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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه

 

 27/3/1398( مؤرخ ۱۰۵۸-۹۸۴متحدالمال شماره )
 داراالنشاء شورای عالی :

 29/10/1397(مورخ 1840-1776به تعقیب متحدالمال شماره )
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات،  12/1/1398( مؤرخ 53نامه شماره ) طی

استهدائیه دیوان جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کابل بشرح ذیل 
 مواصلت ورزیده است.

رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری استیناف خود را مکلف به تطبیق احکام  ))دیوان
قوانین، مصوبات و هدایات مقام محترم شورایعالی ستره محکمه میداند اخیرًا رهنمود ارائه 

مقام محترم  24/9/1397( مؤرخ 820خدمات قضائی و اداری مصوب شماره )
ریاست محترم  2/11/1397( مؤرخ 794شورایعالی ستره محکمه ضمیمه نامه شماره )

این دیوان  20/11/1397( مؤرخ 644وارده ) تحریرات آن ریاست محترم واصل که قید
( بخش قضایای جزائی 3یده است طوریکه رهنمود متذکره مطالعه گردید در شماره)دگر

قاضی مؤظف دوسیه باید حسب هدایت »( رهنمود متذکره آمده است:4مندرج صفحه)
از مواصلت دوسیه جزائی طور  (قانون اجراآت جزایی گزارش  خود را بعد202مادۀ)

تحریری به جلسۀ قضائی ارائه و طبق رهنمود مادۀ متذکره در مورد تصمیم مقتضی اتخاذ 
هدایت فوق ظاهرًا به شکل عام بوده و شامل محاکم ابتدائیه و استیناف میباشد در « گردد.

تیناف با شکلیات  محاکم ابتدائیه فرق داشته که در حالیکه شکلیات اجراآت در محاکم اس
 ( قانون اجراآت جزایی صراحت تام دارد. چنانچه مادۀ267و 264، 259زمینه مواد)

قانون اجراآت جزایی درمورد ترتیب گزارش مقدماتی چنین صراحت دارد. )) در  (259)
دیوان مربوط را  صورتیکه اعتراض مورد قبول محکمه استیناف قرار گیرد یکی از قضات

 مؤظف می گرداند تا گزارش های مطالب ذیل  را ترتیب وارائه نماید
 خلص وقایع مندرج دعوی. -1

 خلص اجراآت و بررسی های محکمه حاکمه. -2
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سایر مسایلی  که در اجراآت تحقیق و رسیدگی قضائی درج بوده ودرصدور حکم  -3
 مؤثر تشخیص گردد.((

(قانون 202ردد مبرهن میگردد که تطبیق مادۀ)به متن هر دو ماده نظر اندازی گ اگر
(قانون 259ی منحصر به رسیدگی مقدماتی در محکمۀ ابتدائیه بوده و مادۀ)ئاجراآت جزا

قانون مذکور در  (202) مذکور مختص به مرحله استینافی میباشد. بناًء  رعایت مادۀ
ئی رهنمود (بخش قضایای جزا6مرحله استینافی منتفی  میگردد. همچنان در شماره)

در قضایای  جزائی هرگاه از جانب محکمه ذیصالح »متذکره ذیاًل هدایت داده شده است:
راجع به خال های تحقیقاتی دوسیه به څارنوالی ارسال میگردد الزم است در قرار 

در روشنی آن  سرنوشت متهم در خصوص توقیف و تحدید آن تذکر به عمل آید تا
هدایت نیز عام بوده و شامل تمام محاکم اعم از ابتدائیه و این « څارنوالی اجراآت نماید.

استیناف میباشد، پس در صورتیکه متهم در محکمه ابتدائیه محکوم به حبس تنفیذی گردد 
آیا در مرحله استینافی ایجاب تعیین سرنوشت متهم را میکند یاخیر؟ در حالیکه این دیوان 

راجع به دو شماره فوق به مشکالت  عملی  خود را مکلف به تطبیق رهنمود متذکره میداند
دچار شده است. بناًء  موضوع به مقام محترم استهداًء  عرض گردید تادر مورد رهنمائی 

 های الزم عنایت فرمایند. با آنهم  آنچه هدایت میدهند تعمیل میگردد.
ین استیناف والیت کابل در جلسه رؤسای دواو مذکورتصمیم کمیسیون: استهدائیه دیوان 

محکمه متذکره ارائه گردیده که اعضای کمیسیون پیرامون استهداء  دیوان رسیدگی به 
جرایم ناشی از فساداداری محکمه استیناف در رابطه به چگونگی تطبیق برخی مواد مندرج 

مقام محترم 24/9/1397(مؤرخ820در رهنمود ارائه  خدمات قضائی  و اداری مصوب)
 ند:ه اذیل ابراز نظر نمود شورایعالی ستره محکمه به شرح

رئیس محکمه »(قانون اجراآت جزایی به صراحت بیان گردیده که202ازاینکه در مادۀ)
ابتدائیه بعداز مواصلت دوسیه جزائی، جهت بررسی مقدماتی و تهیه  گزارش آن یکی از 

 «قضات محکمه را توظیف می نماید....
ابتدائیه بوده و محاکم استیناف حین  بناًء نص مادۀ مذکور بیانگر اختصاص آن به محاکم

(قانون اجراآت جزایی، 259رسیدگی قضیه مبنی بر تهیه گزارش مقدماتی طبق مادۀ)
اجراآت می نمایند. ودر خصوص تصامیم محکمه استیناف بعداز ختم رسیدگی  قضیه نیز 

(قانون اجراآت جزایی صراحت دارد. لهذا به نظر میرسد مخاطب هدایت 267مادۀ)
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( 202( بخش قضایای جزایی رهنمود مذکور  در مورد استناد به مادۀ)3ج شماره)مندر
قانون اجراآت جزایی، محاکم ابتدائیه باشد زیرا محاکم استیناف به تهیه گزارش مقدماتی 

 قانون اجراآت جزایی مکلفیت دارند. (267، 259واتخاذ  تصامیم مقتضی وفق مواد)
جزایی رهنمود فوق الذکر مبنی بر تعیین  ( بخش قضایای 6موضوع مندرج شماره)

سرنوشت متهم تحت توقیف  حین ارسال به څارنوالی مربوط جهت رفع خال های 
 تحقیقاتی، در دو حالت مطرح میگردد:

هرگاه قضیه بعداز احاله به محکمه ابتدائیه بنابر موجودیت  نواقص تحقیقاتی به  -1
اشته باشد، محکمه ابتدائیه طبق څارنوالی مسترد گردد و متهم تحت توقیف قرار د

(قانون اجراآت جزایی مکلف به تعیین سرنوشت متهم مبنی بر تمدید توقیف ویا 101مادۀ)
در ضمن  طبق صالحیت های مندرج  رهایی وی از توقیف طی قرار صادره میباشد  و

 (مادۀ مذکور مدتی را که باید څارنوالی به تحلیل قرار محکمه بپردازد در ضمن1فقرۀ)
 قرار مذکور تحدید می نماید.

بعداز مواصلت  دوسیه به محکمه استیناف هرگاه قضیه از طرف محکمه  -2
بنابرنواقص در تحقیق به څارنوالی مسترد گردد، در صورتیکه محکمه ابتدائیه به برائت 
متهم اصدار حکم نموده باشد ویا حبسی را که متهم در توقیف سپری نموده به حالش 

ه باشد،  محکمه مکلف است در قسمت تعیین  سرنوشت متهم تصمیم کافی دانسته شد
متهم  به اساس هدایت قبلی محکمه استیناف  طبق مدت توقیف اتخاذ مشروط به اینکه 

(قانون اجراآت جزایی  تمدید شده باشد. و څارنوال را مکلف نماید در میعاد 102مادۀ)
 معینه خالها را رفع و دوسیه را ارجاع نماید.

در صورتیکه حکم به الزامیت متهم به بیش از مدتی که در توقیف سپری نموده اصدار  اما
یافته باشد، از اینکه شخص متهم براساس حکم ابتدائی محکوم به مجازات گردیده و اساس 
توقیف وی را حکم محکمه تشکیل میدهد وبراساس حکم محکمه ابتدائیه قباًل تعیین 

و محکمه استیناف  درین  ین سرنوشت را نمی نمایدسرنوشت گردیده است، ایجاب تعی
حالت در ضمن قرار خالء ونواقص صرفًا  میعاد رفع خال های تحقیقاتی را با در نظر 

( قانون اجراآت جزایی مشخص و څارنوال را 101داشت صالحیت های مندرج  مادۀ)
قبل از ختم  مکلف می نماید در خالل میعاد تعیین شده خال های تحقیقاتی را مرفوع و

 میعاد مذکور، اوراق دوسیه را جهت رسیدگی به اصل موضوع ارجاع نمایند.((
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بمالحظه آن ، مدققین قضائی ریاست محترم عمومی تدقیق مطالعات ذیاًل ابراز نظر نموده 
 اند.

))طوریکه متن پیشنهادیۀ  دیوان رسیدگی به جرایم ناشی از فساداداری محکمۀ استیناف 
ظریات کمیسیون محترم دواوین در رابطه به چگونگی تطبیق برخی مواد والیت کابل ون

، مقام 24/9/1397(مؤرخ820مندرج در رهنمود ارائۀ خدمات قضایی و اداری مصوب)
 محترم شورایعالی مالحظه گردید.

به نظر ما: نظریات پیشنهادی فوق الذکر دقیق بوده منحیث ضمیمۀ توضیحی رهنمود به 
یتواند و رهنمود فوق به همین ترتیب قابل تطبیق در محاکم بوده، محاکم تعمیم شده م

زمینه درک و فهم درست از قوانین نافذۀ کشور و اصول محاکمه عادالنه را برای قضات 
 فراهم مینماید، روی همین ملحوظ  مورد تائید ما نیز قرار گرفته است.((

 31/2/1398لسه مؤرخ حینیکه تفصیل جریان موضوع توأم با اصل نظر تدقیقی در ج
( هدایت ذیل صدور 178طی تصویب شماره )گردید،  مقام محترم شورایعالی مطرح 

 یافت.
))نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ، موضوع منحیث ضمیمه توضیحی 

( مورخ 1840-1776رهمنود ارائه خدمات قضائی و اداری به تعقیب متحدالمال )
 اکم تعمیم گردد.((به جمیع مح 29/10/1397

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم ، استیناف والیات و مراجع 
مربوط ابالغ میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تعمیم نموده عندالموقع مطابق به آن 

 اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
 22/4/1398( مورخ 1124-1059متحد المال شماره )
 االنشاء شورای عالی دار

خویش ضمن رسیدگی  4/4/1398شورای محترم عالی ستره محکمه در جلسه مورخ 
( ذیاًل 275جراآت قضائی طی مصوبه )اگاهی عامه از آقضایای شامل آجنداء بمنظور 

 هدایت فرمودند:
)) روسای محاکم استیناف و روسای محاکم شهری مرکز و والیات وظیفه دارند تا به 

ت آگاهی عامه از شفافیت اجراآطبیق هرچه بهتر قانون دسترسی به اطالعات و منظور ت
قضائی حد اقل یک یک ساعت را در سه روز هفته به هدف رسیدگی بهتر به عرایض و 
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شکایات مراجعین و اصحاب دعوی و افزایش میزان اعتماد مردم نسبت به حل مشکالت 
الت و مطالبات قانونی اطراف شان اختصاص دهند و با صحبت مستقیم در حل مشک

مریت عمومی اداری قوه قضائیه بمنظور نشر آقضایا رسیدگی الزم بعمل آورند، عالوتًا 
ت محاکم، کمیته را توظیف نماید تا در مورد تنوع، غنا آگاهی عامه از اجراآفیصله ها و 

بعمل  تآمندی، توسعه و تعمیم بخشیدن سایت ها و نشریات ستره محکمه همه وقته اجرا
 آورند.((

مراتب تصویب فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف مرکز و والیات ابالغ گردید تا 
 تا مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند. نمایندآنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر 

 
 24/4/1398( مؤرخ 1199-1125متحد المال شماره )

 داراالنشاء شورای عالی 
بشرح محکمه استیناف والیت بلخ  13/12/1397( مورخ 19137ره )پیشنهادیه شما

 ذیل مواصلت ورزیده بود.
از منسوبین ادارات و  ء))قسمیکه عماًل دیده میشود یک تعداد افراد سود جو با تبانی عده

با استفاده از خالء قانونی دست به ترتیب قباله جات و اسناد جعلی زده و باعث اتالف 
د بناًء به منظور سد باب تزویر و قصرید نیاع وقت محاکم می گردحقوق خلق اهلل وض

 افراد سود جو و فرصت طلب موارد ذیل را به عنوان مشکل مطرح می نمائیم.
اشخاص ملکیت مندرج قباله های دست داشته شانرا یکبار ذریعه قباله شرعی  دیکتعدا -1

فرصت و با اغفال ادارات  به فروش رسانیده و بعد از سپری شدن مدتی با استفاده از
امالکی دوباره مراجعه از اینکه در مخزن به نام مذکور کماکان موجود بوده باالی شخص 

 د و یا هم در تضمین و یا رهن بانکی قرارمیدهند.ندیگری به فروش میرسان
تعدادی از مردم به فیصله جات مدنی به عنوان اسناد امالکی استناد نموده و به مبنای  -2

واهان ترکه خط شرعی، یا قباله شرعی و سایر اسناد می شوند و یا هم در دعاوی آن خ
مدنی در حین رسیدگی قضائی به آن استناد می نمایند از اینکه فیصله جات مدنی در 
صورت قطعیت حیثیت سند شرعی را داشته و در ترتیب وثایق سند بنیادی و در رسیدگی 

ی مشکل این جاست که از مالحظه سند مذکور قضائی مدارک مثبته محسوب می گردد ول
و کنده آن قطعیت بطالن و یا نقض آن معلوم شده نمیتواند فلهذا سند مذکور از لحاظ 
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ضعف و قوت در حالت ابهام قرار داشته و اجراآت محاکم مبتنی برآن خالی از اشکال 
 نیست.

رفته و جعل آن بعضی از قباله جات که بر علیه آن ادعای جعل و تزویر صورت گ -3
ثابت و یا هم در یک قضیه مدنی بر عالوه استرداد ملکیت به بطالن آن حکم صادر می 
گردد اما صرفًا به استرداد زمین اقدام شده و بر کنده قباله جات معامله نمیگردد و هر 

 زمانی امکان استفاده از آن میسر است.
 نظر و طرح مرجع مستهدی:

سای دواوین مطرح و به منظور حل ؤر 2/12/1397مشکالت یاد شده در جلسه 
 مشکالت فوق الذکر موارد ذیل به عنوان راه حل طرح و پیشنهاد می گردد.

به منظور سد باب تزویر و جلو گیری از توثیق چند مرتبه امالک بهتر است آمریت  -1
ض ترتیب وثایق امالکی بر عالوه اینکه وثایق جدید را غر زهای وثایق و محاکم بعد ا

د عالوتًا موضوع را کتبًا به اداره مخزن نمعامله به دفاتر امالکی به ادارات اخبار می نمای
نیز اخبار نمایند تا آمریت مخزن سند جدید را در کنده وثیقه بنیادی که از آن فروش 
صورت گرفته معامله و انتقال کلی یا جزئی ملکیت را در آن درج نمایند تا در آینده ازآن 

 نگردیده و یا بر مبنای آن وثایق بعدی اجرا و مورد استناد قضائی قرار نگیرد. مثنی اخذ
فیصله جات مدنی که در صورت قطعیت حیثیت سند شرعی را دارد و در ترتیب  -2

وثایق سند بنیادی و در رسیدگی قضائی مدارک مثبته محسوب میگردد بناًء به منظور علم 
مانیکه فیصله مدنی قطعی و نهائی میگردد بعد از به قطعیت و عدم قطعیت آن الزم است ز

تطبیق و انقضای میعاد تجدیدنظر خواهی به محکمه صادر کننده حکم اخبار تا محکمه 
موصوف موضوع قطعیت فیصله را با ذکر نمبر قرار مویده محاکم فوقانی در ذیل کنده 

مالحظه کنده  )صورت حال( فیصله قطعی معامله نماید تا قطعیت و عدم قطعیت آن به
 معلوم شده بتواند.

در صورتیکه فیصله یا قرارمحاکم تحتانی توسط محاکم فوقانی نقض و استینافًا دایر  -3
میگردد دیوان استینافی لزومًا نقض فیصله را به محکمه تحتانی کتبًا اخبار و محکمه تحتانی 

منقوضه معامله نماید  نقض فیصله خویش را توأم با قرار قضائی مربوطه در ذیل کنده فیصله
تا در آینده ازآن مثنی اخذ نگردیده و به آن استناد شده نتواند اگر فیصله استینافی در 

 مرحله فرجامی نقض شده باشد دیوان استینافی نیز عین مأمول را عملی نمایند.
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وثایق شرعی که بر علیه آن ادعای جعل و تزویر صورت گرفته در صورت حکم بر  -4
ق یاد شده میباید بعد از قطعیت فیصله و انقضای میعاد تجدید نظر خواهی بر بطالن وثای

ه اینکه محتوای فیصله در معرض تطبیق قرار میگیرد بطالن قباله یا وثایق به کنده وعال
 معامله و در ادارات امالکی اخبار گردد تا در آینده از آن استفاده نگردد.

عمل محسوس است طرح و نظریات فوق الذکر به بناًء با توجه به مشکل یاد شده که در 
منظور راه حل احترامًا به مقام عالی پیشنهاد گردید ، خواهشمندیم از رهنمائی های عالمانه 

 شان در زمینه ما را مستفید سازند.((
موضوع فوق بعد از ابراز نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات در جلسه 

( 225رایعالی ستره محکمه مطرح وطی تصویب )مقام محترم شو 21/3/1398مورخ
 چنین هدایت فرموده اند.

ت و مراجع مربوط متحدالمااًل ا))نظر پیشنهادی تائید است ، به عموم محاکم استیناف والی
 اخبار گردد.((

مراتب مندرج تصویب فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عموم محاکم 
اجع مربوط متحدالمااًل اخبار گردید تا آنرا به مراجع ذیربط خویش استیناف والیات و مر

 تعمیم نموده وفقًا اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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 ترجمه :دکتورعبداهلل "عطائی"                                   حشمت ابوستیت       
 

  مصادر قانونمصادر قانون
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 15 ........................................................ : پاشا لیاسماع زمان تا یعل محمد زمان از

 15 .................................................................. : مروزا تا پاشا لیاسماع زمان از

 16 ............................................................. : یاسالم عتیشر و دیجد یمدن قانون

 
  11دین دین 

 تعریف :

دین وحیی است از خداوند بزرگ به پیامبری از پیامبران، تا مردم را در زندگی دنیا و 
سـان دین واجبات انسـان را در قبـال خداوند، شخص آخرت رهنمون باشد. بدین 

انسان، و واجب وی در برابر مردم را شامل می شود.  همچنانکه دین را عبارت از هر 
آنچیزی میدانند که از " قوت " نا منظوری گرفته شده و به آن نسبت داده می شود، لهذا 

                                                 
دین در عصور قدیم حایز اهمیت فراوان بوده، و در پهلوی عرف به عنوان دو مصدر اساسی  - 1

و یگانه قواعد قانونی شناخته می شده اند، و گاهی حدود تداخل میان دین و عرف برداشته شده و 
 قاعده قانونی معینی دین است ویا عرف.مشکل بوده است که فهمیده شود مصدر 
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ت، ادیان دیگری همانند " بودائی به اضافه ادیان منزله ای که اسالم به آن اعتراف کرده اس
" و " براهمی " نیز وجود دارد. البتة آنچه که مورد بحث روابط اجتماعی و رابطه قانون با 
دین است. همان واجب انسان نسبت به انسانهای دیگر است اما واجب انسان با خداوند 

ارتباطی  متعال، و واجبات وی در قبال شخص وی منحصر به دین بوده و قانون با آن
 ندارد. 

با درنظرداشت آنکه بعضی از ادیان همانند دین اسالم و یهودیت دائره آن را گسترش داده 
به اضافه تنظیم رابطه انسان با شخص وی و رابطه آن با خداوند در تنظیم رابطه انسان با 

باشند.  انسانهای دیگر نیز وارد می شود که در واقع این ادیان یکی از منابع مهم قانون می
و در مقابل، ادیان دیگری همانند مسیحیت وجود دارد که در تنظیم روابط اجتماعی هیچ 
نوع دخالتی نداشته و نقش آن در تنظیم رابطه انسان با شخص وی و با خداوند متعال 
منحصر می شود، که بدین اساس نقش دین به عنوان مصدری از مصادر قانون بسیار 

 محدود است. 

  ن مصدری از مصادر رسمی قانون می شود :ن مصدری از مصادر رسمی قانون می شود :چه زمانی دیچه زمانی دی

تا آنکه دین به عنوان مصدری از مصادر رسمی قانون شناخته شود باید دو شرط فراهم 
 باشد :

دین باید در به حسب اصل، خود را به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی مطرح  -: اول
 کرده باشد. 

نظیم روابط انسانی آورده از سوی لهذا صاحب رسالت اعالم میکند آنچه را که او در ت
خداوند بوده، و فرمان برداری از آن واجب است، و در ازای تخطی از فرامین آن جزای 
دنیوی را وضع کرده باشد، که با وضع جزای دنیوی این قواعد تنظیمی، قواعد قانونی 

 میشود که مصدر رسمی آن دین است. 

از دین گرفته شده باشد، به همین وصف از : این قواعد قانونی که به شکل مستقیم  دوم
 سوی قاضی مورد تطبیق قرار گیرد. 

گفتنی است که دین پس از عرف مصدری از مصادر رسمی قانون است " البتة در مصر " 
که میتواند قواعد عرفی فاسد را منسوخ کرده و با جایگزین کردن قواعد قابل تطبیقی 

ید. پس دین در آغاز آن نمونه از حرکت و نشاط انسانیت را چندین گام به پیش سوق نما
است در حالیکه استقرار و سکون صفت ممیزه عادات و رسوم می باشد. اما دیری 
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نمیگذرد که حرکت و نشاط دین متوقف گردیده و سرچشمه های خروشان آن خشکیده 
ر میگیرد، تا و خود به عنوان عاملی از عوامل استقرار " نه عامل تحول و تغییر " و ثبات قرا

آنکه تجدید گران مبادئ دینی ظهور کرده، و روح نشاط و تجدد و حرکت را در آن 
میدمند، تا پس از گذشت مدتی بار دیگر به جمود و یکسانی تبدیل گردد. و به همین 

 منوال دین میان دو پدیده استقرار، و تحول قرار دارد. 

  اثرات دین در قوانین غربی :اثرات دین در قوانین غربی :

 ر دین در قوانین غربی به دو سبب ذیل بر میگردد :ضعف و نا توانی اث

اینکه قانون رومان قدیم قبل از انتشار مسیحیت در کشورهای غربی مورد  -: سبب اول
تطبیق بوده است درحالیکه قانون رومان از راقی ترین و عظیم ترین قوانینی است که 

 را از میان بردارد. بشریت آن را شناخته و مسیحیت نتوانسته است این شریعت قدیمی 

: اینکه مسیحیت به حسب اصل به امور دنیا نپرداخته و در همان زمان یهودیان  سبب دوم
دارای شریعت آسمانی خود بودند. و اگر مسیح علیه السالم به امتی غیر از یهودیان 
مبعوث می شد، ویا در زمانی از زمانه های بداوت فرستاده می شد احتمال زیادی داشت 

سالت آن تحول و پیشرفت کرده در پهلوی دین محض قوانینی را نیز بوجود می که ر
آورد، با آن هم اگر قوانین کشورهای غربی از دین مسیحیت متأثر نیست از قوانین کنیسه 

 متأثر است. 

امری که باید میان دین مسیحیت، و قانون کنیسه فرق گذاشت، زیرا هر آنچه را که مسیح 
و به آن نسبت داده می شود دین مسیحیت است. و همه میدانند که  علیه السالم آورده

مسیح علیه السالم آنچه که مرتبط به خداوند است از او دانسته، و آنچه که به پادشاه 
 مرتبط است به پادشاه واگذار کرده است. 

از این جهت قـواعـد قانـونی تنظیم کننده روابط اجتماعی در اصل دین مسیحیت جز 
جودی ندارد. در حالیکه قانون کنیسة که مصدر آن قانونگذاری روحانیان دین ندرة و

 مسیحیت است از روح دین مسیحیت، قانون رومانی و قانون طبیعی بر گرفته شده است. 

گفتنی است که کنیسه از فرصت ضعف و نا توانی حکام زمان استفاده کرده و مسائل 
را تنظیم کرده و آن را از صمیم اختصاص ازدواج، طالق، نسب، میراث، وصیت و عقود 
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و با این وسیله توانسته است با   1خود دانسته و به دین مسیحیت نسبت داده است. 
قدرتی که در شخص پاپ متمثل شده است نفوذ و حاکمیت خود را اعمال کند، که در 

ن نتیجه قانون کنسی بوجود آمده که بسیاری از کشورهای غربی و شرق مسیحی در قرو
وسطی به آن تن میدادند. اما با گذشت زمانی بار دیگر حاکمیت کشورهای غربی نفوذ 
ضایع شده و توان مفقود خود را باز یافته و همه مسائل به محاکم مدنی تعلق گرفته و میان 
کنیسه و دولت جدائی مطلق بوجود آمد با آنهم در کشورهای غربی دین یکی از مصادر 

ه ازدواج است، اما در کشورهای شرق،  قانون کنیسه تا زمان تاریخی قوانین متعلق ب
حاضر نیز تنظیم کننده جوانبی از زندگی مسیحیان بوده و مسائل احوال شخصی آنان را " 

 به شکل محدودی " تنظیم میکند.

  2لهذا میتوان گفت که قانون کنیسه مصدر رسمی احکام احوال شخصیة مسیحیان است.

  شورهای شرقی :شورهای شرقی :اثر دین در قوانین کاثر دین در قوانین ک

اثر دین در قوانین کشورهای شرقی پر واضح است، و داشتن این جایگاه به دو سبب بر 
میگردد که در واقع برعکس اسبابی میباشد که در تعلیل ضعف اثر دین مسیحی در قوانین 

 غربی یادآور شدیم. 

ود، تا دین : در کشورهای شرقی قانونی همانند قانون رومانی منتشر و مستقر نب سبب اول
 نتواند آن را از سر راهش بردارد. 

                                                 
مدخل روحانیان کنیسه در قانونگذاری این مسائل از آن است که دین مسیحی رابطه ازدواج  - 1

را مقدس میداند، این " تقدس رابطه " سبب ورود روحانیان در تنظیم این عالیق گردیده، 
 شته اند. همچنانکه عقود را بر مبنای " وجوب وفاء به عهد " بنیان گذا

در بعضی کشورهای شرقی همانند مصر که روحانیون کنیسه دارای اختصاصات گستردۀ بر  - 2
اتباع خود می باشند، قوانینی را بر آنان تطبیق میکنند، که در واقع قوانین دینی نمی باشد، زیرا در 

لکه این دین مسیحیت قواعد تطبیقی وجود ندارد که بر همه مسیحیان واجب االطاعت باشد، ب
مجموعه از قواعد قوانین کنیسی است " یعنی از وضع کنیسه است " از این جهت مالحظه می 
شود که بسیاری از مسیحیان برای حل و فصل دعاوی میراث خود به محاکم شرعی التجاء 

 میکنند و همین خود دلیل بر آن است که قوانین کنسی، قوانین دینی نمی باشد.
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: ادیانی که در کشورهای شرقی عرض اندام کرد همانند اسالم و یهودیت هردو  سبب دوم
به همانقدر که به امور آخرت پرداخته به امور دنیا نیز پرداخته اند که این موقف ادیان 

 شامل دین و قانون است. 

مصدر اساسی و پر باری است که قواعد قانونی از  از این جهت دین در کشورهای شرقی
آن گرفته میشود زیرا دین یهودیت بسیاری از قواعد روابط خانواده و روابط مالی را تنظیم 
کرده است، اما اسالم که خود دین و دولت است. و اگر مصادر شریعت اسالمی متمثل 

چهارگانه به دو مصدر  در کتاب، سنت، اجماع و قیاس را بر شماریم اصول این مصادر
منحصر میشود که اولی آن " دین " شامل کتاب و سنت، بوده و دومی آن " فقه " است 
که شامل اجماع و قیاس می باشد و اگر به مصدر " دین " اکتفاء کنیم خواهیم دید که 
کتاب و سنت روابط اجتماعی را به تفصیل کامل توضیح داده و بسیاری از عالئق ازدواج، 

، نسب، میراث، وصیت، تجارت بیع، عقود و حدود و دیگر روابط خانوادگی و طالق
روابط مالی و قوانین جنائی را تنظیم کرده است، پس هر قاعده قانونی که به شکل مستقیم 

 1از کتاب ویا سنت بر گرفته می شود مصدر رسمی آن قاعده " دین " میباشد.

  آینده شریعت اسالمی به عنوان مصدر قانون :آینده شریعت اسالمی به عنوان مصدر قانون :

 آینده شریعت اسالمی به عنوان مصدری از مصادر قانون متوقف به دو امر است :

همکاری فقهای شریعت با قانون دانان به منظور تجدید فقه اسالمی که غبار قدمت  -اول :
و کهنه گی را از آن زدوده، و احکام آن را وفق نیازها و نو آمدهای پهنه ای مدنیت قرار 

 ته های جامعه اسالمی همپا و متوافق شود. داده تا بتواند با خواس

                                                 
از پیشرفت رسیده است که فقهای شریعت اسالمی میان قواعد دینی از  فقه اسالمی به حدی - 1

حیث الزام آور بودن آن از نگاه قضاء و الزام آن از حیث دیانت فرق گذاشته اند، بدان معنی که 
به دقت فرق میان قواعد قانونی، و قواعد دینی متوجه شده اند، زیرا قواعد دینی وجود دارد که از 

آور نیست همانند وجوب ترک خرید و فروش هنگام نماز جمعه، و وجوب نگاه قضاء الزام 
اجرای وعده به عقد. همچنانکه قواعد قانونی وجود دارد که از حیث دیانت الزام آور نمی باشد و 
از حیث قضاء الزام آور است همانند عدم جواز شنود دعوی پس گذشت مدت زمان معینی، ویا 

 ی فقه به اصطالح های دیانت و قضاًء معروف است.وجود مانع معین که در کتابها
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ایجاد نهضت علمی اسالمی که بتواند قانون گذار را مجبور کند که در وضع  -دوم :
قواعد قانونی به شریعت اسالمی مراجعه کرده و از مبادی نوین و متعالی آن که بسیار زیاد 

ستنباط کند. و تصور ما و ارزنده است قواعد قانونی متوافق با مقتضیات عصر و زمان را ا
بر آن است که " اجماع " مصدر بسیار زاینده و غنامندی است که میتواند نسل اندر نسل 
تجدد و باروری شریعت اسالمی را تضمین کند، زیرا با پیگیری تاریخ تطور اجماع، و 
مقایسه آینده بر گذشته میتوان گفت که " اجماع " راه رسیدن شریعت اسالمی به اصل 

 ریت آن برای قانون گذاری است . مصد

  دین به عنوان مصدر رسمی قانون در مصر :دین به عنوان مصدر رسمی قانون در مصر :

 : قبل از زمان محمد علی

 به –قانون مصر قبل از زمان حکومت محمد علی از دین متأثر بود، زیرا شریعت اسالمی 
 بود، تطبیق مورد مالی روابط و خانواده قوانین از بسیاری در – دینی مصدر عنوان

"  دیانت"  ملت قانون تابع آنان شخصیه احوال مسائل در مصر در مسلمانان رغی همچنانکه
 . بودند خود

  از زمان محمد علی تا زمان اسماعیل پاشا :از زمان محمد علی تا زمان اسماعیل پاشا :

در مدت زمان محمد علی قانون فرانسه در مصر راه گشود که نخست تأثر قانون مصر از 
ه در زمان اسماعیل پاشا قانون فرانسه در مجالهای قانون تجارت و قانون جزاء آغاز شد، ک

وسعت نفوذ قانون فرانسه، و کم شدن نفوذ شریعت اسالمی در قوانین مصر واضح 
 گردید.

  از زمان اسماعیل پاشا تا امروز :از زمان اسماعیل پاشا تا امروز :

نفوذ قانون فرانسه در مصر در زمان اسماعیل پاشا به اوج خود رسید آنهم زمانیکه درسال 
 . کرد تأسیس را – داخلی –محاکم اهلی  1883محاکم مختلط، و در سال  1876

گزین شد و جای اسالمی شریعت جای به فرانسه قانون – شخصیة احوال بجز –دراین زمان 
حکومت مصر تقنین های کنونی را در مجالهای، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون دریاها، 

زائی قانون مرافعات " اصول محاکمات " قانون جزاء، قانون تحقیقات جنائی " اجراءات ج
" را صادر کرد. که همه از تقنین های فرانسه در این مجالها گرفته شده است. در این 
روند قانون گذاری دائره نفوذ شریعت اسالمی به " احوال شخصیه " منحصر گردید. که 
البته احوال شخصیه وفق قوانین مصر همان مجموعه قواعدی است که رابطه شخص را با 
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ان والدت تا وقت وفات تنظیم میکند، زیرا همه مسائل متعلق به افراد خانواده آن از او
نسب نفقه، شیر دهی، حضانت، ازدواج، طالق، میراث و وصیت متعلق به " احوال 

 شخصیة " است.

همچنانکه شریعت اسالمی در بعضی از مسائل قانون مدنی نیز که متعلق به مال است به 
آن جمله مسائل وقف، حکر و هبه است، و  شکل مستقیم مصدر قانون قرار گرفته که از

در مجموعه دیگری از قوانین مدنی همانند، شفعه، بیع در مرض مرگ، غبن، و شماری از 
 مسائل خرید و فروش شریعت اسالمی به عنوان مصدر تاریخی این قوانین است. 

بر  اما در بخش جزائی نیز شماری از احکام وجود دارد که در مجموع از شریعت اسالمی
گرفته شده است مثل آنکه مشرع مصری احکام جنائی متعلق به حق تأدیب فرزند برای 
پدر، و تأدیب همسر برای شوهر را از چهارچوب مسئولیت جنائی بیرون کرده و مرتبط 

 به شریعت اسالمی دانسته است. 

ای اما قابل مالحظه است که پس از این اعتراف ها به مصدریت شریعت اسالمی در مجاله
 است شده صادر – خاص –میراث، وصیت و وقف، بازهم برای تنظیم این مسائل قوانینی 

 شریعت و است – گذار قانون –ی است که مصدر رسمی این قواعد قانونی معن بدان این و
 . است مانده باقی قانونی قواعد این تاریخی مصدر عنوان به فقط اسالمی

ی نسبت به آن مجموعه قواعدی که مستقیمًا از شاید گفته شود که حت -آخرین مالحظه :
شریعت اسالمی گرفته می شود. همانند احکام ازدواج و طالق و دیگر مسائل مرتبط به 

 این احکام که است گذار قانون زیرا است، – وضعی قانون –آن، بازهم مصدر رسمی آن 
 قول به بنا ابطرو این تنظیم که است گفته و نموده محول اسالمی شریعت به را مسائل
 مصدر اعتبار که است گونه بدین تساؤلی چنین به پاسخ. است حنیفه ابو مذهب از راجح

 بنیان و تعبیر وسیلۀ – فقهی قاعده –به عنوان مصدر رسمی قانون آن است که اصل مصدر 
 دین از تعبیری وسیله خود شرعی فقهی قاعده و – وضعی قانون نه باشد، قانونی قاعده
 . است

  نون مدنی جدید و شریعت اسالمی :نون مدنی جدید و شریعت اسالمی :قاقا

از آنچه که گذشته دانسته شد که شریعت اسالمی مصدر رسمی بسیاری از قواعد احوال 
شخصیه بوده و مصدر تاریخی بسیار دیگری از قواعد استنباط شده از شریعت در مجالهای 

 ستا معامالت به منحصر که –احوال شخصیه ویا معامالت است. اما قانون مدنی جدید 
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 میان از را اسالمی شریعت آن اول ماده در که داشته خطرناکی و مهم آوریهای نو –
ون مصر شمرده و گفته است " فاذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه، قان رسمی مصادر

حکم القاضی بمقتضی العرف، فاذا لم یوجد، فمبقتضی مبادی الشریعة االسالمیة " اگر نص 
د نداشت قاضی مأمور است که به مقتضای عرف حکم نماید، و قانونی مورد تطبیقی وجو

 اگر عرفی هم وجود نداشت، قاضی به مقتضای شریعت اسالمی اصدار حکم می نماید "

و این نص قانونی بدان معنا است که اگر قاضی در صدد اصدار حکمی بر واقعه مطرح بر 
ت اسالمی روی آورده و به وی نص قانونی، ویا عرف واجب التطبیقی را نیابد، به شریع

مقتضای آن حکم وی را صادر میکند. و بدین اساس شریعت اسالمی در دائرۀ همۀ 
 معامالت نیز از مصادر رسمی قانون مصر به حساب می رود.  

 
 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:

 18.................................................. یاسالم عتیشر در اتید و قصاص احکام

 سوم فرع

 19................................. باشد قصاص یفایاست مستحق سلطان خود اگر آنکه انیب در

 چهارم فرع

 20................................. آن به یو ۀاجاز ای قصاص یفایاست هنگام در سلطان حضور

 پنجم فرع

 22........................................ قصاص یفایاست در( گرفتن لیوک) لیتوک حکم انیب

 ششم فرع

 24............................................................... (قصاص) یفایاست لیتأج در

 
 

 

                                                 

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   

استاد و رئیس سابق پوهنحی تحقیقات اسالمی و دیپارتمنت ادیان پوهنحی ادبیات پوهنتون بغداد، 
 استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
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  فرع سومفرع سوم
  در بیان آنکه اگر خود سلطان مستحق استیفای قصاص باشددر بیان آنکه اگر خود سلطان مستحق استیفای قصاص باشد

 مذهب حنفیان: -اواًل -۱۹4
رد وی امام محمد، هرگاه به علت عدم وجود وارث، خود در نزد امام ابوحنیفه و شاگ

 سلطان مستحق استیفای قصاص مقتول باشد، او میتواند به استیفای قصاص بپردازد.
اما ابویوسف شاگرد دیگر ابوحنیفه گفته است: هرگاه مقتول در دار اسالم کشته شده 

نماید و اما حق دارد کـه   باشد و از اهل دار اسالم باشد، سلطان نمیتواند، قاتل را قصاص
 از او دیت )خون بها( مقتول را بگیرد.

هرگاه مقتول در دار اسالم کشته شده باشد در حالیکه او از اهل دارالحـرب باشـد،   
سلطان میتواند که قاتل را قصاص کند، و نیز میتواند که از او دیت )خون بها( مقتـول را  

 اخذ بدارد.
ار اسالم کشته شده و در حالیکه از اهل ایـن دار  )دلیل قول ابویوسف(: کسیکه در د

باشد، عادتًا از داشتن ولی دم و صاحب خونی خالی نیست، بسا شاید که مجهول الهویت 
و ناشناخته می ماند، و قیام و ثبوت والیت ولی خاص )ورثۀ مقتول( مانع والیت ولی عـام  

، بخالف حربی، که هرگـاه  )سلطان( است. از همین رو سلطان نمیتواند قاتل را عفو کند
حربی به عقد امان داخل دار اسالم گردد و سپس مسلمان شود وانگهی بقتل برسد، ظاهر 

 این است که برای او در دار اسالم ولی )صاحب خونی( وجود ندارد.
)دلیل قول ابوحنیفه و محمد(: سخن در مورد مقتولی است که در دار اسـالم کشـته   

شناخته شده نیست، یعنی هیچ وارثی ندارد، پـس ولـی وی    شده و ولی وی در نزد مردم
یعنـی سـلطان   « السلطان ولی من ال ولی له»سلطان است، بدلیل این حدیث پیامبر )ص(: 
 ولی کسی است که هیچ ولی برای او نیست.
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سلطان میتواند که از قاتل وی دیت بگیرد، ولی حق عفو او را ندارد، زیرا قصاص حق 
دلیل اینکه میراث مقتول متعلق به همه مسلمین است و سلطان تنهـا  همه مسلمین است، ب

 1نایب مسلمین در امر استیفای آن میباشد.
 مذهب شافعیان: -دوم -۱۹5

در نزد شافعیان، هرگاه شخصی کشته شد که هیچ وارثی نداشت، قصاص گـرفتن از  
طان اسـت،  قاتل وی حق تمام مسلمین است، و استیفای آن از حقوق و صالحیت های سل

زیرا سلطان در استیفای حقوق مسلمین نایب شان پنداشته می شود، و هرگاه بـا سـلطان   
وارثی از مقتول نیز وجود داشته باشد، در این حالت استیفای آن هـم بـه وارث مقتـول    
مربوط میگردد و هم به سلطان، و به هیچ یکی از آنان جایز نیست که به تنهایی خود بـه  

دازد و بلکه البد باید بر استیفای آن اتفاق نمایند و یا بر شخصی توافق استیفای قصاص بپر
 2کنند که او استیفای قصاص را به نیابت شان به عهده بگیرد.

  فرع چهارمفرع چهارم
  حضور سلطان در هنگام استیفای قصاص یا اجازۀ وی به آنحضور سلطان در هنگام استیفای قصاص یا اجازۀ وی به آن

 
 مذهب شافعیان: -اواًل -۱۹6

نمی شود مگر بـه اذن و اجـازۀ    در نزد شافعیان قصاص در نفس و در غیر آن گرفته
 امام، و مراد به امام، خلیفه، یا نایب وی و یا قاضی است.

حضور امام یا نایب وی شرط نیست، بلکه اذن و اجازۀ وی نیز کفایت میکنـد امـا   
 حضور او یا حضور نایب او سنت است.

ـ   د، اگر )ولی مقتول( بدون حضور امام یا نایب وی به استیفای قصاص مبـادرت ورزی
 3تعزیرًا مجازات شود، به جهت اینکه او به وظیفۀ امام مداخله کرده است.

 مذهب مالکیان: -دوم -مکرر -۱۹7
                                                 

1
 ۴۶۴۳ص  ۱۰البدایع ج  - 

2
 ۱۸۴ص  ۲المهذب ج  - 

3
 ۴۱ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۱۸۴، ص ۲المهذب ج  - 
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و اما شخص )قاتل( نسبت به مستحق »در کتاب )الشرح الکبیر للدردیر( آمده است: 
خون او که عبارت از ولی مقتول است، معصوم الدم نیست ولی اگر بدون اذن و اجـازۀ  

نایب امام او را به قتل برساند پس ولی دم به سبب اینکه به وظیفۀ امام مداخله کرده  امام یا
 1است، باید تأدیب شود.

 مذهب حنبلیان: -سوم -۱۹8
مذهب حنبلیان در این مسأله مثل مذهب شافعیان است، مگر ابن قدامۀ حنبلـی گفتـه   

فس باشـد، بـدون   و احتمال دارد که استیفای قصاص، در صورتیکه قصاص در ن»است: 
حضور امام جواز داشته باشد، زیرا روایت کرده اند که یک نفر مردی را نزد نبی کـریم  
صلی اهلل علیه وسلم آورد و گفت: این مرد برادرم را کشته است و به قتـل آن اعتـراف   

 2«دارد، پس پیامبر )ص( فرمود: او را با خود ببر و به قصاص برادر خود او را بقتل برسان
بدان معنی است که به استیفای قصاص اذن و اجازۀ امام ضرور است، و اما حضور این 

امام برای جواز استیفای قصاص شرط نیست، و ابن قدامه نگفته است که حضور امـام در  
وقت استیفای قصاص سنت است، زیرا پیامبر )ص( به استیفای قصاص اجازه فرمودند و در 

 آن حضور نیافتند.
 ب زیدیه:مذه -چهارم -۱۹9

به نظر میرسد که زیدی ها برای صحت یا برای جواز استیفای قصاص حضور و اجازۀ 
ولی دم )صاحب خون( میتوانـد از قاتـل   »سلطان را شرط نمی دانند، و چنین گفته اند: 

قصاص بگیرد و گردن او را با شمشیر بزند، گرچه قاضی هم حکم به قصاص نکرده باشد 
معلوم باشد یا به شهادت تواتر یا به اقرار قاتـل ثابـت شـده    بشرط آنکه قتل نزد همگان 

 3باشد.
 

 قول راجح: -200
                                                 

1
 ۲۳۹ص  ۴الشرح الکبیر للدردیر فی فقه المالکیه ج  - 

2
 ۶۹۰ص  ۷المغنی ج  - 

3
 ۴۷۹ص  ۴التاج المذهب ج  - 
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قول راجح و برتر از میان اقوال، قولی است که میگوید: بعد از صدور حکم قاضی بر 
قصاص جانی )قاتل( اذن و اجازۀ امام برای استیفای قصاص البد و ضروری است، و مـا  

ا در هنگام استیفای قصاص برتر می شـماریم و تـرجیح   همیشه حضور امام یا نایب وی ر
میدهیم، و این امر به جهت اطمینان از سالمت اجراءات استیفای قصاص و توافر شـروط  
صحت آن الزم پنداشته میشود، و نشان دهندۀ جدیت دولت در تنفیذ احکام است، و مانع 

حکم از سالمت و درستی حکم تأخیر تنفیذ میگردد، و تا آنکه سلطان قبل از اذن به تنفیذ 
مطمئن شود، و اما حضور سلطان یا حضور نایب وی کار خوب و نیکویی است که جدیت 
ولی امر را در تنفیذ احکام نشان میدهد، ولی قایل به سنت بودن آن، طوریکه شافعیان گفته 

 اند، نیستیم، چون در سنت نبوی نیامده است.
یفای قصاص گرچه بدون حکم قاضی باشد قایل اما آنچه که مذهب زیدیه از جواز است

اند، ما کدام تمایلی به قبول آن نداریم، و کدام دلیل مقبول و موجهی را هم برای آن نمی 
بینیم، زیرا ثبوت جرایم و آنچه که بر آن مرتب میگردد، در پیشگاه قاضی صورت میگیرد 

که اولیای مقتول شخص بـی   نه در نزد آحاد و افراد مردم، و از طرف دیگر بیم آن میرود
گناهی را به استدالل ثبوت جرم وی به تواتر، یا به استدالل اینکه وی به ارتکـاب جـرم   
اقرار نموده است، به قتل برسانند، پس به جهت مسدود ساختن راه های این خطـر هـا و   
ضرر ها الزم است بگوئیم که از هیچ شخصی قصاص گرفته نشود، مگر بعد از ثبوت جرم 

در پیشگاه قاضی و اصدار حکم وی مبنی بر ثابت بودن جرم و وجوب قصاص بر وی،  وی
و اینکه اذن و اجازۀ سلطان یا نایب وی پیش از تنفیذ قصاص الزم و ضـروری پنداشـته   

 میشود.
  فرع پنجمفرع پنجم

  بیان حکم توکیل )وکیل گرفتن( در استیفای قصاصبیان حکم توکیل )وکیل گرفتن( در استیفای قصاص
 از دارد:توکیل )وکیل کردن کسی را( در استیفای قصاص جو -201

قصاص حق ولی مقتول است، پس او میتواند خودش آن را استیفا نماید، و نیز میتوانـد  
دیگری را برای استیفای آن وکیل بگیرد، و این اصلی است در استیفای حقوق که بـرای  



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 23  

 

اصحاب حقوق جواز دارد که خود شان به استیفای حقوق خود بپردازند همان گونه کـه  
 آن وکیل بگیرند. جایز است برای استیفای

برخی از فقهاء که حضور مؤکل را در هنگام تنفیذ و استیفای حقی که برای آن وکیل 
گرفته شده است، توسط وکیل، شرط گذاشته اند، به این معنی نیست کـه در اسـتیفای   
قصاص وکیل گرفتن جایز نیست، و بلکه این شرط معنی و مفهوم دیگری دارد که عنقریب 

 اقوال فقهاء راعرضه می نمائیم تذکر خواهیم داد. آن را در جای که
 مذهب حنفیان: -اواًل -202

حنفیان گفته اند: وکیل گرفتن در استیفای قصاص جواز دارد، و شرط است کـه در  
هنگام استیفای قصاص توسط وکیل، مؤکل حاضر باشد، و در غیبـت مؤکـل اسـتیفای    

دارد مؤکل غایب قاتل را از قصـاص  قصاص برای وکیل جایز نیست، برای اینکه احتمال 
عفو کرده باشد، و از طرف دیگر به سبب اشتراط حضور مؤکل امیـد عفـو مؤکـل از    
قصاص قاتل وجود دارد، وقتی که می بیند مجازات قاتل فرا رسیده است دلش نرم خواهد 
شد و او را مورد عفو قرار خواهد داد، در حالیکه عفو در شریعت اسالمی امـری اسـت   

( ۲۳۷)بقـره:  « َوَأن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوٰى»دیده و مرغوب، خداوند )ج( فرموده اند: پسن
ترجمه: و آنکه ببخشد و عفو کند، عفو و گذشت کردن شما بـه تقـوا و پرهیزگـاری    

 1نزدیکتر است.
 مذهب حنبلیان: -دوم -203

ه ولـی مقتـول   حنبلیان گفته اند: توکیل در استیفای حق قصاص جایز است، و هرگا
کسی را وکیل گرفت تا قصاص را برای او استیفاء نماید و سپس مؤکل غایب شـد و در  
هنگام غیبت خود قاتل را از قصاص عفو نمود، در حالیکه وکیل بـه اسـتیفای قصـاص    
پرداخت، درین صورت دیده شود: اگر عفو مؤکل بعد از استیفای قصاص و بعد از قیـام  

رفته بود، عفو وی صحت ندارد، زیرا حق وی استیفاء شـده  وکیل به قتل جانی صورت گ
است، و هرگاه وکیل بعد از علم به اینکه مؤکل، قاتل را عفو کرده است، بقتل برسـاند،  

                                                 
1
 ۴۶۳۹ص  ۱۰البدایع ج  - 
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پس او را ظلمًا کشته است، و بر او قصاص واجب است، و اگر او را قبل از علم به عفـو  
وکیل ضمان و تاوانی نیسـت، زیـرا    مؤکل به قتل برساند، برخی از حنبلیان گفته اند: بر

تقصیری از او سر نزده است، چون وی پیش از علم به عفو مؤکل به اسـتیفای قصـاص   
پرداخته است، در این صورت آیا بر مؤکل ضمانی الزم می آید؟ در این مسأله حنبلیـان را  

نیز الزم  دو قول است: )به قولی تاوان دار میگردد، و به قول دیگری ضمان و تاوانی بر او
 1نمی آید.(
 مذهب زیدیه: -سوم -۲۰۱

در نزد زیدیه توکیل در استیفای قصاص جواز دارد، بلکه این هم جواز دارد که ولـی  
مقتول خود قاتل را برای قصاص گرفتن از نفس خودش وکیل تعیین کند. در کتاب التـاج  

ص منـه )کسـیکه   برای ولی مقتول جواز دارد که مقت»المذهب در فقه زیدیه آمده است: 
قصاص از او گرفته می شود( را وکیل تعیین کند تا او خودش خود را با حضور مؤکل بـه  

 2«یعنی با حضور ولی مقتول –قتل برساند 
  فرع ششمفرع ششم

  در تأجیل استیفای )قصاص(در تأجیل استیفای )قصاص(
 تأجیل )مهلت دادن، زمان دادن( اختیاری استیفای قصاص: -204

نیست که فورًا بعد از ثبوت استیفاء  قصاص حق ولی مقتول است، و از لوازم حق این
شود، و شتاب کردن و تعجیلی در استیفای آن در کار نیست، بنابر این برای ولی مقتـول  
جواز دارد که در مطالبۀ تنفیذ و استیفای قصاص تعجیل ننماید، و قاضی نباید او را بر ایـن  

ـ   ه در مطالبـۀ آن  مطالبه مجبور سازد، زیرا این حق از اوست، و صاحب حق میتوانـد ک
شتابزدگی نکند، خصوصًا در آنجا دالیل و توجیهاتی برای تأجیل تنفیذ نیـز وجـود دارد،   
چنانکه اگر مشوره های در میان اولیای مقتول در مورد طلب قصاص یا در مـورد طلـب   
دیت جریان داشته باشد، یا اولیای قاتل کوشش های را به راه انداخته باشند تـا اولیـای   

                                                 
1
 ۷۴۶ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۲۷۹ص  ۴التاج المذهب ج  - 
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به عفو یا به اخذ دیت قانع نمایند، پس تأجیل استیفای قصاص کاماًل در اختیـار   مقتول را
 اولیای مقتول است.

 1تأجیل اجباری استیفای قصاص از زن حامله )باردار(: -205
هرگاه قصاص بر زن حامله )باردار( واجب گردد، قصاص گرفتن از وی قبل از وضـع  

ارتکاب جنایت باردار باشـد یـا بعـد از     حمل وی جواز ندارد، فرقی ندارد که در وقت
َفَلا ُيْسِرف »ارتکاب جنایت و قبل از استیفای آن باردار شده باشد، بدلیل این فرمان الهی: 

( ترجمه: و در قتل اسراف و زیاده روی نکند. در قتل زن باردار، ۳۳)االسراء: « فِِّي اْلَقْتِل
دارد به وقوع می پیوندد، پس این قتل دیگری که عبارت است از حملی که در شکم خود 

فعل اسراف در قتل پنداشته میشود، و این امری ممنوع است، و در حـدیثی ابـن ماجـه    
اذا قتلت المرأۀ عمدًا لم تقتل حتی تضع »روایت کرده است که رسول خدا )ص( فرمود: 

ـ  « ما فی بطنها و حتی تکفل ولدها ا ترجمه: هرگاه زن بارداری مرتکب قتل عمد شـود، ت
زمانی که وضع حمل نکند و طفلش را به دنیا نیاورد و تا زمانی که اسباب زنـده مانـدن   

 کودک نوزادش را تأمین نکند، باید کشته نشود.
و هم چنان پیامبر )ص( به آن زنیکه از قبیلۀ غامدیه به زناء اقرار نموده بـود، گفـت:   

ترجمه: برگـرد  تـا   « یهارجعی حتی تضعی ما فی بطنک، ثم قال لها: ارجعی حتی ترضع»
زمانی که آنچه را در شکم تست وضع نمائی یعنی تا زمانی که طفلت را تولد کنی حد بـر  
تو جاری شده نمیتواند، و سپس به او گفت: برگرد  تا آن وقتی که طفل نوزادت را شـیر  

 دهی.
آن عالوه بر این در این مورد اهل علم اجماع دارند، اجماعی که هیچ اختالفـی را در  

و چون زن حاملۀ )که بر او قصـاص  »سراغ نداریم، چنانکه ابن قدامه حنبلی گفته است: 
واجب شده است(، وضع حمل نماید، تا زمانی که طفلش را شیر فلگی )شیر نخست پـس  

زیرا طفل نوزاد غالبًا بدون نوشیدن شـیر  « از والدت( را ننوشانیده باشد، کشته نمی شود.
س اگر آن زن کسی دیگری را نداشت که طفلش را شیر بدهـد،  فلگی زنده نمی ماند. سپ

                                                 
1
-۲۷۹ص  ۴، التاج المذهب ج ۴۱ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۷۳۳-۷۳۱ص  ۷المغنی ج  - 

۲۸۰ 
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تا وقتیکه طفلش را از شیر باز می کند، یعنی مدت شیرخوارگی اش تکمیـل مـی شـود،    
طوری که در دو حدیثی که پیشتر ذکر کردیم آمده است، کشتن وی جـایز نیسـت، از   

م مادرش بـود و  طرف دیگر وقتی که ما استیفای قصاص را به خاطری که آن طفل در شک
بخاطر حفظ وی به تأخیر انداختیم پس بخاطر حفظ وی از تلف شدن بعد از والدت بطریق 

 اولی باید قصاص مادرش را به تأخیر اندازیم.
 ادعای زنی که )بر او قصاص واجب شده است( از حامله بودنش: -206

ه باشد در هرگاه زنی که قصاص بر او واجب شده است، ادعای حامله بودنش را داشت
 این مسأله دو وجه است:

)اول(: زن ادعا کنندۀ حمل را حبس کنند تا زمانی که باردار بودنش آشکار گـردد،  
زیرا بارداری عالمات پوشیدۀ دارد که خود زن حامله آن را می فهمد و دیگران به آن پـی  

آنکـه  برده نمی توانند، پس واجب است برای حفظ حمل از احتیاط کار گرفته شود، تـا  
ادعای حامله بودن زن بطور واضح منتفی گردد، و از جانبی این امری است که مخصوص 
خود زن است، پس قول خود وی قابل قبول است، همان گونه که در مسألۀ حیض قـول  

 خود زن بر حایضه بودنش مدار اعتبار میباشد.
اجع نمایند، والدی( ر-)دوم(: زن مدعیۀ حمل را بر زنان اهل خبره )متخصصین نسایی

هرگاه آنان بر حامله بودنش شهادت دادند، استیفای قصاص از او به تأخیر انداختـه مـی   
شود، و در صورتیکه بر خالف آن ادای شهادت نمودند، قصاص وی به تأخیر انداخته نمی 
شود، زیرا حق قصاص، حق حالی و فوری است که بر او واجب گردیده است، و به مجرد 

 اثبات شرعی به تأخیر نمی افتد. ادعای وی و بدون
 حکم قصاص گرفتن از زن حامله: -207

هرگاه کسیکه صاحب والیت قصاص است، از زن حاملۀ قصاص بگیرد، آن شـخص  
کار خطایی را انجام داده است، و سلطانی که این اجازه را به او داده است نیز مرتکـب  

باشند، یا تقصیری متوجـه آنـان    خطاء و اشتباه شده است، اگر دانسته این کار را کرده
باشد، پس هردو گناه کار اند، و اگر تنها یکی از آنان از بارداری آن زن آگـاهی داشـته   

 باشد، پس گناه این کار تنها به گردن اوست.
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هرگاه جنین از آن زن بطور مرده جدا شد یا بطور زنده جدا گردید در مدت زمانی که 
)یعنی دیت جنین( است، و اگر حمل زن  1ورد آن غرۀزندگانی شمرده نمی شود، پس در م

زنده جدا شد و مدتی را که در طی آن زندگی می شود زنده ماند، سپس از اثـر جنایـت   
)یعنی قتل مادرش( فوت نمود، در مورد آن دیت کامل واجب میگردد اما دیت وی برچـه  

خون( هردو بـه  کسی واجب می شود؟ پس ما می بینیم: هرگاه سلطان و ولی دم )صاحب 
حامله بودن زن و به حرام بودن استیفای قصاص آگاهی داشتند یا هردوی شان به حمـل و  
تحریم استیفاء علم نداشتند، یا به یکی علم داشتند، یا ولی میدانست و سلطان که زمینـۀ  
استیفای قصاص را برای او فراهم کرده بود، نمیدانست، پس پرداختن دیت جنین تنها بـر  

ی است، زیرا ولی مباشر قتل است و سلطان متسبب آن، و هرگاه مباشر با متسب عهدۀ ول
 قتل یکجا شود، ضمان و تاوان بر ذمۀ مباشر است نه بر عهدۀ متسبب.

در صورتیکه سلطان بر حامله بودن زن آگاهی داشت و ولی آگاهی نداشت پس تاوان 
معذور پنداشته میشـود، پـس   جنین بر عهدۀ سلطان است نه بر دوش ولی مباشر، زیرا او 

 ضمان )یعنی دیت جنین( بر ذمۀ متسب یعنی سلطان واجب است.
 حبس قاتل در مدت تأخیر استیفای قصاص: -208

و در هر جای که تأخیر استیفای قصاص لزوم یابد قاتـل  »ابن قدامۀ حنبلی گفته است: 
ر مجنـون باشـد، از   را حبس کنند، تا زمانی که اولیای دم اگر طفل باشد بالغ گردد، اگ

 2«جنون خود صحت یاب شود، و اگر غایب باشد، باز پس آید.
برای گرفتن قصاص از قاتـل بـه   »در کتاب مغنی المحتاج در فقه شافعی چنین است: 

کسیکه از اولیای مقتول غایب باشد تا آمدنش انتظار برده شود، همان گونه که تا بلـوغ  
تظار برده میشود، و قاتل طی مدت تأخیر قصاص صغیر ورثه، و صحت یابی مجنون شان، ان

به حبس انداخته شود، و این حبس وی به جهت حفظ حقوق مستحقین است، زیرا اولیای 
مقتول استحقاق قتل او را دارند، و در قتل وی هم اتالف نفس اوست و هم اتالف منفعت 

                                                 
1
غرۀ: در لغت بمعنی غالم یا کنیز است، یا عبارت است از پنجصد درهم و فقهاء دیت جنین  - 

 شر دیت نفس تعیین کرده اند که نزد حنفیان پنجصد درهم است. )مترجم(را به مقدار نصب ع
2
 ۷۴۰ص  ۷المغنی ج  - 
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فعـت او را  وی، چون اتالف نفس وی و استیفای قصاص از وی متعذر گردیده است، من
و زن » و نیز در این کتاب آمـده اسـت:   « بوسیلۀ محبوس ساختن وی از بین می بریم.

حامله در صورتیکه در قصاص نفس، اولیای دم مطالبۀ حبس او را بنماینـد، بایـد حـبس    
 1«گردد.

حکمت از حبس قاتل در هنگام تأخیر اقتصاص از وی عبارت است از حفـظ حقـوق   
 ه موجبات تأخیر استیفای قصاص فراهم آمده باشد.مستحقین قصاص در صورتیک

 کفالت مانع حبس قاتل شده نمیتواند: -209
اگر قاتل کفیل و ضامنی را از جای خود ایستاد کند برای آنکه او را از حـبس رهـا   
کنند، این مطالبۀ وی قابل قبول نیست، زیرا کفالت نمیتواند مانع حـبس قاتـل شـود، و    

و از حبس گردد، به علت اینکه کفالت در قصاص صحت نـدارد،  نمیتواند باعث رهایی ا
چون فایدۀ کفالت، استیفای حق از کفیل است، هرگاه احضار مکفول له متعذر گردد، حق 

یعنی حـق قصـاص، از شـخص     –از کفیل گرفته می شود، در حالیکه استیفای این حق 
، و کفالت نمیتوانـد  دیگری غیر از قاتل ممکن نیست، پس کفالت در آن صحت نمی یابد

 موجب رهایی قاتل از حبس گردد.
عالوه بر آن در قبول این کفالت، حق مستحق قصاص به خطر می افتد زیرا بسا ممکن 
است که وقتی قاتل به قید کفالت و ضمانت رها گردد، فرار کند و متواری شده و دوباره 

 به دست نیاید و حق قصاص ضایع شود.
 
 

                                                 
1
 ۴۱-۴۰ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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.یکی از مهم ترین میگردند  حمایت حقوقی جزایی، مالی، روانی، صحی  وغیره مطرح
حقوق مجنی علیه قتل غیرعمدی در کنارسایر حقوق آن جبران خسارت وارده بروی است 
که شخص مجرم مکلف به جبران آن می باشد، اما اگر شرایطی پیش آمد که شخص مجرم 

ویا توانایی پرداخت خسارات وارده را نداشت قوانین موجود برای  موفق به فرار گردید
حمایت وجبران خساره از مجنی علیه چه تدابیر وراهکار های را درنظر گرفته، سوالی 

 است که این مقاله به دنبال پاسخ آن می باشد.

بابررسی وبیان روش های حمایت از مجنی علیه قتل غیرعمدی از نظراسالم وتحلیل مواد 
درنتجه بانبود مواد قانونی مشخص در حمایت از مجنی قانونی موجود در این خصوص و

علیهم،چنین جرایمی وارجاع آن به فقه، مطابق ماده دوم، فقره دهم ماده سوم کودجزا 
وسیاست جنایی اسالم ، حمایت از مجنی علیهم وتثبیت موقعیت حقوقی آنان وجبران 

هایی چون عاقله، اقارب، وبیت المال صورت می  خسارات مادی ومعنوی، از طریق نهاد
 گیرد.

درنهایت با توجه به اهمیت موضوع ودشواربودن اجرای راه حل های فقهی، ساختارجامعه 
کنونی  بهترخواهد بود که سازوکارهای مشخصی در قانون برای جبران خسارت وحمایت 

 از مجنی علیه قتل غیرعمدی در نظرگرفته شود. 
 مجنی علیه، حمایت، جبران خسارت و قتل غیرعمدی.  کلید واژه ها:

  مقدمهمقدمه
یکی از دست آوردهای مهم علم متضرر شناسی، بهبود وضعیت حقوقی مجنی علیه در 
رویکرد سیاست جنایی کشورها می باشد . بخشی عمده ازاین تغییرها از آنجا ناشی می 

کنار گذاشتن متضررین دولت ها با توجه به  سیاست های افراطی خود مسئول در  کهشود
در محاکمات جزایی واخذ غرامت به جای خسارت در طول تاریخ می باشند؛ به عبارت 
دیگر تأثیر فوق احیاکننده موقعیت حقوقی متضررین است که با توسعه واستقالل حقوق 
جزا به تدریج تضعیف گشته و حمایت از حکم رانان و دولت ها جای گزین آن گردیده 

دیده مجنی علیه شناسی شاهدرویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم در باظهورپ 1است.
گذشته می باشیم. در یک تقسیم بندی کلی مبحث مجنی علیه شناسی به بخش علمی 

                                                 

توجهی، عبدالعلی، سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان، مجله مجتمع آموزشـی عـالی قـم،     
۱۳۸۷1
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وحمایتی تقسیم می گردد. مجنی علیه شناسی علمی) بررسی نقش مجنی علیه در پیدایش 
ن تحقیق حمایت از متضررین جرم( می باشد که نیازمند بحث مستقل است. اما درای

وجبران خسارتی که در نتیجه وقوع جرم متحمل شده اند وراهکارهای که در قوانین 
 افغانستان در نظرگرفته شده است مورد بحث قرار می گیرد. 

بدون تردید قربانی جرم از نظرروانی اجتماعی وحقوقی آسیب های جدی دیده است ازاین 
ان مهمترین حمایت مانی و حقوقی قرار گیرد؛ امابی گرو باید مورد حمایت صحی ، رو

حمایت اقتصادی یعنی جبران خسارت مجنی علیه است که دراین مقاله به آن پرداخته می 
 شود.  

  )مجنی علیه(:)مجنی علیه(:  
است به شخصی گفته می شود که به دنبال  victimمجنی علیه که واژه انگلیسی آن 

   1آسیب وزیان دیده است.،رویداد یک جرم
شخصی است که به آسیب جسمی، روانی، عاطفی یازیان مالی یا اتالف حقوق مدنی 

 . 2واجتماعی خود دچار شده است
  مبانی نظری حمایت از مجنی علیه مبانی نظری حمایت از مجنی علیه 

مبنادر اصطالح حقوق دانان عبارت از اصل یاقاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی برآن باشد 
دی که در حقوق می تواند چنین ومقررات حقوقی براساس آن وضع گردد به اصول وقواع

نقشی داشته باشد ومعیار های کلی دیگر نیز برآن مبتنی باشد در اصطالح مبانی حقوق 
 تا می گردد باعث افراد  یا فرد قانون، مغایر و یستناشا ورفتار عمل 3گفته می شود

 گردند، متضرر ناحیه ازین و دیده  مالی و جسمی، روانی، یا اشخاص آسیب شخص
 خسارات تا گردد مأمور جرم فاعل خصوص که درین دارد و داشته وجود نظر عاجما
 بدین و نماید جبران را علیه بر مجنی خویش قانون خالف و مشروع نا عمل از عائده
 مجرم و گردیده تامین دارد، حقوق علم در ریشه که عدالت و مساوات اصل ترتیب

 رسی باز قابل آن بار زیان و نامعقول های رفتار اینکه و خویش، عمل شناعت به همچنان
                                                 

1 ۱۳۸۴، رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشرداد گستر 
  

2 ۱۳۹۶جعفرزاده، فتاح، بزه دیده شناسی قتل عمد، انتشارات رازنهان، سال 
  
اسکندری، عبدالکریم، راه کارهای حمایت ازبزه دیدگان درسیاست جنایی اسالم واسناد بین  

۱۳۸۷الملل. مجله معرفت،  3
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موارد  بسا ولی شود میسر عملی بگونه آینده در اصالحش زمینه و برده پی است، بوده
 عدالت مجریان هم یا و می گردد مشکلی دچار یا مجرم ناممکن توسط پیش می آید که 

 مرگ، بمجازات محکومیت چون بدالئلی مجرم  که حالتی نمیگردند. آن اجرای به قادر
 مالی توان نداشتن نمودن، فرار عدلی، تعقیب فرایند طوالنی شدن زندان، در شدن محبوس

 تحلیل و پاسخ قابل بحث حالتی، چنین غرامت. در و خساره پرداخت برای بالفعل و بالقوه
 چه توسط حقوقی علمی فلسفه کدام با و چگونه را مجنی علیه غرامت که است اینجا

می  نامیده نظری مبانی آن حقوقی اصصالح در موضوعی که شناخت، پرداخت قابل نهادی
 شود.که در این مورد نظریات متعددی ارایه گردیده که اشاره می گردد. 

    ::مبنای فلسفی وایدولوژیکمبنای فلسفی وایدولوژیک
در مجنی علیه شناسی انتقادی خویش، حمایت از مجنی علیه را « ماویای»و « والک لیت»

ی دانند اصوال این مطلب در نظام های حقوقی مبتنی دارای زیربنای فلسفی وایدولوژیک م
برمذهب صادق است زیرا حمایت از مظلوم ودفاع از مجنی علیه که به ناحق مورد تعدی 
قرار گرفته است در همه ادیان الهی، به ویژه در اسالم از تکالیف شرعی واز موجبات 

 خشنودی خداوند ورستگاری بندگان شمرده شده است. 
برخی دیگر ضمن تایید مبنای فوق به ابعاد ارزشی حمایت از مجنی علیهم  :یمبنای ارزش

در جامعه اشاره نموده اند، به عبارت دیگر از آن جا که دفاع وپاسداری از ارزش های 
یک جامعه جزء رسالت های حقوق جزا بلکه از اهداف سیاست جنایی آن جامعه محسوب 

ن مظلومان وباالخص مجنی علیهم که نوعا می شود و ازسوی دیگر حمایت از نیازمندا
روی این لحاظ حمایت  1نیازمند نیز می باشند جزء ارزش های جوامع به حساب می آید. 

از مجنی علیه قتل غیرعمدی که نوعی از زیان دیدگی به حساب می آید به عنوان یک 
 ارزش قابل حمایت می باشد. 
ی و انصاف، فلسفه پرداخت غرامت بلی در نظریۀ همبستگ نظریه همبستگی وانصاف :

بوسیلۀ دولت را وفاق همگانی اجتماعی در خصوص واکنش عمومی تشکیل می دهد بدین 
مفهوم که افراد جامعه نمی خواهند بر نظم اجتماع ایشان خللی ایجاد شود و در صورتیکه 

رد بارویکصدمه میبیند،چنین حالتی را مشاهده نمایند که امن و آسایش اجتماعی شان 
که باالثر ناهنجاری جانی آسیب دیده راواکنشی دولت را مجبور می نمایند تا متضرری 

                                                 

توجهی، عبدالعلی، منبع قبلی.   1
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است، مورد حمایت مالی خویش قرار داده وخسارات ایراد شده ناشی ازجرم وعمل جانی 
.را که بر متضررین تاثیر منفی به جای گذاشته  است ، جبیره نماید

1  
عده دیگر خاستگاه حمایت از مجنی  رمانه:کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مج

علیه را در ناتوانی حکومت ها در جلوگیری از جرایم می دانند درهمین زمینه ریمون گسن 
می نویسد جنبش حمایت از مجنی علیه براثر ناتوانی جوامع غربی در پیش گیری از رشد 

ان قدرت عمل که برا اثر فقدای صعودی ومداوم واقعات جرمی  بوجود آمد به گونه 
درموردجرم تنها چاره ممکن حمایت از متضررین و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان 

طبق این نظریه اساس حمایت از متضرر را کوتاهی دولت ها در انجام وظیفه   2شده است.
شان میداند که حفظ جان و تامین امنیت شهروندان از وظایف اساسی دولت ها به حساب 

 می آید
در فقه اسالمی  جبران خسارت متضررین جرم قتل غیر عمدی وجوب  :قه اسالمینظریه ف

متکی باصول ومعیارهای علمی که اقناع کننده وجدان می باشد ،پایه گذاری گردیده 
ودرمذاهب اهل تسنن واهل تشیع برمبنای همان اصول وپرنسیپ ها موارد جبران خسارت 

 جزءجداگانه قرارذیل می باشد:متضررین بیان شده است که توضیح آن دردردو
نقطه اتفاقی محسوب می شود،این است « تسنن وتشیع»آنچه درهردو مذهب  جزء اول :

که جبران خسارت مجنی علیهم قتل بافلسفه اصل صیانت از خون انسانان متكي و استوار 
بوده و قرار میدارد که حیات انسانی و زندگی بشری از اهمیت کالنی برخوردار بوده 

اكيد می نمایدکه درآئین دینی و اسالمی خون مسلمان با اهمیت تر ازهمه چیز ها بوده وت
 .استومهمتراز دیگرگونی جهان 

البته درفقه جزای حنفی اصالتا ذمت پرداخت خسارت وارده علیه مجنی علیهم را شخص 
 مجرم بدوش دارد چون مجرم عمل جنایی غیر ارادی را انجام داده ، بی مباالتی کرده

وبردیگری صدمه ایراد نموده است  و چنانچه که  جانی و متهم فقره جرم قتل غیر عمدی  
دولت ونظام اسالمی را مکلف  امکان جبیره خساره وارده مجنی علیه  را نداشته باشد،

                                                 

رجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،تهران ،دانشگاه پرادل ،ژان ، تاریخ اندیشهای کیفری، ت
1370شهید بهشتی ،   

1
  

اسکندری، عبدالکریم، منبع قبلی.   2
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زد تا از بیت المال مجنی علیه را جبران خساره نماید چنانچه در فرامین پیامبر بعبارات میسا
 معتبری میخوانیم که ایشان فرمودند : عدیده و اسناد

آنانیکه مظلوم واقع گردیده و بگونۀ نامشروع بقتل رسیده اند ، غرامت شان را اولواألمر » 
 1«.یعنی مسؤل دولت خواهد پرداخت

وهمچنان اجراآت عملی در نظام حقوقی اسالم در حیات پیامبر و خلفای راشدش بیانگر 
ناممکن « مجرم»را که جبران خساره اش توسط قاتل این موضوع بوده که ورثۀ مقتول 

بوده است، از بیت المال مورد توجه و همکاری قرار داده و خسارات ایراد شده علیه 
 2مجنی علیه و مربوطین وی را جبران نموده اند.

  روشهای حمایت از مجنی علیه روشهای حمایت از مجنی علیه 
سیدگی و تامین معموال حمایت از مجنی علیه در سه مرحله، پس از تحقق جرم، درجریان ر

 ضرر وزیان صورت می گیرد. که درین جا مرحله سوم را مورد بررسی قرارمی دهیم. 
زیان دیدگی اغلب باورود ضرروزیان بر مجنی علیه مالزمه دارد اگرچه در برخی از جرایم 
ضررهای وارد شده بر مجنی علیه از نوع معنوی است لکن در بسیاری از موارد متضررین 

یم وغیرمستقیم متحمل ضرر وزیان مادی می شوند ضررهای وارد شده بر به صورت مستق
مجنی علیه شامل مجموعه خسارت هایی است که از حین تحقق جرم تازمان رفع نسبی آثار 
آن متوجه وی می گردد. و در مواقعی که تامین ضرر وزیان وارد برمجنی علیه از ناحیه 

 زین عهده داراین مهم شود. مرتکب جرم غیر عملی است باید منابعی جایگ
 دولت ها -1

 صندوق های خیریه -2

 بیمه -3

  تامین خسارت از منابع دولتیتامین خسارت از منابع دولتی
اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوصی اصول اساسی عدالت برای زیان  ۱۲ماده 

دیدگان وقربانیان سوء استفاده از قدرت از دولت ها می خواهد در مواردی که جبران 
                                                 

1
چاپ مکتب عربیه  1370، ص 7. کاسانی، عالء الدین ابن بکربن مسعود، بدائع الصنائع ج 

 هـ ش. 1388پاکستان 
2
 1380اپ رشیده پاکستان ( چ461( ص )2. ولی اهلل، الخطیب، مشکواة المیصابیح ج ) 

 هـ.ش
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کامل ازسوی مجرم به عللی)چون فرار یافقر( یا سایر منابع خسارت مجنی علیه به صورت 
)چون بیمه وصندوق های عام المنفعه( عملی نمی شود راسَا تالش نموده باتخصیص بودجه 

کنوانسیون اروپایی  ۲الزم خسارات های زیان دیده گان را تامین نمایند. هم چنان ماده 
مین خسارت وارده را از دولت مطالبه خسارات زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز تا

می نماید. چون دولت ها خودرا متعهد به ایجاد نظم وحفظ حقوق ومصالح افراد جامعه 
می دانند، تخصیص بودجه ای جهت تامین خسارات جبران نشده زیان دیده گان نیزاقدامی 

دولت  افراد خواهد بود. ویا با جایگزینی درجهت آرامش ومصلحت جامعه وتامین حقوق
ها، مسئولیت مدنی فردی که در امور عماَل کار آیی ندارد به مسئولیت مدنی اجتماعی 
تبدیل شده و از محل وجوهی که دولت به عنوان مالیات و نظایرآن از مردم می گیرد 

 خساراتی را اشخاص به هم وارد می کنند جبران می کند.
  خیریهخیریه  منابعمنابع  ازاز  خسارتخسارت  تامینتامین

 می خیریه های صندوق مجنی علیه خسارت تامین برای گزین جای منابع از دیگر یکی
 خیریه کارهای مهم مصادیق از گان دیده وزیان،زیان ضرر تامینکه  است بدیهی باشد

 زندانی از ویا دارد منازعات اصالح در که نقشی خاطر به را آن توان می و شده محسوب
 خیریه مصادیق ترین ازعالی نماید می جلوگیری آنان مدیون بودن خاطر به افراد شدن

 . ستناد

  بیمهبیمه  ازطریقازطریق  خسارتخسارت  تامینتامین

 ضرورت امروزه که بیمه صنعت است بیمه ازتسهیالت، استفاده جایگزین مهم منبع سومین
 غیرقضایی فصل و درحل است قادر گرفته قرار بشری جوامع موردتوجه گذشته از بیش آن

 فلسفه بتواند شاید بنماید جنایی سیاست متولیان به موثری کمک خسارت، وترمیم دعاوی
 یراستا در درافغانستان جمله از ازکشورها بسیاری در را ثالث شخص بیمه نمودن اجباری

 نمود توجیه آن
 جبران خساره زیان دیدگان جرایم قتل غیرعمدی در حقوق اسالم

  چگونگی پرداخت دیت در حقوق اسالمچگونگی پرداخت دیت در حقوق اسالم
  تعریف دیت :تعریف دیت :

آن شامل ضمان،تاوان،بدل خون وغرامت می باشد ـ مفهوم لغوی بوده ودیت واژه عربی 
اینکه معنی اصطالحی دیت درمفهوم فقهی آن دارای چه تعریفی می باشد فقهای اسالمی 
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تعاریف فراوانی را ارایه نموده اند که درماهیت ونفس االمر ، اختالف ها ی داده شده 
داللت دارند چنانچه دربیان مفهوم دیت ، شکلی واصطالحی بوده وماهیتا بریک محتوی 

تعریف مشترک و عام الشمولیکه فقه مذاهب در مجموع بدان اتفاق دارند، قرار ذیل 
 است:

دیت عبارت است از مجموعه اموال غالبًا منقول ))دینار، درهم، شتر، گاؤ، گوسفند، و  
زیورات(( که در قتل ها و جروحات مخصوص ))قتل خطاء، شبه عمد، قتل بالتسبیب و 

ت ها(( توسط جانی و عاقله آن دریک مدت زمانی معین برای مجنی علیه یاوارثان مجروحی
 وی بعداز صدور حکم نهائی محاکم یا بگونه سازش و موافقه پرداخت می گردد.

در تعریف داده شده باالکه از دیت ارایه گردیده ویژگی هاونقاط مهم ذیل قابل توجه می 
 باشند:

رفقه اسالمی مشخص ومحدود گردیده دیت شرعی ازحیث کمیت ومادی د  -
ی که بحیث مال دیت قرار گرفة می توانند ، نیز درتشریع اسالمی مشخص یوابزار واشیا

شده وتبیین گردیده اند که حسب شرایط ،درآمدهای مالی واینکه مسؤل جبران خساره 
  ازکدام نوع این اموال به سهولت می تواند دیت پرداخته وادای مسؤلیت نماید .

مصادیق پرداخت دیت درجرایم خاصی چون قتل غیرعمدی ، جنایات علیه   -
مادون نفس واعضا وهمچنان درمواردیکه قصاص بنحوی ازانحا ساقط گردیده باشد، 
پیشبینی شده است که درغیر ازین صورت  فوق برای پرداخت دیت موارد رسمی وجود 

 ندارد .
یه دیت ، درفقه اسالمی مسؤلین پرداخت دیت ونهادهای شریک درموضوع تاد  -

« قتل غیرعمدی ،شبه عمد وقتل به سبب»مشخص بوده که مشمول مرتکب جرایم ویژه 
که تکلیف پرداخت دیت را دارند،درتعریف فوق مشخص  یمی گردد وهمچنان اشخاص

 شده اند که مشمول جانی،ورثه جانی وعاقلۀ وی می گردد .

  وجوب دیت از بیت المالوجوب دیت از بیت المال
ز جانب دولت بانیابت از جانی ، بحیث یک حالت استثنایی درفقه پرداخت غرامت یادیت ا

اسالمی مورد توجه وبررسی می باشد لزوماجانی ومرتکب جرم است که تکلیف پرداخت 
خساره وجبران عایده برمجنی علیه را برذمت دارد ودولت ها یا بیت المال درخصوص 

وقاعده شرعی قرارمیداردکه پرداخت دیت ، اصوال مسؤلیتی رادرقبال ندارند چون اصل 
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تاکید می نماید چنانچه در فقه « وبر شخصی بودن جرم و جزاء « المرء یؤخذ باعماله»
اسالمی موردیکه از پیامبر منصوصًا در خصوص پرداخت دیت بوسیله بیت المال مجاز قرار 
داده شده است ، شامل حالتی می باشد که جانی وارث وعاقلۀ که درپرداخت دیت باوی 

باشد  چنانچه فرمان پیامبر)ص( که با جمله )) من وارث کسی  تهشریک باشند، را نداش
بیانگر این موضوع می   1هستم که وارث نداشته باشد عقل دیت آنرا تأدیه مینمایم((

باشدکه اصالتا دیت برکسانی واشخاصی الزم است که درزندگی باجانی حمایت کننده 
باشند ونخستین سهمگیران درجبیره خسارت ناشی از باشند ودرمنافع وضرر باوی شریک 

جرم راورثه تشکیل میدهند ــ  بلی مذاهب فقهی با قیاس ازفرمان فوق، حاالت دیگری 
را پیشبینی نموده اند که دیت را دولت ازبیت المال به نیابت از مرتکب جرم برای مجنی 

ت المال بتادیه دیت می در مواردذیل بیعلیه یا بازماندگان وی می پردازد ـ چنانچه 
 پردازد:

خون بهاودیت کسیکه درنتیجه خطای قاضی ودادگاه بناحق کشة شده باشد   .1
چنانچه قاضی بدلیل خطایی که درتشخیص موضوع یادرتعیین حکم نموده وحکم بکشتن 

 شخصی راداده باشد بعدا معلوم گرددکه صدور حکم قتل واجرای آن اشتباه بوده است .
 اثر ازدحام جمعیت کشة شده باشد .هرگاه شخص در   .2

دیت مقتولیکه قاتلش شناسایی نگردیده باشد ویا پس ازشناسایی متواری شده   .3
 وتاهنگام مرگ ومردن دور ازدست رس دولت باشد .

 زمانیکه عاقله بنابردالیلی قادربه پرداخت دیت نباشند .  .4

ازبیت المال بانیابت حاالت فوق درفقه اسالمی از مواردی پذیرفته شده اند که دولت 
ازمسؤل جرم غرامت وخساره را پرداخت  می نماید وبدین ترتیب  دولت که برمبنای 
مسؤلیت های خویش ملزم بوده تا ازحیات وآزادی افراد تحت قلمروخویش حمایت نماید 
ودرصورت بروز حادثه علیه رعایا ی خویش ، باید متجاوزین ومرتکبین جرم را مورد پیگرد 

ه وامنیت وآسایش جامعه را برگرداند که هرگاه برتنظیم چنین مسؤلیت هایش قرار داد
قادریاموفق نگردد، باپرداخت خساره ودیت برای قربانی جرم ووابستگان وی، برتکافوی 
نقصان خود درحمایت ازمجنی علیهم جبیره نمایی نموده ونقش آفرینی خودرا تبارز داده 

                                                 
1
 چاپ بیروت  234ص  6عبدالرزاق ، مصنف عبدالرزاق ج .  
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ا که درخصوص حمایت ازمجنی علیه ومقتول وبنوعی کاستی ها ونارسایی های خودر
 1بوجود آمده است ، جبران می نماید .

  وضعیوضعی  حقوقحقوق  دردر  غیرعمدیغیرعمدی  قتلقتل  جرایمجرایم  مجنی علیهممجنی علیهم  خسارهخساره  جبرانجبران
 امکان مالی منابع دیگر یا جانی سوی از خساره جبران هرگاه که است اینجا اصلی پرسش

 روحی مالی، جسمی، ه هایصدم انواع متحمل جرم وقوع از پس مجنی علیهم نباشد پذیر
 و عمیق تأثیر مالی های ابزار رذرهگ از آنان بر وارده خساره جبران و میشوند روانی و

 در که بوده دلیل بهمین و داشت خواهد آنان بر وارده صدمات التیام در را بسزائی
 اصلی حقوق از یکی بعنوان خساره جبران حق ملی قوانین و المللی بین اسناد بسیاری

 این که است این پاسخ قابل سؤال و حرف اکنون است شده شناخته برسمیت نی علیهمج
 پاسخ این خصوص در نماید؟ تأدیه تا است ملزم کسی چه و کدام را مجنی علیه اصلی حق

 جبران پرداخت مسؤل بحیث باید کسیکه اولین و نخستین که اند داشته بیان حقوق علماء
 ایجاد باعث که آنست مشروع نا عمل و رفتار چون است جانی شخص باشد، خساره
 کیفر و ، است گردیده مجنی علیه مالی و جسمی روانی، روحی، عایدۀ هائی آسیب

 جرم منفی تبعات مجرم توسط بتواند که های را کار و ساز تا دارند تالش امروزی شناسان
 را آن موارد یعلم یها چارچوب در و گیرند دست روی نماید، التیام را مجنی علیه علیه
 توسط خساره جبران امکان عدم است بدیهی آنچه تالش، و سعی هم باین ولی نمایند وضع

 اشخاص یا شخص به جرم دادن نسبت که چنانچه و است احوال تمامی در مجنی علیه
 بدلیل جانی یا و باشد متواری و فراری یا مخفی جانی نگردد، میسر دالئلی بنابر معین

 که دیگر حاالت سائر و نباشد، خساره جبران پرداخت به قادر ارهخس حکم باالبودن
 حق یاجرا برای مناسب مرجع یافت در بحث نباشد، میسر جانی توسط دیت پرداخت

مجنی علیه  علم واندیشمندان دانان حقوق نظر مبتنی بر که می گردد مطرح مجنی علیه
 حمایت زیر دولت را جنی علیهم ، حاالت چنین بروز درصورت تا شد دانستة نیاز  شناسی

وصندوق  بیمه تسهیالت پهلوی در چنانچه ،جستجونماید درزمینه را وراهی داده قرار مالی
 قرار خساره جبران برای جایگزینی بعنوان نیز دولتی  بودجه از دیت پرداخت خیریه، های
 در که هبود مجنی علیهم واساسی ونیازمبرم ضرورت این بادرک هم ها دولت ، شود داده
 جرایم در مجنی علیه خساره جبران خویش کیفری و حقوقی نظامهائی و ملی اسناد

                                                 
1
 «کاسانی ،ابوبکر ،احمد ،همان» 
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 سازمان 1985 تاریخی اعالمیه در چنانچه اند پذیرفته مشخصی های معیار با را مشخص
 سال اروپائیوکنوانسیون  متضررین برای عدالت اساسی اصولدرخصوص جمع آوری  ملل

مجنی  خساره جبران موضوع امیزبر خشونت ربانیانق از زدائی خسارت بمنظور 1983
 : مقررمیداردمذکور  نسیوناکنو« 2» ماده چنانچه است نموده مبذول خاصی توجه علیه
 به باید ،دولت نیست تضمین ،قابل منابع سایر وسیله به خسارات کامل ترمیم که وقتی

 :نماید زیراقدام ازافراد ییزدا خسارت
 مشروط اند شده خود یاسالمت جسم علیه شدیدی اتلطم متحمل کسانیکه - الف

  باشد ناشی آمیز خشونت عمدی جرم ازیک مستقیما براینکه
 شده او،فوت علیه جرم ازارتکاب پس اندکه بوده شخصی تکفل تحت کسانیکه - ب

 . باشد
 کشور ایاالت از برخی و کانادا فرانسه، انگلستان، چون ها کشور از خیلی در همچنان
 در طوریکه اند، پذیرفته را مجنی علیه خساره جبران موضوع خویش ملی اسناد در امریکاء

 متضررین خساره پرداخت چگونگی باالی تاکنون 1964 سال از انگلستان حقوقی نظام
 . است گرفته صورت زیادی تحوالت

 ماهوی قوانین در و نشده شناخته برسمیت دولتی خساره جبران افغانستان حقوقی نظام در
 جبرانبه عنوان  مجنی علیه از حمایت خصوص در مستقیم غیر یا مستقیم بگونه شکلی ای

ناشی  ماده دوم کودجزا جبران خسارت فقره دهم ندارد، فقط در  وجود هدایتی خساره
 خود نوبه به موضوع این ازجرم یکی از هداف این قانون بیان شده که خیلی کلی است که

 جبران راه اوقات بسا چه  می رود ـ بشمار حقوقی نظام در عمده ونقیصه بیانگرکاستی
 وارگانهای باشد، متواری جانی  که چنانچه باشد نمی میسر جانی توسط مجنی علیه خساره
 نگردد،ویاهم وشناساییشده  جرم مرتکب یااینکه نگردند، موفق جانی بگرفتاری تعقیبی
 سالیان مجنی علیه نباشد، 00و انیرو های ناتوانی فقر، بدلیل خساره پرداخت قادربه جانی

نمی  خساره جبران بدریافت موفق زندگی طول در گاهی که ردیمیگ قرار انتظار در درازی
 را مجنی علیه مستدام بگونه مالی و روانی، روحی، فشارهای ، حاالت درچنین شودکه
 هایش یازن به ییپاسخگو یبرا که می گردد معتقد مجنی علیه نتیجه در و می نماید تهدید
 دولتی های نداردوازنهاد و است نداشته وجود خیریه موسسه و دولتی همکار منبع کدام

 .می گردد مایوس
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ایجاب می  که آنگونه را علیه مجنی حقوق  ۱۳۹۶ سال مصوب کودجزای افغانستان  
 توجه متضررین حمایتی دنیا،برمسائل حقوقی نظامهای سایر نانوهمچ کند نگنجانیده

 جرایم متضررین از حمایت ساحه در که هائی پیشرفت با که  نکرده اند درخورشان
 یهای آسیب که جرایم سائر و گروهی، یها سرقت قدرت، جرایم قربانیان قتل، خشونت،

 است، گرفته صورت ،سازد می مجنی علیه متوجه را عاطفی و روحی مالی، روانی، شدید
 توجه نیز دولتی خساره جبران موضوع بریز ن افغانستان حقوقی نظام در تا می نماید ایجاب
 گردند تعیین و تعریف متضررین برای دولتی خساره پرداخت یمیکانیزمها و گرفته صورت

 است، نموده تعهد برایشان دولت که ضمانتهائی و حقوق از متضررین یکطرف از تا
 موجبات ترین اساسی از که عدالت تأمین موضوع دیگر سوی از و نمایند حاصل اطمینان

 مجنی علیه تحقق و جانی ،دعوی بطرفین توجه انجام با می باشد، جزائی عدالت پروسه در
 مجنی به مطلقه گرائی متهم از قضاء رویکرد همچنان و تقنینی و قانونی رژیم و پذیرفته

 طرد باعث یکی رعایت که بشکلی را طرف دو هر حقوق و نماید  انتقال نیز ییگرا علیه
 نمایند عملی مستوی دریک نگردد، دیگری

 نظر بادر  جانی توسط قتل، مجنی علیه خساره جبران موضوع عمل، ساحه در مخصوصًا 
 دارد، وجود( افغانستان)  کشور جزائی عدالت نظام در که فراوانی موانع و شرایط داشت
 جانی، داشتن ذمت بر تا است دشوار و ومی باشد بوده وفراوانی ملموس مشکالت دچار
 کند.  کفایت متضررین از حمایت بحث در را جرمش از ناشی رهخسا

 بیشتر چنانچه نیست ممکن خساره جبران دریافت و حصول موارد بسا در چون 
 یا ندارند، را به محکوم پرداخت و اجراء برای مالی توان خساره، جبران به محکومان

 تحت و باقیمانده اختفاء در جانیان اکثرًا دارد وجود کشفی ارگانهائی در که هائی ضعف
 بنابر یا و نیستند جانی علیه دعوی بطرح قادر بیشتر متضررین نمی گیرند، قرار تعقیب
 پرداخت تابحث میدارند موانع،الزم چنین که نمایند دعوا طرح نمی خواهند عواملی
 درنظام موضوع ترین واساسی ازمهمات یکی بعنوان ، دولت توسط متضررین خساره
  . باشد مطرح نستانافغا حقوقی

 :افغانستان درقوانین غیرعمدی قتل جرایم متضررین  خسار جبران چگونگی
 یاد افغانستان حقوقی درنظام ازمتضررین خساره وجبران حمایت دربحث که گونه همان
 برمسائل جهان حقوقی های نظام سایر چون افغانستان حقوقی سیستم گردید، آوری



 قضاء حمایت از مجنی علیهم وزیان دیده گان قتل غیر عمدی
 

 41  

 

 مباحث را جزایی درقوانین مطروحه موضوعات وبیشترین نده اداشت هینگا کمتر متضررین
 . می دهد تشکیل جرم ومجرم

 واگذارنموده حنفی فقه به می باشد، خطا قتل موجبه راکه دیت کودجزا دوم ماده چنانکه
 حدود جرایم مرتکب می نماید راتنظیم تعزیری وجزاهای جرایم قانون این» که داشته وبیان

 گذار قانون «می گردد مجازات اسالم شریعت حنفی فقه اماحک مطابق ودیت ،قصاص
 موکول حنفی برفقه را ودیت ،قصاص حدود مجازات واجرای جرمی توصیف ماده درین
 فقهی احکام نبودن برمدون بنا وقضایی عدلی نهادهای وعملی تطبیقی درساحه که نموده

 نوعا یدگاهاید موجودیت نهادها بشری درقوی کافی تخصص موضوع،نداشتن درخصوص
 مجازات وتنظیم غالباقادربراجرا است، گردیده ارایه دیت پیرامون که فقه علمای مختلف

 .گردید نخواهند خطا قتل مرتکبین علیه دیت
جبران خسارت ناشی از » می نمایدکه بیان جزا کود« ۲» ماده« ۱۰» فقره دیگر ازسوی 

 می گردد، مالحظه فقره این که دریکی از اهداف این قانون می باشد طوری «ارتکاب جرم 
 وقضای عدلی نهادهای نزد مقتول وابستگان ازطرف جرمی جبیره بعنوان دیت هرگاه
می  محکوم تعزیری مجازات به را متهم درکناراینکه باید نهادها این لزوما گردد، مطرح
م دو  ماده بانص چیزیکه- صادرنمایند حکم مقتول بهای وخون دیت برتسلیمی ، نمایند

 .ندارد سازگاری قانون این
درکودجزا هیچ گونه بحثی درخصوص جبران خسارات برای مجنی علیه درنظرگرفته نشده 

که مجنی علیه فراری و یافقیراست که توان پرداخت خسارات وارده  یبخصوص درموارد
را ندارد.هیچگونه تدابیری برای حل این مساله در نظرگرفته نشده که پاسخگوی نیازهای 

روزی باشد. وراجع نمودن آن به منابع فقهی خود از لحاظ عملی مشکل به نظرمی رسد. ام
 وتاثیرات دعوی طرح وچگونگی جزا کود به قتل درجرایم دیت احکام دادن چون ربط
 قانون این دوم  باماده درمغایرت متنی درقانون موضوعات این وپیشبینی ازدعوی انصراف

 جرایم توصیف بر که است نموده تضمین نخست گام اندرهم گذار قانون زیرا  باشد می
 نیتعی مجازات هم ونه می نماید انگاری جرم نه ،زند می دستنه  آن های ومجازات دیات

 راماده ودیات قصاص درموضوعات دخالت عدم بر مبنی تعهد این درحالیکه ـ کند می
 قتل درجرم اتمجاز واجرای تجویز وطریقه جرم توصیف چگونگی وبر نموده نقض فوق

 ، نموده علیه مجنی خواهی برداد رامنوط جزای دعوی تحریک طوریکه است پرداخته
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 حکم وتطبیق است دانسة توقف قابل علیه مجنی گذشت درصورت را جزایی سیردعوای
 . میداند االنقطاع واجب مجنی علیه ابراوانصراف ازعملیه بعد را محکمه قطعی

را که  آن متضررین ، باشد میآن  مشمول نیز عمدیغیر قتل جرم که فوق ماده حکم -
 تعقیب بلکه هندانست مجازات قابل مطلق ،بگونه باشند ویافروع اصول ، زوج ازنوع

 ومجازات دیت پرداخت موضوع حنفی درفقه درحالیکه است  نموده مقید هارا ومجازات
 اگر چنانچه داردون تهنداش عمومیت ، می نماید حکم جزا قانون که آنگونه خطا قتل جرم

 پدرخویش علیه اوالدهایش گرچه خانم ،اولیای برسد به قتل خطا بگونه زوج بوسیله زوجه
 . نمایند مطالبه ازشوهرش را خانم دیت می توانند ننمایند، دعوی تحریک

 افغانستان جزای کود موقف بنظرمی رسدکه گردید، آوری یاد درباال آنچه بادرنظرداشت
  غیرعمدی های قتل  جرایم بهای وخون دیات بدعاوی دگیرسی چگونگی درزمینه

 بنحوی ازانحا و نبوده روشن باشد، دیت آن موجبه که خطا قتل انگاری جرم وهمچنان
 متضاد  احکام ارایه دچار عمدی غیر قتل جرایم مجنی علیهم خسارات جبران بیان درزمینه

 ،حدود قصاص موضوعات رب قانون این اساسا میرساندکه ۲ ماده مفاد چون باشد می
نموده  فقه محول را ها ومجازات جرایم نوع براین مرتبط مسائل وهمه پردازد نمی ودیات
 است. 

الزم است دراین جا به چند مورد از احکام صادره توسط محاکم در خصوص این موضوع 
 اشاره نمایم. 

دعوی جبران خسارات توسط  شماره
 تصمیم قضایی تاریخ یی محکمه جزا قتل غیر عمدی مجنی علیهم

 عدم سمع دعوی 8/6/1394 محکمه جزایی کابل قتل غیر عمدی مطالبه دیت از محکمه 1
 حکم به پرداخت دیت 15/6/1394 محکمه جزایی کابل قتل غیر عمدی دعوی جبران خساره 2

به موکول کردن دعوی  25/6/1394 محکمه جزایی پروان قتل غیر عمدی مطالبه دیت و خون بها 3
 محکمه مدنی

 سقوط دعوی حق العبدی 2/7/1394 محکمه ترافیک کابل قتل غیر عمدی مطالبه دیت 4

 واضح ی ها تفاوت بیانگر درافغانستان محاکم ازاجرات شده انجام های وبررسی مطالعات
 احوال وسایر جرم مرتکب ، جرمی موضوع که همگون درقضایای زیرا باشد می وگسترده

 اشتند ند باهم را الزم همخوانی  محاکم واجرات قضایی تصامیم بوده نیکسا بجرم مرتبط
 بارویکردهای شدند، قراردادده محاکمه تحت که غیرعمدی های قتل جرایم ومعکوسا
 . شدند مواجه قضایی متفاوت
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  غیرعمدی قتل جرایم قضایای بررسی ، می دهد نشان شده داده جدول که آنگونه
 متفاوت نیز ، دارند وعنعنوی ،کلتوری فرهنگی مشترکات  باهم که دووالیت درمحاکم

 وجه کدام  که مشابه باهم درقضایای محکمه یک اجرات اینکه تر جالب - است بوده
 متفاوت توام قضایی باتصامیم ندارند، ومتضرر جرم ،مرتکب موضوع ازحیث تفکیکی

 محکمه که تاس این بیانگر یکم شماره جدول تصمیم نحویکه به اند روبروگردیده
 را مقتول وابستگان العبدی وحق دیت موضوع غیرعمدی قتل جرایم برسیدگی ذیصالح
 ولی -صادرنموده اند ییقضا وحکم داده قرار بررسی تحت  تعزیری جزای درضمن

 محکمه را مقتول ودیت العبدی حق  مطالبه که شده دیده متذکره دیگرجدول درفقره های
 ومجنی علیه مقتول وابستگان کتبی ودرخواست موضوع کهوبآن سپاریده بفراموشی حاکمه
 بدان مربوط نهادهای ، است بوده موجود دوسیه داخل  وتحقیق کشف وهله ازهمان
 ی نیازها به تنهاکه نه«  غیرعمدی قتل» جرم این مجنی علیهم ودرنتیجه نکرده توجهی
 انتظار ، لیمتوا ی ها وبرگشت باوجودرفت عمال که نشده داده پاسخ شان مشروع
 اند نگردیده قضایی تصمیم قادربدریافت وقضای عدلی نهادهای بدروازه های کشیدن

 است نموده ارجاع مدنی محکمه به رسیدگی بدون را موضوع دادگاه یک ومعکوسا
 وبه اثرداده ترتیب طرفین غیررسمی باتفاهم را العبدی حق موضوع دیگر حاکمه ومحکمه

  .است اتخاذکرده تصمیم العبدی حق دعوی سقوط
صورت  محاکم واجرآت باشد یافتة پایان متضاد ظاهرا نگرشهای نوع این اینکه برای

 جرایم درخصوص وشکلی ماهوی تااحکام می رسد بنظر مناسب بگیرد، رابخود یکسان
 ودرتامین باشند بها ومفتی علیه معتمد آرای بحیث حنفی درفقه که ودیات ،قصاص حدود
 جزاء درقانون وجداگانه مستقل عنوان زیر باشند، برخوردار شتریبی ازمؤثریت عدالت
 گردد مرفوع قانون احکام بین ظاهری وتضاد تعارض تاازیکطرف شود گرفتة درنظر

 مرتب بگونه ،حدودوقصاص دیات وباب درفصل مندرج شرعی احکام دیگر وازسوی
 مجازات مناسب اجراءوتطبیق برای بهتری زمینه ترتیب وبدین شود تنظیم آن وواضح
 ،قصاص حدود»  احکام اجرای عملی دربازگشت موضوع این که گردد میسر فوق جرایم
 نیازیکه ــ داشت خواهد بسزایی اهمیت نیز کشور وقضایی تقنینی درسیاست «ودیات
 .دارد ضرورت شدیدا برآن ما افغانی جامعه
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 داخل مستقلی مجموعه دریک«  ودیات ،قصاص حدود» جرایم احکام که نچه چنا و 
 اسالمی عقوبات مساعدمی گرددتا فرصت را وعدلی قضایی نهادهای گردد، جزا قانون
 نقش گوناگون ی ها خشونت وکاهش ملی ،وفاق اجتماع ،رفاه امنیت درتامین راکه
 که مرتب وغیر متفاوت احکام وهمچنان واجرانمایند تطبیق ، باشند دارامی را یبسزای
 به وقضایی عدلی نهادهای درتمامی یکسان صورت به ، دارد وجود اسالمی درفقه

 همگام عمل درساحه اسالمی جزای حقوق با تقنینی سیستم تاازیکطرف شود اجراگذاشتة
 آن ورعیت اسالمی جامعه یک کامال که افغانی جامعه دیگراطمینان وازسوی گردد

 شان کشور ییوقضا تقنینی نظام به ،نسبت باشد می مسلمان فیصد نودونه از دربیشتر
 اجرائیوی واحد رویهایجاد  قادربر جزایی عدالت نهادهای  ومزیدبرهمه شود بیشتر

 جزای عدالت نظام ودرفرجام، - گردند ودیات ،قصاص حدود چون قضایایی درخصوص
 کننده تضمین که علمی واحد رویه ایجاد قادربه درجامعه امید مرجع یگانه مثابه به کشور

 . ،گردند باشد غیرعمدی قتل جرایم متضررین وبویژه مجنی علیهم نیازهای
  :افغانستان شکلی درقوانین غیرعمدی قتل جرایم متضررین خسارات جبران چگونگی

 رسیدگی چگونگی درخصوص االیام ازقدیم افغانستان وقانون اجراآت جزایی نظام
 ماهوی قانون وچنانچه داشتند سکوتی موقف وحدود قصاص ، دیات چون موضوعات

،قانون  است نموده واگذار حنفی فقه به را اسالمی عقوبات موضوعات این «جزاء قانون»
 عقوبات راباسایر دیات مجازات وتطبیق رسیدگی ، اثبات چگونگی هم اجراآت جزائی 

 اجرآت قانون 1336 سال جزای اجراآت قانون طوریکه بود نموده فقه محول  اسالمی
 شکلی قوانین که 1382 سال مؤقت راآت جزاییاج قانون وهمچنان 1344 سال جزای
 شکایت تقدیم چون برمسائل ، بودند جزای موضوعات تشریفاتی امورات کننده وتنظیم
 نداشتند احکامی ء خطا قتل مخصوصا قتل جرم متضررین نیازهای به ،وتوجه دیت ،مطالبه
  انجام فقهی احکام وفق را عقوباتی جرایم دررسیدگی شکلیات ، درمحاکم وقضات
 علت  قتل جرایم متضررین حقوق گرفتن نادیده در خود نوبه به موضوع این که میدادند
  1393 سال مصوب جزایی اجراآت قانون تااینکه - میگردید محسوب بزرگی وباعث
 میبرند خودرنج وعزت ،ناموس ،مال نفس علیه جرایم ازانواع متضررینیکه بروی را دروازه

 نموده تاکید عدلی تعقیب وفرایند رسیدگی درخالل آنها وقازحق وبربخش بازنموده ،
 وتطبیق رعایت ، صیانت تادرراستای است داده تکلیف را جزای عدالت ونهادهای است
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 مخصوصا ازمتضررین مواردحمایتی اینکه بمنظور ـ باشند داشته بیشتری تالش حقوق این
 مختلف رادرمراحل ذکورم درقانون  غیرعمدی های قتل وبویژه قتل جرایم قربانیان

 جداگانه دردوگفتار ، باشیم نموده بیشتر وتحلیل ارزیابی «ومحاکمه کشف،تحقیق»
 . میگریم بررسی به«   وتحقیق کشف»

 : کشف درفرایند غیرعمدی قتل  جرایم  متضررین  خسارات جبران بررسی
 برسمیت را عدلی تعقیب درفرایند علیه مجنی حضور افغانستان قانون اجراآت جزایی

 عادالنه محاکمه ازارکان یکی رابحیث پروسه درین متضررین وموجودیت شناخته
 روشن رابگونه جرایم وقربانیان شاکی اساسی وحقوق است داده قرار جنایی درفقرهای
 است دانسته قانون وضع ازاهداف یکی را علیه مجنی ازحقوق وحمایت نموده بازگویی
 :میگوید قانون این اهداف درتبین جزایی اجرآت قانون دوم ماده بندپنجم چنانچه
 جامعه حقوق وحمایه علیه ومجنی علیه ،محکوم ،متهم مظنون فردی حقوق رعایت

 .عدلی وتعقیب تحقیق دراجرای
 ، وجامعه ،متهم ازمظنون حمایت درپهلوی ، گذار قانون می گرددکه مالحظه فوق دربند

 ومامور پولیس» کشفی ی ونهادها  است نموده تاکید نیز مجنی علیه حقوق رعایت به
 داده بخرچ تالش قانون این مندرج حقوق وتامین تادررعایت داده وظیفه را«  قضایی ضبط
 رابیان مجنی علیه حقوق ترین اساسی مذکور قانون ششم ماده چنانچه ،باشند شا وکو

 :باشد می ذیل موارد حاوی که نموده
 جرم قربانی شکایت وظیفه بحکم خواهندمی زمانیکه قضایی ضبط ومامور پولیس -

 داشته وبرابر مساوی کرد وعمل کنش وآغازین نخست درگام ،الزما نمایند رااستماع
 هردو مشروع ی هاونیازها وخواست واحدقرارداده درمستوی را ومجنی علیه جانی باشند
 د،نگرد دیگر بحقوق رسانی آسیب را که باعث یکطرف حقوق رعایت نوعیکه به را طرف
 توجه ونیازمند بوده فراوانی درخوراهمیت خود نوبه به موضوع این که باشند داشته درنظر
 ی ها نیاز به دادن وگوش توجه عنایت اوقات بسا زیرا باشد می درزمینه پولیس نهاد بیشتر

مجنی  شخصی حرمت رعایت وهمچنان می شود دیگر جانب حقوق ضیاع باعث یکطرف
 ملزم آن ونگهداشت بصیانت پولیس کهاست  موضوعی رینازمهمت کشف درمرحله علیه

 گفتار ،ثبت اظهارات اخذ وعنوان زیرنام نمی تواند پولیس نهاد گاهی وهیج است گردیده
 شخصی وبحریم فرانهاده خویش پاازصالحیت ، مجنی علیه از جرمی شواهد آوری وجمع
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 وابستگان اسرارزندگی ودرجستجوی نموده تعدی جرایم یاسایر خطا قتل جرم مجنی علیه
 .برساند آسیب ایشان وروان بروح بهانه وبدین افتیده قتل مجنی علیه

 نیز دران قتل جرم قربانی که مجنی علیه وخانوادگی ،روانی ،روحی جسمانی مصونیت -
 ازشاکی ،استنطاق جرم کشف حین پولیس باید که باشد می دیگری ازحق ، باشد می شامل

 مجنی علیه وآبروی مال ،ناموس، جان برحفاظت ، پولیس گاهبدست جرم واحضارقربانی
 اطمینان غیرعمدی قتل درجرم مقتول وابستگان تازمانیکه زیرا نمایند ویژه توجه قتل جرم

 آماده هرگز خواهدشد، صیانت شان وخانواده خود وزندگی حیات ننمایندکه حاصل
 پاسخی پولیس نهاد سشهایپر به وحتی نمایند شکایت طرح پولیس نزد که بود نخواهند
 جانبه همه ازمصؤنیت اطمینان دادن که بوده ضرورت این بادرنظرداشت داد نخواهند

 . باشد می امرحتمی پولیس برای ومجنی علیه شاکی
 زمانیکه پولیس نهاد درمجلس ومتهم تاازمظنون دارد حق وجرح قتل درجرم مجنی علیه -

 دارد، درنظر راکه ومطالباتی ،پرسشها ها سؤال دارد، جریان استنطاق عملیه ازجانی
 دهد پاسخ باید ،جانی نماید جرم یابی علت میخواهد که مجنی علیه وبرچراهای بخواهد

 جزئیات ودریافت موضوع انکشاف برای را ،زمینه درنهادپولیس حق ازین حمایت البته که
 قتل رجرمد مجنی علیه برای فرصت چنین دادن عالوتا -میسازد وآسان میسر قضیه

 که قتل جرم مجنی علیه وابستگان دغدغهای برای باشد می درمانی ، االمر ونفس ،درمعنی
 می نماید حس دولتی ی بهترحمایو رادرمستوی سوخود ازجانی،ازیک خود سؤالت باطرح

 ارتکابی جرم به رانسبت انعطافی های پاسخ جانی درصورتیکه پرسشها دیگراین وازجانب
 .می گردد یاب دست طرفین بین وسازش تفاهم برای ینهاظهارنماید،زم خود

 نخستین  غیرعمدی قتل مجنی علیه وابستگان ؛ آن ومطالبه خساره جبران دریافت -
 درمصطلح که باشد می جرم ازین وارده خساره جبراننمایند دریافت باید راکه حمایت
 ششم ماده چهارم ددربن را حق این گذارافغانستان قانون که می شود نامیده دیت شرعی

 مطابق خساره وجبران آن یاقیمت مال اصل ودریافت مطالبه وقرارمیداردکه نموده بیان
 احکام مطابق» قید گذار قانون طوریکه بلی باشد می متضررین ازحقوق قانون احکام
 دیت دریافت چگونگی ،میرساندکه است درنظرگرفته دیت دریافت رادرخصوص «قانون

 .باشد می محاکماتی ویژه مقررات تابع  یرعمدیغ های قتل درجرایم
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 وکارکرد پولیس اجرات از باید لزوما آن یاوابستگان قتل درجرم مجنی علیه وهمچنان  -
 مغایر واجرات ها برتخطی وهرگاهیکه باشند بوده مطلع ، کشف درجریان پی پیا بگونه آنها

 وبراجرات نمایند اعتراض ندمی توان میشوند، وآگاه میگردند مطلع پولیس دستگاه قانون
 علیه وضررمجنی وبرخالف قانون های بارهنمود درمغایرت که نهادپولیس وعملكردهای

 اعتراضات بر پولیس ودرصورتیکه نماید خودرامطرح انتقادی دیدگاه می گیرد، صورت
 تقاضای ومحکمه څارنوال چون باالیی ازمقامات می تواند شاکی ننماید، توجه مطروحه
 . نماید رسیدگی
 است مکلف ،پولیس جزایی اجراآت قانون ششم ماده دوم فقره هدایت براساس

 گردیده پیشبینی مجنی علیه برای که ششم ماده مندرج حقوق ورعایت تامین تادرخصوص
 کشفی عملیات وانجام دراجرات پولیس نهاد گرددکه ثابت وهرگاه باشد کوشا است،

 ییباال مرجع است، رادرنظرنگرفته علیه نیمج حقوق درخصوص قانونی رهنمود خویش،
 بادونوع ، ناقص اجرات چنین وسبب علت دریافت بادرنظرداشت می تواند «څارنوال»

 :نماید برخورد کاری وبادوشیوه
 نواقصات دارای پولیس دستگاه اجرات دریابدکه «څارنوالی» تحقیق نهاد درصورتیکه -
 کدام والبته نشده توجه بدان کشفی جراتا ودرخالل باشد اصالح مند نیاز باشدکه می

 منظور به را اوراق مربوط ،څارنوالی نباشد مطرح قوانین رعایت درعدم قانونی غیر باعث
 ماده - نماید اصالح را پرونده تا میدارد ارسال پولیس اداره به تحقیق، واکمال اصالحات

 : میدارد بیان اجرات جزائی قانون« 89»
 ،اجرآت محاضر درترتیب نمایدکه تشخیص قضیه اوراق زتسلیمیا بعد څارنوال هرگاه 

 اجرآت برای کافی دالیل یا نگردیده رعایت قانون احکام اثبات، دالیل آوری وجمع کشف
 مربوط کشفی مراجع به سالم اجرآت راجهت ،موضوع است شده نه آوری جمع بعدی
 . نماید می محول

 را کشف وظیفه که ملی امنیت موظف یا پولیس نهاد دریابدکه تحقیق اداره هرگاه -
 دوسیه ارسال برعالوه اند، گردیده قانونی های تخطی مرتکب خود دراجرآت دارند،
 اداره به ییوبازجو تحقیق جهت را تخطی عامالن ، کشفی اداره به دوسیه اکمال جهت

 :می نماید تصریح نودویکم ماده - نماید می ارسال آن ذیصالح
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 دراجرآت ملی امنیت ومؤظف پولیس نمایدکه تشخیص تحقیق ریاندرج څارنوال هرگاه
 غرض احوال راحسب موضوع ، است گردیده قانونی تخلفات مرتکب قضیه به مربوط
 .نماید محول مربوط اداره ذیصالح مقام به قانونی تصمیم اتخاذ

  هاینک بخاطر گذار وقانون بوده پولیس دستگاه براجرآت ناظر فوق ماده هردو چنانچه
 باشد، نموده جلوگیری علیه مجنی حقوق گرفتن ونادیده قانون مغایر واجرآت ازبرخورد
 تحقیق اداره ودقت بررسی زیر را پولیس کشفی مقدماتی وتنظیمات اعمال ازیکطرف
 را ملی امنیت کشفی وماموران ازپولیس وبازپرسی جزای مؤیدات دیگر وازسوی قرارداده

 . است کرده پیشبینی تخلفی موارد موجودیت درصورت
 واداره تحقیق دستگاه هرگاه که است باشد،این می یادآوری قابل اینجا دیگریکه نکته

 آنها های برتخطی یا ندهند انجام را الزم نظارت کشفی نهادهای براجراآت څارنوالی
 نشده گرفته درنظر کشف درخالل رعایت قابل واساسی مهم نقاط درحالیکه نشوند متوجه
 واگرچنان نماید استدراک را نواقصات چنین باید محکمه چون دیگر هادباالیی،ن باشند

 محکمه ، باشد گذار تاثیر موضوع درماهیت گرددکه مشاهده اوراق درترتیب نقیصهای
 تا دهد هدایت وتحقیقی کشفی نهادهای وبر اتخاذنموده تصمیم اوراق ابطال به می تواند

 .نمایند داماق تحقیقی کشفی اوراق درترتیب مجددا
  : میدارد بیان ییجزا اجرآت قانون« 289» ماده اول فقره دوم بند

 موضوعی ،صالحیت محکمه تشکیل درمورد قانون احکام رعایت شامل اساسی اجرآت
 مدافع وکیل نیتعی وحق خبره اهل توسط معاینات ،تحقیق ،تالشی ،گرفتاری آن یاحوزوی

 . باشد می
 دستگاه انحصاری های ازصالحیت که وتالشی فتاریگر ،موضوع فوق درماده چنانچه
 دو این درخصوص هرگاه که شده وحکم است گردیده یادآوری ، باشد می  پولیس

 وبراساس بوده بطالن به مواجه اجرآت باشد، نگردیده رعایت قانون احکام موضوع
 تا می دهد وهدایت صادرمی نماید حکم اجرآت بطالن به محکمه ، مذکور ماده بندسوم
 .گردد ترتیب اوراق ازسرنو
 یادآوری  کشف درمرحله قتل جرم ازمجنی علیه حمایتی موارد بحیث درفوق برآنچه عالوه

 مکلف پولیس استنطاق درمراحل وجودداردکه نیز دیگری قانونی ی ها حمایت گردید،
  : می دهدکه هدایت جزایی اجرآت قانون نحویکه به باشد می آن برعایت
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 جرم ازیک متضررینیکه تاهمه نیست پولیس، نیاز دستگاه به شکایت طرح برای  -1
 ،بسنده نماید راطرح شکایت ازآنها یکی اینکه نمایند شکایت طرح جمعا ، اند متاثرگردیده

 ویژگی این که نمودند شکایت طرح متضررین همه می شودکه فرض وچنان باشد می
 فقره - باشد می علیه ازمجنی حمایت وهدفش شده پذیرفته ازاصل استثنایی بحیث درقانون

 :می نماید تصریح قانون این« 64» ماده دوم
 ،تحریک ازآنها یکی شکایت اثر به دعوی تحریک باشد نفر ازیک بیش علیه مجنی هرگاه

 . باشد می آنها همه ازطرف
 برای عدلی تعقیب درروند ها وایجادسهولت سازی فراهم منظور به ویژه وحکم فرض این

 را مشترک درجرم ازمجنی علیهم یکی انصراف که درحالیست این ـ باشد می نمتضرری
 باید خود نوبه به مجنی علیهم از هریک که می نماید وحکم ندانسته تعدی قابل بردیگران
 طبقه ازین حمایت بهدف ،نیز فرصت ایجادچنین که باشند داشته حضور انصراف درفرایند

 . است شده درنظرگرفته جزای اجرآت قانون« 68» ماده دوم درفقره که باشد می
 می شامل نیز دران غیرعمدی قتل جرم قربانیان که متضررین برای تا است نیاز  -2

 اولینمنحیث  ونهادپولیس رادرنظرگیرند قانونی نماینده وقضایی عدلی ،نهادهای باشند
 متضررین یبرا تا است می گردد،مکلف ورویاروی گردیده مقابل بامجنی علیه که نهادی
 قتل جرم متضررین وهرگاهیکه ـ نماید ینیتع«  وکیل» نماینده غیرعمدی قتل جرم

 راالزم پولیس نهاد ، باشند مواجه ورشد درک یافقدان نقصان چون عوامل ،به غیرعمدی
 مواد که آنگونه ــ نماید نیتعی حقوقی مساعد آنها ازحقوق حمایت برای تا است

 .دارند صراحت موضوع درخصوص جزای اجرآت قانون« 66و65»
 دریافت را غیرعمدی قتل درجرم مجنی علیه شکایت نهادپولیس که وچنانچه  .3

مجنی  یا شاکی هرچندکه سازد متوقف را مطروحه وشکایت موضوع تا ،مجازنیست نماید
 راکماکان خساره مطالبه دعوی ادامه حق مجنی علیه گردد، وارثان وفات قتل جرم علیه

 وقربانی مقتول مربوطین اطمینان حصول برای تا است الزم کشفی برپولیسو دارابوده
 - نماید خاص توجه آنها مشروع وبرمطلوبهای داده انجام را استنطاق عملیه ازجانی جرم،
 :میدارد بیان جزای اجرآت قانون
 ازارایه بعد علیه ومجنی باشد علیه مجنی شکایت به موقوف یجزای دعوی تحریک هرگاه

  .گردد نمی جزای دعوای تحریک مانع وی ،وفات نماید فوت شکایت
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 ، افغانستان جزایی اجرآت درقانون باشندکه می هایی شاخص ازمهمترین باال شده یاد موارد
 پیشبینی وکشف پولیس درمرحله  غیرعمدی قتل جرم ازمجنی علیه حمایتی نمای بحیث

 .اند گردیده
 سازی وزمینه غیرعمدی قتل جرایم ازمتضررین تیمواردحمای این مؤثر تطبیق برای البته 

 مشخصی های ومیکانیزم علمی تاراهکارهای است نیاز آنها خسارات جبران بهتربرای
 جزایی اجرآت قانون تعدیالت وارد رامی توان ها طرح این که شود گرفته ودرنظر مطرح
 درقانون شده یشبینیپ راهکارهای مؤثر تطبیق زمینه کرد،تا تنظیم جداگانه درمقرره ویاهم
 قتل جرایم  متضررین خسارات جبران درخصوص که افغانستان ومحاکماتی شکلی

 .. گردد ،میسر است شده درنظرگرفته غیرعمدی
  نتیجه گیرینتیجه گیری

مجنی علیه به عنوان یکی از ارکان اصلی در جریان رسیدگی جزایی به حساب می آید که 
گردد، واختصاص دادن مواد مشخص حمایت از آن ضروری واجتناب ناپذیر تلقی می 

قانونی برای حمایت از مجنی علیه نشان دهنده یک سیاست جنایی تقنینی الگو می باشد. 
که در سیاست جنایی تقنینی افغانستان هنوز این حمایت ها نا پیدا است. در یک فرایند 

د که جزائی که متشکل از سه پدیده، جرم، مجرم و مجنی علیه می باشد به نظر می رس
توجه بیشتر روی دو پدیده جرم ومجرم بوده ومجنی علیه به عنوان یک رکن اساسی هنوز 
جایگاه خود را در نظام جزائی پیدانکرده است. از جانبی هم در قوانین برای حمایت از 
مجنی علیه بخصوص مجنی علیه قتل غیرعمدی حمایت های الزم درنظر گرفته نشده که 

یی هم که برای جبران خسارت در نظرگفته شده مانند عاقله و راه گشا باشد. ونهاد ها
 بیت المال با تغیر ساختار اجتماعی و حکومتی فعال اجرایی نیست. 

درنهایت پیشنهاد می گردد که برای یک سیاست جنایی مناسب درحمایت از مجنی علیه 
ست جنایی وجبران خسارت های وارده بروی الزم است که موارد ذیل ایجاد گردد تاسیا

 دراین خصوص بهتر وکار آرا ترنماید.  را
قانون گذار راهکارها وضمانت اجرای بهتری را درخصوص پرداخت جبران خسارت برای 

 مجنی علیه قتل غیرعمدی درنظر بگیرد که از جمله به موارد ذیل می توان اشاره نمود. 
متضررین ، دولت  اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوصی عدالت برای ۱۲ماده 

هارا مکلف نموده برای حمایت از متضررین بودجه را در نظر بگیرد باتوجه به این می توان 
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در صورت بروز تا پیشهاد نمود که دولت بودجه خاصی را در بودجه ساالنه در نظر بگیرد 
 چنین موارد بتواند خسارات وارده برشهروندان را پرداخت نماید. 

جبران خسارت از هرگاه یه در راستای حمایت از متضررین که ایجاد صندوق های خیر
بامعرفی به این نهاد ها مجنی علیه را حمایت نماید  .طرف جانی وسایرمنابع غیرممکن گردد

 تا از ضایع شدن حقوق آن ها جلوگیری شود. 
که خیلی  یباعملی نمودن والزامی نمودن برنامه بیمه در تمام موارد وبخصوص در موارد

م وضروری بوده و جبران خسارت ناشی از آن برای افراد غیرممکن ویا مشکل است مه
 دولت با ایجاد وعملی نمودن چنین برنامه ها می تواند شهروندان خود را حمایت نماید. 

  منابع منابع 
 الف: کتب فارسی

   ۱۳۸۴ گستر، نشرداد حمایتی، شناسی بزه دیده مهرداد، اصلی، رایجیان .1

 آبادی ابرند نجفی حسین علی ترجمه کیفری، اندیشهای ختاری ، ،ژان پرادل  .2
 1370 ، بهشتی شهید ،دانشگاه ،تهران

    ۱۳۹۶ سال رازنهان، انتشارات عمد، قتل شناسی بزه دیده فتاح، جعفرزاده، .3
 ب: کتب عربی

 بیروت  چاپ 234 ص 6 ج عبدالرزاق مصنف ، عبدالرزاق -4
 عربیه مکتب چاپ  ،7ج الصنائع بدائع مسعود، بکربن ابن الدین عالء کاسانی، -5

  1388 پاکستان

 رشیده چاپ( 461) ص( 2) ج المیصابیح مشکواة الخطیب، اهلل، ولی.  -6
 .هـ 1380 پاکستان

 ج: مقاالت 
 عالی آموزشی مجتمع مجله ، بزه دیدگان از حمایت جنایی سیاست عبدالعلی، . توجهی،۷

 ۱۳۸۷ قم،
 اسالم جنایی درسیاست ازبزه دیدگان تحمای کارهای راه اسکندری، عبدالکریم، . ۸

 ۱۳۸۷ معرفت، مجله. الملل بین واسناد
 . ظفری، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی، مجله نقد نظر، سال دوم، شماره دوم. ۹
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  مقدمه:مقدمه:

انسان به عنوان موجود اجتماعی  به صورت جدا و منزوی از دیگران ویا به تعبیـر دیگـر   
حوایج ونیـاز منـدی   انسان اع، قادر به ادامۀ حیات خود نمی باشد. همچنان جدا از اجتم

 های خود را بدون زنده گی  و مشارکت در اجتماع، تأمین کرده نمی تواند.
زنده گی اجتماعی بشر از بدو آغاز، بدون مبارزه ومنازعه  باطبیعت انکشاف کرده نمـی  

انش در منازعه قرار می گرفت، زیـرا  توانست و از آن رهگذر، گه گاهی انسان با همنوع
ـ  ال ـتعامالت روز مره و اجتماعی انسانها بعضًا به صورت طبیعی بروز منازعات را به دنب

دارد. از همین جهت  است که قضاء به اشکال وشیوه های گوناگون آن در همۀ مراحـل   
 حیات بشر موجود بوده  واز حیات طوالنی  برخوردار میباشد.

قوۀ قضائیه  یا ارگان قضاء، به عنوان یکی از قوه  ٬آمدن نظریۀ تفکیک قواء بعداز به وجود
های حاکم در تشکیالت دولتی به رسمیت شناخته شده و بهترین روش برای حل منازعات 

 میان افراد و اشخاص حقیقی و حکمی به شمار می آید.  
وبه راه انـداختن  همچنان شایسته ترین راه حل برای بدست آوردن حق، مراجعه به قضاء 

 دعوی در محضر محاکم صالح و قانونی میباشد.
که گفته میشود دولت وظیفۀ دفاع و حمایت از حقوق وآزادی افراد را به عهـده   یهنگام

دارد، در حقیقت این دستگاه  قضایی کشور ها است که چنین مأمول را بـر آورده مـی   
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قوۀ قضائیه با صدور احکام قـانونی   سازد. بدین مفهوم که قوۀ قضائیه ویا قضات مربوط به
 خویش، حق مظلوم را از ظالم گرفته وبه منازعات  و دعاوی نقطۀ پایان می بخشند.

با آنکه  قوۀ قضائیه در کشور های پیروی دیموکراسی و خصوصًا  کشور های که در نظام 
ار مـی  سیاسی خود مسئلۀ تفکیک قواء را پذیرفته  اند، یکی از ارکان مهم دولت به شـم 

ایجاب می نماید تا نقش و جایگاه قوۀ قضائیه در چوکات دولـت   ٬آید، اما علی الرغم آن
منحیث یک قوۀ تأثیر گذار از دید نظریه پردازان حقوق وضعی و قـوانین کشـور هـای    

 برجسته گردد. ٬مربوط
گرچه بحث در خصوص موضوع تفکیک قواء و جایگاه قوۀ قضائیه در دولت ها مطلـب   

اما من کوشش نموده ام تا در این مقال، مباحث موجود در ساحۀ تفکیـک   ٬نیست تازه یی
به گونۀ  تخصصـی تـر و    ٬قواء وهمچنان نقش قوۀ قضائیه را در هیئت وچوکات دولت

 منسجم تر بازتاب دهم.
مطالب این نوشته،در سه فصل تنظیم گردیده است در فصل نخست ضمن بیان کلیـات و  

حقوقی قوۀ قضائیه، پیشینۀ تاریخی  تفکیک قـواء  ونظریـات   معلومات عمومی، ماهیت 
دانشمندان حقوق وضعی و همچنان فلسفه در زمینۀ تفکیک قواء و جایگاه قوۀ قضائیه در 
دستگاه دولت و بالخره مباحث نظری پیرامون قوۀ قضائیه، مورد بررسی وباز تـاب قـرار   

 گرفته است.
 ٬ۀ قضائیه  بادر نظرداشت نظریۀ تفکیک قـواء فصل دوم به مسایلی مربوط به استقالل قو

 تخصیص یافته است.
فصل سوم به اساسی ترین مسایل وموضوعات مرتبط به قوۀ قضائیه، شغل قضاء و قاضـی  

 ارتباط می گیرد.
 امید حق مطلب را ولو اندک اداء نموده باشم.

  فصل اولفصل اول
  کلیِّاتکلیِّات

صًا کشـور هـای پیـرو    تفکیک قواء از جملۀ اصول عمده درنظام های حقوقی و خصو
 دیموکراسی به شمار می آید.  

امروزه اکثر دول جهان ازاین اصل پیروی نموده وحاکمیت خود را بر مبنای تفکیک قواء 
که شامل قوۀ قضائیه، مقننه و اجرائیه میشود ایجاد کرده اند. هر کدام ازاین سه قـوه، در  
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ر های مربوط، مستقل بـوده و  اعمال صالحیت ها و اجراآت، مطابق به احکام قانون کشو
 اما با تشریک مساعی امور مربوط به دولت ها را به پیش میبرند.  

در کشور های که نظام کشوری آنها مبتنی به تفکیک قواء میباشد، قوۀ قضائیه درکنار دو 
قوۀ دیگر یکی از ارکان مهم دولت بوده که امرقضا وتأمین عـدالت را بـه عهـده دارد.    

 درجۀ مدنیت وترقی هرقوم وملت را با معیاراجرای عدالت می سنجند.درجوامع امروز 
منظور ازاجرای عدالت در بحث تفکیک قواء آنست که اختالفات میان افراد، همچنـین   

منازعات افراد و دولت برطبق قوانین از جانب قوۀ قضائیه، مورد رسیده گی و صدور حکم 
قضاتی محول است که باید ازاسـتقاللیت و  عادالنه قرارگیرد و مسئولیت مزبور به عهدۀ 

بیطرفی قضایی کامل برخوردار بوده و بدون کدام نگرانی و هراس، بتوانند وظیفۀ عظـیم  
وخطیر خود را انجام دهند. روی این ملحوظ درطی فصول سه گانۀ آتی، به تبیین و توضیح 

ار دولت هـا بـا   مطالبی مهمی خواهیم پرداخت تا مشخص نماییم که قوۀ قضائیه در ساخت
 توجه به مسألۀ تفکیک قوا، از چی جایگاهی برخوردار است.

  ماهیت حقوقی قوۀ قضائیه:ماهیت حقوقی قوۀ قضائیه:  --محبث اولمحبث اول
قوۀ قضائیه از جملۀ ارکان سه گانه دولت، در کشور های پیرو تفکیک قوا به شمار مـی  
آید که به اساس قوانین، مقررات، رویۀ قضائی وعرف وعادات پذیرفته شدۀ جامعـه، بـه   

تالفاتیکه میان اشخاص و یا بین افراد و دولت و یا بین سازمانهای عمومی ایجاد میشود، اخ
 رسیده گی میکند وبا صدور احکام قانونی خود به دعاوی خاتمه میدهد.  

قوۀ قضائیه به معنی خاص کلمه ، یک نهاد سیاسی شمرده نمیشود ، زیرا نه مانند قوۀ مقننه 
مجریه  هادی سیاست کلی وعمـومی کشـور میباشـد.    واضع قانون است و نه مثل قوۀ 

دربرخی ازکشورها، قوۀ قضائیه عالوه به وظیفۀ قضایی وظایف سیاسی هـم دارد ، مثـل    
دیوان عالی درایاالت متحدۀ امریکا که اختالف بین قانون اساسی وقوانین عادی را رسیده 

 1گی میکند.
قوۀ قضائیه را چنین  تعریف نمـوده  ( خود، 116قانون اساسی کشورما افغانستان درمادۀ)

 است:
 )) قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد .

                                                 
1
علی ، آقابخشی ومینو افشاری راد. فرهنگ علوم سیاسی ، تهران : انتشارات  چاپار، سال  - 

 356، ص 1383
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قوۀ قضائیه مرکب است ازیک ستره محکمه، محاکم  استیناف ومحـاکم ابتدائیـه کـه     
 تشکیالت وصالحیت های آنها توسط قانون تنظیم  میگردد .

قضایی در رأس قوۀ قضـائیۀ جمهـوری اسـالمی    ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان 
 افغانستان قراردارد.((

پراکتیک یا عملکرد دنیای سیاست به خوبی نشان داده است که برای ادارۀ یک جامعـه  
 یاکشور، اگر اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی، ازسه مجرا، یعنی:

به صورت نسـبی   قوۀ قانون گذاری ، قضایی واجرایی انجام پذیرد ، عدالت بهتر اجتماعی
 برای ادارۀ آن جامعه، به وجود می آید .

مبتنی به مفاهیم فوق و براساس قوانین اساسی کشور های پیش رفته ویا کشور های پیـرو  
دمکراسی، قوۀ قضائیه، از جملۀ ارکان اداری دولت محسوب میشود که پـس از تقسـیم   

آن بخشی است که ناظر بر روابط  ارکان دولت به قوۀ مقننه، قضائیه واجرائیه، قوۀ قضائیه،
 1سالم انسانی وعدالت آمیز مردم جامعه بوده و به همین لحاظ  آمراست .

قوۀ قضائیه با استقالل از حکومت و قدرت، مفهوم ومعنی پیدا میکند زیرا بعضی ازمفاهیم 
مانند احیای حقوق افراد، حقوق اجتماعی، حقوق عامه، تحقق عدالت، گسـترش عـدل،   

ای مشروع ملت، معمواًل ازطرف حکومت هـا وقـدرت هـا مـورد تعـدی      آزادی ه
قرارمیگیرند. بناء عامل وضامن و تأمین کنندۀ مفاهیم فوق یعنی قوۀ قضائیه، باید مسـتقل  
ازحکومت باشد تا بتواند ازاین مفاهیم عالیه دفاع وحمایت کند و آنها را درجامعه احیای و 

د ازتأمین آنها و درجهت تحقق بخشـیدن آن امـور   اجرا نماید و همچنان قوۀ قضائیه بای
نه حامی و طرفدار حکومت و ابزار  ٬درجامعه، حامی ملت دربرابر حکومت و قدرت باشد

 دست حاکمیت دربرابرمردم .
حامی مردم ضعیف باشد نه حکومت  ٬یعنی قوۀ قضائیه باید مردم گرا باشد نه حکومت گرا

 2و قدرت.

                                                 
1
، ص 1377انتشارات زرین ، سال  شمس الدین ، فرهیخته  . فرهنگ فرهیخته ، تهران : - 

590. 
2
هاشم زاده ، هریسی . گفتار های درحقوق اساسی کاربردی ، تهران : نشر میزان ،  - 

 64، ص  1384سال
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  تفکیک قوا :تفکیک قوا :مبحث دوم ـ پیشینۀ تاریخی مبحث دوم ـ پیشینۀ تاریخی 
ازهمان ادوار باستان، ذهن بشر معطوف به اندیشیدن درباب حکومت ویافتن بهترین انواع 

 آن درجهت سعادت جمعی و فردی بوده است.  
دراین میان، حکمای یونان، بویژه افالطون و ارسطو، درطرح و تحلیل مسایل مربوط بـه  

میراث های گران بهـایی را  حکومت ورزیدن، بیشتر ازسایرین کوشیده اند و بدون شک 
برای بشریت بجای گذارده اند . ازاهم مسایلی که دراین رهگذر برای وصول به مقصـود  
به اذهان متبادر میشده است ، شناخت وتمایز قوای موجود درجامعه ، بیـان خصـایص و   
نقشۀ هرکدام ، مشخص ساختن منا سب ترین افرادیکه باید آنها را اعمال کننـد وتعیـین   

ین دستگاه ها و ارگان هایی که واجد کارگذاری وظایف حکومتی باشند؛ بوده اسـت  بهتر
.1 

 ٬(مـیالدی 1748بنام منتسکیو درسال) ٬دراین راستا یکی از نویسنده گان بزرگ فرانسه
کتاب روح القوانین را انتشار داد و تحت تأثیر وضع که درانگلیس وجود داشـت و بـه   

د، نظریاتی درباب ِاعمال حاکمیت ابراز نمود که بنـام  نظراو بهترین وضع ادارۀ کشور بو
نظریۀ تفکیک قواء معروف گردید. اما طوریکه درفوق ذکرشد، قبل ازاوهم فالسفه، حکما 
وحقوق دانان شبیۀ نظریۀ او ویا درحدود مسایل مطروحه او، مباحثی دارند ولی هیچ کدام 

 شهرت منتسکیو را دراین باب پیدا نکرده اند.
ًا دو هزار سال قبل از منتسکیو، ارسطو کتاب سیاست را نوشت و درآنجـا بـرای    تقریب 

دولت سه رکن قایل  گردید. یکی مجمع عمومی ملت که نسبت به امورمهم دولتی اتخاذ 
دیگری هیئت  مستخدمین که تصمیمات رکن اول را مورد اجرا میگذارد و  ٬تصمیم نماید

حل وفصل مینماید و افراد مجرم را مشـخص وبـه   سومی دادگاه ها که اختالفات مردم را
 2مجازات  میرساند .

به نظر داکتر سید ابوالفضل قاضی یکی از دانشمندان حقوق کشور ایران، بحث درمـورد  
تفکیک قواء، ازلحاظ مطالعات حقوق اساسی ونهاد های سیاسی دارای اهمیـت زیـادی   

ب به اتفاق کشورها دست کم بطور بوده، به ترتیب که اواًل مشروعیت این اصل، نزد قری
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شکلی پذیرفته شده است، پیروان مکاتب  فکری غرب وکشورهای جهان سوم، به غیر از 
دیکتاتوری های  مارکسیستی یا فاشیستی، به نحوی از انحا آنرا درقوانین اساسـی خـود   

ـ  وای منعکس کرده اند. ثانیًا از راه تأمل دراصل تفکیک قوا است که میتوان هرکدام ازق
موجود که مظهری ازمظاهر حاکمیت بشمار میروند را ارزیابی کرد ودراین روند، بافـت  
علمی بیشتری رژیم های سیاسی را باز شناخت. ثالثًا مالحظات نظریات گوناگون مربوط به 
تفکیک قواء، سیر تحول افکارو اندیشه ها را درتکامل جوامع بشری به خوبی مینمایانـد .  

اصل با ماهیت رژیم ها، آنچنان مستحکم شده است که صرف وابسـتگی   رابعًا پیوند این
یاعدم وابستگی به اصل تفکیک قواء، درجۀ حقوق فردی و اجتماعی را درجوامع نشـان  

 میدهد .
به هرتقدیر، حکمای ایام باستان ونویسنده گان وفالسفۀ قرن هجدهم وهمچنـان حقـوق   

قواء، درجهت رفع هراسی کوشیده اند کـه   دانان دیروز وامروز، باتکیه برمسئلۀ تفکیک
ازتمرکز فساد انگیز وخودکامه زای قدرت که دریک شخص یا یک گروه عاید میشـود  
جلوگیری نمایند، چرا که برحسب طبیعت، اشیا واحوال واقتضای مزاج مرکـز گرایـی،   

 1کسیکه قدرت بدست دارد پیوسته دروسوسۀ سوء استفاده از آن است .
بحث تفکیک قواء، تنها مربوط به سیاسـت ارسـطو وروح القـوانین      باید دانست که 

منتسکیو نیست، نویسنده گان واندیشمندان زیادی پیرامون آن سخن گفته اند ویا نظریات 
ابراز شده را مورد تفسیرونقد قرارداده اند. درحالیکه گروسیوس، ولف وپوفندروف مثـل  

ه را برای اعمال حاکمیت تشـخیص  داده  ارسطو ومنتسکیو سه قوۀ مقننه، مجریه وقضائی
 اند، جان الک انگلیسی معتقد است که سه قوه، عبارت اند ازمقننه، مجریه ومتحده .

الک میگوید، قوۀ مقننه قانون وضع میکند و قوۀ متحده اعالم جنگ میکند، قرار داد صلح 
میپذیرد. جان الک  امضا مینماید، نماینده گان سیاسی به خارج اعزام ونماینده گان دول را

قوۀ قضائیه را قوۀ مستقلی نمی شناخت و آنرا بخشی از قوۀ اجرائیه میدانسـت. نظریـۀ   
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تفکیک قواء درجامعۀ اروپا، ابتدا با مخالفت دو گروه ازنظریه پردازان مواجه شد ، یکـی  
 1الهی یون ودیگری طرفداران حاکمیت ملی.

ه برای )قدرت ـ دولت( منشاء الهی قایل  نویسنده گانی مثل لوازل، بوسوئه وجان بودن ک
حاکمیت راکال متعلق به سلطان میدانستند که ازجانب خداوند سـلطنت میکنـد    ٬بودند

وبنابراین نظریۀ تفکیک قوا را مردود و غیرقابل طرح میشناختند. نویسنده گانی مثل جـان  
میتوانسـتند  الک  ، روسو وپیروان او که قدرت دولت راناشی ازملت میدانسـتند نیـز ن  

 2حاکمیت را تجزیه کنند وبه آن سه قوه قایل شوند، میگفتند ملت حکمران است.
نظریۀ تفکیک قواء مطابق  مشاهدات منتسکیو، ازتشکیالت سیاسی وحکومتی انگلیسـی  
بود واین باور را پیدا کرده بود که آسایش و رفاه مردم انگلیس ناشی از تفکیک قوا است. 

وضع کامال متفاوتی از انگلیس داشتند. کشورها غالبـًا در دسـت   دیگرکشور های اروپا 
سالطین نامحدود ومستبد بود وفقط درشهرهای آزاد آلمان مثل هامبورگ وجمهوری های 
ایتالیا مثل ژن، ونیز وفلورانس و کانتون های سویس، ادارۀ  امور به دست عامۀ مردم یـا  

 طبقۀ اشراف قرار داشت.
ضامن آزادی میداند ومعتقداست که آزادی زمانی تأمین میشود که منتسکیو تفکیک قوا را 

وظایف قانون گذاری وقضاوت ازیکدیگر مجزا، وهرکدام در اختیار ازگانهـای مختلـف   
قرارگیرد. منتسکیو میگوید به تجربه ثابت شده است که وقتی یک فـرد دارای قـدرتی   

جود است و برای اینکه  چنـین  است، میل وگرایش طبیعی او به سوء استفاده ازآن نیز مو
وضعی پیش نیاید، باید قدرت را تقسیم کرد وهربخشی ازآنرا به ارگانی سـپرد تـا یـک    

 قدرت، قدرت دیگر رامهار کند، تا بدین ترتیب آزادی وحقوق افراد حفظ شود.
منتسکیو ازبیان خود چنین نتیجه میگیرد که برای حفظ آزادی باید رابطۀ بین سـه قـوۀ    

)مقننه، مجریه، قضائیه( به گونۀ ترتیب داده شود که یکدیگر را محدود و خنثـی  حکومتی 
 کنند.

او میگوید ممکن است کسانی تصور کنند که هدف ازمحدود کردن متقابل قـواء، عـدم   
دخالت هرقوه دروظایف  وامور قوۀ دیگراست. لیکن تنها دخالت نکردن قوا دریکـدیگر  
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مر ممکن است آنها را بسوی استبداد وخود کامه گی سوق نظررا تأمین نمیکند ، زیرا این ا
دهد وآزادی به مخاطره بیفتد ، لذا وی پیشنهاد میکند که سه قوه بایگدیگر تماس وارتباط 
داشته باشند ویکدیگر را خنثی ومحدود  نمایند تا براثر برخورد متقابـل آنهـا حکـومتی    

 1متعادل بوجود آید .
شته های منتسکیو اصطالح تفکیک قـواء بـه صـراحت    باید خاطرنشان ساخت که درنو

نیامده، بلکه تکیه کالم او بیشتر برتوازن وتعادل قوا است . اصطالح تفکیک قواء بعد ها 
 .کشورها دیگر متداول  گردیدنسه وتوسط نویسنده گان قانون اساسی درفرا

ت قانونگـذاری،  بنابر آنچه  گفته شد نخستین نتیجه قبول تفکیک قوا، جدا کردن اختیارا
اجرایی وقضایی ازیکدیگر است. به عبارت دیگر ایجاد  سه ارگان که هرکـدام یکـی از   
 اختیارات را در دست بگیرد، بدون اینکه چگونگی روابط آنها با یکدیگر مطرح نظر باشد.  
وقتی سه قوه یا ارگان از یکدیگر مشخص ومتمایزشدند، آنگاه مسالۀ روابط قواء بایکدیگر 

میشود وچون چگونگی این روابط تأثیر زیادی درعملکرد حکومت و تـأمین آزادی  مطرح 
از اینرو منتسکیو دراین باره به دو اختیار قایل میشود، یکی اختیار تصمیم  گیـری و   ،دارد

 دیگر اختیار مانع شدن از اجرای آن.  
ولی قوای  منتسکیو معتقد است که باید هرقوه بتواند درقلمرو تخصصی خود تصمیم بگیرد

دیگر نیز بتوانند به وسایلی از اجرای آن ممانعت بعمل آورند. مثاًل قوۀ مقننـه قـانون را   
تصویب میکند واین یک اختیار تصمیم گیری است ، ولی قوۀ مجریه نیز میتواند درمواردی 
از توشیح واجرای آن جلوگیری کند واین همان اختیار مانع شدن و متوقف ساختن است یا 

ریه میتواند وزرأ راتعیین کند ویا درکارها تصمیم بگیرد ولی قوۀ مقننه نیز میتوانـد  قوۀ مج
باندادن رأی اعتماد، آنها را ازکارعزل وبرکنارسازد ویا کارها وسیاست های آنها را تائید 

 2نکند .
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اما در جوامع آزاد امروز که اصل تفکیک قوا پذیرفته شده ، بازهم تعیین مـرز مشـخص   
ازقوه دشواراست، زیرا قوۀ مقننه به اموری میپردازد که درصـالحیت قـوۀ    برای هریک

   1 مجریه است و همچنان عکس آن.
  مبحث سوم _ مباحث نظری پیرامون قوۀ قضائیه :مبحث سوم _ مباحث نظری پیرامون قوۀ قضائیه :

سوال این است که آیا میتوان امرقضا رانیز همانند عمل قانون گذاری، بیـانگر قـدرت    
 سیاسی جامعه پنداشت ؟ 

رسش، زمینه سازنقد و بررسی عملی قضاوت ازنظر حقوق اساسی است. پاسخ به این نوع پ
اما با وجود آنکه درمبحث مربوط به تفکیک قوا، کوشیدیم حتی االمکان دیـدگاه هـای   
متفاوت و گوناگون را به معرض گفتگو بگذاریم ، چرا این قضیه دوباره در این جا پـیش  

 کشیده میشود؟
ررسی موضوع قضا وچند وچون آن از زاویـۀ حقـوق   به گمان استاد ابو الفضل قاضی، ب

اساسی، آنقدر اهمیت دارد که نگاهی گذرا به آن درچهارچوب انفصال قواء بدون مکـث  
 بیشتری بر روی مضامین ویژۀ آن حق مطلب را اداء نخواهد کرد .

استاد ابو الفضل قاضی متذکر میگردد که ریشۀ سؤال بحث برانگیز فوق را باید درآثـار  
کران او اخر قرون هفدهم وهجدهم جستجو کرد که دامنۀ آن بعد ها به نوشـته هـای   متف

دانشمندان بزرگ حقوق واظهار نظرهای قانون گذاران وحقوق دانان معاصر نیز کشانیده 
 2شده است.

جان الک دررسالۀ)کوششی درباب حکومت مدنی(، هنگام طرح مسایل مربوط به تفکیک 
ده بود. همان گونه که درمبحث پیش تذکردادیم، الک عمل قواء، متعرض قوۀ قضائیه نش

قضایی راخارج از قلمرو عملکرد های حکومتی میداند ولذا آنرا از فهرست دستورکارهای 
کشور، حذف میکند. یعنی قوۀ قضائیه را وظیفه وعملی میداند کـه منبعـث از    –دولت 

دۀ  اعماـل تقنینـی   سرچشمۀ حاکمیت سیاسی نیست و از آن جهت نمیتـوان آنـرا درر  
 واجرایی مورد بررسی قرارداد .
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حتی منتسکیو نیز که به عنوان پدر وپیش گام سه گانگی قواء به معنـی امـروزین کلمـه    
اشتهار جهانی یافته است و کتاب روح القوانین او محل رجوع نخستین نویسـنده گـان   

حکومـت مـردم   قوانین اساسی واقع شده است، درنقد و ارزشیابی قواء، برای تحقـق  
وتضمین آزادی های فردی تنها به دو قوۀ مقننه ومجریه تکیه کرده و دراین مورد تا آنجـا   

 پیش رفته که به قضائیه، صفت "هیچ" اعطا کرده است.
با این کیفیت، شبهه وابهام موجود درآثار بزرگان کالسیک خواه نا خـواه بـه نخسـتین    

مـیالدی(،   1787نسیون فیال دلفیا به سال )مجالس مؤسسان نیز راه یافت، بطوریکه کنوا
ضمن مذاکرات پیرامون تدوین قانون اساسی ایاالت متحده امریکـا ، موضـوع تعـارض    
برانگیز سازماندهی قوۀ قضائیه نیز طرح گردید که موجب بروز عقاید موافق و مخالف شد 

اخت یا نه، گفتگـو  ودرباب اینکه آیا باید قوۀ قضائیه را نیز یکی ازقوای سه گانۀ دولت شن
های پدید آورد ولی دراخر کار، کنوانسیون مذکور نظریۀ سه قوه ای بودن و لزوم تفکیک 

 1آنها را ازیکدیگر پذیرفت.
میالدی( درنخستین مجلس مؤسسان انقالبی فرانسه نیز که مجلـس پایـه   1970به سال)

یشـتری قـرار   گذار اولین قانون اساسی آن کشور بود، مبحث تفکیک قوا مورد توجـه ب 
گرفت و دراین زمینه نظریات مختلف بیان گردید. گروهی به دنبال تفسیر خود ازنظریات 
منتسکیو ، عمل قضایی وسازمان عدالت را یکی ازمظاهر برجسـته ای حاکمیـت ملـی    
میشمردند وآنرا از دو قوه ای دیگر متمایز میدانستند و برروی این واقعیت که  قوۀ قضائیه 

از اجـزای قـدرت سیاسـی بـه      ن مظهر قوای حاکم محسوب شود ویکینیز باید سومی
 ، پای می فشردند . شمارآید

اما در برابر آنها گروه دیگر، نظر مذکور را مورد ایراد و انتقاد قرارداده، نتیجه میگرفتنـد  
که قوۀ قضائیه بخشی از قوۀ مجریه و یکی ازشاخه های آن است. لذا به جای سه قوه، بـه   

 دو قوه قایل بودند، یکی قوۀ قانونگذاری ودیگری قوۀ مجریه.موجودیت 
البته درهمین جا ذکر این نکته الزم به نظر میرسد که عنوان دوگانگی قواء، که قبـل از   

انقالب فرانسه توسط نظریه پردازانی مانند ژان ژاک روسو و مابلی عنوان گردید ،مسبوق 
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سان انقالبی فرانسه نخسـتین مبتکـرین آن   به سابقه بوده است و هواداران درمجلس مؤس
 نبوده اند .

شخصیت  های برجستۀ دیگری که درفضای انقالب فرانسه شهرت جهانی یافتـه، نظیـر   
میرابو ، مونیه ، دوپور، موری وگارا، درزمینۀ دوگانگی قوای سیاسی داد سخن  دادنـد و  

قرار دهند ولی بـا ایـن   ابتدا گمان میرفت که بتوانند جو مجلس مؤسسان را تحت تاثیر 
همه، گرایش کلی واصولی این مجلس حول محور سه قوه  و دست کم تمیز و انفصـال  
وظیفۀ قضائیه دور میزد. به زبان دیگر حتی آنانیکه قوۀ قضائیه را قوۀ جدا ومنفک ازمجریه 
نمی شمردند به این نکته توافق داشتند که باید به آن بصورت یک وظیفۀ خاص نگریست و 

 1قق آنرا به دستگاه مستقل وجداگانه سپرد .تح
این جدال سپس به رساالت  حقوق دانان بزرگ  راه یافت و به عنوان یکی از موضوعات 
نظری مورد نقد و بررسی قرارگرفت. مثال اسمن درکتاب عوامل  حقوق اساسی با تحلیل 

بطـور طبیعـی    نقادانه از عقاید موافق و مخالف، نتیجه گرفته است که سازمان قضـایی 
وبراساس محاکمات عقالنی ، یکی از مظاهر متمایز حاکمیت و بیان کنندۀ نیروی مشخص 
سیاسی است. زیرا از لحاظ عقلی  درست  نیست ادعا کنیم که درهرحکومت فقـط دو  
نوع نظر وجود دارد: یکی صورت بندی قانون ودیگر اجرای آن و صحیح به نظرنمی رسد 

وفصل دعاوی ، یکی از تبعات و پهلوی پدیده های اجرایـی   که مداخلۀ قضات را درحل
بدانیم. زیرا اوال ازلحاظ زمان شناسی تاریخ، مسئلۀ عدالت و امرقضا، نخستین نیاز جوامع 
بشری ورافع اختالف و مبارز با جرم  وقانون شکنی بوده، همچنان مسالۀ قضاوت بـرای  

سازگاران، برای کلیه جوامع بشـری  حل عادالنه ومرافعات و مجازات کردن مجرمان و نا
مانند قبیله، طایفه، عشیره، دولت، شهر وکشور و به گفته جامعه شناسان از جـزء تاکـل   

 2مطرح شده است .
حتی  درصورت وجود عرف یا قانون نیز درچگونگی اجرای قانون یا لزوم دخالت قـدرت  

ت. یعنی نیاز هـای  دولت، برای حل وفصل مرافعات وکشمکش ها، امرقضا الزم بوده اس
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جوامع، پیش ازخلق قواعد قانونی یا شکل گیری عمل منظم اجرای آنها موجد نوعی عمل 
 1قضایی میگردیده است.

برعالوه باید گفت درحقوق عمومی جدید نیز حتی درمورد جرم مشهود یا اقـرار مـتهم   
غیراست. بلکه بازهم ادعا نمیشود که مجازات قانونی چیزی ازپیش تعیین شده ،ثابت و الیت

باید لزومًا درباب آن قضاوت شود ومنجر به صدور رأی گردد. اگر غیرازاین میبود بایـد  
قوۀ مجریه بدون دخالت قوۀ قضائیه جزا را از روی قانون معین میکرد و فورًا بـه مرحلـۀ   
اجرا میگذاشت. درحالیکه  ماهیت عمل قضایی ایجاب میکند که درزمینۀ انطباق قواعـد  

رد قانون با مورد خاص دوسیه، قاضی با عنایت به قانون، رویـۀ قضـایی، آراء   عام و مج
علمای حقوق واصول حقوقی وتفسیری که خواه یا نا خواه انجام میدهد ، دست به صدور 

 حکم بزند .
پس مداخلۀ دستگاه عدالت ارزش یک عمل مستقل وخاصی دارد و نمیتواند یکی ازتبعات 

ی ساده بشمار آید.  افزون بـرآن بایـد گفـت نتیجـه ای     قوۀ مجریه یا یک عمل اجرای
امرقضاء، گاهی سرخط اعمال اجرایی است. دستگاه قضایی با صدور رأی در واقع اعمال 

 2قوۀ مجریه راشکل میدهد وبه دستگاه اجرایی فرمان میراند.
آنچه گذشت بحث کلی بود پیرامون پیدایش قوۀ قضائیه ولزوم انفکاک و جـدایی آن از   
و قوۀ دیگر که سرانجام بعد ازبحث ها ومناقشات گونا گون و دامنـه داری درمراحـل   د

مختلف زمانی، وجود قوۀ قضائیه دردستگاه  دولت به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر دانسته 
شده و دراکثریت کشور های که ازاصل تفکیک قوا پیروی میکنند، عماًل درپهلوی دو قوۀ 

 دیگرفعالیت میکند .
اگرما بصورت مختصر به پیشینۀ تاریخی قضأ درافغانستان بپردازیم، دیده  میشود کـه  اما 

امرقضا درافغانستان سابقۀ طوالنی دارد و تاریخ آن به استقرارخالفت اسالمی دراین دیـار  
میرسد. با احاطۀ دین مقدس اسالم برخراسان قدیم  )نام افغانستان درعهد قـدیم ( قضـا   

ریعت اسالم متأثر گردید. مؤلف کتاب بخارا)ابوسعید خلف بـن  وامورقضایی ازاحکام ش
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هجری شمسی( درکتاب خود نوشـته   220ایوب عامری فقیه حنفی مفتی بلخ متوفی سال
است که درمحاکم شرعیۀ خراسان، اصول مذهب حنفی رایج بوده وقاضی ومفتی شـامل  

 1این مذهب میباشند.
سالطین بعد ازآن نیز وجود  داشت . احمـد  قضا درافغانستان درزمان احمد شاه درانی و 

( هجری قمری، ازبدو تأسیس امپراطـوری مجـدد افغانسـتان،    1160شاه درانی درسنۀ)
نخست متوجه تشکیالت دولت افغانستان و بخصوص متوجه تشکیل وتأسیس دارالقضـاو  

 2محاکم شرعی درهریک ازشهرهای داخل قلمرو افغانی گردید .
هجری قمری ( رساله یی بنام اساس 1320ان وبه امروی، درسنۀ)درزمان امیرعبدالرحمن خ

القضا توسط شخصی بنام مولوی احمد جان درکابل تألیف شده است که درمورد اصـول  
 3محاکمه وقضا، بحث میکند.

درزمان امیرحبیب اهلل خان انجمنی بنام ) میزان التحقیقات الشـرعیه ( کـه دارای دوازده   
بود ، تشکیل گردید و وظیفۀ انجمن مذکور این بـود کـه   عضو ازعلمای بزرگ آنوقت 

 ازعلمای دین امتحان اخذ وآنها رابه حیث قاضی ومفتی مقرر می نمود .
درعهد نادرخان، قضا درچوکات وزارت عدلیه باقی ماند ومولوی عبدالرب خان، به حیث 

قـانون اساسـی   رئیس تمییز عدلیه آغازبه کارنمود. دردوران ظاهرشاه خان، بعد از انفاذ 
میـزان  22( خورشیدی، ستره محکمـه  تشـکیل وبـه تـاریخ )    1343مصوب سال )

(خورشیدی به کارخود آغاز نمود. به همین ترتیب درنظام جمهوریت سـردارمحمد  1346
( ریاست جمهوری افغانستان لغو گردیـد  3داود خان، ستره محکمه مطابق فرمان شماره )

لیه انتقال یافت. اما تشـکیالت سـتره محکمـه    وصالحیت های آن دوباره به وزارت عد
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درچوکات آمریت عمومی قوۀ قضائیه به حال خود باقی ماند وزیرعنوان ادارۀ عالی قضاء، 
 1بصورت مجزا ازتشکیالت وزارت عدلیه فعالیت می نمود .

( ریاست جمهوری دیموکراتیک افغانستان مورخ 3بعد از تحول هفت ثور، فرمان شماره )
خورشیدی، صادرگردید وشش مادۀ این فرمان به امور قضایی اختصاص 1357ثور سال19

یافت که درآن، فرمان سردار محمد داود خان راکه ستره محکمه راملغی نمـوده بـود ،   
( خورشیدی دو 1343باطل اعالن کرد و تشکیالت ستره محکمه به اساس قانون اساسی )

 باره به فعالیت آغاز نمود. 
( خورشیدی طـی  1359دیموکراتیک افغانستان، مصوب سال )اصول اساسی جمهوری 

( خورشـیدی طـی مـواد    1366( خـود و بعـدًا قـانون اساسـی سـال )     55مادۀ)
(خود، ستره محکمه را به حیث عالیترین ارگان قضایی ودر رأس قوۀ قضائیۀ 109و108)

 2کشور معرفی کرد.
، قوۀ قضائیه را منحیث یک ( خود116قانون اساسی نافذ و فعلی افغانستان نیز، طی مادۀ)

 6رکن مستقل دولت شناخته و به منظور رعایت هرچه بهتر بی طرفـی قضـات، جـزء    
( قانون مذکور، قضات محاکم را درهنگام تصدی وظیفه  ازعضویت دراحزاب 118مادۀ)

 سیاسی منع نموده است .
  مبحث چهارم _ جایگاه قوۀ قضائیه درارتباط به دو قوۀ دیگر:مبحث چهارم _ جایگاه قوۀ قضائیه درارتباط به دو قوۀ دیگر:

باحث گذشته نگاشته شد، بعضی عقیده داشتند که قوۀ قضائیه قوۀ جـدایی از  چنانچه در م
قوۀ مجریه نیست، ولی سرانجام درهمۀ قوانین اساسی کشورهای معتقد به دیموکراسـی،  
قوۀ قضائیه جدا از دوقوۀ دیگر و به طور مستقل شناخته شده است. اگردرمفهوم عنـوان "  

ه نکتۀ اصلی وچکیدۀ همۀ مباحث، رعایت حفـظ  حقوقی اساسی " دقیق شویم می بینیم  ک
وتضمین حقوق افراد ملت میباشد ودربین قوای سه گانه قوۀ که ماموریت حفاظت ازحقوق 

 3وآزادی های ملت را دارد، دستگاه قضایی است.
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اکنون در ذیل، رابطۀ قوۀ قضائیه رابا دو قوۀ دیگر) مقننه واجرائیه ( بصورت فشرده مورد 
 دهیم.مطالعه قرارمی

  رابطۀ قوۀ قضائیه با قوۀ اجرائیه:رابطۀ قوۀ قضائیه با قوۀ اجرائیه:  --جزء اول جزء اول 
قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه هریک بخشی از حکومت اند و مسئوول ادارۀ امور جامعه و چنان 
نیست که بتوان آنها را ازیکدیگر به کلی منفک دانست . یکی ازوظایف مشترک میان این 

بی ثبات آن هماهنگ شوند . بدین  دو قوه، اینست که باید بانیازهای متغیر جامعه وشرایط
 1منظورهردو قوه باید متناوبًا مورد بررسی کامل قرارگیرند.

دربسیاری کشورها وزیردادگستری)عدلیه(، عضو قوۀ مجریه است، به ترتیب که محاکم، 
تحت اثر وزارت عدلیه بوده اما در اجراآت خود مستقل میباشد، وزیر عدلیـه در همچـو   

 را به عهده دارد:کشور ها وظایف زیر 
الف: نظارت برامور دادگاه ها)محاکم(. منظور ازنظارت، نظارت بـر دعـاوی نیسـت،    
نظارت بربازدهی )حساب دهی( دادگاه ها)محاکم( وحصول اطمینان از اجـرای یکسـان   
احکام محاکم ونظارت برکارکنان غیرقضایی دادگاه ها)محاکم( وپیشنهاد روش های است 

 انه را بهبود بخشد .که کارهای اداری روز
ب: پاسخگویی به پرسش های که نماینده گان مردم درقوۀ مقننه دربارۀ دادگستری )امـور  

 قضایی( طرح میکنند .
ج: انتخاب  وانتصاب داد رسان های رده های پائین) قضات ابتدائیه( وپیشنهاد اشـخاص  

 برای احراز مقامات عالی قضایی.
های دادرسی)اصول اجرایی محـاکم( وهمچنـین مـواد    د: پیشنهاد تغییرات الزم درآئین 

 .وت وتطبیق آنها با نیازهای جامعهدرسی تحصیالت حقوق وکارآموزی داوطلبان قضا
ر: اظهار نظر دراینکه درکدام بخش  یا شهر یا استان دادگاه)محکمـه( تأسـیس شـود.    

حل مناسب دادگاه)محکمه( ازچه درجه باشد. ساختمان ومحل دادگاه )محکمه( درکدام م
 2تراست .

با توجه به نکات فوق، رابطۀ قوۀ قضائیه با قوۀ اجرائیه معلوم گردید. به این مفهـوم کـه   
اگرچه در اکثریت کشورها، قوۀ قضائیه در چوکات قوۀ اجرائیه فعالیت می نماید، ماننـد  
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ن کشور عربی مصر اما اجراآت قضایی کامالًا به صورت مستقل به پیش برده میشود. از ای
رهگذر در حالیکه رابطه قوۀ قضائیه با قوۀ اجرائیه مشخص میگـردد. از جانـب دیگـر    

 استقاللیت قوۀ قضائیه نیز مورد احترام و محفوظ از مداخالت می ماند.
  رابطۀ قوۀ قضائیه با قوۀ مقننه :رابطۀ قوۀ قضائیه با قوۀ مقننه :  --جزء دومجزء دوم

یدهد قوۀ قضائیه ممکن در حدود احکام خود به افکار عمومی وتغییراتیکه درجامعه روی م
آن چنان توجه ننماید. از این رو قوۀ مقننه را نمیتوان از انتقاد به حکمـی کـه جامعـه را    
متشنج کرده محروم ساخت یا نمی توان به نماینده گان مجلس تذکرداد که ازاظهـارنظر  

 درحکم قضائی که باآن مخالف است، خود داری کنند.  
قاضی را به شـخص قاضـی بکشـاند،     قوۀ مقننه اگرازاین حد فراتر رود و ایراد به حکم

دخالت بی مورد قوۀ مقننه درقوۀ قضائیه خواهد  بود. درکشور های که سلب صـالحیت  
قاضی با قوۀ مقننه است، نماینده گان مجلس میتواند خواستار سلب صالحیت قاضی شوند 

ا دالیل کافی بدین منظور دردست نداشته باشند، حق حمله و اعتراض به قاضـی ر  اما اگر
قوۀ مقننه، درمورد دعاوی که درقوۀ قضائیه مطرح است و  برای نخواهند داشت. همچنین

هنوز به صدورحکم نینجامیده، مجازنیست مداخله کند. اما اگرنتیجۀ حکـم را خـالف   
مصالح عمومی یا مخل نظم عمومی ببینند، میتوانند با گذراندن قانون ازصدور احکام مشابه 

 1درآینده جلوگیری کنند .
قوۀ مقننه دربرخی ازکشورها درتعیین قضات محاکم عالی کشور وتأسیس محـاکم عـالی   

 نقش دارند واین تعیینات با پیشنهاد رئیس دولت وتصویب پارلمان صورت میگیرد.
دربرخی کشورها برای مطابقت قوانینیکه درپارلمان به تصویب میرسد، محکمۀ نظارت به  

حقوقی وحقیقی میتواند امرتطابق قانونی را با قـانون  قانون اساسی وجود دارد که اشخاص 
اساسی کشور دراین محاکم عرضه نمایند. درپارۀ ازکشورها، یک قـانون قبـل ازاینکـه    
توشیح گردد برای مطابقت آن با قانون اساسی به محاکم، یا کمیسـیون هـای نظـارت    

ین وظیفـه)مطابقت  برتطبیق قانون اساسی ارسال میگردد، اما دربعضی ازکشورهای دیگر ا
 2قوانین با قانون اساسی( به عهدۀ قوۀ قضائیه یا دادگاه عالی گذاشته شده است.

                                                 
1
 .115، ص 1376ل حقوق اساسی ، تهران : نشر دادگستر ، سال جعفر، بوشهری . مسای - 

2
 .۱1۶ص ٬همان اثر- 



 قضاء جایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولت
 

 69  

 

قابل ذکر است که درکشور ما برمبنای قانون اساسی افغانسـتان بررسـی مطابقت)سـایر    
 قوانین و... با قانون اساسی افغانستان( و تفسیر، از صالحیت ستره محکمه میباشد.

 ادامه دارد                                                                                      

 
 
 

 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم

(5) 
 

 دوهم فصل
 حاکم

 دحکم په تعریف کې مووویل چې  -61
کلفینو له افعالو پورې اړیکمن اومتعلق دی له الهي خطاب څخه عبارت دی چې د م

که دطلب په توګه وي یا دتخییر په ډول وې یا د وضعې په توګه ، او دا تعریف دې 
ټکي ته اشاره لري چې د اسالم په شریعت کې داحکامو مصدر یوازې سترڅښـتن  

یعنی هغه چې د حکم د صـادرولو   –تعالی )ج( دی او بس . له دې امله ، حاکم 
یوازې اهلل تعالی )ج( دی . او هیڅ حکم شتون نه لري مګردهغه حکم  –ده  سرچینه

او هیڅ شریعت بنسټ نه لري مګر دهغه شریعت ، دا هغه موضوع  ده چې قـرآن  
کریم پرې داللت لري او مسلمانان هم پرې د نظراتفاق ) اجماع( لري ، الهي ارشاد 

-40آیت ، د یوسف سورت  -57دی : ) ان الحکم اال اهلل ( ) د االنعام سورت  
 آیتونه ( – 67

 ژباړه : حکم یوازې اهلل لره دی :
 آیت (. -62اوهم فرمایي : ) اال له الحکم ( ) د االنعام سورت ، 
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 ژباړه : همده  لره حکم دی .
، ن تعالی )ج( نازل کړی دی ، کفردیپردې بنسټ ، حکم له هغه څه پرته چې څښت

ته  بل څوک دحکم د صادرولو حق نـه لـری   ځکه له څښتن تعالی )ج( ځینې پر
ک هم الکافرون ( ئسترڅښتن تعالی )ج( فرمایي : )ومن لم یحکم بما أنزل اهلل فأول

 آیت ( . -44 –دالمائده سورت )
 ژباړه : او څوک  چې  د اهلل په نازلو آیتونو حکم ونه کړي نو دوی کافران دي .

د احکامو تبلیغ دی اود مجتهـدینو   د انبیاوو دنده هم یوازې دسترڅښتن تعالی )ج(
دنده هم بل څیزنده پرته د دې احکامو له پیژندلو او داصولو دعلـم د قواعـد و   

 اوطریقو پربنسټ دهغوی له کشفولو څخه .
که څه هم علما اجماع  لري چې حاکم یوازی سترڅښتن تعـالی )ج( دی ،   -62

یو له بل سره اخـتالف  مسألو کې  –او ښایي وکوالی شو ووایو دوه  –خوپه یوه 
لري : لومړی ، دا چې آیا دستر څښتن تعالی )ج(  احکام یوازې د ده درسوالنو په 

درک اک  )واسطه  پیژندل کیږی  یا داچې عقل هم دا امکان لري چې د هغو په ادر
کولو( کې خپلواک عمل وکړي او دعقل دا خپلواکي پرکوم بنسټ شونې کیـدای  

 شي ؟.
رې دعقل لپاره ممکن وي چې د انبیاوو له وساطت ) واسطه دوهم ، دا چې که چی

کیدو ( پرته د سترڅښتن تعالی )ج( حکم درک کړي ، آیا دا ادراک د تکلیف او 
دهغه د توابعو د رامینځ ته کیدو لکه په آخرت کې د ثواب او عقاب اوهم په دنیـا  

 کې د ستاینې اوغندنې موجب کیدای شي .
ې اختالف کړی دی اومونږ په دې ځای کې دهغـوی  علماوو په دې د وومسألو ک

 1رأیې په اجمال سره ذکرکوو اوبیا دهغو له مینځه راجح ) غوره ( رأیه بیانوو 
                                                 

1
او له هغې وروسته  276ص 1د دې بحث لپاره و.ګ : مرقاة االصول وحاشیة االزمیری ، ج - 

او له هغې وروسته ، المستصفي للغزالی  25ص 1، مسلم الثبوت او شرح یې فواتح الرحموت ، ج
او له هغې وروسته التوضیح اوشرحه یې التلـویح   6ول ، للشوکانی ص، ارشاد الفح 55ص 1ج
او له هغې وروسته ، او په جعفریه اصولو کې هم و. ګ : کتاب ) القوانین ( الابـی   172ص 1ج
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لومړی قول: معتزله او یوه ډله جعفریه ، معتقد  دي چې : په افعالو کې ذاتي  -63
و دفعل حسن او قبح ) ښکال اوبدي ( شتون لري اوعقل کوالی شي په خپلواکه بڼه ا

ی دصلحت یا پرفعل مترتب مفسده یـا د  صفاتواو نفعې او ضررته په کتنه ،  یعنی م
دراک د انبیاپروساطت او تبلیغ پورې موقوف اافعالو حسن یا قبح درک کړی او دا 

چـاري  دي ، یعنـی    –اونه شرعی  –نه دی  ځکه د فعل حسن او قبح دوه عقلی 
او دسترڅښتن تعالی )ج( حکم هـم  دهغوی ادراک په شرع پورې موقوف نه دی 

دهغه حسن او قبح مطابق دی چې زمونږ عقل د افعالو په اړوند درک کـړی دی ،  
یایې درک کوي اوله دې امله ، هغه څه چې عقل یې نیک اوښه وګڼي ، د څښـتن  
تعالی )ج(  په نزدهم ښه او نیک او له انسان څخه یې ترسره کول مطلـوب دي او  

) مدح( اوثواب او له هغه سره مخالفت او نه ترسره کول یې  سرته رسول یې ستاینه
غند نه اوعقاب له ځان پسې لري او هغه څه چې عقل یې قبیح ) بد، بدنما( وبولي ، 
د څښتن تعالی )ج( په نزدهم  قبیح او ترک کول یې له انسان څخه مطلـوب دي  

 پسې لری .اوترک یې مدح او ثواب او ترسره کول یې غند نه اوعقاب له ځان 
له دې امله ، ددې افرادو په لید توګه کې، شرعي احکام ، یوازې له هغه حسـن او  
قبح سره په موافقه بڼه  وارد یږی چې عقل د افعالو په اړوند درک کړي دي او بس 
، هغه څه چې عقل دهغه حسن درک کړی وي ، شرع هم دهغه ترسره کول غواړي 

ي اوهغه څه چې عقل دهغـه قـبح درک   او ممکن نده چې دهغه ترک کول وغواړ
کړي ، شرع هم دهغه ترک کول غواړی او ممکن نده چې دهغه ترسـره کـول   
وغواړي او هغه څه چې عقل نه شي کوالی دهغوی حسن اوقبح درک کړي ، دهغه 
څه په څیر چې په ځینو عباداتو او دهغوی په کیفیاتوکې دي ، په دې حالت کې ، د 

 د شارع امراونهی د هغوی حسن یا قبح معلوم اوکشفوي . دې ډول افعالو په اړوند

                                                                                                              

القاسم الجیالنی ، الفصول فی االصول تالیف الشیخ محمد حسین بن محمد رحـیم ، او کتـاب   
 130ئک ( تالیف الشیخ محمـدی ص اې وروسته او ) االراوله هغ 34ص 2تقریرات النائنی ( ج)

 اوله هغې وروسته .
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دا ډله ، دخپل دې اصل پربنسټ معتقد شوې ده چې انسان د انبیاوو له بعثت څخه 
وړاندې یا ده ته د دعوت ) بلنې ( له رسیدو ځینې پخوا ، مکلف دی ، ځکه پـرده  

څه  واجب ده چې هغه څه چې عقل یې حسن درک کړی دی ، ترسره کړي او هغه
چې عقل یې قبح درک کړیده ، ترک کړی ، ځکه چې دا د خدای تعالی )ج( حکم 
دی او جوته ده چې تکلیف ) مکلفیت ( ، مسئوولیت اوحساب او کتاب او دهغـه  

 توابع لکه ثواب اوعقاب هم له ځانه سره لري .
دابوالحسن علی بن اسماعیل أشعري پیروان اوله هغه  –شاعره  1دوهم قول:  -64
موافق فقها اوجمهور اصولیون معتقد دي چې : عقل دستر څښتن تعـالی )ج(   سره

دحکم په ادراک ) درک کولو( کې استقالل اوخپلواکي نه لري ، بلکې الزم ده چې 
انبیا او دهغوی تبلیغ واسطه شي ) دخدای )ج( حکم ورته اعالم کړي ( او لـه دې  

ي چې پرڅښتن تعالی )ج( یـې  امله ، په افعالو  کې ، کوم ذاتي حسن شتون نه لر
واجب کړي چې پرهغوی امروکړي اوهم په افعالو کې ، کومه ذاتي قبح شتون نـه  
لري چې پرڅښتن تعالی )ج( الزم کړي چې  له هغو ځینې نهې وکـړي ، ځکـه د   
سترڅښتن تعالی )ج( اراده مطلقه ده او په کوم څیزپورې نه مقید کیږی ، نو حسن 

غه ترسره کول غوښتي دي  او قبیح هغـه دی چـې   اونیک هغه دی چې شارع ده
شارع یې ترک کول غوښتي دي او له دې امله ، فعل د شارع له امراو نهې څخه د 
مخه د حسن او قبح فاقد دی اویوازې  هغه مهال حسن کیږی چې شـارع پـرې   
امرکړی وي او نه پخپله دفعل د ذاتي حسن په دلیل او همدارنګه ، یوازې هغه مهال 

ذاتي قبح په  کیږي چې شارع ترې نهې کړې وي اونه پخپله د فعل او افعالو د قبیح 
 دلیل خپل حسن او قبح  دشارع له امراو نهي ځیني اخلي او نه له خپل ذات څخه .

دا ډله د دې خپل اصل له کبله ، معتقد شوې ده چې د انبیاوو له بعثت څخه دمخه ، 
یڅ کوم حکم نه لري او هغه مهال چې کوم سترڅښتن تعالی )ج(  د افعالو په اړوند ه

پیغمبر دسترڅښتن تعالی )ج( د احکامو د تبلیغ لپاره خلکو ته مبعوث شوی نه وي ، 
دهغوی د افعالو لپاره کوم حکم نه ثابتیږی او له دې املـه ، نـه پرهغـوی کـوم     
څیزواجب دی او نه کوم څیز پرې حرام دی او څرنګه چې کوم حکم شتون نه لري 
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تکلیف هم شتون نه لري ، او څرنګه چې کوم تکلیف ) مکلفیت( شتون نـه   ، کوم
 لري ، کوم حساب او کتاب اوستاینه او ثواب او غند نه اوعقاب هم شتون نه لري .

درییم قول: دابومنصورمحمد بن محمد الماتریدی او د حنفی مذهبو محققینو  -65
لید توګه دا ده چې : افعال ونور او دځینو اصولیونو او یوې ډلې جعفریه وو او ځینې 

دحسن اوقبحي درلودونکي دي چې عقل کوالی شي هغه په ډیری افعالو کې دفعل 
دصفاتو او پرهغو د مترتبو مصالحو او مفاسد وله کبله درک کړي ، لیکن دعقل د 
ادراک له مخې دفعل له حسن کیدو څخه ، نه الزمیږي چې شرع هم پـرې امـرو   

اک  له مخې دفعل له قبیح کیدو څخه ، نه الزمیږي چې شرع کړي ، او دعقل د ادر
هم  ترې نهې  وکړي ، ځکه که د انسانانو عقل که څه هم و ده ومومی ، بیـاهم  
قاصردی او که لمنه یې هرڅو مره پراخه شي ، بیاهم ناقص او نیمګړی دی او له دې 

لـري  او   امله کوالی شو همدا ووایو چې : کوم حسن چې په یوه فعل کې شتون
عقل یې درک کوي ، دی فعل ته دا صالحیت هم ورکوي چې شرع هم پرې امـر  
کوي او کومه قبح چې په یوه فعل کې شتون لري او عقل یې درک کـوي ، فعـل   

د عقل لـه   –ددې وړکوي چې شارع هم ترې نهې وکړي ، خو باید ونه وایو چې 
رع پـه هغـو   حسن اوقبح دی چې د دې موجب کیږي چې شا –خوا درک شوی 
 امراونهې وکړي .

دا ډله ددې اصل پربنسټ ، معتقد شویده چې : دسترڅښتن تعالی ـ)ج( حکـم د   
انبیاوو دوساطت او د دوی د تبلیغ پرته نه درک کیږي او له دې کبله ، د انبیاوو له 
بعثت د مخه او ددعوت ) بلنې ( له رسیدو  وړانـدې ، سترڅښـتن تعـالی )ج(     

کې کوم حکم نه لري او څرنګه چې کوم حکم شتون نه لـری ،   دبندګانو په افعالو
کوم تکلیف ) مکلفیت (  هم شتون نه لری او څرنګه  چې کوم تکلیف ) مکلفیت ( 

 شتون نه لري ، کوم ثواب او عقاب هم په کارنه دی .
 راجح )غوره ( قول: -66

 درییم قول راجح او غوره دی ، ځکه د قرآن اوعقل د تائید وړدی .
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قرآن مجید کې ډیری آیتونه شتون لری چې په دې داللت لري چې سترڅښـتن   په
تعالي )ج( یوازې په حسن کارونو امرکړی اوله قبیحو چارو نهی کوي او دافعـالو  
حسن اوقبح هم له امراو نهې د مخه موجود او ثابت ؤ ، له هغې  جملې سترڅښتن 

و ایتاذی القربـی وینهـی عـن     تعالي )ج( فرمایې : ) ان اهلل یأمربالعدل واالحسان
 .آیت( – 90() د النحل سورت ـ منکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرونالفحشاء وال

ژباړه : بې شکه اهلل په عدل او احسان او دخپلوانو په ورکړه حکم کوي اوله فحشا 
وو او ناوړه کارونو او سرکښۍ څخه منع کوي . اهلل تاسو ته په دغو څیزونو پنـد  

 چې تاسوپند واخلئ . درکوی ، ښایي
همدارنګه فرمایي : ) یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبـات و  

آیت (  ژباړه : او دوی ته  – 157 –یحرم علیهم الخبائث ( ) داالعراف سورت 
په نیکو کاروامرکوي ، او له بدوکارونو څخه یې منعه کوي ، او دوی تـه پـاک   

 اک څیزونه  ورته حرام ګرځوی .څیزونه حالل ګرځوی او ناپ
چې شرع خلکو ته پرهغو امرکړی دی او هغه  –نوهغه څیزونه لکه عدل او احسان 

چې شرع له هغو څخه هغوی نهې  کړی  –څیزونه لکه ناوړه کارونه او ظلم او ستم 
دی . او پاکیزه څیزونه چې دهغوی لپاره یې حالل کړي دي او پلیت ) پلیـد( او  

ې دهغوی لپاره یې حرام کړي دي دا ټول حسن یا قبیح صـفتونه  ناپاک څیزونه چ
دشرع دحکم له ورود ځینې د مخه هم ، د افعالو لپاره موجود اوثابت ؤ او دا پـه  

 دې  داللت لري چې افعال د ذاتي حسن او قبح درلودونکي هم دي .
یا پرتـه  عقل دځینو افعالو حسن او دهغوی د ځینو قبح ضرورتاا او استدالل ته له اړت

درک کوی لکه دعدالت او صداقت  حسن ، او دظلم او درواغو قبح ، له دې  سره 
سره ، د سترڅښتن تعالی )ج( حکم یوازې د انبیاوو له الرې پیژندل کیږي او ترهغه 

، امو د تبلیغ  لپاره نه وي  راغليوخته چې کوم رسول دسترڅښتن تعالی )ج( د احک
و تحریم حکم نه ثابتیږي ، ځکه سترڅښتن تعـالی  د خلکو په افعالو کې د ایجاب ا

 )ج( فرمایي ) وماکنا معذبین حتی نبعث رسوالا ( .
 آیت ( . – 15 –) د االسراء سورت 
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 ژباړه  : او مونږ چاته سزا نه ورکوو څو چې پیغمبر ورته لیږو .
 نو د انبیاوو له بعثت د مخه او یا د دعوت ) بلنې ( له رسیدو وړاندې ، هیڅ کـوم 

ه چیرې عذاب نـه وي ، کـوم تکلیـف    عذاب شتون نه لری او جوته ده چې ک
مکلفیت ( هم شتون نه لري او که چیرې تکلفیت ) مکلفیت ( هم شتون ونلري ، )

سترڅښتن تعالي )ج( دبندګانو په افعالو کې کوم حکم دفعل دطلب یا د تـرک او  
 فعل ترمینځ د تخییر پروجه نه لري .

ومره ښکلي وایي : ) د دې مسألې انکار چې عقل یـوازې  شوکاني په دې هکله څ
کوالی شي د افعالو حسن اوقبح درک کړي ) نه د اعمالو پایلې ( یوبې دلیلـه او  
عناد څخه ډک او آریانوونکی قول دی اوهم نه شو کوالی داومنو چې عقل کوالی 

ې ثواب لري او هغه قبـیح فعـل   شي دا درک کړي چې دا حسن فعل له ځان پس
، خویوازینی څیزچې عقل یې درک کوي دا دی چې د دې حسن فعل فاعـل  قابع

ستایل کیږي او ددې قبیح فعل فاعل د غنـدنې وړ دی او د دې چـارې او د دې   
 1ترمینځ  چې عمل د ځان پسې ثواب او عقاب لری هم هیڅ تړاو شتون نه لري .

 د اختالف ثمره ا ونتیجه : -67
 الف ، دوه اثره مترتب کیږي :دحسن اوقبح په مساله کې پراخت

لومړی ، دا چې : د معتزله په لید توګه کې ، چاته چې داسالم بلنه یاد انبیاوو بلنه په 
کلې توګه نه وي رسید لي ، د خپلو افعالو او اعمالو په اړونـد ، ترمؤاخـذ ې او   
محاسبې الندې نیول کیږي  ، ځکه مطلوب ترې دا دی چې هغه څه چې عقل دهغه 

رک کړي ، ترسره کړي او هغه څه چې عقل دهغه قبح درک کـړی دی ،  حسن د
ترک کړي او دا دسترڅښتن تعالی )ج( حکم دی ، خواشاعره او ماتریـد یـه او   
دهغوی موافقان معتقد دي چې : هغه چاته چې بلنه ورته نده رسیدلی ، نـه کومـه   

 محاسبه لري او نه کوم ثواب او عقاب .
راتفاق لري چې ) د اسالم دشریعت له ورود وروسته ( د دوهم ، دا چې  : علما دنظ

سترڅښتن تعالی )ج( حکم دهغه څه په وسیلې چې  دستر څښتن تعالی )ج(  له لوري 
                                                 

1
 8الشوکانی ، ص - 
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په قرآن مجید او د پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم په سنت کې درک  کیږي او دخدای 
ـ  ه کومـه  )ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم دواړه تبلیغ کړي دي ، خو که چیرې پ

مسئاله کې د شرع له خوا کوم حکم شتون نه درلود ، په عقلی حسن او قبح قایالن 
) معتزله  او دهغوی پلویان ( معتقد دي چې په دې صورت کې عقـل د احکـامو   

 يمصدر ګرځي  ، یعنی دهغې مسئالې حکم چې په هغې کې شرعي حکم شتون نه لر
که چیرې عقل یـې قـبح    ، که چیرې عقل یې حسن درک کړي وجوب دی ، او

درک کړي حکم یې حرمت دی ، ځکه دستر څښتن تعالی )ج( دحکم مبنا په افعالو 
کې موجود حسن او قبح دی اوکه چیرې په شرع کې د یوې مسئالې لپـاره کـوم   
حکم وارد شوی نه وي ، دا په دې معنا دی چې شرع مونږ تـه اجـازه راکړیـده    

ه مرسته واخلو او حکم یې په فعل کـې د  ترڅوعقل  ته رجوع وکړو او له هغه څخ
موجود حسن اوقبح پربنسټ  په الس راوړو. خو د دوهمې او درییمې ډلې )اشاعره 
او ماترید په او دهغوی دموافقانو( د رأی پربنسټ عقل د احکامو مصدرکیږي نـه  
اوحکم یوازې له فقهي ثابتو مصادرو ځینې اخیستل کیږي اوعقل د دې مصادرو له 

 ه نه دی .جملې څخ
 نوربیا                                                         
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 چکیده  

به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی در واقع نوعی موسسه بیمه می  میگاآژانس 
این را تحت پوشش قرار میدهد. سرمایه گذاری خارجی  ی تهای غیر تجار ریسک، که باشد

یاد می شود. « کنوانسیون میگا»آژانس دارای یک کنوانسیون است که تحت عنوان 
نوانسیون مذکور، آژانس، ریسک هایی از قبیل: ریسک انتقال ارز، ریسک براساس ک

سلب مالکیت و اقدامات مشابه، ریسک نقض تعهدات قراردادی و ریسک جنگ و آشوب 
های داخلی را تضمین می نماید. در حقوق افغانستان، قانون اساسی بطور کلی دولت را 

و مصئونیت آنها را تضمین نماید. مکلف ساخته تا سرمایه گذاران را تشویق، حمایت 
همچنان قانون سرمایه گذاری خصوصی با رعایت احکام قانون اساسی،  تا حدی سرمایه 
گذاری خارجی را در مقابل سلب مالکیت و برخی ریسک های دیگر، تضمین نموده 

قانون مذکور، دولت می تواند صرف به منظور تأمین منافع عامه،  27است. طبق ماده 
سرمایه گذاری یا دارایی های تشبث منظور شده را به صورت غیرتبعیضی طبق ملکیت 

،آن قانون دولت مسئولیت 28احکام قوانین نافذه کشور سلب نماید و با توجه به ماده 
دارد تا خسارات متناسب را مطابق به اصول و قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی به اساس نرخ 

 روز بدون تأخیر بپردازد.
براساس حقوق داخلی افغانستان و حقوق بین الملل خصوصی از نظر صالحیت         

موضوعی محاکم تجارتی و از نظر صالحیت حوزوی محکمه محل اقامت مدعی علیه و در 
مورد شخصیت حکمی خارجی محلی که دفتر مرکزی شخصیت حکمی در آنجا موقعیت 

سرمایه گذاری خارجی را در  دارد، صالحیت رسیدگی به حل و فصل اختالفات ناشی از
 صورتی که طرفین دعوی به مراجع غیرقضایی مراجعه ننموده باشند، را دارا می باشد. 
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کلمات کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، آژانس میگا، کنوانسیون میگا، ریسک انتقال ارز، 
ریسک سلب مالکیت، ریسک نقض تعهدات قراردادی، ریسک جنگ و آشوب های 

 ذیصالح، قانون حاکم. داخلی. محکمه
 

 مقدمه
برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه حقوق بین الملل « تضمین سرمایه گذاری»موضوع 

از اهمیت زیادی برخوردار است. چون در گذشته ها معمواًل سرمایه گذاران با ریسک 
و یا به  میگردیدندهای غیر تجارتی مواجه می شدند که خسارات زیادی را متحمل 

، دهۀ نظم نوین اقتصادی 1970ی تمامی سرمایه آنها از بین می رفت. چنانچه دهۀ یکبارگ
توسط مدیران  1983بین المللی بود. در پنج سال پیش از اولین بررسی میگا در سال 

کشور در آفریقا، آمریکای التین و آسیا اتفاق  24مصادره در  42اجرایی بانک جهانی، 
دین بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وام دهی  افتاده بود. در همین زمان بحران

تجارتی بانک ها را کاهش داده بود و اعتماد میان سرمایه گذاران بالقوه را در دنیای در 
 حال توسعه بازهم سست نمود.

برای کشورهای توسعه نیافته اگر چه پذیرفتن حضور سرمایه گذاری های خارجی در      
شرکتهای چند ملیتی افتادن است، اما امتناع از پذیرفتن معرض خطر کنترول و زیر تیغ 

سرمایه گذاری های خارجی به منزلۀ محکومیت به توسعه نیافتگی و یا ال اقل به پیشرفت و 
توسعۀ کمتر است. لذا این کشورها با انجام احتیاطاتی چند در صدد حمایت از سرمایه 

عبارت از ایجاد و بکارگیری گذاری خارجی بر می آیند. حمایت از سرمایه گذاری 
مینان می دهد نسبت به سرمایه گذاریش در ا و عواملی که به سرمایه گذار اطمیکانیزم ه
نان پیدا کرده و آسوده خاطر باشد. به طور کلی عوامل حمایتی یمور دیگری اطقلمرو کش

مایه و به چند دسته تقسیم می شوند. میکانیزمهای اقتصادی مثل قدرت بازارهای ملی و سر
سیستم اقتصادی کارآمد از جمله عوامل حمایتی اقتصادی است. از عوامل حمایتی سیاسی 
مثل ثبات سیاسی و تصمیم گیری متمرکز را می توان نام برد. عوامل حمایتی حقوقی 
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میکانیزم های تضمینی هستند که نسبت به ورود، خروج و جبران خسارات وارده بر 
 . سرمایه گذاری تأمین می دهند

آنچه باعث شد به بررسی راهکاری تضمین سرمایه گذاری خارجی در کنوانسیون میگا و 
حقوق افغانستان پرداخته شود تبلیغات و حاالتی بود که در این مورد وجود داشت که در 
افغانستان برای سرمایه گذاری راهکارهای تضمینی و امنیتی وجود ندارد. و اینکه میزان 

وقی تضمین و سرمایه گذاری خارجی در افغانستان چه قدر می کارآیی راهکارهای حق
باشد؟ و آیا دولت جمهوری اسالمی افغانستان توانسته است از سرمایه گذاری خارجی 

 حمایت کافی به عمل آورد؟
هدف از نگارش این نوشتار این است که وضعیت قوانین و مقررات و اقدامات و        

یت و تضمین سرمایه گذاری خارجی توسط دولت و تالشهای حقوقی که در جهت حما
قوانین افغانستان اتخاذ شده است، به روش کتابخانه ای بطور تطبیقی با کنوانسیون میگا 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود آیا افغانستان توانسته است درخصوص 

هایی برای تضمین رفتار با سرمایه گذاران خارجی موفق باشد؟ و چه روشها و راهکار
سرمایه گذاری خارجی در افغانستان وجود دارد؟ و کدام محکمه در رسیدگی به حل و 

 فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری ذیصالح می باشد؟
نوشتار حاضر شامل دو فصل است که در فصل اول به بررسی مفهوم و تعریف سرمایه،    

پرداخته شده و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری خارجی و اهمیت سرمایه گذاری 
و کنوانسیون میگا به معرفی گرفته شده است. در فصل  1سرمایه گذاری خارجی )میگا(

دوم، راهکارهای تضمین سرمایه گذاری خارجی هم از منظر کنوانسیون میگا و هم در 
و ، نوع های واجد شرایط سرمایه گذاریحقوق افغانستان؛ ریسک های واجد شرایط،  

، واجد شرایط شکل سرمایه گذاری، سرمایه گذاران واجد شرایط،  کشورهای میزبان 
ضررهای غیر قابل تضمین، شروط الزم برای تضمین سرمایه گذاری، میگا و حقوق بین 

                                                 
1 . Multilateral Investment Guarantee Agency. 
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الملل، محاکم ذیصالح و قانون حاکم در مورد حل اختالفات سرمایه گذاری  مورد بحث 
 و بررسی قرار گرفته است.

 مفاهیم
سرمایه گذاری خارجی یکی از پدیده های مهم اقتصادی می باشد و به تبع آن حقوق بین 
الملل سرمایه گذاری خارجی نیز دارای اهمیت به سزایی است. نئوکالسیک ها معتقدند 
که سرمایه گذاری خارجی به پس انداز ملی و رشد سرمایه گذاری و انباشت سرمایه کمک 

ازدیاد فرصت های شغلی می شود. همچنین معتقدند کرده و باعث رشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری خارجی بازدهی اقتصادی را از طریق انتقال فناوری نوین به کشور وارد 
کننده سرمایه، عرضه سرمایه برای ساختار زیربنای اقتصادی، حمایت از بازاریابی در سطح 

در این فصل به بررسی مفهوم  1جهان و آشنایی با شیوه های کاری نوآورانه باال می برد.
 سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.

 مفهوم سرمایه 

سرمایه در اصطالح عبارت از مالی که تاجر و کاسب به معنای عام وسیلۀ کار و اعاشه 
به گفته آدام اسمیت در  2قرار می دهند و ممکن است جنبۀ معنوی یا مادی داشته باشد.

لل، سرمایه عنصر اصلی اقتصاد است که می تواند کار ایجاد کند، نیروی کتاب ثروت م
کار با سرمایه به حرکت در می آید، افرایش سرمایه به نفع افزایش محصول کلی و 
محصول سرانه نیروی کار است و در نهایت میزان پیشرفت هر اقتصاد متناسب با افزایش 

 سرمایه گذاری در آن اقتصاد است.

 ایه گذاریمفهوم سرم 

                                                 
. قرارگاه پدافند اقتصادی معاونت پایش تهدیدات، گزارش اول: تحلیل محیطی سرمایه گذاری  1

 .1خارجی در ایران، رصد، ص 
 .357گرودی، ترمینولوژی حقوق، ص . جعفر جعفری لن 2
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سرمایه گذاری عبارت است از تخصیص اعتبار و مصرف آن برای هدفهای معین و 
قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان، سرمایه گذاری چنین  3. در ماده 1مخصوص

اسعار و امکانات سرمایوی غیرنقدی است که به صورت غیر مقیده »تعریف شده است: 
یت در یک تشبث منظور شده پرداخت یا جهت کسب سهام مشارکت یا منافع مالک

تدارک گردیده و شامل جوازها، اجاره ها، ماشین آالت، تجهیزات و حقوق مالکیت 
 «.صنعتی یا معنوی مؤسسه منظور شده جهت امکان پیشبرد فعالیت های تجارتی می باشد

 تعریف سرمایه گذاری خارجی  

، مؤسسات و افراد سایر در واقع، سرمایه گذاری خارجی تحصیل دارایی شرکتها
 2(FPIکشورهاست که به طور معمول به صورت سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی )

است که به آن سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز می گویند و از طریق خرید سهام و اوراق 
قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم 

که کشور یا سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم یا با مشارکت سرمایه  3(FDIخارجی )
  4گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند، انجام می گردد.

، سرمایه گذاری 1384قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان مصوب  3مطابق ماده   
ۀ آزاد یا به شکل سهم خارجی عبارت از سرمایه گذاری است که به شکل اسعار قابل تبادل

 گیری غیرنقدی توسط شخص خارجی از خارج به کشور منتقل می گردد. 
سرمایه گذاری خارجی متضمن انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور      

دیگر به منظور تولید ثروت است. سرمایه گذاری خارجی به دو دسته عمده تقسم می 

                                                 
 . همان. 1

2 . Foreign Portfolio Investment. 
3  . Foreign Direct Investment. 

. اعظم کاظمی؛ بیک، مجید؛ هادیان، الهام؛ حکیمی، فاطمه، شناسایی و اولویت بندی عوامل  4
صلنامه سیاست ، فTOPSISمؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک 

 .49-48، صص 4های مالی و اقتصادی، سال اول ، شماره 
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است که سرمایه گذار عالوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه، شود. دستۀ اول شامل مواردی 
کاًل یا بعضًا مدیریت و کنترول سرمایه را نیز به عهده دارد.  به این نوع سرمایه گذاری، 

سرمایه گذاری خارجی ممکن است  1اطالق می شود.« سرمایه گذاری مستقیم خارجی»
سهام، اوراق قرضه، اوراق  در بازار سرمایه و از طریق بازار بورس نسبت به خرید

مشارکت و یا سایر اوراق بهادار اقدام کند. در این نوع سرمایه گذاری که به آن سرمایه 
گذاری پرتفولیو و یا بعضًا سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم اطالق می شود، سرمایه 

 2گذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نیست بلکه به دنبال سود و منفعت است.
 اهمیت سرمایه گذاری خارجی  

در عرصۀ اقتصاد جهانی نیز سرمایه گذاری حائز اهمیت می باشد. چه در گسترۀ جهانی 
سرمایه گذاری از علل عمدۀ روابط اقتصادی بین کشورهای مختلف است. چرا که عده 
ای از کشورها سرمایۀ کافی برای فعالیت های عظیم اقتصادی را در اختیار دارند در حالی 
که تعداد بیشتری از کشورها فاقد سرمایه و توان مالی کافی برای اجرای پروژه های 

 3اقتصادی و جوابگویی به نیازهای مردم خویش هستند. 
امروزه آزاد شدن تجارت و از سویی جهانی شدن اقتصاد، امری است که به رغم مخالفت 

قتصاد جهانی و کسب سهم ها، حتمی الوقوع و گریز ناپذیر است. پس در راستای ادغام ا
بیشتراز بازار جهانی و مهار امواج ناشی از پیوستن به این بازار، جذب سرمایه های خارجی 

 که باعث رونق اقتصاد داخلی می شود، ضروری است. 
سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل رشد نرخ اقتصادی کشورها محسوب می شود و 

ر به کشورهای خود بوده و با تدوین قوانین و کشورها در صدد تسهیل ورود سرمایه گذا

                                                 
 .404. عبدالحسین، شیروی، حقوق تجارت بین الملل، تهران، ص  1
2
  . Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment, 

p.7.   )به نقل از: عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل( 
بررسی راهکارهای حقوقی حمایت و تضمین سرمایه »لیل نژاد، تیزس ماستری: . فریدون ج 3

 .1، ص «گذاری خارجی در ایران
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مقررات متناسب با سرمایه گذاری و ارائه تشویق ها و تخصیص معافیت ها و عوارض در 
جهت جذب سرمایه های خارجی گام برمی دارند. سرمایه گذاری خارجی با وجود آثار 

هدفمند در  مثبت و مزایای غیرقابل انکار خود، در صورت فقدان برنامه ریزی دقیق و
جذب و جلب سرمایه های خارجی و رعایت الزامات متنوع پروژه های سرمایه گذاری، 
دارای تبعات و آثار منفی و مخربی خواهد بود، بطور مثال ممکن است عدم توان رقابت 
شرکت های داخلی با سرمایه گذاران خارجی که عمدتًا در قالب شرکت های داخلی با 

ه عمدتًا در قالب شرکت های چند ملیتی و با توان مالی، فناوری سرمایه گذاران خارجی ک
و مدیریتی باالیی فعالیت می کنند، مانعی برای شکوفایی و رشد شرکت های داخلی شود، 
همچنین سرمایه گذاران خارجی با انتقال الگوهای جدید مدیریتی، مصرفی و ارزشی، آثار 

د را بر جامعه سرمایه پذیر خواهند و تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص خو
 داشت. 

 و کنوانسیون میگا 1آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری خارجی 
در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست،  1980دهه  یحوادثی که در سال های ابتدای

را در پی داشت که از مهمترین علت های آن 2 کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ترین خطراتی که  ی یا سیاسی در دنیا بود. شایعت) ریسک های ( غیر تجارافزایش خطرات 

در کشور های در حال توسعه تهدید می  خصوصسرمایه گذاری مستقیم خارجی را به 
کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران 

این  به وجود آمدنرمایه گذار بود. خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های س
 وضعیت موجب کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد.

، دهۀ نظم نوین اقتصادی بین المللی بود. در پنج سال پیش از اولین بررسی 1970دهۀ     
، 1978 – 1982توسط مدیران اجرایی بانک جهانی، یعنی سالهای  1983میگا در سال 

کشور در آفریقا، آمریکای التین و آسیا اتفاق  24مصادره در  42ج بدست آمد که نتای

                                                 
1 . Multilateral Investment Guarantee Agency. 
2
. FDI. 
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افتاده است. در همین زمان، بحران دین بسیاری از کشورهای درحال توسعه، وام دهی 
تجارتی بانک ها را کاهش داده بود و اعتماد میان سرمایه گذاران بالقوه در دنیای در حال 

. امید می رفت میگا ابزاری برای معکوس کردن این روندها توسعه بازهم سست نموده بود
باشد. به این ترتیب میگا می توانست نقش یک واسطه و دالل امین را داشته باشد که، 
همان طور که بروشور آن می گفت، همه طرف های ذیربط را به سمت تعریف مشترکی از 

بیمه سرمایه گذاری، واحد  انصاف و رفتار منصفانه هدایت کند. عالوه بر تضمین ها و
حقوقی و دعاوی میگا می توانست مشاوره و راهنمایی حقوقی در اختیار طرف های درگیر 
اختالف سرمایه گذاری قراردهد، خدماتی که لزومًا تحت پوشش تضمین سرمایه گذاری 

در  به این ترتیب میگا موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه 1صادره توسط میگا بود.
به عنوان بازوی بیمه ر ایالت واشنگتن د دالرمیلیارد  ۱با سرمایه میالدی  1988 اپریل 12

 .ای گروه بانک جهانی تاسیس شد
تأیید کرد ولی دو و  1985هیئت رئیسه بانک جهانی، کنوانسیون میگا را در خزان      

دسته اول، پنج کشور از  -نیم سال دیگر طول کشید تا حداقل تعداد کشورها در هر دسته
یعنی کشورهای توسعه یافته و پانزده کشور از دسته دوم، یعنی کشورهای در حال توسعه، 

عضو از کشورهای  23م، میگا  2007اسناد تصویب خود را تودیع کنند. تا نیمه سال 
 2عضو از کشورهای درحال توسعه داشت. 147صنعتی و 

 راهکارهای تضمین سرمایه گذاری خارجی  

محدودیت های موجود برای فعالیت گستردۀ مؤسسات تضمین سرمایه گذاری  با توجه به
و در عین حال موجودیت ریسک های سیاسی به عنوان مانعی در برابر سرمایه گذاری 
خارجی در کشورهای در حال توسعه، تأسیس نهادی بین المللی که در سطح جهانی به 

ین دلیل بانک جهانی در جهت ایفای نقش بپردازد، ضروری به نظر می رسید. به هم
رسیدن به اهداف خود که همانا تسهیل سرمایه گذاری برای اهداف تولیدی و ارتقای 

                                                 
1 .614.  آندریاس اف. لونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، ص    

 . همان. 2
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سرمایه گذاری خصوصی خارجی است، مسئولیت تأسیس یک نهاد بین المللی را برعهده 
به تأسیس چهارمین نهاد بین المللی تحت حمایت  1988گرفت که به تعقیب آن در سال 

 منجر شد.  1«آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری )میگا(»ی خود، یعن
قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان نیز راهکارهایی را جهت تضمین سرمایه گذاری 

 خارجی پیش بینی نموده است که در این فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 تضمین سرمایه گذاری در کنوانسیون میگا 
ز اعضای گروه بانک جهانی در واقع نوعی موسسه بیمه می باشد و به عنوان یکی ا میگا

اول در مقررات خاص حاکم بر  ،المللی تفاوت عمده آن با دیگر موسسات بیمه ملی یا بین
ی را تحت تهای غیر تجار آن و دوم در نوع ریسک های تحت پوشش است. میگا ریسک

ین سرمایه گذاری را از دیدگاه مقررات و راهکارهای مربوط به تضمپوشش قرار میدهد. 
 کنوانسیون میگا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

 ریسک های واجد شرایط   
سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند به خرید بیمه در برابر خطرات غیرقابل تبدیل بودن 
پول، مصادره، نقض قرارداد، و جنگ و شورش داخلی، از جمله اقدامات خرابکارانه 

کنوانسیون، خطرهای تحت  2بند الف ماده  2ای انگیزه سیاسی با تروریزم اقدام کنند.دار
پوشش آژانس را بررسی می کند. مطابق این ماده آژانس فقط در مقابل ریسک های غیر 

مقرر می دارد که آژانس  اساسنامه میگا 11ماده تجارتی، اقدام به صدور تضمین می کند. 
ف، ب، ج )ذیل الذکر( سرمایه گذاری های واجد شرایط ذیل با توجه به مقررات بخش ال
 د: تضمین می نمای را یک یا چند مورد از ریسک های ذیلرا در برابر ضرر ناشی از 

 ( ریسک انتقال ارز1
 ( ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه2
 ( ریسک نقض تعهدات قراردادی3

                                                 
1 . Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). 
2 .615. آندریاس اف. لونفلد، همان، ص    
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 ( ریسک جنگ و آشوب های داخلی4
کنوانسیون، هیئت مدیره مجاز است که عالوه  11ماده « ب»بند  از طرف دیگر براساس

بر موارد اشاره شده، سایر ریسک های غیرتجارتی را در شرایط خاصی تحت پوشش 
 تضمین قرار دهد.

 1انتقال ارزریسک 
هر عمل قابل انتساب به دولت میزبان که کنوانسیون میگا،  11ماده « الف»براساس بند 

ارز قابل استفاده به صورت » ان تبدیل پول رایج آن دولت به موجب محدود شدن امک
یا پول دیگر قابل قبول برای دارنده تضمین شود یا انتقال آن ارز را به خارج از « آزاد

ریسک از جمله شکست دولت میزبان در زمان معقولی، کشور میزبان محدود نماید، 
می گیرد. این نوع تضمین در  انتقال ارز نامیده شده و تحت پوشش تضمین میگا قرار

صورتی اجرا می شود که دولت میزبان به درخواست سرمایه گذار در مورد انتقال ارز در 
 د.مدت معقول پاسخ نده

آژانس می تواند پوشش های الزم را برای جبران خسارتهای ناشی از هرگونه اقدام قابل 
ادانه پول محلی به ارز قابل انتساب به کشور میزبان که باعث ایجاد محدودیت تبدیل آز

معامله یا دیگر ارزهای قابل قبول دارنده تضمین و یا ایجاد محدودیت در مورد انتقال ارز 
در تمام  2به خارج از کشور میزبان یا تبدیل ارز داخلی یا خارجی به یکدیگر فراهم کند.

گیرد و نسبت به  موارد، این محدودیت ها باید بعد از تاریخ انعقاد قرارداد تضمین صورت
 ارزهای مربوط به سود یا اصل سرمایه باشد.

در قراردادهای تضمین، نوع ارز قابل معامله مشخص خواهد شد. چنین ارزی ممکن     
کنوانسیون، ارزی باشد که به آسانی قابل تبدیل  3ماده « ج»است با توجه به مفهوم بند 

آژانس و متقاضی قرار می گیرد.  است یا آنکه ارز کشور عضوی باشد که مورد موافقت
همچنین مبنا و تاریخ تعیین نرخ ارز یا نرخ هایی که در محاسبه یک ادعا اعمال می شوند 

                                                 
1 . Currency transfer Risk. 
2 .  " Commentary on the Convention Establishing the Multilateral 

Investment Guarantee Agency. P.8. 
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در قراردادهای تضمین معین می شوند. نرخ تسعیر ارز معمواَل طبق نرخ رایج آن ارز در 
  1ی گردد.تاریخی که کشور میزبان از تبدیل یا انتقال آن ممانعت می کند، تعیین م

ممکن است پوشش تضمین در مقابل انواع محدودیت های ایجاد شده مانند،       
محدودیت های مستقیم و غیر مستقیم در مورد تبدیل یا انتقال ارز ارائه شود. تصمیم 
دولت میزبان در ممانعت از تبدیل یا انتقال ارز محلی، نوعی محدودیت مستقیم به حساب 

بان، اجازه تبدیل یا انتقال ارز محلی را به نرخ کمتری از پایین ترین می آید. اگر دولت میز
نرخ ارز تعیین شده در قرارداد تضمین بدهد، باز هم به منزله محدودیت مستقیم است. اما 
محدودیت غیر مستقیم عبارت است از قصور مقامات مسئول دولت میزبان در تبدیل و یا 

خ درخواست دارنده تضمین یا مدت دیگری که در روز از تاری 90انتقال ارز، در مدت 
  2قرارداد تضمین درج شده است.

قراردادهای تضمین، دارندگان تضمین را ملزم می کند که برای درخواست غرامت      
ناشی از این ریسک، مطابق قوانین کشور میزبان عمل کند و هزینه های اداری مربوط را 
بپردازند. همچنین دارندگان تضمین ملزم اند که به دستورات آژانس از جمله دستورهای 

شرایط عمل کنند ویا به محض پرداخت خسارت از طرف  مربوط به انتقال ارز مطابق
آژانس، حقوق خود را به آژانس منتقل نمایند یا سپرده ای معادل این ارز نزد آژانس 

 واگذار کنند.
 3سلب مالکیت و اقدامات مشابهریسک 

هر گونه اقدام قانونگذاری یا اجرایی، کنوانسیون مذکور،  11بند الف ماده  2مطابق جزء 
ا ترک فعل قابل انتساب به دولت میزبان که دارنده تضمین را از مالکیت یا کنترل یا فعل ی

اش محروم نماید، ریسک سلب مالکیت و اقدامات  بهره برداری اساسی از سرمایه گذاری
الشمول را شامل  مشابه آن نامیده می شود. البته این ریسک اقدامات غیر تبعیض آمیز عام

                                                 
1 . Ibid. 

 .83. مسعود صبور، همان، ص  2
3 . Expropriation and Similar Measures. 
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شان انجام می  لتها به منظور تنظیم فعالیتهای اقتصادی در سرزمینشود که معمواًل دو نمی
  1.دهند

 2نقض قراردادریسک  

هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان بند الف ماده مذکور،  3براساس جزء 
در برابر دارنده تضمین این ریسک در مواردی تضمین می شود که )الف( دارنده تضمین 

، یا )ب( تصمیم نداشته باشدی یا داوری جهت ادعای نفی یا نقض دسترسی به مرجعی قضای
الذکر در دوره زمانی معقولی که طبق مقررات آژانس در قرارداد تضمین معین  مرجع فوق

درمعرض اجراء قرار داده )ج(  چنان تصمیمی را  شده، صادر نگردیده باشد، یا این که
 .اجرا نمود نتواند

 3ی داخلیجنگ و آشوبهاریسک  
هرگونه عملیات نظامی یا »کنوانسیون میگا مقرر می دارد:  11بند الف ماده  4جزء 

آشوبهای داخلی در هر بخش از سرزمین دولت میزبان که اساسنامه میگا در آنجا قابل 
مطابق بند )ب( «. این کنوانسیون ملحوظ گردیده است 66ت، چنانچه در ماده اعمال اس

تواند به  درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان و با ت می ئهیماده مذکور، 
ی دیگری را نیز تضمین نماید. اما در هیچ تریسک های غیر تجار« اکثریت خاص» کسب 

 د. ل ارزش پول را تضمین نخواهد نمویموردی کاهش یا تنز
 

                                                 
1
. Article 11 (a): (ii) Expropriation and Similar Measures: any 

legislative action or administrative action or omission attributable 

to the host government which has the effect of depriving the holder 

of a guarantee of his ownership or control of, or a substantial 

benefit from, his investment, with the exception of non-

discriminatory measures of general application which governments 

normally take for the purpose of regulating economic activity in 

their territories; 
2 . Breach of Contract. 
3 . War and Civil Disturbance. 
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 قضاوتمل عنایت اهلل حافظلیکنه:  
 
 
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(8) 

 فهرست: 

 

 90........................................... ېموخ انوګجزا شرعي او قصاص د: مطلب مږشپ

 91............................................ ېموخ استیس شرعي او ۍواکمن د: مطلب اووم

 93............................................................................ یپرکڅ لورمڅ

 93.................................. ېچار ېالر ندولوګرڅ موخو د او لیتعل حکمونو شرعي د

 93....................................... (لیتعل) انولیب علت حکمونو شرعي د: مبحث ړیلوم

 93......................... کهړیا سره موخو د او تیاهم ف،یتعر انولویب علت د: مطلب ړیلوم

 95...................................... کهړیا یې سره موخو د او تیاهم انولویب علت د: میدو

 

  شپږم مطلب: د قصاص او شرعي جزاګانو موخېشپږم مطلب: د قصاص او شرعي جزاګانو موخې

د قصاص او شرعي حدودو لپاره ګڼ شمېر موخې شتون لري، چې ځینې یې په الندې توګه 
 دي:

دا د جرم سره مناسبه سزاء ده، ځکه دغه جرم پر نفس باندې تېری دی او د عدالت  -۱
لند وشي لکه څرنګه چې هغه سرته غوښتنه دا ده چې تېري کوونکي سره باید هماغسې چ

 



) مقاصد(  يداسالمی شریعت موخ  قضاء 
 

 91  

 

رسولی، ځکه دا معقوله نده چې یو پالر دې خپل زوی له السه ورکړي او د هغه قاتل دې 
 ګوري چې د خلکو منځ کې خالصې تڼۍ ګرځي.

 د تېري کوونکي لپاره زجر، منع، تأدیب او د هغې څه سزاء ده چې سرته یې رسولي. -۲
 خنیوی، بندول او ویرول دي.له تېري کوونکي پرته نورو لره م -۳
د مجنی علیه د کورنۍ رضایت ترالسه کول دي، پداسې توګه چې هغوي پر غچ  -۴

اخېستلو الس پورې نکړي، ځکه چې دا چاره د فتنې اور ته پوکی ورکول او د وژنو بازار 
 ګرم ساتل دي، چې د اسالمي شریعت له موخو سره سم کار نه دی.

انه ساتنه او پرمختګ دی، ترڅو د حدودو او سزاګانو د پلي د ټولنې او ټولنیز ژوند -۵
 کولو په وسیله ټولنه کې امن او ډاډ واکمن شي.
  اووم مطلب: د واکمنۍ او شرعي سیاست موخېاووم مطلب: د واکمنۍ او شرعي سیاست موخې

سیاسي واکمني د دین له ضروریاتو څخه یو ضرورت دی او د دولت جوړښت په اسالم 
ې سیاست له اسالم څخه سرچینه کې د شریعت له موخو څخه ستره موخه ده، پدې مانا چ

اخلي او د وخت واکمن لره ښايي چې خلک د دین پر حکمونو برابر او د مصلحتونو ساتنه 
یې وکړي، همداراز امت لره ښايي چې د واکمن د روزۍ بار پر غاړه واخلي، د کړنو څخه 

ېږي څخه د نفسي غوښتنو پر بنسټ تېر وکړي او کله چې د قانون له بریدونیې څارنه و
 1هغه را وګرځوي.

ابن تیمیه رحمه اهلل وايي: د خلکو پر چارو واکمني د دین له هغو سترو واجباتو څخه 
شمېرل کېږي، چې دین او دنیا دواړه پر هغې والړ دي، ځکه د آدم د اوالدې مصلحتونه 

رې کولو لپاره سره راټول شي او کله یهغه وخت ښه بشپړېدای شي چې د یو بل اړتیاوو د ل
 ې راټولېږي نو اړتیا ده چې یو سر یې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره مشري وکړي...چ

پر نیکۍ امر او له بدۍ منع واجب کړې، چې دا چاره هم له واکمنۍ او  هلالج لجله بلې خوا اهلل 
 قوت پرته نه بشپړېږي...

                                                 
1
 .۲۴۹-۲۴۱وګوره  شاطبي و مقاصد الشریعة،   
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همدا رنګه جهاد، عدالت، حج، اخترونه، د مظلوم سره مرسته او د حدودو پلي کول چې 
 واجب کړي، د واکمنۍ او قوت پرته نه بشپړېږي... هلالج لجهلل ا

ته د نیږدېوالي له پلوه وسیله ونیسو، ځکه غوره  هلالج لجنو واجب ده چې واکمني د دین او اهلل 
 1کې وي.ه ته هغه دی چې د هغه او د هغه د استازي پېروي پ هلالج لجنیږدېوالی اهلل 

ې په الندې توګه وړاندې له پورته بیان وروسته د واکمنۍ او شرعي سیاست ځينې موخ
 2:وکو
پدې سره د دین ساتنه، مالتړ، قوت او په واقعي ژوندانه کې د خلکو په فکرونو کې د  -۱

ین په ښه توګه ځای نیسي، د اسالمي شریعت د شعائرو او زده کړو ساتنه د واکمن دنده 
اسې توګه ده، ترڅو دې موخې ته د رسېدو لپاره ځانګړی سیاست، پروګرامونه، تګالرې پد

خپلې کړي چې ځمکه کې دغه چاره پلې او خپره کړي، لکه د جوماتونو، ودانیوو او 
دفترونو جوړښت د ذکر، بندګۍ، قرآنکریم یادولو، لمونځ کولو، علم خپرولو په موخه، 
همدا رنګه د مدرسو، معهدونو، پوهنتونونو جوړښت، پدې موخه چې داسې عالمان، فقهاء، 

څېړونکي ترې فارغ شي، چې د دین ساتلو دنده په ښه توګه سرته امامان، استادان او 
 ورسوي.

پدې سره د آمن او نظام ساتنه کېږي ترڅو د خلکو ځاني او ټولنیزه ډاډمنتیا دوام  -۲
ومومي، چې دا چاره د خلکو د نفسونو په ساتلو، د ناحقه وژنو څخه او پر نفسونو باندې 

مخنیوي، د خلکو د ناموس، نسب، شرف او عزت د هر ډول تېري او الرې وهلو څخه په 
په ساتلو سره چې نسب او ناموس له هر ډول تېري څخه خوندي شي، د خلکو د مالونو په 
ساتلو او د تلف کولو له الرو چارو څخه په مخنیوي او د سزاګانو پر پلي کولو سره شونې 

                                                 
1
السیاسة الشریعة في اصالح الراعي و الرعیة، تقي الدین بن تیمیة، المکتبة العصریة، بیروت،   

 .۱۱۴-۱۱۳م، ۲۰۰۸، ۱ط
2
 .۷۹-۱/۷۸وګوره  المقاصد الشرعیة، د: الخادمي،   



) مقاصد(  يداسالمی شریعت موخ  قضاء 
 

 93  

 

وګه ورسول شي چې ده، ترڅو تېري کوونکي او مجرمان د خپلو کړنو پر سزاء پداسې ت
 نور ترې پند واخلي، چې همدا چاره په ټولنه او نفسونو کې امن  او ډاډمنتیا تضمینوي.

پدې سره د عقلونو او ذهنونو ساتنه پداسې توګه کېږي چې خلک پر نشه یې توکو له  -۳
او هر هغه شي څخه ساتي چې عقل او ذهن خرابوي یا یې له منځه وړي، لکه  تیاروږد

 الونه لیدل، ګډې وډې او داسې نور....کوډګري، ف
پدې سره عدالت، برابری، حکمت، رحمت، مشوره او داسې نور منځته راځي چې  -۴

 واکمن یې باید د خلکو لپاره له خلکو سره سرته ورسوي.
  څلورم څپرکیڅلورم څپرکی

  د شرعي حکمونو تعلیل او د موخو څرګندولو الرې چارېد شرعي حکمونو تعلیل او د موخو څرګندولو الرې چارې
ولو او د شرعي موخو څرګندولو په الرو یاد څپرکی چې د شرعي حکمونو په علت بیان

 چارو مشتمل دی الندې دوه مبحثه لري:
 لومړی مبحث: د شرعي حکمونو علت بیانول

 دویم مبحث: د شرعي موخو څرګندولو الرې چارې
  لومړی مبحث: د شرعي حکمونو علت بیانول )تعلیل(لومړی مبحث: د شرعي حکمونو علت بیانول )تعلیل(

ې اړیکه، د علت پدې مبحث کې د علت بیانولو )تعلیل( تعریف، اهمیت، د موخو سره ی 
بیانولو په اړه د فقهاوو مذهبونه، د علت بیانولو او مقصدي اجتهاد ډګرونه او په پایله کې 

 .وبه د علماوو له آنده د حکمت او موخو په وسیلې سره د علت بیانولو دریځ روښانه کړ
  لومړی مطلب: د علت بیانولو تعریف، اهمیت او د موخو سره اړیکهلومړی مطلب: د علت بیانولو تعریف، اهمیت او د موخو سره اړیکه

 :لو )تعلیل( تعریفلو )تعلیل( تعریفلومړی: د علت بیانولومړی: د علت بیانو
o  د علت بیانولو )تعلیل( لغوي مانا: د یو شي علت بیانولو ته تعلیل ویل کېږي، لکه

عربان چې وايي: َعلََّل الشي َء ) هغه د شي علت روښانه کړ( پدې مانا چې هغـه د شـي   
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علت په دلیل سره روښانه یا بیان کړ، ځکه کوم شي چې أثر )نص( ته قوت ورکړی، هغـه  
1ې د مؤثِّر )اغیزې کوونکي( ثابتول دي په علت بیانولو سره.په هغې ک

 

o  د علت بیانولو اصطالحي مانا: په حکمونو او کړنو کې د علتونو بیانولو او د هغو
د راویستلو الرو چارو څخه عبارت ده، چې کله دا چاره په قیاس کولو سره او کله پرته له 

ېښې شوې مسئله کـې مجتهـد دداسـې    هغې شونې ده ، د نمونې په توګه په یوې نوې پ
مناسبې مانا د لټولو هڅه کوي چې شرعي حکم ورسره داسې تړاو ولـري چـې حکـم    
دهماغې پر بنسټ والړ وي، چې دېته استصالح یا مرسله مصلحت ویل کېـږي او یـا د   
منصوصي حکم د علت لټولو هڅه کوي، پرته لدې چې هغه بل ځای ته یوسې او کوم حکم 

 2چې دېته حکمت بیانول یا تعلیل ویل کېږي په قاصره علت سره. پرې ثابت کړي،
له پورته اصطالحي مانا څخه دې پاېلې ته رسېږو چې اصولین د الندې دوو موخو لپاره 

 تعلیل کوي:
حکمونه د بندګانو د مصلحتونو لپاره په دنیاوي او اخروي پړاوونو کې  هلالج لجد اهلل  -۱

د خپلو بندګانو په مصلحتونو باندې معلل دي او  حکمونه هلالج لجراغلي، پدې مانا چې د اهلل 
 همدا چاره د اسالمي شریعت له نېکیوو او ښکالګانو څخه شمېرل کېږي.

د شرعي حکمونو د علتونو بیانولو او د هغو د راویستلو څرنګوالی، د الندې موخو  -۲
 لپاره:

نه وي پېژندل  أ ـ د یوې نوې پېښې حکم پېژندل، چې د قیاس په وسیله یې تر اوسه حکم
 شوی.

                                                 
1
هـ ق، ۱۴۰۵، ۱لي بن محمد الجرجاني، دارالکتاب العربي، بیروت، طالتعریفات، امام ع  

۸۶-۸۷. 
2
وګوره  تعلیل األحکام، د: محمد مصطفی شلبي، اطروحة دکتوراه، النهضة العربیة، بیروت،   

۱۲. 
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ب ـ چې مجتهد داسې یوه مناسبه مانا د شرعي حکم لپاره پېدا کړي چې حکم د هماغې 
 پر بنسټ والړ وي، چې دیته استصالح یا مرسله مصلحت ویل کېږي.

ج ـ چې مجتهد د منصوصي حکم د علت لټولو هڅه کوي، پرته لدې چې هغه بل ځای ته 
 ې دېته تعلیل ویل کېږي په قاصره علت سره.یوسي او کوم حکم پرې ثابت کړي، چ

  دویم: د علت بیانولو اهمیت او د موخو سره یې اړیکهدویم: د علت بیانولو اهمیت او د موخو سره یې اړیکه
د حکمونو تعلیل د فقهاوو او د کالم )فلسفې( علماوو ترمنځ د نزاع ستر المل، د اختالف 

یزه ډبره او د اجتهاد او استنباط په کړۍ کې د راټولېدلو ټپه ډګر کې د اختالف بیانولو بنس
کی دی، ځکه چې ددې پېژندلو پورې د اسالمي شریعت د اسرارو او حکمتونو پېژندل ټ

کې په غور کولو سره خلکو ته د امامانو مرتبې، اسالمي ه تړلي دي او ددې پر پېژندلو او پ
الس ورځي، د بلې خوا ددې پر پېژندلو سره د ه شریعت او د هغې د حکمونو پېژندل پ

دفع کېږي چې وايي اسالمي شریعت جامد او د زمانې سره  هغې خلکو شکونه په ښه توګه
سم تګ نکوي او له بلې خوا د تعلیل سره د اصالح الر پرانېستل کېږي چې په همدې 

 1باندې مصلحین تګ کوي.
په حقیقت کې د حکمونو تعلیل د مقاصدو )موخو( د علم بنسټیز رکن تشکیلوي، پدې اړه 

ې د حکمت او مناسبې مانا په وسیله تعلیل ته پاملرنه امام غزالي رحمه اهلل وايي: څوک چ
او اهمیت نه ورکوي او داسې انګېري چې په شرعي کړنو کې دې چارې ته ځای ندی 

 2ورکړ شوی، په باوري توګه یې ځان له اهل نظرو څخه بهر کړی.
 همدا رنګه امام غزالي رحمه اهلل د تعلیل لپاره الندې دوه ګونې ګټې بیان کړي:

دې سره د حکمونو د راتګ الملونه او مصحلتونه، د اسالمي شریعت نېکۍ او پ -۱
ښکالوې په ښه توګه پېژندل کېږي او ترڅنګ یې زړونه د اسالمي شریعت حکمونه په 
ډاډمنه توګه سره مني او تائیدوي، ځکه نفسونه هغه حکمونه چې په معقوله توګه راغلي د 

 ې په قهري او تعبدي توګه راغلي.په پرتله په ښه توګه مني چ وحکمون وهغ
                                                 

1
 .۵-۴وګوره  تعلیل األحکام،   

2
 .۶۱۳شفاء الغلیل،   
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پدې سره د علت د څرګندېدو په وخت کې د حکم د انتقال مخه هغه مهال په ښه  -۲
توګه نیول کېږي چې، کله د بل علت پر بنسټ حکم انتقال شوی وي، مګر د ترجیح 
)لومړیتوب( په شرط بیا دا چاره شونې ده چې موږ دې نوي علت ته پر پخواني باندې 

 ب ورکړو.لومړیتو
 د حکمونو او کړنو د تعلیلولو په اړه د علماوو مذهبونه هلالج لجدویم مطلب: د اهلل 

د حکمونو او کړنو د تعلیلولو په ډګر کې علماء په الندې مذهبونو سره ویشل  هلالج لجد اهلل 
 شوي دي:

 هلالج لجکړنې او حکمونه معلل )علتونو سره تړلي( دي، ځکه چې اهلل  هلالج لجلومړی مذهب: د اهلل 
ا کړي او هغوي ته يې د ټاکلو موخو او حکمتونو پر بنسټ امرونه کړي، چې  مخلوقات پېد

دا د سلفو قول دی، چې ابن تیمیة رحمه اهلل یې نسبت ډېری خلکو ته کړی، چې د 
حنفیانو، شافعیانو او حنبلیانو ځینو ډلو ته یې هم نسبت کېږي او په همدې الره د هغوي 

 1ځینې وروستني خلک او معتزله روان دي.
اما معتزله د جمهورو سره د تعلیل په حکم کې اختالف لري ځکه معتزله پدې اند دي چې، 

واجب ده چې له ښو څخه   هلالج لجکړنو کې تعلیل واجب دی، هغوي وايي: پر اهلل  هلالج لجد اهلل 
 ډیرو غورو ته پاملرنه وکړي.

 هلالج لجهلل کړنې او حکمونه معلل )علتونو سره تړلي( ندي، ځکه چې ا هلالج لجدویم مذهب: : د اهلل 
خپلو مخلوقاتو امرونه د کومو علتونو، موخو لپاره ندي کړي، بلکې د خپل هوډ او خوښې 
پر بنسټ یې ورته امرونه کړي، چې دا د أشاعروو او هغې خلکو قول دی له شافعیانو، 
مالکیانو او حنبلیانو له ډلې هغوي سره همغږي دي او په همدې الره ظاهریان او شیعه ګان 

حنبلیانو څخه قاضي أبو یعلی او ابن الزاغواني هم په همدې نظر دي، دا  هم روان دي، د
 ُيْسَأُلوَن َوُهْم َيْفَعُل َعمَِّا ُيْسَأُل َلا﴿پدې قول باندې استدالل کوي چې وايي:  هلالج لجډله د اهلل 

                                                 
1
 ، وما بعدها.۸/۸۳وګوره  مجموع الفتاوی،   
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ژباړه: هغه د خپلو کړنو پر وړاندې پوښتل کېدونکی نه دی، خو دوي ټول پوښتل  1
 2کېدونکي دي.

څخه هېڅوک پوښتنه نشي کوالی، بیا څه اړتیا لري چې خپلې کړنې  هلالج لجچې داهلل  نو دا
 علتونو او موخو سره وتړي؟

کړنې د غرضونو سره وتړل  هلالج لجامام رازي ددې مذهب په مالتړ کې وايي: که چېرته د اهلل 
ته راګرځي او یا بنده ته، لومړي خو ځکه ناشونی دی چې اهلل  هلالج لجشي، نو دا غرض به یا اهلل 

لدې څخه سپېڅلی دی چې ګټې او تاوان ته دې اړتیا ولري، نو ښکاره ده چې دا چاره  هلالج لج
بنده ته راګرځي او د بنده غرض مالوم دی چې خوندونه ترالسه کول او له دردونو څخه 

پدې برالسی دی چې دا شیان ورته پرته له کومې وسیلې  هلالج لجځان خالصول دي او اهلل 
دې یو شي د بل شی لپاره  هلالج لجا دا ناشونې ده چې اهلل ورکړي، نو کله چې داسې شوه، بی

 3سرته ورسوي.
 چې بیا همدا پورته مذهب په خپلو منځو کې سره په دوو الندې مذهبونو ویشل شوی دی: 

کړنې له تعلیل څخه خالي دي، پرته له حکمونو یې  هلالج لجلومړی مذهب: دوي وايي: د اهلل 
لم کالم کې تعلیل ځای نه لري، بلکې د چې هغوي کې تعلیل ځای لري، دوي زیاتوي په ع

فقهې اصولو په علم کې دا چاره ثابته ده، چې دوي سره پدې نظر کې ظاهریان اختالف 
 لري.

کړنې او حکمونه له تعلیل څخه خالي دي، چې ددې  هلالج لجدویم مذهب: دوي وايي: د اهلل 
 ډلې مشري ابن حزم او نور ظاهریان کوي.

ه کولو څخه داسې جوتېږي: چې ټول علماء په فلسفي مانا د دواړو سترو مذهبونو له پرتل
له ذات څخه د ارادې سلبوالي ته مفضي کېږي ردوي، په ورته  هلالج لجسره تعلیل چې د اهلل 

                                                 
1
 .۲۳األنبیاء/سورة   

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

3
 .۲۲/۱۳۱م، ۱۹۹۷، ۱التفسیر الکبیر، الفخر الرازي، دار احیاء التراث، بیروت، ط  
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حکمونه او کړنې په حکمتونو او موخو  هلالج لجوخت کې ټول سره پدې همغږي دي چې د اهلل 
حکمونه  هلالج لجآیا د اهلل باندې مشتملې دي، خو د علماوو ترمنځ اختالف پدې کې دی چې 

 او کړنې پدې باندې ستاېل کېدالی شي چې دا علتونه او غرضونه دي او کنه؟
معتزله همدا ستاینه ورته مطلقًا ثابتوي او أشاِعره یې مطلقًا ردوي، خو دریمه ډله بیا وايي: 

جب حکمونه او کړنې د هغه له لورې د مهربانۍ له کبله تعلیل قبلوي، نه دا چې وا هلالج لجد اهلل 
 1وګڼل شي.

په کړنو او حکمونو کې حکمتونو ته پاملرنه هغه  هلالج لجامام زرکشي رحمه اهلل وايي: د اهلل 
جایزه کړنه ده چې پېښه شوې او هیچا ترې انکار نه دی کړی، بلکې یواځې أشاِعره د 
علت او غرض له وصف څخه منکر دي، چې ددې او حکمتونو ته د پاملرنې موضوع 

ی او څوک چې ترې خبر ندي هغوي د شیطان په وسوسو کې پراته ترمنځ توپیر څرګند د
 2دي.

د کتور عبدالعاطي وايي: متکلمین أشاِعره چې له کومو علتونو، الملونو او غرضونو څخه 
منکر دي، هغه دي چې پر کوونکي باندې داسې یو ډول فشار وي چې له هغې څخه د 

وو هم کله نده کړې بلکې هر مهال کوونکي نیمګړتیا جوتېږي او دا خبره جمهورو علما
کامل او بشپړ مستغني ذات  هلالج لجیې ترې انکار کړی، ځکه ټول سره پدې متفق دي چې اهلل 

حکمونه او کړنې په حقیقي مانا سره چې په  هلالج لجاهلل  د دی او پدې سره هم متفق دي چې
پېښو کې پېژندل شوي د علتونو او غرضونو څخه پاکې دي او پدې سره همغږي دي چې 

حکمونه او کړنې د هغه د مهربانۍ او پېرزوینې له مخې په حکمتونو او مصلحتونو  هلالج لجد اهلل 
  3باندې مشتملې دي.

 
 
 
 

                                                 
1
 .۱۵۷وګوره  طرق الکشف عن مقاصد الشارع،   

2
بو غدة، وزارت البحر المحیط في أصول الفقه، امام بدرالدین الزرکشي، د: عبدالستار أ  

 .۵/۱۲۴م، ۱۹۹۲، ۲االوقاف والشؤون االسالمية بالکویت، ط
3
 .۱۴۲-۱۴۱مقاصد الشریعة و أثرها في الفقه االسالمي،   
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(

 
 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 فهرست: 

 99.................................................... نظره له حقوقو او ېقهف د عقد کفالت د

 99........................ سره ونونوړت له ېحوال او ضمان د سهیمقا ېهغ د او ولونهډ کفالت د

 99............................................................. نفس په کفالت: مبحث ړیلوم

 100 ........................... اتینظر فقهاوو د وندړا جواز نه او جواز د کفالت نفس د: الف

 100 ........................................................... هینظر( رح) شافعي امام د -1

 100 ............................................................ هینظر فقهاوو جمهورو د -2

 101 ............................................................... هینظر فقهاوو هیامام د -3
 

 وهم څپرکید
  تړونونو سرهتړونونو سرهله له   ضمان او حوالېضمان او حوالې  ددد کفالت ډولونه او د هغې مقایسه د کفالت ډولونه او د هغې مقایسه 

څیړنې لپاره اړتیا ده چې د نوموړي تړون ساحه څرګنده شي چې د کفالت تړون د بشپړې 
مال پورې هم تړاو لري، همدا رنګه د دې لپـاره   پهنفس پورې اړوند دی که  پهآیا یواځې 

څیړل شي الزمه ده نوموړی تړون د نورو تړونونو سره په وچې د کفالت تړون په ښه توګه 
ه جال مباحثو کې تر څیړنې النـدې نیـول   انډولیزه توګه وڅیړل شي، چې پورتني موارد پ

 کیږي.
  لومړی مبحث: کفالت په نفسلومړی مبحث: کفالت په نفس

د نفس په کفالت کې دوه عمده موضوع ګانې د بحث وړ دي، یـوه دا چـې د شـخص    
احضار د هغه مال لپاره تر سره کیږي چې د نوموړي پر ذمه الزم دی او که دهغې احضـار  

 هر مورد به  یې جال جال وڅیړل شي.د حسبي او جزایي امورو اړوند تر سره کیږي، چې 
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 لومړی وینا: د نفس په کفالت کې د اصیل د ذمې مشغول والی
ې د اصیل ذمه په مال مشغوله وي، په دې چد نفس کفالت د مواردو څخه یو یې هغه مورد 

مورد کې فقهاوو ډول ډول نظریات وړاندې کړي چې په قوانینو کې ور څخه پیروي شوې 
 څیړل کیږي.ول ډاو په الندې 

  الف: د نفس کفالت د جواز او نه جواز اړوند د فقهاوو نظریاتالف: د نفس کفالت د جواز او نه جواز اړوند د فقهاوو نظریات
سره له دې چې ډیری فقهاء د نفس کفالت په جواز قایل دي، ولې امام شافعي )رح( په یوه 

چـې پـه دې اړه د    قول کې د نفس کفالت جایز نه ګڼي، له دې امله ضرور وګڼل شـوه 
 څیړل شي.فقهاوو نظریات و

  )رح( نظریه)رح( نظریه  د امام شافعيد امام شافعي  ..11

امام شافعي )رح( بنا په یوه قول د نفس کفالت جایز نه ګڼي او استدالل کوي چې اهلل 
ژباړه: پناه ده اهلل )ج( تـه   1)ج( فرمایلي دي: )معاذ اهلل ان نأخذ اال من وجدنا متاعنا عنده(

پردې چې مونږ دهغه چا څخه په غیر چې خپله متاع مو ورسره پیدا کړې بـل څـوک و   
 نو دا چې په اصیل باندې حضور الزم دی د هغې نسبت ورکول کفیل ته سم نه دي. نیسو.

بل دلیل دا وایي چې د انسان نفس د چا تر تسلط الندې نه راځي او دکفالت په تړون 
کې کفیل تعهد کوي چې اصیل به په ټاکلي وخت کې حاضروي، دا هغه وخت ممکن دی 

، چې دا امر د قیاس خالف ګڼل کیږي، خـو  چې کفیل د اصیل په نفس باندې تسلط ولري
نوموړی قول د امام شافعي )رح( په مذهب کې د هغې قوي قول نه ګڼل کیږي بلکه هغه د 

 2قوي قول پر بنسټ د نفس کفالت جایز ګڼي او دنورو فقهاوو سره هم نظره دی.
  د جمهورو فقهاوو نظریهد جمهورو فقهاوو نظریه  ..22

شریح، سفیان ثوري، لیـث   دنفس کفالت د جمهورو فقهاوو )احناف، مالکیه، حنابله،
 او یو قول د امام شافعي )رح(( په آند جایز دی او په اړوند داسې استدالل کوي:

 اول: د رسول کریم )ص( قول:
 ژباړه: کفیل ضامن دی.« الزعیم غارم» رسول کریم )ص( فرمایلي دي

 دوهم: رسول کریم )ص( د یوه تهمت اړوند د یوه شخص کفالت قبول کړی دی.
                                                 

 .۲۹۵سوره یوسف، آیه  1
2
 م. ۲۹۵ټ،  ۲ابو ولید، محمد، مخکینی مرجع   
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نفس کفالت د صحابه کرامو )رض( په وخت کې ثابت شـوی، کلـه چـې     دریم: د
رت عمر )رض( سره دعوا درلوده، ام کلثـوم )رض( د  ضحضرت علي کرم اهلل وجهه د ح

 1هغې ضمانت وکړ.
چې آزاد شخص د چا تر سلطې الندې نه راځي نو بایـد د  په آند د امام شافعي )رح( 

م کوي و لې د نفس کفالت استحسانْا منـل  نفس کفالت سم و نه ګڼل شي قیاس همدا حک
د سره لري له یـوه او  اشوی دی، ځکه په عرف کې هغه کسان چې په خپل مینځ کې اعتم

ل کیږي، بـل  ڼبل څخه ضمانت کوي او دا دسلطې په معنا نه دی، بلکه د اعتماد په معنا ګ
ینحل پـاتې  دا چې که چیرته د نفس کفالت ته جواز ور نکړل شي د و ګړو مشکالت به ال
 2شي له همدې امله د نفس کفالت جواز د شریعت د مقاصدو څخه ګڼل کیږي.

شخاصو د احضار کفالت یو اړ اکه د وګړو ورځنیو تړونونو ته ځیر شو، ګورو چې د 
امر ګڼل کیږي، ځکه ډیر ځلې مدیون دا فرصت نه لري چې خپله ذمه پوره کړي چـې دا  

او له بلې خوا د ژمنې پوره کول په سم شـکل نـا    امر له یوې خوا منازعه منځ ته راوړي
 ممکن ګڼل کیږي، له همدې امله د نفس کفالت یو مهم او ضروري امر ګڼل کیږي.

  د امامیه فقهاوو نظریهد امامیه فقهاوو نظریه  ..33

د امامیه فقهاوو په آند د کفالت تړون یواځې د نفس تر کفالت پورې اړونـد دی او د  
و د کفیل الزام ګڼل شوی دی، د دوی کفالت تړون په نفس ژمنه یعنې د اصیل په حاضرول

په آند د کفالت تړون جایز دی سره له دې چې د اهل تشیع ځینو فقهاوو هغه مکروه ګڼلی 
 دی، ځکه د کفالت تړون د پښیمانی المل کیږي.

په دې اړوند چې د کفالت تړون موضوع څه څیزونه کیدای شي، د امامیه وو جمهور 
موضوع یواځې د انسان نفس دی، ولې عالمه حلـي د  فقهاء په دې آند دي چې د کفالت 

 3کفالت تړون د نورو ژویو په احضار کې هم سم بللی دی.

                                                 
1
 م. ۴۳۳ټ  ۱۱الزیعلی، فخرالدین، مخکینی مرجع،   

2
م، السرخسی، شمس الدین، مخکینی  ۱۳۰ټ  ۱۶ن، مخکینی مرجع، ابن الهمام، کمال الدی  

 م. ۱۴۲ټ  ۱۹مرجع، 
3
 م. ۱۶۶ټ  ۲شهید ثانی، زین الدین، مخکینی مرجع،   
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د افغانستان مدني قانون د کفالت تړون اړوند د اهل سنت د جمهورو فقهاو له نظریې 
یې احکام په نظر کې نیولي او د کفالت په نفس موضوع اړوند  پیروي کړې او د هغې لپاره

د نفس کفالت موضوع د هغه چا حاضرول تشکیلوي چې د هغـه  » صراحت لري: داسې 
 1«.څخه کفالت شوی دی...

د ایران مدني قانون هم د کفالت تړون اړوند بحث کړی دی، په نوموړي قانون کې د 
کفالـت  » امامیه مذهب له فقهې څخه پیروي شوې او د کفالت تړون داسې تعریف شوی: 

په وسیله یو د طرفینو د بل طرف پر وړاندې د دریم شـخص د  هغه تړون دی چې د هغې 
 2«.ار ژمنه کوي...ضاح

سره له دې چې د ایران په مدني قانون کې د کفالت تړون له جواز او کراهیت څخـه  
بحث نه دی شوی، ولې دا چې د کفالت اړوند احکام په نوموړي قانون کې ځای پر ځای 

دني قانون د امامیه مذهب له مشهورو فقهـاوو  شوي د دې څرګندونه کوي چې د ایران م
 څخه پیروي کړې ده.

د ویلو وړ ده چې د ایران مدني قانون هم د امامیه مذهب د فقهاوو په شان د کفالـت  
تړون یواځې تر نفس پورې اړوند بللی دی، ولې ډاکتر جعفـري لنګـرودي، د ایـران د    

نومي کتاب کې د کفالـت  « لتعقد کفا»برجسته وو حقوق پوهانو له ډلې څخه په خپل 
 3تړون په څلور دیرش ډوله ویشلی چې ټول ډولونه یې د نفس تر احضار پورې اړوند دي.

 ادامه لری                                                                                                         
 
 

                                                 
1
 ماده. ۱۶۸۴د افغانستان مدني قانون،   

2
 ماده. ۷۳۴د ایران مدني قانون،   

3
هـ ش( ۱۳۷۸ر، )د ډیرو معلوماتو له پاره دې رجوع وشي، جعفري لنګرودي، محمد جعف  

 م ګنج دانش کتابتون، تهران، دریم چاپ. ۵۷ -۳۶عقد کفالت، 
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  فصل دومفصل دوم

  اسباب کیفیات مخففه در رویه قضائی افغانستاناسباب کیفیات مخففه در رویه قضائی افغانستان
  مبحث اول:مصادیق قضایی کیفیات مخففهمبحث اول:مصادیق قضایی کیفیات مخففه

بررسی رویه قضائی نشان میدهد که قضات با استفاده از اختیارات قانونی خویش در باب استنباط 
و متهم، بر عالوه مصادیق مـذکور در  مصادیق کیفیات مخففه از اوضاع و احوال مربوط به جرم 

( کود جزاء، در جهت منطبق کردن مجازات متهم با شرایط ارتکاب جرم و حالـت  213ماده )
خاص مجرم کوشیده اند، یعنی حالت یا احوالی را که در شخص متهم و یا نحوه ارتکـاب جـرم   

یق یازده گانه ماده موجود است و اقتضای تخفیف مجازات متهم را مینماید، اگر چی شامل مصاد
( کود جزاء نباشد، در احکام خویش مورد استناد قرار داده و بر اساس آن مجازات متهمین 213)

را تخفیف میدهند. بنابرین در این مبحث مصادیق قضائی را که محاکم با استفاده از مفـاد بنـد   
 ائیم.نم ( کود جزاء به آن استناد می نمایند،بیان می213( ماده )2( فقره )12)

  الف : متکفل نفقه افراد واجب النفقه :الف : متکفل نفقه افراد واجب النفقه :
چنانچه مبرهن است هر فامیل برای امرار حیات ضرورت به نفقه دارد و مسوولیت نفقه مطابق به 

باشد و بر این اساس در رویـه قضـائی    احکام قوانین افغانستان و شریعت اسالمی بدوش مرد می
ده خود باشد، متکفل شناخته شده و این امر افغانستان متهمی که عهده دار مخارج اعضای خانوا

میتواند مصداقی برای تخفیف مجازات وی باشد. بنابرین اعمال تخفیف در مجـازات متهمـین   
مذکور نوعی حمایت برای زن، فرزند و سایر افراد مستحق نفقه، متهمین می باشد، ازین رو مورد 

 فیف مجازات را فراهم نماید.فوق میتواند بحیث مصداق قضائی کیفیات مخففه موجبات تخ
  ب : متعلم و محصل بودن مرتکبب : متعلم و محصل بودن مرتکب

از آنجا که فراگیری علم و دانش نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان و رشـد جوامـع   
بشری دارد و داشتن سواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جوانان با فرا گرفتن علـوم تـا   

و میتوانند کنترول اعمال خویش را خوبتر و بهتـر  اندازه ای از وضع روحی خود آگاه می گردند 
بدست گیرند و بدون شک با باسواد تر شدن جامعه آمار جرایم نیز کمتر خواهد شد و در واقع، 
با سوادی با کاهش جرایم هم رابطه معناداری دارد و شهروندان یک جامعه با سواد انتخاب های 

م نمودن متعلمین و محصـلین در صـورت   صالح بیشتری خواهند داشت و بر این اساس محکو
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ارتکاب جرایم کم اهمیت که وجدان عمومی را نمی آزارد، به مجازات حبس طویل المدت کـه  
نماید، عادالنه به نظر نمیرسد. بـدین   اسباب محرومیت متهم را از ادامه تعلیم و تحصیل فراهم می

مخففه نشان دهنده آنست لحاظ بررسی رویه قضائی در خصوص مصادیق غیر منصوصی کیفیات 
که قضات حین رسیدگی پرونده هائیکه متهم و یا متهمین ان دانش آموز و یا دانشجو بوده اند به 

 إعمال کیفیات مخففه اقدام نموده اند. 
  ج : مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرمج : مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

به انجام میرساند که شود که یک فرد به تنهائی قصد ارتکاب جرمی را کرده و آنرا  گاهی دیده می
نامند، اما غالبًا اتفاق می افتد کـه بـرای    در این صورت این فرد را فاعل جرم یا مباشر جرم می

گیرند، اگر همکاری و مسـاعدت   ارتکاب مراحل مختلف یک جرم چند نفر نقشی را به عهده می
ک از آنها را شریک این چند نفر باهم در عملیات اجرایی جرم باشد، آنها را شرکای جرم و هر ی

نامند. اما اگر برخی ازین افراد در عملیات اجرایی جرم شرکت نکنند و صرفًا شـرکای   جرم می
جرم را تحریک، تشویق، ترغیب و ... کنند، معاون جرم نامیده می شوند و معمـواًل مجـازات   

انفاذ کود  ( که بعد از1355( در قانون جزای سال )1خفیف تر از شرکای جرم را دارا هستند.)
جزاء ملغاء قرار داده شد، صرفًا به موضوع فاعل و شریک جرم پرداخته شده بود و به شخص و 
یا اشخاصی که در عملیات اجرایی  جرم مشارکت و همکاری داشتند، فاعل و یا فـاعلین جـرم   

شد و شخصی را که در عملیات اجرایی جرم شرکت  نداشت و صرفًا فاعـل جـرم را    اطالق می
ک، تشویق، تجهیز و ... می نمود، منحیث شریک در جرم به عین مجـازات فاعـل جـرم    تحری

شد، اما بعد از انفاذ کود جزاء موضوع معاونت در جرم مطـرح و   مستحق مجازات پنداشته می
مجازات آن خفیف تر از مجازات فاعل و شریک پیش بینی گردید با این مقدمه در خصوص معرفی 

م حال به بحث اصلی خویش که عبارت از مداخله ضعیف شریک یـا  فاعل، شریک و معاون جر
معاون در وقوع جرم و میزان مسوولیت جزائی آنها است بر می گردیم. از بررسی رویه قضـائی  
محاکم افغانستان در خصوص مصادیق قضائی کیفیات مخففه میتوان به این نتیجه رسید که قبل از 

ه اساس کود جزاء معاون( در ارتکاب جرم، مصـداقی  انفاذ کود جزاء مداخله ضعیف شریک )ب

                                                 

(حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،انتشارات میزان چاپ ۱۳۹۳میرمحمد صادقی،حسین) -۱
 ۴۱۱هفدهم،صفحه 
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برای تخفیف مجازات متهم در نظر گرفته شده و قاضی دوسیه با توجه به نقش شریک در ارتکاب 
جرم هر چند قانون، مجازات شریک را همانند مجازات فاعل پیشبینی نموده بود، بـه تخفیـف   

جزاء که موضوع شراکت مندرج در قانون مجازات )شریک( اقدام نموده اند. بعد از انفاذ کود 
( به عنوان معاونت در جرم و با یک درجه تخفیف در مجازات وی نسبت به فاعل 1355جزای )

و یا شرکاء، وضع گردیده است، از اقدامات مثبت قانون گذار در قانون جدید به شمار رفتـه و  
 میتواند سبب کاهش اختالف در آراء صادره محاکم گردد.

  ن بودن مرتکب ن بودن مرتکب د : جواد : جوا
سن متهم حین ارتکاب جرم از منظر إعمال کیفیات مخففه در محاکم، یکی دیگر از مسایل مهم و 
قابل توجه بوده است چنانچه در بحث مصادیق قانونی کیفیات مخففه اشاره گردید، کبر سـن در  

زات ( کود جزاء، یکی از جهات تخفیف مجـا 213( ماده )2( فقره )11متهمین بر اساس بند )
پذیرفته شده است. در عین حال بررسی رویه قضائی نشان میدهد که قضات حین رسیدگی پرونده 
ها به جوان بودن مرتکب در برخی جرایم توجه نموده اند و این امر مبنای إعمال مقررات تخفیف 

ب قرار گرفته است. اساسًا اختالفات بارز جسمانی، روانی و شخصیتی جوانان با بزرگساالن ایجا
کند که هم در تعیین و هم در نحوه اجرای پاسخ های نظام عدالت کیفری دقت و حساسـیت   می

بیشتری به خرج داده شود و به نظر میرسد با توجه به اصل باز پذیری، عملکرد محاکم بـه ایـن   
سمت جهت گیری نموده که سن پائین متهم، به وجود آورنده یک کیفیت مخففه است. ضـمنًا  

کیفر شناسان تطبیقی، ))سن نو جوانی یکی از معیار های گذشت توسط قاضی است  بنابر دیدگاه
( . همچنان بررسی رویه قضـائی محـاکم   1تواند به وجود آورنده کیفیات مخففه باشد(() که می

افغانستان در خصوص مصادیق قضائی کیفیات مخففه بیانگر آن است که قضات با توجه به مفـاد  
( کود جزاء که صالحیت استنباط حـاالت و جهـات تخفیـف    213ه )( ماد2( فقره )12بند )

مجازات را با در نظر داشت اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم، به محاکم واگـذار نمـوده   
است، به نحوه گسترده ای در خصوص متناسب کردن مجازات با شخصـیت مجـرم و جـرم    

بر مصادیق فوق الذکر احوال مربوط به ارتکابی، سود جسته اند. در احکام محاکم جزائی عالوه 
جرم و مجرم از قبیل، موقف اجتماعی مرتکب همچون داکتر، معلم ... وضعیت اقتصادی )فقر و 

                                                 
1
 - Jean PRADEL, OP . CIT , Para . 660 , P . 616 
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تنگدستی( و یا مواردی همچون عدم درک عواقب عمل به نسبت خورد سن بودن، همشینی بـا  
عنوان کیفیات مخففه قضائی به  دوستان ناشایسته و مراجعه داوطلبانه مرتکب به اداره پولیس نیز به

 تنهائی و یا در کنار سایر جهات تخفیف مورد استناد قرار گرفته اند.
  مبحث دوم : موانع سیاست تقنینی و آزادی عمل قضائی در بکارگیری کیفیات مخففهمبحث دوم : موانع سیاست تقنینی و آزادی عمل قضائی در بکارگیری کیفیات مخففه

قانونگذار در برخی موارد به دلیل اهمیت جرم یا اوضاع و احوال حاکم بـر قضـیه، تخفیـف    
افتند، محاکم به رغم عدم موجودیت موانع  منوع کرده است و یا هم گاهی اتفاق میمجازات را م

نمایند، بنابرین درین مبحث ابتـداء   قانونی بنابر عواملی از إعمال تخفیف مجازات خود داری می
موانع قانونی کیفیات مخففه را به بررسی گرفته و به دنبال آن موانع قضائی کیفیات مخففه را بیان 

 یم کرد.خواه
  گفتار اول : موانع قانونی در استفاده از کیفیات مخففهگفتار اول : موانع قانونی در استفاده از کیفیات مخففه

( کود جزاء بر کلیه مجازاتهای تعزیری، قانونگذار در برخی از موارد 213به رغم حاکمیت ماده )
خاص و استثنایی برخورداری متهم را از این مزیت قانونی محروم نموده است، مثاًل به موجب ماده 

( 59و56,55,48,47,46مواد مخدر و مسکرات، اشخاص مندرج مواد )( قانون مبارزه با 60)
این قانون از رهائی مشروط، تعلیق تنفیذ مجازات، حاالت مخففه و رأفت قضائی و عفو مسـتفید  

( قانون مذکور در رابطه به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با سوء 46توانند. ماده ) شده نمی
( آن در 47الت توسط مقام یا کارمند عالی رتبه دولت بوده و ماده )استفاده از نفوذ و اخالل عد

مورد استخدام کننده، تحریک و یا اجبار و تهدید توسط اشخاص غیر از مقامات عالی رتبه دولت 
( مجازات اشخاصیکه مواد مخدر را برای معتادین توزیع و 48صراحت دارد و همچنان در ماده )

ینی گردیده و اشخاص مذکور بر عالوه جزای اصل جرم قاچاق مواد رسانند پیش ب یا به فروش می
( قانون مبارزه با مـواد  60گردند. بناًء بر اساس ماده ) مخدر، به مجازات جداگانه نیز محکوم می

مخدر إعمال تخفیف در مورد مجازات مقامات دولتی که با استفاده از مقام و نفوذ جرایم مربوط 
ود و یا اشخاصی غیر از مقامات دولتی، افراد و اشـخاص را جهـت   به مواد مخدر را مرتکب ش

ارتکاب جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات استخدام نماید و همچنان اشخاصیکه مواد مخدر را 
برای معتادین توزیع و بفروش میرسانند، ممنوع گردیده است، ضمنًا اشـخاص منـدرج مـواد    

چون سوق دادن به اعتیاد اجباری، رهبری و اداره  ( قانون فوق الذکر در موضوعاتی59و56,55)
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اعضای شبکه قاچاق مواد مخدر و مجرمین متکرر از مزیت تخفیف مجازات بی بهره بوده و قانونًا 
 مستحق تخفیف مجازات شناخته نشده اند.

( کود جزاء 213با توجه به توضیحات فوق احکام متعلق به تخفیف مجازات بنابر عمومیت ماده )
( قانون مبارزه با مواد مخدر و 60ل کلیه جرایم و مجازاتهای تعزیری بوده به استثنای ماده )مشمو

مسکرات که بعد از انفاذ کود جزاء نافذ و إعمال تخفیف را در مورد مجازات برخی اشـخاص  
 مندرج در قانون مذکور صراحتًا منع نموده است.

  گفتاردوم : موانع قضائی کیفیات مخففهگفتاردوم : موانع قضائی کیفیات مخففه
  نون نون ابهام درقاابهام درقا

( کود جزاء تحت عنوان اجتماع احوال مخففه و مشدده، موضوع جمع شدن معاذیر 211ماده ) 
قانونی، احوال مخففه و مشدده قضائی را در یک جرم بیان نموده و فقره اول آن از رعایت ترتیب 

( آن از درجه اهمیت و قوت و ضعف هـر  3و2در إعمال موارد فوق متذکر گردیده و فقرات )
( ماده مذکور معادل بودن احوال مشدده 2موارد مذکور سخن بمیان آورده طوریکه فقره )یک از 

با معاذیر قانونی و احوال مخففه را موجب ترک إعمال هر یک از موارد فوق دانسته و تصـریح  
( 3تواند به جزای اصلی پیش بینی شده جرم، حکم نماید و نیز بر طبق فقره ) میدارد که محکمه می

باشـد.   ورتی که احوال مذکور دارای اثرات متفاوت باشد، قوی ترین آن قابل إعمال میآن در ص
اما معیار تشخیص معادل بودن و یا قوت و ضعف اثرات احوال مشدده و مخففه و معاذیر قانونی 

باشد که این  در ماده مذکور و یا مواد دیگر قانونی مشخص نگردیده و قانون در زمینه مسکوت می
قانون رویه قضائی را متأثر ساخته و باعث گردیده است تا قضات حین رسیدگی قضایا در  ابهام در

 صورت مواجه شدن با چنین حالت، کیفیات مخففه را إعمال ننمایند.

  مجازات گراء بودن برخی قضات مجازات گراء بودن برخی قضات 

در اینکه مجازات شدید در خصوص برخی جرایم مهم، مفید و ضروری بوده و وجهه شرعی نیـز  
دی نیست، اما عدم توجه به وضعیت مجرم و چگونگی وقوع جرم حین تعیین مجازات دارد، تردی

آثاری سوء را در پی داشته و هدف اصالحی تامین نخواهد شد، مجازات گراء بـودن قضـات   
میتواند معلول عواملی مختلف از جمله مجازات گرایی احاد جامعه، پیشینه خانوادگی و تربیتـی  

اضی یا نزدیکان وی، فقدان آموزش های جرم شناختی و عدم اعتمـاد  قاضی، سوابق بزه دیدگی ق
قاضی به مؤثریت کیفیات مخففه ... باشد. در بعد قضائی معیار های تعیین مجـازات بـه نحـو    
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مطلوب به قضات آموزش داده نشده و تبیین نگردیده است، بنابرین ارائه آمـوزش هـای جـرم    
علت و کنترول رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهاد شناختی به قضات که در آن طبیعت، وسعت، 

( و جهت پیشگیری  1گیرند.) های کنترول کننده و سازمان های اصالح کننده مورد بحث قرار می
( در تغیر 2از وقوع جرم به شخصیت مجرم و شیوه های بهسازی آن توجه صورت گرفته است.)

 ر است.نگرش قضات به مجرم و مجازات ضرورتی انکار ناپذی
  موجودیت حس بی اعتمادی نسبت به قضات موجودیت حس بی اعتمادی نسبت به قضات 

مورد دیگری را که از محتوای مصاحبه های انجام شده به عنوان موانع قضائی کیفیـات مخففـه   
میتوان بر شمرد، توجیه بد گمانی نسبت به قضات إعمال کننده تخفیف مبنی بر عملکرد تبعـیض  

افتد قضـات بـا وصـف     ظ گاهی اتفاق میباشد، که روی این ملحو آمیز انها و یا اخذ رشوه می
موجودیت شرایط إعمال تخفیف از اینکه در مظان اتهام قرار نگیرند، از إعمال این کیفیات خود 

 نمایند. داری می
  فشار افکار عمومیفشار افکار عمومی

بر اساس ماده نزدهم قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، محکمه حین رسیدگی قضیه مسـتقل  
شـود، در حـدود    س قناعتی که از دالیل مطروحه نزد آن فراهم میبوده، حکم خویش را بر اسا

نماید، رسیدگی و اصدار حکم توسط محکمه بر اساس اصل تساوی طرفین  احکام قانون صادر می
( کنوانسیون 4( ماده )1گیرد، فقره ) قضیه در برابر قانون با رعایت عدالت و بی طرفی صورت می

کند، ضمنا  ز به تضمین استقاللیت و بی طرفی محاکم حکم میبین المللی حقوق مدنی و سیاسی نی
فصل دوم مقرره طرز سلوک قضائی برای قضات، تحت عنوان وظایف و مسوولیت های قضات، 
بیشتر به استقاللیت و بی طرفی قضات در اجراآت شان تأکید نموده و ماده سوم این مقرره چنین 

ین کننده احقاق حق و تأمین کننده عدالت توسط مشعر است : )) استقالل و بی طرفی قاضی تضم
 قاضی است(( .

بنابرین چون استقالل و بی طرفی محاکم و قضات برای تأمین عدالت بسـیار مهـم و ضـروری    
باشد و براین نکته هم در قوانین و مقرره های داخلی و هم در اسناد بین المللی تأکیـد زیـاد    می

                                                 
1
، 1370ی بر جرم شناسی، تهران (، ترجمه مهدی کی نیا، مقدمه ا1988گسن، ریموند ) - 

136 
2
 144گسن ریموند، همان، ص  - 



 قضاء تاثیر حاالت  مخففه برنوع ومیزان مجازات در رویه قضائی محاکم افغانستان 
 

 110  

 

خصوص إعمال کیفیات مخففه نشان دهنده آنست کـه   صورت گرفته اما بررسی رویه قضائی در
برخی عوامل از جمله رسانه ای شدن برخی قضایا و فشار افکار عمومی به تشدید مجازات، فشار 
های مقامات قضائی و غیر قضائی، سیاسی شدن برخی قضایا از جمله قضایای مربوط به جـرایم  

ی قضات تأثیر گذار بـوده و اسـتقاللیت   علیه امنیت داخلی و خارجی ..... در تصمیم گیری ها
برد و این امر باعث رغبت قضات به إعمال  محاکم و غیر جانبداری قضات را بعضًا زیر سوال می
گردد که جرم تحت تأثیر آن بوقوع پیوسـته   مجازات شدید و نادیده گرفتن اوضاع و احوالی می

 است.
  نتیجه گیرینتیجه گیری

ط محیطی و جمعی مختلف در ارتکاب جرم و عدم با توجه به خصوصیات روحی متفاوت و شرای
امکان پیش بینی تمام این موارد از سوی مقنن و از طرف دیگر نظارت جامعه و عکس العمل مردم 

ال تخفیـف در  ـنسبت به مجازات ها و عدم پذیرش مجازات های نا مناسب و غیر عادالنه، إعم
ش مقنن قـرار گرفتـه اسـت. و    مجازات ها ضروری بوده و اصل تخفیف مجازات مورد پذیر

درخصوص ارتباط کیفیات مخففه با اصل قانونی بودن مجازات ها، با توجه به این که مقنن موارد 
نماید و با عنایت به اینکه این امر  و مراجع إعمال تخفیف، حدود و میزان تخفیف را مشخص می

بحث کیفیـات مخففـه و   در جهت رعایت حال متهم است، منافاتی با اصل مذکور نداشته بلکه 
نقش چشم گیری دارد و  مجرمیناستفاده از آن بسیار دقیق و ظریف است و در اصالح و درمان 

قاضی باید در حد امکان و توان با برخورد دقیق و صحیح و با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع 
جرم را بـه   و احوال و مختصات جرم ازین کیفیات در حد مطلوب استفاده نماید تا باشد مرتکب

انجام اعمالی که به عنوان کیفیات مخففه پیش بینی شده تشویق و ازین طریق منافع بزه دیده و کل 
 جامعه بهتر تأمین شود.

( قانون جـزای سـال   141مصادیق تخفیف مجازات طوریکه مورد بررسی قرار گرفت در ماده )
تواند مصادیق  ار حکم می( کود جزاء غیر حصری بوده و قاضی حین اصد213( و ماده )1355)

دیگری را که در قانون ذکر نشده اما در ارتکاب جرم موثر است، از اوضاع و احوال مربوطه به 
جرم و مجرم استنباط نموده و بر وفق آن به تخفیف مجازات اقدام نماید. تسجیل یازده شماره از 

صرفًا به بیان دو مصداق  ( کود جزاء که در قانون قبلی213( ماده )2مصادیق تخفیف طی فقره )
)تحریک غیر حق مجنلی علیه و ارتکاب جرم بر اساس انگیزه شریفانه( اکتفاء شده بود. با توجه 
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به پرونده های که درین خصوص مورد بررسی قرار گرفت، توانسته است تا حـدی در کـاهش   
ن مجازات بعـد از  تشتت آراء و ایجاد رویه واحد مؤثر واقع شود. اختیارات قاضی در تعیین میزا

( کود جزاء تحدیـد و  215و214( قانون جزا و مواد )146و145تخفیف نیز به موجب مواد )
تواند در إعمال تخفیف مجازات از حدودی که قانون گذار مشـخص   تنظیم گردیده و قاضی نمی

ت نموده پا فراتر گذارد که این ضابطه مندی اختیارات قاضی در تعیین مجازات، گامی موثری جه
اجرای عدالت به نحو یکسان و با رویه واحد خواهد بود. زیرا هرگاه اختیارات قاضی در تعیـین  
مجازات ها نا محدود و غیر مشخص باشد،خوف إعمال نظرهای شخصی قاضی در اجرای عدالت 

شود تا  جزائی خواهد رفت. بنابرین تعیین میزان مجازات بعد از تخفیف توسط قانونگذار باعث می
از إعمال نظر های خود کامه بپرهیزند و همه در یک راستا و چهـارچوب مجـازات را   قضات 

 تخفیف دهند و باعث صدور آراء متفاوت نگردند.
( و ماده 1355( قانون جزای سال )147الزام قاضی به ذکر جهات تخفیف در حکم که در ماده )

رویه از نهاد تخفیف مجـازات  ( کود جزاء به آن پرداخته شده، مانع استفاده بی جا و بی 216)
بوده زیرا عدم ذکر دالیل توجیهی مجازات انتخاب شده، زمینه استبداد قضائی و برخورد هـای  

دهـد.   سلیقه ای را فراهم آورده و قاضی را در مظان إعمال نفوذ و خروج از بی طرفی قرار مـی 
و یا وکیل مدافع وی بـه   همچنان که ذکر دالیل عدم استفاده از اختیارات قانونی، حینیکه متهم

( کود جزاء نیـز ضـروری   216( ماده )2موجودیت دالیل مخففه استناد نماید، بموجب فقره )
است. بنابرین قضات محاکم، همان گونه که مکلف به ذکر دالیل مجرمیت مـتهم و مسـتندات   

باشند   زم میقانونی حکم هستند، به تبیین چرایی تصمیم خود در مورد نوع و میزان مجازات نیز مل
( قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه مدلل نبودن حکـم  4( ماده )32و همچنان بر طبق فقره )

قاضی یکی از موارد نقض حکم بوده و عدم تصریح اسباب تخفیف در حکم موجباب نقض حکم 
 ( کود جزاء قانون گذار جمع بین کیفیات مخففه و مشـدده را 211نماید. در ماده ) را فراهم می

پذیرفته است اما بررسی رویه قضائی بیانگر اختالف قضات و صدور آراء متفاوت دریـن مـورد   
باشد که با توجه به مصاحیه های انجام شده با قضات، دلیل این اختالف ابهام در مـتن مـاده    می

مذکور و عدم صراحت قانون در خصوص چگونگی اجرای کیفیات مخففه در مـورد مجـرمین   
ضمنًا قانونگذار در موضوع جمع بین دو جهت مشابه تخفیف نیز سکوت اختیار باشد.  متکرر می
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( 132( کود جزاء و مـاده ) 213( ماده )2( فقره )3نموده است همانند موضوع مندرج جزء )
 کود مذکور.

در خصوص اختیار قاضی مبنی بر إعمال و یا عدم إعمال کیفیات مخففه باید متذکر شـد کـه    
ف مجازات به میزان بسیار گسترده ای به تشخیص و اختیار محکمه بوده و اجراء و اعمال تخفی

 جزء در موارد محدود )معاذیر مخففه قانونی(، الزامی برای محاکم وجود ندارد.
تخفیف مجازات در محاکم قابل إعمال بوده و ازین حیث بین مراجع رسیدگی از جهت نوع جرم 

له رسیدگی ) ابتدائی، استیناف و تمیز ( تفاوتی وجود )اعم از سیاسی، نظامی و عادی( و نیز مرح
( قانون مبارزه با مواد مخـدر و مسـکرات، تمـامی    60ندارد و بجز اشخاص مندرج در ماده )

توانند. اما از لحاظ قضائی از بررسی پرونده ها  اشخاص و جرایم مشمول کیفیات مخففه شده می
فع میتوان نتیجه گرفت که در عمل برخی عوامل و مصاحبه های انجام شده با قضات و وکالی مدا

که قضات به آن اشاره نموده اند از قبیل قرار گرفتن در مظان اتهام و توجیه بدگمانی نسبت بـه  
قضات إعمال کننده تخفیف مبنی بر اخذ رشوت و یا جانبداری از متهم، هراس از نقض فیصله و 

قضات حین رسیدگی پرونده بـا وصـف    إعمال فشار های داخلی و خارجی، سبب شده است تا
موجودیت اسباب و جهات کیفیات مخففه، عالقه ای به إعمال آن نشان ندهند. در حالیکـه در  
صورت وجود جهات تخفیف، برخورداری از آن حق متهم بوده و محاکم نباید بـدون علـت از   

ان باید بـه مصـالح   إعمال آن خود داری نمایند بلکه قاضی در استفاده از اختیارات خود هم زم
 عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد

  مأخذ مأخذ 

 کتب:
(، اسالم و دفاع اجتماعی، نشر دفتر تبلیغات 1377احمدی، ابهری، محمد علی ) -1

 اسالمی، چاپ اول.
( حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ 1393اردبیلی، محمد علی ) -2

 دوم.

 الحات حقوقی، تهران، نشر میزان.( فرهنگ اصط1392ایمانی، عباس ) -3

( تخفیف مجازات ))سلطنت مطلق یا اختیار مقید(( علوم 1383آقایی نیا، حسین ) -4
 جنائی، انتشارات سمت.
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(، اختیارات قاضی در تعیین مجازات، انتشارات 1389آماده، غالم حسین ) -5
 دادگستری، چاپ اول.

شارات مجد، (، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انت1384باهری، محمد ) -6
(1384.) 

 ( رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اربیلی.1385بکاریا، سزار ) -7

 ( بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم.1374پیمان، ضیاءالدین ) -8

(، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی 1387پرادل، ژان ) -9
 حسین، انتشارات سمت.

 (، فرهنگ حقوق، چاپ سوم، جنگل.1382فر )جعفری لنگرودی، محمد جع -10

( شرح مسبوط قانون مجازات اسالمی، جلد دوم، انتشارات 1393زراعت عباس ) -11
 جاودانه چاپ اول، تهران.

 (، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران.1393سبز واری نژاد، حجت ) -12

چاپ ( حقوق جزای عمومی، مؤسسه انتشارات داد آفرین، 1393ساوالنی، اسماعیل ) -13
 پنجم، تهران.

 (، حقوق جزاء، چاپ خود کار و ایران.1381سمیعی، حسن ) -14

(، ))چکیده حقوق جزای عمومی((، انتشارات جاودانه، 1393سلیمی، صادق ) -15
 جنگل، چاپ چهارم.

( حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات مجد، چاپ 1392شامیبانی، هوشنگ ) -16
 دوم.

(، انتشارات دانشگاه ملی 1ی، جلد )( حقوق جزای عموم1376صانعی، پرویز ) -17
 ایران، تهران.

 (، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوهم.1376عمید، حسن ) -18

 (، حقوق جنائی، جلد دوم، انتشارات فردوسی.1368علی آبادی، عبدالحسین ) -19

نیا ( التشریع الجنایی االسالمی، جلد اول، ترجمه ناصر قربان 1372عوده، عبدالقادر ) -20
 و دیگران.

 (.2003فواد، رزق، االحکام الجزائیه العامه، انتشارات الحلبی الحقوقیه، ) -21

( بررسی یک پرونده قتل، برگردان مرتضی کالنتریان، نشراگه 1376فوکو، میشل ) -22
 چاپ اول.
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(، )مختصر حقوق جزای عمومی( طرح نوین اندیشه ها، چاپ 1394فرهی، بابک ) -23
 اول، تهران.

(، 76(، مقدمه علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی، چاپ )1389ر )کاتوزیان، ناص -24
 تهران.

(، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزاء، ترجمه سید ضیاءالدین 1348گارو ) -25
 نقابت، جلد دوم.

 (، نشر میزان.2( بایسته های حقوق جزای عمومی جلد )1389گلدوزیان، ایرج ) -26

دمه ای بر جرم شناسی، تهران ( ترجمه مهدی کی نیا، مق1988گسن، ریموند ) -27
(1370.) 

 (، فرهنگ فارسی، موسسه انتشارات امیر کبیر، جلد سوم.1388معین، محمد ) -28

 (، رویه قضائی، انتشارات پایدار.1395مدنی، سید جالل الدین ) -29

(، عوامل تخفیف جرم و مجازات، قم، نشر 1389مکارم شیرازی، ناصر ) -30
 امرالمومنین.

( حقوق جزای عمومی، موسسه انتشارات و چاپ 1355) ملک اسمعیلی، عزیزاهلل، -31
 دانشگاه تهران.

(، کلیات حقوق جزاء، جلد اول، انتشارات گنج دانش 1375محسنی، مرتضی ) -32
 چاپ دوم، تهران.

(حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،انتشارات میزان ۱۳۹۳میرمحمد صادقی،حسین) -33
 چاپ هفدهم.

مجازات، نشر میزان،  -جزای عمومی( حقوق 1390نوروزی فیروز، رحمت اهلل، ) -34
 چاپ اول، تهران.

 (، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.1390نوربها، رضا ) -35

(، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات سمت، جلد 1385ولیدی، محمد صالح ) -36
 اول.

 مقاالت :
ن، (، ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایرا1388آشوری، محمد ) -37

 (.2فصلنامه حقوق، شماره )
 (.54( عذر تحریک، مجله حقوقی دادگستری، شماره )1385پاک نهاد، امیر ) -38
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(، رفتار و گفتار تحریک آمیز 1392جوانی جعفری، عبدالرضاء و شاهیده، فرهاد ) -39
 (.5بزهدیده، آموزه های حقوقی کیفری، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره )

 (.2یفیات مخففه، مجموعه حقوقی، شماره )(، ک1342حائری، مجید ) -40

(، مبنا و مالک تعزیر، ماهنامه دادرسی، شماره 1392حبیب زاده، محمد جعفر ) -41
(32.) 

(، عدم تحمل کیفر، مبانی و معیار های حقوقی، فصلنامه حقوقی 1393خانی، محمد ) -42
 پزشکی.

شروط(، (، )معایب تخفیف مجازات و مزایای آزادی م1393دامغانی، محمد تقی ) -43
 مجله قانونی وکالء، سال دوازدهم.

(، کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین 1395رضوی فرد، بهزاد ) -44
 المللی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره چهاردهم.

(، حدود اختیارات قاضی کیفری در تخفیف مجازات، پایان 1394شقاقی، عباس ) -45
 نامه.

( کیفیات مخففه قضائی در حقوق جزای ایران، منتشر در پیام 1393یار )عطالو، صد -46
 (.13,12آموزش شماره )

(، کیفیات مخففه مجازات در نظام کیفری ایران، پایان 1394عابدینی، محمد حسن ) -47
 نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت.

، پایان نامه کار شناسی (، اعاده دادرسی در امور کیفری1381مفاخری، فاضل ) -48
 ارشد، دانشگاه تهران.

(، علل مخففه مجازات، مجله حقوقی وزارت دادگستری، 1345مروستی، یحیی ) -49
 شماره اول.

 (، کلیات تخفیف و تشدید مجازات در آئین دادرسی ایران.1395نجفی، مهدی ) -50

(، تعدیل شدت مجازات ) تخفیف کیفر (، مجله تحقیقات 1380نوربها، رضاء ) -51
 (.34,33حقوقی، شماره )

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات، مجله  -52
 (.5تحقیقات حقوقی شماره )

(، جایگاه رویه قضائی و قانون به عنوان منابع حقوق در 1397وکیلیان، حسن ) -53
 (.58دکترین حقوقی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نزدهم، شماره )

 قوانین 
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 ابوالتقي-ح
 

  او مجازات يېاو مجازات يې  ېريېريد فکري ملکيتونو پر حقوقو تد فکري ملکيتونو پر حقوقو ت
(1) 

په خپل قدرت او فکري توان سره ورځ تر بلې له نا  یبشر د تاريخ په اوږدو کې توانيدلي د
مکشوفه طبيعت څخه پرده پورته کړي، په تفکر او تخييل سره له حسي چارو ځيني پښه 
واړوي، په خورا زيات هنر او ذوق سره، په بهرنيو آثارو کې ښکال مجسمه کړي او د 

ليد پر وړاندې يې کښيږدي. بشر په خالقيت او ابداع سره پر طبيعت ال زيات د نورو د
واکمنۍ ابزار )اوزار( تر السه کړي دارنګه چې له ډيرو کوچنيو څخه تر ډيرو سترو 
موجوداتو پورې يې د خپلې پوهې په حوزه کې راوستي دي. دا پرمختګ او پراختيا که څه 

وروستيو پيړيو په ترڅ کې او د صنعتي انقالب په  هم ډيره ورو او پڅه پيل شوه، خو د
د »پيښيدو سره يې خپل ځان ته مخ پر لوړه تګلوري ونيوه. دارنګه چې اوسني عصر يې 

. دا پراختيا او پرمختګ د ډيرو کړاوونو پور ید یپه عصر بدل کړ «اطالعاتو د انفجار
تر تحول زمينه وړي دي چې په ډيرې مادي او معنوي پانګې اچونې سره د داسې س

جوړوونکي شوي دي. دا هميت وړ مسأله دا ده چې فکري الس ته راوړنه او بريا سره له 
دې چې په سختۍ الس ته راځي، خو د صنعتي او ميخانيکي وسايلو په مرسته په اسانۍ 
سره، د تقليد وړ او تکثير او توزيع منونکي دي. که په تيرو وختونو کې يو چا يوه ابداع 

هغه زيات تکثيرول په ډيره سخته صورت مونده په داسې ډول چې د تکثير لپاره کوله، د 
يې مصرف شوي لګښت د هغه پر فکري اړخ او هنري لګښت باندې غلبه پيدا کوله. خو 
نن ورځ ابداع او اختراع او تأليف ستونزمن او ډير لګښت غواړي خو تکثيرول يې آسانه 

ي چارو مادي او اقتصادي منافع او ګټې د دي. د دې وضعيت پايله دا ده چې د فکر
تکثيروونکو او تقليدوونکو په الس کې قرار ونيسي او که چيري د پنځوونکي مالتړ ونشي 
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 ید خپل اثر له اقتصادي او معنوي منافعو څخه الزمه ګټه واخلي، ډير یاو ونه شي کوال
ک به حاضر نه شي بدله شي او څو «تجارتي اسرارو»به پوهه د سوداګرۍ په نړۍ کې په 

خپلي تجربي او معلومات په آسانۍ سره د نورو په واک کې ورکړي، حال دا چې د پوهې 
او د نن ورځې د پوهانو  یبهير او د هغه وده يو له بل پورې تړلې او سره نغښتي جريان د

پوهه به په راتلونکي کې د پوهي د پرمختګ زمينه جوړوونکي وي. له دې امله، بايد داسې 
ه ومومو چې پوهان د خپل فکري فعاليت څخه د ګټې اخيستلو په ترڅ کې، حاضر وي الر

خپلې فکري بريا وې د نورو په واک کې ورکړي. له همدي کبله پوهانو، د وخت په 
تر څو د هغه په سيوري کې د  ید یتيريدو سره د فکري مالکيت نظام طراحي کړ

 ين شي.پنځوونکو، توليدوونکو او مصرف کوونکو ګټي تأم
 ید اوسني فکري مالکيت نظام، په تيرو څلوروسوو کلونو کې د بشر د تجربي حاصل د

. په دې نظام کې د ید یچې د وخت په تيريدو او زياتو تحوالتو سره يې قواعدو شکل نيول
فکري مالکيت مفهوم او په هغه پورې اړيکمن نور مفاهيم ورو، ورو الپسې روښانه شوي، 

او په هکله  یموندل ی، د مالتړ اړخونو يې زياتوالیديقو پراختيا موندلد فکري مالکيت مصا
او نن ورځ ترې د جزايي مالتړ شاهدان هم يو.  یزيات شو ېيې د حقوقي نظامونو نږديوال

چې په سوداګريزو،  یپه دې ترتيب سره د فکري مالکيت مفهوم خورا يو نوي مفهوم د
ونو او محصوالتو څخه مالتړ کوي او په دوه علمي او ادبي ډګرونو کې له فکري فعاليت

برخو صنعتي مالکيت او ادبي او هنري مالکيت شامل دي. د صنعتي مالکيت په برخه کې 
په عمده توګه د اختراع حق، صنعتي او سوداګريزي نخښې )عالمي( صنعتي طرحې او 

نو، جغرافيوي نښانې مطرح کيږي او د ادبي او هنري مالکيت په برخه کې د مولفا
و، هنرمندانو او د کمپيوټري سافټ ويرونو رامينځ ته کوونکو )پنځوونکو( حقوق او نمصنفا

کپي رايټ پورې د اړيکمنو جانبي حقوق چې په انځوريزو او غږيزو )ليدونکو او 
 اوريدونکو( آثارو شامليږي، تر څيړنې الندې نيول کيږي.

د »وړاندې شويدي له هغې جملې  د فکري مالکيت د حقوقو په اړوند، بيالبيل تعريفونه
معنوي مالکيت حقوق د کلمې په پراخه معنا په علمي، صنعتي او ادبي او هنري  ډګرونو 
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( 1) «کې له فکري پنځونو او نوښتونو ځيني له راوالړو شويو حقوقو څخه عبارت دي.
( له فکري مالکيت ځينې کړي WIPOکوم تعريف چې د فکري مالکيت نړيوال سازمان )

قانوني حقوق دي چې افراد يې په صنعتي، علمي، ادبي، »له دې څخه:  یعبارت د ید
 (2) «هنري او نورو ډګرونو کې د فعاليتونو په واسطه په الس راوړي.

افغانستان په دې هکله دوه قوانين لري، يو له فکري مالکيت څخه د مالتړ قانون او بل د 
ه فکري مالکيت څخه د مالتړ قانون، ف له حق څخه د مالتړ قانون. لشمخترع او مکت

معنوي حقونه: د يو فکري اثر د څرګندوونکي »فکري مالکيت دارنګه تعريف کړيدي: 
شخصيت پورې اړوندې غير مادي ښيګڼې دي، چې له امله يې هغه تل د يو لړ ځانګړو 

( او همدارنګه د مخترع او مکتشف له حق څخه د مالتړ 3) «حقونو څخه برخمن دي.
اختراع يا اکتشاف، د مخترع يا مکتشف »: ی، دا حق دارنګه تعريف کړيدقانون

انحصاري حق دي، چې توليدي عرصي، پروسس، نوې تکنالوژي او اختراعي قدمې چې د 
صنعتي کارونې وړتيا ولري په کې شاملې دي، تر مالتړ الندې نيول کيږي. په دې شرط 

 (4) «چې د دغه قانون د حکمونو مطابق ثبت شوي وي.
په دې ترتيب، نن ورځ د فکري )معنوي( مالکيت د اهميت او په ملي، سيمه ييزو او 
نړيوالو کچو کې د هغه د ساتنې او خونديتوب په باره کې خورا ډير مبحثونه مطرح دي او 
د انترنت د نړيوالي شبکې له الرې د اړيکو پراختيا او ټولو اطالعاتو ته د چټکي او آسانې 

                                                 
1
 .۱۹، ص ۱۳۸۴سيدحسن ميرحسينی، مقدمه ای بر حقوق مالکيت معنوی،  - 

2
 - Intellectual property, very broadly, means The legal rights 

which result from intellectual activity in the industrial, scientific, 

literary and artistic fields. 
3
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون، د رسمي  - 

 .۲۴/۷/۱۳۹۵(، د خپريدو نيټه: ۱۲۳۰جريدې پرله پسې نمبر )
4
( ۱۲۵۸د مخترع او مکتشف د حقوقو د مالتړ قانون، د رسمي جريدې پر له پسې نمبر ) - 
 .۲۰/۲/۱۳۹۶نيټه:  خپريدود
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د نورو له آثارو او برياوو څخه د ځينو افرادو ناوړه ګټه اخيستنې د دې  السرسۍ وړتيا او
ډول مالکيت د ساتنې اهميت او اعتبار زيات کړي دي. هماغسې چې د قانوني نظام 
جوړښت، فرهنګي او ټولنيز ژوندانه ته نظم بخښي د مؤلف د حق مقررات او قوانين هم 

ړۍ ارتباطي کړۍ )حلقه( وي. د مؤلفانو او شي د انسان د افکارو او انديښنو د ن یکوال
ليکوالو د آثارو لپاره د دې حق له شتون پرته به هغوي نور د اثر پنځولو ته اقدام و نکړي 
او په را مينځ ته شوې بې نظمۍ کې د انسان ذهني خالقيت تباهۍ ته را کاږل کيږي. له 

رې او پنځوونکي افکار دې کبله، د فکري مالکيت په قانون کې فرضيه دا ده چې نوښتګ
هغه وخت را پورته کيږي او وده مومي چې د اثر د انحصاري حق خاوندان وکوالي شي له 
مالي او معنوي نظره له خپل کار څخه ګټه واخلي او د خپل له استنساخ )نسخې اخيستلو( 
ځينې پرکنترول حق ولري؛ ځکه قانون د اثر د خاوند لپاره دوه ډوله حقونه په رسميت 

ژندلې دي، يو مادي حق چې وکوالي شي په سوداګريز بازار کې په انحصاري بڼه د یپ
هست شوي محصول له مادي ګټې څخه د توليد له پړاوه بازار ته له وړاندې کولو پورې 
برخمن شي او دوهم معنوي حق چې د هغه په واسطه د اثر د پنځوونکي شخصيت او نوم 

په اثر کې هر ډول تغيير يا کمول هم وروسته تل ورسره خوندي )محفوظ( پاتې شي او 
پخپله د ده په واسطه سرته ورسيږي. لکه دارنګه چې موالنا جالل الدين محمدبلخي حق 

د نفيس )قيمتي( اثر د پنځوونکي په عنوان ونومول شي. په همدې دليل  «مثنوي»لري تل د 
هم راغلي دي د مثال  د بشر فکري محصول او خالقيت د نړيوالو آسنادو تر مالتړ الندې

کال تصويب شوي د فکري مالکيت د حقوقو نړيوال سازمان د مولف د  ۱۹۹۶په توګه د 
حق معاهده د انترنيت د مخترع حق رانغاړي چې د پنځوونکو او په کاروړونکو له حقوقو 
څخه د مالتړ په موخه او د هغوي پورې د اړيکمنو اړتياوو او حقوقو ترمينځ د تعادل د 

 ځته کولو پورې اړه لري.رامين
د موضوع د اهميت په دليل، زمونږ د هيواد قانون جوړوونکي، په خاصه بڼه د فکري 
مالکيت او اختراع حق تر جزايي مالتړ الندې راوړي او د فکري مالکيت پر حقوقو 

او د مرتکبينو  یتجاوزيې د جزا کود دوهم کتاب د نهم باب په اووم فصل کې جرم انګيرل
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يې د هغوي د جرم په تناسب اټکل کړي دي چې د دې جرم پورې د اړيکمنو مجازات 
 مادو شرحې ته اقدام کيږي.

 د فکري ملکيتونو حقوق
 ماده: ۷42

( هغه شخص چې کتاب، رساله، جزوه، شعر، تصنيف، نمايشنامه، ژباړه، د نقاشۍ يا ۱)
يال، راديويي يا تلويزيوني رسامۍ تابلو، جغرافيايي نقشه، سندره، سينمايي فلم، تلويزيوني سر

برنامې، مجسمه، د خوش نويسۍ يا عکاسۍ اثر، ګرافيکي يا معماري اثر يا السي صنايع، 
اختراع، علمي کشف، صنعتي طرحې، سوداګريزې نښې )عاليم( يا دبل شخص له فکري 
فعاليتونو څخه رامنځته شوي نور حقوق د هغو د مالک له ليکلې اجازې پرته په خپل يا د 

 ل شخص په نوم طبع او نشر يا اجراء يا ښودنه ورکړيب
يا بياتوليد کړي يا د خرڅالو په قصـد وړاندې کړي يا هغه تحريف يا يې شکل ته بدلون 
ورکړي يا په هغو کې تصرف وکړي يا په هره طريقه له هغو څخه مادې يا معنوي ګټه 

و پر حقوقو د تجاوز د جرم اخيستنه وکړي يا نوموړي ادبي آثار وژباړي، د فکري ملکيتون
 مرتکب پېژندل کېږي.

( د فکري ملکيتونو پر حقوقو د تجاوز د جرم مرتکب، ددې فصل له حکمونو سره سم، ۲)
 مجازات کېږي.

 سريزه:
په نړيوال ډګر کې، د مؤلف له حق څخه د مالتړ لپاره لومړني هو کړه ليک د 

ې منعقد او تصويب شو چې له ادبي ک «برن»ميالدي کال د سپتمبر په نهمه نيټه په ۱۸۸۶
او هنري آثارو څخه د مالتړ لپاره د برن ميثاق نوميږي. دا ميثاق د فکري مالکيت نړيوال 

( په واسطه په جينواکي  اجرا کيږي. د دې ميثاق پر بنسټ مؤلف له W.I.P.Oسازمان )
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او ( درلودونکي هم دي. خو د فکري 1اقتصادي حقوقو څخه جدا د معنوي حقوقو )
هڅې او ملګرو ملتونو  «وضعه کولو  لپاره نړيوالې»صنعتي مالکيت په حوزه کې  د قانون 

ميالدي کال د تصويب شوې د بشر د حقوقو د نړيوالې ۱۹۴۸سازمان د عمومي غونډې د 
هر څوک حق  «الف»مې مادې ته ورګرځي. په دې ماده کې راغلي دي: -۲۷اعالميې 

ټولنيزو فعاليتونو کې په آزاده توګه ونډه واخلي، له  لري د خپلې ټولنې په فرهنګي او
هنرونو څخه ګټه تر السه کړي او په علمي پرمختګ او د هغه په ګټو کې برخه واخلي. 
ب: هر څوک حق لري، چې د خپلو علمي، فرهنګي او هنري آثارو د مادي او معنوي ګټو 

 له حمايت څخه برخمن شي.
ړيوال سازمان د جوړيدو شاهديو چې په په همدې اړوند د فکري مالکيت د ن

ميالدي کال کې تشکيل شو او موخې يې په ټوله نړۍ کې د دولتونو او نړيوالو ۱۹۶۷
(. د فکري مالکيت 2سازمانونو په مرسته له فکري مالکيت څخه د مالتړ ترويج اعالم شو )

ع فهرست نړيوال سازمان د تأسيس د معاهدې دوهمې مادې د هغه موضوعاتو نسبتًا جام
چې د فکري مالکيت حقوقو تر مالتړ الندې دي له هغو ځينې يادونه کړيده چې عبارت دي 
له: ادبي او هنري او علمي آثارو، د نمايشي )ننداريزو( آثارو د هنرمندانو له اجرا )نمايش( 

( او د ضبط او خپرولو د Phonogramsد غږ ثبتونې وسيلې يا غږيزې نخښې )
ي هلو ځلو په ډګر کې له ټولو اختراعاتو، علمي کشفياتو، صنعتي سازمانونو، د انسان

طرحو، سوداګريزو نښو )عالمو( د اموالو له جغرافيايي مبداء، د غير عادالنه سياليو 
)رقابتونو( پر وړاندې له مالتړ او نورو ټولو حقوقو څخه چې په صنعتي، علمي، ادبي او 

په لنډ ډول ويالي شو چې  «اوالړ شويدي.هنري ډګرونو کې له فکري فعاليتونو ځينې ر
                                                 

1
د يو فکري اثر د څرګندوونکي شخصيت پورې اړوندې قانوني غير »د معنوی حقوقو تعريف:  - 

د مؤلف،  «مادي ښيګڼې دي، چې له امله يې هغه تل د يو لړ ځانګړو حقونو څخه برخمن دی
 فقره. مه -۳۴ف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د مالتړ )کاپی رايت( قانون د څلورمې مادې صنم

2
پلومان، ادوارد، حقوق بين المللی ارتباطات و اطالعات، ترجمه بهمن آقايي، کتابخانهء ګنج  - 

 .۵۴۹، ص ۱۳۸۰دانش، لومړی چاپ، 
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معنوي مالکيت په دوو اساسي رکنونو مشتمل دي: الف: صنعتي مالکيت، ب: ادبي او 
هنري مالکيت. زمونږ هيواد هم د فکري مالکيت څخه د مالتړ نړيوال سازمان سره په 

ن پر همغږۍ کې د فکري مالکيت د حقوقو د قانون او د مخترع او مکتشف د حقوقو قانو
 وضعه کولو سربيره، له دې دوو حقوقو څخه النديني جزايي مالتړ هم تر سره کړي دي.

 «هغه شخص چې کتاب، رساله، جزوه، شعر، تصنيف، نمايشنامه او...»لومړۍ فقره: 
 شرحه:

مې مادې لومړۍ فقرې ګڼ مصاديق د مؤلف، مصنف، هنرمند او  -۷۴۲د جزا کود 
کتشاف د حقوقو په عنوان ذکر کړي دي چې دا ټول محقق د حقوقو او د اختراع او ا

موارد د فکري مالکيت پروړاندې د جرم موضوع قرار نيسي. په دې معنا که چيرې يو 
نشر )خپرول( يا ښودنه )نمايش( يا  «طبع»شخص په خپل او يا د بل په نامه هر ډول چاپ 

د دې مادې په لومړۍ  توليد يا خرڅالو يا تحريف او .... په يو له هغه مواردو څخه چې
فقره کې ذکر شويدي، د هغه د مالک له اجازې پرته تر سره کړي، د فکري  مالکيت د 
حقوقو پر وړاندې او د اختراع د حقوقو پروړاندې جرم انګيرل کيږي. که څه هم د جزا 
کود د مؤلف، مصنف، هنرمند د حقوقو او د مخترع د حقوقو پروړاندې جرمونه د دې 

فقره کې ذکر کړي دي. خو له هغه ځايه چې د مؤلف، مصنف او هنرمند د  (۱مادې په )
حقوقو او مخترع د حقوقو ترمينځ توپيرونه شتون لري او په همدې دليل يو قانون د مؤلف، 
مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون لرو او يو د 

، نو له دې امله غوره ده چې هر يو په ځانګړې مخترع او مکتشف د حقوقو د مالتړ قانون
توګه شرحه شي. همدارنګه په دې فقره کې ګڼ شمير او بيالبيل او سره ورته ډير زيات 
اصطالحات ذکر شوي دي چې د هغوي هر يو د دې فصل د جرم موضوع قرار نيسي او 

، له دې امله له بلې خوا د دې جرمونو د ځينو مادي عنصر له ځينو نورو سره توپير لري
الزمه ده چې په هره برخه کې لومړي د اصطالحاتو معنا بيان شي او له هغې سره هممهاله، 
 د موضوع جزايي اړخ هم شرحه کړل شي تر څو له اشتباه او ګډوډۍ څخه مخنيوي وشي.
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د مطالبو له شرحه کولو وړاندې يوه ټکي  ته پاملرنه اړينه ده او هغه دا ده چې د فکري 
پروړاندې جرم د تحقق لپاره د هغه په ټولو مواردو کې، دوه اساسي شرطونه الزم مالکيت 

کتاب چاپ او خپور کړي او  «په خپل اويا د بل چا په نامه»مرتکب   دي: يو دا چې مثالا
ترسره شي. له دې امله، که کوم شخص د  «ليکلې اجازې پرته»دوهم دا کار د مالک له 

قاله يا درسي جزوه کې نقل کړي او آدرس يې ذکر کړي، نورو مطالب په خپل کتاب يا م
دا جرم تحقق نه مومي او يا د مالک په ليکلې اجازه د هغه کتاب د خرڅالو لپاره بازار ته 

 وړاندې کړي، بيا هم د دې فصل جرم تحقق نه مومي.
 نوربیا
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 نگارنده : قضاوتیار فهیمه سیرت
 
 

  ع مشروع ع مشروع مطالعه تطبیقی دفامطالعه تطبیقی دفا

  آمریکاآمریکا  متحدهمتحده  االتاالتییاادر نظام حقوقی افغانستان ودر نظام حقوقی افغانستان و
 قسمت اخیر
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  فصل دومفصل دوم
  شرایط دفاع مشروعشرایط دفاع مشروع  

در این فصل به ابتداء به بررسی شروط تعرض و سپس شروط دفاع مشروع )که با رعایت 
 .شود یم، فعل مدافع موجه و مشروع است (پرداخته  ها آن

  ث اول : شرایط تعرض و دفاع مشروعث اول : شرایط تعرض و دفاع مشروعمبحمبح
در این مبحث ، ضمن گفتار اول  شرایط تعرض  و در گفتار دوم شرایط دفاع مشـروع   

 بررسی خواهد شد.
  گفتار اول: شرایط تعرضگفتار اول: شرایط تعرض

  موقعی ، اند شده  ینیب شیپ «لماو  سنامو ،تنآزادي ،نفسکه مشمول  مجر عیقموضودمصا
 وعمشر عفاد حق دیجاا ايبرگـذار   وردنظر قـانون م تتعرضاجرائم و  یقدمصاند توان یم

ـ یب شیوي پ فطراز  که باشند کیفیاتیو  یطاشر جدوا که شوند بمحسو . ستا شـده  ین
 نبیا وعمشر عفاد مبحثدر  موضوعه قانونی راتمقرصراحت در  به یطاشر یناز ا اديتعد
ــ یگرد اديتعد.  ستا هیددگر ــوان یرا م  مبحث ینا قانونی محکاو ا راتعبا لخال از ت

 ییاجز راتمقر کلی عداقوو  لصوا بر مبتنی نیز یگرد اديتعد دکر اجستخرو ا طستنباا
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 ضتعر شکلی تکیفیا سپسو  ضتعر  يماهو یطاشر ابتدبهتـر  ا  چه هر فهم ايبر. هستند
 گرفت. هداخو ارقر یموردبررس

  بند اول: شرایط ماهوی تعرضبند اول: شرایط ماهوی تعرض
شود  نیازمند دو شرط اساسی بوده  که این تعرض که باید در مقابل آن دفاع مشروع تلقی 

( ونهـی از  بود تعـرض  الوقوع بیقرشرایط از دو مبنای دفاع یعنی حفظ نفس )فعلیت یا 
 منکر )غیرقانونی بودن تعرض ( است.

  بودن تعرضبودن تعرض  الوقوعالوقوع    ببییقرقرفعلیت یا فعلیت یا   الف:الف:
یـت  فعل شـده  ینیب شیپ( کود جزاء برای دفاع مشروع ۱۲۷یکی از شرایط که در ماده )

ی منطقی نیست که کسی که مورد تهدید خطر است منتظر شروع طورکل بهخطر است که 
از خود دفاع کند، زیرا گاهی مدافع پس از وقوع  ازآن و پسبماند  بر خودخطر وقوع آن 

.برای تشخیص نسبت خطر  شود یمدفاع کند وبی جهت قربانی خطر  تواند ینمخطر هرگز 
فعلیت خطر به تشخیص عرف نهـاده   صیو تشخاست  دهنش ینیب شیپقانون ضابط خاصی 

قرائنی که موجب اطمینان باشد مسلم شود که مهاجم قصد هجوم به  بعدازآنکهشده است .
 او را دارد بدون اشکال برایش )مدافع( جایز است.

کود جزاء بصورت واضح و روشن  ۱۲۷( در ماده  الوقوع بیقرخطر  ایو )تجاوز فعلی  
اری چنین شرطی نتیجه منطقی دفاع مشروع است ،زیرا فقـط در همـین   بیان شده .برقر

در سـه   هر حملـه دفاع داده است.زیرا  اجازهاستثناء به افراد  طور بهشرایط است  مقنن 
 فرض ممکن است مورد دفاع واقع شود:

 احتمالی است. و صرفًا*موقعی که حمله فعلیت ندارد 
  است. وقوعال بیقرحمله فعلیت دارد یا  که یهنگام*

 است. شده واقع*موقعی که حمله 
 و نصبکه هدف متجاوز،استفاده  راقاعده قدیمی کامن ال در ایالت متحده امریکا این نظر

 لیکن1.رفتیپذ ینم،کند یمتوجیه را  مال صاحب)قبل از وقوع خطر( وسایل دفاعی توسط 
                                                 

1
 MPC $ 3.06,Comment at 101 (1985).                                                                                                                               
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 ستا پذیرفتهرا  مکانیکی اربزا بوسیلۀ عفاد ط( شر۳با احراز )  مریکاآ نمونه ايجز نقانو
 لیو باشد هکشند هستگاد گرا لحا . باشد هکشند نباید شــده یطراحــ هستگاد ینکه.اول ا

 گرا کهطـور   . همان شود ینم پذیرفتهوي  عفاد وجود نیباا ،نمایدوارد  هکشند غیر سیبیآ
گ ر ینکها )مانند نمایدوارد  هکشند سیبیآ قتفابرحســـب ا لیو باشد هکشند غیر سیلهو
.دوم  شـود  یم پذیرفته شخص عفاد( دبمیرو وي  قطع میخی رحصا بوسیلۀ مهاجم ستد
ـ  اوضاع به توجه با ،موردبحث سیلۀاز و دهستفاا ینکها  عموضواز  حمایت ايبروال ـواح

عمل نموده  الوقوع بیقردر برابر خطر تنها  هستگاد ینکهاخرو آ باشد متناسب ض،تعر ردمو
به هر جهت وسیلهء فوق در نظام حقـوقی  1.باشد برنداشتهر ی افراد دیگر خطری دو برا

بیانی از قانون جزای نمونه ،تعـدادی از   نیچن نیاامریکا نباید کشنده باشد حتی در غیاب 
 2در سابق همین رویه را اتخاذ کرده بودند. ها دادگاه

ــ هنگامی ،ستا توجیه قابل هکشند هستگااز د دهستفاا که حالتی تنها  ــد یمـ  که باشـ
 خشونت دیجاا لیلد به قامتا محل بهورود  ايبر يمتعد قصد ،بدهد ننشاواحوال  اوضاع
 ین.ا ستا دهبوخانه  صاحب ( علیه جنایت بتکاار ايبر غیر لمنز بهورود  )همانند شدید
ــده نکته  ايبررا  متهم توسط هکشند هستگاد یک بوسیلۀ عفاد ه،گاداد که یا از پرونــ

 دنمو ضافهرأي ا همیندر  هگاداد ایر.ز دیآ یبه دست م دنمو رد خالی قتاا کیاز  حفاظت
 بهورود  قبیلاز  یاز جرائم يجلوگیرو  تجنایااز  عفادر د تواند یم هکشند سیلۀو تنها که
ی دیگر، دادگـاه اسـتفاده از   ا پروندهدر و 3 دشو دهستفاا جنایت بتکاار یبرا غیر لمنز

 دهستفاا لمااز  حمایتدر  شتدا نبیاشروع و وسیلهء کشنده در برابر سرقت ساده را نام
از بحث استفاده از  اي)جد نیز کلی حالتدر  ایرز نیست توجیه قابل هکشند سیلۀو یکاز 

                                                 
1
 MPC $ 3.06(5)                                                                                                                                                                         

2
 State v.Barr, 11 Wash. 481,39 P. 1080 (1895).                                                                                                                 

3
 State v. Green, 118 S.C.279, 110 S.E. 145 (1921).                                                                                                             
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همین  1وسیله( شخص حق ندارد در حمایت از مال خویش ،متوسل به عمل کشنده شود.
 حکم در رابطه به تجاوز به اراضی جاری است.

است ، دفاع در صورت اقتران بـه   الوقوع بیقردارد ویا الاقل در موقعی که حمله فعلیت 
کود جزا  ۱۲۷ماده  ۲فقره  ۳و ۲بند  که چنانشرایط دیگر قانونی ،مشروع خواهد بود. 

 .خوددارند(و )بالفعل( را در مفاد  زمان همالفاظ ) 
بـه عمـل    با توجـه ( ،Imminetبودن ) الوقوع بیقردر نظام حقوقی امریکا منظور از 

ی جـا  بهی ا عدهلیکن  2.شود یمی که از طرف مهاجم صورت گرفته تشخیص زیدآمیهدت
هماننـد در   اند کردهاز کلمات مشابهی ولی با وسعت دامنه بیشتری استفاده  الوقوع بیقر

کامل ضروری باشد.البته تنهـا تعـداد    طور بهباید  مورداستفادهمعرض آسیب دیدن، دفاع 
دلیل  3.اند نمودهرا استفاده  الوقوع بیقر جز بهنوان دیگری کمی از قوانین جدید امریکا ع

 رتعباانـد   داشـته  نبیا که ستا ینانـد ا  کـرده  ذتخارا ا يیگردکسانی که عبـارت  
 لمثاطـور   .بـه  ردیگ یرا در برنم وعمشر عفاد با بطهدر را یها پرونده متما الوقوع بیقر

ــروب که کسی ــ در مش  عفاد ممقادارد، در  ارفر تموقعی به سترسید حالیکهدر  یفروش
 ینجادر ا نچو یا ننموده ارفر اچر پرسد یاز وي نم هگاداد د،ینما یوارد م يیگرد به سیبیآ

 . ستا الوقوع بیقر خطر
 قعیوا وزتجا مقابلدر  شخص که ستا ینا خطر دنبو الوقوع بیقر یقدمصایکی دیگر از 

از  ادمر. باشدشـده   خـارج  تهدید ترصوکننده از  حمله رفتاو ر لعماو ا باشدقرارگرفته 
 ايبرو  ستا قعو وا رجخا عالمآن در  تجلیو  ضتعر خطرو  قصد ،خطر شتندا قعیتوا

ـ ی به بیقر لحتماا یک فعامد شخص  ضمتعر شخص فطراز  وزتجا و ضتعر عقواز و نیق

                                                 
1
 State v. Beckham, 306 Mo. 566, 267 S.W. 817 (1924).                                                                                                           

2
  ۴Satate v. Green, 118 S.C. 279, 110 S.E. 145 (1921).                                                                                                              

3
 Nourse, V.F, Self-Defense and Subjectivity, The university of 

Chicago Law Review, 2001,p.1236   
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 یا ضعر یا نفس ايبرکود جزأ  با قیـد   ۱۲۹ماده  ۱فقره  از نکته ین.ا باشد شتهدا دجوو
 .  دیآ یمبه دست  باشد لمعقو ئناقر به مستند لما یا سنامو
 قرارگرفتـه  دیتأکامریکا این شرط )واقعی بودن خطر( مورد  نیو قوانی متعدد ها پروندهدر 

بودن خطر ، برای اسـتفاده   الوقوع بیقرقوانین جدید اعتقاد متعارف مبنی بر  و اکثراست 
 1.اند نمودهاز عمل دفاعی را بیان 

از حملهء  و ترس قرارگرفتهی که شخصی توسط دیگری مورد آسیب ا قضیه مثال در برای 
را به قتل رسـاند. دادگـاه دفـاع وی را     و متجاوزی نمود دست شیپمجدد مهاجم داشت 

نپذیرفت وبیان داشت که خطر واقعی متعارفی وجود نداشته تا شخص بتوانـد بـه دفـاع    
 2مشروع متوسل شود.
بـودن   الوقوع بیقربالفعل و  و تعرضاز شرایط دفاع در برابر حمله  بنًا در کود جزا یکی

که تا زمانی که حمله و تعرضی صورت نگرفته است  است نیابیان شده .این شرط بیانگر 
 بر اسـاس  و تعرضجلوگیری از یک حمله  ایو  الوقوع بیقربه بهانه حمله  تواند ینمفرد 

 .دفاع مشـروع اسـتناد نمایـد   جیه از آن به تو و درفرضیات خویش اقدام به عمل نماید 
ـ  همی صورت نگرفته است تا فرد به دفاع مشروع استناد نماید ا حملهاساسًا  چراکه  نیچن

خطر و آسـیبی   گونه چیه که یطور بهخلع سالح گردد  کننده حملهاست اگر بعد از حمله ،
ـ و ه منطقـی  در مقام دفاع مشروع توجی العمل عکساز سوی وی احساس نگردد.ادامه   ای

ضرورتی نخواهد داشت . بنًا تجاوز باید به حدی به فرد نزدیک شده است که برای حفظ 
   3.باشد ینمی در دفاع جایز ریتأخ، دیگر هیچ  و منافعحقوق 

  ::ب: مجرمانه بودن تعرضب: مجرمانه بودن تعرض

غالبًا  وع،مشر عفااز د بحثو در  عمومی ییاجز قحقو مختلف تتألیفادر  رسد یم نظر به
 ايبر لیو شـود  یم بحث عفاد عیتومشر یطاشراز  یکیعنوان  به ضتعر دنبو همجرماناز 

                                                 
1
 Lafave, Wayn R., Op.cit.p.544.                                                                                                                                                  

2
 State v.Buggs. 167 Ariz.333, 806p.2d 1381 (App.1990).                                                                                                      

 .264(، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ، گنج دانش، ص 1387نوربها، رضا ) 3
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را  دخو موقعیتو  ددگر قفوا دنبو مجرمانه صفت ینا به ندابتو ضتعر ردمو شخص نکهآ
 بهزدن  ستد ايبر مرا نباجوو  تجها کلیه عایتر باو  هدد تشخیص ضتعر مقابلدر 
داده  ستد به قیقید رمعیاو  ضابطه دازد،ربپ عفاد به ضتعرو رد  قانونیالعمـل   عکس یک
 غیرو  وعمشر تتعرضا مقابلدر  که معتقدند جملگی اجز قحقو مؤلفین. ستا هنشد

 .نیست جایز عفاد ،باشد که طبیعتی هر باو  تشد هر با مجرمانه

مـدافع اعتقـاد    قلاحد یا باشد یرقانونیغ تهاجم که نکته ینا کربا ذ ییکایآمر ننااحقوقد 
ــد  ارقر هنیذ رمعیارا  دخو كمال ،باشد شتهدا عمل دننبو قانونی بر یفرمتعا داده هرچنـ
 نامشـروع ی ، دفـاع را  رقـانون یغاعتقاد به  جهیدرنت.اند نکرده شموافر نیزرا  نوعی رمعیا
ـ ی بودن عمل به دفاع خدشه وارد رقانونیغولی اعتقاد اشتباه مدافع در  کند ینم  .کنـد  یم

ی از سلب آزادی قانونی توسط پولیس نماید البتـه  اطالع یبدعای متهم ا که یهنگامهمانند 
 تیمسـئول : ) جهل به قانون رافـع  دارد یماین همان اصل کلی حقوق جزا است که بیان 

 نیست(.
باشد. بنـا   رعادالنهیغماهیت تجاوز مستوجب دفاع، باید نفس تجاوز خالف قانون و ازنظر

نون وامرآمر قانونی باشد، اسـتناد بـه دفـاع    براین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قا
 دانـان  حقـوق مشروع ممکن نیست. به بیان دیگر، در خصوص شرایط تجاوز و خطـر   

 .1اند کردهیکی از اوصاف آن قلمداد  عنوان بهی بودن را رقانونیغ
که در مقابل تجـاوز   گردد یمکه دفاع در صورت مشروع تلقی  باوراندبه این  دانان حقوق

 .  2ی صورت گیردنرقانویغ

                                                 

 
   1382، 258صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران: طرح نو، ص  1
  صانعی، همان 2
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  بند دوم:شرایط شکلی تعرضبند دوم:شرایط شکلی تعرض
 لیکن باشد خصوصیاتی حائز باید ،مهاجم توسط گرفته رتصو حملۀ شد نبیا کهطور  همان
 یطاشر هو در بردارند نیست ضتعر تکیفیا با بطهدر را مستقیمطور  به یطاشر یناز ا بعضی

 .ستا) ضمتعر دنبو ننساو ا صخا یقدمصا به ضتعر( ضتعر نمواپیر
  الف:تجاوز به موضوع تعرضالف:تجاوز به موضوع تعرض

 یاو  لما ، سنامو،  نفس متوجه که تعرضاتی مقابلدر  فقطرا  عفادافغانسـتان  گذار  قانون
 قابل تتعرضا اعنوا تعیینگذار در  قانون قید نچو.و  داند یم زمجا باشد صشخاا تنآزادي 

ـ  رو نیازا ،ستا اردمو همین به ودمحدو  شنرو ع،فاد  س،قیاو  لتمثی ممقادر  تـوان  ینم
ــوع ــا موض  فقها. نستدا وعمشر عفادر د موضوعه راتمقر لمشمو نیزرا  يیگرد یه

 وزتجا دخو نفس به که کسی برابردر  وعمشر عفااز د ،شـده  مطرح تموضوعا برعالوه 
 گفتگوو  بحث ،منکراز  نهیمعـروف و   امربـه  بکتادر  ( نیز  یخودکش)  ستا دهکر

شـده   آن پرداختـه  به عشردر  که محترمی رموا یقانونریغ تهدیدرا  كمال ایراند .ز کرده
و از  دانند یم عممنوو  امحر ،ستا عمد قتل مجر ینکها رعتباا بهرا  یو خودکش ؛اند دانسته

 ،ستا ییاجز مسئولیتداراي  ،بماند مناکا دخو شتالدر  جانی تیکهرصودر  ن،ناآ هیدگاد
 عفاد عمل توجیهو  اردند یرغ نفس قتل با تیوتفا ،سالمیا قحقو موضعاز  عمل ینا
 به سیبیآ ستارا یندر ا گرو ا دهبو منکراز  نهی ببااز  کشیدخو فاعل مقابلدر  يیگرد
ی عمل دفاعی منجر به قتل ( وارد شود ، مدافع از استثنا به) هکنند کشیدخو نجا یا الموا

 1ی ندارد.تیمسئولجان دیگری 
  ب:انسان بودن متعرضب:انسان بودن متعرض

 ناحیۀاز  وزيتجاو  حملهرا  وعمشر عفاد تحقق وطشراز  یکی ننااحقوقداز  یا عـــده
 یعنی ننساا غیر فطراز  حمله گرا ینابنابرانـد .  نمـوده  نبیا يیگرد)انسانی( نسبت به 

 عقوو یاو  هنددر انحیو حمله ثردر ا شخصی لمثا ايبر د،گیر رتصو انحیو یا طبیعت
                                                 

العطار، داود، دفاع مشروع در حقوق جزای اسالم،ترجمه اکبر غفوری،انتشارات آستان قدس  1
 .178-173 .،ص1370رضوی،
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ــ جرمی چنین دد،گر مجر بتکاراز ا ناگزیر ،لزلهز یا سیل ــوان یرا نم  راتمقر لمشمو ت
ادامه بیـان داشـته کـه     و در( کود جزاء دانست ۱۲۵) دةمامندرج در  وعمشر عفاد

 تحملاز  رجباا یطاشر یا ورتضر حالت عقوو علت به ه،یددگر مجر مرتکب که شخصی
 1عمل وی دفاع مشروع نیست. درهرحال.ولی ددگر فمعا زاتمجا

. اردند توجیهی نظر ینا قانونیو  فقهیازلحاظ  ایرز ستتأمل ا قابل نظر ینا هندرنگا نظر به
 همین یعنی ابد؛ی یم تحققآن  ورصد منشأنظر از  صرف وعمشر غیر خطر ،فقها هیدگادر د

 ،هدد ارقر تهدید ردمورا  شریعت تیموردحما حقو  دهبو آور انیز رمذکو عمل که ازهندا
 صغیر ،کافر یا باشد نمسلما ابنــده،ی باشدزن، آزاد  یا باشد دمر خطر منشأ ینکهاز ا رجخا

ــه  مهاجم شتر )مثًال  ننساا یا باشد انحیو ،نهایود یا باشد عاقل ،کبیر یا باشد  رعتباا( بـ
 دفع کند. آن را تواند یم ،ستداده ا ارقر تهدید ردمورا  محترمی حق رمذکو خطر نکهآ

ــاظ   وعمشر عفاد شاملرا  ناحیو حملۀ برابردر  عفاد که اردند لیلد هیچ نیز قانونیازلح
 یا فعلی و تعـرض حملـه  بر ابر...در »...  ( کود جزاء بیان داشته۱۲۷) دةما. نستاند
هرگاه در  کهطور  همان باشد نیاحیو یک از سوی  تواند یمحال این حمله «  الوقوع بیقر

 ودفاع از خود به قدر الزم اور ا دفع کند  عنوان بهحیوانی به کسی حمل کند و آن شخص 
 باشد ینمآسیب دیدن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن  ایو دفاع موجب مردن  نیهم
 عفاد انعنو یلاز ذ انحیو ضتعر دنکر رجخا بر لیلید که ستا یا گونـه  به دهما حتاصر
 .  گذارد ینم باقیرا  وعمشر
 عفاد انعنو یلآن ذ حملۀ برابردر  ع،فاد ممقادر  انحیو کشتن نیز مریکاآ همتحد یالتدر ا
 یاز واردکـردن صـدمات بـدن    بعد انحیو بهزدن  سیبآ لیکن ستشده ا مطرح وعمشر

 2است شده انیبی و انتقام رقانونیغ(  باشد شدید که همهراندازه )

                                                 
 .38، ص 1343دفاع مشروع ،تهران:انتشارات همراز،چاپ اول، باقری ، عباس،  1

2
 Diamond,Gregory A., justify Lethal Self-Defense aginst 

Incapacitated Batterers,Columbia Law Review Association, 
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 گفتار دوم : شرایط ماهوی عمل دفاعی
و ، فعل مدافع موجـه   ها آندر این گفتار به بررسی شروط خود عمل دفاعی که با رعایت 

 .شود یم، پرداخته  است مشروع
  بند اول : دفاع علیه مباشر متعرض بند اول : دفاع علیه مباشر متعرض 

 عفاگذار اجازه د است که قانون رشکاآ باره نیدرا موضوعه راتمقر نمضموودمطالعۀمفااز 
 عفادطریقۀ نیتر و معقول مؤثرترینو  نیبهتر رایز ستداده ا ضمتعر شخص برضد فقطرا 
 ضمتعراز  ينحو به ضتعر ملیع بتکاار رتقد که ستآن ا وزتجا عقواز و يجلوگیرو 

 بهو  نیستند ینفعآن ذ بتکادر ار دخو ض،تعر مستقیم عاملین یا عامل گاهی. ددگر سلب
 وزتجا فطر شخص تیرصو چنین.در  کنند یم ضتعر به امقدا انیگرد تحریک به یا رستود

ـ  میرمسـتق یغ عامل يیگرد مشخص دفر ینکها دستنااست به ا ممکن  ینا صلیا كمحر ای
 ارقروجـرح   ضرب ردمو ایسازد  لمقتورا  وضمفر مسببو  كمحر شخص ،ستا ضتعر
 غیر شخص به نسبت تهدید یا صدمه ادیرای از مـوارد  ا پارهممکن است در  همچنین. هدد

 وزتجاو  مجر بتکارا از ار مرتکبو  ددگر قعوا مؤثر،  ينحو به وزمباشِرعملیِتجااز 
 ضعو حقوقی دنها ینا راتمقر حشردر  که اء کود جـز از  اديمودر  نکهآ گوبازدارد، و 

ـ  حیصورت صر به فاعید چنین به توسل منع ،اند دهیگرد ـ یب شیپ  بتکاار بلکه ه،یددنگر ین
از  يجلوگیر ايبر مقیدو  خصطـور ا  وجرح بـه  و ضرب قتل یا مطلقو  عمطور ا به مجر
 که دکر لقبو انتو نمیدجوو ینا با ،ستا هشد نستهدا وعمشرو  زمجا وزتجا عقوو

ــانون ــذار  ق از  غیر ،شخصی که باشدداده  زهجاا حقوقی ینازموو  لصوام تما علیرغمگ
 ییدرجـا  گرا لبته. ادگیر ارقر جانیو  بدنی صدمه ردمو عفاعنـوان د  به وز،متجا شخص

 یااو  توان یازآنجاکه نم ،باشد نیاحیو یا باشد رشعو فاقد ننساا یک وزتجا سیلهو و سطهوا
 عفاد ،نمایدوارد  صدمه صلیا مسبب به شخصو  نستدا وزتجا مباشر قوقیحا ازنظر ر آن

 لیتومسؤ جانشینو  كمحر ییاجز لیتومسؤ حالت یندر ا نچو.ستا وعمشر

                                                                                                              

2002,p.740.                                                                                                                                                                                     

  



مشروع در نظام حقوقی افغانستان و...مطالعه تطبیقی دفاع   قضاء 
 

 135  

 

ــه  شد هداخو بمحسو مجر بتکاارسیلۀو انحیو یا دفر ینو ا ستا مجر بتکاارسیلۀو ن
ــده لبتهآن ا مباشرمرتکــب و   ده،نکر بمحسو عفاد  زنیرا  ردمو ینا ننااحقوقداز  یا ع

 مریکاآ قحقودر 1اند  دانستهزات مجااز  فمعا ورتضر یا رجباا حالتعنوان  را به مرتکب
ــتفک حالتدو  بین مریکاآ قحقودارد .در  يکمتر مبهاا مسأله ینا ودحد  ستا شــده کی

ــ بطهدر را ینکه.اول ا  بهزدن  سیبآ لیو نیست خیلد طریق هیچ به ضتعردر  که یباکس
 وعمشر غیرموردحملـــه  شخص عمل ،شد هداخو مهاجم ضتعراز  يجلوگیر ثباعوي 
 حالتدر  لی.و باشد نیدد سیبآ مستحق يیگرد تا اردند دجوو لیلید ایرز شـود  یم تلقی

 یالما صاحب بههـا   از آن یکیهستند و  یدر ارتکاب جرم کینفر شر چند که یدوم هنگام
وي  به )کهاز  یکی به متقابل حملۀ با لکماو  کندجرمشان حمله  منجاا یمقتضا به شخصی

،  شریک به ستارا ینو در ا باشد شتهرا دا وزمتجا حملۀاز  يجلوگیر ( قصد دهننمو ضتعر
گرچه این  2 شد هداخو پذیرفته وعمشر عفاعنوان د وي به عفاد دشووارد  سیبیآ ضمتعر.

 ستا عداوقو  لصوا فبرخال ضمتعر غیر يشرکادر  ورتضر طشررویه به دلیل عـدم  
در برابر  عفاد عیتومشرو  افتهی گسترش وعمشراع فد منۀدا ق،فوواحوال  در اوضاع یول

 3.کند یم اپید يتسر نیز انیگرد به یکی
کود جزا دفاع کننده قصدًا سبب ایجاد عمـل جرمـی    127( ماده 6بنًا به اساس فقره )

قق خالفـی را مهیـا   طرف مقابل نشده باشد.بر اساس این شرط اگر فردی خود زمینه تح
عمل خود را به دفاع مشـروع   تواند ینمخود اقدام به عمل دفاعی نماید  و بعدکرده باشد 

شخصـی   که چنانمستند سازد .یعنی تجاوز نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد .
حمله برآیـد و   و درصددبه دیگری فحش و ناسزا بگوید و تا طرف مقابل برانگیخته شود 

عمل خود  تواند ینمبه قتل برساند .در این صورت  ایو قرار داده  وجرح ضربرد او را مو
 را دفاع مشروع بداند .

                                                 
 148باقری ، عباس، پیشین ، ص 1

2
 State v.Coffin, 128 N.M.192, 991 P.2D 477 (1999).                                                                                                              

 
 

3
 State v.Cooper, 128 N.M.428, 993 P.2d 745 (App.1999).                                                                                                      
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  بند دوم :ضرورت دفاعبند دوم :ضرورت دفاع
)ضرورت( وبا تصـریحی   کلمهلزوم وجود ضرورت در دفاع را بدون استعمال  گذار قانون

 بره است چه ( کود جزا نموده به نحوی در قواعد قانون جدید گنجانید130که در ماده ) 
 لتیدو ايقو به توسل که ستا ینا عفاد عیتومشر یطاشراز  یکی قانونی حکم ینا سساا

 ايبر لتیدو ايقو به توسل که قعیامودر  ینابنابر. نباشد ممکن عمًال قتو تفو ونبد
 عفاد انعنو ايبر موقعی ،یدآ وارد ريضرو  دشو قتو تفو ینکها ونبد باشد ممکن عفاد

ــا دبو هدانخو ــرورت  نیبرا.بن  ممقادر  مجرمانه لعماا بتکاار که ستاز آن ا رتعباض
 ریپـذ  امکان يیگرد یا دفع خطر به طریقی  1برای دفع تجاوز باشد  سیلۀممکنوتنها ع،فاد

   نباشد
 وجـود  نیو باا ،کند يجلوگیر همخاطر وزبر زا يیگرد تمااقدا با ندابتو کسی ههرگا لیو

 .دفاع مشروع خارج خواهد شد مرتکب جرم گردد عمل وی از دایره

و  شتهدا نبیارا  ورتضر طشر مریکاآ متحده االتیا موضوعۀ نیناقوو  مریکاآ حقوقی منظا
نخسـت  2اند نکرده کررا ذ لتیدو ايقو به سترسید معد نهمچو يیگرد وطشر ضعودر 

 شاخۀ وعمشر عفاد ال کامن حقوقی منظادر  شد نبیاکه در مباحث قبلی  طور همان که نیا
 یندر ا شد نبیا قفودر  کهدو   ینا خلاتد لشکاو ا ستت اورضر حالتاز  یا جداشــده

 دفاع ضرورت داشته باشـد(  همانند) کلی طشر نبیا ینکهو دوم ا نیستوارد  حقوقی منظا
 هداخو پوشش نیزرا  لتیدو ايقو به توسل انفقد همانند ارديمو نچو رسد یم نظر به بهتر
 .  داد

                                                 
می ایران،جلد اول،چاپ نهم ،انتشارات دانشگاه ،حقوق جزای عموگلدوزیان، ایرج  1

 .124،ص .1385تهران،
2
 MPC 4 3.04: the 2006 Florida Statutes : Title XLVI, Chapter 776: 

Justifiable Use of Force, 776.012.                              
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 ايبر طشردو  بلکه نستهاند خاصی عمل به ودمحدرا  وعمشرعفاد ،ننااحقوقدو  نفقیها
ــد  داده زهجاا فعامد بهو  دهکر ضعآن و جهو در عنو تعیین ونبد فاعید لعماا لکنتر انـ

  کند بنتخادارد ا تناسبو  ورتضر کهرا  عملی
قانون موضوعه ایالت فلوریدا بدین  776.013ماده  ۲بند  cدر قسمت  مریکاآ قحقور د

غیرقانونی  و افعالقدرت دفاع یکه شخص در منازعه  زانیهر ماست که : )  شده انیبنه گو
که خود در آن شرکت داشته است استفاده نماید نامشروع وشخص در صـورت امکـان   

از حـدود   و هردو.به دلیل اینکه طرفین در منازعه شرکت  باشد یمفرار ملزم به انجام آن 
به دفاع مشروع استناد نمایند.مگر اینکـه سـه    توانند ینم مکدا چیه اند نمودهقانون تعدی 

 در مورد قبلی را به اثبات برسانند. ذکرشدهشرط 
  بند سوم : تناسب دفاعبند سوم : تناسب دفاع

و اموال حائز  ناموساشخاص،  هیبازدارنده، دربرابر جرائم عل یدفاع مشروع به عنوان عمل
 یها در افراد و ملت یعیطب که به نحو ییوجود روح انتقام جو نیاست، با ا ییبسزا تیاهم

ـ  یگرفته، چه بسا ممکن است تجاوزات پ یمورد تجاوز جا را  یو رو بـه رشـد   یدرپ
 نی. بنـابرا ابـد یطرف نزاع ادامـه   کی ایدو طرف  یبه دنبال آورد و تا نابود رواریزنج

 کیرو به رشد را در  یا رهیحقوقدانان با ذکر شرط تناسب تالش کرده اند تجاوزات زنج
 د.ختم کنن نقطه

ـ  یو آزا ییجـان فرسـا   ،یآور انیمعنا است که شدت ز نینگاه بد کیتناسب در   یده
ـ    یکه عنوان دفاع واقع م یاعمال رود،  یشوند، با شدت تعرض که خـوف وقـوع آن م

 انیز ینسب یتوان گفت که منظور از تناسب برابر یم فیتعر نیتناسب داشته باشد . طبق ا
و خطر حاصل از دفاع است.  ضرر ناشـي از تعـدي و    انیو خطر حاصل از تجاوز با ز

تهاجم، صورت ها و انواع گوناگو ني دارد: ضرر مالي، ضرر جاني، صدمه بـه عـرض و   
ناموس، ضرر به اعتبار، حيثيت و آبرو و انواع ضـررهاي وارده بـه جامعـه، معنويـات     

باعث دفاع مي گردد اجتماعي، صدمه به مقدسات، اعتقادات و... .اما انواع ضررهايي كه 
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اقدام متقابل دفاعي را در مقابل آنها جايز و در مواردي واجب دانسته اند، عمومـًا   هاو فق
 عبارت اند از: ضرر مالي، ضرر جاني و ضرر عرضي و ناموسي.

فقها در همه اين موارد معتقدند در صورت عدم خودداري مهاجم مي توان وي را به قتـل  
يز به همين ترتيب عمومًا تفاوتي ميان موارد سه گانه )مال ، جان رساند. فقهاي اهل سّنت ن

و ناموس( از جهت تجويز شديدترين اقدام دفاعي يعني قتل، در جهت دفاع از آنها قائـل  
 شود.  یمسائل به صورت مفصل پرداخته م نی. در ادامه به هر کدام ا دنشده ان

    ییدفاع با تعددفاع با تعد  ییهاها  انانییتناسب زتناسب ز  --الفالف
 ِیمترتب بر تعـد  انیز زانیاز دفاع، از م یناش انیز زانیکه م یهنگام ده،یعق نیا برحسب

از  دیاجتناب از تجاوز با یبرا نیاست. بنابرا افتهیافزون شود، تجاوزتحقق  یمتعد یاحتمال
شود  یکه مدافع در معرض آن قرار دارد خوددار یانیمتناسب با ز ریغ یانیوارد ساختن ز

مصالح هر دو طـرف )مـدافع و    وهیش نیمعتقد هستند که با ا نینظر همچن نیا انی. مدع
بـه قتـل شـده،     دیتهد یکارد ۀلیکه به وس یمثال شخصبرای خواهد شد. نیمهاجم( تأم

هر دو  رایز د،یپرتاب نما ستکه نوعًا کشنده ا یخشت ،یمتعارف است که به سمت متعد
مواجه اسـت، اول   یاشکاالت نظر از چند سو با نیرا به همراه دارد. ا یبرابر انیعمل، ز

بـا   یمتعد یعنیشوند  دهیدو حق برابر وجود ندارد تا آن دو نسبت به هم سنج نجایا نکهیا
 یعـد از مصلحت مت یرا به خطر انداخته و فدا کردن مقدار ضرور یمصالح شیعمل خو

ـ دو حق (چنانکه ا نیسنجش ب نیو ا رسد یحفظ مصلحت مدافع معقول به نظر م یبرا  نی
ـ و ا انـد ینما یدارند)، دفاع مشروع را همانند حالت ضرورت م دهیپردازان عق هینظر  نی

قرار خواهد گرفت.  عییمورد تض دهیعق نیدسته با ا نیاست که مصالح مورد نظر ا یدرحال
از نظر دور داشت که  نهیزم نیدر ا زیرا ن یتعد یشدن قربان ریلگغاف دینبا گر،ید یاز سو

مقاومـت در   یدفاع برا یضرور زانیو م ییارویو آثار خطر رو جینتا قیدق یابیمجال ارز
آن است که قتل مهـاجم توسـط    دهیعق نیا جهیرا ندارد. و سرانجام آنکه نت یمقابل متعد

 .شود یتجاوز از دفاع محسوب م ش،یو ربا یهمانند تجاوز جنس یاتیمدافع در مقابل تعد
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    ییو دفاعو دفاع  ییتعدتعد  للییوساوسا  ننییتناسب بتناسب ب  --بب
 سـه یدفاع در مقا یبه کار رفته برا ۀلیکه نوع وس ابدی یتحقق م ینظر تجاوز زمان نیبر ا بنا

ـ  نیمورد استفاده قرار گرفته متناسب نباشد .بنابرا یتعد یکه برا یلیبا وسا از  یاگر کس
ـ  وانیکه ح ندیکند و بب رونیاتاقش سر ب ۀپنجر  ۀمملوک او در معرض کشته شدن با گلول

خود بکشد، دفاع متناسب فـرض   ۀاسلح کیرا با شل یمتعداست، اگر  ناز رهگذرا یکی
(همانند مثال فوق)، دوم  یمصالح متعد عییدارد اول تض رادینظر از دو سو ا نی. اشود یم

 یفیبه سر انسـان ضـع   یکه با چوبدست رومندین یحق دفاع مدافع؛ همانند شخص دیتحد
 ینظر کس نی. حال مطابق اداشته باشد یکمر ۀتنها اسلح ریوارد کند و شخص اخ یضربات

 یمتجاوزانه تلق یو یعمل دفاع د،یاز اسلحه استفاده نما یحالت نیکه در مقام دفاع در چن
 خواهد شد.

  در دسترسدر دسترس  للییو وساو وسا  ییدفاعدفاع  ۀۀللییوسوس  ننییبب  سهسهییمقامقا  --جج
کـه در   یلیدفاع و وسا یبه کار رفته برا ۀلیوس ۀسیبر آن است که تجاوز با مقا دهیعق نیا

تجـاوز   یعمل مـدافع زمـان   نیداده شود. بنابرا صیتشخ دیده است، بامدافع بو اریاخت
به کار نبرده باشـد از   یدفع تعد یموجود را برا ۀلیوس نیکه مناسب تر شود یمحسوب م

 تین ،یکه متعد یانیاز ز دتریشد اریبس یانیز یکه مدافع شود یمانع از آن نم یزیرو چ نیا
ـ   ۀلیارد کند  و اگر تنها وسداشته به او و یوارد ساختن آن را به و  ۀلیاستعمال شـده وس

به کار بردن آن هرچه که باشد،  جیشده بوده است، نتا دیباشد که در دسترس تهد یمناسب
 خواهد شد. یمتناسب تلق

  ییکافکاف  انانییو زو ز  افتهافتهییتحقق تحقق   انانییزز  ننییبب  سهسهییمقامقا--دد
 یهنگـام فوق، جمع نموده است و تجـاوز را   ریاخ یۀدو نظر انیم یبه گونه ا دهیعق نیا

دسته از  نیاست به کار رود. ا یدفع خطر کاف یاز آنچه برا شیب یکه قدرت داند یمحقق م
در » داشته انـد  انی) بیاحتمال تعد انیدفاع با ز انیحقوقدانان در رّد نظر اول (تناسب ز

افزون باشد، تجـاوز   یو یتعد یاحتمال انیاز ز یشده به متعد وارد انیهم که ز یصورت
 یکه متعد ییدفع نشود. همانند جا ادیجز به آن مقدار ز یکه تعد یبه شرط ابدی یتحقق نم



مشروع در نظام حقوقی افغانستان و...مطالعه تطبیقی دفاع   قضاء 
 

 140  

 

به او  ینیصدمات ع یرا دارد ول یو قصد ربودن و بردیم رونیرا به زور از خانه ب یشخص
فرض مهاجم را بکشد، تجـاوز   نیشخص در ا کهی.  بنابر نظر فوق در صورت«کندیوارد نم

دفع تعرض از خود به کار بـرده معقـول و    یا که برار ینکرده است، به شرط آنکه قدرت
 متعارف باشد .

( کود جزاء که مبنای دفاع مشروع در حقوق افغانستان 127عالوه بر سایر فقرات ماده )
کود جزأ می گوید: حق دفاع مشروع تحت شرایط ذیـل   127ماده  2فقره 4است بند 

 د تهدید.بوجود می آید:....... متناسب بودن دفاع با خطر مور
از ظاهر قانون این نکته مورد توجه است که قانونگذار مهمترین شرط مشروعیت دفـاع را  
تناسب آن با خطر دانسته زیرا آن را جزء تعریف کلی موضوع،  ذکر کرده است.ومنظور 
قانون گذار آن بوده است که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید عملی مرتکب شـود  

 شی از حمله کننده باشد.  که شدیدتر از خطر نا
بطور کلی در قضیه تناسب دفاع دونظریه وجود دارد. به موجب نظریه اول بایـد صـدمه   
ناشی از اقدام دفاعی را با صدمه احتمالی حمله مورد سنجش قرار داد. واگر بـین آن دو  

بعضی مولفین  1عدم تناسب مالحظه شد دفاع را زائد از حد ضرورت ونامشروع شناخت.
به لزوم تناسب وتشابه بین وسایل نیز اشاره وعقیده دارند که برای مثال اسـتفاده از  حتی 

این نظر  2شمشیر فقط برای دفع حمله کسی که با شمشیر مسلح است جایز خواهد بود 
 چنانکه ذکر شد منطقی و عملی نیست.

ـ ز. ستا يبیشترطرفداران  یدارا کهدارد  دجوو يیگرد مکتب ،باال نظریۀ مقابلدر   رای
در  مکتب ینا ايبر. ستا قنطبااجـرا و ا  قابل نیز عملو در  اردندرا  قبلی نظریۀاشکال 

 ،ضابطۀتشخیصو  ك( مالآن  تناسب گـر ید عبارت به) وعمشر عفاازةدندو ا ودحد تعیین
و  وريضر وعنامشر حمله ی از ریو جلوگی که برای دفاع هر عمل.هستضرورت( تنها)

                                                 
 .26گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، پیشین ، ص 1
 .244، ص .1376،مسئولیت کیفری،تهران:کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، ضیمحسنی ،مرت 2
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 صدمه از کمتراز آن  ناشی صدمه کـه  نیاز ا عما ستا متناسبمجاز  باشد اجتناب رقابلیغ
)ضرورت( متعلق به جنس عمل دفـاعی   نجایدر ا پس. باشداز آن  بیشتر یا حمله حتمالیا

قرارگرفتـه  )ضرورت دفـاع (   لحادر  نقانو رتعبا به یاموردحمله و  که کسی.است 
 هدد منجاا مهاجم به بتنس ،باشد زمال که عملی هر دخوو حراسـت   حفظ ايبر تواند یم

 1حدود واکنش دفاعی است. نهما نی.و ا
و  نقانو فخال عمل با  .متعرضمهاجمموردتوجه قرارگرفته نه  فعامدازنظر  مسئله ینجادر ا

در  ورتضرشرط  به عملی هر بتکاار، شده  خارج نقانو حمایت وقلمراز  دخو وعنامشر
 آورد محاسبهدر  تـوان  یاو را نم منافع و قحقو،  اماجر ینو در ا ستا وعمشراو  مقابل

بـرعکس  ،شتهدابر خویش پشترا از  نقانو سته دشد مرتکب که عملی باچون خـود  
 حیثمی هردارد و از  ارقرقـانون   یبانیپشت ردمو ،قرارگرفته وزتجا ردموناحق  به کسیکه

   بنمایدرا  زمال تمااقدا خویش قحقو حفظ ايبر نداتو
 فعد ايبر ممکن رتقد نیتـر  آسان باید فعدا که معتقدند مسالا يفقها همۀ سبب همین به.

: ) انسان حق دارد با آنچـه در   اند داشتهاالسهل فااالسهل( چنانچه بیان کند.) کتفاا ،خطر
 اکتفـا  تـر  آسانتوان او است ، از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند ولی باید به عمل 

 کند.(
شدن به درخواست از متعرض را ، در دو مـورد الزم  قانون جزای نمونه امریکا نیز متوسل 

بداند درخواسـت   که یهنگام.اول داند یمرا مشروع  کشنده ریغبه عمل  و اقدامندانسته 
 2جایی که درخواست مدافع را برای او به همراه دارد. و دوموی بیهوده است 

 ت،حساسااز ا برگرفته ع،فاد انمیز سنجش رمعیا ،مریکامتحــده آ یالتا حقوقی منظادر 
 نیزرا  تثبو عالمدر  هشتباا عفاد یک حتی که ستا صشخاا ندگیز يهاادخدو ر رفکاا

و  مجرمیتحکم  به منجر همیشه نباید عفاو د حمله بین تناسب معدداد .و  هداخو پوشش
                                                 

،مطالعات علمی و نظری در حقوق جزاء،ترجمه سید ضیاءالدین،تهران:نشر گارو،رنه 1
 .442، ص1344سینا، ابن

2
 MPC $ 3.06(3) (a)  
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 كمال قعوا عالمدر  حملۀ انمیز با عفاد تناسب اردمو یندر ا ایرز دشو قضایی هشتباا
الزم فاعی د عمل انمیز چنیناز  دهستفاا (به باشد هشتباا )هرچند رفمتعا داعتقا بلکه نیست
 1است.

مواردی که شـخص   و در قرارگرفته رشیموردپذی مختلف نیز ها التیااین نظر در دادگاه 
اینکه وی یک انسـان خطرنـاک    ازلحاظ)3یا شناخت قبلی مهاجم  2 سوءتفاهمبه دلیل 

ی با اعتقادی متعارف( مقابله نموده است ، عملش مشروع ( بیش از مقدار الزم )ولباشد یم
 است. شده شناخته

که اقـدام   باشد یممطرح است این  ها پروندهکلی که در بحث تناسب در تمام  قاعدهالبته 
اعتقـاد   که یهنگامشخص  و تنها4کشنده در برابر حملهء غیرکشنده مشروع نخواهد بود

یا آسیب شدید بدنی وی را، حق توسل بـه فعـل    متعارف داشته باشد که مهاجم قصد قتل
 5کشنده را دارد.

 لمااز  عفاکود جـزاء در د  ایرز ستا مریکاو آ فغانستانا حقوقی منظا صلیا وتتفا ینا
 .ستا نستهدا موجهرا  مهاجم (قتل کند قتضاا تناسبو  ورتضر گرا)

رت از  تناسـب  موضع افغانستان در خصوص متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید عبا
، بلکه مدافع در مقام دفاع ،  باشد ینمدر عمل دفاعی  و تشابهمتقابل یا همانند  العمل عکس

تشـخیص   و البتهنبایستی عملی مرتکب گردد که شدیدتر از عمل مهاجم محسوب گردد 
این امر به اساس مالک عرفی خواهد بود . تناسب ممکن است به دو صورت جلوه ظاهری 

 .در وسیلهء دفاعی ایو در عمل دفاعی  پیدا کند یا

                                                 
1
 Simons, Kenneth W., Self-Defense: Reasonable Beliefs or 

Reasonable self –control?, University of California, 2005.p.51.                                                                                                                                                                                
2
 Commonwealth v. Glass, 401 Mass. 799, 519 N.E.2d 1311 

(1988).                                                                              
3
 State v. Marr, 362 Md. 467, 765 A.2d 645(2001).                                                                                                            

4
 Willingham v. State,262 Ala .550, 80 So.2D = 280 (1955).       

5
 Shorter v. people, 2N.Y. 193 , 51 AM. Dec.286 (1849).                                                                                                     
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عرفی، در حقوق اسالم بـرای تکمیـل    در حقوقبا توجه به نارسایی مفهوم شرط تناسب 
ی اسـالم بـر ایـن    وفقهااست  شده ینیب شیپشرط ضرورت ،تدریجی بودن مراحل دفاع 

انجـام   از و بعدکه باید دفاع از اقدامات آسان و دارای زیان کمتر شروع گردد. اند دهیعق
ی باشد که ا گونهمگر اینکه وضعیت به 1سخت وزیان بارتر روی آورد . مرحله به مرحلههر 

 نتوان رعایت ترتیب مراحل را کرد.
بنابراین رعایت تدریج مراحل ،در تکمیل شرط ضرورت دفاع ، شرطی هماهنگ با مبانی و 

ـ یوحفظ رعایت حقوق فرد در معرض حمله ، با  و ضمناهداف دفاع مشروع است. ی ژگ
 باشد. مصالح اجتماع نیزمی کننده نیتأمبازدارنده بودن دفاع ،

  گفتار سوم :شرایط شکلی دفاعگفتار سوم :شرایط شکلی دفاع
 خویش ناییاتو سنجش با که ستا فعامد دخو به مختص یا عفاد شکلی یطاشر عایتر 

 رتصودر  کههست  لتیدو ايقو بهوي  سترسید با بطهدر را یا ستآن ا به امقدا به زمجا
 .دبو هدانخو موجه عافآن، د دجوو

  بند اول: توانایی مدافع در دفع تعرضبند اول: توانایی مدافع در دفع تعرض
است تـا از   حق یذ و انسانتوانایی مدافع در رفع تجاوز یکی از شرایط شکلی دفاع بوده 

یی کـه قـدرت   درجاو حریم خود تا جای که توانایی داشت دفاع نماید.یعنی  و مالجان 
 یکاول  ،ستاسـتفاده ا  قابل جهتاز دو  ردمو ین. ادفاع موجود نبود دفاع جایز نیست

 دشو متوسل فاعید عمل به ناییاتو معد رتصودر  شخص گرا تنها که شرعی صرفاً بحث
 ردمو. و دوم در  اردند اههمر بهرا  قانونی ضمانتو  ستا لمسئو خویش ايخد برابردر 

را  دخواز  عفاد ايبر ناییاتوو  رتقد ض،تعر ردمو شخص کـه  یوقت تاری یگد به کمک
 قتیو و. کند عفاد دخواز  یطاشر سایر عجتماو ا مجرمانه عمل بتکاار با توانـد  یارد مد

 .نماید عفااز او د تواند یم يیگرد ز،نیا رتصودر  دبو عفااز د انناتو

                                                 
، قم :موسسه 3اعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،ج ق، قو 1319حلی، حسن بن یوسف 1

 .158نشر االسالمی ،ص 
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وجود رابطه بین شخص مـورد   1د رنظام حقوقی قدیم کامن ال وقوانین موضوعهء امریکا 
ی را بـرای  ا رابطهی کیفری جدید ها و پروندهین الزم بود لیکن قوان کننده کمکتعرض و 
 2.اند ندانستهشرط  رسان یارشخص ی
همانند نیوجرسی ارتباط بین دفاع کننده و شخص  ها التیانادر بعضی از  صورت بههمچنان 

مورد تعرض را شرط دانسته و دامنهء آن را محدود به دفاع از همسر، فرزند، والـدین ،  
 3.اند نموده و مستخدم سیو رئوست برادر، خواهر، نامزد، د

ـ قردر دفاع از دیگری رعایت تمام شرایط دفاع همانند  هرحال به و بـودن   الوقـوع  بی
 4بودن تعرض الزم است استثنایی وجود ندارد. مجرمانه
    عدم دسترسی به قوای دولتیعدم دسترسی به قوای دولتی--بند دومبند دوم

 میسر تیلدو ايقو به توسل ام،قدا نمادر ز که ستآن ا عفاد عیتومشر یطاشراز  یکی
 ستا ديفر عفامقـام د  قـائم  جتماعیا عفاد ،شد نبیا کهطـور   همان یطورکل .به نباشد

ــته و (  ستا جتماعیا عفاد عامل لتی)کهدو ايقو گرا ینابنابر.  نیزآن  به توسلحضورداش
  .  کند ینم اپید تظاهرو  وزبر ايبر محلی ديفر عفاد باشد ممکن

موظف امنیتـی(    ( کود جزاء )عدم امکان توسل به130در ماده ) که رسد یم نظر به لبتها
 است.در قوانین امریکا با عباراتی از قبیل )حمله کنونی( یا )ضـرورت فعلـی(    زائدحشو 

ــهرا  حملهو  عفاد رنتقا وملز ــامع نحو ب ــانع و  ج  جحتیاو ا ئدزا بسطو  حشر ونبدوم
یهی است که وقتی یکی از بد 5. اند کرده)عدم امکان توسل به موظف امنیتی ( بیان شرط به

شرایط مشروعیت دفاع آن است که حمله کنونی یا دفاع ضرورت فعلـی داشـته باشـد    
ضمنی ، به هر طریق قانونی )مثل توسل به موظف امنیتی که الزمه حفظ نظم عمومی  طور به

                                                 
1
 MPC $ 3.05,Comment(tent.Draft No.8,1958).                                                                                                                          

2
 Williams v.State, 70 Ga.App. 10,27 S.E.2d 109 (1943);State v. 

Totman, 80 Mo.App. 125(1899).                                    
3
 State v. Fair, 45 N.J. 77,211 A.2d 359 (1965).                                                                                                                           

4
 Lafave, Wayn R,Op.cit,p.551.                                                                                                                                                       

5
 MPC$ 3.04.                                                                                                                                                                                    
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 هدانخو باقی عفاد انعنو ايبر موقعی یگرد باشد ممکن خطر فعو ر حمله فعد کهاســت( 
 . ماند

قانون موضوعه ایالت فلوریدا نیز در تمام مواردی که از دفاع مشروع بحث کرده )دفـاع  
از خود ،اموال منقول ، غیرمنقول ،دیگری و........( به بیان کلماتی همچون )توسل بـه  
دفاع برای جلوگیری از خطر ضرورت داشته باشد.( یا )چنین عملی برای جلـوگیری از  

   1است  خطر الزم باشد( بسنده کرده
  گفتار چهارم : آثار دفاع مشروعگفتار چهارم : آثار دفاع مشروع

و در این گفتار ابتدا به آثار که بر یک عمل دفاعی مشروع به منزلهء ضمانت اجرای حفظ 
از حقوق و آزادی  افراد است پرداخته خواهد شد و سپس  قیود دفاع مشـروع    تیحما

 ی قرار خواهد گرفت.موردبررس
  بند اول:عدم تحقق شرایط دفاع مشروعبند اول:عدم تحقق شرایط دفاع مشروع

 ه،شد تردیاهـرروز ز  شخص دیگـر  به نسبت شخص وزتجا لحتماااجتماع امروزی در 
  هادرد ینا ايبر يفکر ها ینابسامان ینا تأثیر تحت تواند ینم هم نتظامیا ايقو طبیعیطور  به

هرگـاه   که داده شود زهجاا ديعا ادفرا به که استدر آن  مصلحت ،داشته باشد  فکری 
 عقواز و لیلد هر به ندانتو امنیتی ايقوو  ،گرفتند ارقر روانا وزيتجا عقوو خطر مقابلدر 
 مۀزال. ی خویش دفـاع نماینـد  ها یو آزاد قحقواز  یا لهیوس هر با ،نماید يجلوگیرآن 
ــلیغ عمل که ستآن ا هم عیتومشر ــتانا مقنن پس. باشد زاتمجا رقاب  با مهمگا فغانس
 يیگرد یا دشخوو آزادي  سنامو و لماو  نجااز  عفاد ممقادر  کهرا  کسی ،مقننین سایر

 مجر ظاهر برحسب، نقانو طبقالعمل  آن عکس که نماید یالعمل دادن عکس ننشا به امقدا
وب گردد، عمل وی را موجه تلقی نموده است.پس عملی مشروع است کـه تمـام   محس

ی از شروط دفـاع  کیدراخالل  وگرنهرا دارا باشد  گفته شیپدفاعی  و عملشرایط تعرض 
 .کند یمعمل را از دفاع مشروع خارج  مشروع

                                                 
1
 The 2006 Florida Statutes: Title XLVI,Chapter 776: Justifiable 

Use of force,776.012,776.013,776031.                  
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اولین اثری دفاع مشروع این است که دفاع مشروع جنبه مجرمانه بودن را از عمـل  -1
این نکته مستنبط است از فقـره  1مدافع را مشروع تلقی خواهد نمود. و عملمدافع سلب 

شـروع،  دفاع م منظور به: ارتکاب عمل دارد یم( کود جزا آنجا که بیان 125( ماده )1)
 .شود ینمجرم شناخته 

رعایـت   باره نیدراضرورت است یا شرط تناسب  ازحد شیبدر مواقعی که عمل دفاعی -۲
 است. مسئول. و شود یممذکور مجازات  جرائمبرحسب  شود ینم

ی فراوانی در استفاده از عمل دفاعی کشنده وجـود  ها تیمحدوددر ایالت متحدهء امریکا 
بوده ولی مهاجم را  کشنده ریغیی که مکلف به واکنش درجا دارد ولی در عوض اگر متهم

.آقای لفیو در رابطه به جـرم  کنند ینمکامل بر وی تحمیل  تیمسئولبه قتل رسانده است.
بازداشت غیرقانونی بیان داشته که دفاع در برابر این جرم مجاز است ولی اگر کسی اقدام 

م وی از قتل عمد به قتل عمد غیـرارادی  کشنده در مقام دفاع نماید تنها امکان دارد، جر
 2تبدیل شود.

را  و شـخص ی دارنـد  تـر  یانساناست که دیدگاه  ها التیاولی این رویه تعداد کمی از 
 عمـد  ریغقتل  به محکومشرط تناسب را رعایت ننماید با یک درجه تخفیف  که یدرصورت

ت عدم شـرط تناسـب   وجود دارد که در صور ها التیادر  ندرت بهضمن   و در. کنند یم
 ارادی( محکوم نموده است. عمد ریغ)نه قتل  عمد ریغمحکمه متهم را به قتل 

شخص را به  تیمسئول( کود جزا ، موجبات 127.بنًا عدم رعایت شروط مندرج در ماده )
مدافع از شرط تناسب در عمل دفاعی ، تخلف کند، حالـت   اگرمثال  به گونهبار آورده و 

است که به اساس مـاده   تیمسئولو دارایی  شده شمردهو مدافع متجاوز دفاع از بین رفته 
 ( کود جزاء جزای عمل جنایت به جنحه و از جنحه به قباحت تنزیل میگردد.۱۳۲)

                                                 
حر،عاملی،وسائل الشعیه )آل البیت( ،موسسه آل البیت علیهم االسالم االحیاء التراث بقم  1

 384،ص28ق.،جلد 1414المشرفه،
2
Lafave, Wayn R., Op.cit.p.549.  



مشروع در نظام حقوقی افغانستان و...مطالعه تطبیقی دفاع   قضاء 
 

 147  

 

    بند دوم : دفاع مشروع ومسؤلیت مدنیبند دوم : دفاع مشروع ومسؤلیت مدنی
،این است که درست است کـه حملـه یـا    شود یمپرسشی که در اینجا به آن پاسخ داده 

،در ساحهء جزایی برای ردیگ یمه برای شخص تحت تجاوز صورت تعرض شخص مقابل ک
 و بابا استفاده از آن مرتکب عمل جرمی گردیده  تواند یمکه  آورد یماو حقی را به وجود 

رفتار مجرمانه  نیو ابه دفاع بپردازد  گردد یمرعایت شرایط وشکلیاتی که در قانون تعیین 
مدنی و جبـران   تیمسئولاما آیا در رابطه به  دساز یمرا قانون از حالت جرم بودن خارج 

چنـین اسـت کـه     هم آنی دارد؟ پاسخ در این زمینه مثبت است و دلیل ریتأثخساره نیز 
ماده )  نیبنابرا.1.شود یم،خود سبب ایجاد چنین خساره  و تعرضشخص متعرض با حمله 

 . کند یممدنی مدافع را برطرف  تیمسئول( قانون مدنی ،784
مدافع نیز به دو دلیل است اول اینکه فرد عمل مشروعی را بدون تقصـیر   تیلمسئوعدم 

 عواقب اعمال خودش است. مسئولقاعدهء اقدام مهاجم  بر اساسانجام داده و دوم اینکه 
اگـر جـرم    ایو شروع بر آن  ایو در نظام حقوقی امریکا در صورت تحقق شرایط دفاع 

ولی اسـتثناء  2ود یعنی همین آثار وجود دارد.کامل تحقق یابد مشروع خواهد ب صورت به
اسـت   مسئولوجایی که حتی تمام شرایط دفاع محقق است باز فرد  واردشدهبر این اصل 

   3یی است که قصد شخص انتقام باشد نه دفاع.و آنجا
ــًا وي  ایرز ستا مهاجماز  مطالبه قابل وعمشر عفادر د ثالث صشخاا بهوارده  رتخسابن
 انجبر به مملز ،ثالث شخص ستاخودر رتصودر  نیز فعامد چنینهم ستا ثهدحا سبب
ــهیز ستا رتخسا  بهدارد  حق لیو ده،نبو رتخسا مستحق ثالث شخص جهت هر رابـ

 .نماید جعهامر ستوي ا ثهدحا صلیا سبب ینکها دستناا به خویش رضر انجبر ايبر مهاجم

                                                 
 .387همان،ص 1

2
Lafave,Wayn R.,Op.cit.p.544.  

3
Joes v.United State, 135 F.2d 809 (D.C.Cir. 1943).                                                                                          
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  بند سوم : قیود دفاع مشروعبند سوم : قیود دفاع مشروع
یرد.که سبب احتمال حمله یاتجاوزگردیده اسـت  دفاع بایددرمقابل هرشخصی صورت گ

 گـردد  یمولی درضمن دفاع مشروع یک امر استثنایی هم است که سبب ازمیان رفتن جزا
 درکودجزا موارد آن از این قرار است. که،دارای استثنائات دیگری است باوجودآن

 توسل به قوای دولتی-الف
باشد،حق دفاع مشروع منتفی دانسته امکان رسیدن به موظفان دولتی موجود  که یدرصورت

 1است دهیذکر گرد( کود جزاء 130.چنانچه در ماده ) شود یم
گردیده است که : ) دفاع مشروع در برابر مؤظفین  حیجزاء توض( کود 131و در ماده ) 

وظیفهء خود را مطابق احکـام قـانون و بـا حسـن نیـت انجـام        که یدرصورتامنیتی 
 .نونی خود تجاوز نماید،جواز نـدارد فه از حدود صالحیت قا،گرچه در جریان وظیدهد یم

خوف مرگ یا جراحت شدید یا خوف تعرض به ناموس یا آزادی ناشی از عمل  که نیامگر 
 آن به دالیل معقول ثابت باشد.(

ــم  مریکاآ حقوقی منظا در  قابل لتیدو ايقو توسط تنآزادي  سلب تنها که ستا ضحواه
 لتیدو ايقو به راتختیااز ا ارمقد ینا ینکهاول ا ،لیلدو د به هـــم و آن دبو هدانخو عفاد
 سلباز  ناشی یها خسارت غلبا کهجهت  و دوم ازآن ستا مفیدو  زنیا جامعه نظم ايبر

 ست.ا انجبر (قابل باشد قانونی همدرواقع  گرا )حتیآزادي
 ب:عدم جواز قتل در مقام دفاع مشروع  

تجاوز علیه تمامیت جسمی،مال یا نـاموس ازجملـه    دفاع مشروع در برابر حمله و باآنکه
ذکـر   کـود جـزاء  عوامل موجهه جرم دانسته شده است،صرف در موارد معدود که در 

که مرتکب قتل شود.این حاالت در ذیـل حکـم    شده دادهگردیده،به دفاع کننده این حق 
کـود  ( 129که از حاالت مندرج در مـاده ) 2بیان گردیده است. کود جزاء(129ماده )

                                                 
1
http://moj.gov.af/content/files/adalat/adalat_saratan1395.pdf   

(، 3، 2، 1حقوق جزای عمومی) ،دورهء کامل1330رسولی،محمد اشرف  2
  386، ص:1396کابل،نشرواژه،

http://moj.gov.af/content/files/adalat/adalat_saratan1395.pdf
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قتل عمد را در موارد خـاص در مقـام    ،گذار افغانستان قانونکه  دیآ یبرم وضوح بهجزاء 
که در  باشد یم گریصورت نادر متفاوت از همد آن به قیاما مصاد اند رفتهیدفاع مشروع پذ
خود نقطه مثبت  تواند یکه م شده انیصورت واضح و شفاف ب به قیمصاد یکود جزاء برخ

 قانون باشد . نیا

ی هـا  الـت یادر حقوق امریکا قتل عمد رادرمقام دفاع مشروع پذیرفته است اما برخی از 
 .اند دادهامریکا ،مانند تگزاس،خالف این نظر 

    ی:ی:ررییگگ  جهجهیینتنت
 تـوان  یمامریکا ، متحده االتیابا بررسی تطبیقی دفاع مشروع در نظام حقوقی افغانستان و 

 آورد که : به دستنتایج 
ای حق دفاع مشروع  نظر حق یا انجام تکلیف که عبارت از حق دفـع  به مبن در رابطه-1

نظـام حقـوقی    دیتائبوده ، مورد  یبه شرایط قانون با توجهفوری یک حملهء غیرمشروع 
 شخص جان که ییدرجا اول است؛تصور  قابل فرض دو توصیف این . باباشد یمافغانستان 

 البته) دفاع به ملزم فرد فرض این در ،ندارد دفاع ی جزا چاره شخص و افتد یم مخاطره به
 حق زیرا ندارد شدن تسلیم حق نشود(و وي جان افتادندرخطر  موجب دفاع که یدرصورت

درخطـر  شخص  جان که هم فرضی در دوم،اندازد.  یب هالکت در را خویش جان ندارد
 راه هک هم مورد این در لیکن کند، حفظ را خویش جان دیگري راه با تواند یم وي و است

 مبنـی  اجتماعی وظیفۀ شخص زیرا کند، دفاع حق دارد شخص است، دفاعجز  به دیگري
که همین نظر در سیستم حقوقی ایاالت متحده امریکا نیـز پذیرفتـه   .نیزدارد ازمنکر یبرنه

 شده است.
قانونگذار افغانستان در کود جزاء با وقوف ودوراندیشی کامل ،اجازه دفاع در مقابـل  -2

نه برضد آزادی تن را مانند اجازهء دفاع درمقابل تعرض مجرمانـه ای کـه   تعرض مجرما
موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض وناموس گردد بدون استثناء بدون هیچ گونـه قیـد   
وشرطی مجاز ومشروع اعالم نداشته ،بلکه با توجه به کیفیت ،نحوهء عمـل وموقعیـت   

است که مرتکب چنین تعرضـی   اجتماعی شخص متعرض ،آن را محدود به موردی کرده
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یک فرد عادی باشد ،نه یک مامور مسول قوای تامینی وانتظامی درحین خـدمت وانجـام   
( کود جزا اعالم داشـته اسـت   131وظیفه ،این محدودیت را قانونگذار به موجب ماده )

قانون جزای نمونه امریکا برخالف دیدگاه سابق کامن ال در قسـمت اسـتثنائات دفـاع    
فاع در برابر بازداشت افسران پولیس را موجه ندانسته حتی اگر سـلب آزادی  مشروع ،د

تن توسط آنها غیرقانونی باشد. ولی اگر بازداشت کننده از قدرت بیش از حـد اسـتفاده   
نماید شخص حق دارد به دفاع متوسل شود حتی اگر استفاده از ایـن قـدرت مضـاعف    

 ی وی لطمه وارد نموده باشدخطری علیه جان ومال او نباشد وتنها به آبرو
 127ماده  4در خصوص تناسب و آثار عدم رعایت آن چنین استنتاج گردید که  فقره -3

باید به اسـاس   تناسبکود جزا مبنی بر متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدیدبوده ، در 
از  باید فعامد زیرا.باشد عمل  تشددر  یجرتدو  ترتیب عایتر «فاالسهل ألسهل ا»قاعده 

 وعشر ،کند عفاد دخوآن از  با ندامیتو که میکند اپید غالب ظن که ايجهدر تریننساآ
 .ودبر بیشتر عمل تشد سمت به زنیا رتصودر  یجرتد بهو  کند

شـخص   طیو شـرا زیرا این موضوع هم به حاالت  .ی نیستکار آسانولی تثبیت تناسب  
را تثبیت نمایـد قاضـی محکمـه    .مرجعی که این تناسب ردیگ یمووسایل با هردو ارتباط 

ی جسمی و روحی اشخاص این موضوع را تثبیت ها یژگیو لیو وساابزار  بامطالعهاست.تا 
عدم رعایت تناسب متعارف که همـان   ایو ،در صورت عدم ضرورت دفاع  نیبنابرانماید. 

هرگـاه دفـاع    تیدرنهارعایت تدریج مراحل است ،دفاع مشروعیتی نخواهد داشت.و 
رتکب عملی شود که از شرایط دفاع مشروع باالخص شرط تناسب ، تجاوز نماید کننده م

در آن صورت دفاع مشروع سبب از میان رفتن جرم نگردیده بلکه سبب تخفیف مجازات 
 کود جزا توضیح گردید. 132مرتکب شود چنان چه در ماده 

غانستان در فقره با توجه به پژوهش که انجام شد استنتاج میگردد که در کود جزاء اف -4
قانونگذار با بیان اینکه دفاع یگانه وسیله دفع خطر باشد . در صورت امکان  127ماده  5

آن  مریکاآ قحقودر فرار موضوع استفاده از حق دفاع مشروع کاًل نفی گردیده اسـت.  
 ،ندا نستهدا ارفر نمکاا معد به مملزرا  عفاد عیتومشر که مریکاییآ ننااحقوقداز  ستهد
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 اکثریـت  دارد، در امریکـا وجـود   دیدگاه )الزام به فرار( اند.ولی کاًل دو هقاعد بر لقای
 ،کنند یم تلقی قانونی را وي دفاع و خطربرداشته معرض در شخص دوش از را فرار وظیفۀ
 دفـاع  صـورتی  است در ال کامن قدیمی دیدگاه از گرفته نشأتها  آن نظر که اقلیت ولی

 کشنده غیر دفاعی عمل و کشنده حمله اگر حتی باشد که زانیمی هر به دفاع حال) مدافع
 ندارد. فرار به دسترسی شخص کهاند  دانسته مشروع بود( را

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم-۱

 .1387ی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران ،نشر میزان،لیاردب-2
علیهم االسـالم االحیـاء    ،موسسه آل البیت29الحر عاملی،وسائل الشعیه )آل البیت(،جلد -۳

 ق.1414التراث بقم المشرفه،
 .1358الرساله ،محمد بن ادریس الشافعی،تحقیق:احمد محمد شاکر،دارالکتب العلمیه، -۴
ی،انتشارات آستان قـدس  اکبر غفورجزای اسالم،ترجمه  در حقوقالعطار،داود،دفاع مشروع -۵

 .1370رضوی،
 .1343ت همراز،چاپ اول، باقری،عباس،دفاع مشروع ،تهران:انتشارا-۶
، قم:مؤسسـه نشـر   3حلی،حسن بین یوسف ، قواعد االحکام فی معرفه الحالل والحرام،ج -۷

 .1319االسالمی
،ترمینولوژی حقوق،تهران:کتابخانــه گــنج دانش،چــاپ محمــدجعفرجعفــری لنگرودی،-۸

 . 1377نهم،
 137۳انشگاه تهران ،،جلد هفتم،تهران:موسسه انتشارات چاپ د نامه لغت،اکبر یعلدهخدا،-۹

ــل حقــوق جــزای عمــومی)1330رســولی،محمد اشــرف  -۱۰ (، 3، 2، 1،دورهء کام
 1396کابل،نشرواژه،

ی مشروعیت آن ،مجلـه مطالعـات   و مبان،دفاع مشروع 1389میمحمدابراهشمس ناتری،-۱۱
 حقوقی ،سال دوم،شماره دوم.

 ،حقوق جزای عمومی،تهران،به طرح نو.1382صانعی،پرویز -۱۲
وده،عبدالقادر،التشریع الجنایی االسالمی مقارنًا بالقانون الوضعی،قاهره:چاپخانه مـدنی،  ع -۱۳

 م. 1959چاپ دوم،
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 .1355قانون جزاء افغانستان مصوب  -۱۴
 .25/2/1396مصوب 1260،رسمی جریده، نمبرمسلسل  کود جزاء -۱۵
تهران:نشـر  ،نیاءالدیضی در حقوق جزاء،ترجمـه سـید   و نظرگارو،رنه،مطالعات علمی -۱۶
 .1344،نایس ابن
گلدوزیان ،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،جلد اول،چاپ نهـم ،انتشـارات دانشـگاه     -۱۷

 .1385تهران،
گلدوزیان ،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،جلد دوم،تهران:موسسـه انتشـارات جهـاد    -۱۸

 .1372دانشگاهی،چاپ اول،
 .1376ج دانش،چاپ اول، کیفری،تهران:کتابخانه گن تیمسئولمحسنی،مرتضی،--۱۹
 .97کانون وکالء،سال هفدهم،شماره  ،دفاع مشروع ،مجله1344مهدوی،ابراهیم -۲۰
 .1378،زمینهء حقوق جزای عمومی،تهران:دادآفرین،1317نوربها،رضا-۲۱

 سایت ها
۲۲-https://jadvalyab.ir/ar2fa/  
۲۳-https://www.upcounsel.com/legal-def-self-defense-defense. 

۲۴-https://www.ncsl.org/research/civil-and-Criminal-justice/self-

defense-and-stand-your-ground.aspx.          
۲http://moj.gov.af/content/files/adalat/adalat_saratan1395.pdf         

(ها کتابمنابع خارجی)  

۲۶- Diamond,Gregory A., justify Lethal Self-Defense aginst 

Incapacitated Batterers,Columbia Law Review Association, 2002 
۲۷- Garner, Bryan A.,Black’s Law Dictionary, west & Thomson 

business,(2004) 
۲۸-Lafave, Wayn R,Criminal law,West & Thomson publication, 

2004 
-۲۹ Nourse, V.F, Self-Defense and Subjectivity, The university of 

Chicago Law Review, 2001.      
۳۰- Reinhart,Christopher,Castle Doctrine and Self-Defense, Olr 

Research report,2007. 

https://jadvalyab.ir/ar2fa%207/3/1397/
https://www.upcounsel.com/legal-def-self-defense-defense
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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۳۱- Simons, Kenneth W., Self-Defense: Reasonable Beliefs or 

Reasonable self –control?, University of California, 2005. 
۳۲- The 2006 Florida statutes:Title XLVI,Chapter776:Justifiable 

Use of Force. 
Cases 
-Bogot v. State ,74 S.W.3d 23 (Te.Crim.app.2002).۳۳ 

-People v. Flannel, 1979; State v. Jones, 1980 ۳۴ 

 - People v. Lockett, 1980; State v. McAvoy, 1992۳۵ 

۳۶-MPC § 3.04; State v. Phil brick, 1979; State v. Havican, 1990 

۳۷-Shorter v. People, 1849; People v. Johnson, 1954People v. 

Williams, 1965 
۳۹-Shorter v. people, 2N.Y. 193 , 51 AM. Dec.286 (1849).         

۴۰-Swann v. United States1994 

۴۱-State v. Fair, 45 N.J. 77,211 A.2d 359 (1965).    

۴۲-State v. Philibricl, 402 A.2d 59 (Me.1979).    

۴۳-State v. Marr, 362 Md. 467, 765 A.2d 645(2001).                                                 

۴۴-State v. Green, 118 S.C.279, 110 S.E. 145 (1921).                                                

۴۵- State v. Beckham, 306 Mo. 566, 267 S.W. 817 (1924).                   

۴۶-Satate v. Green, 118 S.C. 279, 110 S.E. 145 (1921).                                             

۴۷-State v.Buggs. 167 Ariz.333, 806p.2d 1381 (App.1990).              

۴۸-Satate v. Gardiner, 814 P.2d 568 (Utah 1991).                                                       

۴۹-Satate v.Bredly ,141 Wash 2d 731, 10 P.3d 358 (2000).       

۵۰-State v.Coffin, 128 N.M.192, 991 P.2D 477 (1999).                                             

۵۱-Williams v.State, 70 Ga.App. 10,27 S.E.2d 109 (1943);State v. 

Totman, 80 Mo.App. 125(1899).                                      
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
داري مبارزه با جرايم ناشي از فساد ا هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 

 واليت كابل

 گزارش .1

مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت كابـل از تـاريخ      همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم   (26) تعداد 31/4/1398الي  1/4/1398)

در ارتباط به اين دوسيه که   هناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
، سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ رشـوه    به اتهام نفر( 40ها تعداد )

گرفتار شده و از این تعداد  امتناع از اطالع دهی و اختالس ،مفقودی سالح  تزویر ،
( تـن  29حاصل  و ) ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت11)

ه رديدمحكوم گقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت
 .ندا

ه محكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت
 .ندا
 نفر  4 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 11سال حبس یک الی پنج 

  نفر . 14محکومین جرایم نقدی 
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 ( دالر آمریکائی میشود.15783) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 
 

گر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از بیان (1جدول شماره )
  1398در ماه سرطان  سال  فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی

تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
 محکوم

 برائت
تعداد 
 متهم

جریمه نقدی
 

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
سال حب

ک سال  س
ک ماه الی ی

ی
س

حب
 

7253 9 
 

2 
 

11 3 14 8 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۱ 

8530 5 
 

 ۲ اخذ رشوت 9 13 1 12 3 4

   
3 

 
 ۳ تزویر 3 4 1 3

      
 ۴ اختالس 4 6 6

    
1 1 

 
 ۵ مفقودی سالح 1 1

   
2 

 
2 

 
2 1 

امتناع از اطالع 
 دهی

۶ 

15783 14 
 

 موعهمج 26 40 11 29 4 11

( دوسیه قرار قضائی صادر و 14همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
ه به مرجع مربوطه ارسـال نمـود  و نواقص آنها را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

 .است

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 2جدول شماره )
  1398رطان  سال در ماه س والیت کابل  فساد اداری

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط

 خال و نواقص

سوء استفاده از صالحیت  2 4 2 څارنوالی
 وظیفوی 

1 

 2 تزویر 3 6 3 څارنوالی

 3 غدر و اختالس 1 4 1 څارنوالی
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 4 اکتساب غیر قانونی سالح   1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 7 15 7  

 
مبارزه با جرایم ناشی  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2

 از فساد اداری والیت کابل
 24/4/1398حکم مورخ               

 محکومیت دو نفر از افسران قوای امنیتی به جرم تزویر دو قطعه کارت جواز اسلحه 
جریان تالشی  متهم  با یک میل سالح کلشینکوف با کارت مجوز حمل تزویری در

تو سط موظفین  امنیتی دستگیر بعد از بررسی های ابتدایی توسط ریاست عمـومی  
څارنوالی اسـتیناف  مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله دوسیه  محول ریاست 

گردد که کارتهای تزویـری  متهم مدعی میگردد در جریان تحقیقات زون شمال می
تجمع قوماندانی عمومی جلـب جـذب   مجوز حمل سالح توسط امر اداری محل 

وزارت امور داخله و یکتن  از بریدمالن  منسوب ریاست عمومی امنیت ملـی در  
( دالر امریکایی طور تزویری ترتیب گردیده است و همچنان بتاریخ 2000مقابل )

کارت مجوز حمل سالح مربوط سالح کلشینکوف توسط دو نفر  13/12/1397
دالر امریکایی طور تزویری ترتیب گردیده است که  2400از برید مالن  در مقابل 

گرفتار می نماید . قضـیه   و  څارمن و بریدمل راتثبیتریاست عمومی استخبارات 
وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه 

دانی با حضور داشت طرفین قضیه متهم منسوب قومان 24/4/1398قضایی  مورخ 
جلب و جذب وزارت امور داخله را در قضیه تزویر دو قطعه کارت جواز حمـل  

کود  213،و 542،211و با در نظر داشت مواد  437سالح طبق صراحت ماده 
جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت دو سال حبس تنفیذی و در قضیه تزویر 

 213،و 542،211) با در نظر داشت مواد 437کارت سالح طبق صراحت ماده 
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( کود جزا به مدت یک سال حبس تنفیذی و متهم دیگر منسوب ریاست عمـومی  
امنیت ملی را در قضیه معاونت در جرم دو قطعه کارت تزویری طبق صراحت ماده 

( کود جزا از ابتدای ایـام نظـارت و    542،59و با در نظر داشت مواد ) 437
ه مجازات نموده از اینکه در جرایم توقیفی بمدت یکسال حبس تنفیذی محکومان ب

ارتکابی محکوم علیه هدفی که جرایم مذکور را با هم جمع کند موجود نبود  طبق 
( کود جزا هر دو جزای محکوم بها فوق یکی بعد دیگری باالیشان قابل 75ماده )

هـزار   هپنجـا تطبیق دانسته شد  و هکذا به مصادره مبلغ دو هزار دالر امریکایی و 
کود  ۱۸۲و سه قطعه کارت های تزویری جواز حمل سالح طبق حکم ماده  افغانی

  .       است گردیده جزا اصدار حکم 
        30/4/1398حکم مورخ        

محکومیت معاون والیتی توزیع جواز اسلحه ریاست تروریزم وزارت داخله به ارتباط 
 رشوتاخذ  

مبارزه علیه تروریزم وزارت  امور باالثر هدایت شفاهی هیئت رهبری ریاست عمومی 
داخله مبنی بر اینکه معاون مدیریت صدور جواز اسلحه ریاست مذکور مورد تحقیق 

ـ ورق  19قرار بگیرد و به همین ارتباط به تعداد  ل شـده  وپیام های ارسال و مرس
ئیل سکرین شارت شده نیز به دسترس توسط شبکه های اجتماعی که از صفحه موبا

فـی   فوقپیام های ننده ریاست تروریزم قرار میگیرد که به مالحظه هئیت بررسی ک
گردد که مظنون قضـیه از  مابین مظنون قضیه هذا و شخص همکار چنین معلوم می

پیمان معرفی نموده در بدل اجرا و طی همکار که خود را نماینده شرکت ایسکریم 
مریکـایی  دالـر ا  ۳۰۰الی  ۲۵۰مراحل یک قطعه کارت جواز حمل سالح مبلغ 

مطالبه نموده است روی همین سبب در مورد پیام های ارسال شده از مظنون قضیه 
پرسش به عمل میاید در پاسخ تحریر داشته از اینکه شخص همکار از جمله دوستان 
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ام بوده جهت طی مراحل جواز حمل سالح از موصوف یک مقدار پـول مطالبـه   
م گرفتار و به ارگنهای عـدلی و  متهنمودم اما به توافق نرسیدم روی همین ملحوظ 

قضایی معرفی و قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه فساد اداری والیت کابـل  
خویش متهم  را که  30/4/1398گردیده  است محکمه در جلسه قضایی مورخ 

معاون والیتی توزیع جواز اسلحه ریاست تروریزم وزارت امور داخله  بـوده را در  
، فقره  371ماده  1فقره  2دالر امریکایی طبق بند  250وت مبلغ قضیه مطالبه رش

کـود   370مـاده   2کود جزا با در نظر داشت فقره  385، ماده  375ماده  2
مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی اش به مدت یکسال و یک ماه حبس تنفیذی 

ال از و ظیفه دالر امریکایی( و انفص 250، جزای نقدی معادل وجه مطالبه رشوت )
 محکوم به مجازات نموده است .

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد   هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج
  اداري واليت کابل

 ( گزارش1

محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليـت کابـل از تـاريخ    
ربوط به جرايم ناشي ( دوسيۀ جرمي م9( تعداد )31/4/1398الي  1/4/1398)

در ارتباط به اين دوسيه هـا   که از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده
، سوء استفاده از صـالحیت وظیفـوی، اخـذ رشـوه     به اتهام  نفر( 14تعداد )

( تن آنان به 5گرفتار شده و از این تعداد )  اکتساب غیر قانونی سالحو  تزویر،غدر
مورد محاكمه قـرار  ( تن 9حاصل  و ) افی الزام برائتنسبت عدم وجود دالیل ک

 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس  ه وگرفت
  نفر  1یک سال الی  ماه حبس یک. 

  نفر  3یک سال الی پنج سال حبس. 
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  نفر . 5محکومین جرایم نقدی 

 د.( دالر آمریکائی میشو2303) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1398سال   ه سرطاندر مافساد اداری والیت کابل 

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

شماره  نوع قضیه
 

 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

جریمه نقدی
 

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک سال  

ک ماه الی ی
ی

س
حب

 

2303 5    5 1 6 4 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
1 

 2 اخذ رشوت 2 2  2  2   

 3 تزویر 1 1  1 1    

 4 غدر 1 4 4      

 5 سالح قانونی غیر اکتساب 1 1  1  1   

 مجموعه 9 14 5 9 1 3  5 2303

ی صادر و آنها ی( دوسیه قرار قضا8ره طی این مدت در مورد )متذک ههمچنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

مبارزه با جرایم ناشی از  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1398سال   سرطانماه  ل در فساد اداری والیت کاب

 ربوطمرجع م
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 4 11 4 څارنوالی

سوء استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

1 

 2 اخذ رشوت 2 3 2 څارنوالی

 3 اختالس 1 2 1 څارنوالی

 4 سرقت مسلحانه 1 2 1 څارنوالی

 
 مجموعه 8 18 8



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر
 

 160  

 

 
ستیناف مبارزه با جرایم ناشی ا همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2

 لاز فساد اداری والیت کاب

 4/1398/ 24حکم مورخ          
قوماندان امنیه  والیت پکتیا بـه جـرم اخـتالس ،     تنمنان محکومیت یکتن از سا

 اکتساب غیر قانونی سالح و مهمات 
نی بـر  باالثر اطالع مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه والیت پکتیا مب

اینکه یکی از ساتنمنان است  ولسوالی جانی خیل تعدادی از سالح و مهمـات را  
و خواهان گرفتاری مذکور گردیده  کردهاکتساب غیر قانونی نموده و به کابل فرار 

اند قضیه تحت کار کشفی و او پراتیفی قرار گرفته و منزل ساتنمن در مربوطـات  
با حضور داشت نماینـده څـارنوالی    10/9/1397ناحیه پانزدهم و که به تاریخ 

نظامی ، نماینده جنایی حوزه پانزدهم و پولیس اناثیه ، اقدام به تالشی منزل صورت 
گرفته  که از صحن حویلی مذکور یک عراده واسطه نوع رنجر برنگ سیاه بـدون  
نمبر پلیت در حال توقف بدست امده و بمنظور دریافت سالح و تجهیزات اکتساب 

زل تحت تالشی قرار گرفت متهم  که خود را در تهکوی منزل از طـرف  شده ، من
داخل قفل نموده بود بعد از چندین ساعت باالخره  تسلیم پولیس شده و تهکـوی  
مورد تالشی قرار گرفته در نتیجه مهمات ، سالح و اجناس اکتساب شده  به دست 

گردد  که قضیه وارد آمده  و متهم دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می
محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه 

خویش بحضور داشت طرفین حقیقی قضیه به اتفاق  25/12/1397قضایی مورخ 
ارا لمری څارن منسوب قوماندانی امینه والیت پکتیا را در قضیه اکتساب غیر قانونی 

و  ۳۹۱ماده  ۲( افغانی طبق حکم فقره 266689غ )سالح و مهمات به ارزش مبل
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کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت دو سال  ۳۹۸ماده  ۲و  ۱فقرات 
و ششماه حبس تنفیذی ، رد مبلغ متذکره و انفصال از وظیفه و طرد از مسـلک و  

و  ۵۳۶در قضیه حیازت غیر مجاز یکمیل سالح سه صد و سه طبق حکـم مـواد   
افغانی و مصادره سالح بدسـت   ۴۰۰۰۰ود مذکور به جزای نقدی مبلغ ک ۵۴۵

امده محکوم به مجازات نموده است  از اینکه در جرایم مذکور وحدت و هدفی که  
کود جزا هر دو جـزا   75انها را با هم جمع کند موجود نبود بناء طبق حکم ماده 

یق میباشد اما قضـیه  گر با الیش قابل تطبپی دیهای محکوم بهای فوق الذکر یکی 
نسبت عدم قناعت څارنوال موظف وارد محکمه استیناف مبارزه علیه فسـاد اداری  

طبق هـدایت   24/4/1398والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قانون تشکیل  صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از  54ماده 

ضیه اختالس ، اکتساب غیر قـانونی سـالح و   فسساد اداری والیت کابل را در ق
مهمات نقض و در قضیه حیازت غیر مجاز یکمیل سالح سه صـدو سـه تائیـد و    
استینافا متهم را در قضیه اختالس اکتساب غیر قانونی سالح و مهمـات بـه ارزش   

( کود جـزا  ۱ضمیمه شماره ) ۲۴ماده  ۱( افغانی طبق حکم فقره 8،277323)
مـاده   ۲و  ۱و فقـرات   ۳۹۱ماده  ۲، فقره  ۳۸۸ی ، ماده در مورد جرایم نظام

کود جزا به مدت دو سال و ششماه حبس تنفیذی ، رد مبلـغ متـذکره و    ۳۹۸
                                                                                                    انفصال از وظیفه و طرد از مسلک محکوم به مجازات نموده است .

  25/4/1398حکم مورخ  
محکومیت یکتن از کارمندان اداری ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم داخلی و 

 والیت کندز به جرم اخذ رشوت خارجی
از مربوطـات   اصلی و فعلی ولسوالی علی اباد والیـت کنـدز   ینیکتن از مسکون

والی خان اباد انتقال بدهند و میخواستند وی را  به استقامت ولسولسوالی اختطاف 
گران از ساحه فرار و مختطف پاینت امنیتی مقابل میشوند اختطافحینی که به چک 
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پرده میشود سپس یکتن به اساس ورقـه عـرض   از چنگال انها رها و به فامیلش س
څارنوالی مبارزه اختطاف  گرفتار وغرض اکمال تحقیق به مختطف در پیوند به قضیه 

گردد بعد مختطف طـی  ت داخلی و خارجی والیت کندز اعزام میعلیه جرایم امنی
څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و ورقه عرض مطبوع اش عنوانی ریاست 

متذکر گردیده که متهم گرفتار شده که بنده را خارجی والیت کندز عارض و چنین 
یباشد از اینکه اختطاف نموده فعال تحت نظارت بوده و دوسیه مایان تحت  دوران م

( افغانی را قـبال از  ۵۰۰۰۰مبلغ ) ال که څارنومن عارض حق به جانب هستم و 
پول ذکر شده ( افغانی دیگر تقاضا مینماید اگر 100000گرفته ، اکنون مبلغ )نزدم 

 40000.  متعاقبامبلغ ) نفع متهم فیصله مینماید به  ضرر من و به را ندهم دوسیه را
پول فوق الذکر ا ریاست امنیت ملی والیت کندز اماده نموده و ( افغانی در تفاهم ب

کـه در   تسلیم داده میشود در مرکز ان وال برای څارنوال  29/9/1397بتاریخ 
گیر و به ارگانها عدلی و قضایی معرفی میگـردد   همین جریان څارنوال بالفعل دست

ل گردیده محکمه در قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه فساد اداری والیت کاب
څارنوالی ریاست امنیـت  خویش متهم کارمند  27/1/1397جلسه قضایی مورخ 

 ۳ملی والیت کندز را در قضیه اخذ رشوت مبلغ چهل هزار افغانی طبق حکم بنـد  
کود جزا و رعایت موا  ۳۸۵ماده  ۱و فقره  ۳۷۵ماده  ۱فقره  ۳۷۱ماده  ۱فقره 
نظارت و توقیفی به مدت دو سال حبس  کود مذکور از ابتدای ایام ۲۱۱و  ۲۱۳

تنفیذی ، جزای نقدی و جه معادل رشوت و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات 
نموده است اما قضیه نسبت عدم قناعت محکوم علیه قضیه وارد محکمه اسـتیناف  

گردیده محکمه در جلسـه قضـایی مـورخ    مبارزه علیه فساد اداری والیت کابل 
قانون تشـکیل و   54داشت طرفین قضیه طبق حکم ماده با حضور  25/4/1398

محکمه ابتدائیه جرایم ناشـی از   27/1/1397صالحیت قوه قضائیه فیصله مورخ 
 فساد اداری 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

الـی   1/4/1398مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) هحكمۀ ابتدائيم
( دوسيۀ مربوط به انواع مـواد مخـدر را مـورد    119( تعداد )31/4/1398

. در ه اسـت صادر نمودهای الزم رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
و انتقال مـواد مخـدر   به اتهام قاچاق  نفر( 160ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کـافی الـزام   4گرفتار شده و از این تعداد )
به مجازات هاي مختلف حـبس   و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 156)و  برائت

 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد
  نفر 113سال  5سال الی  1حبس . 

  نفر. 36سال  15سال الی  5حبس 

  نفر. 6سال  20الی سال  15حبس 

  نفر  1سال  30سال الی  20حبس. 

  ( 25827،214مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استکیلوگرام انواع مواد مخدر نیز صادر 
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(: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد 1جدول شماره )
 1398سال   سرطاندر ماه مخدر 

 
 یم قضائیتصم

مقدار مواد
تعداد قضیه 
 

 نوع قضیه

ش
ما
 ره

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت 
تعداد متهم 

 

2
0

-
3
0

 
سسال 

حب
 

1
5

-
2
0

 
سسال 

حب
 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
سسال 

حب
 

 

 
3 

 
15 36 54 

 
 1 مت امفتامین 43 8,728,129 54

 
 8 51 59 

 
59 

12,150,52
1 

 2 هیروئین 44

1 2 
 

 3 تریاک 9 220,034 13 1 12 9

 
 4 چرس 9 3292،16 13 2 11 4 7 

 
1 4 3 8 

 
 5 مورفین 5 34،65 8

 
 

 
 6 مواد کیمیاوی 2 243,500 3 1 2 2

 
 

 
3 3 

 
 7 شیشه 3 1089 3

 
 2 1 3 

 
 k 8تابلیت  2 69،22 3

 
 

 
4 4 

 
4 

 
 9 اتفاق در جنایت 2

1 6 36 113 156 4 
16
0 

 مجموعه 119 214،25827

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر. ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2

 25/4/1398حکم مورخ 
 گرام هیروئین  1450اچاق مقدار سه سال حبس به اتهام ق

میدان هوایی بین الملی حامد کرزی بمنظـور    پرسونل اداره تحقیقات حساس مقیم
گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر به شکل بطنی در ساحه بین دو ترمینل چک تثبیت و 
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و کنترول را آغاز مینمایند که در جمع مسافرین دو تن از باشندگان والیت هلمنـد  
ـ پرواز شرکت هوایی کام ایر به صوب دهلی سفر نمایستند ذریعه که میخوا د در ن

مورد یک سلسله سواالت مسلکی بطور شفاهی قـرار  و  ساحه چک پاینت متوقف 
پسـول  گرفته که جواب قناعت بخش ارائیه ننموده و اعتراف میکنند که یکتعداد ک

که طـی   . دهند  های حاوی مواد مخدر را بلعیده و به کشور هندوستان انتقال می
پیشنهاد جهت اخراج کپسول ها رسما به شفاخانه سه صد بستر پولیس معرفـی و  

گردند که در نتیجه بعد از انجام معاینات و مانور های خاص طبی به تعداد اعزام می
گرام از بطن  750روئین به وزن خالص مقدار پسول مواد تحت نام هیقرص ک 89

گرام از بطن متهم دیگر اخراج  700لص مقدار قرص به وزن خا 83شان و بتعداد 
میگردد که قضیه به محکمه اختصاصی ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 

به اتفـاق آرا و بـه    25/4/1398راجع گردیده محکمه در جلسه قضائی مورخ 
گرام هیروئین از  750حضورداشت حقیقی طرفین، متهم را در قضیه انتقال مقدار 

کود جزا بمـدت   302ماده  1فقره  4ایام نظارت و توقیفی وفق هدایت بندابتدای 
گرام هیروئین از  700سه سال حبس تنفیذی و متهم دیگر  را در قضیه انتقال مقدار 

و رعایت مـواد   302ماده  1فقره  4ابتدای ایام نظارت و توقیفی وفق هدایت بند 
به مجازات نموده اند  کود جزا بمدت سه سال حبس تنفیذی محکوم 214و 213

. و همچنان به مصادره  یک سیت مبایل بدست آمده معه سـیمکارت آن و مبلـغ   
 32دالر امریکایی مربوط پول تکت طیاره موصوفان عندالحصول طبق مـاده   347

 قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره اصدار حکم نموده است.
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 22/4/1398حکم مورخ 
 کیلو گرام  500،59ه اتهام قاچاق مقدار پنج سال حبس ب

پوسته دو آب ولسوالی حصه اول والیت پنجشیر یک عراده موتر کـروال  موظفین 
که از ولسوالی خنچ به سمت بازارک در حاـل   آن را  همرا با یک نفر سر نشین

حرکت بود توقف داده و مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه از صندوق عقبـی  
کیلو گرام چرس  کشف و بدست می آید به ارتباط قضیه دو  500،59موتر مقدار 

تن گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند قضیه به محکمه ابتدائیـه  
اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر محول شده و  محکمه در جلسـه  

همین  را به اتفاق آراء بحضور داشت طرفین قضیه مت 22/4/1398قضایی مورخ 
( کیلوگرام چرس از ابتداء ایام نظارت و توقیفی  500/59در قضیه انتقال مقدار )
و  213( کود جزا و رعایت مواد )305( ماده )1( فقره )7طبق وفق هدایت بند )

سال حبس تنفیـذی محکـوم   پنج  –( کود مذکور هر واحد به  بمدت پنج 214
های مختلف النوع بدست آمـده از  و همچنان چهار سیت مبائیل  نموده بمجازات 

را طبق به متهمین  افغانی مربوط  13100مبلغ  و  نزد متهمین معه سیمکارتهای آن
 .                             نموده است( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره 32ماده )
 اد مخدر گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و موب: 

 . گزارش 1

الـی   1/4/1398)محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي 69( تعداد )31/4/1398

قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه 
گرفتار شده و از این تعداد م قاچاق و انتقال مواد مخدر به اتها نفر( 93ها تعداد )
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مورد  نفر( 91)حاصل و   ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت2)
 .نده اگرديد محکوم به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل  و همحاكمه قرار گرفت

  نفر. 42سال       5 – 1حبس 

  نفر.  20 سال   15 – 5حبس 

  نفر.  26  سال  20 –15حبس 

  نفر   3سال  30ـــ  20حبس. 

 ( کیلوگرام مواد 251،19085همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استمخدر کشف و ضبط گردید

 ( دالر آمریکائی میشود.3487،5) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

مبارزه با مسکرات و ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف 1جدول شماره )
 می باشد 1398ماه سرطان  سال مواد مخدر طی 

 
 تصمیم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
جزای نقدی 
 

برائت
تعداد  

 متهم

2
0

-
3
0

 
س

سال حب
 

1
5

 -
 

2
0

 
س

سال حب
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
 

 1 هیروئین 14 2,067,391 15  875 15 5 8 1 1

 
13 8 22 43 5،1862 1 44 1907،97 34 

مت 
 امفتامین

2 

1 7 
 

7 15 
 

 3 تر یاک 7 1793،68 15 

1 4 1 
 

 4 مورفین 6 318،66 6  500 6

  
3 1 4 

 
 5 چرس 2 824،55 4 

 
1 

 
4 5 250 1 6 12173LT 4 

مواد 
 کیمیاوی

6 

   
3 3 

 
 3 

 
2 

استفاده از 
 وسایل

تولید مواد 
 مخدر

7 

3 26 20 42 91 
3487،

5 2 93 
19085،25

1 
 مجموعه 69
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 .محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات وموادمخدرحکم صادره خالصه  .2

 25/4/1398حکم مورخ 
( 18.230( کیلو گـرام هیـروئین )   5،66)سی سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

 کیلو گرام هیروئین و مورفین

لیفونی  مدیریت اطالعات و تحقیقات به مدیریت مبارزه با مـواد  به اساس اطالع تی
( 49مقدار ) 9/7/1397مخدر قوماندانی امنیه والیت هرات مبنی بر اینکه بتاریخ 

مقدار  27/11/1397کیلو گرام هیروئین در والیت پروان با یکنفر متهم ، بتاریخ 
ظنـونین و  بتـاریخ   ( کیلو گرام مورفین، در والیت کابل با دو نفـر م 18.230)

( کیلو گرام هیروئین در والیت بغالن با یکنفـر  17.500مقدار ) 16/12/1397
مظنون بنابر اطالعات دست داشته توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر والیات فوق 
الذکر دستگیر گردیده است مالک مواد مخدر فوق الذکر از مدتی تحت تعقیـب  

ری موصوف قبالً  از جانب څارنوالی اختصاصـی  قرار داشته که قرار مبنی به گرفتا
مبارزه با مواد مخدر صادر گردیده بود ، طبق اطالعات آن مدیریت مبنی بر اینکـه  
مالک مواد مخدر ذریعه وسایط مسافربری عازم والیت هرات میگردد ، مـدیریت  

کندهار مربـوط   –مذکور در قسمت دروازه دخولی میر داود مسیر شاهراه هرات 
( مسافربری را  که از والیت کابل 404لی گذره اخذ موقعیت نموده وسایط )ولسوا

کندهار داخل شهر هرات میگردید مورد چک و کنترول قرار داده تا اینکـه در   –
( مربـوط شـرکت ترانسـپورتی     404یکعراده موتر ) 12/1397(/20/21لیل )

شخص مالـک  و  متوقف و اسناد هویت از نزد مسافرین مطالبه میگردد که اسناد 
سایر مشخصات ان به اطالعیه مطابقت داشتهً که به همین اسـاس گرفتـار و بـه    
ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه وارد محکمه ابتدائیـه اختصاصـی   
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده ، محکمه در جلسه قضـایی مـورخ   
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اتفاق آراء مالک مواد مخدر  با حضور داشت حقیقی طرفین قضیه به  26/3/1398
( مـاده  1( فقـره ) 5( کیلو گرام هیروئین طبق بند )49را در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا از ابتدا ایام نظارت و توقیف به مدت سـی  61( با رعایت ماده )302)
( کیلو گـرام هیـروئین و   18.230سال حبس تنفیذی و در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا به مدت بیست و هفت سال 302( ماده )1قره )( ف5مورفین طبق بند )
( فقـره  5( کیلو گرام هیروئین طبق بند )17.500حبس و در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا بمدت بیست و شش سال و شش ماه حبس کـه بـا   302( ماده )1)
( کود جزا مجازات شدیدتر یعنی سی سال حبس بالیش قابل تطبیق 73رعایت ماده )

یذ  می باشد محکوم به مجازات نموده است  هکذا دو سـیت مبایـل معـه    و تنف
( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 32سیمکارت های آن طبق صراحت ماده )

قابل مصادره پنداشته شده  ، و  در قسمت محو مواد مخدر متذکره قبالً  تصـمیم  
حکمـه اسـتیناف   اتخاذ گردیده است.اما قضیه نسبت عدم قناعت مـتهم  وارد م 

اختصاصی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر گردیده محکمه در جلسـه قضـایی   
به اتفاق آراء در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه متکی  25/4/1398مورخ 

( قانون مبارزه علیـه  17( ماده )2( قانون اجراآت جزائی  و فقره )267به ماده )
محکمه ابتدائیه را تائید نموده  26/3/1398مواد مخدر و مسکرات فیصله مورخ 

 است  .
 24/4/1398حکم مورخ 

 500،5( کیلو گرام هیروئین و 7.840یازده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
 کیلو گرام سودیم کاربونیت

( مبنی بـر  اینکـه یکنفـر  در    IIUبه اساس اطالع اداره اطالعات و تحقیقات )
اد مخدر نوع هیروئین را از والیت تخار آورده یکعراده موتر تیز رفتار یک مقدار مو
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و در زنجیر چرخاب نارسیده میخواهد مواد را تسلیم نماید که بـاالثر اطـالع ،   
پرسونل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر والیت کندز به محـل متـذکره رفتـه و    
یکعراده موتر را که از داخل قریه نو آباد بیرون شده و به صوب شهر در  حرکـت  

د  متوقف نمود .  شخصی که در سیت پیشروی نشسته بود بعداً  به اساس کـار  بو
اوپراتیفی حاضر گردید تا منزلی  را که مواد را تسلیم داده نشان دهد که بعـد از  
پالن ترتیب شده منزل مورد نظر واقع نو آباد در حضور داشت څارنوال و پـولیس  

( پاکت مواد مخدر و مقدار 8ه تعداد )اناثیه مورد تالشی قرار گرفته که در نتیجه ب
دریافت شده ولی صـاحب   از منزل( کیلو گرام مواد کیمیاوی بنام کافین 5.500)

( کیلـو  7.840خانه مفرور بوده است  مواد بدست آمده بعد از قید وزن مقدار )
گرام هیروئین تثبیت میگردد که در پیوند به قضیه دریور و راکب  دستگیر  و بـه  

عدلی و قضایی معرفی میگردند قضیه وارد محکمه ابتدائیـه اختصاصـی    ارگانهای
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده محکمه در جلسـه قضـایی مـورخ    

بحضور طرفین قضیه به اتفاق آراء متکی به دالیل متهمـین  را در    25/3/1398
( مـاده  1( فقـره ) 5( کیلو گرام هیروئین طبق بند )7.840قضیه انتقال مقدار )

( کود جزا هر واحد بمدت 214( ماده )3( و فقره )213( با رعایت ماده )302)
( کیلو گرام سـودیم  5.500یازده( سال حبس و در قضیه انتقال مقدار ) –)یازده 

کاربونیت که در پروسه جدا سازی هیروئین بیز از مورفین بیز کاربرد دارد طبق بند 
( مـاده  4( و فقـره ) 47ر با رعایت ماده )( کود مذکو306( ماده )1( فقره )6)
( کود مذکور بمدت یکسال حبس محکوم به مجازات نموده  طوریکه طبـق  52)

( کود مذکور به تنفیذ شدیدترین جزا که مدت )یازده( سـال حـبس از   73ماده )
( کیلو گرام هیروئین میباشد تصریح نمـوده و  7.840رهگذر قضیه انتقال مقدار )

( مـاده  1باط به  واسطه بدون نمبر پلیت و جواز سیر طبق فقره )دریور  را در ارت
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( کود جزا به پرداخت جزای نقدی مبلغ بیست هزار افغانی با رعایت مـاده  560)
( قانون مبارزه با مواد مخدر 32( کود مذکور محکوم به مجازات و طبق ماده )78)

م نموده است و و مسکرات به مصادره چهار سیت مبایل معه سیمکارت های ان حک
( قانون اجراآت جزائی به استرداد یک عراده واسطه نقلیه نوع پاسو 138طبق ماده )

به مالک ان  نیز حکم گردیده که قضیه نسبت عدم قناعت متهمین وارد محکمـه  
استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر گردیده محکمه در جلسـه  

به اتفاق آراء در حال حضور داشـت   26/4/1398علنی قضائی منعقده تاریخی 
( مـاده  2( قانون اجراآت جزائی فقـره ) 267حقیقی طرفین قضیه متکی به ماده )

( مـورخ  197( قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسـکرات فیصـله نمبـر )   17)
( کیلو گرام هیروئین تائیـد  7.840محکمه ابتدائیه را در قسمت ) 25/3/1398

 نموده است.
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 


