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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه

 

  26/4/1398مؤرخ  ( 1274-1200)متحدالمال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی :

ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات  8/4/1398( مؤرخ 387باالثر نامه شماره )
هدائیه دیوان رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف کابل که ذریعه است
استیناف کابل غرض محکمه ریاست تحریرات  8/3/1398( مؤرخ 154بر1193نامه )

 ابرازنظر بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.
ستینافی ))اوراق قضیه تزویر باتهام داکتر امان اهلل نورزی ولد فتح محمد غرض طی مراحل ا

محکمه 3/11/1397(مؤرخ139واصل و بمالحظه اوراق متهم مذکور ذریعۀ فیصله نمبر)
محترم ابتدائیه جرایم ناشی از فساداداری والیت کابل بمدت سه سـال حـبت تنفیـذی    

 10/1/1398محکوم به مجازات گردیده حینیکه اوراق موضوع در جلسه قضایی مـؤرخ 
مدافع متهم مذکور از وخیم بودن حالـت صـحی   مورد غور و مداقه قرار گرفت، وکیل 

موکلش یاد آور و یکتعداد اسناد را که شامل نظر کمیسیون فوق العـاده وزارت صـحت   
(قانون 332عامه بوده تقدیم جلسه قضایی نمود، هیئت قضایی این دیوان طبق هدایت مادۀ)

م اجراآت جزایی اوراق موضوع را غرض کسب نظر اهل خبره در مـورد صـحت مـته   
بمرجع مربوط آن ارسـال نمـود    10/1/1398( مؤرخ2مذکور طی قرار قضایی شماره)

اخیرًا  اوراق قضیه بعداز تحلیل قرار قضایی این دیوان واصل و طوریکه مالحظه گردیـد  
بعلت وخیم بودن حالت صحی متهم حـبت  8/1/1398څارنوالی محترم طی قرار مؤرخ

ه که قرار مذکور مزین به امضای محترم لـوی  تنفیذی را الی صحت یابی متهم تأجیل نمود
  ج.ا.ا نیز میباشد روی جریان فوق به ارتباط موضوع ذیاًل طالب هدایت هسـتیم  څارنوال
(قانون اجراآت جزایی تأجیل تنفیذ به سبب مرض  را بعداز کسب نظر اهل 332زیرا مادۀ)

ه است درحالیکه در خبره پیشبینی نموده است اما ارگان تصمیم گیرنده را مشخص ننمود
موارد مشابه مانند کفالت بالمال، تعیین قسط در تأدیه  محکوم بها و تأجیل تنفیذ حکم زن 
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 څارنوالیحامله از صالحیت محکمه دانسته شده است ولی در برخی موارد دیده میشودکه 
خود به تأجیل  تنفیذ حبت تصمیم اتخاذ و بعداز تأجیل تنفیذ حبت دوسیه را به محکمـه  
استیناف محول می نماید مانند قضیه مورد بحث که بعداز تصمیم مبنی بر تأجیـل تنفیـذ   

( 332حبت اوراق موضوع را محول این دیوان نموده در حالیکه  دیوان هذا طبق مـادۀ) 
قانون اجراآت جزایی  طی قرار قضایی خواهان نظر هیئت طبی در مورد محکوم مـذکور  

ضایی دیوان هذا خود را در یک عمل انجام شده قـرار  شده بود در این حالت اگر هیئت ق
را تائید نماید در حقیقت یک رویه خالف قانون را تائیـد   څارنوالیداده و تصمیم متذکره 

نموده بدین ملحوظ هیئت قضایی بدین نظر اندکه با قیاس به موارد مشابه ماننـد کفالـت   
یل تنفیذ حبت نیز از محکمه بوده بالمال و تعیین قسط در تأدیه محکوم بها،  صالحیت تأج

زیرا که حکم به مجازات وسایل مرتبط به آن از جمله تأجیل تنفیذ حکم از صالحیت های 
 څارنوالیخاص محکمه بوده در صورت ضرورت محکمه میتواند مستقیمًا یا به اثر پیشنهاد 

ه واحد در محاکم تصمیم مبنی بر تأجیل تنفیذ حبت اتخاذ نماید بنابر این بمنظور ایجاد روی
و جلوگیری از اجراآت پراگنده  موضوع احترامًا استهداء گردید و در ضمیمه  والینڅارو 

و تحلیل قرار قضائی  څارنوالمبنی بر تأجیل تنفیذ حبت لوی  8/1/1398کاپی قرار مورخ
( ورق تقدیم است امیدواریم تـادر  4این دیوان در ظرف) 10/1/1398(مؤرخ2شماره)

 یوان را رهنمایی خواهند فرمود.زمینه این د
صالحیت تأجیل تنفیذ  څارنوالیبه نظر ما به تائید نظر مرجع مستهدی »تصمیم کمیسیون:

فیصله های محاکم را نداشته با آنهم غرض توحید رویه قضایی و جلوگیری از اجراآت 
 «((پراگنده غرض اخذ هدایت بمقام محترم ستره محکمه ارجاع گردد.

ئی ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات درمورد ذیاًل ابرازنظر نموده که مدققین قضا
 اند.
څرنګه چې یاده استهدائیه تر هر اړخیزې څېړنې او غور الندې ونیول شوه، مستهدي ))

مرجع د تنفیذي حکم د تأجیلولو واکمنې مرجع په اړه پوښتنه کړې، زموږ په آند د جزایي 
مونو څخه په الهام اخېستنې او په یاد څپرکي، کې د اجراآتو قانون، د اووم څپرکي حک

کلمې څخه جوتیږي څرنګه چې محکمه د « جواز لري»مادې لومړې فقرې د  ۳۳۲
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تنفیذي حکم واکمنه مرجع بلل کېږي په ورته توګه د تأجیل په اړه يې هم باید واک تر 
تنفیذ کې نو لکه پوښتنې الندې رانشي، ځکه د تنفیذي حکم تأجیلول یو ډول تعدیل دی په 

څرنګه چې څارنوالۍ د پرېکړې د صادرولو واک نلري په ورته توګه یې د تعدیلولو 
د اړتیا پر مهال د  یلا)تأجيلولو( واک هم نلري، نو بهتره ده په ورته مواردو کې څارنو
 ((تأجیل وړاندیز واکمنې محکمې ته د تجویز اخېستلو په موخه واستوي.

مقام  18/4/1398ر تدقیقی مرتب برآن در جلسه مؤرخ مطلب مورد استهداء و نظ
 ( هدایت ذیل صدور یافت.317محترم شورایعالی مطرح وطی تصویب شماره )

)) نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است، به عموم محاکم و مراجع 
 مربوط متحدالمااًل اخبار گردد.((

بریاست  25/4/1398( مؤرخ 171)مراتب مندرج تصویب شماره فوق ذریعه نامه 
محترم محکمه استیناف والیت کابل اخبار گردیده است، بدینوسیله به عموم محاکم 
استیناف والیات و مراجع  مربوط نیز متحدالمااًل اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط 

 خویش تعمیم نموده وفقًا اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
 

  16/5/1398 ( مؤرخ 1360 -1285 )متحدالمال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی :

 ، ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات  25/1/1398( مورخ 98باالثر نامه شماره )
استهدائیه محکمه استیناف والیت بلخ مواصلت ورزیده است که خلص استهداء حـاوی  

 شرح ذیل میباشد.
اط موضوع اشکال در تنفیذ حکم اسـتهداء  ))ریاست محکمه استیناف والیت بلخ به ارتب

نموده اند که آیا محکمه ابتدائیه در موضوع اشکال در تنفیذ حکم، دو مرتبه قرار صـادر  
چنین صراحتی موجـود نمـی    1350نموده میتوانند یا خیر؟ در حالیکه در سمینار سال 

 باشد.
محتـرم   مقـام  5/4/1397( مـورخ  123با در نظر داشت هدایت یاد داشت شماره )

مقـام محتـرم    11/12/1397شورایعالی، موضوع بعد ازابرازنظر در جلسـه مـورخ   
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( هدایت فرمودند که )ریاست محترم تدقیق 388شورایعالی مطرح وطی یادداشت شماره )
و مطالعات با اشتراک ریاست داراالنشاء تحت نظر محترم متین صاحب احدی صاحب و 

تره محکمه بادرنظر داشت تمـام جوانـب و   سنگری صاحب اعضای محترم شورایعالی س
 سوابق موضوع نظر مجدد ارایه نمایند.(

حسب هدایت، ریاست محترم تدقیق و مطالعات تحت اشراف اعضای محترم شـورایعالی  
 در مورد ذیاًل ابرازنظر نموده اند.

با در نظرداشت قواعد رفع اشکال در تنفیذ منـدرج مصـوبات سـیمینار سـال      -1))
ع اشکال  در تنفیذ در چهار چوب توضـیح و تفسـیر اصـل فیصـله، از     (، رف1350)

وظایف محکمه ابتدائیه که عقار محکوم بها در حـوزه قضـائی آن قـرار دارد بـوده،     
 که با صدور قرار قضائی صورت گرفته و تابع مرحله استینافی نمی باشد

موضـوع رفـع    هرگاه محکمه بعد از انجام تمام تحقیقات دالیل و کوایف واقعی در-2
اشکال کرده نتواند در خصوص موجودیت اشکال که از جانب هیأت تطبیق و یا طـرفین  

 قضیه مطرح میگردد قرار موجودیت اشکال را صادر می نماید.
اگر قرار صادره قضایی منتج به رفع اشکال در تنفیذ نگردیده  ویا سـبب تغییـر در    -3 

بع احکام تجدید نظر بوده و محکمه نمیتوانـد  اصل فیصله گردیده باشد، این قرار صرفًا تا
 در آن باز نگری نماید. ((

مقام محترم  8/5/1398مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب برآن در جلسه مورخ  
 ( هدایت ذیل صدور یافت.360شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره)

فق قضائی بـه جمیـع   ))نظر ریاست عمومی تدقیق و مطالعات تائید است جهت توحید مرا
 محاکم و مراجع مربوط متحدالمال گردد.((

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجـع  
مربوط متحدالمااًل اخبار گردید تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تعمیم نموده وفقًا اجـراآت  

 مقتضی و قانونی بعمل آورند.
 داراالنشاء شورای عالی : 1398ر4ر22مورخ  1073 متحد المال شماره



حدالمالهای ستره محکمه ازمت  قضاء 
 

 7  

 

خویش ضمن رسیدگی  4/4/1398)) شورای عالی محترم ستره محکمه در جلسه مورخ  
( ذیـاًل  275قضایای شامل آجنداء بمنظور آگاهی عامه از اجراآت قضائی طی مصـوبه ) 

 هدایت فرمودند:
ات وظیفه دارند تـا بـه   رؤسای محاکم استیناف و رؤسای محاکم شهری و مرکز و والی

منظور تطبیق هرچه بهتر قانون دسترسی به اطالعات و آگاهی عامه از شـفافیت اجـراآت   
قضائی حد اقل یک یک ساعت را در سه روز هفته به هدف رسیدگی بهتر به عـرای  و  
شکایات مراجعین و اصحاب دعوی و افزایش میزان اعتماد مردم نسبت به حل مشـکالت  

د و با صحبت مستقیم در حل مشکالت و مطالبات قـانونی اطـراف   شان اختصاص دهن
قضایا رسیدگی الزم بعمل آورند، عالوتًا آمریت عمومی اداری قوه قضائیه بمنظـور نشـر   
فیصله ها و اگاهی عامه از اجراآت محاکم، کمیته را توظیف نماید تـا در مـورد تنـوع،    

ستره محکمه همه وقتـه اجـراآت   غنامندی، توسعه و تعمیم بخشیدن سایت ها و نشرات 
 بعمل آورند.((

بناء کمیته با عضویت نماینده ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات، رئیت صاحب پالن 
و سرپرست دفتر سخنگوی تحت ریاست رئیت صـاحب نشـرات    ITو پالیسی، ریاست 

ر مؤظف اند طبق هدایت مصوبه شماره فوق شورایعالی ستره محکمه به سهم خویش بطـو 
 مستمر اجراآت بعمل آورده و از نتیجه، گزارش ارائه بدارند.
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 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 ترجمه :دکتورعبداهلل "عطائی"                                   حشمت ابوستیت       
 

  مصادر قانونمصادر قانون
 مبحث سوم

 قانون طبیعی و قواعد عدالت

 فهرست:

 8 ...............................................................................قانون مصادر
 8 ................................................................................ سوم مبحث
 8 ............................................................... عدالت قواعد و یعیطب قانون
 9 ............................................. : مختلف یزمانها در یعیطب قانون ۀشیاند ظهور
 9 ........................................... گذشته نیقوان در عدالت قواعد و یعیطب قانون اثر
 10........................................... دیجد نیقوان در عدالت اعدقو و یعیطب قانون اثر

 11.......................................................................... مختلف قاتیتطب

 11.............................................................. یصنعت و یهنر ،یادب تیملک

 12................................................................. حق از استفاده سوء ةینظر

 13.......................................... " وابسته"  تابع اعمال از یناش اضرار تحمل هینظر

 13.................................................................. العاده فوق حوادث ةینظر
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 : ظهور اندیشۀ قانون طبیعی در زمانهای مختلف

در باب اول این کتاب یادآور شدیم که فکر و اندیشه قانون طبیعی در هر عصر و زمـانی  
مختلف بوده و چهره معینی را به خود گرفته است، قانون طبیعی در نزد یونانیـان رنـ    

رون وسطی به دین تبدیل گردیده، و فلسفه داشته و در نزد رومان قدیم قانون بوده، و در ق
 در عصور نوین به رن  سیاست نمودار شده است.  

همچنانکه دانستیم اندیشۀ قانون طبیعی ثابت الیتغیر در زمان و مکان با پدیدار شدن مذهب 
تحوالت تاریخی از میان برداشته شده، اما با گذشت زمان بار دیگر اندیشه مهجور قـانون  

ون طبیعی حدود متغیر عرض اندام کرده، نحوۀ نگرشی که قانون طبیعی طبیعی به عنوان قان
را به عنوان مبدئی می شناسد که میتواند انسان را بسوی بهبود نظام اجتمـاعی و تصـور   
عدالت رهنمون باشد. نگاهی که بسیاری از فقهاء را به خود جلب کرده، بحدی که تأکید 

ن گذار باید به آن احترام گذاشته به اصـول آن  کرده اند که علی رغم قلت این مبادی قانو
 پایبندی کند.  

و زمان ها به نحوی  از انحاء وجود داشـته   هابدین سان اندیشه قانون طبیعی در همه عصر
به شمول عصر حاضر، و هیچ گاهی نبوده است که اندیشه قانون طبیعی وجـود نداشـته   

 باشد.  
 : گذشته اثر قانون طبیعی و قواعد عدالت در قوانین

قوانین رومان قدیم از قانون طبیعی و قواعد عدالت بگونه ای آشکاری متأثر است. زیـرا  
قانون ملتها بر مبنای قانون طبیعی بنیاد یافته و قضاة زمان قدیم قانون طبیعی را در پهلـوی  
و  قانون مدنی قدیم تطبیق میکردند. و آنچنانکه از تاریخ قانون رومان پیدا است قانون مدنی

قانون " پرتیوری ملتها " در پهلوی یکدیگر مورد تطبیق بوده به حدی که در مرحلۀ معـین  
 میان آنها جدائی نبوده است. 

همچنانکه شریعت اسالمی از راه اعتماد به رأی و اجتهاد قواعد عدالت را مـورد تطبیـق   
ستای اعتماد قرار میدهد. و در آینده توضیح خواهیم داد که چگونه شریعت اسالمی در را

به قواعد عدالت به دو مدرسه تقسیم شده اسـت. اول مدرسـه اهــل رأی و در رأس  
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آن امـام ابوحنیفه و دوم مدرسـه اهل حدیث و در رأس آن امام مالک بوده انـد کـه   
 طبیعتًا رأی و اجتهاد در بوجود آمدن فقه اسالمی دارای اثر بسیار مهمی است.  

یا نیز در این اواخر از قواعد عدالت رن  گرفته، و مملکـت  بریتان قانونگفتنی است که 
مود و کهنه گی و نگاه ــانگلیت دیوان استشاری را بوجود آورده است که مردم از ج

تن  بینانه قانون انگلستان به این دیوان شکایت برده و مستشاران قضائی این دیوان قواعد 
ن خود به معنای بوجـود آمـدن قـانون    عدالت را بر اطرافیان دعوی تطبیق میکنند که ای

جدیدی در پهلوی قانون قدیم است که با گذشت زمان زیر سایه قواعد عـدالت هـر دو   
 قانون قدیم و جدید در هم می آمیزند.  

 :  اثر قانون طبیعی و قواعد عدالت در قوانین جدید

واعد عدالت متأثر قوانین جدید همانند قوانین قدیم تا حد زیادی از مبادئ قانون طبیعی و ق
است، همچنانکه قانون طبیعی بر قانونگذار و قاضی اثر گذار می باشد، البته اثـر قـانون   
طبیعی بر قانونگذار اثر تقییدی بوده و از آن حیث است که قانونگذار نمیتواند هنگام وضع 

 قانون از مبادی آن تخطی کند.  

ست، زیرا اگر قاضی هنگام رسیدگی بـه  اما اثر قانون طبیعی بر قاضی بیش از قانون گذار ا
وی نص قابل تطبیقـی را در مصـادر مختلف واجـب التطبیق  شده در نزدقضیه مطرح 

پیـدا نکند، به قواعد قانون طبیعی روی می آورد به عنوان مثال در ماده اول قانون سویت 
قانونی حکـم  آمده است " قاضی اگر نص قابل تطبیقی را در قانون پیدا نکرد به مقتضای 

میکند که اگر خود قانون گذار میبود آن را وضع میکرد، و در این راستا بـه عـادات و   
 رسوم مردم پایبندی کند ".  

در  :شایان ذکر است که در قوانین عده ای از کشورها همانند ایتالیا و چین نیز آمده است
به قانون طبیعی و  صورتیکه قاضی نص مورد تطبیق را در مصادر آن پیدا نکرد، در عوض،

 مبادی عدالت و مبادی عمومی قوانین داخلی کشور التجاء کند.  

در واقع همه این عبارت ها " قانون طبیعی، قواعد عدالت، مبادئ عمومی قانون " بنـا بـه   
تعبیر طرح توضیحی قانون مدنی جدید " مصر " قاضی را به ضابطه خاصی رهنمائی نکرده، 

اصدار حکم در قضیه مطرح بر محکمه بـوده، تـا    د داری درخوبلکه برای جلوگیری از 
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قاضی اجتهاد و اعمال عقل نماید. که البته اجتهاد قاضی در چنیـن حالتــی مبنـی بـر    
، و ناشی از اندیشه و سلیقه خـاص وی  هاعتــبارات موضــوعی پذیـرفته شده بود

که گـاهی آن را قـانون    نمی باشد. لهذا قانون قاضی را به قواعدی ارجاع و احاله میکند
طبیعی گفته، و گاهی قواعد عدالت نامیده، و گاهی هم آن را مبادئ عام قانون می نامد. و 
قانون مدنی جدید هم تعبیر " مبادی قانون طبیعی و قواعد عدالت " را که در قانون ملغـاء  

رچوب آمده بود استبعاد نکرده، و خواسته است که اجتهاد قضات را در محل آن در چهـا 
 گسترده تری قرار دهد. 

لهذا در آخر فقره دوم ماده اول آن گفته است " ...... اگر قاضی حکـم موضـوع را در   
مبادئ شریعت اسالمی پیدا نکرد، به مقتضای مبادی قانون طبیعی و قواعد عدالت حکـم  
ه در میکند. که در واقع محاکم مصر در سایه این مبادی توانسته اند، بعضی از قواعد وارد

قوانین کشورهای مختلف یا معاهدات بین المللی، به اضافه مبادی عمومی قوانین مصـر و  
شریعت اسالمی را مورد تطبیق قرار دهند. که اینک به شماری از ایـن تطبیقـات اشـاره    
میکنیم. با در نظرداشت آنکه استعانت از این قواعد در مسائل جزائی به هیچ وجـه وارد  

 قانونی جنایت مجازاتی وجود ندارد.   نیست. زیرا بدون نص
 : تطبیقات مختلف

محاکم مصر مبادی قانون طبیعی و قواعد عدالت را در حاالت مختلفی تطبیق کرده که از 
آن جمله است : ملکیت های ادبی، هنری، صنعتی، نظریة سوء استفاده از حـق، نظریـه   

 1تحمل تبعه، و نظریة حالتهای فوق العاده
 : ری و صنعتیملکیت ادبی، هن

میالدی " قـانونی وجـود    1928علی رغم اهمیت این نوع ملکیتها بازهم تا " سالهای 
نداشته که آن را تنظیم کند. اگرچه در قانون مدنی، و قانون جنائی نصوصی وجـود دارد  

" قـانون  1928که به ملکیت های ادبی، هنری و صنعتی اشاره نموده اما تا این تـاریخ " 

                                                 
ه دعوی در پیشـگاه  در تطبیق نظریة حالتهای فوق العاده محاکم مصر حکم کرده اند که اقام - 1

محکمه غیر مختص " بی صالحیت " از سقوط حق جلوگیری میکند، اگرچه در قانون مـدنی در  
این مورد نصی وجود ندارد. همچنانکه محکمه حکم کرده است که زوجه مسیحی نمیتواند مبلغ 

مبلـغ را   پولی را که وفق نظام " دوته " هنگام ازدواج به شوهرش داده بازپت بگیرد، زیرا زن این
 به عنوان امانت نداده بلکه به عنوان همکاری و ادامه امور زوجیت به وی پرداخته است. 
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ارد وضع نشده است، از این جهت محاکم مختلط و محاکم داخلی مصر خاصی در این مو
به قانون طبیعی و قواعد عدالت التجاء کرده اند، تا حقوق مؤلف، هنرمنـد، و اصـحاب   
ملکیتهای صنعتی را نگهداری کنند، لهذا محاکم مصر وفق " قواعد عدالت " احکـامی را  

ان خسارت و پرداخت تاوان ملزم کرده صادر کرده اند که متجاوز براین حقوق را به جبر
 اند.  

یادآوری می شود که حکومت مصر به منظور حمایت ملکیت ادبی طرح قانونی را آمـاده  
در  1929کرده که از سوی کنفرانت ملکیت های ادبی و هنری منعقد در مـاه دسـامبر  

 قاهرة مورد استحسان قرار گرفته است.
 : نظریة سوء استفاده از حق

استفاده از حق در قضای مصر همانند قضای فرانسه مستقر و ثابـت اسـت،    نظریه سوء
کسیکه فقط حق خود را مورد استفاده قرار داده اما  :موضوع جدید در این نظریة آن است

نحوه استفاده آن از حق وی بگونه ای است که دیگری را متضرر میکند صاحب حـق از  
چگونه شخصی که حق خود  :ه انتقاد میکنندایراد آن ضرر مسئول است، مخالفین این نظری

 را مورد استعمال قرار داده و از حدود آن نگذشته مورد مسئولیت قرار میگیرد ؟

که البتة پاسخ اصحاب این نظریة آن است که حقوق مطلق نبوده بلکه مقید بـه اهـداف   
آن  و هرگاه صاحب حق از  1اجتماعی است که به منظور آن اصل حق بوجود آمده است.

در غیر از هدف تعیین شده استفاده کرده، و به دیگران ضرری وارد کنـد بایـد تـاوان    
خسارت را بپردازد. و ایزاد هدف اجتماعی بر حقوق چیزی جز تطبیق مبادی قانون طبیعی 

 و قواعد عدالت نمی باشد.  

و  از مثالهای این نظریه استعمال حق ملکیت شخص در بنای دیوار بلندی است که روشنی
ویـا    2هوا را از همسایه آن گرفته، بدون آنکه فایده ملموسی هـم از آن بدسـت آورد.  

                                                 
قباًل در بیان مذهب تضامن اجتماعی یادآور شدیم که ملکیت وظیفه اجتمـاعی اسـت کـه     - 1

 نمیتوان از آن در خارج از اهداف وظیفه استفاده کرد. 
ثبیت نظریة سوء استفاده از حق حکـم داده انـد، در   محاکم مصر در گامی پیشتر در راه ت - 2

صورتیکه شخص نه تنها که از حق خود سوء استفاده نکرده بلکه احتیاطاتی را نیز اتخاذ کرده اما 
همسایه از اقدامات آن متضرر شده باشد بازهم اعمال نظریة سوء استفاده از حـق وارد اسـت،   

سارت عادی گذشـته باشـد. محـاکم مصـر     شرط آنکه خسارت وارده بر همسایه از حدود خ
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صاحب کار " ارباب " کارگری را بدون سبب قانونی ویا در وقت نا مناسب از کار بیرون 
کند، همچنانکه فقهاء اقامه دعوای کیدی را سوء استفاده از حق اقامه دعوی دانسته اند. 

د در ماده پنجم آن نظریه سوء استفاده از حق را تنظیم کرده، و بـدین  اما قانون مدنی جدی
اساس مصدر رسمی آن از قانون طبیعی و قواعد عدالت به قانون وضعی " تشریع " تحـول  

 یافته است.  
 : نظریه تحمل اضرار ناشی از اعمال تابع " وابسته "

ن طبیعی و قواعـد عـدالت   بعضی از محاکم مصر اعمال این نظریة را مبنی بر مبادئ قانو
اگرچه اصل آن است که شخص فقط از اشتباه شخصی خود مسئول است،   1دانسته اند.

و اگرچنین خطایی وجود نداشته و ثابت نشود مفترض آن است که وفق اعماـل نظریـة "   
مسئولیت تقصیری " شخص از اضرار وارده به غیر مسئولیتی نداشته باشد، اما پیشـرفت  

ار وسایل، و اختراعات میکانیکی و صنعتی، و وسایل نقلـیه همــزمان با مدنیت و انتش
آنکه منافــع زیـادی را برای مالک فراهـم میکند، خطـرات زیادی را نیز همــراه  
دارد. پت همچنانکه مالک این فواید را بدست می آورد از عدالت است که اضرار ناشـی  

 از آن را نیز تحمل کند.  

 ب خطایی نشده باشد، زیرا ضرر به اندازۀ فایده است.اگرچه شخصًا مرتک

از جمله مثالهای تطبیقی این نظریة، تحمل تبعات حوادث وسائل نقلیه، و آسیبهای وارده به 
 کارگران است.

 : نظریة حوادث فوق العاده

این نظریة از سوی محکمه استئناف داخلی اعمال گردیده اما محکمه تمیز به آن اعتبـاری  
ست. نظریه حوادث فوق العاده نظریة عادالنه ای است که میتوان اعتبار آن را بـه  نداده ا

 مبادی قانون طبیعی و قواعد عدالت بر گرداند.  

اصل برآن است که قرارداد کننده به همه بندهای قرارداد پایبند باشد، مگر آنکه اجرای آن 
یداد آن غیر قابل انتظـار  به قوت قاهره مستحیل شود. و قوت قاهره حادثه ای است که رو

و جلوگیری از آن نا ممکن بوده و اجـرای قـرارداد را مستحیل میکند، بدان معنا کـه  
                                                                                                              

مسئولیت مالکی را ثابت دانسته اند که از ملک وی صداهای بلند ویا دود سنگین، ویا گازهـای  
 مضری بلند شود که به دیگران ضرر برساند، اگرچه احتیاطات الزم را هم اتخاذ کرده باشد. 

 اعتبار نداده اند. اگرچه قضاء در فرانسه و در مصر به شکل کل به این نظریة  - 1
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اگر حادثه رخ داده اجرای تعهد را مستحیل نسازد مدین " بده کار " از اجـرای التـزام   
اعفاء نگردیده، اگرچه اجرای قرارداد بر جانب متعهد سخت و سنگین هم باشد. و ایـن  

رط اخیر " سختی و سنگینی اجرای قرارداد " عادالنه نمی باشد، زیرا قواعـد عـدالت   ش
مقتضی آن است که اگر حالت تغییر کرده، و حادثه ای رخ دهد که در اصل غیـر قابـل   
انتظار بوده، و اجرای تعهد را سخت و سنگین می نمود. عدالت مقتضی آن است که مدین 

 ه در واقع مفهوم نظریة حوادث فوق العاده می باشد.  از بعضی التزامات اعفاء گردد، ک

گفتنی است که محکمه علیای اداری فرانسه این نظریه را تطبیق کرده و بر اسـاس آن در  
قضیه شرکت برق شهر " بردو " که تعهد داشت برق را به قیمت معینی برای شـهروندان  

یافت تولید برق به قیمت  وارد کند، پت از آغاز جن  جهانی اول که قیمت زغال افزایش
مورد اتفاق سابق برای شرکت سنگین شد، محکمه اداری فرانسه نظریة حالت فوق العاده 

 را در این قضیه مورد تطبیق قرار داد.  

همچنانکه محکمه استئناف داخلی مصر این نظریه را پذیرفته و در قضیه ای تـاجری کـه   
" قوای حمایت مرزها " به قیمت معینی وارد  تعهد سپرده بود غله جاتی را به نهاد مرزبانی

کند که پت از آزاد شدن قیمتها به حسب بازار عرض و طلب بهای غله جات دو چند باال 
 رفته و اجرای تعهد را برای " بده کار " سنگین و سخت نمود . 

 1محکمه استئناف مصر نظریة " حالت فوق العاده " را مورد تطبیق قرار داد.
 ادامه دارد                                                                                 

                                                 
اگر محکمه تمیز مبدأ محکمه استئناف " در اعتراف به نظریة حوادث فوق العاده " را تأیید نکرد امـا   - 1

آمده است " ... با آن هم اگر حـوادث   147این نظریة در قانون مدنی جدید وارد گردیده و در نص ماده 
، و التزام تعاقدی اگرچه مستحیل االجراء نگردد امـا  استثنائی و فوق العاده رخ دهد که مورد انتظار نبوده

اجرای آن برای مدین " بده کار " سخت و سنگین بوده و او را به خسارت بزرگی مواجه کنـد، قاضـی   
میتواند وفق " حالت " و پت از موازنه و ارزیابی میان مصالح دوجانب، تعهد مورد نظر را به حد معقول بر 

 ی برخالف این نص باطل است .گرداند، و هر گونه اتفاق
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 در بیان آنچه که قصاص به وسیلۀ آن گرفته می شود و چگونگی آن
 و مکان و زمان آن و به کارگیری احسان و نیکویی نسبت به قاتل

 تمهید: -210
استیفای قصاص از جانی )قاتل( گاهی به خود همان آلت و به همان کیفیتی که عمـل  
قتل مجنٰی علیه به آن انجام یافته است، صورت میگیرد، و گاهی این استیفاء بـدون ایـن   
استیفاء بعمل می آید، مثاًل قاتل را به شمشیر بقتل میرسانند، پت آیا برای استیفای قصاص 
شرط است که به آلت معینی باشد، یا به خود همان آلۀ که جانی در ارتکاب جرم خـود از  

ت و به نفت کیفیتی که در آن مرتکب جرم شده اسـت صـورت مـی    آن کار گرفته اس
پذیرد؟ یا این ها شرط نیستند، و مراد از استیفای قصاص ازهاق روح و از بین بردن حیات 
قاتل است، هم چنانکه او روح مجنٰی علیه را ازهاق نموده و حیـات او را نـابود کـرده    

 است؟
رخی از فقهاء گفته اند: در اسـتیفای  در این موضوع در میان فقهاء اختالف است، ب

قصاص شرط است که به وسیله خود همان آلۀ که جانی آن را به کار گرفته است، و بـه  
 همان کیفیتی که جرم به آن انجام یافته است، عمل شود.

برخی دیگر از فقهاء گفته اند: قصاص از جانی تنها به وسیلۀ شمشیر باید گرفته شود. 
یفای قصاص احسانی هم در کار است که به جانی تقـدیم گـردد؟ و   سپت آیا قبل از است

 طبیعت و خصوصیت این احسان چیست؟
وانگهی آیا برای استیفای قصان مکان و زمان معنی معینی وجود دارد؟ این هـا همـه   
مواردی است که در این مطلب به بیان آنها خواهیم پرداخت، و بر اساس آن این مطلب را 

 م می نمائیم:به فروع ذیل تقسی
 در مورد آلۀ استیفاء و چگونگی آن. -قول اول -فرع اول
 استیفای قصاص به وسیلۀ شمشیر. -قول دوم -فرع دوم
 مکان و زمان استیفاء و احسان به جانی. -فرع سوم
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 فرع اول
 قول اول در مورد آلۀ استیفاء و چگونگی آن

کشته است قصاصًا کشته می  قاتل به مثل آنچه که به توسط آن مجنٰی علیه را -211
 شود:

 این قول مالکیان، شافعیان و ظاهریان است، و از جمله اقوال شان است:
از قاتل به همان صفتی که قتل »در کتاب بدایۀ المجتهد از ابن رشد آمده است:  -اواًل

را انجام داده است، قصاص گرفته می شود، اگر قتل را بطور غرق کردن مرتکب شـده  
وی به غرق کردن صورت گیرد، و کسیکه مجنٰی علیه را توسط ضربۀ سن   بود، قصاص

 1«کشته باشد، به ضربۀ سن  کشته می شود و به این قول است امام مالک...
قاتل بـه همـان   »در کتاب الشرح الکبیر للدردیر در فقه مالکیان آمده است:  -دوم

د، گرچه به طور سوختاندن به چیزی کشته می شود که قتل را به وسیلۀ آن انجام داده باش
 2«آتش باشد.
و کسی که به آلـۀ  »در کتاب مغنی المحتاج در فقه شافعی نگاشته شده است:  -سوم

تیزی مانند شمشیر، یا به آلۀ سنگین وزنی مانند سن  یا به عمل تخنیق )خفه کردن( یا بـه  
یـا انـداختن از   فعل گرسنه ساختن و مانند آن همچون غرق نمودن یا سوختاندن به آتش، 

 3«بلندی کوه به قتل رسیده باشد، ولی مقتول، به همان گونه از او قصاص بگیرد.
قاتل قتل عمد به »در کتاب المحلی از ابن حزم در مذهب ظاهریه آمده است:  -چهارم

همان چیزی کشته میشود که مجنٰی علیه را توسط آن چیز کشته باشد، اگر بـه گرسـنه   
ردن مجنٰی علیه او را بقتل رسانده باشد البد بایـد او را گرسـنه و   نگهداشتن و یا تشنه ک

 4«تشنه نگهدارند تا آن زمانی که بمیرد.

                                                 
1
 ۳۳۸ص  ۲بدایۀ المجتهد ج  - 

2
 ۲۶۵ص  ۴الشرح الکبیر للدردیر ج  - 
 ۴۴ص  ۴مغنی المحتاج ج  -3

4
 ۱۸۶ص  ۲، المهذب ج ۳۳۹-۳۳۷ص  ۲، بدایۀ المجتهد ج ۴۴ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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 ادلۀ این قول: -212
َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما »در استیفای قصاص مماثلت اعتبار دارد بدلیل فرمان الهی: 

 (۱۲۶)سوره النحل:« ُعوِقْبُتم ِبِه
ه: و هرگاه خواستید مجازات کنید، پت به مقداری که به شما تعدی شـده  ترجم  - أ

 مجازات کنید.
( ترجمه: مجازات بـدی، مجـازاتی   ۴۰)سوره الشوری:« َوَجَزاُء َسيَِِّئٍة َسيَِِّئٌة مِِّْثُلَها»و 

 است هم مانند آن.
( ترجمه: ۱۹۴)سوره البقره:« َعَلْيُكْمَفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدٰى »

 هرکت بر شما تجاوز کرد، هم مانند تجاوز او بر وی تجاوز کنید و او را مجازات نمائید.
و مماثلت و هم مانندی در مجازات امری است ممکن، و جواز دارد کـه اسـتیفای   

 1قصاص به مماثلت و هم مانندی بوده باشد.
ده است که نبی کریم )ص( به کوبیـدن سـر   ب: در صحیحین )بخاری و مسلم، آم

یهودی در بین دو سن  امر فرمودند، و آن یهودی دختری را به همین صورت کشته بود، 
ترجمـه:   2«من حرق حرقناه و من غرق غرقنـاه »و دیگر اینکه پیامبر )ص( فرموده اند: 

ی امـر  کسیکه شخصی را به وسیلۀ سوختاندن به آتش کشته باشد، ما هم به سـوزاندن و 
میدهیم و کسیکه شخصی را به وسیلۀ غرق کردن در آب کشته باشد، ما هم بـه غـرق   

 کردن وی امر می دهیم.
منظور و مراد از قصاص تشفی )فرو نشستن خشم و خوشحال شـدن( ولـی دم    -ج

)صاحب خون( است، و این امر تنها به صورتی انجام می یابد که قاتل به مانند آن کشـته  
 3ا به قتل رسانده است.شود که مقتول ر

                                                 
1
 مراجع سابق - 

2
 مراجع سابق - 

3
 ۷، و این جواز عدول به شمشیر مذهب حنابله است: المغنی ج ۴۵ص  ۴المحتاج ج مغنی  - 
 ۶۸۶ص 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 19  

 

 قصاص به وسیلۀ شمشیر جواز دارد: -213
قتل قاتل به مانند آنچه که مجنٰی علیه را بدان کشته است، در نزد اصحاب این قـول  
استیفای قصاص بدون آن را منع نمی کند، زیرا استیفای قصاص از قاتل جانی بمانند آنچـه  

ست و بلکه حق اولیای مقتول است، پت که مجنٰی علیه را بدان کشه شده است، واجب نی
برای آنان جایز است که از این حق شان عدول نمایند و از قاتل بوسیلۀ شمشـیر قصـاص   

 بگیرند.
و کسیکه به آلۀ تیز، یا به عملیۀ تخنیق، یـا بـه   »در کتاب مغنی المحتاج آمده است: 

از او قصاص گرفته  وسیلۀ گرسنه ساختن و مانند آن مرتکب قتل شده باشد، به همان شیوه
شود، و این حق ولی مقتول است، که اگر خواسته باشد میتواند از آن کار بگیرد، و به این 
معنی نیست که این کار بر او معین و مقرر باشد، پت اگر ولی مقتول از آن عدول کنـد و  
 بخواهد که بوسیلۀ شمشیر قصاص خود را از قاتل بگیرد، این کار برای او جایز اسـت، و 
کسیکه از قصاص گرفتن که در آن مماثلت جواز دارد، به استیفای قصـاص بـه وسـیلۀ    
شمشیر عدول کند، این روی گرداندن برای او جواز دارد، فرق نمیکند که قاتل راضـی  
باشد یا نباشد، زیرا این کار سریع تر و آسانتر و بلکه به جهت برآمدن از اختالف بهتر نیز 

شمشیر، گردن زدن قاتل بـه شـیوۀ مرسـوم اسـت، و در     هست و منظور از عدول به 
 1«صورتیکه بخواهد او را به مانند حیوان چارپا ذبح کند، جواز ندارد.

کیفیت استیفای قصاص در صورتیکه مجنٰی علیه به سبب سرایت مجـروحیتش   -214
 فوت کند:

هرگاه جانی، مجنٰی علیه را به جراحتی مجروح ساخت که در آن قصاص جاری مـی  
شود مانند اینکه دست او را قطع نمود، و قطع آن به جان مجنٰی علیه سرایت کرد و او را 
هالک نمود، پت ولی مقتول ابتداًء حق دارد گردن جانی را توسط شمشیر قطع کند. زیرا 
این کار از قطع دست جانی و سپت بریدن گردن وی به شمشیر آسان تر است، و اگر ولی 

تواند بریدن گردن جانی را به تأخیر اندازد، بعد از آنکـه دسـت   مقتول خواسته باشد، می

                                                 
1
 ۴۵ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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جانی را قطع کند، انتظار سرایت قطع را بکشد تا آن گاه که سرایت قطع به اتمام برسـد،  
 1گردنش را به شمشیر بزند.

 کیفیت استیفاء به وسیلۀ تجویع )گرسنگی دادن( و مانند آن: -۲۱۳
)غرق کردن( یا تحریق )آتش زدن، سوزاندن( یـا  هرگاه جانی بوسیلۀ تجویع یا تغریق 

مانند این ها مجنٰی علیه را کشته باشد، و ولی مقتول بخواهد که از جانی بمثل آنچه کـه  
مجنٰی علیه را توسط آن بقتل رسانده است، قصاص بگیرد، پت در مورد تجویع جانی را به 

ند و در خالل آن طعام را از اندازۀ مدتی که او مجنٰی علیه را حبت کرده بود، محبوس کن
او باز دارند، تا آنکه از گرسنگی بمیرد. و در انداختن در آب یا آتش، در آب یا آتشی هم 
مانند آب یا آتشی که مجنٰی علیه را در آنها انداخته بود، انداخته شود، و به همان مقـدار  

بگذارند، و با آن هـم   مدتی که مجنٰی علیه در آن ها باقی مانده بود، جانی را رها کنند و
اگر جانی نمرد، در مدت زمان وی بیفزایند تا آن گه که بمیرد، تا قتل جانی به مثل قتـل  

که در این حالت به شمشیر کشـته  »مجنٰی علیه بوده باشد، و در قولی از شافعیان است: 
 شود. و در مدت نگهداری وی در بندی خانه یا در آب یا در آتش افزایش به عمل نیایـد 
زیرا مماثلت حاصل شده و چیزی از آن بجز نابود کردن روح جانی باقی نمانده است، پت 
نابود کردن روح جانی به آسان ترین روشی که عبارت از بریدن گردن وی بـه شمشـیر   

 2«است، واجب و ضروری پنداشته می شود.
 مماثلت در استیفای قصاص به فعل حرام و ناروا جایز نیست: -۲۱۴

ل، مجنٰی علیه را به فعل حرام و ناروایی کشته باشد، پت به ولی مقتول جواز هرگاه قات
ندارد، تا به مانند فعل حرام وی از او قصاص بگیرد، مانند آنکه جانی مجنٰی علیـه را بـه   
آشامیدن مقدار زیاد شراب مجبور می سازد تا آنکه به اثر آن می میرد، یا آنکه جـانی بـر   

و از اثر این لواط فوت می نماید، یا آنکه جانی، با دختر صغیره  مجنبی علیه لواطت میکند
یی فعل شنیع زناء را انجام میدهد و آن دختر صغیره به اثر این جماع حرام، جـانش را از  

                                                 
1
 ۴۵ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 

2
 ۴۵-۴۴ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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دست میدهد، پت ولی مقتول نمیواند از جانی به مثل آنچه که بر مجنٰی علیه کرده است، 
واست و بلکه باید او را به وسیلۀ شمشیر قصاصًا به قصاص بگیرد، زیرا این فعل حرام و نار

 1قتل برساند.
 فرع دوم

 قول دوم: استیفای قصاص به وسیلۀ شمشیر است
 بجز شمشیر، به چیز دیگری از جانی قصاص گرفته نمی شود: -۲۱۵
 مذهب حنفیان: -اواًل

ـ  ه قول دوم در مورد آنچه که قصاص بوسیلۀ آن گرفته میشود، عبارت از آن است ک
قصاص به شمشیر گرفته می شود، و شمشیر آله و وسیلۀ اجرای قصاص است، و به همین 

 قول اند حنفیان، زیدیه و جعفریه، و در مذهب حنبلیان دو قول است:
ال َقـَوَد اال  »اصحاب این قول به این حدیث رسول اکرم )ص( استدالل نموده انـد:  

و قود عبارت از قصـاص، و قصـاص    یعنی جز به وسیلۀ شمشیر َقَوِدی نیست،« بالسیف
عبارت از استیفاء است، یا عبارت از چیزی است که استیفاء به وسـیلۀ آن انجـام مـی    

 پذیرد. پت این حدیث داللت بر نفی استیفای قصاص بدون شمشیر دارد.
همچنان قطع عضو یا جراحت بدن اگر سرایت بدان ها متصل شود و مجنٰی علیه بمیرد 

آنچه بر مجنٰی علیه واقع شده، قتل است، پت جانی بجز قتل به مجازات معلوم میگردد که 
دیگری، جزاء داده نمی شود. پت اگر عضو جانی قطع یا بدن وی مجروح ساخته شود و 
سپت ضرورت به قطع گردن او به شمشیر پیش آید، این کار جمع در بین قتل و بریـدن  

 2حنفیان و استدالل شان است.گردن پنداشته می شود، )و درست نیست(. این قول 
 مذهب زیدیه و جعفریه: -دوم -۲۱۶

مذهب زیدیه مانند مذهب حنفیان است، و در نزد آنان قصاص گرفتن از جانی جز بـه  
 وسیلۀ شمشیر با تفصیلی که داده اند، جواز ندارد و گفته اند:

                                                 
1
 ۲۶۵ص ۴، الشرح الکبیر للدردیر ج ۶۸۸ص  ۷، المغنی ج ۴۵ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 

2
 ۴۶۴۴ص  ۱۰البدایع ج  - 
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و ولی دم )صاحب خون( به زدن گردن جانی بوسیلۀ شمشیر از وی قصاص بگیـرد،  »
برای وی جواز ندارد که به جانی همان کار را بکند که به مـورث وی )مقتـول( کـرده    
 است، از قبیل ضربه زدن با نیزه یا شکستن اعضای بدن وی یا خفه کردن یا مانند این ها.
هرگاه بر ولی مقتول قصاص گرفتن از قاتل به گردن زدن بوسیلۀ شمشیر بـه علـت   

یا به علت دیگری متعذر بود، پت به هر طرزی که به ازهاق  نبودن آله یا ترس از فرار جانی
روح جانی و از بین بردن حیات وی برایش ممکن باشد از قبیل خفه کردن، یا به تیر کمان 
زدن، یا به مرمی تفن ، یا به سن ، یا به دم برق دادن و یا دیگر شیوه های که توسط آن 

 قصاص گرفتن جواز دارد.ازهاق روح مقتص منه بدون تعذیب ممکن باشد، 
هرگاه استیفای قصاص بدون تعذیب جانی امکان نداشته باشد، برای ولی مقتول جـواز  

 1«دارد که حق قصاص خود را از جانی بگیرد گرچه این کار به تعذیب جانی بیانجامد.
و قصاص گرفته نشود مگر به »مذهب جعفریه نیز به همین گونه است و آنان گفته اند: 

ت گردن جانی را بزند نه جای دیگرش را، و مثله کردن جانی جـایز نیسـت،   شمشیر، پ
طوریکه بعضی از اعضای بدنش را قطع کند، گرچه جنایت مرتکبه وی مثله کردن باشد، یا 
قتل به وسیلۀ غرق کردن، یا سوختاندن یا ضربه با مثقل )آلۀ سنگین وزن( واقع شده باشد، 

 2«ید به وسیلۀ شمشیر گرفته شود.بلکه در تمام این حاالت، قصاص با
 3مذهب حنبلیان: -سوم -۲۱۷

و هرگاه مجنٰی علیه را بدون شمشیر کشته بـود مثـل   »ابن قدامه حنبلی گفته است: 
آنکه او را با سن ، یا هدم و درهم کوبیدن، یا غرق کردن و یا خفه کردن به قتل برساند، 

دو روایت است: )در یـک روایـت(:   پت آیا قصاص به مثل آن گرفته می شود؟ در اینجا 
بلی! ولی مقتول میتواند به همان طوری که مجنٰی علیه کشته شده است، قاتل را قصـاص  

 کند. در روایت دوم: قصاص جز به شمشیر و زدن گردن جانی گرفته نمیشود.

                                                 
1
 ۲۷۹ص  ۴التاج المذهب ج  - 

2
 ۱۰۲ص  ۱۰الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ج  - 

3
 ۶۸۸-۶۸۶ص  ۷المغنی ج  - 
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)دلیل روایت اول(: حدیثی است که ابن ماجه از نبی کریم )ص( روایت کرده اسـت  
یعنی قصاص جز به وسیلۀ شمشیر گرفته نشود. عـالوه  « ال قود اال بالسیف»که فرمودند: 

بر این قصاص یکی از دو چیزی است که در بدل از بین بردن نفت واجب میگردد، پـت  
قطع طرف در حکم جمله داخل است مانند دیت، زیرا در صورتیکه دیت واجب شود، در 

ز قصاص در نفت معطل ساختن کل و آنجا دیت نفت الزم میگردد. از طرف دیگر منظور ا
اتالف همۀ جانی است، و این امر به زدن گردن وی امکان پذیر است، پت تجاوز از آن به 
اتالف اطراف و اعضای وی جایز نیست چنانکه اگر مجنٰی علیه را توسط شمشیر کنـدی  

 کشته باشد، الزم نیست که با همان شمشیر کشته شود.
ص به مثل عملی که جانی به مجنٰی علیـه کـرده اسـت،    دیگر اینکه در استیفای قصا

اطمینان وجود ندارد که زیادتی نیاید، پت قصاص به مثل آلۀ قتل و به مثل فعل جانی واجب 
 نیست.

)دلیل روایت دوم(: وجه روایت دوم در مذهب حنبلی از امام احمد، این فرمان الهـی  
( ترجمـه: و هرگـاه   ۱۲۶)سوره النحل:« ا ُعوِقْبُتم ِبِهَوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َم»است: 

 خواستید مجازات کنید، پت به اندازۀ که به شما تعدی شده، مجازات کنید.
« َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتـَدٰى َعَلـْيُكمْ  »و این فرمودۀ حق تعالی: 

ت بر شما تجاوز کرد هم مانند تجاوز او بر وی تجاوز ( ترجمه: هرک۱۹۴)سوره البقره: 
 کنید )او را مجازات کنید(.

َرضَّ رأس یهودی لرضَّه رأس جاریۀ مـن االنصـار بـین    »دیگر اینکه نبی کریم )ص( 
یعنی به کوبیدن سر یهودی در میان دو سن  دستور داد برای آنکه آن یهـودی  « حجرین

 یان دو سن  کوبیده و او را کشته بود.سر دختری از انصار )مدینه( را در م
من حَّرق حرقناه و من غـرَّق  »چنانکه از نبی کریم )ص( روایت کرده اند که فرمود: 

یعنی هر که دیگری را بسوزاند و توسط آتش به قتل برساند مـا هـم او را مـی    « غرقناه
طرف دیگر  سوزانیم، و هرکت که دیگری را غرق نماید، ما هم او را غرق می نمائیم. از

قصاص بر مماثلت وضع شده است، و لفظ آن بدان مشعر است، پت واجب است تـا از  
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« ال قود اال بالسیف»جانی به مانند آنچه که کرده است قصاص گرفته شود، و اما حدیث: 
 امام احمد در بارۀ آن گفته است که: اسناد آن خیلی خوب و جید نیست.

 :پسندیده تر در نگاه ابن قدامه -۲۱۸
 ابن قدامۀ حنبلی بعد ازانکه هر دو روایت مذهب شان را ذکر کرده گفته است:

وقتی که ما به ولی مقتول گفتیم که از جانی به همان فعلی که مجنٰی علیـه را بـدان   
کشته است، قصاص بگیرد، اما ولی مقتول دوست داشت که تنها به زدن گـردن قاتـل   

 و جواز دارد بلکه بهتر و پسندیده تر نیز میباشد.اکتفاء کند، این کار نه تنها که برای ا
 فرع سوم

 مکان و زمان استیفاء و احسان به جانی
 احسان به جانی )قاتل( در هنگام استیفای قصاص: -۲۱۹

بر ولی مقتول واجب است تا در حین استیفای قصاص از قاتل، بر او احسان کند و این 
 احسان در امور آتی صورت می پذیرد:

ید آلۀ قصاص مناسب و کارآمد باشد که جانی به وسیلۀ آن تعذیب نشود، یعنی با -اول
 طوری باشد که بدون تعذیب وی مقصود از آن برآورده گردد.

و بر سلطان واجب است تا آلۀ را که »فقیه شافعی صاحب کتاب المهذب گفته است: 
ـ   د، از اسـتیفای  قصاص بدان آله گرفته میشود، مورد بررسی قرار دهد، هرگاه ُکنـد باش

قصاص با آن ممانعت کند، چون شداد بن اوس )رض( روایت کرده است نبی کریم )ص( 
إنَّ اهلل َکَتب اإلحسان علی کل شئ، فاذا قتلتم فاحسـنوا الِقتَلـۀ ، واذا ذبحـتم    »گفت: 

ترجمه: به راسـتی کـه خداونـد    « فاحسنوا الِذبَحۀ ، ولُیِحدَّ احدکم شفرته ولُیِرح ذبیحته
و نیکویی را بر هر چیزی مقرر کرده است، پت هرگاه می کشتید، کشتن را بـه   احسان

خوبی انجام دهید، و هرگاه ذبح می کردید، به نیکو وجهی ذبح کنید، باید یکی از شـما  
 کارد خود را تیز کند، و باید مذبوحۀ خود را راحت دهد.
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وم و زهرآلود بود، از اگر آلۀ که بوسیلۀ آن میخواهد به استیفای قصاص بپردازد، مسم
استیفای قصاص به وسیلۀ آن منع شود، زیرا زهر، بدن مقتول را فاسـد مـی کنـد و از    

 1«شستشوی آن ممانعت می نماید.
دوم: قبل از استیفای قصاص جانی را به آنچه که از نمازهای که ادا نکرده است و بـه  

کند و خاطر نشان سازد و وصیتی که برای اوست یا بر اوست و به توبۀ نصوح یاد دهانی 
اینکه در بردن او تا جای که از او قصاص میگیرد با رفق و مهربانی رفتار نماید، و عورتش 
را بپوشد و چشمانش را ببندد، و در حالتی که قصاص گرفتن از او به وسیلۀ شمشیر باشد، 

 2گردنش را کشیده و آزاد بگذارد.
 مکان و زمان استیفای قصاص: -۲۲۰

قصاص اگرچه در حرم باشد رواست. در کتاب المهذب در فقه شافعی آمـده  استیفای 
و کسیکه به علت کفر یا ردۀ )برگشتن از اسالم( یا زناء یا قصاص قتـل بـر او   »است: 

واجب شده باشد، و او به حرم پناه ببرد، کشته می شود، و حرم مانع قتل وی نمی گردد، 
( ۸۹)سوره النسـاء:  « ْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجدتُُّموُهْمَوا»و دلیل بر آن فرمودۀ حق تعالی است: 

 ترجمه: و هرجا آن ها )کفار( را یافتید، به قتل برسانید.
از طرف دیگر این قتلی است که حرم موجب ضمان آن نمیگردد، پت بمانند قتل مـار  

ز ولی اگر قاتل به مسجدی پناه گزین شود پـت او را ا  3«و عقرب مانع آن نیز نمی شود.
مسجد بیرون بیاورند و بعد ازان از او قصاص بگیرند، و در داخل مسجد نبایـد کشـته   

و اگر قاتل به کعبه یا به مسجد الحرام یا بـه  »شود. در کتاب مغنی المحتاج آمده است: 
مسجد دیگری پناه برد، یا داخل حریم ملکیت انسانی شد، پت اواًل او را از آنجا بیـرون  

سانند، به جهت صیانت مسجد، و به خاطر اینکه استعمال و استفاده آورند و سپت بقتل بر

                                                 
1
 ۲۷۹ص  ۴، التاج المذهب ج ۶۹۱ص  ۷، المغنی ج ۱۸۵ص  ۲المهذب ج  - 

2
 ۴۱ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 

3
 ۴رح الکبیر للدردیر ج ، و مانند آن است در نزد مالکیان، ببین: الش۱۸۸ص  ۲المهذب ج  - 
 ۲۶۱ص 
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از ملکیت غیر بدون اجازۀ وی ممنوع است، و ظاهر کالم رافعی میرساند کـه اسـتیفای   
قصاص در مسجد اگر خوف ملوث شدن آن وجود داشت حرام و در غیـر آن مکـروه   

 1«است.
گرچه مرض مهم باشد، قصاص از جانی قاتل در موسم گرما، سرما و در حالت مریضی 

گرفته می شود، زیرا منظور ازهاق روح و از بین بردن حیات جانی است، لذا تأخیر آن به 
 2سبب گرما، سرما و مریضی هیچ معنی و مفهومی ندارد.

 و به همین گونه استیفای قصاص در هنگام شب و در هنگام روز نیز جایز است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ۲۶۱ص  ۴، = الشرح الکبیر للدردیر ج ۴۳ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 

2
 ۸۴۳ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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 «قویم»ال احمد فهیم: قضاوتپتتبع ونگارش
 

  جایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولتجایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولت
  ضعیکید به نظریات دانشمندان حقوق وبا تأ»

 «قوانین ملی و اسناد بین المللی ،و فلسفه

 (2) 
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 فصل دوم

 استقالل قوۀ قضائیه
میکند که قضات با تمایل قوای مقننه ومجریه قابل عزل  ایجابومت قانون، اهمیت حک
 نباشند. 

میان دو قوۀ  ٬برای اجرای عدالت، قاضی ضرورت دارد که در حل اختالف حقوقی خاص
 بی طرف باشد. از این رو حقوق دانان وقضات ٬دیگر وهمچنان در حل دعاوی میان افراد

نمی توان آنها را به استثنای آنچه درجریان و گیرندرمعرض کنترول سیاسی قرارد نباید
 1امور، مورد رسیده گی واقع شده است مجبورنمود.

منظور از استقالل قضایی به صورت عام اینست که قاضی بدون نگرانی وهراس ازتالفی 
وانتقام جویی قوۀ مجریه یا مؤسسات صاحب نفوذ یا شرکت های ثروتمند یا اتحادیه های 

                                                 
1
علی ، آقابخشی ، و مینو افشاری راد . فرهن  علوم سیاسی ، تهران : انتشـارات چاپـار ،    - 
 .357ص 1383سال
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ری و صنفی یا گروه های خرابکار، وظایف خود را انجام دهد. اما قاضی را مقتدر کارگ
نمیتوان به استناد استقالل قضایی ازداوریهای افکار عمومی بحث های آزاد  دررسانه های 
همگانی مصون دانست. استقالل قضایی به معنی جدا شدن قاضی ازجامعه نیست. جامعه 

 1داده است وحق دارد ازاو بازخواست کند .منشأ حاکمیت است و به قاضی استقالل 
استقالل قوۀ قضائیه شامل اعتبار احکام قضایی ومنصب قضا است که ذیال درطی دو 
مبحث به آن میپردازیم و به دنبال آن، حدود استقالل قضایی واستقالل قوۀ قضائیه 

 م .مورد مطالعه قرارمیدهینیز ومحاکمۀ عادالنه را دردو مبحث جدا گانۀ دیگر، 
 استقالل قوۀ قضائیه دربارۀ حکم قضایی : -مبحث اول

اعتبار قدرت اجرایی احکام قضایی نتیجۀ منطقی استقالل قوۀ قضائیه است که به آن 
درحقوق ایران  " اعتبار قضیۀ  2دراصطالح حقوق ما به " واجب التعمیل بودن فیصله ها"
 ضاوت شده" مشهوراست.محکوم بها" و درحقوق فرانسه به قاعدۀ " اعتبار حکم ق

فلسفۀ قاعدۀ مزبور آنست که دعاوی وخصومات درجامعه سریعًا حل وفصل شده ، 
مناقشات برطرف شود. به عبارۀ دیگر غرض ازوضع این قاعده آنست که برای دعوی ، 
سرانجام باید پایانی باشد. و لذا به منظور رسیدن به این مطلوب به تصمیمات محاکم اعتبار 

شده که به موجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم رامعلق کند و یا با صدور خاصی داده 
تصمیم مخالف، آثار آن را ازبین ببرد. همین که رأی یا حکم محاکم درموضوع اعالم شد، 

 3احترام به آن براصحاب دعوی واجب میگردد.
دین آنچه در باال گذشت، بیانگر  استقاللیت قوۀ قضائیه در صدور حکم قضایی بود. ب

مفهوم که قضات قوۀ قضائیه باید در صدور احکام خویش بر وفق احکام قانون مطلقًا تحت 
تأثیر و فشار قرار نگیرد و همچنان احکام صادر شده قانونی محاکم، به عنوان حکم 

                                                 

 .117، ص  1376: نشرداد گستر ، سال  جعفر، بوشهری . مسایل حقوق اساسی ، تهران - 1
قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی .(۱۱۰۹جریدۀ رسمی) ٬وزارت عدلیه - 2

 (.45مادۀ )۱۳۹۲سال ٬مطبعۀ دولتی ٬افغانستان. کابل
 .119. ص۱۳۷۶سال٬تهران: نشر داد گستر ٬بوشهری. مسایل حقوق اساسی ٬جعفر-3
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مختومه قضایی، باید واجب االتباع باشد. اکنون الزم است تا در همین مبحث به دو 
شود و ما نیز آن دو موضوع را تحت دو جزء به بحث می موضوع مهم دیگر پرداخته 

 گیریم.
 استقالل نهادی قوۀ قضائیه: -جزء اول

همانگونه که در فصل قبلی نیز گذشت، استقالل نهادی قوۀ قضائیه مستخرج از اصل 
 تفکیک قواء است.

راپور تر مخصوص سازمان ملل متحد، در ارتباط به استقالل قضات و وکالی مدافع، در 
 یکی از گزارش های خود، چنین خاطر نشان کرده است:

اصل تفکیک قواء، مبنای است که بر اساس آن مقدمات ضروری استقالل قضایی و بی » 
 1«طرفی بنیان گذاشته شده است.

تفکیک قواء، مقتضی هریک از قوای عمومی)ثالثه(، استقالل متقابل آنها و تضمین 
به نقش مربوط آن است. در نتیجه، قوۀ قضائیه باید  استقالل محدود شدۀ هرکدام از قواء 

دارای صالحیت قضایی نسبت به همۀ مسایلی دارای ماهیت قضایی و دارای اختیارات 
انحصاری، جهت تعقیب آن باشد. و همچنان صالحیت آن را داشته باشد که آیا مسألۀ که 

رتیب مقرر در جهت تصمیم گیری آن عرضه شده است، در صالحیت رسیده گی آن به ت
 2قانون است یانه.

نکتۀ مهم دیگر در خصوص تفکیک قواء و استقاللیت نهادی قوۀ قضائیه، شکل گیری قوۀ 
قضائیه مثاًل در ارتباط به چگونه گی انتصاب یا انتخاب قضات است. چیزی که ما تفصیل 
این  آن را در فصل گذشته شرح دادیم، اما آنچه در هر نظام حقوقی واجد اهمیت است،

است که قاضی منتخب یا انتخابی ، از مرجع و نهاد منصوب کننده مستقل باشد، و به 

                                                 
ماکت پالنک برای حقوق اساسی افغانستان. ترجمۀ داکتر حسـین  رامین، مشتاقی. رهنمود  -1

غالمی، هایدلبرک آلمان: نشر انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین المللی ماکت پالنک. 
  .139خورشیدی، ص1387سال

2
 .149همان مرجع، ص- 
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بهترین شکل، تضمین شود که طرزالعمل مربوطه تنها در دستان یک قوۀ حکومتی واقع 
 1نگردد.

 استقالل فردی قضات: -جزء دوم
قالل نهادی، بلکه همان گونه که قباًل اشاره شد، استقالل قوۀ قضائیه نه تنها مستلزم است

 مستلزم استقالل فردی قضات نیز میباشد.
هر دو مفهوم مذکور بایک دیگر مرتبط بوده ودر هم پیچیده شده اند. استقالل فردی 
مستلزم آن است که یک یک قضات، از فشار و تأثیر خارجی و داخلی به شمول فشار 

ایی مانند امنیت دورۀ ناشی از داخل نظام قضایی مصون باشد. شرایط ارائۀ خدمات قض
تصدی به شمول موضوع برکناری و عزل قضات از سمت قضاء، در این رابطه دارای 
اهمیت بسیاری است. ضروری نیست که قضات الی األبد به شغل قضاء منصوب یا 
انتخاب شده باشند، اما آنها باید حداقل برای مدت چند سال به عنوان قاضی منصوب یا 

نابراین، قضات نباید تنها به خاطر سؤرفتار شدید یا ارتکاب تخلفات انتخاب شده باشند. ب
انضباطی، یا به خاطر اشتباهات ناشی از حسن نیست یا به جهت عدم موافقت یا تفسیر 

 خاصی از قانون برکنار گردند.
جنبۀ دیگری استقالل فردی قضات، مربوط به موضوع تدابیر انضباطی و جزاها است. 

دساتیر و فشار ها به هنگام مدیریت یک قضیه یا دوسیه مرتبط به این آزادی از اوامر، 
 موضوع است.

قضات نباید به هنگام رسیده گی قضایی به یک موضوع، تحت اداره و ریاست کسی بوده 
ویا به نحوی وابسته وغیر مستقل باشند. آنها باید در ارتباط به فعالیت های قضایی خاصی 

ی از ایضری قو نواهی بوده و نباید در صورت ارائۀ تفسی خود مصون از در یافت اوامر
قانون با وجود حسن نیست، مشمول تدابیر تأدیبی قرار گیرند. تضمین وحدت رویه و 

                                                 
1
ر حسـین  رامین، مشتاقی. رهنمود ماکت پالنک برای حقوق اساسی افغانستان. ترجمۀ داکت - 

غالمی، هایدلبرک آلمان: نشر انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین المللی ماکت پالنک. 
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صحت اجرای عدالت، نباید از طریق تطبیق تدابیر انضباطی، بلکه باید از طریق بررسی 
 محاکم عالی صورت گیرد.

نکتۀ مهم دیگر، مسألۀ امنیت شخصی و به عالوه  در ارتباط به استقالل فردی قضات،
 1معاش کافی آنان میباشد.

 استقالل قوۀ قضائیه دربارۀ منصب قضاء : -مبحث دوم 
استقالل قوۀ قضائیه درارتباط  به منصب قضاء، چند مسالۀ رامطرح میسازد که عدم توجه 

رت فشرده مورد به آنها موجب خدشه دار شدن عدالت میگردد  و درذیل ؛ آنها رابصو
 مطالعه قرارمیدهیم :

 گزینش قضات :-جزء اول
که یک قاضی خوب  اجرای عدالت وحفظ استقالل قضایی، وقتی ممکن ومیسر است

شیند، یک قاضی که عادل، آگاه به امور قضایی، مدبرومعروف به امانت برمسند قضاوت بن
لحاظ شرعی، کژی داری وتقوی باشد . عادل؛ یعنی کسیکه دراعمال و رفتار او از

وانحراف وجود نداشته باشد. یعنی آن صفت که درانسان منشاء انجام واجبات وترک 
محرمات است. و تقوی، یعنی آن نیروی بازدارندۀ  که مانع افتادن انسان درکژی ها 

 وگناهان میشود.
استقالل وحرمت  دستگاه قضایی وقتی محفوظ میماند که قضاوت و عملکرد قضات 

گونه ضعف باشد ویکی ازوظایف قوۀ قضائیه که درحقیقت استقاللیت آنرا عاری ازهر
معموال برای گزینش  قضات در  2 مشروعیت می بخشد، موضوع گزینش قضات است.

 کشور های مختلف شیوه های وجود دارد که ما به ذکر چند مثال ذیل اکتفاء می کنیم.

                                                 
رامین، مشتاقی. رهنمود ماکت پالنک برای حقوق اساسی افغانستان. ترجمه داکتر حسـین   -1

ین المللی ماکت پالنک. غالمی، هایدلبرک آلمان: نشر انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق ب
 .143 -142خورشیدی ص ص1387سال

2
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 افغانستان: -الف

تره محکمه ) دیوان عالی ( که عالیترین مرجع قضات س ٬درکشور عزیز ما افغانستان
مجلت ئیت جمهور وبا تأیید ولسی جرگه )قضایی درافغانستان محسوب میشود ازطرف ر
ازطرف قوۀ مقننه)مجلت نماینده گان(  تأییدنماینده گاه ( انتخاب میشوند. یعنی اصل 

در مورد چنین  پذیرفته شده است. چنانچه مادۀ یکصدوهفده هم قانون اساسی افغانستان
 صراحت دارد:

)) ستره محکمه مرکب است ازنه عضو که ازطرف رئیت جمهور با تائید ولسی جرگه و با 
رعایت احکام مندرج  فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و ماده یکصدوهجدهم این قانون اساسی .... 

همچنان مطابق جزء چهارم مادۀ سی ودوم قانون تشکیل و صالحیت  1تعیین میگردند.((
قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان، تصویب پیشنهاد تعیین قضات و مستشاران قضایی 
به ریاست جمهوری از جملۀ وظایف و صالحیت های اداری شورایعالی ستره محکمه 

 2میباشد.
 ایاالت متحد امریکا :

انون بااینکه در ایاالت متحدۀ امریکا نظریۀ تفکیک سه قوه  پذیرفته شده، مع ذالک  طبق ق
اساسی آن کشور، قضات دیوان عالی فدرال، توسط رئیت جمهوری برای مدت 

 عمر)مادالعمر( منصوب میشوند. 
شرط  تخصص، حسن شهرت، و وجهۀ انتخاب شده گان، همرا با اصل مادام العمر بودن 
قضات، ضمانتی برای استقالل قضات آن کشور، تلقی شده است . قضات ایالتی آن 

دند ولی تند، البته در آغاز کار از سوی فرمان داران ایاالت منصوب میشکشور انتخابی هس
امریکا به سوی  مـردممیالدی افکارعمومی م (1860تا)(میالدی،1812ازسال های )

                                                 
1
وزارت عدلیه، جریدۀ رسمی )فوق العاده(. قانون اساسی افغانستان. کابل: مطبعـۀ دولتـی،    - 
 (.117مادۀ)1382سال
2
(قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه جمهـوری  ۱۱۰۹یدۀ رسمی شماره)جر ٬وزارت عدلیه - 

 (.34، مادۀ)1392سال ٬مطبعۀ دولتی ٬کابل ٬اسالمی افغانستان
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انتخاب قضات متمایل شد. چنانچه دراکثرایاالت، قضات ازسوی مردم انتخاب میشوند  
 1التی واگذ ارشده است.نی اییودرچند ایاالت گزینش  قضات به مجالت تقن

 کنفدراسیون سویت : -ج

دراین کشور اعضای داد گاه فدرال یعنی باالترین مرجع قضایی، توسط مجلت فدرال 
دولت عضو( شیوۀ منصوب میشوند. درسطح کانتون ها ))شورای ملی وشورای دولت ها( 

ای مسلط انتخاب ازسوی قوۀ مقننه کانتون ها است ولی در مورد قضات دادگاه ه
 2بخش)ناحیه( و دادگاه های صلح ، انتخاب ازسوی مردم پذیرفته شده است.

 بلژیک : -د

در این کشور، نحوۀ تعیین قضات، ترکیبی ازشیوه های انتصاب، خود انتخابی، انتخابات 
وپیشنهاد است . قضات صلح و قضات دادگاه ها، مستقیمًا ازسوی پادشاه منصوب 

سا و معاونان دادگاه های شهرستان ها، براساس دولیستی  میشوند. مستشاران استیناف ورؤ
که یکی به وسیله خود دیوان عالی و دیگری به وسیلۀ شوراها شهرستان تهیه میشود، 
ازسوی پادشاه منصوب میگردند. مستشاران دیوان عالی کشور، ازمیان فهرست های 

 3ند.پیشنهادی سنا و دیوان عالی کشور به وسیلۀ پادشاه منصوب میگرد
 غیرقابل عزل بودن قضات: -جزء دوم

این اصل بدون شک نتیجۀ منطقی تفکیک قوۀ قضائیه ازدو قوۀ مقننه ومجریه به شمار می 
آید، زیرا برابری قواء، ایجاب میکند که مقامات دو قوۀ دیگرنتوانند درانتصاب ویا عزل 

ناپذیری، شرط  قضات مداخله ای داشته باشند. اما گذشته از مطلب فوق، اصل تغییر
استقالل قوۀ قضائیه نیز به شمار آمده است. لیکن این بدان معنی نیست که مخالفان 

                                                 
1
ابو الفضل قاضی، شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران: نشـر میـزان،   - 
 .515، ص1383سال

2
 همان اثر، همان صفحه. - 

3
عت پناهی. حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران: نشـر میـزان،   ابو الفضل قاضی، شری - 
 .516، ص1383سال
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ی که امرقضا را بخشی ازاعمال اجرایی می یتفکیک قوۀ قضائیه ازدو قوۀ دیگروحتی آنها
 1پندارند، به اصل تغییر ناپذیری قضات عقیده نداشته باشند.

مانند عزل قاضی  ٬تن او عمال ازچند راه متصوراستاعمال نفوذ بر قاضی وزیر فشارگذاش
ازمقام قضاوت، تبدیل شغل او ازرستۀ قضایی به رستۀ اداری، منصوب کردن قاضی به 

 2مشاغل اجرایه وی و اداری وتغییرمحل خدمت او ازنقطۀ به نقطۀ دیگر.
بادرنظرداشت حالتیکه ممکن است درموارد فوق پیش آید، قانون اساسی افغانستان 
موضوعی راپیش بینی کرده  که خود بیانگر استقاللیت قوه قضائیه میباشد. چنانچه فقرۀ 

 ( قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد:132دوم مادۀ)
، تبدل ، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات، مطابق به احکام قانون از ر)) تقر

حق دخالت  ٬راجع در موارد فوقصالحیت ستره محکمه میباشد.(( بدین مفهوم که سایر م
را ندارند. اصل غیرقابل عزل بودن قضات، ازحدود قرن شانزدهم درفرانسه و بریتانیا مورد 
قبول واجرای آن معمول بوده است وآن را به منظور پاسداری ازحقوق حقۀ شاکیان 
ه ومتضرران پذیرفته بودند، لذا استقالل قضات صرف برای دفاع ازعدالت، ضروری شمرد

 3میشود نه براساس انگیزه های دیگر.
 موقف شریعت اسالمی، در بارۀ اصل عدم عزل قاضی: -جزء سوم
قضاء را واقعًا تقدیر نموده است. زیرا قضأ مسؤلیت  و وظیفۀ عالقیدر و بلند مرتبه  ،اسالم
 میباشد.

 جای شک نیست که قاضی در اسالم جانشین و خلیفۀ حضرت محمد)ص(، میباشد.
وظایف آن جناب )ص( وظیفۀ قضأ بود. بدین مفهوم که خداوند)ج( آن یکی از 

 حضرت)ص( را به پیشبرد وظیفۀ قضأ مکلف ساخته بود.

                                                 
1
 .119ص  1382منوچهر، طباطبائی مؤتمنی . حقوق اساسی ، تهران : نشرمیزان ، سال - 

2
ابوالفضل قاضی ، شریعت پناهی . حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ، تهـران : نشـرمیزان ،    - 
 .516ص  1383سال

3
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َوَلا َتتَِّبع َأهَواء ُهم َعمَّا   َفاحُكم َبيَنُهم ِبَما َأنَزَل اللَّـُه »خداوند)ج( در قرآنکریم می فرماید:
 (48)سورۀ مائده، آیت:« َجاء َك ِمَن اْلَحقِِّ

ترجمه: پت بر طبق احکامی که خداوند نازل کرده، در میان آنها حکم کن! از هوی و 
 هوس های آنان پیروی نکن! واز احکام الهی، روی مگر دان.

قضات در میان مردم محافظین عدالت اند و انصاف را در میان آنها قایم می نمایند. به 
عنایت بزرگی  نموده ودر این مورد همین منظور است که فقه اسالمی در انتخاب قضات، 

قوی ترین شروط را وضع کرده، تا بهترین افراد رعیت مسلمان، باداشتن اوصاف علم، 
 دانش، اخالق، زهد  و پاکی در منصب قضأ، توظیف گردند.

در رابطه به عزل قاضی، فقهای اسالمی اختالف دارند. اما فتوی به این است که در 
ام ویا والی نمی تواند اورا عزل کند، مگر در صورت جلب صورت سالمت حال قاضی، ام
 مصلحت ویا دفع مفسده.

پت مادامیکه قاضی در تطبیق حکم خداوند)ج( قایم باشد، به عدالت حکم نماید وبه عهد 
و امانت خود و فادار باشد، حافظ عقل و فهم خود باشد، والی نمیتواند او را از منصب 

سالم، قاضی به علت یکی از اسباب سه گانۀ ذیل معزول در شریعت ا 1قضأ عزل نماید.
 میگردد:

 فسق و ظلم:

فسق عبارت از جرح در عدالت است که در نتیجۀ پیروی از شهوت و تابع داری 
 خواهشات نفسانی  ودر نتیجۀ  استناد برشبهات بمیان می آید.

اًء در صورتیکه به طور عموم  فاسق در دیانت خود متهم است و قضأ شیوۀ امانت است، بن
 شخص بر نفت خودش مورد امانت نباشد، چگونه بر قضأ مسلمانان امین دانسته شود.

 خداوند در قرآنکریم می فرماید:

                                                 

(. کتاب رهنما برای قضات افغانستان، کابـل:  IDLOسازمان بین المللی انکشاف حقوق)- 1
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سورۀ «)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتُخوُنوا اللَّـَه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكم َوَأنُتم َتْعَلُموَن»
 (27انفال، آیت:

جمه: )ای کسانیکه ایمان آورده اید! به خداوند و پیامبر خیانت نکنید! ونیز در امانات تر
 خود خیانت روا مدارید، در حالیکه میدانید این کار، گناه بزرگی است.(

ظلم عبارت است از تجاوز از حق به طرف باطل، بصورت عمومی، ظلم از جملۀ اموری 
نش حرام وآنها را از آن منع نموده است. زیرا است که خداوند)ج( آن را باالی بنده گا
 ظلم حاوی مفاسد، بدی ها و گناه میباشد.

َقاَل َأمَّا َمن َظَلَم َفَسوَف ُنَعذُِِّبُه ُثمَّ »سورۀ کهف چنین فرموده است:  87در آیۀ)ج( ند وخدا
 .«ُيَردُّ ِإَلٰى َربِِِّه َفُيَعذُِِّبُه َعَذاًبا نُّكًرا
ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپت به سوی  ))ترجمه: اما کسی را که

  1پروردگارش باز می گردد وخدا او را مجازات شدیدی خواهد نمود.((
 جهل و نادانی :

جاهل از ابتداء، فاقد اهلیت می باشد، زیرا از جملۀ  شروط توظیف به منصب قضأ داشتن  
ی که جاهل باشد، عزلش علم و فقاهت در اموردین و دنیا  است. به همین دلیل آن قاض

 2واجب است، به دلیل اینکه در اثر جهالت وی باالی مردم ظلم صورت می گیرد.
 اتصاف قاضی به امور منافی استمرار اهلیت قضأ:

در رابطه به اختیار قاضی فقهاء شریعت اسالمی توجه به خرچ داده، در مورد تحقق اهلیت 
متعددی را وضع نموده اند تا توظیف قاضی قضاء چنانچه قباًل تذکر به عمل آمد، شروط  

صحت یافته واحکام وی نافذ گردد. زیرا مسؤلیت از لحاظ بزرگی، قدر، رفعت، جسامت 
و خطورت، از جملۀ وظایف بزرگ به شمار می رود. فقهاء فرموده اند، هرگاه یکی از 

                                                 
1
(. کتاب رهنما برای قضات افغانسـتان، کابـل:   IDLOسازمان بین المللی انکشاف حقوق)- 

 .23خورشیدی، ص1387سال
2
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رض عبارت چهار عارضه  در قاضی جا گرفت، اهلیت قضایی او را زایل می سازد واین عوا
 اند از :

 از دست دادن بینایی، شنوایی، عقل و مرتد شدن.
قابل ذکر است که شروط مذکور، شرایط توظیف به منصب قضأ و استمرار در آن است. 
هرگاه قاضی یکی از آنها را از دست بدهد، صالحیت پیشبرد وظیفۀ را از دست می دهد 

 1و عزل وی الزم میگردد.
 صب قضایی بامشاغل تقنینی، اجرایی وتأمین مالی قضات عالی:مغایرت منا -جزء چهارم 

اصل تفکیک قوا بویژه اصل بی طرفی ایجاب میکند تا قاضی مادام که دراین سمت باقی 
است ، از اشتغال به مقامات تقنینی و اجرایی ممنوع باشد تا استقالل قوۀ قضائیه، آن طور 

 2که الزم است تأمین شود.
تان نیز، مطلب فوق را پیش بینی کرده و درمادۀ یکصدو پنجاه ودوم قانون اساسی افغانس

 چنین تصریح نموده است که: ٬خود
ضای شورای ملی وستره )) رئیت جمهور، معاونین رئیت جمهور، وزرأ، روسأ واع

ارنوال وقضات نمیتوانند درمدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگراشتغال محکمه، لوی څ
 دوپنجاه وسوم قانون مزبور چنین مشعراست:ورزند.(( همچنین مادۀ یکص

ارنواالن، صاحبمنصبان قوای مسلح و پولیت ومنسوبین امنیت ملی، درمدت څ)) قضات؛ 
تصدی وظیفه نمیتوانند دراحزاب سیاسی عضویت داشته باشند.(( افزون برآن قانون اساسی 

درمادۀ حقوق مالی اعضای )ستره محکمه ( را تأمین و ضمانت نموده و  ٬کشورما
 ششم آن چنین آمده است:ویکصدوبیست 

)) اعضای ستره محکمه بعد ازختم دورۀ خدمت برای بقیۀ مدت حیات ازحقوق مالی دورۀ 
مشروط براینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند ((. از  ٬خدمت مستفید میشوند

                                                 

(. کتاب رهنما برای قضات افغانستان، کابـل:  IDLOنکشاف حقوق)سازمان بین المللی ا - 1
 .24خورشیدی.، ص 1387سال
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رد  پیش بینی شدۀ چنین استنباط میگردد که کلیه حاالت و موا ٬محتوای احکام مواد فوق
درارتباط به دو  ٬مزبور درقانون اساسی افغانستان تالشی است درجهت استقالل قوۀ قضائیه

 قوۀ دیگر.
قضا ومحاکمۀ عادالنه ازدیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر، شریعت  -مبحث سوم

 اسالمی و قوانین ملی :
ای حاکمیت قانون، عدالت استقالل  قضاو عادالنه بودن محاکمه، یکی ازمسایل  مهم بر

دراسناد مختلف  ٬ورعایت حقوق بشر درجوامع میباشد. با توجه به اهمیت این موضوع
حقوق بشر مواد زیادی پیرامون استقالل قوۀ قضائیه و حقوق افراد در جریان محاکمات، 
اعم از مدنی وجزایی پیش بینی گردیده ودولت ها را متوجه به رعایت آن ازطریق اتخاذ 

امات مختلف درسطح ملی نموده است. خوشبختانه باید متذکرشویم که درشریعت اقد
قضأ جایگاه ویژۀ خود را دارا بوده و به استقالل و عادالنه  ٬اسالم وقوانین کشورما نیز

درذیل روی اساسی ترین  1بودن قضأ و محاکم، احکام مشخص پیش بینی گردیده است .
ادالنه به صورت بسیارمختصرازدیگاه اسناد بین موازین برای استقالل قضاو محاکمۀ ع

 شریعت اسالم وقوانین کشورما، مکثی می نماییم . ٬المللی حقوق بشر
 دیدگاه  اسناد بین المللی حقوق بشر: -جزءاول 

موجودیت شرایط ذیل درحقیقت استقالل قضا ومحاکمۀ عادالنه را ازدیدگاه اسناد بین 
 د :مشروعیت می بخش ٬المللی حقوق بشر

 قانونی بودن محاکم : –الف 
نخستین پیش شرط محاکمۀ عادالنه، قانونی بودن محکمه میباشد. یعنی محاکم باید به 
اساس حکم قانون تشکیل گردیده و صالحیت رسیده گی قضایا را داشته باشند. چنانچه 

                                                 
1
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( کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درزمینه صراحت 14بند یک مادۀ)
 1تشکیل شده باشد.(( ٬هرمحکمۀ که دعوی رامیشنود باید توسط قانوندارد:))
 استقالل قضا: –ب 

قضاباید مستقل وبی طرف باشد بدین معنی که قضأ باید ازاستقالل الزم برخودار ومتعلق به 
این مکلفیت دولت ها  گروه خاصی نبوده وازمداخلۀ بیجای سایرادارات مصون باشد و

را درقوانین خود تضمین نمایند. چنانچه  أاست که باید استقالل قض
(اصول اساسی استقالل قضا)پیش نویت کنگرۀ هفتم کمیتۀ پیش گیری از ۴و۳٬۲٬۱مواد)

نوامبر و  ۲۹مؤرخ  40/۳۲جرایم سازمان ملل متحد، مصوب قطعه نامۀ مورخ 
 میالدی ( درزمینه چنین صراحت دارد . 1985دسامبر 14مؤرخ40/۱۴۶

 ))اصل اول :
ل قضا باید ازطرف دولت ها پیشبینی گردد و درقانون اساسی ویا سایر قوانین استقال

کشور ها شامل شود. این وظیفۀ تمام ادارات دولتی، مؤسسات وادارات دیگراست که 
 رعایت واحترام استقالل قضا را نمایند .

 اصل دوم :
ایق مبنی برقانون، قضا باید مسایلی راکه با آن روبرو میگردد دربیطرفی کامل وبه اساس حق

بدون هیچ نوع محدودیت ونفوذ نامناسب، ترغیب، فشار، تهدید، یا مداخلۀ مستقیم 
 وغیرمستقیم یا ازهرطریقی که باشد وبه هرمنظوری که باشد حل وفصل نماید .

 اصل سوم :
قضاباید قدرت قضایی برتمام مسایل مربوط به قضاو مسایل که خصوصیت قضایی دارند را 

د و همچنان این صالحیت عام وتام را داشته باشد که آیا موضوعی که غرض حل داشته باش
وفصل برایش داده میشود درداخل چوکات صالحیت هایش طوری که درقانون تعریف 

 شامل است یا خیر؟ ٬گردیده
 اصل چهارم :
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مداخلۀ نامناسب وبی موجب، باید درجریان قضایی صورت نگیرد . همچنان فیصله های 
ه صورت میگیرد تغییر داده نشود و دراین اصل غور و بررسی امور قضایی ویاهم قضایی ک

تخفیفی که مطابق قانون داده شده باشد ازطرف یک مقام با صالحیت مجازشمرده 
 ((1میشود.
 برخورد مساوی قضات محاکم باطرفین دعوی : -ج

برابر قانون داشته قضات باید برخورد مساوی باطرفین قضیه باتوجه به اصل برابری همه در
باشد . بدین معنی که ازنظراسناد بین المللی حقوق بشر، نباید در رسیده گی به قضایا، 

ملحوظات قومی، نژادی، منطقه یی، جنسی وسایر ملحوظاتیکه  ٬توسط محاکم یا قضات
 در نظر گرفته شود. ٬باعث برخورد نامساوی در مقابل طرفین دعوی گردد

کنوانسیون حقوق  26اعالمیۀ جهانی حقوق بشرومادۀ  10و7اد چنانچه دراین زمینه مو
 مدنی و سیاسی چنین تصریح نموده است :

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر:10))مادۀ 
هرکت بامساوات کامل حق دارد که دعوی اش بوسیله دادگاه مستقل ، بیطرف ، منصفانه 

یا هراتهام جزایی که به وعلنًا رسیده گی شود وچنین دادگاه دربارۀ حقوق والزامات او 
 اومنسوب شده، تصمیم الزم را اتخاذ بنماید .

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر: ۱۷مادۀ 
همه دربرابر قانون مساوی هستند وحق دارند بدون تبعی  ازحمایت یکسان قانون 
برخوردار شوند . همه حق دارند درمقابل هرتبعیضی که ناق  اعالمیۀ حاضر باشد وبرعلیه 

که برای چنین تبعیضی به عمل آید بطور مساویانه ازحمایت قانون بهره مند  هرتحریکی
 شوند .
 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی : 26مادۀ 

                                                 
1
 ٬رهنمود طرز رسیده گی قضایای مدنی در افغانستان. کابل: ناشر مؤسسۀ گلوبـل رایـتت   -  
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تمام اشخاص درمقابل قانون برابرومستحق اند که بدون هیچ نوع تبعی  از طرف قانون 
مساوات تمام افراد را حفاظت گردند و قانون باید هرنوع تبعی  را ممنوع قرار دهد و

تضمین کند ومصئونیت وحفاظت تمام مردم را درمقابل تبعی  به هراساس که باشد مانند 
رن  ، نژاد ، جنت ، زبان ویا ملحوظات دیگرمانند ملیت، اهلیت اجتماعی اصل ونسب 

 1ویا موقف دیگرتعیین کند.((
 علنی بودن محاکمه : –د 

مۀ عادالنه میباشد. محاکم باید قضایا را بصورت محاکمه یکی ازشرایط محاک ودنعلنی ب
علنی رسیده گی نمایند، جز درمواردی که قانون ایجاب سری بودن آنرا نماید سری بودن 
آن مجاز است. مانند قضایای فامیلی وغیره، اما ابالغ حکم درتمام حاالت بصورت علنی 

 2باید صورت گیرد.
تأکید به علنی بودن محاکمه نموده  ٬یاسی( کنوانسیون حقوق مدنی وس14بند یک مادۀ)

است که هرمحاکمۀ که دریک قضیۀ جزایی ویا دریک دعوی مدنی دایرمیشود باید علنی 
علنی بودن آنرا ایجاب نکند یا جریان  ٬به استثنای مواردیکه منافع اشخاص نابالغ ٬باشد

 3اطفال باشد.مربوط به مسایل اختالفات زنا شویی ویاهم مربوط به حفاظت وسرپرستی 
 تخصصی بودن قضات : –ر 

اشخاص که به حیث قاضی ایفای وظیفه مینمایند، باید واجد شرایط قضاوت باشند. 
 اشخاصی باشند که دررشتۀ مربوط، تحصیالت عالی الزم داشته باشند. 

                                                 
1
 ٬کابل: ناشر مؤسسه گلوبـل رایـتت  ٬رهنمود طرز رسیده گی به قضایای مدنی در افغانستان- 
 .6. ص۱۳۸۵سال
2
 ٬افغانستان، کابـل: مطبعـۀ دولتـی    جریدۀ رسمی)فوق العاده( قانون اساسی ٬وزارت عدلیه - 
 (.۱۲۸. مادۀ)۱۳۸۲سال

3
 ٬کابل: ناشر مؤسسه گلوبـل رایـتت  .رهنمود طرز رسیده گی به قضایای مدنی در افغانستان - 

 .7. ص۱۳۸۵سال
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هرگاه تمام شرایط محاکمۀ عادالنه مهیا گردد ولی قضاتیکه به قضایا رسیده گی می نمایند 
( 10نباشند  به هیچ وجه عدالت را طوریکه الزم است تأمین کرده نمیتوانند. مادۀ) مسلکی

 اصول اساسی استقالل قضا دراین مورد چنین صراحت دارد .
))اشخاصیکه برای شغل قضا برگزیده میشوند باید اشخاص صادق وراستکار بوده 

درنظرگرفته  ودرمسایل حقوقی آموزش دیده باشند. هرمیتودیکه برای گزینش قضات
میشود باید عاری ازانگیزه های منفی باشد. درانتخاب قضات باید هیچ نوع تبعی  ازلحاظ 
محل سکونت، رن ، جنت، منطقه، عقاید سیاسی، منشأ ملی واجتماعی، دارایی، محل 
تولد وحالت مدنی درنظرگرفته نشود به استثنای اینکه قضات باید شهروند همان کشوریکه 

 1ست قضا انتخاب میکنند ، باشند که این مسأله نباید تبعی  تلقی گردد.خود را برای پ
 رعایت تمام حقوق طرفین دعوی : -ز

طرفین دعوی دارای یک سلسله حقوقی هستند که محاکم مکلف به رعایت آنها می 
باشند؛ که بدون رعایت آن حقوق، محاکمه را عادالنه گفته نمیتوانیم. مانند حق گرفتن 

ورت ضرورت ، حق گرفتن وکیل دفاع یا مشاور حقوقی، حق دفاع کافی و ترجمان درص
مناسب حق محاکمۀ بدون تأخیر، حق مرافعه خواهی وسایرحقوق که در اسناد بین المللی 
حقوق بشرو قوانین ملی کشورها برای طرفین دعوی، محاکمه و محکمه پیش بینی گردیده 

 2است .
 دیدگاه شریعت اسالم : -جزء دوم 

قالل قضا ومحاکمۀ عادالنه درشریعت اسالمی بطور گسترده انعکاس یافته و یکی از است
واجبات محاکم بشمارمیرود. حضرت پیغمبر)ص( درمورد بیطرفی و عادالنه بودن قضا 
چنین فرموده است . ))ترجمه : شخصیکه به منصب قضا برگزیده شد) امتحان شد( باید 

                                                 
1
 ٬کابل: ناشر مؤسسه گلوبـل رایـتت  .رهنمود طرز رسیده گی به قضایای مدنی در افغانستان - 

 .7. ص ۱۳۸۵سال
2
 . 8ص همان اثر،  - 
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تن، نشستن، اشاره ونظر، رعایت نماید مساوات رادربین طرفین دعوی درسخن گف
 وصدایش را باالی یکطرف نسبت به طرف دیگربلند نکند .((

عمر بن خطاب) رض( خلیفۀ دوم اسالم که ابوموسی اشعری را دریکی ازوالیات به حیث 
قاضی تعیین نموده بود ونامه یی به وی ارسال نموده که نمونه آن نامه تا حال درتمام جهان 

یده است . حضرت عمر) رض( دراین نامۀ خود استقالل قضا و محاکمۀ تکرار نگرد
عادالنه را بطور مکرر تذکر داده وابوموسی اشعری راملزم و مکلف به رعایت اساسات 
عدالت، استقاللیت درقضا ومحاکمۀ عادالنه نموده است. مطالب مهم این نامه چنین 

مبادا ضعیفان از  ٬الت، و درنشستاست، ترجمه:))آگاه باش باخبر! دررویا رویی، درعد
عدالت ات مأیوس شوند وطبقۀ اشراف از تو طمع ببرند.(( همچنان نکات دیگر محاکمۀ 
عادالنه را در شریعت اسالمی، مشوره گرفتن قاضی درامور قضاوت ازعلما و دانشمندان 

 1بخش ، درک درست قاضی ازمنازعه یا قضیه وهمچنان تقوی قاضی، تشکیل میدهد.
 دیدگاه قوانین افغانستان)ملی(: –سوم  جزء

قوانین کشورما افغانستان نیز، براستقاللیت قضا تاکید ورزیده است. چنانچه فقرۀ اول مادۀ 
( قانون اساسی درزمینه چنین صراحت دارد:))قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت 116)

الحیت قوۀ همچنان مادۀ دوم قانون تشکیل وص 2جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.((
 قضائیۀ جمهوری اسالمی افغانستان، در زمینه چنین صراحت دارد:

)) قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت بوده، وظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می 
 ( قانون مذکور چنین  صراحت دارد:19نماید.(( وهمچنان مادۀ)

اساس قناعتی که از  )) محاکم حین رسیده گی به قضایا مستقل بوده، حکم خویش را بر
دالیل مطروحه  نزد آن فراهم میشود، در حدود احکام قانون، صادر می نماید. رسیده گی  

                                                 
1
رهنمود طرز رسیده گی قضایای مدنی در افغانستان. کابل: ناشر مؤسسه گلوبـل رایـتت،   - 
 .9، ص1385سال
2
 ٬مطبعـۀ دولتـی   ٬قانون اساسی افغانستان. کابل ٬جریدۀ رسمی )فوق العاده( ٬وزارت عدلیه  - 
 (.۱۱۶. مادۀ)۱۳۸۲سال
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و اصدار حکم توسط محکمه بر اساس اصل تساوی طرفین قضیه در برابر قانون بارعایت 
  1عدالت وبیطرفی صورت می گیرد.((

این نتیجه میرسیم که استقالل  باتوجه به موضوعاتی که درفوق ازآن تذکربه عمل آمد به
قضاو عادالنه بودن محاکم در شریعت اسالم وقوانین کشورما و همچنان اسناد بین المللی 
حقوق بشر، مورد تأیید و تأکید قرارگرفته است. بناء رعایت استقالل قضا ازمکلفیت های 

استقالل  ملی ، دینی وبین المللی دولت ها به حساب می آید. پت بارعایت نمودن اصل
قضا وعادالنه بودن محاکمه، درعین زمان که مکلفیت بین المللی خویش را انجام میدهیم 

 بدون شک یک مکلفیت دینی وملی خویش را نیز ادا کرده ایم.
 حدود استقالل قضایی : –مبحث چهارم 

با همه استقاللی که در باب صدور حکم به قضأ ویا قاضی داده شده و ما در مباحث قبلی 
ه آن اشاراتی داشتیم، نباید گمان برد که قاضی از نظارت افکارعمومی پنهان و ب

برکناراست. اصل علنی بودن محاکمات، متضمن حضور مردم ورسانه های همگانی در 
روند محاکمه وگزارش مشروح ومفصل جریان آن به عامه است. قاضی هنگامی میتواند 

نماینده گان رسانه های همگانی شود که رسید ه گی راسری اعالم ومانع حضور مردم و 
 2قانون چنین اجازه یی را برایش داده باشد .

چنانچه قانون اساسی افغانستان دراین مورد چنین حکم میکند:))درمحاکم افغانستان، 
محکمه بصورت علنی دایرمیگردد وهرشخص حق دارد با رعایت احکام قانون درآن 

 حضوریابد .

                                                 
1
قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی  قانون تشکیل وصالحیت٬(۱۱۰۹وزارت عدلیه، جریدۀ رسمی) - 

 (.۱۹و۲مواد) ۱۳۹۲سال ٬کابل مطبعۀ دولتی٬افغانستان
2
 .106ص 1376جعفر. بوشهری . مسایل حقوق اساسی ، تهران : نشر دادگستر ، سال - 
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که درقانون تصریح گردیده ، یا سری بودن محاکمه ضروری محکمه میتواند درحاالتی
 1تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعالم حکم باید به هرحال علنی باشد. ((

جرایم مربوط به امنیت کشور، مخل نظم عمومی، منافی عفت، تخلفات اطفال ودربرخی 
رساند، غیرعلنی خواهد کشورها دعاوی که علنی بودن آنها به)صنعتی یا اختراعی( زیان 

 2بود .
داد گاه مکلف است سری شدن دادرسی وهمچنین دالیل سری شدن آنها را علنًا اعالم 
کند . رسانه های همگانی که جریان داد رسی را به عامه گزارش  میدهند باید درگزارش 
مورد خود امانت را رعایت نمایند و اال ممکن است به اتهام نق  قانون یا توهین وافترا 

تعقیب قرارگیرند. چنانچه دربرخی کشورها، رسانه های همگانی مجازنیستند دردعاوی 
 خانواده گی جزئیات دالیل طرفین وحکم دادگاه را افشاء کنند .

حق ندارند نام  ٬همچنین اگردرجریان داد رسی نام کودکی یا نوجوانی به میان آمده باشد
چاپ وانتشار جریان داد رسی محدودبه  او را افشاء کنند. علنی بودن محاکمات  و

 3دادگاه است وشامل عملیات پولیت ودادسرا نیست .
 ادامه دارد                                                     

 

                                                 
1
 ٬مطبعـۀ دولتـی   :کابل  .وزارت عدلیه، جریدۀ رسمی )فوق العاده(. قانون اساسی افغانستان- 
 (.۱۲۸. مادۀ)۱۳۸۲سال

2
 .۱۰۶. ص۱۳۷۲سال ٬تهران:نشر داد گستر  ٬بوشهری. مسایل حقوق اساسی ٬جعفر  - 

3
 .۱۰۶. ص۱۳۷۲سال ٬تهران:نشر داد گستر  ٬بوشهری. مسایل حقوق اساسی ٬جعفر - 
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 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم
(6) 

 فهرست:

 47.............................................................................. :هیف محکوم
 مبحث ړیلوم

 49............................ . طیشرا هیف دمحکوم ای طیشرا صحت د تیدمکلف ېپور فعل په
 مبحث دوهم

 56.................. يیږک( منسوب) اومتصل مضاف ېپر ېچ لحاظه له جهت دهغه هیف محکوم
 

 درییم فصل
 :فیهمحکوم 

او که چیرې :  محکوم فیه هغه څیزدی چې د شارع خطاب ورپورې تعلق موندلی دی 68
دشارع خطاب یوتکلیفي حکم وي ، محکوم فیه به له فعل پرته بل څیزنه وي ، خوپه 
وضعي حکم کې محکوم فیه کله کله د مکلف فعل دی ، لکه عقود او جرایم ، او کله هم 
د مکلف فعل نه دی ، بلکی دهغه فعل ته ورګرځي ، لکه د رمضان ) روژې ( د میاشتې 

ژې دوجوب سبب ګرځولی او روژه د مکلف فعل دی . محکوم لیدل چې شارع هغه د رو
 1فیه ته محکوم به هم وایی ، لیکن لومړنی نوم غوره او خورا وړدی .

                                                 
1
 328ص 2تیسیرالتحریر ج  - 
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نودا الهي قول: ) وآتوالزکاة ( ) د مال زکوة مو ورکړئ ( دوجوب لپاره دی چې له دې 
غه دزکوة حکم څخه استنباط شوی دی د مکلف د یوفعل پورې متعلق اواړیکمن دی او ه

 له ورکړې ځینې عبارت دی چې هغه یې واجب کړی دی .
آیت ( ژباړه : اوزناته  32-اود الهي په قول کې : ) والتقربوا الزنا( ) د االسراء سورت 

 مه نږدې کیږئ .
له دې حکم ) د زناتحریم (  څخه  استنباط شوی تحریم  دمکلف دیواړیکمن فعل ) زنا( 

 یې حرامه کړې ده . پورې تعلق پیدا کړی او هغه
 –او دالهې  په قول کې : ) اذا تداینتم  بدین الی أجل مسمی فاکتبوه () دالبقره سورت 

 آیت (. 282
 ژباړه : که چیرې ترټاکلي وخته د دین معامله کوئ نوویې لیکئ .

قرض(  –له دې حکم څخه استنباط شوی استحباب د مکلف دیوفعل یعنی د پور ) دین 
 کلوپورې تعلق موندلی او هغه یې مستحب کړی دی .لپاره د سند لی

 -267 -اود الهي په قول کې : ) والتیمموا الخبیث منه تنفقون ( ) د البقره سورت
 .آیت(

ژباړه : د نابودو) ناپاکو( شیانو قصدمه کوئ چې خلکو ته به یې ورکوئ له دې حکم څخه 
یعنی د ناپاکو څیزونو له انفاق  په الس راغلی کراهت ، د مکلف له افعالو څخه د یوفعل ،

 ه کړی دی .وپورې تعلق پیدا کړی او هغه یې مکر
 –اود الهي په قول کې : ) فاذاقضیت الصالة فانتشروا فی االرض( ) دالجمعة سورت 

 آیت ( . -10
ژباړه : کله چې لمونځ اداء شي بیا په ځمکه کې تیت او خواره )خپاره( شئ . له دې حکم 

حت ، د مکلف په یوفعل یعنی په ځمکه کې له تیت کیدو اوخپریدو پورې څخه راوتلي ابا
 تعلق پیدا کړی او هغه یې مباح کړی دی .

اصولیونو هغه افعال چې پرتکلیف ) مکلفیت ( یې تعلق موندلی له دوه اړخونو څخه 
ترڅیړنی الندې نیولي دي : لومړی ، د دې افعالو پورې د مکلفیت د صحت دشرطونو له 
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او دوهم دهغه جهت له اړخه چې دا افعال په هغه جهت پورې مضاف اواړیکمن اړخه 
 کیږي . اوس دا دواړه هریو په ځانګړیو مبحثونو کې ترڅیړنې الندې نیول کیږي .

 لومړی مبحث
 په فعل پورې دمکلفیت د صحت شرایط یا دمحکوم فیه شرایط .

کې دځینو شرایطو شتون ددې لپاره چې په یوه فعل تکلیف صحیح وي ، په هغه  -69
 له: يالزم دی ، چې عبارت د

لومړی : فعل په بشپړه توګه د مکلف لپاره جوت وي ترڅوسرته رسولو ته یې دهغه قصد 
او اقدام ، په کوم شکل سره چې ترې غوښتل شوي ، متصوروي او له  دې کبله ، په یوې 

ر څښتن تعالی )ج( مجهولې چارې حکم صحیح نه دی او په همدې  دلیل هم دی چې دست
استازي رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دهغه حق او اختیارپربنسټ چې د قرآن مجید د 
احکامو په بیان او تفسیرکې یې لري ، هغه تکالیف چې په قرآن مجید کې په مجمله بڼه 
وارد شوي دي لکه لمونځ اوزکوة ، په داسې توګه چې دهغوی اجمال له مینځه وړي ، 

 تفسیرکړی دی .روښانه او 
سترڅښتن تعالی )ج( فرمایي : ) وأنزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ( ) دالنحل 

 آیت ( . -34 –صورت 
 .هغه څه وښیې چې په دې قرآن کې ديژباړه : اومونږ په تا قرآن نازل کړی ترڅوخلکو ته 

یا داچې په هغه یې  له علم ) پوهې ( څخه موخه دا ده چې مکلف عمالٌ  پرې علم ولري او
دعلم موندلو امکان شتون ولري ، په دې ډول چې شخصٌا یا په واسطې او له علما ووڅخه 
په پوښتنه ، دخپل تکلیف ) مکلفیت ( په پیژندنه قادروي . په خپل مکلفیت د ده د پوهیدلو 
مي د امکان قرینه ، د اسالم په هیواد کې د ده شتون دی ، ځکه په دې هیواد کې د اسال

احکامو د خپریدا او رواج په علت ، دا هیواد په شرعي احکامو د پوهیدا ځای دی او د 
دې احکامو معمول کیدل هم په هغو د افرادو دپوهیدلو قرینه ده او په همدې دلیل فقها 
وایي : ) څوک چې د اسالم په هیواد کې او سیږی ، دهغه په اړوند فرضیه دا ده چې په 

ي ( د) الیصح الدفع بالجهل باالحکام فی داراالسالم ( یعنی ) شرعي احکامو علم لر
داسالم په هیواد) داراالسالم ( کې په احکامو د ناپوهۍ پلمه  کول صحیح نه دي ( فقهي 
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قاعده هم ، په هماغه څه والړه ده چې ذکریې وشو، خو په غیراسالمي هیواد کې وضعیت 
رعي احکامو د نه خپریدو او معمولیدو په د دې په خالف دی ، ځکه په هغه هیواد کې د ش

علت ، په شرعي احکامو دهغه ځای داستوګنو افرادو علم مفروض ) فرض شوی ( نه دی 
او په همدې دلیل ، که چیرې یوڅوک په هغه ځای کې مسلمان شو او دلمانځه له وجوب 

، دهغو  ځینې یې خبرتیا نه درلوده او وروسته یې دهغه له وجوب څخه خبرتیا وموندله
لمونځونو قضا پرې واجب نده ، او که د مسکراتو له تحریم څخه دنه خبرتیا په خاطریې ، 
شراب وڅښل ، او اسالمي هیواد ته د راستنیدو په صورت کې ، د دې کارپه خاطر نه 

 .مجازات کیږي 
په وضعي قوانینو کې هم ، د شرعي قوانینو په څیر، دا قاعده شتون لري ، او په هغی کې 
هم ، همدا چې قانون په قانوني توګه ، لکه په رسمي جریده ) ورځپاڼه ( کې خپورشو، 
داسې فرض کیږي چې مکلفین پرې علم لري او شرط نه دی چې هغوی عمالٌ  هم په هغه 

 علم ولري .
یعنی له هغه  1) دوهم ( : د مکلف دفعل ترسره کول باید د مکلف په توان  کې وي  -70

مکلف یې د ترسره کولو یا پریښودلو)ترک( امکان لري ، ځکه له  افعالو څخه وي چې
تکلیف ) مکلفیت ( څخه موخه ، دهغه اطاعت او ترسره کول دي اوکه چیرې د دې فعل 
ترسره کول دمکلف له توان او قدرت ځینې بهروي ، اطاعت او فرمان برداري متصوره نه 

ه ده چې ستر څښتن تعالی )ج( له ده او تکلیف )مکلفیت ( به بیهوده او عبث وي اوجوت
 :دارنګه څیزڅخه پاک اومنزه دی . په دې شرط دوه څیزونه مترتب کیږې 

الف : په محال ) ناشوني ( تکلیف شتون نه لري ، که ذاتي محال وي لکه د دوه متناقضو 
امرونو ترمینځ جمع ، یا داچې لغیره محال وي ، چې هغه دا دی چې که څه هم عقل یې 

لي ، خوعادتٌا جریان نه لري . لکه له یوې وسیلې ځینې له استفادې پرته الوتنه کول جایز بو
) الوتل ( څرنګه چې د کائناتو دود او الرې چارې د دارنګه فعل په شتون جاري نه دي یا) 
د دارنګه کارپیښیدل شتون نه لري ( نو په دواړو محال نوعو تکلیف ) مکلفیت ( ، په هغه 

                                                 
1
 8او ارشاد الفحول، للشوکانی ، ص 187ص1االمدی ، ج - 
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او په همدې دلیل، شرع ، هم دارنګه تکلیف نه دی کړی ) یا شریعت  شیانو مکلفیت دی
 نه دی راوړی (.

ب : په هغه څه تکلیف چې د انسان ترارادې الندې نه داخلیږي شتون نه لرې ، لکه 
دارنګه چې فرد مکلف کړو چې له ده پرته یوبل شخص یو ټاکلی فعل ترسره کړي ، ځکه 

کې نه داخلیږي ، ) اوپه دارنګه حالت کې ( ټول هغه  دا فعل د انسان په اراده او قدرت
څه چې فرد کوالی شي ترسره یې کړي دا دي چې یا په معروف امروکړي او یا بل ته دیو 

 ټاکلي فعل په ترسره کولو امروکړي .
په هغه وجداني او قلبی چارو تکلیف چې پرنفت السبری او غلبه مومي او انسان یې د دفع 

، هم له دې ډول څخه دی او په همدې دلیل ، روایت شوی دی چې  کولو توان نه لري
دسترڅښتن تعالی)ج( رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دخپلو بیبیانو دشپې تیرولو په نوبت 
کې ، عدالت رعایت کاوه او فرمایل یې: ) اللهم هذاقسمی فیما أملک ، مالتؤ اخذنی فیما 

الت اوتقسیم دی په هغه څه کې چې په توان تملک والأملک ( ) ای خدایه ! دازمان عد
کې یې لرم ، نوما دهغه څه په خاطرچې ستا په توان کې دي او زما په توان کې نه دي ، مه 

ي دي  چې دی رسول)ص( له څښتن تعالی څخه غوښت مؤاخذه کوه ( یعنی دخدای )ج(
مالمت نه کړي ، ځکه  دهغه زیاتې قلبي لیوالتیا په خاطر چې خپلو ځینو بیبیانو ته یې لري ،

دا چاره د ده په توان کې نده ، همدارنګه د) التغضب( )مه په قهر کیږه( حدیث شریف 
څخه موخه دغضب اوقهرله ذات ځینې نهی دهغه د موجباتو د تحقق په صورت کې نه ده ، 
بلکې یوازې ، له بې قید او بند ، قهر څخه نهی اودهغه آزادول او لیرې کول او دغیرجایزو 

لو وافعالو څرګندونه ده ، ځکه پرانسان واجب ده چې ) د قهراو غصې په مهال ( ، ااقو
چوپ واوسي ترڅوچې قهراوغصه  یې په د ننه کې مړه شي ، لکه هماغسې چې په انسان 
واجب هم ده چې که چیرې په خپل ځان کې دقهراو غصې دصفت په شتون خبروي اوپوه 

وان نه لری ، له هغه  څیزونو څخه دې لیرې والی شي چې دهغه دکابو کولواو کنترول ت
غوره کړي چې د ده دغصه کیدوالمل ګرځي ، ځکه دی کوالی شي دا کارونه ترسره 

 کړي ترڅو دخپلې غصې او قهرپه پایله کې په غیرجایزو چارو کې ونه لویږي .
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کلیف ) په دې ځای کې، البته باید په پام کې ولرو چې که څه هم قلبي لیوالتیاوې په ت
مکلفیت ( کې شاملې نه دې ، لکه دارنګه چې فرد ته خپله یوه میرمن له نورو څخه ګرانه 
وي یا دپالر عالقه یوه فرزند ته د ده له نورو ځینې زیاته وي ، لیکن له دې سره سره 
پرانسان واجب ده چې دخپلو او الدونو او میرمنو ترمینځ عدالت رعایت کړي او دهرچا 

کړي او په همدې دلیل جایزنده چې پالرد زیاتې عالقې په خاطر یوه فرزند حق دې ورته ور
ته یو څه زیات شیان ورکړي ، ځکه دا چاره د پردیتوب او دنورو دنا آرامتیا د احساس او 
دورونو او خویندوتر مینځ د دښمنۍ د راپیدا کیدو المل ګرځي او په همدې دلیل ترې نهې 

 1شویده .
چې  –که له سترڅښتن تعالی )ج( او د ده له پیغمبر)ص( سره مینه خوقلبي لیوالتیاوې ل

دا پرمکلف واجب دي اوترې غوښتل شویدي چې د دې مینې  –دایمان له لوازموڅخه دي 
او عالقې دسببونو په رامینځته کولو سره هغه په خپل وجود کې ایجاد کړي او هغه ددې 

قې اومینې دضد شتون په خاطر ، یعنی عالقې اومینې دنه حاصلولو په خاطر او یا ددې عال
دسترڅښتن تعالی )ج( او پیغمبر)ص( بغ ، به معذرونه وي ، ځکه ددې مینې اوعالقې نه 
شتون یا دهغې دضد شتون یې ) له خدای)ج( او پیغمبر)ص( سره بغ ( د ده په نه ایمان 

او که چیري  داللت لري ، ځکه ایمان له خدای )ج( اوپیغمبر)ص( سره له مینې جالنه دی 
 منفک شي ، دا دفرد  دنه ایمان دلیل دی .

 ستونزمن اعمال -71
وموویل چې : شرط ده چې  فعل دمکلف په توان کې وي ، آیا دا هم شرط دی چې فعل 

ه واقعیت کې هیڅ فعل له ستونزو اومشقت ځینې خالي نه دی پستونز من اوسخت نه وي ؟ 

                                                 
1
ن بن بشیرله خپلو فرزندانو څخه یوه ته یو څیـز  په صحیح حدیث کې راغلي دي چې ) نعما - 

اعطا کړ او داخبریې دسترڅښتن تعالی)ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم ته ورکړ او پیغمبر)ص( ورته 
وفرمایل: آیا دخپلو ټولو فرزندانو په حق کې یې دارنګه یوه اعطـا کړیـده ؟ بشـیروویل: یـه .     

پلو فرزندانو په اړوند په عدالت چال چلند وکړئ (  پیغمبر)ص( وفرمایل: له خدایه و ډارشئ او دخ
 267-266ریاض الصالحین ، ص
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ی ، لیکن که چیرې مشقت متعارف او دبشر ، ځکه چې مشقت د تکلیف له لوازموڅخه  د
په توان کې وي ، هغه ته پام نه کیږي هغه ته دفرد د تکلیف) مکلفیت ( خنډ نه ګرځي ، 
خو که چیرې غیرمتعارف  مشقت چې فرد یوازې د سختۍ اومشقت  اوزیات  فشار په 

 دا کوي :زغملو سره دهغه  په سرته رسولو قادروي ، حکم یې په الندې توګه اختالف پی
لومړی : هغه غیرعادي مشقت چې د مکلف دخاصو شرایطو په سبب پرفعل رامینځ ته 
کیږي ، لکه په مسافرت او رنځورتیا کې روژه نیول او د کفرپه خبره اکراه او لکه په 
معروف امراوله منکرڅخه  نهې ، په هغه صورت کې چې دهغه دترسره کوونکی هالکت له 

ع ، په دې ټولو حالتونو کې ، دهغه رخصتونو په ورکولو سره ځان پسې ولري ، حکیم شار
چې تشریع کړي یې دي دا مشقتونه دفع کړي دي او د مشقتونو د دفع کولو او حرج) 
فشار اوسختۍ ( د رفع کولو په موخه یې د واجبو افعالو پریښوول )ترک( او دحرامو 

ع د ځینو غیرعادي او کارونو ترسره کول مباح کړي دي ، خو له دې سره سره ، شار
نامتعارفو مشقتونو تحمل دمستحبو اعمالو په جمله کې درولی دی ، دمثال په توګه هغه 
کت چې د  کفر دخبرې په بیانولو اکراه او مجبورشوی دی کوالی شي په رخصت په 

به راوړي ، خو په وارد شوې ځورونې او آزارونې صبر او ژعمل سره ، دکفرخبره په 
ده ته مستحب ده  –که څه هم د ده په هالکت پای ومومی  –خه امتناع دکفرله خبری څ

او همدارنګه د هغه چاپه څیر چې په معروف امر او له منکرځینې نهی کوي ، دارنګه یو 
شخص کوالی شي په رخصت په عمل اوله ظالموحکامو ) واکمنانو( له ظلم او ستم څخه 

په معروف او مرونکړی ،او له منکرځینې دویرې په خاطر ، چوپتیا غوره کړي اوهغوی ته 
یي راونه  ګرځوي ، خو په عین حال کې په معروف دامراو له منکرڅخه  دنهې دفریضې 
سرته رسول د ده لپاره مستحب دي ، که څه هم دا کار د ده په هالکیدو هم پای ومومي ، 

دعزت د ځکه په دې ځای  ځایګي یا دکفرد خبرو په مورد کې صبراو بردباري د دین 
 پیاوړتیا او دهغه دا هل دغښلتیا او د ظالمانو او اهل باطل دکمزورتیا المل ګرځي .

دوهم : هغه مشقت چې غیرعادي دی ، لیکن  دکفایي فرضو د ترسره کولود اړتیا په 
خاطر، دهغه له تحمل پرته بله چاره شتون نه لري ، لکه جهاد چې کفایي فرض دی که څه 

تل او دحیات سلبیدل او دجسم ستړیا او رنځورتیا او دسختۍ هم په هغه کې د نفت ق
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اوفشاراو غیرعادي مشقتونو د انواعو تحمل هم شته ، ځکه دغلیمانو پر وړاندې له هیواد 
اوخاورې څخه د دفاع په موخه ، له هغوی سره له جهاد څخه پرته بله چاره نه شته ، دا 

په حقیقت کې په کفایي  -ه وشوه لکه څرنګه چې په مثال کې یې یادون –ډول مشقت 
فرضونو پورې اړیکمن دي نه عیني واجباتو پورې . په معروف امراو له منکرڅخه نهې هم 
دجهاد په څیراو یو دجهاد له ډولوځینې دی او څرنګه چې کفایي فرض دی ، واجب دی 
چې دامت په مینځ کې هست کړل شي ، که څه هم له ځان پسې ستراوغیرعادي مشقتونه 

لري ، نو په معروف امراو له منکر څخه نهی چې دهغه دترسره کوونکي لپاره ځورونه او و
کړاوونه په ځان پسې ولري ، دیو ټاکلي فرد لپاره مستحب دی ، خو دټول امت لپاره 
واجب دی ، که څه هم ډیر زیات کړاوونه له ځان پسې ولري ، ځکه یوله کفایي واجباتو 

 په مینځ کې هست کړل شي .ځینې دی اوالزم دی چې دامت 
درییم : هغه غیرعادي مشقت چې دفعل له ذ ات اوحیثیت څخه راوالړ شوی نه دی ، 
بلکې یوازې په دې خاطر رامینځ شویدی چې مکلف خپل ځان په هغه ستونزمنو افعالو 
ملتزم ) پرخپل ځان الزم ګرځول ( کړی دي چې شرعې پرې امرنه دی کړی . دا ډول 

علیه اهلل ، ځکه روایت دی چې : دستر څښتن تعالی )ج( رسول اهلل صلی افعال جایزندی 
وسلم یوسړی ولید چې د لمرتروړانګوالندې والړ دی ، دوی دهغه  په اړوند پوښتنه وکړه 
اوخلکو ځواب ورکړ : ای دخدای )ج( رسوله )ص( ! ده نذرکړی دی چې 

شي او خبرې ونکړي او روژه دلمرتروړانګوالندې و دریږي اوکښینني اوسیوري ته والړنه 
 ونیسي .

پیغمبرصلی اهلل علیه وسلم وفرمایل : هغه ته ووایاست خبرې وکړي او کښیني اوخپله روژه 
ځینو اصحابو شپه په ویښه تیروله او ځینو صیام  ېهمدارنګه ، هغه مهال چ 1ترسره کړي .

وځینو یې له ښځو الد هرپیل کړی ؤ اوتصمیم یې درلود چې روژه ماتی ) افطار( ونکړي ا
څنګ کړی او واده یې ترک کړی ؤ ، پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم ورته وفرمایل: ) اماواهلل 
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انی أل خشاکم هلل واتقاکم له ، لکنی أصوم وأفطروأصلی وأرقدو أ تزوج النساء ، فمن 
 1رغب عن سنتی فلیت منی ( .

یه ډیرویریږم اوله تاسو ټولو ژباړه : ) په خدای)ج( سوګند چې زه له تاسوټولوڅخه له خدا
ځینې خوراپرهیزګاره یم ، لیکن روژه  هم نیسم او افطارهم کوم اولمونځ هم کوم اوویده 
کیږم هم اوله ښځو سره واده هم کوم ، او هغه څوک چې زما له سنت او طریقی څخه مخ 

 ګرځوي زما له امت څخه نه دی . (
ځورول اود مشروع هدف اومصلحت ددې ټولو چارو فلسفه اوحکمت دا دی چې دبدن 

له شتون پرته پرهغه دمشقتونو او سختیوتحمیل ، یوبیهوده کار ګڼل کیږي او د بدن په 
ځورولو کې ، شارع کوم مصلحت نه لري ، بلکې مصلحت دهغه په ساتنه اوهغه ته په 
پاملرنه کې  دی ترڅومکلف وکوالی شي دصالحو اعمالو ترسره کولو ته اقدام وکړي ، 

که چیرې یو دلیل لکه د یومصلحت تحقق یایوشریف او غوره هدف ته رسیدل او یا یو  خو
مشروع مقصود دمشقت او ستونزي د تحمل او زغم لپاره شتون ولری ، دمکلف لپاره 

 مباح یا مستحب اویا واجب کیږی چې ستونزمن افعال وزغمي .
لحو او نیکو اسالفو له له دې امله ، پرمونږ واجب ده چې دهغه څه علت چې زمونږ دصا

سیرت څخه روایت شوی دی چې هغوی په سختۍ کې ژوند کاوه او زیږ اغوستن  )لباس( 
یې درلود اوښه خواړه یې نه درلودل ، ومومو، لکه څرنګه چې عمربن خطاب )رض( اوعلی 
بن طالب )رض( اوعمربن عبدالعزیز)رح( او داسې نوروپرخپل ځان سختي کوله اوپه سختۍ 

تو او ستونزو کې یې ژوند کاوه ، څرنګه چې هغوی د امت د چارو مسئوولین ، اومشکال
ذمه لرونکي ؤ او الرښوونکي ؤ اوپه همدې دلیل ، دهغوی د دارنګه کارترسره کول غوره 

 ؤ او دهغه په خاطرهم وستایل شول .
 همدارنګه په نورو دخپل ځان ایثارول هم دستاینې وړدی ، که څه هم په ژوندانه کې د
سختۍ اومشقت په زغملومنجرشي ، ځکه داعمل اړمنو) محتاجو( افرادو سره مرسته 
اوپرخپل ځان دهغوی لومړي توب دی . همدارنګه ، شخص د ظالمانو له دربارڅخه دلیرې 
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والې اوله هغوی سره دمرستې نه کولو په خاطرد ستاینې وړدی ، که څه هم دا کارد ده  په 
 ژوندانه کې دناخوالو په رامینځته کیدو هم پای ومومي .رزق او روزۍ کې د تنګسیا او 

نوپه دارنګه حالتونو کې دمشقتونو او ناخوالو او ژوندانه د ستونزو زغم دستاینې وړدی ، 
خونه پخپله دمشقت  په دلیل ، بلکې په دې دلیل چې هغه اعمال اوکړنې  دیو مشروع 

ټ ، له دې حالتونو پرته ، غرض اوشریف هدف په خاطر ترسره شوي دي او پردې بنس
هغه کسان چې خپل ځان د سختۍ او تنګسیاپروړاندې دروي ، دهیڅ ستاینې او تمجید 

 وړندي .
 دوهم مبحث

 محکوم فیه دهغه جهت له لحاظه چې پرې مضاف اومتصل )منسوب( کیږي 
دمکلفینو د افعالو له هغه ډلې ځینې مقصود دی چې د شرعي احکامو پورې یې  -72
یولې ده ، یا عمومي مصلحت اویا خصوصي مصلحت دی ، که چیرې ترې مقصود اړیکه ن

د ټولنې عمومي مصلحت  وي ،  نوموړی فعل حق اهلل دی اوکه چیرې مقصود ترې 
خصوصي مصلحت وي ، نوموړی فعل دخلکوحق دی ، کله کله هم ، په یوه واحد فعل 

کې ، کله د اهلل حق او کله  کې ، هم داهلل حق دی اوهم دخلکو حق اوپه دارنګه افعالو
دخلکو حق غالبیږي . په راتلونکو کرښوکې د دې حقوقو دهریو په ځانګړې څیړنه الس 

 پورې کوو .
 داهلل حق ) حق اهلل (. -73

داهلل حق ) حق اهلل ( د ټولنې حق دی او په همدې دلیل ، دهغه په تعریف کې وایي چې : 
رې اړیکه پیدا کوي ، پرته له دې چې په کوم هغه څیزدی چې عمومي ګټي ) منافع ( ورپو

چاپورې اختصاص )ځانګړتیا( ولري او په همدې دلیل او دهغې داهمیت او هراړخیزو ګټو 
د دې ډول حق ساقطول  1په خاطر د ټولوخلکوپروردګار) رب ( ته منسوب شوی دی . 

م حق جایزندی او څوک له دې حقوقوڅخه دصرف نظرکولو حق یا دهغوی پرضد د اقدا
 نه لري او دا ډول حق دحقوقپوهانو په نزد دعمومي حقوقو په څیردی .
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 1په استقرا سره ثابت شویده چې کوم حقوق چې خالص د اهلل حق دی الندیني موارد دي .
لومړی : خالص عبادتونه : لکه ایمان ، لمونځ ، زکوة ، روژه ، حج ، جهاد اوداسې نور،  

څه چې پرایمان بناشویدي ، داړینې چاري یعنی دین  ځکه له ایمان څخه مقصود او هغه
تونه دتحصیل دی او دین هم د ټولنې دجوړښت اودهغه دسازمان لپاره ضروري دی او عبا

هم دهغه مصالحو) ښیګڼو( لپاره تشریع شوی دی چې د ټولنې لپاره یې عامې ګټې 
 ورګرځي .

و دهغوی لپاره لګښت شتون دوهم : هغه عبادتونه چې په هغو کې دنورو د مرستې معنا ا
ت زکوة دی ، په  دی دلیل چې فرد اړمنو دلري ، لکه د فطرصدقه ) سرسایه ( چې دا دعبا

ته په صدقې ورکولو سره ، سترڅښتن تعالی )ج( ته نږدی کیږي او په دې دلیل په هغې کې 
بب پرفرد د مرستې او د نورود باروړلو معنا پرته ده ) شتون لری ( چې دا عمل د نورو په س

واجب شوی دی ، لکه څرنګه چې د خپل لګښت ورکول پرې پخپله واجب شوي دي ، 
دخالصو عبادتونو پرخالف ، ځکه خالص عبادتونه دنورو په سبب په مکلف واجب شوې نه 

 دي .
درییم : پرعشریه ځمکو مالیات : اصولیونو داهلل دحق ) حق اهلل ( دا ډول ) نوعه ( دهغه 

ت معنا شتون لري ، د لګښت دلیل یې دي دي چې په هغه کې دعبالګښت ورکول نومول
هم دا دی چې د ځمکو مالیه ده او په دې مالیاتو سره ځمکه دهغه د خاوندانو په الس کې 
پاتې کیږي او څوک پرې دتیرې حق نه  لري او د دې دلیل چې په هغه کې دعبادت معنا 

ی زکوة دی چې په ځمکه کې شتون لري دا دی چې اخیستل شوی عشر، دهغه کرکیل
رازرغونیږي او د زکوة دمصرف په ځایونو کې لګول کیږي او د اچاره هم له عمومي 

 ښیګڼواو ګټوڅخه ده .
څلورم : خراج : یعنی هغه مالیات چې له خراجي ځمکو څخه اخیستل کیږي خراجي 
و له ځمکې هغه ځمکې دي چې دمسلمانانو په الس دهغو له فتحې او پرهغو دمسلمانان

واکمنیدو وروسته ، دهغو دغیرمسلمانو خاوندانو په الس کې باقی پریښودل کیږي او پرې 
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ټاکلي مالیات فرض کول کیږي ، لکه څرنګه چې دعراق او شام د ځمکو په اړوند پیښ 
شول او عمربن خطاب )رض( له اصحابو سره له سالمشورې او دهغوی دهوکړې ترالسه 

ې  دهغو دخاوندانو په الس کې پریښودلې ، دا عواید د کولو وروسته ، یادې شوې ځمک
 اسالمي دولت په عمومي مصالحو کې لګول کیږي .

پنځم : حدودیا هغه مجازات چې یوزې د مجازاتو دمعنا درلودونکي دي ، چې هماغه 
حدود یعنی له وړاندې څخه ټاکل شوي مجازات دي چې د عمومي مصلحت لپاره تشریع 

دلیل د اهلل دحق ) حق اهلل (  په شمیر کی ځای ورکړل شویدی لکه شوي دي او په همدې 
 د زناحد ، د شرابو دڅښلوحد، دسرقت حد او دالرې وهونکوحد .

دا مجازات د ټولنې دمصلحت لپاره تشریع شوي دي اوله دې کبله ، څوک دهغو د 
څخه یوې  ساقطولو امکان ) شونتیا( نه لري او په همدې دلیل هم ، کله چې د بني مخزوم

ښځې غالوکړه او اسامه بن زید وغوښتل د ستر څښتن تعالی )ج( د رسول صلی اهلل علیه 
وسلم پروړاندې دهغې لپاره شفاعت وکړي ، دخدای )ج( رسول)ص( په قهر شو او خلکو 
ته یې خطبه و لوسته او له هغې جملې یې په خطبه کې وفرمایل: ) له تاسې څخه ترمخه 

یوازې دا ؤ چې  که دهغوی په مینځ کې یونجیب زاده فرد غال امتونود هالک علت ، 
 .د غال کوله ، هغه یې مجازات کاوهکوله ، هغه یې خوشې کاوه اوکه چیرې یوکمزوري فر

 1په خدای سوګند ، که چیرې فاطمه د محمد لورهم غالوکړي ، الس یې غوڅوم .
تل محرومول . د دې ډول شپږم : قاصره عقوبات ) مجازات ( : لکه له میراث څخه د قا

مجازاتو دقاصروالي دلیل دا دی چې په هغه کې ، بدني ځورونه شتون نه لري او یا د 
جنایتکار فرد آزادی نه محدودیږی ، بلکې یوازي د ده لپاره د نوي مالکیت دثبوت دنه 

 شتون موجب کیږي ، نو دا ډول مجازات ، سلبي مجازت دي .
ې په هغو کې دعبادت معنا شتون لری : لکه د سوګند د اووم : کفارات یاهغه مجازات چ

ماتولو کفاره ، د رمضان په میاشت کې د عمدي روژې خوړلو کفاره او دخطا قتل کفاره ، 
دمجازات والي دلیل، هغه دی چې د یومعصیت پروړاندې مجازات دي اوپه ډلې د دې 
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نجرکیږي  چې عبادت هغوکې دعبادت د معنا دشتون دلیل هم ، دا دی چې په هغه څیزم
 .ه ، یا دمریي آزادول او داسې نوردی لکه روژه یا صدق

اتم : په خپل نفت ) ذات( قایم حق : یعنی هغه حق چې د کوم مکلف په ذمه پورې تعلق نه 
ادا کړي ، بلکې دحق دا ډول لري ترڅو هغه یې دسترڅښتن تعالی )ج( داطاعت په عنوان 

ی )ج( د ) مقاصدو دتأمین ( لپاره واجب شوی دی لکه د دستر څښتن تعال او ابتدًا ذاتًا
ستل شویوخزانو غنیمتونو خمت ) پنځمه برخه ( او دمعادنو اوله ځمکې څخه د راوی

 .خمت
 دخلکو حق ) د بنده حق ( -74

دخلکوخالص حق هغه دی چې مقصود ترې په فرد پورې اړیکمن خاص مصلحت دی ، 
وڅیزونو ضمانت ، د پورونو پوره اخیستل او دیت لکه د افرادو مالي حقوق یا دتلف شوی

او داسې نور. د دې ډول د پوره او بشپړواخیستلو اختیار دمکلف شخص په الس کې دی 
که چیرې یې وغوښتل ، هغه ساقطوي او که لیوالتیا یې درلوده ، پوره یې اخلي ، ځکه 

 ي .انسان کوالی شي په خپل خالص حق کې هرډول تصرف چې غواړي یې، وکړ
هغه شیان چې په هغوکې نوموړي دوه حقه شتون لري خو د اهلل حق په کې غالب  -75
 دی :

حد  . قذف د افرادو د ناموس او حیثیت پروړاندې جرم دی او په ټولنه کې  1لکه د قذف 
دفحشاد خپریدو المل کیږي . د دې ډول جرم د مجازاتو په ترتیب کې ، یو عمومي 

رمانو مخنیوی او دافرادو دحیثیت څخه د مالتړاو له فساد مصلحت شتون لري ځکه د مج
خو له بلې خوا ،  يڅخه د ټولنې دپاک کولو په موخه وضع شوي دې ،  دحق اهلل جنبه لر

په دې مجازاتو کې دمقذوف )هغه فرد چې په زنا متهم شوی دی ( لپاره هم یو خاص 
ا(  څرګندوي او ننګ او مصلحت شتون لري ، ځکه دهغه پاک لمني او پاکې ) سپیڅلتی

شرم ترې دفع کوي اوپه همدې دلیل ، په دې مجازاتو کې دبنده حق ) حق الناس ( هم 
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شتون لری ، یوازې دومره دی چې حق اهلل په کې غالب دی او له دې امله ، مقذوف نه 
شي کوالی له قاذف )هغه فرد چې تهمت یې لګولی دی ( څخه حد ساقط کړي ، ځکه 

 نګهګانو په الس دهغه په ساقطولو سره نه ساقطیږي  ، که څه هم خالص او حق اهلل د بند
ډول سره ده او میړه په کې حق حق اهلل هم نه دی . په عدت کې هم وضعه په همدې 

، خود دې باوجود ساقطول یي دمیړه په الس نه ساقطیږي ، ځکه په هغه کې حق اهلل لري
 1هم شتون لري .

دوه یا دشوي حقه شتون لري  خو حق الناس په کې غالب هغه څه چې په هغو کې  -76
دی : لکه قصاص له هغه چاڅخه چې په عمدیې یو څوک وژلی دی ، ځکه چې قصاص د 
افرادو د ژوندانه د تأمین او امنیت ساتنې او سوکالۍ دخپریدا المل کیږي اودا ټول ، له 

کیږي . له بلې خوا ،  عمومي مصالحو ځینې دي او په دې اعتبار سره قصاص د اهلل حق
قصاص د فرد لپاره یو خاص مصلحت ته تحقق ورکوي ،څرنګه چې د مقتول داولیاوو د 
ذهن او ضمیر د آرامتیا او د قاتل په نسبت دقهر اوکینې دله مینځه تللو موجب کیږې اوپه 

دبنده حق ( کیږي ، خو له هغه ځایه چې دجرم  –دې اعتبارسره ، د خلکو حق )حق الناس 
یکه له مجني علیه )مقتول( او دمقتول له اولیا وو سره د ټولنې سره له اړیکې څخه خو را اړ

پیاوړې او خورا څرګنده ده ، په قصاص کې حق الناس غالب شویدی او له دې امله 
دمقتول ولي کوالی شي قاتل عفوه کړي او یا دا چې له هغه ځینې د دیت په اخیستلو بسنه 

چیرې قاضي د قاتل په قصاص حکم وکړي ، بیا هم دمقتول ولي  ) اکتفا( وکړي اوحتی که
 کوالی شي قاتل عفوه کړي او دمجازاتو داجرا ) او دقاضي دحکم ( مانع شي .

خو څرنګه چې په قصاص کې حق اهلل هم شتون لري ، په دې خاطر که چیرې قاتل دمقتول 
ه پر وړاندې تعزیري دولي په عفوه له مرګ څخه خالصون وموند ، دولت کوالی شی د د

 2مجازات ترسره کړي :
                                                 

1
نورکسان معتقد دي چې په قذف کې حق الناس د خلکو یا بنده حق ،غالب دی ، خو هغه څه  - 

 ذکرشول زمونږه مختاره رأی ده .چې په متن  کې 
2
دا موارد چې مالکیانو بیان کړي دي د تعزیری مجازاتو له جملې څخه دي . که چیري قاتـل   - 

دمقتول د ولی له خوا عفوه شو، امام یي سل درې وهي او یوکال یې محبـوس کـوي ، و. ګ :   
 259ص 2تبصرة الحکام ، ابن فرحون مالکی ، ج
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د قتل له جرم سره د شریعت د چال چلند طریقه د موضوعه قوانینو له طریقې سره اختالف 
لري ، ځکه وضعي حقوقي نظامونو ، له قاتل څخه قصاص خالص د ټولنې حق بللی او 

قتل په بنسټ یې ویلی دی چې د  ېیوازې له عمومی حقوقو ځینې یې ګڼلی دی او پرد
جرایمو کې د دعوا طرحه کول د څارنوال د اختیار په ساحه کې دی او د مقتول ولي نه 
شي کوالی جاني عفوه کړي ، بلکې عفوه دچارو دمسئوول او حاکم په اړوند دشریعت د 
چال چلند طریقه دموضوعه قوانینو له طریقې سره اختالف لري ، ځکه په وضعي قوانینو 

هال جرم دی چې ښځه پیغله ) باکره ( وي ، یا دا چې ښځه دعقل یا کې ، زنا یوازي هغه م
جسم  له لحاظه نیمګړې وي اویا دا چې جاني د مجني علیه له خپلوانو څخه وې ، زنا په 
خپل ذات کې جرم نه انګیرل کیږي ، بلکې په هغه صورت کې چې له بل څیزسره مقرون 

جرم انګیرل کیږي ، ځکه د میړه  په حق وي ، همدارنګه ، دزوجې زنا په دې قوانینو کې 
کې تیری دی اوپه دې ترتیب سره ، په دې باره کې مجازات هم دمیړه خصوصي حق دی 
او په همدې دلیل ، یوازې  زوج د دعوا د طرحه کولو حق لري او نوموړی کوالی شي 

خو اسالمي شریعت بله الروهلې ده ، ځکه د زنا  1دهغه اجراآت هم متوقف کړي .
ازات یې خالص داهلل حق ، یعنی عمومي حق بللی دی اوپه هغه کې یې کوم خصوصي مج

حق نه دی ځای کړی او په همدې خاطر، د زنا حد دچا په ساقطولو سره نه ساقطیږي 
کوالی شي دعوا  طرحه  –بلکې د ټولنې ټول افراد  –اوهم په دې جرم کې ، څارنوال او 
 ورې له دعواوو او چارو پورې اړیکمن دی.کړي ، ځکه دا جرم په عمومي منافعو پ

 نوربیا            
 
 
 ا

 

                                                 
1
مادې دعراق نوي مجـازاتو   240او 236-232رغونو مجازاتو قانون و . ګ : د بغداد دل - 

 ( شمیره کې همدا الره تعقیب کړې ده .111کال په ) 1969قانون هم د
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 «بختیاری»قضاوتیار محمدالیاس 

 

  نحوۀ استمالک ملکیت های عقاری نحوۀ استمالک ملکیت های عقاری 
 در حقوق افغانستان

 

 چکیده

انتقال مالکیت ملکیت های اشخاص به دولت در بدل تعوی  قبلی و عادالنه به منظور 
مالک محسوب می گردد. شاروالی ها در محدودۀ تطبیق پروژه های عام المنفعه است

ماسترپالن شهری و وزارت ها و ادارات دولتی خارج ساحۀ ماستر پالن شهری  به 
همکاری ادارۀ اراضی به استمالک اقدام می نمایند. استمالک ممکن است کلی، قسمی، 

 عاجل و عادی باشد.
ژه عام المنفعه، ماسترپالن کلمات کلیدی: استمالک، حق ملکیت، تعوی ، عادالنه، پرو

 شهری، اداره استمالک کننده، تثبیت حق مالکیت.
 مقدمه

از گذشته ها به اینطرف دولت ها برای تطبیق پروژه های عام المنفعه به استمالک ملکیت 
های اشخاص اقدام می کنند. به منظور ایجاد مراکز نظامی و تأسیسات دفاعی و امنیتی، 

ۀ مراجع ذیصالح، استخراج معادن و ذخایر زیر زمینی، احداث تطبیق پالنهای منظور شد
پارک های صنعتی دولتی، احداث شاهراه ها، سرک ها و غیره استمالک صورت می 

 گیرد. 
هـ.ق، در  1421سال   794در ابتدا قانون استمالک منتشرۀ جریده رسمی شماره     

بعدی، قانون استمالک زمین در  زمان طالبان نافذ و مورد اجرا قرار می گرفت. در مرحلۀ
نافذ گردید. بعدًا قانون فعلی استمالک  1384/ 31/2بتاریخ  849جریده رسمی شماره 

کابینه ج.ا.ا. تصویب و بتاریخ  1395/ 20/11مؤرخ  23براساس مصوبه شماره 
از طرف رئیت ج.ا.ا. توشیح گردیده و قوانین قبلی استمالک مطابق ماده  14/12/1395
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ماده می باشد.  53قانون ملغی گردیده است. این قانون دارای هفت فصل و این  53
ماده بتاریخ  31فصل و  5امتدادی در  -مقرره طرح استمالک پروژه های خطی

 نشر و نافذ می باشد. 1283در جریده رسمی شماره  2/12/1396
 مفاهیم .1

 مفهوم استمالک .1.1

، استمالک کردن و مالک استمالک در لغت به معنای تملک، بملک گرفتن،  تصرف
را چنین تعریف « استمالک»قانون استمالک،  3ماده  1شدن است. در اصطالح، جزء 

انتقال مالکیت ملکیت های اشخاص به دولت است در بدل تعوی  قبلی و »نموده است: 
 «.عادالنه به منظور تطبیق پروژه های عام المنفعه

 مبانی فقهی و حقوقی استمالک .2

ر اسالم مبتنی بر آیات و روایات بیشماریست که مشهورترین آنها حدیث اصالت مالکیت د
می باشد که در فقه به قاعده تسلیط معروف شده « الناس مسلطون علی اموالهم»نبوی 

است. بر اساس این قاعده مردم همه گونه سلطه را بر اموال خود دارند و به وسیله این 
ی را که بخواهد از آن برده می تواند. اما این سلطه مالک می تواند هرنوع تصرف و انتفاع

 اصل نیز همچون سایر اصول فقهی و حقوقی بدون استثناء نیست. 
در فقه اسالمی، براساس قاعدۀ الضرر و قواعد دیگر که داللت بر نفی ضرر و جلوگیری 
از ورود ضرر دارد، به تعبیر دیگر، خاصیت مشترک این قواعد این است که در صورت 

 1خوف ضرر، باید از ایجاد وارد شدن ضرر جلوگیری نمود.  وجود
براساس قوانین و مقررات کشور مان، مالکیت افراد محترم شمرده شده است ولی بنابه     

مقتضای مصالح و منافع عمومی مالکیت افراد را محدود یا سلب می نمایند. چنانچه در 
مصئون است. هیچ شخص از قانون اساسی آمده است که ملکیت از تعرض  40ماده 

کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ 

                                                 
1
، فصلنامه علمی «حقوقی سلب مالکیت توسط دولت –مبانی فقهی ». زهرا گواهی، مریم ثقفی،  
 .43ص  ،1395، تابستان 15ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی، ش  –
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شخص، بدون حکم قانون و فیصلۀ محکمۀ باصالحیت مصادره نمی شود. استمالک 
ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعوی  قبلی و عادالنه، به موجب 

 . قانون مجاز می باشد
قانون استمالک زمین، ملکیت شخص را صرف به منظور تطبیق پروژه های عام  5همچنان 

ایجاد مراکز نظامی و تأسیسات دفاعی و  -1المنفعه ذیل قابل استمالک دانسته است: 
استخراج معادن و ذخایر  -3تطبیق پالن های منظور شدۀ مراجع ذیصالح،  -2امنیتی، 

احداث شاهراه ها، سرک ها،  -5ی صنعتی دولتی، احداث پارک ها -4زیر زمینی، 
 -6خطوط آهن و سایر خطوط مواصالتی و تأسیسات مربوط شامل پروژه های دولتی، 

احداث میدان های هوایی دولتی و تأسیسات مربوط  -7احداث پایپ الین نفت و گاز، 
نوری، شبکه احداث تأسیسات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی، شبکۀ لین فایبر  -8آنها، 

احداث و نصب شبکه های برق رسانی و پایه های آن،  -9های رادیو و تلویزیون دولتی، 
احداث بندهای  -10شبکه های مرکز گرمی و بخار خانه های شامل پروژه های دولتی، 

 -11برق، بندهای آب گردان، کانال ها، نهرها و کاریزهای شامل پروژه های دولتی، 
انی و کانالیزاسیون، مراکز جمع آوری و ذخیرۀ کثافات و تخلیۀ احداث شبکه های آبرس

احداث تأسیسات و مراکز صحی، تعلیمی،  -12فاضالب شامل پروژه های دولتی، 
تحصیلی، تحقیقاتی، ورزشی، تفریحگاه ها، کودکستان ها، پرورشگاه ها و سایر تأسیسات 

جد و سایر اماکن مذهبی اعمار مسا -13اجتماعی و فرهنگی شامل پروژه های دولتی، 
احداث مجتمع ها و شهرک های رهایشی شامل پروژه  -14شامل پروژه های دولتی، 

ملکیت های اشخاص به منظور حفظ حریم، توسعه و تمدید موارد مندرج  -15دولتی. 
 این ماده نیز استمالک شده می تواند. 1فقره 

 انواع استمالک .3

دی قرار گرفته است که در ذیل به بررسی انواع استمالک از ابعاد مختلف مورد تقسیم بن
 استمالک می پردازیم.

 انواع استمالک از لحاظ کمی .3.1

 قانون استمالک، استمالک را از لحاظ کمی به دو دستۀ ذیل تقسیم نموده است:
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 الف( استمالک کلی
قانون استمالک، هرگاه تمام ملکیت استمالک شود استمالک  15ماده  1مطابق فقره 
وب می گردد. و در صورتی که ملکیت به صورت کلی استمالک گردد، سند کلی محس

مدار اعتبار ملکیت از طرف ادارۀ استمالک کننده اخذ و بعد از تأدیه تعوی  از نام مالک 
در دفتر مربوط وضع و به اسم اداره استمالک کننده در دفتر مربوط ثبت و حفظ می 

 گردد.
 ب( استمالک قسمی

قانون استمالک، هرگاه قسمتی )جزئی( از ملکیت استمالک  15ده ما 2براساس فقره 
گردد، استمالک قسمی محسوب می گردد. در صورتی که قسمتی از ملکیت استمالک 
گردد در این حالت به اندازۀ قسمت استمالک شده در اصل سند ملکیت وضع و در دفتر 

 ثبت درج و سند مذکور، نزد مالک باقی می ماند.
هرگاه قسمتی از ملکیت شخص طوری »اده مذکور تصریح می دارد اینکه: م 3فقره    

استمالک گردد که مالک بتواند از قسمت باقیماندۀ آن استفاده  نماید در این حالت 
این  3اگر قسمت باقیمانده ملکیت مندرج فقره «. قسمت باقیمانده استمالک نمی گردد

حالت ادارۀ استمالک کننده مکلف است به ماده برای مالک قابل استفاده نباشد، در این 
قانون  15ماده  4موافقه مالک آن را نیز تحت عین شرایط استمالک نماید )فقره 

ماده مذکور در صورتی که مالک به استمالک ملکیت مندرج  5استمالک(. طبق فقره 
این ماده موافق نباشد در این صورت مکلف است مطابق پالن منظور شدۀ مرجع  3فقره 

 ذیصالح آن را مورد استفاده قرار دهد.
 انواع استمالک از لحاظ زمانی .3.2

 از لحاظ زمانی، استمالک به دو دستۀ استمالک عادی و عاجل تقسیم می گردد.
 الف( استمالک عاجل

این قانون،  5قانون استمالک، ملکیت با رعایت حکم مندرج ماده  16ماده  1مطابق فقره 
غرض تأمین منافع دفاعی  -1جل استمالک شده می تواند: جهت تأمین مقاصد ذیل طور عا
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در حاالت وقوع زلزله، آتشفشان، سیالب، طوفان، لغزش کوه،  -2و امنیتی کشور، 
 انفجار و سایر حاالت غیرمترقبه، غرض اسکان مجدد اشخاص متضرر. 

یب این ماده حداقل ملکیت به تناسب ضرورت مبرم، بعد از تصو 1در حاالت مندرج فقره 
قانون استمالک، حکم مندرج ماده  16ماده  3حکومت استمالک می گردد. مطابق فقره 

ماده فوق  4نهم این قانون در حاالت استمالک عاجل قابل رعایت نمی باشد. حسب فقره 
الذکر، در حاالت استمالک عاجل به اعتراضات و شکایات مالکین و اشخاص متضرر بعد 

 می گیرد. از تطبیق پروژه رسیدگی صورت 
 ب( استمالک عادی

قانون استمالک، استمالک عادی محسوب می گردد و  16در غیرحاالت مندرج ماده 
 تمام احکام مندرج قانون استمالک رعایت می گردد.

 انواع استمالک از لحاظ کیفی .3.3

 انواع استمالک از لحاظ کیفی در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 یت دارای ساختمان و تأسیساتالف( استمالک ملک

هرگاه باالی ملکیت تحت  -1»قانون استمالک، در زمینه چنین صراحت دارد:  13ماده 
استمالک، ساختمان و تأسیسات اعمار شده باشد، مالک می تواند آنها را تخریب و مواد 

ۀ هرگاه مالک در مدت معین -2تعمیراتی مربوط را در خالل مدت سه ماه انتقال نماید. 
این ماده از تخریب ساختمان یا تأسیسات و انتقال مواد تعمیرانی امتناع  1مندرج فقره 

ورزد، ادارۀ استمالک کننده می تواند به تخریب آن اقدام نماید. در این صورت مالک 
پاک کاری ساحه بعد از تخریب ساختمان یا  -3مستحق مواد تعمیراتی نمی گردد. 

ۀ ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی مربوط به عهدۀ اداره تأسیسات در هماهنگی با ادار
ساختمان هایی که تخریب آن نیاز به دقت مسلکی دارد،  -4استمالک کننده می باشد. 

ادارۀ استمالک کننده مکلف است با توظیف اشخاص فنی و مسلکی به مصرف خویش به 
و متضرر مکلف اند،  ادارۀ استمالک کننده، مالک، متصرف -5تخریب آن اقدام نماید. 

حین تخریب ملکیت تحت استمالک به منظور حفاظت کیبل های مخابراتی، لین های 
برق، تأسیسات آبرسانی و کانالیزاسیون، لوله های گاز و سایر شبکه های عرضه خدمات 



عقاری نحوۀ استمالک ملکیت های  قضاء 
 

 67  

 

 -6عامه، تدابیر الزم را اتخاذ نمایند در غیرآن مکلف به جبران خساره وارده می باشند. 
ختمان و تأسیسات ملکیت هایی که مالک معین نداشته باشد به عهدۀ ادارۀ تخریب سا

 «. استمالک کننده می باشد
 ب( قطع اشجار و نباتات ملکیت استمالکی

هرگاه ملکیت تحت  -1»قانون استمالک، در زمینه چنین مقرر نموده است:  14ماده 
تطبیق پروژه سبب از بین  استمالک دارای اشجار، نباتات و امثال آن باشد در صورتی که

رفتن آنها گردد، مالک می تواند در خالل مدت سه ماه به قطع و انتقال آن اقدام نموده 
این  1هرگاه مالک در میعاد مندرج فقره  -2حاصالت طور رایگان به وی تعلق می گیرد. 

کننده می ماده به قطع و انتقال اشجار، نباتات و امثال آن اقدام ننماید، ادارۀ استمالک 
هرگاه  -3تواند، آنها را قطع و انتقال دهد، در اینصورت مالک مستحق آن نمی گردد. 

این ماده ممکن نباشد، ادارۀ استمالک  1جمع آوری حاصالت در میعاد مندرج فقره 
کننده می تواند، میعاد معینه را تا زمان جمع آوری حاصالت تمدید نموده و در صورت 

ار، نباتات و امثال آن را قطع نموده و به مالک تسلیم و قیمت استعجالیت پروژه، اشج
هرگاه حاصالت ملکیت تحت استمالک به اثر آفات  -4حاصالت را نیز به وی بپردازد. 

این ماده فاقد اعتبار گردیده، ادارۀ استمالک  3طبیعی تلف گردد، میعاد مندرج فقره 
 «.کننده می تواند به تطبیق پروژه اقدام نماید

 ( استمالک ملکیت تحت حیازت متصرفج
هرگاه ملکیت تحت  -1»قانون استمالک در زمینه چنین صراحت دارد:  17ماده 

استمالک به اساس عقد در حیازت متصرف قرار داشته باشد، مالک و متصرف مکلف اند 
در خالل سه ماه اول مدت مندرج ماده هشتم این قانون، حساب معاملۀ مربوط را تصفیه 

د در غیرآن ادارۀ استمالک کننده غرض جلوگیری از ضیاع حقوق مالک یا متصرف نماین
ادارۀ استمالک کننده در  -2تدابیر الزم را به تجویز محکمۀ ذیصالح اتخاذ می نمایند. 

این ماده، حق ثابت متصرف را اداء و متباقی تعوی  را به مالک  1حالت مندرج فقره 
که از تسلیمی آن اباء ورزد وجوه حاصله به حساب  ملکیت تسلیم می نماید. در صورتی

امانت در یکی از بانک های دولتی گذاشته شده و ادعای بعدی وی در زمینه قابل سمع 
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این ماده ضرر وارده را  1ادارۀ استمالک کننده در حالت مندرج فقره  -3نمی باشد. 
 «.حسب احوال به طرفین عقد جبران می نماید

 ل ملکیت وقفید( استمالک و انتقا
قانون استمالک، در صورتی که ملکیت تحت استمالک وقفی  21ماده  1مطابق فقره 

در صورتی که ملکیت طور  -1باشد تحت شرایط ذیل استمالک و انتقال می گردد: 
موقت وقف گردیده باشد، ملکیت مورد نظر مطابق احکام این قانون، استمالک می گردد. 

دایمی وقف گردیده باشد، ادارۀ استمالک کننده مکلف در صورتی که ملکیت طور  -2
 به تأدیه تعوی  آن می باشد.

این ماده استمالک گردد در  1فقره این  2هرگاه ملکیت وقفی در حالت مندرج جزء 
اینصورت ادارۀ استمالک کننده مکلف است به عوض ملکیت وقفی در محل مناسب زمین 

ه ادارۀ اوقاف مربوط تأدیه نموده و در صورت دیگر و به عوض ساختمان، قیمت آن را ب
 تخریب ساختمان و پاک کاری ساحه به عهدۀ ادارۀ استمالک کننده می باشد.

 مراجع ذیصالح .4

استمالک به عنوان یک پروسه انتقال ملکیت شخص به دولت مستلزم اجراآتی است که 
از سپری نمودن  در توسط مراجع اداری از قبیل شاروالی و اراضی صورت می گیرد. بعد

مراحل اداری، محاکم ابتدائیه ولسوالی  و محاکم وثایق به عنوان مراجع قضایی به ترتیب 
 و اجرای قباله و توثیق عقد مبادرت می ورزند.

 مراجع اداری ) اداره استمالک کننده( .4.1

در قانون استمالک و مقرره استمالک پروژه های خطی، مراجع اداری که در پروسه 
ش دارند به طور پراکنده  در سه بخش معرفی شده است که شامل شاروالی، استمالک نق

قانون استمالک، ادارۀ  9اراضی و سایر ادارات دولتی ذیربط می باشد. مطابق ماده 
استمالک کننده مکلف است، بعد از تأیید پالن توسط کمیته ارزیابی و تصویب پروژه 

بیق آن از طریق رسانه های همگانی و توسط حکومت، موارد ذیل را شش ماه قبل از تط
 مرجع اداری ذیصالح محل به مالک و متضرر ملکیت تحت استمالک اطالع دهد:

 مقصد استمالک. -1
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 نوعیت و اندازۀ مناسب ملکیت مورد ضرورت استمالک. -2
 پالن تفصیلی پروژه. -3
ارزش تخمین ارزش ملکیت مورد ضرورت استمالک بادرنظرداشت حداقل و حداکثر  -4

 زمین.
 اطمینان از تخصیص تأدیه تعوی  قبلی و عادالنه. -5
 تاریخ آغاز پروژه. -6

 الف( شاروالی
قانون استمالک، شاروالی ها را در محدودۀ ماسترپالن شهری به عنوان  3ماده  3جزء 

قانون مذکور،  4ادارۀ استمالک کننده پیش بینی نموده است. همچنان حسب ماده 
 ۀ ماسترپالن شهری ، مرجع تطبیق احکام قانون استمالک می باشد.شاروالی در محدود

 ب( اراضی
قانون استمالک، ادارۀ اراضی را در محدودۀ خارج ساحۀ ماسترپالن  3ماده  3جزء 

قانون مذکور،  4شهری به عنوان اداره استمالک کننده معرفی نموده است. مطابق ماده 
، مرجع تطبیق احکام قانون استمالک می اراضی در خارج از محدودۀ ماسترپالن شهری

 باشد.
قانون استمالک، ادارۀ اراضی جهت ایجاد هماهنگی میان ادارات  11مطابق ماده     

 ذیربط دارای مکلفیت های ذیل می باشد: 
 سروی، کدستر و تصفیه زمین تحت استمالک و زمین قابل تبادله و انتقال. -1
استمالک به موافقه مالک آن به تقاضای ادارۀ  تبادله زمین دولتی با ملکیت تحت -2

 استمالک کننده.
 تبادله زمین دولتی با زمین ادارۀ استمالک کننده. -3
 اعطاء قباله برای مالک در صورتی که تعوی  استمالک، زمین باشد. -4
 وضع ملکیت استمالک شده از دفتر ثبت مربوطه و اطالع آن به ادارات ذیربط. -5
 ت استمالک شده در دفتر ثبت مربوطه.تثبیت ملکی -6
 تعیین حداقل ارزش زمین قبل از پروسۀ استمالک و بعد از تطبیق پروژه. -7
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 نظارت از تطبیق پروژه استمالک. -8
 ج( وزارت ها و  ادارات دولتی ذیربط

ماده فوق  3در کنار شاروالی و اداره اراضی، وزارت های و ادارات دولتی مطابق جزء 
 وانند به استمالک ملکیت مبادرت ورزند.الذکر می ت

 مراجع قضایی .4.2
 الف( محاکم وثایق

(، در حوزۀ 1392قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ) 74در شهرها، براساس ماده 
گردد. رئیت و اعضای  قضایی هر محکمۀ استیناف، ادارۀ ثبت اسناد و وثایق ایجاد می

اصی که صالحیت قضایی دارند، تعیین مسلکی ادارات ثبت اسناد و وثایق ازجملۀ اشخ
گردند. در والیات و ولسوالی هایی که ادارات ثبت اسناد و وثایق ایجاد نگردیده  می

است، وظایف و صالحیت های مربوط را بالترتیب محاکم ابتدائیه شهری و محاکم ابتدائیه 
 ولسوالی دارا می باشند. 

 ب( محکمه ابتدائیه ولسوالی
سوالی تمام قضایای جزای عمومی، مدنی و احوال شخصیه را که مطابق محکمه ابتدائیه ول

احکام قانون به پیشگاه آن اقامه میگردد، رسیدگی مینماید. در ولسوالی ها، مطابق ماده 
، محاکم 1387/ 26/2مؤرخ  617 – 556قانون مذکور و متحدالمال شماره  75

 یز دارند.ابتدائیه ولسوالی صالحیت ترتیب و تنظیم وثایق را ن

 اقدامات و مکلفیت های مالک و متضرر ملکیت تحت استمالک .5

قانون استمالک، مالکین ملکیت و اشخاص متضرر از پروژه را مکلف به انجام  10ماده 
 اقدامات ذیل نموده است:

تسلیمی اصل سند مدار اعتبار مالکیت به ادارۀ استمالک کننده جهت اخذ تعوی  و   -1
 ط.سایر امتیازات مربو

 تخلیه ملکیت تحت استمالک در خالل مدت یک ماه بعد از اخذ تعوی . -2
 انتقال ملکیت طبق احکام قانون به اداره استمالک کننده. -3
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 محدودیت و ممنوعیت استمالک .6

قانون استمالک، استمالک ملکیت دارای آثار تاریخی، فرهنگی و  6ماده  1مطابق فقره 
ه جواز ندارد. اما استمالک ملکیت های زراعتی و ساحات حفاظت شدۀ ملی به هیچ وج

باغی، فارم های زراعتی، جنگالت، حریم منابع آبی و ساحات سبزی که از لحاظ حفاظت 
 محیط زیست دارای اهمیت می باشند، تنها به تصویب حکومت جواز دارد.

 نحوۀ استمالک ملکیت  .7

 تدابیر مقدماتی .7.1

قدماتی ذیل در رابطه به استمالک ملکیت توسط قانون استمالک، تدابیر م 8براساس ماده 
 ادارۀ استمالک کننده باید صورت گیرد:

تعیین دقیق حداقل ساحۀ مورد  -2ارائه دالیل مبنی بر عام المنفعه بودن پروژه؛  -1
مطالعه و ارزیابی تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی ناشی از تطبیق  -3ضرورت پروژه؛ 

کسب نظر کمیته ارزیابی  -5ن پروژه مطابق احکام قانون؛ تهیه و ترتیب پال -4پروژه؛ 
ترتیب پالن استمالکی به  -6پروژه استمالک قبل از تطبیق پالن استمالکی پروژه؛ 

ترتیب لیست مالکین، متصرفین و  -7همکاری ادارۀ اراضی و سایر ادارات مربوط؛ 
حت استمالک در مشوره با اهالی ساحۀ ت -8اشخاص متضرر در ساحۀ تحت استمالک؛ 

پیش بینی بودجۀ مورد نیاز جهت تأدیه تعوی  ملکیت های تحت  -9مورد تطبیق پروژه؛ 
پیشنهاد  -10استمالک و پرداخت جبران خسارۀ مربوط و تأمین مصارف تطبیق پروژه؛ 

کسب موافقۀ ادارۀ  -11انتقال ملکیت دولتی شامل پروژه عام المنفعه ادارۀ اراضی؛ 
ادله ملکیت دولتی یا مالک در صورتی که ملکیت قابل تبادله یا وجوه اراضی مبنی بر تب

 مالی کافی غرض تأدیه تعوی  در اختیار نداشته باشد.

 تعیین مسیر .7.2

مقرره استمالک پروژه های خطی، برای تعیین مسیر و اندازۀ زمین مورد ضرورت   7ماده 
 :استمالک، ادارۀ استمالک کننده را قرار ذیل مکلف نموده است

 امتدادی را تعیین نماید. -اندازۀ زمین مورد ضرورت پروژه های خطی -1
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امتدادی را مطالعه و مؤثرترین مسیر  -گزینه های مختلف مسیر پروژه های خطی -2
را به منظور تطبیق آن، تشخیص و جهت تعیین مسیر و تصویب به حکومت 

 پیشنهاد نماید.

مالک باالی ملکیت امتدادی را جهت کاهش مصارف است –پروژه های خطی  -3
 های عامه و دولتی تطبیق نماید.

امتدادی مسیری را انتخاب نماید که کمترین صدمه را به  -در پروژه های خطی -4
 ملکیت های شخصی وارد نماید.

 عالمت گذاری .7.3

( ادارۀ استمالک کننده 1امتدادی،  –مقرره استمالک پروژه های خطی  8مطابق ماده 
امتدادی مسیر پروژه را در روی نقشه و ساحۀ تطبیق  –ژه خطی باید بعد از تعیین مسیر پرو

پروژه عالمت گذاری نموده و درخواست کتبی تثبیت حق مالکیت و تعیین ارزش تحت 
این ماده  1( ادارۀ اراضی درخواست مندرج فقره 2پروژه را به ادارۀ اراضی ارائه نماید. 

 –یتی که در آن پروژه خطی را به طور رسمی به هیئت تثبیت حق مالکیت زمین وال
 امتدادی تطبیق می گردد ارائه نماید.

 تثبیت حق مالکیت .7.4

به اساس  1حق مالکیت ملکیت های تحت استمالک، توسط هیئت تثبیت حق مالکیت
 -مقرره استمالک پروژه های خطی 9ماده  1اسناد مدار اعتبار، تثبیت می گردد )فقره 

الک، هیئت تثبیت حق مالکیت از وظایف و مقرره استم 10امتدادی(. مطابق ماده 

                                                 
1
 امتدادی.  -مقرره استمالک پروژه های خطی 9ماده  2. فقره  

مقرره مذکور، هیئت تثبیت حق مالکیت به ترکیب ذیل ایجاد می گـردد:   9ماده  2مطابق فقره 
نماینـده   -3تیم کدستر اداره اراضی به حیث اعضـاء،   -2نماینده اراضی به حیث رئیت،  -1

نماینده وزارت انرژی و آب بـه حیـث    -4به حیث عضو، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
 -7نمایندۀ شاروالی مربوط به حیث عضـو،   -6نماینده وزارت مالیه به حیث عضو،  -5عضو، 

 نماینده مالکین به حیث عضو. -8نماینده اداره استمالک کننده به حیث عضو، 
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تثبیت و تفکیک زمین های شخصی، دولتی، عامه،  -1صالحیت های  ذیل برخوردار اند: 
امتدادی و جرایم  -وقفی و مرعی عامه و خاصه تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی

به احکام  جمع آوری معلومات در رابطه به اندازه زمینداری اشخاص در مطابقت -2آنها، 
تعیین درجۀ زمین های  -3، 1قانون تنظیم امور زمینداری 19و  18، 17مندرج مواد 

                                                 
1
الکیت بر زمین به اساس اسناد حق م»قانون تنظیم امور زمینداری تصریح نموده است:  9. ماده  

 «. مدار اعتبار که مبطل آن موجود نباشد، ثابت می گردد
( زمینی که وقف می گردد از ملکیت و تصرف مالک 1»)قانون تنظیم امور زمینداری:  17ماده 

( زمین وقف شده بـه هـر   2یا واقف خارج شده و در ملکیت موقوف علیه داخل نمی گردد. )
( فروش، هبـه،  3ده باشد، مفاد آن به همان مقصد به مصرف می رسد. )مقصدی که وقف گردی

( ادارۀ اوقـاف در  4ترکه، تبادله، وصیت و سایر موارد تملیک زمین های وقفی جواز نـدارد. ) 
( 5مرکز و والیات مکلف است زمین های وقفی را در دفاتر مربوط ثبت و از آن مراقبت نماید. )

 «.وقفی در سند تقنینی مربوط تنظیم می گردد سایر امور مربوط به زمین های
( شخص حقیقی که متصرف زمین بوده و سند مـدار  1»)قانون تنظیم امور زمینداری:  19ماده 

اعتبار نداشته باشد درصورتی که دارای شرایط ذیل باشد الی پنج جریب زمین درجه اول یا معادل 
محسوب و به وی قباله اعطاء می شود:  آن با نظرداشت تصرف مالکانه، طور رایگان ملکیت وی

اشخاص دیگر سند مدار  -2زمین متصرفه وی ثبت دفتر اساس ثبت زمین های دولتی نباشد،  -1
بیشتر از  1357ثور سال  7پلوان شریکان قبل از  -3اعتبار مبنی بر مالکیت آن را نداشته باشد، 

 «.سال تصرف وی یا اصول وی را تأیید نمایند... 15
( ادارۀ اراضی مکلـف اسـت منـزل    1»)مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی:  8ه ماد -

رهایشی، محل تجارتی، تأسیسات خدمات عامه، قطعۀ سفید و ساحه قابل حفظ را در ساحات غیر 
( سند ملکیت صرف برای متصرف منزل رهایشی ساحات غیر رسمی 2رسمی شهری ثبت نماید. )
این ماده تحت شرایط ذیل اعطاء مـی   2ند ملکیت مندرج فقره ( س3شهری اعطاء می گردد. )

در صورتی کـه از   -2در صورتی که متصرف منزل رهایشی، شخص حقیقی باشد.  -1گردد: 
در صورتی که بین شرکا یا ورثه آن هـا   -3منزل رهایشی صرف به منظور سرپناه استفاده گردد. 
در صورتی که منزل رهایشـی   -4نداشته باشد.در رابطه به منزل رهایشی دعوی یا منازعه وجود 

 «.دارای اسناد عرفی باشد که بر مبنای اسناد مدار اعتبار ترتیب شده باشد...
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ترتیب کروکی ساحه تحت  -4امتدادی،  –تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی 
احاله منازعات و دعاوی مربوط به  -5امتدادی؛  -استمالک در مسیر پروژه های خطی
ارائه نتایج عملیه تثبیت مالکین  -6ع مربوطه؛ ملکیت های تحت استمالک به مراج

امتدادی جهت کسب تأیید به والی  –ملکیت های تحت استمالک در پروژه های خطی 
ارسال نتایج تأیید شدۀ عملیه تثبیت حق مالکیت ملکیت های تحت استمالک  -7مربوطه؛ 

اضی والیت امتدادی به اداره استمالک کننده، ریاست ار –در مسیر پروژه های خطی 
 مربوطه و ادارۀ اراضی.

مقرره مذکور، مکلف به فراهم نمودن تسهیالت  11ادارۀ استمالک کننده حسب ماده     
الزم جهت تدویر جلسات هیئت های مندرج مواد نهم و دهم این مقرره می باشد. مطابق 

پروسه  مقرره، والی والیتی که در آن پروژه خطی تطبیق می گردد مکلف است از 12ماده 
 استمالک ملکیت های تحت پروژه در ساحۀ مربوط نظارت نماید. 

امتدادی در  –تثبیت حق مالکیت ملکیت های تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی  
محالتی که دفاتر اساس امالکی ادارۀ اراضی و اسناد مدار اعتبار زمین از بین رفته باشد 

 یکان و شورای محل صورت می گیرد.مقرره به تصدیق پلوان شر 16مطابق ماده 
این مقرره، نتایج تثبیت حق مالکیت ملکیت های تحت استمالک در  17حسب ماده      

امتدادی در دفتر ثبت ریاست اراضی والیت مربوطه با ذکر  -مسیر پروژه های خطی
مشخصات کمی و کیفی آن، ثبت می گردد. ریاست اراضی والیت مربوطه مکلف است 

این ماده را به ادارۀ اراضی، ادارۀ استمالک کننده،  1نتایج مندرج فقره کاپی های 
 شاروالی و دفتر والیت مربوط ارسال نماید.

 قیمت گذاری .7.5
امتدادی، قیمت ملکیت  -مقرره استمالک پروژه های خطی  19ماده  1براساس فقره 

قانون امتدادی در هر والیت مطابق  -های تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی
هیئت »قانون استمالک، چنین مقرر نموده است:  23استمالک تعیین می گردد. ماده 

طرح الیحه قیمت گذاری ملکیت های تحت استمالک مکلف است حین تهیه طرح الیحه 
قیمت گذاری ملکیت های تحت استمالک و ارائه آن غرض تصویب به حکومت، 
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نی ملکیت در بازار محل و ساحات قیمت تخمی -1معیارهای ذیل را در نظر بگیرد: 
رعایت نوعیت، موقعیت، درجه و  -2همجوار در خالل مدت سه ماه قبل از ترتیب الیحه؛ 
 «. ارزش محراق تجارتی ملکیت های تحت استمالک

هیئت تخنیکی به منظور قیمت گذاری ملکیت های تحت استمالک، متشکل از انجنیران 
یا نماینده مالکین طبق طرزالعمل مربوط ایجاد و مسلکی اداره استمالک کننده و مالک 

آگاهی دهی به اشخاص متضرر پروژه از چگونگی  -1دارای وظایف ذیل می باشد: 
تثبیت مالکین یا متصرفین ملکیت های تحت استمالک و  -2پرداخت جبران خساره؛ 

سنجش قیمت ملکیت های تحت استمالک  -3ارزیابی لیست ابتدایی اشخاص متضرر؛ 
هرگاه قانون استمالک(.  24ماده  1)فقره ابق احکام این قانون و الیحه قیمت گذاری مط

شاروالی در تشکیل خود ادارۀ استمالک داشته باشد در این صورت اداره مذکور وظایف 
 قانون استمالک(. 24ماده  2)فقره این ماده را انجام می دهد  1مندرج فقره 

ستمالک، قیمت ملکیت های تحت استمالک در مسیر مقرره ا 19ماده  2مطابق فقره      
پروژه های خطی که توسط هیئت استمالک در والیت مربوط تثبیت می گردد از طرف 

 مجلت اداری والیت مربوط تأیید و جهت تصویب به مراجع ذیصالح ارائه می شود.
تمانهای به عنوان مثال، به اساس تصویب کابینه، الیحه قیمت گذاری و قیمت زمین و ساخ

تحت مسیر سرک بدیل جاده وزیر اکبرخان، مجموعًا مبلغ چهارصدو نود و سه میلیون و 
یکصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و هفت افغانی تعیین شده است و ادارۀ انکشاف زون 
 پایتخت را در قسمت استمالک ملکیت های شخصی مسیر سرک مکلف نموده است.

  

 استمالکتعوی  )بدل( ملکیت های تحت  .7.6

امتدادی، مطابق احکام  -تعوی  ملکیت های تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی
مندرج فصل پنجم قانون استمالک، تثبیت می شود. در این گفتار ، روش های تعوی  

 استمالک مطرح می گردد.
 الف( تثبیت تعوی  ملکیت دارای ساختمان و تأسیسات

تمان یا سایر تأسیسات اعمار شده باشد، قیمت هرگاه باالی ملکیت تحت استمالک، ساخ
ساختمان و تأسیسات بانظرداشت معیارهای فنی و انجنیری توسط انجنیران مسلکی 



عقاری نحوۀ استمالک ملکیت های  قضاء 
 

 76  

 

قانون استمالک(.  25ماده  1)فقره مربوط، تثبیت و بر قیمت اصل زمین افزوده می شود 
ای اگر یک قسمت ملکیت تحت استمالک دارای ارزش بیشتر و قسمت دیگر آن دار

ارزش کمتر باشد، در اینصورت قیمت هر قسمت با رعایت احکام این قانون طور جداگانه 
 استمالک(.  25ماده  2)فقره تثبیت می شود 

 ب( تثبیت تعوی  ملکیت زرع شده
قانون استمالک، هرگاه ملکیت تحت استمالک، زرع شده باشد،  26ماده  1مطابق فقره 

یری، کود کیمیاوی و مصارف دهفانی سنجش و در عالوه بر قیمت ملکیت، قیمت تخم پذ
صورتی که کشت به ثمر رسید و دانۀ آن ظاهر شده باشد، قیمت حاصالت بر قیمت 
ملکیت افزوده می شود، مگر اینکه مطابق احکام این قانون به مالک یا متصرف، حق جمع 

 آوری حاصالت داده شده باشد.
که باالی ملکیت تحت استمالک مغروس ادارۀ استمالک کننده مکلف است اشجاری را 

 2)فقره می باشد در صورتی که مطابق نقشه مرتبه، شامل ساحه سرسبزی باشد حفظ نماید 
 قانون استمالک(. 26ماده 

 ج( تثبیت تعوی  ملکیت دارای اشجار
قانون استمالک در مورد تثبیت تعوی  ملکیت دارای اشجار چنین تصریح نموده  27ماده 
رگاه ملکیت تحت استمالک دارای اشجار غیرمثمر باشد، قیمت اشجار به ( ه1»)است: 

( 2نرخ چوب سوخت، طبق عرف محل تثبیت و بر قیمت ملکیت افزوده می شود. )
هرگاه ملکیت تحت استمالک، دارای اشجار غیرمثمر زینتی باشد، قیمت اشجار، پنج چند 

( هرگاه 3زوده می شود. )نرخ چوب سوخت طبق عرف محل تثبیت و بر قیمت ملکیت اف
ملکیت ثمر اشجار ظاهر شده باشد، قیمت حاصالت بر قیمت محصوالت پنج ساله نیز 
افزوده می شود. مگر اینکه مطابق احکام این قانون به مالک یا متصرف حق جمع آوری 

 «.حاصالت داده شده باشد
 د( تثبیت تعوی  ساحۀ تجارتی

ملکیت تحت استمالک شامل ساحۀ غیرتجارتی  اگر -1قانون استمالک،  29مطابق ماده 
بوده و مساحت آن از یک الی ده بسوه باشد مالک ملکیت بعد از اخذ تعوی ، طور 
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امتیازی مستحق دریافت یک نمره زمین یا یک باب واحد رهایشی به قیمت معینۀ شاروالی 
ت تحت اگر ملکی -2در همان پروژه  یا یکی از پروژه های مشابه شناخته می شود. 

استمالک شامل ساحۀ غیر تجارتی بوده و مساحت آن بیشتر از ده بسوه باشد در برابر هر 
ده بسوه، مالک بعد از اخذ تعوی ، طور امتیازی مستحق دریافت یک نمره زمین یا یک 
باب واحد رهایشی به قیمت معینه شاروالی در همان پروژه شناخته می شود، مشروط بر 

 ا واحدهای رهایشی از پنج نمره یا واحد، تجاوز ننماید.اینکه مجموع نمرات ی
 هـ( تثبیت تعوی  ساختمان های خودسر

( شخصی که در ساحۀ 1»)قانون استمالک، در زمینه چنین مقرر نموده است:  22ماده 
تطبیق پروژه، ملکیت دولتی را جهت سرپناه تصرف و ساختمان خودسر در آن اعمار 

اختمان به وی پرداخته شده و مستحق دریافت یک نمره زمین نموده باشد، تنها مصارف س
این ماده، تحت شرایط ذیل قابل تطبیق می  1( حکم فقره 2در بدل قیمت معینه می باشد. )

حداقل ده سال  -2شخص متصرف در همان شهر مسکن دیگری نداشته باشد.  -1باشد: 
این  2و  1رج فقره های ( احکام مند3باالی ملکیت مورد نظر سکونت داشته باشد. )

ماده در مورد ساختمان های خودسر که بعد از انفاذ این قانون اعمار می گردد، قابل تطبیق 
( شخصی که بعد از این قانون، زمین دولتی را تصرف و در آن ساختمان 4نمی باشد. )

 خودسر اعمار می نماید، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
 تعوی  ملکیت دارای سند غیر رسمی )عرفی( و( تثبیت

شخصی که در ساحۀ تطبیق پروژه، ملکیتی را که  -1قانون استمالک :  33مطابق ماده 
شخصی بوده به سند غیررسمی )عرفی( خریداری و ساختمان خودسر در آن اعمار نموده 

دیده و این قانون، قیمت گذاری گر 23باشد، ساختمان براساس معیارهای مندرج ماده 
هرگاه شخص مندرج  -2قیمت ساختمان مربوط بر قیمت اصل زمین افزوده می شود. 

این ماده در محدودۀ همان شهر، سرپناه نداشته باشد در این صورت مستحق  1فقره 
دریافت یک نمره زمین در بدل پرداخت قیمت معینه در همان پروژه یا یکی از پروژه های 

 مشابه شناخته می شود.
 تمالک و تثبیت تعوی  ملکیت شخص فاقد اهلیت و غایبز( اس 
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قانون استمالک، هرگاه مالک یا متصرف عقار تحت استمالک فاقد  35براساس ماده 
اهلیت حقوقی باشد، تعوی  مطابق احکام قانون به نماینده قانونی وی تأدیه می گردد. 

یا نماینده قانونی ( هرگاه مالک ملکیت تحت استمالک 1قانون مذکور، ) 35حسب ماده 
وی از تاریخ اعالن پروژه استمالک در خالل مدت مندرج ماده نهم این قانون، حاضر 
نگردد ادارۀ استمالک کننده بعد از کسب معلومات الزم، موضوع را به محکمۀ ذیصالح 

این ماده،  1( هیئت تخنیکی در حالت مندرج فقره 2جهت تعیین قیم پیشنهاد می نماید. )
عیین قیم توسط محکمه می تواند، ملکیت تحت استمالک را مطابق احکام این بعد از ت

قانون قیمت گذاری نموده و ادارۀ استمالک کننده پالن پروژه استمالکی را تطبیق می 
این ماده را  2( ادارۀ استمالک کننده مکلف است تعوی  ملکیت مندرج فقره 3نماید. )

وی به حساب معینه، طور امانت در یکی از بانک   الی حاضر شدن مالک یا نماینده قانونی
های دولتی، تحویل و مالک یا نماینده قانونی وی حین مراجعه، مستحق دریافت آن می 

 باشد.
 اجراآت محکمه راجع به ترتیب قباله ملکیت تحت استمالک .8

هنگامی اجراآت استمالک ملکیت تحت استمالک از طرف مراجع اداری استمالک کننده 
گرفت، محکمه به منظور ترتیب قباله از اقرار شخص حقیقی به دولت  اجراآت صورت 

 ذیل را انجام می دهد:

امتدادی، منتشرۀ جریده  -مقرره استمالک پروژه های خطی 9هیئت مندرج ماده  -1
در قسمت تثبیت ملکیت های اشخاص که  2/12/1396مؤرخ  1283رسمی شماره 

م المنفعه تحت استمالک قرار می گیرند موضوع غرض احداث سرک ها و پروژه های عا
را بصورت همه جانبه مطابق قوانین و مقررات مربوط علی الخصوص ماده دهم مقرره 
مذکور بررسی و نظریه خویش را به شکل تخنیکی و مسئوالنه درج فورم تثبیت حق 
ملکیت نموده و ریاست اراضی اصل فورم را به ریاست استمالک ارسال و ریاست 

ستمالک اصل فورم مذکور را معۀ مکتوب اجرای قباله به محاکم و آمریت های وثایق ا
مربوطه بانظرداشت سلسله مراتب ارسال بدارد تا نیاز به ارسال و مرسول مکاتیب بدون 

 موجب نشود.
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محاکم و آمریت های ثبت اسناد و وثایق بعد از مطالبه دقیق فورمه مذکور و اسناد  -2
که ایجاب معلومات مزید را نماید از هیئت مذکور می تواند معلومات مرتبه در صورتی 
 حاصل نمایند.

محاکم و آمریت های ثبت اسناد و وثایق به فورم تثبیت حق ملکیت که اصل آن با  -3
مکتوب اجرای قباله مواصلت می نماید اکتفا نموده و ضرورت به ترتیب و طی مراحل 

 دولتی نمی باشد. مجدد فورم دورانی جهت اجرای قباله
محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق در قسمت تحویل مالیه و محصول طبق قانون  -4

موضوع را به مراجع مربوطه اش رسمًا اخبار و از صورت تحویل آن اطمینان حاصل 
 نمایند.

ریاست استمالک و ریاست اراضی والیت کابل رسمًا یک نماینده خویش جهت  -5
قباله استمالکی و رفع مشکل به محاکم و ادارات مربوطه معرفی  پیشبرد امور اجرای

نمایند. محاکم و آمریت های وثایق نواقص و مشکالت را از طریق نماینده و تفاهم و با 
 توسل به وسایل ممکن حل نمایند.

در صورتی که ملکیت شخص تثبیت و فورمه تثبیت حق مالکیت از طرف هیئت مؤظف -6
ه باشد نیاز به ترتیب وثیقه ذوالیدی به منظور استمالک جایداد نمی مربوطه ترتیب گردید

 باشد.
در صورتی که در رابطه قباًل وثیقه ذوالیدی ترتیب گردیده باشد محاکم و آمریت های  -7

 1وثایق می توانند از صورت ثبت وثیقه متذکره رسمًا اطمینان حاصل و اجراآت نمایند
 (.1398/ 30/3ناف والیت کابل، تاریخ )تصویب جلسه هماهنگی محکمه استی

                                                 
1
صورت جلسه هماهنگی راجع به ». نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه ج.ا.ا:  

بل لوگر ضمن پیشـنهاد  امتدادی شاهراه کا –میکانیزم اجرای قباله های استمالکی پروژه خطی 
ریاست عمومی محاکم استیناف والیت کابل به مقام محترم ستره محکمه تقدیم و طبق هـدایت  
جناب محترم قاضی القضات و رئیت ستره محکمه به این ریاست محول گردیده است. موضـوع  

نـدرج  تحت غور و بررسی قرار داده شد و در مورد چنین ابراز نظر می گردد. از اینکه موارد م
امتـدادی   –پیشنهاد جلسه هماهنگی به ارتباط میکانیزم اجرای قباله های استمالکی پروژه خطی 
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برعالوه موارد فوق الذکر، با توجه به اینکه شخص حقیقی از ملکیت خویش چه اسنادی به 
دست دارد، نحوۀ اجراآت کمی متفاوت است که شامل دو مورد می باشد را در این بحث 

 مطرح می کنیم. 
 حالت اول: در صورت داشتن قباله قطعی

شخص به مقصد تأمین منافع عامه استمالک می گردد، اواًل هویت  در صورتی که ملکیت
مالک یا ورثۀ وی تثبیت، سپت سند ملکیت آن تحت غور و مداقه قرار داده می شود. اگر 
ملکیت موروثی باشد، حصروراثت مالک ترتیب گردد. بعد از تثبیت قیمت ادارۀ 

و قیمت با معرفی سند  استمالک مکتوب حاوی نوعیت ملکیت، موقعیت، مساحت، حدود
ملکیت و شهرت بایع و مشتری را به مقام والیت راجع می نماید. والی والیت مربوطه 
مکتوب استمالک را به ریاست محکمه استیناف منحیث ارتباط راجع و سپت رئیت 
محکمه استیناف، مکتوب متذکره را به محکمه یا ادارۀ ثبت اسناد و وثایق ارسال می 

 نماید. 
طی مراحل و تکمیل فورم دورانی، محکمه به ترتیب قباله قطعی مبادرت می ورزد.  بعد از

 14ماده  8در این قباله، شهرت شخص حقیقی به عنوان بایع و والی والیت مطابق فقره 
قانون ارگانهای محل بحیث وکیل دولت به عنوان مشتری تحریر می گردد. در ستون 

  1یز درج می گردد.موضوع قباله، نمبر مکتوب استمالکی ن
 حالت دوم: در صورت نداشتن قباله قطعی 

                                                                                                              

شاهراه کابل لوگرکه از طرف آمریت های وثایق ششگانه و نمایندگان ادارات ذیربط به اشتراک 
رئیت اراضی، رئیت استمالک شاروالی، و نماینده والیت کابل که تحت ریاست رئیت عمـومی  

یناف والیت کابل دایر گردیده، با وجودیکه طرح میکانیزم در برخی موارد اجرای قبالـه هـا   است
همخوانی ندارد، اما استثناًء هفت موردی که از طریق هماهنگی در موضوع خاص ترتیب شـده  
خالی از فایده نبوده، بناًء بخاطر تطبیق پروژه و سرعت عمل بهتر است موارد فوق عملی گردد، با 

 «.در مورد آنچه اولیای امور هدایت فرماینده موجب تعمیل استآنهم 
1
 .98، ص 1391، 1. عتیق اهلل رؤفی، ثبت اسناد و وثایق، کابل، انتشارات نعمانی، چ  
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در صورتی که مالک ملکیت تحت استمالک قباله قطعی یا اسناد شرعی نداشته باشد در 
اینصورت از طرف ادارۀ استمالک کننده، تثبیت حق مالکیت صورت می گیرد. چنانچه 

حق مالکیت ملکیت های » مقرره استمالک در زمینه تصریح نموده است: 9ماده  1فقره 
تحت استمالک توسط هیئت تثبیت حق مالکیت به اساس اسناد مدار اعتبار تثبیت می 

مقرره مذکور، هیئت تثبیت حق مالکیت باید زمین ها را ازلحاظ  10گردد. مطابق ماده 
شخصی، دولتی، عامه یا وقفی بودن تثبیت و تفکیک نماید و همچنان در رابطه به اندازه 

 اری، درجه زمین و ترتیب کروکی آن اجراآت الزم را انجام دهد. زمیند
بعد از خانه پری و تکمیل فورم تثبیت حق مالکیت، ادارۀ استمالک کننده)ریاست  

استمالک یا ارگانهای دیگری که در قانون پیش بینی شده یا توسط حکومت توظیف شده 
و از طریق والی و محکمه  باشد( فورم متذکره ذریعه مکتوب به مقام والیت ارسال

استیناف، مکتوب با اصل فورم تثبیت حق مالکیت یا نقل مطابق اصل یکجا منحیث ارتباط 
به محکمه وثایق محول می گردد. در اینصورت به فورم دورانی ضرورت نیست و به 
اساس مکتوب استمالک، فورم تثبیت حق مالکیت به اجرای قباله اقدام می شود. در 

ایداد موروثی باشد، ترتیب حصروراثت الزامی پنداشته می شود و در این صورتی که ج
مکتوب نمبر وثیقه حصروراثت و وکالت خط باید درج گردد و همچنان ورثه اصالتًا یا 
وکالتًا به عنوان بایع به محکمه حاضر می شوند و شهرت والی در ستون مشتری درج می 

د مالیات بر عایدات که توسط بایع صورت می گردد. بعد از اقرار بایع و تحویل یک فیص
گیرد. محکمه ذریعه استعالم از پرداخت یک فیصد مالیه از ریاست عواید اطمینان حاصل 
می نماید. محصول و مالیه از مبلغی که اداره استمالک کننده آن را در مکتوب و فورم 

ق قانون مکلفیت تثبیت ملکیت تحریر نموده، اخذ می گردد. مشتری که دولت است مطاب
دارد تا دو فیصد محصول محکمه را به بانک دولتی تحویل نماید . وثیقه مذکور بعد از 
ثبت مهر و امضاء توأم با مکتوب و اسناد سابقه به مرجع استمالک کننده راجع می 
گردد. و همچنان کاپی مکتوب به دفاتر امالک مربوط غرض معامله و قیدیت اخبار می 

 شود.
 یگیر نتیجه
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در فقه اسالمی، براساس قاعدۀ الضرر و قواعد دیگر که داللت بر نفی ضرر و جلوگیری 
از ورود ضرر دارد، به تعبیر دیگر، خاصیت مشترک این قواعد این است که در صورت 
وجود خوف ضرر، باید از ایجاد وارد شدن ضرر جلوگیری نمود. براساس قوانین و 

ترم شمرده شده است ولی بنابه مقتضای مصالح و مقررات کشور مان، مالکیت افراد مح
 منافع عمومی مالکیت افراد را محدود یا سلب می نمایند. 

استمالک از ابعاد مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. از لحاظ کمی      
استمالک به استمالک کلی و قسمی، از لحاظ زمانی به استمالک عاجل  و عادی منقسم 

الک به عنوان یک پروسه انتقال ملکیت شخص به دولت مستلزم اجراآتی شده است. استم
است که در توسط مراجع اداری از قبیل شاروالی و اراضی صورت می گیرد. بعد از 
سپری نمودن مراحل اداری، محاکم ابتدائیه ولسوالی  و محاکم وثایق به عنوان مراجع 

رت می ورزند. ملکیت ها در صورتی که قضایی به ترتیب و اجرای قباله و توثیق عقد مباد
قباله شرعی نداشته باشند نظر به قانون و مقرره جدید استمالک، بدون ترتیب وثیقه 
ذوالیدی ذریعۀ فورمه تثبیت حق مالکیت، استمالک شده و براساس آن قباله قطعی برای 

 دولت از طرف محکمه ذیصالح ترتیب می گردد. 
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 قضاوتمل عنایت اهلل حافظلیکنه:  
 
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(9) 

 دریم مطلب: د تعلیل ډګر
 الندې دوو ډولونو ویشل کېږي:په په اعتبار سره  شرعي حکمونه د تعلیل

لومړی: هغه حکمونه چې په هغو کې تحکم )بندګي او د مانا پټوالی( غالب او د ماناګانو 
 1پسې تګ پکې لږ تر سترګو کېږي، لکه عبادتونه او شرعي مقدرات )ټاکل شوي شیان(.

حکمتونو پټوالی دی، د  دلته له تحکم څخه موخه زموږ په نزد، د هغوي د ماناګانو او
بېلګې په توګه د سهار لمونځ دوه رکعته، د ماسپښين، مازدیګر او ماسختن څلور رکعته، د 
ماښام درې رکعته دی، همدارنګه حدودات، کفارات، د زکاتو مختلف نصابونه، چې په 

په خپل علم سره پرې  هلالج لجټولو کې یو ډول مهرباني او مصلحت دی پر بندګانو چې اهلل 
ته نېږدې کېږي او د  هلالج لجنه کړې، چې د دوي په کولو او پېروۍ سره بندګان اهلل لوری

 2رې کېږي.یګناهونو او بدبختیوو څخه پرې ل
خو موږ ددغې حکمونو په ماناګانو او حکمتونو نه پوهېږو چې ولې دغه ځانګړي وختونه او 

 یاد توپیرونه په نظر کې نیول شوي.
تعبدي( کړنو پېروي باید د نصونو پر بنسټ او د هغه خو د یادو حکمونو او سوچه بندګۍ )

څه پر بنسټ ترسره شي چې د نصونو په مانا سره وي او چېرته چې نصونو د هغوي لور ته 
 3الرښوونه نه وي کړې هلته بيا بندګي او پېروي هم نشته.

                                                 
1
 .۲/۲۸۷. او المستصفی، ۲۰۳-۲۰۳وګوره! شفاء الغلیل، صـ   

2
 .۲۰۴-۲۰۳. او شفاء الغلیل، صـ ۲/۲۴۴وګوره! المستصفی،   

3
 .۴۶۱المنخول، صـ وګوره!   
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و کې امام غزالي رحمه اهلل د امام شافعي رحمه اهلل څخه کیسه کوي چې هغه به په عبادتون
قیاس نه کاوه، مګر په هغو ځایونو کې چې هلته به یې مانا پداسې توګه ښکاره او په ډاګه 
وه چې هېڅ شک به پکې شتون نه درلوده، د همدې المله هغه په تکبیر، تسلیم، فاتحه، 
رکوع او سجده باندې نور څه نه دي قیاس کړي، همدارنګه یې د پاکوالي برخه کې پر 

ات ډګر کې پر منصوصو شیانو د کقیاس کړي، په ورته توګه یې د ز ياوبو نور څه نه د
 ًامسایلو کې یې احتیاطهغوي بدیلونه او قیمتونه نه دي قیاس کړي، بلکې د زکات په ټولو 

له قیاس څخه ځان ساتلی، ځکه چې د عبادتونو بنسټ، شرعي حکمونو ته غاړه کېښودل 
 1دي.

خه د عبادتونو او عادتونو ترمنځ توپیر دی، پدې امام شاطبي رحمه اهلل وايي: د شارع مو
 2مانا چې په عبادتونو کې بندګي او تعبد او په عادتونو کې ماناګانو ته کتنه لومړيتوب لري.
ابن عاشور رحمه اهلل وايي: له حکمونو څخه ځينې یواځې تعبدي بڼه لري چې په هغو کې د 

پدې حالت کې پر فقيه واجبه ده چې حکمتونو پېژندلو کوم څرک نه تر سترګو کېږي، نو 
په کوم ډول حکم راغلی په هماغه شان ساتنه یې وکړي، چې دا چاره د مالي راکړو 

 3کې جاري شوې.وبابونو پرته په نورورکړو او جزائي 
دویم: هغه حکمونه چې په هغو کې د ماناګانو پسې تګ غالب او سوچه بندګي )تحکم( 

حکمونه له عبادتونو او مقدراتو )ټاکل شوو شیانو( پرته پکې لږه تر سترګو کېږي، چې دا 
 4له نکاح، معامالتو، جنایاتو او ضمانتونو څخه عبارت دي.

چې له ډېرو قرینو څخه مالومه شوې چې دغه حکمونه پر معقولو ماناګانو او دنیاوي 
  5مصلحتونو باندې والړ دي.

                                                 
1
 .۲/۲۸۷. او المستصفی، ۲۰۴-۲۰۳وګوره! شفاء الغلیل، صـ   

2
 .۳/۱۳۸الموافقات،   

3
 .۲۴۴-۲۴۰وګور! المقاصد الشریعة االسالمية، البن عاشور، صـ   

4
 . ۵۸. او أساس القیاس، صـ ۲۰۳وګوره! شفاء الغلیل، صـ   

5
 .۲/۲۸۷وګوره! المستصفی،   
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کوي چې په مالي ه ې کوښښ  دې نلي چوابن عاشور رحمه اهلل فقهي امامان ټول دېته راب
معامالتو کې تعبدي حکمونه پېدا کړي او ددې بلنه هم ورکوي چې ځانونه دې ډاډه کړي 
چې کوم حکمونه چې د هغو الملونه پټ شوي هماغه تعبدي حکمونه دي، چې باید فقیه 

ښتیا هم دا حکمونه تعبدي کار واخلي او ځان ډاډه کړي چې ر پکې له ژور فکر څخه
 ونه دي.حکم

اصل په ټولو شرعی حکمونو کې د قیاس قبلول دي، ترڅو چې پر هغو ماناګانو والړ وي 
چې د شارع موخه وي، نو بناًء د هغې حکمونو شتون لږ دی چې قیاس نه قبلوي، د همدې 
المله فقهاوو یووالی کړی چې د عبادتونو بنسټونه په قیاس سره نه ثابتېږي او قیاس پکې 

 1جواز نلري.
ه لدې چې علماوو د عبادتونو پر نه تعلیلولو باندې ترکیز کړی، خو بیا هم ددې څخه سر

انکار نکوي چې ځينې عبادتونه ځانګړي حکمتونه لري، چې په الندې توګه ستاسې حضور 
 :کیږیته وړاندې 

په ذکر روږدي کېدل  هلالج لجامام غزالي رحمه اهلل لیکلي چې د عباداتو څخه موخه د اهلل  -۱
ر السه کول دي، پداسې توګه چې بندګان تل پاتي کورته رجوع او فاني کور څخه او ډاډ ت

 هلالج لج رې والی غوره کړي، دا چې ولې ډول ډول عبادات راغلي؟ موخه یې دا ده چې د اهللیل
په ډېرو یادولو سره ستره اغېزه ومومو او د یو ډول عبادت په کولو سره مو زړونه ستړي 

تې کېدل، عبادت څخه هغه عادت جوړوي چې پر زړه نشي، ځکه په یو ډول عبادت پا
 2باندې یې اغېزه کمه وي.

امام غزالي رحمه اهلل ليکلي چې د جمراتو له ويشتلو او د صفا او مروا ترمنځ له  -۲
کوښښ کولو څخه موخه د بندګانو ازمایښت دی پر هغو کړنو باندې چې معقوله مانا 

ته پداسې توګه ښکاره کړي چې موږ ستا نلري، ترڅو بندګان خپله سوچه بندګي رب 

                                                 
1
 .۲۴۴ن عاشور، صـ مقاصد الشریعة، الب  

2
 .۹۸م، ۱۹۹۴وګوره! االربعین في آصول الدین، االمام غزالي، دار البلخي،   
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بندګي کوو پرته له کومې بلې مانا څخه، ځکه چې د هغې حکمونو په منلو کې چې د 
معقولې مانا لرونکي وي، شونې ده چې د بنده اخالص او صداقت له معقولي مانا څخه 
سرچینه اخېستې وي، خو چې کله بنده د هغې حکمونو پېروي وکړي چې معقوله مانا 

  1نلري، دلته یواځې د سوچه بندګۍ له تصور پرته نور څه نشته.و
غوښتنو او جنسي غریزو  يامام غزالي رحمه اهلل لیکلي چې د روژې موخه د انسان -۳

ه چې دغه شیان مات شي د دښمنۍ وسيلې دي او کل هلالج لج ماتونه ده، چې همدغه شیان د اهلل
بندګۍ ته د ټولو  هلالج لجد اهلل  ې،چ ت شيبښتینې پرهېزګارۍ پداسې توګه ملانسان په ر

شي، د بلې خوانه د روژې خوښۍ او راز پدې کې دی چې د انسان  وزګارتیاوو څخه خبو
چې د شر او بدۍ المل ګرځي او روژه  کويپه بدن کې هغه شیطاني پیاوړتیاو کمزورې 

 2شي. وزګارته  هلالج لجزړه پداسې توګه سپېڅلې او تصفیه کوي چې یواځې اهلل 
رې کولو څخه موخه نظافت او پاکوالی دی، له همدې المله ی)حدث( ل د بې اودسۍ -۴

 ِلَيْجَعَل اللَُِّه ُيِريُد َما﴿وايي:  هلالج لجیې غالبًا ظاهري غړو پورې ځانګړی کړی دی، پدې اړه اهلل 
 در )تنګسه(نه غواړي چې تنګوالی هلالج لجژباړه: اهلل  .3ِلُيَطهَِِّرُكْم ُيِريُد َولَِٰكن َحَرٍج مِِّْن َعَلْيُكم
 کړي. وترهاولي، بلکې هغه غواړي چې تاسې سباندې ر

پورته آیت پدې هم داللت کوي چې انسان پخپله انساني کړۍ کې لدې څخه خالص ندی 
رې وي او اسالمي شریعت پاکوالی او نظافت خوښوي، همدا المل یچې خېرې دې ترې ل

او نظیف  دی چې اسالمي شریعت ورته د پاکوالي امر کوي ترڅو له خيرو څخه پاک
  4شي.

                                                 
1
 .۳۴۹-۱/۲۸۰وګوره! احياء علوم دین،   

2
 .۳۴۹ـ۳۱۳ـ۱/۳۰۹وګوره! االحیاء،   

3
 .۶المائدة/  

4
 .۴۹۲وګوره! المنخول، صـ   
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ته د بنده  هلالج لجپه لمونځ کې له رکوع او سجدې څخه موخه په ځانګړي هیکل سره اهلل  -۵
 1په تعظیم سره ډاډ ترالسه کړي. هلالج لجعاجزي او تواضع ده، ترڅو د بنده نفت د اهلل 

امام غزالي رحمه اهلل وايي: عربانو له سر ټيټولو څخه ډېره بده منله، پداسې توګه چې د چا 
ګه که د چا د نڅخه به قمچينه ولويده نو د راپورته کولو لپاره یې نه ټیټېده، همدارد الس 

بوټانو بند به پرې یا خالص شو د سمولو لپاره یې نه ټيټېده، نو هرکله چې د هغوي په نزد 
ورته د سجدې کولو امر وکړ  هلالج لجسجده ذلت او سپکاوی ګڼل کېده، همدا المل و چې اهلل 

 2او غرور مات او په زړونو کې یې تواضع او عاجزي ځای ونیسي. تر څو ددوي دغه لويي
بل ځای وايي: د ټولو عبادتونو او طاعتونو څخه موخه له اندامونو پرته د زړه او صفاتو 

ير دی، نو تاسې دا فکر مکوئ چې په سجده کې د تندي لګولو څخه په ځمکه ی)کړنو( تغ
بلکې عادتًا ترې موخه په زړونو کې د باندې موخه د تندي او ځمکې یوځای والی دی، 

  3عاجزۍ پېدا کېدل دي.
 وترهموخو په اړه امام شاطبي رحمه اهلل وايي: د لمونځ لومړۍ موخه په سدد لمانځه  -۶

ته رجوع او عاجزي کول دي او بل پدې سره چې د هغه پر وړاندې خپله  هلالج لجنيت سره اهلل 
 4ياد کړي. بې وسي او عاجزي څرګنده او هغه په عاجزۍ سره

دویمه موخه یې د فحشاء او بدۍ څخه منع والی دی، پدې مانا چې له دنيا څخه انکار، د 
په رحمتونو کې د ننه کېدل  هلالج لجرې والي دعاء، د اهلل یروزۍ او جنت غوښتنه، د اړتیاوو ل

 5او د لوړو پوړيوو د ترالسه کولو هڅه وشي.
ا څخه ینموخه دا ده چې د زړه مينه له د هد لوي اختر په قربانۍ کې له وينې تویولو څخ -۷

د شعائرو په تعظیم سره پرهیزګارۍ ته ورسېږي،  هلالج لجسره زیاته او زړه د اهلل  هلالج لجلږه او اهلل 
                                                 

1
 .۲۱۲ین، صـ . او اربعین في أصول الد۱/۳۴۹، علوم دین وګوره! االحیاء  

2
 .۳/۴۵۸وګوره! االحیاء،   

3
 .۵/۱۰مخکنۍ مرجع،   

4
 .۳/۱۴۲الموافقات،   

5
 خپله مخکنۍ مرجع.  
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 التَِّْقَوٰى َيَناُلُه َولَِٰكن ِدَماُؤَها َوَلا ُلُحوُمَها اللََِّه َيَناَل َلن﴿پدې اړه وايي:  هلالج لجځکه خو اهلل 
ته رسېږي او نه وينې، بلکې هغه ته ستاسې  هلالج لجغوښې اهلل ژباړه: نه د هغه  1.ۚ  ِمنُكْم

 پرهیزګاري رسېږي.
په ځانګړو وختونو کې د لمونځ څخه د منع والي موخه د شیطان د بندګۍ د ورته  -۸

والي څخه ځان ساتل دي، لکه څرنګه چې په ټولو وختونو کې په یو شان لمونځ کولو سره 
ونو په منع والي کې شخص تازه او لیوالتيا شخص د ستړیا احساس کوي، نو د ځينو وخت

يې ال د لمانځه سره زیاتېږي، له همدې المله ځينې وختونو کې لمونځ منع شوی، خو پکار 
یادونه وشي ترڅو شخص په یو ډول  هلالج لجده پدغې وختونو کې تسبیحات، استغفار او د اهلل 

دتونو کولو کې ځانته عبادت کولو باندې ځان له ستړیا څخه وساتي، ځکه په ډول ډول عبا
خوند شتون لري، له همدې المله لمونځ یواځې سجده، یواځې رکوع او يواځې والړه نده، 
بلکې عبادتونه د مختلفو کړنو او ذکرونو ټولګه ده، چې بنده یې له هرې کړنې او یادونې 

 2څخه جال جال خوند اخلي.
اړه چارې رانغاړي، له یوه پلوه د امام غزالي رحمه اهلل له نظره زکات له ځانه سره دو -۹

سوچه بندګي )تعبد( او له بله پلوه ماناګانو او موخو ته پاملرنه ده، پدې مانا که چېرته په 
زکات کې د جنسونو جال والي او مختلفو نصابونو ته وګورو چې له قیمت پرته دې د هر 

اتو ډلو باندې مال له خپله جنسه او وصفه، ټاکلې ونډه ورکړل شي او بیا دې هغه په 
وویشل شي، دا چاره یواځې تعبدي امر دی چې مانا ته پکې هېڅ ځای نشته، ځکه چې د 
قیمت ورکول په زکات کې جواز نلري، بلکې د ټاکلي مال، ټاکلي صفت او ټاکلي نصاب 

 3څخه به ځانګړې ونډه ورکوي چې همدېته تعبدي امر ويل کېږي.
لپاره ګڼ شمېر موخې دي چې ځينې یې په الندې له بل پلوه پرته له تعبدي اړخه، زکات 

 توګه دي:

                                                 
1
 .۳۷الحج/  

2
 .۱/۲۷۴وګوره! األحیاء،   

3
 .۱/۲۸۰مخکنۍ مرجع،   
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 هېڅ شیباید بل  هلالج لجپدې مانا چې بنده ته پرته له یو اهلل  :د یووالي )توحید( د مانا تحقق -۱
خوښ او محبوب نه وي، خو مالونه بندګانو ته ددې کبله خوښ دي چې په وسیله یې له 

وند سره مینه لري او له مرګ څخه دنیاء څخه ګټه واخلي، د همدې المله ددې دنیا ژ
نفرت کوي سره له دې چې په مرګ کې د محبوب مالقات هم شته، نو راځئ چې بندګان 
پداسې توګه د زکات په ورکولو سره امتحان کړو ترڅو پورې د محبوب سره د محبت 

نه سره می هلالج لجرې شي او په پای کې یواځې د یو اهلل یدعوی یې ثابته او د مالونو مینه ترې ل
 1.او د زړه له تله د خپلو مالونو زکات ورکړي ولري
د بخيلۍ څخه د خالصون الره هغه وخت آسانه کېږي  :د نفت پاکوالی له بخیلۍ څخه -۲

چې نفت هغه څه ولګوي چې محبت ورسره لري او کله چې یې دا چاره ترسره کړه او 
خه به خالصون نفت یې د زکات ورکولو سره عادت کړ نو ښکاره ده چې د بخيلۍ څ

 2مومي.
پر بندګانو د نفت او مال لورینه کړې نو  هلالج لجاهلل  :د نعمتونو شکر ادا کول هلالج لجد اهلل  -۳

 3بدني عبادتونه د نفت د لورينې شکرانه ده او زکات ورکول د مال د لورينې شکرانه ده.
د په زکات سره بله ستره موخه چې السته راځي هغه  :د بېوزلو د اړتیاوو پوره کول -۴

 4ورسره ژمنه کړې. هلالج لجبېوزلو د اړتیاوو پوره کول دي، چې اهلل 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1
 .۱/۲۸۱وګوره! األحیاء،   

2
 .۲۱۲-۶۷-۶۶وګوره! األربعین في أصول الدین،   

3
 .۱/۲۸۲وګوره! األحیاء،   

4
 .۱/۲۸۰وګوره! األحیاء،   
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(

 
 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 ب: د نفت کفالت اړوند احکام
د نفت کفالت د تړون ځایونو او د تړون د څرنګوالي په هکله فقهاوو مختلف بحثونه کړي 

 ول بیانیږي.چې په لنډ ډ
 په تړون کې د مکفول له رولد نفت کفالت  -1

بنسټیزه پوښتنه دا ده چې آیا د نفت په کفالت کې د مکفول له قبول ته اړتیا شته که نـه؟  
که چیرته ځواب مثبت وي آیا قبول باید د تړون په مجلت کې ترسره شي، که مکفول لـه  

 کوالی شي د مجلت څخه یې وروسته هم قبول کړي؟
ړې پوښتنې په ځواب کې باید یادونه وکړو چې د کفالت په تړون کې د فقهاوو پـه  ود نوم

اتفاق سره د مکفول له قبول شرط دی، دا چې قبول باید د تړون په مجلت کې تر سـره  
شي او که د مجلت څخه وروسته هم تر سره کیدای شي، په دې اړوند د فقهاوو تر مـنځ  

دي چې مکفول له کوالی شي د تړون له مجلـت  اختالف دی، جمهور فقهاء په دې آند 
څخه وروسته هم تړون ومني، ولې امام ابو یوسف )رح( په دې آند دی چې مکفول له باید 

 د تړون په مجلت کې هغه ومني که نه تړون نه تر سره کیږي.
جمهور فقهاء استدالل کوي چې د کفالت تړون د عهدي او توثیقي تړونونو له ډلې څخـه  

صیل سره د مرستې لپاره بنا شوی، په نوموړي تړون کې د اصیل د ذمې پـوره  دی چې د ا
کول مهم عنصر ګڼل کیږي، له دې امله هر مهال چې مکفول له تړون د ځـان پـه ګټـه    

 ړي.قبول یي ک تشخیص کړي کوالی شي
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امام ابو یوسف )رح( استدالل کوي چې د کفالت په تړون کې کفیل د اصیل ذمه پر غاړه 
نوموړي تړون کې یو ډول انتقال منځ ته راځي چې په دې ډول تړونونو کې د بیع  اخلي، په

 د تړون په شان باید تړون په هماغه مجلت کې تر سره شي چې دهغې لپاره جوړ شوی وي.
که چیرته د فقهاوو نظریاتو ته کتنه وشي، د کفالت تړون د عهدي او توثیقي تړونونـو لـه   

راغلی، په دې ډول تړونونو کې ته لو د روانیدو لپاره منځ ډلې څخه دی چې د کار او معام
په نومـوړي   له دي املهڅو تړون صحت ومومي، تر ي،خه کار واخیستل شڅباید د آسانتیا 

تړون کې د جمهورو فقهاوو نظر موزون ښکاري، ځکه که په داسې مواردو کې قیـودات  
 ډیر شي، خلک به د مشکل سره مخ شي.

 ن چاپیریالدنفت کفالت د تړو -۲
د کفالت تړون د چاپیریال اړوند پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د کفالت تړون په مطلق ډول 
ترسره کیږي او که په مقید ډول )مشروط په شرط یا تر ټاکلې مودې پورې( هـم ترسـره   
کیدای شي؟ په دې هکله ویالی شو چې کفالت په نفت کیدای شي هم په مطلـق ډول او  

ه ترسره شي، خو شرط باید د تړون سره سمون ولـري او همـدا   هم مشروط په شرط سر
رنګه کیدای شي تر ټاکلې مودې پورې تړون وکړي، سره له دې چې ځینې فقهاء د کفالت 

 په تړون کې شرط سم نه ګڼي.
د پورتني بحث په رڼا کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې که چیرته یو شخص د بل شـخص د  

ت یوه میاشتنې پر غاړه واخلي ولې میاشت قید نکړي آیا د یوې میاشـتې پـه   احضار کفال
تیریدو سره د کفالت موده ختمیږي او که د هرې میاشتې په تیریدو سـره بلـه میاشـت    
تمدیدیږي؟ په دې اړوند فقهاء په دې آند دي چې که چیرته په تړون کې مدت مشـخص  

صیل حاضر کړي او د مودې په تیریدو وي کفیل تر هماغه مودې پورې مکلفیت لري چې ا
سره د کفیل مکلفیت خالصیږي، اما که چیرته موده محتمله وي کفیل یواځې د اصـیل د  
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احضار په صورت کې فارغ الذمه ګڼل کیږي که نه د هرې میاشتې په تیریـدو سـره بلـه    
 1میاشت د هغې موده غځیږي.

 رایي ضمانتد کفیل له لوري د اصیل د نه احضار په صورت کې اج -۳

یرته کفیل د تړون مطابق اصیل حاضر نکړي د کومې مؤیدې سره به مخ کیږي؟ پـه  که چ
دې اړوند اکثریت فقهي کتابونو د فقهاوو نظر داسې بیان کړی چې د مکفول له په غوښتنه 
کیدای شي کفیل د حاکم له خوا تر هغه وخته بندي شي چې اصیل حاضر کړي، البته کـه  

سې واټن کې قرار ولري چې حضور یې وخت ته اړتیا مـومي هغـې تـه    چیرته اصیل په دا
د احنافو پـه  » ولې د سرخسي په مبسوط کتاب کې راغلي 2مناسب وخت ورکول کیږي،

آند که چیرته کفیل و نه توانیږې چې اصیل حاضر کړي باید کفیل هغه دین چې د اصیل پر 
کړې چې د ابن ابی لیلی په آنـد   هغې دا استحسان ګڼلی او یادونه یې« ذمه دی اداء کړي

 3په نوموړي صورت کې په کفیل څه نه الزمیږي.
که چیرته د فقهاووپورتنی نظرونه تحلیل شي، په دې مسئله کې دوه لید لـوري نظـر تـه    
راځي، یو دا چې د کفیل حبت د اصیل د نه احضار په صورت کې د جمهورو فقهاوو نظر 

اصیل د دین په اداء مکلف وګڼل شي، دوهم دا چې  وګڼل شي او د احنافو په آند کفیل د
د کفیل حبت په هغه صورت کې متصور شي چې د نفت کفالت په موضوع کـې اصـیل   
مدیون نه وې، په دې صورت کې د کفیل لپاره حبت عملي الره ګڼل کیدای شي، ځکـه  
ري که اصیل مدیون وي د کفالت موخه د دین ایفاء ده او د دین ایفاء د کفیـل لـه لـو   
 نوموړې موخه پوره کوي، نو کوالی شو په نوموړې مسئله کې دواړه نظرونه سم و ګڼو.

                                                 
1
م دارالفکـر، بیـروت    ۴۲۴ټ  ۵افندی، محمد عالوالدین ابن عابدین، حاشیه رد المحتار،   

 هـ ق.۱۴۲۱
2
ټ،  ۲۱ئع الصنایع فی ترتیب الشـرائع،   الکاسانی، عالوالدین ابوبکر بن مسعود بن احمد، بدا  

 م. ۴۷ټ  ۱۰خکینی مرجع، م، شامله الکترونیکی کتابتون، البابرتی، محمد، م ۳۷۱
3
 م. ۱۵۴ټ ،  ۱۹سرخسی، شمت الدین، مخکینی مرجع،   
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جمهور فقهاء د کفیل د حبت اړوند استدالل کوي چې هر څوک د خپلې ژمنې پر وړاندې 
ملزم ګڼل کیږي، له دې امله کفیل چې د اصیل د احضار ژمنه یې کړې باید پـه ټـاکلي   

اضر نشو کړای یواځینی الر یې دا ده چـې کفیـل د   وخت  یې حاضر کړي او که یې ح
 حاکم له لوري بندي شي.

احناف بیا استدالل کوي، سره له دې چې د قیاس د اصولو مطابق باید کفیـل یـواځې د   
اصیل د حاضرولو مسؤول وي، ولې د دې لپاره چې د کفالت په تړون کې کفیل د اصـیل  

ه مرسته او د مکفول له دحق اداء ده، لـه  مه پر غاړه اخلي او هدف هم پکې د اصیل سر ذ
دې امله  کفیل د بندي کیدو پر ځای باید د مکفول له د حق په اداء مکلـف شـي او دا   

 هدف د کفیل په بندي کیدو سره نه تر سره کیږي، نو باید په استحسان عمل وشي.
کام لري، دا د افغانستان مدني قانون د نفت کفالت په تړون کې د احنافو رایې ته نږدې اح

د نفت د کفالت موضوع د هغه چا حاضرول تشکیلوي چې د هغه څخه » سې حکم کوي:
کفالت شوی دی. که د هغه تسلیمول په ټاکلي وخت کې شرط شوی وي نو کفیل مکلف 
دی د چا د پاره چې د هغه کفالت شوی ورته یې د غوښتنې په صورت کې په ټاکلي وخت 

کلي وخت کښې حاضر کړ، کفیل د کفالت څخه بـری  کښې حاضر کړي، نو که یې په ټا
الذمه کیږي، د هغې په غیر محکمه کولی شي چې کفیل په تهدیدوونکې نقدي جزا محکوم 

 1«کړي مګر دا چې د کفالت کړه شوي د حاضرولو عجز ثابت شي.

 که چیرته د افغانستان د مدني قانون حکم ته ځیر شو، په یوه نقطه کې د احنافو له نظر سره
سمون لري، هغه دا چې که چیرته کفیل و نه توانیږي چې اصیل حاضر کړي، د حبت پـر  

کفیل آند  په هغه دا چي د احنافوځای باید پیسې ورکړي، ولې یو تفاوت پکې لیدل کیږي، 
د اصیل د نه حضور په صورت کې باید د کفالت وجه مکفول له ته ورکـړي او د مـدني   

تهديدي نقدي جزا محکومیږي، چې په دې اړوند د احنافو قانون د حکم په اساس کفیل په 
فقهاوو په آند د جزا موضوع مطرح نه ده بلکه موضوع تر مکفول له پورې اړونـد ګڼـل   

                                                 
1
 ماده. ۱۶۸۴د افغانستان مدني قانون،   
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کیږي او په مدني قانون کې د جزا موضوع مطرح ده چې طبعـْا د دولـت خزانـې تـه     
حکم د جمهـورو  تحویلیږي، له دې اړخه چې جزا مطرح ده ویالی شو چې د مدني قانون 

فقهاوو له نظر سره سمون لري ځکه حبت او نقدي جزا دواړه مجازات بلل کیږي،صرف 
مدني قانون د حبت پر ځای نقدي جریمه ټاکلې چې د مدني قانون دا حکم د افغانسـتان د  
اساسي قانون سره سمون لري، د افغانستان اساسي قانون د دین په هکله داسې حکم کوي: 

د افغانستان د اساسي 1«دی دسلبولو المل نه ګرځي...زاوالی د هغې د آد شخص مدیون » 
قانون په بنسټ چې خپله مدیون د دین په سبب نه بندي کیږي کفیل چې دهغې قایم مقـام  
دی په اولی توګه نه بندي کیږي، له دې امله قانون ګذار ورته بدیله الر چې نقدي جزا ده 

 ټاکلې ده.
نقدي جریمې او د اصیل د ذمې ادا هغه مهال مطرح کیږي چې د ویلو وړ ده چې د حبت، 

کفیل د اصیل په احضار باندې قادر وي ولي که کفیل ثابت کړي چې داصیل په احضـار  
باندې نه توانیږي، په هغه صورت کې د فقهاوو په اتفاق او همدا رنګه د افغانستان د مدني 

 2قانون د حکم مطابق کفیل بری الذمه ګڼل کیږي.
امیه فقهاء  چې د کفالت تړون تر نفت پورې مخصوص ګڼي، تړون په حاـل او موجـل   ام

او د کفیل د مکلفیت په هکله د اهل سنت د جمهورو فقهاوو په شان نظر  3شکل سم ګڼي
لري ، د دوی په آند که چیرته مکفول له د کفیل څخه د اصیل احضار وغواړي او هغه یې 

یې حبت وغواړي،که چیرته اصیل غایـب وي او  حاضر نکړي، کوالی شي د حاکم څخه 
کفیل دهغې احضار توان ولري، حاکم کوالی شي کفیل حبت کړي او که چیرته کفیـل  

 4خپل عجز ثابت کړي په هغه صورت کې بری الذمه کڼل کیږي.
                                                 

1
هـ ش  ۸/۱۱/۱۳۸۲( نیټه ۸۱۸د عدلیې وزارت، د افغانستان اساسي قانون، رسمي جریده)   

 ماده. ۳۲کابل دولتي مطبعه، 
2
 ماده. ۱۶۸۴م، د افغانستان مدني قانون،  ۴۷ټ،  ۱۰البابرتی، محمد، مخکینی مرجع،   

3
 م. ۱۶۶ټ ،  ۲شهید ثانی، زین الدین، مخکینی مرجع،   

4
 م. ۱۷۴-۱۶۷ټ  ۲مخکینی مرجع،   
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ځینې امامیه فقهاء په دې آند دي چې که په کفالت کې اصیل په قصـاص محکـوم وي،   
 1هغه په وسیله اصیل حاضر شي. کفیل حبت کیږي تر څو د

ځینې نور امامیه فقهاء بیا په دې آند دي چې که قاتل د چا له لوري  د قصاص لـه اجـرا   
څخه و تښتول شي، تښتوونکی د کفیل حیثیت پیدا کوي، تر څو یې چـې قاتـل نـه وي    

 2حاضر کړی باید حبت شي.
د اصیل احضار الزم ګڼلـی او  د ایران مدنی قانون د کفالت په تړون کې د کفیل په وسیله 

که چیرته کفیل ونه توانیږي چې اصیل حاضر کړي کفیل مکلف دی چې د کفالت وجه ادا 
 3کړي، مګر په هغه صورت کې چې اصیل وفات شي هغه بیا ملزم نه ګڼل کیږي.

 د نفت په کفالت کې د مکفول له پر وړاندې د کفیل مکلفیت -1
مکلف دی چې اصیل په ټاکلي وخـت حاضـر    د نفت په کفالت کې د تړون مطابق کفیل

کړي، پوښتنه دا ده چې که اصیل غایب او یا وفات شي کفیل ته کوم مسـؤولیت پـاتې   
کیږي او که نه؟ په ځواب کې باید وویل شي، په هغه صورت کې چې کفیل د چا د نفـت  
کفالت پر غاړه واخلي او اصیل د تعهد د پوره کیدو څخه وړاندې وفات شـي، جمهـور   

قهاء په دې نظر دي چې کفیل بری الذمه ګڼل کیږي، له دې امله  په هغه کوم څـه نـه   ف
الزمیږي، د ځینو فقهاوو څخه حکایت شوی چې په نوموړي صورت کې په کفیل د کفالت 
وجه الزمیږي او ابن قاسم د اصیل وفات په حضور او غیاب کې متفاوت ګڼلـی، پـه دې   

لت کې وفات شي، په کفیل څه نه الزمیږي و لې تفصیل سره چې که اصیل د حضور په حا
که اصیل د غیاب په حالت کې وفات شي په هغه صورت کې باید ولیدل شي چې د اصیل 

                                                 
1
 ۱۲هـ ق( استفتاءات جدید، دوهم چاپ، انتشارات مدرسه  ۱۴۲۷مکارم شیرازي، ناصر، )  
 م.

2
می، ژبـاړونکی: صـلواتی،   هـ ق( مبانی فقهی حکومت اسال۱۴۰۹منتظري، حسین علی، )  

 م. ۴۳محمود و شکوری، ابوالفضل، لومړی چاپ، قم، کیهان موسسه،
3
 مادې. ۷۴۶-۷۴۰د ایران مدني قانون،   
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واټن په څه اندازه دي که چیرته واټن په هغه اندازه وي چې کفیل کوالی شي هغه په ټاکلي 
که واټن په داسې وخت حاضر کړي په هغه صورت کې په کفیل د کفالت وجه الزمیږي او 

اندازه وي چې کفیل نشي کوالی په ټاکلي وخت هغه حاضر کړي په هغه صورت کې پـه  
دا موضوع په کوم تفصیل سره چې ذکر شوه د بدایة المجتهـد و   1کفیل څه نه الزمیږي،

نهایة المقتصد په کتاب کې ذکر شوې او په اکثره فقهي کتابو کې راغلي چې د اصـیل د  
کفیل بری الذمه ګڼل کیږي، ځکه کله چې اصیل وفات شي د کفیل  وفات په صورت کې

حقیقي  عجز ثابتیږي او هیڅوک نشي کیدای په داسې څه ملزم شي چې په توان کې یې نه 
 2وي.

په هغه صورت کې چې اصیل غایب وي د کفیل مسؤولیت څه دي؟ په دې اړوند د اهـل  
 سنت فقهاوو څخه دری قوله نقل شوي دي.

د اصیل په احضار مکلف ګڼل کیږي، که چیرته یې حاضر نه کړ مکلـف دی  اول: کفیل 
 تاوان ورکړي، دا قول  مالکیه او د مدینې فقهاوو ته منسوب شوی دی.

مالکیان په هغه حدیث شریف استدالل کوي چې د عبداهلل ابن عباس )رض(څخه روایـت  
یا هم اصیل ورتـه  یوه چا د کفیل څخه وغوښتل مال یې) دکفالت وجه( ورکړي او » دی

تسلیم کړي، کفیل ونه توانیده چې اصیل ورته حاضر کړي دواړه رسول کـریم )ص( تـه   
دوی استدالل کوي چـې  « مراجعه وکړه، او رسول کریم )ص( کفیل په تاوان مکلف کړ.

 نوموړی حدیث په مطلق ضمانت کې مصداق لري.
تر څو اصیل حاضـر او  دوهم: کفیل د اصیل د نه حاضرولو په صورت کې باید حبت شي 

یا هم د اصیل وفات ښکاره شي، دا قول امام ابوحنیفه )رح( او د عراق فقهاوو ته منسوب 
 دی.

                                                 
1
 م. ۲۹۵ټ  ۲ابو ولید، محمد، مخکینی مرجع،   

2
 ۶م، الزحیل، وهبه، مخکینی مرجـع،   ۱۴۱ټ  ۱۶ابن الهمام، کمال الدین، مخکینی مرجع،   
 م. ۱۸ټ 
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المؤمنـون عنـد   » نوموړي درسول کریم )ص( په قول استدالل کـوي چـې فرمـایي:   
ژباړه: مؤمنان په خپلو شرطو باندې ملزم ګڼل کیږي، دوی یادونه کوي چې کـه  «شروطهم

د نفت په کفالت کې یواځې د اصیل د احضار ژمنه وکړي نشو کوالی هغه د چیرته کفیل 
کفالت په وجه ملزم کړو ځکه د هغې ژمنه یې نه ده کړې او د اصیل د احضار یواځینی الر 

 د کفیل حبت دی.
دریم: که چیرته کفیل ته د اصیل د اوسیدو ځای معلوم وي کفیل د هغـې پـه احضـار    

بندی کیږي ځکه کفیل دهغې په احضار قادر ګڼل کیـږي او   مکلفیږي که یې حاضر نه کړ
که یې د اوسیدو ځای ورته نه وي معلوم کفیل د اصیل په احضار مکلف نه ګڼل کیـږي،  
ځکه هغه د اصیل په احضار توانا نه ګڼل کیږي او هیڅوک په هغه څه نه مکلفیـږي چـې   

 سوب دی.توانایي یې نه لري، دا قول ابو عبید القاسم بن سالم ته من
نوموړی استدالل کوي چې شخص په هغه څه ملزم کیدای شي چې توانایي یې ولـري پـه   
نوموړې موضوع کې که کفیل د اصیل د اوسیدو له ځای څخه خبر وي، ویالی شو چـې  
هغه د اصیل په احضار قادر دی، له همدې امله که کفیل اصیل حاضر نه کړ کیدای شـي  

اصیل د اوسیدو ځای معلوم نه وي د کفیـل لپـاره د    بندي شي، او که چیرته کفیل ته د
اصیل احضار ناممکن ګڼل کیږي له دې امله نه شي کیدای چې څوک په تکلیف ماالیطاق 

 1مکلف شي.
صیل د غیاب په صورت کې امامیه فقهاء په دې آند دي چې، که کفیل د اصـیل پـه   د ا

لو په صورت کې حاکم احضار قادر وي، مکلف دی چې هغه حاضر کړي او د نه حاضرو
ه حبت کړي،ولې که کفیل د اصیل د حضور نه امکان ثابت کړي، پـه  غکوالی شي چې ه

 هغه صورت کې کفیل بری الذمه ګڼل کیږي.

                                                 
1
 م. ۲۹۶ټ  ۲ولید، محمد، مخکینی مرجع، ابو   
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نوموړي استدالل کوي چې شخص هغه مهال په یو څه مکلف ګڼل کیږي چې توانایي یـې  
اال یطاق ګڼـل  ولري، که چیرته څوک د عجز په صورت کې مکلف وګڼل شي تکلیف م

 کیږي چې په هیڅ صورت جواز نه لري.
د افغانستان مدني قانون د اصیل د غیاب په صورت کې دوه حالته وړاندې کړي، یو دا چې 
که اصیل کفیل ته معلوم وي، په دې صورت کې کفیل د اصیل په احضار مکلـف ګڼـل   

اصـیل د  کیږي حتی مکفول له کوالی شي چې د کفیل څخه په هغه صورت کې چـې د  
احضار لپاره ځي بل کفیل وغواړي. دوهم دا چې د اصیل ځای مجهول وي او کفیل هغـه  
ثابت کړي، په هغه صورت کې کفیل د اصیل په احضار مکلف نه کڼل کیـږي او پـه دې   

که کفالت کړه شوی په یوه معلوم ځای کښې غایـب وي او د  » اړوند داسې حکم لري: 
حاضـرولو مکلـف   حاضرول وغواړي، کفیل دهغه په چا د پاره چې کفالت شوی هغه یې 

ې د چا د پاره چې کفالت شوی کولی شي چې کوم وخت کفیل د کیږي، په دې صورت ک
هغه د حاضرولو د پاره سفر کوي د هغه د توثیق د پاره بل وکیل واخلي، که کفالت کـړه  

کړه شوي  شوی غایب وي او کفیل ثابته کي چې ځای یې نامعلوم وي، نو کفیل د کفالت
 1«په حاضرولو نه مکلف کیږي.

د ایران مدني قانون د اصیل د غیاب اړوند حکم کوي چې کفیل ته د اصـیل د احضـار   
مهلت ورکول کیږي، ولې که کفیل و نه توانیږي چې اصیل حاضر کړي، پـه دې هکلـه   
قانون صریح حکم نه لري، خو که چیرته کفیل اصیل حاضر کړي او یا هم د کفالت وجه 

 2دا کړي کفیل بری الذمه ګڼل کیږي، مګر دا چې اصیل وفات شي.ا
د نوموړي قانون د احکامو څخه جوتیږي چې که کفیل و نه توانیږي چې اصـیل حاضـر   

 کړي بې له دې چې د کفالت وجه ادا کړي بله الر نه لري.
 د نفت کفالت د څو کسانو څخه    -۵

                                                 
1
 ماده. ۱۶۸۵د افغانستان مدني قانون،   

2
 موادو ته. ۷۴۶او  ۷۴۳، ۷۴۰د معلومات لپاره د رجوع وشي،د ایران مدني قانون   
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څخه کفالت کوالی شي که نه؟ که  پوښتنه دا مطرح کیږي چې آیا یو شخص د څو کسانو
 یې کوالی شي په هغه کوم احکام مرتبیږي؟  

د اهل سنت ټول فقهاء په دې متفق دي چې د یوه شخص څخه د څو کسانو کفالت سـم  
دی او په دې صورت کې ټول کفیالن د مکفول له پر وړاندې مسؤولیت لري، که چیرته د 

دلیل یې  1ول کفیالن بری الذمه ګڼل کیږي،کفیالنو له ډلې څخه یو یې اصیل حاضر کړي ټ
هم دا دی چې هدف د کفالت څخه د اصیل احضار دی او دا چې د هر کفیل له خوا پوره 

 شي کافي ګڼل کیږي او ضرورت د تعهد تکرار ته نه لیدل کیږي.
همدا رنګه یو شخص کوالی شي د څو کسانو څخه کفالت وکړي، لکه چې کوالی شي د 

څخه ضمانت وکړي، ځکه د نفت په کفالت کې هدف د اصیل احضار څو کسانو د دین 
ه دې اړوند کوم ممانعت وجـود  پدی او یو شخص کوالی شي څو کسان حاضر کړي او 

    2نه لري.
که چیرته څو کسان د یوه شخص څخه کفالت وکړي، او یو یې هم اصیل حاضر نه کړي، 

ورکړه مکلف کڼل کیږي، مثاْل کـه   هر کفیل د خپلې بر خې په اندازه د اصیل د تعهد په
دری کسان د یوه شخص څخه کفالت وکړي او یو یې هم کفیل حاضر نه کړي، هر کفیل 

 د اصیل د تعهد په دریمه بر خه مکلف ګڼل کیږي.
د اصیل د تاوان اړوند هغه فقهاء چې د اصیل د نه احضار په صورت کې کفیل د کفالت د 

احضار عوض ګڼي او هغـه فقهـاء چـې د کفیـل     په ورکړه مکلف ګڼي تاوان د  ېوجه
مسؤولیت یواځې د اصیل احضار ګڼي یواځینی الر یې دا ده چې کفیل د اصیل د احضـار  
لپاره حبت شي د دې نظریې مطابق هر کفیل کیدای شي د مکفول له په مطالبه د تعهد د نه 

 پوره کولو په صورت کې حبت شي.

                                                 
1
 م. ۳۸۵ټ  ۱۲الکاساني، عالوالدین، مخکینی مرجع،   

2
 ۷حمد، مخکینی مرجـع،  م، مال خسرو، م ۴۲۲ټ  ۱۱الزیعلي، فخرالدین، مخکینی مرجع،   
 م. ۳۷۰ټ 
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 نې وجه اداد مع د اصیل د نه احضار په صورت کې-۶
د نفت په کفالت کې کیدای شي چې شرط شي که چیرته کفیل و نه توانیږي چې اصـیل  

 حاضر کړي باید معینه اندازه وجه ور کړي؟
په دې موضوع کې د عامو فقهاوو بالخصوص احنافو نظر دا دی چې کفیل په خپل تعهـد  

حضار کفیل یم، مکلف ګڼل کیږي، له دې امله که څوک و وایي چې زه د فالن شخص د ا
که چیرته مې هغه حاضر نه کړ یوه معینه اندازه وجه ادا کوم دا تړون سم دی او د تعهد د 
نه پوره کولو په صورت کې د تعهد په معینه اندازه ورکړه مکلف ګڼل کیږي، ولـې امـام   
محمد )رح( په دې نظر دی چې که کفیل ووایي چې: زه د فالن شخص د احضار کفیـل  

ه هغه خپل تعهد پوره نه کړ زه یې ادا کوم، دا تړون سم دی او کفیل د اصیل یم، که چیر ت
د تعهد په ورکړه مکلف ګڼل کیږي،او که چیرته کفیل ووایي: زه د فالن شخص د احضار 
کفیل یم که مې هغه  حاضر نه کړ یوه معینه اندازه وجه ادا کوم، دا تړون سم نـه دی او  

   1کیږي. کفیل د څه په ورکړه ملزم نه ګڼل
د احنافو عام فقهاء استدالل کوي چې هر څوک د خپل تعهد مطابق د هغه په ادا ملزم ګڼل 

په ادا مکلف  ېکیږي،او د امام محمد )رح( د لیل دا دی چې که چیرته کفیل د معینې وجه
و ګڼل شي او اصیل بیا هغه کفیل ته ور نه کړي، د کفیل مال هدر ځي، دا یو خطـر دی  

ته متوجه نه شي، له دې امله نوموړی شرط د تړون سره مناسب نـه ګڼـل    چې باید کفیل
 کیږي او تړون باطل شمیرل کیږي او په باطل تړون کوم الزام نه ثابتیږي.

که چیرته کفیل په نفت د عوض په مقابل کې تړون ساقط کړي، د فقهاوو په اتفاق شـرط  
او دهغې اسقاط په عوض د باطل ګڼل کیږي، ځکه تړون د شخص په احضار تر سره شوی 

تړون سره سمون نه لري، له دې امله نوموړی شرط باطل ګڼل کیږي، ولې دا چې کفیـل  

                                                 
1
م، الکاسانی، عالوالدین، مخکینی مرجع،  ۴۲۸ټ  ۵افندی، محمد عالوالین، مخکینی مرجع،   
 م. ۳۸۲ټ  ۲۱
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بری الذمه ګڼل کیږي که نه، د اهل سنت فقهاوو څخه دوه روایته راغلي، اول روایـت دا  
 دی چې په کفیل څه نه الزمیږي اوتړون هم ختمیږي.  

 ی پاتې کیږي، او په کفیل څه نه الزمیږي.دوهم روایت دا دی چې تړون په خپل ځا
د لومړي قول فقهاء استدالل کوي چې نوموړی شرط د تړون سره سمون نه لـري، خـو   
مکفول له د کفیل سره د تړون انحالل په شرط سره منلی، دا چې شرط را منځ ته نه شـو  

 تړون هم له منځه ځي.  
ن سره سمون نه لري نو شـرط  د دوهم قول فقهاء استدالل کوي چې نوموړی شرط د تړو

ړي شرط په موالل اړوند د نوحـاصیل او کفیل موافقه د تړون د انباطل ګڼل کیږي، او د 
الل موضوع، له دې امله که تړون منحل وګڼو دا د حتون سره شوې نه د تړون د مطلق انش

دا د مکفول له په ضرر تمامیږي هغه هم بې له دې چې مکفول له ته کومه ګټه ورسیږي او 
 1عدالت د غوښتنې سره سمون نه لري.

امامیه فقهاء او ایراني حقوق دانان په دې نظر دي چې که د نفت په کفالت کـې کفیـل   
شرط کړې چې که اصیل حاضر نه کړي معینه وجه به ادا کوي دا شرط سم دی او کفیل 

 2په ادا مکلف ګڼل کیږي. ېد نوموړې وجهکې په صورت  رد اصیل د نه احضا
 ادامه لری               
 
 
 
 

                                                 
1
 ۱۰م، الکاسانی، عالوالدین، مخکینی مرجع،  ۵۹ټ  ۱۶الزیعلی، فخرالدین، مخکینی مرجع،  
 م. ۷۰ټ 
2
( ۱۳۸۰م، بروجردی عبده، محمـد، )  ۷۹جعفري لنګرودي، محمد جعفر، مخکینی مرجع،   

 م، ګنج دانش کتابتون، لومړی چاپ. ۳۷۹حقوق مدني، 
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 مقدمه 

 َرُسـولِ  َعَلـى  َوالسَّـَلامُ  َوالصَّـَلاةُ  ِبَاللَِّه إلَّا َتْوِفيِقي َوَما ِبَاللَِّه إلَّا ُقوََّة َوَلا َحْوَل َلا ِللَِّه اْلَحْمُد
 َعـنْ  اللَّـهُ  َوَرِضـيَ  اللَّـهِ  َوَمَلاِئَكـةِ  اللَِّه َأْنِبَياِء َجِميِع َوَعَلى اللَِّه َعْبِد ْبِن ُمَحمَِّد َسيِِّدَنا اللَِّه

 . اللَِّه ِديِن ِفي َلُهْم التَّاِبِعيَن َوَعْن اللَِّه َأْوِلَياِء الصََّحاَبِة
وبعد انسان از آغاز پیـدایش مـورد عنایـت خـالق هسـتی قرارداشـته  وهرگـاهی        

وغرض اصـلی اش فاصـله گرفتـه، جهـت     درمسیر تکامل وپیمودن زندگی از مقصود 
اصالح ورهنمونی وی ، رسولی از میـان همنـوعش انتخـاب وبـا برنامـه و راهبـرد       
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صـلی اهلل  -مشخص ازجانب خداوند متعال ارسال گردیـده اسـت تـا اینکـه محمـد     
واپسین رسول با واپسـین، جـامعترین، کـاملترین، عـامترین، شـاملترین       -علیه وسلم

ین راهبرد درهرزمان ومکـان بـرای هـدایت بشـریت ارسـال      برنامه ودین وسازگارتر
شده است. راهبـرد وبرنامـه جاویـدانش از جانـب خداونـدمتعال ، دیـن اسـالم        

ِإنَّ الـدِّيَن ِعنـَد اللَّـِه    »نامگذاری شده ولقب گرفته است، طوریکه اهلل متعال میفرمایـد: 
. امرطبیعـی اسـت کـه دیـن     یعنی؛ دین برگزیده نزد اهلل متعال، اسالم است 1(اإِلْساَلُم

وآین اسالم جهت دفع مفسـده وجلـب مصـلحت درکلیـه امـور اعـم از عبـادی        
ومعامالتی برای پیروانش امر ونهی دارد که تجـاوز وتخلـف ازآنهـا جـواز نداشـته      
ودر صورت عدول وتخلف ازدسـاتیرایجابی ویـا سـلبی، مرتکـب مـورد سـرزنش       

ر دین مقـدس اسـالم نظربـه اهمیـت     ومجازات قرار میگیرد واین سرزنش ومجازات د
مصلحت وخطیر بودن مفسده سـنجش وموازنـه گردیـده، بـه همـین لحـاظ بـه        
،  مجازات حدود وقصاص وتعزیرات انقسام یافته، هرچنـد درخصوصـیت جـزا بـودن    

سه نوع مذکور مشترک اند ولی هریک از مجازات مـذکور ویژگـی واحکـام خـاص     
رسد که این تحقیق بـه تبیـین همـین ویژگـی     خود را دارد که در دیگری به نظر نمی 

 ها میپردازد.
موضوع تفاوت مجازات، حدود باقصاص وتعزیـرات دراجتمـاع اسـالمی بخصـوص     
در محاکم از اهمیت باال وبرتر برخور دار اسـت. قاضـی بـا درک موضـوع فـوق      
میتواند، صالحیت اصحاب دعاوی ومکلفیت های آنهـا را تشـخیص نمـوده ومرجـع     

تعیین کند، طوریکه در مجـازات قصـاص، سـارنوال صـالحیت اقامـه       ذیصالح آنرا
دعوی را نداشته وباید، ولی الدم مقتول بـه اقامـه دعـوی در دیـوان جـزا بپـردازد       
وحق تنازل و اعتیاض در آن محفوظ میباشد وبـرعکت در حـدود صـالحیت قضـات     

م جـواز نـدارد،   در مرحله اثبات بیشتر بوده و بعد از اثبات تنازل از آنها بـرای حـاک  

                                                 
 .19.سوره آل عمران، آیه1
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ولی در تعزیرات صالحیت اقامه دعوی  از آن سـارنوال بـوده واقامـه دعـوی افـراد      
 خصوصی در آن برای قاضی مقبول نیست وموجب رد میگردد.
فـرق حـدود بـاتعزیر    دررابطه به پیشینه موضوع مـورد بحـث بایـد گفـت کـه      

فقـه  درکتاب) امـام قرافـی مـالکی وبعـدا     درکتاب)انوار البروق فی انواء الفـروق( 
اسالمی وادلته( ذکر گردیده است وموضوع فرق حـدود باقصـاص در کتـاب) اشـباه     
ونظایر علی مذهب ابی حنیفـه)رح(( تـالیف ابـن نجـیم مصـری وبعـدا درکتـاب        
)ردالمحتار علی الدرالمختار شرح تنویراالبصار( وبـه نقـل آن صـاحب فقـه اسـالمی      

به صـورت مسـتقل وتخصصـی وتطبیقـی     وادلته پرداخته است. ولی تا اکنون تحقیقی 
بین نظریات فقهای مذاهب چهارگانه اسالمی درموضـوع تحریـر نشـده اسـت کـه      

 اینها امتیازات این تحقیق به شمار میرود.  
 فرق مجازات حدود باقصاص وتعزیر

این موضوع در  طی دو مبحـث دنباـل میگـردد، طوریکـه در مبحـث اول مفهـوم       
رمبحث دوم تفاوت آنهـا بـه تبیـین گرفتـه شـده      مجازات حدود، قصاص وتعزیر ود

 است.
 مبحث اول: مفهوم مجازات حدود، قصاص وتعزیر

این مبحث دارای سه گفتار بوده، طوریکـه در گفتـار اول مفهـوم حـد ودر گفتـار      
دوم مفهوم قصاص  ودر گفتار سوم مفهوم تعزیر مورد تحقیـق وبررسـی قـرار گرفتـه     

 اند.
 دودمجازات حاول: مفهوم  گفتار

کلمه حدود دارای معانی لغوی واصطالحی اسـت کـه در ذیـل مـورد مداقـه قـرار       
 میگیرد.

 مجازات حدود در لغت -الف 

 -1حدود جمع حد است و حد در مفهوم لغوی بـه معـانی ذیـل کـار بـرد دارد:       
فصل وحاجز بین دو چیز کـه از اخـتالط ویـا تعـدی یکـی بردیگـر جلـوگیری و        
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تهای شی؛ مثل حدود زمین وخانـه کـه بـه معنـی انتهـای      ان -2 1ممانعت می نماید.
آنها میباشد. همچنان گفته میشود که اهلل متعال از حـدود مبـرا اسـت، حـد، نهایـت      

تیزی وباریکی شی ؛ مثل حدسـکین یعنـی تیـزی چـاقو وحدیـدنظر       -3معنی میدهد.
 دفع ومنـع؛ بـه همـین لحـاظ عربهـا دروازه بـان را       -4یعنی تیزبین معنی میدهد. 

)حداد( میگویند، زیراکه از دخول ویاخروج افراد جلـوگیری بـه عمـل میـآورد. بـه      
ِإنَّ »همین معنی درقرآن کریم نیز استعمال شده اسـت، طوریکـه اهلل متعاـل میفرمایـد:    

تادیـب وجـزای گنهکـار؛ بـه همـین       -5یعنی یمانعون.2«الَِّذيَن ُيَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه
تمیزیک چیـزاز چیزدیگـر؛ بـه لحـاظ      -6ره را حد گویند. لحاظ مجازات سارق وغی

 3همین معنی درعلم منطق تعریف شی به آنچه که درمـاهیتش باشـد را حـد مینامنـد،    
تقـدیر  وانـدازه کـردن ؛ مثلیکـه      -7چونکه ذریعه آن شی از غیرش امتیاز می یابـد. 

احکـام  بـه معنـی    -8 4گفته میشود )حددت الدار( یعنی خانـه را انـدازه نمـودم.   
یعنـی؛ آنهـا    6«ِتْلَك ُحـُدوُد اللَّـِه َفـاَل َتْقَرُبوَهـا     »طوریکه اهلل متعال میفرماید: 5اهلل،

ِتْلـَك ُحـُدوُد اللَّـِه    »احکام)ممنوعات( اهلل متعال اند به آنها نزدیک مشوید. همچنـان 
تعاـل انـد، کسـیکه از    یعنـی؛ آنهااحکـام اهلل م  7«َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه

احکام اهلل تجاوز نماید به خودظلم کرده. میتوان گفت کـه کلیـه معـانی مـذکور در     

                                                 
، 216، ص1،جقلم. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دارال1

 ب_ت.
 .5.سوره مجادله، آیه 2
 .83، ص1388ی ، سال .نذیر، دادمحمد. نگاهی به منطق قدیم. کابل: نعمان3
-6، ص 8الهدايه،ج القاموس. ناشر: دار جواهر من العروس محّمد. تاج بن . الزَّبيدي ، محّمد4
 ، ب_ت.8
 .215، ص1. راغب اصفهانی، همان اثر، ج5
 .187.سوره بقره، آیه6
 .1.سوره الطالق، آیه 7
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مجازات حدود وجـود دارد، زیراکـه مجـازات حـدود احکـام اهلل متعاـل بـوده        
وازجانب او مقدرشده وفاصل بین حالل وحرام میباشد وبسیار بـه تیـزی تطبیـق آنهـا     

ردیده وجـزای مجـرم میباشـد وافـراد را از ارتکـاب      باعث انتهای فساد از جامعه گ
دوباره اسباب آنها منع می نمایـد. در ذیـل بـه معنـی اصـطالحی حـدود پرداختـه        

 میشود.
 مجازات حدود دراصطالح فقها -ب
باید گفت که فقهای اسالمی درکل  کلمـه حـدود را درمجـازات جـرایم مشـخص       

–نفـی وشـافعی وحنبلـی ومـالکی     به کار میبرند که در ذیل تعریف علمای مذاهب ح

 را نقل کرده ومورد مقایسه قرار میدهیم. -رحمهم اهلل
 

 رحمهم اهلل–اول: مجازات حدود دراصطالح فقهای حنفی 
حدود را چنـین تعریـف نمـوده اند:الحـد، عبـارة عـن        -رحمهم اهلل–فقهای حنفی 

اسـت کـه   یعنـی حـدعبارت ازمجـازات معینـی      1عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعالي.
جهت رعایت حق اهلل الزم ومشروع شـده اسـت. کلمه)عقوبـة( درتعریـف مـذکور      
جنت است هرنـوع جـزا را اعـم از دره زدن وقطـع کـردن و سنگسـار نمـودن        
وکشتن ، چه حـدی باشـد یـا ناشـی ازقصـاص ویـاهم تعزیـر، شـامل میشـود          
ع وکلمه)مقدرة( در تعریف مذکور فصل اسـت ، چونکـه مجـازات تعزیـری درمنـاب     
اصلی شرع اعم ازکتاب ویاسنت ویا اجماع مقدرنمیباشـد، بـدین لحـاظ از تعریـف     
خارج میشود، همچنان مجازات مقدر درقوانین وضعی نیـز خـارج میگـردد، چونکـه     
شرعا مقدرنمیباشد و کلمه)حقا هلل( نیز فصل اسـت، زیراکـه مجـازات قصـاص بـا      

                                                 
ارالکتاب العربی، سال . بیروت: دبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، عالء الدین. .کاسانی1

. همچنان موصلی، عبداهلل بن محمد. االختیار لتعلیل المختار. بیروت: 33،ص 7م، ج 1982
 .93،ص4دارالمعرفة،ب_ت، ج 
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اد مشـروع شـده اسـت نـه     اینکه درشرع مقدر ومعین بوده، ولی برای تالفی حق عب
حق اهلل، بدین جهت از تعریف مذکور خـارج میگـردد. منظـور از حـق اهلل اینسـت      
که مجازات حدود، برای حفـظ وصـیانت نسـب هـا، امواـل، عقـول واعـراض        
مشروع گردیده که آنها مصالح عامه مردم میباشند ونظر بـه شـمولیت منفعـت امـور     

بایـد نگاشـت    1تعال منسوب شـده اسـت.  مذکور و عظیم وخطیر بودن شان به اهلل م
درتعریـف شـرعی حـد     -رحمهـم اهلل –که در بعضی کتب فقهی مـذهب احنـاف   

عـالوه برکلمـه مـذکور     3ودر  برخـی دیگـر  2کلمه)واجبة( صریحا تذکر نیافتـه  
کلمه)حقا( نیز صریحا درتعریف شرعی حد تحریـر نگردیـده اسـت، ولـی اخاللـی      

دیرا جـارومجرور درلفـظ جاللـه )هلل( متعلـق بـه      درتعریف ایجاد نمیکند، زیرا که تق
محذوف میباشد. به اساس تعریف مـذکور تعـداد مجـازات حـدی انگشـت شـمار       

-2حـدالزنا  -1میباشد. وتعداد آنرا فقیه کاسانی پنج گفته کـه قـرار ذیـل اسـت:     
وقطـاع الطریـق را درسـرقت     السـرقة  حد-5حدالقذف -4حدالسکر-3حدالشرب 
تعـداد آنـرا چهـار دانسـته      -رحمـه اهلل –بـن نجـیم حنفـی    فقیه ا 4داخل میداند.

 5وحدالسکر را داخل در حدشرب میداند.

                                                 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو ابن عابدین، سید محمدامین.  .1
 .3،ص4،جهـ1421سنة ،دار الفكر  . بیروت:حنيفة

. مرغینانی، برهان الدین ابی الحسن علی.  الهدایة شرح بداية المبتدي. کراچی: مکتبة البشري، 2
 .68،ص4هـــ، ج 1429طبعة الثانية 

هـــ، ج 1435.نسفی، عبداهلل بن احمد. کنزالدقایق. کراچی: مکتبة البشري، طبعة 3
 .87،ص2
 .33،ص 7، عالء الدین. همان اثر، ج . کاسانی4
 .3،ص5، ب_ت، جدار المعرفة . بیروت:البحر الرائق شرح كنز الدقائق.زين الدين جیم، ابن ن .5
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 -رحمهم اهلل–دوم: مجازات حدود دراصطالح فقهای شافعی 
، الحـدود  حدود را شـرعا چنـین تعریـف نمـوده انـد:      -رحمهم اهلل-فقهای شافعی

رمجـازات مقـرر   یعنی؛ حدود درمفهوم شـرع عبـارت از ه   1.شرعا كل عقوبة مقدرة
ومعین شده، میباشد. این تعریف عام است، بـه حـق اهلل وحـق العبـد مقیـد نشـده       
است. بدین جهت قصاص را هم شامل میشـود، چونکـه شـرعا مقـدر اسـت، ولـی       

تعریـف عـامتر دیگـرهم درکتـب فقهـی       تعزیر از آن خارج است به دلیل عدم تقدیر.
ُعُقوَباٌت َزَجـَر اللَّـُه ِبَهـا اْلِعَبـاَد َعـِن       : َفِهَيمذهب شافعی نیز برای حدود وجود دارد

یعنـی؛ حـدود عبـارت از جزاهـای      2.اْرِتَكاِب َما َحَظَر ، َوَحثَُّهْم ِبَها َعَلى اْمِتَثاِل َما َأَمَر
اند که اهلل متعال ذریعه آنها بندگان را از اجرای ممنوع، منـع وبـه اجـرای مشـروع     

سـیع بـوده وحتـی تعزیـرات را هـم شـامل       تشویق می نماید. این تعریف بسـیار و 
میشود، چونکه قید تقدیر وحق اهلل هردو درتعریف ذکـر نگردیـده اسـت. پـت بـه      
اساس تعریف مذکور هر مجازاتی که در آن حق اهلل یا حق العبـد ویـا حـق مشـترک     
باشد، حد نامیده میشود ، با این دید تعداد مجازات حـدود زیـاد بـه نظـر میرسـد.      

نشان ساخت که درکتاب المجمـوع شـرح المهـذب هفـت مـورد از      ولی باید خاطر
 – 2،المحاربـة – 1جمله حدود محسوب وحصر شـده اسـت کـه عبـارت انـداز:      

تنـاول   - 7،جحـد العاريـة  - 6،السـرقة  – 5،القـذف بالزنـا   - 4،الزنا - 3،الردة
  3.الخمر 

                                                 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة  حاشية إعانةدمیاطی، ابی بکر ابن سیدمحمد.  .1

 . 142 ،ص4، ب_ت،جدار الفكر . بیروت:العين بمهمات الدين
، دار الكتب العلمية . بیروت: في فقه الشافعي الحاوي ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد. .2

 .184 ،ص13،جهـ 1414الطبعة  األولى 
 ، ب_ت.3،ص20، جالمجموع شرح المهذب . أبو زكريا محيي الدين يحيى .نووی،3
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 -رحمهم اهلل–سوم: مجازات حدود دراصطالح فقهای مالکی 
ی حد را چنین تعریف نمـوده اسـت: الحـد، شـرعا مارسـم لمنـع       زروق فقیه مالک
یعنی؛ حد  درشرع عبارت از آنچه اسـت کـه بـرای عـدم      1بوجه خاص. ةامورمعلوم

ارتکاب موضوعات مشخص به گونه خاص مقرر شـده اسـت. تعریـف مـذکور نیـز      
عام بوده و به الفاظ وسیع بیان شده وحتی مجازات قصـاص وتعزیـرات را هـم شـامل     

ود، چونکه مجازات مذکور نیز برای منع ارتکـاب امورمعلـوم بـه گونـه خـاص      میش
وضع ومقررشده اند. به همـین دلیـل درکتـاب نویسـنده مـذکور ومـتن  الرسـاله        
قیروانی، حدود درجنب دماء : )یعنی احکـام قتـل نفـت، قصـاص ودیـات در قتـل       

بـدن(   نفت وقصاص دیات درجنایات مادون نفت یعنی قصـاص ودیـات در اعضـای    
کـه در مـذهب امـام     مختصر العالمة خليـل  دریک کتاب تذکر یافته است. درکتاب

یکی از متون بوده، حـدود بـه ماهیـت تعریـف نگردیـده، بلکـه        -رحمه اهلل-مالک
تعداد حدود به هفت حصر شده  وتحت ابواب مسـتقل  مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

بـاب فـي بيـان حقيقـة      -2 امهاباب في بيان حد الباغية وأحك -1اند وقرار ذیل اند: 
بـاب فـي بيـان أحكـام      -4 باب فـي حـد الزنـا ومتعلقاتـه     -3 الردة وأحكامها

-7 باب في بيـان حقيقـة المحـارب وأحكامـه     -6باب في أحكام السرقة -5القذف
، تحـت  التاج واإلكليـل لمختصـر خليـل   ودرکتاب  2باب في بيان حد شارب الخمر

مذکور، قصاص ودماء نیـز مـورد بحـث قـرار      عنوان کتاب الحدود، عالوه بر حدود
 3گرفته است.

                                                 
. زروق، شهاب الدین ابوالعباس احمد. شرح زروق علی متن الرساله. بیروت: دارالکتب العلمیه، 1

 .834،ص2طبعه االولی،ب_ت، ج
 ، دار الحديث (. قاهره:أجمد جاد ، تحقیق:)مختصر العالمة خليل. خليل بن إسحاق الجندی، .2

 .246 -237 ، صصهـ1426الطبعة األولى 
هـ، 1398سنة ، دار الفكر . بیروت:التاج واإلكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف .عبدری ،3
 .229 ،ص6ج
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 -رحمهم اهلل–چهارم: مجازات حدود دراصطالح فقهای حنبلی 
العقوبـات   ،الحـدود حدود را چنین تعریف نمـوده انـد :   -رحمهم اهلل-فقهای حنبلی

یعنـی؛ حـدود شـرعا،     1.المقدرة شرعا في المعاصي، لتمنع من الوقـوع فـي مثلهـا   
هـای معـین شـرعی اسـت کـه در ارتکـاب معاصـی وجهـت          عبارت ازمجازات

جلوگیری از وقوع همانند آن، مشروع ومقرر شـده اسـت. درتعریـف مـذکور قیـد      
تقدیر شرعی وجود داشته و مجازات غیرمقدر یعنـی تعزیـرات از آن خـارج میشـود،     
ولی قصاص وکفارات را شامل میگردد، چونکه از جانـب شـارع مقـدر شـده انـد      

یز درتعریف مذکور زیـاد گردیـده تاکیـد براخـراج تادیبـات اسـت،       وقید معاصی ن
چونکه  تادیب طفل ومجنـون درمقابـل معاصـی نمیباشـد وقیـد تمنـع در تعریـف        
مذکور اشاره به حکمت وهدف مشـروعیت حـدود دارد وقیـد احتـرازی نیسـت.      
چونکه منظور اصلی از مشروعیت حدود، منـع ارتکـاب و وقـوع معاصـی اسـت.      

که درکتب فقهی مـذهب حنبلـی جنایـات ودیـات در کتـاب مسـتقل        باید نگاشت
جدای از حدود بحث شده اند وتعداد  حدود به هفت نوع حصـر شـده وقـرار ذیـل     

حـد  -5،السـرقة حد-4،حـد المسـكر   -3،حد القـذف  -2،حد الزنى -1میباشند:
 2.حكم المرتد-7،قتااللبغاة-6،قطاع الطريق

 ذاهب چهارگانهپنجم: مقایسه مفهوم حدود نزد فقهای م
–با امعان نظر ودقت در تعـاریف مجـازات حـدود نزدفقهـای مـذاهب چهارگانـه       

واضح میگردد کـه فقهـای مـذکور درعقوبـت بـودن ومقـدر بـودن         -رحمهم اهلل
                                                 

)المحقق : زهير ، نار السبيل في شرح الدليلم .ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم .1
 .360 ،ص2،جهـ 1409الطبعة السابعة  ،الناشر : المكتب اإلسالمي(. الشاويش

، المقدسي .همچنان404 -365 ،ص2همان اثر،ج .ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم .2
دار  (. بیروت:العدة شرح العمدة ) لمحقق : صالح بن محمد عويضة. عبد الرحمن بن إبراهيم

عبد مقدسی، بن قدامة . همچنان ا188-170 ،ص2،جهـ1426الطبعة الثانية،  ، الكتب العلمية
 .104-54 ،ص4.جلكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل.ااهلل 
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-مجازات حدود ازجانب شارع اتفاق نظر دارند، همچنـان اتفـاق نظـر دارنـد کـه     
ت سـرق جـرم   مجـازات  مجازات جرم زنا، مجازات جرم شرب، مجازات جرم قـذف، 

ومجازات جرم محاربه درشریعت اسالمی از مجـازات حـدی میباشـند. قابـل تـذکر      
درتعریف مجازات حـدود قیـد حـق اهلل را نیـز      -رحمهم اهلل-است که فقهای حنفی

اضافه نموده که به اساس آن قصـاص ودیـات از مصـادیق مجـازات حـدود خـارج       
قـع حـدود بـا قصـاص تفـاوت عملـی       میشود که در واقع نظر دارند، چونکه در وا
آن قیـد را تـذکر نـداده انـد     -رحمهـم اهلل –دارد، ولی فقهای سایرمذاهب چهارگانه 

که به اساس آن مجازات قصاص داخل درمجـازات حـدی میباشـد. همچنـان برخـی      
مجازات جـرم تنـاول مـواد مسـکر را      -رحمه اهلل-فقهای حنفی همانند امام کاسانی
-ت حدی دانسته، ولـی فقهـای سـایرمذاهب چهارگانـه    هم بصورت مستقل ازمجازا

مجـازات جـرم    -رحمـه اهلل –حتی برخی فقهای حنفی همانند ابن نجـیم   -رحمهم اهلل
تناول مواد مسکر را داخل درحدشرب میدانند وفرقـی میـان آن دو قایـل نمیباشـند.     

مجـازات جـرم    -رحمهـم اهلل -همینطور فقهای مذاهب شـافعی ومـالکی وحنبلـی   
-وجرم بغاوت را ازمصادیق مجـازات حـدی میداننـد، ولـی فقهـای حنفـی      ارتداد 

-آن دو را مجازات حـدی نخوانـده انـد. همچنـان فقهـای شـافعی       -رحمهم اهلل
مجازات جـرم جحـدالعاریت را حـد خوانـده وسـایرفقهای مـذاهب        -رحمهم اهلل
 مجازات آنرا حدی نگفته اند. -رحمهم اهلل-چهارگانه

 

 
 
 
 ابوالتقي-ح

 
  ېري او مجازات يېېري او مجازات يېري ملکيتونو پر حقوقو تري ملکيتونو پر حقوقو تد فکد فک

(۲) 
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 : د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو د مواردو شرحه۱
 الف، د اصطالحاتو تعريف

د کتاب تعريف: کتاب پنځه زره کلن لرغونتوب لري. لومړني کتابونه د خټينو لوحو په بڼه 
بشر الس رسۍ ته په پام او اړيکو او  ؤ. خو د وخت په تيريدو سره، نويو امکاناتو ته د

( او د چاپ د ماشين 1خبرتياوو ته د بشر د اړتيا په بدلون، د کتابونو بڼې بشپړتيا وموندله )
په اختراع سره، دا کار آسان او خورا فني شو، ځکه د چاپ ماشين له اختراع څخه 

له مخې ځينې د وړاندې، له کتابونو څخه نسخه اخيستل )استنساخ( يوازې د کتابونو 
( او په ليکلو کې 2ليکني له الرې شوني ؤ چې د کتاب توليد يې ډير پڅ او ستونزمن کاوه)

د اشتباهاتو په صورت کې ليکونکي د کتاب د هغې پاڼې بيا ځلي ليکلو ته اړووت. خو په 
ميالدي کال کې د آلماني يوهانت ګوتنبرګ په واسطه د چاپ ماشين په اختراع ۱۴۳۹
(. خود کتاب د 3ب د خپراوي په صنعت کې خورا ستر تحول صورت وموند )سره د کتا

تعريف په اړوند، که د تأليف يا تصنيف له نوعي ځيني وي، تر اوسه يو مشخص او بشپړ 
تعريف چې وکوالي شي د کتاب د ټولو انواعو مفهوم را ونغاړي، وړاندې شوي نه دي. 

پاره وړاندې شوي دي، د يو نسکو په سازمان خو يو له معتبرو تعريفونو ځينې چې د کتاب ل
څخه زيات  ۴۹کتاب يو ډول صحافي شوي چاپي اثر دي چې له »پورې اړه پيدا کوي: 

 «مخونه ولري او د خپرونو په څير تر يو ثابت عنوان الندې، په دوره يي بڼه خپور نه شي
اغذ د پاڼو، د د لرګو يا عاج د لوحو يوه مجموعه يا د ک»( يو بل تعريف هم کتاب 4)

هوسۍ د پوټکي )پوستکي( يا د هغې په څير مجموعه، اعم له السکښلې يا چاپي چې يو له 
                                                 

 
له سايټ څخه په  rg/wikis/https://fa.wikipedia.oدايرة المعارف کتاب داری، د  -1
 نقل

2
 .۱۳۸۴اسفند  ۲۳( بازبيني شده در ۱۳۸۳آذر ) ۵ګودرزی می رانی؛ مقاله روزنامه جوان  - 

3
 دانشنامه رشد، تاريخچه چاپ و نشر کتاب واحد انتشارات دانشګاه علم و صنعت ايران. - 

4
له سايټ څخه  /https://fa. Wiki Pedia.org/Wikiدايرة المعارف نشر و کتاب د  - 

 په نقل.

https://fa.wikipedia.org/wikis/
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(. داسې 1، )یمعرفي کړيد «بله سره په سپڼسي )تار( ګنډل شوي يا صحافي شوې وي
بريښي چې يو نسکو د کتاب لپاره دوه ځانګړنې ذکر کړيدي. يو د مخونو شمير چې له 

نه وي او دوهم دا چې په يو ثابت عنوان او په دوره يې بڼه نشر نه شي مخونو ځينې لږ  ۴۹
چې کتاب له مقالې څخه جال کوي. نوموړي تعريف، له کتاب ځينې دوديز تعريف دي، 

هم لرو چې عبارت دي له: ))داسې کتابونه « الکترونيکي کتاب»خو څرنګه چې نن ورځ 
کيږي(( خو د هيواد د مؤلف، مصنف،  دي چې د ديجيټال دوسيو په بڼه توليد او لوستل

هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون څلورمې مادې دولسمې 
تصنيفي اثر: هغه اثر دي چې د »فقرې له کتاب څخه يو جامع تعريف وړاندې کړي دي: 

ترتيب په  نورو مواردو او مطالبو له را ټولولو او تجمع څخه چې د محتوياتو د انتخاب يا
دليل يو نوي فکري اثر مينځته راغلي او د ماشين له الرې يا په بل شکل سره د لوستلو، 

تعبير د کتاب ټول انواع له هغې جملې  «په بل شکل سره»د  «ليدلو يا اوريدو وړ وي.
الکترونيک کتاب رانغاړي. الکترونيکي کتابونه يوازې د ليکل شويو مطالبو الکترونيکي 

، بلکې کوالي شي پر متن او تصوير )انځور( سربيره په فلم او صوت )غږ( نسخې نه دي
هم شامل شي. ايبوکونه د کمپيوتر د ښودونکي يا نورو الکترونيکي وسايلو په واسطه 

(. په دې ترتيب سره د دې مادې په لومړۍ فقره کې د کتاب اطالق په 2لوستل کيږي )
 ټولو کتابونو شامليږي.

کنې )پايان نامه( تعريف: د قانون په متن کې د رسالې او جزوې ذکر د د رسالې او پاي لي
مثال له باب څخه دي او د قانون موخه له ټولو ليکل شويو )مکتوب( اثارو ځينې مالتړ دي 
که چيرې ليکلي اثر لکه رساله، پاي ليکنه ) پايان نامه( او جزوه او مقاله په فيزيکي بڼه او 

                                                 
1
له سايټ څخه په  /https://fa. Wiki Pedia.org/Wikiدايرة المعارف کتاب داری  - 
 نقل.

2
  Gardiner, Eileen and Ronald G.Musto. <The Electronic Book.> 

In Suarez, Michael Felix, and H.R.oxford:oxford University Press, 

2010, P. 164. The oxford Companionto The Book. Woud huysen  
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اټ( کې وړاندې شي، حکم يې په ټولو شامليږي. پايان نامه يا که په ديجيتالي قالب )چوک
( هغه ليکنه ده چې زده کړياالن )محصالن( يې په خپلې تحصيلي څانګې پورې 1رساله )

اړوندې يوي خاصې موضوع کې، د تحصيلي مدرک د ترالسه کولو لپاره ليکي. په پاي 
او تحليل يا عملي يا آزمايښتي  ليکنه کې محصالن يوه موضوع يا پوښتنه څيړي او د تجزيې

الرې څخه ورته ځواب وايي. په بله وينا پاي ليکنه په موضوعي استدالل، د تجربې څيړني 
وړاندي کول، د زده کړي حاصل يا د محصل په تحصيلي دوران کې د زده کړل شويو 
يږي. درسونو په نچوړ )عصاره( شامل ده چې د استادانو په الرښوونه ليکل کيږي او تدوين

د ليسانت د دورې ډيري پاي ليکنې د نورو تحقيقاتو )څيړنو( له راغونډولو څخه الس ته 
سې حال کې چې د ماسترۍ او ډاکترۍ په دوره کې پاي ليکنه اراغلي ليکلي بڼه ده. په د

 لزومًا بايد يوه نوي موضوع هدف وګرځوي.
ي ليکنې سره په دې کې توپير د ليسانت يا ماسترۍ د دورې له پا «دکتورا د رسالې»د 

دي چې د ليسانت يا ماسترۍ په دوره کې پاي ليکنه کله کله کيداي شي د مخکنيو په 
لزومًا  «رساله»مطالعاتو او څيړنو کې د پراختيا ډوله څيړنيزو پايلو وړاندي کول وي خو 

حل  بايد د نوي ايډيا د څيړنو څخه د الس ته راغليو پايلو حاصل يا د هغه مسألې لپاره د
الرې وړاندې کول چې تراوسه حل شوي نده، وي. نو له دې امله رساله هم له کمي او هم 

 له کيفي بابته له پاي ليکنې څخه توپير لري.

له کتاب څخه د يونسکو د تعريف مطابق، هره ليکنه چې  تعريف: «مقالې»او  «جزوې»د 
او چپتر ورته ويل مخونو څخه لږه وي، که څه هم د کتاب په بڼه وي، جزوه  ۴۹له 

کيږي. مقاله په لغت کې د وينا، مبحث، خبرې، قول او د يو کتاب يا رسالې د يوه فصل په 
                                                 

1
د رساله کلمه په فارسي متونو کې )نامه( مرقومه، پيام او هغه کالم په معنا چې بل ته واستول  - 

..... با ملـوک نـواحی   »شي، رواج او دود ؤ؛ لکه هماغسې چې سعدي په ګلستان کې وايي: 
ګفت: تا قاصد را ګرفتند و رساله را مراسله دارد. ملک به هم بر آمد و کشف اين خبر فرمود و 

. خود جزا کودکې له رسالی څخه موخه د محصلۍ په دوره کې څيړنيز )تحقيقي( کار «بخواندند
 دی.
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معنا ده. په اصطالح کې مقاله هغه انشاء ده چې منځني )متوسط( حجم لري او په ټاکلې 
موضوع کې بحث کوي. ليکوال بايد د موضوع حدود رعايت کړي او په روښانه ډول يې 

ړي. له دې امله، مقاله هغه ليکنې ته ويل کيږي چې د هغه د ليکونکي له موخو توضيح ک
ځينې د علمي، ادبي، ټولنيزو، اخالقي او داسې نورو مسايلو څخه د يوي څيړل وي او 

 (. 1قصد لري په دقيقې څيړنې سره موضوع اثبات يا رد کړي )
جزوه په خپل او يا د بل په په دې ترتيب، که چيرې يو شخص کتاب يا رساله يا مقاله يا 

نامه د هغه د خاوند له ليکلې اجازې پرته چاپ او نشر کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته 
د »( کړي، مثآل د کتاب يا مقالې ليکوال ليکلي وي: 2وړاندې کړي يا هغه تحريف )

د بل  ، يو بل څوک د ده ليکنې ته په خپل يا«محکمې قاضي بايد عادالنه چال چلندوکړي
د محکمې قاضي ښه ده چې عادالنه چال چلند »چا په نامه تغيير ورکوي او ليکي: 

. د قاضي الزامي تکليف )مکلفيت( يې د عدالت په رعايت کې د عدالت د رعايت «وکړي
په اختياري چاره تبديل کړي دي. يا د هغوي ظاهري بڼې ته تغيير او بدلون ورکړي او يا په 

ړي، د مثال په توګه يو کتاب چې د څلورو فصلونو )څپرکو( کې په يو ډول تصرف وک
يو څپرکي يې حذف کړي تر څو د هغه د قيمت په ښکته راتللو سره،  ید یدرلودونک

زيات وپلورل شي يا د بل چا مقاله يا جزوه د هغه د مالک له اجازې پرته، په خپل يا د بل 
بل له ليکنيو آثارو څخه مادي يا معنوي  چا په نامه وژباړي، يا په هره طريقه او ميتود چې د

استفاده وکړي، مثاًل د يوه بل چا يوه علمي او څيړنيزه مقاله په خپل نوم ثبت کړي، په 
 شخص د فکري آثارو پر وړاندې د جرم مرتکب شوي دي. کېپورتنيو ټولو مواردو

والي له د شعر او تصنيف تعريف: د شعر تعريف هم ستونزمن دي، په دې ترتيب نه شو ک
شعر څخه يو خاص تعريف وړاندې کړو خو ځينو دوديز شعر دارنګه تعريف کړي دي 

شعر يوه متفکرانه، مرتبه، معنوي، موزونه، متکرره، متساوي خبره ده وروستي حروف »

                                                 
1
 -./https://WWW.natiAos. ir/Site. 

2
 تحريف په يوه خبره يا ليکنه کې د تغيير او بدلون په معنا چې اصلي معنا ونه رسوي. - 
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د فارسي نوي شعر د فارسي زاړه شعر پروړاندې »( خو 1) «)توري( يې يو د بل په څير دي
چې په عروضي وزن او قالب کې له دوديز زاړه شعر څخه پيروي  يو عنوان دي له هغه ځايه

(، له دې امله، دوديز او نوي شعر، په حقيقت کې د عاطفې 2نه کوي نوي شعر يې بولي )
وي او د دې مادې په  یاو تخييل غوټه کيدل دي چې په آهنګ لرونکي  ژبه يې شکل نيول

 ي.لومړۍ فقره کې شعر د هغه په ټولو انواعو شامليږ
د تصنيف لپاره هم بيالبيل تعريفونه ذکر شويدي چې له هغې جملې دي: شعر وزمه خبرې، 
له مساوي يا غير مساوي ټوټو څخه مرکب، ډيري د قافيې او عروضي وزن درلودونکي او 
کله له هغي پرته، چې معموال له موسيقي سره ويل کيږي او نن ورځ دې ډول خبرو ته ترانه 

له، که چيرې يو شخص شعر يا تصنيف د هغه د مالک له اجازې پرته، (. له دې کب3وايي )
په خپل يا د بل چا په نوم چاپ او خپور کړي يا يې د خرڅالو په قصد بازار ته وړاندې 
کړي يا هغه تحريف کړي يا په هره طريقه د نورو له شعر يا تصنيف ځينې ګټه واخلي يا له 

تصنيف متن په خپل يا د بل چا په نوم په انګليسي اجازې پرته د فارسي يا )پښتو( شعر يا 
 .یدی وژباړي د بل د فکري حق پروړاندې د جرم مرتکب شو

د نمايشنامې )ډرامې( تعريف: نمايشنامه او تئاتر هغه متن دي چې نمايش يې له مخې ويل 
اره کيږي )لوستل کيږي(، تمرين او اجراء او هغه د ادبي متونو يوه نوعه ده چې د نمايش لپ

تنظيميږي. نمايش ډيري په څو برخو ويشل کيږي او هره برخه د پردې په ښکته راتللو يا 
پردې په اچولو خاتمه مومي او راتلونکې برخه د پردې په يو خواته کيدلو پيل کيږي، له 

( د مؤلف د حق قانون څلورمې مادې دوه 4وايي ) «پرده»دي امله د نمايش هرې برخې ته 
د اثر نمايش: په مستقيمه »کلي توګه د اثر نمايش تعريف کړي دي: ويشتمې فقرې په 

توګه يا د فلم، ساليد، تلويزيوني تصويرونو، متحرکو تصويرونو يا نورو ممکنو وسايلو په 
                                                 

1
 له سايټ څخه په نقل. danesh. Roshd.irم فی شعايرالعجم قيت رازی، المعج - 

2
 .۹۰، ص ۱شمت لنګرودی، تاريخ تحليلی شعرنو، ج  - 

3
 ش.۱۳۷۴مهدی ستايشګر، واژه نامه موسيقي ايران زمين، تهران  - 

4
 - .http://mek.rozb log. Com/Forum/Post/13. 
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( تصويرونو يا سمعي او بصري اثر 1واسطه د اثر د اصل يا کاپۍ ښودل دي. د متحرکو )
که چيرې يو کت يا کسان  «رونو کې شامليږي.نمايش په غير مرتب ډول په انفرادي تصوي

د بل شخص يا نورو اشخاصو نمايشنامه د هغوي له اجازې پرته، په خپل نوم يا د بل په نامه 
اجرا کړي يا د هغه ضبط شوي ننداري )نمايش( ته کښيږدي يا يې خرڅالو ته وړاندې 

د يو شخص د علمي  کړي يا د نمايشنامې متن تحريف کړي، مثآل د نمايشنامې اصلي متن
دي، خو نور افراد يې دارنګه نمايش ورکړي چې د هغه شخص  یځواک )قدرت( څرګندو

. يا په هغې کې تصرف وکړي يا د نمايشنامې متن ید ید علمي کمزورتيا )ضعف( بيانوونک
په بله ژبه د اړوندې مرجع له اجازې پرته په خپل يا د بل په نوم وژباړي يا که ترې په هر 

 .ید یادي يا معنوي استفاده وکړي، د دې فکري اثر پروړاندې د جرم مرتکب شوډول م
د ژباړي )ترجمه( تعريف: له ژباړې څخه بيالبيل تعريفونه وړاندې شوي دي له هغې جملې 

د يوې ژبې، د متني موادو ځاي ناستي کول دي په بله ژبه )مقصد ژبه( کې له برابرو متني »
فن دي چې په يوه ژبه کې ليکلي پيغام په هماغه پيغام سره په بله ژباړه هغه »يا  «موادو سره

( په دې ترتيب يو شخص چې کتاب يا مقاله يا رساله چې د 2) «ژبه کې ځاي ناستي کوي
بل فرد په واسطه ژباړل شويده، د ژباړونکې له اجازې پرته، په خپل يا د بل په نامه نشر 

ندې کړي يا اصلي ژباړه تحريف کړي، د مثال په کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړا
توګه د اصلي ژباړې په متن کې يې شخص د هغه د نوم په يادولو سره توصيف کړي دي 

خو تحريف کوونکي  «محمود د قانون  جوړونې د بنسټ لپاره غوره خدمت کړي دي»
په  «هغه شخص چې د قانون جوړونې د بنسټ لپاره يې خدمت کړي دي»شخص ليکي: 

دي کار سره غواړي د محمود مشخص نقش اورول له مينځه يوسي. يا په يو ژباړل شوي 
متن کې تصرف کوي يا په هره طريقه يو کار کوي چې د ژباړونکي له اجازې پرته له ژباړل 

                                                 
1
 رونه تعريف کړی دی.مې فقرې متحرک تصوي -۲۵د مؤلف، مصنف د حق قانون  - 

2
جالل الدين کز ازی، ترجمانی و ترزبانی، کندوکاوی در هنـر ترجمـه، تهـران، جـامی،      - 

 مه پاڼه.-۱۲مه او  ۱۳۷۴-۱۱
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شوي متن څخه مادي يا معنوي استفاده وکړي او يا دا چې پخپله شخص د هغه ژباړې ته 
فارسي متن يو بل څوک په عربي ژباړي او اوس دا شخص هغه اقدام کوي، مثآل په پيل کې 

د مالک له اجازې پرته او په خپل يا د بل په نامه په فرانسوي اړوي، په ټولو پورتنيو حاالتو 
 کې شخص دا د بي اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.

ې د هغې په د نقاشۍ او رسامۍ تابلو تعريف: نقاشي يا انځورګري يا رسم، يوه پروسه ده چ
ت سترڅ کې رنګ د يوي سطحې پرمخ لکه کاغذ او نورو نقش رامينځته کوي او يو اثر ه

کيږي. نقاشي او رسامي د مجسمې هنرونو يو له اصلي څانګو څخه دي او لرغونتوب يې د 
ليکنۍ ژبې شپږ برابره )چنده( دي. ځينې څيړونکي ګروهمن دي په غارونو او سمڅو کې 

قاشي ګانې له دي څخه حکايت کوي چې لومړنيو انسانانو د موندل شوې لومړۍ ن
حيواناتو او د هغوي د ښکار د نقش په کاږلو سره په يوه ډول خپل ځان له هغوي سره 

(. د نقاشۍ تابلو چې د نقاشۍ اثردي، د مؤلف د حق قانون 1جګړې ته چمتو کاوه )
: دوه بعدي يا درې بعدي نقاشي اثر»څلورمې مادې شپاړسمې فقرې دارنګه تعريف کړيده: 

 یاثر دي چې د يوه يا څو رنګونو په وسيله د يوه يا څو اشخاصو په وسيله مينځته راغل
له دې کبله، نقاشي او رسامي يعنې د هغه پديدې مينځته راوړل چې د يو تفکر پيغام  «وي.

يې لري افزارونو( څخه چې په واک کې  –رسوونکي ده. هنرمند د هغه ابزارونو )اوزارونو 
يوه پديده يا فکر له نيستۍ څخه په هستۍ بدلوي او خپل تفکر له نورو سره د نقاشۍ او 

 رسامۍ له الرې په مينځ کې ږدي.
په دې توګه، هر کله که يو شخص د بل شخص د نقاشۍ او رسامۍ تابلو د اصلي نقاش او 

و يا يې د خرڅالو رسام له اجازې پرته په خپل او يا بل شخص په نوم نندارې ته کښيږدي ا
لپاره بازار ته وړاندې کړي او په هغه کې تغيير او بدلون رامينځته کړي مثآل د هغه رنګ ته 
تغيير ورکړي يا ترې په هره طريقه مادي  يا معنوي استفاده وکړي، د مثال په ډول په 

                                                 
1
 - ./https://fa. Wiki Pedia. Org/ Wiki. دانشنامه رشد 
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و اړونده اداره کې يې په خپل نوم ثبت کړي په ټولو يا دو شويو مواردو کې د نقاشي ا
 رسامي اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.

د جغرافيايي نقشې تعريف: د نقشې د تهيې کار، د پرله پسې پيړيو په ترڅ کې، په ابتدايي 
تر دې چې د بشري پوهې د پرمختګ په پلوشو   ید یاو غير هندسي طريقې صورت موندل

و ځمکپوهانو چې د کې د رياضي جغرافيايي پوهانو، ستورو پيژندونکو، رياضي پوهانو ا
نړۍ د پيژندنې او معرفۍ په لټه کې ؤ د کارتو ګرافۍ پوهنې ته يې لوري وباخښه. پوهانو 
چې د نړۍ څخه د خپلو نظرياتو په تصور، جهان نما )نړۍ ښودونکي( نقشې تهيه کړې. 
جغرافيه پوهانو پخپله د ګڼ شمير نقشو رسمولو ته اقدام وکړ او دې ته په پام چې ډيري دا 
نقشې د پوهانو په تصوراتو بناوې )والړې وې( د خپل وخت په نسبت د ځانګړي اهميت 
درلودونکي دي چې په دې مينځ کې جغرافيايي نقشي له ځانګړي اهميت ځينې برخمنې 
دي. په دې لنډې توضيح سره، جغرافيايي نقشه کښنه عبارت ده د ځمکې له سطحې څخه 

عوارض او پديدې يې په اړتيا وړاندازې کوچنۍ  له افقي تصوير ځينې چې د ځمکې پر مخ
(. له دې امله، که يو شخص په خپل يا د بل په نوم جغرافيايي نقشه د هغه د 1) «کړې دي.

خاوند له ليکلې اجازې پرته، چاپ او خپره کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې 
خلي، مثآل د هغه د مالک له کړي يا په کې بدلون راوړي يا ترې مادي يا معنوي ګټه وا

اجازې پرته، له هغې څخه د سيالنيانو د الرښووني لپاره استفاده وکړي، د جغرافيايي نقشې 
 پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.

د آهنګ )سندرې( تعريف: آهنګ په فارسې کې ډيري د قصد او عزم په معنا دي. 
شوي دي. ترانه د شعر او آهنګ په  همدارنګه د نوا، آوا، لحن او آواز په معنا په کاروړل

معنا چې سندر غاړي هغه تر موسيقايي قواعدو الندې اجرا کړي وي، ورته ويل کيږي. په 
بل تعبير هر شعر چې موسيقايي وړتيا ولري کوالي شو ترانه او آهنګ يې وبولو. له دې 

                                                 
1
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هنګ لپاره د آ «هغه هنر چې موزون اشعار آهنګين کوي»يا  «طرب انګيزه اوږد غږ»کبله 
 (.1ذکر شويدي )

له شعر سره د ترانې او آهنګ توپير په دې کې دي چې شعر که د کالسيک شعر په قالب 
کې وي که د آزاد شعر په قالب کې يوازې يوه ادبي پيښه ده چې يو احساس د کلماتو او 
 خيال پردازۍ په مرسته سندر غاړي ته منتقلوي چې په دواړو آزادو او کالسيکو سبکونو
کې خپلې خاصې غوښتنې او قاعدې لري. خو ترانه او آهنګ هغه سندره ده چې له موسيقۍ 
سره د يو ځاي کيدو په موخه ليکل کيږي. دا ليکنه بايد وکوالي شي د سندر غاړي د پام 
وړ موسيقايي قالب لپاره يا هغه څه چې د آهنګ جوړوونکي سره په همغږۍ کې ټاکل 

. شعر کيداي شي د ترانې په عنوان هم ترې استفاده وشي کيږي، مناسبه کار کړنه ولري
)لکه په دوديزه موسيقۍ کې د حافظ شعرونه( خو ترانه په شعر پورې محدوده نده. په ترانه 
کې د شعري پارامترونو په رعايت کوم الزام او اجبارنه شته او مهمه دا ده چې ترانه 

ورې ترکيب رامينځ ته کړي. په دې وکوالي شي تر پام الندې موسيقۍ سره يو په زړه پ
ترتيب که چيرې يو شخص د خپل ځان يا بل لپاره د آهنګ او سبک د خاوند له اجازې 
پرته، د ده آهنګ اجرا کړي يا په هغه کې بدلون راوړي، مثآل د احمدظاهر د آهنګ سبک 

ه هغه د آرياناسعيد د آهنګ له سبک سره ګډ کړي يا په هغه کې مالکانه تصرف وکړي يا ل
څخه مادي يا معنوي ګټه واخلي د مثال په توګه آهنګ په خپل نامه د اطالعاتو او فرهنګ 
په وزارت کې ثبت کړي، په ټولو پورتنيو مواردو کې شخص د آهنګ د هنري اثر 

 پروړاندې د جرم مرتکب شوي دي. 
ي او سمعي د سينمايي فلم او تلويزيوني سريال توپير: سيمنا پر ټکنالوژۍ والړه يوه بصر

)ليدل کيدونکي او اوريدل کيدونکي( رسنۍ ده چې د هغې په وسيله اقتصادي فعاليت 
صورت مومي او همدارنګه د هنري استفادې وړتيا لري. يو فلم د فلمنامې پر بنسټ او د 

                                                 
1
له مقـالې څخـه    «آهنګ»رة المعارف بزرګ اسالمي، د دانشنامه بزرګ اسالمی، مرکز داي - 

 .۵۳۶، ص۲اخيستل شوی، ج
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لوبغاړو، کارګردان، فلم اخيستونکي او نورو عواملو د ټولګي )مجموعي( په واسطه جوړ 
ډيره نوي څانګه، په اووم هنر مشهوره ده چې نن ورځ خورا عمومي او  يږي. سينما د هنر

( په دې ترتيب فلم يا پرده ليدنه 1خورا د مينې وړ )محبوب( هنري توليدات وړاندې کوي )
)پرده بيني( هغه اصطالح ده چې په عام ډول په متحرکو تصويرونو او عکسونو شامليږي. 

عې ځينې تشکيل شويدي کوم مهال چې په چټکتيا او يو يا فلمونه د انفرادي قابونو له مجمو
له بل پسې ښودل کيږي په ليدونکي کې د حرکت توهم )تصور، خيال( را مينځته کوي. د 
تصوير د دوام لرونکې په نامه د يوې پديدې په اثر چې د هغې له مخې يوه منظره د يوې 

 ه ذهن کې پاتې کيږي.ثانيې د يوې برخې لپاره د هغه د له مينځه تللو وروسته پ
تلويزيوني مجموعه يا سريال يا تلويزيوني پروګرام دي چې له يو بل پورې نښتو داستانونو د 
ټولګې په بڼه جوړيږي تر څو هره شپه يا هره اونۍ د هغې يوه برخه خپره شي. دا مجموعي 

پټولو پر  ځينې تشکيليږي. سريالونه معمواًل د داستان د «فصلونو»معمواًل له دوو يا څو 
چې په فصلي او  –بنسټ والړ دي تر څو وکوالي شي په دې کار سره خپل مخاطبان 

وساتي. په همدې خاطر ځينې تلويزيوني  -دوره يې بڼه د دې مجموعې ننداره کوي
مجموعې، د خپلې هرې خپرې شوي برخې په پاي کې، د راتلونکې برخې لنډيز نندارې ته 

ل کې ځينې مرموز او تياره ټکي باقي پريږدي چې دا پخپله ږدي او کار ګردان هم په، سريا
د ليدونکي د تحريک يو ډول قابليت او وړتيا رانغاړي او ليدونکي کوالي شي خپله 
غوښتنه په دې لنډيز کې وګوري او د مرموزو ټکيو په نه ليدلو سره، ليدونکي هماغسې د 

يزيوني سريال سره د سينمايي فلم سريال د اصلي مخاطب په عنوان باقي پاتې کيږي. له تلو
ترمينځ توپير په دې کې دي چې په سريال کې يوه سره تړلې مجموعه او په څو مياشتو يا 
کلونو کې خپريږي، خو سينمايي فلم د يو ځل لپاره او په مکرره بڼه خپريږي. په دې 

وني سريال د ترتيب، که چيرې يو شخص په خپل يا د بل چا په نامه سينمايي فلم  يا تلويزي
واکمنې مرجع له اجازې پرته ننداري ته کښيږدي يا هغه بيا ځلي توليد کړي يا يې يازار ته 

                                                 

 
1- https://fa. Wiki Pedia. Org. 
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د خرڅالو لپاره وړاندې کړي يا د فلم يا سريال يوه برخه تحريف او حذف کړي يا يي متن 
ايي په بله ژبه په خپل يا د بل چا په نوم وژباړي يا ترې مادي  يا معنوي ګټه واخلي د سينم

 فلم يا تلويزيوني سريال پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.
يو له فکري آثارو څخه د راډيو او تلويزيون پروګرامونه  راډيويي او تلويزيوني پروګرامونه:

 ي. په دي دليل که چيرې يو شخص يودي چې تر جزايي مالتړ الندې نيول شوي د
فعاليت نتيجه ده، په خپل يا د بل  راډيويي يا تلويزيوني پروګرام چې د بل شخص د فکري

چا په نوم د هغه د مالک له ليکلې اجازې پرته، چاپ او خپور کړي يا يې اجرا يا يې 
( مثآل تلويزيوني فلم د اصلي مالک له اجازې پرته او په خپل نامه يې 1ننداري ته کښيږدي )

بل په نامه د هغه د خاوند خپور کړي او يا يو بل راډيويي او تلويزيوني پروګرام په خپل يا د 
( مثآل له راډيويي او تلويزيوني پروګرام څخه کاپې 2له اجازې پرته، بيا ځلي توليد کړي )

واخلي که څه هم د هغه په خپرولو بريالي نه شي، د دې جرم مادي چال چلند تحقق 
ي او . يا د راډيو يا تلويزيون پروګرام بازار ته د خرڅالو لپاره وړاندې کړید یموندل

يوازې د خرڅالو لپاره وړاندې کول د مادي عنصر د تحقق لپاره کافي دي او دي ته چې 
که په خرڅالو بريالي هم شي، اړتيا نه شته. يا راډيويي او تلويزيوني پروګرام تحريف کړي، 
مثآل د پروګرام يوه برخه حذف کړي يا د هغه په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي يا په 

الکانه تصرف وکړي يا د راډيو يا د تلويزيون پروګرام له ليکلې اجازې پرته په هغي کې م

                                                 
1
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د څلورمي  - 

توګه يا د فلم، ساليد، تلويزيوني تصـويرونو،   د اثر نمايش: په مستقيمه»مادې دوه ويشتم جزء: 
 «ُمتحرکو تصويرونو يا نورو ممکنو وسايلو په واسطه د اثر د اصل يا کاپۍ ښودل دی....

2
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون څلـورمې   - 

ستقيمه يا غير مستقيمه توګه شکلونو څخه د اثر بيا توليد: په بشپړه يا قسمي، م»مادې نهم جزء: 
په هر شکل چې وي، د اثر، فونوګرام د يوې يا له يوې څخه د زياتو کاپيو برابرول، خپرول يا هر 
ډول نمايش دی چې د وسايلو په کارولو سره د بيا توليد لپاره د الکترونيکي مؤقتی يا دايمي زيرمې  

 «په شمول صورت مومي.
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خپل يا د بل په نوم وژباړي يا په هره توګه له راډيويي او تلويزيوني پروګرام څخه مادي يا 
معنوي استفاده وکړي، د پورتنيو هرو يو ومواردو په ترسره کولو سره، د دې جرم مادي 

او شخص د راډيويي او تلويزيوني پروګرام پروړاندې د جرم  یچال چلند تحقق موندل
 .یمرتکب شويد

مجسمه: مجسمه جوړونه يا پيکرتوږنه د تجسمي، هنرونو له څانګو څخه ده چې د يوي 
انديښني )فکر( د بيان لپاره تر سره کيږي. د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( 

ييمې مادي اووه لسم جزء پيکره دارنګه تعريف د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د در
پيکره: هغه دوه بعدي يا درې بعدي اثردي چې له هر ډول موادو څخه د يوه يا »کړي ده: 

په دې ترتيب سره، که چيرې يو شخص د بل  «وي. یڅو اشخاصو په واسطه جوړ شو
ننداري ته  شخص مجسمه په خپل يا د بل په نامه د هغه د مالک له ليکلې اجازې پرته،

کښيږدي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي يا هغه تحريف کړي، مثاًل يوه برخه 
يې وتوږي يا د هغې په ظاهري بڼه کې بدلون راوړي، د مثال په توګه  د هغه اصلي رنګ 
ته تغيير ورکړي يا په کې مالکانه تصرف وکړي، مثآل کوم چا ته يې هبه کړي يا ترې مادي 

، د مجسمه جوړولو هنرونو په ینوي ګټه واخلي، مثآل مجسمه چې د بل فرد اثر ديا مع
برخه کې په خپل نامه ثبت کړي، د پورتنيو هرويوو مواردو په ترسره کولو د دې جرم 
مادي چال چلند تر السه کيږي او شخص د مجسمه جوړولو اثر پروړاندې د جرم مرتکب 

 شويدي.
اطي د ښکلې ليکلو يا د ښکال له پنځولو سره يو ځاي خوشنويسي اثر: خوشنويسي يا خط

ليکنه ده. خوشنويت د يو متن پر ليکلو سربيره، هڅه کوي د ښکال پيژندنې  له ارزښتونو 
(. د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د 1سره يو هنري اثر هست کړي )

رنګه تعريف کړي دي: حقوقو مالتړ )کاپي رايټ( قانون څلورمې مادې دوهم جزء، اثر دا
اثر: د هغه ډول، د بيان ډول، اهميت او هدف ته په نه پاملرنې سره ادبي، هنري او علمي »

                                                 
1
 .۲۰۷دائرة المعارف هنر، انتشارات فرهنګ معاصر صروئين پاک باز،  - 
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چې د قانون تر مالتړ  ینو د خوش نويسۍ اثر يو له دې پديدو څخه د «اصلي پديده ده.
. له دې امله، که چيرې يو شخص، د بل فرد د خوش نويسۍ اثر د هغه له ید یالندې راغل

اجازې پرته، په خپل ياد بل په نامه چاپ او خپور کړي، يا يې نندارې ته کښيږدي يا يې 
بياځلي توليد کړي، مثآل د هغه له مخې يې کاپي واخلي يا يې د پلورلو په قصد بازار ته 
وړاندې کړي، په دې ټولو مواردو کې د خوشنويسي اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويدي. 

بل خوشنويسي اثر د هغه د مالک له اجازې پرته او په خپل يا د بل همدارنګه که چيرې د 
په نامه تحريف کړي يا د هغه په ظاهري بڼه کې بدلون راوړي يا په کې مالکانه تصرف 
وکړي مثآل په خپل يا د بل په نامه خوش نويسي اثر د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته هديه 

ې جرم مادي چال چلند تحقق مومي او مرتکب ورکړي، په ټولو پورتنيو مواردو کې  د د
 شخص د تعقيب او محاکمې وړ دي.

عکاسي او ګرافيکي اثر: عکاسي په لغت کې د عکاسۍ د طريقې او عکت اخيستلو په معنا 
دي. او عکاسي په اصطالح کې يعنې د يوه تصوير رامينځ ته کول او ثبتول؛ چې په دوه 

وربين په واسطه د تصوير الس  ته راوړل او د پړاوونو کې تر سره کيږي: لومړي، د د
)فلم( يا د الکترونيکي تصوير د اخيستونکي پرمخ د هغه ثبتول او دوهم د عکاسۍ له 
دوربين څخه د الس ته راغلي مخفي تصوير ښکاره کول او د هغه دايمي کول. په دې 

لکه د تصوير  پروسه  کې د نورموندنه، او ثبتونه او په نور د يوې حساسې سطحې پرمخ،
اخيستونکي، د دې المل کيږي له شيانو څخه نوري ځليدلې يا پورته شوې نمونې د 
حساسې سطحې پرمخ، په نور يا اخيستونکي اغيزو کړي او د تصويرونو د ثبت المل 

( د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( 1وګرځي. )
عکاسي اثر: »لسم جزء عکاسي اثر دارنګه تعريف کړي دي: قانون د څلورمې مادې پنځ

د  «هغه دوه بعدي او درې بعدي اثر دي چې د عکاسۍ په هره وسيله اخيستل شوي وي.

                                                 
1
جاکوبسون، سی، آی .... ظهور )در عکاسی و سينما(. ترجمه اکبر عالمی، دوهـم چـاپ    - 

 .۱، ص۱۳۶۸تهران: سروش، 
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مې مادې په لومړۍ فقره کې د عکاسۍ کلمه مطلقه ده او د عکاسۍ په  -۷۴۲جزا کود د 
 ټولو انواعو )ډولونو( شامليږي.
)رسمولو( او ليکلو په معنا دي. ګرافيک په دوه مفهومونو ګرافيک په لغت کې د ترسيم 

لرغوني )دوديز( او جديد )نوي( کې سره توپير لري چې د دې دواړو ترمينځ د چاپ پديده 
قرار لري. )لرغوني( يا هماغه دوديز ګرافيک په خطاطۍ، دوه بعدي نقاشيو، کنده کارۍ 

ه سينګارولو )ښکلي کولو( کې ده چې شامليږي چې خورا ډيره څرګنده بڼه يې د کتابونو پ
 د نقاش، خوش نويت، تذهيب کار او جلد )پوښ، پښتي( جوړوونکي د کار محصول دي. 
خو ) نوي( يا موډرن ګرافيک په کتاب ښکلي کولو سربيره د سوداګريزو تبليغاتو، ديوالي 

او حتي په او مطبوعاتي اعالنونو او نښانونو )لوګو( او نورو په برخه کې استعمال لري 
سينما او تلويزيون کې هم تري استفاده کيږي، لکه د فلم عنوان ايښودل او طراحي شوي 

د دوه بعدي آثارو د هستولو د بيالبيلو تخنيکونو   تصويرونه، له دې امله، ګرافيکه طراحي
په کاروړل د بيالبيلو سطحو پرمخ لکه کاغذ، ديوال، فلز، لرګي، ټوکر، پالستيک، د 

ه څرګندوي )نمايشګر(، ډبره او .... دي چې ليدونکي )ننداره کوونکي( ته د کمپيوټر پ
خاص پيغام درسولو په موخه تر سره کيږي او په يوه جمله کې ګرافيک يو هنري اثر دي 
چې غواړي له بصري الرې يو پيغام په ډير ممکن لنډ وخت کې مخاطب ته ورسوي. په دې 

سي يا ګرافيکي اثر د ده له ليکلې اجازې پرته په ترتيب، که چيرې يو شخص د بل فرد عکا
خپل يا د بل چا په نامه، چاپ او خپور کړي يا د نندارې لپاره يې په نندارتون کې وړاندې 
کړي يا ترې کاپي واخلي او يا يې بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې کړي؛ د پورتنيو هرو يوو 

چلند تحقق مومي. همدارنګه که چيرې  مواردو په ترسره کولو سره د دې جرم مادي چال
يو شخص د بل فرد عکاسي يا ګرافيکي اثر په خپل يا د بل چا په نامه او د هغه د مالک له 
ليکلې اجازې پرته، تحريف کړي او يا يې په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي او يا د 

په دې عنوان سره بل فرد په عکت او ګرافيکي اثر کې، تصرف وکړي، يا په هره طريقه 
چې مال د ده خپل اثر دي، له هغه څخه مالي يا معنوي استفاده وکړي، په ټولو پورتنيو 
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مواردو کې د دې جرم مادي چال چلند تحقق موندلي، له دې امله، شخص د عکاسي او 
 .ید یګرافيکي اثر پر وړاندې د جرم مرتکب شو

احي هنر او علم څخه. د ټولنيز معماري اثر: معماري په لغت کې عبارت دي له: د طر
ټولنيز په عنوان د انسان د اطرافو له فضا ټولو تر  دژوندانه له نظره، معماري د بشري هنر

. له هنر، علم او رياضياتو څخه اخيستل شوي د ښکال پيژندني اصول د یسره اړيکمن د
نور اور معمارۍ په طراحۍ کې تر استفادې الندې نيول کيږي، لکه د خط، شکل، فضا، 
د مؤلف،  -رنګ به کاروړل د يوې الګو )نمونې( توازن او وحدت د مينځته راوړلو لپاره

مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د څلورمې مادې 
معماري اثر: هغه طرح ده چې د هغې په »: ید یديارلسم جزء معماري اثر تعريف کړ

ډول څرګنده شي چې د هغې ودانول، تعميراتي پالنونه يا نقشه کشي وسيله ودانۍ په عيني 
نغاړي )په بر کې نيسي( د طراحۍ کلي شکل په نوموړي اثر کې شامل دي، معياري 

په دې ترتيب، که چيرې يو  «( نه په کې شامليږي.«کړکۍ»جوړښتونه )دروازه يا کلکين 
کاپي تهيه کړي يا  یایېجازې پرته،شخص، د بل چا معماري اثر، د هغه د مالک له ليکلې ا

يې د پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي يا د بل شخص معماري اثر تحريف کړي، مثآل يوه 
برخه يې حذف کړي يا معماري اثر د هغه د مالک له اجازې پرته، د خپل ځان يا بل لپاره 

تنيو مواردو کې د وژباړي يا په هره بڼه ترې مادي يا معنوي استفاده وکړي په ټولو پور
 .یاو د تعقيب او محاکمې وړ د یمعماري اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويد
چې د مليتونو هويت او د انسانانو د ژوندانه د  ید السي صنايعو اثر: صنايع هغه هنر د

دي. افغانستان د خپل خاص جغرافيايي موقعيت له مخې د بشري  یڅرنګوالي بيانوونک
. له دې ځانګړنو څخه يو د وريښمو الر او تم ځايونه ؤ. د دارنګه یسترو تمدنونو مرکز د

نړيوالې سوداګريزې سترې الرې شتون د دې المل شو تر څو دا هيواد د هند، چين، اروپا، 
عربانو او باالخره انګليت د تمدنونو پيوند وګرځي. هغه پاچاهانو چې په دې هيواد کې 

وي ته يې اقدام وکړ، د دې تمدنونو له اختالط او واکمني وکړه او د دوي د تمدنونو خپرا
. د یاو له هغې جملې، د السي صنايعو هنر د ید یګډولي څخه نوي تمدن مينځته راغل
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افغانستان صنايع عبارت دي له ګنډلو، او بدلو، نساجۍ معمارۍ، نقاشۍ، کنده کارۍ، 
)ګومبت( جوړولو، حکاکۍ، نجارۍ )ترکاڼۍ( فلزکارۍ، سراميک جوړولو، کرکيلې، ګنبد 

 (1بوټ ګنډلو، درمل جوړولو او نورو څخه )
په دې ترتيب که چيرې يو شخص د بل فرد د السي صنايعو اثر د هغه له ليکلې اجازې 
پرته، په خپل او يا د بل په نامه ننداري ته کښيږدي يا يې بيا ځلي توليد کړي يا يې بازار ته 

ړي يا يې په ظاهري بڼه کې بدلون راوړي يا د خرڅالو لپاره وړاندې کړي يايې تحريف ک
په کې تصرف وکړي يا په هر ډول چې شويدي له هغه څخه مالي يا معنوي استفاده وکړي، 

او شخص د  یپه پورتنيو، هرو يوو اعمالو سره د دې جرم مادي چال چلند تحقق موندل
 .یاندې د جرم مرتکب شويدړالسي صنايعو  د اثر پرو
مې مادې په لومړۍ فقره کې د  -۵۴۲لې چارې چې د جزا کود د د يادونې وړ ده ټو

مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق د حق د مصاديقو په عنوان ذکر شوې دي د نمونې او 
مثال له باب څخه دي او نه د حصر له بابه، ځکه تر همدې فقرې الندې په عام عبارت 

له دې  «نور حقوق .... د بل شخص له فکري فعاليتونو څخه را مينځته شوي »وايي: 
امله، هر هغه څيز چې په قانوني يا عرفي لحاظ د بل شخص فکري حقوق وانګيرل شي، د 
جزايي او غير جزايي قانون تر مالتړ الندې راغلي دي، د مثال په توګه هغه تخنيکونه چې په 
کري بيالبيلو ورزشونو کې ترې کار اخيستل کيږي، که چيرې د يو نفر يا څو کسانو له ف

او تخنيکي خالقيتونو څخه راوالړ شوې وي، د هغه مادي او معنوي حقوق د هغه د 
پنځوونکو مال دي او که چيرې يو بل شخص يې د هغه د خاوند له اجازې پرته، په خپل 

 نامه ثبت کړي، د دې فکري اثر پر وړاندې د جرم مرتکب شويدي.
ړاندې جرمونو مادي چال : د فکري مالکيت حق د لومړۍ برخې پروب( مادي عنصر

د هغوي له مواردو څخه  یمصنف، هنرمند او محقق حق عبارت دچلندونه؛ يعنې د مؤلف، 

                                                 
1
کال  ۱۳۵۷تاريخچه صنعت در افغانستان نوشته ګالينه پوګاچينکوا، ترجمه صديق طرزی، د  - 

 چاپ، مطبعه دولتي، کابل.
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د يوه چاپ او نشر يا نندارې ته ايښودل يا بيا ځلي توليد يا خرڅالو ته وړاندې کول او 
ه چې همدارنګه تحريف يا د بڼې بدلول يا تصرف يا ژباړل يا هر ډول مادي يا معنوي استفاد

د مؤلف يا هنرمند يا محقق له اثر څخه يې وکړي، دا ټول د دې جرم د مادي چال چلند 
د »تشکيلوونکي ګڼل کيږي. نوموړي ډيري جرايم د مقيد جرم له ډول )نوعې( ځينې دي 

مورد څخه پرته چې يوازې وړاندې کول د جرم د تحقق  «خرڅالو لپاره له وړاندي کولو
 ه دي چې په خرڅالو هم بريالي شي.لپاره کافي دي او الزم ن

لکه څرنګه چې وړاندې يادونه وشوه، د نوموړو جرايمو د تحقق د مادي عنصر اساسي 
شرط يا يو له مهمو اجزاو و څخه يې دا دي چې مرتکب شخص، اثر په خپل او يا د بل په 

د اصلي نامه د مالک له ليکلي اجازي پرته مثآل چاپ او نشر کړي، له دې کبله که چيرې 
مالک په اجازې سره مثآل فلم په خپل او يا د بل په نوم خپور کړي يا د بل له علمي اثر لکه 
کتاب، مقالې يا رسالې ځينې د منبعې د آدرس په ذکر کولو سره او پخپله د ليکونکي په 
 نامه استفاده وکړي، د جرم مرتکب شوي نه دي او د دې فقرې له حکم څخه بهر دي.

د دې مادي د لومړۍ فقرې ټول جرمونه، له عمدي جرايمو څخه دي،  ر:ج( معنوي عنص
په دې دليل په نوموړې فقره کې د ذکر شويو اعمالو ځينې د يوه تر سره کول، که چيرې 
 په خبرتيا او قصد او ارادي سره وي، د دې جرمونو د معنوي عنصر تشکيلوونکي وي. 
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  چکیدهچکیده
است که قانون گذاراین جرم را هم مثل دیگر جرایم   یجرم حریق عمدی از جمله جرایم

،همواره انسان را مجذوب  ن وتشخیص نموده است.حریق از زمان پیدایشیتعی ،بررسی
کردن  برای دور گذاشتند و از آن ، اجداد و نیاکان ما به حریق  احترام می خود نموده است

. از زمان  نمودند شدن و غیره استفاده می ، گرم ، پخت وپز جانوران وحشی یا حشرات
، همواره از آن به عنوان یک سالح جنگی یا به صورت وسیله انهدام نیز  شناخت حریق
 . گردید استفاده می

ئت موظف همچنان آتش سوزی ویا سوختاندن ازخود عالیم ونشانه های فراوان دارد که هی
 آنرا به صورت عمیق جستجومیکند که عوامل وعلل بروز حادثه آن پیدا شود.
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پیش بینی شده جزا  کود که درآن را  مجازات و غیر عمدیو جرم حریق عمدیاين مقاله  
در پرتو تنها که دررابطه به مجازات آن  این مقالاست نیز مورد غور و بررسى قرار می هد 

با  رام حریق ایه است بلکه علل وعوامل واقسام جرپرداختزاء کود ج 349الی  344مواد 
پیرامون تاریخچه اش بیان می کند. روش کاری کتابخانه یی می باشد که در نخست 

وسپت درمرحله بعدی تحلیل  شدهدیدگاه حقوق دانان وفقهای در رابطه جرم بحث 
 رار گرفته است.جزا مورد بحث وبررسی ق وتشریح ماده های مرتبط با موضوع ازکود

 افغانستان. ءحریق، حریق عمدی، کودجزا : جرم، یواژه گان کلید
  مقدمهمقدمه
، استفاده نابجا از  رغم منافعی که حریق از زمان پیدایش خود در زندگی انسان داشته  علی

  شروع برای انجام بررسی علل حریق نی. بهتر آن منجر به خسارات زیانباری شده است
سوزی است و این کار از  ، شواهد و مستندات حریق  ی مدارکآور عمدی، شامل جمع

سوزی نیزاهمیت زیادی  . مصاحبه با شاهدان عینی آتش  اهمیت بسزایی برخوردار است
سوزی محل  های شاهدان عینی درصورت درست بودن و صحنه آتش  دارد، زیرا گفته

های شاهدان عینی با محل   های شاهدان عینی را اثبات نماید وگفته که باید گفته بررسی
، کمک شایانی نماید، همچنین  درکشف علت حریق تواند ی، م حریق مطابقت داشته باشد
، اما باید توجه نمود گاهی شاهدان عینی دروغ گردد یجویی م  در صرف زمان نیز صرفه

جرم و  ، مثاًل پنهان کردن که آن هم دالیل مختلفی دارد ندینما یگویند یا شما را گمراه م می
نمایی خود و یا خودنمائی دراطفاء  ، بزرگ  سوزی به دلخواه خود حریق   ، تفسیر جنایت
،  سوزی تا مثل یک قهرمان با او برخورد شود و، کارشناس باید دارای دید باز بوده حریق 

های موجود در محل  بلکه باید به عالئم و نشانه  ، نسازد ازخود فرضیه یا تصوری غلط
، بلکه باید به رفتارشاهدان عینی توجه  ه وهرگزنباید درکار بررسی عجله کندتوجه نمود

ها  ، محل قرارگرفتن آن سوزی ، درموردحاالت وچگونگی حریق  کند وازشاهدان عینی
، سپت گسترش  ( سؤال کند سوزی موقعیت زمانی ومکانی شاهدان عینی نسبت به آتش  )

 .را بپرسد ) اطفائیه(نشانی یق ، پیش از رسیدن نیروی حر حریق وهرعملی
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های ذیل  جرم حریق عمدی ازدیدگاه کود جزا افغانستان ترتیب یافته است که دربخش 
ست مروربرگذشته موضوع را به معرفی گرفته سپت مفاهیم جرم درنخ :گردد یعرضه م

ازدیدگاه حقوق،، علل وعومل حریق عمدی، محافظت ازمحیط زیست وجزای مرتبه آن 
قانون کودجزا، بصورت مشروح بیان شده یک نتیجه گیری وفهرست منابع  ازدیدگاه

 اختتام یافته است.
  اول: مفهوم جرماول: مفهوم جرم  مبحثمبحث

  مطلب اول: مفهوم لغوی جرممطلب اول: مفهوم لغوی جرم
 الف: جرم درلغت

جرم و جريمه ازجرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معني قطع کردن است. 
وادارکردن به کاري ناپسند نيز اطالق شده است چنانچه در آيه چهارم و دوازدهم  به معني

سوره مائده جرم درهمين معني به کاررفته است با توجه به معاني لغوي جرم و آنچه از 
نتيجه گرفت که جرم وجريمه درلغت به  توان یم شود یقرآن کريم وتفسير آن مستفاد م
 1.شود یمخالف حق وعدل، اطالق مارتکاب کارهاي زشت و ناپسند و

 ب( جرم دراصطالح:
معنی حقوقي جرم در لغت مورد بحث قرار گرفت که مشابهت به معنی فقهی از دیدگاه 

زيرا فقها جرم را  شود یگفت بين آنها هيچ تفاوتي ديده نم توان یعظام داردبلکه م یفقها
 اند: چنين تعريف کرده

يابر زبان راندن سخني که اسالم آن را حرام شمرده جرم عبارت است از انجام دادن فعل 
مقرر داشته است. يا ترک فعل يا قول که قانون اسالم آن را  یاست و بر فعل آن جزاي

 واجب شمرده و بر ترک، جزايي مقرر داشته است.
در آخرت  کهاما بايد دانست که ازلحاظ اسالم مجازات جرم يا دنيوي است و يا مجاز 

 رم خواهد گرديد.گريبان گير مج

                                                 
، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسالم، تهـران، نشـر: انتشـارات    1379،رضا یفي ، عل 1

 .78اميرکبير، ص:
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 اند: حقوق دانان اسالم با توجه به اين مطلب جرم را به دوبخش تقسيم کرده
که اثبات آنها درمحکمه شرع و درپيشگاه قضاي اسالم نه تنها بسيار  ییها جرم - ۱

دشوار است بلکه محال به نظرميرسد زيرا اکثرًا شواهد وي براي اثبات آنها دردست 
 نيست مثاًل دروغ.

ها  آنها را درمحکمه قضايي اسالم مطرح کرد و براثبات آن توان یکه م ییها جرم - ۲
 1شواهدي را اقامه نمود و ازشواهد وحاضران درصحنه ارتکاب جرم کمک گرفت.

  مطلب دوم: مفهوم لغوی حریقمطلب دوم: مفهوم لغوی حریق
صورت گیرد.  و از روی قصد عمد که به شود یاطالق م یسوز حریق در لغت به آتش
صورت فعل است؛ اگرچه  یق زدن و سوزاندن است که عمدتًا بهاحراق، به معنای حر

صورت ترک فعل نیز واقع گردد. احراق از مصادیق تخریب است، با این  ممکن است به
، به سوزاندن اموال دیگران عمدی حریق از تخریب است. تر نیتفاوت که کیفر آن سنگ

 2است. عمدی صورت به
احتمال دارد  رایب اوقات مشکل است، زکشف عوامل ایجادکننده حریق عمدی اغل

در حریق سوزی ایجادشده،  مدارک و شواهدی که داللت بر عمدی بودن حریق دارد
 توسط فرد از بین رفته باشد.

مح  رسیدن به محل متوجه  تجربه نشان داده است که بیشتر اوقات کارشناس حریق به
به عمدی بودن حریق  و همین امر باعث ظن و شک وضعیت غیرمعمول موجودمی شود

 است اما اثبات عمدی بودن حریق گاه بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

                                                 
 .۱۹۵همان اثر، ص  1
، ص ۴، نشر: دارالکتب اإلسـالمیه، جلـد   الفقه الجنائي في اإلسالم ،۱۱۳۳ محمود، نجیب،2

۱۳۳. 
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خسارت عمدی است ولی چون  دارد یقینبنابراین بعضی مواقع بیمه علیرغم اینکه 
مستندات الزم جهت اثبات ادعای خود رانداردناچاراست خسارت را پرداخت کند که به 

 1.ندیگو ی( م(Arson damageون دمیج خسارات، خسارات آر س گونه نیا
  مطلب سوم: مفهوم اصطالح حریقمطلب سوم: مفهوم اصطالح حریق

درصد مه  یتهاجم است، هرکت بدون عذر قانون کیمفهوم اصطالحی حریق عبارت از 
ها  به حریق کشیدن آن قیدیگران از طر ایخود و  ییزدن ونابودکردن جان اموال و دارا

 2.شود یبرآید متهم و مجرم تلقی م
  اریخچه حریقاریخچه حریقمطلب چهارم: تمطلب چهارم: ت

رواج  ۱۹۳۰دریافتم که تاریخچه حریق عمدی تا اواخر سال  یازالبالی مقاله و بررس
این برآمدن تا شاهد باشند که حریق  یدانشمندان در پ ۱۹۳۰نداشته اما بعد از سال 
برای رفع  یها یو چه راهکار افتد یو چگونه اتفاق م ردیگ یعمدی چطور صورت م

ها  نِدیرا برای جرم انگاری آن مشخص سازند تا درآ ینیقوان حوادث گرفته و گونه نیا
ی را قصد ءوسو نگرفتهتمسخر مدی مال واموال دیگران را به بادکسی دیگری به شکل ع

که عقیده دانشمندان ومتخصصین حریق سوزی براین بود که درهرنقطه ای  مرتکب نشوند
م از بین رفته وبرگه ای برای حریق اتفاق بیفتد کلیه آثار وعالئم ومدارک ارتکاب جر

. و روی همین عقیده بود که مأمورین کشف جرائم کمتر درپی ماند یتعقیب مجرم باقی نم
یا ندانسته در مورد علل یک حریقی اظهارعقیده نموده وکشف حقیقت برآمده ودانسته 

 3.نمودند یویک یا چند نفررا بنام مجرم معرفی م
وسعه دانش تشریحی وآزمایشگاهی وپیشرفت فنون ه تجیببعد درنت ۱۹۳۰لکن از سال 

 مختلفه وبهره برداری از آنها مانند:

                                                 
 .۱۲۹ص هاشمی، قربان، همان اثر، 1

 ۱۲۹همان. 2
ها، تهران، نشر: کارآموز، ص  عمدی و طرق کشف آن یها قی، حر۱۳۹۶رزمجو، جهانبخش،  3
۳۶. 
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 اسپتروگراف-۱
 وارء بنفشمااشعه -۲
 اشعه مادون قرمز-۳
 جاروهای الکتریکی-۴

عمدی ومأمورین  یها قیتر وجود کارشناسان آزموده ومتخصصین ویژه حر وازهمه مهم
نی کشف جرائم حریق را سهل نموده واکنون عمدی و نشا یها قیتربیت شده راجع به حر

عمدی بودن وغیر عمدی بودن  وعللاز وجود کمترین آثار جرم درصحنه حریق  توان یم
 برده وحقیقت را روشن نمود.پی وجهات حریق 

مأمورین مربوطه در اولین برخورد بآنها ومشاهده صحنه حریق عمدی بودن آنرا تشخیص 
 تن مجرم برمیآیند.داده درصدد کشف علل حریق ویاف

مجرم طوریست که هرگونه شبهه عمدی بودن حریق را از  یدگیهم مهارت و ورز یوزمان
. لکن درهمین وضع بخصوص هم دینما یبین برده ومأمورین را حتی گاهی گمراه م
جرم را بدست آورده ومجرم را اسناد ومدادرک مأمورینی هستند که با نظر تیز بین خود 

 ازند.بدست عدالت می سپ
 یک نکته مهم را باید مأموران اطفائیه همیشه درمد نظرداشته باشد وآن این است که:

هرحریق سوزی را عمدی تلقی نمایند وبا این تصور درصدد کشف علل وجهات آن »
 «برآیند تا خالف آن ثابت گردد

ی متخصصین حریق ومأمورین کشف جرائم حریق و حتی مأمورین حریق نشانی باید از ابتدا
ورود بصحنه حریق با نظردقت وکنجکاوی هرچیزی را مورد توجه مخصوص قرار داده 

یا اقدامی را نادیده وبی اهمیت تلقی ننمایند زیرا چه بسا اتفاق افتاده  اقعهوکوچکترین و
است که یک عمل جزئی بایک تحول کوچک راهنمای کشف یک موضوع مهم واساسی 

 شده است.
جه مأمورین اطفاییه حریق وباز پرسان را بنماید نوع حریق اولین چیزیکه باید جلب تو
 سوزی ونحوه حریق است:
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حریقهای عادی فقط دریک محل وآنهم بطورخیلی ساده ویا بطی وکندی حریق  معمواَل
 ساده نیست وبایدتعمدی درایجادآن بکاررفته باشد.

آغازگردید. ( Zapباگزارش ) 1951ردیابی وسم شناسی حریق ازسال  یها بررسی جنبه
گزارش مدعی بود که استنشاق گازهای سمی، مسؤول عمده مرگ افراد در حریق سوزی 

که درآنجا هیچ  شوند یاست، زیرا که دربسیاری ازموارد قربانیان حریق درمناطقی کشف م
ها  . سالباشد یعینی نم تنشانی ازحریق، گرما ویا حتی اثر واضحی از دود ویا مشاهدا

دمیولوژیک این وقایع نشان داد که علت مرگ افرادی که در حریق بعدبررسی های اپی
در صد موارد استنشاق گازها وبخارات  ۸۰، در دهند یسوزیها جان خود را از دست م

 حرارتی. یها یحاصل از حریق است تا تماس یا شعله و سوختگ
ت امروزه صاحب نظران یکی ازعوامل افزایش مرگ دراین حوادث رابه تغییراتی نسب

 که درمواد مورد استفاده درساختمانها داخلی منازل رخ داده است. دهند یم
گسترش یافته وبسرعت به درجه  تر عیکه اواًلحریق سر گردند یاین تغییرات سبب م

تغییریافته که  ها ینوع وغلظت دودها و بخارات در حریق سوز َایحرارتهای افزایش یابد. ثان
 1.گردند یشی وسپت خفگی ومرگ ماین مواد بسرعت سبب رخوت بی هو

  مبحث دوم: اقسام حریقمبحث دوم: اقسام حریق
عمدی بدون انگیزه و حریق  قی: حرشود یحریق عمدی معمواَلبه دودسته تقسیم م

 عمدی با سبب وانگیزه شامل:غیر
  ریق عمدیریق عمدیحح

به شمار آورد که  ییها قیبسیاری ازحریق های خراب کارانه وبزرگ را باید در زمره حر
 .شوند یجاد مبدون سبب وانگیزه ای

 .شود یمعمواًل توسط افرادنامتعادل وخسته ازیک نواختی کارایجاد م ها قیاین نوع حر

                                                 
عمدی و طرق کشف آنها، تهران، نشر: کارآموز، ص  یها قی، حر۱۳۹۶رزمجو، جهانبخش،  1
۳۶. 
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فقدان وسایل تفریحی وسرگرمی وعدم کنترل والدین درمورد فرزندان می تواندزمینه 
 سازایجاد این نوع حریق باشد.

مثل  یا وسایل ساده با به کاربردن اند وانهیافرادعقب افتاده ویا افرادی که مجنون یا د
 یها یوشمع ومایعات قابل اشتعال غالبًا ازنقطه ای به نقطه دیگر رفته وحریق سوز گوگرد

 بی هدف ایجادمی نمایند.
 344در مادۀ  حريق عمدیجرم مجازات شده و کود جزا توضیح داده درواین نوع حریق 

 چنین بیان شده است:
را  به مقصد ضرر رسانیدن به خود یا  كه عمدًا مال منقول يا غير منقول یشخص( 1)

 محكوم می گردد. ،به حبت قصیر، دیگران، آتش بزند

جسمی گردد، مرتکب  ۀ( این ماده منجر به مرگ، یا صدم1) ۀهرگاه جرم مندرج فقر( 2)
 گردد.نیز محکوم می ، مندرج این قانون مرتکبهبا نظرداشت نتیجه، به مجازات جرم 

 به حبت دوام،  مرتكب ،صورت گيرد ذیلاز محالت  یآتش زدن در يك ( هرگاه3)
 محكوم می گردد: ،2درجه

 يا اسلحه و ملحقات آن.  نیرو های نظامی مواد مورد ضرورت یفابريكه و ديپو -1

 چاه نفت يا گاز.، معدن -2

 ذخيره خانه مواد سوخت يا مواد قابل احتراق و يا مواد منفجره . -3

 .هسته ییيا ی ، آبیرتحراهای تولید برق دستگاه  -4
باشد و يا  اشخاص حاملكه  یدستگاه های  قطار آهن، ماشين قطار آهن يا واگون -5

 يا بندرگاه آن. یيا طياره و يا كشت ییميدان هوا

 .محالتی که در آن عامه مردم سکونت یا رفت و آمد داشته باشند -6
 امه در آن قرار داشته باشد.ع سه هایسؤيا م یيا تصد یاز ادارات دولت یكه يك یبنائ -7
( اين ماده آسان ساختن ارتكاب جنايت  3) ۀهرگاه هدف از ارتکاب جرم مندرج فقر( 4)

متوسط تا سه  ، به حبت مرتکبهيا از بين بردن آثار آن باشد، مرتكب عالوه بر جزای جرم 
 گردد. یمحكوم م، نیز سال
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 حریق عمدی با سبب وانگیزه شامل: -2
 ازمحل کاریا ناراضی بودن ازکارفرما سرپرست ویا رئیت. اخراج قطعی -1
 حسادت ورزیدن به اموال ودارائی دیگران. -2
تقلب و فریب، که اغلب به منظوردریافت خسارت وجایگزین کردن اموال واجناس  -3

با کیفیت بهتربه جای اموال کهنه وفرسوده، اجناس فاقد ارزش یا دارایی ارزش کم را با 
 رابرحق بیمه به شرکت بیمه تحت پوشش قرارمی دهند.پرداخت چندب

 کم شدن کسب وتجارت دراثرموفقیت رقبا. -4
 اختالفات خانوادگی. -5

 ازجمله مهمترین دالیل عمدی بودن حریق
دریک زمان به وقوع پیوسته است بدون این  بًایمشاهده چندین حریق جداگانه که تقر -1

 بیعی باشد.آشکارمعمولی ویا ط یها که دارای علت
جاهایی که احتمال احتراق خودبه خود وجود نداردوخطر حریق کم است وعلت  -2

 آشکارومعلومی وجود ندارد.
 رخ داده است.ولی  فتدتمال نمی رودحریق سوزی اتفاق بیحریق درمحلی که اح -3
سوختن اجناس به ویژه درلحظات ومراحل اولیه که  یوضعیت غیرطبیعی وغیرمعمول -4

 ق زیاداست.شدت حری
 یا که بطورقابل مالحظه نی، رزنیبوهای غیرمعمول وغیرطبیعی ازقبیل بوی بنزین، پاراف -5

 .شود یاستشمام م
که  رود ییافتن مواد واجناسی که به طورمعمول درجای خودقرارندارندواحتمال م -6

 درتوسعه حریق نقش داشته باشندمانندشمع، چراغ وگاز پیک نیک وغیره.
ایی که اجناس انبارشده دارای ارزش کم وکیفیت پائین باشند، خصوصًا درمکانه -۷

ها مدعی شودکه اجناس سوخته شده دارای کیفیت برتروارزش بیشتری  اگرمالک آن
 .اند بوده
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  مطلب اول: حریق عمدیمطلب اول: حریق عمدی
و از روی قصد، صورت گیرد.  عمد که به شود یحریق عمدی به آتش سوزی اطالق م

صورت فعل است؛ اگرچه  ن و سوزاندن است که عمدتًا بهاحراق، به معنای حریق زد
صورت ترک فعل نیز واقع گردد. احراق از مصادیق تخریب است، با این  ممکن است به

حریق عمدی، به سوزاندن اموال دیگران  از تخریب است. تر نیتفاوت که کیفر آن سنگ
 1.باشد یم عمدی صورت به

احتمال دارد  رایاوقات مشکل است، ز کشف عوامل ایجادکننده حریق عمدی اغلب
در حریق سوزی ایجادشده،  مدارک و شواهدی که داللت بر عمدی بودن حریق دارد

 توسط فرد از بین رفته باشد.
مح  رسیدن به محل متوجه  تجربه نشان داده است که بیشتر اوقات کارشناس حریق به

به عمدی بودن حریق و همین امر باعث ظن و شک  وضعیت غیرمعمول موجودمی شود
 است اما اثبات عمدی بودن حریق گاه بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

دارد خسارت عمدی است ولی چون  یقینبنابراین بعضی مواقع بیمه علیرغم اینکه 
مستندات الزم جهت اثبات ادعای خود رانداردناچاراست خسارت را پرداخت کندکه به 

 2( می گویند.(Arson damageمیج اینگونه خسارات، خسارات آرسون د
یک تهاجم است، هرکت بدون عذرقانونی درصددصدمه زدن ونابودکردن  عمدی حریق

جان واموال ودارایی خود ویا دیگران ازطریق به حریق کشیدن آنها برآیدمتهم ومجرم تلقی 
 3.شود یم

                                                 

، ص ۴، نشر: دارالکتب اإلسـالمیه، جلـد   الفقه الجنائي في اإلسالم ،۱۱۳۳ محمود، نجیب،1
۱۳۳. 

 .۹۱۲ص هاشمی، قربان، همان آثر، 2
 ۱۲۹همان،  3
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  غیرعمدیغیرعمدی  ققییدوم: حردوم: حر  مطلبمطلب
یند گرچه ارتباط به عنوان مقاله عوامل متعددي ممکن است ایجاد حرارت و حریق نما

ندارد نسبت نزدیک بودن به موضوع در اینجا به ذکر بعضی از آنهابطور مختصر 
 :پردازم یم

که  ممکن است بدلیل زیرانجام گیرند شوند یحریق هائیکه بوسیله جریان برق تولید م
 :روند یغیر عمدی به شمار م یها قیازجمله حر

 .1گرفتن با بیش از ظرفیت سیمها تحمیل بار بر ظرفیت، یعنی-۱
 .اشتباهی یها اتصال-۲
 .جرقه دراثرجریانهاي کوتاه-۳
 .بی احتیاطی در حمل و نقل و استفاده از دستگاههاي الکتریکی -۴

اتصال کوتاه: دراثر اتصالی اتفاقی بین دو نقطه از مدار دریک نقطه از مدار و زمین ایجاد 
که  آورد یو جریانی باالتر ازجریان عادي بوجود م ، زیرا مداراصلی کوتاه شدهگردد یم

. چنانچه این اتصال کامل صورت گیرد جرقه نخواهد شود  یدرنتیجه تولید حرارت زیاد م
. ولی چنانچه اتصالی کامل نبوده و گردد یزد، فقط باراضافی موجب حرارتی خطرناك م

مواد قابل احتراق و عایقها  بین دو هادي فاصله باشد، جرقۀ پرحرارتی میزند که قادر است
 .را با حریق بکشاند
 قوس الکتریکی:

قوس الکتریکی و نقاط داغ بیشتر درکلیدها و پریزهاي برق مستعمل و یا اتصاالت سست 
، نزدیک گردد یاست که براثر قوس الکتریکی حرارت زیادي تولید م ها میوشکستگی س

یکی از دالیل ایجاد آن است که حریق  سوخت مایع و گاز نیز یها بودن کیبل برق به لوله
 .ردیگ یغیرعمدی صورت م

 است: شدهکود جزا چنین واضح  345در تحت مادۀ  مجازات حریق غیر عمدی

                                                 
 .۵۰۲هاشمی، قربان، همان اثر، ص  1
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هرگاه به اثر غفلت یا بی احتیاطی شخص، مال منقول يا غير منقول دیگری حریق ( 1) 
 .گردد یوم ممحك، گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی

جسمی گردد، مرتکب  ۀ( این ماده منجر به مرگ، یا صدم1) ۀهرگاه جرم مندرج فقر( 2)
-غیر عمدی، مندرج این قانون نیز محکوم می مرتکبهبا نظرداشت نتیجه، به مجازات جرم 

 گردد.

معطل گردد و يا ضرر  ی( این ماده، مواصالت عموم1) ۀهرگاه به اثر جرم مندرج فقر( 3)
 گردد. یبه اموال عايد گردد، مرتكب به حبت متوسط، محكوم مبزرگ 

 انتقال مواد قابل احتراق
 :346مادۀ 
يا در  ییيا هوا یآب ، ینقليه زمين یطاز وسا یكه مواد قابل احتراق را در يك یشخص( 1)

به جزای نقدی از سی هزار  خالف مقررات مربوط انتقال دهد،  ستیپ یها وسايل و پارسل
 گردد. یمحكوم م ی،زار افغانتا شصت ه

رول، سلفر یا سایر موادی است که به آسانی آتش طمواد قابل احتراق شامل، گاز، پ( 2)
 1بگیرد.

  عمدی درکود جزای افغانستانعمدی درکود جزای افغانستان  ققییمبحث سوم: حرمبحث سوم: حر
 مطلب اول: مبانی ممنوعیت حریق عمدی در کودجزا افغانستان
سایش عمومی وایجاد هرنوع مبانی جلوگیری وممانعت ازحریق عمدی درکودجزا کشورآ

منفعه الاضرار وبی بندباری در حق دیگران وحفظ نگهداری ازاموال وملکیت های عامه 
 :شود  ییکایک بیان م اًلیکه ذ باشد یوملکیت های شخصی م

 اضرار برحق دیگران -۱
ازاینکه جرم حریق عمدی در درختان وگیاهان ازجمله جرائم برمنافع عامه محسوب 

زیربنای جرم بودن آنرا همانا اضرار برحق دیگران تشکیل  نیتر ینظر بنده اساس به گردد یم
. به این معنی که استفاده ازمنابع طبیعی وآموزه های دینی وقوانین وضعی بشری مال دهد یم

                                                 
1
 .101وزارت عدلیه، کود جزا، ص  
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ها به شمول موجودات دیگر حق دارند که دریک فضای سبز  همگان بوده وهمه انسان
ُهَو : »دیفرما یک خدا داد استفاده نمایند چنانچه خداوند موزیبا زندگی کند. وازطبیعت پا

ُثمَِّ اْسَتَوى ِإَلى السََِّماِء َفَسوَِّاُهنَِّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِِّ  ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا َما َلُكْم َخَلَق الَِِّذي
 1« ٌَشْيٍء َعِليم

 ما( آفریده است.خداوند ذاتیست که تمام آنچه در زمین است به نفع انسان )ش
‹ المسلمون شرکاء فی ثالث، فی الماء والکال والنا:›دیفرما یودرحدیثی نبی مکرم اسالم م
 2درآب، چراگاه وحریق. اند کیمسلمانان درسه چیز شر

مبانی جرمی که برای قطع وحریق درختان و....  نیعلماء ودانشمندان اسالمی میگویند: ا
قهی ال ضرر است که این قاعده در اصل پاره حدیث ذکرشد مقتبت ازهمان قاعده مشهورف

 3‹.الضرر وال ضرار فی االسالم›است: از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
 ضرر رسانیدن به دیگران وهمچنان قبول وعمل ضرر ازدیگران دراسالم جایگاه ندارد.
آن نتیجه اینکه تخریب زمین، مزارع، ساحات سبز، قطع جنگالت وحریق عمدی آن اعمال 

اعمال مضر برمحیط وسایر زنده جانهای دیگر بوده واضرارجدی برحیات دیگران بوده 
 .اندازد یوزندگی انسانها وسایر موجودات دیگر را به گونه مستقیم در مخاطره م

 عامه: یها تیتالف ملکتخریب وا -۲
ازیک منظر دیگر درهر ادیان سماوی گر احریق عمدی درختان وگیاهان  در پهلوی
نین وضعی بشری مزموم وممنوع بوده بویژه درشریعت اسالمی اموال ودارایی های وقوا
ها بمثابه جائهایشان ازهر نوع تخریب وتعرض مصون است چنانچه قرآنکریم  انسان

 :دیفرما یمجرمین ومتخلفین اموال مردم را مفسدین فی االرض خطاب نموده م
 1«.ُيِحبُِّ اْلَفَساَد َلا َواللَُِّه اْلَحْرَث َوالنَِّْسَل َوُيْهِلَك ها یف ِسَدِلُيْف َسَعى ِفي اْلَأْرِض َوِإَذا َتَولَِّى »

                                                 
 ۲۹سوره بقره آیه  1
، حـدیث  ۲، ج نشر: دارالكتب العلميه ،روتی، ب10السنن الكبرى، ج  ،1424احمد بيهقى،2

 .۳۴۷۷شماره 
 .۵۵۷شماره  ثی، حد۲، ج احمد بيهقى 3
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تا درزمین فساد کنن.  کوشد یوچون به قدرت، حاکمیت و والیت زمین دست یابد م
 کشت ودام مردم را نابود سازد وخداوند فساد را دوست ندارد.
ت او قرار دارده هر نوع ونبی مکرم اسالم: حرمت مال مسلمان را درجنب حرمت نف

 2.داند یتعرض را برآن را حرام م
 3‹.کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه›

 تمام جان، مال و آبروی یک مسلمان برمسلمان دیگر حرام است.
فقهای امت اسالمی ازمحتوای این نصوص قرآنی وسنت نبوی قاعده را تحت عنوان قاعده 

فی را بنانمودند که ستنباط نمودند وبرآن مسائل مختلااتالف که محور ضمان است 
 جرائم زیر  این قاعده است. شمارازجمله جرم حریق عمدی از

نتیجه اینکه اقدامات منفی ازقبیل قطع وحریق عمدی جنگالت درختان وگیاهان، بخاطر 
درپی داشتن اتالف وتخریبات اموال ودارایی های عامه مردم وصدمه شدید به محیط 

جرمی  یها دهیی مردم ازطرف آگاهان حقوقی جرم انگاری گردیده وآنرا در زمره پدزندگ
 محسوب نمودند.

مبانی دیگری برای جرم انگاری مبنی قطع وحریق درختان درمتون ونصوص شرعی 
 .میکن یو مورد بسنده مدوجود دارداما به این نیزوحقوقی 

  مطلب دوم: مصادیق جرم حریق عمدیمطلب دوم: مصادیق جرم حریق عمدی
ازجرایمی اند  ها نین وگیاهان وبه حریق کشیدن تخریب وسوختاندن اقطع جنگالت، درختا

که در افغانستان به انواع واشکال گوناگون وبه اهداف مقاصد واغراض گوناگون انجام 
 .میپرداز یکه بگونه فشرده به گزیده آن م ابدی یم
 قطع جنگالت ودرختان مربوط به اماکن عمومی به مقصد تجارت ودرآمد: -۱

                                                                                                              
 ۹۹ هیسوره بقره، آ 1
 الحيوان الكبرى، بيروت، نشر: انتشارات دارالفكر. اتی، ح1285،نیالد شيخ کمالُدِمْيِرْى، 2
 ۹۹۵حدیث شماره همان ُآر،  احمد بيهقى، 3
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درمناطق وساحات کنرها وپکتیا ونورستان  رد دربسیاری ازمناطق افغانستان خصوصَااین مو
ازسالهای متمادی به این سو بدون درن  ادامه دارد که دراثر آن هزاران اصله درخت 
م دچوب چهارتراش، چوب جلغوزه وغیره قطع گردیده ومیلیونها افغانی به سرمایه ملی مر

هکتار زمینی از اراضی کوهی این والیات به صحرا تبدیل  ما خساره وارد گردیده، وده ها
 گردیده که اثرات ناگوار زیست محیطی را نیزدرقبال داشته است.

 قطع درختان وگیاهان بمنظور سوخت: -۲
بسیاری مردم در افغانستان در اثرنبود ویاهم کمبود مواد سوخت به اینگونه اعمال دست 

که مردم بخاطر سرمای  شود یافغانستان دیده م احی زیادبارزآن درنو یها که نمونه زنند یم
، یشدید زمستان ونبود مواد سوخت زمستانی درختان جنگلی وکوهی موسوم به ارچه، راغ

زرن ، شکندی وبته های زیادی دیگر ازقبیل خار، پوش بلک وغیره را قطع ویاهم از 
 .ندینما یها وپخت وپز ازآن استفاده م خین خانهسوجهت ت کشند یریشه م
 مزورعی: یها نیقطع درختان، جنگالت وگیاهان به قصد ایجاد زم -۳

دور ودربرخی مناطق اکنون هم موارد زیادی وجود دارد که مردم درختان  یها درگذشته
تا که صحرا زایی کنند و زمین به وجود  سوزانند یویا م کنند یمقطع وگیاهان را از ریشه 

 بیاورند.
 درختان به غرض زغال سازی:حریق زدن جنگالت و-۴
که آنان  شود یاین کاردرجاده ها ومناطق مختلف افغانستان توسط آهنگران انجام م 

واماکن درخت دار مراجعه نموده ودرختان  ها القیی –ها درفصول مختلف سال به کوه
 1.سازند یواز آن بخاطرپیشبرد کارخود زغال م کنند یجنگلی را قطع نموده حریق م

چنین اشعار داشته  347در مادۀ  را حریق عمدی جنگالتجزای کشور مجازات اما کود 
 است:

                                                 

، حياة الحيوان الكبرى، بيروت، نشر: انتشارات دارالفكـر،  1285ُدِمْيِرْى، شيخ كمال الدين،1 
 .۴۵۶ص 
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صورت عمدی آتش زند، به حبت متوسط، محکوم  ( شخصی که جنگل خصوصی را به1)
 .گردد یم
-محکوم می ،آتش زند، به حبت طويل را بصورت عمدی جنگل دولتی که شخصی( 2)

 گردد.
 چرحریق علف

 :348مادۀ 
محکوم ، چر را آتش بزند به جزای نقدی ازپنج هزار تا سی هزار افغانیعلف  که شخصی

 .گردد یم
 جبران خساره

 :349مادۀ 
 1گردد.نیز محکوم می ،وارده ۀدر تمام حاالت مندرج این فصل، مرتکب به جبران خسار

 جزا افغانستان مطلب سوم: انواع حریق عمدی درکود
ب سوم تحت عنوان جرائم علیه امن ونظم باتوجه به کودجزای کشور قانون گذاردر با

 عامه جرم حریق را به دو دسته تقسیم نموده است که قرارزیراست:
 الف( حریق عمدی

 حریق عمدی را چنین بیان داشته است: ۳۴۱کودجزا کشور تحت ماده 
به خود یا  نمال منقول یا غیر منقول را به مقصد ضرر رسانید شخصی که عمدَا-۱

 .گردد ید حسب احوال به حبت قصیر محکوم مدیگران، آتش بزن
صدمه جسمی گردد، مرتکب با  ایاین ماده منجربه مرگ،  ۱هرگاه جرم مندرج فقره -۲

 .گردد ینظرداشت نتیجه، به مجازات جرم مرتکبه مندرج این قانون نیزمحکوم م
هرگاه آتش زدن دریکی ازمحالت ذیل صورت گیرد، مرتکب به حبت دوام محکوم  -۳
 .گردد یم
 فابریکه ودیپوی موادمورد ضرورت عسکری یا اسلحه ومحلقات آن. -۱

                                                 
1
 .102وزارت عدلیه، کود جزا، ص  
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 معدن یا چاه نفت یا گاز. -۲
 ذخیره خانه مواد سوخت یا مواد قابل احتراق ویا مواد مننفجره. -۳
 ویا ذروی. یتولید برق حرارتی، آب یها دستگاه -۴
اشخاص باشد ویا میدان  قطارآهن یا واگونی که درآن نیقطار آهن، ماش یها دستگاه -۵

 هوائی یا طیاره ویا کشتی یا بندرگاه آن.
 محالتی که درآن عامه مردم سکونت یا رفتو آمد داشته باشند. -۶
 بنائی که یکی از ادارات دولتی یا تصدی یا مؤسسات عامه درآن قرار داشته باشد. -۷

ارتکاب جنایت یا از ( این ماده آسان ساختن ۳هرگاه هدف از ارتکاب جرم مندرج فقره )
بین بردن آثار آن باشد، مرتکب عالوه بر جزای جرم مرتکبه، به حبت متوسط تا سه سال 

 .گردد یمحکوم م
 ب( حریق غیر عمدی

کودجزا هرگاه به اثر غفلت یا بی احتیاطی شخص، مال منقول یا غیر  ۳۴۲( طبق ماده ۱)
زار افغانی تا شصت منقول دیگری حریق گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی ه

 .گردد یهزارافغانی محکوم م
صدمه جسمی گردد، مرتکب  ای( این ماده منجربه مرگ، ۱( هرگاه جرم مندرج فقره )۲)

با نظرداشت نتیجه، به مجازات جرم مرتکبه غیر عمدی، مندرج این قانون نیز محکوم 
 .گردد یم
عمومی معطل گردد ویا ضرر  ( این ماده، مواصالت۱( هرگاه به اثر جرم مندرج فقره )۳)

 1.گردد یبزرگ به اموال عاید گردد، مرتکب به حبت متوسط، محکوم م
  چهارم: عناصرجرم حریق عمدیچهارم: عناصرجرم حریق عمدی  مطلبمطلب

 الف( عنصر قانونی
بعدازبحث ومروری که به موارد قطع وحریق درختان وجنگالت داشتیم که اکنون 

قوانین محیط زیست می حای جدید که ه قوانین ومقررات بالخصوص کودجزاک مینگر یم

                                                 
 .۳۴۳الی  ۳۴۲کود جزا ماده  1
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محیطی کشوراست دراین رابطه چه نوع اقداماتی را برای مرتکبین آن پیش بینی نموده 
 است.

یربط ذوزرات ها وادارات  دیگو یماده هفتاد وپنجم م ۱راجع به محیط زیست در بند 
فرعی امورمحیط  یها ره ملی حفاظت زیست جهت تنظیم بخشااند به همکاری اد مکلف

ملی  یها پارک شده حفاظت ساحات وحش، حیات –احه جنگالت، علفچرها زیست درس
 تدابیر الزم اتخاذ نمایند. مربوط قوانین طبق اه بخش وسایر عامه صحت –

 مینگارد: ۸۳۷کود جزا افغانستان درماده 
شخصیکه درخت یا ساحه سبزمتعلق به اماکن عامه را قطع یا تخریب کند، به جزایی نقدی 

ی د جزای جدید جزاکودرگفت که  دی. باگردد یده هزار افغانی محکوم مپنج هزار تا 
ساحات مستند را به  بیتخر و نسبت به دیگر قوانین ومقررات، جلوتر رفته قطع درختان

 1هروسیله که باشد جرم انگاری نموده است.
 ب( عنصر مادی

زیرا  -دهد یعنصرمادی اینگونه جرم زیست محیطی را نوع فعل )رفتارمثبت( تشکیل م
 رود یقطع کردن وحریق زدن جنگل درختان وگیاهان ازجمله افعال مثبت به شمار م

کود مذکور به همین مطلب اشعاردارد که شخصیکه درخت یا ساحه  ۸۳۷چنانچه ماده 
 سبز مطلق به اماکن عامه را قطع یا تخریب کند.

 ج( عنصر معنوی
وکشش صورت گرفته باشد  لیه توام، مبه این معنی که اگر اعمال مذکور با قصد مجرمان

واگرقطع وسوزاندن در  گردد یدراین صورت عمل مذکور ازجمله جرم عمدی محسوب م
اثر اهمال، غفلت وبی پروایی بدون قصد مجرمانه انجام یافته باشد عمل مذکور ازجمله 

 2.دیآ یجرائم غیرعمدی به حساب م

                                                 
 .۴۵۱حقوق جزای افغانستان، کابل، ص  دگاهی، مقاله عناصر جرم از د۱۳۹۲، نیفروتن، فرد1

 .۱۳۹۶دلو  ۲۵ -جدید افغانستان یکود جزا 2
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  افغانستانافغانستان  پنجم: مجازات جرم حریق عمدی در کود جزایپنجم: مجازات جرم حریق عمدی در کود جزای  مطلبمطلب
 چنین بیان نموده است. 344را درمادۀ  کود جزای افغانستان مجازات حريق عمدی

 حریق را در این اماکن ایجاد کنند هرگاه آتش مرتکبین  قسمیکه در باال تذکر رفت 
 يا اسلحه و ملحقات آن.  نیرو های نظامی مواد مورد ضرورت یفابريكه و ديپو -1

 چاه نفت يا گاز.، معدن -2

 ذخيره خانه مواد سوخت يا مواد قابل احتراق و يا مواد منفجره . -3

 .هسته ییيا ی ، آبیحرارتهای تولید برق دستگاه  -4
باشد و يا  اشخاص حاملكه  یدستگاه های  قطار آهن، ماشين قطار آهن يا واگون -5

 يا بندرگاه آن. یيا طياره و يا كشت ییميدان هوا

 .ردم سکونت یا رفت و آمد داشته باشندمحالتی که در آن عامه م -6
 عامه در آن قرار داشته باشد. سه هایسؤيا م یيا تصد یاز ادارات دولت یكه يك یبنائ -7

 1.گردد یمحكوم م ،2درجه  به حبت دوام ،مرتكب ،کود جزاء 344نطربه ماده 
حریق زدن نباتات درمزارع و باغات داخل يا  : »دیگو یمودرقانون محیط زیست 

 جاورجنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگل باني ممنوع است.م
درجنگل ايجاد شود مرتكب به حبت متوسط  حريق مباالتي، بي   درصورتي كه در نتيجه 

افغانی  ۱۲۰۰۰۰هزار افغانی شروع تا  ۶۰جزای نقدی که از ه مدت دوسال ویا ب
 2«.محكوم خواهد شد.

  نتیجه گیرینتیجه گیری
ورد اهميت اموال و عرض و آبرو حیثیت و مکانت است. آنچه در کود جزا کشوردرم

و مغرضانه و یا  عمدی صورت چنانچه که حریق عمدی، به سوزاندن اموال دیگران به
 .شود ی، اطالق میرقانونیسوزاندن اموال خود با اهداف غ

                                                 
1
 .101وزارت عدلیه، کود جزا، ص  
 .۱کابل، ص  ،۱۳۹۵حوت  ۳۰ستانکزی، نصراهلل، مقاله قانون جدید افغانستان، دوشنبه 2
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قصد و  حریق به قیصدمه زدن و نابود کردن جان، اموال و دارایی خود یا دیگران، از طر
 یها وهیاز ش یکیعمدی،  قیو حر قیگویند. حر حریق عمدی زه قبلی را،انگی

 . شود یآن م مجازات بودن آن، موجب تشدید یبوده و عمد جرم ارتکاب
که توسط افراد با قصد قبلی و عالمانه برای تخریب  ییها قیحریق عمدی عبارت حر بررسی

، که حریق دنشو ینامیده م دیحریق عم افتد یزندگی دیگران اتفاق م ایو آسیب اموال و 
شده است.  در نظر گرفته یموجب قانون ممنوع و براي مرتكبان آن مجازات ها به زدن جنگل

به آن استناد كرد ماده  توان یها م اي كه در ارتباط با حریق زدن عمدي جنگل ماده نیتر مهم
ا براي است که مجازات سنگيني ر« افغانستان ستیز طیقانون حفاظت از مح«   47

کشور طی چندین ماده از قانون قبل  یمرتكبان اين جرم تعيين كرده است که کود جزا
موجب اين مواد قانون  جرم حریق عمدی تعیین نموده است. به یال کرده تشدید را در البه

را ايجاد كند به حبت مجرد از سه تا ده سال محكوم  یسوز هركت عمدًا حریق و آتش
جنگل بان باشد به حداكثر مجازات مذكور  مرتكب، مأمور  هک یخواهد شد و درصورت

حریق زدن نباتات در مزارع و باغات  : »دیگو یاین قانون نيز م 45ماده  .شود یمحكوم م
 که یداخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است. درصورت

تكب به حبت تأديبي از دو ماه تا يك مباالتي، حريق در جنگل ايجاد شود مر بي  جهیدرنت
، هر كت مبادرت به كت زدن يا روشن 46بر اساس ماده  « سال محكوم خواهد شد.

كردن حریق در تنه درخت جنگلي نمايد به حبت تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم 
 .خواهد شد
  ::منابع وماخذمنابع وماخذ

مؤسسه  ، رهنمودماکت پالنک، کابل، نشر:۱۳۸۷خانه، محمد صدر، دیتوح .1
 ماکت پالن.

، ترمينولوژي حقوق. تهران، چاپخانه 1346جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .2
 خواجه.

ها، تهران،  عمدی و طرق کشف آن یها قی، حر۱۳۹۶بخش،  رزمجو، جهان .3
 نشر: کارآموز.
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 .۱۳۹۶/ ۳۰/۱۲ستانکزی، نصراهلل، مقاله قانون جدید جزای افغانستان،  .4
 ران، چاپخانه شركت مطبوعات.، حقوق جزا، ته1333سميعي، حسين، .5
 ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم تهران: گنج دانش.1371صانعي، پرويز، .6
 نشر:دیدگاه. کانون یابی جرم حریق، تهران، ،۱۳۹۳،محسن طالقانی، .7
، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق وجایب، ۱۳۹۰، نیالد عبداهلل، نظام .8

 کابل، نشر: انتشارات سعید.
، حقوق جنايي، جلد دوم، تهران، انتشارات 1352، عبدالحسين.یآباد یعل .9

 بانك ملي.
کود جزا افغانستان،  دگاهی، عناصر جرم حریق از د۱۳۹۲، نیفروتن، فرد .10

 کابل، نشر میوند.

حقوق جزاي عمومي اسالم، تهران، ، تطبيق در 1379،رضا یفي ، عل .11
 نشر: انتشارات اميرکبير.

، نشر: دارالکتب الفقه الجنائي في اإلسالم ،۱۱۳۳ محمود، نجیب، .12
 .۴اإلسالمیه، جلد 

 ، حقوق جزاي عمومي، تهران: چاپخانة بهرام.1376موسوي، عباس، .13
فقها،  دگاهیاز د یسوز آتش ی ، مقاله مقاله۱۳۸۶هاشمی، نور محمد،  .14
 ، نشر مرکز نشر قلبی.ابیفار

، عمدی، اصول بررسی علل حريق یسوز ، آتش۱۳۹۱هاشمی، قربان،  .15
 .یناشر: خسروتهران، 
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
زه با جرايم ناشي از فساد مبار هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 

 اداري واليت كابل

 گزارش .1

مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت كابـل از تـاريخ      همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم   (16) تعداد 31/5/1398الي  1/5/1398)

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( 37ها تعداد )
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گرفتار شده و  قاچاق طال  و  اکتساب غیر قانونی سالح ، غدر  اختالس ، تزویر ،
حاصل  و  ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت21از این تعداد )

قـرار ذیـل   جازات هاي مختلف حبت به م ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 16)
 .نده امحكوم گرديد

 نفر  4 حبت یک ماه الی یک سال. 
  نفر.  5    سالحبت یک الی پنج 

  نفر  2سال     15الی   5حبت. 

  نفر .   5محکومین جرایم نقدی 

 . ( دالر آمریکائی میشود.12101) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

ر محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از بیانگر آما (1جدول شماره )
 است 1398سال  اسد در ماه  فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی 

تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 تعداد محبوس به حبت تنفیذی

ــداد  تع
 محکوم

 برائت
تعداد 
 جریمه نقدی متهم

محکومین 
جـــرایم 

 5 نقدی
- 

1
5
 

تسال 
حب

 

1 
- 

5 
ت
سال حب

 

ک
ی

 
ک 
ماه الی ی
ت
سال حب

 

6153 3  1  4  4 3 

ــوء  سـ
استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی 

۱ 

5692 2 1 1 3 7  7 6 
ــذ  اخـ
 رشوت 

۲ 

 ۳ تزویر 1 1  1 1    

 ۴ اختالس  1 1 1      

 ۵ غدر 2 13 13      
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  1 1  2 5 7 2 

اکتساب 
غیر قانونی 
 سالح 

۶ 

 ۷ قاچاق طال 1 4 2 2  2   256

 مجموعه 16 37 21 16 4 5 2 5 12101

( دوسیه قرار قضائی صادر و آنها 9همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

 
 
 

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 2جدول شماره )
 است 1398در ماه اسد   سال  والیت کابل  ریفساد ادا

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 3 4 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
1 

 2 تزویر 2 3 2 څارنوالی

 3 غدر 2 3 2 څارنوالی

 4 اکتساب غیر قانونی سالح 1 2 1 څارنوالی

 5 اخذ رشوت 1 2 1 الیڅارنو

 
 مجموعه 9 14 9

مبارزه با جرایم ناشی  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 از فساد اداری والیت کابل

 5/5/1398حکم مورخ               
ت څارنوال استیناف ریاست عمومی څارنوالی منع خشونت علیه زن در محکومی

 قضیه اخذ رشوت
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شونت علیه زن از جانب محکمه به مدت هشت ماه حبت تنفیذی یکتن در قضیه خ
څارنوال ریاسـت څـارنوالی منـع    گردیده و دوسیه متهم نزد محکوم به مجازات 

خشونت علیه زن قرار داشته که څارنوال مذکور از متهم قضیه خواهان مبلغ سـه  
ـ گردد که در نتیجه برادر متهم همرای هزار دالر امریکایی رشوت می ل روی څارنوا

پرداخت پول صحبت مینماید و څارنوال موظف برای برادر متهم هدایت میدهد که 
پول را برای آشپز شرکت افغان امید تسلیم نماید بعد بـرادر مـتهم موضـوع را    
بریاست څارنوالی کنترول و مراقبت عارض و مبلغ سه هزار دالر امریکـایی پـول   

تسلیم داده میشود که پول را در منطقه  اوپراتیفی مهر و نشانی شده برای برادر متهم
ء کارمندان شهر نو کوچه قصر بختاور برای آشپز شرکت تسلیم نموده در همین اثنا

څارنوالی کنترول و مراقبت څارنوالی آشپز را مورد تالشی بدنی قـرار داده  ریاست 
رد گردد و اظهار میداکه در نتیجه تالشی پول مهر و نشانی شده از جیبش دریافت می

څارنوال برایم تیلیفون کرد که شماره تیلیفون ات را برای شخصی داده ام مبلغ که 
میاورد تسلیم شوید که بعد با څارنوال به تماس  ت سه هزار دالر امریکایی را  برای

میشود که پول را تسلیم شدم بیاید پول تان را تسلیم شوید همان است که مـورخ  
قصر بختاور جهت اخذ پول داخل دفتـر   څارنوال قضیه در کوچه 21/3/1398

گردد کـه کارمنـدان   شرکت ساختمانی افغان امید شده و دوباره از دفتر خارج می
را مورد تالشی بدنی قرار داده در نتیجـه   وی  څارنوالریاست کنترول و مراقبت 

تالشی بدنی مبلغ سه هزار دالر امریکایی پول مهر شده اوپراتیفی ریاست کنترول ار 
گیر و بـه  څارنواـل دسـت  گردد و به ارتباط به قضیه یب پطلونش دریافت میاز ج

ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه 
 5/5/1398فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضـایی مـورخ   
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آات جزایی به اتفاق قانون اجر 212بحضور داشت وکیل مدافع متهم با رعایت ماده 
ع خشونت علیـه زن را در  نمتهم څارنوال استیناف ریاست عمومی څارنوالی م آرا

( افغانی طبق حکم ۲۳۸۱۷۰قضیه اخذ رشوت مبلغ سه هزار دالر امریکایی معادل )
( با در ۳۸۵( ماده )۱( ، فقره )۳۷۵( ماده )۱( فقره )۳۷۱( ماده )۱فقره ) ۵بند 

ء به شمول ایام نظارت و توقیفی اش کود جزا ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۱نظر داشت مواد 
به مدت هفت سال حبت تنفیذی ، جزای نقدی معادل و جه رشـوت و طـرد از   

 مسلک محکوم به مجازات نموده است .                                                                                             
 

 8/5/1398حکم مورخ 
 کومیت از منسوبین قوماندانی قطعه امن عامه به جرم اکتساب اسلحه مح

قطعه امن عامه در چوکات قوماندانی امنیه والیت کابل ایجـاد و    1396در سال 
یکتن از ساتنمنان  منحیث متعمد تخنیک قطعه توظیف و اجرای وظیفه مینمود که به 

میل سـالح ام   ۲۰۰ پیشنهاد 9/10/1396اساس ضروریات قطعه متذکره بتاریخ 
ئیت بـه  تحت نظر هشده   ترتیب و بعد از طی مراحل سالح و مهمات اکمال  ۱۶

څارن معاون تعلیم وتربیه ، دوهم څـارن  کمیته سه نفری از شعبات مختلف لمری 
گردیده کـه  عضو کشف وامر تخنیک با حضور داشت شخص معتمد داخل دیپو 

( اکمال شده بـه  16صد میل سالح )مقناعت معتمد را فراهم نمودند از جمله دو 
برای منسوبین توزیع و  16( میل سالح ام 161اساس ضروریات قطعه امن عامه به )

پو باقی میماند یکتن از ساتنمنان طی در خواستی به قطعـه  میل ان در دی 39متباقی 
پرست قطعه امن عامه موضوع گردیده که سرخویش خواهان چک و کنترول دیپو 

پو سالح و مهمات تعیین ئیتی جهت موجودی دیکشف جرایم راجع و هبه آمریت  را



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر
 

156 

 

 

 

گزارش داده شده است و بعد از موجودی دیپو  ، به تعداد شانزده میل سالح کمبود 
څارنوالی عسکر ی والیت کابل مبنی بر اینکه شانزده بعدا به اساس اطالع واصله به 

گردیده هئیتی از امه مفقود از داخل دیپوی قوماندانی قطعه امن ع ۱۶میل سالح م 
څارنوالی عسکری والیت کابل توظیف و موضوع  را  بررسی ریاست امنیت ملی و 

گردیده که به ارتباط به قضیه معتمد و چند در نتیجه شانزده میل سالح کمبود ثابت 
تن از منسوبین قوماندانی دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند که 

محکمه ابتدائیه مبارزه با فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در قضیه محول 
به حضور داشت طرفین قضـیه مـتهم معتمـد     8/5/1398جلسه قضایی مورخ 

( به قیمـت   16میل اسلحه )ام  16قوماندانی قطعه امن عامه را در قضیه اختالس 
کود جزا  398ماده   2و  1، فقرات  391ماده  4( افغانی طبق فقره 1425040)

کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و تـوقیفی   214و  213با در نظر داشت مواد 
( افغانی به ۱۴۲۵۰۴۰ت پنج سال و شش ماه حبت تنفیذی ، رد مبلغ )اش به مد

نمـوده  و  خزینه دولت ، طرد از مسلک و انفصال از وظیفه محکوم به مجـازات  
عه ، قومانـدان تـولی اول ، امـر    ، ریت ارکان قطهکذا قوماندان قطعه امن عامه 

لوژیستیک ، امر اعاشه در قضیه اطالع دروغ به مراجع قضایی به نسـبت عـدم   
شده  قانون اجرات جزایی بری الذمه شناخته  ۲۳۵موجودیت دالیل الزام طبق ماده 

 اند  .
رسیدگی به جرایم  سنگین فساد  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام 

    اداری 
 5/4/1398حکم مورخ 
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محکومیت کارمندان بانک اسالمی افغانستان به جرم تزویر ، معاونیـت درجـرم و   
 فریبکاری 

خویش عنوانی  8/8/1397(  121انک اسالمی افغانستان ذریعه مکتوب نمبر ) ب
( دالـر  845000( آسمایی والیت کابل از سرقت مبلغ ) 101قوماندانی زون ) 

بـرای  سوءاستفاده نموده و  یک کارمند بانک  د و مینگارد امریکایی اطالع میده
کاپی بـل  و بانک اسالمی افغانستان حساب افتتاح کرده است  یکتن از مشترکین 

مشتری که حساب باز فراهم نموده است و بعدا  برایش برق و تایید وکیل گذر را 
فغانستان پول گزافی را توسط چک ) جعلی ( از حساب بانک اسالمی ا کرده بود 

فراری میباشد .مظنون قضیه فوق الذکر از طرف موظفین امنیتـی  و به سرقت برده 
تحت جلب قرار میگیرد ولی موصوف از محل سکونتش دریافت نگردیده و بتاریخ 

خودش غرض اخذ معلومات در  رابطه به قضیه به بانـک اسـالمی    9/8/1397
ک به حوزه مربوطه پولیت معرفی افغانستان مراجعه می نماید و از طرف مسولین بان

گیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشود  دستبه ارتباط به قضیه   که  میگردد
که قضیه وارد محکمه ابتدائیه جرایم سنگین فساد اداری  گردیده محکمه در جلسه 

ـ  نیبه اتفاق آراء بحضـورطرف  شیخو 5/4/1398قضایی مورخ مـتهم را   هیقض
قـانون   5مـاده   وکد جزاء 5ماده  یقانون اساس 25طبق ماده  دراتهامات وارده

ولی متهم دیگـر را در  الذمه دانسته  یالزام بر لینسبت فقدان دال یجزائاجراآت 
الزام طبـق   لیومعاونت دراختالس نسبت فقدان دال یبکاریفر در قضیه  حالی که 
الذمه  یزاء برکد ج 5وماده  یقانون اجراآت جزائ 5ماده  یقانون اساس 25ماده 
کد جـزاء بـا    59ماده  و 439ماده  بقط ریمعاونت درتزو ولی به اتهام دانسته 
ه و محکوم به مجـازات نمـود   یذیبه مدت شش ماه حبت تنف یفیتوق امیمحاسبه ا
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مـاده   تیبارعا 714طبق ماده  یرا دراتهام شروع به چپاولگر همچنان یکتن دیگر
 ۴۳۷ هطبق ماد رچکیودراتهام تزو یذیکد جزاء به مدت شش ماه حبت تنف 53

طبق مـاده   رتذکرهیودراتهام تزو یذیوشش ماه حبت تنف کسالیمدت  بهکد جزاء 
با  میجرا نیا نکهیمحکوم از ا یذیودوماه حبت تنف کسالیکد جزاء به مدت  437

وشش ماه  کسالیکد جزاء مدت  73طبق ماده  باشدیم هیتجز رقابلیهم مرتبط وغ
و   قابل تطبیق است  باالیش  دتراستیکه شد رچکیجرم تزو یجزا یذیحبت تنف

گذر نوآبـاد   لیوکو  دوکانداران  ،اتصاالت  یشرکت مخابراتیکتن از کارمندان 
 و افتتـاح نمـوده انـد    متهم  یرا برا یحساب بانککه  یوکارمندان بانک اسالم

 .  دانسته شده اند یعدل بیقابل تعقمنسوبین شرکت خاوریان 
استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد   هفعاليتهاي قضائي محكمارش و گز(  ج

  اداري واليت کابل

 ( گزارش1

محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليـت کابـل از تـاريخ    
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي 4( تعداد )31/5/1398الي  1/5/1398)

در ارتباط به اين دوسيه هـا   که قضائي قرار دادهاز فساد اداري را مورد رسيدگي 
   تزویـر  سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخذ رشـوه و به اتهام  نفر( 8تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کـافی الـزام   3گرفتار شده و از این تعداد )
بت به مجازات هاي مختلف ح ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 5حاصل  و ) برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل 

  نفر  1یک سال الی  ماه حبت یک. 
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  نفر  3یک سال الی پنج سال حبت. 

  نفر . 1محکومین جرایم نقدی 

 . ( دالـر  1000) بـالغ بـه   مجموعه مجازات نقدی محکومین
 آمریکائی میشود.

 
 
 
 

از محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1398اسد   سال ه در مافساد اداری والیت کابل 

 تصمیم قضائی

تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

 
 تعداد محبوس به حبت تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 شماره

 جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

1
5
 

تسال 
حب

 

1 
- 

5 
ت
سال حب

ک  
ک ماه الی ی

ی
ت
سال حب

 

 

1000 1  2  3  3 2 
وء استفاده از س

 صالحیت وظیفوی
1 

 2 اخذ رشوت 1 2 1 1 1    

 3 تزویر 1 3 2 1  1   

 مجموعه 4 8 3 5 1 3  1 1000

ی صادر و آنها ی( دوسیه قرار قضا4متذکره طی این مدت در مورد ) 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 قضا4ماره )جدول ش
 است 1398ماه اسد   سال  ل در فساد اداری والیت کاب
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 مرجع مربوط

تعداد متهم سبب قرار
تعداد قضیه 
 

 شماره نوع قضیه
 خال و نواقص

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  2 8 2 څارنوالی

 2 اخذ رشوت   1 1 1 څارنوالی

 3 تزویر  1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 4 10 4  

 
 

استیناف مبارزه با جرایم ناشی  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لاز فساد اداری والیت کاب

 9/5/1398حکم مورخ  
   ، و  ء استفادژستیک  در قضیه سولو پراسون اداره تنظیم عینیاتمحکومیت مدیر او

    در قضیه تزویر  ذوب اهن تنماینده شرک
شورای وزیران و مکتوب متحـد   9/8/1398مورخ  30به اساس مصوبه  شماره 

ریاست تهیه وتدارکات وزارت مالیه   ۱/۱۳۹۰/ ۱۸مورخ  ( 1301المال نمبر )
وزارت دفاع ملی راجع  به لیالم وسایط غیر  ۹/۸/۱۳۹۵مورخ   ۵۶۶و امریه   

گیری از سرقت حیف و میل اهن باب و جلو بخاطر و  فعال اموال و اجناس داغمه
پارک ها دیپـو هـا   عینیات داغمه و و سایط غیر فعال که از سال های متمادی در 
گذاشـته میشـود   قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی موجود است به لیالم 

بدین ملحوظ مراجع مربوط وزارت دفاع ملی آهن باب غیر کار امد را بـه لـیالم   
تن اهن غیر کار امد را از قرار فی تـن مبلـغ    2000ه که در نتیجه مقدار گذاشت
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( افغانی با شرکت حمید المدثر عقد قرار نموده  و شرکت متذکره اهن 16400)
پول اهن باب را به حساب وارادات دولت جمع می نماید که اوراق باب را انتقال و 

ترتیـب   بتن اهن بـا ( ۷۰۰مقدار ) ۱دوسیه قابل مالحظه است و فورم ف س 
گردد و قرار داد مذکور را نیز با شرکت متذکره عقد مینماید شر کت مذکور از می

( تن انرا از عقب قومانـدانی  543تن اهن باب قرار داد شده مقدار )  700جمله 
تن اهن کمبود میگردد کـه متعاقبـا    157ممر و محروقات انتقال میدهد و مقدار 

( تن اهن 257م عینیات لوژستیک عارض و خواهان )شرکت مذکور قوماندانی تنظی
باب باقی مانده خویش میگردد که به اساس امر و هدایت مقام وزارت دفاع ملـی  
مقدار با قیمانده اهن باب باید از گارنیزون قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل برای 

به گارنیزون  متعمد تسلیم داده شود متعاقبا ریاست اکمال و خریداری ذریعه مکتوب
پلچرخی احکام مقام وزارت دفاع ملی و یک قطعه تکت  خروجی اهن باب غیر کار 

تن اهن باب غیر  ۱۵۷امد و غیر زرهی را جنسا ارسال و تحریر مینماید که مقدار 
کار امد و غیر زرهی را برای قرار دادی تسلیم نماید ولی قوماندان مرکز تعلیمـی  

( تن اهن باب را برای قرار دادی تسـلیم داده  ۲۱۰،۰۳۲نظامی پلچرخی مقدار )
( تن اهن باب غیـر  ۵۳،۰۳۲است در حالیکه تکت دومی تزویری بوده و مقدار )

پلچرخـی  گـارنیزون  کارامد و غیر زرهی بطور غیر قانونی ذریعه اسناد تزویری از 
 اسلحه  یت خارج و به قرار دادی تسلیم داده شد ه که به ارتباط به قضیه عضو امر

ئیت شرکت حمید المدثر را در قضیه تزویر بـه  ، نماینده شرکت حمید المدثر و ر
ارگانها ی عدلی و قضایی معرفی می نمایند که قضیه وارد محکمه ابتدائیه جـرایم  
ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمـه در جلسـه قضـایی مـورخ     

ثر را در قضیه تزویـر  خویش به اتفاق آرا نماینده شرکت حمید المد 4/2/1398
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قانون جزا به مدت یکسال و شش ماه حبت تنفیذی و  310ماده  2طبق حکم فقره 
( افغـانی و مـدیر اسـبق     ۸۶۹۷۲۴،۸قانون مذکور به رد مبلـغ )  6طبق ماده 

ء استفاده از وظیفه طبق حکم مـاده  اوپراسون اداره تنظیم عینیات را در قضیه سو
کود مذکور به مبلغ شصت هـزار   215،  213کود جزا و با رعایت مواد  403

ورئیت شرکت حمید المدثر  افغانی جزای نقدی محکومان به  مجازات نموده است 
و عضو اسبق امریت اسلحه را درقضیه فوق نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق 

قانون اجرات جزایی بری الذمه شناخته و امر بخش مدیریت عقـد   235حکم ماده 
قانون اجرات جزایی تحت تعقیب عدلی  69مرکزی را طبق حکم ماده  قرار داد ها

محکمـه   وارد څارنوال موظف قضـیه  دانسته است اما قضیه نسبت عدم  قناعت 
گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ استیناف مبارزه با فساد اداری والیت کابل 

ه طبـق  خویش به اتفاق ارا در حال حضور داشت طرفین حقیقی قضی 9/5/1398
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه  فیصله محکمه ابتدائیه جرایم  54هدایت ماده 

 ناشی از فساد اداری والیت کابل را تائید نموده است  .                          

 15/5/1398حکم مورخ  
 محکومیت رئیت ، معاون و مدیر تهیه و تدارکات تصدی ملی بت به اتهام غدر 

 تهیه و تدارکات هرگاه قیمت اجناس و خدمات امور ساختمانی بیشتر از طبق قانون
پنجصد هزار افغانی باشد ادارات دولتی مکلف اند تا موضوع را به اعالن بسپارند و 

اما ریاست تصدی ملی بت خالف قانون تهیه و به قرار دادی بدهد  از طریق داوطلبی
تقدیم و خواهان خریداری مقـدار   تدارکات پیشنهاد را به مقام وزارت ترانسپورت

که ارزش ان در حدود  شده یکصد هزار لیتر تیل مورد نیاز وسایط خویش از بازار 
هفت میلیون افغانی میشود وزیر ترانسپورت نیز بدون در نظر داشـت قـانون بـه    
خریداری تیل طبق پیشنهاد ریاست تصدی ملی بت حکم نموده اسـت مسـوولین   
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هزار لیتر  ۲۰د از حکم مقام وزارت در مرحله اول مقدار ریاست تصدی ملی بت بع
گرهار ی و بخاطر توجیه عمل غیر قانونی خـویش و  تیل را از شرکت حفیظ اهلل نن

اغفال ارگانهای کشفی از دو شرکت دیگر بنام های ملی و فروتن نرخیگری نموده 
و تیل کیفیـت  در حالیکه شرکتهای متذکره تیل مورد نظر را در اختیار نداشته اند 

و همچنـان   پایان را با قیمت بلند خریده و باالی تصدی ملی بت به فروش میرساندِّ
( لیتر دیزل مورد نیاز را به طور پرچون به قیمت 65724) ریاست تصدی ملی بت

شصت افغانی خریداری نموده که در تمام بازار کابل تیل دیزل اعلی و با کیفیت فی 
آ هیئت موظـف تحقیـق هیـات    که بعد فروش میرسید( افغانی به ۵۶لیتر مبلغ )

خریداری رئیت و مسوولین تدارکات ریاست تصدی ملی بـت را احضـار و بـه    
ارگانهای عدلی و قضایی معرفی مینماید که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه 

 12/8/1398فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مـورخ  
داشت طرفین حقیقی قضیه رئیت تصدی ملی بت ، معاون تصدی  خویش با حضور

ملی بت  و مدیر تهیه و تدارکات ریاست تصدی ملی بت را در قضیه سوء استفاده 
قانون جزا هر واحد را به جزای  285ماده  1از صالحیت و ظیفوی طبق حکم فقره 

قرار قضـائی   نقدی مبلغ  ده ده هزار افغانی محکوم نموده است بعد دوسیه به اثر
دیوان امنیت عامه مقام عالی ستره محکمه مبنی بر نق  فیصله و غرض غور مجدد 

 15/5/1398به محکمه استیناف راجع گردیده که محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه با در  54خویش به اتفاق ارا طبق هدایت ماده 
عامه ستره محکمه ، فیصله محکمه ابتدائیـه  نظر داشت قرار قضایی دیوان امنیت 

جرایم ناشی از فساد اداری را نق  نموده و استینافا متهم رئیت اسبق تصدی ملـی  
بت ، معاون اداری و حسابی تصدی ملی بت در قضیه غدر   طبق هـدایت مـاده   

قانون اجرات جرایی هر واحد شان را  209و  237کود جزا با رعایت مواد  394
سه سال حبت تنفیذی محکوم به مجازات نمـوده  و مـدیر تهیـه و     به مدت سه
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کود جـزا بـا    394تدارکات تصدی ملی بت را در قضیه فوق الذکر طبق ماده 
قانون اجرات جزائی بمدت یکسال و یکماه حبت تنفیذی محکوم  237رعایت ماده 

( کـود جـزا بـه  رد مبلـغ     398( مـاده ) 1به جزا نموده است و طبق فقره )
( به خزانه دولت طور علی السویه باالی هر سه متهمین فوق الـذکر  3121547)

( قـانون  ۶۹پورت همان وقت طبق مـاده ) اصدار حکم نموده است و وزیر ترانس
   ئی تحت تعقیب عدلی جدی قرار گرفته استاجراات جزا

                                                                                    

 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه مسکرات و  ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 
 مواد مخدر 

 گزارش  .1

الـی   1/5/1398مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي
ر را مورد رسيدگي ( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخد72( تعداد )31/5/1398

. در ارتباط به ه استصادر نمودهای الزم قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
گرفتار شده و به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر  نفر( 104اين دوسيه ها تعداد )

( 100)و  ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائـت 4از این تعداد )
به مجازات هاي مختلف حبت قرار ذيل مجـازات   و هقرار گرفت مورد محاكمه نفر

 .نده اگرديد
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  نفر 58سال  5سال الی  1حبت . 
  نفر. 33سال  15سال الی  5حبت 

  نفر. 7سال  20سال الی  15حبت 

  نفر  2سال  30سال الی  20حبت. 

  ( 1836،322مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استانواع مواد مخدر نیز صادر ( لیتر   1205و ) مخدر مواد  کیلوگرام

مبارزه با  اختصاصی  (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه1جدول شماره )
 1398در ماه اسد   سال مسکرات و مواد مخدر 

  

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 تصمیم قضائی 

 تعداد محبوس به حبت تنفیذی

تعــداد 
 حکومم

  

تعداد 
جریمه  متهم

 نقدی 

3
0
-2

0
 

سال
 

ت
حب

 

1
5

-
2
0
 

تسال 
حب

 

5 
- 

1
5
 

تسال 
حب

 

1 
- 

5 
ت
سال حب

 

 برائت

    5 23 24 52   52 38،69 39 
ــت  مـ
 امفتامین  

1 

 2 تریاک  2 29 2   2     1 1  

 3 هیروئین  18 72,502 27   27 23 3   1  

 4 چرس  6 602،14 13 4 9 6 3      

 5 مورفین  2 69،99 2   2 1   1    

 6 خشخاش  1 606 3   3 3        

      1   1   1 55 1 
ــواد  مـ
 کیمیاوی 

7 
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      2   2   2 1205LT 1 
مشروبات 
 الکولی

8 

      1 1 2   2 363 2 

 Kتابلیت 
همرا بـا  
 دستگاه 

9 

 مجموعه 72 1836،322  104 4 100 58 33 7 2  

 

مبـارزه علیـه مسـکرات    اختصاصی   ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2
 وموادمخدر.

 16/5/1398حکم مورخ 
 ( گرام مت امفتامین 900دوازده سال حبت به اتهام قاچاق مقدار )

به اساس اطالع ریاست امنیت ملی والیت ننگرهار مبنی بر اینکه دو تن از باشندگان 
مواد مخدر تحت نام شیشـه را از   ولسوالی اچین ننگرهار میخواهند که یک مقدار

پرسـونل مـدیریت   بازار مارکو بجای دیگری انتقال دهند که بعد از اخذ اطالع  
گرهار داخل اقدام شده و به بازار مـارکو رفتـه در   ( امنیت ملی والیت نن۷۰۵)

پلیت متوقـف  نزدیک موتر فروشی های بازار مارکو یک عراده واسطه بدون نمبر 
ئه شده از جانب منبع محرم موجود بوده دو نفر با مشخصات ارابوده که بداخل ان 

که بعد از تثبیت و شناسایی ، واسطه را مورد تالشی قرار داده در نتیجه از سـیت  
عقبی عراده یک مقدار مواد مخدر تحت نام مت امفتامین که قبال جاسازی گردیده 

گیر و  به ارگانهای بود کشف و بدست می اورند  و به ارتباط قضیه دو تن را دست
عدلی و قضایی معرفی می نماید که قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبـارزه  

 16/5/1398علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
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( گرام 900بحضور داشت حقیقی طرفین قضیه متهمین را در قضیه قاچاق مقدار )
( کود جزا از ابتداء ایام نظارت و 303( ماده )2( فقره )5مت امفتامین طبق بند )

توقیفی  بمدت دوازده سال و دو ماه و ده روز حبت تنفیذی محکوم بمجازات و در  
 20000( کود جزا بمبلغ 560قضیه بکار انداختن عراده بدون  پلیت طبق ماده )

کود جزا محکوم بمجازات  و هکذا طبـق   75افغانی جزای نقدی با رعایت ماده 
قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکر بمصادره یک سـیت مبائیـل معـه     32اده م

( کود جزا بمصادره یکعراده موتر بـدون پلیـت   779سیمکارت آن و طبق ماده )
 اصدار حکم نموده است . 

 30/5/1398حکم مورخ 
 گرام هیروئین  845سه سال و شش ماه حبت به اتهام قاچاق مقدار 

ا مواد مخدر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به اساس پرسونل مدیریت مبارزه ب
اطالع دست داشته مبنی بر اینکه دو تن از مسافران یک تعداد کپسول ها حـاوی  
مواد مخدر را بلعیده میخواهند انرا به کشور هندوستان انتقال نماینـد بتاسـی از   

طالعیـه در  ئیت موظف به منظور تثبیت و شناسایی اشخاص شامل ااطالعیه فوق ه
ساحه دو ترمینل چک و کنترول را آغاز می نمایند که در جمع مسـافرین دو تـن   

گرفته کـه  پاینت رسیدند پاسپورت های شان مورد کنترول قرار مسافریکه به چک 
بعد از چک موظفین متیقین گردیدند که همین دو مسافر از اشخاص شامل اطالعیه 

گرفته جوابات قناعت هی مسلکی قرار پرسش ها شفامیباشند که مورد یک سلسله 
پرسش حالت ظاهری شان تغیر کـرده و  بخش ارائیه کرده نتوانستند ضمنا در حین 

در جریان پرسش موصوفان اعتراف کردند که یک تعداد کپسول های حاوی مواد 
 23مـاده   2متعاقبا فقـره   دمخدر را بلعیده و قصد انتقال انرا به هندوستان داشتن
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گردیده و بعد از اخذ رضـایت کتبـی   ه با مواد مخدر برای شان ابالغ قانون مبارز
معرفی و  پولیت غرض معاینات تخصصی دوکتوران رسما به شفاخانه سه صد بستر 

گرام از بطن یکنفر  195ئین به وزن خالص قرص کپسول حاوی هیرو 23به تعداد 
وزن خـالص   ئین بهپسول حاوی هیروقرص ک 79از متهمین و از بطن متهم دومی 

گرام  اخراج گردید قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبـارزه علیـه    650
به  30/5/1398مسکرات و مواد  مخدر گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

اتفاق آراء بحضور داشت حقیقی طرفین قضیه متهم اولی  را در قضیه انتقال مقدار 
( 1( فقره )4و توقیفی وفق هدایت بند )( گرام هیروئین از ابتداء ایام نظارت 650)

( کود جزا بمدت دو سال حبت تنفیذی  214و 213( و رعایت مواد )302ماده )
( گرام هیروئین از ابتداء ایام نظارت و 195و متهم دیگر  را در قضیه انتقال مقدار )

( 214و  213( و رعایت مواد )302( ماده )1( فقره )3توقیفی وفق هدایت بند )
جزا بمدت یک سال و شش ماه حبت تنفذی محکوم بمجازات نموده است  و کود 

افغانی و پول تکت طیـاره   5000همچنان دو سیت مبائیل معه سیمکارت آن مبلغ 
( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره شده 32عندالحصول طبق ماده )

یروئین بدست آمـده  ( گرام ه845( قانون مذکور به محو مقدار )19و طبق ماده )
 نیز اصدار حکم نموده است .  

مبارزه علیه مسکرات و  اختصاصی  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
 مواد مخدر 

 . گزارش 1
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الـی   1/5/1398)محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
مورد رسيدگي ( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را 55( تعداد )31/5/1398

قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه 
گرفتار شده و از این تعداد به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر  نفر( 73ها تعداد )

مورد  نفر( 70)حاصل و   ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت3)
 .نده اگرديد محکوم به مجازات هاي مختلف حبت قرار ذيل  و همحاكمه قرار گرفت

  نفر. 27سال       5 – 1حبت 

  نفر.  33 سال   15 – 5حبت 

  نفر.  8  سال  20 –15حبت 

  نفر   2  سال  30ـــ  20حبت. 

 ( کیلوگرام مـواد  13،3266همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استمخدر کشف و ضبط گردید

 . ( دالر آمریکائی میشود.4358) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

مبارزه با  اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف1جدول شماره )
 می باشد 1398سال ماه اسد  مسکرات و مواد مخدر طی 

  

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 تصمیم قضائی 

 تنفیذیتعداد محبوس به حبت 

تعداد 
 محکوم

    

تعداد 
 متهم

20-
30 
سال 
 حبت

15 
- 

20 
سال 
 حبت

5 - 
15 
سال 
 حبت

1 - 
5 

سال 
 حبت

جزای 
 نقدی

 برائت 
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 1 مت امفتامین  28 30،314 35   641 35 15 15 5  

 2 هیروئین 10 1208،476 15     15 6 8   1

 3 چرس  7 1909،69 9 2 641 7 1 6    

 4 تریاک  4 87 4   2820 4 1   2 1

 5 مورفین  4 30،65 6   256 6 1 4 1  

 6 اتفاق در جرم  2   4 1   3 3      

 مجموعه 55 3266،13 73 3 4358 70 27 33 8 2

مبارزه علیه مسکرات  اختصاصی  محکمۀ استینافحکم صادره خالصه  .2
 .وموادمخدر

  29/5/1398حکم مورخ 
 چرس گرام  کیلو  (637.19)مقدار ده سال حبت به اتهام قاچاق 

به پولیت مبارزه با مواد مخدر ولسوالی گرم سیر والیـت   21/1/1398به  تاریخ 
( کیلو گرام چـرس را  2850هلمند اطالعی  رسیده بود  که یکتن   قبالً  مقدار )

توسط کرایه کش های خویش انتقال میداد که از طرف موظفین پولیت کشـف و  
ن چهار تن را دستگیر نموده بودند  و اکنون میخواهنـد مـواد   ضبط و به ارتباط آ

مخدر خویشرا با استفاده از وسایط تیز رفتار از طریق ساحه ریکسانی مرکز بخاطر  
خرید و فروش مواد مخدر به بهررمچه انتقال دهند پولیت مبارزه با مواد مخدر بـا  

والیـت هلمنـد    تشریک مساعی مشترک و پرسونل امنیت ملی ولسوالی گرم سیر
داخل اقدام گردیده بعد از افراز کمین در ساحه ریکسانی ری  جبـار ولسـوالی   

بعد از برخورد مسلحانه موفق  1/1398(/21/22گرمسیر والیت هلمند در لیل )
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( کیلو گرام چـرس و یکمیـل کالشـینکوف و    637.19به کشف ضبط مقدار )
ه و به ارتباط قضیه  دریور واسطه یکعراده واسطه نقلیه تیز رفتار نوع کروزین گردید

که در جریان درگیری از ناحیه پا زخم برداشته بود و یکتن مسلح غیـر مسـئول   
گرفتار میگردد که قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مـواد مخـدر   

خویش مـتهم را در   22/4/1398راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
( مـاده  1( فقره )7کیلو گرام چرس چرس طبق بند ) 637،19قضیه قاچاق مقدار 

( کود جزا به مدت )ده سال( حبت و در قضیه عراده بدون نمبر پلیت طبق 305)
( کود جزا به مبلغ )بسیت هزار( افغانی جزای نقدی محکوم نموده که  560ماده )

ـ 75با رعایت ماده ) ق ( کود جزا مجموع مجازات یکی پی دیگر باالیش قابل تطبی
( کیلو گرام چرس طبق بند 637.19است و متهم دیگر را  در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا به مدت )ده سال( حبت و در قضیه اسـتفاده  305( ماده )1( فقره )7)
( کود جزا به مبلغ )سی( هزار افغانی جزای نقدی  540غیر قانونی سالح طبق ماده )

مبارزه علیه مواد مخدر یک پی دیگر  ( قانون78محکوم کرده که با رعایت ماده )
( قانون مبارزه علیه مـواد مخـدر  و   32باالیشان قابل تطبیق  بوده و طبق ماده )

مسکرات به مصادره  یک سیت موبایل معه سیم کارت  های ان و یک میل سالح 
( کود جزا ، یک عراده موتر بدون پلیت حامل مواد 308کالشینکوف طبق ماده )

قضیه بـه   څارنوالر حکم نموده  است.اما قضیه نسبت عدم قناعت مخدر نیز اصدا
محکمه اختصاصی استیناف رسیدگی با جرایم مواد مخدر و مسـکرات گردیـده   

خویش بحضور داشت حقیقی طرفین  29/5/1398محکمه در جلسه قضایی مورخ 
( 2( قانون تشکیل و صالحیت محاکم فقـره ) 54قضیه به اتفاق آراء متکی بماده )

( قانون 267( ماده )1( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره )17اده )م
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محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم مواد  22/4/1398اجراآت جزائی فیصله مورخ 
 مخدر و مسکرات را تائید نموده است .

  27/5/1398حکم مورخ 
 ین ( کیلو گرام هیروئ1.554قاچاق مقدار )ه سال حبت به اتهام دپانز

به اساس اطالع همکار به آمریت حوزه پنجم امنیتی والیت کندهار ، مبنی بر اینکه 
فروشندگان مواد مخدر در یکی از ناحیه های شهر کنـدهار مـواد مخـدر را در    
موترسایکل جابجا می نمایند ، موظفین بعد از تثبیت و شناسانی موقعیت ، حین که 

را بالفعل با پولیت ان ها نمودند موظفین مواد مخدر را در موترسایکل جاسازی می 
  کـرده بودنـد   جاسازی ( کیلو گرام هیروئین که در موتر سایکل 1.554مقدار) 

. گیر و متهم را به  ارگان های عدلی و قضایی معرفی می نماینـد    دستکشف و   
قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه در 

بحضور داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء  12/4/1398قضایی مورخ  جلسه
( 1( فقره )5( کیلو گرام هیروئین طبق بند )1.174متهم را در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا از ابتدای ایام نظارت 83و  61( کود جزا با رعایت مواد )302ماده )
( گرام هیروئین طبق بنـد  380بمدت پانزده سال حبت و در قضیه قاچاق مقدار )

( کود جزا بمدت 83و  61( کود جزا با رعایت مواد )302( ماده )1( فقره )3)
( کـود جـزا   73هفت سال و شش ماه حبت محکوم نموده که  با رعایت ماده )

جزای شدید که عبارت از پانزده سال حبت تنفیذی میشود باالیش  قابـل تطبیـق   
قانون مبارزه علیه مواد مخدر یک سیت مبایل معه  ( 32میباشد   و نیز  طبق ماده )

سیمکارت های ان قابل مصادره پنداشته شده است.  قضیه نسبت عـدم قناعـت    
طرفین قضیه ، به  محکمه استیناف مبارزه علیه مواد مخدر و مسـکرات  راجـع   
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ـ  27/5/1398گردیده محکمه در جلسه  قضایی مورخ  ال ـبه اتفاق آراء در ح
( قانون اجرات جزایی فقره 267قیقی طرفین قضیه متکی به ماده )حضور داشت ح

( قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات فیصله محکمه ابتدائیـه  17( ماده )2)
 جرایم رسیدگی با مواد مخدر را مورد تائید  قرار داده است .

 


