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 (1425-1351)متحدالمال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی: 31/5/8931مؤرخ   
رياست عمومی د افغانستان  22/2/2032( مؤرخ 010بر031نامه شماره )

 بانک بشرح ذيل مواصلت ورزيده است.
قانون د افغانستان بانک در رابطه به ملکيت های غير منقول)مدعی بها( و 
در تصرف در آوردن جايداد های تحت منازعه هيچ نوع مسؤليت برای 

 ان بانک تصريح نکرده است.دافغانست
فلهذا د افغانستان بانک مطابق به قانون مربوطه مسؤليت قيموميت ودر 
تصرف قرار دادن ملکيت های تحت منازعه را نداشته ودر اسناد تقنينی 

 بانکی در اين مورد نيز پيشبينی  های الزم وجود ندارد.
( 023د افغانستتتتتتتتتتتتان بانتتتتتتتتتتتک در رابطتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتته مصتتتتتتتتتتتوبه شتتتتتتتتتتتماره)

شورای عالی ستره محکمه اظهار ميتدارد کته د افغانستتان 3/1/2022مؤرخ
بانک صرفاً اسعار وجواهرات ويا عوايد حاصله از جايداد متتذکره را متی 
تواند در حساب امانت نگهتداری نمايتد، و در زمينته هتر نتوع همکتاری را 
انجتتام دهتتد، ولتتی دافغانستتتان بانتتک ظرفيتتت و توانتتائی کتتافی بتترای تحتتت 

صتترف قتترار دادن ملکيتتت هتتای غيتتر منقتتول متنتتازع فيتته را قيموميتتت و ت
نداشته و نمی تواند کته بتدون داشتتن امکانتات کتافی ايتن امتر مهتم را انجتام 

 دهد.
بناًء د افغانستان بانک از مقام محترم ستره محکمه احترامانه تقاضا می 

، خويش تجديد نظر 3/1/2022(مؤرخ 023نمايد که در رابطه به مصوبه)
در مورد تحت قيموميت و تصرف قرار دادن جايداد های متنازع  فرموده و

 «فيه تصميم الزم را اتخاذ نمايند.
بادرنظرداشت محتوايات نامه شماره فوق رياست داراالنشاء شورايعالی 
ستره محکمه جهت همآهنگی در اجراآت محاکم و ادارات حقوق وزارت 

 نهاد نمودند.عدليه موارد ذيل را بمقام محترم ستره محکمه پيش
فيصله و قرار های قطعی و نهايی محاکم که در مرحله تجديد نظر از 
طرف شورايعالی ستره محکمه لغو ميگردد در مورد ذواليد)مدعی بها(که 
در تصرف چی کس باشد در زمينه تصاويب متعدد وجود دارد که ذيالً بر 

 شمرده ميشود:
ستره ، شورايعالی 6/11/11/7( مؤرخ 657تصويب شماره) -1

 محکمه:
نظر رياست تدقيق و مطالعات تائيد است، مدعی بها به حالت اصلی » 

 «خود توسط قوۀ اجرائيه قرار گيرد.
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 شورايعالی ستره محکمه: 11/7///61(مؤرخ515تصويب) -6
مدعی بها به حالت اصلی خود توسط قوۀ اجرائيه قرار گيرد. و متن »

 «کم متحدالمال گردد.مصوبه فوق جهت توحيد مرافق قضايی به جميع محا
شورايعالی ستره  //8/3/11( مؤرخ 117تصويب شماره ) -1

 محکمه:
ملکيت غير منقول)مدعی بها( در تصرف د افغانستان بانک و تحت » -3

قيموميت محکمه مربوط قرار گيرد. بانک مذکور عوايد حاصله از عقار 
 «را بحساب امانت محکمه تحويل نمايد.
 محاکم اخبار گردد. موضوع طور متحدالمال به جميع

 ، شورايعالی ستره محکمه:11/1/1186(مؤرخ11تصويب شماره) -5
ادارۀ تعقيتتتتتتب تطبيتتتتتتق احکتتتتتتام نهتتتتتتائی محتتتتتتاکم در متتتتتتورد تطبيتتتتتتق »

، شتتورای عتالی ستتتره محکمته اقتتدام و //8/3/11(متؤرخ117مصتوبه)
حويلی را از يد متصرف خارج و به تصرف د افغانستان بانک قرار دهتد 

تحت قيموميت ختود در آورده عوايتد آنترا جمتع آوری  تا بانک مذکور آنرا
 «نمايد.

، شورايعالی ستره 15/3/1185(مؤرخ306تصويب شماره) -7
 محکمه:
محکمه مربوطه ذريعۀ قرار قضائی تجويزی تسليمی محکوم بها را » 

 «الی اصدار حکم مجدد نهائی به شخص ثالث و امين تصميم اتخاذ نمايد.
ق و محاکم يکسان نميباشد برخی به اين از اينکه اجراآت ادارات حقو

لتاريخ ميباشد بايد مؤخرا 15/3/1185( 306عقيده اند که مصوبه نمبر)
 //8/3/11( 117افغانستان بانک مطابق مصوبه شماره)تطبيق گردد د
( مؤرخ 657)استنادمصوبات مايند و برخی هم بهاجراآت مين

آت شورايعالی اجرا 1186///61( مؤرخ 515و )6/11/11/7
مينمايند.بناًء بادر نظرداشت پيشنهاد د افغانستان بانک و موجوديت چندين 
مصوبه شورايعالی که در آنها از لغو مصوبه های قبلی کدام تذکر به عمل 
نيآمده و تماماً به قوت خود باقی است بناًء محاکم و  ادارات حقوق بعداز 

لی استناد و لغو فيصله های نهائی و قطعی، به کدام مصوبه شورايعا
 اجراآت نمايند؟

 مدعا بها را در تحت قيموميت بانک قرار دهند؟ -1
 مدعا بها را ذريعۀ قوۀ اجرائيه به حالت اصلی آن بر گردانند؟ -6
 يا اينکه بعد از لغو فيصله مدعی بها به شخص امين ثالث تسليم گردد؟ -1
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نگی بناًء موضوع احتراماً پيشنهاد گرديد تا جهت ايجاد رويه واحد و همآه
در اجراآت محاکم و با در نظر داشت تقاضای تجديد نظر د افغانستان 

شورايعالی، بهتر است  3/1/2022(مؤرخ023بانک باالی مصوبه)
برياست محترم عمومی تدقيق ومطالعات هدايت خواهند فرمود تا پيرامون 
متن پيشنهاد اينرياست نظر تدقيقی خويش را ابراز دارند تا بعداً اجراآت که 

 ر نظر است عملی گردد.((د
مقام محترم ستره محکمه  13/1/2032موضوع حسب هدايت مؤرخ 

غرض ابرازنظر برياست محترم تدقيق و مطالعات محول گرديد و بعداز 
مقام محترم شورايعالی 11/1/2032ابرازنظر طبق هدايت در جلسه مؤرخ 

 ( هدايت ذيل صدور يافت.013مطرح وطی تصويب شماره )
ر رسيدگی مجدد آنعده قضايای که باالثر تجديدنظر خواهی لغو ))محاکم د

( مؤرخ 505و ) 1/22/2023( مؤرخ 753ميگردد هدايات مصوبات )
را مبنی بر اينکه مدعی بها به حالت اصلی خود توسط قوه 12/2/2027

 3/1/2022( مؤرخ 023اجرائيه قرار گيرد، رعايت نمايند. و مصوبات )
شورايعالی لغو  25/1/2035( مؤرخ 107و ) 20/2/2031( مؤرخ 02، )

گرديد موضوع غرض توحيد مرافق قضائی به جميع محاکم و ادارات 
 ذيربط  متحدالمال گردد.((

( مؤرخ 123هدايت فوق مقام محترم شورايعالی ستره محکمه ذريعه نامه )
برياست عمومی دافغانستان بانک ابالغ گرديده است، از  23/5/2032

نبه عام داشته بدينوسيله به عموم محاکم استيناف واليات و اينکه موضوع ج
مراجع مربوط نيز اخبار ميگردد تا آنرا به مراجع ذيربط خويش تعميم 

 نموده وفقاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آورند.
 ( 8011-8241)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی : 89/1/8931مؤرخ  
خويش  27/1/2031( مورخ 713-332ه )به تعقيب متحدالمال شمار

 مينگاريم:
رياست محترم عمومی  21/5/2032( مورخ 527باالثر نامه شماره )

تدقيق و مطالعات ستره محکمه، نظر تدقيقی در رابطه به جزء )هـ( 
که راجع به طرز ابالغ احکام  23/0/2031( مورخ 101مصوبه شماره )

رتی صدور يافته و ذريعه غيابی در قضايای مدنی، حقوق عامه و تجا
متحدالمال شماره فوق به عموم محاکم استيناف واليات و مراجع مربوط 

 اخبار گرديده است، بشرح ذيل مواصلت ورزيده است.
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))نظر به هدايت آن مقام محترم، مجموعۀ متحدالمالهای مربوط به 
( داراالنشاء شورايعالی ستره محکمه، تحت نظر 2037-2031سالهای)
ن توظيف شده جمع آوری و بعداز بازنگری و دقت همه جانبه، و کميسيو

 طی مراحل اداری مربوط، غرض چاپ به مطبعه فرستاده شده است.
در جمع متحدالمال های مذکور که به چاپ فرستاده شده است، متحدالمال 

، رياست داراالنشاء  ستره محکمه 12/1/2035( مؤرخ323-703شماره)
شورايعالی ستره  25/0/2035( مؤرخ 000ه )که به اساس مصوبه شمار

محکمه به عموم محاکم تعميم يافته بود و مبنای متحدالمال و مصوبه 
رياست  27/1/2031(مؤرخ713-332مذکور متحدالمال شماره)
، شورايعالی ستره 23/0/2031(مؤرخ101داراالنشاء و مصوبه شماره)

فيذ احکام غيابی در محکمه ميباشد و قبالً در رابطه به طرز ابالغ و تن
قضايای مدنی، حقوق عامه و تجارتی تعميم يافته بود، غرض دقت و 

 بازنگری جزء)هـ( آن از چاپ بازمانده است چنين صراحت دارد:
هرگاه محکوم بها عقار باشد، تنفيذ حکم منوط به اين است که محکوم له » 

(سال، در 1)کتباً تعهد بسپارد  که اعتبار از تاريخ تنفيذ حکم الی مدت
محکوم بها تغيير وارد نمی نمايد و ملکيت آن را به موجب عقدی از عقود 

 «انتقال نمی دهد.
( قانون اساسی 213از ديد ما مدققين قضايی و بادر نظرداشت ماده )

( قانون تشکيل وصالحيت قوۀ قضائيه، 21افغانستان و پاراگراف اول مادۀ)
کال و ايراد نخواهد بود. زيرا اگر جزء)هـ( متحدالمال مذکور، خالی از اش

چه در قضيه حکم غيابی هم صورت گرفته باشد،  مدت دو سال مهلت  
برای محکوم له و اينکه تعهد نمايد که در مدعی بها تغيير و انتقال به 
وجود نمی آورد، ارزش و مؤثريت تنفيذ احکام قطعی و نهايی محاکم را 

(قانون 21افغانستان و مادۀ)  (قانون اساسی213بادر نظر داشت مادۀ )
تشکيل وصالحيت قوۀ قضائيه، تحت سؤال خواهد برد  وهمچنان مصالح 

 شخص محکوم له معطل خواهد ماند.
از جانب ديگر، در فصل مربوط به احکام غيابی مندرج قانون اصول 
محاکمات مدنی و در مواد قانون اصول محاکمات تجارتی، کدام صراحت 

لت دو سال برای محکوم له قضايای غيابی(، موجود در رابطه به)مدت مه
 نمی باشد.

بناًء بادر نظرداشت داليل فوق مناسب خواهد بود تا به مجرد نهايی شدن 
احکام غيابی محاکم ثالثۀ مدنی و تجارتی، حکم محکمه در زمينه، بدون 

 درنگ تطبيق گردد.
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  طرز العمل ثبت صوتی طرز العمل ثبت صوتی 
  جریان جلسات قضائی جرایم فساد اداریجریان جلسات قضائی جرایم فساد اداری

  و مواد مخدر و مسکراتو مواد مخدر و مسکرات  

فوق، شورای همچنان، احتراماً پيشنهاد ميگردد که بادر نظرداشت داليل 
محترم عالی ستره محکمه اگر الزم دانند به لغو جزء)هـ( متحدالمال 

 مذکور هدايت خواهند فرمود.((
حينيکه تفصيل جريان موضوع توأم با اصل نظر تدقيقی در جلسه مورخ 

( 113مقام محترم شورايعالی مطرح و طی تصويب شماره ) 13/5/2032
 هدايت ذيل صدور يافت:

( 101قيق و مطالعات مبنی بر لغو جزء )هـ( مصوبه )))نظر رياست تد
( 713_332شورايعالی که طی متحدالمال شماره ) 23/0/2031مورخ
به محاکم تعميم گرديده تائيد است، موضوع به عموم  27/1/2031مورخ 

 محاکم استيناف و مراجع ذيربط متحدالماالً اخبار گردد.((
به محاکم استيناف واليات و  مراتب مندرج تصويب شماره فوق بدينوسيله

مراجع مربوط متحدالماالً اخبار ميگردد تا آنرا به مراجع ذيربط خويش 
 تعميم نموده عندالموقع مطابق اجراآت مقتضی و قانونی بعمل مياورند.
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 مبنی
 مادۀ اول:

ی مبارزه بافساد اداری اين طرزالعمل برمبنی شاخص)ج( ستراتيژی مل
شورايعالی حاکميت قانون  7/21/2037( مؤرخ 20مصوب جلسه شماره)

( قانون تشکيل وصالحيت قوه قضائيه وضع گرديده 02( ماده)7وجزء)
 است.
 هدف

 مادۀ دوم:
 اهداف اين طرزالعمل عبارت انداز:

تنظيم  طرزثبت صوتی جريان جلسات قضائی محاکم مبارزه با فساد 
بارزه با مواد مخدر ومسکرات ديوان های مربوطه در واليات اداری وم

 طبق تشکيل؛
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انعکاس پاليسی وتعهد قوۀ قضائيه در امر مبارزه با فساد اداری  -1
وجرايم مواد مخدر ومسکرات وانکشاف پاليسی اصالح نظام قضائی در 

 مورد آنها.
 جلب اعتماد مردم. -0

 ثبت جريان جلسات قضائی
 مادۀ سوم

ات قضائی قضايای جرايم ناشی از فساد اداری وجرايم مواد ( جلس2)
 مخدر ومسکرات توسط وسايل الکترونيک ثبت وضبط می گردد.

( رؤسای محاکم وديوان های مربوط مکلف اند به منظور ثبت صوتی، 1)
جريان  مکمل جلسات علنی و سری قضائی خويش، تدابير الزم عملی را 

 اتخاذ و از آن نظارت نمايند. 
 مکلفيت شعبات اداری

 : ماده چهارم 
( آمريت های تحريرات محاکم و ديوان های مندرج ماده سوم اين 2)

 طرزالعمل مکلف به اجرای وظايف ذيل ميباشد: 
 ثبت جريان مکمل جلسات سری و علنی قضائی .

حفظ و آرشيف نمودن فايل های صوتی ضبط شده در محل مشخص) 
 يصله و تاريخ جلسه. فولدر جداگانه ( با ذکر نمبر ف

ارسال نقل فايل ضبط شده به اداره مراقبت قضائی ستره محکمه از طريق 

 ايميل رسمی يا ساير وسايل و طرق ممکنه. 
 محرميت 

 ماده پنجم: 
آمريت های تحريرات محاکم و ديوان های مندرج ماده سوم اين   -2

طرز العمل و اداره مراقبت قضائی مکلف اند نوار های ثبت شده 
 را طور محرم حفظ و نگهداری نمايند. 

( اين ماده نمی توانند بدون استيذان مقام 2مراجع مندرج فقرۀ ) -1
ستره محکمه يا رؤسای محاکم استيناف مربوط نوار های ثبت 

 شده را غرض سمع به دسترس اشخاص قرار دهند. 
 تهيۀ و سايل 

 مادۀ ششم: 
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ثبت آواز را تهيه و به آمريت قوۀ قضائيه مکلف است وسايل الکترونيکی 
 دسترس محاکم وديوانهای مندرج مادۀ سوم اين طرز العمل قرار داهند.

 نظارت از جريان جلسات 
  مادۀ هفتم:

به منظور رعايت وتأمين اصل مکافات و مجازات، تصاميم و  -(2)
اجراآت قضائی جمعی و فردی قضات محاکم و ديوانهای مندرج مادۀ 

های صوتی از طرف مقام ستره محکمه وقتاً  سوم اين طرزالعمل، فايل
 فوقتاً مورد نظارت قرار می گيرد. 

از فايل های صوتی ارسال شده به ادارۀ مراقبت قضائی، در  -(1)
 جهت ارزيابی های قضائی وساير مقاصد استفاده به عمل می آيد. 

 نفاذ
 مادۀ هشتم: 

فذ و در اين طرزالعمل بعد از تصويب شورای عالی ستره محکمه نا 
 مجلۀ قضاء نشر می گردد. 
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 مبنی

 مادۀ اول:
اين طرز العمل برمبنی ستراتيژی ملتی مبتارزه عليته فستاد اداری مصتوب 

شورايعالی حاکميتت قتانون ، پتالن پتنل ستاله  3/7/2033( مؤرخ 7شماره )

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  طرز العمل کمیتۀطرز العمل کمیتۀ
  نظارت از تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه  علیه فساد ادارینظارت از تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه  علیه فساد اداری  

 

 
 شورای عالی ستره محکمه 11/3/2032مورخ 133مصوب 
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قتتتانون  02( متتتاده 7عليتتته فستتاد اداری و جتتتز ) ( ميثتتتاق مبتتتارزه22ومتتاده )
 تشکيل وصالحيت قوۀ قضائيه وضع گرديده است.

 اهداف

 مادۀ دوم :
 اهداف اين طرز العمل عبارت اند از 

فراهم نمودن زمنيۀ نظارت از تطبيق مؤثر پالن عملياتی مبارزه عليته  -2
 فساد اداری مندرج مادۀ اول اين طرزالعمل .

 مؤثر ، جهت مبارزه عليه فساد اداری. طرح برنامه های -1
ايجاد ميکانيزم نظارتی وجمع آوری اطالعتات مطتابق ستتراتيژی ملتی  -0

 مبارزه عليه فساد اداری .
ارتقاء ظرفيت کاری ، بهبود سلوک قضائی قضات وکارمنتدان مربتوط  -1

 به گونۀ مسئوالنه .
 محو انگيزه های محرک مرتبط به فساد اداری . -5

زمينتتۀ تشتتويق کارمنتتدان مستتلکی ، اداری وختتدماتی قتتوۀ قضتتائيه  ايجتاد -3
 درامر مبارزۀ با فساد اداری.

 ساحۀ تطبيق
 مادۀ سوم :

ايتتن طرزالعمتتل درمتتورد کارکنتتان مستتلکی ، اداری وختتدماتی قتتوۀ قضتتائيه 
 تطبيق ميگردد.

 کميتۀ نظارت
 مادۀ چهارم:

عمتتومی ( کميتتۀ نظتارت دارای پتتنل عضتو بتتوده کته تحتت رياستتت آمتر 2)
 اداری قوۀ قضائيه به ترکيب ذيل فعاليت می نمايد :

 رئيس عمومی تدقيق ومطالعات . -2
 رئيس عمومی تفتيش قضائی . -1
 رئيس ادارۀ مراقبت قضائی. -0
 رئيس تعليمات قضائی. -1
 رئيس پاليسی وپالن . -5
 ( سکرتريت کميته به عهدۀ رئيس پاليسی وپالن می باشد.1) 
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 ای کميتهوظايف ومکلفيت ه
 مادۀ پنجم :

 وظايف ومکلفيت های کميته عبارت اند از :
طرح وتدوين برنامه های نظارتی وتطبيقی ستراتيژی ملی مبارزه عليه  -2

 فساد اداری قوۀ قضائيه.
 تدوير جلسات کاری مندرج اين طرزالعمل . -1
جلتب همکتتاری هتتای ملتتی وبتتين المللتی در راستتتای مبتتارزه عليتته فستتاد  -0

 به استيذان رئيس ستره محکمه .اداری 
 تدوير برنامه های آگاهی دهی به منظور مبارزه عليه فساد اداری. -1
ارائه گزارش ازچگونگی تطبيق ستراتيژی مندرج ايتن طرزالعمتل بته  -5

 شورايعالی ستره محکمه .
ارائته پيشتنهادات بته منظتور تطبيتق بهتتر ستتراتيژی ملتی مبتارزه عليته  -3

 يس ستره محکمه .فساد اداری به رئ
 جلسات کميته

 مادۀ ششم :
( کميته درهر ربع يکبار تشکيل جلسه ميدهد . تدوير جلسات فوق العاده 2)

 از اين امر مستثنی می باشد.
 ( نصاب جلسه با حضور دوثلث اعضاء تکميل ميگردد.1)
 ( تصاميم کميته به اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.0)
عد از تصويب شورايعالی ستره محکمه قابل تطبيق می ( تصاميم کميته ب1)

 باشد.
 سکرتريت

 مادۀ هفتم :
 سکرتريت کميته دارای وظايف ذيل می باشد:

جمتع آوری گتزارش مطتابق احکتتام ايتن طرزالعمتل از ادارات مرکتتزی  -2
 وواليات وارائه آن به جلسه .

 ترتيب وتنظيم امور مربوط به کميته . -1
 ئی گزارش کاری کميته .ترتيب وتوحيد نها -0
 هماهنگی با ساير ادارات مطابق هدايات کميته . -1
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 انفاذ
 مادۀ هشتم 

ايتتن طرزالعمتتل بعتتد از تصتتويب شتتورايعالی ستتتره محکمتته نافتتذ ودرمجلتتۀ 
 قضاء نشر می گردد.

 
 
 
 
 
  

 تأليف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
ترجمه :دکتورعبدهللا                   حشمت ابوستيت                                      

 "عطائی"
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  مصادر قانونمصادر قانون
 قانون طبیعی و قواعد عدالت

 مبحث چهارم
فقه و قضاء

1
 

فقته بتته معنتای استتتنباط احکتتام قتانونی از مصتتادر آن بتته شتيوه هتتای عملتتی 
استت. و قضتاء بته معنتای تطبيتق احکتتام قتانونی بتر قضتايايی استت کتته در 

 . پيشگاه محاکم اقامه می شود
 : اهمیت فقه و قضاء در پیشرفت قانون

فقه مظهر علمی قانون است و قضاء مظهتر عملتی آن. و اگتر قتانون از دو 
مظهر علمی و عملی آن تخليه گردد چيزی از آن باقی نمی ماند. و از آنکه 
قانون جزئی از خانواده علوم اجتماعی بوده، و هتر نشتاط اجتمتاعی دارای 

ام آن را تستتجيل کترده، و دارای دانشتتمندانی علمتی استتت کته قواعتتد و احکت
قانون نيز فقه و علمای علم است که در مجالهای آن تحقيق و تنقيب ميکنند، 

 آن فقهاء اند. 
و از آنکه قانون ماده زنده ای است که غذای آن تطبيق عملی مواد آن متی 
باشد؛ پس اگر نقش آن به وضع، تقنين، و تدوين در کتابهای فقهاء منحصر 

                                                 
به شکل مواد خالصه و متوجزی صتادر متی شتود، طبيعتی متی نمايتد  از آنکه قوانين  -1

که بايد اين مواد قتانونی شترح و تفستير گرديتده تتا التبتاس ويتا غموضتی کته در آن استت 
يا واژه هائی وجود دارد کته قانونگتذار معنتای نهتائی و رفع گردد، به اضافه آنکه الفاظ و

مقصود آن را توضيح نداده و همزمتان نتتائل بستيار مهمتی را بتر آن مرتتب کترده استت، 
هماننتد معتانی غلتط، تتتدليس، حستن نيتت، ستوء نيتتت و امثتال آن، و در نهايتت قتانون هتتر 

متدهای پهنته ای زنتدگی، اندازۀ که هنگام وضع آن به کمال برسد بازهم نميتوانتد همتۀ نوآ
و داد و ستدهای آن را در بر گيرد امری که حتمی می نمايتد قانونگتذار نصتوص قتانونی 
جديتتدی را وضتتع کنتتد، بتته عنتتوان مثتتال آيتتا قتتانون نتتاپلئون ميتوانستتت کتته مستتتجدات و 

 اختراعات نوين، و وسائل اتصال ميان کشورها و افراد را در نظر گيرد ؟
منتتدی فقتته و قضتتاء هتتر دو وجتته مشتتترک دارنتتد اگرچتته روش در رستتيدگی بتته ايتتن نياز

هريک مختلف است، قضاء زمانی بته شترح و تفستير و وضتع قتانون جديتد نيازمنتد متی 
شتتود کتته در صتتدد رستتيدگی بتته نزاعتتی باشتتد کتته در پيشتتگاه آن مطتترح باشتتد. امتتا فقتته 

تمتام متی نيازمندی آن به شيوه ای نظری است، اگرچه فقته نتوين بته نتواحی عملتی نيتز اه
کنتد. و اهتمامتتات فقتته نتتوين بتته قضتتايای عملتتی از راه پيگيتتری احکتتام محتتاکم و تتتأثرات 

 واضح آن در صيغه های خطاب فقهی معاصر است. 
البتة اين تأثير و تأثر مانع فرق واضح ميان فقه و قضاء نيست، زيرا تأثر فقيه از احکام 

قته در صتميم زنتدگی و در صتتدد محتاکم در متتون کتابهتای فقهتی بتوده و تتأثر قضتاء از ف
 رسيدگی به قضای روزانه مردم است.  
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گرديده، و از امتياز صالحيت تطبيق عملی، و انجام مأموريتت اساستی آن 
که تنظيم روابط اجتماعی است، متجرد گردد، بدين سان نقش قانون از آن 
 تجاوز نميکند، که فقط به عنوان مذهبی از مذاهب علوم اجتماعی باشد. 

پس قضاء است که قتانون را تطبيتق کترده، وبتا دميتدن روح زنتدگی در آن 
ستبب پيشترفت، تهتتذيب، و صتيقل آن گرديتده و آن را بتتا طبيعتت عصتتر و 

 زمان متوافق ميکند. 
 : فقه و قضاء و عیوب آن مزایای

هريتک از فقته و قضتاء دارای امتيتازات و عيتوبی انتد کته امتيتاز فقته نگتاه 
گسترده و همه جانبه ای آن به روابتط اجتمتاعی استت، بگونته ای کته هتيچ 

گستره آن را نگرفته، با پيشرفت زمان همگام بوده مانع و خصوصيتی جلو 
بلکه ميتواند از زمان حاضر آن هم سبقت بگيرد " ايراد قضايای فرضی " 
بدين اساس افق فقيه از قاضی وسيع تر بوده و از قتوانين پيشترفته زودتتر 
متتتأثر متتی شتتود، امتتا عيتتب فقيتته در آن استتت کتته در بستتياری از متتوارد از 

ای آن بتدور متتی مانتد، زيترا او در عليتای اهتمتام بتته زنتدگی عملتی و قضتاي
عموميتتات و نظريتتات فرصتتت آن را پيتتدا نميکنتتد کتته بتته جزئيتتات زنتتدگی 
عملی، و هر قضيه جزئی رسيدگی و اعمال عقل نمايد. برعکس قضاء که 
امتياز آن تعامل با واقع حيتاتی بتوده و پيوستته ارتبتاط آن بتا زنتدگی عملتی 

ت و قضتايا بتروی قواعتد قتانونی را از ذهتتن استت، کته بتا طترح موضتتوعا
گذرانيده و ميتواند آن را با تحوالت زندگی متوافق کند، و عيتب قضتاء در 
ـتـاوز کنتد  آن است که از داشتن نگاه گستردۀ که از ماحــول نزديتک آن تج
ـتـتاط و غيتر قابتل گستترش متی  محـروم بوده، و طبيـعت کار آن، او را مح

 نمايد.
 : ان فقه و قضاءوجوب همکاری می

از بيان گذشته روشن شد که هر يک از فقه و قضاء دارای امتيازاتی است 
که ديگری نداشته، و عيب هريک از آنها محروميت از امتيازات آن ديگر 
است، پس هريک از فقه و قضتاء بايتد نقتش ديگتری را تکميتل کترده و بتا 

رسم کترده، و  يکديگر همکاری کنند بگونه ای که فقيه خط سير قاضی را
قاضی با مفهوم فقه با تطبيق قانون راه عدالت را هموار کند. و سپس فقيه 
از تجارب قاضی بهره گرفته، و فقه آن را با جزئيات زندگی عملی متوافق 
کترده و پيشتتاپيش قاضتتی در حرکتتت باشتد، و بهتتترين نظامهتتای قتتانونی آن 

 ادل باشد. نظامی است که در آن مزاج فقيه و قاضی متوافق و متع
 : فقه و قضاء به عنوان دو مصدر تفسیری قانون
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فقه و قضاء در عصور نوين در نزد بسياری از امتهتای متمتدن بته عنتوان 
دو مصتدر تفستيری قتانون درآمتده انتد. گتـذشته از آنکته در متـراحل اول از 
نشـأت قانون، مصـدر رستـمی آن متی باشتند. زيترا بستـياری از قتوانين در 

عملکرد فقيه و قاضی بوده که پس از رستيدن بته مراحتل پختته  آغاز، نتاج
گی از سوی قانون گذار به عنوان مصدر رسمی وضع گرديده است. تا در 
مرحله ديگر فقه و قضاء به عنوان مصدر تفسيری درآمده و مأموريت فقيه 
و قاضی تفستير قتانونی ميشتود کته از ستوی قتانون گتذار بته عنتوان مصتدر 

ه است، با آنهم نبايد فراموش کرد که فقيته و قاضتی در رسمی وضع گرديد
حين تفسير قانون در بسياری از متوارد بته صتانع قتانون تبتديل متی شتوند. 
لهذا فقيه و قاضی در قوانين قديم مصتدر رستمی قتانون بتوده و در اکثريتت 
 قوانين جديد مصدر تفسيری قانون اند. که در مطالب آينده توضيح می يابد. 

 مطلب اول
 فقه و قضاء در قوانین قدیم

از مجموع قوانين قديم به ذکر شماری از نظامهای اساسی بسنده ميکنيم که 
عبتتارت استتت از قتتانون رومتتان، شتتريعت استتالمی، و قتتانون انگلستتتان، و 
خواهيم ديد که فقه و قضاء در تعالی قانون رومان قديم، و پيشرفت شريعت 

ی شتترعيت انگلستتتان بتتوده استتالمی همکتتاری کتترده و قضتتاء مصتتدر اساستت
 است. 

 : قانون رومان قدیم -1
قتتانون رومتتان در مراحتتتل اول دارای رنتتگ متتذهبی و دينتتتی بتتوده کتتته در 
دوازده لتوح جمتتع آوری شتتده بتتود. و ايتن جمتتع آوری ستتر آغتتاز حرکتتت و 
جنتتبش قضتتائی و فقهتتی بتتوده کتته در پهلتتوی قتتانون وضتتعی بتته عنتتوان دو 

 قانون رومان را گذاشته است. مصدر اساسی، بنياد پيشرفت و توسعه 
 : قضاء

" رومانی آغـاز ميگـردد، کتـه جنبـش قضـاء با واليـت قضـائـی" پـريتـور
در ايتن نظتـام رومتـانيها پريتتوری بتترای متردم شتهر "رم" داشتته تتا قتتانون 
مدنی را بتر آنتان تطبيتق کترده و پريتتور ديگتری بترای اتبتاع امپراطتوری 

قتتانون انستتانيت را بتتتر آنتتان تطبيتتق کنتتد. بتتتا داشتتتند کتته قتتانون ملتهتتتا ويتتا 
درنظرداشتتت آنکتته " پريتتتتور" هتتای رومتتانی هتتتر قتتانونی را کتته تطبيتتتق 
ميکردند، نقش آنان منحصر به تطبيق قتانون نبتوده بلکته ختود حتق داشتتند 
قانون هم بگذارند که راه آنتان بترای قتانون گتذاری " منشتورات قضتائی " 

که مسئوليت قضاء را برای يک ستال  آنان بوده است. " پريتور" رومانی
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به عهده ميگرفت، در آغاز واليت قضائی خود به مردم اعالم ميکرد که او 
ميخواهتد طتی ايتتن يتک ستتال پيترو ايتتن مجموعته از قواعتتد بتوده، و ايتتن " 
منشور " را بر همه گان تطبيق کند، صدور اين منشور درحتالی استت کته 

ا مقتضيات عدالت و تحوالت تمدنی بسياری از قواعد وارده در آن اگرچه ب
 متوافق بوده اما ميتوانست تعديل جوهری بر قانون رومان باشد. 

" پريتور " با انتخاب اين راه " که البته منحصر به قتانون رومتان بتوده " 
به مقتضای واليت قضائی آن حق اقامه دعوی را تنظيم کرده، و اطرافيان 

که پريتتور بتا چنتين حقتی قتانون قتديم آن را نيز تعيين ميکرد، گفتنی است 
رومتان را بتا تمتتدن و پيشترفت همگتتام کترده، و قيتتود مستتحکم و تشتتريفات 
قانون قديم را نيز شکسته است. زيرا " پريتور" اصل مصلحت را در نظر 
گرفته در جائيکه مصلحت در عدم اقامه دعوی باشد "پريتور" اين حق را 

آن حتق اعتتراف هتم کترده باشتتد، و ستلب کترده، اگرچته قتانون قتديم بوجتود 
درجائيکه مصلحت مقتضی اقامه دعوی باشد، پريتور به حق اقامه دعتوی 
اعتراف کرده  اگرچه نص قانون قديم از اقامته دعتوی جلتوگيری هتم کترده 

 باشد. 
به عنوان مثال : قتانون قتديم رومتانی " تقلتب " را از موجبتات ابطتال عقتد 

وفق مقتضيات عـدالت به مـدعی عليه، حـق سته، در حاليکه " پريتور" نندا
دفع دعوائی را داده است که باالساس مدعی عليه وجود " تقلب " به حسن 

به نفتع نيت را سبب دفع دعوای مدعی دانسته، و گفته است قاضی زمانی 
تقلب " اصالً وجود نداشته باشد. و اگر غش و مدعی عليه حکم ميکند که "
ضی به نفع مدعی حکم ميکند، چه وجتود تقلتب تقلبی اصالً وجود داشت قا

 به حسن نيت باشد و چه هم به سوء نيت.  
بدين سان " پريتور" دعواها و دفع دعواهای مختلفتی را بوجتود آورده کته 

 ميتواند قانون رومانی قديم را در راه پيشرفت و تطور قرار دهد. 
ه و هتر صدور "منشورات قضائی" يکتی پتی ديگتری ادامته يافتتبدين سان 

پريتوری منشورات پريتوری سابق را که قابليت تطبيق داشته ابقاء نموده، 
و منشورات جديدی را بر آن افزوده است.  تا آنکه منشورات سابق عنصر 
استقرار و ثبات بوده، و منشورات جديتد بته عنتوان عنصتر تحتول و تجتدد 
ـتتتـورات پتتتی هتتتـم را تتتتا زمتتت ـتتتـت رومتتتـان ايتتتـن منش ان شتتتناخته شتتتود و مل

امپراطـوری روم پذيرفته اسـت، تا آنکه امپراطور " هارديان " منشورات 
قضتائی را رستماً جمتتع آوری نمتوده و افتزايش بتتر آن را ممنتوع کترد. ايتتن 
قتتانون پريتتتوری کتته تتتا زمتتتان امپراطتتور " جوستتتنيان " از قتتانون متتتدنی 
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 منفصتل بتود، در ايتن زمتان بتا قتانون متدنی منضتم گرديتده، و تتا امتروز بته
 عنوان قانون رومانی شناخته می شود. 

 لهذا قانون رومان قديم تا حد زيادی از دست آوردهای قضاء می باشد. 
 :فقه 

تعامل فقته بتا قتانون رومتان  از سته مرحلته ميگتذرد، در مرحلته اول قتانون 
بدست رجال کنيسه بوده که اسرار آن را از عموم مردم پوشيده و رموز آن 

شتتتتند، و در مرحلتتته دوم بتتتا افشتتتاء شتتتدن استتترار و را در احتکتتتار ختتتود دا
اجراءات قانون، عموم مردم ميتوانستند قانون را به شکل عملی و نه علمی 
آن از طريتتق ستتؤال و پرستتش از قتتانون دانتتان کنيستته يتتاد بگيرنتتد، و هتتر 
دانشمند قانونی شاگردانی داشته که ميتوانستند طی حلقات درسی علم قانون 

قتی و ستؤال و جتواب و استتفتاء يتاد بگيرنتد، و حتتتی را از وی بته شتکل تل
قضات غير از پريتورها که نقش آنان بيشتر بته ژوريهتای کنتونی شتباهت 
داشته به تحليل وقايع قضية و اصدار فتوی بستنده ميکردنتد، زيترا قضتات 
دراين نظام حکم مسائل مطرح بر آنان را از فقهای قانون می پرستيدند، و 

قضات را بتدون دريافتت حتق الزحمتۀ درس ميدادنتد،  اين فقهاء شاگردان و
زيرا اکثريت آنان از خانواده های ثروتمندی نشأت کرده و نيازی به مقابل 
مادی محدود نداشتند اما در مقابل اين زحمات و تدوير حلقات درسی دولت 
آنان را برای مناصب و مقام های عالی دولتی پيشنهاد ميکرده است. و در 

ه رومان به روشهای علمی منتقل گرديد که در پهلوی فتاوای مرحله سوم فق
عملتی مؤلفتتات و کتابهتتای قتتانونی بوجتتود آمتده، و تتتدريس قتتانون بتته شتتکل 
علمتی آن مطترح شتد، کته طبيعتتاً در ايتتن مرحلته بته فقته بته عنتوان مصتتدر 
رسمی قانون رومان اعتراف گرديد. تا حدی که تطبيق فتاوای قانونی عتدۀ 

 ر برای قضات الزامی گرديد. از فقهای مشهو
شايان ذکر است کته فقته علمتی قتانون رومتان بته دو متذهب معتروف تقستيم 
گرديتده استت مدرسته اول را " البيتو "  زعامتت کترده، و از ستوی شتتاگرد 
وی " بروکيليان " تنظيم شده، و مدرسته دوم بته زعامتت " کتاپيتو "  بتوده 

 ته است. که از سوی شاگرد وی " سابينيان " شهرت ياف
اگرچه ميان دو مدرسه بروکيليه و سابينيه از حيث مبادی عمتومی و شتيوه 
های علمی چندان فرقی وجود نداشته و اکثراً اختالفات در جزئيات استت، 
اما مدرسه بروکيلية بيشتر طرفدار مبادی جمهوريت است، زيرا " البيو " 

بتتوده  حتتتی پتتس از استتتقرار امپراطتتوری بتتازهم جمهتتوری ختتواه مخلصتتی
 است. 
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 اما مدرسه سابينية بيشتر با مبادی امپراطوری جديد توافق داشته است. 
اين مقطع زمانی با گسترش فقه علمی و وجود آثار ارزندۀ پنل فقيه عظتيم 
رومانی که عبارت اند از جاييس، پاپنيان، الپيان، پول و مودستين پايان می 

مام امور را بدست گرفته و يابد. و در مقطع زمانی ديگر که امپراطورها ز
فقهاء را از صادر کردن فتتاوای ملتزم جلتوگيری کردنتد، متردم بته کتابهتای 
فقهای قديم روی آورده که در رأس آنان کتب پاپنيان بود، و از آنکه الپيان 
و پول دو شاگرد پاپنيان، کتابها و مبادئ او را به شرح گرفتته و آرای وی 

نطين دستور داد تا فقط آرای پاپنيان بدون را گسترش دادند، امپراطور قسط
 آرای شاگردان وی مورد تطبيق قرار گيرد. 

و در اوائل قرن پنجم ميالدی امپراطورهای رومانی آرای پنل فقيه گذشتته 
و اساتيد آنان را مورد اعتبار قرار داده، و افزودند در صتورتيکه اختتالف 

ثريت حکم گرديده و اگتر نظری در آرای آنان وجود داشته باشد به رأی اک
آرای اين فقهاء در موردی از موارد برابر شود جانبی اعتبار داده شود که 
پاپنيتان در آن باشتتد، زيترا امپراطورهتتا پاپنيتان را بزرگتتترين فقيته رومتتان 

 ميدانستند. 
و آنگتاه کته جوستتنيان مجموعته قتانونی مشتهور وی را جمتع آوری ميکترد 

د آنان را اصل قرار داد کته در واقتع ايتن مجمتع اقوال اين پنل فقيه و اساتي
فقهی و اين آرای ارزنده اساس وضع و ايجاد قانون رومان و پيشترفت آن 

 است. 
 گفتنی است که دو مالحظه ما در مورد فقه رومان وارد است :

: قضاء قبتل از فقته در قتانون رومتان اثتر گتذار استت زيترا "  مالحظه اول
صتتر علمتتی فقتته، و قبتتل از ظهتتور فقهتتتای منشتتورات قضتتائی " قبتتل از ع

مشهور وجود داشته است. بدين سان قانون رومان با قضاء آغاز گرديده و 
 با فقه پايان يافته است. 

: فقهای بزرگ رومان دولتت متردان، سياستتمداران، وزراء،   مالحظه دوم
و پريتورها بودند، زيرا پاپنيان، الپيان و پول از وزرای دولت بوده و فقط 

 روم"  در قانون استاد او زيرا باشد، می مستثنی قاعده اين از – جاييس –
 . است نگرفته عهده به را اجرائی و عملی منصب و بوده" 

پس فقه رومان دارای رنگ عملی و اجرائی بوده، و فاصله زيادی ميان آن 
با قضاء وجود نداشته و همين نزديکی خود سبب اثر گذاری فقه در قضای 

 ست. رومان ا
 ادامه دارد                                                                                 
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 1تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان
پیوست                             ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری            

 به گذشته
 

 

  ص و دیات در شریعت اسالمیص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصااحکام قصا
 مطلب دوم
 مبحث پنجم
 سقوط قصاص

 تمهید و روش تحقیق: -۲۲۲
قصاص گاهی به جهت تحقق موجب و توافر شروط آن بر شخص قاتل 
واجب ميگردد، ولی بعد از وجتوب و قبتل از تنفيتذ بته علتت بتروز استباب 
مسقطه، ساقط ميگردد، و اسباب مستقطۀ قصتاص عبتارت انتد از: فتوات و 

                                                 

استتاد فقتته مقايستوی ديپارتمنتت تحقيقتات استتالمی پتوهنحی ادبيتات پوهنتتون صتتنعاء،  1
استاد سابق شريعت استالمی و رئتيس ديپارتمنتت آن در پتوهنحی حقتوق پوهنتتون بغتداد، 

پوهنتتون بغتتداد، استتاد و رئتتيس استتاد و رئتيس ستتابق ديپارتمنتت اديتان پتتوهنحی ادبيتات 
 سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
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ابودی محتل قصتاص، عفتو قاتتل توستط کستيکه حتق عفتو کتتردن را دارد، نت
 صلح با قاتل و به ميراث رسيدن قصاص.

 بنابر آن اين مبحث را به چهار مطلب بر نحو آتی تقسيم می نمائيم:
 مطلب اول: فوات و نابودی محل قصاص.

 مطلب دوم: عفو و گذشت از قاتل.
 مطلب سوم: صلح با قاتل.

 ث رسيدن قصاص.مطلب سوم: بميرا
مطالب اول

1
 

 فوات و نابود شدن محل قصاص
 مردن قاتل قصاص را ساقط می کند به علت فقدان محل آن: -۲۲۲

 اول: مذهب حنفيان:
فوات محل قصاص در قتل عمد به اين صتورت استت کته قاتتل بميترد، 
قصاص را ساقط ميکند زيرا بقای شئ در غير محل آن متصور نيست، در 

ص عبتتارت از قاتتتل استتت، و هرگتتاه قاتتتل بميتترد محتتل حاليکته محتتل قصتتا
قصتاص منعتدم متی شتود، پتس قصتاص ستاقط ميگتردد و چيتزی بتاقی نمتتی 

 ماند، و هرگاه قصاص ساقط شود نزد حنفيان ديت الزم نميگردد.
به همين گونه است هرگاه کسيکه قصاص بر او واجب شده است بغير 

م( يا به قصاص به قتل برسد حق کشته شود يا به ِردَّۀ )برگشتن وی از اسال
به اينکه شخص محقتون التدم و بتی گنتاهی را کشتته باشتد و او را قصتاص 
کنند، قصاص ساقط ميگردد و آنچه را که ما گفتيم عبارت از نظريۀ فقهی 
است که حنفيان بدان تصريح کرده اند، و دليتل شتان ايتن استت کته در قتتل 

قتتاتلی کتته بايتتد از او  عمتد بطتتور معتتين قصتتاص واجتتب ميگتتردد، و هرگتتاه
 قصاص گرفته ميشود هالک شود و بميرد، قصاص سقوط می کند.

 مذهب مالکيان: -دوم -۲۲۲
و اين عبارت  –در نزد مالکيان هرگاه قصاص به موت قاتل سقوط کند 

برای ورثۀ مقتتول هتيچ چيتزی در ترکتۀ  –از همان است که بدان قايل اند 
عليته تنهتا و عينتاً قصتاص استت،  قاتل واجب نمی گردد، زيترا حتق مجنتی  

وقتی که قصاص به علت فقدان محل آن ساقط گردد، پس حق مجنی  عليه و 
 حق اوليای وی در قصاص کردن قاتل نيز ساقط ميگردد.

 مذهب شافعيان و حنبليان و موافقين ايشان: -سوم -۲۲۲

                                                 
 ۲۴۲-۲۴۲ص  ۲، التشريع الجنايی االسالمی ج ۲۴۲۴ص  ۰۱البدايع ج  - 1
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در نزد اين گروه از مجتهدين، قصاص به موت قاتل ساقط ميشود، ولی 
ورثۀ مقتول ديت در مال قاتل ثابت ميگردد، ظاهر آن است کسانيکه برای 

به اين امر قايل اند که موجب قتل عمد يکی از اين دو چيز قصاص يا ديت 
است، مانند زيديه و ظاهريه و جعفريه، ميگويند: در صورتيکه قاتل فوت 
کند ديت مقتول در مال قاتل واجتب ميشتود، زيترا وقتتی قصتاص بته ستبب 

محل آن ساقط گردد، واجب ديگر که ديت است بتاقی متی مانتد، پتس  فقدان
 ديت در مال قاتل قتل عمد برای ورثۀ مقتول واجب ميگردد.

 مطلب دوم
 عفو و گذشت از قاتل

 تمهيد و روش تحقيق: -۲۲۴
از جمله اموری که قصتاص را ستاقط ميکنتد يکتی هتم متورد عفتو قترار 

کتردن او را دارنتد، و فقهتاء دادن قاتل از طرف کسانی است کته حتق عفتو 
گرچه بر اين مسقط قصاص اتفاق دارند مگر در بعضی از آثار و جزئيات 
آن اختالف ورزيده اند، و من بر آن شتدم کته نخستت متذهب حنفيتان را در 
مورد عفو از قاتل به عنوان مسقط قصاص بيان نمايم وانگهی آراء و اقوال 

ابر آن اين مطلب را به نحو آتی به فقهای مذاهب ديگر را به بيان بگيرم. بن
 دو فرع تقسيم می نمايم:

عفو از قاتل در نزد حنفيان. -فرع اول
1
 

 عفو از قاتل در نزد غير حنفيان. -فرع دوم
 فرع اول

 عفو از قاتل در نزد حنفیان
 رکن عفو و شرايط آن: -۲۲۴

رکن شئ عبتارت از چيتزی استت کته قيتام و وجتود شتئ  بته آن وابستته 
ن کته جزئتی از ماهيتت آن استت، و وجتود شتئ بتدون آن تصتور است، چو

شتتده نمتتی توانتتد، ماننتتد رکتتوع در نمتتاز، پتتس رکتتوع جتتزء نمتتاز استتت در 
 حاليکه وجود نماز بدون آن وجود شرعی شمرده نميشود.

اما شرط عبارت از آن چيزی است که وجود شئ به آن موقوف باشد و 
زئتی از شتئ نيستت، گرچته اما از ماهيت شئ خارج ميباشد، زيرا شترط ج

وجتتود شتتئ موقتتوف بتتر وجتتود اوستتت ماننتتد وضتتوء گتترفتن از بتترای ادای 
 نماز، )يعنی نماز بدون وضوء صحت نمی يابد(.

                                                 
 ومابعد آن. ۲۲۲ص  ۰۱و مابعد آن، تکملۀ فتح القدير ج  ۲۴۲۴ص  ۰۱البدايع ج  - 1
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رکن عفو آن است که عفو کننده می گويد قصاص را از فالن قاتل عفو 
لفظی که بدين معنی کردم يا ساقط کردم يا ابراء نمودم يا ببخشيدم و يا هر 

زاين الفاظ رکن عفو از قصتاص استت، زيترا در بيتان ارادۀ و يکی ا باشد،
 عفو از جانب قايل آن صراحت دارد.

اما شرايط عفو، پس از جمله آن است که: عفو بايد از جانب کسی باشد 
کته صتاحب حتتق استت، و استقاط حتتق از جانتب کستيکه حتتق نتدارد، محتتال 

اينکته او بته ايتن است، لذا عفو از طرف اجنبی صحت نمی يابد بته جهتت 
حق مالکيت ندارد، و پدر و پدر کالن در قصاصی که برای صغير واجب 
شتده باشتد، عفتو شتان صتحت نتتدارد، چتون حتق از صتغير استت و از آنتتان 
نيست، و تنها آنان واليت استيفای آن گونه حقتی را از جتای صتغير دارنتد 

مقيد و مشروط که نيابت را بپذيرد، و عالوه بر اين واليت پدر و پدر کالن 
بر آن است که جانب صغير را نگهدارند، و به نفع او کار کنند در حاليکه 
عفو از قصاصی که برای صغير واجب شده باشد، نسبت به صغير ضرر 
محض است، زيرا اين امر اصالً و رأساً اسقاط حق است و پدر و پدرکالن 

قتی که صغير در نميتوانند اين کار را انجام دهند، و از همين رو سلطان و
 تحت واليت او باشد نميتواند حق قصاص صغير را عفو نمايد.

از جمله شرايط عفو از قصاص آن است که عفو کننده بايد بالغ و عاقل 
باشتد، پتتس عفتتو صتتغير و مجنتتون اگرچتته حتتق بتترای شتتان ثابتتت هتتم باشتتد 
صحت ندارد، زيرا اين تصرف از جمله تصرفات مضتره بتوده کته ضترر 

به طفل و مجنون است، لذا مجنون و صغير نميتوانند آن  آن ضرر محض
 را عفو کنند.
 حکم عفو: -۲۲۲

 حکم عفو نظر به اختالف حاالت بر نحو آتی فرق می کند:
حکم عفو بعد از موت مجنی  عليته، در حاليکته ولتی  -حالت اول -۲۲۲

 يک نفر و قاتل هم يک نفر باشد:
د عفتتو قترار دهتتد قصتتاص در ايتن حالتتت اگتر ولتتی مقتتول قاتتتل را متور

 سقوط می کند.
و دليل اين سقوط آن است که استيفای قصاص جهت تحقق معنی حيات 
است، و اين معنی بدون استيفاء و بلکه در عفو نيز حاصل می شود، زيرا 
وقتی ولی مقتول قاتل را عفو کنتد، ظتاهر ايتن استت کته بعتد از عفتو انتقتام 

نمتتی گتتردد، و هتتم چنتتان قاتتتل و  گيتتری نمتتی کنتتد، و بتته دنبتتال کشتتتن قاتتتل
ديگران ممنون احسان او ميگردند و در پی قتل ولی نمی افتند، پس معنتی 
حيات بدون استيفای قصاص حاصل می شود و قصاص سقوط می کند، به 
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جهت حصول معنی که قصاص برای آن واجتب شتده استت بتدون استتيفای 
ل نميگتردد قصاص، و هرگاه به سبب عفو قصاص ساقط شود، بته متال بتد

زيرا حق ولی بطور معين قصاص بوده و او آن را بتدون عتوض و بتديلی 
ساقط کرده استت، و کستی کته حتق ختود بطتور مطلتق و بتدون قيتد و شترط 
ساقط نمايد در حالی کته اهليتت آن را داشتته باشتد و محتل نيتز قابتل ستقوط 

 ن.باشد، آن حق مطلقاً سقوط می کند، مانند ابراء دادن از دين و نحو آ
هرگاه ولتی دم )صتاحب ختون( مقتتول، قاتتل را از قصتاص عفتو کنتد و 
سپس او را به قتل برساند، پس بر او قصاص واجب ميگردد، و برخی از 
مردم گفتته انتد کته بتر او قصتاص واجتب نمتی گتردد و بته ايتن فرمتودۀ حتق 

ِلتتَك فَلَتهب َعتتذَاب  »تعتالی استتدالل نمتتوده انتد:  )ستتوره « أَِلتيم  فََمتتِن اَعتَتدَب  بَعَتدَ ذَ 
( ترجمتتته: و کستتيکه بعتتتد ازان تجتتتاوز کنتتد، عتتتذاب دردنتتتاکی ۰۲۲البقتتره: 

 خواهد داشت.
عذاب تجاوز کننده را بعد از عفو، عذاب اليم گفته است، و عبارت است 
از عذاب آخرت، پس اگتر دنيتا قصتاص واجتب متی بتود، حتمتاً عتذاب التيم 

در دنيا عتذاب آخترت بعضی از مجازات ميگرديد. گذشته از اين مجازات 
« الستيف محتاء  للتذنوب»را رفع متی کنتد، بتدليل فرمتودۀ نبتی کتريم )ص(: 

يعنتتی شمشتتير نتتابود کننتتدۀ گناهتتان استتت، يعنتتی کستتيکه بتته وستتيلۀ شمشتتير 
قصاصتاً کشتتته شتود، گناهتتانش محتو و نتتابود ميگردنتد، و در قيامتتت متتورد 

 بازپرس و عذاب قرار نميگيرد.
م قصتاص ايتن قتول بعضتی از متردم را رد حنفيان بدليل عام بتودن حکت

کرده اند، عموميت قصاص فرقی در ميان يک شتخص و شتخص ديگتر و 
 يک حالت و حالت ديگری قرار نداده است.

هتم چنتتان حکمتتتی کته قصتتاص از بهتتر آن مشتروع شتتده استتت، وجتتوب 
قصاص را بر شخصی که بعد از عفو قاتل را به قتل برساند، اقتضاء متی 

 قصاص وی کشته شود.کند که بايد به 
حالت دوم: قصاص بر بيشتر از يک نفر واجب شده باشد و ولی  -۲۲۲

 مقتول يک نفر باشد:
مانند اينکه دو نفر، يک نفر را به قتل برسانند، اگتر ولتی آنتان را عفتو 
نمود قصاص از هر دو تن ساقط ميگردد، و اگر يک تن آن را مورد عفتو 

ميگتردد، و او ميتوانتد آن يکتتی  قترار داد قصتاص از همتتان يتک تتن ستتاقط
ديگر را قصاص نمايد، زيرا او بتر هتر يکتی از آن دو تتن قصتاص را بته 
طتور کامتل مستتحق شتتده استت، و عفتو از قصتتاص يکتی از آنتان باعتتث و 

 موجب عفو از ديگری نمی گردد.



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 26  

 

حالت سوم: عفو قاتل بعد از موت مقتول در حاليکه ولتی مقتتول  -۲۲۱
 يک نفر باشد:بيش از يکنفر و قاتل 

در اين حالت هرگاه يکی از اوليای مقتول قاتل را عفو کند، قصاص از 
قاتل ستاقط ميگتردد، زيترا حصتۀ عفتو کننتده بته ستبب عفتو ستاقط شتده پتس 
حصۀ ولی ديگر هم ساقط ميگردد، به جهت اينکه قصاص تجزيه را نمتی 
پذيرد، گذشته از اين قصاص يک قصاص است، پس استيفای بعضی از آن 
بدون بعض ديگر تصور شده نميتواند، و نصيب ولی ديگر بته متال تبتديل 
ميگردد، و اين امر باجماع صحابه رضی هللا عنهم ثابت است روايت کرده 
انتد کته ايشتتان در حالتت عفتتو برختی از اوليتاء بتته اوليتای ديگتتری کته عفتتو 
نکرده بودند، بقدر حصۀ حق االرثی شان ديت را واجب گردانيدند، و اين 

ار در محضتتر عتام صتتحابه )رض( صتورت گرفتتت، و مختالفتی از هتتيچ کت
 يکی از آنان نقل نشده است، پس اين مسأله اجماع پنداشته ميشود.

هرگاه اوليای مقتول دو نفر باشند و يکی از آنان قاتل را عفو کند، برای 
ولی ديگر که عفو نکرده است نصتف ديتت از متال قاتتل ميرستد، و هرگتاه 

اوليای مقتول عفو کترد، و يکتی ديگتر آنهتا قاتتل را کشتت:  يکی از دو نفر
ديده شود: اگر او را کشت در حاليکه از عفتو علتم و آگتاهی نداشتت، يتا بته 
عفو آگاهی داشت و از حرمت قتل قاتتل علتم داشتت، پتس قصاصتی بتر او 

 نيست، اما در نزد امام زفر بر او قصاص الزم ميگردد.
استتدالل کتترده استتت کته وی بتته نتتاحق  )دليتل قتتوم امتتام زفتر(: امتتام زفتتر

نفسی را کشته است، زيرا عصمت خون وی به سبب عفو و گذشت اعتاده 
شده است، پس قاتل او بايد قصاص شود، مانند آن استت کته قبتل از وجتود 

 قتل او را کشته باشد.
اين استدالل امام زفر را رد کترده انتد، بتدليل اينکته در عصتمت مقتتول 

ق ولی که او را کشته است وجود دارد، زيرا ولی شبهۀ عدم عصمت در ح
مقتول او را بگمان اين کشته است که قتل او برايش مباح است و اين ظنی 
است که بر مبنای نوعی از دليل استوار گرديده است، که عبارت است از 
آنکه قصاص حقی است که برای مقتول واجب گرديده است، و هر يکی از 

حقی را کته از مقتتول استت استتيفاء نمايتد، پتس عفتو اوليای مقتول ميتواند 
کردن يکی از آنان نبايد در حق آن ديگری تأثير گذار باشتد، مگتر باجمتاع 
صحابه )رض( از اين دليل خودداری شده است، پس موجوديت ايتن دليتل 
شبهۀ عدم عصمت را ببار می آورد، و شبهه در اين باب مثل حقيقت عمل 

ولی مقتول را منع می نمايد، و بتر او نصتف  ميکند لذا وجوب قصاص بر
ديتتت در متتال ختتود وی واجتتب ميگتتردد، و در صتتورتيکه ولتتی مقتتتول بتتر 
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حرمت قتل معفوعنه )قاتلی که از ستوی يکتی از اوليتاء مقتتول متورد عفتو 
قرار گرفته است( علم و آگاهی داشته باشد و با آن هم او را بقتتل برستاند، 

ا متانع قصتاص در زمتان عتدم علتم بته بر او قصتاص واجتب ميگتردد، زيتر
عفو، وجود شبهه بود، و در اينجا شبهه وجود دارد، ولی نصف ديت را از 
مقتول مستحق ميشود، زيرا به سبب عفو يکی ديگر از ورثه حصۀ وی به 

 مال تبديل شده بود و اين بر ذمۀ مقتول باقی مانده است.
رد و مجنتتی  حالتت چهتارم: عفتو بعتد از متتوت مقتتول صتورت گيت -۲۲۰

 عليه بيش از يک نفر باشد:
در اين حالت هرگاه جانی بيشتر از يک نفر را به قتل برساند، چنانکه 
اگر يک شخصی دو شخص را بقتل برساند و ولی يکی از مقتولين قاتل را 
متورد عفتو قترار دهتد، پتس قصتاص در حتق ولتی مقتتول ديگتر ستاقط نمتی 

د، زيرا هر يتک از آنهتا مستتحق گردد، و او ميتواند از قاتل قصاص بگير
قصاص از قاتل بطور کامل هستند، و اين يک امر محالی نيست، چون قتل 
اسمی است از برای فعلی که عادتاً در نابود کردن حياث مؤثر باشد، و اين 
فعل از هر يکی از آنها به شکل کامل آن در محل واحد قابل تصور است، 

ود، در حق يکی ديگر تأثير گذار پس عفو و گذشت يکی از آنها از حق خ
 نيست.
 حالت پنجم: عفو ولی بعد از جرح و قبل از موت مجنی  عليه: -۲۲۲

عفو و گذشت ولی دم از جانی بعد از جرح مجنی  عليه و قبتل از متوت 
 آن در قياس صحت ندارد، اما در استحسان اين عفو صحيح است.

استتدعا متی کنتد، و دليل قياس آن است: عفو از قتتل موجوديتت قتتل را 
فعل جانی قتل پنداشته نميشود مگر آنکه منجر به نابود کردن حيات مجنی  
عليه گردد در حاليکه چنين نشده است، پس عفو در محل آن واقع نگرديده 

 است و صحت ندارد.
 دليل استحسان از دو وجه است:

هرگتاه مجروحيتت متصتل بته سترايت گتردد و باعتث مترگ شتتود،  -اول
که از حين وجود خود قتل بوده است، پتس عفتو ولتی مقتتول،  واضح است

 عفو از يک حق ثابت بوده و صحيح است.
هرچند قتل در حال به وجود نيامتده استت، امتا ستبب وجتود آن کته  -دوم

عبارت از جرح منجر بته متوت استت، واجتب گرديتده استت، و در اصتول 
شتئ پنداشتته  شريعت سببی که منجر به يک شئ گردد قايم مقام خود همان

ميشود، مانند خواب که منجر به حدث ميگتردد و ماننتد نکتاح کته منجتر بته 
آميزش جنسی و وطی ميشود، گذشته از اين هرگاه سبب وجود قتل موجود 
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شتتود عفتتو از آن بتته منزلتتۀ تعجيتتل حکتتم بعتتد از وجتتود مستتبب آن شتتمرده 
از موت  ميشود، و اين کار جايز است مانند دادن کفاره بعد از جرح و قبل

مجنتی  عليته در قتتل خطتاء کته در آنجتتا صتحيح استت و در اينجتا نيتز عفتتو 
 صحت می يابد.

 حالت ششم: عفو از طرف خود مجنی  عليه قبل از موت وی: -۲۲۲
هرگاه خود مجروح قبل از موت خويش از قتل و قاتل در گذرد و عفتو 

در قياس نمايد و سپس وفات نمايد اين عفو نيز در استحسان صحيح است و 
صحيح نيست، وجه قيتاس و استحستان همتان استت کته متا آن را در حالتت 

 سابقه تذکر داديم.
حالت هفتم: مجنی  عليته از جراحتت ختود عفتو نمتود و بعتد ازان  -۲۲۲
 فوت کرد:

هرگاه جانی مجنی  عليه را زخمی کرد، يا عضوی از اعضای بدنش را 
و روی( مجروح کرد و  قطع نمود، يا او را به شجاج )زخم مختص به سر

يا عمداً او را زد، پس در اين موارد اگر مجنی  عليه گفت: از جنايت جانی 
عفو نمودم، و مجنتی  عليته نيتز از آستيبی کته بته او رستيده بتود جتور شتد و 
صحت ياب گرديد، پس اين عفو صحيح است، زيرا اين عفو از چيز ثابتی 

جتب آن ارش )ديتت متادون که عبارت است از جراحت و مانند آن و يا مو
 نفس( است صورت گرفته است.

اگتر جراحتت بتر نفتس مجنتی  عليته سترايت نمتوده و او را نتابود کتترد و 
وفات يافت، در اين حالت هرگتاه عفتو مجنتی  عليته بلفتظ جنايتت يتا بته لفتظ 
جراحت و آنچه کته از آن حتادث متی شتود صتورت گرفتته باشتد، ايتن عفتو 

ی الزم نمی گردد، زيرا لفظ جنايت قتل صحيح است و بر جانی هيچ چيز
را نيتز شتتامل متی شتتود، و بتته همتين گونتته لفتتظ جراحتت و آنچتته کتته از آن 

 حادث می شود، پس اين هم عفو از قتل پنداشته شده و صحيح است.
آنچه از آن حادث می »اگر عفو مجنی  عليه بلفظ )جراحت( بود و جملۀ 

حنيفتته )رح( ايتن عفتو صتتحيح را ذکتر نکترده بتتود، در قتول امتام ابو« شتود
نيست، و حکم آن در قياس وجوب قصاص است، و در استحسان ديت در 
مال قاتل واجب ميگردد، امتا در نتزد امتام ابويوستف و امتام دمحم )رح( عفتو 

 صحت دارد و هيچ چيزی بر قاتل نيست.
وجه قول ياران: آن است که سرايت به نفس اثر جراحت است، و عفو 

از اثر آن نيز محسوب ميگردد و مانند آن است که )مجنی  از يک چيز عفو 
عليته( ميگويتد: جتتانی را از جراحتت و از آنچته کتته از آن حتادث متی شتتود 

 عفو نمودم.
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و دليل امام ابوحنيفه: آن است که مجنی  عليه از قطع عضو يا از جرح 
عفو نموده است گرچه اين عفو درست است ولی اين عفو از قطع عضو و 

ی است که قتل را در پی نداشته باشتد، و موجتب هتر کتدام از آنهتا از جرح
غيتر از موجتب يکتی ديگتتر استت، پتس موجتب قطتتع يتا جترح ارش )ديتتت 
اعضاء( است، و موجب قتل قصاص يا ديت استت يتا عفتو از يکتی از دو 
موجب متغاير )قطع يا قتل( عفو از آن ديگری شمرده نمی شود، پس قياس 

ردد به جهت ثبتوت قتتل عمتد، بختاطر عمتدی آن است که قصاص واجب گ
بودن جرح يا قطع و سرايت آن ها به نفس مجنی  عليه، مگر قصاص بدليل 
شبهه واجب نمی شود پس ديتت واجتب ميگتردد، و ايتن ديتت در متال قاتتل 
است، زيرا اين ديت به سبب قتل عمتد واجتب شتده استت، و عاقلته متحمتل 

 ه است نمی گردند.ديتی که بنابر مصالحه بر غير واجب شد
اما اگر مجروحيت عمدی نبوده و خطايی باشتد، و مجتروح عفتو  -۲۲۴

نمايد، اگر از مجروحيتت ختود صتحت يتاب شتد، عفتو وی صتحيح استت و 
« جنايتت»هيچ چيزی بر جانی الزم نمی گردد خواه عفو مجتروح بته لفتظ 

و خواه، جملۀ: و آنچته از آن حتادث متی شتود، « جراحت»باشد، يا به لفظ 
 را ذکر کرده باشد يا ذکر نکرده باشد.

اگر جراحت بته نفتس مجنتی  عليته سترايت کترده باشتد، اگتر عفتو مجنتی  
عليه به لفظ )جنايت( يا به لفتظ )جراحتت( و آنچته از آن حتادث متی شتود، 
صورت گرفته بود، عفو صحت دارد، و اگر عفو بته لفتظ جراحتت بتوده و 

کتترده بتتود، ايتتن عفتتو صتتحت جملتۀ: آنچتته از آن حتتادث متتی شتتود را ذکتتر ن
ندارد، و در نزد امام ابوحنيفه ديت بر عاقلتۀ جتانی استت. امتا در نتزد امتام 

 ابويوسف و امام دمحم عفو صحيح است.
 فرع دوم

 حکم عفو در مذاهب دیگر غیر از حنفیان
مذهب شافعيان -اوالً  -103

1
: 

کسيکه دارندة حتق قصتاص استت، در حاليکته تصترفات وی نيتز جتايز 
ميتواند از قاتل قصاص بگيرد و هم ميتواند در بدل ديت قاتل را عفو  باشد،

کند، و اگر ولی مقتول بطور مطلق و بدون ذکر يا اثبات ديت، از قصاص 
عفو نمود، به اين عفو مطلق در مذهب )شافعيان( ديت واجب نمی گردد، و 

 در قول دوم آن مذهب به اين عفو مطلق ديت واجب می گردد.

                                                 
 و ما بعد آن. 12ص  1نی المحتاج ج ، مغ230-222ص  1المهذب ج  - 1
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حق صغير باشد، برای ولی صغير، بدوت عوض متالی  هرگاه قصاص
عفو از قصاص جواز ندارد، زيرا اين عفو بته نفتع صتغير نيستت و چنتين 
تصتترفی بتترای ولتتی صتتغير جتتواز نتتدارد همتتان گونتته کتته او نميتوانتتد متتال 

 صغير را به کسی هبه و بخشش نمايد.
هرگتتاه ولتتی صتتغير اراده نمتتود کتته قصتتاص حتتق صتتغير را بتته عتتوض 

مورد عفو قرار دهد، در صورتيکه صغير خودش دارايی داشت، يا مالی، 
کستی را داشتتت کتته مصتتارف نفقتتۀ او را متتی پرداختتت، ايتتن عفتتو نيتتز روا 
نيست، زيرا قصاصی که حق صغير است بدون ضرورت از بين ميرود، 
و اگر صغير مالی نداشت و کسی هم نبتود کته نفقتۀ او را متکفتل شتود، در 

در يتک قتول عفتو از قصتاص در برابتر تعتويض  اين حالت دو قول است:
 مالی برای ولی صغير جواز دارد، و در قول دوم اين عفو نيز جايز نيست.

در مورد مقتولی که وارثی نتدارد و حتق ختون ختواهی وی تعلتق  -107
 به مسلمين دارد:

هرگتاه مقتتول غيتتر از مستلمين هتتيچ وارثتی نداشتته باشتتد، ولتی و ختتون 
از مستتلمين( ستتلطان استتت، اگتتر رأی ستتلطان بتتر  پتترس وی )بتته نماينتتدگی

قصتتاص قاتتتتل وی قتتترار گرفتتتت، قصتتاص کنتتتد، و اگتتتر رأی وی عفتتتو از 
قصاص در برابتر تعتويض متالی باشتد، ميتوانتد عفتو نمايتد، زيترا ايتن حتق 
مربوط به همه مسلمانان است و بر سلطان واجب است تتا کتاری را انجتام 

ه ستتلطان بخواهتتد کتته بتتدون دهتتد کتته بتته مصتتلحت مستتلمانان باشتتد، و هرگتتا
تعويض مالی قصاص را عفو نمايد، اين کار بترای وی جتايز نيستت زيترا 
اين يک نوع تصرفی است که هيچ مصلحتی را در بر ندارد و هيچ منفعتی 
از آن برای مسلمانان نميرسد. پس ستلطان نميتوانتد بتدون تعتويض متالی و 

 عفو قرار دهد. مجاناً و بالبدل از قصاص درگذرد و قاتل را مورد
دارندگان حق قصاص يتک جماعتت انتد کته بعضتی از آنتان عفتو  -102
 می کند:

هرگاه جماعتی دارای حق قصاص باشند، و برخی از آنان قصتاص را 
عفو کند حق ديگران شان از قصاص ساقط می شتود، زيترا قصتاص حقتی 
ت است مشترک و غير قابل تقسيم، و حق سايرينی که عفو نکرده اند، به دي

انتقال می يابد، زيرا حق کسی که از قصاص عفتو نکترده بتدون رضتائيت 
وی ساقط شده است، لتذا بتديل قصتاص کته عبتارت استت از حصتۀ وی از 

 ديت، برايش ثابت ميگردد.
 عفو مجنی عليه از قصاص و بعد از آن وفات يافتن وی: -103
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هرگاه مجنی عليه از مجروحيت يا قطع عضو بدن ختود جتانی را عفتو 
نمايد و بعد از آن جنايت جانی به نفس مجنی عليه سرايت کند و به اثر آن 
مجنی عليه وفات يابد، اگر جنايت جتانی از نتوعی بتود کته قصتاص در آن 
واجب می شد، مانند قطع کف دست، قصاص در نفتس واجتب نمتی گتردد، 
زيرا قصاص تقسيم پذير نيست، چون در بعضی ساقط شود در همه ساقط 

و اگر جنايت از نوعی بود که در آن قصتاص واجتب نمتی شتود می گردد، 
مانند جراحت جايفه )جرايتی که به جوف بدن و شکم ميرستد، در آن ثلتث 
ديتت الزم ميگتردد.( پتس قصتاص در نفتس واجتب متی گتردد، زيترا مجنتی 
عليه از قصاص عفو کرده بوده  موجب اين جنايت قصاص نبتوده و بلکته 

نمی کند و قصاص نفس از جانی ساقط نمتی ديت است و عفو در آن عمل 
 شود.

مذهب حنبليان -دوم -110
1
: 

)در مذهب حنبليان( قصاص حقی است که به تمام ورثۀ مقتول از ورثۀ 
نسبی و سببی، مردان و زنان و کبار و صغار، تعلقق ميگيرد، لذا هر کدام 

افته و از ايشان که عفو نمايد در حاليکه بالغ و عاقل باشد، عفو او صحت ي
قصاص ساقط ميگردد، و ديگر هيچ راهی جهت قصاص قاتل بترای هتيچ 
يکتی از ستتاير ورثته بتتاقی نمتی مانتتد، و دليتل ايتتن مستأله عموميتتت فرمتتودۀ 

فاهلتته بتين خيترتين ان احبتتوا قتلتوا وان احبتوا اختتذوا »رستول اکترم )ص(: 
ترجمته: )کستيکه کشتته شتود( پتس اهتل و ورثتۀ او در ميتان دو کتار « الديتۀ
تيار دارند، اگتر ميخواستتند قاتتل او را قصاصتاً بته قتتل برستانند، و اگتر اخ

 ميخواستند در بدل قصاص از او ديت بگيرند.
حکم اين حديث شريف عام است و شامل تمامی اهل مقتول از ذکور و 
اناث می شود، و زن از جمله اهل مرد شمرده متی شتود ماننتد آنکته زوجتة 

 او باشد.
ه ستبب عفتو بعضتی از کستانی کته دارای حتق دليل بر سقوط قصاص ب

قصاص هستند، و عبتارت انتد از ورثته مقتتول آن استت کته: نتزد حضترت 
عمر بن خطاب )رض( قضيۀ را آوردند که متردی، مترد ديگتری را کشتته 
بتود، و اوالد مقتتتول آمدنتد در حاليکتته برختی از ايشتتان قاتتل را عفتتو کتترده 

تتل ستاقط فرمودنتد، از بودند، پتس حضترت عمتر )رض( قصتاص را از قا
طرف ديگر هرگاه برخی از ورثه عفتو نمايتد ماننتد عفتو از ستاير حقتوقش 
صحت می يابد، چون حق وی ساقط گردد به تمامی ساقط متی شتود، زيترا 

                                                 
 و ما بعد آن. 711ص  7المغنی ج  - 1
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قصاص مانند طالق تقسيم پذير نيست، و وقتی که يکی از ايشان عفو کند، 
کند که عفو کننده باقی ورثه مستحق حقوق شان از ديت ميباشند، فرق نمی 

بطور مطلق عفو کرده باشد يا در بدل ديت، و اين بدان خاطر است که حق 
ايشان بدون رضائيت شان ساقط شده پس آنان مستحق عوض آن يعنی ديت 

 ميباشند.
 يکی از اوليای مقتول، قاتل را قتل ميرساند: -112

ل را بته هرگاه يکی از اوليای مقتول، که قاتل را عفتو نکترده باشتد، قاتت
قتتتل برستتاند در حاليکتته از عفتتو شتتريک ختتود در حتتق قصتتاص، و ستتقوط 
قصاص علم و آگتاهی داشتته باشتد، بتر او قصتاص واجتب متی شتود، ختواه 
قاضی به سقوط قصاص از قاتل به سبب عفو حکم کرده باشد و خواه حکم 
نکرده باشد، زيرا او شخصی معصوم الدم را در  حاليکه ميداند حق کشتن 

دارد، عمداً به قتتل رستانيده استت، لتذا بتر او قصتاص از قتتل عمتد وی را ن
واجتب ميگتردد، ماننتد آنکته قاضتی بته ستقوط قصتاص بته ستبب عفتو حکتم 
کرده باشد، وانگهی يکی از ورثه قاتل معفو عنه را به قتتل برستاند کته در 
آن صورت بر وارثی که دست به عمل قتل زده است، قصاص واجب می 

 قصاص الزم می آيد. شود، در اينجا نيز
اما اگر قبل از علم و آگاهی به عفو شريک خود در حق قصاص به قتل 
قاتل مبادرت نمايد، قصاص بر او واجب نميگردد، زيرا وی قاتل را به اين 
اعتقاد کشته است، کته حتق وی بتااليش ثابتت استت، بتا وجتود اينکته اصتل 

ی بر او الزم بقای حق وی در قصاص است، لذا به علت قتل قاتل قصاص
نمی آيد، مانند آن است که وکيل، بعد از عفو مؤکل و قبل از علم و آگاهی 

 وی به عفو او، قاتل را به قتل برساند.
در صتورتيکه يکتی از اوليتای مقتتول بتدون علتم و آگتاهی از عفتو ولتتی 
ديگر قاتل را به قتل برساند، به وجوب ديت بر وی حکم می کنتيم، و ايتن 

که وی معذور پنداشته ميشود يا به سبب عفو وارث ديگر به جهت آن است 
از قصاص، به اندازۀ حق وی از قصاص مقداری از ديت از او ساقط می 

 شود و متباقی ديت بر او واجب ميگردد.
 عفو کننده، خودش قاتِل قاتل باشد: -111

هرگاه قاتِل قاتل، خودش عفو کنندۀ قصاص باشد، و با آن هم قاتل را به 
رساند، قصاص بر وی واجب ميگردد، فرق نميکند کته بطتور مطلتق قتل ب

عفو کرده باشد يا در بدل مال، زيرا وی به ظلتم و اعتتدا و و بعتد از عفتو، 
ِلتَك فَلَتهب َعتذَاب  »قاتل را کشته است، و خداونتد ميفرمايتد:  فََمتِن اَعتَتدَب  بَعَتدَ ذَ 
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زان تجتاوز نمايتد، پتس ( ترجمته: و کستيکه بعتد ا۰۲۲)ستوره البقتره: « أَِليم  
 برای او عذاب دردناکی است.

ابن عباس رضی هللا عنهما در تفسير آن گفته است: يعنی )کسيکه( بعد 
 از اخذ ديت )از قاتل( بروی تجاوز و تعدی نمايد.

گذشته از اين او شخص معصوم الدمی را کشته است، مانند آن است که 
ه قتل برستاند، پتس قصتاص کسی را که هيچ قتلی را مرتکب نشده باشد، ب

 بر او واجب ميگردد.
هرگاه ولی مقتول بطور مطلق )بدون قيد و شرط( قاتل را متورد  -110

عفو قرار دهد، عفو وی صحيح است، و مجازاتی بتر قاتتل الزم نمتی آيتد، 
بر خالف قول )امام( مالک، اوزاعتی و ليتث کته گفتته انتد: قتاتلی کته متورد 

ست، دره زده شود و بمدت يک سال محبوس عفو ولی مقتول قرار گرفته ا
گردد. )از آن جهت بر قاتل بعتد از عفتو مجتازاتی الزم نمتی آيتد( زيترا بتر 
ذمه وی تنها يک حق بوده که عبارت از قصاص يا ديت استت، و آن حتق 
را صاحب حق ساقط کرده است، پس چيزی ديگری بر او واجتب نيستت، 

قتل خطأ قاتل را عفتو نمايتد،  مانندی آن که اگر ولی دم )صاحب خون( در
 ديگر چيزی بر او واجب نميگردد.

 توکيل )وکيل گرفتن( در استيفای قصاص: -111
هرگاه ولی مقتول شخصی را از جای خود وکيل تعيين نمايد تا برای او 
قصاص را اجراء کند، اين توکيل وی صحت دارد، اگر مؤکتل قاتتل را از 

صاص را استيفاء نموده باشد، ديده قصاص مورد عفو قرار دهد، و وکيل ق
 شود:

هرگاه عفو بعد از استيفای قصاص صورت گرفته بود، اين عفو صحت 
ندارد، زيرا حق مؤکل گرفته شده است، و اگر وکيتل قاتتل را در حتالی بته 
قتل رساند که ميدانست مؤکل از وی درگذشته و او را عفو کرده است، در 

ه استتت لتذا بتتر وی قصتتاص واجتتب حقيقتت او را بطتتور ظلتتم و نتاحق کشتتت
ميگتردد، و اگتتر قبتل از علتتم و آگتاهی از عفتتو مؤکتل و ختتود او را بته قتتتل 
برساند، پس قصاص و ديتی بر وی نيست، زيرا تقصتيری از او سترنزده 
است. درين صورت آيا بر مؤکل ديت الزم ميگتردد؟ دريتن متورد دو قتول 

 است:
شتتود، زيتترا عفتتو وی )اول(: مؤکتتل بتته پرداختتت ديتتت تتتاوان دار نمتتی 

صحيح نيست به جهت وقوع عفو در زمانی که جلوگيری از فعل وکيل در 
آن بترايش ممکتن نبتتوده استت و قتتل قاتتتل کته حتق مؤکتتل بتوده انجتام يافتتته 
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استت، لتتذا تتتاوانی بتتر او الزم نمتتی گتردد، و گذشتتته از ايتتن عفتتو احستتان و 
 .نيکوکاری است، پس وجوب ضمان و تاوان را اقتضا نمی کند

)قول دوم(: بر مؤکل تاوان الزم ميگردد، زيرا قتل شخص معفو عنه به 
دستور وی و قدرت دادن وی به وکيل صورت گرفته استت بتر وجهتی کته 
گناهی بر وکيل که مباشر قتل است نمی باشد، پتس تتاوان آن هتم بتر عهتدۀ 

 مؤکل است.
 وجوب قصاص برای صغير: -115

د و حق صغير باشتد، بترای هرگاه قصاص برای صغير واجب شده باش
ولی صغير جواز ندارد تا آن را بدون تعويض متالی عفتو نمايتد، زيترا وی 
مالک اسقاط حق صغير نيست و هم چنتان اگتر صتغير دارای کفايتت متالی 
باشد، ولی وی حق قصاص صغير را در بدل متال نيتز نميتوانتد عفتو کنتد، 

 زيرا در اين عفو حق صغير بدون ضرورت تلف ميگردد.
 و هرگاه صغير محتاج و فقير باشد در اين صورت دو قول است:

)اول(: ولی ميتواند قاتل را در بدل تعتويض متالی عفتو نمايتد، بته علتت 
 اينکه صغير به مال نياز دارد.

)دوم(: ولی نميتواند اين کار را انجام دهد، زيترا وی مالتک استقاط حتق 
عفتو ولتی شتده قصاص صغير نيستت. چتون کته نيازمنتدی وی دليتل جتواز 

 نميتواند بخاطری که نفقۀ صغير در بيت المال است.
و اما اگر دارندۀ حق قصاص مجنونی فقيری باشد، ولی وی ميتواند در 
بدل اخذ مال قاتل را از قصاص عفو نمايد، زيرا مجنون حالت عادی ندارد 
و معلوم نيست که نهايتت جنتون وی تتا کجتا خواهتد کشتيد و غايتت صتحت 

 نسته نمی شود تا به آن انتظار برده شود.يابی وی دا
 اشتراک در قتل: -113

هرگاه بيش از يکنفر در قتل اشتراک ورزيتده  باشتند، و اوليتای مقتتول 
بخواهنتد همتۀ آنهتا را قصتاص نماينتتد، ايتن کتار را ميتواننتد انجتام دهنتتد، و 
قصاص از برخی از قاتلين به سبب عفو از برختی ديگتر آنتان ستاقط نمتی 

و اما اگر بخواهند که از برخی از قاتالن ديت بگيرنتد، ايتن کتار را گردد، 
 بدون رضائيت قاتالن انجام داده ميتوانند.

 مقتول وارثی ندارد: -117
هرگاه مقتول هيچ وارثی نداشت، پس ولی او سلطان است، زيرا سلطان 
ولتی کستی استتت کته ولتتی نتدارد. در ايتتن صتورت ستتلطان ميتوانتد قاتتتل را 

د يا در برابر تعويض متالی او را متورد عفتو قترار دهتد، ولتی قصاص نماي
سلطان حق ندارد تا قاتل را بدون اخذ مال )ديت( از او عفو کنتد، زيترا او 
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مالک چنين عفوی نيست، چون اين حقی است متعلق به همه مسلمين، )که 
بايد مصلحت عمومی شان در نظر گرفته شود( و در عفو مجانی و بالبدل 

 مصلحتی برای مسلمين نيست. قاتل، هيچ
قاتلين يک جماعت چند نفری باشند و ولی مقتول بعضی از آنان  -112

 را عفو کند:
هرگاه قاتلين جماعتی باشند، و ولی مقتول آنان را بر ديت عفو کند، بر 
آنان يک ديت واجب است، و اگر بعضی از آنان را عفو نمايد، پس بر هر 

ی ديت الزم ميگردد، زيرا ديت بتديل محتل يکی از آنان به اندازۀ حصۀ و
)نفس مجنی عليه( استت، و آن يتک نفتس استت لتذا ديتت آن هتم يتک ديتت 
ميباشد، فرق ندارد که يک نفر آن را تلف کرده باشتد يتا جمتاعتی آن را از 
بين برده باشتند، و ايتن بتر ختالف قصتاص استت، زيترا قصتاص مجتازاتی 

 آن هم متعدد ميگردد. است بر اثر فعل، لذا به سبب تعدد فعل،
مجنی عليه، جانی را عفتو کنتد و ستپس بته اثتر سترايت جراحتت  -113

 خود فوت نمايد:
هرگاه جنايت جانی بر مادون نفس بوده و موجب آن قصاص بر مادون 
نفس باشد، و مجنی عليه از قصاص عفو نمايد، ستپس آن جنايتت بته نفتس 

ب نميگتردد، زيتترا مجنتی عليته ستترايت نمايتد و او فتتوت کنتد قصتاص واجتت
استيفای قصاص در نفس بدون آنچه که از آن عفو نموده، متعذر است، پس 
قصاص در نفس ساقط می شود، مانند آنکه بعضی از اوليای مقتول بتدون 
 بعضی ديگر شان قاتل را مورد عفو قرار دهند، قصاص ساقط ميگردد.

وحيتش مجنی عليه، جانی را عفو کند و پس ازان به سرايت مجر -150
کتته در آن قصاصتتی نيستتت وفتتات نمايتتتد: هرگتتاه مجروحيتتت مجنتتی عليتتته 
طوری بود مثل جايفه )زخم شکم و مانند آن( که در آن قصاصی نيستت و 
مجنی عليه از قصاص عفو نمود و آنگاه به سبب سرايت جرح فوت کرد، 
پتس ولتی وی حتق قصتاص را دارد، زيتترا قصتاص در جترح واجتب نشتتده 

صتتحت نيافتتته استت، و بلکتته قصتاص بعتتد از عفتتو  استت، پتتس عفتو از آن
مجنی عليه الزم گرديده، پس ولی حق قصاص را دارد، و نيز دارای حتق 
 عفو از قاتل ميباشد و هم چنان ميتواند از قاتل ديت کامل مقتول را بگيرد.

مذهب مالکيان -سوم -152
1
: 

                                                 
، شتترح متنح الجليتتل 131-132ص  1الشتترح الکبيتر للتتدردير و حاشتيۀ الدستوقی ج  - 1

 100ص  1علی مختصر خليل للشيخ دمحم عليش ج 
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جته و هرگاه اوليای مقتول تنها از طبقۀ رجال )متردان( باشتند، و در در
استتحقاق شتتان نيتتز برابتتر باشتتند، ماننتد دو پستتر يتتا دو بتترادر يتتا دو کاکتتا و 
بيشتر از آن، درين صورت اگتر همگتی شتان بتر قصتاص متفتق شتدند، از 
جانی قصاص بگيرند، و اگر برخی مطالبۀ قصاص و برخی ديگر مطالبۀ 
عفو را داشتند، قولی کسانی کته مطالبتۀ عفتو را دارنتد قابتل قبتول استت، و 
اگر عفو کننده در درجۀ بلندتری از باقی اولياء قرار داشته باشد، مانند عفو 
پسر مقتول با برادر مقتول، يا عفو برادر مقتول کته کاکتای وی بتا اوستت، 

 قول عفو کننده اولويت دارد.
وقتی که يکی از اوليای مقتول که در درجه و استحقاق شان با هم برابر 

قصاص سقوط می کند، و کسيکه عفو نکرده باشند، از قصاص عفو نمايد، 
 است مستحق حصۀ خويش از ديت قتل عمد است.

هرگاه اوليای مقتول در درجه های مختلف باشند، و يکی از آنان که به 
درجۀ پائين تر قرار دارد از قصاص عفو کند، مانند عفتو بترادر مقتتول بتا 

د، و بته همتين وجود آنکه پسر مقتول با اوستت، ايتن عفتو وی اعتبتار نتدار

گونته استت وقتتی کته عفتو کننتتده هتيچ استتحقاقی در قصتاص نداشتته باشتتد، 
ماننتتد بتترادر متتادری همتتراه بتترادر پتتدری، پتتس عفتتو وی نيتتز قابتتل اعتبتتار 

 نيست.
 اگر ورثۀ مقتول همگی تنها از طبقۀ نساء )زنان( باشند: -151

از عصبه هرگاه ورثۀ مقتول فقط از طبقۀ زنان باشند، و با آنان وارثی 
موجود نباشد، يا موجود باشد در حاليکه در درجتۀ قرابتت ختود بته مقتتول، 

پائين تر از طبقۀ زنان باشد، و زنان ميراث را حايز شده باشند، و قتل هم 
بدون قسامت ثابت گرديده باشد، پس ايتن زنتان بتا ايتن قيتود شتان صتاحبان 

هم چنانکه حق واليت دم شمرده می شوند و حق مطالبۀ قصاص را دارند، 
دارند قاتل را مورد عفو خويش قرار دهند، و بنابر اين هرگاه مقتول دارای 

يک دختر و يک خواهر باشد، پس دختر وی در طلب قصاص و در عفتو 
از قاتتل از ختتواهر مقتتتول حتتق دارتتتر استت، بتته جهتتت اينکتته از مستتاوات 

ی آيتد خواهر و دختر در ميراث، مساوات شتان در عفتو و عتدم آن الزم نمت

 زيرا درجۀ قرابت دختر از درجۀ قرابت خواهر مقدم است.
 ورثۀ مقتول متشکل از مردان و زنان باشند: -150

در اجتمتاع متردان و زنتان از ورثتۀ مقتتول، در حاليکته زنتان در درجتة 
قرابت شان از مردان بلندتر باشند و قتل هم در نتيجۀ قسامت ثابت گتردد، 
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ال و نساء، ساقط نمی گردد، و کسيکه از رج –قصاص جز به عفو فريقين 
اين دو فريق )زنان و مردان ورثۀ مقتول( خواهان قصاص قاتل باشتد، بته 

زنان در درجۀ شان بلنتدتر از »قول او عمل ميشود و گفتۀ )فقهای مالکی( 
قيد احتترازی استت بته جهتت اينکته اگتر متردان بتا زنتان در « مردان باشند

، قول، قول زنان نيست، و در اين صورت درجۀ قرابت شان مساوی باشند
 طلب قصاص يا عفو از آن مربوط به مردان است نه مربوط به زنان.

 عفو برخی از مستحقين قصاص: -151
هرگاه برخی از دارندگان حق قصاص به سبب عفو شتان در بتدل ديتت 

قصاص را ساقط نمايند، برای کسيکه عفو نکرده است، حصۀ وی از ديت 
ميگردد، و هم چنان اگر تمامی کسانی که حق عفو را دارند،  قتل عمد الزم

قاتل را عفو نمايند، برای ساير ورثۀ و آنانی که حق قصاص ندارند، حصۀ 
 شان از ديت قتل عمد الزم می آيد.

 مذهب ظاهريه: -چهارم -155
و کسيکه مسلمانی را در دار اسالم يا در »ابن حزم ظاهری گفته است: 

در حاليکه ميدانتد کته او مستلمان استت، بته قتتل برستاند،  دار حرب عمداً و
پس ولی مقتول، مخير است اگر ميخواهد او را به همان طوری کته بته آن 
مجنی عليه را کشته است، بکشد، و اگر ميخواهتد او را عفتی نمايتد، ختواه 

قاتل خوش باشد يا خوش نباشد، او را در اين باره رأی و نظری نيست، و 
و سکوت وی از ذکر ديت، ساقط کنندۀ ديت  –قصاص  –ود عفو ولی از ق

نيست، بلکه پرداخت ديت برای ولی واجب است گرچه آن را ذکر نکرده 
باشد، مگر در صورتيکه ولی در هنگام عفو از قاتل از ديت نيز او را عفو 

کرده باشد، و اگر ميخواهد بمقدار مالی که به آن جتور آمتد ميکننتد قاتتل را 
«رار دهد.مورد عفو ق

1
 

مذهب زيديه -پنجم -153
2
: 

 عفو ولی مقتول: -أ

ولی مقتول ميتواند جانی را از قصاص عفو نمايتد، در ايتن صتورت او 
مستحق ديت می شود و بته ستبب عفتو از قصتاص ديتت ستاقط نمتی گتردد، 

                                                 
 030ص  20المحلی البن حزم ج  - 1
 172-177-137ص  1التاج المذهب ج  - 2
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زيرا قصاص و ديت دو اصل اند که اختيار و انتخاب يکی از آنها مربوط 
ی از آن دو بتتته ستتقوط يکتتتی ديگتتتری ستتتاقط بتته ولتتتی مقتتتتول استتت، و يکتتت

نميگردد، بدليل حديثی که ابوهريره رضی هللا عنه روايتت کترده استت کته 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتتدی و »نبی کريم ملسو هیلع هللا یلص فرمودند: 

ترجمه: هرکه از او کسی کشته شتود، پتس او در بتين ايتن دو « إما أن يقتل
است: يا اينکه فديه )ديت( ميگيرد، و از قتل در می گذرد، و يتا  کار مخير

 اينکه قاتل را قصاصاً به قتل ميرساند.
وقتتتی ولتتی مقتتتول از قصتتاص درگذشتتت و آن را عفتتو نمتتود، قصتتاص 

ستتاقط متتی شتتود و ديتتت کامتتل را مستتتحق ميگتتردد کتته بايتتد جتتانی بتترايش 
بيشتر از آن واقع بپردازد، گرچه عفو بعد از قطع يک عضو بدن جانی يا 

شود، و اگر ولی مقتول با وجود علم به حرام بودن آن اين عمل را مرتکب 
شده بود، تعزيراً مجازات گردد، و ديت عضو جانی از ديت مقتول مجراء 

داده نمی شود، و اگر جانی بعد از قطع عضو خود فوت نمايد، ولی مقتول 
 هد.ديتی را که از او گرفته است وجوباً بايد پس بد

 هرگاه چند تن از زنان مردی را به قتل برسانند: -ب -157
اگر چند تن از زنان مردی را کشتند و ولی دم )صاحب ختون( آنتان را 

 عفو نمود، بر هر يکی از آنان ديت کامل يک مرد واجب می گردد.

اگر قاتلين چند نفر مرد بودند و مقتول يتک نفتر زن بتود، و آنتان متورد 
ودنتتد، بتتر هتتر يکتتی از آنتتان ديتتت کامتتل يتتک زن الزم عفتتو قتترار گرفتتته ب

 ميگردد، بنابر قول الهادی و اين قول مختار در مذهب زيديه است.
 اگر چند نفر يک نفر را به قتل برسانند: -ج -152

هرگتتاه چنتتد نفتتر يتتک نفتتر را بکشتتند، و ولتتی مقتتتول از قتتاتلين ديتتت را 
از آن جماعتتت  مطالبتته نمايتتد، پتتس او مستتتحق ديتتت کامتتل از هتتر واحتتدی

ميگردد، و به همين گونه اگر قصاص به سببی از اسباب ساقط گتردد، بتر 
 هر واحدی از جماعت قاتلين ديت کامل الزم می آيد.
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 اکبریقضاوتوال نجیب هللا 
 

قضاوت قضاوت   نگاهی به گذشته، حال و آینده قضاء ونگاهی به گذشته، حال و آینده قضاء و
  درافغانستاندرافغانستان

 مقدمه : 
ۀ قضائيه نه تنها در افغانستان بلکه در کليه جوامع بشری  صترف نظتر قو

دارای  اقتصتتادی  واجتمتاعی حتتاکم بتر جوامتتع، از سيستتم هتتای سياستی،
و ايتن امتر بستتگی بته رستالت خطيتر تتتامين  داشتتهاهميتت و جايگتاه رفيتع 
کتته قتتوام و مشتتروعيت نظتتام هتتای سياستتی  داشتتتهعتتدالت و حتتل منازعتتات 

بته طتور   بنتاًء  جايگتاه  قضتاء بته طتور عتام در جهتان و وابستته آن استت.
خاص در افغانستان  منحيث يک کشتور استالمی در حتل منازعتات نهايتت 
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روی  همهم وقابل توجه است. بنا بر آن، سعی بته عمتل آمتد تتا در ايتن مقالت
فتراز و  تحتول تتاريخی، رستالت وظيفتوی و قتانونی، اساستات  شترعی  و

چنان  دستاورد ها و چالشهای فرا راه آن تماس  فرودهای نظام قضائی وهم
 مختصر و کوتاه گرفته شود. 

واژگان کليدی: قضاء، قاضی، اصل استتقالل، اصتل علنتی بتودن محاکمته، 
 اصل عدالت

 بخش اول: جایگاه قضاء از نگاه شریعت اسالم
 در قرآن مجيد می فرمايد: « ج »هللا 
اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا  و اهلهات الی نان هللا يامرکم ان تود االم»

 (85النستاء )اآليه « بالعدل ان هللا نعما يعظکم به ان هللا کان سميعا بصيراً 
در آيه متذکره دو نکته مهم بيان شده و آن اينکه ستپردن کتار بته اهتل آن و 
نيز عدالت ميان مردم. به نظر ميرسد که دو مفهوم فتوق رابطته ناگسستتنی 

رعايت اصل اهليت نمی توان بته عتدالت در امتر قضتاء با هم دارد؛ بدون 
دست يافت و به نحوی يکی الزمه ديگری است. همچنان در آيه ديگری هللا 

 شتتهداء بالقستتط وهلل آمنتتوا کونتتو قتتوامين  ايهاالتتذينيتتا »متتی فرمايتتد: «ج »
 لتقتوای ان هللا خبيترلقوم علی اال تعدلوا اعدلوا هو اقترب  شنأنم کاليجرمن
 ( 5 –)مائده « نبما تعلمو

شهادت اداء در اين آيه نيز دو نکته مهم و حياتی بيان شده است و آن اينکه 
بته عتدل و تاکيتد بتته اجتراء و بتر حتذر داشتتتن از عتدم اجتراء آن، بته ستتبب 

 دشمنی با يک قوم. 
قتوامين  ايا ايهالذين آمنوکونتو»می فرمايد: « ج »همچنان در آيه بعدی هللا 
لوالتتدين واالقتربين ان يکتن غنيتتاً او او علتی انفستکم اوبالقستط شتهداء هلل ولتت

ان تلتووا اوتعرضتوا فتان  ان تعدلوا و یالهو فال تتبعوااولی بهما  فاهللفقيراً 
 (538-نساء « )اتعملون خبيرما هللا کان ب

در ايتن آيته نيتز مخاطتتب تمتام مستلمين بته شتتمول قضتات متی باشتند کتته در 
و لو اين شهادت به ضرر خود،  صورت شهادت؛ عدالت را رعايت نموده

 والدين و يا اقربای شان باشد. 
انکتتتتم  انمتتتتا انتتتا بشتتتر و»همچنتتتان پيتتتامبر )ص( در حتتتتديثی متتتی فرمايتتتد: 

بحجته من بعتض فاقضتی لته  الحن لعل بعضکم ان يکون تختصمون الی و
«بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار

1
در  

متن نيتتز » کنتتد: متی خطتاب متخاصتتمين پيتتامبر )ص( بترای حتديث متتذکره
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چون شما بشری هستم، شما نزاعی را نزد من متی آوريتد و بستا برختی از 
شما در اقامه دليل خويش خوش کالم تر از ديگری است و من طبتق آنچته 
از وی می شنوم به نفع وی قضاوت می کنم، پس کسی کته متن در قستمتی 

وت کرده ام )که خود طبعا بدان آگاه است( از حق برادرش به نفع وی قضا
« نبايد در آن تصرف کند، که من قطعه از آتش را بترای وی جتدا کترده ام
در اين حديث نکته بسيار ظريفی نهفته است و آن اينکه يکتی از مميتزات 

غيتتر آن، ايتن استتت؛ عتتالوه بتر اينکتته  قاضتتِی مستتلمان  ازجوامتع استتالمی 
ذر از عتدم اجترای آن گرديتده؛ در صتورت مامور به اجراء عدالت و بر ح

عدم رعايت عدالت در صدور حکم ختويش بتا محاستبه اختروی هتم مواجته 
است. همچنان طرفين دعوی اگر محکوم بها حتق شتان نباشتد طبتق حتديث 
متتذکره از تصترف بتر حتذر دانستته شتده استت. ايتن مستئله نقتش بازدارنتده 

 ی دارد.خوبی برای قضات و اطراف دعوی در جوامع اسالم
بتتتين  بالقضتتتاء ابتتتالءمتتتن »پيتتامبر )ص( متتتی فرمايتتد: حتتديث ديگتتتری  در

والنظر و ال يرفع صوته علی   رةشااليسوا بينهم فی المجلس واالفالمسلمين 
اصول مهمی را در مورد بی  حديث متذکره« احد الخصمين اکثر من اآلخر

و   طرفی و مساوات طرفين دعوی در نزد محکمه و قاضتی بيتان متی کنتد
پس بايد کوشش کند که در ، اگر کسی به امور مسلمانان قاضی شدآن اينکه 

، در اشتتاره بتته ميتتان دو طتترف عتتدالت را درستتخن گفتتتن مجلتتس قضتتا در
 نظر درطرفين و در مجموع در تمام حرکات اش تساوی حقوق طرفين را 

  . بگيرد
حد فی القضات ثالثه اثنان فی النار و وا»است که  آمده  حديث ديگریدر 
و رجتل عترف الحتق فلتم  ةعرف الحق فقضی به فهو فی الجنترجل  ،الجنه

يقض به و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل لم يعرف الحق فقضی للناس 
«علی جهل فهو فی النار

1
  

شده و آن اينکه نشانی قاضی گفته  يک وعيد به آدرس وحديث نيز اين  در
يتک  و شان منتهتی بته دوزخ  مسير گروه دو ؛وجود دارد قضات گروه سه
 را متتی پيمايتتدراه بهشتتت مستتير بهشتتت را متتی پيمايتتد. آن گتتروه کتته  گتتروه

 . دو گتروه ديگتردنتکنحتق را فهميتده و بته استاس آن حکتم ميکسانی اند کته 
يا حق را دانسته ولی به ناحق حکم می کنند و يتا اينکته حتق کسانی اند که 
م راه دوزخ را متتی پيماينتتد. و ستترانجابتته جهتتل حکتتم متتی کننتتد را ندانستتته 

بنتتاًء  ممکتن استتت حکتتم قاضتتی در بستتا متتوارد مطتتابق واقتتع صتتادر نشتتود؛
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قضاء وقضاوت از جمله اساسات مهم شريعت استالم استت کته موجتب پتی 
ايتن استت  تاکيتد بتر ريزی نظام عادالنه قضائی گرديده و در پروسه تتأمين

و  عملکرد ر،کردا ،در رفتاراهليت سلک قضاء را داشته و بايد  قاضی که
به فرايند اطراف دعوی عدالت را رعايت نموده و در کل دش با ربرخو در

اين ها نمونه های کوچکی . دباش داشته اجرايی ديد معتدل های محاکماتی و
از توصيه های شرعی و دينی بود کته حامتل پيتام هتا و اصتول اساستی در 

 مورد قضاوت قاضی است. 
در مورد جايگاه قضاء  داشت خواهيم کوتاهمرور  اين بخشدر بخش دوم: 

 در نظام های سياسی گذشته و اينکه امروز در چه وضعيتی قرار دارد؟
ملت؛ يعنی از آغازين ستالهای پادشتاهی افغانستتان، -از آغاز تشکيل دولت

در حدود بيش از يک قرن، امر قضاء به نحو ثابت و انحصاری در اختيار 
ی هتتا بتتود، علمتتاء اصتتوال در اجتترای قضتتات غيتتر رستتمی )علمتتاء( و مفتتت

عدالت مطابق رای و برداشت خود از اصول اسالمی آزاد بودند و در امر 
 دولتی دانسته نمی شدند.وضعی قضاوت تابع قوانين 

( نخستتتين زمتام داری بتود کته گتتام 5315-5551اميتر عبتدالرحمن ختان )

ام هتای های برای کنترول مديريت اجرايی عدالت و انحصار آن در يد مقت
)قضتتات غيتتتر دولتتتی برداشتتت. وی بتتته منظتتور کنتتترول عملکتتترد علمتتاء 

و قتدرت بتتی حتد و حصتتر شتان کته بتته شتکل ختتود مختتار و بتتدون رستمی( 
روش تعيتين و تقترر آنهتا را  کنترول دولت در امر قضاء عمل می کردند؛

وارد يتتک پروستته اداری دولتتتی نمتتود کتته منجتتر بتته کتتاهش اقتتتدار متتذهبی 
گرديد. وی نهاد وقف را که همچون پشتتوانه اقتصتادی قضات غير رسمی 

و از آن  ازميان برداشتتقضات غير رسمی و خود مختار عمل می نمود، 
پس، قاضی از دولتت معتاش معتين اختذ متی نمتود و وابستتگی اش بته نهتاد 

در همتان دوره تتدوين و قاضتی را  توقف قطع شد. رهنمود استاس القضتا
اجتراآت انجتام شتده محکمته را بته قاضتی  ملزم متی نمتود تتا هتر متاه راپتور

شهری که والی در آنجا حضور داشت ارسال کند و والی مکلف به ارسال 
آن به قاضی القضات بود، قاضی القضات می بايست صحت فيصله ها را 

تعيتين متی نمتود.  «رح»ابوحنيفهامام از نگاه شرع، با اولويت ديدگاه های 
ئله ای نمی شتد، ذريعته مکتتوب از هرگاه قاضی موفق به دريافت حکم مس

قاضتتی القضتتات ستتوال متتی نمتتود و قاضتتی القضتتات از منتتابع حکتتم آن را 
استخراج نموده و يا دستور و فرمانی از اميتر در متورد آن اختذ متی نمتود.  
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اقدامات امير عبدالرحمن خان اگر چه باعث رسمی شدن اجرای عتدالت و 
چنتان قضتات در اجترای افزايش قدرت دولتت بتر امتور قضتاء شتد ولتی هم

ی و برداشت خود از أعدالت و امر قضاء تابع مقررات نبوده و در ابراز ر
متتون شترع مستتقالنه عمتل متی کردنتد. ايتن وضتعيت در دوره زمتتام داری 

 حبيب هللا خان همچنان ادامه يافت.
(، در حواشتی 5393-5353بعد از به قدرت رسيدن امير امان هللا خان )

ی ستاير بختش هتا؛ اصتالحاتی در بختش قضتايی نيتز اصالح و مدرن ستاز
ارائه شد که به نام اصالحات نظام نامه موسوم گرديد و به نظر ميرسد کته 

حکومتتت عثمتتانی )اواختتر قتترن « تنظيمتتات»متتتاثر از اصتتالحات جنتتبش 
نزدهم م( در ترکيه بود. وی سيستم جديدی از محاکم دولتی را تاسيس نمود 

لتت عليتته افغانستتان )قتتانون اساستی وقتتت( ( اصتول اساستتی دو95و متاده )
در محتتاکم عدليتتته عتترض و داد عمتتتومی مطتتتابق »تصتتريح متتتی نمتتود کتتته 

«شتريعت و اصتول محتاکم حقوقيتته و جزائيته فيصتله کترده ميشتتود.
2
از آن  

پتس، قضتتات مجتتاز بتته اعمتتال تفاستتير و برداشتتت ختتود از شتترع نبودنتتد و 

منامه ها(  نيز شدند. به عالوه بر آن مکلف به پيروی از قوانين مدون )نظا
موجب اين نظام نامه ها محاکم عبارت بودنتد از: محتاکم اصتالحيه، محتاکم 

ابتدائيه، محاکم مرافعه، ديوان حرب عستکری و هيتات عتالی تمييتز. يکتی 
دارالقضتتات »ديگتر از اصتالحات ايتن دوره تشتکيل مدرسته عاليته قضتات 

اولين دور آن در سال  ش افتتاح گرديد و 5935بود که در سال « االمانيه
( فارغ و در محاکم مقرر گرديدند.5319)

1
عدم دخالت در »با تبيين اصل  

بتته نحتتوی اصتتل استتتقالل فتتردی قضتتات تضتتمين شتتد ولتتی « امتتور قضتتاء
همچنتتان قضتتاء در چوکتتات وزارت عدليتته بتتوده و استتتقالل نهتتادی نداشتتته 

 است.
استی جديتتد ( قتانون اس5351/ ستال )5/5در دوره حکومتت نتادر ختان در 

تحت عنوان اصول اساسی دولت عليه افغانستان به تصويب رسيد؛ در اين 
قتتانون نيتتز هماننتتد نظامنامتته اساستتی دولتتت عليتته افغانستتتان مصتتوب ستتال 

                                                 
( 2021-2002وزارت عدليه ج.ا.ا مجموعه کامل قوانين اساسی افغانستان ) – 2

 .2023رياست نشرات وزارت عدليه، چاپ اول، خزان 
کابل، -النامه قضاء، ستره محکمه ج.ا.ا، مطبعه تعليمی نبراسکادمحم عثمان ژوبل، س– 1

 .3، شماره اول، صفحه 2030-چاپ
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( قضاء جزء از حکومت دانسته شده و تغييرات قابل مالحظته بته 5315)

 ( ادامه پيدا کرد. 5343نظر نمی رسد، اين وضعيت تا سال )
شکل گرفت، دموکراسی  که دقيقا در دهه  (5343)اساسی سال  قانون در

در متورد اصتل استتقالل نهتتادی قتوه قضتاييه )منحيتتث رکتن مستتقل دولتتت( 
يتک فصتل ختاص تصريح شتد. چنانچته اقتداماتی همچتون: در نظتر گترفتن 

برای قضاء در قانون اساسی، واجب التعميل بودن فيصله هتا، مستائلی در 
در امور قضاء و گزارش دهی بترای شتاه؛ پتيش  مورد بودجه، عدم دخالت

بينی شده بتود. الزم بته ذکتر استت کته پتيش از ايتن اداره قضتاء در تشتکيل 
از حکومت بود. همچنان شباهت های ميان قانون و جزءی وزارت عدليه 

در خصتوص ترکيتب اعضتای  5343اساستی فعلتی و قتانون اساستی ستال 

ميتوان جه به موارد پيش گفته، شورای عالی و سن شان وجود دارد و با تو
ادعا کرد که در اين برهه به قضاء حيات دوباره بخشيده شد. اين وضعيت 

( 5381ادامه پيدا کرد و با تغييتر قتانون اساستی در ستال ) 5388تا سال 
حکومت داری سردار دمحم داوود خان؛ که در حقيقتت تغييتر نظتام  ندر زما

يی در مورد قضاء بته وجتود آمتد از شاهی به جمهوريت بود، تغييرات جز
( سال و عدم اشاره 8از جمله: تقليل دوره کاری اعضای شورای عالی به )

به استقالل قتوه قضتاييه منحيتث )رکتن مستتقل(. ايتن وضتعيت نيتز تتا ستال 
ادامته پيتدا ميکنتد و در نهايتت در دوره زمتام داری ببترک کارمتتل،  5383

القضتات و معاونتان وی  ( نفری قضاء بته قاضتی3رهبری شورای عالی )
مبدل گرديد، انتخاب شان موکول به گزينش کميته انقالبی و همچنان مکلف 

به ارائه گزارش بته شتورای انقالبتی دانستته متی شتدند؛ در حقيقتت در ايتن 
دوره به ارتباط اصتل عتدالت و استتقالل قتوه قضتائيه بتا عقتب گترد مواجته 

 شديم. 
قتانون اساستی تغييتر  (5311)ل ستا دردر اوايل حکومت دکتر نجيتب هللا 

نموده و قضاء رکن مستقل دولت دانسته شد و رهبری ستره محکمه همانند 
( مرکب از قاضی القضات، معاونان و اعضاء  بود 5383قانون اساسی )

( سال تصريح شده بود. همچنتان 1با اين تفاوت که مدت دوره کاری آنها )
مکلتف بته ارائته گتزارش ستره محکمه در برابتر رئتيس جمهتور مستئول و 

بوده است. وضعيت در زمان حکومت داری مجاهدين و امارت طالبان نيز 
 تغييری نکرد.
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قتتتانون اساستتی جديتتتد و مزيتتت هتتا: قتتتانون اساستتی فعلتتتی در  بخششش سششوم:
 ( به تصويب رسيد.5359/دلو/)1

( 5343بتا مطالعتته و مقايستته قتانون اساستتی جديتتد بتا قتتانون اساستتی ستتال )

رسد که تفاوت قابل مالحظه وجود ندارد و يگانه تفاوت آن چنين به نظر مي
در مورد نحوه انتخاب اعضای شورای عالی است که در قانون قبلی توسط 
شاه انتخاب می شدند و در قتانون جديتد توستط رئتيس جمهتور معرفتی و بتا 

اخذ رای تاييد از پارلمتان عضتويت شتورای عتالی ستتره محکمته را کستب 
 می کنند. 

( 5343مشترک در قانون اساسی فعلی و قانون اساسی سال ) مزيت های
اصتتل مرحلتته  -9استتتقالل نهتتادی  قتوه قضتتاييه،   -5وجتود دارد از جملتته: 

 -3نظتارتی يتتا رستيدگی بتته قضتايا از لحتتاظ قانونيتت در مرحلتته فرجتتامی، 
اصل  -8اصل علنی بودن محاکمه،  -4اصل قابل تعميل بودن فيصله ها، 

اصل  -7اصل استقالل ترتيب و تطبيق بودجه،  -1ها، مستند بودن فيصله 

اصتل  -3اصتل مصتئونيت قضتايی،  -5استقالل در تقرر، تبدل و ترفيتع، 
تضمين حقوق مالی اعضای شورای عالی بعد از دوره کاری. الزم به ذکر 

است که قانون اساسی جديد عالوه بر مزايای فوق، اصول مهم ديگتری را 
(، 595ند اعطای صالحيت تفسيری طبق متاده )نيز پيش بينی نموده همان

اصتل محاکمتته متهمتتين بتته زبتتان متتادری و تشتتريفات رستتيدگی بتته اتهامتتات 
وارده بتتر قضتتات و نيتتز  ذکتتر ستته اصتتل مهتتم و حيتتاتی در متتورد شتترايط 

اصتل  -9اصتل داشتتن تحصتيالت عتالی.  -5عضويت در شتورای عتالی )
اصل تجربه کافی.( -3تخصص. 

2
 

اصول فوق، خوشبينانه است و با الهام از اين اصول به نظر من، تضمين 
 ميتوان نهاد قابل اعتماد ساخت.

توضيح مفاهيم عدالت، استقالل و اصل علنی بودن محاکمه؛  بخش چهارم:
 از واقعيت تا سوء برداشت ها:

در ايتتن مبحتتث توضتتيحی پيرامتتون اصتتول يتتاد شتتده ختتواهم داشتتت و ايتتن 
که برداشت هتا و انتظتارات در زمينته موضوع از اين لحاظ مهم می نمايد 

 متفاوت است و به سبب آن يک سری سوء تفاهم ها به وجود آمده است.

                                                 
 (205الی 223، فصل )هفتم( مواد )3/22/2021قانون اساسی ج.ا.ا مصوب  – 2
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 ساير قوانين ما تاکيد بر قانون اساسی ويکم( اصل عدالت: اصول شرعی، 
؛ اما اينکه عدالت قضايی چيستت و که بايد عدالت صورت بگيرددارد اين

رند مهم است. به باور من و چنانچه مردم و جامعه چه تعريفی از عدالت دا
در محتل آن  ئبرای شما مبترهن استت، در حقيقتت عتدالت همتان وضتع شت

است که عکس آن ظلم ميشود. همچنان بايد اذعان کرد کته عتدالت قضتايی 
رعايت و تطبيق درست و بال انحراف پروسيجر ها و فرآيند های محاکمه 

 است.
قاضی کدامين عتدل که ی پردازيم بنا به نکته پيش گفته، به اين موضوع م

توجته بته آيتات و  ؟ بتارا اجتراء متی کنتد و اساستا عتدالت قضتايی چته استت
عتتدل  ،صتتحبت شتتد بتته تفصتتيل آن در بختتش پيشتتين در متتورد کتته یاحتتاديث

بته ايتن معنتا  ؛استتو فرآينتد هتای محاکمته  پروسيجردرست قاضی تطبيق 
کننتد، قاضتی  به نزد قاضی و محکمه دعوی پتيش متیطرف  زمانی که دو

کترده و اصتل تستاوی طترفين در نتزد بتی طرفتی ختود را حفتظ می بايست 
قتتانون و محکمتته و برختتورد مستتاويانه محکمتته در برابتتر طتترفين را حفتتظ 

کرده و اصول محاکمه را رعايت نمايد. اگر قاضی در فرآيندها عتدالت را 
ن و در غيتر آبتوده ارانته اجراء کترد بنتاء قضتاوت او درستت و غيتر جانبد

نموده است. اما بر می گرديم به اينکه جامعه چه انتظاری قضاوت درست ن

 ؟ از قاضی دارند و جويای کدامين عدالت هستند
مردم و جامعه همان حکمی را از قاضی می خواهند که خود انتظار دارنتد 

چشم ديتد و تعريتف  احياناً و عدالتی مد نظر شان است که محصول ذهن و 
ه قضيه يی اتفاق افتتد، متردم بتا پتيش داوری حکتم خود شان است؛ همين ک

صادره را تعيين و بدون اينکه پيامد های پيش داوری های خود را بدانند، 
ذهن جامعه را مخدوش و انتظار دارند که قاضتی بته جتای تبعيتت از حکتم 

قانون، مطابق ديد جامعه و برداشت مردم حکم کنتد؛ در حاليکته قاضتی در 
نقتاد قتتانون استتت و نبايتد هتتيچ نيتتروی بيرونتتی در ی فقتتط مأمقتام صتتدور ر

يکی عدل  عدل نسبی داريم و داوری و قضاوت او اثر گذار باشد. ما يکی
قاضتی  نمی کند اما عدل یعدل واقعی عدل خداست که هيچ تغيير؛ واقعی

شواهدی است که پيش روی قاضی  وسايل، اسباب و سلسلهمبنای يک  بر
انی کته يتک قاضتی هتم بته يتک قضتيه خيلتی وقتت هتا زمت .مطرح می شود

 اضی نمی تواند به علم خودنمی شود ق ارائهوقوف دارد تا زمانی که داليل 
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زير خويش را اگر به علم خود حکم کند بی طرفی حکم صادر کند؛ زيرا، 
بناء قاضی حکم خود را بنا بر اسناد و داليلی صادر ميکند  برد.سوال می 

ارنوال مطرح ميشود، خصوصا در څکه از طرف طرفين دعوی به شمول 
قضايای جزايتی کته طبتق اصتل برائتت الذمته، نمتی تتوان بته استاس ظتن و 

گمان و به اساس يک قرينه، آزادی شخص را سلب نمود و يا بنا به داوری 
های پيش از وقت جامعه، مجرم را محاکمه و مجازات نمود، قاضی جاهل  

 ه حکم خود را صادر می کند. بين دو عالم است و به اساس داليل ارائه شد
ابراز  ءزمانی که در باره عدل در ساحه قضا اين است که هر بناء درست

پروسيجرها و رعايت عدالت  تطبيق ديد از قاضی ميشود بايد عدالتی أر
ارزشتيابی شتتود. بته عنتوان نمونتته اگتر يتتک  و در فرآينتد محاکمته ارزيتتابی

ست در مورد صورت نمی ولی تحقيقات در می شود مجرم مشهور گرفتار
گيرد و از سوی مدعی العموم داليلتی کته قناعتت وجتدانی قاضتی را فتراهم 

پروسه تحقيق مشکالتی وجود داشته  و يا اينکه در کندکند جمع آوری نمی 
بناء قاضی مکلتف نيستت کته بته التزام  وداليل الزام واضح وروشن نيست.

کنتتد بلکتته استتاس متتهم بتته اعتبتتار اينکتته مجتترم مشتتهور استتت حکتتم صتتادر 
الزاميت را اوراق دوسيه و داليل ارائه شده تشکيل ميدهد. در نتيجه اگر با 
چنين قضيه ای مواجه شتديد بايتد داليتل برائتت متتهم را در جريتان پروسته 

تحقيق و تعقيب جستجو کنيد. متاستفانه چنتين انتظتاراتی گتاهی در عرصته 
 ق ترکيز کنند.حقوق نيز مطرح ميشود که اميد واريم به مسائل فو

دوم( اصتتل استتتقالل قضتتاء: نکتتته ديگتتر کتته بايتتد بتتدان پرداختتت موضتتوع 
استتقالل قضتتاء استتت، ايتن موضتتوع خيلتتی باريتک استتت کتته در دو ستتطح 

مطترح ميشتود: يکتم( استتقالل نهتادی و دوم( استتقالل فتردی، وقتتی متا متتی 
 گوييم مستقل هستيم به اين معنتا کته در ستطح دولتت نبايتد دخالتت در امتور

قضاء از جانب ارگان های ديگر وجود داشته باشد و در سطح فردی نبايد 
در تصميم گيری قاضی در مورد قضايا مداخله صورت گيرد ولتی بته ايتن 

معنا نيست که مردم نبايتد از تصتاميم قضتايی و نحتوه عمکترد قتوه قضتاييه 
مطلع باشند، جلستات علنتی قضتايی بته متردم و جامعته فرصتت نظتارت از 

قضات را فراهم ساخته است و ابالغ احکام صادره محاکم در هر عملکرد 
حالتی علنی است و شايقين از اين طريقه که يک پروستيجر قتانونی استت 

 می توانند به تصاميم قضاء و نحوه قضاوت قاضی آگاهی پيدا کنند.



 قضاء نگاهی به گذشته،حال وآینده قضاء وقضاوت درافغانستان
 

 48  

 

اصل علنی بودن محاکمه در قانون اساسی  سوم( اصل علنی بودن محاکمه:
 در خصتوص مفهتتوم ،امتاا تستجيل و تضتتمين شتده استت. و ستاير قتوانين مت

فکتر متی  بعضتاً قضايی اختتالف برداشتت وجتود دارد؛ علنی بودن جلسات 
آن استت کته حضتور رستانه هتا در آن  کته علنتی بتودن جلسته قضتايی کنند 

که مفهوم جلسه علنی در قوانين ما تعريف روشن دارد  حتمی باشد درحالی
کتته در متورد حضتور اشتتراک کننتده هتتا  و آن اينکته جلسته ای علنتی استت

 ت و رستيدگی بته هتر قضتيه ای )بته جتز. اساستا تمتام محاکمتا متانعی نباشتد
ستری بتودن آن را الزم  محکمتهآنچته قتانون ستری بتودن آن را تصتريح يتا 

ببينتد( در محتتاکم افغانستتتان علنتتی استتت. ايتتن مفهتتوم بتتا برگتتزاری جلستتات 
نکته توجته نمتود کته برگتزاری يتک  رسانه ای فرق دارد؛ البته بايد به اين

جلسه علنی رسانه ای نياز به آمادگی قبلی دارد و مکان مناسب بايد وجتود 
داشته باشد و از جهتی، با توجه به موارد فوق جلسات علنی به عالقه عامه 

بتر متی گتردد و در ايتن زمينته نيتز چتالش هتايی وجتود دارد. همچنتان قابتل 
ير متهمتتين از طريتتق رستتانه هتتا در يتتادآوری استتت کتته گتتاهی نشتتر تصتتاو

جلسات قضايی باعث ميشود که جامعه  متتهم را بته چشتم يتک مجترم نگتاه 
کند و لو متهم در نتيجه رسيدگی بعدی و در مراحل محاکماتی بعدی برائت 

 حاصل کند و اين مسئله نيز به عنوان يک چالش مطرح است.

 بخش پنجم: دست آورد ها و چالش ها؛ 
ها: در ابتداء تقاضا اين استت کته حقتوق دانتان در مجتامع  الف: دست آورد

اکادميک و تحصيلی به اين مسائل مهم توجه کنند و حد اقل در هر سطحی 
که توان شتان استت آگتاهی دهتی ايجتاد کننتد تتا نگتاه شتکل گرفتته در متورد 

دستگاه قضايی اصالح شود و حد اقل انتظار ما اين است که به ديد انصاف 
اه کنيم؛ چرا که دست آورد هتای چشتم گيتری در ستاليان پستين به قضايا نگ

وجود داشته و کسانی که با جان و دل برای اصالح و بهبودی عرق ريخته 
اند و از جان شان مايه گذاشتند حد اقل اگر سپاس گزاری از نظام قضتائی 

 نمی کنيم! نگاه منفی و ياس نيز نداشته باشيم. 
هتا فتايق آمتديم و تمتامی اصتولی کته در  همين اکنتون بته بستياری از چتالش

بخش )سوم( از آنها تذکر بعمل آمد رعايت شده است؛ از آدرس مقام ها به 
استقالل فردی قاضی صدمه نمی رستد و قاضتی در دور دستت تترين نقتاط 

ی می کند رهبری قوه قضائيه اصل استقالل أکشور با کمال آزادی ابراز ر
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قضات محاکم تحتت اثتر رعايتت کترده ، را به معنای واقعی کلمه در مورد 
همچنان در برابر مداخله های بيرونی که سالمت قضاء را زير سوال می 

برد، از قاضی حمايت صورت گرفته  و بر اساس اصل شايسته ساالری و 
سپردن کار به اهل آن اقدامات جدی بعمل آمده است که اثترات آن را همته 

ان قوه قضائيه در مورد مبارزه با به وضوح می توانند مشاهده کنند. همچن
فساد و ارتشاء مصتمم استت و مستائل ستلوکی قاضتی و برختورد وی را بتا 

اطتتراف رجتتوع جتتدا نظتتارت و همتته فعاليتتت هتتای قضتتايی را در سراستتر 
 رصد می نمايد.تافغانستان 

 ميتوان چنين برشمرد:را همچنان گوشه ای از دست آورد ها 
قضات که هيچ قاضی بيشتر از سه سال  تغييرات و تبديلی های دوره يی-5

در يک بست بوده نمی تواند و اين تغييرات بر مبنای توانايی و ظرفيت ها 
 و به اساس اصل عدالت صورت گرفته و می گيرد.

تدوين و تعميل برنامه عمل قوه قضائيه که به لحاظ اجرايی، سازمانی،  -9
ای پنل سال پيش بينی فردی و سيستمی تمام فعاليت های قوه قضائيه را بر

 نموده است.
جهتت ستتاده  5411تتدوين و اجترای استتراتيژی منتابع بشتتری تتا ستال  -3

ستازی پروستيجر هتا، ظرفيتت ستازی، انکشتاف مهتارت هتا، کتادر ستازی، 
 رفاه، صحت و مصئونيت قوه قضائيه.

تدوين استراتيژی ملتی مبتارزه بتا فستاد اداری شتامل نحتوه رستيدگی بته  -4
 ع قانونی و عاری از مداخله های بيرونی.اجراآت به موق

طرح وتصويب پالن پنل ساله ارتقای ظرفيتت بترای بلنتد بتردن ستطح  -8
کتتارايی کارمنتتدان قتتتوه قضتتائيه، يکستتان ستتتازی اجتتراآت و مهتتارت هتتتای 

در حتال تطبيتق قترار  5411تطبيقی دانش در اجراآت عملتی کته تتا ستال 
 دارد.

برای قضات در مرکز و واليات  تدوير برنامه های آموزشی و مسلکی -1
 تحت اشراف و اشتراک مقامات رهبری بوده است. دربرخی مواردکه 

اعزام قضات جهت فراگيتری موضتوعات مستلکی و تبتادل تجتارب بته  -7
 بيرون از کشور.

ب: چالش ها: عمده ترين چالش موجود که استقالل نهتادی دستتگاه قضتايی 
است موضوع استقالل بودجه است  را متاثر ساخته و قابل بحث و ارزيابی
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( قانون اساسی  بايستی با مشوره حکومت ترتيب و از 598که طبق ماده )

سوی قوه قضتاييه تطبيتق شتودکه از لحتاظ عملتی و اجرايتی در ايتن زمينته 
مشکل جدی وجود داشته و ايتن متامول بتر آورده نمتی شتود وعتالوه بتر آن 

. همچنان در خصوص مسائل کمبود بودجه نيز مشکل را افزايش داده است

ذاتی قضات اگر دخالت نهاد های ديگر وجود داشته باشد به اصل استقالل 
بيم انفصال، تنتزل رتبته ومقتام، تغييتر »نهادی قوه قضاييه صدمه می زند. 

محل خدمت و موقعيت شغلی با اصل استقالليت قاضی در اصدار حکم که 
و متی توانتد تهديتد جتدی بتر  در قوانين بته آن اشتاره ميشتود، ستازگار نبتوده

استقالل قاضی به حساب آيد؛ زيرا بيم و هراس از موارد فوق، متی توانتد 
دست قاضی را بسته نگهداشتته و تمتايالت و خواستته هتای ديگتران را بتر 

«وی تحميل کند و اصل استقالليت قاضی در اصدار حکم را نقض نمايد.
1
 

، عتدم همکتتاری ادارات افتزون بتر آن، نبتود امنيتت، مکتتان و جتای مناستب

ذيتتربط ديگتتر، دخالتتت متنفتتذين در بستتا متتوارد، عتتدم آگتتاهی الزم متتردم از 
قوانين و مسائل حقوقی، کمبود و يا عتدم  وجتود وکتالی متدافع و مستاعدين 

حقتتوقی در تعتتتدادی از واليتتات خصوصتتتا در ولستتوالی هتتتا؛  چتتالش هتتتای 
وجتتود  فتتراروی قتتوه قضتتائيه استتت کتته مشتتکالتی را در عرصتته قضتتاء بتته

 آورده است.
قتتوه قضتتائيه تالشتتهای متتتداوم  متتی نمايتتد تتتا بتته حتتل  باهمته ايتتن مشتتکالت،

قانونمنتتد مشتتکالت  وچالشتتها نايتتل آمتتده  ودرخصتتوص  افتتزايش  اعتبتتار 
آن اقتدامات ثمتر وپرستيژ قوۀ قضائيه با توجه به جايگاه شترعی وقتانونی  

 د.بخشی را انجام دهن

 منابع: 
استتتقالل قضتتات در نظتتام حقتتوقی افغانستتتتان.  آذر، عبتتدالکريم. چگتتونگی

. جتتتوزا 545ماهنامتتته عتتتدالت. رياستتتت نشتتترات وزارت عدليتتته. شتتتماره 
5334. 

ژوبتتل، دمحم عثمتتان. ستتالنامه قضتتتاء، ستتتره محکمتته ج.ا.ا. مطبعتته تعليمتتتی 
 . شماره اول. 5333-کابل. چاپ-نبراسکا

                                                 
عبدالکريم آذر، چگونگی استقالل قضات در نظام حقوقی افغانستان، ماهنامه  – 1

 .2031، جوزا 212، شماره عدالت، رياست نشرات وزارت عدليه
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ی الت551. فصل )هفتتم( متواد )1/55/5359قانون اساسی ج.ا.ا مصوب 

538.) 
-5315وزارت عدليتته ج.ا.ا مجموعتتته کامتتل قتتتوانين اساستتی افغانستتتتان )

 .5351( رياست نشرات وزارت عدليه. چاپ اول. خزان 5359
 به نقل از رياض الصالحين. binbaz.org.sa( 343-)متفق عليه

بته نقتل از شترح بلتوغ  binbaz.org.saرواه االربعه و صححه الحتاکم. 
 المرام.

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 «قویم»: قضاوتپال احمد فهیمتتبع ونگارش
 

  جایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولتجایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولت
  ضعیکيد به نظريات دانشمندان حقوق وبا تأ»

 «قوانين ملی و اسناد بين المللی ،و فلسفه
 (قسمت پايانی)

 فصل سوم
 قاضی

هنگتتامی بطتور درستتت آن تتتأمين ميشتتود کتته  ٬حاکميتت قتتانون درهرکشتتور

مستتقل ومصتون ازدخالتت رأی وعقيتدۀ قضتايی  آن کشور، صاحبقضات 

قوای مقننه و مجريه باشند. زيترا اساستاً همتين قضتات هستتند کته باصتدور 

حکم به منازعات خاتمه داده و زمينۀ بی بندو باری وبی عدالتی را ازبتين 

 برده وآنچه راکه قانون پيش بينی کرده است ، درعمل پياده ميکنند .
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ه موضوعات ومسائل عمتده و اساستی وجتود درارتباط به قاضی يک سلسل

دارد کتتتتتته هرکشتتتتتتوری درقتتتتتتانون اساستتتتتتی وستتتتتتاير قتتتتتتوانين ختتتتتتود آنهتتتتتتا 

رادرنظرميگيرنتد. بته همتتين استاس متتادرطی ايتن فصتتل نخستت قاضتتی را 

تعريتف و صتتفات او را بته اختصتتار بيتان نمتتوده و ستپس وظتتايف قاضتتی، 

ت اختيتتارات قاضتتی وحتتدود آن ، شتترايط ، دوران ختتدمت وستتلب صتتالحي

 قاضی و همچنان مصئونيت قضايی را به تجزيه وتحليل ميگيريم.

 مبحث اول ـ تعریف، اوصاف و مهارتهای شخص قاضی :

برای اينکه اين موضوع را بهتر درک کترده باشتيم الزم استت کته هرکتدام 

 را بطور جداگانه مطالعه نماييم .

 جزءاول _ تعریف قاضی :

ل خصتومات و دعتاوی وفصتقاضی شخصی است کته بته شتغل قضتا وحتل 

.اشتغال دارد
1
 

همچنان در طرح جديد قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه، قاضی چنين 

قاضی شخصتی استت کته انستالک قضتائی را کستب و » تعريف شده است:

قضتتايا را طبتتق احکتتام قتتانون رستتيده گتتی ودرمتتورد آن اصتتدار حکتتم متتی 

 «نمايد.

 جزء دوم _ صفات قاضی :

ر اين جتا، صتفات عتامی استت کته قضتات بايتد، منظور از صفات قاضی د

حتين تصتتدی منصتب قضتتأ بته گونتتۀ مستتمر بتته آن پابنتد باشتتند، متا بتته ايتتن 

نوشتار به شرايط پذيرش و شموليت اشخاص بته شتغل قضتأ، از آن جهتت 

تماس نگرفتيم که نحوۀ گزينش قضات در کشور های جهان مطابق قوانين 

 مربوط همان کشور ها، متفاوت است.

ان در رابطتته بته شتترايط پتذيرش و شتتموليت يتک شتتخص بته صتتفت همچنت

قاضتی در کشتتور متتا افغانستتان، قتتانون اساستتی افغانستتان و قتتانون تشتتکيل 

                                                 
دمحم جعفتر، جعفتری ، لنگترودی . ترمينولتوژی حقتوق ، تهتران : انتشتارات کتابخانتۀ  - 1

 .522ص 2020گنل دانش ، سال
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وصتتالحيت قتتوۀ قضتتائيه احکتتام مشتتخص دارد و متتا جهتتت رعايتتت جانتتب 

 اختصار از ذکر آنها در اين جا خود داری نموديم.

صوصتاً قاضتی مستلمان صفات پسنديده وشايستۀ که بايد دريک قاضی و خ

 موجود باشد، عبارتند از:

الف : دعوت اصحاب دعوی را نپتذيرد مگراينکته دعتوت عتام باشتد يعنتی 

 ديگران هم درآن شرکت کرده باشند .

 ب : يکی ازاصحاب دعوی را به تنهايی مهمان نکند .

 ج : با اصحاب دعوی مزاح نکند .

 د : به يکی ازاصحاب دعوی توجه بيشترنکند .

 : بايکی ازاصحاب دعوی نخندد .هـ 

 و: به هردو سالم کند يا به هيچ يک ازآنها سالم نکند .

 ز: به هردو به قدرمساوی احترام کند .

ح : ترش روئی که مانع توجه اصحاب دعوی به استدالل ودفاع باشد نکند 

.ط : اگرخود دريک دعوی مدعی يتا متدعی عليته استت، شخصتاً دردعتوی 

 بگيرد .دخالت نکند ووکيل 

 ی : دانشمندان را به مجلس قضا فرا خواند تا او را ازخطا بازدارند .

ک : شخصتاً دربتازار بته خريتد وفتروش نپتردازد تتا متردم درشتغل  اوطمتع 

نکنند .ل : باوجود چيزيکه توجه او را ازقضا سلب کند مشغول به کارقضا 

. نشود، مانند کسالت وناخوشی وتأثيرشديد وساير اشتغاالت ذهنی
1
 

همچنان قابل ذکر است که در بيان صفات قاضی، هم در کتب فقه اسالمی 

وهم در کتب حقوق وضعی، مطالبی زياد، بيان گرديده و ما جهت رعايتت 

 جانب اختصار به ذکر صفات فوق اکتفاء کرديم.

                                                 
دمحم جعفر، جعفتری ، لنگترودی . ترمينولتوژی حقتوق ، تهتران : انتشتارات کتابخانتۀ   - 1

 521ص .2020گنل دانش ، سال
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 مهارتهای شخصی قاضی: -جزء سوم

هتای در انتخاب شغل صحيح و درست، عوامل مختلفی از جمله ويژه گتی 

شخصيتی، ارزشها، عاليق، مهارتها، وضعيت خانواده گی، شرايط جامعه 

 و... برای هر فرد بايد در نظر گرفته شود.

قضات نيتز از متوارد فتوق مجتزاء و مستتثنی نمتی باشتند.عالوه بته شترايط 

قانونی و صفات عام که بايد نزد هر قاضی موجود باشد، قضات بايتد يتک 

ز داشته ويا کسب نمايند و ما بعضتی از آن سلسله مهارتهای شخصی را ني

 مهارتها را در اين جا ذکر می نماييم.

 مهارت تصميم گيری: -1

اين مهارت از مهم ترين مسايل مورد نياز يتک قاضتی ختوب ميباشتد. حتتا 

بتدون داشتتن  مهتارت تصتميم گيتتری در قضتايا، ادامتۀ کتار قضتايی دشتتوار 

 خواهد بود.

 سۀ قضايی:مديريت همه جانبه و اشراف برجل -6
معمتوالً در جلستات قضتايی، طيتف هتای متفتاوتی از متردم، بتا طترز ديتتد و 

برداشت های مختلف نسبت بته قضتاء و قضتات، حضتور دارنتد. بنتاًء ايتن 

بسته گی به مديريت قاضی دارد که چگونته بتوانتد وضتعيت را کنتترول و 

تلقی های اشخاص مختلف را نسبت به محکمه و به جهت درست سمت و 

دهتد، ويتا بته تعبيتر ديگتر قاضتی بايتد حتتی االمکتان، جامعته شتناس و ستو ب

 مردم شناس باشد.

 داشتن مهارت های گفتاری، شنيداری و نوشتاری: -1

قاضتی بايتد ايتن مهتارت را داشتته باشتد کته چگونته ستخنان اصتلی وجتتانبی 

طرفين دعوی را بشنود و از ختالل  آن نستبت بته آنهتا تحليتل ارائته نمايتد. 

بيان رسأ و دقيق قاضی و تسلط وی بر زبان، از موضوعات  همچنان شيوۀ

 مهمی است که موقف قاضی و هم شأن قضاء به آن بسته گی دارد.

در رابطته بتته مهتتارت نوشتتاری قضتتايی بايتتد متتذکر شتتد، گرچتته نوشتتتن و 

طرز نگارش  هر شخص نسبت به شخص ديگر متفاوت است، اما هر قدر 

به همان اندازه  ميزان انتقاد باالی وی که رتبه و منزلت شخص بلند باشد 
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گتاهی زيتتاد خواهتد بتتود. بنتاًء گرچتته داشتتن ختتط ختوب يتتک استتعداد ذاتتتی 

است، اما ميتوان با کوشش وممارست اين مهارت را کسب نمود. ولی نکتۀ 

مهتم ايتن استتت کته قاضتتی در نوشتتن يتک فيصتتله دقتت نمتتوده و بتا ادبيتتات 

 صله را تحرير نمايد.قانونی، قضايی و حقوقی، بايد يک في

 داشتن تفکر منطقی و دوری از پيش داوری: -3
ممکن است يک قاضی نسبت به يک قضيه در ذهن خود يا نزد همکاران 

ختود، ابتراز نظتتر و يتا پتتيش داوری نمايتد. ايتن پتتيش داوری ذهنتی زمتتانی 

برای قاضی در رسيده گی يک قضيه کمک خواهد کرد که قاضی با تفکر 

قضيه را بتا روحيتۀ قتانونی و حالتت قضتيه انطبتاق  منطقی جوانب مختلف

 داده باشد.

اما پيش داوری  که قاضی قبل از اعالن حکم می نمايد، بته هتيچ صتورت 

قابل قبول نبتوده و عتدالت را خدشته دار متی ستازد. بناًءقاضتی بايتد از هتر 

نتوع پتيش داوری علنتی و ختارج از جلستۀ قضتايی و مستلکی جتداً اجتنتاب 

 نمايد.

 توان تحليل و استنباط خوب:داشتن  -5

برقاضی الزم است تتا نخستت تمتام اوراق دوستيه را مطالعته نمتوده و بعتداً 

بتواند وقايع را تحليل و استنباط قانونی خود را از قضيه  بيان نمايتد. ايتن 

 موضوع هميشه قاضی را برای رسيدن به عدالت کمک خواهد کرد.

 مديريت زمان: -7

ارجاع شده، قاضی بايد زمان معين قانونی را به منظور اتمام دوسيه  های 

طوری تنظيم نمايد تا سبب جلوگيری از طوالنی شتدن بتيش از حتد رستيده 

 گی دوسيه وهمچنان تراکم دوسيه گردد.

همچنان بر قاضی الزم است تا متديريت زمتان را در جلستات قضتايی نيتز 

در نظر بگيرد.
1

 

                                                 
ل القضتتايی)راهکار هتتای عمتتل قضتتأ(. قتتاهره: ناشتتر حستتن بستتيونی، منهجيتتة العمتت - 1

 .17 -13 -15ميالدی، ص ص ص 1000دارعالم الکتب،  چاپ اول، سال
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تحت عنوان راهکتار هتای قابل ذکر است که نويسندۀ اين سطور کتابی را 

عملی قضاء از دانشمند معروف نظتام قضتايی کشتور مصتر، دکتتور حستن 

بسيونی، از زبان عربی به زبان دری ترجمه نمتوده و آمتادۀ چتاپ ميباشتد. 

در کتاب مذکور مهارتهای شخصتی وعملتی قاضتی، بته وفتور بيتان گرديتده 

 واهد گرفت.است.کتاب مذکور بعداز چاپ به دسترس عالقه مندان قرار خ

 وظایف قاضی : –مبحث دوم 

وظيفۀ اصتلی قاضتی رستيده گتی بته دعتاوی وصتدورحکم برطبتق قتانون و 

رويه های قضتايی استت. ماهيتت منازعاتيکته بته دادگتاه کشتيده ميشتود ايتن 

استت کتته ، شخصتی بنتتام " التف" متتدعی ميشتود کتته ديگتری بنتتام "ب" بتته 

استتت کتته حقتتايق را  حقتتوق او تجتتاوزکرده استتت. اولتتين اقتتدام قاضتتی ايتتن

جستجو کند ومعلوم دارد که آيا "ب" درواقع مرتکب تقصيرشده است ؟ آيا 

آنچته "ب" انجتتام داده تخلتف استتت ؟ هرگتاه "ب" متخلتتف باشتد جريمتته يتتا 

مجازات اوچيست  ويابرای جبران تقصير، تکليفش  چه خواهد بود؟ مالک 

قوانين را تشخيص تخلف"ب" اصوال قانون است. ليکن هيچ مجموعۀ از 

درهيچ يک ازکشورهای جهان نميتوان يافت که کليه اعمال آدمی رابا همۀ 

اشکال مختلف وگوناگون آن ، پيش بينی کرده باشد . حکم پتارۀ  افعتال کته 

در قتتتتوانين بتتتته صتتتتراحت پتتتتيش بينتتتتی شتتتتده استتتتت ، متتتتورد رأی دادگتتتتاه  

ارد ، قرارميگيرد ولی دربارۀ منازعاتيکه حکتم قتانون بترای آنهتا وجتود نتد

قاضی به خلق وايجاد قانون ميپردازد.
1
 

محتاکم قضتايی هنگتام برختتورد بامشتکليکه فوقتاً تتتذکر داده شتد يعنتی فقتتدان 

قانون ، بايد موافق به روح ومفاد قوانين موضوعه وعرف و عادات مسلم، 

 قضيه راحل وفصل کند .

 روح ومفاد قانون : -جزء اول

نن استتتت. هرگتتتاه حکتتتم منظتتتوراز روح ومفتتتاد قتتتانون  قصتتتد وغتتترض مقتتت

موضتتوعی درقتتانون پتتيش بينتتی شتتده کتته باموضتتوع متنتتازع فيتته کتته تحتتت 

                                                 
جعفتتر، بوشتتهری. حقتتوق اساستتی ، اصتتول وقواعتتد ، جلتتد اول ، تهتتران: انتشتتارات  - 1

 211ص 2021شرکت سهامی انتشار، سال
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رستتيده گتتی قضتتايی قتترار دارد، دارای صتتفات ومشخصتتات مشتتترک باشتتد 

ودر موضتوع کتته نتتزد قاضتتی تحتتت رستيده گتتی استتت حکتتم قتتانون موجتتود 

نباشد، قاضی ميتواند به استناد روح قانون، حکم مزبور را در مورد قضيۀ 

نزدش موجود است و حکم قانون مشخص در آن زمينه موجود نيستت، که 

تعميم دهد.
1
 

 عرف وعادات : -جزء دوم

عوامليکتته درتکتتوين عتترف وعتتادات درهرجامعتته متتؤثر انتتد ، يکتتی زمتتان 

وديگتتری مکتتان ومحلتتتی استتت کتتته قاضتتی درآن بتتته صتتدورحکم مبتتتادرت 

ه شتتده ميتورزد . قاضتی هنگتام استتناد بتته عترف، اصتلی را قطعتی وپذيرفتت

فرض ميکند سپس آنرا برمورد اختالف شمول ميدهد. در نظام حقوقی پارۀ 

کشتورها، منظتور ازعتتادات، رويتۀ قضتتايی استت کته بتته موجتب آن هرگتتاه 

موضوع مشابهی قبال درمحاکم طرح وتصميماتی مزبورعادات شتده باشتد، 

آنرا مبنای رأی يعنی حکم خود قراردهند.
2
 

ستتيده گتتی بتته دعتتاوی ) ، محتتاکم حتتين رامتتا مطتتابق قتتانون اساستتی کشتتورما

( احکام قانون اساستی و ستايرقوانين نافتذۀ کشتور را تطبيتق جزايی و مدنی

متی نماينتد و درصتورت عتتدم موجوديتت صتراحت قتتانونی درستيده گتی بتته 

( قتانون اساستی افغانستتان، 202-200مسايل مطروحه واصتدارحکم متواد )

احکام فقته جعفتری قابتل  احکام فقه حنفی ودر احوال شخصيۀ)اهل تشيع(،

تطبيق ميباشد.
3
 

ال ـاکنون بايد ديد حدوديکه سليقه وانديشه قاضی درآن سيرميکند ودرهرح

 از آن تجاوز نخواهد کرد چيست ؟

پاستخ اينکته چتون قاضتی تشتخيص دهتد حکتم قضتيه يتی بطورقطتع ويقتتين 

درقتانون پتتيش بينتتی نشتتده دروجتتدان وضتميرخود بتته کتتاووش ميپتتردازد تتتا 

                                                 
 .210همان اثر، ص  1

صتول وقواعتتد ، جلتد اول ، تهتران : انتشتتارات جعفتر، بوشتتهری . حقتوق اساستی ، ا - 2

 .210ص 2021شرک سهامی انتشار ، سال 
وزارت عدليته، جريتدۀ رستمی )فتتوق العاده(قتانون اساستی افغانستتان. کابتل: مطبعتتۀ  - 3

 (.202و200، مواد)2021دولتی، سال
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ی برای مورد اختالف بيابد. تأثيراتيکته قاضتی ازجهتان و زنتدگانی قاعده ي

ديتتده استتت، احستتاس مخصوصتتی دراوپديتتتد متتی آورد کتته کليتتۀ اختالفتتتات 

ودعاوی مطروحه  درمحضر او، سرانجام باهمان احساس سنجيده ميشود. 

يکی از قضات معروف ميگويد که: ما قضات کوشش ميکنيم که حقايق را 

ينيم، درحاليکه هرگزآنها را باچشمان خود نخواهيم ديد. آنگونه که هستند بب

بنتابراين قضتات درتکتوين قتتانون بته شترح فتتوق، آزادی دارنتد. حتدود ايتتن 

آزادی اول فطتترت وطبيعتتت وبعتتد معلومتتات وتجربيتتاتی استتت کتته قضتتات 

درطول خدمات قضايی وهمچنين زنده گتانی فتردی واجتمتاعی ختود کستب 

کرده اند .
1

 

 ارات قاضی وحدود آن :اختی –مبحث سوم 

 جزءاول: اختیارات قاضی :

رستتتتيده گتتتتی وحتتتتل وفصتتتتل کليتتتته اختالفتتتتات ومنازعاتيکتتتته درهرجامعتتتته 

بروزميکنتد، بايتتد درحتتدود صتالحيت محتتاکم قرارگيتترد، ولتو اينکتته طتترف 

 دعوی دولت يا سازمان های دولتی باشد .

 ارد:( خود در زمينه چنين صراحيت د210قانون اساسی افغانستان درمادۀ)

)) صالحيت قوۀ قضائيه شامل رسيده گی به تمام دعاوی است که ازطرف 

اشخاص حقيقی يتا حکمتی ، بشتمول دولتت بته حيتث متدعی يتا متدعی عليته 

درپيشگاه  محکمه، مطابق به احکام قانون اقامه شود.((
2
 

بنتابراين هرگتاه دستتگاه دولتت درفهتم ودرک احکتام قتانون دچتار لغتزش يتتا 

ه افراد ذينفع حق واجازه واختيارداد تا بتوانند در محاکم تقصيرشود، بايد ب

مربتتوط اقامتتۀ دعتتوی کننتتد وابطتتال رأی دستتتگاه قتتوۀ مجريتته را ازمحکمتته 

 بخواهند .

                                                 
جعفتر، بوشتتهری. حقتتوق اساستی ، اصتتول وقواعتتد ، جلتد اول ، تهتتران : انتشتتارات  - 1

 .211ص 2021سهامی انتشار ، سال شرک 
مطبعتتۀ  :وزارت عدليته، جريتدۀ رستمی)فوق العتتاده( قتانون اساستی افغانستتان .کابتل - 2

 (.210، مادۀ)2021دولتی، سال
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هرگاه چنان اختياری به دادگاه داده نشود ازيکطرف قدرت دولت دراجرای 

تصتميمات ختالف قتانون، بته حتد اعلتی ميرستد وازطترف ديگربترای متردم 

رای تظلم ازاقدامات قوۀ مجريه باقی نمی ماند.پناهی ب
1
 

 حدود اختیارات قاضی: -جزء دوم

درين مطلب صرف به حدود و اختيارات قاضی در دو مورد، يکی روابط 

 بين المللی وديگری حکومت نظامی پرداخته ميشود.

 حدود اختیارات قاضی درروابط بین المللی : –الف 

المللتتی هرکشتتوربايد متتتذکر شتتد کتته دربتتارۀ روابتتط سياستتی واقتصتتاد بتتين 

درجامعۀ بين المللی، هيچ دولتی نميتواند يکطرفه تصميم بگيرد يا يکجانبه 

قضتتاوت کنتتد و آنتترا بتته متتورد اجراگتتذارد. زنتتده گتتانی مشتتترک کشتتورها 

مستلزم توافق هتا وقترار دادهتای استت کته ارادۀ اجتمتاع دول، آنهتا را پديتد 

ی دول را ازنظتامی عمتومی فتراهم می آورد و موجبات اطاعت دسته جمعت

چنانچته بته ،می سازد. درتکوين اين اراده هريک ازدول فقتط ستهمی دارند

رسميت شناختن دولت جديتد يتا بته هتم زدن روابتط سياستی واعتالن جنتگ 

وعقد قرارداد صلح واموری ازين قبيل که از آثار زنده گانی مشترک دول 

دات کته بته اقتصتاد بتين است، همچنين افتزايش يتا کتاهش صتادرات يتا وار

المللتتی متترتبط استتت، ازحتتدود رستتيده گتتی مراجتتع قضتتايی داخلتتی، ختتارج 

خواهتتد بتتود.
2
بتتدين مفهتتوم کتته رستتتيده گتتی بتته همچتتو قضتتايا، از محتتتدودۀ  

 صالحيت  محاکم ملی يا داخلی خارج ميباشد.

 حدود اختیارات قاضی درامورنظامی : –ب 

تشکيل دهند و موجبات درهرجامعه ممکن است اشخاصی دسته و جمعيتی 

بی نظمی و عدم امنيت را فراهم سازند. دراين گونه حوادث، دولت ناگزير 

استت کتته بتترای ختتاموش ستتاختن فتنتته وفستتاد ازقتتوای نظتتامی استتتفاده کنتتد. 

                                                 
جعفتتر، بوشتتهری. حقتتوق اساستتی، اصتتول و قواعتتد، جلتتد اول، تهتتران: انتشتتارات  - 1

 .213، ص 2021شرکت سهامی، سال
ی، اصتتول و قواعتتد. جلتتد اول، تهتتران: انتشتتارات جعفتتر، بوشتتهری. حقتتوق اساستت - 2

 .217، ص 2021شرکت سهامی، سال
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ازنتتتايل مستتتقيم و اجتنتتاب ناپتتذير دخالتتت نظاميتتان يکتتی هتتم آن استتت کتته 

هتتده گيرنتتد. مداخلتتۀ مجتازات ايتتن گونتته افتراد را داد گتتاه هتتای نظتتامی بته ع

دادگاه های نظامی درامورقضايی به منظور حفتظ امنيتت داخلتی کشتور بته 

دولحتاظ متتورد توجتته وتحقيتق صتتاحب نظتتران حقتوق اساستتی قتترار گرفتتته 

 است.

اول: صتالحيت دادگتاه هتتای نظتامی درمتتوارد ضترورت تاچتته پايته ممکتتن  

 است گسترش يابد؟

امی محکتوم شتود لتيکن بته ادعتای دوم: هرگاه اين گونه افراد در دادگاه نظ 

اينکتته حکتتم داد گتتاه نظتتامی ختتتالف قتتانون صادرشتتده استتت، موضتتتوع را 

درمحتتاکم عمتتومی طتترح وتقاضتتتای رستتيده گتتی کننتتتد، آيتتا دادگتتاه عمتتتومی 

ميتوانتد بتته چنتين ادعتتا ترتيتب اثردهنتتد؟ بته دوستتوال فتوق تحتتت دوعنتتوان 

 زيرپاسخ ميدهيم :

 صالحيت دادگاه های نظامی -

 بر احکام محاکم نظامی حق اعتراض  -
 صالحیت دادگاه های نظامی:

رستتيده گتتی بتته تخلفتتات اشتتخاص و تطبيتتق آنهتتا بتتا قتتوانين وصتتدور حکتتم، 

اصتتوال درصتتالحيت محتتاکم عمتتومی استتت. اعطتتای اختياربتته دادگتتاه هتتای 

نظامی درحوادث غير عادی استثنای است ولذا بايد به مواردی محدود شود 

ادی وقتانونی ختود درآن شترايط، قادربته که دادگاه هتای عمتومی بتاروش عت

انجتتام وظيفتته نباشتتند. عتتدول از اصتتل فتتوق موجتتب زيتتاده روی دراجتترای 

مقتتررات حکومتتت نظتتامی ميشتتود وصتتالحيت دادگتتاه هتتای نظتتامی را بتته 

نحوزيتان بخشتی گستتترش ميدهتد . يکتتی ازقضتات درايتن بتتاب چنتين گفتتته 

 است:

متومی کوتتاه شتود "درهمين که دست اشتخاص ازوصتول بته دادگتاه هتای ع

واختيار مجازات به محاکم نظامی تفويض گردد ، سوی استفاده از حاکميت 

دولتتتت قطعتتتی واجتنتتتاب ناپتتتذير خواهتتتد شتتتد . زيتتترا آزادی وحيتتتات متتتردم 
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دستتتخوش قتتدرت مطلتتق العنتتان دولتتت ميشتتود وکستتی را يتتا رای مقاومتتت 

دربرابرآن نخواهد بود"
1
 

که در بلواواغتشاش مداخله و آنچه مسلم است اين است که، مجازات کساني

مشارکت داشته اند امری است ضروری وفوری، ليکن درعين حال منطق 

وهمچنين حق وعدالت ايجاب ميکند که دردورۀ اغتشاش، قدرت دولت بته 

حدود مشخصی محدودشود. برای رعايت حتدود مزبتور پيشتنهاد هتای شتده 

 است بدين شرح :

ت نظتتامی انجتتام متتی کليته محاکماتيکتته بتته موجتتب مقتررات حکومتت -1

گيتترد، بوستتيلۀ افستتران وصتتاحب منصتتبانی اجتترا شتتود کتته انتصتتاب آنتتان 

 بوسيلۀ کميتۀ از قضات دادگاه های عمومی تائيد شده است.

محاکم نظامی که به ترتيب فوق تشکيل ميشود، حق نخواهند داشت  -6

 متهم رابه بيش ازيک سال حبس محکوم کنند .

کته مستتحق بتيش ازيتک ستال متهمين به جنايات وجنحه های مهتم  -1

حبس باشند درمحاکم عمومی وبه موجب آئين دادرسی عادی تحت محاکمه 

 قرارگيرند.
عليتته کستتانيکه درزمتتان حکومتتت نظتتامی دستتتگير ميشتتوند ، بايتتد  -3

( ستاعت ادعانامتۀ الزم تنظتيم شتود وظترف متدت يتک 63ظرف حداکثر )

هفته تحت محاکمه قرارگيرند ودرغير اين صورت آزاد شوند.
2 

 اعتراض به احکام دادگاه های نظامی : -

قضتتات محتتاکم نظتتامی درانجتتام وظتتايف ختتود در)دورۀ ختتاص وضتتع غيتتر 

عادی کشور( به عمد ياغيرعمد ممکن است مرتکب تقصيريا اشتباه شوند. 

درينصورت به عقيدۀ پاره يی محققان بايد به محکومان اجازه واختيتارداد، 

می طتترح وتقاضتتای رستتيده گتتی عمتوتااعتراضتات ختتود را دردادگتتاه هتتای 

 .کنند

                                                 
جعفتتر، بوشتتهری. حقتتوق اساستتی، اصتتول و قواعتتد. جلتتد اول، تهتتران: انتشتتارات  - 1

 .212، ص 2021شرکت سهامی انتشار، سال
 .213همان اثر، ص  - 2
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وظيفۀ دادگاه نظامی اين است که ثابت کند، اقدامات دادگاه برای حفظ نظم 

واعتادۀ امنيتتت الزم وضتتروری بتتوده استت. زيتترا استتاس صتتالحيت دادگتتاه 

نظامی که مجوز اقدامات مزبوراستت، وضتع غيرعتادی وبحرانتی استت و 

ل ازاقتتدام بتته دستتتگيری لتذا بايتتد ثابتتت شتتود کتته چنتتان وضتتع ومتتوقعيتی قبتت

 .قيب ومحاکمۀ متهم وجود داشته استوتع

حاکم محاکمۀ نظامی دردفاع ازاحکام خود نميتواند فقط، به قصور و وضع 

فوق العاده درمحل ادعا کند، بلکه بايد داليتل وشتواهد وقترائن قطعتی اقامته 

عتادی را بتته همتان نتيجتته  کتته اوضتاع واحتتوال درآن زمتان هرشتتخصکنتد 

ميکشانده است. ممکن است ادعا شود که مبنای قضاوت وتعيتين  واستنتاج

مجتازات اشتتخاص درزمتتان بحتران وخطربتتا متتواقعی کته بلتتوا خاتمتته يافتتته 

وتشنل فرونشسته يکسان نيست. بنابراين هرگاه ازقاضی دادگاه نظامی که 

درهنگتام شتورش کستانی را محاکمتته و محکتوم کترده، درزمتان متعاقتتب آن 

استه شود که دادگاه عمتومی را درمحيطتی آرام وستاکت داليل ومدارکی خو

قانع کند، صحيح ومنطقتی ومنطبتق بتا کيفيتات روانتی انستان هنگتام مقابلته 

 باخطرنخواهد بود .

پاستتخ اينکتته درستتيده گتتی بتته تخلفتتات و اشتتتباهات قاضتتی دادگتتاه نظتتامی، 

صرف وجود بلتوا بترای صتدور حکتم برائتت قاضتی مزبتور کتافی نيستت. 

می بايتتتد رابطتتته ميتتتان عمتتتل شخصتتتی راکتتته ادعتتتا شتتتده استتتت دادگتتاه عمتتتو

دراغتشاشات دست داشته ونتيجۀ که ازعمل وی حاصل شده از يکطرف و 

مجازاتيکه حاکم نظامی برای مرتکب درنظرگرفته ازطترف ديگتر، متورد 

رستيده گتی وستنجش قراردهتد و هرگتاه عملتی انجتام نگرفتته يتا درصتورت 

اشد، قاضی دادگاه نظتامی متخلتف ومستئول انجام، ارتباطی با بلوا نداشته ب

استتتت. و اگرعمتتتتل ارتکتتتتابی بتتتتا اغتشتتتاش متتتترتبط باشتتتتد وحتتتتاکم نظتتتتامی 

درمجازات افراط کرده باشد، ميتوان آنرا ازحترارت وشتدت ناشتی از بلتوا 

دانستت و او را بتتری فترض کتترد . بته هرحتتال قاضتی دادگتتاه نظتامی نبايتتد 
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ارداشتته بتوانتد ازنظتارت صترفاً بختاطر اينکته دروضتع فتوق العتاده يتی قر

وکنترول دادگاه های عمومی بگريزد .
1
 

 شرایط، مدت خدمت وسلب صالحیت قاضی : –مبحث چهارم 

 شرایط قاضی : -جزء اول

وظايف قوۀ قضائيه دراصل بوسيلۀ قضات آموزش ديده انجتام ميگيترد کته 

دوران کتارآموزی قضتتايی راگذرانتتده باشتتند. امتا کتتم نيستتتند کشتتورهای کتته 

ت مرحلتتۀ بتتدوی، درآغتاز کتتار، نتته دانتتش حقتوقی دارنتتد ونتته تجربتته، قضتا

انتخاب آنان هم با مراجع قضايی نبوده بلکه بامردم است، يا توسط اعضای 

هئيتتت منصتتفۀ کتتته متتردم عتتادی هستتتتند وازميتتان اشخاصتتی کتتته نتتام شتتتان 

دردفترانتخابات مجالس قانون گذاری به ثبت رسيده، انتخاب ميشوند .
2
 

( خود دراين مورد چنين صتراحت 222اسی افغانستان درمادۀ)اما قانون اس

 دارد:

 )) عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل ميباشد :

 سن رئيس واعضا درحين تعيين ازچهل سال کمترنباشد. -1
 تبعۀ افغانستان باشد. -6

درعلتتتوم حقتتتوقی ويتتتافقهی تحصتتتيال ت عتتتالی و درنظتتتام قضتتتايی  -1

 .افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد
 دارای حسن سيرت وشهرت نيک باشد. -3

ازطرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان   -5

 ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
درحتتال تصتتدی وظيفتته درهتتيچ حتتزب  سياستتی عضتتويت نداشتتته  -7

باشد.((
3 

                                                 
تشتارات ستهامی جعفر بوشهری. حقوق اساسی، اصول و قواعد. جلتد اول، تهتران: ان - 1

 .250ص 2021سال
ص  2073جعفتر، بوشتهری . مستائل حقتوق اساستی ، تهتران : نشردادگستتر ، ستال  - 2

221. 
وزارت عدليته، جريتدۀ رستمی)فوق العتاده( قتانون اساستی افغانستتان. کابتل: مطبعتۀ   - 3

 (.222، مادۀ)2021دولتی، سال 
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( قانون تشکيل وصالحيت قوۀ قضائيه جمهوری 22همچنان فقرۀ اول مادۀ)

ی شخصيکه به صفت قاضی تعيين ميشتود )قاضتی اسالمی افغانستان، برا

 منسلک( يک سلسله شرايط ذيل را پيش بينی نموده است.

))شتخص واجتتد شترايط ذيتتل بته پيشتتنهاد رئتيس ستتتره محکمته و منظتتوری 

 رئيس جمهور، بحيث قاضی منسلک تعيين ميگردد .

داشتن حد اقتل ده ستال تابعيتت جمهتوری استالمی افغانستتان، حتين  -1

 انسالک.
محکوميت بته جترم جنايتت يتا جنحتۀ  عمتدی بته حکتم محکمتۀ عدم  -6

 ذيصالح.

داشتن سند تحصيلی ليسانس شرعيات يا حقوق ويا باالترازآن ويا  -1

 سند تحصيلی از دارالعلوم ها و مدارس دينی رسمی دولت و يا معادل آن.

عدم مصاب بودن بته امتراض ستاری و يتا معلوليتت هتای کته متانع  -3

 اجرای وظيفه گردد.

حتتد اقتل ستتن بيستت و ستته ستالگی، حتتين انستالک در کتتادر  اکمتال  -5

 قضاء.
سپری نمودن موفقانۀ دورۀ ستاژ قضايی.(( -7

1 

 جزء دوم: مدت خدمت قاضی:

دربسياری کشورها سن معينی برای بازنشسته شتدن قضتات ديتوان عتالی، 

پتتيش بينتتی گرديتتده کتته معمتتوالً هفتتت ستتال استتت. درپتتارۀ کشتتورها دوران 

ر استتت. قاضتی را نميتتتوان ازختدمت برکنتتارکرد ختدمت قاضتی متتادام العمت

مگتر آنکته استتعفا کنتتد يتا بته ستتبب تخلتف ازمتوازين حرفته يتتی يتا بته دليتتل 

ارتکاب جرم ازخدمت برکنارشود .
2
 

(قتتتتتانون اساستتتتتی افغانستتتتتتان درزمينتتتتته چنتتتتتين صتتتتتراحت 227امتتتتتا متتتتتادۀ)

دارد:))ستره محکمه مرکب از نه عضوميباشد... اعضای ستره محکمه بته 

                                                 

حيت قتتوۀ قضتتائيه ( قتتانون تشتتکيل وصتتال2203وزارت عدليتته، جريتتدۀ رستتمی ) - 1
 (.22، مادۀ)2031جمهوری اسالمی افغانستان، کابل: مطبعۀ دولتی، سال

 .220ص  2073جعفر، بوشهری. مسايل حقوق اساسی، تهران: نشر دادگستر، سال - 2
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ی حالت مندرج مادۀ يکصدو بيست وهفتم  اين قانون اساسی ، تا ختم استثنا

وند.((ره ای ختتدمت از وظتتايف شتتان عتتزل نميشتتدو
1
بتته استتتثنای حالتتت و  

(قانون اساسی افغانستتان کته متدت 227شرايط ابتدايی مندرج بند)دوم(مادۀ)

های معين را برای بار اول باتوجه به جديد بودن قانون اساستی افغانستتان 

مچنان داليل ديگر، برای اعضای ستره محکمه، قيد نمتوده بتود، اکنتون وه

(قتانون اساستی افغانستتان متدت ختتدمت 227بتادر نظرداشتت بنتد ستوم متتادۀ)

 اعضای ستره محکمه، ده سال ميباشد.

( قانون تشتکيل وصتالحيت قتوۀ قضتائيه جمهتوری استالمی 23عالوتاً مادۀ)

ازنشستتتتگی قضتتتات چنتتتين افغانستتتتان، درمتتتورد پايتتتان دوران ختتتدمت و ب

 مشعراست:

 ( قاضی درحاالت آتی متقاعد ميگردد:2)) )

 (سالگی.75بعداز اکمال سن ) -1

معلوليت کلی دايمی ومريضی های صعب العالج که متانع اجترای  -6

 وظيفه گردد .

 ساير حاالتيکه دراسناد تقنينی پيش بينی گرديده است. -1

چهل سال خدمت  ( سالگی يا75( قاضی ملکی و عسکری با اکمال سن)6)

باالفعل به تقاعد سوق گرديده و تمديد نمی گردد.((
2 

 جزءسوم: سلب صالحیت قاضی :

رسيده گی به تخلفات قضات درپارۀ از کشورها درصتالحيت داد گتاه هتای 

عالی است. ديوان عالی کشور ميتواند قاضی متخلف رابه يکی ازمجازات 

ايی است محکوم  کند های انضباطی که حد اکثرآن محروميت از شغل قض

. هرگاه قاضی متهم به ارتکاب جرم شده باشد ودادگاه مزبورداليل اتهام را 

برای تعقيب قاضتی کتافی بدانتد ، از او ستلب  صتالحيت قضتايی ميکنتد تتا 

                                                 

وزارت عدليته، جريتدۀ رستمی)فوق العتاده( قتانون اساستی افغانستتان، کابتل: مطبعتتۀ  - 1

 (.227، مادۀ)2021دولتی، سال
( قتتانون تشتتکيل وصتتالحيت قتتوۀ قضتتائيه 2203وزارت عدليتته، جريتتدۀ رستتمی ) - 2

 (.23، مادۀ)2031جمهوری اسالمی افغانستان، کابل: مطبعۀ دولتی، سال
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دردادگاه صالح محاکمه شود. پس ازصدورحکم قطعی ، دادگتاه  انضتباطی 

قاضی ازجرم انتستابی موضوع را مجدداً رسيده گی وبا اينکه ممکن است 

تبرئته  شتتده باشتد اورا بتته يکتتی ازمجتازات هتتای انضتباطی وحتتتی اختتراج  

ازخدمت به سبب ارتکاب اعمال خالف شئون قضايی محکوم نمايد .
1
 

 ( خود دراين مورد چنين حکم ميکند:200قانون اساسی افغانستان درمادۀ)

ابق بتته )) هرگتاه قاضتی بتته ارتکتاب جنايتتت متتهم شتتود، ستتره محکمتته مطت

احکتام قتانون بته حالتت قاضتی رستيده گتی نمتوده ، پتس ازاستتماع دفتاع او، 

درصورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس 

جمهور تقديم وبامنظوری آن ازطرف  رئيس جمهور، قاضی متهم معزول 

((.ميشودومطابق به احکام قانون مجازات 
2
 

حيت قضايی به دليل بيماری يا تخلفات حرفه دربرخی کشورها، سلب صال

ای يا ارتکاب جرم، بتا قتوۀ قتانون گتذ اری استت و رستيده گتی آن بته يکتی 

ازکميستتيون هتتای مجلتتس واگذارميشتتود تتتاپس ازتحقيتتق ازمتتتهم وشتتهود و 

مالحظۀ اسناد ومدارک، گزارشی بتا ذکرنظرختود بترای گترفتن تصتميم بته 

مجلس عمومی تقديم دارد.
3
 

 سؤالی مطرح ميشودکه: در اين جا

آيا ارتکاب هرجرمی بايد موجب سلب صالحيت قاضی گردد ياچطور؟ در 

پاستتخ بايتتد تتتذکر داد کتته جتترايم خالفتتی کتته معمتتوالً بتتا جريمتتۀ نقتتدی پايتتان 

ميپذيرد را نميتوان موجب سلب صالحيت قاضی دانست. تنها جرايم جنحه 

ت، بتته ستتتلب وی وجنتتايی کتته مستتؤليت  يتتا غفلتتت شتتديد ازاجتتزای آن استت

صتتالحيت قاضتتی متتی انجامتتد امتتا درجنحتته هتتای غيرعمتتدی بتتويژه جتترايم 

راهنمايی وراننده گی اختالف نظروجود دارد .
4
 

                                                 
 .221ص  2073جعفر، بوشهری. مسايل حقوق اساسی، تهران: نشر دادگستر، سال - 1

ان.کابل: مطبعتتۀ وزارت عدليته، جريتدۀ رستمی )فتتوق العتاده( قتانون اساستی افغانستت - 2

 (.200، مادۀ)2021دولتی، سال
 .225ص 2073جعفر، بوشهری، مسايل حقوق اساسی. تهران: نشر داد گستر، سال - 3
 .203 -205همان اثر، ص ص  - 4
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قابتتل ذکتتر استتت کتته، طتترز محاکمتتۀ رئتتيس و اعضتتای ستتتره محکمتته، در 

صورت متهم شدن به جرم ناشی از اجراآت  وظيفه يا ارتکاب جنايت، در 

تان، تسجيل گرديده، و چون پرداختن بته آن (قانون اساسی افغانس217مادۀ)

از اختيار اين مبحث خارج است، بناًء از ذکر آن در اين جا جهت رعايت 

 اختصار، گذشتيم.

 مصونیت قضایی قضات: –مبحث پنجم 

منظتور از مصتتونيت قضتتايی آنستتت کتته تعقيتتب ومحاکمتتۀ قاضتتی بتته اتهتتام 

اص قتتانونی  ارتکتاب جنحته وجنايتت ممکتن نيستتت، مگرآنکته تشتريفات خت

جهت سلب مصونيت وی به معرض اجرا گذاشته  شده باشد.ازجملۀ داليلی 

 که لزوم مصونيت قضايی راتائيد ميکند اين است که اوالً:

دولتت نيتز ممکتتن استت ماننتتد ضتعيف تترين وبتتی پنتاه تتترين افتراد کشتتور  

هنگام نقض تعهد يا تخلتف ازقتوانين دردادگتاه هتای عمتومی طترف دعتوی 

 قرارگيرد .

ثانياً: دردعاوی که يکطرف آن شخص ذينفوذ يا ازصاحب منصبان دولتت 

استت نتوانتتد قاضتتی را تحمتتل کنتد وموجبتتات عتتدول قاضتتی را از متتوازين 

عدالت وقانون فراهم سازد.
1
 

همچنان در صورتيکه قضات، مرتکب جرمی شوند، قوانين جزايی کشور 

د .را بايد با رعايت اصول و تشريفات خاص آنها، اجراء کر
2
 

اين موضوع درقانون اساسی افغانستان طوری پيش بينی گرديده که هرگاه 

قاضی به ارتکاب جنايت متهم شود ستره محکمه مطابق به احکام قانون به 

حالت قاضی رسيده گی نموده ، پس از استماع دفاع او، درصورتيکه ستره 

م محکمتتته اتهتتتام راوارد بدانتتتد پيشتتتنهاد عتتتزلش رابتتته رئتتتيس جمهتتتور تقتتتدي

وبتتامنظوری آن ازطتترف رئتتيس جمهتتور، قاضتتی متتتهم ازوظيفتته معتتزول 

                                                 
جعفتتر، بوشتتهری . حقتتوق اساستتی ، اصتتول وقواعتتد جلتتد اول ، تهتتران : انتشتتارات  - 1

 .213ص 2021شرکت سهامی انتشار، سال
ابخشتتی ومينتتو، افشتتاری راد. فرهنتتگ علتتوم سياستتی، تهتتران : انتشتتارات علتتی، آق - 2

 .053، ص2020چاپار، سال
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ومطتتابق بتتته احکتتتام قتتتانون مجتتتازات ميشتتود . يعنتتتی يتتتک سلستتتله اصتتتول 

وتشتريفات خاصتتی درنظرگرفتتته شتتده تتتا براستتاس آن نتتتوان قاضتتی را بتته 

 راحتی مورد تعقيب جزايی قرارداده و معزول نمود .

خاطرهرزيانيکه ممکن است عالوه بر مصونيت قاضی ازتعقيب جزايی، ب

درانجام وظايف اش ازگفتاريا رفتاريا نوشتۀ وی بته کستی برستد، نميتتوان 

از قاضی مطالبۀ خسارت کرد. دليل اين مصتونيت آن استت کته همانگونته 

که نمايندۀ مجلس در اظهارات خود درجلستات مجلتس ازآزادی کامتل بهتره 

هتای قضتايی نيتز،  مند است، مصتالح جامعته اقتضتا دارد کته دررستيده گتی

مشتتابه ايتتن مصتتونيت بتته قاضتتی داده شتتود تتتا وی بتتا استتتقالل رأی وبتتدون 

هراس يا احتمال هواداری ازاشخاص بانفوذ، وظايف خود را انجام دهد.
1
 

اين مصونيت درپارۀ کشورها به وکال واعضای هئيت های منصفه وحتی 

رزنتده شهود اعطا شده است . اين مصتئونيت شتامل گفتارواعمتال قاضتی د

گانی خصوصی اونيست. دراين گونه موارد قاضی مانند هرشخص عادی 

مستتئول عواقتتب کتتارخويش استتت. همچنتتين اگرقاضتتی ازحتتدود صتتالحيت 

خويش خارج گردد و دراموری دخالت کند که هرچند جنبتۀ قضتايی داشتته 

امتتا اصتتالً ومطلقتتاً بتته دادگتتاه او ربطتتی نداشتتته ، ازمستتئوليت متتدنی مبتترا 

نخواهد بود.
2
هرگاه قاضی قرار توقيف متهمی را صادرکند و ويرا چنتدی  

دربازداشت نگهدارد اما متهم ازجرم انتستابی برائتت حاصتل کنتد، شتخص 

متتذکور نميتوانتتد ازقاضتتی مطالبتتۀ خستتارت کنتتد. امتتا درپتتارۀ از کشتتورها، 

جبران اين گونه خسارات را از وجوه عمومی وازخزانۀ دولتت ميپردازنتد 

.
3
 

 نتیجه گیری :

چه نگاشته شد بحثی مشخص و کلی بود، پيرامون جايگاه قوۀ قضائيه در آن

ساختار دولت که غالب  کشورهای جهان درتنظيم چهارچوب قتوۀ قضتائيه 

                                                 
 .223ص  2073جعفر، بوشهری. مسائل حقوق اساسی ، تهران : دادگستر، سال - 1
 .223ل، صجعفر، بوشهری. مسائل حقوق اساسی ، تهران : دادگستر، سا - 2
 .210همان اثر. ص  3
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ختود ازآن پيتروی ميکننتد . هرچنتد درابتتدای پيتدايش نظريتۀ تفکيتک قتوا، 

بعضتتی ازفالستتفه ودانشتتمندان عرصتتۀ حقتتوق، موجوديتتت قتتوۀ قضتتائيه را 

وۀ ديگرنفتتی نمتتوده وفقتتط معتقتتد بتته دوقتتوۀ )مقننتته واجرائيتته( درکنتتار دو قتت

درادارۀ امور مربوط به دولت بودند، اما رفته رفته قوۀ قضتائيه بته عنتوان 

يک قوۀ فعال و اجتناب ناپتذير درپهلتوی دو قتوۀ ديگرپذيرفتته شتد وامتروز 

دراکثريت کشورهای که ازاصل تفکيک قوا پيروی ميکنند، قوۀ قضائيه به 

 وۀ مقتدر و صاحب احترام خاص، ظاهرشده است .شکل ق

آنچته بيشتتتر درمتتورد قتوۀ قضتتائيه اهميتتت دارد استتقالليت آن استتت. زيتترا 

درعتتدم استتتقالل قضتتاء ماهيتتت وجتتودی آن زيرستتوال خواهتتد رفتتت، امتتتا 

استقالل قوۀ قضائيه مطلق نبوده بلکه نسبی ومحدود وتا آن حد است که دو 

ا دروظايف تخصصی اين قوه که صرفاً قوۀ ديگرحق دخالت و مزاحمت ر

حق قضاوصدورحکم است  ندارند ونميتوانند برآن سلطه پيدا نموده وآنترا 

زيرفرمتان ختتود قراردهنتتد . بته همتتان ترتيتتب کتته قتوۀ قضتتائيه چنتتين حقتتی 

 دخالت رانسبت به دو قوۀ ديگرندارد .

اصل ومنشا استقالل قوۀ قضتائيۀ همتان استتقالل قضتات وقاضتی استت کته 

تقالل کل بته جزمنتقتل ميشتود ، پتس استتقالل قاضتی يتک اصتل اساستی اس

ومهم است يعنتی قاضتی دررستيده گتی بته هرنتوع قضتيه ودوستيه وصتدور 

 هرنوع حکم، جز ازقانون ونظرخود ازهيچ رأی ديگری پيروی نميکند .

تصتتتتتتميم هتتتتتتای قضتتتتتتايی قضتتتتتتات بعتتتتتتد ازقطعيتتتتتتت الزم االجتتتتتترا استتتتتتت 

ريه ملزم به اجترای احکتام محتاکم وامروزدرغالب کشورهای جهان قوۀ مج

ميباشتند وهرگتاه اعضتای قتوۀ مجريته دراجترای احکتام محتاکم غفلتت کننتد، 

ين گرديتتده کته درحقيقتتت يتمجتازات هتای کتتم و پتيش ستنگينی بتترای آنهتا تع

ضتامن استتتقالل محتتاکم وقابتتل تعميتتل بتتودن احکتتام آنهتتا ميباشتتد. البتتته تنهتتا 

انجتام امرقضتا کتافی شتمرده استقالل برای قاضتی درجهتت تتأمين عتدالت و

نميشود، بلکه يک سلستله اوصتاف وشترايط ستختی بترای احترازاين پستت 

درقوانين کشورها پيش بينی شده کته نشتاندهندۀ عظمتت، بزرگتی ودرعتين 

 حال سنگينی اين شغل ميباشد .



گاه قوۀ قضائیه در ساختار دولتجای  قضاء 
 

 70  

 

جان کالم اينکه قوۀ قضائيه داوری بيطرف بين افراد جامعه و بتين جامعته 

حمايت ازمردم ومتردم گرايتی استت، متردم اجتمتاع و حکومت،  با گرايش 

دربرابر حکومت ضعيف وبی پشتوانه هستند ، قدرت دفاع ازخود وحقوق 

 خود راندارند وقوۀ قضائيه پناهگاه مردم وافراد جامعه است .
 مآخذ 
 کتب: –الف 
(خورشتيدی، فرهنتتگ 11/1آقتا بخشتی، علتی و افشتتاری راد، مينتو.) -1

 ات چاپار، چاپ اول.علوم سياسی. تهران: انتشار
( خورشتتتيدی، حقتتتوق اساستتتی، اصتتتول و 11/3بوشتتتهری، جعفتتتر.) -6

 قواعد. جلد اول، تهران:نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
( خورشيدی، مسايل حقتوق اساستی. تهتران: 1167بوشهری، جعفر.) -1

 نشر دادگستر، چاپ اول.
رهنمتتتتتتتتتتتتتود طتتتتتتتتتتتتتترز رستتتتتتتتتتتتتتيده گتتتتتتتتتتتتتی قضتتتتتتتتتتتتتتايای متتتتتتتتتتتتتتدنی در  -3

، کابتل: نشتتر مؤسستتۀ گلوبتل رايتتتس، چتتاپ (خورشتتيدی11/5افغانستتان.)
 اول.
(خورشيدی، حقوق اساسی 11/1شريعت پناهی، ابوالفضل قاضی، ) -5

 و نهادهای سياسی. تهران: نشر ميزان، چاپ يازدهم.
(خورشيدی، فرهنگ فرهيخته. تهران: 1166فرهيخته، شمس الدين.) -7

 انتشارات زرين، چاپ اول.
(خورشيدی، کابل: نشتر 11/6کتاب رهنما برای قضات افغانستان. ) -6

 (، چاپ اول.IDLOسازمان بين المللی انکشاف حقوق)
( خورشتتتيدی، ترمينولتتتوژی 11/1لنگتتترودی، دمحم جعفتتتر جعفتتتری، ) -/

 حقوق. تهران: انتشارات کتابخانۀ گنل دانش، چاپ چهاردهم.
(خورشيدی، کليات حقوق اساسی. تهتران: 11/6مدنی، جالل الدين.) -8

 .انتشارات پايدار، چاپ دوم
(خورشتتتيدی، حقتتتوق اساستتتی. 11/6متتتؤتمنی، منتتتوچهر طباطبتتتايی.) -10

 تهران: نشر ميزان، چاپ دوم.
(خورشتتتيدی، دارالقضتتاء در افغانستتتتان. 1178وکيلتتی، عزيزالتتدين.) -11

 کابل: نشر مرکز تحقيقات علوم اسالمی، چاپ اول.
(خورشيدی، گفتار های در حقوق اساسی 11/3هريسی، هاشمزاده.) -16

 ميزان، چاپ اول.کاربردی. تهران: نشر 
 قوانين ملی: -ب
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وزارت عدليتته، جريتتدۀ رستتمی)فوق العتتاده( قتتانون اساستتی افغانستتتان.  -1
 خورشيدی. 11/6کابل: چاپ مطبعۀ دولتی سال

(. قانون تشکيل وصالحيت قوۀ 1108وزارت عدليه، جريدۀ رسمی) -6
 1186قضائيه جمهوری اسالمی افغانستان. کابل: چاپ مطبعۀ دولتی، سال

 خورشيدی.
 اسناد بين المللی: -ج
اصول اساسی در بتارۀ قتوۀ قضتائيه. مصتوب هفتمتين کنگترۀ ستازمان  -1

ملل متحد در بارۀ پيشتگری از جترم و رفتتار بتا متخلفتان، در متيالن. تأييتد 
مجمتتتتتتتتتتتتع عمتتتتتتتتتتتتومی ستتتتتتتتتتتتازمان ملتتتتتتتتتتتتل متحتتتتتتتتتتتتد، طتتتتتتتتتتتتی قطعنامتتتتتتتتتتتتۀ 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتيالدی و 18/5نتتتتتتتتتتتتتتتتتتوامبر68(متتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤرخ16/30شتتتتتتتتتتتتتتتتتتماره)
 .18/5دسامبر  11(مؤرخ137/30شماره)

ميالدی، مجمع /183دسامبر10ميۀ جهانی حقوق بشر. مصوب اعال -6
 عمومی سازمان ملل متحد.

ملتتتتل متحتتتتد. ميثتتتتاق بتتتتين المللتتتتی حقتتتتوق متتتتدنی و سياستتتتی ستتتتازمان  -1
 ميالدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 1877دسامبر17مصوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يمژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسا

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم
(7) 

 څلورم فصل
 محکوم علیه

محکوم عليه هغه شخص دی چې د شارع خطاب دهغه له فعل پورې  -77
تعلق موندلی دی. داصولوعلما دا شخص مکلف نوموي .

1
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 دتکليف ) مکلفيت ( د صحت شرايط -75
د دې لپاره چې شرعا   په انسان تکليف ) مکلفيت ( صحيح وي ، شرط ده  

چې نوموړی ، شخصا   يا په واسطې  سره ، قادروي  د تکليفي خطاب 
معنا او مفهوم چې ده ته متوجه شوی دی درک کړي او دهغه معنا په هغه 
اندازې سره چې اطاعت کول او فرمانبرداري ورپورې موقوف  ده ، 
تصور کړي ، ځکه له تکليف څخه موخه اطاعت اوفرمان برداري ده او 

توان نه لري هم اطاعت او فرمانبرداري ورته ممکنه څوک چې د پوهې 
 نده .

په پوهيداکې توانايي هم ، يوازې په دوه څيزونوسره امکان لري ، لومړی 
عقل او دوهم دا چې د شارع خطاب دهغه شيانو له جملی ځينې وي چې 
دهغه پوهيدا او دشارع د مراد ) موخې ( پيژندنه ترې شونې وي ، خو 

ه باطني چاره ده او په حس سره نه درک کيږي او څرنګه چې عقل يو
منضبط ) دنظم او انضباط درلودونکی ( او دځانګړي چوکاټ درلودونکی 

چې  –نه دی او په افرادو کې يې اندازه يوله بله توپيرکوي ، شارع ، بلوغ 
دهغه ځای ناستی کړيدی ، ځکه  –يوه څرګنده او منضبطه چاره ده 

، د ده په هکله دا ګومان کيږي چې يوعاقل يوڅوک چې بلوغ ته رسيږي 
فرد دی او همدارنګه ، شارع دمکلفيت ) تکليف( مبنادا ايښي ده  چې 

تخفيف له  دشخص په هغه حال کې چې عاقل دی بلوغ ته ورسيږي او
مخې ، له بلوغ څخه د مخه سن ) عمر( ته په کوم مکلفيت قايل شوی نه 

ی چې فرمايي : ) رفع القلم عن دی ، د دې چارې دليل هم ، دا حديث  د
ثالثه : عن النائم حتی يستيقظ وعن الصبی حتی يحتلم وعن المجنون حتی 

يفيق او يعقل ( 
1
ژباړه ) دری کسان مؤاخذه نه لري : هغه فرد چې ويده  

دی ترڅوچې ويښيږي اوکوچنی ترهغې چې بلوغ ته رسيږي اوليونی 
ي انسان بالغ وي او ترهغی چې په هوښ ) عقل( راځي ( نو، که چير

اقوال ) ويناوی( او افعال ) کړه وړه (يي د خلکو په مينځ کې په متعارفه او 
معموله بڼه او دارنګه ؤ چې د ده دعقل په سالمتيايي داللت درلود ، په هغه 
کې  دتکليف دشرط د تحقيق په خاطر، يعنی دعقل دسالمتيا با وجود بالغ 

کول کيږي  نو مکلف هغه شخص دی کيدل ، د ده په مکلف والی حکم ور

                                                 
 .22، ارشاد الفحول، للشوکانی ، ص123ص 2آمدی ج - 1
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چې بالغ او عاقل دی .
1
نه عاقل نا بالغه ماشوم او يا ناعاقله) بيعقله ( بالغ  

 فرد .
له دې امله ، نه ليونی ) مجنون ( فرد اونه صغير انسان ، که مميز) 
دتشخيص دقدرت درلودونکی( اوکه غيرمميز، هيڅ کوم يو مکلف نه دی 

ي اوصغير فرد په مال کې دزکوة په وجوب قايل .او دا هم چې فقها د ليون
شوي دي اوهم  دا چې ټول فقها په دې قايل شوي دي چې په دې دواړو 

تاوان (  –دخپلوانو اوزوجې نفقه او دتلف شويو شيانو ضمان ) ضمانت 
واجب دی ، دصغير اوليونی دمکلف والي په خاطرنه دی ، بلکې دا تکليف 

چې دا حقوق د دې دواړو له مالونو څخه دهغوی اولياوو ته متوجه دی 
تأديه کړي .

2
، په دې دواړو هم د دې حقوقو وجوب ، دا دی چې دا دواړه  

 دوجوب داهليت درلودونکي دي ، لکه هماغسې چې وروسته به راشي .
 دتکليف ) مکلفيت ( پرشرط اعتراض -73

دمخه يا دونه وشوه چې دتکليف ) مکلفيت ( شرط ، د شارع د خطاب 
پوهيدا توان او همدارنګه دشارع دخطاب دپوهيدلو وړتيا درلودل دي ، د

 خوښايي په  دې  شرط النديني دارنګه اعتراضونه وارد شی .
لومړی اعتراض : په اسالمي شريعت کې هغه څوک چې په پوهيدلو 
قادرنه دی هم ترمکلفيت ) تکليف( الندی نيول شوی دی لکه څرنګه چې 

م مايي : ) ياايهاالذين آمنوا التقربوا الصلوة وانتسترڅښتن تعالی ) ج( فر
 آيت ( . -43 –دالنساء سورت سکاری حتی تعلموا ماتقولون ( )

کيږئ چې  ېژباړه : ای مؤمنانو ! په داسی حال کې لمانځه ته مه نږد
 تاسي بی هوښه وئ څوپوه شئ چې تاسو څه وايي) واياست (.

ه شواست ، لمانځه ته مه ددې آيت شريف موخه دا ده چې که چيرې نش
نږدې کيږئ . نونشه کسان د نشې په حال کې دلمانځه په ترک ) 
پريښوولو( مکلف دې ، حال داچې په دارنګه وضعيت کې ، دخطاب 
دپوهيدا توان نه لری ، نو څرنګه ويل کيږي چې دتکليف ) مکلفيت ( شرط 

 دخطاب د پوهيدلوتوان دی ؟ ! .

                                                 
بلتوغ دهغتته پته نخښتو اوعالمتتو ستره پيژنتدل کيتږي  ، ختتو کته چيترې د انخښتتي  او  - 1

عالمتې ونته مونتدل شتوی ، بلتتوغ دهغته لپتاره پته ټاکتل شتتوي عمتر) ستن ( ستره پيژنتتدل 

نځته لتس کلنتي ګڼلتې کيږي ، چې ډيری فقها وو دا عمر) سن( له هلکانو او نجونتو لپتاره پ
 ده .

 51ص 2، المستصفی ، للغزالی ج127ص 2آمدی ج - 2
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دنشې په حال کې نشه شويو کسانوته ځواب دا دی : د دې آيت خطاب 
متوجه نه دی ، بلکې دا خطاب يوازې دهوښياری )هوښ ( په حال کې 
مسلمانانو ته متوجه دی او ددې بيانوونکی دی چې دلمانځه دوخت په 
نږدې کيدلو سره شراب ونه څښي ترڅوخپل لمونځ دنشي په حالت کې 

رته ورسوي .اقامه نه کړي او وکوالی شي لمونځ په غوره توګه س
1
 

البته ديادوني وړده چې دا آيت دشراب څښلوله تحريم دمخه نازل شويدی 
او دشرابوڅښل بيا په دې آيت سره تحريم شول چې فرمايي : )ياايهاالذين 

الشيطان  آمنوا انما الخمروالميسرو االنصاب واالزالم رجس من عمل
 .آيت (  -31 –( ) دالمائده سورت فاجتنبوه  لعلکم تفلحون

ژباړه : ای مؤمنانو ! همداخبره ده چې شراب ، قمار، د باطلومعبودانو 
نښانې او دفال غشي دا ټول پليداو دشيطان له عمل څخه دي نوتاسو ځانونه  

 ترې وساتئ ښايي چې کامياب شئ .
دوهم اعتراض : اسالمي شريعت عام او ټول بشريت لپاره دی ، ځکه 

يا ايهاالناس انی رسول هللا اليکم جميعا سترڅښتن تعالی )ج( فرمايي : ) قل 
 آيت ( . -585 –( ) داالعراف سورت 

ژباړه :ورته ووايه چې ای خلکو زه تاسو ټولو ته دهللا دپيغمبر په توګه را 
 استول شوی يم .

 –اوهم فرمايي : ) وما ارسلناک االکافة للناس بشيرا  ونذيرا ()دسبا سورت 
 آيت (. -95

دټولو خلکولپاره دزيري ورکوونکي او ډاروونکی په ژباړه : اوته مونږ 
توګه استولي ياست . اوهم دخدای )ج( رسول ملسو هیلع هللا یلص فرمايي : ) کان النبی 

 يبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة (
اړه : پخواني انبيا يوازې دخپل قوم لپاره مبعوثيدل ، خوزه د ژب

او جوته ده چې دخلکو په مينځ کې داسې ټولوخلکولپاره مبعوث شوی يم ( 
 –افراد شتون لري چې غيرعرب دي اوپه عربي ژبه چې د قرآن ژبه ده 
نه پوهيږي اوپه پايله کې دشارع په خطاب نه پوهيږی ، نو خطاب څرنګه 
په عربي ژبې سره هغه چاته  متوجه کيږي چې پرې نه پوهيږي اوپه عين 

دا د تکليف له شرط سره د تصادم  حال کې په هغې مکلف کيږی هم ؟ آيا
 اوتقابل يعنی دخطاب پرپوهيدا له قدرت څخه پرته بل څيزدی ؟ .

                                                 
 2، فتتتواتح الرحمتتتوت بشتتترح مستتتلم الثبتتتوت  ج 100-102ص 1تيستتتيرالتحريرج - 1
 20ارشاد الفحول ، ص  213 -215ص
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ځواب دا دی : دخطاب په پوهيدا کې توانايي ، دتکليف دصحت لپاره الزم 
اوشرط دی اوهغه کسان چې په عربي ژبه نه پوهيږي هم ، شرعا   په 

قرآن د ژبې په زده کړه  هغوی تکليف ممکن ندی ، مګردا چې دا افراد د 
يا دشرعي نصوصو په ژباړه يا دشارع خطاب دهغوی په ژبه اودهغو په 
معنا وو پوه شي اويا داچې دمسلمانانو يوه ډله دغيرعربي امتونو ژبه زده 
کړي اواسالمې تعليمات  دهغوی په خپله ژبه دهغوی په مينځ کې خپاره  

 کړي .
رده او له دې امله پرمسلمانانو وروستۍ حل الره يوه  ترټولو غوره ال

چې دهغوی يوه ډله دغيرعربو امتونو ژبه زده کړي او  یکفايي واجب د
داسالم بلنه )دعوت( دهغوی په مينځ کې نشر کړي اواسالمي احکام 
دهغوملتونو په ژبه هغوی ته تبليغ کړي اوکه چيرې مسلمانان په دی هکله 

ب دحکم له کبله به ټول سستی ، ناغيړي اوتقصير وکړي ، دکفايي واج
 ګناهکاروي ، دهغه نصوصوله جملې څخه چې دمسلمانانو ددې چارې

 ی.پروجوب داللت لری ،  داموارد د
الف : سترڅښتن تعالي )ج( فرمايی : ) ولتکن منکم أمة يدعون الی الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکرو أولئک  هم المفلحون ( ) د آل 

 آيت (. -514 –عمران سورت 
ژباړه  : اوله تاسو څخه به يوه ډله وي چې نيکو کارونوته به خلک رابولي 

به خلک ژغوري او او په ښوکارونو به امرکوي اوله بدو کارونو څخه 
 .همدوی بريالي دي

ب : روايت شويدی چې د سترڅښتن تعالی )ج( استازي صلی هللا عليه 
، نجاشي ، مقوقس او نورو وسلم ځينی ليکونه دايران پاچا ، د روم قيصر

ته واستول اوپه دې ليکونو  کې يې هغوی اسالم ته راوبلل اوهغه کسانو 
چې داليکونه يې ورسول دهغه کسانو په ژبه چې ليک ورته ليکل شوی ؤ 

 خبراو آګاه ؤ .
ج : دسترڅښتن تعالی )ج( استازی ملسو هیلع هللا یلص د حجة الوداع په خطبه کې فرمايي : 

بلغت ؟ اللهم فاشهد !فليبلغ الشاهد منکم الغائب ، فرب مبلغ أ وعی ) أالهل 
من سامع ( ژباړه : آياخپل  ماموريت مې تاسې ته ابالغ  کړ ؟ پرورد ګاره 

حضور لري ، دا دې  ته  شاهد او سه ! نوهغه کسان ) شاهدان ( چې دلته
ی غايبانو( په اطالع ورسوي چې دلته نه شته ، ځکه ډيردهغه افراد و)

افراد چې پيغام  ورته په  غيرمستقيمه بڼه رسيږي هغوی له هغو کسانو 
چې پخپله يې نيع په نيغه ورته غوږ نيولی دی (  يڅخه غوره درک کو

شاهد په ټولو هغه کسانو شامليږي چې اسالم ته يې هدايت پيدا کړی او 



ټونهداسالمی فقهي بنس  قضاء 
 

 76  

 

ي دهغه مبادي او احکام يې پيژندلي دي اوغايب په ټولو هغو کسانو شامليږ
چې په عربي ژبه نه پوهيږي  اوهم په هغو کسانو چې په عربي ژبه 

 پوهيږي خو اسالمي دعوت ) بلنه ( ورته نده رسيدلي .
له دې کبله ، که چيرې يو داسې څوک وي چې په عربي ژبه ) د قرآن په  

ژبه ( ونه پوهيږي اوهم يې شرعي نصوص د ده  په ژبه نه وي ژباړل  
ت ( داليل ورته نه وي يفه ژبه د تکليف ) مکللمانانو يې پشوي او مس

وروپيژندلي ،  نوموړی شرعا  مکلف نه دی ، ځکه سترڅښتن تعالی )ج( 
 فرمايی :

 ايت ( . -951 –) اليکلف هللا نفسا  االوسعها ( د البقره  سورت 
 ژباړه : هللا يو څوک نه مکلفوي مګردهغه په توان سره .

و په پيل کې ، ځيني دځينو سورتون درييم اعتراض : په قرآن کريم او
توري ( راغلي دی چې  پوهيدل پرې شوني ندي ، مقطعه حروف )

نوڅرنګه ويل کيږي چې په قرآن اوسنت کې دپوهيدلو نه وړکوم څيزشتون 
 نه لري ؟!

ځواب دا دی : دا حروف دتکليفی خطابونو په شمير کې نه دي اوپه همدې 
وقوف نده ، دا له يوې خوا اوله بلې دليل هم ، دتکليف چاره پرهغوپورې م

خوا دا حروف روښانه معنا وې لري چې هماغه څيزدی چې هرحرف په 
يوازيتوب پرې داللت لري او دسورتونو په پيل کې د دې تورو)حروفو( 
ذکر هم پرمخالفانو دحجت داقامې  لپاره د قران  په معجزه  والي سره له 

 دې حروفو څخه تشکيل شوی دی . 
 نوربيا                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا حافظ
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  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(81) 

 

 رډګلورم مطلب: د مقصدي اجتهاد څ

ای شتته او ځت ېکته مقصتدي اجتهتاد لتره پت ېچت ېهغته چتار ېمطلب کت ېپد
 ای نشته.ځ ېکه مقصدي اجتهاد لره پ ېبيانوم چ ېهمدا شان هغه چار

ای نشتهځ ېمقصدي اجتهاد لره پک ېچ ېی: هغه چارړلوم
1
: 

تو، کتابونو، استازو، د آخترت پتر ېښعقايد: لکه پر هللا هلالج لج، د هغه پر پر -۰

ايمان  ېنورو غيبي چارو باند ې، حساب کتاب، جنت او دوزخ او داسځور
 سره ثابت وي. وصپه قطعي نصو ېل، چړراو

ه والی او د درواغو بد والی، همدا شتان د ښتياوو ښاخالقيات: لکه د ري -۲
 ېڅهت ېپته دغته چتارو کت ېغتوره والتی او د رذيلتتوب ستپکوالی، چت ۍبهتتر

 ی.ړعاقل يو له بل سره اختالف نه دی ک
: لکته د ميتتراث مستايل، عتدت، حتدود او کفتتارات ېانتداز ېاکلټتشترعي  -۲

 (.ې)بدل
ونه او د عامته اخالقتو ټاصول: د سترو چلندونو بنست ړېورک ړېد راک  -۲

خه څ ۍامر او له بد ۍکېت، پر نښقواعد، لکه د عدل، امانت او شوری ارز

 نور.... ېستل او داسېمنع، د پند اخ
ي، لکتته د ېتتږرل کېختته شتتمڅهرومتترو لتته ديتتن  ېه چتتڅتتقطعيتات: هغتته  -۴

 ، حل او جهاد روا والی او د غال، زنا او قتل حراموالی.ځلمون
خپله شارع د هغتوي پته تلپتاتي والتي  ېمؤبدات: هغو جزئي حکمونه چ -۴

رسول هللا صلی هللا عليته و ستلم   وي، لکه د جهاد فرضيت، ړېتصريح ک
نته وي  ېتوبته يت ېارو فستق چتګتناهګ ېته د ضرر رسولو حرمت او د هغ

 .ېويستل
 ړېورتته پاملرنته کت ېوله تشريع کټشارع په خپله  ېقواعد چهغه عام  -۲

 کول او د ضرر او اضرار منع والی. ېريوي، لکه د حرج ل
ای شتهځ ېکه مقصدي اجتهاد لره پ ېچ ېدويم: هغه چار

1
: 

                                                 
، و ما بعدها. او  ۲۴۲وګوره! مقاصد الشريعة و أثرها في الفقه، عبد العاطي، صـ   1

 ، و ما بعدها.۲/۰۲۴لمقاصدي، وګوره! االجتهاد ا
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و ړاو زده ک ېکوي: لکه د دعوت، تربي ړچوپ ېد عقيد ېچ ېهغه وسيل -۰
ر يتتغي ېيتر ستره پته کتيتغ ای پتهځتد وختت او  ېاو وسايل، چت ېچار ېالر

ه ښتپته  ړچتوپ ېدو ستره د عقيتدېتتته کځپته رامن ۍکنتالوژټ ېي او د نتوځترا
 ه ترسره کوي.ګتو

کوي: لکته د آذان او خطبتو د آوازونتو  ړد عباداتو چوپ ېچ ېهغه وسيل -۲
سپيکر کارول، د ازدحام د کمولو په موخه د طواف، ډولو په موخه د لوړلو

 ۍول او د قربتانړيزو ودانيوو جتوړو پوڅل د سعي او جمرو ويشتلو پرمها
اکتل شتوي ټپته موخته  ېستتنېاخ ګټېخه د څاو له هغوي  ېارويوو د حاللڅ

 ايونه او لوري.ځ
ه تفصتيالت او ړوالی: لکه د شوری او عدل په اګرنڅينو معامالتو ځد  -۲

 والی.ګرنڅعن المنکر  ېد امر بالمعروف او نه
اکنو د ټتتد  ېده چتت ېه، شتونړکلو پتته ااټتسياستي تصتترفات: لکته د خليفتته  -۲
ه د اداري، متتالي او قضتتايي ګتتاو همتدا رن ۍوالي، شتترطونو، نومانتتدګترنڅ

 ستل شي.ېه واخګټخه څچارو په هکله له اجتهاد 
ه د امن راوستلو، باغيانو تته زجتر ورکولتو، د تيتري کوونکتو ګپه ورته تو

تته کولتو ځد رامنلولو او د معاهداتو ېپ ګکرو قوي کولو، د جنښبندولو، د ل
 ستل شي.ېه واخګټخه څهم له اجتهاد  ېپه برخو ک

وليزه ټتپته فتردي او  ېمسلمانان ي ېدي چ ېښې: هغه پېښېاضطراري پ -۴
 ېپتور ېانتداز ېرته تر خپلتېي، که چېږک ړه اګتو ېه زغمولو ته پداسګتو

 ېي، پته هالکتتت او غيتر معتتتاد تکليتف کتتړه پورتتته نکتګټتختته څلته نتاراوو 
 ي.ېږلو

مصتلحتونه او مفاستتد يتو لته بتتل  ېمتعتارض مستايل: هغته مستتايل دي چت -۴
 تعارض لري. ېسره پک

د  ې، چتېنه وي راغل ېکه نص او اجماع پ ېڅه ېمانونه: هغه چګعام  -۲
د شتترعي  ېي او يتتوازېتتږستتره نومتول ک ېپته منطقتت ېتشتريع ختتال او عفتتو

 دالی شي.ېورته پاملرنه ک ېا کڼموخو او مصلحتونو په ر

 ب: په حکمت او جزئي مقصد سره تعليل کولم مطلځپن

                                                                                                              
 .۰۲۴-۲/۰۲۱. او االجتهاد المقاصدي، ۲۲-۲۲وګوره! اهمية المقاصد، صـ   1
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ينو علماوو په حکمت ستره تعليتل ځه علماء د نظر اختالف لري، ړا ېپه د
 ېينتو بيتا پته حکمتت کتځی، ختو ړينو ورته جواز ورکځي او ړکول منع ک

ری ډېته امام آمتدي رحمته هللا وايتي: ړا ېپه د ېی، چړمنضبطوالی شرط ک
ی او ړمنضبط نه وي تعليل منع ک ېحکمت سره چ ېپه هغ ېعلماوو يواز

پته خپلته  ېچت ځحکمتت تترمن ېينتو بيتا د هغتځی او ړو ورته جتواز ورکتږل
او مضتطرب وي  ټپت ېچ ځحکمت ترمن ېکاره او منضبط وي او د هغښ

تعليل ته جتواز ورکتوي او پته  ېي باندړپه لوم ېمانا چ ېی په دړتوپير ک
ه نظر دی.تعليل ته جواز نه ورکوي او همدا غور ېدويم باند

1
 

 ېپه حکمت سره د تعليل کولو په هکله در ېي چېږخه جوتڅر بهير ېله ت
 ه دي:ګتو ېپه الند ېنظره شتون لري چ

، ټکاره، پتتښتپته حکمتت ستتره تعليتل کتتول مطلقتاً جتواز لتتري: هغته کتته  -۰
پتر  هولتو پته يتوه خولتټ ېکه هغه وصف چتځمنضبط او يا مضطرب وي، 

د حکمتت تبتع دی، نتو  ېالملته چت ېدد، ړېتعليل کولو ته جتواز ورکت ېهغ

خي جواز ېب ېتعليل کول جواز لري په متبوع خو ي ېپر تابع باند ېکله چ
دا د بيضتتاوي، رازي او امتتام غزالتتي د  ېهغتته حکمتتت دی، چتت ېلتتري، چتت

کاره ده.ښخه څويناوو 
2
 

تعليتل  ېمناستب وصتف بانتد ېخته يتو دا هتم دی، کلته چتڅد دوي له داليلو 

حکمتت د  ېکه جتواز لتري چتځخي ېخو ب ېمت باندجواز لري، نو په حک
کته نتا مناستبه او نتتا ځو نته شتتي  ېوصتف لپتاره اصتل دی او کتته تعليتل پتر

راشتي او  ېخته پته کمته درجته کتڅ ېفرعت ېاصل بته لته خپلت ېمعقوله ده چ
د حکتم لته  ېهغته خپلته هغته مصتلحت دی، چت ېکته اصتل دی چتځحکمتت 

ای ناستتی ځت ېد هغتالملته وصتف  ېدد ږخه مقصتود دی، ختو متوڅتشريع 
ي، نو په حکمت ځرګه او عالمه وښد حکمت په شتون ن ږمو ېولی چځرګ

 خه غوره دی.څاعتماد له وصف  ېباند

                                                 
 .۲۴۴-۲/۲۴۲االحکام في اصول األحکام،   1
. او مقاصد الشريعة و أثرها في الجمع و ۰۲۲وګوره! تعليل األحکام، الشلبي، صـ   2

 .۰۲۴الترجيح بين النصوص، يمينة، صـ 
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که شتان د حکمتت دا ځپه حکمت سره تعليل کول مطلقاً جواز نه لري:  -۲
لو لپاره مشقت او ړخو ېد روژ ېچ ېوي، لکه په سفر ک ټهغه پ ېدی چ

 ير مومي.يير سره تغيخت په تغاو د خلکو او و ټتکليف پ
ه دا ده، ګټت ېخه پته علتت بانتدڅد حکمت له تعليلولو  ېدلته دليل دا دی، چ

دوو او د حکمت په تعليلولو سره ږای ته وليځخه بل څای ځحکم له يو  ېچ
الملته نتا مالومته ده  ېد حکمتت انتدازه دد ېي چځکه نه راځه السته ګټياده 

د  ېحکم د ېده چ ېالمله ناشون ېله همدخه دی، نو څو چارو ټهغه د پ ېچ
 دوو.ږای ته وليځهغه په وسيله بل 

، مضتطرب او د ټکلته حکمتت پت ېخه يتو دا هتم دی، چتڅد دوي له داليلو 
ژنتدل ېير متومي، نتو پيير سره تغيخلکو، حاالتو، وختونو او شکلونو په تغ

خه خالي نه څحکم  و درول شي له مشقت او زحمت  ېپر هغه باند ېچ ېي
 ېکاره او هغښ ېد شارع آداب په يادو حاالتو ک ېچ ېحال ک ېدي، په داس

خه خالص او د احکامو په څو خلک له مشقت څته پاملرنه نه کول دي، تر

والي سره مخ نه شي.ګونګله  ېژندلو کېپ
1
 

که صحيح ځ ېکاره او منضبط و،  تعليل پرښحکمت  ېتفصيل: کله چ -۲

کته نته ځ ېو منضتبط نته و، تعليتل پترا ټپت ېمانع نشتته او کلته چت ېدی چ
متتانع شتتتون لتتري او همتتدا د آمتتدي پتته نتتزد غتتوره او د  ېي چتتېتتږصتحيح ک

کاره قول دی.ښحنابله وو په نزد 
2
 

کاره او ښت ې، کلته کتوم حکتم د داستېخبره چت ېد دوي دليل اجماع ده، په د

 ېياد وصف په نا منضبط حکمت باند ېای و، چځمنضبط وصف سره يو
خته هغته څر کته د حکتم لته تشتريع ګتصتحيح دی، ا ېيل پرمشتمل وي، تعل

حکمتت پته  ېحکمت هغه مشتمل وي، نو کله چ ټپه پ ېمراد نه وي، بلک
کاره والتي او ښتخته مقصتود او د وصتف ستره پته څخپله د حکم لته تشتريع 

ر غوره دي.ډېتعليل کول  ېبرابر وي، بيا خو پر ېانضباط ک
3
 

                                                 
 .۲/۲۴۲! االحکام في اصول األحکام، وګوره   1
 .۲/۲۴۴مخکنۍ مرجع،   2
 .۰۲۱وګوره! تعليل األحکام، صـ   3
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کاره او منضبط وي تعليل ښ ېپه هغه حکمت سره چ ېغوره قول دا دی چ
په قرآنکريم، سنتو او د پخوانيوو او او سنيوو فقهاوو  ېکه چځجواز لري، 

ده. ېدا چاره ترسره شو ېپه فقهي فروعاتو ک
1
 

 
 
 
 

                                                 
 .۰۴۰وګوره! مقاصد الشريعة و أثرها في الجمع  والترجيح بين النصوص، يمينة،   1
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  «محمودی»نگارنده : قضاوتمند عبدالدین 
 

  فرق مجازات حدود باقصاص وتعزیرفرق مجازات حدود باقصاص وتعزیر
(۲) 

 

 قصاص: مجازات : مفهومدوم گفتار
اص دارای معتتتتتانی لغتتتتتوی واصتتتتطالحی استتتتتت کتتتتته در ذيتتتتتل کلمتتتته قصتتتتت

 مورد مداقه قرار ميگيرد.
 مجازات قصاص در لغت: -الف 

بِقتتتص  حتتترف )ق(استتتم استتتت وفعتتتل آن  َكَستتترِ ، بتتته قَِصتتتاصب  بتتتوده و  قَتتتصَّ ي
ميباشتتد يعنتتتی؛ بتتتا فاعتتتل قتتتل، قطتتتع، ضتتترب ويتتتا  قَتتتَودب درلغتتت بتتته معنتتتی 

أَقَتتتصَّ  تتتته ميشتتتودجتتترح مثتتتل فعلتتتش برختتتورد صتتتورت گيتتترد، مثليکتتته گف
تتلََطانب فبالَنًتتتا إِقََصاًصتتتا  يعنتتتی؛ فتتتالن را پادشتتتاه درمقابتتتل قتتتتلش بتتته قتتتتل الس 

تتتتتمبتتتتته  غبتتتتَراببتتتتته وزن  قبَصتتتتتاصب رستتتتاند. و حتتتترف)ق( درلغتتتتتت بتتتتته  ضَّ
دومعنتتی آمتتده يکتتی استتم کتتوهی استتت. همچنتتان بتته آختترين محتتل رويتتتدن 
متتتتوی درقستتتتمت پيشتتتتانی اطتتتتالق ميشتتتتتود، طوريکتتتته عربهتتتتا بتتتته محتتتتتل 

تتعررمذکو بتته فتتتتح  َستتحاببتتته وزن قََصتتاصب ميگوينتتتد. وامتتا   قبَصتتاصب الشَّ
 درلغتتتت بتتته معنتتتتی  قَتتتصوکلمتتته  حتتترف)ق( استتتم درختتتتی استتتت دريمتتتن.

  1آمده است. ات ِباعب األَثَر
 مجازات قصاص در اصطالح فقه اسالمی: -الف

درمتتتتورد معنتتتتتی اصتتتتتطالحی قصتتتتتاص نتتتتزد فقهتتتتتای متتتتتذاهب چهارگانتتتتته 
نمتتتی رستتتد، ممکتتتن استتتت يتتتک فقيتتته بتتتا  کتتتدام اختالفتتتی حقيقتتتی بتتته نظتتتر

الفتتتاظ وعبتتتارات مختلتتتف آنتتترا تعبيتتتر نمتتتوده باشتتتد، ولتتتی کتتتدام آثتتتاری بتتته 
هتتتو أن شتتترعا، القصتتتاص  ال نتتتدارد وايتتتن گونتتته تعريتتتف شتتتده استتتت:ـدنبتت

يعنتتتی؛ قصتتاص درشتتترع عبتتارت استتتت از 2.يفعتتل بالفاعتتتل مثتتل متتتا فعتتل
الَقَتَتتلب  ،َصتتاصب الَقِ اينکتته بتتا فاعتتل مثتتل فعلتتش رفتارشتتود. بتته تعبيتتر ديگتتر، 

                                                 
بيدي ، محم د1  22الهدايته،ج القتاموس. ناشتر: دار جتواهر متن العتروس محم د. تاج بن . الزَّ

 ب_ت. ،203-32، ص
دار الكتتتاب  (. بيتروت:تحقيتتق : إبتراهيم األبيتتاري،) التعريفتات. علتي بتتن دمحمجرجتانی،  .2

 .115هــ، ص2105الطبعة األولى ، ، العربي
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تتتَرفِ  َِزاِء إتَتتتاَلِف الطَّ تتتَرِف بِتتَت َِزاِء الَقَتَتتتِل َوإِتَتتتاَلفب الطَّ يعنتتتی؛ قصتتتاص  1.بِتتَت
شتتترعا عبتتتارت استتتت از کشتتتتن درمقابتتتل کشتتتتن و ازبتتتين بتتتردن عضتتتو 
درمقابتتتل ازبتتتين بتتتردن عضتتتو. ايتتتن تعريتتتف درضتتتمن اينکتتته بتتتا تعريتتتف 

وبتتته انتتتواع قبلتتتی درمحتتتتوا يکستتتان بتتتوده و صتتترف اختتتتالف لفظتتتی دارد 
قصتتتتتاص نيتتتتتز اشتتتتتتاره متتتتتی نمايتتتتتتد. دکتورهتتتتتانی ستتتتتتباعی بتتتتته نقتتتتتتل از 
 مستتتتتتتثارعلی منصتتتتتتور قصتتتتتتاص را اينگونتتتتتته تعريتتتتتتف نمتتتتتتوده استتتتتتت: 

عقوبتتتة مقتتدرة شتتترعاً، ويتتتم بَعتتتدام الجتتاني فتتتي جريمتتة القتتتتل  ،القصتتاص
العمتتتتد الموجبتتتتة للقصتتتتاص. ومعاقبتتتتة الجتتتتاني بمثتتتتل متتتتا ألحقتتتته بتتتتالمجني 

ى متتتتتتتتا دون التتتتتتتتتنفس الموجبتتتتتتتتتة عليتتتتتتتته فتتتتتتتتتي جتتتتتتتترائم االعتتتتتتتتتتداء علتتتتتتتتت
يعنتتتی؛ قصتتتتاص مجتتتازات معتتتتين شتتترعی استتتتت کتتته درقتتتتتل 2.للقصتتتاص

عمتتتد موجتتتب قصتتتاص بتتته اعتتتدام جتتتانی ختتتتم ميگتتتردد ودرجتتترايم تجتتتاوز 
بتتته غيتتترنفس موجتتتب قصتتتاص، مجتتترم بتتته مثتتتل فعلتتتش بتتتا مجنتتتی عليتتته 
مجتتازات ميشتتود. ايتتتن تعريتتف بتتته نظتتر نويستتتنده مختتتار استتتت، بتته دليتتتل 

صتتتتتاص در آن تتتتتذکر يافتتتتته و درضتتتتمن بتتتتته اينکتتتته  ماهيتتتتت مجتتتتازات ق
موجبتتتات شتتترعی قصتتتاص وانتتتواع آن نيتتتز اشتتتاره متتتی نمايتتتد، درحاليکتتته 
درتعتتتاريف قبلتتتی همتتتان مفهتتتوم لغتتتوی نقتتتل شتتتده واز لحتتتاظ شتتترعی کتتتدام 

 قيدی در آن تعريف ها ذکر نگرديده است.
 

 تعزیر مجازات مفهوم سوم گفتار
در ذيتتتل متتتورد کلمتتته تعزيتتتر دارای معتتتانی لغتتتوی واصتتتطالحی استتتت کتتته 

 مداقه قرار ميگيرد.
 مجازات تعزیر در لغت: -الف 

تعزيرجمتتتع تعزيتتتتر بتتتتوده وتعزيتتتر درلغتتتتت عربتتتتی مصتتتدر ثالثتتتتی مزيتتتتد 
هميباشتتتد و مجتتترد آن عتتتزر استتتت، طوريکتتته گفتتتته ميشتتتود،    َعتتتَزَره يَعَتتتِزرب

َرهب تَعَِزيتتراً  وعتتتتاب لَّتتَومب  درلغتتت بتته معنتتتی َعتتتَزرب . َعتتَزراً ، بتتالفَتح ، وَعتتتزَّ
منتتع متتتی آيتتد و تعزيتتتر درلغتتتت بتته معتتتانی تقويتتته کتتردن، تتتتوقير کتتتردن، و

اعانتتتتتته کتتتتتتتردن ، تاديتتتتتتتب کتتتتتتردن ويتتتتتتتاری کتتتتتتتردن بتتتتتتا شمشتتتتتتتير آمتتتتتتتده 

                                                 
، محتتل کتتتاب: طلبتتة الطلبتتة فتتي االصتتطالحات الفقهيتتةابتتوحفص نستتفی، عمتتربن دمحم.  .1

 .107 مکتبه شامله، ص
 .00به شامله، ص. محل کتاب: مکتالقصاص .سباعی، هانی. 2
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ودرقتتترآن کتتريم تعزيتتتر بتته معنتتتی يتتاری کتتتردن همتتراه بتتتا احتتتترام 1استتت.
عال ـوبزرگداشتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتعمال شتتتتتتتتتتتده استتتتتتتتتتتت، طوريکتتتتتتتتتتته هللا متتتتتتتتتتتت

وهب »ميفرمايتتتتتتتد: رب ا)بتتتتتتتا يتتتتتتتاری دادن يعنتتتتتتتی؛ خداونتتتتتتتد متعتتتتتتتال ر2«.تبعَتتتتتتتز ِ
دينش(يتتاری کنيتتد. پتتس ديتتده ميشتتود کتته تعزيتتر از اضتتداد بتتوده بتته معنتتی 
تاديتتب وتتتوقير بتته کتتار بتترده ميشتتود و درفقتته استتالمی معنتتای اولتتی شتتايع 

 تراست.
 مجازات تعزیر در اصطالح فقه اسالمی: -ب

تعزيتتتتتر دراصتتتتتطالح  -رحمتتتتته هللا-درکتتتتتتب فقهتتتتتی متتتتتذهب امتتتتتام شتتتتتافعی
شتترعا تأديتتب علتتتى ذنتتب ال حتتد فيتتته التعزيتتر، چنتتين تعريتتف شتتده استتتت: 

يعنتتتتتتتی؛ مجتتتتتتتازات تعزيتتتتتتر درشتتتتتتترع عبتتتتتتتارت استتتتتتتت از 3 .وال كفتتتتتتارة
مجتتتازات کتتتردن مرتکتتتب درجرميکتتته حتتتد وکفتتتاره نداشتتتته باشتتتد. درکتتتتب 

يجتتتب فتتتي فقهتتتی متتتذهب امتتتام احمتتتد چنتتتين تعريتتتف شتتتده استتتت: التعزيتتتر، 
ايتتتتن تعريتتتتف بتتتتا تعريتتتتف قبلتتتتی 4. كتتتتل معصتتتتية ال حتتتتد فيهتتتتا وال كفتتتتارة

يکستتتان بتتتوده وصتتتترف لفتتتظ يجتتتب زيتتتتاد گرديتتتده کتتته افتتتتاده مبنتتتی لتتتتزوم 
بتتتتترای  -رحمتتتتته هللا-تعزيتتتتترات را متتتتتی نمايتتتتتد. فقيتتتتته ابتتتتتن نجتتتتتيم حنفتتتتتی

قَتت تعزيتترچنين ضتتابط وضتتع نمتتوده استتت: ر  دكبتتل  َمعَِصتتيَةي لَتتيََس فِيَهتتا َحتتد  مب
. درايتتتن تعريتتتف لفتتتظ کفتتتاره حتتتذف گرديتتتده استتتت وديگتتتر فَِفيتتتِه التَّعَِزيتتترب 

هتتتتو ،  شتتتترعا التعزيتتتترباتعتتتتاريف قبلتتتتی نتتتتدارد. بتتتته تعبيرديگتتتتر، فرقتتتتی 
يعنتتتی؛ تعزيتتتتر درشتتترع عبتتتارت استتتت از مجتتتتازات  5.تأديتتتب دون الحتتتد

کتتتتردن در غيرمتتتتوارد مجتتتتازات مقتتتتدر. ايتتتتن تعريتتتتف عتتتتام استتتتت وکليتتتته 
مجازاتيکتتته شتتتترعا مقتتتدر نباشتتتتد را شتتتتامل ميگتتتردد. همچنتتتتان ميتواندکتتتته 

شتتتد، ماننتتتتد تتتترک روزه ونمتتتتاز ايتتتن تاديتتتب دربرابرجنايتتتتت برحتتتق هللا با

                                                 
بيدي ، محم د1  20الهدايته،ج القتاموس. ناشتر: دار جتواهر متن العتروس محم د. تاج بن . الزَّ

 ، ب_ت.15-10، ص
 .3.سوره فتح، آيه 2
حاشية إعانة الطالبين على حتل ألفتاظ فتتح المعتين لشترح . دمياطی، ابی بکر ابن سيددمحم. 3

أبتو  . همچنتان نتووی،233 ،ص1_ت،ج، بدار الفكتر . بيتروت:قرة العتين بمهمتات التدين

 ، ب_ت.212 ،ص10، جالمجموع شرح المهذب . زكريا محيي الدين يحيى
)المحقتق : زهيتر ، منتار الستبيل فتي شترح التدليل .ابن ضويان، إبراهيم بن دمحم بتن ستالم .4

 .022 ،ص1،جهـ 2103الطبعة السابعة  ،الناشر : المكتب اإلسالمي(. الشاويش
دار الكتتتاب  (. بيتروت:تحقيتتق : إبتراهيم األبيتتاري،) التعريفتات. ن دمحمعلتي بتت. جرجتانی، 5
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وامثتتال آن يتتتا حتتق العبتتتد باشتتد، ماننتتتداذيت رستتاندن مستتتلمان بغيرحتتق بتتته 
ايتتن قتتول يتتا فاستتق يتتا فتتاجر وغيتتره، عموميتتت تعريتتف متتذکور آنتترا دربتتر 

تعريتتتف جتتتامعتر از تعتتتاريف قبلتتتی  -رحمتتته هللا-دارد. امتتتام کاستتتانی حنفتتتی
تتتوِب الارايتتته نمتتتوده استتتتت درمتتتورد تعزيتتتر:  جب فَاَرتَِكتتتتابب ؛ تَّعَِزيتتترب َستتتتبَبب وب

 ِ َّ  ِ تتَرعِ َستتتَواء  كانتتتت ِجنَايَتتةي علتتتى َحتتتق  قَتتتدَّر  فتتتي الشَّ ِجنَايَتتةي لتتتيس لهتتتا َحتتد  مب
ي  َستتتِلًما بِغَيَتتِر َحتتتق  ِ الَعَبَتتتِد بِتتأََن آذَب مب تتَوِم َونََحتتتِو ذلتتك أو علتتتى َحتتق  َكتَتتَرِ  الصَّ

تتدََق َوالََكتتذِ  َب بِتتأََن قتتال لتته يتتا َخبِيتتثب يتتا فَاِستتقب يتتا بِِفعَتتلي أو بِقَتتَولي يََحتَِمتتلب الص ِ
يعنتتتی؛ ستتتتبب وجتتتوب مجتتتتازات تعزيتتتر، عبتتتتارت از  1.َستتتاِرقب يتتتا فَتتتتاِجرب 

ارتکتتاب جرمتتتی استتتت کتتته درشتتترع مجتتتازات معتتتين نداشتتتته وبرابراستتتت 
کتته جتتترم ارتکتتتاب شتتتده درحتتتق هللا باشتتتد ماننتتتد نگتتترفتن روزه وامثتتتال آن 

کتتتردار يتتتتا گفتاريکتتتته ويتتتا حتتتتق بنتتتده ماننتتتتد اذيتتتتت مستتتلمان بغيرحتتتتق بتتتته 
راستتتتتی ودروغ آن ثابتتتتت نباشتتتتد، مثليکتتتته بگويتتتتد يتتتتادزد يتتتتا گنهکتتتتار يتتتتا 
فاستتتق. ايتتتتن تعريتتتتف بهتتتتتر ازهمتتتته تعريتتتف هتتتتای قبلتتتتی استتتتت، چونکتتتته 
مالحظتتات تعتتاريف قبلتتی را نتتدارد. منظتتور از جنايتتت آن استتت کتته فعتتل 

 ازاهل تاديب صادر شده باشد واين طفل را هم شامل ميشود.
 مجازات تعزیر نزد فقها: مقایسه مفهوم-ج

بتتتا دقتتتت کتتتردن درتعتتتاريف متتتذکور معلتتتوم ميگتتتردد کتتته منظتتتور از کلمتتته 
حتتتتتد، مجتتتتتازات مقتتتتتدر شتتتتترعی استتتتتت اعتتتتتم از اينکتتتتته حتتتتتدود باشتتتتتد يتتتتتا 
قصتتاص. چونکتتته هتتتردو شتترعا مقتتتدر انتتتد وعتتتدم تتتذکر لفتتتظ قصتتتاص بتتته 
ايتتتتن برداشتتتتت صتتتتحه ميگتتتتذارد ودرضتتتتتمن هرگتتتتاه قصتتتتاص بتتتتا عتتتتتذار 

اق فقهتتا، مرتکتتب قتتتتل بتته مجتتازات تعزيتتتری مستتقطه ستتاقط گتتردد بتتته اتفتت
محکتتوم ميگتتتردد وآنتترا مجتتتازات بتتتدلی ميداننتتد. قابتتتل ذکتتر استتتت هرچنتتتد 
کتته مجتتتازات ديتتتت نيتتتز درشتتترع مقتتتدر استتتت، ولتتتی بتتته عنتتتوان مجتتتازات 
بتتتدلی شتتتخص مرتکتتتب غيرقتتتتل عمتتتد بتتته جتتتزای تعزيتتتری نيتتتز محکتتتوم 
شتتتتده ميتواند،کتتتتتدام متتتتانع شتتتتترعی در زمينتتتته وجتتتتتود نتتتتدارد. بتتتتته همتتتتتين 

ريتتتتف وجتتتتود دارد، ولتتتتی در رتيتتتتب لفتتتتظ معصتتتتيت وگنتتتتاه در هرستتتته تعت
لفتتتظ کفتتتاره حتتتذف شتتتده وبتتته ايتتتتن  -رحمتتته هللا-تعريتتتف ابتتتن نجتتتيم حنفتتتی

معنتتتتی اشتتتتتاره داردکتتتته درکفتتتتتارات، اعمتتتتال مجتتتتتازات تعزيتتتتری ممنتتتتتوع 
نباشتتتد، ماننتتتد کستتتيکه در روز رمضتتتان عمتتتدا بتتتا ختتتانمش جمتتتاع نمايتتتد، 

                                                 
. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، بدائع الصنائع فتي ترتيتب الشترائع . کاسانی، عالء الدين. 1
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اختتتت کفتتتاره،  تعزيتتترا مجتتتازات درآن کفتتتاره استتتت، ميشتتتود درکنتتتاره پرد
هتتتتم گتتتتردد، ولتتتتی ازنظتتتتر دو تعريتتتتف اولتتتتی نبايتتتتد تعزيرگتتتتردد. چونکتتتته 
ختتتتود کفتتتتتاره جتتتتزا استتتتتت. همچنتتتتان لفتتتتتظ ذنتتتتب ومعصتتتتتيت در تعريتتتتتف 

ی تعريتتتف افتتزوده استتتت، چونکتتته ياخيرالتتذکر حتتتذف گرديتتده کتتته بتتته زيبتتا
مجتتتازات تعزيتتتر دربرختتتی متتتوارد درمقابتتتل ارتکتتتاب معصتتتيت نميباشتتتد، 

يتتتب اطفتتتال ومجتتتانين کتتته راجتتتع بتتته ايتتتن موضتتتوع درمبحتتتث هماننتتتد تاد
فرقهتتتا بيشتتتتتر پرداختتتته ميشتتتتود. ازنظتتتر نويستتتتنده تعريتتتف امتتتتام کاستتتتانی 
مختتتتار استتتتت، بتتتتدليل اينکتتته مالحظتتتتات قبلتتتتی را نداشتتتته ودرضتتتتمن بتتتته 

 انواع تعزير نيز اشاره نموده است.
 مبحث دوم: فرق های مجازات حدود باقصاص وتعزیر:

فتتتتار بتتتوده، طوريکتتته در گفتتتتار اول تفتتتاوت هتتتای ايتتتن مبحتتتث دارای دوگ
مجتتتازات حتتتدود باقصتتتاص ودر گفتتتتار دوم تفتتتاوت هتتتای مجتتتازات حتتتدود 

 با تعزير مورد تحقيق وبررسی قرار گرفته اند.
 فرق های مجازات حدود باقصاص:اول:  گفتار

مجتتتتتتازات حتتتتتتدود وقصتتتتتتاص درشتتتتتتريعت استتتتتتالمی درعقوبتتتتتتت بتتتتتتودن 
صتتتتتتف اشتتتتتتتراک در متتتتتتوارد ومقتتتتتتدربودن اشتتتتتتتراک دارنتتتتتتد، درکنتتتتتتار و

چنتتتتدی بتتتتاهم افتتتتتراق نيتتتتز دارنتتتتد کتتتته فقهتتتتای استتتتالمی در ختتتتالل کتتتتتب 
ختتويش بتتته آنهتتتا اشتتتاره نمتتوده انتتتد کتتته دراينجتتتا بتته گونتتته مختصتتتر بتتتدانها 

 پرداخته ميشود.
 اول: شفاعت درمجازات حدود وقصاص :

شتتتتفاعت درحتتتتدود قبتتتتل از رفتتتتع دعتتتتوی  وثبتتتتوت آن نتتتتزد اکثتتتتر فقهتتتتای 
بتتتتدليل حتتتتديث صتتتتفوان بتتتتن اميتتتته کتتتته درزمينتتتته  1استتتتالمی جتتتتواز دارد،

تتتاِد روايتتت شتتده.  و بَتتنب َحمَّ تتدب بَتتتنب يََحيَتتى بَتتِن فَتتتاِرسي َحتتدَّثَنَا َعَمتتترب َحمَّ َحتتتدَّثَنَا مب
بَختتتتِت  بَتتتِن َطلََحتتتةَ َحتتتدَّثَنَا أََستتتبَاط  َعتتتَن ِستتتتَماِ  بَتتتِن َحتتتَربي َعتتتَن حبَميَتتتِد ابَتتتِن أ

بَميَّتتةَ قَتت اَل كبنَتتتب نَائًِمتتا فِتتى الََمَستتِجِد َعلَتتى َخِميَصتتةي َصتتفََواَن َعتتَن َصتتفََواَن بَتتِن أ
بتَِى بِتتِه  تتلب فَتتأ جب بِختتذَ الرَّ تتل  فَاَختَلََستتَها ِمن ِتتى فَأ ِلتتى ثََمتتنب ثاَلَثِتتيَن ِدَرَهًمتتا فََجتتاَء َرجب

 ِ بلَتتتتتب أَنَقََطعبتتتتهب  -ملسو هیلع هللا یلص-َرسبتتتولب  َّ بتتتهب فَق ِمتتتتَن أََجتتتتِل  فَتتتتأََمَر بِتتتتِه ِليبقََطتتتتَع. قَتتتتاَل فَأَتَيَت
بنَِستتتئبهب ثََمنََهتتتتا قَتتتاَل  فََهتتتالَّ َكتتتتاَن َهتتتذَا قَبَتتتتَل أََن » ثاَلَثِتتتيَن ِدَرَهًمتتتا أَنَتتتتا أَبِيعبتتتهب َوأ

                                                 
 . بيتروت:ستلم بتن الحجتاجالمنهتاج شترح صتحيح م. أبو زكريا يحيى بتن شترف . نووی،1
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از صتتتتتفوان روايتتتتتت شتتتتتده کتتتتته برستتتتتر چتتتتتادرخود کتتتتته  1«.تَتتتتتأَتِيَنِى بِتتتتتِه 
درهتتتم قيمتتتت داشتتتت درمستتتجد ختتتواب بتتتودم ويتتتک شتتتخص آمتتتد آنتتترا 00

آورده شتتتد ورستتتول –ملسو هیلع هللا یلص -امبردزدی کتتترد وشتتتخص گرفتتتتار شتتتد ونتتتزد پيتتت
گرامتتی امتتر بتته بريتتدن دستتتش نمتتود. صتتفوان گفتتت: کتته متتن نتتزد رستتول 

درهتتتم قطتتتع کنتتتيم؟ ومتتتن 00گرامتتتی آمتتتدم وگفتتتتم آيتتتا دستتتت او را بختتتاطر 
آنتتتترا بتتتتترايش ميفروشتتتتم وپتتتتتولش را موجتتتتل ميگتتتتتذارم. رستتتتول گرامتتتتتی 

شتتتتود، فرمتتتتود: پتتتتس چتتتترا اينکتتتتار قبتتتتل ازاينکتتتته شتتتتخص نتتتتزدمن آورده 
نشد.)حاالسفارشتتتتتتت رد استتتتتتت چونکتتتتتته حتتتتتتد ثابتتتتتتت شتتتتتتده وقبتتتتتتل از آن 
ستتفارش ميکتتتردی.  و بعتتتد از اقامتتته دعتتتوی نتتزد امتتتام ياقاضتتتی بتتته اتفتتتاق 

بتتتتدليل حتتتتديث  2فقهتتتتا ستتتتفارش درحتتتتدود جتتتتواز نداشتتتتته وحتتتترام ميباشتتتتد.
بتَيَبَتتةب بَتتنب َستتِعيدي َحتتدَّثَنَا لَيَتتث  شتتريفيکه در زمينتته روايتتت شتتده استتت.   َحدَّثَنَا ق

َمتتتحي أََخبََرنَتتا اللَّيَتتتثب َعتتتِن ابَتتتِن ِشتتَهابي َعتتتَن عبتتتَرَوةَ َعتتتَن  تتتدب بَتتتنب رب َحمَّ َوَحتتدَّثَنَا مب
وِميَّتتِة الَّتِتتى َستتَرقََت فَقَتتالبوا َمتتتَن  هبتتَم َشتتأَنب الََمتتتَرأَةِ الََمَخزب َعائَِشتتةَ أَنَّ قبَريًَشتتا أََهمَّ

 ِ تتتتمب فِيَهتتتتا َرسبتتتتوَل  َّ بَكل ِ بَستتتتاَمةب ِحتتتتب   -ملسو هیلع هللا یلص-ي فَقَتتتتالبوا َوَمتتتتَن يََجتَتتتتِرئب َعلَيَتتتتِه إاِلَّ أ
 ِ بَستتتاَمةب. فَقتتت-ملسو هیلع هللا یلص-َرسبتتتوِل  َّ ِ ـَ . فََكلََّمتتتهب أ أَتََشتتتفَعب فِتتتى َحتتتد ي »  -ملسو هیلع هللا یلص-اَل َرسبتتتولب  َّ
 ِ تتتدبوِد  َّ بتتتمَّ قَتتتاَم فَاَختََطتتتَب فَقَتتتاَل «. ِمتتتَن حب ا النَّتتتاسب إِنََّمتتتا أََهلَتتتَك الَّتتتِذيَن أَي َهتتت» ث

تتتتتِريفب تََركبتتتتتوهب َوإِذَا َستتتتتَرَق فِتتتتتيِهمب  قَتتتتتبَلَكبَم أَنَّهبتتتتتَم َكتتتتتانبوا إِذَا َستتتتتَرَق فِتتتتتيِهمب الشَّ
تتتدي َستتتَرقََت  َحمَّ ِ لَتتتَو أَنَّ فَاِطَمتتتةَ بِنَتتتَت مب تتتِعيفب أَقَتتتامبوا َعلَيَتتتِه الََحتتتدَّ َوايَتتتمب  َّ الضَّ

روايتتتت شتتتده کتتته  -رضتتتی هللا عنهتتتا–يعنتتتی؛از عايشتتته 3«.لَقََطعَتتتتب يَتتتدََها 
قضتتتتيه زن مخزومتتتتی کتتتته ستتتترقت نمتتتتوده بتتتتود)درفتح مکتتتته( قتتتتتريش را 

درمتتتورد حتتترف  -ملسو هیلع هللا یلص-انتتتدوهگين ستتتاخت. گفتنتتتد: چتتته کستتتی بتتتا رستتتول هللا
-بزند)تادستتتت آن زن را قطتتتع نکنتتتد( وگفتنتتتد: جتتتز استتتامه دوستتتت رستتتول

درمتتتورد)  -رضتتتی هللا عنتتته–أت آنتتترا نتتتدارد. استتتامه کتتتس ديگتتتر جتتتر -ملسو هیلع هللا یلص
صتتتلی –عتتتدم قطتتتع دستتتت آن زن( ستتتخن گفتتتت. پتتتس فرمتتتود رستتتول هللا 

آيتتا دربتتتاره حتتدی از حتتتدود هللا ستتفارش متتتی کنی)تتتتااجرا  -هللا عليتته وستتتلم
برخاستتتت وستتتخنرانی کتتترد وستتتپس فرمتتتود:  -ملسو هیلع هللا یلص-نشتتتود( وبعتتتد پيامبرختتتدا

                                                 
دار  (. بيتتتروت:األلبتتاني شتتيخ ، )تعليتتق:ستتنن أبتتتي داود. أبتتو داود ستتليمان سجستتتانی، .1

 : صحيح.، وقال االلبانی ذيل هذاالحديث1033 ، حديث رقم110 ،ص1،جالكتاب العربي
 .223 ،ص22. همان اثر،جبن شرفأبو زكريا يحيى  نووی، .2
، ب_ت، دار الجيتل . بيتروت:الجتامع الصتحيح. أبو الحسين مسلم بتن الحجتاج ،القشيري .3
حتديث متذکور  3103( درصتحيح بختاری بته رقتم 1505، حتديث شتماره)221 ،ص0جلد

 روايت شده. پس متفق عليه است.
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ما را تبتتتاه کتتترد وقتتتتی فتتترد بتتتا رستتتوخ دزدی ای متتتردم! ايتتتن پيشتتتينيان شتتت
ميکتتتترد، او را بتتتته حتتتتالش ميگذاشتتتتتند) حتتتتد را بتتتتر او اجتتتترا نميکردنتتتتد( 
وقتتتتی شتتتخص بتتتتی کتتتس دزدی ميکتتترد بتتتتااليش حتتتد را اجتتترا ميکردنتتتتد. 
ستتتوگند بتتته هللا اگرفاطمتتته دختتتتر دمحم دزدی کنتتتد، دستتتتش را قطتتتع ميکتتتنم. 

ز طريتتتتتق امتتتتا شتتتتتفاعت درقصتتتتتاص جتتتتتواز دارد، چونکتتتته غالبتتتتتا عفتتتتتو ا
ستتتتتفارش صتتتتتتورت ميگيتتتتتترد وکتتتتتتدام متتتتتانع شتتتتتترعی در زمينتتتتتته وجتتتتتتود 

 1ندارد.
 دوم: عفو درمجازات حدود وقصاص: 

بتتته اتفتتتاق فقهتتتای استتتالمی عفتتتو درمجتتتازات حتتتدود بعتتتداز اثبتتتات باداليتتتل 
جتتواز نتتدارد، چونکتته حتتدود حتتق هللا ختتالص انتتد وبنتتده درآن حتتق نتتدارد. 

درحتتتد قتتتذف اختالفتتتی بتتتدين لحتتتاظ مالتتتک استتتقاط آن نيتتتز نميباشتتتد، ولتتتی 
عفتتتو درآن جتتتواز  -رحمهتتتم هللا–استتتت. نتتتزد فقهتتتای حنفتتتی غيرابويوستتتف 

 2نتتتتدارد، بتتتتدليل اينکتتتته درحتتتتد قتتتتذف حتتتتق هللا ختتتتالص يتتتتا غالتتتتب استتتتت.
عفتتتو در آن جتتتواز دارد وبتتته ستتتبب آن  -رحمتتته هللا-ودرنتتتزد امتتتام شتتتافعی

حتتتد ستتتاقط ميگتتتردد. بتتتدليل اينکتتتته حدقتتتذف نتتتزدش ازحقتتتوق ختتتالص يتتتتا 
امادرقصتتتاص عفتتتو مجتتتروح قبتتتل از متتتوت وعفتتتو  3باشتتتد.غالتتتب عبتتتاد مي

ولتتتی التتتدم بتتته اتفتتتاق فقهتتتای استتتالمی جتتتواز دارد وحتتتتی منتتتدوب دانستتتته 
طوريکتتتتته هللا متعتتتتتال  4شتتتتتده استتتتتت وقصتتتتتاص بتتتتته آن ستتتتتاقط ميگتتتتتردد.

وِف َوأَدَاء إِلَيَتتتِه  »ميفرمايتتتد: فََمتتتَن عبِفتتتَي لَتتتهب ِمتتتَن أَِخيتتتِه َشتتتَيء  فَات ِبَتتتاع  بِتتتالََمعَرب
ب ِكبتتَم َوَرَحَمتتة  بََِِحَستت تتن رَّ يعنتتی؛ کستتی بتترايش از جانتتب .«اني ذَِلتتَك تََخِفيتتف  م ِ

ال نمايتتتد و قاتتتل بتتته ـبتترادرش عفتتو شتتتود ولتتی التتتدم بايتتد بتته معتتتروف دنبتت
 خوبی اداکند واين تخفيف ورحمت ازجانب پروردگار شماميباشد.

 سوم: اعتیاض درمجازات حدود وقصاص: 

                                                 
،)تحقيق رح تنتوير األبصتارتار علتى التدر المختتار شتحرد الم.ابن عابدين، دمحم بن امين. 1

وتعليق:عتتتتادل احمتتتتد عبتتتتدالموجود وعلتتتتی دمحممعتتتتوض(. رياض:دارعتتتتالم الکتب،طبعتتتته 
 .233 ،ص20هــ،ج2110

. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، بدائع الصنائع فتي ترتيتب الشترائع . کاسانی، عالء الدين. 2
 .53-55،ص 7م، ج 2321سال 

دار الكتتتتب  . بيتتتروت: الشتتتافعي فقتتتهفتتي الحتتتاوي  . متتاوردی، ابوالحستتتن علتتتی بتتتن دمحم.3
 .221 ،ص20،جهـ 2121الطبعة  األولى ، العلمية

 .233 ،ص20. ابن عابدين، دمحم بن امين. همان اثر،ج4
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اض درمجتتتتازات حتتتتدود بعتتتتداز بتتتته اتفتتتتاق فقهتتتتای استتتتالمی صتتتتلح واعتيتتتت
اثبتتتات باداليتتتل جتتتواز نتتتدارد، چونکتتته حتتتدود حتتتق هللا ختتتالص انتتتد وبنتتتده 
درآن حتتتتق نتتتتدارد. بتتتتدين لحتتتتاظ مالتتتتتک استتتتقاط آن نيتتتتز نميباشتتتتد، ولتتتتتی 
موضتتتوع درحتتتد قتتتذف اختالفتتتی استتتت. نتتتزد فقهتتتای حنفتتتی غيرابويوستتتف 

صتتتلح واعتيتتتاض درآن جتتتواز نتتتدارد، بتتتدليل اينکتتته درحتتتد  -رحمهتتتم هللا–
 -رحمتته هللا-ودرنتتزد امتتام شتتافعی 1حتتق هللا ختتالص يتتا غالتتب استتت.قتتذف 

صتتتلح واعتيتتتاض در آن جتتتتواز دارد وبتتته ستتتبب آن حتتتتد ستتتاقط ميگتتتتردد. 
 2بتتدليل اينکتتته حدقتتتذف نتتتزدش ازحقتتتوق ختتالص يتتتا غالتتتب عبتتتاد ميباشتتتد.
امادرقصتتتتاص صتتتتلح واعتيتتتتاض ولتتتتی التتتتدم بتتتته اتفتتتتاق فقهتتتتای استتتتالمی 

باشتتتتد يتتتتاکمتر ازآن وآنتتتترا  جتتتواز دارد، برابراستتتتت کتتتته بتتتته مقتتتتدار ديتتتتت
بتتته ايتتتن تفتتتاوت کتتته اعتيتتتاض  3نستتتبت بتتته قصتتتاص افضتتتل دانستتتته انتتتد.

درمتتتذهب احنتتتاف بتتتدون صتتتلح و رضتتتايت قاتتتتل جتتتواز نتتتدارد، چونکتتتته 
ونتتتزد امتتتتام  4موجتتتب قتتتتل عمتتتد بتتتته تعيتتتين نتتتص، تنهتتتا قصتتتتاص استتتت.

موجتتتب قتتتل عمتتتد دوچيتتتز استتت؛ يتتتک قصتتتاص ودوم  -رحمتتته هللا-شتتافعی
 5قاتل.  اخذ ديت بدون رضايت 

 چهارم : قاعده تداخل درمجازات حدود وقصاص: 
بتته اتفتتاق فقهتتای استتتالمی قاعتتده تتتداخل درحتتدود اجتتترا ميشتتود، چتتون کتتته 
حتتق هللا انتتد. طوريکتته اگتتر چنتتدين بتتار شتتراب بنوشتتد ويتتا زنتتا نمايتتد و يتتا 
دزدی کنتتتد ويتتتا چنتتتدين نفتتتر را بتتته يتتتک کلمتتته ويتتتا ستتتخن هتتتای مختلتتتف 

ب اجتتترا ميگتتتردد. چونکتتته مقصتتتود از قتتتذف نمايتتتد، يتتتک حتتتدباالی مرتکتتت
مال حتتتتدود زجتتتتر ومنتتتتع شتتتتدن ازارتکتتتتاب دوبتتتتاره استتتتباب مجتتتتازات ـاعتتت

متتتذکور استتتت و ايتتتن مقصتتتتود وبتتتا يکبتتتار اجتتتترای حتتتد حاصتتتل ميگتتتتردد 

                                                 
. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، بدائع الصنائع فتي ترتيتب الشترائع . کاسانی، عالء الدين. 1

 .53-55،ص 7م، ج 2321سال 
دار الكتتتتب  . بيتتتروت: الشتتتافعي فقتتتهالحتتتاوي فتتي  ن دمحم.. متتاوردی، ابوالحستتتن علتتتی بتتت2

 .221 ،ص20،جهـ 2121الطبعة  األولى ، العلمية
،)تحقيق تار على الدر المختتار شترح تنتوير األبصتارحرد الم. ابن عابدين، دمحم بن امين. 3

وتعليق:عتتتتادل احمتتتتد عبتتتتدالموجود وعلتتتتی دمحممعتتتتوض(. رياض:دارعتتتتالم الکتب،طبعتتتته 
 .233 -235،ص20هــ،ج2110

. بيتروت: دارالفکر،طبعته ثانيته .عينی، ابی دمحم محمودبن احمتد. البنايتة فتي شترح الهدايتة4
 .22،ص 21، ج 2122

 .35 ،ص21همان اثر،ج . ماوردی، ابوالحسن علی بن دمحم.5
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-امتتتتام شتتتتافعی 1ال آن فايتتتتده متصورنيستتتتت.ـودر اقامتتتته دوم وستتتتوم وامثتتتت
فرمتتتوده هرگتتتاه شتتتخص بتتته ستتتخن هتتتای مختلتتتف چنتتتدين نفتتتر  -رحمتتته هللا
ف نمايتتتتتد، تتتتتتداخل نکتتتتترده و بتتتته تعتتتتتداد افتتتتتراد مقتتتتتذوف، حتتتتتد زده را قتتتتذ

ميشتتود وهرگتتاه بتته يتتک کلمتته چنتتدين نفتتر را قتتذف نمايتتد، مثليکتته بگويتتد 
شتتتما زناکارهتتتا هستتتتتيد، دو قتتتول از امتتتام متتتتذکور روايتتتت شتتتده ودرقتتتتول 
قتتديمش تتتداخل متتی نمايتتد ودر قتتول جديتتدش تتتداخل نميکنتتد. چونکتته حتتق 

اماقاعتتتده   2وق العبتتتاد جتتتاری نميشتتتود.عبتتتاد استتتت وقاعتتتده تتتتداخل در حقتتت
قابليتتتتت اجتتتتترا را  -رحمهتتتتم هللا-تتتتتداخل درقصتتتتاص نتتتتزد فقهتتتتای احنتتتتاف

نتتتدارد وصتتترف درصتتتورتيکه شخصتتتی عمتتتدا دستتتت يتتتا پتتتای ديگتتتری را 
قطتتتع نمايتتتد وقبتتتل از جورشتتتدن عمتتتدا قتتتتل نمايتتتد درينصتتتورت نتتتزد امتتتام 

ستتتتقيما او ميتوانتتتد قطتتع نمايتتتد وبعتتدا قتتتل کنتتتد ويتتا م -رحمتته هللا-ابوحنيفتته
رحمهمتتتا هللا ولتتتی دم -را بتتته قتتتتل برستتتاند، ولتتتی نتتتزد امتتتام ابويوستتتف ودمحم

تنهتتتتتتتا قتتتتتتتتل استتتتتتتت،يعنی تتتتتتتتداخل ميکنتتتتتتتد. مگتتتتتتتر  -) صتتتتتتاحب ختتتتتتتون(
درصتتورتی کتته هتتتردو فعتتل قطتتع وقتتتتل خطتتائی باشتتد، تتتتداخل متتی نمايتتتد 

 3که اين موضوع به بحث قصاص ربط ندارد.
 پنجم : ارث درمجازات حدود وقصاص :

بتتتته ارث  -رحمهتتتم هللا–شتتتمول حتتتد قتتتذف نتتتزد فقهتتتای احنتتتاف حتتتدود بتتته 
وتنهتتتا حدقتتتذف نتتتزد امتتتام  4بتتترده نميشتتتود، چونکتتته حتتتق هللا ختتتالص انتتتد،

امتتتا قصتتتاص  5بتتته ارث بتتترده ميشتتتود نتتته ستتتايرحدود. -رحمتتته هللا-شتتتافعی
از ابتتتتدا بتتترای اوليتتتا ثابتتتت استتتت و نتتتزد  -رحمتتته هللا-نتتتزد امتتتام ابوحنيفتتته
بتتتته ارث بتتتترده ميشتتتتود، اوال بتتتترای  -هللارحمهمتتتتا -امتتتتام ابويوستتتتف و دمحم

مقتتتتول ثابتتتت ميشتتتود وبعتتتدا بتتته وارث  انتقتتتال ميکنتتتد وبتتته همتتتين لحتتتاظ 
 6اگرقصتتاص بتته ديتتت تبتتديل شتتود در ديتتون مقتتتول بتته مصتترف ميرستتد.

                                                 
 .53-55،ص 7همان اثر، ج  . کاسانی، عالء الدين. 1
 .157 -153،ص20،ج . ماوردی، ابوالحسن علی بن دمحم.همان اثر2
 .237،ص 21، ج . عينی، ابی دمحم محمودبن احمد. همان اثر3
. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، بدائع الصنائع فتي ترتيتب الشترائع . کاسانی، عالء الدين. 4

 .53،ص7م، ج 2321سال 
دار الكتتتتب  . بيتتتروت: الشتتتافعي فقتتتهالحتتتاوي فتتي  . متتاوردی، ابوالحستتتن علتتتی بتتتن دمحم.5

 .153 ،ص20،جهـ 2121ولى الطبعة  األ، العلمية
. بيتروت: دارالفکر،طبعته ثانيته . عينی، ابی دمحم محمودبن احمد. البناية فتي شترح الهدايتة6

 .222 -227،ص 21، ج 2122
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نيتتتز استتتت بتتته ايتتتن تفتتتاوت  -رحمهتتتم هللا-وايتتتن قتتتول امتتتام شتتتافعی ومالتتتک
 1ميباشد.تنها عصبه ذکور  -رحمه هللا-که وارث نزد امام مالک

 ششم : استیفاء مجازات حدود وقصاص: 
بتتته اتفتتتاق فقهتتتای استتتالمی صتتتالحيت استتتتيفاء حتتتدود افتتتراد آزاد مربتتتتوط 
امتتام يتتا نايتتب عتتام ويتتا خاصتتش کتته صتترف بتته اجتترای عقوبتتات موظتتف 
شتتتده باشتتتد، استتتت. چونکتتته حتتتدود حتتتق هللا ختتتالص انتتتد وامتتتام بتتته قيتتتام آن 

ام ميباشتتتتد. امتتتتا مبتتتتادرت ميتتتتورزد ويکتتتتی ازمکلفيتتتتت هتتتتای اساستتتتی امتتتت
درمتتتورد اقامتتته حتتتد برعبيتتتد وبنتتتتدگان موضتتتوع اختالفتتتی استتتت وبرختتتتی 
هتتتتا ستتتتيدرا صتتتتاحب صتتتتالحيت ميداننتتتتد کتتتته برعبيتتتتدش حتتتتد را اجتتتترای 

ولتتتی صتتتالحيت استتتتيفاء قصتتتاص مربتتتوط اوليتتتا التتتدم استتتت بتتته  2 نمايتتتد.
َوَمتتتن قبتِتتتَل َمَظلبوًمتتتا فَقَتتتدَ َجعَلَنَتتتا  »شتترط  وجتتتود امتتتام. بتتتدليل آيتتتت شتتتريف:

يعنتتتی؛ کستتتی کتتته بتتته گونتتته مظلتتتوم کشتتتته ميشتتتود، متتتتا 3«.ِلي ِتتتِه سبتتتلََطانًاِلوَ 
 برای وارث اش صالحيت داديم)تا حق قصاص را استيفاء نمايد(.

 هفتم : تقادم شهادت در مجازات حدود وقصاص :
متتترور زمتتتان درحتتتدود بتتته غيتتتر  از حتتتد قتتتذف، بتتتدليل اينکتتته دعتتتوی در  

شتتتهادت ميشتتتود، متتتانع آن شتتترط استتتت وطبعتتتا باعتتتث تتتتاخير در اجتتترای 
قبتتتول شتتتهادت شتتتهود ميگتتتردد، زيراکتتته تتتتاخير در اجتتترای شتتتهادت افتتتاده 
-تهمتتتتت وکينتتتته ورزی را متتتتی نمايتتتتد، متتتتدت تقتتتتادم نتتتتزد امتتتتام ابوحنيفتتتته

رحمهمتتتا -مفتتتوض بتتته نظتتتر حتتتاکم وقتتتت بتتتوده ونتتتزد صتتتاحبين -رحمتتته هللا
يتتتک متتتاه استتتت وکمتتتتر ازيکمتتتاه شتتتهادت قبتتتول ميگتتتردد وبعتتتد از آن  -هللا

امتتتتا  4انستتتته ميشتتتود وتقتتتادم درشتتتترب خمتتتر ذهتتتاب ريتتتح استتتت.تتتتاخير د
متتترور زمتتتتان درقتتتتتل عمتتتد کتتتته موجتتتتب آن قصتتتاص باشتتتتد، متتتتانع قبتتتتول 

  5شهادت شهود نميگردد.

                                                 
دمحم بتن  . همچنتان عبتدری ،200 ،ص21همان اثر،ج . ماوردی، ابوالحسن علی بن دمحم.1

 .150 ،ص3هـ، ج2032سنة ، دار الفكر . بيروت:التاج واإلكليل لمختصر خليل. يوسف
. همچنتان ابتن رشتد، دمحم بتن احمتد. 52-57،ص 7همان اثتر، ج  . کاسانی، عالء الدين. 2

،)تحقيق:عبدالرزاق المهتتتدی(. پشتتتاور: مکتبتتته الحقانيتتته، بدايتتتة المجتهتتتد ونهايتتتة المقتصتتتد

 .335و330ب_ت، ص
 .00.سوره اسراء؛ آيه 3
 .17-13،ص7همان اثر، ج  . کاسانی، عالء الدين. 4
.ابتن نجتتيم، زيتتن التتدين بتتن ابتتراهيم. االشتتباه والنظتتاير علتتی متتذهب ابتتی حنيفتته النعمتتان. 5

 .220کويته: مکتبه رشيديه، ب_ت، ص
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 هشتم : دعوی در مجازات حدود وقصاص :
در حتتتتدود بتتتته غيتتتتر از حتتتتد قتتتتذف وستتتترقت اقامتتتته دعتتتتوی شتتتترط نيستتتتت 

تحريتتک دعتتتوی وتنهتتا حستتبه کفايتتتت متتی نمايتتتد وهتترکس ميتوانتتد باعتتتث 
ولتتتی درحتتتد قتتتذف وستتترقت وقصتتتاص ادعتتتای شتتتخص متضتتتترر 1گتتتردد.

 2الزمی است درغير آن دعوی تحريک نميگردد.
 نهم : کتابت واشاره در مجازات حدود وقصاص :

در اقتتتترار بتتتته  حتتتتدود نطتتتتق وخطتتتتاب شتتتترط استتتتت. بنتتتتابرآن اقتتتترار بتتتته 
کتابتتتتت و اشتتتتاره ازشتتتتخص نتتتتاطق وگنتتتتگ جوازنتتتتدارد، چونکتتتته حتتتتدود 

ی وصتتتتتريح ميخواهتتتتد وکتابتتتتتت واشتتتتتاره بتتتته منزلتتتتته کنايتتتتته بيتتتتان متنتتتتتاه
 4اماقصاص به  کتابت واشاره معلوم گنگ ثابت ميشود. 3ميباشد.

 دهم : رجوع ازاقرار در مجازات حدود وقصاص :
رجتتوع از اقتترار چتته بتتته قتتول باشتتدويا فعتتل وچتتته صتتريح باشتتد يتتا کنايتتته 
وه درحتتتدود جتتتتواز دارد ، چونکتتتته مبنتتتتای حتتتق هللا مستتتتامحه استتتتت وعتتتتال

بتتترآن وقتتتتی ماعزاستتتلمی درحتتتين اجتتترای حتتتدزنا فتتترار کردوبتتتا آنهتتتم او 
بتتتتوَب » فرمتتتتود:-ملسو هیلع هللا یلص-را بتتته قتتتتل رستتتاندند پيتتتامبر تتتوهب لَعَلَّتتتهب أََن يَت َهتتتالَّ تََرَكتبمب

ب َعلَيَتتتِه  بتتوَب  َّ يعنتتی؛ چتتترا نگذاشتتتيد کتتته فتترار کنتتتد  شتتايد نتتتدامت 5 «.فَيَت
قبتتتتتتول مينمتتتتتتود. ورجتتتتتتوع از اقتتتتتترار  ميکتتتتتترد وخداونتتتتتتد متعتتتتتتال آنتتتتتترا

درقصتتتتاص جتتتتواز نتتتتدارد. چونکتتتته حتتتتق بنتتتتده استتتتت ورجتتتتوع ازاقتتتترار 
 6درحقوق العباد ممنوع است.

                                                 
. ابتن نجتتيم، زيتن التتدين بتتن ابتراهيم. االشتتباه والنظتاير علتتی متتذهب ابتی حنيفتته النعمتتان. 1

 .220کويته: مکتبه رشيديه، ب_ت، ص
. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، ئع الصنائع فتي ترتيتب الشترائعبدا . کاسانی، عالء الدين. 2

 .55و51و13،ص7م، ج 2321سال 
 .50و13،ص7. کاسانی، عالء الدين. همان اثر، ج 3
 .220. ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم. همان اثر ، ص4
دار  (. بيتتتروت:األلبتتاني شتتيخ ، )تعليتتق:ستتنن أبتتتي داود. أبتتو داود ستتليمان . سجستتتانی،5

: صتحيح ، وقتال االلبتانی ذيتل هذاالحتديث1112، حتديث رقتم152 ،ص1،جكتاب العربتيال
 دون قوله: للعله أن ...".

 .5331،ص 7. زحيلی، وهبه. الفقه االسالمی وادلته. کويته: مکتبه رشيديه،ب_ت، ج 6
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 یازدهم : قضا به علم قاضی در مجازات حدود وقصاص :
درمجتتتازات حتتتدود قضتتتا بتتته علتتتم قاضتتتی جتتتواز نتتتدارد، امتتتا درقصتتتتاص 

 1ش استتت. قضتتا بتته علتتم قاضتتی جتتواز دارد. امتتروز فتتتوا بتته عتتدم جتتواز
سوگندنيستتتتتت  -رحمهتتتتتم هللا-همچنتتتتان درحتتتتتدود بتتتته اتفتتتتتاق فقهتتتتتای حنفتتتتی

رحمهمتتتتا -واجمتتتاع هتتتتم بتتترهمين استتتتت، ولتتتی درقصتتتتاص نتتتزد صتتتتاحبين
ستتتتوگند درقصتتتتاص  -رحمتتتته هللا-ستتتوگند استتتتت ونتتتتزد امتتتتام ابوحنيفتتتته -هللا

درنفتتتتس نيستتتتت. ودرقصتتتتاص درغيتتتترنفس بتتتته اجمتتتتاع علمتتتتای متتتتتذکور 
-ول قصتتتتاص نتتتزد ابوحنيفتتتتهستتتوگند داده ميشتتتتود وحتتتتی درصتتتتورت نکتتت

ديتتتتتتت عضتتتتتتو  -رحمهمتتتتتتا هللا-الزم ميگرددونتتتتتتزد صتتتتتتاحبين -رحمتتتتتته هللا
 2متلوفه الزم ميشود.
 فرق های مجازات حدود باتعزیر: دوم گفتار

مجتتتازات حتتتدود وتعزيتتتر درشتتتريعت استتتالمی درعقوبتتتت بتتتودن اشتتتتراک 
دارنتتتتد، درکنتتتتار وصتتتتف اشتتتتتراک در متتتتوارد چنتتتتدی بتتتتاهم افتتتتتراق نيتتتتز 

ای استتتالمی در ختتتالل کتتتتب ختتتويش بتتته آنهتتتا اشتتتاره نمتتتوده دارنتتد کتتته فقهتتت
 اند که دراينجا به گونه مختصر بدانها پرداخته ميشود.

 اول: تقدیر درمجازات حدود وتعزیر :
نتتتتوع وانتتتتدازه مجتتتتازات حتتتتدود وقصتتتتاص درشتتتترع ازجانتتتتب شتتتتارع در 
برابتتتر جتتترايم معتتتين ومشتتتخص، از قبتتتل طتتتی نصتتتوص قطعتتتی ثبتتتوت و 

ت. وحتتتتاکم يتتتتا قاضتتتی قاعتتتتده تناستتتتب بتتتتين ورود مقتتترر ومقتتتتدر شتتتتده استتت
وال جتتتترم ومجتتتترم را در مجتتتتازات متتتتذکور ـجتتتترم وجتتتتزا واوضتتتتاع واحتتتت

اجتتترا کتتترده نميتوانتتتد وبتتتدون کتتتم وکاستتتت مجتتتازات تعيتتتين شتتتده را بايتتتد 
مال نمايتتتد. امتتتا مجتتتازات تعزيتتتری از جانتتتب ـبعتتتد از اثبتتتات برمجتتترم اعتتت

شتتتتارع جتتتتتنس ونتتتتتوع آن مرستتتتتوم ومقتتتتتدر نگرديتتتتتده وصتتتتتالحيت تقتتتتتدير 
وتعيتتتين آن مفتتتتوض بتتتته امتتتتام يتتتتا نايتتتتب او ميباشتتتتد کتتتته بتتتتا درنظرداشتتتتت 
شخصتتتتيت واحتتتتوال و اوضتتتتاع متتتتتهم و حتتتتاالت جتتتترم وپيامتتتتد وخستتتتاره 
اجتمتتتتاعی آن، بتتتته  مجتتتتازات مناستتتتب اعتتتتم از حتتتتبس ،  ضتتتترب،  متتتتال، 
تتتتتوبيخ  وغيتتتتره اصتتتتدار حکتتتتم متتتتی نمايتتتتد. قابتتتتل ذکتتتتر استتتتت کتتتته ايتتتتن 

ده تناستتتب بتتتين جتتترم صتتالحيت اعطتتتا شتتتده مقيتتتد بتتته تتتتامين عتتتدالت وقاعتتت
وجتتتزا و رعايتتتت کرامتتتت انستتتانی وکيفيتتتت جتتترم بتتتوده تتتتا متتتتهم متضتتترر 

                                                 
. بيتروت: دارالفکر،طبعته ثانيته . عينی، ابی دمحم محمودبن احمد. البناية فتي شترح الهدايتة1

 .237،ص 21، ج 2122
 .123و103و102،ص 2ج . عينی، ابی دمحم محمودبن احمد. همان اثر، 2
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بتتتته اتفتتتاق فقهتتتتای استتتالمی اقتتتتل تعزيتتتر دره زدن معتتتتين نيستتتتت،  نگتتتردد.
–ولتتتتی راجتتتتع بتتتته حتتتتد اکثتتتتر آن اختتتتتالف نظتتتتر دارنتتتتد. فقهتتتتای متتتتالکی 

حتتتتد اکثتتتتر آنتتتترا غيتتتتر محتتتتدود ميداننتتتتد وصتتتتالحيت امتتتتام را  -رحمهتتتتم هللا
نتتد وبتتته اجمتتاع ستتتکوتی صتتحابه وقاعتتده تناستتتب بتتين جتتترم وستتيع ميپندار

حتتتتد  -رحمهتتتم هللا-بتتتته اتفتتتاق فقهتتتای حنفتتتی 1 ه انتتتد .دوجتتتزا تمستتتک نمتتتو
ميداننتتتتد ونبايتتتتد بتتتته  اکثتتتتر تعزيتتتتر دره زدن )جلتتتتد( را کمتتتتتر از اقتتتتل حتتتتد

حتتتد برستتتد کتتته حتتتد اقتتتل آن درحتتتد شتتتراب نوشتتتی وقتتتذف درمتتتورد  ارمقتتتد
تعزيتتترا شتتتخص زده شتتتود  غتتالم هتتتا چهتتتل دره استتت وبايتتتد ستتتی ونتته دره

آنتتتترا بتتتته فتتتترد کامتتتتل تعبيرنمتتتتوده وهشتتتتتاد  -رحمتتتته هللا-وامتتتتام ابويوستتتتف
بتتتتدليل حتتتتديث کتتتته درمتتتتورد روايتتتتت  2دره)جلتتتتد( را حتتتتداقل حتتتتد ميدانتتتتد.

ِ » شتتده استتت. تتتدبوِد  َّ بَجلَتتتدب أََحتتد  فَتتَوَق َعَشتتتَرةِ أََستتَواطي إاِلَّ فِتتى َحتتتد ي ِمتتَن حب الَ ي
ز ده دره زده نميشتتتتود مگتتتتر دريکتتتتی از يعنتتتتی؛ هتتتتيچ کستتتتی بتتتتاالتر ا.3«

رحمتتته هللا نيتتتز حتتتداقل -حتتدود هللا.بتتتدليل حتتتديث متتذکور نظتتتر امتتتام شتتافعی
تعزيتتتر بتتته جلتتتد )دره( چهتتتل تازيانتتته استتتت ودرتعزيتتتر بتتته تبعيتتتد وحتتتبس 

متتتالکی  4کمتتتتر ازيکستتتال ودرغيتتترآن کمتتتتر از نصتتتف ستتتال بايتتتد  باشتتتد.
شتتتوهر ختتتانمش هتتا حتتتديث متتذکور را بتتته تاديتتتب غيتتر امتتتام، مثتتتل تاديتتب 

را وتاديتتب پتتدر پستتترش را حمتتل متتتی نماينتتد ويتتتا بتته غيتتتر مکلفتتين ماننتتتد 
وحنابلتتته بتتتدليل  5فال وحيوانتتتات حمتتتل متتتی کننتتتد.ـتاديتتب ديوانتتته هتتتا واطتتت

قابتتتتل ذکتتتتر  6حتتتديث متتتتذکور تعزيتتتر بتتتته جلتتتتد را ده تازيانتتته دانستتتتته انتتتد.

                                                 
أنتتتتوار البتتتتروق فتتتتي أنتتتتواء الفتتتتروق )متتتتع  .قرافتتتتی، ابوالعبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن ادريتتتتس.1

هتـت 2122ستتنة النشتتر ، دار الكتتتب العلميتتة (. بيتتروت:خليتتل المنصتتور :تحقيتتق(،)الهوامش
البحتتر الرائتتق شتترح كنتتز  ن بتتن ابتتراهيم.. همچنتتان ابتتن نجتتيم ، زيتتن التتدي023،ص 1،ج

 .15 ، ص5، جدار المعرفة. بروت: الدقائق
. بيتروت: دارالکتتاب العربتی، بدائع الصنائع فتي ترتيتب الشترائع . کاسانی، عالء الدين. 2

 .31 ،ص7م، ج 2321سال 
، ب_ت، دار الجيتل . بيتروت:الجتامع الصتحيح. أبو الحسين مسلم بتن الحجتاج ،القشيري .3
 (.1557، حديث شماره)213 ،ص5ج
حاشية إعانة الطالبين على حتل ألفتاظ فتتح المعتين لشترح . دمياطی، ابی بکر ابن سيددمحم. 4

 .232 ،ص1، ب_ت،جدار الفكر . بيروت:قرة العين بمهمات الدين
 .010،ص 1همان اثر،ج . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس.5
)المحقتق : زهيتر ، نتار الستبيل فتي شترح التدليلم .ابن ضويان، إبراهيم بن دمحم بتن ستالم .6

 .021 ،ص1،جهـ 2103الطبعة السابعة  ،الناشر : المكتب اإلسالمي(. الشاويش
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استتت کتته راجتتع بتته تعزيتتر بتته قتتتل ومتتـال و حتتبس وغيتتره  نيتتز درکتتتب 
اهب اختالفتتاتی ديتتده ميشتتود کتته از حوصتتله ايتتن نوشتتتار ختتارج فقهتتی متتذ
 است.

 دوم: لزوم تنفیذ درمجازات حدود وتعزیر :
بتتتته اتفتتتتتاق فقهتتتتای استتتتتالمی مجتتتتتازات حتتتتدود بعتتتتتداز اثبتتتتات بتتتتتا داليتتتتتل، 
همچنتتتتتان قصتتتتتاص در صتتتتتورتی کتتتتته عفتتتتتو از جانتتتتتب صتتتتتاحب ختتتتتون 
 نگرديتتتده باشتتتد، بتتتاالی حتتتاکم يتتتا نايتتتب او واجتتتب االجتتترا وتعميتتتل استتتت
وقطعتتتتا حتتتتق عفتتتتو  وابتتتتراء وشتتتتفاعت واستتتتقاط را بتتتته ستتتتبب از استتتتباب 

امتتتتام مالتتتتک، احمتتتتد  1نتتتتدارد.  ودر تعزيتتتتر لتتتتزوم تنفيتتتتذ اختالفتتتتی استتتتت.
فرمتتتوده انتتتتد اگرتعزيتتتتر جهتتتت رعايتتتتت حتتتتق هللا  -رحمهتتتتم هللا-وابوحنيفتتته

باشتتتد واجتتتب التنفيتتتذ استتتت، ماننتتتد حتتتدود مگراينکتتته بتتته ظتتتن غالتتتب امتتتام 
اصتتل شتتود، ميتوانتتد تنفيتتذ تعزيتتر حتتق هللا مصتتلحت بتته مالمتتتی وغيتتره ح

ای را تتتترک وعفتتتو نمايتتتد. اماتعزيريکتتته جهتتتت تتتتامين حتتتق بنتتتدها باشتتتد، 
صتتتتاحب حتتتتق صتتتتالحيت تتتتترک انتتتترا بتتتته عفتتتتو وغيتتتتره دارد ومقيتتتتد بتتتته 
مطالبتتتتتتته ميباشتتتتتتتد ودر صتتتتتتتورت مطالبتتتتتتته الزم االجتتتتتتترا بتتتتتتتوده وحتتتتتتتاکم 

-رحمتتتته هللا-نتتتتزد امتتتتام شتتتتافعی 2صتتتتالحيت عفتتتتو واستتتتقاط آنتتتترا نتتتتدارد.
اجتترای  مجتتازات تعزيتتری بتته شتترطيکه حتتق انستتان نباشتتد بتتر امتتام الزم 
نيستتت وحتتاکم صتتاحب اختيتتار استتت ميتوانتتد تعزيتتر نمايتتد  وميتوانتتد آنتترا 
تتترک کنتتد. بتته دليتتل اينکتته مجتتازات تعزيتتری غيرمقتتدر ميباشتتد. بنتتابرآن 

دليتتتتتل ديگرامتتتتتام  3واجتتتتتب نيستتتتتت، مثتتتتتل ضتتتتترب معلتتتتتم وپتتتتتدر و زوج.
رگرامی شتتتتخص انصتتتتاری را  درعتتتتدم متتتتذکور حتتتتديث استتتتت کتتتته پيتتتتامب
ِ ـفَقَتتت قبتتول حکتتتم آبيتتاری تعزيتتتر نکتترد: بَيَتتتِر  -ملسو هیلع هللا یلص-اَل َرسبتتولب  َّ اَستتتِق » ِللز 

بتتتمَّ أََرِستتتتِل الََمتتتاَء إِلَتتتى َجتتتاِرَ   بَيَتتترب ث فَغَِضتتتتَب األَنََصتتتاِرب  فَقَتتتاَل يَتتتتا «. يَتتتا زب

                                                 
أنتتتتوار البتتتتروق فتتتتي أنتتتتواء الفتتتتروق )متتتتع  . قرافتتتتی، ابوالعبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن ادريتتتتس.1

هتـت 2122ستتنة النشتتر ، دار الكتتتب العلميتتة (. بيتتروت:تحقيتتق خليتتل المنصتتور(،)الهوامش
 .010ص ،1،ج

. همچنتان ابتن نجتيم ، 022 ،ص1،ج همتان اثتر .ابن ضويان، إبتراهيم بتن دمحم بتن ستالم .2

 ، ص5، جدار المعرفتتة. بتروت: البحتر الرائتتق شترح كنتز التدقائق زيتن التدين بتن ابتراهيم.
(. بيتروت: دمحم حجتي :تحقيتق، )التذخيرة  . همچنان قرافی، ابوالعباس احمتد بتن ادريتس.15

 .223 ،ص21، جم2331لنشر سنة ا، دار الغرب
، 212 ،ص10، جالمجمتتوع شتترح المهتتتذب . أبتتو زكريتتا محيتتي التتدين يحيتتى . نتتووی،3

 ب_ت.
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تِتتتَك  ِ أََن َكتتتاَن ابَتتتَن َعمَّ ِ َرسبتتتوَل  َّ َن َوَجتتتهب نَبِتتتى ِ  َّ . پيتتتامبرگرامی -ملسو هیلع هللا یلص-فَتَلَتتتوَّ
آب ده يتتتازبير وبعتتدا بگتتتذار آب را بتتته  -رضتتی هللا عنتتته-فرمتتود بتتته زبيتتتر

همستتتتايه ات.  انصتتتتتاری قهتتتتتر شتتتتد گفتتتتتت يتتتتتا رستتتتول هللا ايتتتتتن حکتتتتتم را 
پيتتتتتامبرگرامی  هبختتتتتاطر کتتتتتردی کتتتتته زبيتتتتتر پستتتتترعمه ات استتتتتت وچهتتتتتر

ديگتتتر عتتتدم تعزيتتتر کتتتردن را درايتتتن قضتتتيه حتتتق  تغييتتر کتتترد. امتتتا فقهتتتای
اختصاصتتتتتتتتتی پيتتتتتتتتتامبرگرامی ميداننتتتتتتتتتتد و نيزجتتتتتتتتتواب داده انتتتتتتتتتد کتتتتتتتتتته 
موضتتتتتتتوعات غيرمقتتتتتتتدرگاهی مثتتتتتتتل نفقتتتتتتته اقتتتتتتتارب وزوجتتتتتتته واجتتتتتتتب 

مبنتتتای اختتتتالف فقهتتتای متتتذکور درمتتتورد فتتتوق  حتتتق هللا وحتتتق  1ميگتتتردد.
 الناس ميباشد.

 
 

 سوم: قاعده تناسب درمجازات حدود وتعزیر :
دود وقصتتاص بتتا قاعتتده عتتام تناستتب بتتين جتترم وجتتزا مختتالف مجتتازات حتت

بتتوده ونظتتر بتته کميتتت وکيفيتتت جتترم متفتتاوت نميباشتتد. چونکتته شتترع بتتين 
مجتتتازات دزدی قليتتتتل کتتتته بتتتته نصتتتاب قطتتتتع دستتتتت ستتتتارق برستتتتد ودزی 
کثيتتر ماننتتتد ده هتتتزار دينتتار يکستتتان حکتتتم نمتتوده و بتتتين مجتتتازات شتتتراب 

مجتتازات مقتتترر نوشتتی يتتتک قطتتره وشتتتراب نوشتتی يتتتک گتتيالس يکستتتان 
ومقتتتدر کتتترده استتتت. همچنتتتان دربتتتين مجتتتازات قتتتتل عمتتتدی طفتتتل نتتتوزاد 
بتتتتا بتتتتزرگ ستتتتن و مجتتتتازات قتتتتتل عمتتتتدی شتتتتخص ستتتتالم، عتتتتالم، صتتتتالح 
وشتتتجاع وقتتتتل عمتتتدی شتتتخص فاستتتق وفتتتاجر و وضتتتيع يکستتتان مجتتتازات 
قصتتتتتاص را مقتتتتترر ومقتتتتتدر نمتتتتتوده استتتتتت وهمينطتتتتتور درستتتتتايرمجازات 

ا کتتتامال متفتتتاوت ميباشتتتد. امتتتا حتتتدود، در حاليکتتته مفاستتتد وپيامتتتد زيتتتان آنهتتت
مجتتتازات تعزيتتتر بتتتتا قاعتتتده عتتتام تناستتتتب بتتتين جتتترم وجتتتتزا موافتتتق بتتتتوده 
ومجتتازات هرجتتترم تعزيتتری وشتتتخص مرتکتتب نظتتتر بتته کميتتتت وکيفيتتتت 
آن جتتتتتترم وشخصتتتتتتتيت مرتکتتتتتتتب مختلتتتتتتتف ازستتتتتتتاير جتتتتتتترايم تعزيتتتتتتتری 

 2ديگرميباشد. 
 چهارم: وصف معصیت درمجازات حدود وتعزیر: 

                                                 
 .012-010،ص 1،ج همان اثر . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس.1
أنتتتتوار البتتتتروق فتتتتي أنتتتتواء الفتتتتروق )متتتتع  . قرافتتتتی، ابوالعبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن ادريتتتتس.2

هتـت 2122ستتنة النشتتر ، دار الكتتتب العلميتتة روت:(. بيتتتحقيتتق خليتتل المنصتتور(،)الهوامش
 .012،ص 1،ج
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تتتتتتوان گفتتتتتت کتتتتته کليتتتتته مجتتتتتازات حتتتتتدود بتتتته استتتتتاس اصتتتتتل استتتتتتقراء مي
وقصتتاص درشتتترع بتته جرايمتتتی مقتتتدر ومقتترر شتتتده کتته وصتتتف معصتتتيت 
جتتزء الينفتتتک آنهتتتا ميباشتتتد وجريمتتته حتتتدی عتتتاری از آن وصتتتف نيستتتت. 
بتته همتتتين دليتتل حتتتدود بتتر  مجتتتانين و اطفتتال تطبيتتتق نميگتتردد. در متتتورد 

َؤِمنًتتتتتا  »عال ميفرمايتتتتتد:ـگنتتتتتاه قتتتتتتل عمتتتتتدی هللا متتتتتت بتتتتتَل مب تتتتتدًا َوَمتتتتتن يَقَت تَعَم ِ م 
ب َعلَيَتتتتِه َولَعَنَتتتتهب َوأََعتتتتدَّ لَتتتتهب َعتتتتذَابًا  هب َجَهتتتتنَّمب َخاِلتتتتدًا فِيَهتتتتا َوَغِضتتتتَب  َّ فََجتتتتَزآؤب

يعنتتی؛ هرکستتی يتتک شتتخص بتتا ايمتتان را قصتتدا بکشتتد، پتتس  1.«َعِظيًمتتا
مجتتتتازات او دوزخ دايمتتتتتی بتتتتوده وقهتتتتتر ولعنتتتتت هللا براوستتتتتت و عتتتتتذاب 

عال ـمتتتتورد حتتتتد محاربتتتته هللا متتتتتبتتتتزرگ بتتتترايش آمتتتتاده شتتتتده استتتتت. ودر 
ذَِلتتتتتَك لَهبتتتتتَم ِختتتتتَزي  فِتتتتتتي التتتتتد نَيَا َولَهبتتتتتَم فِتتتتتي اآلِختتتتتَرةِ َعتتتتتتذَاب   »ميفرمايتتتتتد:
يعنتتتی؛ مجتتتازات حتتتد محاربتتته بتتترای محتتتاربين شرمستتتاری در 2.«َعِظتتتيم  

دنيتتتتا بتتتتوده و در ستتتترای ديگتتتتر مجتتتتازات بتتتتزرگ برايشتتتتان استتتتت. امتتتتا 
ر بستتتتتياری متتتتتوارد ال ميکنتتتتتد کتتتتته دـمجتتتتتازات تعزيتتتتتری مفاستتتتتد را دنبتتتتت

فال وديوانتته هتتا جهتتت اصتتالح ـوصتتف معصتتيت نتتدارد. ماننتتد تعزيتتر اطتت
آنهتتتا بتتتتا وجوديکتتتته فعتتتتل آنهتتتتا وصتتتف معصتتتتيت نتتتتدارد، چونکتتتته شتتتترعا 

کتترم  َعِلتتى ي  بتته دليتتل ايتتن حتتديث: َعتتنَ  3مکلتتف نبتتوده  ومرفتتوع القلتتم انتتد. 
فِتتتتعَ  »: قَتتتـالَ  -وستتتلم عليتتتته هللا صتتتلى- النَّبِتتتتى ِ  َعتتتنِ  هللا وجهتتته  َعتتتتنَ  الَقَلَتتتمب  رب
تتبِى ِ  َوَعتتنِ  يََستتتَيَِقظَ  َحتَّتتى النَّتتائِمِ  َعتتنِ  ثاَلَثَتتةي  بتتونِ  َوَعتتنِ  يََحتتتَِلمَ  َحتَّتتى الصَّ  الََمَجن
روايتتتتت استتتتت كتتتتته  -رضتتتتتی هللا عنتتتته-يعنتتتتی؛ ازعلتتتتي 4.« يَعَِقتتتتلَ  َحتَّتتتتى

فرمتتتود: از ستتته طبقتتته متتتردم شخصتتتي بتتته ختتتواب رفتتتته  -ملسو هیلع هللا یلص–رستتتول هللا 
بيتدار شتتود وطفتتل تتا آنكتته بتته ستن بلتتوغ برستتد وشتخص ديوانتته تتتا تتا آنكتته 

 آنكه عقلمند شود، مرفوع القلم اند و)مورد مواخذه قرار نميگيرند(.
 پنجم: سقوط مجازات حدود وتعزیر: 

مجتتتازات تعزيتتتری گتتتتاهی ستتتاقط ميشتتتود، طوريکتتتته جتتتانی ومرتکتتتتب از 
فال باشتتتتتد ويتتتتتا شتتتتتخص مکلتتتتتف جنايتتتتتت حقيتتتتتر ونتتتتتاچيز  را ـميتتتتتان اطتتتتت

تکتتب شتتتود، بتتدليل اينکتتته مجتتتازات خفيتتف متتتانع نبتتوده وکتتتدام تتتتاثيری مر

                                                 
 .30.سوره نساء، آيه 1
 .00.سوره مايده،آيه 2
 .011-012،ص 1،ج . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس. همان اثر3
دار  (. بيتتتروت:األلبتتاني شتتيخ ، )تعليتتق:ستتنن أبتتتي داود. أبتتو داود ستتليمان . سجستتتانی،4

، وقال االلبتانی ذيتل هذاالحتديث فتی نفتس 1105 يث رقم، حد115 ،ص1،جالكتاب العربي
 : صحيح.کتاب
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نتتتدارد و مجتتتازات تعزيتتتری شتتتديد را جنايتتتتت ايجتتتاب نمتتتی نمايتتتد. بتتتتدين 
لحتتتتتاظ از استتتتتاس مجتتتتتازات تعزيتتتتتری ستتتتتاقط ميشتتتتتود و مرتکتتتتتب رهتتتتتا 

 1ميگردد. اما حدود بعد از اثبات و وجوب اصال ساقط نميگردد.
 : ششم:اثر توبه در مجازات حدود وتعزیر

بتته اتفتتتاق فقهتتتای استتالمی مجتتتازات تعزيتتتر بتتته اثتتر توبتتته ستتتاقط ميگتتتردد. 
امتتتتا مجتتتتازات حتتتتدود نتتتتزد جمهتتتتور فقهتتتتای استتتتالمی غيتتتتر ازحنابلتتتته بتتتته 

بتته جتتز از حتتد محاربتته کتته هللا متعتتال درمتتتورد  2اثرتوبتته ستتاقط نميگتتردد
واَ َعلَتتيَ  »حرابتته ميفرمايتتد: ِهَم فَتتتاَعلَمبواَ أَنَّ إاِلَّ الَّتتِذيَن تَتتاببواَ ِمتتتن قَبَتتِل أَن تَقَتتِدرب
ِحتتتتيم   بتتتتور  رَّ َ َغف يعنتتتتی؛ مگتتتتر کستتتتانيکه قبتتتتل از تستتتتلط يتتتتافتن شتتتتما 3.« َّ

برآنهتتا، ازکتترده ختتود نتتدامت کننتتد )حتتتد بااليشتتان نيستتت( پتتس بدانيتتد کتتته 
هللا بسياربخشتتتتتنده ومهربتتتتتان استتتتتت. وبايتتتتتد بختتتتتاطر داشتتتتتت کتتتتته حقتتتتتوق 

 4الناس ساقط نميشود در حد حرابه.
 زات حدود وتعزیر :هفتم:تخییردر مجا

تخييتتتر )حتتتق انتختتتاب کتتتردن درمجتتتازات مختلتتتف(  وتنويتتتع وعتتتدم ثبتتتات 
در مجتتتازات تعزيتتتری بتتته صتتتورت مطلتتتق حتتتق حتتتاکم استتتت. امتتتا تخييتتتر 
وتنويتتتتع درحتتتتدود اصتتتتال کتتتتاربرد نتتتتدارد، چونکتتتته مجتتتتازات ثابتتتتت انتتتتد 
وصتتتترف در حتتتتد محاربتتتته تخييتتتتر در اجتتتترای مجتتتتازات نظتتتتر بتتتته جتتتترم 

  5 ارتکاب يافته وجود دارد.
 هشتم: احوال مخففه در مجازات حدود وتعزیر :

درمجتتتازات تعزيتتتری احتتتوال مخففتتته ومشتتتدده اجتتترا ميگتتتردد، بتتته همتتتين 
لحتتتتاظ مجتتتتازات تعزيتتتتری بتتتته اعتبتتتتار ستتتتن وخطرنتتتتاک بتتتتودن فاعتتتتل و 
جستتيم بتتتودن ونتتته بتتودن جنايتتتت و ستتتن و شخصتتيت مجنتتتی عليتتته و نتتتوع  

متفتتتتتاوت انگيتتتتزه ارتکتتتتاب جتتتتترم وکيفيتتتتت آن وزيتتتتان اجتمتتتتتاعی جتتتترم، 

                                                 
 .011،ص 1،ج . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس. همان اثر1

 
)المحقتق : زهيتر ، منتار الستبيل فتي شترح التدليل .ابن ضويان، إبراهيم بن دمحم بتن ستالم .2

 .035 ،ص1ج،هـ 2103الطبعة السابعة  ،الناشر : المكتب اإلسالمي(. الشاويش
 .01. سوره مايده،آيه 3
أنتتتتوار البتتتتروق فتتتتي أنتتتتواء الفتتتتروق )متتتتع  . قرافتتتتی، ابوالعبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن ادريتتتتس.4

هتـت 2122ستتنة النشتتر ، دار الكتتتب العلميتتة (. بيتتروت:تحقيتتق خليتتل المنصتتور(،)الهوامش
 .011،ص 1،ج

 .010،ص 1همان اثر،ج . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس.5
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ميباشتتتد. امتتتا درمجتتتازات حتتتدود وقصتتتاص احتتتـوال مخففتتته ومشتتتدده نقتتتش 
 1ندارد، چونکه مجازات ثابت اند.

 نهم: مکان وزمان در مجازات حدود وتعزیر :
مجتتتتتازات تعزيتتتتتری کتتتتته در برابتتتتتر ارتکتتتتتاب جتتتتترايم تعزيتتتتتری  اجتتتتترا 
واعتتتـمال ميگتتتردد، نظتتتر بتتته شتتتهرها و زمانهتتتا متفتتتاوت ميباشتتتد. ممکتتتتن 

کشتتتور استتتالمی يتتک مجتتتازات تعزيتتری وجتتتود داشتتتته  استتت کتتته در يتتک
باشتتتد، ولتتتی در کشتتتور ديگتتتر آن جتتتزا نباشتتتد. همچنتتتان ممکتتتن استتتت کتتته 
کتته يتتک جتتزای تعزيتتری در زمتتانی بتته حيتتث جتتزا نتتزد حتتاکم قابتتل قبتتول 
بتتتوده، ولتتتی درعصتتتر ديگتتتر آن جتتتزا ممنتتتوع شتتتده باشتتتد ويتتتا موجتتتب آن 

وقصتتتتاص صتتتتفت جنايتتتتت را از دستتتتت داده باشتتتتد. امتتتتا مجتتتتازات حتتتتدود 
درکليتتته کشتتتورهای استتتالمی وجميتتتع اعصتتتار يکستتتان بتتتوده وقابتتتل تغييتتتر 

 2نيست، چونکه مجازات ثابت  ومقدر اند.
 دهم: حق هللا وحق الناس در مجازات حدود وتعزیر: 

برختتتتی از مجتتتتازات تعزيتتتتری بتتتترای تتتتتامين وحمايتتتتت حتتتتق هللا ختتتتالص 
بتتتتوده، مثتتتتل تتتتترک نمتتتتاز و روزه و تجتتتتاوز بتتتتر  صتتتتحابه وقتتتترآن کتتتتريم 

ال آن وبرختتی ديگتتر از آن مجتتازات هتتا جهتتت رعايتتت حتتق النتتاس ـامثتتو
ختتالص ميباشتتد، مثتتل ضتترب وشتتتتم يتتک شتتخص معتتين و دشتتتنام دادن او 
 3وامثتتتال آن. امتتتا کليتتته حتتتدود نتتتزد فقهتتتای استتتالمی حتتتق هللا ختتتالص انتتتد

حتتتتق العبتتتتد ختتتتالص -رحمتتتته هللا-مگتتتتر حتتتتد قتتتتذف کتتتته نتتتتزد امتتتتام شتتتتافعی
 4ياغالب ميباشد. 

 
 مجازات حدود وتعزیر :یازدهم: تلف در 

بتته اجمتتتاع فقهتتتای استتالمی، هرگتتتاه بتتتاالی شخصتتی يکتتتی از حتتتدود ثابتتتت 
مال ـو واجتتتب گتتتردد وامتتتام ويتتتا جتتتالدش حتتتد را بتتتر او بتتتدون تعتتتدی اعتتتت

نمايتتتتد و بتتتته اثتتتتر آن شتتتتخص وفتتتتات نمايتتتتد، درآن ديتتتتت، کفتتتتاره برامتتتتام 

                                                 
 .017،ص 1همان اثر،ج اس احمد بن ادريس.. قرافی، ابوالعب1
 .017،ص 1همان اثر،ج . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادريس.2
أنتتتتوار البتتتتروق فتتتتي أنتتتتواء الفتتتتروق )متتتتع  . قرافتتتتی، ابوالعبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن ادريتتتتس.3

هتـت 2122ستتنة النشتتر ، دار الكتتتب العلميتتة (. بيتتروت:تحقيتتق خليتتل المنصتتور(،)الهوامش

 .017،ص 1،ج
دار الكتتتتب  . بيتتتروت: الشتتتافعي فقتتتهالحتتتاوي فتتي  بوالحستتتن علتتتی بتتتن دمحم.. متتاوردی، ا4

 .221 ،ص20،جهـ 2121الطبعة  األولى ، العلمية
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مال الزم نميگتتتردد ومتتتوت او هتتتتدر استتتت. چونکتتتته در ـوجتتتالد وبيتتتت التتتت
ن و قتتتتل وصتتلب محاربتته تلتتتف الزمتتی استتت و اگتتتر بتته اثتتتر رجتتم محصتت

اعمتتتتتال مجتتتتتتازات تعزيتتتتتری شتتتتتتخص وفتتتتتات نمايتتتتتتد،  نيتتتتتز نتتتتتتزد امتتتتتتام 
موجتتتتتب ضتتتتتمان ديتتتتتت وکفتتتتتاره  -رحمهتتتتتم هللا-ابوحنيفتتتتته، مالتتتتتک واحمتتتتتد

 1برامتتتتام و عاقلتتتته اش و بيتتتتت المتتتتال  نميگتتتتردد ، ختتتتونش هتتتتدر استتتتت.
بتته اجتترای  بتتدليل اينکتته امتتام درهتتردو حالتتت فتتوق ازجانتتب شتترع متتامور

حتتتد وتعزيتتتر بتتتوده وفعتتتل متتتامور بتتته شتتترط ستتتالمت مقيتتتد نميباشتتتد. ولتتتی 
فعتتل متتاذون بتتدون امتتتر نتتزد حنفتتی هتتا مقيتتتد بتته وصتتف ستتالمت ميباشتتتد، 
مثتتتل ضتتترب شتتتوهر ختتتانمش را بتتته دليتتتل تتتترک نمتتتاز يازينتتتت وختتتروج 

ولتتتی درتلتتتتف تعزيتتتتر نتتتتزد امتتتتام  2منتتتزل کتتتته وفتتتتات نمايتتتتد ضتتتتمان دارد.
بتتته قتتتول اصتتتح  3ت وکفتتتاره الزم ميگتتتردد،ضتتتمان ديتتت -رحمتتته هللا-شتتتافعی

ال خودامتتام ودر قتتتول ديگتتر ديتتتت ـديتتت برعاقلتته امتتتام استتت وکفتتتاره برمتت
مال ويتتا برمتتال ختتود امتتام الزم ـبتتر بيتتت المتتال بتتوده وکفتتاره يتتا بتتر بيتتت التت

تتتتدب بَتتتتنب ِمنََهتتتتالي  بتتتتدليل ايتتتتن اثريکتتتته روايتتتتت شتتتتده: 4ميباشتتتتد. َحمَّ َحتتتتدَّثَنِى مب
تتِريرب َحتتدَّثَنَا يَ  َريَتتتعي َحتتدَّثَنَا سبتتتفَيَانب الثَّتتَوِرب  َعتتتَن أَبِتتى َحِصتتتيني الضَّ ِزيتتتدب بَتتنب زب

تتوَت  بقِتتيمب َعلَتتى أََحتتدي َحتتد ا فَيَمب َعتتَن عبَميَتتِر بَتتِن َستتِعيدي َعتتَن َعِلتتى ي قَتتاَل َمتتا كبنَتتتب أ
بتتتت هب ألَنَّ فِيتتتِه فَأَِجتتتدَ ِمنَتتتهب فِتتتتى نَفَِستتتى إاِلَّ َصتتتاِحَب الََخَمتتتتِر ألَنَّتتتهب إَِن َمتتتاَت َودَيَت

 ِ روايتتتت شتتتتده  -رضتتتی هللا عنتتتته-يعنی؛ ازعلتتتتیلَتتتتَم يَسبتتتنَّهب. -ملسو هیلع هللا یلص-َرسبتتتوَل  َّ
کتته فرمتتتود: بتتتاالی هرکستتتی کتتته حتتتد را اجتتترای نمتتتايم و او در آن بميتتترد، 
در بتتاطن ختتتود احستتاس نتتتاراحتی ميکتتنم، جتتتز شتترابخوار، چتتتون اگتتتر او 

آنتتتترا  -ملسو هیلع هللا یلص-ه پيتتتتامبردريتتتتن حتتتتد بميتتتترد، ختتتتون بهتتتتايش را ميتتتتدهم. زيراکتتتت

                                                 
 ،ص4.جلكتتافي فتتي فقتته اإلمتتام المبجتتل أحمتتد بتتن حنبتتل.اعبتتد هللا مقدستتی، بتتن قدامتتة ا .1

، . موضتع کتتاب: مکتبته شتاملهالشترح الكبيتر. همچنان الدردير، احمد بن دمحم. 666و601

 .533، ص4ج
دار . بتتتروت: البحتتر الرائتتق شتترح كنتتز التتدقائق . ابتتن نجتتيم ، زيتتن التتدين بتتن ابتتتراهيم.2

 .50-51 ، ص5، جالمعرفة
، 211 ،ص10، جالمجمتتوع شتترح المهتتتذب . أبتتو زكريتتا محيتتي التتدين يحيتتى . نتتووی،3

 ب_ت.
 . بيتروت:المنهتاج شترح صتحيح مستلم بتن الحجتاج. أبو زكريا يحيى بتن شترف . نووی،4
 .112 ،ص22هــ،ج2031الطبعة الثانية ، ار إحياء التراث العربيد



 قضاء فرق مجازات حدود با قصاص وتعزیر 

 

 101  

 

مقتتترر نکتتتترده استتتتت. )تعزيتتتری ميدانتتتتد(. اثتتتتر متتتذکور داللتتتتت بتتتته  عتتتتدم 
 ضمان اجرای حدود وجوب ضمان درتعزيرات را می نمايد. 

 نتیجه گیری
 نتايل حاصله از مطالبه يادشده قرار ذيل برشمرده ميشود:

ايتتتت حتتتد بتتته مفهتتتوم فقهتتتای استتتالمی، بتتته مجتتتازات مقدريکتتته جهتتتت رع 
حتتق هللا مشتتتروع گرديتتتده، اطتتتالق ميشتتود. تعتتتداد فقهتتتای استتتالمی حتتتق هللا 

 از تعريف مذکور حذف نموده اند که قصاص را هم شامل ميگردد.
تعزيتتتتتر بتتتتته مفهتتتتتوم فقهتتتتتتای استتتتتالمی، بتتتتته مجتتتتتازات غيرمقدرشتتتتتترعی  

 اطالق ميگردد که تقدير آن مفوض به نظرحاکم است.
 گتتتترفتن، يتتتتاضاعت ن،کتتتتردعفتتتتو کتتتتردن، شتتتتفاعت   مجتتتتازات حتتتتدود در 

تقتتتتتتادم  يفاء،استتتتتت بتتتتتردن، صتتتتتالحيت داشتتتتتتتنارث کتتتتتردن، بتتتتتته تتتتتتداخل 
بتته علتتتم وت کتتتردن قضتتا و ازاقتترار کتتتردن رجتتوع، ادعتتا کتتتردن، شتتهادت
 ی با مجازات قصاص تفاوت دارد.قاض
مجتتتازات حتتتدود در تقتتتدير، لتتتزوم تنفيتتتذ، قاعتتتده تناستتتب، داشتتتتن وصتتتف  

وال ـايتتتتتت احتتتتتمعصتتتتتيت و ستتتتتقوط مجتتتتتازات، اثتتتتتر توبتتتتته، تخييتتتتتر، رع
مخففتتته، رعايتتتت مکتتتان وزمتتتان ، حتتتق هللا وحتتتق النتتتاس وتلتتتف شتتتدن بتتتا 

 تعزير تفاوت وفرق دارد.
بتتادر نظتتر داشتتت متتوارد فتتوق ديتتده ميشتتود کتته تفتتاوت مجتتازات قصتتاص 

 وتعزير با حدود يکسان نميباشد، بلکه از هم تفاوت دارند. 
 
 
 
 

 فهرست منابع
 قرآن کريم
المحتتتار علتتى التتدر المختتتار شتترح تنتتتوير . رد يندمحم بتتن امتت ين،ابتتن عابتتد

 ی:عتتتتتتتتتتتتادل احمتتتتتتتتتتتتد عبتتتتتتتتتتتتدالموجود وعلتتتتتتتتتتتتيقوتعل يقاألبصتتتتتتتتتتتتار،)تحق
 .هـ2110 ة:دارعالم الکتب،طبعياضدمحممعوض(. ر
. حاشتتتتية رد المختتتتتار علتتتتى التتتتدر المختتتتتار يندمحمامتتتت يدستتتت ين،ابتتتتن عابتتتتد

ستتتتتنة  : دار الفكتتتتتر،يتتتتتروتحنيفتتتتتة. ب شتتتتترح تنتتتتتوير األبصتتتتتار فقتتتتته أبتتتتتو
 .هـ2112
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: دار يتتتروتزيتتتن التتتدين .البحتتتر الرائتتق شتتترح كنتتتز التتتدقائق. ب م،يابتتن نجتتت
 .المعرفة، ب_ت

بتتن ضتتويان، إبتتراهيم بتتن دمحم بتتن ستتتالم. منتتار الستتبيل فتتي شتترح التتتدليل، ا
ق : زهيتتتتتر الشتتتتتاويش(. الناشتتتتتر : المكتتتتتتب اإلستتتتتالمي، الطبعتتتتتة يتتتتتحقت)ال

 .هـ 2103السابعة 
المبجتتتل أحمتتتد بتتتن  الكتتتافي فتتتي فقتتته اإلمتتتام عبتتتد هللا . ی،ابتتتن قدامتتتة مقدستتت

 محل کتاب:  مکتبة شاملة. حنبل.
عمتتتربن دمحم. طلبتتتة الطلبتتتة فتتتي االصتتتطالحات الفقهيتتتة،  ی،ابتتتوحفص نستتتف
 ة.شامل ةمحل کتاب: مکتب

 :يقالمجتهتتتتتد ونهايتتتتتة المقتصتتتتتتد،)تحق يتتتتتةابتتتتتن رشتتتتتد،دمحم بتتتتتن احمتتتتتد. بدا
 .ب_ت ية،الحقان ة(. پشاور:مکتبیعبدالرزاق المهد

 یمتتتتذهب ابتتتت یعلتتت ير.االشتتتتباه والنظتتتتايمابراهبتتتن  ينالتتتتد ينزيم،ابتتتن نجتتتت
 .ب_ت يدية،رش ة: مکتبيتهالنعمان. کو يفةحن

: أجمتتتتد يتتتقتحق(خليتتتل بتتتن إستتتحاق. مختصتتتر العالمتتتة خليتتتل، ی،الجنتتتد
 هـ2113: دار الحديث، الطبعة األولى ة. قاهر)جاد

علتتتتتي بتتتتتن دمحم. التعريفتتتتتتات،) تحقيتتتتتق: إبتتتتتراهيم األبيتتتتتتاري(.  ی،جرجتتتتتان
 .هـ2105العربي، الطبعة األولى ،  : دار الكتابيروتب
.حاشتتتية إعانتتة الطتتتالبين علتتتى حتتتل ألفتتتاظ يددمحمبکتتتر ابتتتن س یابتتت يتتاطی،دم

: دار الفكتتتتتر، يتتتتروتفتتتتتح المعتتتتين لشتتتترح قتتتترة العتتتتين بمهمتتتتات التتتتدين. ب
 .ب_ت
 ة.شامل ةاحمد بن دمحم. الشرح الكبير. موضع کتاب: مکتب ير،الدرد

 :دمشتتتتتق .فتتتتتاظ القتتتتترآنبتتتتتن دمحم، مفتتتتتردات ال ينحستتتتت ی،راغتتتتتب اصتتتتتفهان
 دارالقلم، ب_ت.

تتد. تتتتاج العتتروس متتن جتتتواهر القتتاموس. ناشتتتر:  تتد بتتتن محم  بيتتدي ، محم  الزَّ
 ، ب_ت.يةدار الهدا
 ._تيدية،برش ة: مکتبيتهوادلته. کو ی. الفقه االسالمةوهب يلی،زح

متتتتتتتن  یشتتتتتترح زروق علتتتتتت  ابوالعبتتتتتتاس احمتتتتتتد. ينزروق، شتتتتتتهاب التتتتتتد
 ._تی،باالول ةطبع ية،: دارالکتب العلميروتالرساله. ب
 ..  القصاص. محل کتاب: مکتبه شاملهیهان ی،سباع

األلبتتتاني(.  يخ: شتتتيتتتقأبتتتو داود ستتتليمان. ستتتنن أبتتتي داود، )تعل ی،سجستتتتان
 ، ب_ت.: دار الكتاب العربييروتب



 قضاء فرق مجازات حدود با قصاص وتعزیر 

 

 103  

 

: يتتتروتفتتتي شتتترح الهدايتتتة. ب يتتتةبتتتن احمتتتد. البنا دمحم محمتتتود یابتتت ينتتتی،ع
 هـ2122 يةثان ةدارالفکر،طبع

: دار يتتتروتدمحم بتتتن يوستتف. التتتتاج واإلكليتتتل لمختصتتر خليتتتل. ب،  یعبتتدر
 .هـ2032الفكر، سنة 

: يتتتروتالقشتتتيري، أبتتتو الحستتتين مستتتلم بتتتن الحجتتتاج. الجتتتامع الصتتتحيح. ب
 دار الجيل، ب_ت.

. أنتتتوار البتتتروق فتتتي أنتتتواء الفتتتروق يتتتسابوالعبتتتاس احمتتتد بتتتن ادر قرافتتی،
كتتتتتتتتب : دار اليتتتتتتتروت)متتتتتتتع الهوامش(،)تحقيتتتتتتتق: خليتتتتتتتل المنصتتتتتتتور(. ب

 .هـ2122العلمية، سنة النشر 
.  التتتتذخيرة، )تحقيتتتق: دمحم حجتتتتي(. يتتتسابوالعبتتتتاس احمتتتد بتتتتن ادر ی،قرافتتت
 .م2331: دار الغرب، سنة النشر يروتب

: يتتتتروت.  بتتتدائع الصتتتنائع فتتتي ترتيتتتب الشتتترائع. بينعتتتالء التتتد ی،کاستتتان
 .م2321سال  ی،دارالکتاب العرب

: يتتتتتتتتروتالمختتتتتتتتار. ب يتتتتتتتللتعل يتتتتتتتتارعبتتتتتتتدهللا بتتتتتتتن دمحم. االخت ی،موصتتتتتتتل
 .دارالمعرفة،ب_ت

شتتتتتترح بدايتتتتتتة  يتتتتتتة.الهدایالحستتتتتتن عل یابتتتتتت ينبرهتتتتتتان التتتتتتدينتتتتتتانی، مرغ
 .هـ2113: مکتبة البشري، طبعة الثانية یالمبتدي.کراچ

:  يتتتروتبتتتن دمحم. الحتتتاوي فتتتي فقتتته الشتتتافعي. ب یابوالحستتتن علتتت ی،متتتاورد
 .هـ2121دار الكتب العلمية، الطبعة  األولى 

ق : يتتتتحقالت)،من بتتتتن إبتتتتراهيم. العتتتتدة شتتتترح العمتتتتدةالمقدستتتتي، عبتتتتد التتتترح
: دار الكتتتتب العلميتتتة، الطبعتتتة الثانيتتتة، يتتتروتصتتتالح بتتتن دمحم عويضتتتة(. ب

  .هـ2113
: مکتبتتتة البشتتتري، طبعتتتة ی. کراچتتتيقعبتتتدهللا بتتتن احمتتتد. کنزالتتتدقا ی،نستتتف 

 .هـ2105
، ستتتتتتتال  ی. کابتتتتتتتل: نعمتتتتتتتانيمبتتتتتتته منطتتتتتتتق قتتتتتتتد یداددمحم. نگتتتتتتتاه ير،نتتتتتتتذ 

 ه.ش.2022
بتتتتتو زكريتتتتتا محيتتتتتي التتتتدين يحيتتتتتى. المجمتتتتتوع شتتتتترح المهتتتتتذب، أ ی،نتتتتوو
 ب_ت.
أبتتتو زكريتتتا يحيتتتى بتتتن شتتترف. المنهتتتاج شتتترح صتتتحيح مستتتلم بتتتن  ی،نتتتوو

 .هـ2031: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية يروتالحجاج. ب
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(
 
 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 په جزایی امورو کې د نفس کفالتمه وینا: یدو
کې د نفس کفالت په دوو برختو ويشتل کيتږي، اولته برخته  چاروپه جزايی 

ال ـدي چې تر حق العبد پورې اړوند ګڼتل کيتږي او بتدل يتې مت چارېهغه 
ڼل کيږي چې حق هللا پکتې نته ګوي، دا ډول حقوق العباد حق العبد محض 

بيل د څارنوال له خوا دڅيړنې وړ دی او داخليږي ځکه د حق هللا اړخ يې 
مته برخته هغته امتور يپه هغه کې بيا د حق العبد مدعي د خالت نه لري، دو

دي چې تر حق العبد پورې اړوند دي ولې بدل يې مال نه ګڼل کيږي، لکه 
څنګ حق هللا هتم شتامل وی، د حق العبد ترکې  چاروقصاص، په دې ډول 

تنې موضوع مطرح کيږي، غوښتنه يې که چيرته د دې ډول حقوقو د غوښ
يواځې ذي حق اشخاص کتوالی شتي، همدارنګته ذي حتق اشتخاص کتوالی 
شي هغه وبښي، له دې امله د حق العبد عنصر پکې قوي بڼه لري، ولې که 
بل لور ته ځير شو، د قصاص مجازات د بتدني مجتازاتو لته ډلتې څخته دي 

لتته ستتره لتته دې چتتې چتتې دا عنصتتر د حتتق هللا د دخالتتت نښتته ده، لتته دې ام
قصاص د حق العبدي مجازاتو له ډلې څخه دی، حتق هللا هتم پکتې د خالتت 
 لري چې په فقهي کتابونو کې ور څخه په جزای محضه تعبير شوی دی.

کې د نفس کفالت پته دوو بتر  چاروپورتني بحث ته په کتو سره په جزايي 
، چتې رېچتااو دوهم بدني جزايي چاری شالی شو، يو مالي جزايي يخو و

 هر يو به يې تر څيړنې الندې ونيول شي.
کله د حق العبد مربتوط د نفتس پته کفالتت کتې متعهتد د هغته متال پته ورکتړه 
مکلف وي چې د جرم په پايله کې هغې ته متوجه وي، دا ډول کفالت دهغه 
بحث سره چې په اول مبحث کې بيان شو، د احکامو لته نظتره يتو شتان تته 
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دی چې د نو موړې غوښتنه د مدني محاکمو څخه  دی، يواځې تو پير يې دا
کيږي و لې دا مورد د جزايي محاکمو څخه هم تر سره کيدای شي چتې تتر 
بحث الندې به ونيول شي تر څو د افغانستان د قوانينو احکام پکې منعکس 

 شي.
ڼتل شتوی وې، د فقهتاوو څخته د ګپه هغه مواردو کې چې اصيل د جزا وړ 

نظريات نقل شوي دي، فقهاوو جزاګانې پته دوو  نفس کفالت اړوند مختلف
برخو ويشلې ، لومړی حدود او قصاص او دوهم تعزيري جزا ګتانې، او د 
حدودو او قصاص اړوند د نفس کفالت په جواز او نه جتواز کتې يتې بحتث 

 کړی چې په خالصه ډول بيانيږي.
 کې د نفس کفالت اړوند د فقهاوو نظريات چاروالف: په جزايي  

ايي امورو کې د نفس کفالت اړوند فقهاوو مختلتف نظريتات وړانتدې په جز
 ډول په الندې توګه بيانيږي: ډکړي چې په لن

 د مالکیه او حنابله فقهاوو نظر -1
د مالکيه او حنابله فقهاوو په آند په حدودو کې، که هغه په حتق هللا کتې 
و د وي لکه د غال، زنا...حد او که په حقتوق العبتاد کتې وي لکته قصتاص ا

 قذف حد، د نفس کفالت جواز نه لري.
نومتوړي د رستتول کتتريم )ص( پتته مبتتارک حتتديث استتتدالل کتتوي: عتتن 

ژبتاړه: د « ال کفالة في حد»عمرو بن شعيب عن ابيه عن النبی )ص( قال: 
عمرو بن شعيب څخه روايت دي، هغې يې د پالر څخه روايت کړی چتې 

 .تهنشرسول کريم )ص( وفرمايل: په حدودو کې کفالت 
د دوی په آند رسول کريم )ص( په صراحت سره په حدودو کې کفالت 

 .نه شتهسم نه دی ګڼلی له دې امله کفالت په حدودو کې 
 
 
 د شوافعو نظر -2

د شتافعي متذهب فقهتتاوو څخته پتته مطلتق ډول د نفتتس کفالتت اړونتتد دوه 
روايتته نقتتل شتتوي دي: يتو دا چتتې کفالتتت پته نفتتس کتتې جتواز نلتتري، ځکتته 

ه کفالت کوالی شي چې د هغې تر ستلطې النتدې وي او د شخص د هغه څ
اصيل نفس د چا تر سلطې الندې نه را ځي له دې امله کفالت په نفس سم نه 

 دی.
دوهتم روايتتت د دوی څختته دا دی چتې کفالتتت پتته نفتس کتتې ستتم دی، دا 

ڼل شوی آن تر دې چې د فقه اسالمي ګروايت د شوافعو په مذهب کې قوي 
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ايي هغه روايت چې د احنافو په کتابونو کې د شوافعو وادلته کتاب مؤلف و
څخته د نفتس کفالتت اړونتد د نته جتواز قتول بيتان شتوی ستم نته دی، بلکتته د 
شوافعو په آند کفالت په نفس کې جواز لري، ولې دا چې پته کومتو ځتايونو 
کې جواز لري؟ په دې اړوند وايي د شوافعو په آند کفالت په نفس پته هغتو 

لري چې په اصيل متال الزم وي، لکته ديتن او يتا هتم پته  مواردو کې جواز
ڼل کيږي، لکه قصاص يا د قذف ګاصيل هغه جزا الزمه وي چې حق العبد 

حد، اما په هغو حدودو کې چې حقوق هللا محض دي په هغه کې کفالتت پته 
نفس جواز نه لري، ځکه په دې ډول حدودو کې اصل دا دی چې دفع شي، 

وخه د الزم شوي څيز تضتمين دی او دا د حتدودو او د کفالت تړون څخه م
د مقتضا خالف ګڼل کيږي، له دې امله په هغه حدودو کې چې محض حتق 

هللا وي کفالت پکې سم نه دی.
1
 

 د احنافو نظر -3
په آند په حدودو او قصاص کې کفالت په نفتس پته دوو برختو د احنافو 

اجرا لپاره ويشل شوی دی، يو دا چې د اصيل څخه د حدودو او قصاص د 
کفالت وشي، په دې توګه چې د کفالت په تړون کې کفيل ژمن شي چې که 
مې اصيل په ټاکلي وخت حاضر نه کړ، د نوموړي اړوند حد يا قصاص په 
خپل ځان باندې تطبيقوم، په نوموړي صورت کې احناف په اتفاق ستره دا 

 تړون ناروا ګڼي.
شوی، که اصيل په دليل يې هم دا دی چې په نوموړي تړون کې شرط 

خپل وخت حاضر نه کړي حد يا قصاص په کفيل تطبيق شي، چې پته دې 
صورت کې کفيل هغه جزا ويني، چې د اړوند جرم نه دی مرتکب شوی، 
او دا د عدالت خالف او د جرم او جزا د شخصي توب له قاعدې سره چې 

 په جهاني توګه منل شوې قاعده ده، په ټکر کې ګڼل کيږي.
ه دا ده چې کفيل په مطلق ډول د اصيل احضتار ومنتي، پته دوهمه برخ

دې توګه چې کفيتل بتې لته دې چتې د اصتيل د نته احضتار پته صتورت کتې 
کومه جزا پر غاړه واخلي د اصيل د احضار کفالت وکړي، په دې صورت 

 کې د احنافو تر منځ اختالف دی:
و امتام ابوحنيفتته )رح( پته دې آنتتد دی چتتې کفالتت پتته نفتس پتته حتتدودو ا
قصاص کې په مطلق ډول سم نته دی او امتام ابتو يوستف او امتام دمحم )رح( 
په دې آند دي چې کفالت په نفس په قصاص او حد قذف کې ستم دی، ولتې 

                                                 
 م. ۰۲ټ،  ۴ی مرجع، نالزحيلی، وهبه، مخک  1
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په نورو حدودو کې کفالت په نفس سم نه دی، دا اختالف په هغته صتورت 
کې مطرح دی چې اصيل د کفيتل پته نيولتو اړ وګڼتل شتي، ولتې کته چيرتته 

خپله بې له دې چې د قاضي يا مکفول له له خوا اړ شي چې کفيل  اصيل په
ونيسي، په دې صورت کې په قصاص او قذف حد کې په اتفاق سره کفالت 
 سم دی، ځکه اصيل په خپله مطمين دی چې په ټاکلي وخت حاضريږي.

اړ کولتتو پتته صتتورت کتتې چتتې احنتتاف پکتتې اختتتالف لتتري دد اصتتيل 
 ول بيانيږي: الندې ډ مختلف داليل وړاندې شوي چې په
 د امام ابوحنيفه )رح( داليل:

« الکفالة فی حتد مطلقتاَ »درسول کريم )ص( قول چې فرمايلی يې دي: .1
 ژباړه: په حد کې په مطلق ډول کفالت جواز نه لري.

د کفالت تړون د توثيقي تړونونو له ډلې څخه دی چې په سرته رسولو  .6
د اجرا وړ ګڼل کيږي، دا  سره يې هغه جزا چې د اصيل لپاره ټاکل شوې،

په داسې حال کې دی چې حدود او قصاص د هغو جتزا ګتانو لته ډلتې څخته 
دي چې په شبهه ستاقطيږي، کته چيرتته پته نومتوړو متواردو کتې کفالتت پته 
نفس جايز وګڼل شي، د نوموړو جزا ګانو اصلي هدف چتې پته شتبهه ستره 

 ري.سقوط دی له منځه ځي او دا دحدودو او قصاص سره سمون نل
 د امام ابو يوسف او امام دمحم )رح( دليل:

د نومتوړو پتته آنتتد پتته قصتتاص او د قتتذف پتته حتتد کتتې د کفالتتت تتتړون د 
اصيل د احضار لپاره بنا شوی، دا چې په اصيل د نفس تسليم او په ټتاکلي 
وختتت حضتتور الزم ګڼتتل کيتتږي، پتته دې متتواردو کتتې کفالتتت هتتم ستتم ګڼتتل 

 کيږي.
هغې ډلې څخته پته کتافی نتومي کتتاب کتې  د احنافو په ځينو کتابو کې د

راغلي چې، کفالتت پته نفتس د قتذف او سترقت پته حتدودو او قصتاص کتې، 
هغه قصتاص پته نفتس وي او کته پته اجتزاوو کتې وي، ستم ګڼتل شتوی دی، 
يواځې اختالف په دې کې دی چې آيا اصيل د کفيل په نيولو اړ ګڼل کيدای 

)رح( پته آنتد اصتيل د کفيتل پته شي او که نه؟ په دې اړوند د امام ابوحنيفه 
نيولو اړ نه ګڼل ګيږي او د امام ابو يوسف او امام دمحم )رح( په آند اصيل د 

کفيل په نيولو اړ ګڼل کيږي.
1
  

                                                 
نی م، البابرتی، دمحم، مخک ۲۲۴-۲۲۲ ټ، ۰۰نی مرجع، الزيعلی، فخرالدين، مخک  1

 ۰۴۴-۰۴۴ټ،  ۰۴نی مرجع، م، ابن الهمام، کمال الدين، مخک ۴۴-۴۲ټ،  ۰۱مرجع، 
 م.
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خالصه دا چې د احنافو په آند کفالت په نفس د حدودو په هغه جزا ګانو 
کې چې تر حق العبدي پورې اړوندې وي، که چيرته اصيل و غواړي تتر 

کيدای شي، ولې که چيرته اصيل ونه غواړي نوموړی تتړون ترستره  سره
شي، د امام ابوحنيفه )رح( په آند د تړون تر سره کول سم نه دی او د امام 

 ابو يوسف او امام دمحم )رح( په آند تړون سم ګڼل کيږي. 
 د اماميه فقهاوو نظر -4

ډول  په آند په جزايي موضوعاتو کتې کفالتت پته مطلتقد اماميه فقهاوو 
سم دی، د دوی په آند کفيل مکلتف دی چتې پته ټتاکلي وختت اصتيل حاضتر 
کړي او که چيرته يې حاضر نشو کړای، کيدای شي محبوس شي، په هغه 

صورت کې به د تعهد د نه پر ځای کولو جزا ګوري.
1
 

لته ډلتې څخته  ود دوی دليل دا دی چې د کفالت تتړون د تعهتدي تړونونت
متعهتد کيتږي او کفيتل دا پته خپلته خوښته  دی چې کفيل د اصيل په احضتار

 کوم شرعي او حقوقي مانع نه لري. منلی، له دي امله
زيديه فقهاء په قصاص کې کفالت په نفس سم نه ګڼي.

2
 

د دوی دليل شايد د جمهورو فقهاوو په شان دا وي چې قصاص د هغتو 
جزا ګانو له ډلې څخه دی چې بايد په اصيل تطبيق شي او د اصيل څخه په 
غير په بل چا دتطبيق وړ نه دی، له بلې خوا قصاص په شبهه ساقطيږي، 
که چيرته په قصاص کې د نفتس کفالتت ستم وګڼتل شتي، د قصتاص د اجترا 
 زمينه ډيره مساعديږي، چې دا د قصاص له مقصود سره سمون نه لري.

 ادامه لری                                                                                                                
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 ابوالتقي-ح
 

  ېري او مجازات یېېري او مجازات یېد فکري ملکیتونو پر حقوقو تد فکري ملکیتونو پر حقوقو ت
(9) 

 . د مخترع او مکتشف د حقوقو د مواردو شرحه:۲
هغه شخص چې .... »مې مادې د لومړۍ فقرې د شرحې ادامه:  -۲۲۲د 

رحې، سوداګريزې نخښې )عاليم( يا د بل اختراع، علمي کشف، صنعتي ش
 «شخص له فکري فعاليتونو څخه رامينځته شوي نور حقوق ....

لکه هماغسې چې د مخه بيان شول دا فقره د فکري مالکيتونو ټول حقوق 
تر جزايي مالتړ الندې نيسي او څرنګه چې  دوه ډوله فکري مالکيته شتون 

هم د هغوي ترمينځ تفکيک لري او د فکري مالکيت غير جزايي قانون 
، نو له دې امله د جزا کود په شرحه کې هم الزمه ده چې د دې ید یکړ

دوو ډولونو ترمينځ په تفکيک سره شرحه ورکړل شي. د لومړۍ برخې 
شرحه بيان شوه او اوس د فکري مالکيت د دوهمې برخې شرحې ته چې د 

 اختراع او اکتشاف حق دي اقدام کيږي.
 و تعريفالف( د اصطالحات

اصطالحات تعريف شي او هم مهاله يې  یپه دې برخه کې هم الزم د
 جرمي اړخ هم بيان شي.

ادبي او هنري »اختراع او علمي کشف: فکري مالکيت په دوه  عمده برخو 
ډلبندي کيږي. صنعتي مالکيت له  «صنعتي مالکيت»او  «مالکيت

مبدأ له نښان،  اختراعاتو، سوداګريزو نخښو، صنعتي طرحو، د جغرافيايي
مصرفي موډلونو، يو پارچه مدارونو، کمپيوټري سافت ويرونو، 
سوداګريزو اسرارو، او دنباتاتو له نويو انواعو څخه مالتړ کوي. د 

ش نقصنعتي مالکيت د بيالبيلو مصاديقو په مينځ کې د اختراع ثبت د هغه 
کې يې چې د بشر په ژوندانه او انسانانو په پرمختګ  هاو رول له لحاظ

. د اختراع د ثبت حق، يو انحصاري یلري له خاص اهميت څخه برخمن د
چې د يو محصول يا يوي پروسې لپاره د دولت له خوا مخترع فرد  یحق د

ته ورکول کيږي چې دا اختراع د يوې ستونزې يا مسألې د حل لپاره يوه 
ي نوې فني حل الره وړانديز کوي. اختراع عبارت ده له علمي او اجرا ي
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پوهنو له په کاروړلو ځينې د عمل په پړاو کې د يو کار د وړاندې کولو 
لپاره. اختراع معموآل د خالقيت او يا علمي اکتشاف اړيکمنو په کار وړلو 
ته اړمنه )محتاجه( ده. د مخترع او مکتشف د حقوقو د مالتړ قانون د 
 درييمې مادې لومړي جزء اختراع د يوې صنعتي، کرنيزې يا خدماتي
پايلې يا محصول د ترالسه کولو لپاره په نوې طريقې له موجودو وسايلو 
څخه په ګټې اخيستنې سره د نوې پديدې رامينځته کول تعريف کړيدي چې 

له دې وړاندې يې مثل شتون نه درلود )
1

(، له دې امله د صنعت په اختراع 
 .یاو نوي توب د هغه اساسي شرط د یکې، د کار نوي وال

رت دي  د نو يو علمي مسيرونو له کشف او يا د موجود اکتشاف عبا
وسايلو له حل څخه د اجرائيوي او سوداګريزو وسايلو له په پام کې نيولو 
پرته او دا چاره معموالً له خالقيت ځينې د ګټې اخيستلو ايجابوونکې ده)

2
 .)
په قانون کې يې اکتشاف د هغې موجودې پديدې څرګندول چې تر هغې 

و په الس رسۍ کې نه ده تعريف کړيدي)دمخه پټه ا
3

(. د اختراع او 
چې اختراع د نوې چارې په الس راوړل او  یاکتشاف  توپير په دې کې د

په يو نوي څيز الس موندل دي چې اصآل نه ؤ، په داسې حال کې چې 
اکتشاف  دهغې چارې په الس راوړل دي چې شتون يې درلود او د 

څيز څخه پرده پورته کول دي چې په  مکتشف کار په حقيقت کې له هغه
طبيعت کې موجود او شتون لري، د مثال په توګه په اومو  )خامو( نفتو 
الس موندل کشف دي، خو، د هغه تصفيه او د سون )سونګ( لپاره په 
استفادې وړ نفتو د هغه تبديلول او ترې د پالستيکي جنس جوړول، اختراع 

ه علمي اختراع شوي يا کشف ده. په دې ترتيب، که چيرې يو شخص يو
الس ته راوړنه د هغه د خاوند له اجازې پرته په خپل يا د بل فرد په نامه، 
نندارې ته کښيږدي يا هغه بيا ځلې توليد کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار 
ته وړاندې کړي. د اختراع د حق يا اکتشاف پروړاندې د جرم مرتکب 

                                                 
اختراع: د يوې صنعتي، کرنيزې يا خدماتي پايلې يا محصول د ترالسه کولو لپاره » - 1

په يوې نوې طريقې له موجودو وسايلو څخه په ګټې اخيستنې سره د نوې پديدې 
 «مثل ونلري.رامينځته کول دی چې تر هغې دمخه 

خالقيت د عمل په پړاو کې د يوه نوي فکر او انديښنې د ايجاد او تحقق لپاره د  - 2
 ذهني تواناييو )توانمنديو( څخه له کار اخيستلو او پلي کولو ځينې عبارت دی.

اکتشاف »د مخترع او مکتشف د حقوقو د مالتړ قانون د درييمې مادې دوهم جزء:  - 3
رګندول دي چې تر هغې دمخه پټه او په الس رسۍ کې نه د هغې موجودې پديدې څ

 «وي.
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بل چا اختراعي يا اکتشافي څيز  شويدي. همدارنګه که چيرې يو شخص د
د هغه د مالک له اجازې پرته، په خپل يا د بل چا په نامه تحريف کړي، يا 
د هغه په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي، مثالً د يو جنس سايز او 
اندازه کوچنۍ يا لويه کړي  يا په هغوي کې تصرف وکړي يا له هرې 

وي ګټه واخلي، مثالً اختراع په خپل الرې څخه له هغوي ځيني مادي يا معن
نوم  ثبت کړي، په پورتنيو ټولو مواردو کې د دې جرم چال چلند تحقق 

او شخص د بل شخص د اختراع د حق  او اکتشاف پروړاندې د  یموندل
 .یجرم مرتکب شوي د

: صنعتي طرحه د فکري صنعتي طرحې او سوداګريزې نخښي )عالمې(
په عنوان پوازې د يوه محصول د ښکال مالکيت له مقولو څخه د يوې 

پيژندنې او تزئيني ماهيت ته اشاره لري او فقط د يوه محصول په ظاهري 
بڼې پورې اړه لري. د دې پر عکس چې شوني ده فني او نوښتګرانه 
ځانګړنې هم ولري، خو اساسآ صنعتي طرحې د هغه له فني او کارکړنې 

اندازه او رنګ چې د يو   له ابعادو څخه سره توپير لري، مثالً هغه
محصول لپاره غوره کيږي، صنعتي طرحه ده، سوداګريزه يا خدماتي 

نخښه چې د بيالبيلو انواعو درلودونکې ده )
1

( متمايز کوونکي نښانه ده 
چې محصوالت يا مشخص خدمات چې د يو حقيقي يا  حکمي شخص په 

ورکوي تر څو وسيله توليد يا تهيه شويدي د پيژندنې وړګرځوي او اجازه 
پلورونکي، دا امتعي او خدمات له نورو امتعو او خدماتو څخه متمايز 

ګريزو، اجناسو، توليداتو يا صنعتي، سوداکړي. سوداګريزې نخښې د 
مخابراتي او کرنيزو خدماتو د تشخيص او تفکيک په موخه استفاده کيږي. 

د نخښو هغه نخښه يا »د سوداګريزو نخښو قانوني تعريف عبارت دي له: 
ترکيب دي چې و کوالي شي کالي يا خدمتونه له نورو کاليو يا خدمتونو 

) «سره توپير کړي.
2

( له دې کبله، که چيرې يو شخص، د بل فرد صنعتي 
طرحه يا سوداګريزه نخښه د ده له ليکلې اجازې پرته، په خپل او يا د بل 

خرڅالو په په نامه چاپ او خپره کړي يا يې نندارې ته کښيږدي يا يې د 
قصد بازار ته وړاندې کړي يايې تحريف کړي، مثآل له سوداګريزي نخښي 

                                                 
د سوداګريزو نښو )عالمو( د ثبت قانون څلورمه ماده: )يو يا له يوه څخه زيات(  - 1

نومونه، کليمه، السليک، توري، شکل، نقشه، عنوان، مهر، انځور، ليکنه، اعالن، 

 اګريزو عالمو کې شامل دي.نمونه يا په هغو پورې اړوندې عالمې او ترکيبونه په سود
نښو )عالمو( د ثبت قانون د درييمې مادې لومړی جزء، د رسمي ود سوداګريز  - 2

 .۰۱/۴/۰۲۲۲( نمبر، نيټه: ۲۲۴جريدې پرله پسې )
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يا صنعتي طرحې څخه يوه نښانه حذف کړي يا د هغې په ظاهري بڼه کې 
بدلون راوړي يا په هغې کې مالکانه تصرف وکړي يا په هره طريقه له 
 هغو څخه مالي يا معنوي ګټه واخلي، په ټولو پورتنيو مواردو کې د
صنعتي طرحې يا سوداګريزي عالمې پر وړاندې مادي چال چلند تحقق 
موندلي او شخص د صنعتي يا سوداګريزې طرحې پروړاندې د جرم 

 .ید یمرتکب شو
د فکري مالکيت پروړاندې جرمونو د مواردو او موضوع د بيان په ادامه 
 کې، قانون جوړوونکي د دې لپاره چې د هغه ټول انواع تر جزايي مالتړ

د بل شخص له فکري »الندې ونيسي، په عام او کلي صورت وايي: 
، له دې امله، د دې پراخ او کلي «فعاليتونو څخه رامينځته شوي نور حقوق

عبارت په کاروړلو سره، هر اثر چې د فکري مالکيت په کتار )رديف( او 
کورنۍ کې قرار ونيسي که له ادبي او هنري نوعې ځينې وي او که 

د جزا کود تر مالتړ الندې دي. د مثال په توګه مصرفي صنعتي ټول 
موډلونه )کوچني اختراعات( هغه اختراع ده چې له ابتکاري اړخه له 
خورا ټيټې کچې څخه برخمن دي، لکه د شربتونو سرخالصوونکي، د 
انحصاري حق يو مصرفي موډل دي چې د يوې کوچنۍ اختراع لپاره 

درلودونکي، نور کسان د ده له اعطاکيږي او اجازه ورکوي چې د حق 
اجازې پرته د مالتړ شوي اختراع له سوداګريزي استفادي ځينې منعه 

 کوي.
په دې ترتيب، که چيرې يو شخص، د بل فرد صنعتي طرحه يا سوداګريزه 
نخښه، د هغو د مالکانو له اجازې پرته، په خپل يا د بل چا په نامه نندارې 

کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته  ته کښيږدي يا هغه بيا ځلي توليد
وړاندې کړي يا صنعتي طرحه يا سوداګريزه نخښه تحريف کړي يا يې په 
ظاهري بڼه کې بدلون راوړي، يا په کې مالکانه تصرف وکړي يا تري په 
هر ډول مالي يا مادي استفاده وکړي، په ټولو پورتنيو مواردو کې د دې 

شخص د صنعتي طرحې يا جرم مادي چال چلند شکل نيولي او 
 .یسوداګريزو نخښو پر وړاندې د جرم مرتکب شويد

ب( مادي عنصر: د صنعتي مالکيت )اختراع، اکتشاف، صنعتي  طرحې 
او سوداګريزو نخښو او صنعتي مالکيت د نورو مواردو( پروړاندې 
جرمونو مادي عنصر عبارت دي له: ننداري ته ايښودل يا بيا ځلي توليدول 

ته وړاندې کول يا د هغوي تحريفول يا د هغوي د ظاهري بڼې يا خرڅالو 
بدلول يا تصرف کول يا له هغو څخه هر ډول مالي يا معنوي ګټه اخيستل 
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چې په دې ټولو مواردو کې د مادي عنصري له يو خورا مهمو اجزاوو او 
شرايطو څخه دا دي چې يو له پورتنيو کارونو ځينې د هغو د مالک له 

رته پخپله د مرتکب يا بل فرد په نامه چې له مالک څخه ليکلې اجازې پ
پرته دي، تر سره شي. له دې کبله، که چيرې دا کارونه د مالک په ليکلې 

 اجازه وي،  جرم تحقق نه مومي او فرد د تعقيب وړ ندي. 
ج( معنوي عنصر: د صنعتي مالکيت پروړاندې جرمونه له عمدي جرايمو 

معنوي عنصر عبارت دي له دې ځينې چې  څخه دي. له دې امله، د هغوي
 د هغوي هر يو بايد په علم او قصد سره سرته ورسيږي. 

دوهمه فقر: د فکري ملکيتونو پر حقوقو د تجاوز د جرم مرتکب، د دې 
  «فصل له حکونو سره سم...

مې مادې د دوهمې فقرې مطابق د ټولو فکري  -۲۲۲د جزا کود د 
رتکبين د جزا کود د دوهم کتاب د نهم باب مالکيتونو پر وړاندې جرمونو م

اووم فصل د احکامو سره سم مجازات کيږي چې د هر جرم د جزا اندازه 
او نوعه د جرم د ارتکاب په تناسب په راتلونکو مواردو کې په تفصيل 

 شرحه کيږي.
 دمؤلف،مصنف،محقق او هنرمند پر حقوقود تجاوز مجازات

 ماده: ۲10
وداګريز منفعت د ترالستته کولتو لپتاره د بتل ( هغه شخص چې د خپل س۰)

چتا کتاپي رايتتت حتق عمتتداً نقتض کتتړي، د قصتير حتبس پتته اکثتر حتتد يتا لتته 
 .دېرشو زرو څخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي

( هغه شخص چې د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق د حقوقو د مالتړ ۲)
( فقتره کتې پته درج شتتوي ۲پته ) )کتاپي رايتت( د قتانون د درويشتتمې متادې

له ليکلې موافقې پرته، د اثر يتا د هغته د يتوې  ښودونکيموعد کې د اثر د 
برخې په بيا خپرولو الس پورې کړي، په قصير حتبس يتا لته دېرشتو زرو 

 ه نغدي جزا محکومېږي.پڅخه تر شپېتو زرو افغانيو پورې 
ژباړه په خپل  ( هغه شخص چې د مالک له ليکلې موافقې پرته، د هغه۲)

ه نوم چاپ، خپره او نشر کړي، له دېرشو زرو څخه تر پيا د بل شخص 
 شپېتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکومېږي.

 شرحه:
هغه شخص چې د خپل سوداګريز منفعت د ترالسه کولو »لومړۍ فقره: 

  «لپاره د بل چا کاپي رايت حق عمداً ....
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رايت حق د تيري د جرم انګيرلو د فکري مالکيت پر حقوقو او کاپي 
يمې مادې ته ورګرځي چې په لنډه او  -۲۲۱مخينه )سابقه( د جزا قانون 

. خو د جزا کود هم له یموضوع ته اقدام کړي د ېنيمګړې توګه يې د
کمي او هم له کيفي نظره له فکري مالکيت څخه د جزايي مالتړ په باره 

تګ سره مطابق يې په دې کې نوښتونه لري او د علم او صنعت له پرمخ
برخه کې قانونګذاري کړې ده. د نشر حق )

1
( او د تکثير حق يا کاپي 
رايت د انحصاري حقوقو يوه ټولګه )مجموعه( ده چې د يو اثر په ناشر يا 
اصلي مينځته راوړونکي او په فرد پورې منحصر اړيکه نيسي او په ځينو 

خيستلو پورې شامليږي. خو حقوقو لکه نشر، تکثير او له اثر څخه نموني ا
نن ورځ يې د تکنالوژۍ په پراختيا سره، د خطاکارو اشخاصو لپاره په ښه 
کيفيت سره د غير مجاز کاپي امکان مينځته راوړي دي. له دې کبله ، دا د 

بي اثر )
2

 ( انحصاري حق، تر جزايي مالتړ الندې نيول شوي دي.
قق )څيړونکي( د د کاپي رايت حق: د مؤلف، مصنف، هنرمند او مح

حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د يوولسمې مادې د لومړۍ فقرې مطابق 
د اثر، پنځوونکي  )مينځته راوړونکي( د اثر د نشر او بيا ځلي نشر په 
اړوند د انحصاري حق درلودونکي بولي. له دې امله، د ادبي اثر د نشر د 

يا د ناشر او  یاره دحق انحصاري حق يا د هغه د ليکوال او پنځوونکي لپ
يا د اثر د مالي مالتړ کوونکي لپاره او بل هيڅوک د اثر د مالک له اجازې 
پرته د هغه د تصرف او خپرولو حق نه لري. په دې جزء کې د جرم 

که چيرې يو شخص د هغه د مالک  یموضوع د نشر او کاپي رايت حق د
ګټې د ترالسه له ليکلې اجازې پرته، دا حق نقض کړي او د سوداګريزي 

کولو په انګيزې هغه چاپ او نشر کړي  د کاپي رايت  د حق پروړاندې د 
جرم مرتکب شوي دي. د کاپي رايت حق  د بيالبيلو مصاديقو شرحه او د 

مې مادې تر  -۲۲۲هغه پروړاندې د مادي او معنوي عنصر جرم د 
مې مادې لومړۍ فقرې د  -۲۲۲او د  یلومړۍ فقرې الندې بيان شويد

اپي رايت حق پروړاندې جرايمو مرتکبينو د مجازاتو اندازه او نوعه ک
چې د اثر د نندارې ته له ايښودلو او د بل د اثر د  ی)ډول( بيان کړيد

                                                 
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق د)څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپی رايت(  - 1

 .قانون د څلورمې مادی اووم جزء نشر تعريف کړی دی
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون  - 2

 د اوومې مادې د لومړۍ فقرې لومړي جزء د ادبی آثارو مصاديق بيان کړي دي.
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ژباړي جرم څخه پرته، د نوموړو جرمونو د نورو مرتکبينو لپاره، يو خيل 
 مجازات اټکل شوي دي.

مادې د لومړۍ مې  -۲۲۲: که چيرې يو شخص د جزا کود د مجازات
فقرې د هر يو جرم مرتکب شي )د نمايشنامې او د بل د اثر د ژباړې له 
جرم څخه پرته چې مجازات يې سره توپير لري( د قصير حبس د جزا په 
اکثر حد يا له ديرشو زرو څخه ترشپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا 

 محکوميږي. 
مې مادې په  -۲۲۲د  په دې ځاي کې يوه ټکي ته پاملرنه الزم ده چې

قيد، اعتراضي قيد  «سوداګريز منفعت د ترالسه کولو»لومړۍ فقره کې د 
ندي او د مثال او نمونې له باب څخه دي، ځکه که چيرې يوشخص د اثر د 
خاوند له اجازې پرته په هر قصد سره، د ده اثر چاپ او خپور کړي يا يې 

الو ته وړاندې کړي او اجراء کړي يا يې بيا ځلي توليد کړي يا يې خرڅ
مې مادې ځينې هم د  -۲۲۲.... د جرم مرتکب شويدي چې د جزا کود له 

د جرم په تحقق کې  «منفعت د ترالسه کولو قصد»استنباط وړ دي او د 
 رول نه لري او کيداي شي د جرمي انګيزې په توګه مطرح شي.

رايټ(  هغه شخص چې د مولف .... د حقوقو د مالتړ )کاپي»دوهمه فقره: 
 «( فقره کې په درج شوي موعد کې.....۲د قانون د درويشتمې مادې په )

دوهمې فقرې د بل دادبي اثر نندارې ته د ايښودلو جرم د مجازاتو د ټاکنې 
په اړوند اقدام کړيدي او د دې جرم  موضوع د هغه د مالک له اجازې 

ي . د هنري يا پرته په هره وسيله او طريقه دادبي اثر نندارې ته ايښودل د
. د یعلمي اثر نندارې ته ايښودل د توليدوونکي يا ناشر انحصاري حق د

مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقومالتړ )کاپي رايټ( 
قانون درويشتمې مادې دوهمې فقرې د اثر د خاوند لپاره نندارې ته د 

دي ) یايښودلو انحصاري حق  پنځوس کاله ټاکل
1

يو شخص د (. که چيرې 
اثر د خاوند له ليکلې اجازې پرته، د ټول اثر يا د هغې د يوې برخې بيا 
ځلي خپراوي ته په هره وسيله او طريقه اقدام وکړي، د بل شخص د ادبي 
اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويدي، مثآل د بل فرد هنري اثر د مجازي 

رې ته کښيږدي، فضا يا واقعي فضا لکه د نندار ځاي د سالون له الرې نندا
 دا جرم تحقق مومي. 

                                                 
د نمايش ورکوونکي حقوق تر پنځوسو کلونو مودې پورې تر مالتړ الندې نيول » - 1

 «کيږي....
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مې مادې د دوهمې  -۲۲۲مجازات: که چيرې يو شخص د جزا کود د 
فقرې د جرم مرتکب شي په قصير حبس يا له ديرشو زرو څخه تر شپيتو 
زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکوميږي او کيداي شي د دوهمې فقرې 

حبس له مجازاتو  د مرتکب د حبس مجازات د لومړۍ فقرې د مرتکب د
څخه لږ وي، ځکه د قانون ګذار له نظره، د کاپي رايت حق  نقض  د اثر د 
نندارې ته د ايښودلو او ژباړې پرته، ضرر يې مالک ته زيات دي، نو په 

 دې دليل مجازات يې د قصير حبس اکثر حد اټکل شوي دي.
باړه درييمه فقره: هغه شخص چې د مالک له ليکلې موافقې پرته د هغه ژ

  «په خپل ياد ....
دې فقرې د ژباړې حق پروړاندې جرم مجازات مشخص کړي دي؛ له دې 
کبله، که چيرې يو شخص يو انګليسي کتاب يا مقاله يا جزوه چې د بل 
شخص په واسطه په فارسي )يا پښتو( ژباړل شوې، د اصلي ژباړن له 

خپل يا د بل په ليکلي اجازې پرته، ژباړل شوي کتاب يا مقاله يا جز وه په 
نامه چاپ، نشر او خپور کړي، د ژباړل شوي ادبي اثر پر وړاندې د جرم 

 مرتکب شويدي.
مې مادې د درييمې فقرې د جرم مرتکب له،  -۲۲۲مجازات: د جزا کود د 

ديرشو زرو څخه تر شپيتو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکوميږي او 
جوړونکي له نظره، د ادبي اثر  دا جرم د حبس مجازات نه لري او د قانون

 پر وړاندې خورا خفيف جرم انګيرل شوي دي. 
 د تجاوز نور حاالتمصنف، محقق او هنرمند پر حقوقو  ،لفؤد م
 ماده: ۲11

 په قصير حتبس هغه شخص چې له الندې اعمالو څخه د يوۀ مرتکب شي،
 محکومېږي:

منظور د هر ډول  د هغو ابزارو، وسايلو او ادواتو د بې اغېزې کولو په -۰
ابزارو، وسايلو يا ادواتو توليد يا توريد چې د اثر د بيا توليد، د غږ د ضبط 
يتا خپرېتتدو او نشتر د مخنيتتوي يتا محتتدودولو المتل کېتتږي يتا دا چتتې د هغتتو 

 .د اثر د کيفيت کمزوري کول وي موخه
د  برنامو عامه خلکو ته د خپرېدو وړ يا له بلې الرې د انتقال وړ مدونو -۲

يتتا د نومتوړو ابتتزارو او ادواتتتو لتته   ترالسته کولتتو پتته منظتور د ستتپوږمکۍ
الرې د برنامو د انتقال په شمول چتې هغته شتخص تته د دغته شتان برنتامو 

د هتتر ډول  ،يقال برابتتر کتتړي چتتې د هغتتو د ترالسته کولتتو مستتتحق نتتدـانتت
 ابزارو يا ادواتو توليد يا واردول.
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کترونيکي معلوماتو خپرول، حذف د کاپي رايت د مالتړ وړ هر ډول ال -۲
 د هغو د رامنځته کوونکي له اجازې پرته. يا بدلون )تغيير(،

د منفعت د ترالسه کولو په مقصد د نورو له آثاروڅخه نا قانونه ګټه  -۲
 اخيستنه چې د کاپي رايت تر مال تړ الندې دي.

 شرحه: 
ولو په د هغو ابزارو، وسايلو او ادواتو د بي اغيزې ک»لومړي جزء: 

منظور د هر ډول ابزارو، وسايلو يا ادواتو توليد يا توريد )
1

.....)» 
له ادبي اثر څخه د خوندتيا به او ساتنې لپاره داسې ابزار او وسايل جوړ 
شوي دي چې له هغو ځينې په استفادې سره کوالي شو د اثر د بيا ځلي 

سطه د هغه له توليد يا د آواز له ضبطولو او د مالک پرته د بل چا په وا
خپرولو څخه مخنيوي وکړو يا د اثر له بياځلي توليد د آواز له ضبطولو او 
د مالک پرته د بل چا په واسطه د هغه خپرول محدود کړو مثآل په سي ډي 
او ډې وي ډې ګانو کې له ابزارو څخه په استفادې د هغوي د بيا ځلي 

( او ډې وي  ډې C Dرايت او  تکثير مخه نيول کيداي شي يا د سي ډي )
(D V D په قفل کولو سره نه شو کوالي په هغوي کې نوي مطلب اضافه )

کړو يا کوم مطلب حذف کړو . د دې مادې لومړي جزء د ابزارو، وسايلو 
يا هغه ادواتو په جرم انګيرلو الس پورې کړي چې يا په کلي توګه د نورو 

وي اغيز محدودوي ابزارو او وسايلو د له مينځه وړلو سبب کيږي يا د هغ
يا د دې المل کيږي چې د نورو ابزارو او وسايلو د کار کيفيت ښکته 
راشي. اوس که چيرې يو شخص داسې ابزار، وسايل يا ادوات توليد يا يې 
هيواد ته وارد کړي، په دې موخې او انګيزې چې له هغو څخه په استفادې 

اثر د بيا ځلي توليد د ابزارو وسايلو يا هغه ادواتو خاصيت او اغيز چې د 
مانع کيږي يا د آواز د ضبطولو او د هغه د خپراوي د محدودولو باعث 
کيږي، له مينځه يوسي، مثآل فيلتر ماتوونکي ابزار توليد يا واردوي تر څو 

                                                 
باب مصدر دی. ور د يورد توريدا. توريد د شګوفی او د توريد کلمه د تفعيل د  - 1

رنګين کولو په معنا دی او په هيڅ ځای کې  د واردولو په معنا نه دی راغلې، نو له دې 
تو په منظور استفاده صحيح نده. توريد]ت[ ]ع مص[ اکلمې څخه دوارد ېامله له د

لګون کول. يقال: ګلګون کول. )تاج آلمصادر بيهقی( )زوزنی( )دهار( د اختيار ګ
وردت المراءة خدها؛ اذا حمرت. )منتهی االرب( )ناظم االطباء( )له اقرب الموارد 

څخه( )له آنندراج څخه( د سورګل په رنګ د لباس رنګول. )له اقرب الموارد څخه( . 
له ونې څخه د ګل بيرون کول. )تاج المصادر بيهقي( )زوزنی( د ونې ګل کول.  ۰۰

 دراج( )ناظم االطباء( )له اقرب الموارد څخه(  د دهخدا لغت نامه.)منتهی االرب( )آنن
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د يو سايټ د فيلترينګ وسيلې اغيز په کلي توګه له مينځه يوسي يا يې تأثير 
جرم مرتکب شوي دي. همدارنګه محدود کړي، د ادبي اثر پر وړاندې د 

که چيرې توليدي يا وارداتي ابزار او وسايل د اثر د تضعيف او اثر د 
کيفيت د کمښت المل شي او شخص هغه په همدې موخه توليد يا يې هيواد 
ته وارد کړي چې له هغو څخه په استفادې، د چاپ او نشر په صنعت کې د 

 یبيا هم د جرم مرتکب شواثر کيفيت يا د آواز ضبطول ښکته راولي، 
 .ید

 مادي عنصر:
د دې مادې د لومړي جزء د جرم مادي چال چلند، د دوه اجزاوو 

: يو د ابزارو او وسايلو واردول او دوهم د نوموړو ابزارو ید یدرلودونک
او وسايلو اغيز ښندل په نورو ابزارو او وسايلو چې يا د دوهمو ابزارو او 

مينځه وړي يا د دوهمو ابزارو او وسايلو د  وسايلو اغيز په کلي توګه له
اغيز د تضعيف المل کيږي: له دې امله، هغه مهال جرمي نتيجه تحقق 
مومي چې د ابزارو او وسايلو توليد يا واردول د دوهمو ابزارو او وسايلو 
خاصيت له مينځه يوسي يا يې کمزوري کړي او که چيرې ابزار او وسايل 

يا وارد شي، خو د دوهمو ابزارو او  وسايلو د په همدې موخې سره توليد 
بي اغيزې کولو يا اثر د تضعيف باعث نه شي، په دې صورت کې د دې 

 مادې د لومړي جزء له حکم څخه بهر دي.
 معنوي عنصر او مجازات:

د دې مادې د ټولو اجزاوو معنوي عنصر او مجازات يو خپل دي چې د 
 مادې د شرحې په پاي کې بيا نيږي.

د هر ډول ابزارو يا ادواتو توليد يا واردول د مدونو برنامو د »م جزء: دوه
 «ترالسه کولو په منظور....

مې مادې دوهم جزء د دوه موردو د ابزارو يا وسايلو  -۲۲۲د جزا کود د 
د توليد يا واردولو حکم بيا نوي چې د مدونو برنامو د ترالسه کولو يا د 

ه په کار وړل کيږي؛ په دې معنا چې له هغوي د خپرولو يا انتقال په موخ
دې توليد شويو يا وارد شويو فني او تخنيکي ابزارو څخه په استفادې، د بل 

صورت مومي او هغه پروګرامونه چې  یفرد د ادبي آثارو پروړاندې تير
د بل شخص د فکري هڅې پايله ده، تر السه کوي او د سپوږمکۍ يا 

خپروي يا ليږدوي؛ د مثال په توګه يوه  انترنيت يا تلويزيون له الرې هغه
فني وسيله توليد يا وارد وي چې د حکمې يا حقيقي شخص په سايټ کې د 

شي د هغه متني يا تصويري  ینفوذ او ورود توان لري او کوال
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پروګرامونه دانلود کړي او د هغه له مالک څخه له ليکلې اجازې پرته، 
ه انتقالوي، دوهم مورد، يو هغه د عموم لپاره خپروي يا يې بل فرد ت

شخص فني ابزار يا وسايل توليد يا وارد وي چې کوالي شي پروګرام د 
مالک له اجازې پرته د بل شخص په واک کې ورکړي چې د هغه د تر 
السه کولو لپاره قانوني صالحيت نه لري، مثآل داسې سافت وير توليد وي 

مسؤول فرد قادرکوي  چې له هغه ځينې په استفادې په کمپيوتر کې، غير
چې  د يوې ادارې سايټ ته وارد شي )ننوځي( او د هغې په محرمانه يا 
غير محرمانه اطالعاتو السرسي پيدا کړي. په دې عمل سره د دې جزء 

 تحقق مومي. –جرم 
 مادي عنصر: 

د فني ابزارو او  ید دې مادې د دوهم جزء مادي چال  چلند عبارت د
اردولو څخه چې په مجازي فضا او يا د بل شخص وسايلو له توليدولو يا و

په فني دستګاه کې د نفوذ قدرت ولري، له دې کبله، که چيرې ابزار د بل 
شخص په پروګرامونو کې د نفوذ په موخه توليد يا وارد شي، خو نوموړي 
ابزار د بل فرد په پروګرام کې د نفوذ او ننوتو )ورود( توان و نلري، د دې 

 تحقق نه مومي.  جزء جرمي نتيجه
د کاپي رايت د مالتړ وړ هر ډول الکترونيکي معلوماتو »درييم جزء: 

 «خپرول، حذف يا بدلون )تغيير( .....
مې مادې درييم جزء د بل شخص په برقي او  -۲۲۲د جزا کود د 

الکترونيکي معلوماتو کې چې د قانون تر مالتړ الندې دي د هر ډول اقدام 
وي. د صنعتي تکنالوجۍ د ودې او پراختيا په او الس وهنې حکم، مشخص

پايله کې، هيوادونو د الکترونيکي حکومتولۍ )حکومتدارۍ( پروګرام اجرا 
ته سپارلي يا د اجرا سپارلو قصد يې لري. په دې طريقه کې د پروګرامونو 
ټول اطالعات د کمپيوتر په حافظه يا د مجازي فضا په سايټ کې ثبت او 

رسول يا د ليکونو ليږد او پروګرامونه او اوامر  له همدې الرې اطالع
ترسره کيږي، اوس که چيرې يو شخص د اثر د خاوند له اجازې پرته د 
کمپيوتر حافظې يا انترنيتي سايټ ته وارد شي، له دې الرې د هغه 
اطالعات او معلومات خپاره کړي يا د اړوند مقام له اجازې پرته اطالعات 

ن رامينځته کړي او اطالعات ځاي پر ځاي حذف يا په هغوي کې بدلو
د رياست مقام لري د ادارې معين معرفي  یکړي، مثآل يو فرد چې د ادار

کړي او معين د ادارې د رئيس په عنوان معرفي کړي يا په اطالعاتو 
سره، ځينې مسايل اضافه کړي، په ټولو پورتنيو مواردو کې د دې جرم 
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د الکترونيکي معلوماتو پروړاندې  مادي چال چلند تحقق موندلي او شخص
 د جرم مرتکب شوي دي.

 مادي عنصر:
د دې مادې د درييم جزء مادي چال چلند د الکترونيکي معلوماتو خپرول يا 
حذفول يا په هغو کې بدلون راوړل دي او جرم له مقيد ډول )نوعي( څخه 

؛ يعني جرمي نتيجه هغه مهال تحقق مومي چې هر ومرو د کمپيوتر د ید
حافظې اطالعات عمآل خپاره يا حذف شي او په هغو کې بدلونونه ورکړل 

 شي.
د منفعت  د ترالسه کولو په مقصد د نورو له آثارو څخه »څلورم جزء: 

 «ناقانونه ګټه اخيستنه چې د کاپي رايت ترمالتړ...
څلورم جزء په عام او هر اړخيز ډول د قانون ترمالتړ الندې ټول ادبي 

قو تر پوښښ او مالتړ الندې راوړي، په دې دليل د نورو له آثار د جزا حقو
ټولو ادبي آثارو څخه يې هر ډول غير قانوني استفاده د هغو د خاوند له 

ډول آثارو څخه د منفعت د تر  ېاجازې پرته منعه کړيده. که چيرې له د
السه کولو په مقصد، که څه هم د اثر د خاوند په خپل نامه استفاده وکړي، 

. د منفعت د ید یرو د ادبي آثارو پروړاندې د جرم مرتکب شود نو
ترالسه کولو هدف قيد، يوه مجرمانه انګيزه ده او د دې جرم د تحقق په 

 اصل کې کوم رول نه لري.
لکه هماغسې چې د دې فصل په سريزه کې بيان شول، د فکري مالکيت 

حقوق د دوه اړخونو )جنبو( درلودونکي دي. يو مادي حقوق )
1

( چې د نقل 
او انتقال وړ دي )

2
( او دوهم معنوي حقوق لکه په اثر کې د نوم ذکر کول 

يا نه ذکر کول يا مستعار نوم او ...... چې بل ته د انتقال وړ ندي )
3
) 

تراوسه هغه څه چې د فکري مالکيت پروړاندې د جرمونو په عنوان بيان 
زء د مادي حقوقو شول، په مادي او معنوي حقوقو پورې مربوط ؤ او دا ج

په اړوند د فکري مالکيت پر وړاندې جرمونه بيا نوي. په دې معنا که 
چيرې يو شخص د بل ادبي اثر د اصلي مالک له اجازې پرته، خو پخپله د 
مالک په نامه چاپ کړي، بيا هم د ادبي اثر پر وړاندې د جرم مرتکب 

                                                 
مادی حقوق او دهغه مصاديق د مؤلف، مصنف او هنرمند د حقوقو مالتړ قانون  - 1

 يوولسمی مادی مشخص کړيدی.
 د مؤلف، مصنف او هنرمند د حقوقو مالتړ قانون ديارلسمه ماده. - 2
 نون دولسمه ماده.د مؤلف، مصنف او هنرمند مالتړ قا - 3
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جرم انګيرلي  شويدي او دې جزء د فکري اثر د مادي حق پروړاندې اقدام
 دي.

 مادي عنصر:
د دې جرم مادي چال چلند د نورو اشخاصو له ادبي آثارو څخه غير 

 قانوني استفاده ده.
 معنوي عنصر:
مې مادې په څلور ګونو اجزاوو کې درج شوي ټول  -۲۲۲د جزا کود د 

جرمونه، له عمدي جرايمو څخه دي؛ له دې امله، که چيرې يو شخص په 
سره يو له يادو شويو جرايمو ځينې مرتکب شي، د  علم، قصد او ارادې

 نوموړو جرمونو معنوي عنصر تحقق موندلي دي.
 مجازات:

مې مادې درج شويو جرمونو د مرتکبينو مجازات،  -۲۲۲د جزا کود د 
 قصير حبس دي.

 
 
 

 پر حقوقو تجاوز تشفد مخترع او مک
 ماده: ۲15

ندې اعمالو څخه د يوۀ هغه شخص چې د مالک له ليکلې اجازې پرته، له ال
يا له شتپېتو زرو څخته   پورې په متوسط حبستر دووکلونو  مرتکب شي،

 محکومېږي: افغانيو پورې په نغدي جزاتر يوسلو شلو زرو
 د اختراع يا علمي کشف يا صنعتي طرحې نا مجازه توليد. -۰
پلورل يتا د خترڅالو  د اختراع يا علمي کشف يا صنعتې طرحې ساتل، -۲

 ړاندې کول.لپاره و
 د اختراع يا علمي کشف يا صنعتي طرحې مجاز استعمال. -۲
 تراع يا علمي کشف تحريف يا شکل ته بدلون ورکول.خد بل شخص د ا -۲
 د بل يوۀ په اختراع يا علمي کشف کې تصرف. -۴

 شرحه:
لکه څرنګه چې وړاندې بيان شول، د فکري مالکيت له مواردو څخه يو، د 

ع او د يوې نوې مسألې کشف يا ديوې صنعتې نمونې يو نوي ابزار اخترا
طرحه ده چې تر جزايي مالتړ الندې نيول شويدي. د اختراع او اکتشاف د 
حق پروړاندې د مادي عنصر او معنوي عنصر جرم او د جرم موضوع، 
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مې مادې الندې په تفصيل شرحه ورکړل شويده او د  -۲۲۲د جزا کود تر 
جرم د مرتکب د مجازاتو د اندازې او نوع  مې مادې د دې -۲۲۴جزا کود 

او د ارتکابي جرم د نوعې په تناسب، له هغه سره  ید یټاکلو ته اقدام کړ
 متناسب مجازات اټکل کړي دي چې شرحه کيږي:

که چيرې يو شخص، د بل علمي اختراع يا علمي اکتشاف يا صنعتي  -۰
ه توګه، يو چا د طرحه د هغه له ليکلې اجازې پرته توليد کړې، د مثال پ

او يو بل شخص دا  ید یسافت وير اختراع کړ یانترنيت فيلتر ماتوونک
سافت وير په خپل يا د بل په نامه، د مالک له اجازې پرته توليد کړي، د 

 دې جرم مرتکب شويدي.
که چيرې يو شخص يو ه اختراعي يا علمي اکتشافي وسيله يا بله  -۲

ې اجازې پرته، په يو ځاي کې وساتي صنعتي طرحه د هغه د مالک له ليکل
يا د هغو څخه يوه وپلوري يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي، د 

شرکت د يخچال له پاسه د وهلو )نښلولو(  «الف»مثال په توګه يو چا د 
لپاره يوه نخښه او ليبل طراحي کړي دي او بل شخص د اصلي طراح له 

ي طرحې پروړاندې جرم تحقق اجازې پرته، هغه وپلوري، د صنعت
 موندلي دي.

که چيرې يو شخص يوه صنعتي وسيله چې په قانوني توګه اختراع يا  -۲
کشف يا طراحي شويده، د هغه د مالک له اجازې پرته، د هغوي يوه 
استعمال او استفاده ترې وکړي، د مثآل د بل له صنعتي طرحې څخه د 

فاده وکړي، د دې جرم مرتکب خپلې متاع له پاسه د ليبل وهلولپاره است
 شويدي.

که چيرې يو شخص په هغه ابزار او وسيله کې چې د بل فرد په واسطه  -۲
اختراع يا کشف شوې يا طراحي شويده له هغوي څخه يوه د مالک له 
اجازې پرته، تحريف يا د هغې په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي، د 

 .یجرم مرتکب شويد
د بل د اختراع په ابزار يا علم کې تصرف وکړي، که چيرې يو څوک  -۴

د مثال په توګه هغه بل چا ته د مالک له اجازې پرته هديه کړي يا يې د 
صنعتي وسايلو په نندارتون کې، نندارې ته کښيږدي، د جرم مرتکب 

 .یشويد
 مادي عنصر:
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مې مادې له لومړي  -۲۲۴د ټولو جرمونو مادي چال چلند چې د جزا کود 
مې ماده کې په تفصيل بيان  -۲۲۲، په ید یپنځم جزء پورې راغل څخه تر

 شويدي د هغو تکرار ته اړتيا نه شته.
 معنوي عنصر:

په  یپورتني ټول جرمونه له عمدي جرايمو څخه دي، په دې دليل د هغو
 .یتحقق کې علم او قصد شرط د

 مجازات:
يا  مې مادې مطابق که چيرې يو شخص د اختراع -۲۲۴د جزا کود د 

اکتشاف د حق يا صنعتي طرحې د مالک له ليکلې اجازې پرته، د هغو 
پروړاندې په خپل يا د بل په نامه د الندنيو چال چلندونو څخه د يوه 
مرتکب شي، تر دوو کلونو پورې په متوسط حبس يا له شپيتو زرو څخه 

 تر يوسلو شلو زرو افغانيو پورې په نغدي جزا محکوميږي.
 خپرولد حکم 
 ماده: ۲13

رمونه په متکرر صورت جهغه شخص چې پدې فصل کې درج شوي 
 جرم په تکرار له اړوندو د مرتکب شي، پدې قانون کې درج شوي

له امله  ېد غوښتن زيانمنمجازات کېږي او موضوع د  حکمونو سره سم،
 ږي.ېکې خپر ېنيو څخه په يوسښت له ټوليزو رلګد مرتکب په 

 شرحه:
د هغه اهميت او رول په دليل چې په انساني ټولنه د فکري مالکيت حقوق، 

کې يې لري، زيات مالتړ ته اړتيا لري، له دي امله د جزا کود په خاص 
ډول د هغه پروړاندې د تيري تکرار مطرح کړي او د جرم د متکررو 
مرتکبينو لپاره د جزا کود د دوهم کتاب د نهم باب اووم فصل د جرم د 

ربيره، د متضرر په غوښتنه د حکم د خپرولو تکرار پر اصلي مجازاتو س
(

1
( تکميلي مجازات هم اټکل کړي دي. د حکم د خپرولو د تکميلي 
مجازاتو د اټکلولو توجيه، کيداي شي د اوي څرنګه چې دا شخص د بل 
فرد له فکري آثارو څخه په خپل يا دبل په نامه استفاده کوي او د دې لپاره 

د هغه  یلبي ماهيت ځينې خبره شي، نوموړچې ټولنه د ده د آثارو له تق
څهرې په عنوان چې د نورو فکري آثار په غير قانوني توګه په خپل نوم 

                                                 
( يمی مادې د لومړۍ فقرې درييم جزء د حکم خپرول له ۰۲۲د جزا کود د ) - 1

 دي. يتکميلي مجازاتو څخه ګڼل
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چاپ، نشر او استفاده ترې کوي، معرفي کړي، مناسبه ده چې د ده د 
 تکراري جرم د محکوميت حکم په ټوليزو رسنيو کې خپور شي.

ړي دي او د خاص )يمې مادې تعريف ک -۲۲د جرم تکرار د جزا کود 
1
 )

يمې مادې لومړي جزء او د عام  -۲۲متکرر مجرم مجازات د جزا کو د 
 متکرر مجرم مجازات د پورتنۍ مادې دوهم جزء مشخص کړي دي.

مجازات: هر کله که يو شخص د فکري مالکيت پروړاندې د جرم د تکرار 
مرتکب شي، د دوه شرطونو په تحقق سره د اصلي مجازاتو پر تطبيق 

ربيره، د متضرر په غوښتنه په تکميلي جزا هم محکوميږي. دوه س
شرطونه عبارت دي له دې څخه چې شخص، د دې فصل د جرايمو په 
مکرر صورت سره مرتکب شي او دوهم د متضرر غوښتنه له محکمې 
څخه د حکم د خپراوي لپاره د هيواد په يوه ټوليزه رسنۍ کې مطرح شي، 

ب په لګښت، د محکوميت حکم د په دې صورت کې محکمه د مرتک
تصويري يا صوتي يا چاپي ټوليزو رسنيو څخه د يوي له الرې خپروي او 
متضرر يې پروړاندې په محکمه کې شکايت کوي او محکمه يې د قصير 
حبس په اکثر حد محکوموي او حکم يې قطعي او نهايي شويدي او محکوم 

ه پاي ته رسيدو عليه د محکوميت د تيرولو په حال يا د محکوميت ل
وروسته، خو د حيثيت له اعادې وړاندې بيا د هغه د مالک له اجازې پرته 
د کتاب د چاپ او نشر د جرم مرتکب کيږي، په دې ځاي کې شخص د 

او د دې فصل د متکرر جرم په مجازاتو او په  یجرم د تکرار مرتکب شو
 ټوليزه رسنۍ کې د حکم په خپريدو محکوميږي. 

 منفعت اعادهد ترالسه شوي 
 ماده: ۲17
دې فصل په ټولو درج شوو حاالتوکې له معنوي ملکيتونو څخه تر السه د 
 منفعت د هغه مالک ته اعاده کېږي. یشو

 شرحه:
دې مادې د فکري مالکيت پروړاندې جرمونو مدني جنبه )اړخ( تر پام 

. که چيرې دې فصل کې د درج شوي جرم له ارتکاب ید یالندې نيول
منفعت د مرتکب په نصيب شي، بايد ټول يې مالک ته  څخه، مالي

وروګرځوي، د مثال په توګه که چيرې مرتکب د کتاب، يا السي صنايعو 
نندارې ته د ايښودو له الرې، پيسې په  یيا د يوې اختراع د الس ته راوړن

                                                 
 يمی مادې خاص متکرر مجرم تعريف کړيدی. -۲۱د جزا کود  - 1
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مې مادې مطابق بايد هغه ټولې  -۲۲۲الس راوړې وي، د جزا کود د 
 مالک ته ورکړي.

 
 تعقيب عدلي
 ماده: ۲12

د فکري ملکيتونو د  پدې فصل کې د درج شوو جرمونو عدلي تعقيب،
 دي. تړليمالک په شکايت پورې 

 شرحه:
تحريک او د هغه  یجرايم يا له عمومي نوعې څخه دي چې د جزايي دعو

 یيا له خصوصي نوعې څخه د ید تعقيب صالحيت له څارنوالۍ سره د
جزايي دعوي تحريک د خصوصي  چې د متهم )تورن( پر وړاندې د

شکايت کوونکي او متضرر په غوښتنه تر سره کيږي. قانون جوړوونکي 
د فکري مالکيت پروړاندې ټول جرمونه د ګذشت )تيريدنګ( وړ جرمونو 

مې مادې مطابق، د  -۲۲۲ځينې ګڼلي  دي، له دې کبله ، د جزا کود  د
ه مهال مجازدي فکري مالکيت پروړاندې په جرم متهم عدلي تعقيب، هغ

چې د ادبي يا صنعتي اثر مالک د متهم پروړاندې په محکمه کې شکايت 
وکړي، له دي امله، که چيرې د متضرر له خوا د تورن پر وړاندې کوم 

 شکايت مطرح نه شي، دا اتهام د عدلي تعقيب وړ نه دي.
:ونهمنابع او مأخذ  

1
 .۰۲۲۲، سيدحسن ميرحسيني، مقدمه اي بر حقوق مالکيت معنوي - 

1
 - Intellectual property, very broadly, means The legal rights 

which result from intellectual activity in the industrial, 
scientific, literary and artistic fields. 

0
د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت(  - 

 .۲۲/۲/۰۲۲۴(، د خپريدو نيټه: ۰۲۲۱جريدې پرله پسې نمبر )قانون، د رسمي 
1

د مخترع او مکتشف د حقوقو د مالتړ قانون، د رسمي جريدې پر له پسې  - 
 .۲۱/۲/۰۲۲۴( خپريدو نيټه: ۰۲۴۲نمبر )
پلومتتان، ادوارد، حقتتوق بتتين المللتتي ارتباطتتات و اطالعتتات، ترجمتته بهمتتن  -5

 ،۰۲۲۱چاپ، آقايي، کتابخانهء ګنل دانش، لومړي 
  /https://fa.wikipedia.org/wikisدايرة المعارف کتاب داري،  -3
7
 ( ۰۲۲۲آذر ) ۴ګودرزي مي راني؛ مقاله روزنامه جوان  - 
دانشنامه رشد، تاريخچه چاپ و نشر کتاب واحد انتشارات دانشګاه علم و  -2

 صنعت ايران.

https://fa.wikipedia.org/wikis/


 قضاء دفکري ملکیتونو پرحقوقو تېري او مجازات یې

 

 126  

 

3
له  /https://fa. Wiki Pedia.org/Wikiدايرة المعارف نشر و کتاب د  - 

 سايټ څخه په نقل.
2
0  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  

-./https://WWW.natiAos. ir/Site22 
له سايټ څخه په  danesh. Roshd.irقيس رازي، المعجم في شعايرالعجم  -21

 نقل
2
 ، ۰شمس لنګرودي، تاريخ تحليلي شعرنو، ج  - 0
2
 ش.۰۲۲۲مهدي ستايشګر، واژه نامه موسيقي ايران زمين، تهران  - 1

2
5 - .http://mek.rozb log. Com/Forum/Post/13. 

جالل الدين کز ازي، ترجماني و ترزباني، کندوکاوي در هنر ترجمه،  -23
 -۰۲۲۲تهران، جامي، 

2
7 - .http://tehrantauri Sm. blogfa. Com/tag. 

2
 دانشنامه بزرګ اسالمي، مرکز دايرة المعارف بزرګ اسالمي،  - 2
 نګ معاصرروئين پاک باز، دائرة المعارف هنر، انتشارات فره -23
جاکوبسون، سي، آي .... ظهور )در عکاسي و سينما(. ترجمه اکبر عالمي،  -10

 ، ۰۲۴۲دوهم چاپ تهران: سروش، 
تاريخچه صنعت در افغانستان نوشته ګالينه پوګاچينکوا، ترجمه صديق  -12

 کال چاپ، مطبعه دولتي، کابل. ۰۲۴۲طرزي، د 
( ۲۲۴رسمي جريدې پرله پسې )نښو )عالمو( د ثبت قانون د  ود سوداګريز -11

 .۰۱/۴/۰۲۲۲نمبر، نيټه: 
 2033/01/15( نمبر، نيټه:2130دجزاکود ، د رسمي جريدې پرله پسې ) -10
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

ايم ناشي مبارزه با جر هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 
 از فساد اداري واليت كابل

 گزارش .1
مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ  همحكمۀ ابتدائي

دوسيۀ جرمي مربوط به  (53) تعداد 31/1/1398الي  5/1/1398)
در که   هجرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد

سوء استفاده  از صالحيت به اتهام  نفر( 54) ارتباط به اين دوسيه ها تعداد
گرفتار شده و از اين    غدر اختالس و ، تزوير ،وظيفوی ،  اخذ رشوه 

حاصل  و  ( تن آنان به نسبت عدم وجود داليل کافی الزام برائت4تعداد )
قرار به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 51)

 .نده امحكوم گرديدذيل 

 نفر  9 حبس يک ماه الی يک سال. 

  نفر.  9    سالحبس يک الی   پنل 

       نفر .   1محکومين جرايم  نقدی 

 . ( دالر آمريکائی 7935) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين
 ميشود.

 



اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر  قضاء 

 

 128  

 

 
 

بيانگر آمار محکومين محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم  (5جدول شماره )
 است 5335سال    در ماه سنبله  ابلناشی از فساد اداری واليت ک

 تصميم قضائی 

ضيه
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4840 4    4 1 5 5 

سوء استفاده از 
حيت صال

 وظيفوی 

۰ 

 ۲ اخذ رشوت  5 6 1 5 1 2  2 2458

 ۲ تزوير 1 1  1 1    

 ۲ اختالس  1 1 1      

 ۴ غدر 1 1 1      

 مجموعه 13 14 4 10 2 2  6 7298

( دوسيه قرار قضائی 7همچنان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مورد )

مرجع به و نواقص صادر و آنها را غرض تکميل خالهای تحقيقاتی  
 .ه استمربوطه ارسال نمود
( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با 2جدول شماره )

 است 1931در ماه سنبله   سال  والیت کابل  جرایم ناشی از فساد اداری

 مرجع مربوط

 سبب قرار

 تعداد متهم
تعداد 
 قضیه

 شماره نوع قضیه

 خال و نواقص

 1 اده از صالحيت وظيفوی سوء استف 1 20 1 څارنوالی

 1 اختالس  2 1 2 څارنوالی

 0 تزوير 1 3 1 څارنوالی

 مجموعه 7 91 7  

مبارزه با  هابتدائي همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2

 جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل
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88/1/8931حکم مورخ   
  محکومیت کارمند حوزه مالیاتی به جرم اخذ رشوت

باالثر عرض يکتن مبنی بر اخذ رشوت عليه مامور حوزه مالياتی  عنوانی 
 هيت موظف رياست عمومی ،عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت رياست

دانی امنيه واليت کابل با نماينده قومان هڅارنوالی کنترول و مراقبت همرا
( 10000گرديده مبلغ )با يک پالن منظم از قبل پيش بينی شده داخل اقدام 

نخست ، شاکی و به دسترس شاکی قضيه  قرار دادهرا نشانی هزار افغانی 
با مامور حوزه مالياتی در تماس شده و مامور مالياتی وی را به دفتر 

ارکيت غنی زاده پالزا در حوزه دوم مالياتی واقع م واقع  کاری خويش
به دفتر مامور مالياتی  نموده است که ویجاده اسمايی واليت کابل دعوت 

به دهليز منزل سوم غنی  متهمو هرفته  و بعد هردو  از دفتر بيرون شد
زاده پالزا در عقب يک پرده پول را از نزد شاکی تسليم شده و  در جيب 

بعد از چند لحظه هيت  ودمی رمی گذارد و دوباره به دفتر خود اش 

مامور حوزه دوم مالياتی را مورد تالشی قرار داده  وموظف داخل اقدام 
 پول او پراتيفی از جيبکه در جريان تالشی بدنی مبلغ بيست هزار افغانی 

محکمه ابتدائيه مبارزه با فساد اداری  محولقضيه  می ايد بدست  اش 
به  22/3/2032مورخ واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی 

رادر قضيه اخذ رشوت مبلغ بيست هزار متهم حضور داشت طرفين قضيه 
ماده  2و فقره  075ماده  1فقره  072ماده  2فقره  1افغانی طبق هدايت بند 

ايام  ازتاريخکود مذکور  125و  120کود جزا با رعايت مواد  025
ی معادل وجه جزای نقد ،نظارت و توقيفی به مدت هفت ماه حبس تنفيذی

 رشوت و انفصال از وظيفه محکوم به مجازات نموده است. 
   

                                                                         
81/1/8931حکم مورخ   

پیژنتون وزارت داخله محکومیت عضو مدیریت عمومی افسران ریاست 

 به جرم اخذ رشوت
منان قوماندانی امنيه واليت کندهار مبنی نڅارباالثر ورقه عرض يکتن از 

گيری کورس رتبه سمونياری استاف کالل تمام کارهايم فرا جهتبر اينکه 
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ولی بخاطر شامل شدن در جدول  برده ام پيش را به طور قانونی به  
څارن عضو مديريت عمومی ، دوهم معرفی به کورس استاف کالل 

 رشوت افغانی  ۴۱۱۱مبلغ  افسران رياست عمومی پيژنتون از نزدم
مطالبه نموده است که اخيرا افسر مذکور توسط موظفين رياست عمومی 

مبارزه با جرايم جنايی با پول او پراتيفی از قبل نشانی شده در حضور 
گير و به داشت نماينده څارنوال در مقابل شفاخانه ايمر جنسی بالفعل دست

ضيه وارد محکمه ابتدائيه ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد که ق
محکمه در ورسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده 

در حضور داشت طرفين قضيه متفقا  12/3/2032جلسه قضايی مورخ 
پيژنتون وزارت داخله را عضو مديريت عمومی افسران رياست عمومی 

اده ( م۰( افغانی طبق حکم فقره )۴۱۱۱در قضيه اخذ رشوت مبلغ )
نظارت و توقيفی به از تاريخ ( کود جزا ۲۲۴( ماده )۰( و فقره )۲۲۰)

مدت چهار ماه حبس تنفيذی و جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم به 

 . مجازات نموده است 
                                                              

 
 

                                                                                               
                        

استیناف مبارزه با جرایم ناشي  هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج 
  از فساد اداري والیت کابل

 ( گزارش5
محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاريخ 

( دوسيۀ جرمي مربوط به 53( تعداد )35/1/5335الي  5/1/5335)
در  که جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده

سوء استفاده از صالحيت به اتهام  نفر( 53ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )
 وظيفوی، اخذ رشوه ، اختالس ،اخاذی ها غير قانونی ، سرقت مسلحانه و

( تن آنان به نسبت عدم وجود داليل 4از اين تعداد )گرفتار شده و    تزوير
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به  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 15حاصل  و ) کافی الزام برائت
 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختلف حبس 

  نفر  9 يک سال الی  ماه حبس يک. 

  نفر  7 يک سال الی پنل سال حبس. 
  نفر 9پنل سال الی پانزده سال حبس. 

 نفر .   4حکومين جرايم نقدی م 

 . ( دالر 1812) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 آمريکائی ميشود.
 

 
 

 
 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم اجراآت ( بیانگر آمار9جدول شماره )
است 1931سنبله    سال ه در ماناشی از فساد اداری والیت کابل   
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1812 4   4   5 9 51 1 

سوء استفاده از 

صالحيت 
 وظيفوی  

1 

 2 اختالس    9 3 5 9 5 5      

 3 اخذ رشوت  5 5   5   5      

 4 تزوير  9 9 5 5   5      

        5 5   5 5 
اخاذی ها غير 
 قانونی  

5 

 6 سرقت مسلحانه   5 9   9     9    
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 مجموعه 53 53 4 58 9 7 9 4 5559

ی ي( دوسيه قرار قضا9متذکره طی اين مدت در مورد ) ههمچنان محکم

به مرجع و نواقص ی  صادر و آنها را غرض تکميل خالهای تحقيقات
 .ه استمربوطه ارسال نمود

 
 

 
 

 
 

مبارزه با  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1931ماه سنبله    سال  ل در جرایم ناشی از فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
 خال و نواقص

 1 اختالس  1 1 1 والیڅارن

 2 اخذ رشوت   1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 9 9 9  

استيناف مبارزه با جرايم  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .9
 لناشی از فساد اداری واليت کاب

 81/1/8931حکم مورخ 
څارنواالن تحقیق څارنوالی ولسوالی قره بشا  والیشت محکومیت یکتن از 

 رشوت کابل به جرم اخذ 
وال تحقيتق ـبالثر ورقه عترض يکتتن مبنتی بتر مطالبته رشتوت عليته څارنت

هيتات موظتتف څتارنوالی ولستوالی قتره بتتاغ و هتدايت مقتام لتتوی څتارنوالی 
با نماينده قوماندانی امنيه واليتت  هرياست عمومی کنترول و مراقبت همرا

وجته افغتانی  ( 00000گرديتده و مبلتغ ) پالن منظم داختل اقتدامکابل با يک 
پتول او پراتيفتی نشتانی شتد و در نزديکتی ولستوالی قتره بتاغ  رشوت را از

 استتت گرديتتده والـعتتارض داختل دفتتتر څارنت  .بدستترس عتتارض قترار داد

تی قرار داشته که ساحه ديد ان وسيع بوده و اشخاص داختل يدفتر در موقع
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تمام محوطه حويلی را تحت کنترول خود داشتته باشتند در  ددفتر ميتوانستن
څتتارنوال در متتورد پتتول کتترده گفتگتتو کتته بتتا عتتارض بعتتد از  همتتين وقتتت

( افغانی را به څارنوال تسليم ميکند که هيات موظف ۲۱۱۱۱بالخره مبلغ )
به  ویکوچ دفتر  زير  بعد از اخذ شفر داخل اقدام شده و پول متذکره را از

لی گرفتار و به ارگانهای عد که به ارتباط قضيه څارنوال می اورند دست 
و قضايی معرفی ميگردد . قضيه وارد محکمه ابتدائيه رستيدگی بته جترايم 

ناشتتتی از فستتتاد اداری  واليتتتت کابتتتل گرديتتتده محکمتتته در جلستتته قضتتتايی 
را در قضتيه اختذ خويش با حضور داشت طترفين قضتيه متتهم  2/1/2032

( ۲۲۰( متاده )۰( فقتره )۲( افغانی طبق احکام بنتد )۲۱۱۱۱رشوت مبلغ )
( کتتود جتتزا بتتا رعايتتت متتواد ۲۲۴( متتاده )۰( و فقتتره )۲۲۴ده )(متتا۰فقتتره )

( کتتود متتذکور از ابتتتدای ايتتام نظتتارت و تتتوقيفی بتته متتدت 120،122،125)
يتک ستال و شتش متاه حتبس تنفيتتذی و جتزی نقتدی معتادل و جته رشتتوت و 
انفصال  از و ظيفه محکوم به مجازات نموده است . اما قضيه نسبت عتدم 

مته استتيناف رستيدگی بته جترايم ناشتی از فستاد قناعت متتهم قضتيه بته محک
بتا  27/3/2032اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 

قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه فيصتله  51اتفاق آرا طبق حکم ماده 
محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل را مورد تائيد قرار 

 داده است .
 42/1/8931حکم مورخ 

محکومیشت امشر اداری محشل تجمشع  قومانشدان جلشب و جشذب وزارت امششور 
 داخله به جرم تزویر

يکتتن بتا يتتک ميتل ستالح کالشتتينکوف بتا کتارت مجتتوز حمتل تزويتتری در 
جريتان تالشتتی توستتط متوظفين امنيتتتی دستتتگير ميگتردد کتته قضتتيه بعتتد از 

ارت داخلته بررسی های ابتدائی رياست عمومی مبارزه عليه تروريتزم وز
گرديتده در جريتان تحقيقتات  څارنوالی استيناف زون شمالمحول رياست  

متهم دستگير شده ادعا ميکند که  کتارت هتای تزويتری مجتوز حمتل ستالح 

توسط امر اداری محل تجمع قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت امور 
( دالتتتر 1000داخلتتته و منستتتوب رياستتتت عمتتتومی امنيتتتت ملتتتی در مقابتتتل )

که هترد دو تتن يعنتی آمتر اداری و ايی طور تزويری ترتيب گرديده امريک
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منسوب رياست امنيت ملی به ارتباط قضيه دستگير وبعد از انجام تحقيقات 
ابتدائيه مبارزه با فساد  قضايی محول محکمهدوسيه شان غرض رسيده گی 

اداری واليتتتتت کابتتتتل راجتتتتع گرديتتتتده محکمتتتته در جلستتتته قضتتتتايی متتتتورخ 
ضور داشت طرفين قضيه متهم منسوب قوماندانی جلتب به ح 11/1/2032

و جذب وزارت امور داخله را در قضيه تزوير دو قطعه کارت جواز حمل 
، 122،511( و بتا در نظتتر داشتت متتواد )107ستالح طبتق صتتراحت متاده )

( کتتود جتتزا از ابتتتدای ايتتام نظتتارت وتتتوقيفی بتته متتدت دو ستتال حتتبس 120
( بتا در 107ح طبتق صتراحت متاده )تنفيذی و در قضيه تزوير کتارت ستال

( کتتود جتتزا بتته متتدت يتتک ستتال حتتبس 122،511،120نظتتر داشتتت متتواد )
تنفيذی و متهم منسوب رياست عمتومی امنيتت ملتی را در قضتيه معاونيتت 

( و بتتا در نظتتتر 107در جتترم دو قطعتته کتتارت تزويتتری طبتتق صتتراحت )
فی به مدت ( کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقي 53و  511داشت مواد )

يکسال حبس تنفيذی محکوم به مجازات نموده  از اينکه در قستمت جترايم 

ارتکابی هدف  و وحدتی که جرايم مذکور را با هتم جمتع کنتد موجتود نمتی 
کتتود جتتزا هتتر دو جتتزای فتتوق يکتتی بعتتد ديگتتری  75باشتد بنتتاء طبتتق متتاده 

 بااليشتتان قابتتتل تطبيتتق ميباشتتتد و هکتتذا بتتته مصتتادره مبلتتتغ دو هتتزار دالتتتر
پنجا هزار افغانی و سه قطعه کارت های تزويری جواز حمل امريکايی و 

استت  صتورت گرفتته ( کود جزا اصدار حکتم ۰۲۲سالح طبق حکم ماده )
امتا قضتتيه نستتبت عتتدم قناعتتت متهمتتين وارد محکمتته استتتيناف فستتاد اداری 

خويش با  21/3/2032گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ واليت کابل 
قتانون تشتکيل و صتالحيت قتوه قضتائيه  51ق حکتم متاده متاده اتفاق ارا طب

فيصتتتتله محکمتتتته ابتدائيتتتته جتتتترايم ناشتتتتی ازفستتتتاد اداری واليتتتتت کابتتتتل را 
در قضيه تزوير دو قطعه درخصوص منصوب رياست عمومی امنيت ملی 

ر کارت سالح تائيتد کارت جواز حمل سالح تعديل ولی در خصوص تزوي
مانتتدانی جلتتب و جتتذب وزارت امتتور متتتهم منستتوب قو فانمتتوده وی استتتين

داخله را در قضيه تزوير دو قطعه کارت جتواز حمتل ستالح مربتوط طبتق 

، 122،511( کتتود جتتتزا و بتتا در نظتتر داشتتت متتتواد )107صتتراحت متتاده )
( کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت يکسال و هشت ماه 120

(  107حت متاده )حبس تنفيذی و در قضيه تزوير کارت سالح طبتق صترا
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( کود جزا به مدت يک 120، 511، 122کود جزا با در نظر داشت مواد )
سال حبس تنفيذی محکوم به مجتازات نمتوده استت چتون در قستمت جترايم 

ارتکابی مذکور هدف و وحدتی که جرايم مذکور را با هم جمع کند موجود 
گر پی دي( کود جزا هر دو جزای محکوم بها فوق يکی 75نبود طبق ماده )

بااليش قابل تطبيق دانسته شد . و به مصادره مبلغ دو هزار دالر امريکايی 
نيتز   پنجا ه هزار افغانی و سه قطعته کتارت تزويتری جتواز حمتل ستالح و 

 .است  صورت گرفته ( کود جزا اصدار حکم ۰۲۲طبق حکم ماده )
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                                                   

 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه عليه  ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائيالف: 
 مسکرات و مواد مخدر 

 گزارش  .5
 5/1/5335مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي

ۀ مربوط به انواع مواد مخدر را ( دوسي33( تعداد )35/1/5335الی 

صادر های الزم مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
به اتهام قاچاق و  نفر( 538. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )ه استنمود
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( تن آنان به نسبت عدم 3گرفتار شده و از اين تعداد )انتقال مواد مخدر 
 و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 539)و  توجود داليل کافی الزام برائ

 .نده ابه مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل مجازات گرديد

 
  نفر 78سال  8سال الی  5حبس . 

  نفر. 49سال  58سال الی  8حبس 
  نفر. 58سال  91سال الی  58حبس 
 

 
  مقدار حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر

انواع ( ليتر   5513و ) مخدر مواد  ( کيلوگرام113359734)

 .شده استمواد مخدر نيز صادر 
 

 اختصاصی  (: آمار اجراآت قضايی محکمه ابتدائيه5جدول شماره )
 5335در ماه سنبله    سال مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 

  
 تصميم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 
 قضيه

 شماره نوع قضيه

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی

تعداد 
 کوممح

  
 برائت

تعداد 
 متهم

3
1

-
9
1

 
ل 
س سا
حب

 

5
8

-
9
1

 
ل 
سا
س
حب

 

8 
- 

5
8

 
ل 
سا
س
حب

 

5 
- 

8 
س
حب
ل 
سا

 

  
  

3 99 93 84 3 87 33957 43 
مت 

 امفتامين  
5 

  
  

 9 مورفين  8 3997 3   3 4 5  

  
  

 3 هيروئين  99 817731 38   38 95 8 9

  

  
 4 چرس  8 5375 1   1 3 3  

  

  
 8 ترياک  1 755 5   5 4   4
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 1 خشخاش  9 97755 8   8 8    

  
  

  2 9 4   4 513LT 9 
مشروبات 
 الکولی 

7 

  
  

    3 3   3   3 
اتفاق در 
 جنايت 

5 

  
  

 K  3تابليت  3 947495 8   8 5 4  

  
  

  1 9 3   3 31981 9 
مواد 
 کيمياوی 

51 

  

  
 جموعهم 33 734911335  538 3 539 78 49 58

 

مبارزه علیه اختصاصی   ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 9
 مسکرات وموادمخدر.

  1/8931/ 88حکم مورخ 
( گرام 10( گرام مت امفتامين و )00هشت سال حبس به اتهام فروش )

 هيروئين 
به اساس اطالع قبلی مديريت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنيه واليت 

يکتتن از باشتندگان گتذر ستتياه ناحيته هشتتم شتهر متتزار  بلتخ مبنتی بتر اينکتته
پرستونل ئين و شيشه را به فروش ميرساند ، وشريف مواد مخدر نوع هير

مديريت مبارزه با مواد مخدر با اشتتراک نماينتده څتارنوالی منتزل متتهم را 
مورد تفتيش و تالشی قرار ميدهد که در نتيجه از داخل اتاق و دهليز منزل 

پوری ( گرام هيروئين به شکل 10رام مت امفتامين و مقدار )گ( 00مقدار )

گير و بتته ارگانهتای عتتدلی و قضتتايی معرفتتی آمتاده شتتده کشتتف و متتهم دستتت
ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه اختصاصتی مبتارزه بتا مستکرات و 

بته اتفتاق  22/3/2032مواد مخدر گرديده محکمته در جلسته قضتايی متورخ 
را در قضيه فروش مقتدار  متهم يقی طرفين قضيه آراء بحضور داشت حق

وفتق هتدايت اش  ( گرام مت امفتامين از ابتداء ايام نظتارت و تتوقيفی 00)
( کود جزا بمدت پنل سال 20( و رعايت ماده )000( ماده )1( فقره )0بند )

( گرام هيتروئين وفتق حکتم 10حبس تنفيذی و در خصوص فروش مقدار )
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( کتود  متذکور 20( کتود جتزا و رعايتت متاده )001)( متاده 2( فقتره )1بنتد )
( 70کته طبتق متاده ) ه بمدت سه سال حبس طوری محکتوم بمجتازات نمتود

 متدت پتنل ستال حتبس تنفيتذی بتاالیترين جزا يعنی  کود جزا جزای شديد 
 حکم  قابل تنفيذ و درخصوص فروش مواد مخدر باالی معتادين طبق متهم 

ال حتبس کته جمعتاً هشتت ستال متی شتود ( کود جزا بمدت سته ست022ماده )
و همچنان يک سيت مبائيتل  است  دانسته شده  قابل تطبيق و تنفيذش باالي

تومتتان ايرانتتی  20550افغتتانی و مبلتتغ  1000مبلتتغ ،  معتته ستتيمکارت آن 
( قتانون مبتارزه عليته مستتکرات و 01بدستت آمتده از نتزد متتهم طبتتق متاده )

( 00انون متذکور بته محتو مقتدار )( قت23طبق ماده )  و مواد مخدر مصادره
بعمل اصدار حکم  ( گرام هيروئين بدست آمده نيز10گرام مت امفتامين و )

 امده  است .
 42/1/8931حکم مورخ 

( کیلو  11،9( گرام  مت امفتامین و )811ده سال حبس به اتهام حیازت  )

 گرام چرس  
استاس موظفين  پتوليس معاونيتت کشتفی قطعته ختاص واليتت ننگرهتار بته 

و فعلی قريه شهيدان  اصلیاطالع قبلی منزل مسکونی يکتن  از باشندگان 
مينه ولسوالی رودات واليت ننگرهار را به حضور داشت نماينده څارنوال 

استيناف واليت ننگرهار نماينده پوليس اناثيه و نماينده معاونيت کشفی بته 
نتزل مستکونی تحت تالشی قرار داده  که در نتيجته از م 3/1/2032تاريخ 

متواد تحتت نتام هيتروئين و ، مقتدار يک مقدار مواد مخدر تحت نتام چترس 
يک مقدار مواد مخدر تحت نام شيشه و يک ميل تفنگچه نوع تی تی بدست 

قضيه محول محکمه ابتدائيه اختصاصی و امده متهم قضيه بالفعل دستگير 
ايی مبتارزه عليتته  مستتکرات  و متتواد مختدر گرديتتده محکمتته در جلستته قضتت

به اتفاق آرا و بحضور داشت حقيقی طترفين قضتيه  11/3/2032مورخ    
( گتترام متتت امفتتتامين از ابتتتدا ايتتام 205را در قضتتيه حيتتازت مقتتدار) متتتهم 

( کود جزا بمتدت 000( ماده )1) ( فقره5نظارت و توقيفی وفق هدايت بند)

( گترام متت 2( روز حبس تنفيذی و در خصتوص  مقتدار )5( سال و )20)
( متاه حتبس 3( کود مذکور بمدت )000( ماده 1( فقره )2فتامين طبق بند)ام

( 2( فقتره )5( کيلو گرام چترس طبتق بنتد )0و در خصوص حيازت مقدار)
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( گرام 30( کود جزا بمدت سه سال حبس و در خصوص مقدار)005ماده )
( کودجزا به مبلغ شش هزار افغانی 005( ماده )2( فقره)1چرس طبق بند)

( 2ی و در خصوص حيازت مقدار ده  گترام هيتروئين طبتق بنتد)جزای نقد
( متتاه حتتبس طتتوری محکتتوم 3( کتتود متتذکور بمتتدت )001( متتاده )2فقتتره )

( ستال 20) يعنتی  ( کود جزا جزای شديد70که طبق ماده )ه بمجازات نمود
و همچنان در قسمت  ميباشد قابل تطبيق و تنفيذ  بااليش ( روز حبس 5و )

( کتود جتزا بته مبلتغ ستی 503گچه تتی تتی طبتق متاده )حيازت يک ميل تفن
هزار افغانی جزای نقدی و در خصوص زرع بنگدانه در موازی سه بسوه 

کتود  75( کتود جتزا و رعايتت متاده 002( متاده )2( فقتره)2زمين طبتق بنتد)
نقدی محکوم به مجازات و هکتذا  جريمه مذکور به مبلغ سی هزار افغانی 

مصادره يک ميل تفنگچه نتوع تتی تتی و طبتق کود جزا به  515طبق ماده 
( 205و متواد مختدر بته محتو مقتدار ) قانون مبارزه عليه مسکرات 23ماده 

به دست امده نيز اصدار حکتم ( کيلو گرام چرس 30،0) گرام مت امفتامين

 گرديده  است .
مبارزه علیه  اختصاصی  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

 مسکرات و مواد مخدر 
 . گزارش 1

محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد 87( تعداد )35/1/5335الی  5/1/5335)

مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر 
 به اتهام قاچاق و نفر( 55نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم 8گرفتار شده و از اين تعداد )انتقال مواد مخدر 
مورد محاكمه قرار  نفر( 71)حاصل و   وجود داليل کافی الزام برائت

 .نده اگرديد محکوم به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل  و هگرفت

  نفر. 91سال       8 – 5حبس 

  نفر.  45 سال   58 – 8حبس 

  نفر.  7  الس  91 –58حبس 

  نفر   9  سال  31ـــ  91حبس. 
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 ( کيلوگرام 54395489همچنان به ارتباط قضايای فوق الذکر مقدار )

 .ه استضبط گرديد( ليتر 583598) مواد مخدر کشف و 
 . ( دالر آمريکائی 1731) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
 اختصاصی  تيناف( بيانگر اجراآت قضايی محکمه اس5جدول شماره )

می باشد 5335ماه سنبله    سال مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی   
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 5 مت امفتامين  31 4395 33   640 33 3 98 8  

 9 هيروئين 51 787515 58   771 58 7 7   5

 3 چرس  4 5158947 51 4 640 1 9 4    

 4 ترياک  8 997915 8 5   4 9   5 5

 8 مورفين  4 587358 1   510 1 3 9 1  

    3 9 8 4931   8 583598 3 
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      5 5     5   5 
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9 7 45 91 71 1731 8 55 
 

5489954

3 

 مجموعه 87

مبارزه عليه  اختصاصی  محکمۀ استينافحکم صادره خالصه :  9

 .مسکرات وموادمخدر
 11/3/2032حکم مورخ 

 کيلو گرام مت امفتامين  17سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
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اطالع همکار مديريت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنيه  به اساس
واليت کنرها مبنی بر اينکه يکی  از باشنده واليت ننگرهار يک مقدار 

مواد مخدر را از شهر ننگرهار به واليت کنر انتقال و در ولسوالی مروره 
باالی معتادين بفروش ميرساند پرسونل آمريت کشف مواد مخدر ولسوالی 

( عصر در ساحه الهور داک 3داخل اقدام شده حوالی ساعت )مروره 
شخص متذکره را تثبيت ، شناسائی و متوقف و مورد تالشی قرار ميدهند 

( گرام شيشه به دست می 17که در نتيجه تالشی از جيب نامبرده مقدار )
ايد  که در پيوند به قضيه متهم  دستگير  و به ارگانهای عدلی و قضايی 

د قضيه وارد محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و مواد معرفی ميگرد
متهم   13/5/2032مورخ مخدر گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ  

( 1( فقره )0( گرام مت امفتامين طبق بند )17را در قضيه قاچاق مقدار )
( کود جزا به مدت )سه سال و شش ماه( حبس تنفيذی محکــوم 000ماده )

( قانون مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات 01اده )به مجازات و طبق م

( قانون 23يک سيت موبايل معه سيم کارت آن قابل مصادره و طبق ماده )
( گرام مت امفتامين اصدار حکم و هکذا در 17مذکـور به محو مقدار )

( کود جزا نسبت 5باالی معتادين طبق ماده ) مواد مخدر   قضيه فروش
م  بری الذمه دانسته شده  است اما قضه نسبت عدم موجوديت داليل الزا

څارنوال موظف قضيه وارد محکمه اختصاصی استيناف عدم قناعت 
گی به جرايم مواد مخدر و مسکرات گرديده محکمه در جلسه قضايی رسيد

خويش بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاق  11/3/2032مورخ 
( ماده 1ت محاکم فقره )( قانون تشکيل و صالحي51آراء متکی بماده )

( 137( ماده )2( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره )27)
قانون اجراآت جزائی فيصله محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم مواد مخدر 

 و مسکرات را تائيد نموده است . 
 49/1/8931حکم مورخ 

 کیلو گرام چرس  841ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

دان امنيه ولسوالی رودات واليت ننگرهار اطالع حاصل مينمايتد کته قومان
در ساحه سرخ ديوار ولستوالی رودات بته تعتداد چهتار عتراده متوتر کته در 

آن مواد مخدر بتارگيری گرديتده استت قاچتاق و انتقتال ميگتردد ، بته استاس 
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 اطالع متذکره و هدايت قوماندان امنيه آن ، آمر جنائی آن قوماندانی و  سه
نفر از سربازان پوليس ملی و يکنفر ارتباطی به ساحه رفته و ديده ميشود 

که چهار عراده موتر در آنجا متوقف و از داخل موتر های متذکور دو نفتر 
مظنونين گرفتار و ديگر قاچاقبران قبل از رسيدن پوليس فرار نموده اند ، 

ه توستط دو بنابر اظهارات مظنونين دو عراده موتر مملو از مواد مختدر کت
نفر سرباز ملی انتقال ميگردد و دو عراده موتر ديگر با مظنتونين مربتوط 

قاچتاقبران بتا آمتر جنتائی و دو نفتتر ستربازان در محتل بتاقی ميمانتد ازينکتته 
يکعتراده متوتر متذکور کليتد نداشتت و اشتترنگ آن الک بتود ، ستربازان بتتا 

عتد از آنکته از يکنفر مستری به ساحه ميرسند و آخترين متوتر قاچتاقبران ب
الک کشيده ميشود توستط سترباز و آمتر جنتائی بته قومانتدانی امنيته رودات 

( کيلتو گترام چترس 217انتقال ميگردد کته از واستطه هتای متتذکره مقتدار )
کشف و بدست متی آيتد  متعاقبتا ً متديريت مبتارزه عليته متواد مختدر واليتت 

ر ، اخذ رشوه و ننگرهار در پيوند به قضيه ، اوراق حيف و ميل مواد مخد

رهتائی مظنتتونين توستط هئيتتت گرفتتتاری قومانتدان امنيتته ولستتوالی رودات 
واليت ننگرهار ، آمرجنتائی ولستوالی رودات ، ستربازان قومانتدانی امنيته 

ولسوالی رودات همرا با  دونفر از متهم  را بته ارگانهتای عتدلی و قضتايی 
مبتتارزه عليتته  معرفتی مينمايتتد کتته قضتتيه وارد محکمته ابتدائيتته اختصاصتتی

 5/5/2032مواد مخدر و مسکرات گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 
بحضور طرفين قضيه به اتفاق آراء متکی به داليل دو نفر از متهمين   را 

( فقتره 7( کيلو گرام چرس طبتق بنتد )217در ارتباط قضيه قاچاق  مقدار )
ده( ستتال  – هتتر واحتتد را بمتتدت )ده بتته برائتتت( کتتود جتتزا 005( متتاده )2)

و رد اتهتام څتارنوال موظتف حکتم تنفيذی محکوم به مجتازات نمتوده  حبس
( کتود متتذکور بته مصتادره چهتتار 002( متاده )2نمتوده استت  و طبتق فقتتره )

( قتتانون 202عتراده واستتطه نقليتته نتتوع کتتروال شتتامل ستتجل و  طبتتق متتاده )
ت عدم اجراآت جزائی به استرداد مبايل ها حکم نموده است . اما قضيه نسب

محکمه اختصاصی استيناف مبتارزه  محولڅارنوال موظف قضيه قناعت 

گرديتتده محکمتته در جلستته قضتتايی متتورخ  عليتته مستتکرات و متتواد مختتدر
بته اتفتتاق آراء در حتال حضتتور داشتتت حقيقتی طتترفين قضتتيه  10/3/2032

( قتتانون 27( متتاده )1( قتتانون اجتتراآت جزائتتی فقتتره )137متکتتی بتته متتاده )
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محکمتته  5/5/2032د مختتدر و مستتکرات فيصتتله متتورخ مبتتارزه عليتته متتوا
 ابتدائيه را تائيد نموده است .

 

 
 


