان نیز براین مسئله اهمیت عمد

جرم را اثبات می نماید و مواردی که سبب که مواردی  هستند و براین باور هستند،
سقوط مجازات از شخص مجرم می گردد باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار 

ن بی توجهی بر مواردی که در قانون برای اثبات جرم کمک می نمایـد و  گیرد چو
مواردی که سبب اسباب سقوط مجازات می گردد باعث می شود تا جرم افـزایش  

 یافته و قوانین جزایی تأثیر خود را از دست بدهد.

فوانین جزایی افغانستان از جمله قوانینی است که مواردی را برای سقوط مجازات 
گرفته است که با توجه به موارد متذکره مجازات از شخص مجرم ساقط می در نظر 

اساسـی در   مسـایل گردد. بررسی مواردی که باعث سقوط مجازات می گردد از 
قوانین جزایی افغانستان می باشد چون افغانستان با درنظرداشت وضعیت سیاسی و 

ح کشـور مـی   اجتماعی از جمله کشور هایی است که شاهد بیشترین جرم در سط
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باشد از این جهت ضروری است تا قوانین جزایی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته 
که باعث سقوط مجازات از شخص مجرم می گردد مورد بررسی قـرار   حاالتیو 

گیرد. چون برای قانون گذاران کمک می نمایند تا نقطه های ضعف اسباب سقوط 
یابند. بنابراین پژوهش حاضر در تـالش   مجازات را در قوانین جزایی افغانستان در

است تا اسباب سقوط مجازات در قوانین جزایی افغانستان را مورد بررسی قرار داده 
 د.هش گران و حقوق دانان ارایه نمایو نتیجه روشن وصریح رابرای پژو

  پرسش های تحقیقپرسش های تحقیق

 سوال اصلی:
 می گردد ؟ جزای افغانستان از مجرم کودکدام موارد سبب سقوط مجازات در 

  فرضیه:فرضیه:
به نظر می رسد مواردی که باعث ساقط شدن مجازات در قوانین جزایی افغانستان 
می گردد از جامعیت بر خور دار بوده گذشت شاکی نیز می توانـد روی کـاهش   

 مجازات یا اینکه رفع مجازات  تأثیر بگذارد.

  حقوقحقوق
در « سياست»و  «حقوق»، «اخالق»اجزاي مقوم يكي از مهمترين« حق»بي ترديد 

پيدايش مفهوم و پديـدۀ حـق،    درتاريخ نكات دنياي مدرن است. يكي از مهمترين
پديدار شده « حق داشتن»و «حق بودن»شودكه ميان دومفهوم مي مربوط به تفكيكي

گيرد،همواره  قرارمي«باطل وغلط»به معناي اول )حق بودن( كه درمقابل است. حق
اسي واخالقي حضورداشته اسـت. درچنـين   هاي فكري به ويژه ا فكارسي درعرصه

شودوبنابراين هنگامي كـه   معنايي مفهوم حق به معناي راست وصادق بكارگرفته مي
شود امري حق است به آن معناست كه آن امر راست و صادق )صـحيح(   گفته مي

به ارزش  است يا غلط و باطل نيست. در واقع حق در چنين معنايي در حوزه مربوط
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است)راسـخ،  « خوب بـودن »برخورداربوده وحق   اي جايگاه ويژه)خوب وبد( از
186:1381.) 

قـرار  « تكليف»تواند در مقابل  اما حق به معناي دوم )حق داشتن( كه مي 
گيرد، محصول فكري جديدي است كه در پي تالشهاي نظري و عملي آزاديخواهانه 

ن تفكيكي در مفهوم و برابري خواهانۀ انسان در دوران مدرن تولد يافته است. چني
حـق  »و « ارزش يا خـوب »حق، مسئله را در پيوندي عميق با تفكيك بين مفهوم 

« حق»شودعملي درمعناي اول هنگامي كه گفته مي دهد. بنابراين قرار مي« هنجاري
است يعني ازمنظراخالقي و براساس اصول محتوايي يك نظـام اخالقـي خـاص،    

سؤال كـه آيـا بـه يـك      دي درمقابل اينباشد. براين اگرفر موردتأييدوقبول مي
عمـل   بگيردكه كمك كند و مطابق با آن تصـميم  فقيركمك بكند يانكند، تصميم

« حـق »انجام داده است. امـامفهوم  « حق»و « اخالقي»و« خوب»نمايد، عملي
« حق داشـتن »بااين معنامتفاوت است. دراين معناي دوم « حق داشتن»درتركيب 

نيست. براي نمونه درهمين مثال « اخالقي»و  «خوب»ليضرورتًابه معناي انجام عم
پيش گفته، اگر به كسي بگوييم حق كمك كردن داري به اين معنا خواهد بود كه 

ازحمايت وتضمين « تصميم توبودن»هركدام كه باشدبه صرف « كمك»توبر تصميم
 (187گيرد)پیشین،  برخوردارخواهدبودوتحت حمايت قضايي وسياسي قرارمي

آنحق )مادامي كه بـه   دارند در اجراي« حق آزادي بيان»ن وقتي شهروندان بنابراي
حقوق ديگران تجاوزنكنند( ممكن است مطالبي رابيان نمايندكه ازديدگاه اخالقـي  

باشد، به همان اندازه كه ممكن   را بيان نمايند « بيان بدياخطا»اي،مصداق يك  ويژه
باشد. اما در هر « خوب يا درست بيان»كه از ديدگاه اخالقي خاصي، مصداق يك 

دو صورت از حمايتهاي قضايي و سياسي برخوردارند. بر چنين مبنايي فيلسوفان حق 
 (18:1382آورند. )قاری و فاطمی،  سخن به ميان مي« حق بر خطا بودن»از 
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ه به عنوان تئوري حق و حقوق بنيادين انسانها مشهور است و آنچه امروز 
وق بشر و اسناد مربوط به حقوق بشر از آنها سخن به ميان در نظام بين المللي حق

چرخد و وجه مميـزه نظـام    شود تحت معناي دوم )يعني حق داشتن( مي آورده مي
حقوقي و اساسي مدرن تأمين حق همۀ شهروندان، به ويژه آنـاني كـه در اقليـت    

 باشد. هستند، مي
ه مفهوم حق داده از حيث تاريخي در دوران كالسيك تقريبًا هيچ اهميتي ب 

در قرن چهاردهم « ويليام اهل اوكام»توسط  اول نشده. مفهوم حق كه احتمااًل بار
ميالدي به طور روشن تعريف شد تا انتهاي سدۀ شانزدهم از وضـوح و شـفافيت   
كاملي برخوردار گرديد و يكي از اصطالحات محوري گفتمان اخالقي و سياسـي  

ه به شعاري انقالبي تبـديل شـدوامروز  «حق»هاي هفدهم وهيجدهم  طي سده شد.
قدرت شعاري وسياسي اين مفهوم، عامل مهمي درهردوصحنه داخلي وبين المللـي  

اش  توان انكار نمود كه مفهوم حق در سير تاريخي  باشد. درهرحال اين امررانمي مي
هـاي آزادي شخصـي و    ، حقوق مربوط به حوزه«حقوق انتخابي»ابتدا به معناي 
از تقدم تاريخي « حقوق رفاهي»ار رفته است و اين كاربرد نسبت به حاكميت به ك

 (.1384: 198،196برخوردار است)گلدینگ،
نيز در روابط مختلف و يا به عبارت ديگر در « حق داشتن»اما خود مفهوم  

هاي مختلف حق مدار، معاني متفاوتي دارد. در خصوص تحليل مفهوم حق )به  گزاره
ارايـه نمـوده   « هوفيلد»ترين نقطه آغاز تفكيكي است كه به«( حق داشتن»معناي 

تواند بيانگر چهارگونه رابطه حقوقي باشد. بـه   است. از ديدگاه ايشان واژه حق مي
عبارت ديگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقي، حق ادعا، حق آزادي، حـق  

 .(216:1384گيرد)هوفلد،  )اختيار( و حق مصونيت مورد استفاده قرار مي
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  ارکان حقارکان حق

حق دو رکن دارد یکی صاحب حق که درواقع مستحق است دوم محل حق کـه   
تعلق دارد به همان حق وحق بر آن رد کرده میشود و یا اینکه یک شئی معین است 

رد چنانچه درحق عینی یا در دین،  ورکن سوم هم وجود دارد یکه حق باو تعلق میگ
است ونوعیت تکلیفش یا مکلف به  که همان مدیون است یعنی مکلف به اداء حق

ت ویا به اداء ثمن ) مبلغ ( ویا اینکه مکلف به امتناع مل در برابر داین اسـانجام ع
از عمل است چنانچه تکلیف همسایه جهت عدم رساندن ضرر به همسـایه خـود،   
ومکلفیت همسایه در مقابل همسایه یک تکلیف شرعی واخالقی است ،  شـخص  

است مانند مکلفیت شخص بده کار ) مـدیون (درمقابـل    مکلف گاهی فرد واحد
شخص بده دهنده )داین (  وگاهی تکلیف همگان میباشد ،  مانند واجبات عامه که 
همه مردم در برابر آن مکلفیت دارند.  درحقوق دینی  یا اخروی صـاحب حـق   
خداوندج  میباشد ،  درحقوق دنیوی صاحب حق یا  شخص  طبیعی است ماننـد   

ویا شخصیتی اعبتاری وحکمی   مانند شـرکت هـا ومؤسسات)حسـینی،     انسان
www.shunah.com.) 

  انواع واقسام حقانواع واقسام حق    
اعتبار محل  حق به اقسام مختلف تقسیم « ب » حق به اعتبارصاحب حق « الف » 

حق مشتر   ۳د  (  حق الناس )حق العبد( تعبیر میشو ۲حق اهلل   ۱گردیده است   
،  که بسا اوقات حق اهلل وحق الناس باهم جمع میشوند که گـاهی دران حـق اهلل   

 (.10:1366غالب است وگاهی هم حق الناس غالب است)شاذلی، 
 تقسیمات جرم از لحاظ فقهی

 تقسیم جرم از لحاظ فقهی آن به جرایم حدود قصاص  دیة وجرایم قابل تعزیر. 

http://www.shunah.com/
http://www.shunah.com/
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اسالم وحقوق دانان درموضوع تعین ومقرر نمودن جزا برای  اتفاق نظر فقهای -الف
مجرم. چون فقهای اسالم وعلماء حقوق  اتفاق نظر دارند براینکه جرم  یک عملی  
است که مرتکب آن قابل تعقیب ومجازات میباشد  وهدف از وضع نمـودن جـزا   
ت برای مجرم حفظ نظم عامه ومصلحت اجتماع است، بناء از لحاظ نوعیت کیفی

جرایم تقسیم میشود به جرم سنگین وغیر سنگین زیراهرگاه  به جرایم از  ،وکمیت
لحاظ جسامت آن نظر اندازی میشود که فعل معاقب علیه وقت بزرگ باشد بایـد  
جزای آن نیز بزرگ باشد وهرگاه فعل معاقب علیه یا قابل مجازات وکیفر کوچک 

 (.108:1382رقانی،باشد جزای آن نیز کوچک ومناسب به جرم میباشد)ف
بـه   یبدین اساس جرایم به حدود قصاص دیة وجزای تعزیری تقسیم می گردد، وقت

جرایم از حیث قصد وارادۀ جانی نظر اندازی شود درین صورت جرایم تقسیم مـی  
گردد به جرم عمد وغیر عمد، هرگاه به جرایم از لحاظ وقت کشف آن نظر اندازی 

د به جرایم متلبس وجرایم غیر متلبس ) یعنی شود درین صورت جرایم تقسیم میشو
جرم مشهود وغیر مشهود( وهرگاه به نحوۀ ارتکاب جرم نظر اندازی شود جـرایم  
تقسیم میشود به جرایم ایجابیه وجرایم سلبیه وجرایم بسیط وجرایم اعتیاد و جرایم 
مؤقت وغیر مؤقت ، هرگاه به جرایم ازلحاظ طبیعت نظر اندازی شـود ، جـرایم   

سیم میشود به جرم اجتماعی وجرایم علیه افراد . التشـریع الجنـای االسـالمی    تق
الجریمة والعقاب فی االسالم. پس جرایم برحسب بزرگی جزای آن به سـه دسـته    
تقسیم می شود ، اول جرایم که باالی آن حد شرعی تعین گردیده است،  حـد در  

باالی مجرم تعین ومقرر  واقع یک جزای است کامال حق اهلل، وازطرف شارع اسالم
گردیده است، یعنی حد  جزای تعین ومقرر شده است  که حد اقل وحد اکثر ندارد، 
وقاضی هم نمی تواند درین نوع عقوبت کمی ویاهم زیادتی بیاورد وحق گذشـت  
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وعفو ازین جرم را نه فرد دارد ونه هم اجتماع، بلکه هرنوع تنزیل در جزا درحقیقت 
 (.108ج محسوب می گردد)پیشین، تغیر درحدود خداوند

 : وجرایم غیر قابل گذشت تقسیم نمودواین جرایم را می توان به جرایم قابل گذشت 
جرایم غیر قابل گذشت:  عبارت  از جرایم حدود است که به هیچ وجـه    -الف 

 .گذشت ازان  جواز ندارد و جرایم حدود به هفت قسم  تقسیم گردیده است
جرم 4جرم شرب خمر ) نوشیدن شراب (  3قذف ) تهمت (  جرم  2جرم زنا   1  

جرم بغاوت وجرم  لواط ومساحقه، که   7جرم ارتداد  6جرم حرابه(    5سرقت ، 
این جرایم را فقهای اسالمی حدود می نامند بدون اینکه لفظ جرایم را بآن ملحـق  

 وپیوست نمایند.
ایم قصـاص ودیـت.    قسم دوم  جرایم قابل گذشت:  که عبارت است از جر -ب

یعنی جزا وکیفر  این نوع جرایم همانا  قصاص ودیت است، البته  قصاص ودیت در 
ذات  خود  حق العبدی ویا حق افراد میباشد گرچه جزای آن قابل تجزیه نمی باشد 

د  واگر ند ازین حق گذشت وعفو نماینکه خواسته باشد  می توان یاما افراد درصورت
عفو وبخشش  یوقتود ند قصاص نماید ویاهم دیت اخذ نماینند می تواننخواسته باش

درقسم اول چون جرم غیر قابل گذشت بود که باگذشت   .نمود حد ساقط میشود
 (. 88:1392افراد ویا اجتماع ازین حق  حد ساقط نمی گردید)مجله عدالت، 

 درجزای تعزیری هم باید درقیاس به جزای شرعی جرم قابل گذشت وجرم غیر قابل 
گذشت موجود باشد مگر قانون جزا افغانستان درین مورد اشارۀ ندارد اما درقانون 
مجازات اسالمی ایران  این تقسیم بندی وجود دارد که اساس این تقسیم بنـدی را  

 جزا های شرعی تشکیل میدهد. 
قسم سوم جرایم تعزیری است : وجرایم تعزیری آن است که حد شرعی دران  –ج 
 (.92باشد بلکه جزای آن مفوض برأی امام و  حاکم باشد)پیشین، ین نگردیده یتع
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  تعلیق مجازاتتعلیق مجازات
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی بـه  

طور کلی تعلیق مجازات عبـارت از روش قـانونی تعـدیل     به مجرم اعطا می کند
می تواند اجرای مجازاتی مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی 

را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصالح و تربیت مجرم 
بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت  دبه تاخیر انداز

به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجـرم بـه   
 (.88:1384)توجهی، ه استزندگی عادی در جامع

طور موقت و در مدت زمـانی   تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به 
مشخص اجرا نشود. و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی بـا  
وجود سوِءپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. ُحسـن  

مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در دیگر تعلیق مجازات این است که 
تواند در تأدیب و بهبـود   اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی

وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا که مجـرم در  
نـه  ای صاحب تجـارب مجرما  ی زندان و تبهکاران حرفه اثر ارتباط با محیط آلوده

شود. به همین دلیل تعلیق مجازاِت فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد  می
 .اثر خواهد بود و سابقا هم زندان رفته باشد بی
  سقوط مجازات و گذشت شاکیسقوط مجازات و گذشت شاکی

  تعریف گذشتتعریف گذشت

گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطالح علم حقوق، به چشم 
تهم یا مجازات محكوم علیه گفته مـی  پوشی و صرف نظر كردن شاكی از تعقیب م
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ه های دیگری ژاگر مجنی علیه به طور كلی از حق خود صرف نظر كند ، وا .شود
 (.37:1395)شفق، رضایت  و عفو  نیز مورد استفاده قرار می گیرند  چون

  گذشت شاکی در قوانین جزایی افغانستانگذشت شاکی در قوانین جزایی افغانستان
واقع شده است.  د بحثی افغانستان مورحقوق جزااین تقسیم بندی نیز تلویحًا در 

ی افغانستان بیان میدارد که: معاذیر قانونی، حاالت و مواردی کود جزا 212ماده 
، کـود  212ز جزا می گردد)ماده است که موجب معافیت، تخفیف جزا و تبرئه ا

 ی افغانستان(.جزا
در ماده متذکره این موضوع تذکر رفته است که اگر مواردی وجود داشته باشد که  

خفیف یا تبرئه مجازات گردد قانون گذار مکلف است که مطابق اصول معینه سبب ت
رفتار نماید. چنانچه قبال تذکر به عمل آمد که گذشت شاکی شامل جـرایم قابـل   

 گذشت میباشد و در ضمن موارد حق العبد را در بر می گیرد نه حق اهلل را.
میگردد را تـذکر   که باعث تخفیف جزا یی افغانستان مواردکود جزا 213ماده 

 داده است که قرار ذیل میباشد:
 (.۲۱۳اول: ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه)بند اول ماده 

این مورد به این معنی است که زمانی اگر فردی جرمی را به اساس انگیزه شـریفانه  
مرتکب شود جرم آن مستحق تخفیف است مثال کسی بخواهد بخاطر جلوگیری از 

 به کسی آسیب برساند میتوان گفت نوع عمل شریفانه میباشد. وقوع یک فاجعه

دوم: ارتکاب آنی جرم از اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحریک 
 (.۲۱۳آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد)بند دوم ماده 

یعنی مجنی علیه دست به اعمالی بزند که شخص مجرم را به هیجان آورد تا جرم را 
ب شود. در موردی ممکن چنین موضوع پیش بیاید که افراد مجبور میشـوند  مرتک

زند. درین صورت شخص دست ببخاطر تحریک طرف دیگر به اقدامات خطرنا  
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مجرم نیز مستحق تخفیف و تبرئه میباشد البته موارد فوق که درین جا تذکر رفتـه  
را صـادر  میباشد که قاضی با در نظرداشت وضعیت حکـم   یاست دارای شرایط

 میکند.

سوم: ارتکاب جرم هنگام دفاع مشروع در صورتی که ازحدود دفاع مشروع تجاوز 
 (.۲۱۳صورت گرفته باشد)بند سوم ماده 

شرایط دفاع مشروع بطور جداگانه در قوانین جزایی افغانستان بیان شـده اسـت.   
نظر افرادی که جرم را براساس دفاع مشروع مرتکب میگردد قوانین تخفیف را در 

گرفته است. البته موارد فوق میتواند سبب تخفیف مجازات گردد اما در شـرایط  
 خاص به تفکیک قاضی میتواند منجر به سقوط مجازات گردد.

چهارم: ارتکاب جرم از اثر تهدید یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی یا اجبـار  
عمیل امر، تجـاوز  وظیفوی در صورتی که از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه و ت

(. در این مورد نیز شخص مجرم مستحق ۲۱۳صورت گرفته باشد)بند چهارم ماده 
تخفیف مجازات میباشد. در صورتی ارتکاب جرم شرایط زور و جبر را داشته باشد 
درین صورت ممکن است برای شخص مجرم تخفیف مجازات در نظر گرفته شود یا 

 اینکه سبب سقوط مجازات گردد.

وشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته)بند پنجم مـاده  پنجم: ک
(. اگر شخص که تالش میکند از عواقب امری مجرمانه جلوگیری نماید. در ۲۱۳

 واقع قانون این مورد را مستحق تبرئه و تخفیف دانسته است.

ششم: جبران داو طلبانه خساره وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم)بند ششـم مـاده   
(. اگر شخصی مرتکب جرم گردیده باشد بعدش داو طلبانه حاضر گردد که ۲۱۳

جبران خساره نماید از جرمش کاسته میشود. مواردی وجود دارد که شخص مجرم 
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جبران خساره نموده و رضایت مجنی علیه را میگیرد درین صورت تخفیف مجازات 
 (www.8am.afدر نظر گرفته شده و میتواند برای حل مسئله کمک نماید)

(. فردی که بار اول مرتکب ۲۱۳هفتم: ارتکاب جرم برای بار اول)بند هفتم ماده 
جرم میگردد نسبت به کسی که اصرار بر ارتکاب جـرم دارد فـرق دارد یعنـی    
مجازات که برای بار اول شخص مجرم در نظر گرفته میشود از شدت کمتری بـر  

 خور دار میباشد.

به ارتکاب جرم وابراز ندامت جدی وی به نحوی که هشتم: اعتراف یا اقرار متهم 
در تثبیت واقعیت قضیه یا معرفی یا باز داشت یا گرفتاری شرکا یا معاونین جرمـی،  

(. مواردی است که با اقرار شـخص مجـرم   ۲۱۳مساعدت نماید)بند هشتم ماده 
قضیه زود تر میتواند به فیصله برسد یعنی اعتراف شخص مجرم به حـل مسـئله و   

ان شدن قضیه کمک میکند. درین صورت قانون تخفیف را در نظر گرفته است آس
 اما شرایط تخفیف را درین وضعیت باید قاضی تشخیص بدهد.

(. ۲۱۳نهم: ارتکاب جرم توسط زن حامله و یا دارای طفل شیر خوار)بند نهم ماده 
 درین مورد بخاطر حفاظت از جان طفل قانون تخفیف را در نظر گرفته است.

دهم: کبر سن برای مرد اکمال سن هفتاد و برای زن اکمال سن شصت و پنج)بند 
 (.۲۱۳دهم ماده 

د شامل تخفیف مجازات ایشان میباشد. بـه  نافرادی که دارای کهولت سنی میباش  
دلیل اینکه افراد که در کهولت سنی به سر میبرند فرصت بیشتر بـرای ارتکـاب   

عی ایشان در آینده کمتـر میباشـد تخفیـف    جرایم ندارند و به نحوی ضرر اجتما
 مجازات در نظر گرفته شده است.

 (.۲۱۳یازدهم: ابرای مجنی علیه)بند یازدهم ماده 
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در مورد دهم میبینم که ابرا یکی از راهکارهای میباشد که میتواند سبب تخفیـف  
مجازات و در بعضی موارد سبب ساقط شدن مجازات از شخص مجرم گردد. البته 

ا تلویحا به این دلیل بیان گردیده است که گذشت شاکی یا در واقع ابـرا  درین ج
دادن مجنی علیه نمی تواند تمام مجازات را ساقط نماید، بلکه ابرا دادن مجنی علیه 
)گذشت شاکی( فقط موارد مجازات را که شامل حق العبد میباشد را میتواند ساقط 

 مکلف است مطابق قانون عمل نماید.مجازات مرتبط به حق اهلل  درمورد نماید اما

حق الناس حقی است كه شارع یا قانونگذار آن را برای فرد یا افراد خاصی مقـرر  
داشته كه در پرتو آن استحقاق استیفاء منفعت اعم از مادی یا معنوی پیدا می كند 

نسـبت  .  وقابل صلح واسقاط نیز می باشد. مانند حق مطالبه قذف برای مقـذوف 
یعنی گاه حق اهلل بـا  . عموم وخصوص من وجه است ،با حقوق عمومی حقوق اهلل

حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند. مثاًل محاربه از جملـه  
ولی در شرب خمر یا زنا فقط ، جرایمی است كه حق اهلل با حقوق عمومی جمع شده

. مـی باشـند  لذا دو مورد اخیر فقط حـق اهلل   ؛دستور شارع نقض گردیده است
بسیاری از فقها وحقوقدانان آن را  ،اصطالح حق اهلل در مقابل حق الناس قرار دارد

به حقوق عمومی تفسیر كرده اند واستدالل نموده اند كه چون خداوند بی نیاز است 
لذا حقی كه شارع در رابطه با كل  ،ت برای او منفعتی قابل تصور نیستبواز هیچ با

اما عده  ،اصطالحًا حق اهلل نامیده می شود، م در نظر گرفتهجامعه اسالمی وامت اسال
ای از فقها وحقوقدانان با چنین برداشتی مخالف بوده وتفسیر حقوق اهلل به حقـوق  
عمومی را صحیح ندانسته وگفته اند حقوق عمومی جزء حقوق وضعی) قراردادی ( 

، حقـوق اهلل  در حالی كه ، است كه برای حفظ نظم ومصالح جامعه وضع می شود
حق سلطنت خداوند بربازخواست بندگان در قبال ارتكاب افعال مورد نهی او وضع 

 (.1393)فصلنامه مجمع ملی جامعه مدنی افغانستان، شماره دوم، شده است
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باید توجه داشت در جرایم قابل گذشت، اگر چند شاکی باشد، تعقیب با شـکایت  
شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای  وقف گیرد، ولی برای مت هر یک از آنان صورت می

حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت بـه  
رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در ایـن صـورت    ورثه او می
شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعالم رضـایت همـه     موقوف

وجه داشت اگر بعد از اعالم رضایت، شاکی از رضـایت  آنهاست. همچنین باید ت
در صورتی که در جرایم قابل . خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

ساقط خواهد شد چـون   گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، 
ـ  ال آن ـشاکی از حق خود گذشته است، عالوه بر این، دعوای عمومی هم به دنب

کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا  ود و به دنبال آن مرجع رسیدگیش ساقط می
 )همان(.دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد

سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در 
وشایسته  بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده

است قانونگذار با دقت الزم در شناسایی وتفكیك جرایم قابل گذشت از غیر قابل 
سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد . نسبت به اصالح قانون اقدام نماید ،گذشت

با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخـش جـرایم مسـتوجب تعزیـر     
ته است قانونگذار با دقت الزم در نامشخص ومبهم بوده وشایس ،ومجازات بازدارنده

 .نسبت به اصالح قانون اقدام نماید ، شناسایی وتفكیك جرایم قابل گذشت
ی افغانستان درین زمینه چنین بیان میدارد: سـایر  کود جزا 213بند دوازدهم ماده 

حاالت مندرج این قانون )مواردی که باعث تخفیف یا ساقط شدن مجازات میگردد( 
ه محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم اسـتنباط مـی   و یا حاالتی ک

 (. 213کند)بند دوازدهم، ماده 



 قضاء اسباب سقوط مجازات در قوانین جزایی افغانستان با تاکید بر انصراف شاکی
 

 

 93  

 

بند متذکره موارد تذکر رفت را تلویحا بیان نموده است یعنی در مـوارد گذشـت   
شاکی و جرایم قابل گذشت مطابق به شرایط و وضعیت حاکم قاضی مکلف است 

خاص انجام دهد تا دچار اشتباه نشود. حکم نماید و ضروری است درین مورد دقت 
باتوجه به مواد فوق الذکر به نظر میرسد در بعضی موارد قاضی داد گاه نیز میتواند 
نظر به وضعیت که موجوده حکم خود را صادر نماید یعنی با در نظرداشت قوانین و 

 علمیت خودش موارد را استنباط نموده و حکم مینماید.
ی افغانسـتان دریـن زمینـه    ین نظر هستند که کود جزاانان برابعضی از حقوق د

صراحت بیشتری ندارد یعنی خیلی مشخص بحث نکرده است که گذشت شـاکی  
اینکه تلویحا بر ابـرا   چگونه میتواند در سقوط مجازات نقش ایفا نماید. با توجه به

)گذشت متضرر( اشاره شده است اما این مورد به هیچ وجهه بسنده نمی باشـد و  
اینکـه   که درین زمینه وجود دارد را رفع نماید. با توجه به یتواند تمام ابهامات نمی

موارد جزایی افغانستان خیلی مشرح براین موارد نپرداخته است اما در مقایسه با آن 
قانون جزای جمهوری اسالمی ایران از صراحت بیشتری بر خور دار میباشـد و در  

ن میباشد، اما قوانین جزایی افغانستان درین زمینه گذشت شاکی دارای موارد فراوا
 ی میباشد.یزمینه دچار نارسایی ها

د اما بعضی از رابرا )گذشت متضرر( در خیلی موارد دیگر نیز مورد استفاده قرار دا
قانونی قرار دارد، مثال در مواردی مانند حوادثات ترافیکی اگر  یاین موارد در خال

روری است تا رضایت شخص متضرر گرفته کسی به شخص دیگر صدمه برساند ض
که ضروری است انجام میشود در صورتی کـه شـخص    یشود بعد از آن مراحل

که جرم را مرتکب شده در بند میماند. امـا اینهـا    یمتضرر رضایت ندهد شخص
مواردی هستند که در قضیه های مختلف در افغانستان وجود دارد اما بعضـا ایـن   
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میبرد یعنی در زمینه کدام اشاره مشخص در قانون نشده  موارد در خال قانونی بسر
 (.۳۶:۱۳۹۴است)شفق، 

شاکی ممکن است از پیگیری شکایت خودش منصرف شود یا به واسطه در یافـت  
یا هر دلیل دیگری، رضایت خودش را از متهم یا مشتکی عنه اعـالم  وضرر و زیان 

یشود اما در برخی کند، در برخی جرایم به صرف گذشت شاکی، تعقیب متوقف م
جرایم، گذشت شاکی، تأثیری در پیگیری شکایت نداشته و تنها باعث تخفیـف در  

 (.۱۳۹۴مجازات میگردد)مجله عدالت، انتشارات وزارت عدلیه، 
ن اینکه برخی موارد در رابطه به گذشت شاکی در قانون جزای افغانسـتا  باتوجه به

مورد را تذکر داده است که: سـایر  ی افغانستان این تذکر نرفته است اما کود جزا
حاالت مندرج این قانون )مواردی که باعث تخفیف یا ساقط شدن مجازات میگردد( 
و یا حاالتی که محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم اسـتنباط مـی   

(. یعنی درین مورد صریح اشاره رفته است که مواردی 213کند)بند دوازدهم، ماده 
ر قانون ابهام داشته است محکمه ایـن صـالحیت را دارد بـا در    را که ممکن د

 نظرداشت قوانین استنباط کند.
چنانچه قبال در رابطه به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اشـاره صـورت   
گرفت، این مورد اساسی به نظر میرسد که تذکر داده شود، در صـورتی کـه در   

اشد تعقیب با شکایت هریک آنـان  جرایم قابل گذشت چندین شاکی وجود داشته ب
صورت میگیرد و برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم بایـد تمـام   
شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او میرسـد .  
چنانچه شاکی دارای چندین وارث باشد در این صورت موقوف شدن تعقیـب یـا   

به اعالم رضایت همه آنهاسـت)مجله عـدالت،    محاکمه یا اجرای حکم، موکول
 (.۱۳۹۴انتشارات وزارت عدلیه، 
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در یک دید کلی میتوان بیان نمود که گذشت شاکی میتواند در موارد مختلف سبب 
تخفیف مجازات و یا در بعضی موارد سبب سقوط مجازات گردد اما قـانون ایـن   

نوع مجازات  موضوع را مشخص میکند که گذشت شاکی سبب ساقط شدن کدام
میگردد. درکود جزایی افغانستان این مورد صراحت  دارد که محکمه باید در بعضی 
موارد در رابطه به گذشت شاکی  و سقوط مجازات ابراز نظر نماید. با یک نگـاه  
کلی در مجموع قوانین جزایی افغانستان بجز از موارد فوق نمیتوان مورد دیگـر را  

 جازات در یافت نمود. برای تخفیف مجازات و سقوط م
البته اشکالی را میتوان در قوانین جزایی در مورد سقوط مجازات وارد نمـود. آن  
مورد اینست که قوانین جزایی افغانستان در مورد متذکره صراحت چندان نـدارد.  
یعنی مورادی را بیان نموده است اما از دادن جزئیات بیشتر در زمینـه کمبـودات   

ین جزایی جمهوری اسالمی ایران  در مورد فوق از صـراحت  دارد. حال آنکه قوان
 بیشتری بر خور دار میباشد.

  نتیجه گیری:نتیجه گیری:

اسباب سقوط مجازات یکی از موارد اساسی در قوانین جزایی می باشـد. قـوانین   
مختلف جزایی در کشور هایی مختلف جهان راه های را برای تعلیـق و سـقوط   

پژوهش اهداف تعلیق و سـقوط مجـازات    مجازات در نظر گرفته اند چنانچه در
روشن گردید و این مطلب واضح شد که کدام موارد روی سـقوط مجـازات در   
قوانین جزایی افغانستان تأثیر دارد. قوانین جزایی افغانستان به عنوان قانون جزای که 
موضوعات اسالمی و حقوق بشری را در نظر گرفته است موارد تعلیق مجـازات و  

مجازات را به بحث گرفته است در بحث سقوط مجازات مواردی که اسباب سقوط 
باعث می گردد مجازات ساقط شود روشن گردیـد. چنانچـه در پـژوهش روی    
موضوع گذشت شاکی نیز بحث صورت گرفت که چه نقش می تواند در سـقوط  
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مجازات داشته باشد. بادر نظرداشت مواردی که در قوانین جزایی افغانستان و قانون 
را آت جزایی تذکر رفته است به نظر می رسد گذشت شاکی نقشی در سـقوط  اج

با تتبـع در منـابع   مجازات ندارد یعنی نمی تواند مجازات را از مجرم رفع نماید. 
حقوقی می توان گفت که مهم ترین و عمده ترین اسباب سقوط مجازاتها عبارتند از: 

متضرر از جرم، عفو عمومی و عفو  فوت محکوم علیه و مجرم، توبه، عفو و گذشت
که فوت و مرگ مجرم نسبت به قصاص  خصوصی نسخ قانون کیفری و مرور زمان.

مسقط مجازات است اّما نسبت به دیه برخی گفته اند دیه هم ساقط مـی شـود و   
برخی هم؛ چون دیه را از قبیل دین می دانند لذا گفته شده که دیه از ترکۀ میـت  

ا توبه فقط نسبت به حدود باعث سقوط مجازات مـی شـود   اّم برداشته می شود.
مشروط به اینکه قبل از اثبات جرم یاقبل از اقامه بینه باشد و از آنجایی که برخـی  
ازحدود مربوط به حقوق الناس و برخی مربوط به حقوق اهلل می شود در مورد حق 

ات است اّما الناس با عفو صاحب حق، قبل از مراجعه نزد حاکم باعث سقوط مجاز
در مورد حق اهلل هم اگر قبل از شهادت توبه کند توبه باعث سقوط حدود می شود 
اّما بعد از اقامۀ شهادت، توبه اثری ندارد نسبت به گذشت متضرر از جـرم هـم   
بصورت کّلی میتوان گفت که؛مجازات ساقط می شود اّما نسبت به عفو عمومی و 

ی شود و برخی از آنها باقی می ماند مثـل  عفو خصوصی، برخی از آثار برداشته م
اقدامات تأمینی و تربیتی و یا جبران ضرری که باید نسبت به مدعی خصوصی مورد 

نسبت به نسخ قانون و مرور زمان هم گفته شده است کـه؛این   لحاظ واقع شود.
 .دوتانیزازاسباب سقوط مجازت هستند

  منابع و مأخذ:منابع و مأخذ:
( پایان 1395یفری در قانون جزای افغانستان)ذکی، محمد رضا، فرایند داد رسی ک

 نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور واحد کابل.
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راسخ، عبداهلل، قانون و قانون مداری در افغانستان، گاهنامـه حقـوقی آگـاهی،    
 .1388انتشارات وزارت عدلیه، 

رزش، ( حق و مصلحت، مقاالتی در فلسفه حقوق، و فلسفه ا1381راسخ، محمد )
 تهران: طرح نو.

 .2 ققنوس، چاپ اول ، ج: ( تهران1385زارعت، عباس، حقوق جزای عمومی)
دانشگاه پیام نـور،  : ( تهران1390ساریخانی، عادل،حقوق جزای عمومی اسالم )

 چاپ هفتم.

 (. بیروت، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ سوم.1379سابق، سید، فقه السنة)

 (. قم، انتشارات حوزه علمیه قم.1384یر نمونه )شیرازی، ناصر مکارم، تفس

(. بیـروت،  1364عبدالقادر،التشریع الجنای االسالمی  مقارنًا بالقانون الوضعي )
 انتشارات دار الكاتب العربي، بيروت.

( انتشارات 1385عبداهلل، نظام الدین، حقوق عینی پژوهش درقانون مدنی افغانستان)
 فغانستان، کابل.وزارت عدلیه جمهوری اسالمی ا

( حقوق بشر در جهان معاصر، تهـران:  1382قاری، سید محمد و فاطمی، سید )
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

قریشی، دین محمد، تحقیقات مقدماتی در قوانین جزایی افغانستان و ایران، پایان نامه 
 1396کارشناسی ارشد 

ام القـرآن )تفسـیر قرطبـی(    قرطبی االنصاری، ابوعبداهلل بن احمد الجامع االحک
 ( بیروت، نشر داراالحیا التراث العربی.1372)

(. تهـران:  1384کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقـوقی) 
 سمت.

 (. کراچی، انتشارات اریک.1377لرحمن، اسالمی سیاست)اگوهر 
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راسخ،  ( در آمد تاریخی بر مفهوم حق، مترجم محمد1384گلدینگ، مارتین پی )
 تهران: طرح نو.

مبادی حقوق جزایی افغانستان، پـروژه تعلیمـات حقـوقی افغانسـتان، مقالـه      
 الیکترونیکی.

مؤسسه اهل لبیت، چـاپ  : ( قم1409محمدبن حسن الحرالعاملی، وسائل الشیعه)
 16 ،باب28 اول، ج

( زمینه حقوق جزایی عمومی، چاپ دوازدهم، انتشارات: داد 1384نور بهار، رضا)
 فرینآ

 درا .: ( زیرنظردکترعبداهلل شمس، تهران1392قانون مجازات اسالمی)

 1396کود جزایی افغانستان، انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، 
 چاپ مطبعه وزارت عدلیه.

شفق، محمد رضا، چگونگی تعلیق مجازات در قانون جـزای افغانسـتان، مقالـه    
 الیکترونیکی

 1393جامعه مدنی افغانستان، شماره دوم، سال  گاهنامه مجمع ملی
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  برای خداپذیران منکر سنتبرای خداپذیران منکر سنت  سنتسنت  ّیتّیتاثبات حجاثبات حج

 فهرست:

 
 99 .......................................... قرآن انیب حفظ لزوم: پنجم ی وهیش

  :دوم ادیبن
 102 ..................................................................... تواتر
 105 ...... کند یم اثبات را اسالم در سنت مکانت و تیحج که متواتر اخبار انواع
 105 ..................... وسلم هیعل اهلل یامبرصلیپ از بیغ اخبار تواتر: اول نوع
 105 ................................ :سنت تیحج بر یبیغ ثیاحاد داللت وجه

  :سوم ادیبن
 107 ................................................................... اجماع
 109 .............. کنند یم اثبات را سنت تیحج بر اجماع که ییها نقل از یبرخ

 

  ی پنجم: لزوم حفظ بیان قرآنی پنجم: لزوم حفظ بیان قرآن  شیوهشیوه
کـرد   های داللت قرآن بر حجّیت سنت، بر اصولی که ثابت مـی  وهی سوم از شی در شیوه

أ در  سنت مبّین قرآن است گذری داشتیم و گفتیم که عمل به بعضی از اوامـر خداونـد  
بایسـت بـدان    کتابش بدون رجوع به سنت پیامبرش، دشوار )یا غیرممکن است( لذا می

 رجوع کرد.
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ت کامل جز با حفظ بیـانش محقـق   و چون امر سنت اینگونه است پس حفظ قرآن بصور
مانـد   شود زیرا اگر سنت نبود قرآن در مهمترین اوامر خود بصورتی مجمل باقی مـی  نمی
 بود. شد و کسی قادر به اجرای آن نمی که وجه بیان آن دانسته نمی طوری

ها که در سنت پیامبرصـلی   فرض کن آنچه از تعداد نمازها، مواقیت، چگونگی و ارکان آن
یه وسلم ثابت شده و نیز آنچه از حد نصاب زکات و جزئیات مال زکـات از غیـر   اهلل عل

زکات که در سنت ثابت شده و همچنین آنچه از مواقیت مکانی حج، رمـی جمـرات و   
ها تباه گشته است در  جزئیات مناسک آن که در سنت ثابت شده و موارد دیگر، تمامی این

کتابش اجرایی شود؟ آیا در کتاب، اوامری  این صورت آیا ممکن است که امر خداوند در
ها تأکید نموده و فرض بودنشان را ثابت کرده است اما )با فرِض  هست که خداوند بر آن

 شود؟! نبود سنت( وجه انجام آن دانسته نمی
أ بیان قرآن )سّنت( را محفوظ دارد تا حفـظ قـرآن    نماید که خداوند ها الزم می تمام این

هدایت و راهیابی ماندگار باشد نه اینکه فقط نص آن بدون توان انجـام   بعنوان عاملی برای
 اوامرش حفظ گردد!

 َنـا ۡ  َنـُزل  ُنۡ  ِنُنـا َنـح  ﴿فرماید:  پیشتر، استدالل برخی از اهل علم به این آیه را که می
ـ  بیان داشتم مبنی بر اینکه سنت، داخل در الذکر مـی  ﴾َلحَِٰفُظوَن ۥَوِنُنا َلُه َرۡ  ٱلذِّك د و باش

کند حتی اگر فرض نمـاییم   بر حفظ سنت داللت می -همچنین  -اشاره نمودم که این آیه 
باشد بر این اساس که محفوظ بودن قرآن جز با حفظ سـّنت محقـق    که داخل الّذکر نمی

 شود. نمی
ی  دار حفظ سنت نیز شده است چرا که الزمـه  خداوند متعال عهده»/ گفته است:  معلمی
دار حفظ بیان قرآن )که سّنت است( و نیز  به حفظ قرآن اینست که عهده دار شدن او عهده

حفظ زبان قرآن )که عربی است( شود زیرا مقصود اینست که حجت و هدایت، مانـدگار  
خاتم پیامبران و  )ص( باشد تا هر کسی که در طلب آنست، بدان دست یابد چونکه محمد

اوند نیز بیـانگر همـین اسـت کـه     ها است. و این قول خد شریعت وی آخریِن شریعت
هـای   زیرا خداوند، سـّنت را در دل  [19]القيامة:  ﴾١٩ۥَبَياَنُه َناۡ  ُثُم ِننَّ َعَلي﴿فرماید:  می
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صحابه و تابعین حفظ کرد تا آنکه بصورت کتاب درآمد و تدوین شد. التزام بـه کتابـت   
وال وی و ـر، افعال و احسّنت در عهد نبوی بسیار دشوار بود زیرا شامل تمام اقوال پیامب

دادند و غیـره.   آوردند یا انجام می شد که دیگران در حضورش بر زبان می هایی می نیز گفته
شـود   اش است نه مانند قرآن که لفظ و معنایش قصد می و مقصود شرعی از سنت، معانی

چرا که کالم خداوند هر دوی لفظ و معنایش است و هر دوی آن اعجازآور اسـت و بـا   
شود اما خداوند بـرای آنـان    وت قرآن بوسیله لفظ آن بدون هیچ تغییری، عبادت میتال

تخفیف قائل شد و برای تبلیغ سنت غالبا بدین اکتفا نمود که برخی صحابه رضی اهلل عنـه  
ناپـذیر   بر آن اطالع یابند و خداوند متعال حفظ و تبلیغ سنت را با قدرت کامل و ضـعف 

هم، علم به این است که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم آنچـه کـه   خود تکمیل نمود لذا امر م
مأمور به تبلیغ آن شده را رسانده است. و این امر معیار رسیدن آن به کسانی از امت است 

کنند لذا در بین امـت، موجـود بـاقی     که آن را از حفظ کرده و به هنگام نیاز تبلیغ می
باشد پس همـانطور   ش، دلیلی بر این امر میدار شدن خداوند به حفظ دین ماند. و عهده می

دار شدن است که تمام پندارها  که خداوند اراده نموده، حفظ گردید و به واسطه این عهده
شود همچون احتمال از بین رفتن برخی از  و شبهات پیرامون تبلیغ و رساندن قرآن دفع می

هـا را در   افرادی که آن قطعههایی که آیات قرآن بر آن نوشته شدند و این احتمال که  قطعه
نامه امامان حـدیث   اختیار داشتند اقدام به تغییر آیات نمایند نیز دفع شد. و هر کس زندگی

از تابعین و پس از آنان را مطالعه کند و در نعمت قدرت حفظ، فهم و تمایل زیاد آنان بـه  
گـردد کـه    میتالش جهت حفظ سنت و حمایت از آن تدبر نماید چیزهایی برایش پدیدار 

دار شدن خداونـد   ی عهده ماند و خواهد دانست که این امر، ثمره عقلش مات و متحیر می
برد که این کار نزد آنان از بزرگترین و شـریفترین عبـادات    به حفظ دینش است و پی می

 1«.قلمداد شده است

                                                 

 ( عالم الفوائد.43، معلمی صفحه )األنوار الکاشفة -1
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  بنیاد دوم:بنیاد دوم:
  تواترتواتر

دربـاره لـزوم پیـروی از    اثبات صحت و درستی نص آنچه که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم 
سنتش فرموده است نیازمند علمی خاص به راویان، اسانید و قواعد علم حدیث است امـا  

اند که به این علم خـاص نیـازی    امور بسیاری هستند که از وی با نقل متواتری ثابت شده
کند اختالفی در این ندارد کـه   ندارد و هر کسی که خودش را به علم شرعی منسوب می

رسـد   ی تواتر نزد بشـریت مـی   ، از پیامبر ثابت است و آن امور، به باالترین درجهها آن
پردازد، هماننـد   ها در آن به مخالفت نمی گران و امثال آن که هیچ کسی جز سفسطه طوری

های مصر در تاریخ و مـوارد مشـابه    اختالف بر سر وجود شخص مسیح، وجود فرعون
 دیگر.

لیه وسلم به تواتر رسیده است هماننـد اینکـه پـنج بـار در     آنچه که از پیامبرصلی اهلل ع
روز در قالب سجده و رکوع و نشستن و برخاستن و تکبیر و تشهد با مـردم نمـاز    شبانه
التشریق، رمی جمرات  ایستاد، یا در أیام )عرفه( می الحجة ذیخواند و اینکه در روز نهم  می
اند  اند و بدان عمل نموده آنرا مشاهده کردهکرد یا امور دیگری که هزاران نفر از مردم  می

ها از باالترین مراتبـی بشـمار    اند، تمامی این ها بدان عمل نموده و نسل بعد با مشاهده آن
توان  وجه وقوع تواتر را نمی توان اثبات کرد و به هیچ رود که نزد بشر از طریق تواتر می می

عی برای معرفت ملغا نمود که این امـر نیـز   انکار کرد مگر اینکه اعتبار خبر را بعنوان منب
 بیند. انکار حقایق و چیزهایی است که انسان از خودش ضرورتًا می

پیرامون خبری سخن گفته اسـت کـه تعـداد    « اإلحکام»/ در کتابش  حزم کما اینکه ابن
 و»رسـد:   اند تا به پیامبرصلی اهلل علیه وسلم می بسیاری از تعداد بسیاری دیگر نقل نموده

این خبریست که هیچ دو مسلمانی در لزوم پایبندی و پذیرش آن و نیز اینکه حقیقتی قطعی 
دانیم این همان قرآنی اسـت   باشد در آن اختالفی ندارند چرا که به مانند آنست که می می

بریم و از رهگـذر   آورده است و از طریق آن به صحت بعثت پیامبر پی می )ص( که محمد
کوع هر نماز و تعداد نمازها و بسیاری از احکام زکـات و امـوری   آنست که از تعداد ر
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پیرامـون آن  « الفصل»شویم که تفسیر آن در قرآن نیامده است و در کتاب  دیگر آگاه می
ایـم   ایم که این برهان، صحیح است و چگونگی آنرا بیان نموده ایم و بیان داشته سخن گفته

سـازد و بوسـیله آن،    قبولش را واجب می ایم که ضرورت و طبیعت )آن( و روشن ساخته
های پـیش از   ایم و از انسان دانیم که مشاهده نکرده های مختلف را می چیزهایی از سرزمین

شـویم،   خود همانند پیامبران، دانشمندان، فالسفه، پادشاهان، رویدادها و تألیفات باخبر می
را که با حواس اولیـه در   ی کسی است که آنچه  و هرکس که این را انکار کند به مثابه

نماید که باور نکند پیش از او، زمـانی   شود انکار نماید و فرقی ندارد، و برایش الزم می می
 1«.اند یا از یک زن متولد شده است وجود داشته یا پدر و مادرش پیش از او بوده

کنـد   مـی ی علم  اما اثبات اینکه تواتر افاده»گفته است: « الُمستصفی»/ در کتاب  غزالی
اند و تواتر  ی ُسمنیه که علوم را در حواس محدود کرده امری مشخص است بر خالف فرقه

ها باطل است.. سپس هیچ عاقلی در این شک  اند، و این محدود ساختن آن را انکار نموده
کند که در دنیا، شهری به نام بغداد وجود دارد هرچند که وارد آن نشده باشد، و در  نمی

بلکه حتی در وجود شافعی و ابوحنیفـه و حتـی وجـود حکومتهـا و      † انوجود پیامبر
بود  کند. پس چون گفته شود اگر این امر ضرورتا معلوم می رویدادهای بزرگ تردیدی نمی

گوییم: کسی که با این مسـئله مخالفـت کنـد     کردیم در جواب می با شما مخالفت نمی
گمی عقلی یا از روی عنـاد مخالفـت   درحقیقت با زبانش )نه با دلش( و یا بخاطر سردر

شود که معموال انکار و عنادشان نسبت  کند و انکار این امر از تعداد بسیاری صادر نمی می
 2«.اند محال باشد به آنچه دانسته

                                                 

 (.1/100اإلحکام فی أصول األحکام ) -1
شـرکة المدینـة   (، ت: حمزه حافظ، ط: 133-2/132فی، غزالی، با اختصار )المستص -2

 .المنورة
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و چون این امر ثابت شد پس بواسطه بسیاری از آنچه که با تواتر از پیامبرصلی اهلل علیـه  
جیت سنت و جایگاه آن را از چندین وجه ثابت نمـاییم  توانیم ح وسلم نقل شده است می

 شاءاهلل به بزودی ذکر خواهد شد. که نن
 :یادآوری

گردد همان چیزیست که بسیاری از متأخرین آنرا  مقصود از تواتری که در این باب بیان می
 نامند هرچند که ممکن است نزد برخی از متقدمین، تواتر لفظی نامیده شود تواتر معنوی می

تواتر، دو نوع است؛ یکی »گفته است: « الفقیه والمتفقه»همانطور که خطیب بغدادی در 
 باشد. ها تواتر از طریق لفظ است و دیگری: تواتر از طریق معنا می از آن

اما تواتر از طریق لفظ: همانند خبر خارج شدن پیامبرصلی اهلل علیه وسلم از مکه به مدینه، 
و آنچه از مسجد و منبر وی، از تکریم پیامبر بر اصـحابش و  وفات و دفن وی در مدینه، 

ها، مخالفتش با ابوجهل و سایر مشرکان، تعظیم و بزرگداشـت قـرآن    دوست داشتن آن
ها، فرض بودن زکات، روزه،  توسط پیامبر و نیز تعداد نمازها، رکعات، ارکان و ترتیب آن

 حج و موارد این چنینی روایت شده است.
ها، علم به خبر خـود   طریق معنا اینست که جماعت بسیاری که هر کدام از آن اما تواتر از

نمایـد امـا همگـی     دارند حکمی غیر از آن چیزی را روایت کنند که دیگری روایت می
ی تـواتر لفظـی خبـر     باشد لذا این معنا به منزله ها دربرگیرنده معنای واحدی می روایت
اند  ل کردن صحابه به خبر واحد را روایت کردهباشد، مثل آن که جماعت بسیاری، عم می

که احکام، مختلف و احادیث، متفاوت است ولی همگی آن روایات، شامل عمل به  درحالی
خدا جل جاللـه اسـت    های معجزات رسول باشد، و این یکی از شیوه خبر واحد عدل می

ی درخت خرما  چنانکه تسبیح نمودن شنها در دستانش از وی روایت شده است و نیز ناله
برای وی، جوشیدن آب از میان انگشتان او، تبدیل نمودن غذای اند  به زیـاد، سـخن   

 1«.گفتن حیوانات با وی و امور مشابه دیگر که تعدادشان بسیار است روایت شده است

                                                 

 (.1/95الفیه و المتفقه، خطیب بغدادی ) -1
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هایی برای آن بیان نمـوده   / آنرا تواتر لفظی نامیده و مثال این همانست که خطیب بغدادی
 رود. شمار می بسیاری از متأخرین، تواتر معنوی به است اما نزد

 کند انواع اخبار متواتر که حجیت و مکانت سنت در اسالم را اثبات می
نماید به چنـد نـوع    توان اخبار متواتر که حجیت و جایگاه سنت در اسالم را اثبات می می

 تقسیم نمود:
  نوع اول: تواتر اخبار غیب از پیامبرصلی اهلل علیه وسلمنوع اول: تواتر اخبار غیب از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم

اند  خدا بیان فرموده است عنایت ورزیده ای که رسول علمای مسلمان به تدوین اخبار غیبی
ها را از مهمتـرین   اند و آن و آنچه از آن رویدادها در گذر تاریخ روی داده را دنبال نموده

اند و کسی از اهل علم با اخبار و وقوع ایـن رویـدادهای خبـر     دالیل نبوتش برشمرده
اند  امبر مخالفت نکرده است و احادیثی که علماء در این مسئله تدوین نمودهشده از پی داده

کثیـر و دیگـر    ابـن « البدایة و النهایـة »بیهقی، « دالئل النبوة»بسیار است، و هر کس 
های نبوت از جهت روایت و خبر توجه نشان داده را مطالعـه   هایی که به ذکر نشانه کتاب

 کند. اسانید آن تعجب می کند از پیوستگی این اخبار و قوت
  وجه داللت احادیث غیبی بر حجیت سنت:وجه داللت احادیث غیبی بر حجیت سنت:

خداوند متعال در کتابش خبر داده که تنها او دانای غیب است و هیچ کـس را از غیـب   
شود  کند مگر پیامبری که خدا از وی خشنود باشد. بر این اساس دانسته می خود آگاه نمی

گوید، از جانب اهلل متعال است لذا وحی از  میکه اخبار غیبی که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم 
 جناب خداوند است و این وحی از آن نوعی نیست که در نص قرآن ذکر شده باشد.
هـای   و عجیب اینست که منکران سنت برای ابطال سنت به وجود اخبار غیبی در کتـاب 

خداونـد   گویند: چنانکه می -نه بر این اساس که وحی هستند  -کنند  حدیثی استدالل می
داند حاـل   نمیرا در کتاب ارزشمند خود خاطرنشان ساخته که هیچ کسی بجز او، غیب 

داند و دلیـل آن،   کنند که او غیب می آنکه اهل سنت از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم ذکر می
 کنند در نتیجه، سنت باطل است! هایشان روایت می احادیث اخبار غیبی است که در کتاب
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أ در کتابش اثبات نموده است که رسوالنش را  فاسد است چرا که خداونداین، استداللی 
نماید زیـرا   سازد و معنایش این نیست که آنان را بر تمام غیب مطلع می بر غیب مّطلع می

بخشی از غیب هست که مختص خداوند متعال است و سنت بر این غیبی کـه تنهـا از   
از کتاب بخـاری و    ه در حدیث جبرئیلباشد تأکید نموده است چنانک خصوصیت اهلل می

َما اْلَمْسـُئوُل  »ی قیامت پرسید و وی پاسخ داد:  مسلم ثابت است که او از پیامبر در باره
 «.من داناتر از شما نیستم زمان آمدن قیامت، ر موردد» «َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمَن الُساِئِل

دهد با اینکـه در   را به اهلل نسبت می ها نوع دوم: تواتر احادیث قدسی از پیامبر که کالم آن
 قرآن ذکر نشده است

از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به تواتر رسیده که احادیثی را از پروردگارش روایت نمـوده  
فیما گوید: ) ( آغاز کرده است یا راوی آن میقال اهلل تعالیاست و آن احادیث را با قول: )

 أ(. یرویه عن ربه
از جملـه   -که برخی معاصرین  ادیث به صحت رسیده است تا جاییبخش زیادی از این اح

آوری  با جمع - «الّصحیح المسند من األحادیث القدسیة»شیخ مصطفی عدوی در کتابش 
تـک   اند که ما در اینجا برای رد بر منکران به تک حدیث قدسی را گرد آورده 185ها  آن

نمـاییم کـه در اینکـه     استدالل مـی شان  کنیم بلکه به مجموع این احادیث استدالل نمی
دهد که در نص قرآن نیامـده   پیامبرصلی اهلل علیه وسلم سخنی را به پروردگارش نسبت می

 کند. ی تواتر معنوی می است افاده
وجه داللت آن بر وحی بودن سنت، امری ظاهر و آشکار است چرا کـه راهـی بـرای    

 د.شناخت آنچه خداوند فرموده است بجز وحی وجود ندار
 نوع سوم: تواتر بیان پیامبرصلی اهلل علیه وسلم برای قرآن

 های پیش سخن گفتیم. ی کافی در فصل در این مورد، به اندازه
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  بنیاد سوم:بنیاد سوم:
  اجماعاجماع

کسی که در کتاب خداوند، رهنمود پیامبرش، راه و روش اصحابش و آنان که از صـحابه  
کنـد   نگاران اسالم تأمل می تاریخ پیروی نمودند و نیز مذاهب پیشوایان، فقهاء، مفسران و

نماید که حجت نشمردن سنت از اولین چیزهایی است کـه در قـول    تردیدی در این نمی
 َلـهُ  َتَبُيَن َما ِدۡ  َبع ۡ  ِمن ٱلُرُسوَلَوَمن ُيَشاِقِق ﴿فرماید:  گردد که می خداوند متعال داخل می

 کـه  کسی» [115]النساء:  ﴾َما َتَولَّٰى ۦُنَولِِّه ِمِنيَنۡ  ُمؤۡ  ٱل َسِبيِل َرۡ  َغي ۡ  َوَيُتِبع ُهَدٰىۡ  ٱل
 شـده  روشن( او برای ضاللت راه از) هدایت( راه) که آن از پس کند دشمنانگی ،مبراپی با
 شـود  می منتهی دوزخ به) که جهتی همان به را او گیرد، پیش در مؤمنان راه جز( راهی) و
 .«گردانیم می رهنمود است داشته دوستش( و

 از جهت نقل متواتر معلوم است که قاضیان اصحاب پیامبرصلی اهلل علیه وسـلم  زیرا کامال
پس از مرگ وی، آشکارا به سنت و رهنمود وی در حدود، نکاح، ارث، خرید و فروش و 

کرد کـه آن امـر در    فرقی هم نمی -کردند  دیگر امور از عبادات و معامالت قضاوت می
شدند کـه   ها منکر این قضاوت نمی رخی از آنو ب -نص قرآن ذکر شده است یا که خیر 

نمودند و در باب اموال، نـوامیس و سـایر    کنید بلکه آنرا تایید می چرا چنین قضاوت می
صورت مستند  پرسید به کردند و کسی از ایشان که از منبع آن امر می احوالشان اجرایی می

کننده از طرف مقابـل خـود    لدادند در نتیجه، سؤا به پیامبرصلی اهلل علیه وسلم اسناد می
کرد و گاهی هم اگر شخص، احتمال  گردید و بدان قناعت می بخاطر این نسبت راضی می

شد کـه اگـر    داد از وی خواستار تحقیق و بررسی بیشتر می کننده حدیث را می توهم نقل
یـن  گشت. ا انجامید طرف مقابل نیز تایید نموده و راضی می ی تحقیق به تایید آن می نتیجه

پذیرفت که آنان منکر اعمال دینی منقول مردم بودند که اصلی در  امر در وقتی صورت می
 ج نداشت. کتاب خدا و سنت رسولش

کند که این امر از آنان  و هر کسی که کمترین درایت را به اخبار و ِسَیر دارد تردیدی نمی
ا، شاهدی بر اعتماد ه ها و تعامالت محفوظ آن صورت تواتر معنوی ثابت است و قضاوت به
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هـا و   شان به سنت و رهنمود پیامبرصلی اهلل علیه وسلم است. و هر کس قضـاوت  کردن
آوری نمـوده   های مسندی که اخبارشان را جمع فتاوای صحابه رضی اهلل عنه را در کتاب

است مطالعه کند همچون مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن أبی شیبه، صدها اخبار مسـند  
ها بوده  کنند چرا که این، راه و روش آن نماید که این امور را اثبات می یصحیح مشاهده م

 است.
باشند  تردیدی نیست که صحابه رضی اهلل عنه اولین کسانی هستند که داخل در مؤمنانی می

 َسـِبيلِ  َرۡ  َغـي  ۡ  َوَيُتِبـع ﴿که خداوند متعال آنان را در این آیه چنین نامیـده اسـت:   
ی که خداوند به فضل، برتری و خیر آنان گواهی داده است چنانکه براست ﴾ِمِنيَنۡ  ُمؤۡ  ٱل
 ِئـكَ ۡ  ُأْولَٰ ۡ  َوقََٰتـلَ  ِحۡ  َفتۡ  ٱل ِلۡ  َقب ِمن َأنَفَق ۡ  ُمن ِمنُكم َتِويۡ  َلا َيس﴿فرماید:  می
 ﴾ۡ  َنٰىۡ  ُحسۡ  ٱل ٱللَُّهَوَعَد  اٗ  َوُكّل ۡ  َوقََٰتُلوْا ُدۡ  َبع ۡ  َأنَفُقوْا ِمن ٱلَِّذيَن مَِّن ٗ  َدَرَجة َظُمۡ  َأع

 از و کـرده  کمـک  اسالم سپاه به مّکه،) فتح از پیش که شما از کسانی» [10]الحديد: 
. نیسـتند  یکسان و برابر( دیگران با) اند، جنگیده( خدا راه در) و اند بخشیده( خود اموال
 در مّکـه، ) فتح از بعد که است کسانی مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان و درجه آنان
 ی وعده همه، به خداوند حال، هر به اّما. اند جنگیده و اند نموده بخشش و بذل( اسالم راه
ِمـَن   َأُوُلـونَ ۡ  ٱل ٱلسُٰـِبُقونَ َو﴿فرمایـد:   و نیز در این گفته که می «دهد می نیکو پاداش
 ُضـواْ َوَر ۡ  ُهـم ۡ  َعـن  ٱللَُّه ُرِضَي ٗ  سَٰنۡ  ِبِإح ٱُتَبُعوُهم ٱلَِّذيَنَو َأنَصاِرۡ  ٱلَو ُمهَِٰجِريَنۡ  ٱل
 نیکـی  بـه  که کسانی و انصار، و مهاجران نخستین پیشگامان» [100]التوبة:  ﴾ُهۡ  َعن
 خوشـنود  آنان از خداوند پیمودند، خوبی به را ایشان راه و گرفتند پیش در را آنان روش
 و دیگر آیات که فراوانند. «خوشنودند خدا از هم ایشان و است

که تبلیغ و رساندن سنت به تابعین و آمـوزش   همچنین مقام دیگری نیز از آنان ثابت است
باشد و این در مجموع متواتر معنوی است که در نزد اهـل   قولی و عملی آن به ایشان می

های آثار و اخبار  سَیر، حدیث و دیگر علمای شریعت، شکی در قطعیت آن نیست و کتاب
 هاست. مملو از این
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  کنندکنند  بات میبات میهایی که اجماع بر حجیت سنت را اثهایی که اجماع بر حجیت سنت را اث  برخی از نقلبرخی از نقل
رأس مبتدعه آن دوران  -/ با بشر مریسی  ی امام عبدالعزیز کنانی . در چارچوب مناظره1
 ٗ  ءۡ  َشي ِفي ۡ  ُتمۡ  َفِإن َتنََٰزع﴿فرماید:  أ که می شیخ ِکنانی با تعلیق بر این قول خداوند -

 [59]النسـاء:   ﴾ۡ  ِخِرۡ  ٱأل ِمۡ  َيولٱَو ِبٱللَِّه ِمُنوَنۡ  ُتؤ ۡ  ِنن ُكنُتم ٱلُرُسوِلَو ٱللَِّه ِنَلى َفُردُّوُه
 بـا ) او مبراپی و( قرآن به ی عرضه با) خدا به را آن کردید پیدا اختالف چیزی در اگر و»

. گفته اسـت:  «دارید ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر برگردانید( نبوی سّنت به رجوع
جـوع دهـیم بـه    هیچ اختالفی در میان مؤمنان و اهل علم نیست که اگر آن را به اهلل ر»

باشـد و فقـط    کتابش است و اگر به رسولش پس از وفات وی رجوع دهیم به سّنتش می
هـیچ  »ی کنانی تأمل کن که بیان داشـته:   در گفته«. کنند ملحدان در این امر، تردید می

و فقط ملحدان در ایـن  »و نیز این گفته که: « اختالفی در میان مؤمنان و اهل علم نیست
 «.کنند امر، تردید می

تمام اهل اسالم، خبر واحد ثقه را از پیامبرصـلی اهلل علیـه   »/ گفته است:  حزم . و ابن2
را مفیـد    وسلم پذیرفته بودند و هر گروهی همچون اهل سنت، خوارج، شیعه و قدریه آن

دانستند تا اینکه متکلمان معتزله پس از صد سال سر برآوردند و با ایـن اجمـاع    علم می
 1«.مخالفت کردند

اهل علم از فقهـاء و  »گفته است: « التمهید»ی  / در مقدمه . ابن عبدالبر قرطبی مالکی3
بر قبول خبر واحِد عدل و وجوب عمـل   -بر حسب اطالع من  -محدثان در تمام جهان 

بدان در صورتی که ثابت گردد و اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ نکند اجماع دارند. بر 
ان در تمامی دوران از صحابه رضی اهلل عنه تا به امروز بجز خوارج و همین اساس تمام فقیه

شان معتبر نیست بر ایـن امـر مّتفـق     هایی از اهل بدعت؛ گروه اندکی که مخالفت گروه
 این، اجماع بر حجیت خبر واحد است خبر متواتر که جای خود دارد. 2«.هستند

                                                 

 .دار اآلفاق الجدیدة( 114-1/113اإلحکام فی أصول الدحکام، ابن حزم ) -1
 (.1/2التمهید، ابن عبدالبر ) -2
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بات احکام بر التزام به آیـات قـرآن   علماء در تمام دوران در اث»/ گفته است:  . عالئی4
 1«.عظیم و احادیث سنت متفق هستند

 ٗ  ءۡ  َشـي  ِفـي  ۡ  ُتمۡ  َفِإن َتنََٰزع﴿فرماید:  أ که می / در مورد این قول خداوند قیم . ابن5
مردم اجماع دارند بر اینکه رجوع به اهلل همـان  »گفته است:  ﴾ٱلُرُسوِلَو ٱللَِّه ِنَلى َفُردُّوُه

و رجوع به رسول نیز رجوع به خود او در زمان حیاتش و به سنتش پس  رجوع به کتابش
 2«.از وفاتش است

ثبوت حجیت سنِت پا  و اسـتقالل آن  »گفته است: « نرشاد الفحول»/ در  . شوکانی6
ای از اسـالم   در امر تشریع احکام، ضرورتی دینی است و در این مورد بجز کسی که بهره

 3«.باشد ندارد مخالف آن نمی

دالیل »به هنگام سخن از حجیت خبر آحاد گفته است: « األنوار الکاشفة»/ در  . معلمی7
ی )محّقق(  آوردن واژه 4«.در این باب بسیارند و اجماع سلف بر این امر محقق شده است

 کند. بر حتمیت ثبوت این اجماع نزد وی داللت می
حجیت سنت و قطعیت آن  ی ها تأمل کنی وضوح و روشنی قضیه اگر در سیاق این اجماع

کنی، و اینکه از مسائل اختالفی معتبر نیست. براستی که  نزد علمای مسلمان را مشاهده می
 این، راه و روش و رهنمود اهل علم است.

 نوت:  
منابع که استفاده شده در پاورقی هر صفحه تذکر رفته ضرورت به تکرار آن در اخیر نمی 

 باشد.
 

                                                 

 .1( دار الدرقم ط 397تلقیح الفهوم فی تنقیح صیغ العموم، عالئی ) -1
 (.1/39نعالم الموقعین، ابن قیم ) -2
 (.1/97نرشاد الفحول، شوکانی ) -3
 (.1/67، معلمی )األنوار الکاشفة -4
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  ::مقدمهمقدمه
جهت  و کارسازابزار دقیق  عنوان بهتواند  وجود بنیادهایی همچون تخفیف مجازات، می

الت اقتضای آن را دارد به همین دلیل موضوع ی باشد که عدا عادالنهصدور احکام 
نیز  و قضاتبوده  گذار قانون موردتوجهموضوعاتی است که  ازجملهتخفیف مجازات 

ی مثل تخفیف مجازات که و جهات مسائلبه  تیمسئولهنگام بررسی قضایا در تعیین میزان 
و ی متفاوت اه تیشخصزیرا افراد انسانی دارای  کنند یمتوجه  باشد یمدارای قواعدی 

با نه  ها آنی و اجتماعداشتن همگونی در رفتارهای شخصی  و توقعهستند  گوناگون
ی متفاوت ها تیو شخصمختلف  جرائممنطبق است نه با عدالت سازگار، دقت در  تیواقع

لزوم واکنش یکسان با ایشان  و نه شناسد یمرا منطقی  ها آننیز نه توقع همگونی  مجرمین
 نظر صرف االصول یعلد، بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است دان را واقعی می

 قائلتفاوت  جزاء، نسبت به افراد در تحمل مجازاتاز توسل به اصل تساوی 
که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات  کند یمشود.عدالت نیز ایجاب  می

شرایط خاص او توجه کند عالوه برجرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و 
غور در  و باکامل بنگرد  دقت به و جامعهعلیه  مجنی وارد بههمچنان که باید به خسارات 

به احکام قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور  و توجهاین مورد 
و رم ،جامعه گان از ج            وجدان قاضی، زیان دید رشیموردپذحکم عادالنه مبادرت ورزد که 

مرتکب جرم به  تیمسئولبه اینکه اصواًل میزان  با نگرشی شخص بزهکار قرار گیرد. حت
اوضاع، احوال و شرایط ارتکاب جرم بستگی دارد و اینکه ملحوظ نمودن تمامی مصادیق 

رسد لذا اختیار استنباط آن به  امر ناممکن به نظر می گذار قانونتخفیف مجازات توسط 
به نظر قاضی ایجاب نماید که در مجازات مقصر  هرگاهه است بناًء قاضی محول شد

شود برای وی مجاز خواهد بود که جزای مرتکب را حتی از حداقل مجازات  قائلتخفیفی 
تعیین کند البته این اختیار قاضی در تخفیف مجازات بدون  تر نییپاجرم مذکور نیز 

ی را نیز وضع نموده و قاضی مختار نیست حدواندازه نبوده بلکه قانونگذاربرای آن مقررات
در چند دهه اخیر فردی کردن مجازات در امریکا و  ازآنجاکهفراتر نهد.  از این مقررات پا
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نهاد را در تعارض با اصل تساوی افراد در  نیو ااست  روبرو شدهانگلستان با مخالفت 
طبقات استحقاقی از پیش رسد این فرض که مجرمان را در  دانند به نظر می برابر قانون می

مشخص و استاندارد را برای هر طبقه در نظر بگیریم ،  مجازاتقرار دهیم و  شده نییتع
که  رادارنداین قابلیت  مجازات و نهی است، زیرا نه مجرمان رعلمیو غواقعیت  دوراز به
ق با ، اینکه مجازات باید مطابرندیگ یجا شده نییتعی مشخص و از پیش ها قالبدر  قًایدق

مجازات نباید مطابق سالیق  نکهیو اشدت جرم تعیین گردد، درست و منطقی است 
ی مجازات، درست است که نظام هست انکار رقابلیغشخصی قاضی تعیین شود، حقیقتی 

مجاز  باهمرا  و غلطاما این نظام انواع درست  گردد یممعین در مواردی منجر به تبعیض  نا
از تبعیض متوسل به کنار گذاشتن هرگونه قدرت ارزیابی و و اگر برای پرهیز  شمارد یم

تشخیص شویم نتیجه آن خواهد شد که موارد درست نیز کنار گذاشته شود، و در حقیقت 
ی که حتی ممکن است ا وهیشی منتهی به شکل دیگری آن گردد، عدالت یباز  شکل کی

ثابت ناشی از  مجازات رسد رویکرد دوباره به ی بیشتری شود.به نظر میعدالت یبمتضمن 
و باشد که نصب قضات شایسته  می ها آن زیآم ضیتبعی عملکرد ابیو ارزبدگمانی به قضات 

 برطرفتا حدود زیادی این نقیصه را  تواند یمبر نحوه قضاوت آنان  ربطیذای نهاده نظارت
تخفیف مجازات است  مجازاتراهکارهای فردی کردن  نیتر مهمیکی از  درواقعسازد، 
تواند با احراز آن، مجازات را تخفیف دهد، نقش اساسی کیفیات مخففه  دادگاه می که

 به وجوداست میان افکار عمومی و حقوق   ممکن ی بسیار عمده است که تضادهاکاهش 
، کند یمزیرسوال بردن حاکمیت قانون را منتفی  هرگونهآید، بدین ترتیب کیفیات مخففه 

بازگشت مجدد به خودکامگی قضات تعبیر  منزله هبممکن است کیفیات مخففه  اگرچه
در روزگار ما ایجاد حق و تعیین اعمال قابل مجازات به نحوی  ژهیو بهو  درواقعشود اما 
تعلق دارد و قاضی با اعمال کیفیات مخففه این چارچوب  گذار قانونبه  ریناپذ بازگشت

قلمرو دین ترتیب تنها در و ب سازد یممجازات منطبق  و اهدافکلی را با افکار عمومی 
ی مجرم و فردتا مقررات قانونی را با وقایع اجتماعی  کند یمنوعی آزادی عمل پیدا  قانون

ی دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به مجازاتما نیز نظام  گذار قانونتطبیق دهد. 
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ضمن برای قاضی  و دررا پذیرفته است  مجازاتکیفیات مخففه و اصل فردی کردن 
و مربوط به جرم  واحوال اوضاعالحیت داده است تا اسباب تخفیف مجازات را از ص

مجازات متهم را به سبب آن از حداقل مجازات جرم مذکور نیز  وید نمااستنباط  مجرم
یی اعمال کیفیات ها تیظرفترتعیین کند، بنابراین در این مقاله سعی به عمل آمده تا  پائین

ای افغانستان ونیز از حیث اینکه در عمل محاکم کدام عوامل مخففه با توجه به قانون جز
کدام مصادیق را قضات در حکم خویش  شتریو ب دانند یمرا اسباب تخفیف مجازات 

 گیرد.قرار ی موردبررسنمایند تا به سبب آن جزای متهم را تخفیف دهند،  استناد می
  فصل اولفصل اول

  شناسی، مبانی و مصادیق کیفیات مخففهشناسی، مبانی و مصادیق کیفیات مخففه  مفهوممفهوم
 اول : مفهوم شناسمبحث 

  مفهوم کیفیات مخففهمفهوم کیفیات مخففه  ::  گفتار اولگفتار اول
 مفهوم لغوی  : اول بند

کیفیات جمع کیفیت ودر لغت به معنی چگونگی،حالت و وضعیت است و معادل فارسی 
آن چونی است.در فلسفه و نظریه شناخت منظور از کیفیت چگونگی یک چیز است و در 

الحیت ولیاقت به کار میرود.صفت زمینه های اجتماعی و فردی به معنی شایستگی،ص
 (1)نسبی این واژه کیفی و جمع آن کیفیت ها و گهگاه کیفیات است.

شود تخفیف، که تخفیف مصدر متعدی یا همان مصدر فعلی  کلمه مخففه عربی آن می
باشد. تخفیف معانی گوناگونی دارد، از جمله : سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و  می

باشد. مخففه اسم  این جا معنی کاستن و سبک کردن مدنظر مان میآرام کردن که ما در 
 (2)باشد. مؤنت مخفف است که اسم عربی آن مخففه می

 پس در نتیجه منظور ما از کیفیات مخففه چگونگی کاستن یا چگونه کم کردن است.

                                                 
1
 . 3155، فرهنگ فارسی، موسسه انتشارات امی کبیر، جلد سوم، ص 1388معین، محمد،  - 

2
 .3946معین، محمد، همان، ص  - 
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 بند دوم : مفهوم اصطالحی
ار رفته و حقوقدانان اعم از شکلی و ماهوی بسیار بک جزاییواژه تخفیف در مقررات 

 گردد : تعاریف مختلفی از آن بدست داده اند. که به چند تعریف آن قرار ذیل اشاره می
الف : تخفیف مجازات به معنی کلی شامل همه عوامل و جهاتی است که موجب می گردد 

 (1)مجرم به مجازات کمتری محکوم شود.
و محدودیت های قانونی و نیز  تخفیف را می توان تنزیل تضییقات جزاییب : در امور 

 (2)سبک کردن به انحای مختلف تعریف کرد.
 )3(ج : تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.

از تخفیف مجازات نام برده شده و ۱۳۵۵با اینکه در قانون جزای افغانستان مصوب سال 
اما تعریفی از آن به عمل نیامده و صرفأ به بیان مقرراتی در باره آن وضع گردیده بود 

کد جزای افغانستان تعریف  ۲۱۳ماده  ۱احوال مخففه قضایی اکتفاء شده بود. در فقره 
مختصری از احوال مخففه قضایی)کیفیات مخففه به معنی اخص آن( به عمل آمده که چنین 

عی می باشد که احوال مخففه مسؤولیت جزایی عبارت از حاالت و اوضا»مشعر است
 «.موجودیت یک یا چند مورد آن باعث تخفیف جزای مرتکب می گردد

کیفیات با توجه به توضیحات فوق در تعریف اصطالحی کیفیات مخففه میتوان گفت:
)اصطالح حقوق ( اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع  مخففه دراصطالح

می شود. اوضاع و احوال مزبور ب جرم مرتکو احوال واقع شود موجب تخفیف مجازات 
 یکی معاذیر قانونی و دیگرمعاذیر قضایی یا کیفیات مخففه بمعنی اخص.بر دو قسم است 

                                                 
1
(، حقوق جزای عمومی، جنگل چاودانه، چاپ اول، تهران، 1393سبزواری، نژاد، حجت ) - 
 .186ص 
2
(، حقوق جزای عمومی، مجازات، نشر میزان، چـاپ  1390نوروزی، فیروز، رحمت اهلل ) - 

 .420اول، تهران، ص 
3
(، حقوق جزای عمومی، موسسه مشاهید مهر داد آفرین، چـاپ  1393ساوالنی، اسماعیل ) - 

 .346پنجم، تهران، ص 
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این است که قاضی میزان مجازات را در تعریف کیفیات مخففه منظور از تخفیف مجازات 
حداقل از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و االحکم مجازات به 

  قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد.
نیز: موجباتی هستند که هر گاه با اوضاع واحوال وقوع جرم قرین مجازات اسباب تخفیف 
 (1)تخفیف می یابد. مرتکبگردد مجازات 

  مبحث دوم :  مبانی نظری کیفیات مخففهمبحث دوم :  مبانی نظری کیفیات مخففه
می که ارزش در دانش حقوق عبارت است از نیروی الزام آور حقوق و مقا«مبنا»واژه

قواعد حقوق را تأمین میکند و پایه همه قواعد آن به شمار می آید بدین گونه که نظام 
حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقوق بر اساس آن وضع میگردد، بنابرین نیرو و 

« مبنای حقوق»جاذبه ای که پشتیبان قانون است و آدمی را به اجرای آن و امیدارد 
  (2)نامند.

  تار اول : مبانی فلسفیتار اول : مبانی فلسفیگفگف
همانگونه که مدافعین قانون طبیعی همواره میگویند بهترین قانون  مبنای طبیعی : -بنداول
ن است که با رعایت مصالح طبیعت وضع گردد و با توجه به این که قانون گذاران آ

ی همواره در حفظ نظم جامعه مقرراتی وضع می کنند، این مقررات باید عادالنه و بر مقتضا
طبیعت وضع شود که هم قابل اجرا بوده و هم نظام جامعه را حفظ نماید. از این نظر چون 
برحسب طبیعت همه افراد از لحاظ شرایط محیط، فهم، خلقت، رشد، پیری، نحوه 

عمال صادره از أمعیشت، محیط تربیت و حتی طرز فکر یکسان نمی باشند قهری است که 
یکسان صادر نمی گردد. نتیجتا مجازات های آن ها  آن ها هم به علل مذکور در شرایط

                                                 
1
(، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشر میزان، چـاپ دوم، ص  1393ردبیلی، محمد علی )ا 

142. 
2
(، مقدمه ای علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی انتشارات، چاپ 1389کاتوزیان، ناصر، ) - 
 .91(، تهران، ص 76)
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هم باید تفاوت داشته باشد یعنی صادر گردد. عالوه بر این با توجه به این که در یک 
داروی ترکیبی اگر کیفیت ترکیب صحیح و دقیق عملی نشود نه تنها شفابخش نبوده بلکه 

ایت تخفیف و یا تشدید از مضر هم واقع میشود. به همان کیفیت، امر تعیین مجازات و رع
 (1)نظر سالمت جامعه و رعایت اعتدال آن ضروری و مسلم است.

افرادی با شخصیت برای منطق عرفی وعقل بشری نمی پذیرد که  :مبنای عقلی  -بنددوم
های گوناگون، غرایز، تمایالت و انگیزه های متفاوت درصورت ارتکاب عمل یا تر  

دهد. جزاء ورده به فرض شبه جرایم، به یک میزان عملی که برچسب مجرمیت برآنها خ
عناصر مختلفی را باید در نظر گرفت تا اهداف اصالحی و درمانی غالب بر اهداف 
سرکوب گر باشند. یکی از این عناصر توجه به کیفیات تخفیف دهنده است که به قضات 

کنند چراکه قانون اجازه میدهند قانونی را که غیر عادالنه و شدید تشخیص میدهند اصالح 
گذار نیز مصون از بی توجهی به مقتضیات و شرایط نیست و منطق و عقل نمی پذیرد که 

 (2)قانون گذار در خأل قانون گذاری کند.
  گفتاردوم : مبانی حقوقیگفتاردوم : مبانی حقوقی

قانون تبلور نیازها و توقعات جامعه است و قانون گذاری نشانه ای  مبنای قانونی : -بنداول
زها و توقعات است. به رغم عدم مصونیت قانون گذار از اشتباه و لغزش از توجه به این نیا

بخصوص نقش قانون گذار در توجه به آزادی های اساسی و شرایط اجتماعی، فرهنگی، 
درین نقش اقتصادی و روانی یک ملت برای تدوین قوانینی مناسب تردید ناپذیر است. 

ر های هرگونه سلطه جویی را ببنددو از قانونگذاز بایدکوشش فراوانی را معمول داردتا د
در کنار  باز شدن هر روزنه ای بر روش های استبدادی جلو گیری کند.بدین ملحوظ

قاضی را نیز در اتخاذ تصمیم بی پروا آزاد نمی گذارند و سعی در  ،تصمیمات متعدد

                                                 
1
نوربها، رضا، تعدیل شدت مجازات )تخفیف کیفر(، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، شـماره      - 
 .14، ص 1380(، سال 34و33)

2
 .14نوربها، همان اثر، ص  - 
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جرایم و  ،طبیعی است که از اصل قانونی بودنمحدود کردن اختیارات او را دارند. بنابراین
قانون گذار، خود با اشراف به این نکته که مجازاتها به شدت حمایت کند،اما در عین حال 

امکان درج کلیه مسایلی که در راستای وظیفه قانون گذاری برعهده اوست در مجموعه 
دهد تا  اجازه  های قوانین وجود ندارد کوشش می کند به قاضی در حد منطقی و متعارف

حتی در برخی از موارد قانون گذار خود دت قوانین را تعدیل کند. با تشخیص خود ش
سعی میکند تا قاضی را در نعمال پاره ای از مجازاتها وادار به تبعیت از تعدیل یاد شده 

درهرحال این قانون گذار است که یا رأسا کیفیات مخففه را در متون قانونی درج نماید.
ی نماید یا به قاضی اختیار اعمال آن ها را می می کند و قاضی را مکلف به اجرای آن م

 (1)دهد.
توجه به شخصیت مجرمان، قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات  : مبنای قضایی -بنددوم

و دیدگاه قانون گذار دروضع کیفیات مخففه و جهات آن قاضی را وادار میکند که در 
یعنی ر کیفیات مخففه قانونی بی اعتنا نماند. البته ده آنها صورت وجود این کیفیات ب

قاضی علی مواردی که مقنن با صراحت محاکم را مکلف به تخفیف مجازات میکند 
رعایت آن هاست. اما در کیفیات مخففه قضایی برای القاعده اختیاری ندارد و ملزم به 

اند به یک  راندن همه افرادی که جرم انجام داده ،قاضی دقیق، عادل، موشکاف و تیزبین
صحیح نیست و او با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی تخفیف کوشش میکند  چوب

در نظر  را مجازات هایی متناسب با جرم انجام یافته و شدت آن و شخصیت مجرم
عدم توجه به جهات تخفیف همانقدر سنگین و غیر عادالنه است که عدم مراقبت  (2)گیرد.

و یا تبدیل مجازات و یا آزادی مشروط.بی  در نعمال بنیادهای چون تعلیق اجرای مجازات
تردید جامعه نیز که از منطق عرفی تبعیت می کند،قانون مناسب را در صورتی که 
قانونگذار منتخب او باشد،می پذیرد و به دستگاه عدالت در صورتی که آن را بی 

                                                 
1
 .16و  15نوربها، رضاء، همان، ص  - 

2
 .17و  16نوربها، رضا، همان، ص  - 
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ن طرف،منضبط،عدالتخواه و قانون گرا،ببیند اعتماد می کند.لذا، طبیعی است در چنی
شرایطی به احکام دادگاه ها تمکین نماید، هر چند در پاره ای از موارد نیز این احکام با 
وجدان عمومی چندان تطبیق نکند و یا آنها را منطبق با عدالت و انصاف نشناسد.شاید 
بسیاری افراد تخفیف مجازات را نوعی تعرض به حقو ق شهروندان  تلقی کنند و معتقد به 

ان باشند اما معموأل این چنین بر خورد های عینی در تحلیل های ذهنی شدت عمل با مجرم
 جامعه رنگ می بازد و یا ال اقل به مرور زمان تعدیل می شود.

گفتار سوم : اهمیت و قلمرو  نعمال کیفیات مخففه و لزوم ذکر اسباب تخفیف در گفتار سوم : اهمیت و قلمرو  نعمال کیفیات مخففه و لزوم ذکر اسباب تخفیف در 
  حکمحکم
 بند اول  : اهمیت و جایگاه کیفیات مخففه

 به جرم بودن مقرون احراز مستلزم چیز هر از پیش مجازات، فتخفی در محکمه اختیار
 اجراي امکان نیز و مجرم شخصیت با کیفر کردن منطبق. است مخففه قراین یا کیفیات
 ي مخففه  کیفیات محاسن و آثار ترین مهم از عمومی، افکار گرفتن نظر در با عدالت
 کردن فردي اصل تحقق رايب ابزاري را مخففه اسباب برخی رو، این از. است قضایی
 تقلیل نیز و اعدام مانند ثابت هاي مجازات تغییر آن وجود بدون که اند دانسته  مجازات
(1)نیست. پذیر امکان قانون، در مقرر حداقل از تر کم به مجازات

 

-هم و سوابق و روحیات به توجه با تا دهد می اجازه قاضی به قضایی ي مخففه کیفیات
 اتخاذ تر قوي منطق و تر بیش دقت با را خود تصمیم جرم، ارتکاب در مجرم انگیزه چنین
 ابزار داشتن اختیار در مستلزم مناسب کیفر تعیین و مجازات کردن فردي سیاست. نماید
 هم خود اختیارات از استفاده در قاضی 2ت.اس مخفف کیفیات همان ابزار این که است
 تشکیل میان این در. باشد داشته کافی وجهت عدالت اجراي و عمومی مصالح به باید زمان

                                                 
1
 .282، ص 2003فوأد، رزق، االحکام الجزئیه العامه، انتشارات الجلبی الحقوقیه،  - 

2
، ص 1377چـاپ اول،  اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان،  - 

208. 
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 می کمک مجازات انتخاب حسن در را قاضی که ابزاري به عنوان شخصیت ي پرونده
 است. فراوان اهمیت حایز کند،

 بدون مرتکب خصوصیات با آن انطباق و مجازات قضایِی تفرید مخففه، عوامل وجود با
 و اختیار ابتدایی تفویض اگرچه. شود یم پذیر امکان قانونگذار  مستمر و مستقیم دخالت
 و اوضاع ارزیابِی ي مرحله  در حال این با است، گذار قانون ي عهده بر آن حدود تعیین
 .داشت نخواهد ضرورتی مقنن مکرر و مجدد دخالت متناسب، مجازات انتخاب و احوال
 وجدان هک گونه آن را تواند عدالت می مخففه کیفیات به تمسک با قاضی ترتیب بدین
 قرار ترقی و تحول مسیر در مقننه قوه ي  دخالت و اقدام بدون است آن خواستار عمومی
(1).دهد

 

 تفویض و مخففه کیفیات وجود ضرورت مجازات تعیین در عمومی افکار نقش به توجه
 توجه و شده منقلب عمومی افکار که حوادثی در. سازد می تر نمایان را قاضی به اختیار
 هنگاِم به و فوري اقدام شود، می معطوف خاصی جرم مجازات تخفیف رتضرو به عموم
 از استفاده با قاضی شرایطی چنین در .است نامعقول گاه و متعارف نا انتظاري گذار قانون

 برآورده را عمومی انتظارات است قادر مخففه کیفیات اعمال با و خود قانونی اختیارات
 با رابطه در فوکو  میشل (2).نگهدارد  را عمومی ارافک جانب مجازات، تعیین در و ساخته
 مخففه کیفیات)) : است معتقد عمومی افکار با مجازات انطباق در مخففه کیفیات نقش
 هم کند می حفظ را کیفري بخور به درد هنوز ولی بالاستفاده ي زرادخانه که حال عین در
 وجدان تفصیلِی برآورد ریقط و از ساخته عمومی منطبق وضعیت افکار با را حقوق زمان

 مخففه، کیفیات اساسِی نقش بنابراین. کند می تصحیح را قانون کلِی عمومی،ارزیابی
به  حقوق و عمومی افکار میان است ممکن که است عمده اي  بسیار تضادهاي کاهش

                                                 
1
 .243، ص 1368علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد دوم، انتشارات فردوسی،  - 

2
 .413، ص 1384باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد،  - 
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 را قاضی و داده تشخیص قانونگذار  را تخفیف ضرورت قانونی، معاذیر در (1)((.آید وجود
 اعمال و تخفیف ضرورت تشخیص قضایی همخفف کیفیات در کند، می آن اعمال به مکلف
 قضایی، ي مخففه کیفیات)) : میگوید  باهري دکتر. است قضایی مقام اختیارات از آن

 ي مخففه معاذیر و است صادق جرایم کلیه ي  در و دادگاه تشخیص به منوط و اختیاري
 مجازات تخفیف و اعمال به مکلف محکمه انون،ق پیشبینی  با و اجباري حصري، قانونی
 تا قضایی سبب شده کیفیات مخففه ي اعمال بودن اختیاري (2)((.است حداقل از تر کم به

 در تخفیف و ارفاق از هرگونه تنها نه قانونی، موجبات وجود فراهم بودن با بتواند محکمه
 از. کند تحمیل او بر نیز را قانون در مقرر مجازات بلکه حداکثِر ورزد، امتناع متهم حق
 تخفیف، استحقاق بودن دارا و قضایی مخففه ي  جهات از بودن برخوردار ادعاي رو، این
 اختیار برخی،. است نشده شناخته محکمه حکم به نسبت اعتراض براي مستقلی جهت
 موجب و نامعقول امري را مخففه کیفیات اعمال از خودداري یا اعمال در قاضی مطلِق
آنان تخفیف  به اعتقاد. اند خوانده قاضی تمایالت پیش پاي در عدالت شدن انیقرب

 محکمه موانع، فقدان و مقرر شرایط وجود درصورت است که حق مشروطی مجازات
 و اجتماعی و عرفی قبح و حسن یعنی مروت براساس آن اجراي به نسبت است مکلف
(3).نماید اقدام یهقض بر حاکم احوال و اوضاع و شرایط مجموعه ي  لحاظ

 

 مجرماِن تجرِي باعث و قضات قلب رّقت از ناشی را مجازات تخفیف برخی، حال این با
 شک، بی (4).اند نموده تردید نهاد، این بودن ثمربخش و کارآمدي در و دانسته اي حرفه

                                                 
1
فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، برگردان مرتضی کالنتریان، نشر آگـه، چـاپ اول،    - 

 .246 ، ص1376
2
 .411باهری، محمد، همان، پاورقی صفحه  - 

3
( تخفیف مجازات ))سلطنت مطلق با اختیار مقید((، علوم جنائی، 1383آقاجی نیا، حسین ) - 

 (.20-3انتشارات سمت، ص )
4
(، ))معایب تخفیف مجازات و معایب آزادی مشروط((، مجلـه  1393دامغانی، محمد تقی ) - 

 .8ص  کانون وکال، سال دوازدهم،
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 استفاده ي  و سوءتدبیر  میانجامد،  تخفیف نهاد ثمري بی و ناکارآمدي به که چه آن
 تخفیف قانونِی امکان از استفاده گاه هر. است قانونی اختیارات از قضات برخی طقِیغیرمن
 و احساس غلبه نتیجه ي در بلکه متهم، استحقاق و قضیه احوال و اوضاع اقتضاي به نه

 چنان اما (1).بود خواهد دسترس از دور قانونگذار  مقصود تحقق باشد، نفسانی تمایالت
فرصتی  استوار گردد، منطق قضایی درایت و ي پایه قانونی براز اختیارات  چه استفاده
 رو، این از. آمد خواهد به دست  کیفري عدالت تحقق و مجازات کردن فردي مغتنم براي
 عاقالنه مراتب به قاضی به تخفیف اختیار تفویض محاسن تقویت و معایب رفع تالش براي

 .است آن حذف در اندیشه از تر
 عمال کیفیات مخففهبند دوم : قلمرو  ن

. است اندیشیده متنوعی و متعدد تدابیر ها مجازات قضایِی تفرید تحقق براي گذار قانون
 قالب در مجازات پیشبینی  با سو، یک از تخفیفی، رويکرد  با مجازات تعیین با رابطه در
 بینی پیش با از سوي دیگر، و نموده ي مقرر مخیر در محدوده را قاضی اکثر، و اقل
 اجراي اردبیلی دکتر. است کرده تجویز را تعزیري مجازات تبدیل یا تقلیل امل مخففه،عو
 شناخت نخست،: میداند  شرط سه حداقل اجتماِع گرو در را مجازاتها  کردن فردي اصل
 انتخاب تا کیفري اقدامات طیف گستردگی دوم ،مجرم اجتماعی و روانی وضع دقیق
(2).کافی اختیارات از قاضی خوردارِيبر سرانجام و سازد میسر را مناسب

 

 خاصی جرم مرتکبیِن تمامی ي شایسته و متناسب مجازاتی تعیین توان نمی هرگز گمان، بی
 شدت و اهمیت گرفتن نظر در با گذار قانون رو، این از. داشت انتظار گذار قانون از را
 شرایط با آن انطباق و خاص موارد با آن تطبیق که کند می بینی پیش را مجازاتی جرم، هر

 قانونگذار  ترتیب بدین .است قضایی مقام ي عهده بر قضیه احوال و اوضاع و مرتکب
                                                 

1
، 1(، علل مخففه مجازات، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1345مروستی، یحیی ) - 
 .45ص 
2
اردبیلی، محمد علی، ))حقوق جزای عمومی(( ، جلد دوم، نشر میـزان، چـاپ بیسـتم،     - 

 .199، ص 1388
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 مهمترین  که حالی در دارد، عهده بر را متناسب مجازات بینی پیش و جرم مطالعه وظیفه
 .است مجرم به توجه قاضی ي وظیفه
 مجرم، مسئولیت و جرم اهمیت درجه ي  با مجازات تناسب لزوم به اشاره با سمیعی دکتر

 و سلیقه تفاوت و طرف، یک از گذار قانون توسط ممکنه صور تمام پیشبینِی  دشوارِي
به  داد اجازه مقنن به باید که گرفته نتیجه و شده یادآور را دیگر طرف از قضات استنباط
 که داد اختیار نیز قاضی به و نماید وضع و اکثر حداقل با مجازاتی اهمیت جرم، تناسب
(1).کند تعیین او حق در است مجرم درخور که مجازاتی مزبور اکثِر و حداقل بین

 

 متوجه بیشتر  را خود توجه قاضی: نویسد می قاضی ي وظیفه تبیین در نیز باهري دکتر
 می قرار توجه مورد را او احوال و اوضاع مینماید،  ارزیابی را وي تقصیر کند، می مجرم
 مجازات تطبیق براي است داشته منظور مجازات تعیین در قانونگذارکه  حدودي از و دهد
 به گذار قانون اهتمام توقع میان این در 2.نماید می استفاده مجرم خصوصیات و وضع با

 محاکم، اختیارات  مندنمودن ضابطه  و مجازاتها  و جرایم بین منطقی تناسب رعایت
 .درس می نظر به دستیابی  قابل و معقول انتظاري
 جز اي چاره دهد، تشخیص تخفیف مستحق را متهم محکمه هرگاه که نیست تردیدي
 کیفیات وجود با محکمه که است این نه مگر اما ندارد، مقرر مجازات تبدیل یا تقلیل
 با محکمه که دارد مانعی چه پس ندارد، مقرر مجازات تبدیل یا تقلیل به تکلیفی نیز مخففه
  در تخفیف از برخورداري مستحق صرفا را متهم ،فیصله در مخففه جهات وجود اعالم
 تمایلی قاضی چه چنان راستی به کند؟ معرفی حداقل از تر کم نه و اکثر و اقل ي محدوده

 عدم اظهار و مخففه جهات به او ي اشاره باشد، نداشتهقانون  در مقرر اختیار از استفاده به
 که است این جز آیا روست؟ روبه  قانونی مانع کدام با مزبور اختیار از استفاده به تمایل
 را مجرم و جرم وضعیت به دادگاه توجه عدم ي شائبه هم موجود، ي مخففه  علل قید

                                                 
1
 .159(، حقوق جزا، چاپ خودکار و ایران، ص 1381سمیعی، حسن، ) - 

2
 .368 – 367ن، ص باهری، پیشی - 
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 به قضات تکلیف آیا میسازد؟  موجه را مجازات میزان راجع به تصمیم هم و میکند  مرتفع
 مناسب، تمجازا گزینش در بیشتر  دقت موجبات انتخابی، مجازات تناسب توجیه

اگر  نمیآورد؟   فراهم را نفوذ اعمال ي شائبه رفع و قدرت از سوءاستفاده از جلوگیري
 ملزم حکم مورد مجازات انتخاب تشریح دالیل حال به هر در باید قاضی را چنین است

 مقرر مجازات تقلیل در قاضی اختیار از باید تخفیف قلمرو از بحث در که آنجا  از .نمود
 تخفیف قلمرو و محدوده شناخت مقرر، مجازات تعیین هاي شیوه خوانیباز گفت، سخن
  نمایان را وي به گذار قانون اعتماد و قاضی اختیار میزان و نموده تسهیل را مجازات
 مجازات استفاده حداکثر و ي تعیین حداقل شیوه از جرایم گذار در برخی قانون.  میسازد
 ي حوزه در فقط حداکثر، و حداقل نحو به ازاتمج تعیین موضوعه قوانین در. است نموده
 حداکثِر و حداقل میان فاحِش تفاوت به توجه. است گرفته صورت تعزیري هاي مجازات
  آشکارتر را مجازات میزان انتخاب در قاضی تشخیص اهمیت قانون، در مقرر مجازات
 حالی در یم،جرا از برخی مجازات حداکثِر و حداقل ي مالحظه  قابل ي فاصله. میسازد
 نشده مشخص محدودیتی و ضابطه هیچ مقرر چارچوب در حکم صدور براي که است
 شرط و قید بدون و مطلق اختیار به اعتقاد از حکایت محاکم نیز قضایی ي رویه و است
 بدون تواند می قاضی ترتیب بدین. دارد مقرر ي محدوده در مجازات تعیین براي قاضی
 در. بگیرد نظر در مجرم براي را مجازات حداقِل توجیه، و یحتوض گونه هر ي ارایه لزوم
 و متهم کیفري سوابق قربانی، بر جرم آثار شدت جرم، ارتکاب مشدد کیفیت میان، این
 نخواهد مجازات حداقل تعیین مانع قانون، در مصرح موارد در جز مشدده، عوامل دیگر
 .بود

 :نویسد می تعزیري مجازات انتخاب در اضیق اختیار ي توسعه با رابطه در عوده عبدالقادر
  قدرت جرم، براي شده معین مجازاتهاي  بین از متناسب مجازات انتخاب در شریعت)) 

 نوع انتخاب در که شده داده قاضی به اختیار این و است داده قاضی به اي گسترده
 متاثر انمیز و سوابق و متهم شخصیت و کند توجه اجتماع در آن اثر و جرم به مجازات
 یا و مجازات یک که دارد را اجازه این و. دهد قرار توجه مورد نیز را مجازات از او شدن
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 که همچنان کند عمل را اعال حد مجازات، یک در یا و نماید اعمال را آن از تر بیش
 توبیخ و موعظه با را متهم تواند می چنین هم و دارد هم را حد ترین پایین اجراي ي اجازه
 بازگشت داده انجام آنچه  مثل به دیگر تا نماید انذار را او پس نماید، مجازات دتهدی و

واگذاري تعیین تعزیر به  (1).((نماید مجازات هم ها این از شدیدتر به میتواند و ننماید
نظمی در احکام و اخالل در روند اجراي عدالت  قضات، نگرانی از بروز ناهماهنگی و بی

این نگرانی نیز روشن است زیرا قضات معموال داراي سلیقه ها و  را تشدید  میکند. علت
و  مجرمانایشان در برخورد با  بینش هاي متفاوتی هستند و گرایش هاي روحی و فکري

طور کامل و  جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین اگر میزان ونوع مجازات را به
اي  نحو یکنواخت و با  رویه عدالت به بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم،

با  (2).واحد اجرا نخواهد شد، و دستگاه قضایی با هرج و مرج روبه رو خواهد گردید
نگرش به وسعت اختیار قضات در تعیین میزان و گاه نوع مجازات، این احتمال که در 
اي تعیین مجازات به جاي وضعیت جرم و مجرم، تمایالت و روحیات شخصِی قاضی مبن
 نانتخاب قرار گیرد افزایش می یابد. به تعبیر دیگر با وجود مقررات جزایی حاکم در ای

محور بودن، صرفا  محور و مجرم زمینه براي  اینکه فرایند تعیین مجازات به جاي جرم
 قاضی محور باشد کامال فراهم است.

یا استناد به از آن جا که در رویه ي قضایی تعیین حداقل مجازات قانونی بدون وجود 
ي قضایی نیز امکان پذیر است، با وجود و تمسک به کیفیات مزبور تقلیل  کیفیات  مخففه

ي  مجازات به  کمتر از حداقل مقرر در قانون، ضروري است.  قانونگذار در  حوزه

                                                 
1
(، التشریع الجنایی االسالمی، جلد اول، ترجمه ناصر قربان نیـا و  1372عوده، عبدالقادر ) - 

 .177 – 176دیگران، ص 
2
احمدی ابهری، محمد علی، اسالم و دفاع اجتماعی، نشر دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول،  - 

 .167، ص 13977
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مجازات هاي تعزیري به قاضی اجازه داده است تا در صورت وجود علل مخففه بتواند 
 (1)زات به کم تر از حداقل مقرر در قانون اقدام نماید.نسبت به تعیین مجا

 بند سوم : لزوم ذکر اسباب تخفیف در حکم
 می نظر به بحث قابل و اهمیت حایز تخفیف، موجبات با رابطه در که دیگري ي نکته
 جهات صریح قید لزوم. است تخفیف اعمال دالیل و جهات تصریح به قاضی تکلیف رسد،
 تکلیف. است شده تاکید آن بر د جزاوک۲۱۶ماده  در که است فیتکلی مجازات، تخفیف
 آن برخی و گرفته قرار انتقاد مورد دانان حقوق بعضی سوي از مخففه علل ذکر به قاضی
. اند دانسته ها آن از استفاده در قاضی اختیار و مخففه علل اساس در تزلزل باعث را

 در قاضی تکلیف عدم به معافیت، و همخفف جهات میان تفاوت تبیین در آبادي علی دکتر
 که این جاي به مخففه کیفیات)) : مینویسد  و کرده اشاره مخففه کیفیات قبول علت کرذ

 شده واگذار قاضی آزادانه ي  قضاوت و تشخیص به گردد، تعیین مقنن طرف از آن حدود
 خود محک در را مخففه کیفیات قبول علت نیستند مکلف منصفه هیئت و دادرسان. است
 بر وجود عقیده اظهار (آرا اکثریت به یا اتفاق به) ي جمله ذکر با منصفه هیئت. کنند ذکر

 از را متهم کیفیات مخففه( وجود به نظر) عبارت و دادرس با اداي مینمایند مخففه کیفیات
 قبول علت ذکر عدم که رسد می نظر به البته (2)((.سازد می برخوردار مخففه کیفیات
ي  در ماده چه آن. اند جداگانه امر دو تخفیف جهات ذکر عدم و ففهمخ کیفیات
  قضاوت با منافاتی که است تخفیف جهات ذکر است گذار قانون نظر مورد کدجزا۲۱۶

 .ندارد قاضی آزادانه ي
 ذکر لزوم عدم را مخففه قراین طبیعت از ناشی اساسی قواعد از یکی گارو پروفسور
 خصوصیات بیان او عقیده ي  به. میداند دادگاه راي در بورمز قراین ویژگیهاي  و اوصاف
 کیفیات وجود به ساده و صاف اشاره ي  بلکه نیست ضروري قاضی، توسط مخففه قراین

                                                 
1
 (.215و214مواد )کود جزای افغانستان، رسمی جریده،  - 

2
 .223علی آبادی، پیشین، ص  - 
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 به نیازي خالف، یا جنحه دادگاه نه و جنایی امور در منصفه هیئت نه. است کافی مخففه،
 .کنند بسنده آن وجود اعالم به اصرف میتوانند  و ندارند مخففه قراین خصوصیات توضیح
 اجتماع حال به مضر را مخففه قراین متضمن آراي که نظرانی صاحب  به پاسخ در وي

 مخففه قراین: نویسد می دارند، عقیده مخففه قراین خصوصیات ذکر ضرورت به و دانسته
 ار مخففه جهات کنیم مجبور را قضات اگر عالوه به. است غیرمحدود و تعریف غیرقابل
 غیرعادالنه و مجازات تشدید جهات است ممکن کنند استدالل خصوص آن در و تصریح
 حکومت ي سلطه ارکان تزلزل باعث که بنویسند اجتماع در را آن سوءتاثیر و قانون بودن
 نظر به)  نظیر کلی هاي عبارت ذکر دانستن کافی گاروضمن.  شود قانون قدرت و

 تشریح ،(مخففه قراین وجود به نظر) و( تاس محقق مخففه قراین وجود اکثریت،
در  دخالت مجازات را بودن زیاد به علت اعتقاد به تخفیف مخففه و قراین خصوصیات
(1).مقنن میداند وظایف

 

 معین قانون را آن حدود و تخفیف عمالن که جا آن از زیرا نیست ایراد از خالی نظریه این
 جهات قید و نبوده قانون بودن یرعادالنهغ مفهوم به مجازات تخفیف یا تقلیل کند، می

 در حقیقت شد نخواهد تلقی گذار قانون وظیفه ي  در دخالت محکمه حکم در تخفیف
 است تکلیفی ترین کم شده، تفویض وسیِع اختیارات برابر در تخفیف جهات ذکر به الزام
 و یفتخف موجبات تحقق بر نظارت امکان کم دست و شده نهاده قاضی ي عهده  بر که

 بدون که اي ضابطه.  آورد می فراهم را قانونی اختیارات از قضات ي استفاده  چگونگی
 حاصل اطمینان توان نمی نیز امر این در قضات فعلی مراقبت و دقت حداقل از آن وجود
 یا تقلیل در خود وسیع اختیارات از استفاده قبال در را قاضی قانونگذار  منظور بدین. نمود
. است نموده نظر مورد مخففه ي  جهات یا جهت ذکر به ملزم صرفا ت،مجازا تبدیل
 اختیار اگر که روست آن از شاید تخفیف ثغور و حدود تعیین در مقنن مداخله ي  اهمیت

                                                 
1
(، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزاء، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، جلد 1348گارو ) - 

 .960-959دوم، ص 
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 واگذار قاضی به کامل به طور را تخفیف مسئله ي  یا باشد موسع مورد این در ها دادگاه
 تزلزل خطر و آید می پیش فراوان قانون، و قلع بر عاطفه و احساس ي غلبه امکان کنند،
 مجرمیت احراز به مربوط قسمت در تنها نه محکمه حکم (1).بود خواهد زیاد جزایی قوانین
 و مبانی به متکی و موجه مستدل، باید نیز مجازات تعیین به مربوط قسمت در بلکه متهم
 نظر دقت که آن بر عالوه انتخابی مجازات توجیه به محکمه تکلیف. باشد قانونی ضوابط
 صحت از را عمومی افکار و نموده مند ضابطه نیز را کیفر تعیین دهد می افزایش را قاضی
 و حداقل بین مجازات تعیین کنونِی ي شیوه در. سازد می مطمئن قضاییه قوه ي  عملکرد
 در .نیست آگاه شده انتخاب مجازات توجیهِی دالیل از قاضی جز کس هیچ حداکثر،
 در قضایی دستگاه و یافته افزایش قانونی اختیارات از استفاده سوء زمینه ي  شرایطی نچنی
 .گرفت خواهد قرار نفوذ عمالن اتهام مظان

  مبحث سوم : مصادیق کیفیات مخففهمبحث سوم : مصادیق کیفیات مخففه

درین مبحث قبل از بیان مصادیق کیفیات مخففه، ابتدا تفاوت میان کیفیات مخففه و معاذیر 
 گیریم. دیق کیفیات مخففه را به بررسی میقانونی را بیان و سپس مصا

  گفتار اول : تفکیک کیفیات مخففه از معاذیر قانونی گفتار اول : تفکیک کیفیات مخففه از معاذیر قانونی 
 بند اول : معاذیر قانونی

معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده و تأثیر آنها در پاره ای موارد معافیت 
قاضی مجازات  مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که

مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزیل دهد. به طوری که هیچ امری عذر قانونی 
شود و به استناد آن نمیتوان مرتکب را از مجازات عفو نمود و یا در مجازات آن  تلقی نمی

تخفیف را پذیرفت مگر آنکه آن امر صریحًا در قانون عذر قانونی تلقی شده باشد و اثر آن 
ا هم که معافیت مرتکب از مجازات و یا تخفیف مجازات است، قانون گذار مشخصًا ر

                                                 
1
 .384نوربها، رضا، پیشین، ص  - 
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این معاذیر بر دو نوع است : معاذیری که موجب معافیت مجرم از  (1)معلوم نموده باشد.
شود. بنابرین  شود و معاذیری که موجب تخفیف مجازات مرتکب جرم می مجازات می

ر قانون مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته معاذیر قانونی بصورت موردی و مشخص د
 است و محکمه ملزم به نعمال آن است و هیچ عاملی نمی تواند مانع نعمال آن شود.

 الف : معاذیر قانونی معاف کننده مجازات
عذر های معاف کننده خصوصیت یا رفتار خاصی است که قانون گذار بنابه سیاست 

یا رفتار را در مورد جرم خاصی، موجب  کیفری خاص خود، داشتن چنین خصوصیات
معافیت مرتکب از مجازات اصلی میداند. شخص مرتکب از لحاط روحی و روانی سالم 

شود و محکمه در  است و چون مسولیت کیفری دارد فقط از مجازات اصلی معاف می
ضمن حکم خود، باید میزان محکومیت شخص را به مجازات اصلی مشخص کند، لیکن با 

به وجود عامل معاف کننده، محکوم علیه را از تحمیل مجازات اصلی معاف می تصریح 
توان به  کند. چون معاذیر معاف کننده در هر مورد خاص نیاز به تصریح قانونی دارد و نمی

  (2)عنوان یک قاعده کلی آن را اعمال و اجراء کرد.
 ب : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

تکاب جرم معینی و وضع روحی و اجتماعی مرتکب به نحوی گاهی کیفیت و شرایط ار
باشد. علل و جهاتی که مجوز تخفیف  است که مقتضی تقلیل میزان مجازات مرتکب می

شود.  مجازات در بعضی جرایم خاص است، معاذیر قانونی تخفیف مجازات نامیده می
طوریکه مرجع  اجرای معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات برای محاکم الزامی است.

قضائی ناگذیر است مجازات را به میزان تعیین شده تقلیل دهد. معاذیر قانونی مزبور فاقد 
به عبارت دیگری  (3)شود. جنبه کلی و عمومی بوده و منحصرًا به جرم خاصی مربوط می

                                                 
1
 (702(، همان اثر ص )1380باهری، محمد ) - 

2
  (215)سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، ص  - 

3
 (344(، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص )2012گلدوزیان، ایرج ) - 
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معاذیر قانونی تخفیف دهنده اموری هستند که قانونگذار تعین نموده و تأثیر آنها در 
موجب آنست که قاضی مجازات مرتکب را از حداقل مقرر در قانون تنزیل دهد. مواردی 

مرتکب از عمل ارتکابی اش مسول است ولی بنابر مصالح و سیاست جزائی در مجازات 
 (1)شود. او تخفیف داده می

 بند دوم : کیفیات مخففه قضائی
هاست، کیفیات مخففه عالوه بر معاذیر مخففه قانونی که تخفیف مجازات از نتایج قهری آن

قضائی نیز در صورت اعمال، تخفیف مجازات مجرم را در پی خواهد داشت. در حالیکه 
در معاذیر قانونی ضرورت تخفیف را قانون گذار تشخیص داده و قاضی را مکلف به 

کند، در کیفیات قضائی تشخیص ضرورت تخفیف و نعمال آن، از اختیارات  نعمال آن می
هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد ولی این مقام قضائی است. 

بدان معنی نیست که قاضی جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار است چرا که درینجا 
 کند. نیز قانون شرایط نعمال این کیفیات را مشخص می

شود با توجه به این که میزان مجازات باید متناسب با مسولیت شخص مرتکب جرم تعیین 
و با نگرش به اینکه اصواًل میزان مسولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط 
ارتکاب عمل و باالخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم، 
بستگی دارد و اینکه ملحوظ نمودن یکایک شرایط توسط قانونگذار، امری نا ممکن است، 

ل شده است. البته به منظور جلوگیری از نعمال اختیارات لذا اجرای این امر به قاضی محو
نا محدود قضات، قانون گذار خود چارچوب و اصولی کلی را تعیین نموده و اندازه 
مجازات را نیز با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار میدهد، این موارد را 

                                                 
1
 (342(، ص )1393ساوالنی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، سال ) - 
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شود که  لل و جهاتی گفته میپس کیفیات مخففه به ع (1)نامند. کیفیات مخفف قضائی می
 تواند مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد. محکمه با توجه به آن می

 بند سوم: تفکیک یا تمیز معاذیر تخفیف دهنده از کیفیات مخففه
هر چند کیفیات مخففه قضائی از بعضی جهات با معاذیر قانونی تخفیف دهنده مشابهت 

ه مجازات، موجب تنزیل مجازات نسبت به دارد زیرا هم معاذیر قانونی تخفیف دهند
حداقل است و هم رعایت کیفیات مخففه قضائی موجب تقلیل مجازات از حداقل در قانون 

 باشد اما بین این دو تفاوت های به شرح ذیل وجود دارد : می
 کند و در  معاذیر معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را قانونگذار تعیین می

تواند چنین معافیت و یا  آورد قاضی نمی ری از این مسئله به میان نمیمواقعی که مقنن، ذک
تخفیف های را در مورد شخص مرتکب مورد توجه قرار دهد، در حالیکه تشخیص و 
انطباق کیفیات در چارچوب قانون با شخص قاضی محکمه است و محکمه باید با رعایت 

 د.جهات معینه نسبت به تخفیف مجازات اتخاذ تصمیم نمای

  تخفیف یا معافیت از مجازات در معاذیر قانونی اجباری ولی در کیفیات مخففه به
 عقیده اکثر اساتید حقوق جزا اختیاری است.

  کیفیات مخففه کلیت و عمومیت دارد. یعنی جزء در موارد استثنائی در همه مجازات
که قانون  های تعزیری کار برد دارد ولی معاذیر قانونی مختص به موارد محدودی است

 گذار پیش بینی کرده است.

  کیفیات مخففه فقط مخصوص جرایم تعزیری است ولی معاذیر قانونی در غیر از
تعزیرات هم نعمال می شود مثل معافیت از اجرای حد سرقت برای پدری که از اموال 

                                                 
1
،حقوق جزای عمومی،جلد سوم ،انتشارات مجد ،چاپ دوم،تهران 1392ی، هوشنگ،تشامبیا - 

 149،ص 
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فرزند خود سرقت می کند یا معافیت از قصاص برای پدری که فرزند خود را به قتل 
 (1)د.رسان می

  گفتار دوم : مصادیق قانونی کیفیات مخففهگفتار دوم : مصادیق قانونی کیفیات مخففه
 بنداول: مصادیق قانونی کیفیات مخففه در کودجزا

( برخی جهات و مصادیق کیفیات مخففه را بر 213در کود جزاء قانونگذار ضمن ماده )
شمرده که این جهات از اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متأخر بر آن و 

 وانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است. جهات مذکور عبارتند از :یا حالتی ر
 ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه :

در  (2)انگیزه در لغت به معنی سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری بر انگیزد.
کند، انگیزه گویند  اصطالح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می

حقوق جزاء نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی در 
 (3)هدایت کند انگیزه گویند.

باشد و ممکن است در جرایم  انگیزه مقصد نهائی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می
مختلف به صورت های متفاوت منظور شود و از منظر حقوقی میان انگیزه و قصد ارتکاب 

تفاوت وجود داشته و قصد یکی از ارکان ارتکاب جرم و با تجمیع و تحقیق سه رکن  جرم
مادی، معنوی و قانونی، جرم به عنوان یک واقعه متولد می شود و همان گونه که بیان شد 
انگیزه از ارکان سازنده جرم به شمار نمی رود و هر رفتاری که به موجب قانون جرم تلقی 

شود اما انگیزه ارتکاب جرم  که ارتکاب یابد، جرم محسوب میشده است با هر انگیزه 
تواند در نوع و میزان مجازات مقرر قانونی برای مجرم مؤثر باشد. یک شیوه تفرید  می

مجازات ها وجود دارد که ریشه آن در نظریات اندیشمندان مکاتب کیفری است و بر 

                                                 
1
 (185ق جزای عمومی، چاپ اول، ص )(، مختصر حقو1394فرهی، بابک ) - 

2
 (37(، جلد دوم، ص )1386عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ) - 

3
 (408(، جلد اول، ص )1378ی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی )تشامبیا - 
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رم که معمواًل موید و کاشف از مبنای این شیوه با مد نظر قرار دادن انگیزه ارتکاب ج
تواند در راستای اثر بخشی مجازات ها،  وضعیت و پیشینه شخصیتی مجرم است، قاضی می

در موارد مشابه جرایم ارتکابی، مجازات را در محدوده اختیارات قانونی در نظر بگیرد و 
صورت مورد حکم قرار دهد که در این صورت یقینًا انگیزه شریفانه و مثبت مجرم در 

تواند از موجبات بهره مندی مرتکب جرم از تخفیف مجازات باشد. لذا داشتن  احراز می
انگیزه شریفانه به این معنی است که جرم با نیت حمایت از برخی ارزشهای عالی انسان 
 ارتکاب یافته و مجرم هم از احساس مسولیت اخالقی بی بهره نبوده و قابل اصالح است.

اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحریک ارتکاب آنی جرم از  -1
 آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد.

دهد. این  تحریک، عاملی است که سرزنش پذیری و پیرو آن، مجازات مجرم را کاهش می
 امر مستلزم رفتاری از مجنی علیه است که مجرم را به واکنش تالفی جویانه تحریک نماید.

دانند. ازین رو معتقدند که مجنی  مجنی علیه را علت اصلی جرم می برخی تحریک از سوی
علیه جرم را مرتکب شده است نه مباشر جرم. وقتی مجنی علیه یا متضرر، مرتکب را به 

رساند که کنترول رفتارش را از دست میدهد، در واقع مرتکب  درجه ای از انگیزش می
به نظر  (1)شود. به وی منتسب می جرم، ابزاری در دست مجنی علیه محر  است و عمل

میرسد این نظریه بیانگر آنست که تحریک همیشه موجب از بین رفتن کامل اراده است، 
در حالیکه این گونه نیست و در بسیاری از موارد، تحریک موجب جنون مرتکب 

 شود. نمی
 شود قوۀ تشخیص و قدرت کنترول رفتار به گاهی وجود عوامل تحریک کننده موجب می

طور کلی یا جزئی از بین برود. درین حالت ممکن است قصد مرتکب از بین برود عنصر 
روانی الزم برای مسولیت کیفری وی موجود نباشد. درین راستا، برای مبنای عذر 
تحریک، دیدگاه های متفاوت بیان شده است. عده ای مال  عذر تحریک را اجبار 

                                                 
1
 (102(، ص )54پا  نهاد، امیر، عذر تحریک، مجله حقوقی دادگستری، شماره ) - 
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شود. محاکم  یک موجب زوال ارادۀ مرتکب میدانند و درین نظریه، تحر معنوی درونی می
این دیدگاه را نمی پذیرند، زیرا انگیزه ارتکاب جرم معمواًل میل شدید به تسکین غرایز، 
منفعت طلبی و جاه طلبی است، مانند میل شدید به انتقام جویی و تعصب مذهبی، در حالی 

ن ترتیب زوال قوه که حقوق جزاء در مقام کنترول این امیال و احساسات است. بدی
 (1)تواند خدشه ای بر مسولیت کیفری شخص وارد کند. کنترول در نتیجه تحریک، نمی

دانند که مرتکب به دلیل برخورداری از  گروهی دیگر تحریک را دفاعی معذور کننده می
یک ویژگی یا یک وضعیت معذور کننده، از مسولیت و تقصیر در قبال عمل خود مبراء 

معذو کننده ممکن است موجب مبراء شدن کامل وی از مسولیت نشود شود. وضعیت  می
 (2)و یک عذر ناقص باشد. این گروه تحریک را مثال خوبی از یک عذر ناقص میدانند.

بدین سان به نظر میرسد در صورتیکه تحریک، موجب از بین رفتن اراده انسان شود، از 
انیدن زوجه یا یکی از محارم در اسباب رافع مسولیت جزائی است مانند )) به قتل رس

( پیش بینی شده بود. اما اگر خدشۀ 398حالت تلبس به زنا، که در قانون قبلی طی ماده )
شود. با وجود  جزئی به قوه کنترول وارد نماید از جمله اسباب کیفیات مخففه شمرده می
جه شود. زیرا این، باید به تحریک آگاهانه نیز که نشاندهنده تقصیر مجنی علیه است، تو

مبنا قرار دادن صرف از دست دادن کنترول، موجب نادیده گرفتن نقش مؤثر مجنی علیه 
 شود. در ارتکاب جرم می

در بزهدیده شناسی علمی این بحث مطرح است که تأثیر گفتار و رفتار تحریک آمیز بزه 
است که با نگاه دیده، توانائی به فعل رساندن اندیشه مجرمانه را دارد، حتی هنتیگ معتقد 

توان بز هدیده را عامل تحریک کننده شناخت که بدون تحریک وی، جرم  دقیق تر، می
با وجود این، ممکن است موردی را که مطالعات بزهدیده شناسی  (3)اتفاق نمی افتد.

                                                 
1
 (25(، ص )1389ق جزای عمومی، )گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقو - 

2
 (188(، ص )1390میر محمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ) - 

3
 - (305( ،)199 ،) HENTIH ،VON 
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علمی، تحریک میداند، از دیدگاه حقوقی، عنوان تحریک نداشته باشد تا بر اساس آن از 
ازات مرتکب جرم بتوان سخن گفت. چنان که بزه دیده شناسی علمی امکان تخفیف مج

ممکن است اعمال و رفتار نا آگاهانۀ بزه دیده، غفلت، ویژگی های زیستی و اجتماعی او 
را موجب تحریک مرتکب بداند، اما محاکم به این موارد توجهی نکنند و صرفًا در پی 

اضی برای احراز مسولیت کیفری مجرم مجازات مجرم باشند. بنابرین افزون بر تکلیف ق
برای تحمیل مجازات بر او، تقصیر مجنی علیه میتواند عامل مخففه محسوب شود، البته 

 قاضی تکلیفی ندارد تا برای تخفیف مجازات، آن را نعمال کند.
ارتکاب جرم هنگام دفاع مشروع در صورتیکه از حدود دفاع مشروع تجاوز صورت  -3

 گرفته باشد :
تواند در موقعیتی ضروری و  مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می دفاع

با رفتار به ظاهر مجرمانه، تجاوز قریب الوقوع یا بالفعل و ناروا را که نفس، آزادی تن، 
 ناموس و مال او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده دفع نماید.

ظور دفاع مشروع جرم پنداشته نشده ( کود جزاء، ارتکاب عمل به من125بموجب ماده )
و به شخص مورد تهدید اجازه میدهد تا از استعمال وسایل الزم به منظور دفاع از هر عمل 
جرمی ای که خطر تجاوز برجان، ناموس، آزادی یا ضرر مالی برای دفاع کننده یا شخص 

ن دفاع زمانی ( این قانو127دیگری ایجاد می نماید، استفاده کند. و نیز بر طبق ماده )
 شود که دارای شرایط ذیل باشد : مشروع دانسته می

 دفاع در برابر عمل خالف قانون و غیرعادالنه. -1

 دفاع در برابر حمله و تعرض بالفعل یا قریب الوقوع. -2

 همزمان بودن دفاع با حمله شخص متجاوز. -3

 متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید. -4

 دفاع یگانه وسیله دفع خطر باشد. -5

 فاع کننده قصدًا سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.د -6
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با توجه به شرایط دفاع مشروع مذکور در ماده فوق الذکر وسایر شرایط که در ارتباط به 
موضوع دفاع مشروع در قانون تذکر بعمل آمده، تجاوز از حدود دفاع مشروع زمانی 

شرایط آنرا رعایت نکرده است. از کند که متهم در حالت دفاع قرار داشته ولی  صدق می
کند. یا  جمله اینکه با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی

اینکه عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست و یا هم عدم رعایت سایر 
ماده شرایط دفاع مشروع را میتوان تجاوز از حدود دفاع مشروع دانست که بر طبق 

( کود جزاء از جمله مصادیق تخفیف مجازات شخص تجاوز از دفاع مشروع 213)
باشد و قاضی حین رسیدگی موضوع بعد از تشخیص اینکه عمل مرتکب در مقام دفاع  می

از جان، ناموس، آزادی و یا ضرر مالی خودش و یا شخص دیگری صورت گرفته اما حدود 
 واند در مجازات مرتکب تخفیف قایل شود.دفاع مشروع را رعایت ننموده است، میت

ارتکاب جرم از اثر تهدید یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی، یا اجبار وظیفوی در  -4
 :عمیل امر، تجاوز صورت گرفته باشدصورتیکه از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه و ت

تعمیل امر آمر و  ( ماده مذکور تجاوز از حدود شرایط اکراه،4قانون گذار ضمن بند )
هرگاه   ایفای وظیفه را از جمله جهات و اسباب تخفیف مجازات دانسته است بنابرین

مرتکب بااالثر اکراه ویا جهت اجرای امر آمر و انجام وظیفه قانونی جرمی را مرتکب شود 
در صورتیکه ازحدود و شرایط اکراه، امر آمر و ایفای وظیفه تجاوز نماید،می توان در 

 ت وی تخفیف قایل شد.مجازا

 کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته – 5
تواند موجب تخفیف در مجازات  هرگونه اقدام متهم برای کاستن آثار زیانبار جرم می

مرتکب باشد. جلوگیری از عواقب جرم به این معنی است که متهم با انجام اقداماتی از 
اع در مورد متضرر از جرم، جلوگیری کند. مثاًل اگر در تشدید آثار جرم و بدتر شدن اوض

اثر عصبانیت اقدام به آتش زدن ملک کسی نموده، بالفاصله از کرده خویش پشیمان شده 
و اقدام به خاموش کردن آتش و حریق کند. و یا در حادثات ترافیکی، مصدوم را سریعًا به 

 شفاخانه انتقال و جان او را نجات دهد.
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     داوطلبانه خساره وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم:                                                                                جبران  – 6
حقوق دانان در تعریف خساره مادی یا مالی گفته اند. )) خساراتی که بر بدن شخص یا 

و زیان مادی یا مالی خسارتی است در امور جزائی ضرر  (1)دارائی او وارد شده باشند.((
شود و به صورت کاهش  که بر اثر ارتکاب جرم بر اموال و دارائی مجنی علیه وارد می

 شود. دارائی مثبت یا افزایش دارائی منفی )اشتغال ذمه مالی( متجلی می
در تعریف خسارت معنوی چنین بیان گردیده است : )) خسارت معنوی عبارت است از 

ت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه ی مالی ندارد. از جمله خسارات هر نوع خسار
وارده بر روح، اعتبار، احساسات و عواطف یا هر گونه خسارت وارده بر خود شخص و 

 (2)به شخصیت او. ((
رسد منظور قانونگذار از بکار بردن کلمه خسارت به شکل عام، مشمول هر دو  به نظر می

از آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که بدیهی است وقتی  نوع خسارت باشد. بناًء
یابد، در پی آن خساره و ضرری بر متضرر یا مجنی علیه وارد میگردد. لذا  جرم ارتکاب می

این امر سبب شده است تا قانون گذار افغانستان، متضررین را بیشتر مورد توجه قرار داده 
زیان دیدگان روی دست گیرد. بنابرین قرار دادن و با وضع قوانین، حمایت های الزمی از 

جبران خساره متضرر در جمله اسباب تخفیف مجازات نیز جهت حمایت از متضرر و 
تشویق متهم مبنی بر جبران دواطلبانه خساره وارده به متضرر و به منظور التیام آثار جرم و 

 باشد. تشفی خاطر متضرر از جرم و کسب رضایت او می
 جرم برای بار اول ارتکاب – 7

ارتکاب جرم برای بار اول یعنی شخص که اآلن به عنوان مجرم می شناسیم، سابقه سوء 
نداشته و در گذشته مرتکب هیچ گونه امر خالف قانون نشده است ولی ارتکاب جرم 
فعلی زندگی او را به گناه آلوده کرده است، پس به همین دلیل نباید با این فرد مثل 

                                                 
1
 1367جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم،  - 

2
 144، ص 1،ج 1386کاتوزیان، ناصر، مسولیت مدنی، - 
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برخورد کرد، لذا باید با توجه به اصل فردی کردن و تناسب مجازات با فرد مجرمان دیگر 
او را الیق تخفیف یا معافیت از مجازات دانست. در رابطه به ارتکاب جرم برای بار اول 
که مغایر با تعدد و تکرار جرم است به این نکته باید توجه داشت که چنانچه در مباحث 

نعمال کیفیات مخففه نبوده در صورتیکه جهات دیگر قبلی تذکر رفته تعدد جرم مانع 
تخفیف موجود باشد قاضی میتواند با وصف تعدد جرم مجازات متهم را تخفیف دهد، و 

( کود 211همچنان در مورد تکرار جرم و وجود جهات تخفیف طبق صراحت ماده )
به عنوان جزاء اجراات بعمل خواهد و به نظر میرسد هدف قانونگذار از ذکر مورد فوق 

کیفیات مخففه اینست که ارتکاب جرم برای بار اول به صورت مستقل و بدون موجودیت 
 سایر جهات تخفیف میتواند باعث تخفیف مجازات متهم گردد.

 اعتراف یا اقرار متهم به ارتکاب جرم و ابراز ندامت  – 8

آسانترین و  اقرار متهم حین رسیدگی یکی از موجبات تخفیف مجازات بوده زیرا یکی از
کم هزینه ترین راه های کشف جرم و اثبات آن، اعالم و اقرار خود متهم قبل از تعقیب و 
در حین تعقیب و رسیدگی است، در صورت عدم اعالم متهم یا انکار او چه بسا جرم 
اساسًا کشف نشود و یا در صورت کشف، مجرمیت مرتکب اثبات نشود یا اثبات آن با 

ود. اگر متهم خود در کمال آزادی و با اراده و از روی صدق و دشواری هائی روبر ش
حقیقت، اقرار به ارتکاب جرم نماید، کمک فراوانی به مأمورین و دستگاه قضائی نموده و 

شود پس به همین خاطر است که قانون گذار اقرار  موجب تسهیل و تسریع در رسیدگی می
 داند. مجرمین را از موارد جهات تخفیف می

ظور از ندامت در فقره مذکور همان توبه است و حال اگر این ندامت و پشیمانی و من
توان اظهار داشت که این عالمت خوبی  مرتکب، پس از ارتکاب جرم، واقعی باشد، پس می

خواهد بود، چرا که محکمه میتواند به آن استناد کند که مرتکب تنبه شده و دیگر مرتکب 
را تخفیف دهد زیرا هدف مجازات و قانون در  جرم نخواهد شد و مجازات مرتکب

راستای )اصل فردی کردن( این است که مجرم اصالح گردد و بتواند به راحتی به جامعه 
باز گردد و در عین حال از عدم تکرار جرم توسط وی اطمینان حاصل شود و ندامت و 
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م را مقید به تثبیت پشیمانی نوید این امر را میدهد. البته قانونگذار اقرار و ندامت مته
کند که اقرار به ارتکاب جرم و ابراز ندامت به نحوی باشد  واقعیت قضیه نموده و بیان می

که در تثبیت واقعیت قضیه یا گرفتاری شرکاء و معاونین، مؤثر واقع شود و هدف 
قانونگذار از بیان این مطلب آنست که میخواهد متهمان را به همکاری هرچه بیشتر با 

ن و مقامات قضائی و در نهایت به اجرای بهتر عدالت تشویق کند، این قبیل رفتار ها مأموری
تواند در تمامی جرایم موجب تخفیف مجازات گردد و نکته ای که باید توجه داشت  می

این است که همکاری متهم در خصوص شناخت شرکاء و معاونین باید مؤثر شناخته شود 
امات عدلی و قضائی مثمر ثمر باشد و به آنها در شناخت یعنی این گونه رفتار ها برای مق

جرم و مجرم کمک کند، تشخیص اینکه آیا همکاری مؤثر بوده یا نه با محکمه رسیدگی 
 باشد. کننده می

 ارتکاب جرم توسط زن حامله و یا دارای طفل شیرخوار – 9
خود موجب تردیدی نیست که تفاوت های در ساختار طبیعی زن و مرد وجود دارد که 

گردد و الزمه حقوق فطری و  متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می
انسانی زن و مرد عدم تشابه آن ها در پاره ای از حقوق و تکالیف است. در مواردی از 
جرایم تخفیفاتی برای زنان نسبت به مردان وجود دارد که بعضی ازین مجازات ها در 

شود که میتوان آن  وجه به شرایط و حاالت خاص زنان با تأخیر انجام میبعضی موارد، با ت
را نیز نوعی تخفیف در حق زن دانست که این حاالت و شرایط گاهی به دلیل جنسیت او 
و گاهی به دلیل مادر بودنش است. در اینجا نیز قانونگذار خواسته است با وضع چنین 

 دهد. مقررات، زن و طفل او را مورد حمایت قرار
 ابرای مجنی علیه : – 10

ابراء مجنی علیه یا گذشت شاکی یعنی چشم پوشی یا بخشیدن مجنی علیه از تعقیب متهم 
و یا مجازات محکوم علیه است که در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی یا متضرر از 
جرم، اجرای مجازات در هر حالتی که باشد متوقف و ساقط میگردد اما در جرایم غیر 

ابل گذشت که شکایت متضرر و ابراء وی، در شروع تعقیب، رسیدگی، ادامه آنها و ق
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اجرای مجازات تأثیری ندارد، ابراء مجنی علیه یا متضرر از جرم از جهات تخفیف 
( کود جزاء در صورتیکه مدعی خصوصی از 213( ماده )1مجازات بوده و طبق بند )

عنوان یکی از موارد کیفیات مخففه  دعوی خویش برای متهم ابراء نموده باشد، به
تواند به اساس آن مجازات متهم را تخفیف دهد. گذشت متضرر  محسوب شده و قاضی می

( قانون اجراات جزائی در هر زمانی 71یا مجنی علیه در جرایم قابل گذشت بر طبق ماده )
یم غیر گردد. اما در جرا که باشد باعث توقف تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات می

قابل گذشت باید کمی تأمل کرد چرا که اگر هنوز حکم صادر نشده باشد، ابراء مجنی 
تواند از موارد کیفیات مخففه باشد و قاضی با توجه به آن مجازات را تخفیف  علیه می

دهد، ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم باشد قضیه متفاوت 
ربوط به عفو و تخفیف که در فصل دهم باب چهارم کود خواهد بود و بموجب احکام م

جزاء تحریر یافته، تخفیف مجازات محکومین به حبس با رعایت حدود و شرایط آن از 
صالحیت های رئیس جمهور بوده و توسط فرمان در مناسبت های خاص قابل اجراء 

 باشد. می
شصـت و پـنج:                                                                   مال سنـکبر سن، برای مرد اکمال سن هفتاد و برای زن اک – 11

کبر سن یا سالمندی، کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشـت زمـان روی   
میدهد و در کشور های مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و سطح زندگی افراد متفـاوت  

می، عدم تعادل روحی و روانـی، فقـدان   عوامل مختلف همچون ضعف جس (1)باشد. می
موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی در سالمندان مقتضی آنست که در صورت مجرم 

توان گفـت در   واقع شدن، مجازات آنها تخفیف داده شود. بناًء با توجه به مورد فوق می
نقـش   راستای تحقق اهداف نظام کیفری و از اینکه شرایط  مجرم در میزان مجازات وی

آفرین میباشد، بناًء قانونگذار افغانستان نیز ارتکاب جرم توسط مردانی را که سـن هفتـاد   
سالگی و زنان که سن شصت سالگی را تکمیل نموده باشند از جملـه جهـات تخفیـف    

                                                 
1
، 26دم تحمل کیفر، مبانی و معیار های حقوقی، فصلنامه حقوق پزشکی، ش خانی، محمد، ع - 

1392 
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تواند حین صدور حکم در مورد مردان و زنان مذکور احکام  مجازات دانسته که قاضی می
 ا نعمال نماید.مربوط به تخفیف مجازات ر

 بند دوم : تخفیف مجازات در موارد خاص
درین بحث قلمرو کیفیات مخففه را در موارد خاص از جمله تعدد و تکرار جرم مورد 

 بررسی قرار داده و تأثیرات آنرا نسبت به مجازات مرتکبان جرم بیان خواهیم نمود.
 تخفیف در صورت تعدد جرم 

د بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود، به تعدد جرم یعنی ارتکاب جرایم متعد
محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. به عبارت دیگر تعدد جرم عبارت از اینست که 
شخصی مرتکب چند فقره جرم در زمانهای مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی 

ود را از تعقیب فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خ
عدلی مصؤن بدارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل زمانی کوتاه، مانع تحت تعقیب 

 (1)قرار گرفتن وی و در نتیجه مانع صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد.
 بنابرین با توجه به تعریف فوق، تعدد جرم زمانی تحقق می یابد که دارای دو شرط باشد :

 ند جرم و یا الاقل دو جرم شده باشد.مجرم مرتکب چ -1
زمانی که فاعل مرتکب جرم دوم به بعد می گردد، نسبت به جرم یا جرم های  -2

 گذشته آن هیچگونه اقدام که منتهی به صدور حکم گردد، صورت نگرفته باشد.
کند کسی که جرایم متعددی را مرتکب گردیده با آن  اصواًل منطق و عدالت حکم می

رتکب یک جرم گردیده است برابر نباشد و علت آن نیز بروز حالت فردی که فقط م
خطرنا  در متهم برای ارتکاب جرایم بعدی است. با وجود این هم در کود جزای 
افغانستان نعمال کیفیات مخففه در صورت تعدد جرایم مانع قانونی نداشته و بر طبق ماده 

تواند باعث تخفیف  نیز می( کود جزا صرف موجودیت یک جهت از جهات تخفیف 213)
( این ماده ))ارتکاب جرم برای بار اول(( یکی 2( فقره )7جزای مرتکب گردد و طی بند )

                                                 
1
 (1374(، سال )7پیمان، ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، ص ) - 
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از احوال مخففه قضائی دانسته شده و بدین معنی که با وجود عدم موجودیت جهت 
مذکور و ارتکاب جرایم متعدد توسط متهم بازهم در صورت موجودیت یک و یا چند 

تخفیف میتوان مجازات مرتکب جرایم متعدد را تخفیف داد، یعنی اینکه  جهت از جهات
شخصی که قرار است بخاطر ارتکاب چند جرم به مجازات شدید تری محکوم شود، 
بخاطر وجود کیفیات مخففه مانند اقرار، ابراء مجنی علیه، جبران خساره وارده یا رفع 

 مقررات تخفیف بهره مند شود.ضرر ناشی از جرم وسایر موارد پیش بینی شده، از 
توان به صرف تعدد جرایم، به ویژه  علت این امر نیز مشخص است چرا که همیشه نمی

وقتی که جرایم از نوع خفیف باشند به شدت عمل متوسل شد و قاضی باید بتواند با 
شناختی که از مجرم پیدا کرده و با توجه به کیفیات و نحوه ارتکاب جرم و شخصیت 

کم بر مجازات صادر نماید. به عبارت دیگر، تعدد همیشه دلیل کافی بر وجود مجرم، ح
حالت خطرنا  نیست، و عالوتًا بر طبق قوانین جزای افغانستان تعدد جرم از جمله احوال 
مشدده نبوده تا موجودیت آن مانع تخفیف جزای مرتکب گردد چنانچه بموجب ماده 

 ده که قرار ذیل است :( کود جزاء حاالت مشدده بیان گردی218)
 ارتکاب جرم با انگیزه دنی یا منحط. -1

 ارتکاب جرم با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه. -2

 ارتکاب جرم طور وحشیانه یا مثله نمودن مجنی علیه. -3

ارتکاب جرم از طرف مؤظف خدمات عامه با استفاده از وظیفه، موقف و یا  -4
 نفوذ.

ه مؤظف به حفظ تمامیت جسمی، روانی،  ارتکاب جرم از طرف شخصی ک -5
 آزادی و نگهداری مال مجنی علیه باشد.

 ارتکاب جرم با استفاده از ضعف حالت اقتصادی مجنی علیه. -6

ارتکاب جرم توسط شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به قصد انجام جرم  -7
 استعمال نموده باشد.
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جنسیتی، سمتی،  ارتکاب جرم به سبب تعصبات نژادی، قومی، دینی، مذهبی، -8
 موقف اجتماعی یا اندیشه سیاسی.

 بینی گردیده است. سایر حاالتیکه درین قانون پیش -9

( کود جزا که 218بمالحظه فقرات ماده فوق بر می آید که تعدد جرم مشمول ماده )
 باشد. بیانگر احوال مشدده است، نمی

 ب : تخفیف در تکرار 
کم افغانستان محکوم به جزاء شده باشد هرگاه شخصی به موجب حکم قطعی یکی از محا

و بعدًا مرتکب جرم دیگری گردد درین صورت محکوم به جزای شدید تری خواهند شد 
( کود جزاء شخص زمانی 79شود. بر طبق ماده ) که اصطالحًا به آن تکرار جرم گفته می

ردیده و شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزاء گ مجرم متکرر شناخته می
بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعاده حیثیت، مرتکب جنحه یا جنایت عمدی دیگری 

( این قانون چنین مقرر میدارد : )) شخص زمانی 80گردد. در مورد تکرر خاص ماده )
شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزاء  مجرم متکرر خاص شناخته می
قطعی و قبل از اعاده حیثیت، مرتکب جنحه عمدی مماثل گردیده و بعد از صدور حکم 

( این قانون جرایمی که در یک باب درین 81اولی یا جنایت گردد.(( و بر طبق ماده )
 شود. قانون تصریح یافته است جرایم مماثل شناخته می

کود جزاء بیان گردیده که ( 82در رابطه به احکام صادره محاکم خارجی طی ماده )
ره محکمه دولت خارجی یا محکمه بین المللی در تکرار جرم قابل اعتبار حکم صاد))
باشد، مگر اینکه در مورد جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت و  نمی

 باشد.(( جرم جعل پول مندرج این قانون صادر شده
 شمرد :با عنایت به مواد فوق الذکر اوصاف زیر را میتوان برای تحقق تکرار جرم بر 

محکومیت قبلی متهم قطعی شده باشد. لذا بر احکام غیر قطعی که قابل اعتراض  -1
 شود. و تجدید نظر است از حیث تکرار جرم ترتیب اثر داده نمی

 حکم محکومیت قبلی متهم باید از محاکم افغانستان صادر شده باشد. -2
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اشد بناًء متهم باید از رهگذر ارتکاب جنحه و جنایت محکوم به جزاء گردیده ب -3
 گردد. محکومیت قبلی در قباحت شامل قاعده تکرار جرم نمی

ارتکاب جرایم غیر عمدی هر چند تکرار یابند مشمول بحث تکرار جرم نبوده و  -4
 باشد. احکام مربوط به تشدید مجازات قابل تطبیق نمی

 حکم محکومیت قبلی لزومًا باید به اجراء در آمده باشد. -5

مومی و یا نسخ قانون محکومیت قبلی را محو یا آثار اگر موجباتی مانند عفو ع -6
آنرا بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچگونه اثر کیفری بر آن مرتبط 

 نیست، قواعد تکرار جرم شامل جرم تکراری نخواهد شد.

( کود جزاء بیان گردیده، مجرم متکرر به مجازات ذیل 83مجازات مجرم متکرر در ماده )
 گردد : م میمحکو

در جرایم تکرار خاص، مرتکب به مجازاتی که از دو چند حداکثر مجازات اصل  -1
 جرم بیشتر نباشد.

در جرایم تکرر عام، مرتکب به مجازات حداکثر یک ونیم چند مجازات اصل  -2
 جرم.

گردد که تکرار جرم  از محتوای مواد قانونی فوق الذکر در رابطه به تکرار جرم معلوم می
لت خطرنا  مجرم است که به دنبال آن سیاست تشدید مجازات در باره وی نشانه حا

نعمال می گردد و ممکن است در برخی موارد علل تشدید و تخفیف باهم جمع شوند، 
مانند جمع شدن موارد تکرار جرم و جهات تخفیف، حال سوالی که پیش می آید اینست 

به سوال باید گفت رعایت کیفیات که آیا این دو را میتوان باهم جمع کرد؟ در پاسخ 
مخففه در مورد تعدد و تکرار جرم کاماًل اصولی و موافق منافع اجتماعی است، زیرا به هر 
حال مرتکب جرم را به انجام اعمالی که به عنوان کیفیات مخففه پیش بینی شده، تشویق 

به هر صورت گردد.  کند و ازین طریق منافع مجنی علیه و کل جامعه بهتر تأمین می می
قانونگذار نیز برای نعمال کیفیات مخففه در صورت موجودیت علل تشدید مجازات، 
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( کود جزا در مورد چگونگی نعمال مخففه، 211حدودی را قائل شده است و ماده )
 حین اجتماع احوال مخففه و مشدده چنین بیان میدارد :

جرم جمع شود،  هرگاه معاذیر قانونی، احوال مخففه و مشدده قضائی در یک -1
محکمه اواًل احوال مشدده، بعدًا معاذیر مخففه و اخیرًا احوال مخففه قضائی را رعایت 

 نماید. می

هرگاه احوال مشدده معادل احوال مخففه و معاذیر قانونی باشد، محکمه میتواند  -2
( این ماده، به جزای اصلی پیش بینی شده جرم، 1بدون نظر داشت حاالت مندرج فقره )

 نماید.حکم 

هرگاه احوال مشدده یا مخففه یا معاذیر قانونی دارای اثرات متفاوت باشد،  -3
 تواند بمنظور تأمین عدالت، قوی ترین آنرا ترجیح دهد. محکمه می

بناًء از اینکه تکرار جرم عامل تشدید مجازات است و طبق صراحت ماده فوق الذکر نه 
وجودیت حاالت مشدده وجود ندارد تنها منعی برای نعمال کیفیات مخففه در صورت م

بینی گردیده است. و همچنان سایر جهات تشدید  بلکه طرز اجرای هر دو کیفیات نیز پیش
مجازات نیز با جهات تخفیف مجازات قابل جمع است. مثاًل هرگاه شخصی مرتکب جرم 

ر ( کود جزا شده باشد اما با اقرار خود، ماموران را د702سرقت مشدده مندرج ماده )
کشف جرم و گرفتاری سایر عاملین جرم یاری دهد، ابتداء مجازات سرقت مشدده که 

شود و سپس محکمه مجازات وی  عبارت از حبس طویل است برای وی در نظر گرفته می
 را تخفیف میدهد.

 
 ادامه دارد                 
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  مقدمهمقدمه
ـ   شود یروشن م یخیتوجه به مطالعات تار با کـه   یکه بشر تا حد امکان در مقابـل عمل

را  یعمل نیو دفاع در برابر چن اوردهیفرود ن میشده سر تسل شناخته رمشروعیناعادالنه و غ
هنگـام   زهیغراز  تیاواًل انسان به تبع رایبه شمار آورده است. ز شیخو یعیجزء حقوق طب
نسبت بـه   فیتکل یحق براي خود و نوع یآن را نوع ًای، ثانپردازد یمثل م به خطر به مقابله

در صـورت   بنـاً . کنند یم جابیا یو باألخص اجتماع ی، ثالثًا روابط انسانداند یم گرانید
خاطر دفـاع مشـروع    نیساکت نخواهند نشست. به هم گرانید تهاجم ناعادالنه و حمله
از عوامل موجه  یکیعنوان  است که به یعموم یحقوق جزا یمباحث مهم و اساسازجمله 

عنـوان   کشورها به ی( و در بعضیفری)ک ییحقوق جزا یها جرم در اغلب کشورها و نظام
 باشد. میبحث  مطرح و قابل ییجزا تیاز عوامل رفع مسئول یکی

هـا   آن نظام شهیتفکر و اند محتواي قوانين کشورها بيانگر نوع از جانب دیگر، غالبًا     
بامطالعه موضوعات حقوقي در چارچوب قوانين  که باشند. نسبت به موضوعات حقوقي مي

 مراجـع  چنين با بررسي اين  هم توان نوع سياست حقوقي آن کشور را دريافت. مي یراحت به
يـز  حقوقي همانند در قوانين ساير کشورها ن مسایلرا نسبت به  تفاوت این مسایلحقوقي 
يا موضوع حقوقي همگام بازمان و اقتضائات  مسئلهتوان دريافت. به اين معنا که آيا آن  مي

حقوقي که نسبت به سـاير   ها شیيکي از گرا  جديد، خود را متحول نموده است يا خير؟
هاي زيادي را با خود داشته و دارد   ها در طول دوران مختلف تحوالت و دگرگوني گرايش

 و مطالعه تطبیقی  اين نوشتار با بررسي هست. یشناس قوق جزا و جرمموضوعات گرايش ح
سـعي بـر آن   با ایاالت متحده امریکا  افغانستان  جزاییموضوع دفاع مشروع در سيستم 

به تبيين و بررسي ايـن پديـده    جزاییهاي حقوق  داشته تا با نگاهي حقوقي مبتني بر معيار
با ایاالت متحده امریکـا   سيستماین نوع نگرش  پرداخته تا از خالل اين کار ضمن دريافت

نسبت به اين موضـوع، قـدمي در راسـتاي      ی حقوقی جهانها نظام نیتر متمدن عنوان به
 سازي موضوعات حقوق کيفري برداشته شود.  شفاف
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  فصل اولفصل اول
  مفهوم شناسی و مبانی دفاع مشروعمفهوم شناسی و مبانی دفاع مشروع
مبحث مفهوم  و در شود یمدر فصل اول تحقیق ، در مبحث اول به مفهوم شناسی پرداخته 

شناسی ، مفهوم دفاع و تجاوز بررسی خواهد شدودر مبحث دوم به مبانی دفاع مشـروع  
 .شود یمپرداخته 

  مفهوم شناسیمفهوم شناسی--مبحث اولمبحث اول
در این مبحث مفاهیم بنیادی ، مانند مفهوم دفاع ، تجاوز، دفاع مشروع بررسی خواهـد  

ار دوم به مفهوم تجـاوز پرداختـه   گفت و دردر گفتار اول به مفهوم دفاع مشروع  شد که
 .شود یم

  گفتار اول: مفهوم دفاع مشروعگفتار اول: مفهوم دفاع مشروع
دوم آن بـه مفهـوم    دربنـد در این گفتار در ذیل بند اول مفهوم لغوی دفاع مشـروع و  

سـوم آن تعریـف دفـاع     دربندضمن  و دراصطالحی دفاع مشروع پرداخته خواهد شد 
 .شود یمگرفته  مشروع در نظام حقوقی افغانستان و امریکا به بررسی

  بند اول: مفهوم لغوی :بند اول: مفهوم لغوی :
:دفاع و مشروع کلمه دفاع دفعـه   باشد یمدفاع مشروع یک ترکیب  متشکل از دو جزء 

ژه قـرآن وا  و درکه دافع عنه و دفع ، هردو به یک معنی است  باشد یمیا مصدر فعل دافع 
و بـه معنـای   ، دفع ، دافع، دفعتم بکار رفته است، ازجملهی گوناگون ها شکلدفاع در 

آمـده   شـدن  مانعحمایت کردن، نجات دادن، ادا کردن، رد نمودن، جلوگیری کردن و 
معنا شده است: دفاع یعنی موج  نیچن نیا« دفاع»دهخدا واژه و کلمه  نامه لغت. در 1است

بزرگ از دریا، هر چیزی بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیزی عظیم و بزرگـی  

                                                 
، 97، شماره 1344مرداد  1ابراهیم، دفاع مشروع، مجله کانون وکال، سال هفدهم،   مهدوی، 1
  5ص 
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. 1را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعـرض اسـت   که بدان، مانند خودش
معانی شرع ، عبـارت از   و ازجملهکلمه مشروع اسم مفعول نیز از ماده شرع مشتق شده 

، آیین که از سوی خداوند توسط پیامبران بـر بنـدگان   و آشکار، راست  و مذهب:دین 
 کردن راه توسط خدا برما. و آشکارآورده شده 
  مفهوم اصطالحی:مفهوم اصطالحی:  بند دوم :بند دوم :

العن شعور برای دفاع از محکومیت یا انتقاد خیالی یا  رفتار کهدفاع در اصطالح حاکی از 
 احتمالی از شخص سرمیزند  

تنها  اند ننموده ارائهب فقهی تعریفی درکتاز فقهای اسالمی ،  کی چیهی دفاع مشروع و برا
الجنایی االسالمی مقارنًا بالقانون عبدالقادر عوده حقوقدان وفقیه مصری در کتاب )التشریع 

 :سدینو یمالوضعی( 
)الدفاع الشرعی،هو واجب االنسان فی حمایه ماله او مال غیره ، من کل اعتـداء حاـل   

 2غیرمشروع بالقوه االزمه لدفع هذا االعتداء(.
تجاوز فعلی  هر نوعاز مال خود یا مال دیگری در مقابل  تیدر حماترجمه:دفاع مشروع، 

 ی که برای دفع این تجاوز ضروری باشد بر انسان واجب است.ا لهیوسع یا هر نامشرو
مثال در تعریف دفاع مشروع  طور بهحقوق ،دفاع مشروع حق قلمداد شده است. در علم

 3آمده که )دفاع مشروع حقی است. . . . .(
 هشـد  خوانـده اما قسمیکه در تعریف عبدالقادر عوده طوریکه فوقًا ذکر شد دفاع واجب 

ی نظرات فقها برای دفـاع مشـروع   بند و جمعاست.بنًا تعریف مناسب با توجه به لحاظ 
                                                 

، تهران: موسسه انتشارات، و چاپ دانشـگاه تهـران، ص   7ه، جدهخدا، علی اکبر، لغت نام 1
9623 ،1373   

عوده،عبدالقادر،تشریع الجنایی االسالمی مقارنًا بالقانون الوضعی،قاهره ،چاپ خانه مدنی، چاپ  2
 .473م،ص1959دوم 

(،دفاع مشروع ومبانی مشروعیت آن ،مجلـه مطالعـات   1389شمس ناتری ،محمد ابراهیم ) 3
 .106دوم ، شماره دوم ،ص حقوقی،سال
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:)وظیفه شرعی انسان متمکن در حمایت از نفس ،عرض ومال خود یـا  تواند یمچنین بوده 
  (.الوقوع بیقرشایسته ،برای دفع هر نوع تجاوز عدوانی  طور بهدیگری 

  ی افغانستان و امریکا ی افغانستان و امریکا بند سوم: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوقبند سوم: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوق
  الف: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوقی افغانستان الف: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوقی افغانستان 

ـ   یروشن م یخیتوجه به مطالعات تار با کـه   یشود که بشر تا حد امکان در مقابـل عمل
ـ  نیو دفاع در برابر چن اوردهیفرود ن میشده سر تسل  شناخته رمشروعیناعادالنه و غ  یعمل

ـ اواًل انسان به تبع رایورده است. زبه شمار آ شیخو یعیرا جزء حقوق طب ـ از غر تی  ،زهی
ـ تکل یحق براي خـود و نـوع   یآن را نوع ًای، ثانپردازد یمثل م به هنگام خطر به مقابله  فی

بناء در  ،کنند یم جابیا یو باألخص اجتماع یداند، ثالثًا روابط انسان یم گرانینسبت به د
خاطر دفـاع   نیاهند نشست.  به همساکت نخو گرانیصورت حمله به تهاجم ناعادالنه، د
ـ یعنـوان   است که به یعموم یحقوق جزا یمشروع ازجمله مباحث مهم و اساس از  یک

ـ یفـر ی)ک یـی حقوق جزا یها عوامل موجه جرم در اغلب کشورها و نظام  ی( و در بعض
   باشد یبحث م مطرح و قابل ییجزا تیاز عوامل رفع مسئول یکیعنوان  کشورها به

 .نموده است فیتعر نیدفاع مشروع را چن ی،حقوق ینولوژیترم   
منظـور رفـع    به یدولت یتوسل به قوا ی)شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برا 

دفاع را دفاع  نیو مال خود دفاع کند ا ناز ناموس، جا یشخص یرویتجاوز حق دارد به ن
، جـان  سـم، مشروع نامند( همچنان دفاع مشروع عبارت است از دفع حمله نسبت به ج

      .1باشد یدر چارچوب قانون م یگرید ایتن خود  یآزاد ایمال، ناموس و
است، اما  دهینگرد فیو روشن تعر حیصورت صر افغانستان  به کود جزادفاع مشروع در 

(قـانون  ۵۸افغانستان به بیان دفاع مشروع در مـاده )  گذار قانونقانون جزا  ۵۸ از ماده
دفـاع   توان یمد جزاء نافذه پرداخته که با توجه به این مورد ( کو125جزاء قبلی و ماده )

 مشروع را چنین تعریف کرد .

                                                 
 6مهدوی، پشین، ص  1
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( کود جـزا مرتکـب   127)هرگاه شخص برای دفاع از خود با شرایط مندرج د رماده ) 
و مبـاح پنداشـته    نشـده  شناختهجرم دانسته عمل وی جرم  آن راعملی گردد که قانون 

 شعر است:.که مواد مذکور چنین مشود یم
( عمل جرمی در صورت موجودیت یکی از اسباب اباحـت ،  1( کود جزاء: )118ماده )
 .گردد ینممرتکب  تیمسئول و موجب نشده شناختهجرم 
تعمیـل امـر   -3ایفای وظیفه،-2رضایت مجنی علیه،-1(اسباب اباحت قرار ذیل است:2)

 دفاع مشروع.-4آمر،
دفـاع مشـروع ،جـرم شـناخته      ظـور من بهارتکاب عمل -1( کود جزاء :125ماده )
تا از استعمال وسـایل الزم   دهد یمدفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه -2.شود ینم
ی که خطر تجاوز بر جان ، ناموس، آزادی یا ضرر مـالی  ا یجرمدفاع از هر عمل  منظور به

 ، استفاده نماید. کند یمبرای دفاع کننده یا شخص دیگری ایجاد 
است که حـق   شده انیبکود جزاء تحت عنوان )ایجاد حق دفاع مشروع( ( 126در ماده )

منطقـی   لیو دالمیاید که دفاع کننده روی اسباب معقول  به وجوددفاع مشروع هنگامی 
یقین نماید که خطر تجاوز برجان ،ناموس،آزادی یا مال خودش یا شخص دیگری متوجـه  

کـه در حـدود    شود یموع دانسته ( دفاع زمانی مشر1( کود جزاء: )127باشد.و ماده )
 شرایط مندرج این قانون صورت گرفته باشد.

 :دیآ یم به وجود( حق دفاع مشروع تحت شرایط ذیل 2)
 دفاع در برابر عمل خالف قانون وغیر عادالنه .-1
 الوقوع بیقربالفعل یا  و تعرضدفاع در برابر حمله -2
 بودن دفاع با حمله شخص متجاوز. زمان هم-3
 اسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید.متن-4
 دفع خطر باشد. لهیوسدفاع یگانه -5
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 دفاع کننده قصدًا سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.-6
تعریف زیر را پیشنهاد نمود: )  توان یمی مواد قانونی در مصرحات قانون افغانستان با بررس

در موقعیتی ضـروری   تواند یمدفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن 
کـه نفـس، آزادی    و نـاروا یا بالفعل  الوقوع بیقرمجرمانه ، تجاوزی  ظاهر بهوبارفتاری 

 تن،ناموس ،مال او یا دیگری مورد تهدید قرار داده  را دفع نماید.
  ب: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوقی امریکا:ب: تعریف دفاع مشروع در نظام حقوقی امریکا:

یی بسته به کایآمرحقوقدانان  نجاکهازآاست  تر ملموسدر حقوق امریکا گوناگونی تعاریف 
 در حقـوق از دفـاع مشـروع    توان یم، تعریف کلی که اند نموده ارائههر ایالت تعریفی 

 آورد، به این شرح است: به دستامریکا  متحده االتیا
از خود ،خانواده  تیدر حما)دفاع مشروع عبارت از ضرورت استفاده از قدرت متعارف 

 1.الوقوع بیقرمله و مال خود در برابر یک ح
 متحده االتیاقید ضرورت در این تعریف نسبت به نظریات ورویه های قضایی سالهای اخیر 

استفاده  حق بهاستفاده از قدرت متعارف جای خود را  و ضرورتامریکا قابل خدشه است 
از قدرت متعارف داده است.این کالم نه به این معنی است که دفاع مشروع نیازمند شرط 

 و عنـوان ت نیست بلکه با این تغییر دفاع از ذیل عنوان حالت ضـرورت خـارج   ضرور
فرار وی در مقام  و امکانمستقلی شده است که آثار آن در استفاده از عمل کشنده مدافع 

  تفصیلی بیان خواهد شد. طور بهدفاع در مباحث آتی 
 گفتار دوم: مفهوم تجاوز  
کردن , تخطي کردن , تجاوز  یدراز , دست کردن یانداز دستتجاوز در لغت به معنای 

کردن , متجاوز بودن , سواره گذشتن از , پايمال کردن , باطل ساختن , برتري جستن بر 

                                                 
1
 Garner, Bryan A.,Black’s Law Dictionary, west & Thomson 

business,(2004).      
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تر بودن , برتري يافتن , سبقت جستن , باالتر بودن , سـرپيچي , تخلـف ,    , برتر يا مهم
  .  1تجاوز , خطا , گناه

ز مقررات جاری کشور از روی قصد که طبعـًا  اصطالح نیز به معنی خروج از یکی ا درو
خاص تجاوز در دفاع مشـروع عبـارت از    طور بهباعث مجازات یا سبب خسارت گردد.

دیگری که نتیجه آن نقض یکی از حقوقی شود که سوی قانونگـذار   دضبرهرگونه اقدام 
 2است. قرارگرفته تیموردحما

  مبحث دوم: مبانی دفاع مشروعمبحث دوم: مبانی دفاع مشروع
گفتار اول مبانی دفاع مشروع از منظر شرع مقدس اسـالم و در  در ذیل این مبحث ضمن 

گفتار دوم مبانی دفاع مشروع در نظام حقوقی امریکا را بررسی خواهم نمود و در گفتـار  
 سوم هم دفاع مشروع از منظر نظام حقوقی افغانستان تبیین میگردد.

 گفتار اول: دفاع مشروع از منظر شرع مقدس اسالم   
 شروع خداوند متعال ضمن آیات متعدد میفرماید:در خصوص دفاع م

 3فال عدوان اال علی الظالمین )تجاوز جز در مورد ستمکاران روا نیست(.
ومن یتعد حدوداهلل فاولئک هم الظالمون.)کسی که حدود الهی را مورد تجاوز قرار دهد از 

 4ستمکاران است(.
جاوز کند به خود ستم روا داشته ویتعد حدوداهلل فقد ظلم نفسه.)کسی که از حدود الهی ت

 5است(.
فمن اعتدی فاعتدو بمثل مااعتدی علیکم )کسی که به شما تجاوز کرد به همان اندازه بـه  

 1او تجاوز کنید.(
                                                 

1 https://jadvalyab.ir/ar2fa  7/3/1397 /   
 .139،تهران،گنج دانش،ص ، ترمینولوزی حقوق1387لنگرودی، محمد جعفر، جعفری  2
 193سوره مبارکه بقره ،آیه  3
 229سوره مبارکه بقره ،آیه  4
 1سوره مبارکه طالق ،آیه  5

https://jadvalyab.ir/ar2fa
https://jadvalyab.ir/ar2fa
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،بجنگیـد   جنگند یمی که به شما باکسانوقاتلوافی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم وال تعتدوا.) 
 2،ولی تجاوز نکنید.(

هویدا میگردد که در اسالم دفاع مشروع یـک حـق ووظیفـه     از آیات فوق به وضوح
دفاع مشروع وظیفه انسان در "است و عنصر قانونی بودن جرم را فاقد است.  شده شناخته

حمایت از نفس خود یا دیگری و شخص حق دارد در برابر هر تجاوز حال و غیر مشروع 
 3با نیروی الزم برای دفع تجاوز دفاع کند.

: من بدء فاعتدی فاعتدی علیه فال قود له .)کسی که تجاوز را ندیفرما یم( پیامبر اکرم )ص
 4ندارد.( بها خون شود یمریخته  و خونش شود یمبر وی تجاوز  و سپس کند یمآغاز 

الیحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم .)خداوند تظاهر به بدی وبرخورد خشن را 
 5او ستم رفته باشد.( دوست نمی دارد مگر برای کسی که به

همچنین حضرت رسول در دفع لص می فرمایند :خداوند کسی را که با لص بـه محاربـه   
دفاع از خود یا مالـت اورا   و دربا وی مواجه شدی  و هرگاه دارد یم، دشمن  پردازد ینم

 کشتی ،خونش برگردن من باشد.
شته شود در ردیف شهدا در اسالم کسی که در برابر مال و ناموس خود دفاع کند اگر ک 

و قرار گرفته است ولی چنانکه کسی در مقام تعرض به مال، جان و ناموس کسی برآیـد  
 شود خونش هدر است. کشته

شرع و وجوب حفظ نفـس   حکم بهبنًا مبانی دفاع مشروع در اسالم وجوب نهی از منکر 
ونهی  معروف ربهامحق است.طوریکه برخی فقها دفاع از نفس ومال را ذیل عنوان  حکم به

                                                                                                              
 194سوره مبارکه بقره،آیه  1
 19سوره مبارکه، بقره آیه  2
  473عوده، عبدالقادر،تشریع الجنایی االسالمی،ص 3
بیت علیهم االسالم االحیاء التـراث،  ، بیروت:موسسه آل ال19الحر عاملی، وسایل الشعیه، ج 4

 .59ق،ص1414
 .29سوره مبارکه، نسآء، آیه  5



 قضاء مطالعه تطبیقی دفاع مشروع درنظام حقوقی افغانستان وایاالت متحده امریکا
 

 155  

 

دیـن   و فـروع که ایـن اقـدام را جـزء واجبـات      جهت و ازآن اند کردهاز منکر بیان 
.همچنین  دانند یماین عمل قرار دارد را نیز واجب  رمجموعهیز.بالطبع دفاع که اند دانسته

متجـاوز   لهیوساقدامی است که به هر  ها آن دیدرذیل مبحث نهی از منکر ، اعمال دفاعی 
مثال :پیشانی ترشی بروی انجام دهنده منکر(کـه   به گونه بازداردامه عمل خویش را از اد

ولی به هر جهت اعمال دفاعی بـه   هستنهی از منکر  مراتب سلسلهانجام این اعمال جزء 
عنوان  که یهنگاممعنی حقوقی نیازمند حداقل استفاده از قدرت است ،زیرا عمل ارتکابی تا 

 ز مشروعیت دفاعی محلی از اعراب ندارد.مجرمانه نداشته باشد بحث ا
 انـد  کردهفقهیان اهل سنت برای اثبات ضرورت دفاع نفس و مال به سیره نبوی استدالل 

 حفظ مال اش کشته شود شهید است.   درراه)من قتل دون ماله فهو شهید( کسی که 
 گفتاردوم: دفاع مشروع از منظر نظام حقوقی امریکا    

جزای نمونه آن  و قانونمتحده امریکا را رویهء قضایی این کشور  اساس نظام حقوقی ایالت
ی متعددی وجـود دارد  ها و پرونده ها هیرو. در رابطه با نهاد دفاع مشروع دهد یمتشکیل 

 که حسب مورد هریک در بخش مربوطه بیان خواهد شد.
مـوده  قانون جزای نمونه امریکا در موادی چند مقرراتی راجع به دفاع مشروع مطـرح ن 

 است که البته تبعیت از آن برای ایاالت امریکا جنبه الزامی ندارد.
علیه اشخاص بیـان   جرائمانواع  در برابر(: این قانون شرایط دفاع مشروع را ۳,۰۴ماده)

 نموده است.
 : دفاع از دیگری وحدود آن را مطرح نموده است.3.05ماده
 ا مطرح نموده است.ر رمنقولیغ(:دفاع از مال اعم از منقول ۳,۰۶ماده)
را بیان نمـوده   ها آن تیمسئول زانیو می و دولت(: حدود اعمال قوای انتظامی ۳,۰۷ماده)
 است.

ی راجع به نهـاد دفـاع   گذار قانونهمچنان بین ایاالت امریکا ، ایالت فلوریدا پیشرو در 
 .اند دادهی قرار گذار قانونمواد متعددی این مساله را مورد  و درمشروع است 

 ( به بیان چگونگی دفاع از خود یا دیگری پرداخته است.۷۷۶,۰۱۲اده )م
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و دفـاع از محـل مسـکونی     طیو شرا(به تشریح دکترین قلعه ،حدود ۷۷۶,۰۱۳ماده)
 .پردازد یمی تجار
اموالی که شخص وظیفه برحمایـت از   و حفظ(دفاع از اعضای خانواده ۷۷۶,۰۳۱ماده)

 آن دارد را مطرح نموده است.
(قانون جزای نمونه امریکا در رابطه با اقدامات قـوای  ۳,۰۷(همانند ماده )۷۷۶.۰۵ماده)

 .باشد یم ها آندولتی وحدود دفاع در برابر اعمال 
 عمل مرتکب مدافع، که شود، می محقق زمانی دفاع حّد از تجاوز آمریکا، حقوقی نظام در

 نقطه که رابطه این در اهمیت حائز نکته1شود.  کشنده ریغ برابرتعدی در کشنده دفاعی
تناسـب   نظریۀ در که است این ،باشد یم نیز اول  نظریۀ با آمریکا ۀمتحد االتیا رویۀ تمایز
 موردتوجهآن  عدم یا تناسب برای دفاع عواقب و نتایج دفاع، با تعدی احتمالی یها انیز
 مـوردنظر  وی عمل شیوۀ و شخص قصد آمریکایی حقوقدانان نظر در ولی گیرد می قرار
 لیکن نماید یها کشنده عمل قصد کشنده، غیر تعدی در برابر مدافعی اگر جهیدرنتاست. 
 مـدافع  عمـل  آید، باز وارد متعدی به جزئی آسیبی تنها و نشود متعدی کشتن به موفق
 کشنده غیر و بودن کشنده وجود نیبااشود.  می تلقی دفاع از متجاوز و محسوب کشنده
 جهت نیازا نیست دینما یم استفاده آن از که یا لهیوس عنو به شخص صرفًا یک عمل بودن
 عملی و دادن انجام برای یهر قصد بدون و کشتن، به تهدید و اسلحه از استفاده صرف
 این به نیز آمریکا نمونه جزای . قانون2آید نمی حساب به کشنده عمل خویش، تهدید کردن

 که است تهدیدی کشنده، عمل: » دارد یم بیان کشنده فعل تعریف در و کرده مورداشاره
 شـدید  صدمۀ یا مرگ موجب بالقوه و گیرد صورت دیگری قتل قصد به شخصی توسط
 مختلـف  ایاالت از صادره آراء 3«شدن شخص نشود کشته به منتهی شود، هرچند بدنی
 عمـل  کـه  است فرد منحصربه نظر یک دیدگاه این .دینما یم تأیید را نظر این نیز آمریکا

                                                 
1 https://www.upcounsel.com/legal-def-self-defense-defense.  
2 State V. Clay,1997 
3 MPC 3.11(2) 
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قـرار   موردمحاسـبه  حاصـله  نتیجه گرفتن نظر در بدون و مطلق طور به را  افعمد دفاعی
 .  1دهد یم
 داشته متعارف اعتقاد مدافع که شرطی به نیز دفاع مقام در کشنده عمل از استفاده البته      
 هیئت .است موجه دارد را وی بدنی شدید جراحت ایراد یا کشتن قصد متعدی که باشد

 و کـرده  اظهـارنظر  مهاجم حملۀ نوع و مدافع موقعیت به توجه با مورد هر در منصفه
 آنکه اول ؛داند یم مشروع را فرد کشنده عمل نماید احراز را ذیل مسئله دو که یدرصورت
 مدافع اینکه دوم و نداشته الوقوع بیقر خطر از دفاع فرار( برایی دیگری )مثل راه مدافع
جراحت شدید بدنی بـوده   ایراد یا و کشتن دقص به مهاجم حملۀ که داشته متعارف اعتقاد
 که ایراداتی همان دلیل جدید )به آراء و قوانین در . البته2چنین نباشد درواقع هرچنداست 
 اشخاص جنایات علیه از بعضی برابر در دارد اجازه شخص شد( بیان اول نظریۀ به نسبت
 .3شدبک دفاع مقام در را مهاجم یی،ربا آدم و عنف به زنای همانند
 واکـنش  میـزان  هـر  کـه  داشت بیان باید آمریکا، حقوقی نظام موضع بیان از قبل    

 عمـل  گیرد، صورت قلعه دکترین در چهارچوب که( کشنده غیر یا کشنده خواه)دفاعی

 وی برای خصوصی حریم به مهاجم ورود بداند متهم آنکه مگر شود یم تلقی مشروع متهم

در حقـوق   4نماید دفع کشتن با را متعدی تواند ینم التح این در که جنایت نبوده، انجام
 و دوماست اول دفاع در حدود نظریه قلعـه   بحث قابلامریکا دفاع مشروع از دو جهت 

ادعـای   صـرف  کایامری ها التیاخارج از حدود این دکترین.در رابطه به مورد اول اکثر 
و دفـاع دانسـته     شخص مدعی دفاع در حیطه زندگی شخصی خود را کافی برای تحقق

متعارفی ، مجرمانه بودن عمل مدعی دفاع را اثبات  صورت بهتا  دانند یمدفاع را ملزم  منکر

                                                 
1
Daggett, 1955: p 76 

2 Shorter v. People, 1849; People v. Johnson, 1954People v. 

Williams, 1965 
3 MPC § 3.04; State v. Phil brick, 1979; State v. Havican, 1990 
4 Diamond, 2002: p.733 
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این دکترین ،وظیفه مدعی ،دفاع است که ادعـای   محدودهولی در مورد خارج از  1کند.
مـتهم   که نیهمخود را اثبات نماید: در این فرض قوانین حقوق امریکا پیشرفته است زیرا 

چند نفر به حسن رفتـار   که نیااشخاص داشته یا  هیعلثبات نماید که قربانی سابقه جرمی ا
منکر دفاع است که خالف آن  فهیوظ کند یمبار اثبات تغییر  خود خودبهمتهم شهادت دهند 

ی از فقهای امامیه است که بیـان  ا عدهاثبات برساند..این نظریه بیشتر شبیه به دیدگاه به را 
در اثبات دفاع مشروع خویش، به فسق وفجـور مجنـی علیـه     تواند یمشخص ،اند داشته

منکـر آن اسـت کـه     فهیوظاین فرض قول مدعی دفاع مقدم  و در)مهاجم( استناد کند 
که دکترین قلعه را اتخـاذ   ها التیانامشروع بودن فعل متهم را اثبات نماید.ولی تعداد از 

میگوینـد   داننـد  یمنکه دفاع را یک امر استثنایی ای لیبه دلدر مرحله اثبات نیز  اند نکرده
 2مدعی ملزم به اثبات آن خواهد بود.

مبنای حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی امریکا )دکترین قلعه( است که توسـط  
ـ تعر گونه نیو ا قرارگرفتهوقانونگذاری  رشیموردپذایاالت مختلف  اسـت: )   شـده  فی

سکنی خود در برابر متعدی که قصد انجـام   در محل دهد یمدکترینی که به شخص اجازه 
جنایت یا ایراد صدمه شدید بدنی علیه او را دارد با دفاع کشـنده ،از خـویش حفاظـت    

 نماید.(
 شده انیبی از ایالت ا پروندهلبته در ایالت تگزاس رویه قضایی به گونه دیگری است .در ا

ای تصدیق گفته خویش وبرت اس وجرح ضرب، در اکثر موارد دفاع مشروع محدود به 
.که این قانون بحث از دفاع مشروع را ذیل اند کردهبه قانون جزای نمونه امریکا استناد 

اعمال مجرمانه در مقام دفـاع را تنهـا شـامل     جهیو درنتعنوان قتل عمد آورده است 
 و مهاجمی که متهم )مدعی دفاع مشروع( به خود و خسارتدانسته  وجرح ضربمصادیق 

                                                 
،تحقیق:احمد محمد شـاکر،دارالکتب العلمیـهء،   1358الرساله ،محمد بن ادریس الشافعی،  1
 .33ص

2
 https://www.ncsl.org/research/civil-and-Criminal-justice/self-

defense-and-stand-your-ground.aspx.                          

https://www.ncsl.org/research/civil-and-Criminal-justice/self-defense-and-stand-your-ground.aspx
https://www.ncsl.org/research/civil-and-Criminal-justice/self-defense-and-stand-your-ground.aspx
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ایالت واشنگتن امریکـا   1کرده بود را جزء مصادیق دفاع مشروع ندانسته است. وارد
دفاع مشروع در مقابل تعدی متعدی را حق مدافع میداند ولی دفاع از دیگران را تکلیف 

 وجرح ضرباعمال مجرمانه خارج از  ها التیای دیگری از ا عده2یا وجیبه اخالقی میداند
 . اند نمودهکن اقدام متهم را ذیل عنوان دیگری توجیه را درمقام دفاع موجه دانسته لی

 گوناگونی یها هیرو ایاالت، بین در متعدی مدافع با برخورد نوع چگونگی با رابطه در    

 غیر فعل از باید که ییدرجا)کشنده  فعل که از را مدافعی ها دادگاه از دارد. تعدادی وجود

 را مستحق وی و کنند یم عمد قتل به محکوم ار است کرده استفاده( نماید استفاده کشنده

 را یتـر  یانسان دیدگاه یک خود قوانین در ها ایالت از برخی مقابل، دانند. در نمی تخفیفی
 را لیکن مـتهم  اند نکرده تبرئه مشروع دفاع استناد به شخص را اگرچه و اند نموده اتخاذ
   3اند دهداکرده و مجازات وی را تخفیف « قتل غیر عمد» به محکوم

 و تنظیم مضیقی نحو به آنان ایالت موضوعۀ قوانین آنکه دلیل به ،ها دادگاه از برخی اما    
 مـدافع  ارتکـابی  فعل ،دانند یم میسر ناگهانی باخشم صرفًا را یرارادیغ عمدی قتل تحقق

 ارادی عمـد  غیـر  قتل که ایاالتی در ،حال نیباا. 4اند ندانسته مورد این مشمول را متعدی

 را قتل در مقام دفاع ناقص(  )همانند ها قتل دیگر عنوان، این ،نشده فیتعر قانون موجب هب
 داده حکـم  آن به نسبت ال کامن کلی قاعدۀ همان بر اساس زیرا گرفت، خواهد بر در نیز

 .5شود می
  گفتار سوم : مبنای دفاع مشروع از منظر نظام حقوقی افغانستان گفتار سوم : مبنای دفاع مشروع از منظر نظام حقوقی افغانستان 

د جزا ،تحت عنوان اسباب اباحت وانواع آن چنین آمده ( کو۱۱۸دفاع مشروع در ماده )
و  نشده شناختهموجودیت یکی از اسباب اباحت ،جرم  در صورت(: عمل جرمی ۱است: )
 گردد. جزایی مرتکب نمی تیمسئول موجب

                                                 
1
 Bogot v. State ,74 S.W.3d 23 (Te.Crim.app.2002).                                                                                                   

2 Revised code of Washington (RCW) 9A.16.020 
3
 People v. Flannel, 1979; State v. Jones, 1980  

4 State v. Thompson, 1996 
5 People v. Lockett, 1980; State v. McAvoy, 1992 
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تعمیـل  -۳، ایفای وظیفه-۲، رضایت مجنی علیه-۱اسباب اباحت قرار ذیل است:(: ۲)
 دفاع مشروع.-۴،امرآمر
ـ  کود جزا  ۱۲۶طه با موضوع دفاع مشروع بند اول ماده در راب ـ ب نیافغانسـتان چن  انی
اسباب معقول و  یکه دفاع کننده رو گردد یموجود م ی: حق دفاع مشروع هنگامدارد یم
شخص  ، آزادی یا مال خودش یا،   ناموس جانکه خطر تجاوز بر  دینما نیقی یمنطق لیدال
 نیگذار افغانستان ا که قانون دیآ یبه دست م نیوق چنماده ف ی. با بررسباشد متوجه یگرید

که دفاع از آن تحـت   یعنوان موضوع ( را به  و ناموس، آزادی مورد ) جان، مال چهار 
 است.کرده  انیبکود جزا و اوضاع خاص مشروع است در  طیشرا
سـتعمال  گذار افغانستان ا قانون ( کود جزاء هویدا میگردد که ۱۲۹)با توجه به ماده      

به کشته شدن مهـاجم   نکهیو لو امندرج در ماده مزبور ق یحق دفاع مشروع را در مصاد
قرار داده و گفته است کـه   زیشرط را ن کیاست. البته در مورد اول  رفتهیپذ زین انجامدیب

، لـذا شـخص   شود یرا شامل نم یعقاًل احراز گردد، پس هرگونه خوف دیخوف مذکور با
 بشود. یدفاع اتیموجه قلمداد کند و مرتکب عمل تواند یود را نممدافع هرگونه خوف خ

 ارائهی ها هینظری مختلف برای توجیه مبنای فلسفی دفاع مشروع ها نظام که نیابا توجه به 
که نظریهء اعمال حق و انجام تکلیف مورد پذیرش نظام حقوقی افغانستان بـوده    اند نموده

منقسـم   دودسـته دفاعی نظر به قلمرو تجاوز ،به  لالعم عکسطوریکه به اساس این نظریه 
مطابق این نظریه هرگاه تجاوز در قلمرو خود شـخص مـدافع صـورت گیـرد      گردد یم

تجاوز در قلمرو دیگری صـورت   که یدرصورتو  ابدی یمدفاعی وجه حقوقی  العمل عکس
ـ وبگیرد وفرد مورد تجاوز توان دفاع از خود،نـاموس   ال خـود را نداشـته باشـد    ـم

.)کسی که به کند یموجه تکلیفی پیدا  افتهی انجامبادرنظرداشت شرایط تحقق دفاع، واکنش 
که  کند یماعمال  ریناگز،حقی را  شود یمی آن مرتکب جرم و دراثنا پردازد یمدفع تجاوز 

دفاع از جامعه  فهیوظجامعه است چون توسل به قوای دولتی که  عهدهاستیفای آن به  قانونا
مداخله قوای مذکور است در  ایو ارد در وضع اضطراری فردی ممکن نیست را به عهده د
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 1به این امر قیام کننـد.  توانند یماشخاص خود  نیبنابراواقع نشود  مؤثر و خطردفع تجاوز 
 قرار بگیرد . تیموردحماحق دارد که  قانونانلذا فرد مورد تجاوز 

 شـده  رفتهیپذکود جزاء افغانستان  دراجرای حق و انجام تکلیف  هینظرکه  رسد یمبه نظر 
بـه  :}حق دفاع مشروع هنگـامی  کند یم( چنین بیان ۱۲۶است زیرا کود جزاء در ماده)

ماید که خطر تجاوز که دفاع کننده روی اسباب معقول و دالیل منطقی یقین ن دیآ یم وجود
 آزادی ومال خودش یا شخص دیگری متوجه باشد.{ ،بر جان ،ناموس

 ادامه دارد                                                               

                                                 
1 .199، تهران ،نشر میزان ، ص1جزای عمومی،ج (، حقوق1387اردیبلی،محمد علی )   
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
 مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 

 گزارش .1

الي  1/3/1398ز فساد اداري واليت كابل از تاريخ )مبارزه با جرايم ناشي ا همحكمۀ ابتدائي
اداري را مورد دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد  (12) تعداد 31/3/1398

سوء استفاده  از به اتهام  نفر( 21در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که  هدادرسيدگي قضائي قرار
 اکتساب غیر قانونی دوربین شب و قانونی اخاذی غیر  ، تزویر ،صالحیت وظیفوی ،اخذ رشوه 

ه محكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفتگرفتار شده 
 .ندا
 نفر 12 حبس یک ماه الی یک سال. 
  نفر. 2سال حبس یک الی پنج 

  نفر . 7محکومین جرایم نقدی 

 مریکائی میشود.( دالر آ5866) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری  (1جدول شماره )
 است 1398در ماه جوزا   سال  والیت کابل

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفیذی 
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

جمحکومین 
نقدیرایم 
 

5 
- 

1
5
 
سال 
س
حب

 

1 
- 

سال  5
س
حب

ک ماه  
ی

ک 
الی ی
سال 
س
حب

 

2469 2 
   

2 
 

 ۱ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 1 2

2213 1 
 

1 
 

2 
 

 ۲ تزویر 2 2

1098 3 
  

10 13 
 

 ۳ اخذ رشوت 6 13

86 1 
  

2 3 
 

 ۴ اخاذی های غیر قانونی 2 3
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1 

 
1 

 
 ۵ باکتساب غیر قانونی دوربین ش 1 1

5866 7 
 

2 12 21 
 

 مجموعه 12 21

( دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را غرض 14همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
   .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 
 ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم2جدول شماره )

 است 1398در ماه جوزا  سال  والیت کابل  ز فساد اداریناشی ا 
 مرجع مربوط

 سبب قرار
 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم

 خال و نواقص

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 2 7 2 څارنوالی

 2 تزویر 3 9 3 څارنوالی

 3 اخذ رشوت 4 8 4 څارنوالی

 5 غدر 1 9 1 څارنوالی

 6 اختالس 1 5 1 څارنوالی

 7 اعاده حیثت 1 1 1 څارنوالی

 8 عدم رعایت اوامر 1 1 1 څارنوالی

 
 مجموعه 14 40 14

مبارزه با جرایم ناشی از فساد  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 اداری والیت کابل

20/3/1398حکم مورخ                 
پلچرخی به جرم سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی بس مح 11محکومیت قوماندان بال    

به اساس اطالع مدیریت استخبارات محبس مرکزی پلچرخی  مبنی بر اینکه قوماندان بال  
بطور غیر قانونی  یازدهم با استفاده از موقف وظیفوی خویش به بهانه های مختلف از بال  یازدهم

ار او پراتیفی را انجام داده در نتیجه بتاریخ د مدیریت مذکور باالی اطالعات کپول اخذ مینمای
به اساس اظهارات و اطالع محبوس بال  یازدهم که همزمان مسولیت کانتین  ۳۱/۲/۱۳۹۸

بال  متذکره را رسما به عهده داشت قوماندان بال  یازدهم در بدل یک باب اتاق مبلغ ده هزار 
از نزد محبوس مطالبه مینماید که مدیریت  افغانی و در بدل یک باب کانتین مبلغ پنج هزار افغانی

هزار  ۱۵استخبارات بعد از حصول اظهارات و اطالع باالی موضوع کار اوپراتیفی نموده مبلغ 
قرار داده و وی نزد قوماندان  برادر زاده محبوسافغانی پول اوپراتیفی نشانی شده را در اختیار 

ه را خارج از محبس تادیه نماید که بعد پایواز که پول متذکرمیکند و قوماندان می گوید  مراجعه 
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جهت اخذ پول روان میکند که در نتیجه قوماندان دریورش را محبوس خارج از محبس شده و 
از طرف مسولین استخبارات دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی  دریور و بعدا قوماندان 

در جلسه علنی قضایی وفساد اداری گردیده  محکمه ابتدائیه مبارزه علیه محولد که قضیه نمیگرد
پلچرخی در قضیه سؤ استفاده از وظیفه محبس  11متهم قوماندان بال   20/3/1398مورخ 

کود مذکور به پرداخت جزای نقدی مبلغ  ۲۱۵و  ۲۱۳کود جزا و رعایت مواد  ۴۰۳طبق ماده 
ظیفه محکوم به جزا ی نقدی و طرد از مسلک و انفصال از وایکصد و بیست هزار افغانی جز

و دریور قوماندان بال  مذکور  در قضیه شراکت در جرم سؤ استفاده از وظیفه طبق ماده گردیده 
کود  مذکور به  ۲۱۵و  ۲۱۳و با در نظر داشت مواد  ۵۸کود جزا ورعایت ماده  ۴۰۳

 پرداخت مبلغ هشتاد هزار افغانی جزای نقدی وطرد از مسلک و انفصال از وظیفه محکوم به
 است .  شدهمجازات 

21/2/1398حکم مورخ   
محکومیت قوماندان امنیه ولسوالی علی آباد والیت کندز  به جرم سو استفاده از صالحیت 

 وظیفوی و عدم رعایت احکام قوانین و مقرات
چند نفر به اتهام غصب ملکیت  و تزویر امضا رئیس جمهور اسالمی افغانستان تحت تعقیب عدلی 

از جمله سه نفر شان به اساس فیصله دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه ناحیه دوم  قرار داشتند که
شهر کابل به مدت هفت هفت سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده  و امر گرفتاری متباقی 
متهمین  نیز داده شده بود  که اشخاص در ولسوالی علی آباد والیت کندز آزادانه گشت و گذار 

در رابطه به دستگیری اشخاص جلب های متعدی از طرف ارگانهای ذیربط عنوانی می نمودند  که 
قوماندانی امنیه علی اباد و جود داشته اما محکومین از طرف قوماندان امنیه ولسوالی علـی ابـاد   
مورد حمایت قرار  می گرفت  و در دستگیری ایشان توجه جدی و اقدامات عملی  انجام نمی داد 

یه ولسوالی علی اباد  به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی  و قضـیه وارد محکمـه   که قوماندان امن
ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت کندز گردیده محکمـه در جلسـه قضـایی مـورخ     

قوماندان امنیه ولسوالی علی اباد را در قضیه سو استفاده از صالحیت وظیفـوی و   21/2/1398
پرداخـت  ( کود جزا به  407( ماده )1قررات طبق هدایت فقره )عدم رعایت احکام قوانین و م

 است .   ( افغانی  جزای نقدی به خزانه دولت محکوم 60000مبلغ )
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  20/3/1398حکم مورخ 
جرم اخاذی های غیر قانونی محکومیت  قوماندان بلو  و یکتن از سربازان کمیساری طورخم به 

 از وسایط
مدیریت عمومی تحقیقات خاص جرایم سرحدی ریاست  عمومی مبارزه با جرایم جنـایی وزارت  

گان وسایط در پول غیر قانونی از رانندامور داخله بالثر اطالع قبلی خویش مبنی بر  اخاذی های  
تحقیقات خاص جرایم سرحدی  مشتمل از شعبات مربوطه مدیریت عمومی یبندر گاه طورخم هئیت

ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله توظیف و به بندر گاه طورخم والیـت  
پالن مطروحه و اطالعات دست داشته خـویش  ننگرهار اعزام گردیده اند  و هئیت موظف طبق 

زان  کمیسـاری  گرفتاری اشخاص نموده که در نتیجه دو نفر از  سـربا اقدام به مستند سازی و 
دو کاندار در بندر طورخم بالفعل دستگیر گردیده و به ارگانهای عـدلی و   بایکبندرگاه طورخم 

د که قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه فساد اداری والیت ننگرهار در نقضایی معرفی میگرد
مبلـغ  دوتن از متهمین را در قضیه اخـاذی غیـر قـانونی      20/3/1398جلسه قضایی مورخ 

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و  ۴۴۵( ماده ۱پاکستانی حسب هدایت فقره )( کلدار 30000)
گر را در قضـیه  توقیفی هر واحد به مدت چهار چهار ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا و متهم دی

کود مذکور بمدت هفت ماه حـبس   781ماده  2قاچاق واسطه نوع فیلدر  طبق صراحت فقره 
کود جزا به جزای نقدی مبلغ  536ر قضیه حیازت یک میل سالح و فق صراحت ماده تنفیذی و د

سی هزار افغانی محکوم به  جزا گردیده است و از اینکه جرایم به هدف واحد ارتکاب نیافته طبق 
گر باالیش قابل تطبیق و تنفیـذ میباشـد و   پی دی یکود مذکور جزا ها فوق یک 75هدایت ماده 

ه شده نیز حکم گردیده و امر امنیت کمیساری طورخم در قضیه متذکره نسبت بمصادره اشیا ذکر
 .کود جزا بری الذمه دانسته شده است 5عدم دالیل الزام طبق هدایت ماده 

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج  
 ( گزارش1

الي  1/3/1398رايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاريخ )محكمۀ استیناف مبارزه با ج
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد 14( تعداد )31/3/1398

سوء استفاده از به اتهام  نفر( 21در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ) که رسيدگي قضائي قرار داده
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مورد محاكمه قرار  وگرفتار  اختالس و اخاذی غیر قانونی ، تزویر،صالحیت وظیفوی، اخذ رشوه 
 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه وگرفت
  نفر 10پنج سال حبس یک سال الی. 

  نفر  1پنج سال الی پانزده سال حبس. 

  نفر . 10محکومین جرایم نقدی 

 یکائی میشود.( دالر آمر8242) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
است 1398در ماه جوزا    سال والیت کابل   

 تصمیم قضائی 

تعداد قضیه
نوع قضیه 
 

  

 شماره 

  

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین
 

نقدیجرایم 
 

5 
- 

1
5
 

سسال 
حب

 

1 
- 

5 
س
سال حب

ک  
ک ماه الی ی

ی
س
سال حب

 

7687 6       6   6 5 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی  

1 

 2 اخذ رشوت  5 8   8   7 1    

 3 تزویر  2 3   3   1   2 493

 4 اختالس  1 2   2   2      

 5 اخاذی غیر قانونی  1 2   2       2 62

 مجموعه 14 21   21   10 1 10 8242

ی صادر و آنها را غرض ی( دوسیه قرار قضا8متذکره طی این مدت در مورد ) ههمچنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

داری مبارزه با جرایم ناشی از فساد ا استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1398ماه جوزا   سال  ل در والیت کاب

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط

 خال و نواقص

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  4 11 4 څارنوالی

 2 اخذ رشوت   2 2 2 څارنوالی

 3 غدر 1 8 1 څارنوالی

 4 ح  اکتساب غیر قانونی سال 1 1 1 څارنوالی
 مجموعه 8 22 8  
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استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لاداری والیت کاب
6/3/1398حکم مورخ   

به جرم اخذ پرست ریاست عملیاتی ساحوی کمیسون انتخابات و کارمندان ان محکومیت سر 
 رشوت ، شراکت و معاونت در جرم رشوت

گه  از والیت لغمان طی عریضه غیر مطبوع عنوانی مقام ریاست امنیت یدان ولسی جریکتن از کاند
بجه در تیلیفون ام زنگ امده  و گفته شد که رئیس عملیاتی  9ملی عارض گردیده که ساعت 

کمیسون انتخابات میخواهد همرایت راجع به یک سلسله موضوعات بییند و یک نمبر از شرکت 
داد تا به ان شماره همرایش به تماس شوم که خالصه همرایش به تماس  مخابراتی روشن را برایم

شدم وی گفت موضوع عاجل است باید شما را از نزدیک ببینم بعد از کار زنگ میزنم حاال 
مصروف هستم که تقریبا ساعت هفت بجه شب همرایم به تماس شد و ادرس را برایم داد که  

رفتم   انجا تشریف بیاور صحبت میکنیم که انجا ن است به پارتمانزدیک سه راهی عالوالدین یک ّا
گر امد مثل یک دفتر بود  رهنمایی ام  کرد بعدا یک نفر دیکه یکی از اشخاص به داخل اپارتمان 

و به چند نفر از کمیسون انتخابات زنگ زد و گفت به کاندید شماره سوم توسط اشخاص 
چی میکنید در حدود چهل رای از شما بلند تر است  دیتابیس آرا تدریجی اضافه نمائید حاال شما

من از رای خودم و رای ان وکیل معلومات داشتم  گفتم هزاران رای من چطور نادیده گرفته 
و کاغذ های و از بین برده میشود میشود گفت انجا کاغذ های اصلی در ماشین انداخته میشود 

از یک لک دالر شروع و به ده هزار دالر پیشنهاد رشوت را نمود دیگر جور میشود که بالخره 
رسید ، برایش گفتم حاال ندارم و از کسی قرض میکنم و به شما میدهم تا من از این امریکایی 

ریاست  فرصت استفاده کنم بنا موضوع را با ریاست عمومی امنیت ملی در جریان گذاشتم و
غ ده هزار دالر امریکایی از دو  نفر را بعد از اخذ مبل 9/1397/ 7بر6در لیل امنیت ملی 

گرفتار نموده ودر مرحله دوم فردا ان شب تاریخ پنجم گه از ناحیه  پیشروی خانه نامزد ولسی جر
سه نفر دیگر را  از مربو طات خانه نامزد ولسی جرگه بعد از اخذ مبلغ ده هزار   7/9/1397

قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه . نموددالر امریکایی دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی 
به اتفاق ارا سر  12/1397/ 21در جلسه قضایی مورخ  وعلیه فساد اداری والیت کابل گردیده 

پرست ریاست عملیاتی ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در قضیه اخذ رشوت مبلغ  ده هزار 
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کود جزا   385ماده  1 و فقره 375ماده  2، فقره  ۳۷۱ماده  ۵دالر امریکایی طبق حکم فقره 
به مدت شش سال حبس تنفیذی ، جزای نقدی معادل وجه رشوت و طرد از مسلک و کارمند 
مشاوریت سیاسی و مردمی ریاست جمهوری و یک نفر کارمند بالمقطع کمیسیون مستقل انتخبات 

،  371ماده  5در قضیه شراکت در جرم اخذ ده هزار دالر امریکایی رشوت و فق احکام فقره 
کود مذکور از ابتدای ایام  58کود جزا با رعایت ماده  385ماده  1و  فقره  375ماده  2فقره 

، جزای نقدی معادل وجه پنج سال و یکماه حبس تنفیذیُ  نظارت و توقیفی  هر واحد به مدت 
رشوت و طرد از مسلک و یکنفر متهم دیگر که گارد دفتر انتخاباتی والیت کنرها  است در قضیه 

ماده  2، فقره  371ماده  5اونت در جرم رشوت مبلغ ده هزار دالر امریکایی طبق احکام فقره مع
کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت  59با رعایت ماده  385ماده  1و فقره   375

دو سال حبس تنفیذی ،  جزای نقدی معادل و جه رشوت و طرد از مسلک محکومان به  مجازات 
مبارزه با جرایم  څارنوال قضیه وارد محکمه استیناف . اما قضیه نسبت عدم قناعت اندگردیده 

با حضور  6/3/1398ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله  54داشت طرفین حقیقی قضیه  طبق حکم ماد ه 

ناشی از فساد اداری کابل را  در قسمت مجازات بدنی متهمین تائید و در محکمه ابتدائیه جرایم 
                .ه استمورد مجازات نقدی نقض نمود

28/3/1398حکم مورخ   
 محکومیت یکتن از داکتران بخش خصوصی به جرم واسطه  رشوت

ونی افراد و اشخاص را پول و بطور غیر قانبر مبنای اطالعیه مبنی  بر اینکه منسوبین طبی در برابر 
رایم سـنگین  گرفتاری از طرف منسوبین جدر بخش های طبی و شفاخانه ها شامل مینمایند پالن 

از مربوطات ناحیه ششم روبروی وزارت اب  4/12/1397و  به تاریخ  وزارت امور داخله طرح
نی  از داخـل  افغا  224000و برق یکتن از البرانت ها  با مبلغ چهار لک افغانی طوریکه مبلغ 

گرفتار و فـردای ان روز بـه   ، یدآمی داخل موترش به دست  ازافغانی  176000جیب و مبلغ 
نیز بر اساس قلمداد شـریک   دیگر  ساعت یک بجه بعد از ظهر یک  داکتر 5/12/1397تاریخ 

از  تسـلیم مـی داد   پول را برای داکتر موصوف غرض مقرری افـراد  جرمی اش مبنی بر اینکه 
گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند که قضـیه  ناحیه پنجم شهر کابل  مربوطات

وارد محکمه ابتدائیه مبارزه با فساد اداری والیت کابل گردیده  و در جلسـه قضـایی مـورخ    



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر
 

 169  

 

با حضور داشت طرفین قضیه  هر واحد در قضیه وساطت رشوت مبلغ  چهار صـد   5/1/1398
کود جزا و بـا در   385ماده  1و فقره  372ماده  5و فقره  373واد هزار افغانی طبق هدایت م

کود مذکور به شمول ایام نظارت و توقیفی را به مدت یکسـال و   215و  213نظر داشت مواد 
اما قضـیه  گردیدند به مجازات  انشش ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوه محکوم

ستیناف مبارزه علیه فساد اداری والیت کابل گردیـده  نسبت عدم قناعت داکتر قضیه به محکمه ا
قـانون تشـکیل و    54خویش طبق هدایت ماده  28/3/1398محکمه در جلسه قضایی مورخ 

محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری  5/1/1398صالحیت های قوه قضائیه فیصله مورخ 
 استیناف والیت کابل را تائید نموده است .
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 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  هگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 

 گزارش  .1

( 31/3/1398الی  1/3/1398تاريخ ) مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از همحكمۀ ابتدائي
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها 82تعداد )
به اتهام قاچاق و  نفر( 99. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ( 1گرفتار شده و از این تعداد )انتقال مواد مخدر 
به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل مجازات  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 98)و  برائت
 .نده اگرديد

  نفر 63سال  5سال الی  1حبس . 
  نفر. 16سال  15سال الی  5حبس 

  نفر. 19سال  20سال الی  15حبس 

  ( کیلوگرام 8522،9595مقدار )کم به محو حدر ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استانواع مواد مخدر نیز صادر 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 1جدول شماره )
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 1398سال  در ماه جوزا
 

مقدار مواد تصمیم قضائی
تعداد قضیه 
 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

2
0

-
1
5
 
سال 
س
حب

 

5 
- 

1
5
 
سال 
س
حب

 

1 
- 

سال  5
س
حب

 

 
 
13 

 1 مت امفتامین 43 77،3115 43  43 23 7

 
 
1 

 2 هیروئین 20 285،708 31 1 30 26 3

 
 
5 

 3 مورفین 6 76،59 7  7 2 

 
 

 
 4 چرس 7 7527،35 11  11 7 4

 
 
 

 5 تریا  3 212 3  3 2 1

 
 

 
 6 مواد کیمیاوی 2 320 3  3 2 1

 
 

 
 7 شیشه 1 24 1  1 1 

 مجموعه 82 8522،9595 99 1 98 63 16 19

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر. ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2

 7/3/1398حکم مورخ 
رام کیلو گ 450،6کیلو گرام مت امفتامین و  640،23به اتهام قاچاق مقدار حبس شانزده سال 

 هیروئین
به اساس اطالع تیلیفونی اداره اطالعات و تحقیقات به مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی 
امنیه والیت هرات مبنی بر اینکه یک شبکه قاچاقبران و انتقال دهندگان مواد مخدر از مدتی در 

د مخدر را در پراتیفی قرار داشته که یک مقدار مواوالیت هرات تحت اطالعات و تحقیقات او 
یکعراده واسطه نقلیه ترانزیتی جابجا نموده و میخواهند که به کشور ایران انتقال دهند که مدیریت 
مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی امنیه والیت هرات داخل اقدام شده مسیر شاهرا هرات اسالم 

و مورد شناسایی  ینت چک پا مورد نظر در محل  قلعه را مورد چک و کنترول قرار داده که موتر 
څارنوال واسطه نقلیه بحضور داشت نماینده ریاست  از  گیرد که بعد از تالشیتالشی قرار می

 28گرام هیروئین و به تعداد کیلو  450،6پاکت به وزن  7استیناف والیت هرات  به تعداد 
شف و ضبط گرام تحت نام مت امفتامین از واسطه ککیلو  640،23پاکت مواد کیمیاوی به وزن 
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گرفتار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی پیوند به قضیه دریور واسطه نقلیه گردید و در 
میگردد که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده محکمه در 

هـ ش خویش  به اتفاق آراء و به حضور داشت طرفین حقیقی  7/3/1398جلسه قضایی مورخ 
( 5( کیلوگرام مت امفتامین وفق  صراحت بند )23، 640متهم را درقضیه انتقال مقدار )    قضیه
، 450( کود جزا به  مدت ) شانزده سال ( حبس و در قضیه انتقال مقدار )303( ماده )2فقره )

( کود جزا به  مدت ) پانزده سال 302( ماده )1( فقره )5( کیلوگرام هیروئین وفق هدایت بند )6
( کود مذکور مجازات شدید از 73که با در نظر  داشت ماده )  نمودهبس محکوم بمجازات ( ح

( کیلوگرام مت امفتامین که مدت ) شانزده ( سال حبس تنفیذی 23، 640بابت انتقال مقدار )
( قانون مبارزه علیه  مسکرات و مواد 32است  باالیش قابل تنفیذ میباشد . هکذا مطابق ماده  )

سیت مبائیل معه سیم کارت های آن و یکعراده واسطه نوع بنز اکتروز حامل مواد مخدر  یک 
( کود جزا معه  سه  عدد خر  نصب  شده در آن  قابل  308مخدر بدست آمده مطابق ماده )

 مصادره  و  مقدار مواد مخدر به دست امده  قابل  محو دانسته شده است. 
  6/3/1398حکم مورخ 

 کیلو گرام هیروئین 400،3چاق مقدار م قاپنج سال حبس به اتها
به اساس تماس تیلیفونی همکار مدیریت مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر قوماندانی امنیه والیت 
بدخشان مبنی بر اینکه دو نفر همرا با یکعراده موتر سایکل به رنگ سرخ از طرف گندم قول 

پرست قوماندانی بعد از اخذ هدایت سر کالن به طرف نو اباد گندم قول در حال حرکت میباشد 
امنیه به اشترا  څارنوال محل ، امر مبارزه با مواد مخدر و امر امریت ضد تروریزم ولسوالی 

دو نفر سوار بر یکعراده موتر سایکل از  و در حالی که کشم به ساحه سرخاکی بلند ابه رفته 
در نتیجه یده گردل متوقف طرف شمال به طرف جنوب در حال حرکت بوده توسط موظفین مح

از داخل خورجین موتر سایکل یکمقدار مواد مخدر به رنگ خاکستری دریافت میگردد همچنان 
با شاژور ان دریافت متهمین  هدر جریان تالشی بدنی از نزد متهمین یک میل تفنگچه بریتا همرا

وظف وزن څارنوال مد و همچنان مواد مخدر بدست امده به حضور داشت ندستگیر میگرد
است  قضیه وارد محکمه  هکیلو گرام هیروئین تثبیت گردید 400،3گردیده که وزن خالص ان 

 6/3/1398محکمه در جلسه قضایی مورخ  شده وابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 
خویش به اتفاق آراء و به حضور  داشت طرفین حقیقی قضیه متهمین را  در قضیه  انتقال مقدار 
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( کود جزا با در نظر 302( ماده )1( فقره )5( کیلو گرام مورفین وفق صراحت بند )3، 400)
( کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی هر واحد شان را  به 214( و )213داشت مواد )
پنج ( سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده  هکذا  یکتن ایشان  را در قضیه  –مدت ) پنج 
( کود جزا به مدت سه سال و 213ل تفنگچه بدون مجوز قانونی طبق صراحت ماده )حمل یک می

( کود مذکور مجازات شدید 73که با در نظر داشت ماده ) شش ماه حبس محکوم به جزا کرده 
( کیلوگرام مورفین قابل  تطبیق و تنفیذ می باشد . و دو  سیت 3، 400از بابت انتقال مقدار )
و یک سیت مبائیل نوع نوکیا معه سیم کارت های آنها و یک میل تفنگچه  مبائیل  نوع سامسونگ

( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و یکعراده 32بریتا بدست آمده طبق  صراحت ماده )
( کود جزا قابل مصادره 308موتر سایکل نوع سونی حامل  مواد مخدر طبق صراحت ماده  )

 دانسته  شده است  . 
 اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گزارش ب: 

 . گزارش 1

الی  1/3/1398)محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار 46( تعداد )31/3/1398

به اتهام  نفر( 63. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است
به مجازات هاي مختلف حبس  و همورد محاكمه قرار گرفتگرفتار شده قاچاق و انتقال مواد مخدر 
 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد

  نفر. 22سال  5 – 1حبس 

  نفر.  20 سال 15 – 5حبس 

  نفر.  20  سال 20 – 15حبس 

  فر ن 1سال  30ـ  20حبس. 

 ( کیلوگرام مواد مخدر 8924،238همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استکشف و ضبط گردید

 ( دالر آمریکائی میشود.5705) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی 1جدول شماره )
می باشد 1398سال    ماه جوزا  
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 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

شماره
 تعداد محبوس به حبس تنفیذی 

تعداد 
 محکوم

  
جزای  
 نقدی

تعداد 
2 متهم

0
-

3
0
س 
سال حب

 

1
5
 -
 

2
0
س 
سال حب

 

5 
- 

1
5
س 
سال حب

 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

 1 هیروئین  7 767,163 9  901 9 5 3 1  

 2 مت امفتامین  22 4293،53 28 1111  28 13 5 10  

 3 مورفین  6 66,545 12 493 12 1 1 9 1

 4 چرس 7 2944 10 2830  10 1 9    

    1 1 2   2 853 g 2  تابلیتk 5 

    1 1 2  370 2   2 
استفاده از وسایل 
 تولید مواد مخدر

6 

 مجموعه 46 8924،238 63 5705  63 22 20 20 1

 .کمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات وموادمخدرمححکم صادره خالصه  .2
 8/3/1398حکم مورخ 

 کیلو گرام مورفین 18.23شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
باالثر اطالع مبنی بر اینکه یکتن از  باشنده گان  والیت ننگرهار قصد انتقال مواد مخدر را از 

  ه موتر تیز رفتار  دارد ، هیأت گرفتاریوالیت کابل به والیت ننگرهار با استفاده از یکعراد
راهی دروازه تالشی پلچرخی  27/11/1397آمریت عمومی اطالعات و تحقیقات به  بتاریخ 

با دریور  و یکتن از  راکب واسطه نقلیه ،  هکابل گردیده اند که یکعراده موتر کروالی سفید همرا
ایی و تالشی قرار گرفته که در نتیجه به ساحه رسیده و از طرف هیأت موظف گرفتاری مورد شناس

یتر ، هشت کلوله از دو دروازه پیش روی و ببه تعداد یک کلوله مواد مخدر از قسمت کاله کار
به تعداد سه کلوله دیگر از دروازه های عقبی موتر که قبال بطور ماهرانه جاسازی گردیده بود ، 

و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی   کشف و بدست آمده و در پیوند به قضیه  متهمین گرفتار
د قضیه وارد محکمه ابتدائیه اختصاصی  مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات گردیده نمیگرد

بحضور  داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء متکی به  3/2/1398محکمه در جلسه قضایی مورخ 
( 5گرام مورفین طبق بند )( کیلو 18.230دالیل متهمین  را در ارتباط به قضیه انتقال مقدار )

( کود 214( ماده )3( و فقره )213( کود جزا با در نظر داشت ماده )302( ماده )1فقره )
مذکور هر واحد  بمدت )هجده ، هجده( سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده  و طبق 

مکارت های ( قانون مبارزه با موا دمخدر و مسکرات به مصادره دو سیت مبایل معه سی32ماده )
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( قانون مذکور به محو 19طبق ماده )و( افغانی  50( کلدار پاکستانی و مبلغ )2510آن ، مبلغ )
مواد مخدر بدست امده حکم گردیده  اما قضیه نسبت عدم قناعت متهمین قضیه وارد محکمه 

 3/1398استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ /
( قانون اجراات جزائی 267یش به اتفاق آراء و در حضور داشت طرفین قضیه متکی به ماده )خو

 2/1398/ 3( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فیصله مورخ    17( ماده )2و فقره )
( کیلو 18.230محکمه ابتدائیه را تعدیل نموده،  و استیناًفا  متهمین  را در قضیه انتقال مقدار )

( کود جزا بمدت 214و  213( با رعایت مواد )302( ماده )1( فقره )5مورفین طبق بند ) گرام
به  مجازات و طبق ماده  انشش ماه( حبس تنفیذی محکوم –شانزده سال و شش  –)شانزده 

( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات بمصادره اشیای مندرج فیصله محکمه ابتدائیه اصدار 32)
 . حکم نموده است
 11/3/1398حکم مورخ 

 کیلو گرام مت امفتامین 50.500شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
موظفین حوزه چهارم امنیتی پولیس شهر زرنج والیت نیمروز حین گزمه  26/10/1397بتاریخ 

باالی یک عراده وسیله نقلیه نوع کروال مشکو  شده ، که بعد از تالشی از واسطه متذکره 
( کیلو گرام مت امفتامین بدست آمده و به اتهام قضیه دریور واسطه مذکور 50.500مقدار )

دستگیر و به ارگان عدلی و قضایی معرفی میگردد  ، که قضیه به  محکمه ابتدائیه مبارزه علیه 
خویش  21/2/1398مسکرات و مواد مخدر راجع  گردیده محکمه  در جلسه قضایی مورخ 

( 2( فقره )5( کیلو گرام مت امفتامین وفق هدایت بند )50.500مقدار )متهم  را در قضیه انتقال 
پلیت  و( کود جزا بمدت شانزده سال حبس تنفیذی  و در قسمت نداشتن جواز سیر303ماده )

( کود جزا به مبلغ بیست هزار 75( کود جزا و رعایت ماده )560( ماده )1نمبر طبق فقره )
حکم همچنان یک سیت مبایل معه  سیمکارت آن را طبق  افغانی جزای نقدی محکوم بمجازات و

( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره و واسطه نقلیه  حامل مواد  مخدر  32ماده )
( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد 19( کود جزا مصادره و طبق ماده )308را طبق ماده )

 نمودهمفتامین بدست آمده نیز اصدار حکم ( کیلو گرام مت ا50.500مخدر به محو مقدار )
است. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه وارد محکمه اختصاصی استیناف جرایم رسیدگی با 

خویش بحضور  11/3/1398مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  
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و صالحیت محاکم فقره  ( قانون تشکیل54داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متکی بماده )
( قانون اجراآت 267( ماده )1( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره )17( ماده )2)

محکمه ابتدائیه جرایم رسیدگی با مواد مخدر را مورد  تائید  21/2/1398جزائی فیصله مورخ 
 قرار داده است . 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 


