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باالثر نامهه مهماره  )192مهور  2091/1/23رياسهت محتهرع عمهومی تهدقيق و
مطالعات ،استهدائيه محکمهه اسهتيناو واليهت کابهل بذهر ويهل مواصهلت ورزيهده
است.
بمنظور تسريع رسيدگی به اختالفات مالياتی ميان ماليه دهنهده گهان و وزارت
ماليه در سال  ) 2091محاکم مالياتی در چوکات محکمه اسهتيناو کابهل ايدهاد و
ايهن صهالحيت در واليهات بهه محهاکم تدهارتی تفهويه گرديهده .امها دوريکهه ديههده
ميذود محاکم متذکره از اصهول محاکمهات واحهد در بررسهی بهه قضهايای ماليهاتی
پيههروی نکههرده بعض ها ا دبههق احکههاع اصههول محاکمههات مههدنی رسههيدگی مينماينههد و
بعضا ا مطابق اصول محاکمات تدارتی که دوگانگی و پراگندگی اجهراتت باعه
بروز مذکالت بعدی خواهد گرديد.
نظههر مذههخا قضههات محکمههه اسههتيناو کابههل :ماليههات در اصههل منذ ه تد هارتی
دامههته کههه از عوايههد خههالا کسههبه کههار و تدههار اخههذ ميگههردد واز جانهه ديگههر
بمنظههور جلههوگيری از ازديههاد جههرايم ماليههاتی ايدهها اسههتعداليت را مههی نمايههد و
روند رسيدگی اصول محاکمه تدارتی نيز مسهتلزع اسهتعداليت ميبامهد بنها اء بهتهر
است بمنظهور تسهريع رونهد رسهيدگی و توحيهد اجهراتت در محهاکم سراسهر کذهور
قضايای مالياتی واختالفات نامی از ماليات دبق قانون اصول محاکمات تدهارتی
مورد رسيدگی قرار گيرد).
موضوع بمقاع محتهرع اسهتهدا اء عهرر گرديهد در مهورد دوريکهه ههدايت فرماينهد
موج تعميل است)).
مههدققين قضههائی رياسههت محتههرع عمههومی تههدقيق و مطالعههات در مههورد ويهالا ابههراز
نظر نموده اند:
از نظر ما مدققين قضايی نظهر قضهات محکمهه اسهتيناو واليهت کابهل مبنهی بهر
اينکهه در رسههيده گهی بههه قضهايای ماليههاتی جهههت همهگهنگی در اجههراتت از قههانون
اصول محاکمات تدارتی استفاده مود موجه بوده و مورد ت ييد است)).
مطل مهورد اسهتهداء و نظهر تهدقيقی مرته بهرتن در جلسه مهور 2091/1/19
مقاع محترع مورايعالی مطر و دی تصوي مهماره  )000ههدايت ويهل صهدور
يافت:
نظر رياست محترع عمومی تدقيق و مطالعات تائيد است ،غرر توحيد مرافهق
قضائی به جميع محاکم وادارات ويربط متحدالمال گردد)).
مرات منهدر تصهوي مهماره فهوی وريعهه نامهه  )110مهور  2091/3/20بهه
محکمههه اسههتيناو واليههت کابههل اخبههار گرديههده اسههت بدينوسههيله بههه عمههوع محههاکم
اسههتيناو واليههات و مراجههع مربههود نيههز ابههالآ ميگههردد تهها تنههرا بههه مراجههع ويههربط
خويش تکثير نموده وفقا ا اجراتت مقتضی و قانونی بعمل تورند.
متحدالمال شماره ( )0101-0011مؤرخ 0414/1/01
داراالنشاء شورای عالی :
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قههبالا مقههاع محتههرع مههورايعالی سههتره محکمههه در جلس ه مههور  2091/2/20دههی
ياددامت مماره  )21حس ويل هدايت فرموده بودند:
رياست محترع تهدقيق و مطالعهات پيرامهون ماخصهه ههای تعهين کننهده صهالحيت
های موضوعی تن عده قضايای که توسط منسوبين نظهامی ارتکها مهی يابهد ،بهه
اعتبار محل ،منذاء و وقت ارتکا جرع ،قصهد و اراد مرتکه کهه رسهيدگی بهه
تن از صههالحيت محههاکم عهههادی ميبامههد يههها نظههامی يهها فسهههاد اداری و يهها محکمهههه
رسيدگی بهه جهرايم عليهه امنيهت داخلهی و خهارجی ،دهر جهامع مبتنهی بهه قهوانين
نافذه تهيه و به يکی از جلسات مورايعالی مطر نمايد).
بههه ت سههی از هههدايت فههوی ،موضههوع بعههد از ابههراز نظههر تههدقيقی در جلسههه مههور
 2091/1/10مقاع محترع مورايعالی مطر و دی ياددامت مهماره  )10ههدايت
فرمودنههد کههه :رياسههت عمههومی تههدقيق و مطالعههات بههه امههترا يهه يهه نفههر
مستذاران ديوانهای امنيهت عامهه ،جهرايم عليهه امنيهت داخلهی و خهارجی و ديهوان
جرايم منسوبين نظامی ،نظر مددد مان را ابراز نمايند).
دبق هدايت فوی رياست محترع تدقيق و مطالعات با امهترا مستذهاران قضهائی
ديوان های متذکره موضوع را بادرنظردامت قهوانين مربودهه ويهالا تحليهل نمهوده
است:
با توجه به اهداو مندر ماده دوع ضميمه مماره  )2کهود جهزاء بهه خصهو
توضههيج جههرايم ویيفههوی منسههوبين نظههامی و مدههازات مههرتکبين تنههها) ،مفهههوع
جرايم ویيفوی مندر ماده سوع و همچنان تعيين سهاحه تطبيهق منهدر اجهزاء نهه
گانههه مههاده  )1ضههميمه متههذکره کههه منسههوبين نظههامی و سههاير امههخا کههه تحههت
محاکمه در محاکم نظامی قرار ميگيرند به متن ويل مذخا گرديده است:
ماده پندم«:احکاع اين ضميمه باالی امخا ويل تطبيق می گردد:
 _2منسوبين نظامی.
 _1مخصههی کههه منسههو برحههال قطعههات نظههامی بههوده و ميعههاد خههدمت وی دبههق
قانون تکميل نگرديده بامد.
 _ 0مخصی که منسو قوت های احتياد بوده و در زمان برحالی مرتکه عمهل
جرمی گرديده و به خادر انداع تحقيقات و محاکمه احضار ميگردد.
 _ 0مخصی که با استفاده از اسهناد تزويهری انفکها خهود را از صهفوو قطعهات
نظامی حاصل نموده بامد.
 _1مخصی که از صفوو سکتور نظامی فرار نموده و گرفتار گرديده بامد.
 _3امخاصههی کههه صههالحيت رسههيدگی قضههايای جرمههی تنههها دبههق قههوانين نافههذه
کذههور ،ميثههای ههها ،پيمههان ههها و موافقتنامههه هههای بههين المللههی بههه محکمههه نظههامی
تفويه مده بامد.
_7مخصی که حين محاربه منسوبين نظامی را همراهی می نمايد.
 _ 1منسوبين ملکی سکتور نظامی که در محهالت نظهامی مرتکه جهرايم نظهامی
مندر اين ضميمه گردند.
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 _9پوليس محلی و ساختار های مذابه به تن»
جزء  )2ماده پهندم ضهميمه مهماره  )2کهود جهزاء ،ابتهدح احکهاع منهدر ضهميمه
مماره  )2را به صورت مطلق باالی منسوبين نظهامی قابهل تطبيهق دانسهته اسهت
و بعدا ا بهه جزئيهات موضهوع داخهل گرديهده و بهاالی امهخا ديگهری کهه در )1
جزء مذخا نموده نيز قابل تطبيق دانسته است.
بنا اء مدققين قضائی به منظور تفکي هرچه بهتر جرايم منسوبين نظهامی ،حسه
هدايت ويالا ابراز نظر می نمايند:
 :2رسيدگی به جرايم ارتکهابی منسهوبين نظهامی و سهاير امهخا  1گانهه منهدر
ماده پندم ضميمه مماره  )2کود جزاء در صهورتيکه مهامل مهوارد منهدر مهاده
پههندم و مههاده بيسههت و هفههتم قههانون مبههارزه بهها فسههاد اداری منتذههره جريههده رسههمی
مماره  )2020مور  2097/7/1بوده بامد ،دبق مصوب مهماره  )011مهور
 2091/0/19مورايعالی ستره محکمه توسهط محکمهه جهرايم سهنگين فسهاد اداری
و در غير ازحالت مندر مصهوبه فهوی الهذکر در مرکهز توسهط محهاکم ابتدائيهه و
اسههتيناو فسههاد اداری کابههل و در واليههات دبههق تذههکيل توسههط ديههوان هههای امنيههت
عام محاکم ابتدائي مهری و استيناو و در مرحله فرجهامی توسهط ديهوان امنيهت
عام ستره محکمه رسيده گی ميگردد.
 -1رسههيدگی بههه جههرايم نظههامی منسههوبين نظههامی و سههاير امههخا منههدر اجههزاء
هذتگانه ماده  )1ضميمه مماره )2کهود جهزاء کهه بهداخل قطعهات گهارنيزون يها
بيرون از تن در جريان ویيفه يا مرتبط به ویيفه ارتکا يافته بامد  ،در مرحلهه
ابتدائيه توسط ديوان های رسهيدگی بهه جهرايم منسهوبين نظهامی ابتدائيهه مههری و
در مرحله استيناو توسط ديوان های نظامی و يا امنيت عامه محکمهه اسهتيناو و
در مرحله فرجاع توسط ديوان نظامی ستره محکمه رسيدگی می گردد.
 -0رسيدگی به جرايم غيرنظهامی خهار محهدود مهاد سهوع ضهميمه مهماره )2
کود جزا) که توسط منسوبين نظامی يا ساير امخا مندر اجزا هذهتگانه مهاده
پندم ضميمه مماره  )2کود جزا بداخل قطعات گارنيزيون يا درجريان ویيفهه و
يا مرتبط به تن ارتکا يافتهه بامهد ،دبهق تذهکيل در مرحلهه ابتدائيهه  ،اسهتيناو و
فرجامی توسط ديوان های مربود رسيده گی می گردد.
اين دبق هدايت مورايعالی ستره محکمهه دهر تفکيه صهالحيت ديهوان ههای
رسههيده گههی بههه جههرايم منسههوبين نظههامی از سههاير محههاکم جزائههی فوقهها ا ترتيهه و
احتراما ا تقديم گرديد ،تنچه هدايت بامد موج تعميل است)).
حينيکههه تفصههيل جريههان موضههوع تههوحع بهها اصههل نظههر تههدقيقی در جلسهه مههور
 2091/0/21مقاع محترع مورايعالی مطر گرديد ،دهی تصهوي مهماره )021
هدايت ويل صدور يافت:
نظر رياست محترع عمومی تدقيق و مطالعات تائيد اسهت ،جههت توحيهد مرافهق
قضائی بمراجع ويربط متحدالمال گردد)).
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مرات مندر تصوي مماره فوی بدينوسيله به عمهوع محهاکم اسهتيناو واليهات و
مراجع مربود متحدالماالا اخبهار ميگهردد تها تنهرا بهه مراجهع ويهربط خهويش تعمهيم
نموده عندالموقع مطابق تن اجراتت مقتضی و قانونی بعمل مياورند.
متحدالمال شماره ( )0411-0121مؤرخ 0414/1/20
داراالنشاء شورای عالی :
نامه مماره  31بر )71مهرر  2091/3/1محکمهه اسهتيناو واليهت کابهل بذهر
ويل مواصلت ورزيده است.
اليوع دومنبه مرر  ،2091/1/20جلسه همهگهنگی راجهع بهه صهالحيت ترتيه
وثايق رسيد خط بيع جايزی در معامالت بانکی که قهبالا از دريهق تمريهت وثهايق
اجراء گرديده به امترا تمرين تمريهت ههای ثبهت اسهناد و وثهايق مذهگانه مههر
کابهههل و رئيسهههان محهههاکم تدهههارتی الههه و مههههر کابهههل تحهههت رياسهههت محتهههرع
قضههاوتوال معههرا الههدين«حامههدی» رئههيس محکم ه اسههتيناو واليههت کابههل دايههر و
بعههداز بحهه و تبههادل نظههر راجههع بههه صههالحيت ترتيهه وثيقههه متههذکره و مقههدار
محصول تن دو ديدگاه مطر گرديد.
ال )ديدگاه اول :رؤسای محاکم تدارتی و تمرين ،تمريت های حهوزه دوع ،سهوع،
پندم و مذم ثبت اسناد وثايق مهر کابهل نظهر بهه داليهل ويهل بهه ايهن نظهر انهد کهه
ترتي وثيقه رسيد خط بيع جايزی در معامالت بانکی کهه قهبالا وثيقهه بيهع جهايزی
تن توسط تمريت وثهايق ترتيه مهده از صهالحيت تمريهت ههای وثهايق بهوده نهه از
محاکم تدارتی.
چون ترتي وثيقه بيع جايزی از صالحيت تمريت های وثايق اسهت بنها اء
-1
ترتي وثيقه رسيد خط تن نيز از صالحيت تمريت های وثايق ميبامد.
همچنههان مصههوب نمبههر  )371مههرر  19/1/1793مههورای محتههرع
-2
عههالی سههتره محکمههه کههه محههاکم تدههارتی را در اجههرای تضههمين خههط هههای بههانکی
ويصال دانسته مامل اين رسيد خط ها نمهی مهود و کهداع مصهوبه يها ههدايت در
مههورد اينکههه نفههس اجههرای رسههيد خههط ههها ی وثههايق بيههع جههايزی مربههود محههاکم
تدارتی بامد نيز صادر نگرديده تا برويهت تن محهاکم تدهارتی رسهيد خهط ههای
متذکره را اجراء نمايد.
در ضهههمن ،رسهههيد خهههط بيهههع جهههايزی حسههه ههههدايت بنهههد  )1فقهههر )1
-7
ماد  ) 11قانون محصول محاکم معادل ي فيصهد وجهه منهدر  ،محصهول دارد
پههس اجههرای تن تحههت مههرايط رسههيد خههط ،تضههمين خههط ههها ضههرر هنگفتههی را بههه
عوايد دولت متوجه خواهد ساخت.
) ديههدگاه دوع :تمههران ،تمريههت هههای حههوز اول و چهههارع ثبههت اسههناد و وثههايق
مهههرکابل بههه داليههل ويههل بههه ايههن نظههر اندکههه صههالحيت ترتي ه وثيق ه رسههيد خههط
متذکره که قبالا وثيق بيع جهايزی تن توسهط تمريهت ههای وثهايق ترتيه گرديهده از
صالحيت محاکم تدارتی بوده نه تمريت های وثايق.
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وثههايق بيههع جههايزی در معههامالت بههانکی را مههورای محتههرع عههالی سههتره
-1
محکمه وريع مصوب نمبر )371مرر  19/1/1793خهويش تفسهير و تعبيهر
به تضمين خط نموده وههردو را دارای حکهم يکسهان دانسهته و بيهان دامهته کهه در
هردو مورد احکاع قوانين تدارتی تطبيق ميگردد و جهزء ) مصهوب نمبهر فهوی
چنين صراحت دارد«:وثيقه بيهع جهايزی و تضهمين خهط ههر دو بهه منظهور ته مين
دين بوده و قابهل فسهم ميبامهد چنانچهه قاعهد فقههی «العبهر فهی العقهود للمقاصهد و
المعانی ال لاللفای و المبانی ولذا يدری حکم الهرهن فهی البيهع الوفها» وايهن قاعهده
در مههر مههاد  )7المدلههه نيههز تمههده اسههت وهمچنههان دبههق صههراحت پراگههراو
)جزء  )2فقر )2ماد اول تعديل وايزاد تعرف محصولی دولتی در محاکم کهه
چنين مذعر است محصول قباله بيع جايزی امهوال غيهر منقهول کهه تحهت تضهمين
بانکی قرار ميگيرد مدموعا ا  )15.1فيصد قرضه ميبامد« »152.فيصد تن حهين
اجرای قباله از درو قرر دهنهده و  )152.فيصهد تن حهين فسهم عقهد از دهرو
قرضه گيرنده ت ديه ميگردد ).نتيدتا ا هردو معاملهه يکسهان بهوده کهه عبهارت از بهه
تضههمين گذامههتن عقههار در مقابههل ديههن ميبامههد» بنههابرين وثههايق بيههع جههايزی در
معهههامالت بهههانکی در حقيقهههت تضهههمين خهههط اسهههت پهههس ترتيههه رسهههيد خهههط تن از
صالحيت محاکم تدارتی ميبامد.
صالحيت اجرای قباله های بيع جايزی در معامالت بانکی تحت عنهوان
-2
تضمين خط به محهاکم تدهارتی انتقهال نمهوده اسهت پهس رسهيد خهط تن کهه فهرع تن
ميبامد نيز مربود محاکم تدارتی ميذود.
راجههههع بههههه مقههههدار محصههههول تن بايههههد گفههههت کههههه بنههههد  )1فقههههر )1
-7
مههاد )11قههانون محصههول محههاکم ،محصههول بيههع جههايزی و فسههم تن را کههه بههين
امخا حقيقی بامد بيان نموده است و محصول تضمين خط در معامالت بانکی
ورسههيد خههط تن در بنههد )6و )3مههاد )11قههانون مههذکور تعيههين گرديههده اسهههت
که  )15.1فيصد حين ترتي تضمين خط و )15.1فيصد حهين رسهيد تن از رههن
گيرنده و رهن دهنده اخذ ميگردد.
ازينک ه نظر به جريان فوی محهاکم متهذکره راجهع بهه صهالحيت ترتيه وثيقهه
رسيد خط قباله های بيع جايزی در معامالت بانکی و انداز محصول تن نظهر بهه
قههههانون محصههههول محههههاکم منتذههههر جريههههد رسههههمی نمبههههر )1737مههههرر 23
حمل1791متکی به داليل فوی الذکر اختالو دامته اند.
اينه بهها وکههر مرات ه فههوی جري هان موضههوع جهههت رفههع اخههتالو و توحيههد رويههه
قضههايی غههرر اخههذ هههدايت اسههتهداء بههه مقههاع محتههرع تقههديم اسههت تنچههه الزع داننههد
تعميل خواهد بود)).
پيذنهاديه مماره فهوی حسه ههدايت جلسه مهرر  2091/3/1غهرر ابرازنظهر
برياسههت محتههرع عمههومی تههدقيق و مطالعههات محههول گرديههد ،تن اداره محتههرع نظههر
تدقيقی خويش را درمورد ويالا ابرازنظر نموده اند.
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زمانيکه استهدائيه فوی الذکر تحت بررسی تدقيقی قهرار گرفهت از تن چنهين بهر
می تيد که در مورد در جلس همگهنگی که تحت رياسهت رئهيس محکمهه اسهتيناو
واليههت کابههل دايههر گرديههده اسههت ،از جان ه اعضههاء جلسهه مههذکور ،دو ديههد گههاه
متفاوت ارائه گرديده که ديهدگاه دوع تن مربهود تمريهت ههای حهوزه اول و چههارع
ثبت اسناد ووثايق ميبامد و چنين مذعر است:
« )  ...صالحيت ترتي وثيقه رسيد خط متهذکره کهه قهبالا وثيقهه بيهع جهايزی تن
توسههط تمريههت هههای وثههايق ترتيه گرديههده از صههالحيت محههاکم تدههارتی بههوده نههه
تمريت های وثايق.
وثههايق بيههع جههايزی در معههامالت بههانکی را مههورای محتههرع عههالی سههتره
-1
محکمه وريع مصوب نمبر )371مرر  19/1/1793خهويش تفسهير و تعبيهر
به تضمين خط نموده وههردو را دارای حکهم يکسهان دانسهته و بيهان دامهته کهه در
هردو مورد احکاع قوانين تدارتی تطبيق ميگردد و جهزء ) مصهوبه نمبهر فهوی
چنين صراحت دارد«:وثيقهه بيهع جهايزی و تضهمين خهط ههر دو بهه منظهور ته مين
دين بوده و قابهل فسهم ميبامهد چنانچهه قاعهد فقههی «العبهر فهی العقهود للمقاصهد و
المعانی ال لاللفای و المبانی ولذا يدری حکم الهرهن فهی البيهع الوفها» وايهن قاعهده
در مههر مههاد  )7المدلههه نيههز تمههده اسههت وهمچنههان دبههق صههراحت پراگههراو
)جزء  )2فقر ) 2ماد اول تعديل وايزاد تعرف محصول دولتهی در محهاکم کهه
چنين مذعر است محصول قباله بيع جايزی امهوال غيهر منقهول کهه تحهت تضهمين
بانکی قرار ميگيرد مدموعا ا  )15.1فيصد قرضه ميبامد« »152.فيصد تن حهين
اجرای قباله از درو قرر دهنهده و  )152.فيصهد تن حهين فسهم عقهد از دهرو
قرضه گيرنده ت ديه ميگردد .نتيدتها ا ههردو معاملهه يکسهان بهوده کهه عبهارت از بهه
تضههمين گذامههتن عقههار در مقابههل ديههن ميبامههد» بنههابرين وثههايق بيههع جههايزی در
معهههامالت بهههانکی در حقيقهههت تضهههمين خهههط اسهههت پهههس ترتيههه رسهههيد خهههط تن از
صالحيت محاکم تدارتی ميبامد.
صالحيت اجرای قباله های بيع جايزی در معامالت بانکی تحت عنهوان
-2
تضمين خط به محهاکم تدهارتی انتقهال نمهوده اسهت پهس رسهيد خهط تن کهه فهرع تن
ميبامد نيز مربود محاکم تدارتی ميذود.
راجههههع بههههه مقههههدار محصههههول تن بايههههد گفههههت کههههه بنههههد  )1فقههههر )1
-7
مههاد )11قههانون محصههول محههاکم ،محصههول بيههع جههايزی و فسههم تن را کههه بههين
امخا حقيقی بامد بيان نموده است و محصول تضمين خط در معامالت بانکی
ورسههيد خههط تن در بنههد  )6و )3مههاد )11قههانون مههذکور تعيههين گرديههده اسههت
که  )15.1فيصد حين ترتي تضمين خط و )15.1فيصد حهين رسهيد تن از رههن
گيرنده و رهن دهنده اخذ ميگردد».
بنظرمهها ديههدگاه تمريههت هههای وثههايق حههوزه اول و چهههارع ثبههت اسههناد و وثههايق ،در
موضوع مانحن فيه صائ به نظر رسيد و مورد تائيد ما مدققين نيز قهرار گرفهت
عالوتا ا دبق هدايت مصوب  )702مهور  2097/1/29مقهاع محتهرع مهورايعالی
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ترتي وثايق رسيد خط بيع جايزی در معامالت بانکی مندر پيذنهاد در واليات
که محاکم تدارتی وجود ندارد دبق تذهکيل از صهالحيت ههای ديهوان ههای مهدنی
محاکم مهری ميبامد)).
مطل مورد استهداء و نظر تدقيقی مرت برتن درجلسهه مهرر  2091/3/9مقهاع
محتههرع مههورايعالی مطههر و دههی تصههوي مههماره  )031هههدايت ويههل صههدور
يافت.
نظر رياسهت عمهومی تهدقيق و مطالعهات تائيهد اسهت  ،موضهوع غهرر توحيهد
مرافههق قضههائی بههه عمههوع محههاکم اسههتيناو و مراجههع مربههود متحههدالماالا تعمههيم
گردد)).
مرات منهدر تصهوي مهماره فهوی وريعه نامه  )171مهرر  2091/3/10بهه
محکمههه اسههتيناو واليههت کابههل اخبههار گرديههده اسههت بدينوسههيله بههه عمههوع محههاکم
اسههتيناو واليههات و مراجههع مربههود نيههز ابههالآ ميگههردد تهها تنههرا بههه مراجههع ويههربط
خههويش تعمههيم نمههوده عنههدالموقع مطههابق تن در زمينههه اجههراتت مقتضههی و قههانونی
بعمل ترند.

متحدالمال شماره ( )2120-0100مؤرخ 0414/1/01
داراالنشاء شورای عالی :
مقهههاع محتهههرع مهههورايعالی سهههتره محکمهههه درجلسهههه مهههرر  2091/7/9کهههه تحهههت
رياست محترع قانونپوه سيد يوس "حليم" قاضی القضات و رئيس سهتره محکمهه
داير گرديده بود  ،دی ياددامت مماره  )120هدايت ويل ارماد فرمودند.
بمنظههور همههگهنگی در اجههراتت قضههايای حقههوی عامههه تمههاع محههاکم در دههرز
رسيدگی دعاوی بين اداره دولتی و امهخا حقيقهی وحکمهی مهوارد منهدر مهاده
 )1و سههاير مههواد قههانون قضههايای دولههت را مههع تعههديالت تن و هههدايت رهنمههود
مندر مصوب مماره  )112مهرر  2097/9/10را کهه دهی متحهدالمال 2702
–  )2771مههرر  2097/20/20رياسههت داراالنذههاء مههورايعالی ب هه تمههاع محههاکم
تعميم گرديده  ،در مرحله رسهيدگی جهدا ا در نظهر دامهته بامهند  ،موضهوع غهرر
توحيد مرافق قضائی به جميع محاکم و ادارات ويربط متحدالمال گردد)).
هدايت مندر ياددامت مماره فوی بدينوسيله به عمهوع محهاکم اسهتيناو واليهات و
مراجع مربود متحدالماالا اخبهار ميگهردد تها تنهرا بهه مراجهع ويهربط خهويش تعمهيم
نموده وفقا ا اجراتت مقتضی و قانونی بعمل ترند.

9

قضاء

طرزالعمل نشر فیصله های قطعی ونهائی محاکم

تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری
حشمت ابوستیت
ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"

مصادر قانون
شریعت اسالمی :
-1
اثر فقه و قضاء بهر تکهوين مهريعت اسهالمی را ميتهوان بهه سهه مرحلهه تقسهيم
نمود مرحله اول زمهان حيهات دمحم " " ،مرحلهه دوع پهس از وفهات دمحم " " تها
وقت تدوين فقه ،و مرحله سوع زمان تدوين فقه تا عصر حاضر ،ايهن مراحهل سهه
گانه را با مقايسه ميان مريعت اسالمی و قانون رومانی بدينگونه پی ميگيريم :
زمان اول :
در زمههان دمحم " " مههريعت اسههالمی دارای دو مصههدر بههوده کههه عبههارت از
کتهها و سههنت اسههت .و هههر دو مصههدر وحههی و ديههن مههی بامههد .پههس ديههن در ايههن
عصر و زمان يگانه مصدر مريعت اسالمی است ،زيرا در زمانيکه پيامبر ميان
مردع وجود دامته و سلسله نزول وحی نيز ادامه دامهته بامهد ،مهردع امهور ديهن و
دنيای خود را از پيامبر ياد ميگيرنهد .گذمهته از تنکهه پيهامبر" " مبهدح رفهتن بهه
رح ی و عقل را در حين نبود کتا وسنت ت ييد و اقرار کرده اند .و معروو اسهت
انگاه که معاو بن جبل را به يمن فرستاده از وی پرسهيدند بهه مقتضهای چهه چيهزی
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حکم ميکنی معاو در پاسم گفهت بهه کتها و سهنت و سهپس بها اعمهال عقهل اجتههاد
ميکنم ،پيامبر اين مبدح را اقرار و ت ييد کردند.
ه مچنانکه قضاء نيز در اين زمهان مصهدر رسهمی مهريعت اسهالمی نبهوده ،و
مههخا پيههامبر" " کههه اولههين قاضههی اسههالع بههوده انههد  -بههه اعتبههار مرجههع حههل
منازعات  -الزاميت قضای ايذان نه براساس قضاء بهوده بلکهه بهر اسهاس " سهنت
" بودن احکاع و تقاريری می بامهد کهه در حضهور ايذهان اندهاع مهده اسهت .زيهرا
تنگاه که پيامبر در حادث از حوادث حکمی را صهادر کنهد در ايهن حالهت او حهاکم
اسههت و حههاکم فقههط در حالههت پيههامبری دارای دو صههفت اسههت :صههفت مذههرع "
قانونگذار " بهودن در تنچهه کهه از وحهی کتها بهر وی نهازل ميگهردد و او بها ايهن
صفت نخست قاعده قانونی واج التطبيق منزل از سهوی خداونهد را بيهان ميکنهد.
سپس همين مخا به عنوان قاضی ،اين قاعهده قهانونی نهازل مهده ويها وحهی مهده
را بر قضيه مطر بروی تطبيق ميکند ،که در اين مورد بايد ميان اين دو صهفت
فری گذامت ،صفت اول ايذان که مذرع " قانونگذار " بودن اسهت درايهن مهورد
هيچ کس " پس از ايمهان توردن بهه وی بهه عنهوان پيهامبر" بها تن اختالفهی نهدارد،
امها در مههورد صههفت دوع کهه قاضههی بههودن پيهامبر اسههت تهها قبهل از نههزول نهها در
مورد اين صفت اختالفاتی وجود دامته تا تنکهه تيهات قادعه در اثبهات ايهن صهفت
1
نيز برای پيامبر نازل مد.
الرسههول لن كنههت ُم ترُ منههونَ بهها َ
م ه ُيء فَههردهوه للَههِ َ
 - 1خــداونههـد متـههـعال ميــفـرمههـايد :فَههنن تَنَههازَ عُت ُم فههي َ
و َو َ
سن ت َ ُو ا
يال ﴿النساء .﴾٩٥ :هرگاه در چيزی نزاع دامهتيد ،تن را بهه خهدا و پيهامبر
َو ُاليَ ُوع ُاْلخر َٰوَلكَ َخي ٌُر َوحَحُ َ
بازگردانيههد و از تنههها داوری بطلبيههد) اگههر بههه خههدا و روز رسههتاخيز ايمههان داريههدا ايههن کههار) بههرای مههما
بهتر ،و عاقبت و پايانش نيکوتر است.
حَلَ ُم ت ََر للَِ الَذينَ يَ ُزعمونَ حَنَه ُم ت َمنوا ب َما حنز َل للَيُهكَ َو َمها حنهز َل مهن قَبُلهكَ يريهدونَ حَن يَت َ َحهاكَموا للَهِ َ
الطهاغوت
ذ ُي َ
َوقَ ُد حمروا حَن يَ ُكفروا به َويريد ال َ
ض َال اال بَعيداا ﴿النساء .﴾٠٦ :تيا نديدی کسانی را که گمان
طان حَن يضلَه ُم َ
می کنند به تنچه از کتابهای تسمانی که) بر تو و بر پيذينيان نازل مهده ،ايمهان توردهانهد ،ولهی میخواهنهد
برای داوری نزد داغوت و ح ّکهاع بادهل برونهدبا بها اينکهه بهه تنهها دسهتور داده مهده کهه بهه دهاغوت کهافر
موند .ا ّما ميطان میخواهد تنان را گمراه کند ،و به بيراهههای دور دستی بيفکند.
همـچنــانـکهـه ميــفـرمـايههـد :فَ َهال َو َر ّبههكَ َال يرُ منههونَ َحت َ َٰهِ ي َح ّكمههو َ في َمهها مَه َد َر َب ُيهنَه ُم ثه َم َال َيدهدوا فههي حَنفسههه ُم
سلّموا تَسُلي اما ﴿النساء .﴾٠٩ :به پروردگارت سوگند که تنهها مهرمن نخواهنهد بهود ،مگهر
َح َر اجا ّم َما قَ َ
ضيُتَ َوي َ
اينکههه در اختالفههات خههود ،تههو را بههه داوری دلبنههد و سههپس از داوری تههو ،در دل خههود احسههاس نههاراحتی
نکنند و کامال تسليم بامند
همچنانکه بايد دانسهت کهه پيهامبر" " بهه صهفت وی بهه عنهوان مذهرع " قانونگهذار " از امهتباه معصهوع
است ،که مبادا کسی با استداللی کهه در یهاهر حهق جلهوه نمايهد ولهی در واقهع نهاحق بامهد ،حهق ديگهری را
تصاح کند،زير ا قاضی به استناد داليلی که نزد وی تمهکار گهردد بهه اصهدار حکهم مهی پهردازد وعلهم بهه
حقايق امور مخصهو خداونهد اسهت .زيهرا فرمهوده انهد " انکهم تختصهمون الهی و لعهل بعضهکم ان يکهون
الحن بحدته من بعه ،فاقضی له علهی نحومها اسهمع ،فمهن قضهيت لهه بحهق اخيهه فهال ي خهذ منهه مهيئا ا فانمها
.86
اقضی له بقطعة من نار " .صحيج البخاری مع فتج الباری ،دارالريان ،القاهر ،9 ،1986 ،
مما به نزد من مهکايت مهی توريهد و خصهومت ميکنيهد ،و مهن هماننهد مهما انسهانم و مهايد يکهی از مهما از
ديگری بليغ تر و هوميارتر بوده و بتواند بهتر دليهل و برههان بگويهد ،و مهن براسهاس داليهل یهاهری مهما

11

قضاء

مصادر قانون

پس قضای پيامبر" " دارای دو عنصر اسهت .عنصهر اول ابهالآ از وجهود
قاعده قانونی که بروی نازل گرديده ويا سنتی است که بايد به عنوان سنت پيهامبر
به تن التزاع و پايبندی مهود ،و عنصهر دوع عبهارت از وقهايع و احهداثی اسهت کهه
در مورد تن قضاء کرده و حکم ميدههد ،کهه البتهه ايهن قضهاء الهزاع تور نمهی بامهد
1
زيرا امتباه در تن " وفق نا حدي " وارد است.
زمان دوع :
دوره دوع تذههريع بهها زمههان خلفههای رامههدين تغههاز و بهها یهههور عصههر ائمههة
مدتهدين و تدوين کتابهای فقه به پايان مهی رسهد ،در ايهن زمهان هريه از فقهه و
قضاء بر تکوين مريعت اسهالمی اثهر دامهته و بهه مهکل درههم تميختهه ای همگهاع
يکديگر بودند ،و سب درهم تميخته گی فقه و قضاء در اين عصهر از تن بهود کهه
فقهاء خود مسئوليت قضاء را نيز به عهده دامتند امری کهه نها گزيهر قضهاء را از
فقه مت ثر ميکند .از سوی ديگر فقهاء مسئوليت فتوا را نيز به عهده دامهتند کهه در
واقع قضای فقيه همان تطبيق الزامهی فتهوی بهوده اسهت ،و ايهن ته ثير و ته ثر ميهان
فقههه و قضههاء بههه حههدی بههوده اسههت کههه تمههايز ميههان فقههه و قضههاء در ايههن عصههر را
مذکل می نمايهد ،زيهرا قاضهی خهود فقيهه بهوده و فقيهه قاضهی بهوده اسهت .تها تنکهه
تغل و چيرگی فقه به عنهوان مصهدر مهرعيت اسهالمی واضهج گرديهده و حرکهت
قضاء در مقابل تن کهم رنهش مهد ،تها جهايی کهه در دوره سهوع " تذهريع " چنانچهه
گذمت تنها فقه درپهلوی دين مصدر مريعت اسالمی قرار گرفت.
ته ثيرات هريه از فقههه و قضههاء بههر يکههديگر را در تکههوين مههريعت اسههالمی
بگونه ای ويل بررسی ميکنيم :
قضاء  :پس از تنکه خلفاء ميهان سهلط قضهاء و واليهت عمهومی جهدا کردنهد،
واليت قضاء را بهه عههده صهحابه ،تهابعين ،و تبهع تهابعين مهی گذامهـتند و اکثريهت
قضــات اين دوره خــود مدتهد بـودنــد ،و معروو است کهه دومهين خليفهه رامهـد
عمر بن خطا همچنانکه خود در مدينه قضاء کرده ،قضات ديگری را به نيابهت
حکم ميکنم ،پس اگر از حق برادر مما برای تان حکم کردع مما تن را نگيريد ،زيرا من به قطعه از تتش
دوز حکم ميدهم.
 - 1قضای پيامبر" " در وقايع و احداث محکوع فيهها الهزاع تور اسهت ،زيهرا بيهان پيهامبر و تطبيهق نها
کتا  ،يا سنت از سوی کسيکه سمت قضاء را به عهده دارد حل و فصل نزاع بهوده و دهرفين دعهوی بايهد
تن را بپذيرند .اما نا حديثی که از خصومت ناحق هذدار ميدهد ،از نگاه ديانت است نه از نگاه قضهاء،
و از تنکه حکم قضايی پيامبر الزاع تور می بامد به محکوع له ميگويد اگر حق محکوع بهه از تهو نبامهد تن
را نگيری ،زيرا من در واقع و نفس االمر حق را به تو نداده بلکهه قطعهه از دوز را بهه تهو داده اع.فقههاء
قواعد فقهی ويل را از اين حدي مري گرفته اند :يحکهم القاضهی بالظهاهر وهللا يتهولی السراير.قاضهی بهه
اسههتناد داليلههی کههه نههزد وی یههاهر ميگههردد،حکم مههی کنههد ومتههولی امههور پومههيده خداونههد اسههت  -1ان حکههم
الحاکم ال يحيل االمور عماهی عليه  .حکم قاضی امور را از تنچهه کهه در واقهع هسهتند ،دگرگهو نمهی کنهد.
 -0ان حکههم الحههاکم ال يغيههر مههن قههايق االمههور  .حکههم قاضههی حقههايق امههور را تغييههر نمههی دهههد .القواعههد
الضوابط الفقهيهه لنظهاع القضهاء فهی االسهالع ،د.ابهراهيم دمحم الحريهری ،دارالنذهر،عمان – اردن 2991
10و  " 11مترجم "
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از خود بهه واليهات خالفهت اسهالمی فرسهتاده اسهت ،کهه از جملهه ابهو درداء را بهه
سمت قاضی مدينه ،مريج را به قضای بصهره ،ابهو موسهی امهعری را بهه قضهای
کوفه گمامهته بهود .و اسهاس اجرائهی قضهاء را در نامهه مذههور تن بهه ابهو موسهی
امعری توضيج داده است .قضات در اين مرحلهه زمانيکهه در صهدد حهل و فصهل
قضايا بودند .کتا  ،سنت ،و ترای استنبادی فقهاء بر قضايای مطهر در پيذهگاه
قضههاء تطبيههق ميکردنههد ،و در هههر مهههر و ديههاری مدموعههه از فقهههای معههروو
وجههود دامههتند کههه قضههات احکههاع مههرعی را از تنههان پرسههيده و وفههق ترای تنههان
1
قضايای وارده بر محاکم را حل و فصل ميکردند.
در کتا مبسود اماع سرخسی تمده است " ان عمرکان يستذير الصحابة مهع
فقهه ،حتهی اوا رفعهت اليهه حادثهه قهال ادعهوا لهی عليها ا و ادعهوا لهی زيهدا ا  ....فکهان
يستذههيرهم ثههم يفصههل بمهها اتفقههوا عليههه " عمههر بهها تنکههه خههود فقيههه بههود از صههحابه
مذورت ميگرفت ،و در صورتيکه قضيه ای بروی وارد می مد حضور علهی و
زيد را ميخواست و پس از مذورت با تنان قضيه را به حس توافهق تنهان فيصهله
ميکرد.
از اين عملکرد عمر حدود ت ثر قضهاء از فقهه واضهج مهی مهود امها در مقابهل
قضاء نيز بر فقه ت ثير گذار بوده ،زيهرا بسهياری از قضهات مقلهد نبهوده بلکهه خهود
فقيه و متدهد بودند ،در اين راستا اجتهادات معاو بن جبل و عمر بهن الخطها در
استخداع عقل و رحی معروو است ،و ميتوان گفت که عمهر خهود مرسهس مدرسهه
رحی و اجتهاد است ،زيرا بسياری از قواعد قانونی را در مدالهای اداره ،ماليه "
دارايی " دفاع ،سياست ،معامالت ،و احوال مخصهی را وضهع کهرده کهه متوافهق
با حالت ي امپرادوری نوپا ،و امتی مهی بامهد کهه زنهدگی صهحرا نذهينی را بهه
مدنيت تبديل نمهوده ،کهه البهد دارای نيازمنهديهای جديهدی نيهز مهی بامهد .يهادتوری
می مود که قضات اين مرحله در حل و فصهل منازعهات وارده رومههای قضهات
قبلههی را نيههز تطبيههق مههی کردنههد ،بههه حههدی کههه عمههر احکههاع خههود را وفههق احکههاع
قضائی ابوبکر صادر کرده و عثمان احکاع خود را وفهق احکهاع قضهائی ،ابهوبکر
و عمر صادر ميکرد ،و قضات در هر مهر و دياری احکاع خود را وفق فتهاوای
2
فقهاء تن سرزمين صادر ميکردند.
.19
 - 1تاريم القضاء فی االسالع  :محمود بن عرنوس،
 - 2وال امور عهرای " احکهاع قضهائی علهی "رر" و فتهاوای تن و احکهاع مهريج و ديگهر قضها کوفهه را
جمع توری نموده ،قضايای وارده بر قضاء را وفق تن احکهاع قهانونی فيصهله کهرده ،و از فلسهفه تن احکهاع
جديدی را استنباد ميکردند .گفتنی است که عبدهللا بن مسعود از فقهای معروو صحابه است کهه عمهر از
تن مت ثر بوده ،و علی بن ابيطال مدموعه از قضايای فقهی و فتاوايی را در عرای از خود گذامته اسهت
که خود نمونه ای اين با است ،همچنانکه مريج در دهول مصهت سهال قضهای وی بهه همهه گونهه قضهايا
بر خورده ،و اصدار حکم نموده و در راه اعـمال عقل و اجتهاد ،اسوه ای بهی نظيهری بهوده اسهت و سهعيد
بن مسي از فقهای تهابعين از پهيش گامهان اعهـمال عقهل و اجتههاد اسهت کهه در بسهياری از مهوارد ،فتهاوای
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اما نسبت به فقه و ت ثير تن در تکوين مريعت اسالمی و رابطه تن با قضهاء،
بايههد گفههت کههه اسههاس فقههه اسههالمی در ايههن عصههر و زمههان گذامههته مههده و بههه دو
مدرسه تقسهيم گرديهده اسهت .مدرسهه اههل حهدي و مدرسهه اههل رحی .زيربناههای
اين دو مدرسه از عصر صهحابه و تهابعين و تهابعين تنهان بوجهود تمهده ،زيهرا عهده
ای از تنان دامته های قديمی را حفظ کرده ،و احادي نبوی را به وهن سهپرده ،و
تقريبا ا همه فتاوای تنان منحصهر بهه همهان نصهو محفهوی بهوده اسهت ،کهه عهاد
1
اين مدموعه از فقهاء در سرزمين حداز مقيم بوده اند.
و عده ای ديگری که از سرزمين حداز سفر کرده و به ادراو امپرادهوری
اسالمی گسترده رفته و با تمهدن ههايی سهر خوردنهد کهه مهردع تن دارای عهادات و
رسوع مختل بوده و ادامه زندگی با تنان مقتضی تدديد و تحول بهوده ،بهه اعمهال
2
عقل و اجتهاد در رحی تمايل نمودند.
البته اين بهدان معنها نيسهت کهه اههل حهدي همهه از سهرزمين حدهاز بهوده انهد،
زيههرا کسههانی هماننههد " مههعبی" از اهههل حههدي در عههرای مههی زيسههت همچنانکههه
کسانی همانند ربيعة الرحی ،از اههل رحی ،در حدهاز زنهدگی کهرده اسهت بهه حهدی
کههه ميتههوان عمههر را مرسههس اهههل رحی دانسههت ،زيههرا عمههر در مههورد بسههياری از
احکاع قضائی که در زمان پيامبر" " صادر گرديهده بهود ،امها مقتضها و فلسهفه
وجودی تن گونه احکاع تغيير کرده بود در مورد تن تدديد نظر کرده ،و حتهی بهر
خههالو تن حکههم داده اسههت " .هماننههد حرمههان مرلفههة القلههو از سهههم تنههان و واقههع
مدن دالی سه گانه در ي بار " .
همچنانکه اين تقسيم ،بدان معنا نيست که مدرسه اهل حهدي هيچگهاه بهه رحی
و اجتهههاد عمههل نکههرده انههد بلکههه بههدان معنهها اسههت کههه دائههره عمههل تنههان بههه رحی و
اجتهاد محدود بوده است " به استثنای مذه یاهری و در راس تن اماع ابهو داود
یاهری که هرگونه عمل به رحی را حراع ميداند ".
پس فری ميان مذه اهل حدي و اهل رحی فقط در توجهات عمهومی اسهت،
زيههرا اهههل حههدي محافظههه کههارانی انههد کههه ميخواهنههد بههر تقاليههد و ارزمهههای اولههی
اسالع باقی مانهده ،و سهعی ميکننهد کهه از تثهار سهل صهالج تخطهی نکننهد ،جهز بهه
حههدی کههه ضههرورت جههدی اقتضههاء کنههد ،لهههذا اهههل حههدي از ايههن ناحيههه بهها اتبههاع
مدرسه بروکيليه مريعت رومان مباهت دارند .در حاليکه اهل رحی تزاد انديذهان
و نو تورانی اند که با مقتضيات انتذار اسالع ،و ورود امتهای مختل با تمهدنهای
متنههوع در امپرادههوری اسههالمی همپهها بههوده و بهها اعمههال عقههل و اجتهههاد ميخواهنههد
مهمههی را صههادر کههرده و ميگفتههه اسههت " هههر تنچههه پيههامبر ،ابههوبکر ،عمههر ،عثمههان و علههی احکههاع قضههائی
.209
صادر کرده اند من تنها را ميدانم و به ياد دارع" احمد امين :ضحی االسالع ،2
 - 1همانند  :عبدهللا بن عباس ،عرو بن الزبير ،عبدهللا بهن عمهر ،عبهدهللا بهن عمهرو بهن العها  ،سهعيد بهن
المسي  ،الزهری ،و نافع.
 - 2همانند  :عبدهللا بن مسعود ،علقمه ،مسروی ،مريج ،االسود النخعی ،ابراهيم النخعی ،و حماد.

14

قضاء

مصادر قانون

دائره مريعت اسالمی را در تمدنها و ملتههای مختله گسهتره دهنهد ،بهدين لحهای
اهل رحی با مدرسه سابينيه مريعت رومان مباهت دارند.
اين مدارس فقهی با گذمت زمان تقويت يافته و هري از تنهها دارای اصهول
و فقهای خود گرديده و حتی در مراحلی با يکديگر نزدي مدند .اما تنچه کهه در
ايندا مهم می نمايد تن است که فقه چگونه در تکوين مريعت اسالمی سهم گرفتهه
است.ب
البته معلوع است که مصادر مريعت اسالمی در عصر اول " ،زمان پيامبر"
منحصر به کتا و سنت بوده ،که در عصهر دوع " فقهه " دو مصهدر ديگهر را بهه
تن افزوده که عبارت از اجماع و قياس است ،که در واقع ايهن دو مصهدر اخيهر "
اجمههاع و قيههاس " عامههل اساسههی مرون هة انعطاو پههذيری وسههازگاری) و قابليههت
مريعت اسهالمی در گهذر زمهان ميبامهد ،زيهرا ههر دو مدرسهه اههل حهدي و اههل
رحی يکسان به اجماع اعتراو دامته ،و تن را به عنهوان وسهيله تنظهيم کننهده رحی
مذههورتی ميداننههد ،و بگونههه ای عملههی همچنانکههه يههادتور مههديم خلفهای رامههدين ،و
ديگر قضات از اهل فقه مذورت ميخواستند و هرگاه که سهران امهت و فقههای تن
به رحيی توافق ميکردند خلفاء و قضات وفق تن حکم ميداند.
بههدين سههان مبههدح اجمههاع از عصههر صههحابه تغههاز گرديههده سههپس بههه تههابعين تبههع
تابعين ،ائمة مدتههدين و نهايهة بهه فقههای امهت دمحم " " در ههر عصهر و زمهانی
رسيده است ،که بها ايهن مفههوع اجمهاع بوجهود تورنهده راه حهل ههای مناسه بهرای
همه مذکالت جوامع اسالمی که بدون ترديد فقه اسالمی را در هر زمانی مرونة
1
بخذيده و عامل اساسی وجود مبادی قانونی مبنی بر مريعت اسالمی می نمايد.
اما قياس به مفهوع گسترده تن که به معنای اعمال عقهل و اجتههاد رحی اسهت،
مدرسه اهل حدي و مدرسه اهل رحی در مهورد تن اخهتالو کهرده انهد .زيهرا اههل
رحی بهها اسههتفاده از قيههاس بسههياری از فههروع فقهههی و احکههاع اسههتنبادی را بوجههود
تورده و با فرضيه های ممکهن و نها ممکهن بهه اعمهال قيهاس مههرت يافتهه انهد .در
حاليکه اهل حدي ندرتا ا به قيهاس روی تورده ،و هرگهز فرضهيه ههای فقهها را بهر
مبنای قياس بوجود نياورده اند.
 - 1مهـماری از فقهههاء سهند اجمههاع را در حهدي پيههامبر" " دانسههته کهه ميفرماينههد " ال تدتمهع امتههی علههی
ضالل " امت من بر گمراهی توافق نميکنند .گولــد زيهر خــاورمـناس معــروو در کتـا وی " عقهـيده
 25نومهته اسهت – .امهاع مهافعی
و قانون در اسالع " به نقهل از دبقهات مهافعيه از امهاع السهبکی ،2
الرسهو َل مهن
سند اجماع را در فرموده خداوند متعال در سوره النساء ميداند که فرموده استَ .و َمهن يذَهاقق َ
سا َء ُ
يرا ﴿﴾١١٩
بَ ُعد َما تَبَيَنَ لَه ُالهدَ َٰى َويَتَب ُع َ
ت َمص ا
سبيل ُالمرُ منينَ ن َولّه َما ت ََولَ َِٰ َونصُله َج َهنَ َم ۖ َو َ
غي َُر َ
کسی که بعد از تمکار مدن حق ،با پيامبر مخالفت کند ،و از راههی جهز راه مرمنهان پيهروی نمايهد ،مها او
را به همان راه که میرود میبريم و به دوز داخل میکنيم و جايگاه بدی دارد.
چنين معلوع است که دامتن سندی واضج از قرتن کهريم در مهورد اعتبهار اجمهاع تسهان نيسهت بلکهه فقههای
امت اجماع را به عنوان مصدری از مصادر مريعت اسالمی دانسته اند .مراجعه مود به االماع الرازی :
مفاتيج الغي .38 ،3 ،
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زمان سوع :
عصر سوع از زمان تدوين فقه تا زمان حاضر است :
در تغاز اين عصر کهه مه ن و مهوکت فقهه بهاال گرفتهه بهود ،قضهاء در وضهع
ارزممندی نبود ،در اين مقطع زمانی مذه اههل رحی بهه زعامهت ابوحنيفهه 1در
کوفههه بههوده ،و مههذه اهههل حههدي متمثههل در مههـال در مههـدينه تمههـرکز دامههـت و
اختـالو رحی مـيان ايـن دو مذه به او خود بود ،تا تنکه ابهو يوسه و مهافعی
تنها را با يکديگر " از نگاه اصول استنباد احکاع قانونی " نزدي کهرده ،و فقهط
احمد بن حنبل و داود یاهری از اين جمع فقهی نبودند.
در اوائل اين عصر ائمة مذاه معروو ،و مذاه ديگری که مهرت کهافی
نيافته 2بوجود تمدند .در واقع ائمه مذاه کاری را کهه ديگهران تغهاز کهرده بودنهد
به پايان رسانيدند ،و کار نگاره فقهی تنهان کمتهر از کهار تنظهيم و ترتيه احکهاع
فقهی بود ،زيرا فقه به دست فقهای قبل از تنان بهه مرحلهه پختگهی رسهيده بهود .بهه
حدی که وفق مذه اهل رحی فقه از مهم ترين مصادر مريعت اسهالمی بهوده کهه
درجه و مقاع تن به خصو در ايراد راه حل های تفصهيلی و جزئهی از کتها و
سنت کمتر ممرده نمی مد .و کار ائمه مذاه و مهاگردان تنهان اکثهرا ا بهه ثبهت و
3
جمع توری و نومتار تعلق دامته تا فقه تنان بر مبنای منطق زمان استوار بامد.
و از تنکه گفتيم ويژه گی اساسی عصر سوع " تذهريع " کهار انذهاء و ثبهت و
ترتيبهههات منطقهههی فقهههه ايهههن عملکردهههها بهههه مهههکل گذامهههتن تعريفهههات ،اعتهههراو و
جههايگزين کههردن قواعههد عههدالت و منههافع عمههومی بههه عنههوان مصههدر جديههدی از
مصههادر مههريعت اسههالمی درتمههده ،کههه همههه ايههن موضههوعات در فقههه ابوحنيفههه بههه
عههـنوان " استحسههـان " و در فقهههـه مالهه بههه عنهههوان " مصههـالج مرسهههـله " و در
مههـذه مههـافعی کتهها " الرسههاله " بههه عنههوان قواعههد اسههتنباد احکههاع فقهههی و علههم
اصول فقه وضع مده است.
مايان وکهر اسهت کهه اگهر ايهن مهذاه متعهدد را مهدارس فقههی مختله بهدانيم
خالی از مبالغه نيسهت ،زيهرا همهه ايهن مهذاه تها حهد زيهادی در اساسهها و مبهادی
 - 1روه امههاع ابوح نيفههه در اسههتنباد احکههاع مههرعی را اسههتاو المپييههر در کتهها " القههانون المقههارن " در
صههفحه  353توضههيج داده و گفتههه اسههت ،کههه امههاع ابوحنيفههه در اسههتنباد احکههاع قههانونی هماننههد فقيههه بههزر
فرانسه " چنی " از رومهای تحقيق علمی تزاد استفاده کرده است در حاليکه به حکهم تهاريم وجهودی ايهن
مدارس فقهی " چنی " از روه اماع ابوحنيفه بهره برده است  ".مترجم "
 - 2همانند مذاه اوزاعی ،سفيان ثوری ،داود یاهری ،لي و مذه ابن جرير دبری و ديگران.
 - 3از اين جهت اجماع به عنوان مصدری از مصادر مريعت اسهالمی خهود بهه عنهوان ضهرورت دبيعهی
یاهر می مود ،که نيازی به دامتن اصل و سندی از کتا و سنت نهدارد " .اگرچهه قهبالا يهادتور مهديم کهه
چگونه فقهاء سعی کردند برای اصل اجماع سندی از کتا ويا سنت بيابند " .زيرا تنگهاه کهه فقهه و قضهاء
بههه عنههوان مصههدری از مصههادر مههريعت اسههالمی مههناخته مههد ،و تعههداد فقهههاء و قضهها هههم زيههاد بههود ،بايههد
حرکت فق ه و قضاء تنظيم گرديده ،و محصله نتائج اختالفات متمثهل در مسهائل مهورد اتفهای بدسهت مهی تيهد
که چنين اتفای رحيی خود اجماع فقهاء امت است.
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کلی توافق دامته ،و اخهتالو ميهان تنهان منحصهر بهه بعضهی از فهروع تفصهيلی و
جزئهههی ميبامهههد 1.و اگهههر فقههههاء هريههه بهههه مهههذه خهههود تعصههه نميکردنهههد بهههه
خصههو فقهههای مته خرين ممکههن بههود همه ايههن مههذاه زيههر عنههوان مههذه اهههل
سنت ي مدرسه فقهی ميبودند.
در اين عصر فقيه مدتهدی بهوده اسهت کهه مسهلمانان احکهاع مهريعت خهود را
از وی يههاد ميگرفتنههد کههه البتههه تههدوين فقههه و افههزايش نقههش فقيههه در ايههن عصههر
مرهـون پذـتيبانی خالفتی بود که مذـروعيت تن بر مبنای ديهن بوجهود تمهده بهود،
گفتنی است که رفعهت مه ن فقهه ،نقهش قاضهی را کهاهش داده ،و از پيهدايش جههت
مخصوصههی بههرای قانونگههذاری " تذههريع " جلههوگيری کههرده و تسههمان قههانون را
منحصر به پرواز خود کرده بهود 2.در حاليکهه خيهر مهريعت اسهالمی در تن بهود
که همانند عصر دوع " تذريع" فقه و قضهاء بهه عنهوان دو جنها هماهنهش قهانون
3
عمل ميکردند.
4
زيهرا تنگهاه کهه فقيهه زمهاع قيهادت را گرفهت از زنهدگی عملهی بهه دور افتهاده.
امری که در مراحل بعدی حرکت و جنبش فقه را با بستن دروازه اجتههاد متوقه
1
نمود ،وبا فرضيه های فقهی وهمی و خيالی فقه به اندماد کذانيده مد.
 - 1گذمته از تنکه اين ائمه ،فقه را از يکديگر تموخته و به روه استاد خود پايبند بوده اند .همانند دمحم بهن
الحسههن الذههيبانی مههاگرد ابو حنيفههه ،بههرای تمههوختن فقههه مال ه بههه مدينههه رفههت ،و مههافعی از مال ه و دمحم
تموخت ،و احمد بن حنبل نزد مافعی ماگردی کرده است.
 - 2وجود اختالو و خصومت ميان ابوحنيفه و ابن ابی ليلی دليل اختالفهات گسهترده ميهان فقههاء و قضهات
است ،و اما اينکه فقه در اين عصر و زمان پيـروزی دامته دليل تن تقليد قاضی از فقيه ،و عهدع تمکهن از
 85تورده
اصهدار احکههاع بههر مبنههای اجتهههاد خههود اسهت ابههن عرنههوس در کتهها وی " تههاريم القضههاء "
است " هرگاه يوس بهن عبهدالمرمن حهاکم سهرزمين – المغهر – متهوفی سهال  619هدهری بها اختالفهات
مديد فقهاء و تعص مذاه مواجه مد دستور داد تها قضهات همهه فهروع فقهه را گذامهته و احکهاع خهود را
تنها بر مبنای نصو کتا و سنت صهادر کهرده ،و از ههيچ کهس تقليهد نکننهد ،و احکهاع محهاکم و قضهات
برمبنای اجتهاد تنان از کتا  ،سنت ،اجماع و عقل بامد ،که ايهن نگهره عاقالنهه دراز مهدت نبهوده و پهس
از وفات اين حاکم همه چيز به حالت قبلی تن برگذت.
 - 3عبدهللا بن المقفع تاله کرد تا منصور عباسهی را بهه " تقنهين " احکهاع مهريعت اسهالمی وادار کنهد کهه
نتوانست ،او در پيامی به منصور نومته اسهت " :اگهر اميرالمهرمنين موافهق بامهند  :دسهتور دهنهد کهه همهه
ايههن احکههاع و اقههوال مختل ه بهها داليههل تنههان دري ه کتهها جم هع توری گرديههده ،و پههس از موافقههت ايذـههـان
قضــات را بر اصــدار حکم برمبنای تن الزاع کنند ،و از خــداوند امــيدواريم که ايذـان را توفيق دههـد تها
اين احکـاع در ههـم تميختهه صهحيج در نها صهحيج را از ههم جهدا کهرده و بتهوانيم راه صهوا را بپيمهائيم .و
اتفهای رحی در ايهن روه بها صهادر مهدن رحی اميرالمهرمنين در تن اميهد توافهق را در مها زنهده کنههد".تاريم
.85
القضاء
 - 4دوری از قضاء در نزد مماری از فقهاء نزاهت و افتخهار دانسهته مهی مهد در کتها " ضهحی االسهالع
 184تمده است " عده از علماء کار در ویاي دولتی و عمومی را مخادره دينهی ميدانسهتند ،و
،2
محدثين هيچگاه حديثی را وکهر نکهرده انهد کهه – ثهوا کسهيکه بهه پادمهاه نزديه بامهد چقهدر اسهت " ...و
بسياری عي ابويوس را در قبول واليت قضائی تن ميدانند ،و اهل حدي مرويهات ابهو يوسه را از تن
نمی پذيرند که او از اهل رحی بوده و با قبول واليت قضائی باماه مصاح و نزدي بوده اسهت .و همهين
خود سب بود که ابوحنيفه از قبول واليت قضائی در زمان اموی ها و عباسی ها نيز خودداری کند.
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امری کهه در م راحهل بعهدی حرکهت و جنهبش فقهه را بها بسهتن دروازه اجتههاد
متوق نمود 2.و اگر امت بخواهد اصالحی در کار تن بياورد بايد م ن و عظمت
قضههاء را بازگردانههده ،و دروازه اجتهههاد را مدههددا ا بههاز کنههد ،تهها زمانيکههه قههانون
وضههعی – تذههريع – در همراهههی بهها فقههه و قضههاء مههريعت اسههالمی را بههه عنههوان
مصدری از مصادر قانون تقويت کنند.3.

 - 1رحی استاد المپير را در خطرات و اضرار استناد به رحی در صورتيکه همگاع بها زنهدگی عمهل نبامهد
در کتا وی " القانون المقارن " ميتوان خواند.
 - 2دبقههات فقهههاء بههدين گونههه ترتي ه مههده اسههت -1 .دبقههه مدتهههدين در مههريعت -2 ،دبقههه مدتهههدين در
مذه  -3 ،دبقه مدتهدين در مسائلی کهه صهاح مهذه در تن ابهراز رحی نکهرده -4 ،اصهحا تخيهربج،
 -5اصحا ترجيج -6 ،اصحا تمييهز -7 ،دبقهه مقلهدين .و از زمانيکهه امهت بهه دبقهه مقلهدين تنهازل داده
است دروازه اجتهاد نيز مسدود است.
 - 3و از تنکه اجماع تنچنانکه گذمت تنظيم کننده فقه و قضهاء بهوده در امهر رحی و قيهاس نيهز دخالهت دارد
زيرا رحی و قياس جز در فقه و قضاء وارد نيست .بدين سان اجماع ممکن اسهت قهانون وضهعی – تذهريع
– را نيههز تنظههيم کنههد ،پههس اجمههاع کههه بعههد از کتهها و سههنت در واقههع بههه عنههوان " قههانون اساسههی" مههی تيههد
ميتواند فقه ،قضاء و قانون وضعی را تنظيم کند.
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پیوست به
گذشته

احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی

مطل سوع
احکاع صلج اوليای مقتول) با قاتل
 -119اوالا -مذه حنفيان:2
از جمله ساقط کننده های قصا يکی هم صلج با قاتل است ،و صلج در بهدل
مههال در ميههان قاتههل و اوليههای مقتههول در مقابههل تنههازل گذمههت) مههان از قصهها ،
جواز دارد ،زيرا قصا حق ولی مقتهول اسهت ،و صهاح حهق ميتوانهد در حهق
خود استيفا اء و اسقادا ا تصرو نمايد ،فلهذا ههم دارای حهق عفهو اسهت و ههم دارای
حق صلج بر تن ميبامد ،و گذمته از اين ،مقصهود از اسهتيفای قصها تحصهل و
تحقق حکمت تذريعی ميبامد که عبارت اسهت از حفهظ حيهات ،زيهرا در قصها
قابليههت منههع و زجههر و عبههرت بههرای ديگههران وجههود دارد ،پههس هرگههاه مههردع از
ا رتکا جهرع قتهل خهود داری ورزنهد ،در ايهن انکفهاو و خهودداری کهردن ،حفهظ
حيههات خودمههان نيههز حفههظ حيههات ديگههران اسههت .پههس حکمههت تذههريع قصهها کههه
عبههارت اسههت از حفههظ حيههات ،دههوری کههه گفتههيم در صههلج بدسههت مههی تيههد ،زيههرا
یاهر اين است که رضائيت ولی مقتول به تنازل و گذمهت از قصها در برابهر
تعويه مالی که به مقدار تن با قاتل به توافق ميرسد ،سهب مهی مهود کهه اقربهای
قاتل قصد قتل کسی را که او را به قتل رسانيده است نمی کننهد ،پهس بهدون تن ههم
مقصود از استيفای قصا حاصل می مود.
هي لَهه م ُ
ُ
َ
هن حَخيهه
ف
ع
هن
م
ف
«
تعهالی:
حهق
برخی از اهل علم گفتهه انهد کهه فرمهود
َ
َ
َي ٌء ...االي » البقره )271 :ترجمه :پس اگهر کسهی از سهوی بهرادر دينهی ،خهود
م ُ
1استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات اسهالمی پهوهنحی ادبيهات پوهنتهون صهنعاء ،اسهتاد سهابق مهريعت
اسالمی و رئيس ديپارتمنت تن در پوهنحی حقهوی پوهنتهون بغهداد ،اسهتاد و رئهيس سهابق ديپارتمنهت اديهان
پههوهنحی ادبيههات پوهنتههون بغههداد ،اسههتاد و رئههيس سههابق پههوهنحی تحقيقههات اسههالمی و اسههتاد کههارتزموده
پوهنتون بغداد.
0311-0310
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او ،تبههديل بههه ديههت و خههون بهههاء

چيههزی بههه او بخذههيده مههود و حکههم قصهها
گردد)...
اين تيت در مورد صلج از قتل عمهد نهازل مهده اسهت ،پهس ايهن تيهت بهر جهواز
صلج داللت دارد ،خواه بدل صلج قليل بامد يا کثير از جنس مال ديهت بامهد يها از
غير جنس تن ،بطور حال فوری بامد ،يا به دور مرجل و زمهان دار ،پهس صهلج
صحت می يابد.
 -130ولی مقتول) مصالحه کند و سپس او را به قتل برساند:
هرگاه ولی مقتول بر تعويه مالی با قاتل مصالحه کنهد و سهپس او را بهه قتهل
برساند پس قصا بر وی واج ميگردد و از او قصا گرفته می مود ،زيرا
به سب صلج قصها سهاقط مهده اسهت ،و بهه اثهر سهقود قصها قاتهل معصهوع
الدع گرديده است ،وقتی که بعد از اتماع صلج او را بکذد ،در حقيقهت چنهان اسهت
که او مخا معصوع الدمی را کذته است ،لذا قصا بر او واج ميگردد.
 -132تعدد اوليای مقتول يا تعدد) جانيان:
هرگههاه ولههی مقتههول بههيش از يکنفههر مههثالا دو نفههر بامههند در حاليکههه قاتههل يکنفههر
بامد ،و يکی از دو ولی مقتول با قاتل مصهالحه کنهد ،قصها از قاتهل سهاقط مهی
مود ،و نصي و حص ولی ديگر به گرفتن مال انتقهال مهی يابهد ،زيهرا قصها
قابل تدزيه نيست.
اگر ولهی ديگهر بعهد از صهلج مهري خهود بها قاتهل ،او را بهه قتهل برسهاند ،در
مورد تفصيلی است و نظريات موافق و مخالفی که وجود دارد ،در بحه عفهو از
1
قاتل تن را تذکر داده ايم که بايد به تن مراجعه مود.
هرگاه جانيانی که در ارتکا قتل مدنی عليه امترا نموده اند ،متعدد بامهند
و قصا بر تنان ثابت گردد ،و سپس ولهی مقتهول يکهی از قهاتلين را مهورد عفهو
قرار دهد اين ولی و ساير اوليای مقتول ميتوانند از بقي قاتلين قصا بگيرند.
 -131صلج از جراحتی که به نفس سرايت کند:
هرگههاه مههخا مدههرو کههه عمههدا ا مدههرو مههده اسههت ،همههراه کسههيکه بههر او
جنايت کرده و او را مدرو ساخته مده است ،بر تعهويه مهالی مصهالحه نمايهد،
سپس جراحت به نفهس مدنهی عليهه سهرايت کنهد و او بميهرد) ،اگهر صهلج بهه لفهظ
جنايت يا بهه لفهظ جراحهت بها وکهر عبهارت :و تنچهه از تن حهادث مهی مهود ،منعقهد
مده بامد ،پس صلج صحيج است ،زيهرا ايهن صهلحی اسهت از يه حهق ثابهت کهه
عبارت است از قصا .
 -1بح عفو از قاتل از فقره  111الی  )111اين کتا مفصالا بيان مده است .مترجم)
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و اگههر صههلج ب هه لفههظ جراحههت) جههاری مههده بههود ،و عبههارت «و تنچههه از تن
حادي ه ميذههود)در عقههد صههلج تههذکر داده نذههده بههود ،در نههزد امههاع ابوحنيفههه ر )
صلج صحت نمی يابد و ديت کامل قتل عمد از مال خود جانی گرفته می مهود ،و
اگر قتل خطاء بامهد ،بهدل صهلج پهس داده مهی مهود و ديهت کامهل بهر عاقله جهانی
وا ج ميگردد ،زيهرا او قاتهل قتهل خطها پندامهته مهی مهود ،و ديهت قتهل خطهاء بهر
دوه عاقل قاتل است.
یاهر تن است که صهلج در ايندها نهزد امهاع ابويوسه ر )) و امهاع دمحم ر )
صحيج اسهت گرچهه بهدون وکهر عبهارت« :و تنچهه از تن حهادث مهی مهود» منعقهد
گرديده بامد به قياس عفو کهه در تندها بهدون وکهر عبهارت فهوی در نهزد تنهان عفهو
1
صحت دامت.
2
 -130دوع -مذه مافعيان :
مافعيان) گويند « :هرگاه ولی مقتول و قاتل از قصا به مقدار مهالی بيذهتر
از انداز ديت مصالحه کنند ،مانند صلج بر دو صد متر ،بها تن کهه ديهت بهه تعهداد
صد متر است ،اين صلج ملغی پندامته می مود ،البته اگر در قتل عمهد ،قصها
يا ديت را واج قرار دهيم ،نه يکی از تن دو را به دور معين ،زيهرا بهدل صهلج
از مقدار واج ديت که عبارت از صد مهتر بامهد ،زيهادتر اسهت ،پهس بمنزله تن
است که صلج از يکصد در برابر دو صد صورت بگيرد و اين جايز نيست.
اگر در قتل عمد بطور معين قصا را واج قرار دههيم و بگهوئيم :ديهت در
بهدل تن اسهت پهس روايهت صهحيج تهر در مهذه مهان صهحت صهلج بهر بيذههتر از
مبلغ ديهت اسهت ،اگرچهه مهال بهدل صهلج از جهنس ديهت ههم بامهد .زيهرا ايهن مهالی
است که به اختيار ولی مقتول و به التهزاع جهانی تعلهق دارد ،پهس مقهدر سهاختن تن
به قدر معين مفهومی ندارد.
هرگاه بر کمتر از مقدار ديت مصالحه کنند ،بدون اختالو صحت دارد.
 -130سوع -مذه حنبليان:
ابن قدامه حنبلی گفته است« :کسيکه دارای حهق قصها اسهت ،حهق دارد کهه
از تن به مقابل مالی بيذتر از ديت و به انداز ديت و بهه کمتهر از ديهت ،مصهالحه
نمايهد ،و در ايههن مسه له هههيچ اختالفهی را سههرآ نههدارع »3.و دليههل ايههن قههول حههديثی
است که عمهرو بهن مهعي رر) از پهدر از پهدر کالنهش روايهت کهرده اسهت کهه
رسههول امههين صههلی هللا علههی وسههلم فرمههوده انههد« :مههن قتههل عمههدا ا دفههع الههی اوليههاء
 -1فقره  100را ببينيد.
0
 -2مغنی المحتا
711
 -3المغنی 7
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المقتول فهان مهاؤواقتلوا و ان مهاؤوا اخذوالديه  .و مها صهولحوا عليهه فههو لههم»...
ترمذی) ترج مه :کسی که مرتک قتل عمد گردد ،او را به اوليای مقتهول بدهنهد،
تها اگهر خواسههتند قصاصهش کننهد ،و اگههر خواسهتند از او ديهت بگيرنههد ،و تنچهه کههه
اوليای مقتول و قاتل بر تن مصالحه می کند تن بدل صلج از اوليای مقتول است.
هم چنان روايت کهرده انهد کهه هدبه بهن خذهرع ،مخصهی را کذهت ،و بهه پسهر
مقتول هفت ديت را پيذکش نمهود تها او را عفهو کنهد ،و او قبهول نکهرد و هدبهه را
قصا نمود ،از درو ديگهر بهدل صهلج عوضهی اسهت از حهق غيهر مهالی ،پهس
صلج از تن به مقدار مالی که بر تن اتفای نماينهد ،ماننهد مههر در عقهد نکها جهواز
دارد ،و گذمته از ايهن در ايهن صهلج ربها و سهود نمهی تيهد پهس مذهابه بهه صهلج از
1
عرور يعنی کاالی تدارتی است.
 -131چهارع -مذه مالکيان:
مالکيان گفته اند :صلج کردن جانی در جنايت عمهدی کهه مرتکه مهده اسهت،
قتل بامد يا مدروحيت جهواز دارد ،در قتهل بها ولهی مقتهول و در جهر بها مهخا
مدرو به کمتر از ديت مدنهی عليهه يها بهه بيذهتر از تن بهه دهور ت ديهه فهوری يها
بطور مرجل در مدت قري يا در مدت بعيد ،و به بدل معين پول نقد) يها عهرر
2
اجناس و کاالها) و غير از تن ها ،صلج نمايد ،جايز است.
 -133مرود عقد صلج:
مالکيان) گفته اند :هرگاه جانی با ولی دع صاح خون) بر چيزی مصهالحه
نمايد مذهرود بهر اينکهه از مههر برتيهد و اصهالا بهه تن برنگهردد ،يها بعهد از مهدتی
برگهردد تيهها ايهن صههلج بها ايههن مههرد صهحيج اسههتب ايندها در ايههن مسه له چنههد قههول
است.
ابن کنانه گفته اسهت« :مهرد بادهل و صهلج جهايز اسهت ،».و ابهن القاسهم گفتهه
است« :صلج جواز ندارد و اين صلج نقه گردد ،و ولهی مقتهول بهرای اخهذ ديهت
کامل بر جانی رجعت داده مود ».و ابهن نهافع گفتهه اسهت« :صهلج نقهه گهردد ،و
ولههی دع صههاح خههون) از قاتههل قصهها بگيههرد ».و مغيههر گفتههه اسههت« :مههرد
جههايز اسههت و صههلج نيههز الزع ميگههردد ،».و سههحنون از اصههحا مال ه را قههول
مغير به تعد واميدامت و تن را نيه مهی پندامهت .در ايهن صهورت اگهر قاتهل
التزاع نموده بود که هرگاه به مهر برگردد ،اوليای مقتول ميتواننهد او را قصها
3
نمايند و يا ديت بگيرند ،اوليای مقتول دارای اين حق ميبامند.
711
 -1المغنی 7
 -2الذر الکبير للدردير
 -3الذر الکبير للدردير
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 -137پندم -مذه زيديه:
زيديه) گفته اند ،ولی دع صاح خون) ميتواند يکی از امهور تتهی را اختيهار
نمايد:
اول) :قصهها را عفههو نمايههد و مسههتحق ديههت مههی مههود ،و بههه سههب عفههو از
قصا  ،ديت ساقط نمی گردد ،زيرا قصا و ديت دو اصل اند که ولهی مقتهول
در انتخهها تنههها مخيههر اسههت ،و يکههی از تنههها بههه سههب سههقود ديگههری سههاقط نمههی
گردد.
دوع) :تنکههه خههود مدنههی عليههه در قطههع عضههو خههود بهها جههانی مصههالحه نمايههد،
يعنی صهلج از قصها مهادون نفهس) ،و ورثه مقتهول در قصها نفهس بها قاتهل
مصههالحه نماينههد ،گرچههه ايههن مصههالحه بههه مقههداری بيذههتر از انههداز ديههت بامههد،
صحت می يابد ،و در صورتيکه مصالحه از ديت بامد ،به کمتهر از مقهدار ديهت،
يا مسهاوی بهه تن از غيهر جهنس مهال ديهت ،يها بهه بيذهتر از تن نيهز درسهت بهوده و
1
صحت دارد.
2
 -131مذم -مذه جعفريه:
جعفری ها گفته اند :در قتهل عمهد قصها واجه اسهت ،نهه اينکهه يکهی از دو
امههر ديههت و قصهها واجه بامههد ،تری اگههر بههر ديههت مصههالحه کننههد جههواز دارد،
بدليل خبهری کهه تن را از جعفهر صهادی رر) روايهت کهرده انهد ،گذمهته از ايهن
قصا ي حق است ،پس صلج بر اسقاد تن در بدل مهال رواسهت ،و ههم چنهان
زياده از ديت و کم تر از تن با تراضی جانی و ولی مقتول نيز جهواز دارد ،زيهرا
صههلج بههه تنههان تعلههق ميگيههرد و بههدون رضههائيت مههان منعقههد نمههی گههردد ،ولههی اگههر
برخی از اوليای مقتول در برار گرفتن ديت با قاتل مصالحه نمايند ،در حهق بهاقی
اولياء قصا از قاتل ساقط نمی گردد ،بنابر مذهورترين روايتی که در مذه
جعفری است) و اختالفی را در تن سراآ نداريم.
 -139هفتم -مذه یاهريه:
تنههان گفتههه انههد :صههلج بههر مههال بههرای اسههقاد قصهها از قاتههل جههواز دارد ،در
کتا  :المحلی از ابن حزع تمده است« :کسيکه مسلمانی را عمهدا ا در دار اسهالع يها
در دار حر در حالی به قتل برساند که ميداند او مسلمان است ،پهس ولهی مقتهول
مخيَر است :اگر ميخواهد قاتل را به مثل تنچه که او مقتول را بهه تن کذهته اسهت،
به قتل برساند ...و اگر ميخواهد او را عفو کنهد ،و عفهو ولهی از قصها ديهت را
ساقط نمی کند ،بلکه ديت برای ولی ثابت و واج است گرچه تن را وکهر نکهرده
177
0
 -1التا المذه
 -2الروض البهي فی مر اللمع الدمذقيه
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بامد ...و اگر ميخواهد در مقابل چيزی که بهر تن موافقهه مهی کننهد قاتهل را مهورد
عفو قرار دهد ،»1.و اين عبهارت اخيهر« :در مقابهل چيهزی کهه بهر تن موافقهه مهی
کننههد» داللههت بههر صههلج دارد ،زيههرا صههلج جههز بههه تراضههی جههانی و ولههی مقتههول،
صورت نپذيرفته و انداع نمی يابد.
مطلب چهارم
(سقوط قصاص) به سبب ارث
 -170اوالا -مذه حنفيان:
حنفيههان گفتههه انههد :قصهها بههه سههب ارث سههاقط ميگههردد ،بههه ايههن صههورت کههه
قصا برای مخصی واج می مود و سپس تن مهخا فهوت مهی کنهد ،و قاتهل
تن را به ميهراث مهی گيهرد پهس قصها سهاقط مهی مهود بهه علهت مسهتحيل بهودن
وجو قصا هم به نفع قاتل و هم به ضرر وی ،پس بنا به ضرورت ،قصا
2
ساقط ميگردد.
مثالا اگر خالد برادره علی را بهه قتهل برسهاند و دمحم ولهد علهی مقتهول ولهی دع
صاح خون) بامد ،بعد ازان دمحم وفات يابهد و خالهد کهه کاکهای اوسهت وارث او
گردد ،حق قصا به سب ارث از دمحم به وی انتقال می يابد پس قصها سهاقط
می مود و دوريکه گفته اند وجو قصا هم به نفهع خالهد و ههم بهر ضهرر وی
مستحيل است ،پس ضرورتا ا قصا ساقط ميگردد.
 -172مذه مالکيان:3
مالکيهههان گفتهههه انهههد :قصههها از قاتهههل بهههه سهههب ارث سهههاقط مهههی مهههود ،در
صورتيکه قاتل خوده قصا را به ارث ببرد ،مانند تنکه اگر يکی از دو پسر،
پدره را به قتل برساند و سهپس تن پسهر ديگهر مقتهول کهه غيهر قاتهل اسهت ،فهوت
کند ،و بدز از برادره که قاتل است وارث ديگری ندامته بامد ،پس قاتل تمامی
حق قصا را از خوده به ارث گرفته است .هم چنان اگر قاتل بعضهی از حهق
قصا را به ميراث ببرد ،قصا از وی ساقط ميگهردد ،چنانچهه اگهر مخصهی
پنج نفر اوالد دامت ،و يکهی از تنهان او را کذهت و بعهد ازان يکهی از تنهان وفهات
يافههت ،و قاتههل و اوالد ديگههر مقتههول حههق ولههد متههوفی را بههه ارث بردنههد ،در ايههن
صورت قاتل قسهمتی از حهق قصها را بهه ارث بهرده اسهت پهس قصها سهاقط
ميگردد ،زيرا قصا تدزيه را نمی پذيرد ،لذا قسمتی از تن به نفع يه مهخا
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و قسههمتی از ان بههر ضههرر وی بههوده نميتوانههد .در مثههالی کههه تورديههم ،بههرای بههاقی
ورثه بقدر حصه های مان از مال قاتل ديت واج ميگردد.
 -171سوع -مذه زيديه:1
نزد زيديهه :قصها بهه سهب بهرده مهدن تن بهه ارث سهاقط ميگهردد ،يعنهی بهه
اينکه قاتل قصا را به ارث ببهرد ،يها قسهمتی از تن را بهه ارث بگيهرد ،چنانچهه
مخصی برادر زاده اه را بهه قتهل ميرسهاند ،و سهپس پهدر مقتهول کهه بهرادر قاتهل
اسههت ،فههوت مههی کنههد ،و قاتههل وارث او ميگههردد ،پههس قصهها از وی سههاقط مههی
مود ،زيرا قاتل وارث حق قصا گرديده است.
هم چنان اگر مخصی پدره را کذت ،و او ي نفر برادر عينی و ي مهادر
دامههت ،در ايههن صههورت قصهها قاتههل بههرای بههرادر و مههادره واج ه ميگههردد،
چههون مههادره بميههرد ،متروک ه او را قاتههل و بههرادر قاتههل بههه ارث مههی برنههد ،پههس
چنان است که قاتل قسمتی از قصا را از متروک مادره به ارث بهرده اسهت،
لذا قصا از وی ساقط ميگردد ،زيرا قصا تدزيه نمی مود.
 -170چهارع -مذه حنبليان:2
حنبليان نيز همانند مذاه ديگر به سقود قصا بهه سهب ارث قايهل هسهتند،
و بههرای تن مثههال ههها زده انههد از جملههه :هرگههاه يکههی از دو بههرادر عينههی بههرادر
ديگره را به قتل برساند و پسر مقتول ولی دع صاح خون) او بامهد ،وانگههی
پسر مقتول فوت کند ،و کاکايش که قاتل پدره بهوده وارث او گهردد ،قصها از
وی ساقط می مود.
مبحث ششم
حکمت تشریع قصاص
 -170نفس انسان جان تدمی) محترع است:
در مريعت اسالمی نفس انسان جان تدمی) محترع است کهه ازههای و از بهين
بههردن تن حههراع اسههت مگههر بههه حههق و لهههذا از قتههل تن بذههدت نهههی مههده اسههت ،و
مريعت اسالمی قتل مسلمان را عمدا ا و عدوانا ا گناه کبيهره يهی قهرار داده اسهت کهه
بعد از کفر و مر به هللا متعال بزرگتر از تن گناهی نيست ،حتی در قبول توبه
کسيکه عمدا ا و عدوانا ا مرتک قتل گرديهده بامهد علمهاء اخهتالو دارنهد ،بهه اسهتناد
و عيد مديدی که در کتا هللا العزيز در اين فرمود او تعهالی تمهده اسهتَ « :3و َمهن
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َي ُقت ُل مرُ مناا همت َ َع ّمداا فَ َدزَ اؤه َج َهنَم خَالداا في َها َوغَض َ َ
و َعلَيُهه َولَ َعنَهه َوح َ َعهدَ لَهه َعهذَاباا
َعظي اما» النساء)90/
ترجمه :و هرکس مرمنی را از روی عمد بهه قتهل برسهاند ،مدهازات او دوز
است در حاليکه جاودانه در تن می ماند و خداونهد بهر او غضه مهی کنهد و او
را از رحمتش دور می سازد و عذا عظيمی برای او تماده ساخته است.
و در سنت حدي ) مري نبوی در تذديد وعيد در حق قاتل نفس بطور عمهد
و عدوان ،احادي فراوانی موجود است ،از جمله اين فرمود نبی کريم صهلی هللا
عليه وسلم « :من اعان علی قتل مهرمن بذهطر کلمه لقهی هللا عزواجهل مکتوبها بهين
1
عينيه تيس من رحم هللا» رواه احمد و ابن ماجه.
ترجمه :کسيکه توسط نيمی از ي کلمه بر قتل ي مخا مهرمنی همکهاری
نمايد ،خداوند عزوجل را در حالی مالقات خواههد کهرد کهه در ميهان دو چذهم وی
نااميد از رحمت خدا نومته است.
ايهههن وعيهههد در مهههورد کسهههی اسهههت کهههه در قتهههل مهههرمن ديگهههری را معاونهههت و
همکههاری مههی کنههد پههس در مههورد کسههيکه خههوده بههه دههور یلههم و عههدوان بههه قتههل
مههرمن مبامههرتا ا و مسههتقيما ا مههی پههردازد چگونههه خواهههد بههودب و از جهههت سههنگينی
جنايت قتل ناحق نفهس ،نخسهتين چيهزی کهه در روز قيامهت در مهورد تن قضهاوت
می مود ،قتل اسهت ،در حهدي مهري نبهوی د تمهده اسهت« :اول مها يقضهی بهين
الناس يوع القيام فی الدماء» رواه الدماعه اال ابهو داوود) ترجمهه :اولهين چيهزی
که در روز قيامت در ميان مردع قضاوت می مود ،قضاوت در مورد خون ههای
ريخته مده است.
 -171قتل ي نفس به دور یلم مانند قتل تمامی مردع است:
بههه علههت حرمههت قتههل نفههس ،و نفههرت انگيههزی ايههن جههرع ،خداونههد متعههال تن را
بمنزل قتل تمامی مردع قرار داده است ،نظر به اينکهه ايهن فعهل مهنيع و ايهن جهرع
بزر  ،مستوج خذم خهدای تعهالی اسهت ،خداونهد ) فرمهوده اسهتَ « :مهن قَتَه َل
اس َجميعاا» المايده)01/
نَ ُف ا
سا بغَيُر نَ ُفس ح َ ُو فَ َ
ساد في ُاْل َ ُرر فَ َك َنَ َما قَت َ َل النَ َ
ترجمههه :هههرکس ،انسههانی را بههدون ارتکهها قتههل نفههس يهها فسههاد در روی زمههين
بکذد ،چنان است که گويی همه مهردع را کذهته و ههر کهس انسهانی را از مهر
رهايی بخذد ،چنان است که گويی همه مردع را زنده کرده است.
اماع دبری در تفسيره گفته است« :کسيکه انسان مرمنی را بدون تنکه کسی
را کذهته بامهد و مسههتحق قصها و مسههتوج قتهل بامهد بههه قتهل برسههاند يها بههدون
فسادی در زمين به حهر و بغهاوت در مقابهل هللا ) و پيهامبر او و مهرمنين ،بهه
 -1نيل االودار للذوکانی
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قتهل برسههاند ،چنهان اسههت کهه گههويی تمهاع مههردع را کذهته اسههت ،از حيه مدههازات
عظيمی که خداوند متعال از اثر عمل زمت وی بهرايش وعهده داده اسهت ،بهه ايهن
فرمهود خههويشَ « :و َمهن يَ ُقته ُ
هل مرُ مناها همت َ َع ّمهداا فَ َدهزَ اؤه َج َههنَم خَالهداا في َههها َوغَضه َ َ
و
َعلَيُه َولَ َعنَه َوح َ َعهدَ لَهه َعهذَاباا َعظي امها» النسهاء )90/ترجمه ايهن تيه مهري در فقهر
قبلی  )170تمده است.
سپس اماع دبری در تفسهير ايهن قسهمت تيه کريمههَ « :و َم ُ
هن حَحُ يَاهَها فَ َك َنَ َمها حَحُ يَها
هاس َجمي اعهها» گفتههه اسههت :بهتههرين ت ه ويالت در ايههن تيههت قههول کسههی اسههت کههه
النَه َ
ميگويد :کسی که بهر خهود قتهل کسهی را کهه خداونهد حهراع قهرار داده اسهت ،حهراع
گرداند ،و اقداع به قتل وی نکند ،در حقيقت چنان است که مردع از ناحيه او زنهده
مده اند به جهت اينکه از درو او سالم مانهده انهد ،و ايهن بمنزله احيهای مهردع از
سوی او پندامته می مود ،و فرمان الهیَ « :و َم ُن حَحُ يَاهَها» يعنهی کسهيکه مهردع از
کذتن او سالمت بمانند مگهر در تن مهوردی کهه خداونهد بهه او اجهاز قتهل مهان را
1
داده بامد پس چنان است که گويی همه مردع را زنده کرده است.
اماع ابن عطيه در تفسير اين تيهت گفتهه اسهت :در حقيقهت مذهابهت و همرنگهی
در ميان قاتل ي مخا و قاتل همهه مهردع از سهه جههت حاصهل مهی تيهد :اول)
قود يعنی قصا اسهت کهه يه قصها ميبامهد .دوع) وعيهد تهديهد بهه عهذا )
خداونهد ) قاتهل يه مههخا را بهه خلهود در دوز وعههده داده اسهت ،و ايهن حههد
نهايی عذا است ،لذا اگر مها فهرر کنهيم کهه او بعهدا ا بهه سهب ايمهان و توحيهد از
دوز بيرون می مهود ،پهس اگهر ايهن اتفهای بيفتهد ،در مهورد قاتهل همه مهردع نيهز
چنين خواهد مد.
سوع) انتها مکستن) حرمت ،زيرا کذتن ي نفهر و کذهتن تمهاع مهردع در
حرمت مکنی مسهاوی انهد ،و متدهاوز بهه حرمهت جهان يه نفهر عهين منتهه بهه
حرمت جان تماع مردع پندامته می مود .مثال تن اين است :دو نفهر بهر دو درخهت
سوگند ميخورند که از ميهو تنهها ههيچ چيهزی نخورنهد ،بعهد ازان يکهی از تنهان از
درخهههت خهههود يکدانهههه ميهههوه ميخهههورد و تن ديگهههری تمهههاع ميهههوه ههههای درخهههتش را
ميخههورد ،پههس تن دو در حان ه مههدن مههان از سههوگندی کههه يههاد کههرده انههد بهها هههم
مساوی هستند ،و فرمان الهیَ « :و َم ُ
هن حَحُ يَاهَها » و کسهيکه انسهانی را زنهده کنهد)
در اين جا مداز است نه حقيقت ،زيهرا ايهن احيها بهه معنهی رهانيهدن و ندهات دادن
است ،وگرنه احياء در حقيقت عبارت از نو تفريدن است و تفريننهده و زنهده کننهده
حقيقی همانا وات هللا تعالی است ،و اين احياء بمنزل قول نمرود است« :حَنَا ححُ يهي
» من زنده می کنم ،او رهانيدن زندانی محکهوع بهه مهر ) را احيهاء ناميهد .زنهده
 -1تفسير الطبری
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کننههده يه مههخا در حفههظ حرمههت خههون انسههانی و اسههتحقای سههتايش ماننههد زنههده
1
کننده تماع مردع است.
سهاد فهي
در تفسير قاسمی در اين فرمود الههیَ « :مهن قَتَه َل نَ ُف ا
سها بغَيُهر نَ ُفهس ح َ ُو فَ َ
اس َجمي اعا» تمده است:
ُاْل َ ُرر فَ َك َنَ َما قَت َ َل النَ َ
يعنههی از ايههن حي ه کههه او حرمههت و بزرگدامههت خههون ههها را مکسههته اسههت و
مردع را به قتل جرحت بخذيده است يا از اين حي کهه قتهل واحهد و قتهل جميهع در
اسههتدال و فراخههوانی غض ه خههدای متعههال و عههذا عظههيم او تعههالی برابرنههد.
« َو َمه ُ
هاس َجميعاهها» يعنههی و کسههيکه مسههب حيههات تنههان بههه
هن حَحُ يَا َههها فَ َك َنَ َمهها حَحُ يَهها النَه َ
واسط عفو و خهودداری از قتهل يها ندهات دادن از بعضهی اسهبا هالکهت گهردد،
گويی اين کار را برای تماع مردع انداع داده است.
ابومسلم در تفسير اين تيت گفته است :کسيکه مخصهی را بهه قتهل برسهاند ،بهر
تماع مرمنين دممنی وی واج است و بايد همگی خصم او بامهند ،ماننهد تن اسهت
که او همه را کذهته اسهت مهادامی کهه قتهل او بغيهر حهق بامهد ،زيهرا مسهلمانان بهر
ضد غير خود بمنزل يه دسهت انهد ،و کسهيکه مخصهی را زنهده کنهد ،مهواالت و
دوستی وی بر همگان واج است و چنان پندامته می مهود کهه گهويی همگهان را
2
زنده کرده است.
 -173حکمت تذريع قصا :
حکمههت تذههريع قصهها را در ايهههن فرمههان الهههی در مهههی يههابيمَ « :ولَكهه ُم فهههي
َحيَا ٌ يَا حولي ُاْل َ ُلبَها لَعَلَكه ُم تَتَقهونَ » البقهره )279/ترجمهه :و بهرای مهما
صا
ُالق َ
در قصهها  ،حيههات و زنههدگی اسههت ،ای صههاحبان عقههل و خههرد ،بامههد مههما تقههوی
پيذه نموده و پرهيزگاری کنيد.
اماع دبری در تفسير اين تيت گفته است« :ای صاحبان عقلا مما را در تنچهه
که بهر مهما فهرر کهردع و بهرای برخهی از مهما بهر برخهی ديگهر از قصها در
نفوس ،در جراحت و در مدا زخمی که در ناحي سر و روی وارد مهی مهود)
واجهه گردانيههدع ،بههرای تن اسههت تهها بعضههی از مههما از قتههل بعضههی ديگههر تههان
خودداری کند ،و بخادر دفع بعضی از مما از بعه ديگر تان اسهت ،و تها اينکهه
مما زنده بمانيد ،در اين حکهم مهن بهرای مهما زنهدگی اسهت و مهما بهدان زنهده مهی
مانيد»3.
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و از قتاد در مهورد ايهن تيهت نقهل کهرده انهد کهه مهی گفهت « :خداونهد ) ايهن
قصا را حيات ،نکال و عبرت ،و موعظه و پند برای سفيهان و جاهالن مهردع
قرار داده است ،و بسا از مردع اند کهه قصهد ارتکها جنايهت بزرگهی را مهی کننهد
اگر ترس و بيمی از قصا ندامته بامند ،حتما ا قصد مهان را عملهی مهی نماينهد،
ولی خداوند ) به واسط حکهم قصها برخهی از تنهان را از تدهاوز بهر برخهی
ديگر مان مانع مده است ،و خداوند ) بهه ههيچ امهری دسهتور نهداده اسهت مگهر
تنکه در تن صال دنيا و تخرت مهردع اسهت ،و از ههيچ امهری هرگهز منهع نکهرده
است مگر تن که در تن چيز فساد و تباهی دنيا و دين مردع است»1.
در تفسير قاسمی در مورد اين تيت تمده است« :به علت اينکه هرگاه مخصهی
قصههد کذههتن ديگههری را دامههته بامههد و بدانههد کههه اگههر او را بقتههل برسههاند از وی
قصا گرفته می مود ،از قتل خودداری ميکند و درو مقابهل وی سهالمت مهی
ماند و خوده نيز از قصا جان سالع بهدر مهی بهرد ،پهس قصها سهب حيهات
هردو نفر است»2.
لههذا حکمههت در تذههريع قصهها تن اسههت کههه مههانع کسههی مههی مههود کههه هههوای
نفسانی اه وی را بر تداوز و تعدی بهر حيهات مهردع تذهويق مهی کنهد ،زيهرا وی
ميداند که اگر یلما ا و عدوانا ا کسهی را بهه قتهل برسهاند ،قصاصها ا قتهل بهر او واجه
ميگردد ،پهس ايهن امهر او را از اجهرای قصهده بهاز ميهدارد و از تنچهه کهه ههوای
نفسانی اه او را بر کذتن بی گناهان ترغي کهرده اسهت ،خهودداری مهی ورزد،
و کسيکه اراد قتل او را دامته است از قتل ندات می يابد ،و خهوده نيهز از قتهل
خههود در نتيدههة عملههی کههردن اراده اه و در اثههر تدههاوز بههر حيههات ديگههران بههدون
دامتن حق قتل ندات حاصل ميکند.
 -177از حکمت ههای قصها جلهوگيری از تسلسهل يکهی پهی ديگهری واقهع
مدن) جرايم نيز ميبامد:
هم چنين از جمله حکمت های قصا يکی ههم ايهن اسهت کهه قصها باعه
تسکين غض و خومنودی دلهای اوليای مقتول می مود ،پس تنان در صهدد قتهل
غيههر قاتههل از اقههار وی نمههی بههر تينههد – مههثالا هرگ هاه از قتههل قاتههل عههاجز مههوند
کومش خواهند کرد تا اقار او را به قتل برسانند و خذم خود را فرو بنذهانند).
و به سب قصا است که تسلسل جرايم منقطع ميگردد.
اماع ابن تيمي رحم هللا تعالی در اين باره گفته است« :علماء گفته انهد :حقيقتها ا
دلهای اوليای مقتول از خذم می جومد ،و تنان کومش می کنند تها قاتهل و اوليهای
 -1تفسير الطبری
 -2تفسير القاسمی
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قاتل را به قتهل برسهانند ،و بسها مهايد کهه تنهها بهه قتهل قاتهل راضهی و خذهنود نمهی
موند ،بلکه امخا زيادی را می کذند ،مانند کالن قبيله ،و پيذوای دايفهه ،پهس
چنان مهی مهود کهه قاتهل در ارتکها قتهل در ابتهداء تدهاوز مهی کنهد ،چنانکهه اههل
جاهليت اعرا خار از اسالع و غير هم در گذمته و در حال حاضر بدين گونهه
رفتار کرده اند و رفتهار مهی کننهد ،و گهاهی قتهل قاتهل را عظهيم تهر و مههم تهر مهی
پندارنههد ،بخههادر تنکههه وی بزرگتههر و مههري تههر از مقتههول اسههت ،پههس ايههن امههر
باع می مود که اوليای مقتول ،بر هر کسيکه از اوليای قاتهل دسهت بيابنهد او را
به قتل ميرسانند ،بسا مايد که اين گروه با ي قوع و تن گروه بها قهوع ديگهری ههم
پيمههان مههی مههوند و از تنههان نيههز کم ه ميخواهنههد و سههرانداع مندههر بههه فتنههه ههها و
دممنی های بزر ميگردد ،و سب اين کار خهرو مهان از سهنن و راه و روه
عدالت است که عبارت است از قصا مرعی ،و خداوند متعال قصها را کهه
نظاع عدل الهی ،و جلوه گاه مساوات و برابری است بر ما فرر کرده است»1.
 -171بعضی اعترار می کنند يا می پرسند که به چه دليل قصا در قتهل،
حق مدنی عليهه و اوليهای وی قهرار داده مهده اسهت ،بها وجهود تنکهه قتهل تدهاوز و
اعتداء بر جامعهه ،و ار هها و ههراس افگنهی بهرای اجتمهاع پندامهته مهی مهودب و
چرا جرايم قتل عمد و عدوان ،از حقوی عامه و عليه امنيت عامه قرار داده نذهده
استب تا تنکه صاح اين حق در مدازات قاتل بهه اعتبهار اينکهه مدهازات وی از
حقوی مدتمع است ،و از حقوی مقتول و اوليای مقتول نيست ،دولهت بامهدب يعنهی
به همان گونه که در حال حاضر قوانين وضعی بر تن نافذ ميبامد.
جوا  :اينکه در جرع قتل عمد و عدوان ،از جهت رع  ،وحذت ،نهاترامی و
عدع ادمينانی که در بين مردع ايداد می کند ،اعتهداء و تدهاوز بهر جامعهه اسهت و
در اين مهکی نيسهت ،زيهرا ههوای نفسهانی قاتهل را بهر تن وادامهته اسهت تها مدنهی
عليه را یلما ا به قتل برساند و هيچ مانعی از درو خهود نمهی بينهد کهه اگهر بتوانهد
هههر مخصههی بههی گنههاهی را بههه اجابههت خههواهش نفسههانی و هههوس و هههوای خههويش
یلما ا به قتل ميرساند ،ولهی در جهرع قتهل عمهد و عهدوان تدهاوز بهر مدنهی عليهه و
اهل و اقربای او نيهز ميبامهد ،و اويهت و تزار ايهن جهرع و ضهرر و صهدم تن بهر
اهل مقتول نسبت به مدتمع ،بسيار مديدتر است ،مثال تن چه بر جامعه ميرسهد و
تنچه که از ضرر و اويت بر اههل مقتهول وارد مهی تيهد ،تتذهی اسهت کهه مهعله ور
می مود و کسی را می سوزاند و کسی ههم از تن مته لم ميگهردد ،پهس عهدالت ايهن
است که حق اهل مقتهول بهر حهق جامعهه غلبهه دامهته بامهد ،لهذا علمهای اصهول در
مورد انواع حق و تعريفات تن می گويند:
 -1به نقل از کتا

الدرمي والعقوبات از استاو ما ميم دمحم ابو زهر برحم هللا

30

222-220

قضاء

احکام قصاص ودیات درشریعت اسالمی

« هرجای که حق هللا و حق العبد جمهع مهوند ،حهق العبهد غاله اسهت» و مثهال
تن هم قصا در جرايم قتهل اسهت .چهون کهه در قصها دو حهق اسهت :حهق هللا
که عبارت است از حق جامعه و حهق العبهد کهه عبهارت انهد از اههل مقتهول و حهق
ايذان غال تر است ،و مريعت اسهالمی بهرای اههل مقتهول حهق مطالبه قصها
از قاتل را داده است ،هم چنانکه حق ابدال قصا بهه ديهت ،و حهق عفهو از قاتهل
را برای تنان داده است ،زيرا تنان صهاحبان حهق انهد و بهرای صهاح حهق تنهازل
از تن جواز دارد ،و در اينکه قصا را حق اهل مقتول قرار داده است ،بهه ايهن
مفهوع است کهه دولهت نميتوانهد تنهان را از مطالبه قصها و اسهتيفای تن از قاتهل
منع نمايد ،و در اين امر بزرگترين ضمانتی اسهت بهرای انزجهار مهردع از تدهاوز
بر حيات ديگران.
ولی هرگاه اوليای مقتول از قصا درگذرنهد و تن را عفهو کننهد ،بهرای ولهی
امر زمامدار) جواز دارد تا جانی قاتل را به دره زدن و حبس ،مدازات نمايد.
چنانکه فقهای مالکی به همهين نظهر انهد و گفتهه انهد« :هرگهاه قاتهل از قصها
مههورد عفههو قههرار داده مههود پههس بايههد صههد دره زده مههود و بمههدت يه سههال حههبس
گردد».
و به سب اين تذريع اسالمی عادالن قصا  ،و قهرار دادن تن بهه حيه حهق
ورث مقتهول دفهع و انزجهار از قتهل عمهد تحقهق مهی يابهد ،و انگيهزه ههای ارتکها
جرع تقليل می يابد ،و تسلسل ارتکا جرع متوق می مهود .بهه سهب تنکهه چهون
بهه اوليهای مقتهول قههدرت داده مهود کهه از قاتهل قصهها بگيرنهد ،پهس تنهان هههم در
جستدوی انتقاع و خون خواهی نمی مهوند ،و گهاهی مصهلحت را در تن مهی بيننهد
کههه ديههت بگيرنههد و بلکههه حتههی عفههو کننههد ،و بههدين سههان سههينه هههای خذههمگين اهههل
مقتههول تسههکين مههی يابههد و تراع ميگههردد و فرصههت حقيقههی بههرای تسههويه و تصههفي
مس له در ميان اهل مقتول و کسان قاتل به عفو و گذمت از او فراهم مهی تيهد ،در
حالی که مس ل ه در ميان اهل مقتول و قاتل به عفو و گذمت از او فهراهم مهی تيهد،
در حالی که مس له دع دست خهود مهان اسهت ،لهذا اگهر از قصها عفهو مهی کننهد،
عفوی است از موضع قدرت و اقتداری که دولهت بهرای تنفيهذ حکهم مهرع مهري
به تنان داده است ،و به يقين که امخا در زمان قدرت دامتن عفهو و بخذهندگی
می کنند ،و اين بر خالو تن است که در بين اهل مقتول و اقتصا حهايلی واقهع
مود – مانند اينکه در ساي قوانين وضعی چنين است ،زيرا دبهق قهوانين وضهعی
قاتههل قتههل عمههد غالبها ا بههه حههبس محکههوع ميگههردد ،امههری کههه اهههل مقتههول را بههر تن
واميدارد تا انتظهار خهرو او را از زنهدان بکذهند و بهه مدهرد برتمهدنش او را بهه
قتههل برسههانند ،يهها اقههار او را بکذههند چنانکههه واقعيههت همههين اسههت ،پههس تسلسههل
ارتکا جرع باقی مانده و ادامه می يابد.
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اما اگر تذريع قصا اسالمی نافذ گردد ،پس جهرع بها تسلسهل تن از بهين مهی
رود ،يهها از قاتههل قصهها گرفتههه مههی مههود و کههار پايههان مههی يابههد و خذههم و کههين
خواهی از دل های اهل مقتول بيهرون ميهرود ،يها بهر بهدل ديهت يها مدانهاا ،قاتهل را
عفو می کنند ،و در اين کهار نيهز هيدانهات نفهوس تراع ميگيهرد و تسلسهل ارتکها
جرع متوق ميگردد ،زيهرا ايهن عفهو بهه رضهائيت اوليهای مقتهول صهورت گرفتهه
است و تنان به مصلحت خويش از ديگران بهتهر مهی داننهد ،و دريهن حالهت دولهت
ميتوانههد قههاتلی را کههه از دههرو اوليههای مقتههول مههورد عفههو قههرار گرفتههه اسههت ،بههه
مدازات تعزيری جزاء دهد ،دوری که گفهتم فقههای مهالکی بهر ايهن امهر تصهريج
کرده اند « :که مدازات قاتل قتل عمد که بالغ بامد اگر بهه سهب عفهو يها بهه جههت
محترع بودن وی يا به مرافت اسالع کذهته نذهود ،مطلقها ا خهواه قاتهل تزاد بامهد ،يها
غالع ،مسلمان بامد يا کافر ،مرد بامد و يا زن ،صهد دره اسهت و مهدت يه سهال
حبس»1.
 -179سخن پايانی در مورد حکمت تذريع قصا :
سخن پايانی است که در مورد تذريع مدازات قتل عمهد و عهدوان کهه عبهارت
از قصا است ،و قهرار دادن تن بهه حيه حهق بهرای اوليهای مقتهول ،بها اعطهای
حق اسقاد قصا برای مهان و تعهويه تن بهه ديهت کهه عبهارت اسهت از مقهدار
مههالی کههه مههريعت اسههالمی تن را تعيههين کههرده اسههت ،و قههدرت دادن مههان بههه عفههو
مطلههق از قاتههل يعنههی مطلههق از قيههد قصهها و ديههت ،بهها امکههان مدههازات تعزيههری
جانی معفو عنه ،دوريکه فقهای مالکی بدان تصريج کرده اند ،ميگويم:
اين تذريع اسالمی برای مدازات قتل عمد و عدوان ،تذريعی است که مطلقها ا
بههديلی بههرای تن وجههود نههدارد کههه حکمههت مدههازات و مقتضههيات عههدالت را تحقههق
بخذد ،و اين حکمت تذريع ،جرايم تداوز بر حيات مردع را از بين می برد يا به
حد نهايی تن را تقليل می دهد .و به حي مزيد اقناع و استدالل بر تنچهه ميگهوئيم،
مذاهد واقعيتی است که احکاع قوانين وضعی قصا و تنچهه کهه مربهود بهه تن
است از قرار دادن تن به صفت حق برای اوليهای مقتهول و از گهرفتن قصها از
قاتل يا عفو از او برديت يا مدانا ا را تطبيق نمی کنند ،و اين واقعيت زمانی بهرای
ما مکذوو می مود که می بينيم گراو جرايم قتل در تماع بهالد و سهرزمين ههای
که قوانين وضعی در تن حاکم است دايما ا رو به بهاال ميهرود ،بلکهه در بسهياری از
ممال اسالمی که تذريع جنايی اسالمی و از جمله نظاع قصا در تنهها تطبيهق
نمی گهردد ،ايهن حقيقهت را در مهی يهابيم کهه اوليهای مقتهول در امهر کذه قاتهل بها
حکومت همکاری نمی کنند و بلکه در برخی از حاالت به پوليس و حارنوالی از
 -1الذر الکبير للدردير

1

117

32

قضاء

احکام قصاص ودیات درشریعت اسالمی

جرع قتل ادالع نميدهند و زمانی که از تنهها پرسهيده مهود از معرفهت قاتهل انکهار
می ورزند ،با وجودی که تنان قاتهل را مهی مناسهند ،بهدان جههت اسهت کهه ميداننهد
اگر قاتل دستگير و محاکمه مود غالبا ا به جزای حهبس محکهوع مهی گهردد ،و تنهان
ميخواهند که او تزاد بامد تا بتوانند او را به قتل برسانند و تتهش خذهم خهود را بهر
او فرو بنذانند ،و هرگاه پوليس مرفق به مناسهايی و گرفتهاری او گهردد ،و سهپس
محاکمه مود و به حبس محکوع گردد ،پس قاتل در معرر قتهل بهاقی مهی مانهد و
اوليههای مقتههول بعههد از رهههايی وی از حههبس او را بههه قتههل ميرسههانند ،و خودمههان
باعتبار اينکه مرتکبين جرع قتل عمهد و عهدوان انهد گرفتهار و در نتيدهه بهر همهين
اساس محاکمه مده و بر حبس محکوع ميگردنهد و هکهذا قتهل زيهادت مهی پهذيرد و
تقليل نمی يابد ،و عداوت ها و کينه توزی ها بر جای می ماند.
اما اگر نظاع قصا اسالمی و تنچه که ملحق به تن است ،تطبيق گهردد ،پهس
ارتکا جرع امتداد نيافته و متوق ميگردد ،و تسلسل جرايم نيز خاتمه مهی يابهد،
و منع و انزجار تحقق يافته و حاصل می مود ،دوری که تطبيهق قهوانين وضهعی
نميتواند اين اهداو را تحقق بخذد وتنچه را ما ميگهوئيم بهر سهبيل وادار سهاختن و
مباحثههه و تحقيههق اسههت ،وگرنههه مسههلمان نميتوانههد ،از تنچههه کههه خداونههد تن را
تذريع قرار داده و به سوی دمحم د تن را وحی فرسهتاده اسهت ،کنهاره گيهری کنهد،
و همچنههان والت امههور زمامههداران) در بههالد اسههالمی را تعطيههل مههريعت الهههی
جههايز نيسههت ،و تنچههه کههه خداونههد بههه حي ه مههريعت خههود قههرار داده اسههت واج ه
التنفيذ بوده و در تن خير ،امان و سعادت دنيا و تخرت است.

تتبع ونگارش :قضاوتپال احمد فهیم «قویم»
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سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی
«داليل ايداد ،تذکيل و صالحيت محاکم مذکور »

مقدمه:
تدربه نذان داده است که جامع بين الملل تها زمانيکهه بهابحران وتنگناههای جهدی
و گاههها ت سه بارمواجههه نگرديههده ،بههه فکرحههل مذههکالت وپرکههردن خههالء نيفتههاده
است ،مايد علت اين امردروجود سياست های متضاد وبيهنش ههای متفهاوتی بامهد
کههه ازابتههدا تههاکنون بههراين جهههان نهها متحههد حههاکم بههوده اسههت ،بطوريکههه بابررسههی
تاريخی می توان دريافت که ايد تذکيل ي محکمه جزايهی بهين المللهی تقريبهاَۖا
يکصههد سههال اسههت کههه وجههود دامههته وحتههی ايههن ايههده ،درپايههان جنههش جهههانی اول
مطر مده بود ولی بدليل مالحظات سياسی وعدع وجود ضهمانت اجرايهی کهافی،
هرگز عملی نگرديد .تا اينکهه جههان بارديگرمهاهد جنايهت ههايی درمقيهاس وسهيع
ترازجنايتکهههاران جنهههش نخسهههت بهههود ومتعاقههه تن محکمهههه نهههورنبر ومحکمهههه
نظههامی بههين المللههی توکيههو بعنههوان مرهمههی بههرای درد ميليونههها قربههانی ايههن جنههش
خانمانسوریاهرگرديد.
بههی م ه تعقي ه ومدههازات جنايتکههاران بههين المللههی نقههش تعيههين کننههد درتضههمين
امنيت بذری دارد .با فروپامهی اتحهاد مهوروی سهابق همگهان بهراين تصهوربودند
که ازاين به بعد دنيا درصلج و ترامش و بدورازاضطرا وتنش خواهد بهود ولهی
جنايهت واقههع مهده دريوگسههالوی سههابق ،رونهدا و غيههره ،نذهان داد کههه جنايتکههاران
خوا تراع بذری را تها نخواهنهد تورد .یهورمحهاکم جزايهی بهين المللهی متعهدد
پديده جال درقرن اخيراست که روند تکهاملی تن مهی رود تها کسهانی کهه درصهدد
برهم زدن نظم بين المللی می بامند را ازتعقي درامان نگذارد.
من نظر به مبرميت و اهميت مس له ،موضوع تحقيهق خهود را بهه بررسهی محهاکم
جزايی بين المللی اختصا داده اع.
تنچه که از مندرجات اين اثر ،مورد نگره و مطالعهه عالقهه منهدان قهرار خواههد
گرفت ،اهميت تحقيق در مورد محاکم جزايی بين المللی را باز تا خواهد داد.
اين نبذته مذتمل است به سه فصل و هر فصل به مباح و اجهزاء تقسهيم گرديهده
است.
فصل نخست نبذته در برگيرند مفاهيم و کليات است .در ايهن فصهل کومهش مهده
اسههت تهها بعههداز ارائه تعههاري مربههود ،سههير تههاريخی محههاکم بههين المللههی بههه گونه
مرحله به مرحله ،تحت عناوين و تطور تاريخی ،توضيج و تبيين گردد.
فصل دوع ،به بيان عوامل و داليلی که باع ايدهاد محهاکم بهين المللهی جزايهی در
مقادع مختل تاريخی گرديده ،پرداخته است.
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و بالخره فصل دوع اين نبذته ،تذکيل و صالحيت های محاکم بين المللی جزايهی
را از تغاز تا اکنون به دور مفصل باز تا داده است.
نبذته با ،نتيده گيری و فهرست منابع و مگخذ ،خاتمه می يابد.
بدون م  ،اين اثر از نقايا و کاستی هها ،خهالی نخواههد بهود .مهن تها تن جها کهه
برايم مقدور و ممکن بوده ،سعی نموده اع که در نگاره اين نبذهته دقهت نمهوده و
از منابع موجود و قابل دسترس استفاده نمايم.
اميدوارع حق مطل را ولو اند  ،اداء نموده بامم.
فصل اول
مفاهیم وکلیّات
مبحث اول :تعریفات
مفهههوع مناسههی جايگههاه بسههيارمهم درتحقيههق وپههژوهش دارد ،بههه نحويکههه اگرابتههدا
مفههاهيم بههه کاررفتههه دري ه پههژوهش ٬بههه بح ه گرفتههه نذههود وکليههد واژه ههها بههه
دوردقيهههق بيهههان نگهههردد ،تمهههاع جريهههان تحقيهههق بهههرای خواننهههده مهههبهم خواههههد بهههود
ومخاد مطمئن نخواهد بود تنچه را که از تحقيق ميفهمد ،همهان معهانی ومفهاهيم
مورد نظرنويسنده ومحقق است يا چطورب
ازتنچه گفته تمد ،ضرورت و اهميت بح مفاهيم در ي تحقيق رومهن ميذهود و
دربا نقش تعيين کنند مفاهيم تحقيق ،جهای بهرای ترديهد بهاقی نميمانهد .بنهابراين،
درتغاز ،مفاهيم کليدی اين تحقيق را توضيج خواهيم داد.
جزء اول :مفهوم محکمه
محکمههه محلههی اسههت کههه درتن بههه مههکايت ههها وبههه اتهههاع هههای زده مههده بههه افههراد
ويانهادها وسازمان ها ٬رسيده گی ميذود .اين محل معموالا درساختمان ويهژه يهی
بههه نههاع محکمههه  1قههراردارد .دربسههياری ازکذههورها بههرای رسههيده گههی بههه مسههائل
متفاوت ٬محاکم مختلفی وجود دارد)20-22 :20 .
ال  :محکمه درلغت
محکمه  ٬دارالعدل  ٬جای انصهاو  ٬دادگهاه  ٬تندها کهه بهداد مظلومهان رسهند ٬تندها
که حق را ازبادل تمييزدهند  ٬تندا که حق مظلوع ازیالم ستانند)1110 :7 .
 :محکمه دراصطال
محلی که درتن به دعاوی مدنی يا جزايی يا امور حسبی ٬توسط رئهيس يهاداد رس
محکمه ٬درحدود صالحيت قانونی وبها رعايهت تذهريفات مربهود رسهيده گهی مهی
مود)1179 :23 .
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قانون تذکيل وصالحيت قو قضائي جمهوری اسالمی افغانسهتان منتذهر جريهد
رسمی مهماره )١١٦٥مهرر  ٬ ١۹٥۱/۴/٥در جهزء  )١۱مهاد چههارع خهود ٬در
ويل بيان اصالحات قانونی ٬محکمه را چنين تعري نموده است:
« -۱محکمه :مرجع قانونی رسيده گی قضايا و اصدار حکم است».
جزء دوم :عدالت
ال  -تعري لغوی عدالت:
عهههدالت در لغهههت بههههه معنهههای داد کهههردن ٬داد گههههر بهههودن ٬انصهههاو و دادگههههری٬
ميبامد)۴۴ :۱ .
 :تعري حقوقی عدالت:
سپردن حق به صاحبش که در نقط مقابل تن یلم قرار دارد .يها بهه عبهار ديگهر،
تحقق حق در عمل .)١۴۴ :١۱
 مفهوع مناسی اجتماعی و فلسفی عدالت:در بار مفهوع مناسی عدالت ديدگاه های متفاوت موجود است ،ما به دور نمونهه
به چند نظرو يا ديدگاه دانذمندان فلسفه و علوع اجتماعی ٬ويالا اماره می نماييم:
عدالت همانند سايرمفاهيم اخالقی ومتافيزيکی فاقد معنا بوده ومهمل می
-1
بامد و تنها بيان گراحساسات انسانی است و گاهی نيز برای برانگيختن
احساسات استعمال ميذود .به دور مثال ،ناله وفغان انسان مصيبت ديده که فاقد
معنابوده اما احساسات انسانی را نمايش می دهد .يا همان دورکه زرد مدن
چهر انسان ترس او را بيان می کند .درمفاهيم اخالقی ،قال عرض احساسات
راخود انسان تعيين می کند وگاهی اوقات هم برای تحري ديگران و برانگيختن
تنها دست به چنين کاری می زند.
عدالت لفظی است دارای معنا ومفهوع که حکايت از تمهايالت وعواده
-2
خا می کند .يعنی تناسبی دربين دسته يی ازافعال با خواسته های انسهان وجهود
دارد که موج ميذهود تن افعهال راعهاد النهه بنهاميم .بردبهق ايهن ديهدگاه موضهوع
عههدالت فعههل يهها امههياء خههارجی نخواهههد بههود ٬بلکههه موضههوع تن ٬نفههس حههاالت و
کيفييات نفسانی متکلم ميبامد.
عههدالت يهه صههفت عينههی خههارجی اسههت ودارای مهها بههه ازای خههارجی
-7
ميبامد ،درحالی که ما به ازای عدالت ديدنی ومهنيدنی نيسهت ٬بلکهه تعقهل کردنهی
است وبواسهطه عقهل مهی تهوان تن را در نمهود .پهس عهدالت خصوصهيتی را بهه
امياء يا افعال نسبت می دهد که هيچ صفت ديگری نمی تواند جانذين تن مود.
مفهههوع عههدالت دارای مصههدای خههارجی نيسههت وفقههط موصههوو خههارجی
-3
دارد .يعنی عقل صرو نظر از رابط که امهياء يها مهخا مهدر و تمهايالت او
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دارد ٬به جستدو ومقايس امياء بها يکهديگر مهی پهردازد وبها توجهه بهه ايهن مقايسهه
وارتبادی که تنها با يکديگر دارند ٬مفهوع عدل رابدست می تورد.
عههدالت يه امرقههراردادی محههه اسههت کههه نههه مصههدای عينههی دارد ونههه
-.
تمايههل تکههوينی انسههان بههه تن تعلههق مههی گيههرد ماننههد :مالکيههت ،بلکههه امههری اسههت
قراردادی بردبق اين ديدگاه مفهوع عدالت مبتنی برتراء عقالء می بامد)2431 .
مبحث دوم :سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی
دراين بخش دربار تاريم پيدايش محاکم جزايی بين المللی مطالبی بيان ميگردد.
جزءاول :نگاهی به نخستين محاکم جزايی بين المللی ،قبل از جنش جهانی اول
بی ترديد گوناگونی محاکم جزايی بين المللهی ٬ميهان نسهل ههای مختله نذهان مهی
دهد که اين محاکم درسير تحوالت بين المللی ،دچارتغييروتحول مهده انهد و همهين
اکنون روند تکاملی خود را درمسير تاريخی خويش مهی پيماينهد و مهی رود تها بهه
روند جهانذمولی خويش ادامه دهد.
دليههل جهانذههمولی تن اينسههت کههه امههروزه کنوانسههيون هههای مبههارزه بهها جههرايم نسههل
کذی ،مکنده ياجنايت جنگی درعرو بين الملل به ي اصل پذيرفته مهده مهورد
تائيد همگهان قهرار گرفتهه اسهت واعتقهاد بسهياری بهرتن اسهت کهه کنوانسهيون ههای
مزبورتدوين عرفی) بوده که ازقبل درحقهوی بهين الملهل وجهود دامهته اسهت:0 .
)200
درنگاهی به تاريخچ اين محاکم درمی يابيم که اين نوع محهاکم ،درمسهيرتاريخی
خود دچار تحول عميق وژرو مده اند.
ازجمله نخستين محکم بين المللی تذکيل مده قبل از جنش جههانی اول ،محکمه
بود که ازسوی قربانيان ومتهمان جرايم سنگين درماروالی ههای ايتاليها برپها مهده
و قضههات خههارجی ايههن محکمههه بههرای محاکم ه " کههان رايههن وون هههاتس تههافن "
درسال 2131ميالدی درنپهال گهردهم تمدنهد .ايهن قضهات خهارجی ازميهان تعهدادی
ازحقوی دانان که به خادراستقالل ،انصاو ودر صحيج تنهها درحقهوی دبيعهی
معروو بودند ،انتخا مدند)۹٥۱ :١۹ .
دومههين حرکههت ٬جهههت تذههکيل محههاکم جزايههی بههين المللههی بههه سههال 2070مههيالدی
بازمی گهردد کهه درايهن سهال ،محکمهه يهی درمههر برسها ) تلمهان بها 17قاضهی
برای محاکم امپراتور المان پيترفون ههافن بها ) تذهکيل مهد .وی بهه لذهکريان
تحههت امههره اجههاز تدههاوز بههه غيرنظاميههان ،کذههتار دسههته جمعههی وغههارت امههوال
مردع را داده بود)10 :0 .
اين رويه تا 010سال بعد از جريانات مسکوت ماند.
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جزء دوع :نگاهی تاريخی به محاکم جزايی بين المللی بعداز جنش جهانی اول
بعههد ازجنههش جهههانی اول بههه موج ه مههواد 111 ٬ 117و 119ازمعاهههد ورسههای
سال  )2929ميالدی قرار بر تن مد تا محکم جزايی برای محاکمه ويلههم دوع،
امپرادورتلمان به علت تداوز به اخالی بين الملل ومعاههدات ،تذهکيل گهردد .امها
اقههداع مههذکور ٬بهها فههراروی بههه هالنههد وعههدع اسههترداده منتفههی گرديههده کههه درهمههين
راسههتا بههه دليههل مالحظههات سياسههی ازفهرسههت  10هههزار نفههر متهمههان کههه توسههط
کميسيون  2929که توسط کنفرانس مقدماتی صلج ترتي مهده بهود )بهه محکمهه
معرفی بودند ٬درمراحل محاکمه و رسيده گی دوسيه های تنها ٬تعدادی مهان فقهط
محدود به 21نفر مد.
جزء سوع :تطور تاريخی محاکم جزايی بين المللی بعداز جنش جهانی دوع تا
سال  ۱٦٦۴ميالدی
تاله بعدی جهت ت سيس محکم جزايی بين المللی بعد ازجنش جههانی دوع بهوده
کههه دبههق موافقههت نام ه  2901مههيالدی منعقههد فيمههابين انگلسههتان ،ايههاالت متحههده،
فرانسههه و مههوروی ٬محکم ه نههورنبر بههرای محاکم ه سههران نههازی تذههکيل مههد.
دراين محکمه سه نفر تبرئه و 29نفر مدرع مناخته مهدند کهه  21نفهر ازمدرمهان
اعداع وبقيه به زندان ابد وموقت محکوع مدند.
در29جنههوری  2903مههيالدی ،جنههرال مهه ترتههور) حههاکم نظههامی تمريکههايی
جاپهان بها صهدوراعالميه يهی ٬تذهکيل محکمه توکيهو بهرای رسهيده گهی بهه جنايههت
جنگی سران ونظاميان جاپانی را اعالع کرد.
مدمهههع عمهههومی سهههازمان ملهههل متحهههد ٬دنبذهههتهای تغهههازين ت سهههيس  )2901بعهههد
ازمحکم نورنبر  ٬دی قطعنام مهماره  130مورخه  9دسهامبر ،2901مسه له
ت سيس محکم جزايی بين المللی برای رسيده گی به جرع کذهتارجمعی رامطهر
نمود و تدوين اساسنام محکم جزايی بين المللی را برعهد کميسيون حقوی بهين
الملل گذامت)۱۴١ :۱ .
باوجود قطعنامهه ههای سهازمان ملهل دنبذهتهای 2990-2919-2911و  ...تذهکيل
محکم بين المللی به فرامومی سپرده مد تا اينکه دردههه 90مهيالدی درمهوقعيتی
که موروی سابق ازهم پاميده وجنش خليج فارس با حمايت بين المللهی ازتمريکها
به پايان رسيده بود ،وقوع فدايع ضد انسهانی ،خذهونتهای سهبوعانه دريوگسهالوی
سابق وپاکسازی قومی صربها وکذتاروسيع وبی رحمانهه دررونهدا ،افکارجههانی
رابه سوی تذکيل ي محکم بين المللی به صورت جدی برانگيخت)100 :1 .
تذههههکيل محکمهههه بههههين المللههههی بههههرای يوگسههههالوی سههههابق ورونههههدا ،دنبذههههتهای
2990و 2990مههيالدی ،ارتبههاد مسههتقيم بههه اقههدامات کميسههيون حقههوی بههين الملههل
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ندامههته امهها تذههکيل ايههن دو محکمههه مندربههه تسهههيل درتذههکيل محکمه بههين المللههی
جزايی مده است .
برای اولين بارمورای امنيت سازمان ملل متحد ،با صدور قطعنامه مهماره 111
درتاريم 11می  2990ميالدی ،دست به تذکيل محکم جزايی بهين المللهی بهرای
محاکمههه جنايهههات ارتکهههابی درسهههرزمين يوگسهههالوی سهههابق زد .مهههورای امنيهههت
سازمان ملل متحد درقطعنام  101خود که درتاريم  11فبروری  2990مهيالدی
به تصهوي رسهاند ،تصهميم گرفهت کهه محکمه بهين المللهی بهرای تعقيه امهخا
مسهئول نقههه جههدی حقههوی بههين الملهل بذردوسههتانه درسههرزمين يوگسههالوی سههابق
ازسههال 2992مههيالدی را ت سههيس کنههد کههه درهمههين راسههتا مههورا ،ازدبيرکههل خههود
خواست تا گزارمی دراين خصو به مدمع عمومی مورای امنيت ملهل متحهد،
ارائه کند که با ارائه تن ،دی قطعنام مماره  ،111ت سيس ايهن محکمهه تصهوي
گرديد)101 :1 .
متعاقههه تن ،مهههورای امنيهههت ملهههل متحهههد بههها صهههدور قطعنامههه مهههماره  911در1
نوامبر 2990ميالدی محکم مذابهی به اسهتناد فصهل  7منذهورملل متحهد ،بهرای
محاکم جنايتکاران درروندا تذکيل داد .
مورای امنيت ملهل متحهد ،بها ادامه اوضهاع خذهونت باردرسهيرالئون وضهرورت
اجرای عدالت ،بازهم برای سومين بار ،موجبات ت سيس ي محکمه بهين المللهی
جزايهههی رافهههراهم کهههرد و لهههذا قطعنامههه  2021مهههيالدی سهههال 1000مهههيالدی را
صههادرنمود وازدبيرکههل خههود خواسههت بههرای ت سههيس محکم ه ويههژ کههه صههالحيت
رسيده گی به جرايم مرتکبين نقه فاحش حقوی بين الملهل بذردوسهتانه را دامهته
بامههد ،اقههداع نمايههد دبيرکههل در23جنههوری سههال1001مههيالدی پههس ازمههذاکراتی بهها
دولت سهيراليو ن ،تفهاهم نامه رامنعقهد نمهود و محکمه ازنهوع تلفيقهی ،از20مهار
1000ميالدی تذکيل مد که بردبق قوانين داخلی سيراليون رسيده گی بهه جنايهت
صهههورت گرفتهههه از00نهههوامبر 2993مهههيالدی بهههه بعهههد درتن سهههرزمين رابرعههههده
گرفت)031 :21 .
ازسههال  2999مههيالدی تهها اکنههون ،محاکم ه بههين المللههی مههده يهها تلفيقههی ،درمنههادق
مختل جهان تحت عناوين زيرتذکيل مد :
مع رسيده گی به جرايم درمحکم مهرديلی درکذورتيمورمرقی
-1
مع قضايی ت سيس مده براساس ماد مقرر  63محکم کوزوو
-2
محکم تلفيقی سيرالئون
-7
محکم فهوی العهاد کهامبو بهرای رسهيده گهی بهه جنايهت ههای خمرههای
-3
سر
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سههرانداع در 27ژانويهه  2991مههيالدی درکنفههرانس ديپلماتيهه نماينههده گههان تههاع
االختيار سازمان ملل متحد ،اساسنام محکمه جزايهی بهين المللهی مهورد تصهوي
قههرار گرفههت وبهها پيوسههتن مصههتمين کذههوردرتاريم اول ژوئيههه  1001مههيالدی بههه
اساسنام محکمه اساسنامه رع ) ازاول جوالی  1001ميالدی بهه اجهرا درامهد .
محکمههههه فعاليههههت واقعههههی خههههود رابهههها قضههههي ازجمهههههوری تفريقههههای مرکههههزی
ازدسامبر 1000ميالدی تغازنموده است.)030 :21 .

لیکونکی  :دوکتور عبدالکریم زیدان
ژباړونکی  :قضاوتپوه حضرت ګل حسامی

داسالمي فقهی بنسټونه
()8
پنځم فصل
اهلیت او عوارض یې

 -88سریزه :
مکلفيت ) د سموالي صحت ) مرد دا
وړاندې مويادونه وکړه چې د تکلي
دی چې مکل دهغه څه اهليت چې پرې مکل کيږي ولري او دمکلفيت دا
اهليت هم د بلوآ سن عمر) ته د انسان په رسيدلو او دعقل له درلودلو سره يو
ځای  ،ثابتيږي  ،خود اصولو علما په عاع ډول د اهليت او دهغه دعوارضو په
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تړاوهم خبرې کوي  .په دې ځای کې مونږ په همدې دريقه عمل کوو  ،لومړی
داهليت په اړوند او وروسته دهغه د عوارضو په هکله ګړيږو .
لومړی مبح  :اهليت
 -81داهلیت تعریف
اهليت په لغت کې  ،د صالحيت په معنا دی  ،د بيلګې په توګه کله چې کوع
څو د يو کاردسرته رسولو صالحيت ولري  ،وايي  :نوموړی دهغه کارد
ترسره کولو لپاره اهليت لري .
داصوليونو په اصطال کې  ،اهليت د وجو په اهليت او د اداء په اهليت
ويذل کيږي.
 -88دوجوب اهلیت
دانسان له صالحيت څخه دهغه دمذروعوحقوقو له وجو ځينې عبارت دی که
په ګټه يې وي اوکه په ضرريې وي اوثابت مي  1.يعنی د دې لپاره د انسان د
صال حيت درلودل چې دا حقوی د ده په ګټه نفعه ) ثابت او واجبات پرې ثابت
مي  .داهليت د وجو مبنا بنسټ ) ومه ده  .په دې معنا څرنګه چې انسان يو
ومه لرونکی موجود دی  ،دا اهليت ورته ثابتيږي .
ومه په لغت کې د ژمنې او تړون په معنا ده  ،ستر څښتن تعالی ) فرمايې
الير قبون فی مرمن اال والومة ) دالتو به سورت – لسم – تيت )
ژباړه  :د مرمن سره د خپلوۍ او تعهد اړيکه نه ساتي .
هغه غيرمسلمان افراد چې په دايمي توګه زمونږ مسلمانانو او دهغوی ترمينځ
دهغه ژمنې او تړون په بنسټ  ،په داراالسالع کې ژوند کوي  ،اهل ومه  ،يعنی
دژمنې اوتړون اهل نوميږي .
ومه په اصطال کې  ،يو مرعي وص دی چې انسان دحقوقو د تړاو لپاره په
2
يواهل او وړموجود د ده په نفعه اويا د ده په زيان تبديلوي
ومه د دې اصطالحي معنا پربنسټ د هرانسان لپاره ثابته او موجود ده  ،ځکه
هرفرد چې نړۍ ته راځي د ومې درلودونکی دی او په پايله کې د ده په ګټه اوپه
تاوان د چارو د وجو لپاره صالحيت لري  3.له دې امله کوالی مو ووايو چې
 :د انسان لپاره د اهليت د وجو دثبوت بنسټ ژوند) دی  ،ځکه په ژوند سره
 -1مر المنار  ،ابن مال
 -2التوضيج 232 1 ،
 -3اصول البزودی  2017 1 ،اومر المنار
اوحاميه الرهاوی ،

903
901
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ده چې د انسان لپاره ومه هست کيږي او د وجو اهليت هم پر هغه بناکيږي
اوپه همدې دليل ،دجنين لپاره هم  ،که څه هم ناقا او نيمګړی دی – په هغه
کې د ژوند حيات ) د متون په دليل  ،د وجو اهليت ثابت دی او څرنګه چې د
انسان ژوند د وجو داهليت د ثبوت بنسټ دی  ،دا اهليت  ،ترڅوپورې چې فرد
1
ژوندی وي له ده سره مل دی او يوازې په مړيني سره ترې جالکيږي .
حقوقپ وهان د اصوليونو د پاع وړله اصطالحي معنا سره دا اهليت قانونی
مخصيت ) بولی او دهغوی په نظر دا مخصيت د هرانسان لپاره ثابت دی او
دهغه په تعري کې وايي  :قانوني مخصيت د انسان دصالحيت په معناد دې
چاري لپاره دی چې د ده په ګټه حقوی اوپرخالو يې مکلفيتونه ثابت مي  2دا
تعري دوجو داهليت لپاره د اصوليونو تعري ته ورته دی .
 -88د اداء اهلیت
د دې چارې لپاره د انسان دصالحيت په معنا دی چې د چارو) اداء او سرته
افعال) او ويناوې اقوال) يې
رسول ترې وغوښتل مي او کړنې
معتبروانګيرل مي او دهغو مرعي تثار پرې مترت مي  ،دارنګه که چيرې
کوع تصرو ترې صادرمو  ،مرعا ا معتبر او دتثارو درلودونکی وي اوکه
چيرې عبادتونه يې سرته ورسول  ،اداء کول يې معتبردي  ،تکلي ساقط کړي
اوکه چيرې يې دبل په حق کې جنايت ترسره کړ  ،وکوالی مو نوموړی د دې
کارپه خادر په بذپړه توګه مراخذه کړو اوپرخالو يې بدني او مالی مدازات
وکاروو  3.د دې اهليت دثبوت بنسټ د تمييز اوتذخيا د قدرت ځوا )
درلودل دي نه ژوند .
 -88بشپړاونیمګړی اهلیت
دوجو او اداء اهليت دواړه  ،هغه دورو ته په پاع چې انسان يې په خپل ژوندانه
کې  ،د تکوين دخپل متون دپيل) له مهاله دعقل تربذپړتيا او وروسته
ترمړينې پورې دی کوي تيروي ) کله نيمګړي او کله بذپړدي .
دا دورې عبارت دي له  :لومړی  :جنيني دوران دوره )  ،دوهم  :له زوکړی
تولد) څخه تمييزته تررسيدو پورې  ،درييم  :له تمييزڅخه بلوآ ته تررسيدو
پورې او څلورع  :له بلوآ څخه وروسته دوره .
په راتلونک و کرښو کې  ،د اهليت هغه ډول نوعه ) چې په دې ټولو دوروکې د
انسان لپاره ثابتيږي  ،تربح الندې نيسو .
 -1ځينې فقها معتقد دې  :له مړيني وروسته هم د انسان ومهه پهه يهوه ډول بهاقي پهاتی کيهږي  ،لکهه څرنګهه
چې وروسته به رامي .
 -2المدخل للقانون الخا  ،زمونږ د استاد  ،الدکتور بدراوی 11 ،
 -3مر مرقا االصول  000 ،1 ،او اصول الفقه  ،د ميم عبدالوها خالو 210 ،

42

قضاء

داسالمی فقهی بنسټونه

 -88لومړۍ دوره  :جنیني دوره
جنين کله کله  ،دارنګه وينو چې دخپلې موريوه برخه دی او په خپل حرکت
اوسکون کې له هغې سره همغږی دی او خپلوا نه دی ) او په دې ترتي  ،د
ده لپاره د ومې په نه ثابتوالي حکم کوو او په پايله کې د وجو اهليت هم په هغه
کې منتفي کيږي  ،او کله هم  ،له دې امله جنين ته ګورو چې نوموړی پخپله  ،يو
خپلوا نفس او مخا دی  ،د ژوند د درلودلو له کبله  ،له خپلې مورځينې جال
دی او له هغې دجالکيدو او په خپل وات د قايم مستقل انسان تبديليدو ته تماده
چمتو) دی ا وپردې بنسټ د ده لپاره د ومې په متون حکم کوو اوپه پايله کې د
ده لپاره د وجو اهليت ثابتيږې  .کله کله هم  ،نوموړي دواړه جهتونه سره يو
ځای په جنين کې ترکتنې الندې نيول کيږي اوپه پايله کې د ده لپاره نه کومه
بذپړه ومه ثابتيږي او نه هم ترې مطلقه ومه نفي کيږي  ،بلکې د ده لپاره يوازې
نيمګړې ومه ثابتيږي چې يوازې دځينو حقوقو د منلوصالحيت لري اوپه دې
ترتي  ،جنين ديونيمګړی وجو داهليت درلودونکی دی او په دې صالحيت
سره ښايي چې ځينې حقوی د ده په ګټه نفعه )ثابت مي نه دده په خالو او دې
دليل،ځينی حقوی لکه ميراث،وصيت او په وق کې استحقای – چې دهغوی
ثبوت قبلولو ته اړتيا نه لري – د ده لپاره ثابتيږي  ،خو ځينې حقوی لکه هبه
څرنګه چې قبلولو ته اړتيا لري د ده لپاره نه ثابتيږي  ،که څه هم دا حقوی د ده
لپاره نګه ګټه ګڼل کيږي  ،ځکه جنين نطق خبری) نه لري او کوع ولي اووصي
هم نه لري چې په قبلولو کې د ده ځای ناستی جانذين) مي 1.اوهمدارنګه لکه
څرنګه چې يادونه يې وموه د ده د اهليت د نيمګړتيا په علت د ده پرخالو کوع
حق هم نه ثابيږي .
ديادونې وړده چې د نيمګړي وجو اهليت دجنين لپاره هغه مهال ثابتيږي چې
جنين ژوندی وزيږيږی .
د اداء داهليت په تړاوهم بايد ووايو چې جنين د اداء اهليت نه لري  ،ځکه د ده
دبذپړ عدز له امله د ده له خوا دهيڅ کوع تصرو صادريدل متصورنه دي اوهم

 -1جمهورفقها معتقد دي چې  :جنين ولي او وصي نه لري او يوازې جايز ده چې د ده داموالهو د خونهدتيا
به لپاره يو امين وټاکل مي چې مال يې وساتي  ،هغه څه چې په اوسهن توګهه پهه مصهرکې معمهول دي ،
دا دي چې دجنين لپاره وصهي دی  .،د هغهه لپهاره لهه حقوقهو څخهه هماغهه انهدازه ده چهې دصهغير داوليهاوو
لپاره ده  .د 2911کال دمال د واليت قانون په  -229مه ګڼه کې په الندې ډول راغلي دي :
 -11مه ماده  :دپالر لپاره جواز لري چې دخپل قاصرفرزند لپاره يومختار وصي وټاکي .
 -19مه ماده  :که چيرې په هغه صورت کې چې د قاصر لپهاره مختاروصهي نهه وي  ،محکمهه يهو وصهي
ټاکي .
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په دې دليل چې د اداء داهليت دثبوت بنسټ دعقلي تمييز قدرت دی او جنين په
مطلقه توګه تمييز نه لری.
1
 -88دوهمه دوره  :له زوکړې  ،تمییز ته تررسیدو دوره .
که چيرې جنين ژوندی وزيږيږي  ،د ده لپاره بذپړه ومه او په پايله کې د بذپړ
وجو اهليت رامينځ ته کيږي او د ده په نفعه اوپرخالو حقوی ثابتيږي  ،ځکه
دبذپړې ومې درلودونکی دی  .مناس وه چې د بالغ فرد په څيرد دې زيږيدلي
جنين پرخالو ټول حقوی ثابت مي  ،ځکه دبذپړې ومې درلودونکی دی
اواهليت په دې ومې سره ثابت موی دی  ،خو څرنګه چې موخه پخپله له وجو
څخه يوازې وجو اوپرانسان دحق ثبوت نه دی  ،بلکې دهغه د حکم له وجو
ځينې موخه  ،يعنی اداء ده  ،له دې امله ټول هغه حقوی چې کوچنی دهغه د اداء
کولو امکان ولري پرې واجبيږي او هغه ميان چې اداء کول يې د ده له اړخه
مونې نه وي پرې نه واجبيږي  .کوالی مو دا حقوی په النديني تفصيل سره
ترڅيړنې الندې ونيسو .
حق الناس دخلکو حقوی) د حق الناس هغه ډله چې  ،لکه د تل مويو
-1
ميانو ضمانت تاوان ) داجير اجوره مزد) دزوجې ښځې )  ،خپلوانو او
جنبه ) لري په کوچني واجبيږي  ،ځکه موخه
داسي نورو نفقه  ،مالي اړ
ترې مال دی  ،او د دې حقوقو نيابتي اداء کول هم د منلو وړدی اوولي د کوچني
په څير،
په نيابت هغه اداء کوي  ،خو دحق الناس هغه ډله چې د قصا
مدازات دي  ،پرکوچني واج نه دي  ،ځکه کوچنی دهغه دحکم صالحيت
يعنی په مدازاتو سره مراخذه کيدل نه لری  ،ځکه د کوچني عمل په تقصير نه
توصيفيږي اودقصور په علت د کوچني په کارکې دجنايت معنا  ،د ده دا کار د
دې صالحيت نه لري چې د دې مدازاتو سب وي اوهم د دې حق اداء کول
نيابت نه غواړي اونه موکوې لي له کوچني څخه په نيابت مدازات کړو .
مدازات په دې ځای کې  ،د ديت پرخالو دي  ،ځکه ديت دعصمت او دمحل
کوچني والی )
مقتول) د بيګناه به خادر واج مويدی او دقاتل کوچنيتو
هم د افرادو دعصمت نفي کوونکی نه دی او دهغه له وجو ځينې موخه مال
دی او دمال اداء کول هم په نيابتي دريقه موني دي .
 -1علماوو د تميبزعمر سن ) اووه کلن ته دماموع رسهيدل ټهاکلي د ي او دا داحکهامو دضهبط پهه خهادر
دې  .متقدمو لومړنيو) فقها وو دتمييهز لپهاره کهوع عمرنهه ټاکهه او يهوازې متهاخرو وروسهتيو) فقههاوو دا
کارکړی دی او ښايي دکاربنسټ يې دا حدي وي چې کوچنيانو ته په لمانځه دامرکولو په تړاو فرمهايي :
کلههه چههې اووه کلن ه تههه ورسههيدل هغههوی تههه پههه لمانځههه کولههو امروکههړۍ اوکههوع مهههال چههې لههس کلن ه تههه
ورسههيدل اولمههونځ يههي ونکههړ ) ويههې وههه) ) دعههرای اوهههم مصههرمدني قههانون  ،د تمييههز عمههراووه کلنههي
ټاکلې ده .
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حق هللا  ،له حق هللا څخه  ،هغه څه چې دصحت مرد او دعبادتونو
-2
اصل دی  ،يعني ايمان او هغه چې خالا نګه ) عبادت دی لکه لمونځ په
څيريوازې بدني وي او که د زکو په څيريوازې مالي وي اوکه دحج په څيرله
بدني او مالي څخه يو ترکي وي ،هيڅ يو پرکوچني واج نه دي  ،که څه هم د
دې حقوقو سب او محل يعنی صالحه ومه هم متون ولري  ،ځکه په دې حقوقو
کې د وجو حکم  ،هغه دی چې دا تکالي مکلفيتونه) عمالٌ او په اختياري بڼه
 ،او نه دجبري نيابت په بڼه  ،دهغه چاپه الس چې عبادت پرې واج موی دی
ترسره مې  ،ترڅو ابتالء او تزمايښت او پرهغه مترتبه جزا پرې حاصله مي او
کوچني هم د دې چارې اهليت نه لري  1.له حق هللا څخه هغه څه چې د حدودو
په څيرجزايې اړ جنبه ) لري  ،پرکوچني واج نده  ،لکه دهغه ډلې حق
په څيرجزايي اړ لری ځکه کوچني دهغه دحکم
الناس څخه چې دقصا
صالحيت يعنی په مدازاتو سره مراخذه کول نه لري او دا مدازات هم په نيابت
2
سره نه ترسره کيږي .
د اهليت د اداء په اړوند هم بايد ووايو چې  :په دې دوران کې د کوچنی په حق
کې د اداء اهليت  ،په بذپړ دول منتفي دی  ،ځکه چې هغه تمييزنه لري ،
اوڅرنګه چې وموويل تمييز له عقل سره د اداء د اهليت بنسټ دی او په همدې
دليل ،له کوچنی ځينې نه غوښتل کيږي چې کوع څيز مخصا پخپله ) ترسره
کړي او کوع حقوی چې د وجو داهليت په سب پرې واج موي دي هم – په
هغه ځايونو کې چې نيابت صحيج دی – د ده ولي يې له ده څخه په نيابت اداء
کوي .
څرنګه چې کوچني د اداء اهليت نه لري  ،د ده په اقوالو اوتصرفاتو هم هيڅ کوع
مرعي اثرنه مترت کيږي اوله دې امله د ده عقود او قولي تصرفات بادل دي
اوپاملرنه ورته نه کيږي .او دا هغه څه دي چې د عرای مدنی قانون او
3
دمصرمدني قانون بيان کړي دي .
 -1التلويج علی التوضيج  230 1 :فقها د کوچنی په مال کې دزکو د وجو پهه تهړاو اخهتالو لهری
 .کومو کسانو چې هغه واج بللی دی  ،زکو يې دبډايانو په اموالهو کهې د بيوزالنهو يهو واجه حهق ګڼلهی
دی او دا مف هوع هم له صغير والي او بلوآ سره اختالو نه پيدا کوي  ،خو کوموکسانو چې هغه واجه نهه
دی بللی هغه يې د لمونځ اوروژې په څيريو عبادت ګڼلی دی اوڅرنګه چې عبادت خبريدل او تزمايښت
دی  ،بلوآ په کې مرد دی او کوچنی هم دعقل دقصور په علت د دې صالحيت نهه لهرې چهې ترخبريهدلو
الندې واقع مي و.ګ  :بداية المدتهد 110 ، 2
 -2کذ االسرار 2031 ، 0
 -3دعرای د  2912کال د -00ګڼې مدني قانون  -93يمه مهاده  :دغيرمميهز صهغير تصهرفات بادهل دي ،
که څه هم ولی ورته اجازه ورکړی وي او دمصر د 2901کال د -202ګڼې مدني قانون په  -220مه ماده
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 -78درييمه دوره  :له تمييز څخه بلوآ ته تررسيدلو پورې .
دا دوره اووه کلن ته د کوچنيی په رسيد وسره پيل او د ده په بالغ کيدو پای
مومي  .په دې دوره کې دکوچني لپاره بذپړ د وجو اهليت رامينځ ته کيږي ،
ځکه په هغه صورت کې چې د غيرمميز صغيرلپاره د وجو اهليت ثابت او
موجود مي .ثبوت يې دصغير لپاره – چې له هغه ځينی ښه حال اووضعه لری
– غوره دی  .نو د ده په نفعه اوپرخالو حقوی هم  ،په هغه تفصيل سره چې د
مميزصغيرپه تړاويې يا دونه وموه  ،ثابتيږي .
په دې دوران کې  ،څرنګه چې د کوچني عقل نيمګړی دی  ،دنيمګړی اداء
اهليت ورت ه ثابتيږي اوله دې امله نو موړی چې نيمګړی د اداء اهليت لري ،
ايمان او بدني عبادت يې صحيج انګيرل کيږی ځکه دصغيرلپاره نګه خالا)
منفعت دځان پسې لري  ،خو پرهغه واج نه دی او نوموړی دهغو په اداء
کولو نه مکل کيږي .
خو دمميزصغيرد مالي تصرفاتو حکم په الندې ډول دی .
دصغيرله خوا د ده دتصرفاتو ترسره کول لکه د هبې قبلول منل) ،
-1
صدقه اووصيت چې د ده لپاره نګه خالا ) منفعت لري  ،صحيج دی او په
هغوکې د ولي يا وصي اجازې ته اړتيا نه لري  ،ځکه د دې تصرفاتو صحيج
ګڼل پخپله دصغير په الس دهغو دمستقيمو ترسره کولو په صورت کې  ،د ده د
قاصراهليت له امله مونی دی او دهغو په صحيج بللو کې د کوچنی لپاره
څرګند مصلحت دی او مونږ مکل يو چې تل دامکان په صورت کې  ،د ده
مصلحت رعايت کړو.
دصغير له خوا د ځينو تصرفاتو ترسره کول لکه هبه ورکول او دمال
-2
وقفول او داسې نورچې د ده لپاره خالا ضررد ځان پسې ولري او دده له
مالکيت څخه له عور پرته يې د اموالو د وتلو موج کيږي  ،صحيج نه دی
اوحتی اصال ا منعقد کيږي هم نه اوولي اووصي هم نه می کوالی په خپلې
اجازې ورکولو سره د صغير دا تصرفات صحيج کړي  ،ځکه ولی اووصي نه
می کوالی دا چارې نيغ په نيغه د صغير له خوا ترسره کړي  ،نوهماغسې هم
نه مي کوالی د کوچني دې کارونو ته اجازه ورکړي  ،ځکه د واليت بنسټ ،
ماموع ته پاملرنه او د ده دمصلحت مراعات دی او د ده په مال کې
دمضروتصرفاتو ترسره کول او يا پخپله د صغير له خوا د دې تصرفاتو د

کې راغلې دي چې دغيرمميز صغير لپاره د ده په مال کهې د تصهرو حهق نهه مهته  ،تصهرفات يهې بادهل
دي .
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ترسره کولو په صورت کې دی تصرفاتو ته اجازه ورکول  ،په هيڅ توګه ماموع
ته د پاملرنې او د ده دمصلحت درعايت په معنا نه دی .
داسې تصرفات لکه بيع پلورل – پيرودل) او اجاره او نورمالي
-3
معاوضات چې دخپلې وضعې داصل له مخې د ګټې اوتاوان ترمينځ متردد په
م اوترديدکې) دی  1.دا تصرفات ګټه او تاوان لری او که چيرې مميز صغير
دهغوترسره کولو ته اقداع وکړي داداء له اهليت ځينې د ده د ګټی اخيستلو په
اعتبار صحيج انګيرل کيږي خو څرنګه چې د نيمګړې اداء اهليت لري  ،دولي
داجازې پوری موقوو دی خو که چيرې ولي ورته اجازه ورکړه  ،دولي اجازه
د ده د اهليت نيمګړتيا جبرانوي  ،د ده تصرو دارنګه انګيرل کيږي چې
ګواکی د بذپړې اداء اهليت له درلودونکي ځينی صادرموی دی  .دا احکاع چې
مونږ د صغير دتصرفاتو په تړاو وکرکړل هغه څه چې صحيج ؤ اوهغه څه چې
صحيج نه ؤ دعرای مدني قانون هغه تثبيت کړي دي  2.او همدارنګه دمصر
مدني قانون دهغه څه په اړوند چې د ګټور واو مضروتصرفاتو پورې ځانګړي
دي  ،خوهغه څه چې دګټې او تاوان ترمينځ چورلی څرخيږي ) دصغير
مصلحت ته په کتنه يې د بادليدو وړګرځولي د ي ،خودولي د اجازې په صورت
کې دهغه تصرو په بادلي دو دتمس کولو حق له مينځه ځي اوهمدارنګه د
3
رمد عمر سن) ته له رسيدو وروسته دصغيرله اجازي ورکولو ته.
 -77م وون اجازه ورکړل موی ) صغير
که چيرې ولي احساس کړي چې مميزصغير دسوداګريزو چارو دترسره کولو
توان لري  ،کوالی مي ورته اجازه ورکړ ې چې دا چارې ترسره کړي او په
دې حالت کې دصغير سوداګريزتصرفات او په سوداګرۍ کې نوراعمال
اوال زمي چاري چې ده ورته اقداع کړی دی  ،صحيج او نافذې ګڼل کيږي  ،ځکه
په تصرو دولي مخکينی اون اجازه )  ،دهغې اجازي په څيرده چې ولي يې
دمميز صغير دتصرو له ترسره کولو وروسته ورکوي او سابق اجازه د الحق
 -1په دې ځای کې بايد په پاع کې ولروچې کوع څيز چې دګټې او تاوان تهرمينځ د يوتصهرو پهه متهر د د
والي کې دمعيار په عنوان ترپاع الندی نيول مهويدی  ،د تصهرو ډول نوعهه ) اودبيعهت دی او دې تهه
پهاع نهه دی مهوی چهې کهوع تصههرو تهه چهې صهغير دهغهه ترسهره کولههو تهه اقهداع کهړی دی دځهان پسهې بههه
حقيقي ګټه راوړي يا به ده ته کومه ګټه ونلری اوله دې امله  ،که چيرې صغير دخپل ځان پوری اړيکمهن
عين دهغه له واقعی بيې څخه پهه لوړقيمهت ههم وپلهوري  ،بيهاهم د ده د تصهرو سهموالی صهحت ) دولهی
داجازې پورې موقوو متوق ) دی او هغه ګټې تهه چهې صهغير پهه دې معاملهه کهې پهه الس راوړې ده
ورته پاملرنه کيږي ځکه بيعه – دخپل دبيعت پربنسټ – له هغهه تصهرفاتو ځينهې ده چهې د ګټهې او تهاوان
ترمينځ په دوران کې ده .
 -2و .ګ  :د عرای د مدني قانون -17يمه ماده
 3و.ګ  :دمصر دمدني قانون  -222مه ماده
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په څيرده ) او دا هغه څيز دی چې دعرای مدنی قانون او مصرمدني قانون پرې
1
عمل کړی دی .
 -78څلورمه دوره  :له بلوآ څخه وروسته دوره :
که چيرې فرد دعقل د درلود لوباوجود  ،دبلوآ سن عمر) ته ورسيد د بذپړې
اداء د اهليت درلودونکی کيږي  ،دا اهليت بايد چې د مرعي خطا ترپاملرنې
الندې ونيول مي ،په ټولو مرعي تکاليفو مکلفيتونو ) مکل مي او د ده ټول
عقود اوتصرفات صحيج دي  ،او دچا اجازې ته اړتيا نه لري  ،په دې مرد چې
سفيه نه وي  ،لکه څرنګه چې وروسته به يې يادونه ومي .
دوهم مبحث  :د اهلیت عوارض
 -89سريزه :
په وړاندنيو مطالبو کې يادونه وموه چې د جنين په دوران کې  ،د وجو اهليت
په نيمګ ړې بڼه د انسان لپاره ايداد او ثابتيږي او له زوکړی وروسته  ،بذپړيږي
او دی چې ترڅوژوندی وي د دې اهليت درلودونکی به وي  ،خو د جنين په
دوران کې  ،د انسان لپاره د اداء اهليت نه را مينځ ته کيږي او همدارنګه ،
غيرمميز صغيرهم د اداء اهليت نه لري او بيا دمميزصغيرلپاره په نيمګړې بڼې
ثابتيږي اوله هغې وروسته  ،که چيرې فرد دعقل په درلودلو سره بلوآ ته
ورسيږي  ،د ده د اداء اهليت بذپړيږی  .نو داهليت د اداء بنسټ عقل دی اوکه
چيرې عقل نيمګړی وي  ،د اداء اهليت هم نيمګړی دی اوکه چيرې عقل بذبړ
وي د اداء اهليت هم بذپړ دی  ،نيمګړی ناقا) عقل هم  ،دمميز صغيرعقل
او دهغه چا عقل دی چې د مميزصغير په حکم کې دی او بذپړ عقل  ،دهغه چا
عقل دی چې بالغ دی او ليونی اويا معتوه هغه مخا چې پوهه يې کمه  ،په
خبروکې يې ګډوډي او په تدبير کې يې فساد متون ولري – د ژباړن توضيج )
نه دی 2.خو وروسته له هغې چې انسان د اداء بذپړ اهليت ترالسه کوي هم  ،کله
کله داسې چارې ورته پيښيږي چې دهغه د اداء اهليت يا له مينځه وړي او يايې
نيمګړی کوي او يا داچې په له مينځه وړلو اونيمګړې کولو کې يې کوع اغيزنه
پريباسي بلکې دهغه چاپه تړاو دځينواحکامو د تغيير المل کيږي چې دا چارې
3
ورته پيښې مويدي  ،دا عارضی پيښې موې ) چارې داهليت عوارر بولي .
 -1و.ګ دعرای دمدني قانون له  -92يمی تر – 202مهې مهادې او دمصهر دمهدنې قهانون  -10مهې ، 11 ،
13او 221مې مادې ته .
 -2التوضيج 230 2
 -3عوارر دارنګه تعري
او د اهليت منافي وي .

مويدي چې  :عبارت له هغهه حالهت څخهه دی چهې دانسهان لپهاره الزع نهه دی
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 -81دعوارضو ډولونه انواع ):
عوارر په دوه ډلو ويذل کيږي :
لومړی  :تسماني سماوی ) عوارر
دوهم  :مکتسبه عوارر
تسماني عوارر هغه عوارر دی چې د انسان له اختيار پرته اودمرعې د
څښتن له خوا ر امينځ ته کيږي ايداد يږي ) او په همدې دليل هم سما)
تسمان ) ته منسو موي دي  ،ځکه هغه ميان چې انسان په هغو کې اختيار
نلري  ،تسمان ته منسوبيږي په دې معنا چې داچارې دانسان له قدرت څخه
بهردي لکه  :ليونتو  ،معتوه والی  ،ناروغتيا اومړينه .
مکتسبه عوارر هغه دي چې انسان په هغو کې دکس اواختيار درلودونکی دی
اوپه دوه ډوله دي  ،لومړی  ،هغه عوارر چې پخپله د انسان له خوا دي  ،لکه
جهل او نذه اوموخي .
دوهم  ،هغه څيزچې دبل له خوا پرانسان پيښيږي اوهغه اکراه ده .په راتلونکي
مبح کې به دځينو سماوي تسماني ) او مکتسبه عوارضو په اړوند بح ومي
.

لومړی مطلب
آسماني عوارض
جنون ) :
لومړی  :ليونتو
 -82ځينو اصوليونو دليونتو په تعري کې ويلي دي  :ليونتو په عقل کې
اختالل خلل) دی  ،دارنګه چې په ډيرولږو موارد وکې افعال کړنې ) اواقوال
1
ويناوې ) له مدار اوعقلی دريقې څخه بهر کيږی .
ليونتو په دوه ډوله دی  :اصلی ليونتو اوعارضي ليونتو  .اصلي ليونتو
هغه دی چې انسان دليونتو په حال کې دبلوآ عمر سن ) ته ورسيږي
اوعارضي ليونتو هغه دی چې فرد په داسې حال کې چې عاقل دی دبلوآ عمر
ته ورسيږي اوله هغه وروسته ورته ليونتو پيښ مي  ،دا دواړه ليونتوبونه هم
يا ممتد دايمي )دي اويا غيرممتد .
دليونتو دادواړه ډولونه د وجو په اهليت کوع اغيزنه لری  ،ځکه دا اهليت په
ومې سره ثابت اورامينځ ته کيږی او ليونتو د ومې منافی نفی کوونکی ) نه
 -1التوضيج 1
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دی  ،ځکه د ومې د ثبوت مبنا ،د انسان ژوند دی  ،خوليونتو د اداء په اهليت
اغيز کوي او هغه له مينځه وړي  ،ځکه د اداء اهليت په عقل اوتمييز سره
ثابتيږي او دليوني عقل فاسد دی او تمييز او تذخيا نه لري او په همدې دليل
هم  ،ليونی په خپلو افعالو او اقوالو کې دغير مميز صغيرحکم لري .
په عباداتو کې  ،که چيرې ليونتو ممتد وي  1عبادات ساقطوي  ،يعنی اصال ا
دهغوی له وجو څخه مانع کيږي  ،ځکه د ليونتو په حالت کې پر اداء قدرت
له مينځه ځي اوقضايي يي هم دليونتو دله منيځه تللو څخه وروسته هغه له
ستونزې اوسخت سره مخامم کوي اوکه دهغوی په قضا کې د ثبوت د سخت په
خادر ،اداء تحقيقا ا اوتقديرا ا منتفي مي  ،وجو هم له مينځه ځي  ،ځکه له اداء
پرته وجو يو بې فايدې څيزدی  ،خو که چيرې ليونتو غيرممتد وي  ،که څه
هم د عبادت اداء کول دليونتو په حال کې نامونی دی  ،خو اداء کول يې په
قضايي بڼه دليونتو دله مينځه تللو زوال) څخه وروسته موني دي او کومه
ستونزه هم له ځانه سره نه لري او په پايله کې اداء تقديرا ا ثابته او موجوده ده ،
2
نو وجو هم باقي پاتې کيږي .
 -83پرليوني پابندی حدر) او داچې کوع مهال پای ته رسيږي:
ليونتو دحدر له سببونو څخه دی او حدر په مرعی اصطال کې له قولي نه
فعلي تصرفاتو څخه د منعی په معنا دی  ،يعنی تصرفات يې نه منعقد کيږي او
نافذ نه دي  ،دليوني فرد د قولی تصرفاتو په تړاو  ،دهغوی نه منعقديدل عدع
انعقاد ) په پاع کې دی  ،يعنی د ده قولی تصرفات نه منعقد کيږي  ،حتی که د ده
لپاره نګه ګټه هم وي اوحکم يې دغيرمميز صغير په څيردی  ،ځکه دهغوی د
اقوالو سموالی صحت ) او اعتبار په عقل اوتمييز پورې اړه لري او اعتبار يې
دعقل له متون پرته ممکن نه دی  ،که څه هم ولي هم ورته اجازه ورکړې وي ،
ځکه پيښيدل وقوع ) يې بادل دي او الحق اجازه هم په بادل پورې نه ملحق
3
کيږي او په پايله کې د بادل تصرو  ،سابق نه تصحيج کوي .
ليونی فرد واتا ا محدور ممنوع ) دی  ،په دې معنا چې هرکله انسان ته ليونتو
پيښ مې پرفرد دحدر سب کيږي او دقضايی حکم صادرولو ته کومه اړتيا نه
 -1دليونتو امتداد کوع مذخا حد نه لري او حديې دعباداتو په اختالو سره تهوپير پيهدا کهوي  ،د مثهال
په توګه دروژې په تړاو ،که چيری ليونتو يوه ميامت اوږد مهي  ،ليونتهو ممتهد ګڼهل کيهږي او لهه دې
پرته ممتد نه دی .
 -2دا حال ت  ،هغه مهال دی چې غيرممتد ليونتو عارضهي وي  ،خهو کهه چيهري اصهلي وي  ،دهغهه پهه
اړوند اختالو متون لري او ځينهو لکهه قاضهی ابويوسه هغهه دعارضهي ليونتهو پهه څيرګڼلهی دی  ،خهو
ځينو نورو لکه اماع دمحم بن حسن ميبانی هغه دعباداتو ساقطوونکی نه دی ګڼلی  ،التلويج علی التوضهيج
) .237 1
 -3مر مرقا االصول 009 1
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لری  ،اوله دې کبله  ،دليونتو دپيل له مهاله  ،د ده اقوال ويناوی) معتبر نه
دي اعتبارنه لری ) خو که چيرې ليونتو منقطع وي  ،يعنی ليونی فرد په
ځينو وختونو کې په هوښ عقل) رامي  ،د ده تصرفات دعقل دمتون پرمهال ،
دعاقل فرد دتصرفاتو حکم لري .
د عرای مدني قانون په اسالمي فقه کې له دې ټاکل مويو احکامو څخه پښه نه ده
اړولي  ،دې قانون تصريج کړې سره له دې چې ليونی دغيرمميزصغير په حکم
کې دی او واتا ا محدور دی  ،خو تصرفات يې دهوښ په حالت کې په هغه
صورت کې چې ليونتو يې غيرممتد وي  ،تصرفات يې لکه ديوعاقل مخا
1
په څير دی .
که څه هم دمصرمدني قانون په اسالمي فقه کې له ځينو ټاکل مويو نصوصو
څخه پښه اړولې ده دارنګه يې تصريج کړيده په دې بنسټ چې ليونی سره له دې
چې دغير مميز صغير په څيربې اهليته دی  ،خو هغه يې د محکمی له لزوع ديد
پرته محدور او ممنوع کړی نه دی اوهمدارنګه دپابندۍ ليرې کول هم بايد د
محکمی له خوا صورت ومومی او دا چې تصرفات يې دحدر او پابندۍ
دمصوبې له تسديل اوليکلو وړاندې صحيج او بادل نه دې  ،مګر دا چې
دليونتو حالت دعقد پرمهال له ليوني سره ميوع ولري او يا دا چې بل اړ د
ده له حالت ځينې خبرو لري په دې صورت کې يې تصرفات بادل دي ،
همدارنګه دليوني تصرفات د حدر اوپابندۍ دمصوبې له ليکلو وروسته مطلقا ا
بادل دي که څه هم د هو ښ په حالت کې واقع موي وي په دې معنا چې ځينې
وختونه په هوښ رامي  .يا دا چې بهبود او هوښ دليونتو په حالت کې واقع
مي او که درمد اوعقلمندۍ څخه وروسته واقع مي ترهغه مهاله چې قرارپه دې
2
دی چې حدر او پابندي پرې پاتې ده او تراوسه ترې ليرې موې نده .

 -1په  – 90يمه ماده کې راغلهي دی صهغير اوليهونی اومعتهوه واتها ا محدهور دي  ،پهه  -201مهه مهاده کهې
راغلي دي چې اصلي ليونی دغيرمميزصغير په حکم کی دی  ،که څه هم دغيراصهلي ليهوني تصهرفات د
په هوښ راتللو په حالت کې ديو عقلمند عاقل -هوښيار) دتصرفاتو په څيردي .
 -2دمصهر دمهدني قهانون پهه  -01مهه مهاده کهې راغلهي دي هغهه څهو چهې مميزنهه وي  ،د کوچنيتهو يها
ليونتو په خادر د مدني حقوقو دکارولو اهليت نه لري او په  -220مه ماده کې راغلهي دي چهې محکمهه
کوالی مي پرمعتوه ليوني او غافل سفيه پابندي نافهذه کهړي اولهه هغهوی څخهه دا پابنهدي ليهرې کهړي  ،پهه
 -220مه ماده کې راغلی دي  ،لومړی  :دا چې دليوني اومعتوه تصرو په هغه صورت کې چې تصرو
دمصوبې له تسديل وروسته صادرمي بادل واقع کيهږي  .دوههم  :کهه چيهري تصهرو د پابنهدی مصهوبې
له تسديل وړاندې صادر مي په هغه صورت کې بادل نه دی  ،مګر داچې دليونتو حالت دعقد پرمهال
ميوع ولري  ،يا داچې بل اړ ترې خبرونلري.
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دوهم  :عته کمعقلتو )
 -89عته  :په عقل کې يو ډول اختالل دی چې دفرد پوهه کموي  ،د دې المل
کيږې چې د فرد خبری مختل مي او تدبيراو تصميم يې فاسد مي  1.کله کله هم
دا درا اوتمييز د له مينځه تللو سب ګرځې  .عته په دوه ډوله ده  .د عته
لومړی ډول دا دي چې په هغې کې د فرد ادرا او تمييز باقی نه پاتې کيږي
او فرد په دې نوعه کې لکه د ليوني په څير غوندی) کيږې  ،چې داداء اهليت
يې له مينځه ځې  ،خو د وجو اهليت يې پرځای پاتې کيږي او فرد دليوني
احکاع لري  ،دوهم ډول هغه عته ده چې په هغې کې د فرد ادرا اوتمييزباقی
پاتي کيږي  ،خو د عاقلو افراد و دادرا په څيرنه دی  .دعتې له دې ډول با
وجود  ،بالغ فرد  ،په احکامو کې  ،د مميزکوچني په څير کيږي او ورته
دنيمګړې اداء يو اهليت ثابت او موجود دی  ،خود ده دوجو اهليت په بذپړه
بڼه باقي پاتې کيږي او له دې کبله  ،عبادت به پرې واج نه وي  ،خود ده له
خوا ترسره کول يې صحيج دي او د ده په اړوند مدازات ثابت او نه جاري
کيږي  ،خود حق الناس هغه ډله چې دتل مويو څيزونو د ضمانت په څير مالي
جنبه لري  ،پرې واجبيږي او اداء کول يې دولي له خوا صحيج دي اوتصرفات
يې  ،صحيج اونافذدي که چيرې ورته نګه ګټه ولري  ،او بادل دي که چيري
ورته نګه تاوان ولري او د ولي له اجازې پورې موکول دی که چيرې دګټې او
تاوان ترمينځ په نوسان کې وي .
معتوه واتا ا محدور عليه دی اوله دې امله دليوني په څيردی .
 -89په مدنې قانون کې معتوه :
عراقي قانون په معتوه باندې د محکمې دحکم په خادر  ،پابندي حدر) مرد
کړې نده اوهغه يې واتی محدور او ممنوع ګرځولی دی  ،دا هغه څيزدی چې په
اسالمي فقه کې ټاکل مويدی  ،دارنګه چې هغه يې دمميزصغير په څير په
احکامو کې دمعتوه دنوعې ترمينځ له توپير پرته ګرځولی دی  2دا دفقها وو
داقوالو د حاصل خالو دی چې عته يې دوه ډوله ګڼلې ده  ،لکه څرنګه چې
وموويل .
که څه هم په مصري ) عربې مدني قانون کې يې معتوه دليوني په څيربللی دی
 ،دمعتوه د نوعې ) اوليوني ترمينځ له توپير پرته يې د حدر او پابندۍ له
ناحيې څخه پرې احکاع تطبيق کړي دي او د ده په خالو يې د پابندۍ دحکم
 -1مر الکنز  ،للزيلعی .202 1
 -2دعرای دمدني قانون  -09مه او  207مه ماده دارنګه ده چې معتوه دمميز صغير په حکم کې دی .
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دصادرولو لزوع د ځانګړې محکمې له خوا په پاع کې نيولی دی او دا چې
تصرفات يې پرده باندې د پابندۍ د مصوبې له تسديل اوليکلو دمخه بادل دي ،
په هغه صورت کې چې د عته حالت دعقد پرمهال ميوع ولري يا دا چې بل
لوری دهغه په هکله معلومات ولری دحدر او پابندۍ د قرار له پورته کولو
1
ځينی دمخه بادل باقي پاتې کيږي .
ټول هغه څه چې دمصرمدني قانون ټاکلي دې داسالمي فقهې له مقرراتو سره
مخال دې  ،په ځانګړې توګه له ليوني سره معتوه ته اعتبار ورکول يوخيل
کول ) سره له دې چې معتوه په ټولو حالتونو کې ليونی نه دی .
درییم  :نسیان ( هیره – فراموشکاري )
 -86نسيان  :هغه عارضه ده چې انسان ته پيښيږی او د دې المل کيږي چې فرد
خپل مکلفيتونه په ياد رانه وړي  .څرنګه چې دنسيان په عارضه کې عقل بذپړ
قدرت ) متون لری  ،دا عارضه د وجو او اداء له
دی او د تمييز ځوا
2
اهليت سره منافات مخالفت ،نه سمون ) نه لري  .نسيان دحق الناس په
تړاوعذرنه ګڼل کيږي  ،ځکه حق الناس هغه ته دخلکو داړتيا په خادر محترع
دی  ،او په هغه کې د تزموينې ازمايښت ) او ابتالء بح په کارنه دی او دا
احتراع په نسيان سره له مينځه نه ځي او له دی امله  ،که چيرې يو څو دنسيان
له مخې د بل مال له مينځه يوسي  ،دغرامت ورکړه پرې واج ده  3.خو په حق
هللا کې نسيان عذرګڼل ګيږي او د هللا ) دحق دهيرولو په صورت کې)
پ رمخا کومه ګناه نه مته  .د څښتن تعالی ) رسول صلی هللا عليه واله
وسلم فرمايي  :ان هللا وضع عن امتی الخطاء والنسيان و مااستکرهواعليه ) .
ژباړه  :ست رڅښتن تعالي ) زما له امت څخه دخطا اونسيان او داکراه له
مخې د ترسره کړل مويو کارونو ګناه ) پورته کړې ده ) د دنيا په احکامو کې
هم  ،نسيان کله کله يو معقول عذرګڼل کيږي او دفرد عبادت دهغه په اثر تباه
کيږي نه  ،لکه دارنګه چې يو روژه تي دنسيان له مخې يو څيز وخوري .
څلورع  :خو او اغماء بيهوښي ياکوما ) .
 -88خو او اغماء د اداء له اهليت سره منافات لری خود وجو له اهليت
سره نه  4.نو هغه مهال چې انسان ويده وي يا داغماء په حالت کې قرارلري  ،د
اداء اهليت نه لری  ،ځکه د اداء د اهليت بنسټ مبنا) له عقل سره د تمييز
قدرت دی او انسان هم د خو او اغماء په حالت کې تمييزاو تذخيا نه لری
 -1دمصر د مدني قانون  01مه  – 220 ،مه او220مه ماده چې پخوا مو دهغوی منطوی وکرکړ .
 -2مر مرقا االصول 000 1
 -3اصول البزودی اومرحه يې 2093 ، 0 ،
 -4کذ االسرار2011 0 ،
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 ،له دې امله د ده اقوال مطلقا ا معتبرنه دي  ،دخپلو افعالو په خادر بدني
مدازات کيږې نه اوحتی که چيرې انسان په خو کې په ډ ډه واوړي
اوپرچاورولويږي اوهغه مړکړي مړمي )  ،څرنګه چې په دې کارکې يې
تمييز او اختيار نه درلود د ده قصد منتفي دی  ،بدني مدازات کيږي نه  ،بلکې
مالي مدازات کيږي  ،د ديت ورکړه پرې الزميږي  ،هماغسې که چيرې په خپل
فعل سره يومال تل کړي  ،ضمانت يې پرې واجبيږي  .پرده باندې يوازې
دنفس اومال دتلفولو دضمانت د وجو دليل  ،دا دی چې فعل په واقعي نړۍ کې
پيښ موی دی او نفس او مال هم مرعا ا محترع او دساتنی وړدی او عذر دهغه
دحرمت او عصمت نفی کوونکی کيږي نه .
دخو او اغماء پرمهال  ،پرفرد دعباداتو پرځای کول الزع نه دي ځکه خو
اواغماء د بيدارۍ ويښتيا) او په هوښ راتللو په وخت کې د اداء د خطا دځنډ
موج کيږي ځکه په دې دواړو حالتونو کې فرد پوهه نه لرې  ،اداء محاله
نامونې ) ده  ،خو د عباداتو وجو نه ساقطيږی ځکه د هغوی دحقيقي اداء
کولو امکان دويښيدو او په هوښ راتللو پرمهال متون لري  ،اويا داچې فرد
کوالی مي له ويښيدو او په هوښ راتللو وروسته  ،د اداء ځای ناستی جايګزين
) يعنی د هغو عباداتو قضايي راوړي او دا په دې خادردی چې کوع مهال چې
له ستونزي تنګسې ) پرته دقضا راوړل موني دي  ،په اوسني حال کې له اداء
څخه يوازې عدز ،د وجو اصل نه ساقطوي او څرنګه چې دعادت له مخې
خو ډيروخت نه نيسي  ،دفوت موي عبادت په قضا کې کومه ستونزه متون
نه لري  ،نو وجو يي نه ساقطيږي  .اغماء هم که چيرې ممتده نه وي همدا
حکم لري  ،خوکه چيرې ممتده وي وجو ساقطيږي  ،ځکه له اغماء سره
حقيقي اداء اوتقديري اداء له په هوښ کې راتلو وروسته قضاکې دستونزې
دمتون په خادر له مينځه تللي دي او څرنګه چې اداء له مينځه والړه مي ،
1
وجو هم ساقطيږي  ،ځکه د وجو بقاله اداء پرته بې ګټې بی فايدی ده ).
پنځم  :ناروغي مرر – بيماری ):
 – 87په دې ځای کې  ،له ناروغ مرر) څخه موخه له جنون او اغماء
ځينې پرته نورميان دي  ،ناروغی د وجو له اهليت او د اداء له اهليت سره
منافات نه لري او ناروآ رنځور) فرد په بذپړه توګه د دواړه ډوله اهليتونو
درلودونکی دی اوپه همدې دليل هم  ،حقوی  ،که د ده په ګټه وي يا په تاوان ،
ثابت او موجود دې  ،خو سره له دې چې ناروآ فرد دبذپړ اهليت درلودونکی
دی  ،ناروغی رنځورتيا ) په ځينو احکامو اغيز پريباسي  ،له هغې جملې ،
 -1کذ

االسرار 0

 2091او2000
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ځينې تصرفات يې نه نافذ کيږي  ،د بيلګې په توګه د مورث په مال کې د وارث
د مورث کيدو ځای ناستی جانذين ) په جبرې صورت او يا دمارع په حکم
سره د مورث په مړينه ثابت دی  .همدارنګه د پوروړي مديون ) په مړينه
دپور وړی مال په پور لرونکی داين ) پورې اړه پيدا کوي  .خو څرنګه چې
ناروغي دمړيني سب ده  ،په وارث او پورلرونکي پورې د مال تعلق موندل
دناروغ د راڅرګنديدو له مهاله ثابتيږي  ،ځکه حکم د مضاو د ابتدا په سب
کيږې  1.او د وارث او پورلرونکي له حق څخه د ساتنې په موخه  ،ناروآ  ،په
هغه اندازه چې له دې حق څخه ساتنه صيانت ) محقق مي تحقق ومومی )
محدور کيږي  .دا اندازه د وارث په اړوند  ،د ناروآ د اموالو دوه پردرييمه ده
[ -يعنی ناروآ دخپل مال په دوه پردرييمه کې محدور کيږي ] خو د
پورلرونکي په تړاو  ،د پورداندازې پورې اړه لري او که چيرې پور د ناروآ د
ټولو اموالو سره برابر وي  ،ناروآ په خپلو ټولو اموالو کې محدور ګرځي او له
2
دې پرته  ،د پورپه اندازې په خپل مال کې محدور کيږي .
داحدر  ،دهغه په اسنادو سره د هغه ناروغ په پيل سره چې په مړينه تمامه
مويده ثابت او موجود انګيرل کيږي  ،ځکه دحدر علت  ،هغه ناروغی ده چې د
مړينی سب مويده ان که په مړينه مندرمي  ،ناروغي له پيله په مرګاني
مرګ ته نږدې ) متص ده  ،خو څرنګه چې د ناروغ مرګاني تو يوازې په
مړينه دهغی د تماميدو په صورت کې ګڼل کيږي نورحدر په م [ يوازې
دمورث يا پوروړي فرد په نار وغه کيدلو ] سره نه ثابتيږي او په همدې دليل هم
 ،له مړيني څخه وړاندی دحدراثر نه څرګنديږي او دهغه تصرفات چې په
مرګاني مرر ناروغ ) 3کې دي صحيج دي او وارث يا پورلرونکی د ده د
ژوند په حال کې پرده د اعترار حق نه لري او دا حق  ،يوازې د ناروآ
مخا له مړيني وروسته او په هغه صورت کې د دوی لپاره ثابتيږې چې د
ناروآ فرد تصرو دهغوی د دواړو دحقوقو لپاره مضروي د بيلګې په توګه
4
خپل مال يې هبه کړی يا يې بيع محابات ترسره کړی وي .
 -88دناروآ نکا :
 -1مر المنار 931-392
 -2مر المنار  391او مر مرقا االصول  . 003 1ناروآ په دارنګه چهارو لکهه دخپهل ځهان
لباره په لګښهت اودخپلهې درملنهې پهه اجهورې چهې د ده د اړتيها وو او حهاجتونو يهوه برخهه ده  ،نهه محدهور
کيږي .
 -3مړينه راوړونکی يامرګاني ناروغی مرر الموت ) هغه ناروغي ده چې فرد په هغې په اخته کيهدو
سره له کورڅخه بهرښيګڼوله ترسره کولو څخه ناتوانه کيږې او غالبا ا دفرد په مړينه پای مومي .
 -4مر مرقا االصول  ، 007 -003 1التلويج علی التوضج 227 1

55

قضاء

داسالمی فقهی بنسټونه

جمهورعلما دهغه فرد نکا چې په مرګاني ناروغ اخته دی صحيج بولي  ،په
دې استدال ل سره چې دا تصرو د اهليت لرونکې فرد څخه صادرمويدی او
ددې نکا د پيښيدو په صورت کې زوجين ميړه اوميرمن ) يوله بله ميراث
وړي  ،اوځيني علما لکه اماع احمد اویاهريه  ،معتقد دي چې  :په دې نکا کې
مسمی مهرپه ښځې پورې تعلق نيسي  ،خوځيني نوريې لکه اماع مافعی  ،معتقد
دي چې  :د ورثي او پورلرونکو دحق د رعايتولو په موخه  ،مهر مثل ورته
ورکول کيږي او دا دوهم ) حکم په هغه مهال پورې تړاو لري چې مسمی مهرد
ناروآ له يو په درييمې برخې څخه بهرموی نه وي اوورثي يا پورلرونکو
دهغې اجازه نه وي ورکړي  ،اوزاعی  ،معتقد دی چې نکا صحيج ده  ،خو
زوجين يوله بله ميراث نه وړي  .اماع مال  ،نکا فاسده بولي او معتقد دی
چې په دې نکا سره توارث ميراث وړل ) نه ثابتيږې او زوجين يوله بله
ميراث نه وړی  ،حتی داماع مال ځيني ملګری معتقد دي چې له ومي ښځې
سره نکا – چې اصالا ميراث نه وړی – فاسده ده  .مبادا ونذي چې ) اسالع
راوړي او وارثه مي او ورثې ته ضرر ورسوي .
اماع مال په دې قايل دی چې که چيرې دا ښځه او سړی له دخول څخه د مخه
يوله بله جال مي  ،ښځې ته څه مي نه ورکول کيږي  ،خوکه چيرې له دخول
ځيني وروسته جال مي د ناروآ له مال څخه يوپردرييمه مهرمثل ورکول کيږي
 .په دې قول کې داماع مال استدالل د ناروآ تورنول متهم کول ) د نکا له
الرې ورثې ته دضرر رسولو اودهغوی په ټولګه جمع ) ديوبل وارث د
1
ورزياتولو دنيت درلودل دي .
زمونږه راجج غوره ) رحيه د ناروآ د نکا سموالی صحت ) اويو له بل
څخه دښځې اوس ړي ميراث وړل او دمهرمثل له اندازې ځينې يې د ټيټوالي په
صورت کې  ،دمسمی مهروجو دی خوکه چيرې له مهرمثل څخه زيات وي او
د وارثانو او پورلرونکو دحقوقو په يوې برخې مامل مي  ،دهغې دزياتې
اندازې ورکړه دورثې او پورلرونکو اجازې ته اړتيا لري  ،د ناروآ نکا ته په
مط لق فساد قايليدل  ،يوضعي قول دی  ،ځکه نکا د انسان يوله اصلی اړتيا
وو ځينې ده او ناروآ د يوڅيزپه تړاو لکه له مهر مثل سره نکا چې دهغه د
اصلې اړتياوو په ډله کی ده  -څخه نه محدور کيږي  .خو که چيرې ثابته مې
چې ناروآ ورثې ته دضرررسولو په قصد دا نکا ترسره کړې ده  ،په دې

 -1االع  :دمههافعی  ، 01-02 0المغنههی ابههن قدامههه
 ، 200المحلی 13-11 2
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حالت کې کوالی مو د ده د ناوړه قصد دله مينځه وړلو په موخه يو له بله د
زوجينو دميراث پرنه وړلو قايل مو .
 -199دناروآ دالی
که په مرګاني ناروغ اخته فرد خپله ښځه چې له هغې سره يې کوروالی
مقاربت) کړی دهغې له رضايت پرته يې ورته بائن دالی ورکړ  ،فقها معتقد
دي چې د ده دالی واقع کيږې  ،خو د دې ښځې دميراث په تړاو  ،يوله بله
اختالو لري  ،خوجمهورمعتقد دي چې په دالی سره له ميراث څخه د دې په
محرومولو کې دمطلقې دالی موې ) ښځې په نسبت د ناروآ د ناوړه قصد د
له مينځه وړلو او ردولو په موخه  ،ښځه له ناروآ ځيني ميراث وړي  ،خو اماع
مافعي او یاهريه معتقد دي چې ښځه له سړي ميړه ) څخه ميراث نه وړي ،
ځکه بائن دالی  ،ميراث وړل قطع کوی او دنارينه بادني قصد اعتبار نه لري
 ،ځکه د احکامو مبنایاهري چارې دي او بادن ي چاروته رسيده ګې دڅښتن
تعالی ) په الس کې دې ده .
جمهور ،سره له دې چې د دې بائن دالی مطلقې په ميراث وړلو قايل دي  ،په
ميراث وړلو کې د زوجې دحق دبقاپه اندازې کې سره اختالو لري  ،احناو
معتقد دي  :ښځه کوع مهال چې په عدت کې وي ميراث وړي  ،حنابله معتقد دي
چې  :ترهغه مهاله چې له بل سړي سره يې واده نه وي کړی له فرد څخه ميراث
وړي  ،که څه هم عدت يې پای ته رسيدلی هم وي  ،اماع مال معتقد دی چې :
په هرحال کی ميراث وړي  ،که عدت يې تيرموی وي يانه وي تيرموی  ،که
واده يې کړی وي او که واده يې نه وي کړی  ،جعفريه ميعه ) علما معتقد دي
چې  :يوکال له دالی وروسته  ،له ميړه ځينې ميراث وړي که چيرې يې واده
نه وي کړی .
که چيرې بائن دالی له دخول دمخه پيښ مو ،اماع مال او له حنبلي
علماووڅخه خالل  ،معتقد دی چې  :ښځه له ميړه څخه ميراث وړي  .داقول لکه
څرنګه چې ميم دوسي د الخالو) په کتا کې وکرکړی دی د جعفريه
علماوو دليدتوګې یاهر هم دا دی  ،خو احناو اوحنابله حنبليان) معتقد دي چې
1
 :ميراث نه وړي .
 :191دعرای په قانون کې د ناروآ دالی :
دعرای دمخصيه احوالو قانون د  1898کال په  -177يمه ګڼه کې تثبيت کړيده
چې مطلقه دالقه موې ) ښځه له خپل ميړه څخه په مرګاني ناروغ کې
 -1الخهههالو ددوسههههی  013 1او االع د مهههافعی  ، 001-019 1الهدايهههه اوفهههتج القههههدير 0
 ، 210-210المغنی  ،001-019 0القواعد دابن رج  ،100 ،المدونة الکبری 201 1
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ميراث وړي  ،خويو هيښوونکی اوعدي حکم يې راوړی دی اوهغه داچې
1
دناروآ دالی په مرګاني ناروغ کې نه واقع کيږي .
دا په اسالمي فقه کې يومعروو اومذهوراختالو دی له هغه ځايه چې دالی
ترهغه مهاله چې له اهل څخه يې صادرمي – واقع کيږي او ښځه د دالی د
واقع کيدو صالحيت ولري  ،ددالی اهليت له روغتيا او ناروغ سره اختالو
نه کوي اوزه مرل ) هيڅ يوله فقها وو څخه نه پيژنم چې د ناروآ ددالی په
واقع کيدو قايل وي  ،د فقها وو اختالو د بائن مطلقه ښځې په ميراث کې دی
چې کوع مهال يې ميړه هغی ته په مرګاني ناروغ کې دالی ورکړي  ،مونږ
په دې هکله دهغوی اختالو بيان کړ اووينامو ورته په دې مسئله کې رالنډه کړه
.
که څه هم دمصرقانون  :نا کړی دی په مرګاني ناروغ کې په بائن مطلقه
ښځې  ،دميړه حکم ته اعتبار ورکول کيږې  ،په هغه صورت کې چې دالی
ددې له رضايت پرته واقع موی وي او ښځه له خپل ميړه څخه ميراث وړي ،
کوع مهال چې په عدت کې باقی پاتی موه  2.هغوی په دې هکله د احنافو له
مذه څخه اخيستنه پيروي ) کړې ده .
مپږع – مړينه :
 -192مړينه  ،وروستن سماوي تسمانی ) عارضه ده او انسان په مړيني سره
په بذپ ړه توګه عاجزکيږي او دا چاره د انسان داداء داهليت د له مينځه تللو
موج ګرځي او ټول مرعي مکلفيتونه ترې ساقطيږي  ،ځکه له مرعي
مکلفيتونو څخه موخه  ،دهغوی اختياري اداء کول دي او اداء دقدرت ځوا )
په متون پورې اړيکمنه ده اود مړينی په متون سره د فرد قدرت له مينځه ځي
 ،ځکه مړينه عدزاونګه خالصه ) ناتواني ده او په همدې دليل ځينې احناو
معت قد دي چې په دنيوي حکم کې  ،زکو هم د متوفی له ومې څخه ساقطيږي او
په هغه صورت کې چې متوفی فرد هغه دخپل ژوندانه پرمهال نه وي اداء کړی
 ،اداء کول يې د ده له ترکې څخه واج نه دي  ،ځکه په حقوی هللا کې دمکل
فعل مقصود او په پگع کې دی او د ده فعل د ده په مړينه له مينځه تللی دی ،
 -01 -1مه ماده  :دالندنيو امخاصو دالی نه واقع کيږي  ...له هغې جملی  :هغه ناروآ چې پهه مرګهاني
ناروغ کې قرارولري  ،که په خپل مرر مړمی اوميرمن يې وارثه ده .
 -2د 2900کههال پههه  -77يمههه ګڼههه دمصههر دميههراث قههانون پههه  -22مههه مههاده کههې دارنګههه راغلههي دي  :پههه
مرګاني ناروغ کې بائن مطلقې ته دميړه حکم ته اعتبار ورکول کيږي  .په هغهه صهورت کهې چهې ښهځه
په دالی راضي نه وي اودالی ورکوونکی په هماغه ناروغ ومري اوښځه په خپل عدت کې باقی پاتی
مي .
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خوځيني نورلکه اماع مافعی  ،معتقد دي چې  :په مړيني سره زکو نه
ساقطيږي  ،ځکه له زکو څخه موخه  ،مال دی نه دمکل فعل  ،او په زکو
سره د واج موي مال خارجول هم له ترکې ځينې مونی دی  ،نو ادا کول يې
نه ساقطيږي .
دمخه مووويل چې  :د اهليت دثبوت مبنا د ومې وجو دی اوفقها دنظر اتفای
لری چې له مړينی وروسته ومه له مينځه ځي  ،خو له مړينې وروسته دهغې له
مستقيمې له مينځه تلنې په تړاو  ،فقهاوو په څوقولونو اختالو کړی دی  1.چې
الندې په لنډه توګه بيانيږي .
 -193لومړی قول  :له مړيني وروسته نيغ په نيغه مستقيما ا ) له مينځه ځي ،
ځکه دهغه دثبوت بنسټ د انسان ژوند دی او په مړينه دانسان ژوند زايليږی  ،نو
دانسان ومه زايل کيږي اومطلقا ا د ده لپاره د وجو اهليت باقي نه پاتې کيږي ،
نه بذپړاو نه نيمګړی .
دپورونو په تړاوهم  ،که چيرې متوفی فرد پوروړی ؤ او له مړيني وروسته يې
کوع مال له خپل ځانه پرځای پري ايښی نه وي  ،پورونه ديون ) ساقطيږي ،
خو که چير ې کوع مال يې له خپل ځانه پرځای پرې ايښی وي  ،پورونه په خپل
حال باقي پاتې کيږي  ،ځکه پورونه د ده په مال پورې تعلق پيداکوي اوبيرته
ورکول يې واج دي او دا دځينو حنابله وو حنبليانو) قول دي .
 -199دوهم قول :د متوفی ومه له مينځه نه ځي بلکې ضعيفه کمزوري ) يا
خرابيږي او دهغې دکمزورتيا په خادر ،په کل کې دهغه د وجو اهليت هم
باقي پاتې کيږي  ،خوپه مړيني سره داضعيفه موې ومه  ،د پورونو دزغم توان
نه لري که کوع څيزيې پياوړی نه کړي  ،دهغه مال له کبله چې دفرد له مړينې
وروسته له هغه څخه پرځای پاتې مي يا کوع مخا چې د پوروړي فرد
دژوندانه پرمهال د ده د پور د ورکړې ضمانت کړی وي  .خو که چيرې دا
دواړه موارد متون ونلري  ،پور دين ) ساقطيږي او باقي نه پاتې کيږي .
د دې قول پربنسټ  ،دهغه چا د پورکفالت چې د افالس په حالت کې مړموی دی
 ،جايزندی او په دې حالت کې دپورد سقود دليل  ،له پوروړي متوفی ) څخه
د مطالبې غوښتنې ) ساقطيدل دي او په همدې دليل هم  ،د پور په تعري کې
راغلي دي چې  :پور) يو مرعي وص دی چې دهغه اثر اغيز) [ پوروړی
فرد ته ] دمطالبې چا رې ته په پاملرنه کې څرګند يږي ) اوڅرنګه چې مطالبه په
مړينې سره ساقط مويده  ،نوپور باقي نه پاتې کيږي  .د مفلس متوفی کفالت هم
 91-10اصول البزودی او کذ
 -1الحق والذمة د استاد الذيم علی الخفي
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صحيج نه دی ځکه کفالت دهغه مطالبې دالتزاع اوپابندۍ په خادر چې په اصيل
باندې ده مذروع مويده نه د اصل پورد التزاع په خادر له کفالت وروسته
پراصيل دپوردبقا په دليل  ،لکه څرنګه چې دمخه وه اوترهغه ځايه چې له اصيل
څخه مطالبه دمړينې په واسطه ساقطيږي دهغې له سقود وروسته دمطالبې
التزاع صحيج نه دی او په ځانګړې توګه دکفالت دمفهوع تحقق موندل چې په
مطالبه کې له يوې ومې سره دبلې ومې له يوځای کيدو څخه عبارت دی –
مونی ندی اوکفالت په دې مان سره ) جواز نه لري  ،کوع مهال چې دمتوفی
پورپه بذپړه توګه ورکړل مي او ترکه يې تصفيه مي ومه يې ختم اوتس نس
کيږي او څرنګه چې متون يې دحقوقو د بذپړو پوره کيدو او ترکې دتصفيې
داړتيا په خادر ؤ او دا قاعده ده چې الضرور تقدربقدرها او داړتيا اندازه هم
دهغې د اندازې پورې تړلې ده ) کله چې اړتيا له مينځه والړه مي  ،واجييږي
چې ومه په بذپړه توګه له مينځه تللې وانګيرل مي او په حقيقت کې  ،واقعيت هم
همدا دی .
 -199درييم قول :د متوفی ومه باقي پاتې کيږي اوله مينځه نه ځې او دپورونو
ديونو) په واسطه مذغول پاتې کيږي او د ترکې له قيم او نګران څخه مطالبه
غوښتل ) کيږي چې دهغه له ترکې ځينې يې بايد اداء کړي.
د دې رحی پربنسټ د مفلس متوفی د پورکفالت جايزدی او پوريې له غاړې څخه
نه ساقطيږي حتی که چايې د ده د پورکفالت هم نه وي کړی  ،د دې ډلې استد
الل دمفلس متوفی څخه د پورد نه سقود او د ده دکفالت دجواز په تړاو دا دی
چې  :د متوفی له خوا د پورتبرعي بخذذي ) اداء کول صحيج دي او
پورلرونکی له متبرع څخه د دين دپوره ترالسه کولو حق لري او دا حق د
مطالبې له حق ځينې خورالوړدی او د پور په بقا داللت لري  ،همدارنګه له
مفلس څخه د دين پور) د بذپړترالسه کولو دستونزمن تو سره سره  ،د
ژوندي مفلس مخا کفالت صحيج دی  ،نو دمفلس متوفی کفالت هم صحيج
دی او د دې موضوع تائيدونکی دا دی چې پيغمبرصلی هللا عليه واله وسلم له
مړيني وروسته د پور دکفالت اجازه ورکړيده  .وروسته له هغې کله چې د
متوفی پورونه اداء مول او ترکه يې تصفيه موه  ،په دې وخت کې يې ومه تس
نس کيږي او دا به نوردهيڅ ډول وجوبي اهليت درلودونکی نه وي .
نوربیا
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قضاوتیار دمحمالیاس بختیاری

حمایت های قانونی از طفل در حقوق داخلی
و اسناد بین المللی
(قسمت اول)

چکیده
برای حمايت از ادفال ،در حقوی داخلی  ،قانون حمايت حقوی دفل وضع
گرديده و حمايت های قانونی نسبتا ا جامعی را برای ادفال پيش بينی نموده است.
حق حيات ،حق دامتن ناع ،حق حفظ هويت و نس  ،حق ثبت تولد ،حق تغذيه با
مير مادر ،حق مص ئونيت در برابر هرنوع تبعيه و بهبود وضع زندگی دفل،
حق دامتن تابعيت ،حق حضانت ،رضاعت ،واليت و وصايت ،حق دسترسی به
خدمات صحی و تطبيق واکسين و ساير خدمات وقايوی صحی ،بازتوانی و
حقوی دفل دارای معلوليت از جمله مهمترين حقوقی است که در اين قانون به
رسميت مناخته مد ه است .در سطج بين المللی ،کنوانسيون حقوی دفل و ميثای
حقوی دفل دراسالع ،مدموعه حقوقی را برای حمايت از ادفال به رسميت
مناخته اند و بعنوان منابع مناس برای وضع قوانين داخلی محسو می گردند.
کليد واژه ها :حق ،دفل ،حقوی اساسی دفل ،حقوی افغانستان ،اسناد بين المللی.
مقدمه
ادفال به عنوان قذر تسي پذير جامعه همواره نيازمند حمايت های قانونی
هستند .بايد زمين تربيت سالم ،تعليم و تموزه ،معيذت ،صحت و سالمت
جسمی و روانی دفل فراهم وت مين مود .زمين رمد و انکذاو وهنی دفل به
خادر تماده ساختن وی به زندگی مساعد گردد .مسئوليت والدين يا نمايند قانونی
دفل و دولت در قبال ت مين حقوی مادی و معنوی وی مذخا گردد.
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قبول نقش اساسی ادفال در اعمار جامعه به حي تينده سازان ،حفایت از
دفل در معرر خطر ،دارای معلوليت جسمی يا روانی يا دارای رفتار
غيرعادی نيازمند مراقبت ،فراهم مدن زمين قانونی رسيدگی عادالنه به تخل
دفل و ادغاع مددد وی به خانواده و اجتماع و ت مين ساير حقوی مادی و معنوی
دفل از اهداو اساسی حمايت قانونی از دفل محسو می گردد.
قانون حمايت حقوی دفل در رومنی احکاع مواد هفتم و پنداه و چهارع قانون
اساسی افغانستان در  23فصل و  201ماده وضع گرديده است .به اساس
مصوب مماره  12مرر  2097 /21/20کابينه جمهوری اسالمی افغانستان
تصوي و بتاريم  2097 /21/20بدون تصوي پارلمان از سوی رئيس
جمهوری اسالمی افغانستان توميج گرديده است.
در سطج بين المللی ،دو سند مهم بين المللی بناع کنوانسيون حقوی دفل و
ميثای حقوی دفل در اسالع راجع به حمايت حقوی دفل وجود دارد که از اهميت
قابل مالحظه ای برخوردارند .کنوانسيون حقوی دفل در سال  2919با
درنظردامت اين که لزوع انداع مراقبت های ويژه از دفل در اعالميه حقوی
دفل ژنو  2910بيان مده ،در  10نوامبر  2919در اعالميه حقوی دفل مدمع
عمومی به تصيو رسيده ،در اعالميه جهانی حقوی بذر و در ميثای بين المللی
حقوی مدنی و سياسی خصوصا ا در مواد  10و  ) 10و در کنوانسيون بين
المللی حقوی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خصوصا ا در ماده  )20و در اسناد
و احکاع سازمانهای تخصصی و سازمانهای بين المللی مربود به رفاه ادفال
تصوي و به رسميت مناخته مده است.
مفاهيم
-1
در جزء  2ماده  0قانون حمايت حقوی دفل« ،دفل» چنين تعري مده است:
« دفل مخصی است که سن هدده سالگی را تکميل نکرده بامد» .ماده  2ميثای
حقوی دفل در اسالع در مورد تعري دفل چنين مقرر نموده است« :براساس
اين ميثای ،دفل به کسی گفته می مود که در برابر قانون مکل نبوده و به سن
بلوآ نرسيده بامد» .همچنان ماده  2کنوانسيون حقوی دفل در مورد دفل چنين
تصريج نموده است« :از نظر اين کنوانسيون منظور از دفل ،افراد انسانی زير
سن  21سال است که دبق قانون قابل اجرا در مورد دفل ،سن بلوآ کمتر
تذخيا داده مود».
مطابق ماده  1کنوانسيون حقوی دفل -2 ،کذورهای درو کنوانسيون،
حقوقی را که در اين کنوانسيون درنظر گرفته مده برای تماع ادفالی که در
حوزه قضايی تنها زندگی می کنند بدون هيچگونه تبعيضی از جهت نژاد ،رنش،
جنسيت ،زبان ،مذه  ،عقايد سياسی ،مليت ،جايگاه قومی و اجتماعی ،مال،
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عدع توانايی ،تولد و يا ساير احوال مخصيه والدين و يا قيم قانونی محترع ممرده
و تضمين خواهند نمود.
کنوانسيون حقوی دفل و قانون حمايت حقوی دفل برای تذخيا دفل معيار
سن را پيش بينی نموده اند اما تفاوتی که ميان اين دو وجود دارد در اينست که
مطابق قانون مذکور مخصی که هدده ساله بامد به عبارت ديگر زير  29سال
بامد دفل محسو می گردد .در حاليکه کنوانسيون مخا هدده ساله را
بزرگسال دانسته و دفل را مخصی می داند که زيرهدده سال بامد .ميثای
حقوی دفل در اسالع سن بلوآ را معيار قرار داده و مطابق مريعت اسالمی
مخصی که به سن بلوآ نرسيده بامد ،دفل محسو می گردد.
اصول حمايت از دفل
-2
در اين مبح ،سه اصل عمده ای که در حمايت از دفل پيش بينی مده ،مطر
می گردد.
 .1-2اصل منع تبعيه
اصل منع تبعيه در ماده  1کنوانسيون حقوی دفل و ماده  3قانون حمايت
حقوی دفل پيش بينی مده است .مطابق ماده  3قانون مذکور )2 ،هرنوع
تبعيه از لحای نژاد ،رنش ،جنس ،زبان ،قوع ،مذه  ،نظريات ،عقايد سياسی
يا منذ و محل تولد و امثال تن چه مربود خود دفل بامد يا ممثل قانونی وی،
ممنوع است )1 .دفل در برابر هرنوع تبعيه براساس وضعيت ،فعاليت،
نظري ات يا عقايد والدين ،ممثل قانونی يا اعضای فاميل يا منذ تولد دبق احکاع
قانون مورد حمايت قرار می گيرد.
براساس ماده  1ميثای حقوی دفل در اسالع ،کذورهای عضو برابری تمامی
ادفال را به گونه ای که در قانون مقرر مده جهت برخورداری از تزادی ها و
حقوی مندر اين ميث ای ،بدون توجه به جنسيت ،زادگاه ،نژاد ،دين ،زبان،
تعلقات سياسی يا هرگونه مالحظه ديگر که بر حق دفل ،خانواده و نماينده
قانونی يا مرعی وی اثر گذار بامد تضمين می نمايند.
 .2-2اصل بقاء و رمد دفل
اين اصل در ماده  3کنوانسيون حقوی دفل چنين پيش بينی مده است-2« :
کذورهای درو کنوانسيون حق واتی دفل را برای زندگی به رسميت خواهند
مناخت -1 .کذورهای درو کنوانسيون ايداد حداکثر امکانات را برای بقا و
پيذرفت دفل تضمين خواهند نمود».
براساس فقره های  2و  1ماده  7قانون حمايت حقوی دفل ،حق بقاء و رمد
جسمی و فکری از حقوی واتی دفل است .دولت مکل است زمين بقاء و رمد
جسمی و فکری را برای همه ادفال فراهم نمايد.
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 .3-2اصل مذارکت دفل
اصل مذارکت دفل در ماده  27کنوانسيون حقوی دفل و ماده  1قانون حمايت
حقوی دفل پيش بينی مده است .ماده  1قانون مذکور در مورد اصل مذارکت
دفل چنين مقرر نموده است « :وزارت ها و ادارات ويربط مکل اند ،زمين
امترا دفل را در همه عرصه های حيات اجتماعی با درنظردامت سن و
درجه رمد فکری ،استعداد روحيه به تعليم و تربيه ،اجرای کار ،پيذرفت،
تموزه کس مذروع ،اعتماد به نفس ،اخالی پسنديده ،احتراع به والدين ،محيط
خانوادگی و اجتماعی فراهم نمايد.
حقوی دفل
-7
دفل فرد انسانی است که از حقوی و امتيازات قانونی برخوردار است .در اين
مبح به بررسی حقوی و امتيازاتی که ي دفل از تن برخوردار است در پرتو
حقوی داخلی و اسناد بين المللی می پردازيم.
 .1-3حق حيات
کميته حقوی بذر ،حق حيات را دارای دو مفهوع ويژه می داند -2 :مفـــهوع
منفی -1مفهوع مثبت .کميته حقوی بذر چنين بيان می کند :ماده  3ميثای بين
المللی حقوی مدنی و سياسی از حق حيات حمايت می کند و تن را به عنوان ي
1
حق بی نهايت متعالی) توصي کرده است.
ماده  3ميثای مذکور دارای ي مفهوع منفی است با عنوان حق محروع نذدن
خودسرانه و غيرقانونی از حمايت به وسيله دولت يا عوامل تن و ي مفهوع
مثبت که در تن دولت بايد تدابيری را اتخاو کند که سودمند و مساعد برای
زندگی و حيات بامد 2.ماده  0اعالميه جهانی حقوی بذر ت کيد نموده است که
هرکس حق حيات ،تزادی و امنيت مخصی دارد.
دفل از زمانی که به صورت جنين در رحم مادر مکل می گيرد يا در صورت
فوت مادر خود از حق حيات برخوردار است .سقط جنين ممنوع است ،مگر در
صورت ضرورت نامی از منافع مادر جنين يا جفت مان .دفل از حق نس ،
مالکيت ،ارث و تکفل نيز برخوردار می بامد جزء  2ماده  3ميثای حقوی دفل
در اسالع).
در ماده  20قانون حمايت حقوی دفل ،حق حيات برای دفل پيش بينی مده
است .مطابق فقره  2اين ماده ،دفلی که زنده تولد می گردد ،از حق دبيعی
 .1سايت سازمان ملل متحد  )www.UN.orgايمان اميرزاده« ،بررسی حق حيهات ،حيثيهت و کرامهت
انسانی در قانون مدازات» ،مدله کانون وکال ،صا .120 – 120
 . 2دمحمامههرو بختيههاری ،دمحماليههاس بختيههاری ،حقيقههت يههابی و نقههش علههوع عههدلی ،کابههل ،نذههرواژه،2 ،
.117
تابستان ،2 ،2097
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حيات به عنوان موهبت الهی برخوردار بوده و مطابق احکاع اين قانون و ساير
اسناد تقنينی مورد حمايت قرار می گيرد.
 .2-3حق دامتن ناع
اين حق در ماده  7کنوانسيون حقوی دفل و ماده  20قانون حمايت حقوی دفل و
در جزء  2ماده  7ميثای حقوی دفل در اسالع پيش بينی مده است .براساس فقره
 2ماده  20قانون مذکور ،دفل از بدو تولد داری حق دامتن ناع مناس می بامد.
نامی که برای ادفال انتخا می مود بايد مطابق فقره  0اين ماده از مرايط ويل
برخوردار بامد -2 :اسم دفل نبايد دارای محتوای حقير تميز بامد -1 ،اسم دفل
نبايد توهين تميز به کرامت انسانی وی بامد -0 ،اسم دفل نبايد مغاير با عقايد
دينی بامد.
دبق فقره  1ماده مذکور ،والدين ،اولياء يا سرپرست قانونی دفل مکلفيت دارد تا
بعد از تولد دفل برای وی ناع مناس انتخا و هويت تن را مطبای احکاع قانون
در دفاتر مربود ثبت نمايد .در صورتی که دفل به نامی که از درو والدين،
اولياء يا سرپرست قانونی او برايش انتخا گرديده ،رضايت ندامته بامد می
تواند دبق احکاع قانون ناع خود را تغيير دهد اين موضوع در فقره  0ماده 20
قانون حمايت حقوی دفل پيش بينی مده است.
 .3-3حق حفظ هويت و نس
اين حق در ماده  1کنوانسيون حقوی دفل و ماده  23قانون حمايت حقوی دفل
پيش بينی مده است فقره  2ماده  23قانون مذکور ،چنين مقرر نموده است« :
مخصی که نس وی معلوع بوده و به صفت فرزند خوانده مود ،تثار ثبوت نس
از قبيل نفقه ،اجرت حضانت ،ميراث ،حرمت مصاهره و حرمت ازدوا مطلقه
برتن مرت نمی گردد» .مخا می تواند دفل مدهول الهويه و يتيم فاقد ولی يا
وصی را مطابق احکاع قانون به سرپرستی بگيرد 1فقره  1ماده  23ی. . .د).
مطابق ماده  1قانون سرپرستی ادفال ،زوجين واجدالذرايط می توانند
سرپرستی دفل را بعهده بگيرند .سرپرستی حق ارث ،نس و محرميت مرعی
را به بار نمی تورد .هرگاه دفل در دور ميرخوار/ی تحت سرپرستی قرار
گرفته و يکی از اعضای خانواد سرپرست او مير بدهد ،در مورد وی حکم
ماده  101قانون مدنی تطبيق می گردد .ماده  121قانون مدنی تصريج می دارد
اينکه « :دفل هر زوجه در ازدوا صحيج منسو به زو می گردد ،مذرود
 ) 2 .1دفل بی سرپرست :دفلی است که يکی از والدين وی فوت يا غايه و يها ههم ولهی وی دبهق حکهم
محکم باصالحيت فاقد مهرايط حضهانت مهده بامهد مهاده  0قهانون سرپرسهتی ادفهال) )1 .دفهل المدههول
الهويه :دفلی است که نس وی معلوع نبامد ماده  0قانون سرپرستی ادفال).
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براينکه کمترين مدت حمل در عقد ازدوا سپری مده مقاربت و خلوت صحيحه
بين زوجين ثابت بامد».
ماده  1کنوانسيون راجع به حفظ هويت دفل چنين تصريج نموده است-2« :
کذورهای درو کنوانسيون حقوی دفل برای حفظ هويت خود من جمله مليت،
ناع و روابط خانوادگی را دبق قانون بدون مداخله تضمين خواهند کرد -1 .در
مواردی که دفل به دور غيرقانونی از تماع يا برخی از حقوی مربود به هويت
خود محروع مود ،کذورهای عضو حمايت و مساعدتهای الزع را برای استيفای
سريع حقوی فوی به عمل خواهند تورد» .مطابق جزء  0ماده  7ميثای حقوی
دفل در اسالع ،دفل دارای نس نامعلوع يا دفلی که به دور قانونی مذابه چنين
وضعيتی را اکتسا نموده است از حق قيموميت و نگهداری اما بدون فرزند
خانوادگی) ،برخوردار است.
 .4-3حق ثبت تولد
حق ثبت تولد در ماده  7کنوانسيون حقوی دفل و جزء  2ماده  7ميثای حقوی
دفل در اسالع و ماده  27قانون حمايت حقوی دفل پيش بينی مده است .براساس
فقره  2ماده  27قانون مذکور ،مسئولين مراکز صحی مکل اند حين تولد دفل،
روز ،تاريم ،جنس ،اسم ،تخلا ،ناع والدين ،تابعيت و محل اقامت و مغل
والدين تن را در کارت مخصو ثبت و به والدين اعطاء نمايند.
در فقره  1ماده فوی الذکر ،امخا ويل مکل اند از تولد دفل الی ي ماه
به نزدي ترين ادار ثبت احوال نفوس ادالع داده و کارت مخصو ثبت تولد
را اخذ نمايند -2 :مسئولين مرکز صحی که دفل در ان تولد مده است-1 .
خانواد دفل -0 .مل قريه يا وکيل گذر .اما در ماده  27قانون ثبت احوال
نفوس فقط ولی يا قري قانون دفل نوزاد را مکل ساخته تا در مدت  0ماه به
نزدي ترين مرکز ثبت احوال نفوس جهت ثبت تولد ادالع دهند .لذا نظر به
تفاوتی که بين قانون ثبت احوال نفوس و قانون حمايت حقوی دفل در زمينه
وجود دارد ،قانون حمايت حقوی دفل به دليل خا بودن تن مرعی االجرا می
بامد.
کارت مخصو ثبت تولدات از درو ادار ثبت احوال نفوس تهيه و ترتي
مده و دور رايگان توزيع می گردد .دفلی که در مرکز صحی تولد و در تن
وفات نما يد ،مرکز صحی مکل است از تاريم تولد و وفات وی به ادار ثبت
احوال نفوس ادالع دهد فقره های  0و  0ماده  27قانون حمايت حقوی دفل).
دبق فقره  1ماده  27قانون حمايت حقوی دفل ،هرگاه جنين قبل از تولد وفات
نمايد ،ابتدا والدت وی ثبت و بعدا ا وفات تن ثبت می گردد و در صورتی که قبل
از ماه مذم حاملگی وفات نموده بامد ،تنها وفات وی ثبت می گردد.
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در محالتی که مرکز صحی وجود ندامته بامد ،وکيل گذر مکل است والدت
را ثبت و در مدت هفت روز از تاريم ثبت ،فورمه ثبت والدت را به يکی از
مراکز صحی يا ادار ثبت احوال نفوس ارائه نمايد .مرکز صحی مکل است
فورمه ثبت والدت را در مدت سه روز از تاريم ثبت والدت به ادار ثبت
احوال نفوس مربود ارسال نمايد.
دفلی که از تبع افغان در خار از کذور تولد مود ،والدين وی مکل اند
از تولد يا وفات دفل خود به نمايندگی سياسی يا قونسلگری افغانستان مقيم خار
در خالل مدت سه ماه ادالع دده يا در مدت سی روز از تاريم ورود به کذور
به ادار ثبت احوال نفوس ادالع دهند فقره  1ماده  27ی. . .د).
 .5-3حق تغذيه با مير مادر
فقره  2ماده  29قانون حمايت حقوی دفل در مورد تغذيبه با ميرمادر چنين
مقرر نموده است« :دفل از بدو تولد حق دارد که با مير مادر خود تا مدت دو
سال تغذيه گردد ،مگر اينکه مادر وی عذر موجه دامته بامد».
 .6-3حق مصئونيت در برابر هرنوع تبعيه و بهبود وضع زندگی دفل
ماده  10قانون حمايت حقوی دفل ،وزارت ها و ادارات دولتی ويربط را مکل
نموده تا در مورد نظارت از تطبيق احکاع اين قانون و ت مين مصئونيت ادفال
تدابير الزع را اتخاو نمايند.
مطابق ماده  1اين قانون ،وزارت ها و ادارات دولتی مکل اند به منظور
مساعدت به ممثل قانونی با نظردامت امکانات مالی مربود دوری تدابير اتخاو
نمايند که تنها بتوانند به وسيله تن برای دفل غذا ،لباس و سرپناه مناس تهيه و
وضع زندگی دفل را بهبود بخذند.
 .7-3حق دامتن تابعيت
اين حق در ماده  7کنوانسيون حقوی دفل و ماده  21قانون حمايت حقوی دفل
پيش بينی مده است .مطابق ماده  21اين قانون ،دفل از بدو تولد دارای حق
دامتن تابعيت می بامد .امور مربود به تابعيت دفل دبق احکاع قانون مربود
تنظيم می گردد.
تابعيت عبارت است از رابط حقوقی و سياسی ي مخا با دولت که از تن
حقوی و وجاي بوجود می تيد .مطابق حکم ماد  20قانون تابعيت سال 1000
ميالدی ادفالی که در نتيده ي ازدوا ميان ي افغان و ي خارجی متولد
ميگردند ،تنگاه به حي اتباع افغانستان محسو ميگردند که:
دفل در قلمرو افغانستان متولد مده بامد.
-2
دفل خار از قلمرو افغانستان متولد گرديده و ي تن از والدين در
-1
هنگاع تولد دفل مسکن ثابت در قلمرو افغانستان دامته بامد.
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دفل در خار از قلمرو افغانستان تولد مده ،والدينش درعين زمان در
-0
خار از سرحدات اف غانستان اقامت دايمی دامته ولی برای دفل تابعيت
افغانستان را انتخا نموده بامد.
اما اگر ادفال بعد از اکمال سن رمد در مدت مش ماه ي تقاضای تحريری
مبنی بر قبولی تابعيت سابق والدين خود تقديم نمايد ،تابعيت افغانی تنها از تاريم
قبول اين تقاضای تحريری سل ميگردد.
مطابق ماد  20قانون تابعيت ادفالی که از والدين خارجی در قلمرو افغانستان
متولد مده و اقامت دايمی در افغانستان دامته بامند ،بعد از تکميل  21سالگی
بحي اتباع افغانستان مناخته می موند مذرود بر اينکه تنها تا ي سال بعد از
اکمال  21سالگی کس ي تابعيت خارجی را تقاضا نکرده بامد.
 .8-3حق حضانت ،رضاعت ،واليت و وصايت
براساس ماده  10قانون حمايت حقوی دفل ،دفل مطابق احکاع قانون دارای حق
حضانت ،رضاعت ،نفقه و حق برخورداری از واليت و وصايت می بامد .در
مرحله اول زندگی ي دفل به مير مادر که محتوای تغذی ضروری زندگی
وی می بامد ،احتيا دارد .زنی که دفلی را قبل از تکميل مدت  1سال از تولد
وی ميربدهد دبق حکم ماده  101قانون مدنی ،مادر رضاعی دفل و مخصی
که به سب مقاربت او مير بوجود تمده بامد ،پدر رضاعی وی محسو مده و
احکاع مندر ماه  10قانون مدنی به اساس تن حرمت رضاعی به وجود می تيد
برتن تطبيق می گردد.
حضانت عبارت از حفایت و پروره دفل است در مدتی که دفل به
حفایت و پروره تن محتا بامد .حضانت نگهداری ،تعليم و تربيه اسالمی،
نظافت و تداوی ادفال می بامد .هرچند نگهداری مامل نظافت و تداوی نيز می
گردد فقره  2ماده  271قانون مدنی) .مدت حضانت حس ماده  109قانون
مدنی برای پسر با تکميل  7سالگی و برای دختر با تکميل  9سالگی خاتمه پيدا
می کند .محکمه مطابق ماده  110قانون مدنی می تواند مدت حضانت مندر
ماده  109اين قانون را تمديد نمايد ،مذرود بر اينکه مدت تمديد مده از دو سال
تداوز نکند.
فقر  2ماده  271قانون احوال مخصيه اهل تذيع در تعري حضانت بيان
دامته است که حضانت نگهداری ،تعليم و تربيه اسالمی ،نظافت و تداوی ادفال
می بامد .هرچند نگهداری مامل نظافت و تداوی نيز می گردد.
مطابق فقره  0ماده  271قانون احوال مخصيه اهل تذيع مادر نسبت به پدر در
حضانت د ختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقدع است.
نفقه با تماع انواع تن مطابق ماده  113قانون مدنی ،در قسمت پسر صغير تا
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و کار و در مورد دختر صغيره تا وقت ازدوا به دوه پدر

وقت توان کس
می بامد.
واليت به معنای برخورداری از حق دخل و تصرو بدون نياز به کس اجازه و
رضايت ديگری است .فقره  2ماده  02قانون احوال مخصيه اهل تذيع ،واليت
را چنين تعري نموده است« :واليت سلطه و اقتداری است که مطابق احکاع اين
قانون جهت انداع امور مربود به غير در حدود معين به مخا داده می مود و
به مخا دارنده واليت ،ولی و به مخا موضوع واليت ،مولی عليه ادالی
می گردد» .حس فقره  1ماه مذکور ،واليت به دو قسم است -2 :واليت عاع:
عبارت از واليت قاضی م وون در امور مربود به مخا است که فاقد اهليت
بامد -1 .واليت خا  :ال ) واليت قهری :عبارت از واليت پدر و جد پدری
بر مولی عليه بوده و نياز به انتصا يا تنفيذ محکمه ندارد ) .واليت وصی:
عبارت از واليت مخصی است که از درو پدر يا جد پدری ،امور مربود به
مولی عليه را سرپرستی می نمايد.
مطابق ماده  131قانون مدنی افغانستان ،واليت اموال اوالد ناقا اهليت ،به
درج اول به پدر و ثانيا ا به جد صحيج تعلق می گيرد ،مذرود بر اينکه از
درو پدر وصی تعيين نگرديده بامد .در اين صورت ولی و وصی نمی توانند
بدون اجاز محکم باصالحيت از سرپرستی اموال کناره گيری نمايند .ولی به
منظور اداره و سرپرستی اموال امخا تحت واليت خود ،می تواند مطابق به
احکاع مندر اين قانون تصرو نمايد ماده  170قانون مدنی).
وصايت از نظر حقوی افغانستان ،وصيت عهدی است .وصيت عهدی که
از تن به وصايت نيز تعبير نموده اند تعهد مخصی برای ديگری به انداع
وصيت او پس از مرگش می بامد .مثل اين که دينش را پرداخت يا مطالباتش را
وصول نمايد به سرپرستی ادفالش همت گمارد 1.به مخصی که اين امور را
برعهده می گيرد «وصی» ناميده می مود .در صورتی که ادفال ،ولی از قبيل
پدر و پدرکالن پدری ندامته بامد ،مطابق فقه و قانون ،واليت را قاضی برعهده
می گيرد و اين واليت توسط قاضی با تعيين وصی قضايی که ممکن است مادر،
مادرکالن ،خواهر و يا برادر دفل بامد ،اعمال می گردد .به عبارت ديگر بين
مخا وصی و موصی له دفل تحت وصايت) بايد قرابت نسبی وجود دامته
بامد .تعيين وصی قضايی توسط محکمه ويصال وريع وثيق وصايت خط
صورت می گيرد و ضرورت به صدور فيصله يا قرار قضايی ندارد .با اين
 . 1نظاع الدين عبدهللا ،غالع فاروی پاينده و عبدهللا مفايی ،رهنمود انستيتوت مهاکس پالنه
.201
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حال وصايت با سرپرستی ا دفال فرزند خواندگی) مغاير است و ماهيت مربود
به خود را دارد.
حق دسترسی به خدمات صحی و تطبيق واکسين و ساير خدمات
.1-4
وقايوی صحی
اين حق در ماده  10کنوانسيون حقوی دفل و ماده  19و  00قانون حمايت حقوی
دفل پيش بينی مده است .در ماده  19قانون مذکور چنين تصريج مده است« :
 ) 2وزارت ها و ادارات دولتی ويربط هري در ساح مربود مکل اند ،به
منظور دسترسی دفل به خدمات الزع صحی در عرصه های ويل تدابير الزع را
اتخاو نمايند -2 :اتخاو تدابير الزع در مورد کاهش مر و مير نوزادان و
ادفال -1 ،گستره مراقبت های اوليه صحی و کم های الزع وقايوی و
معالدوی -0 ،مبارزه عليه امرار ساری و سوء تغذی در چهارچو مراقبت
های اوليه صحی -0 ،تهيه خورا مغذی و ت تماميدنی صحی -1 ،مراقبت
های صحی از مادران قبل و بعد از وضع حمل -3 ،تگاهی دهی به والدين و
ادفال در مودر کاربرد اساسات صحت و تغذی تنها ،مفيديت ميرمادر ،بهدامت
و حفظ الصحه محيط زيستی -7 ،گستره مراقبت های وقايوی رهنمايی برای
تموزه والدين و خانواده درباره روه های ايداد خانواده سالم و خدمات مربود
تن -1 ،تگاهی دهی از اضرار معالده های سنتی و اتخاو تدابير جهت منع تن،
 -9مبارزه عليه خرافات و ساير عادت ناپسندی که برای صحت و سالمتی دفل
زيان تور بامند )1 .ساير امور مربود به صحت ادفال دبق سند تقنينی مربود
تنظيم می گردد».
والدين يا ممثل قانونی دفل مطابق فقره  2ماده  00قانون متذکره ،مکل اند
در خالل مدت  10ساعت بعد از تولد ،اولين واکسين دفل را در نزدي ترين
محل واکسيناسيون تطبيق نمايند .والدين يا ممثل قانونی دفل مکل اند ،کارت
واکسين دفل را از نزديکترين محل واکسيناسيون اخذ و ساير
مخصو
واکسين های وی را در موعد معين تن تطبيق نمايند .وزارتها و ادارات دولتی
ويربط مکل اند زمينه دسترسی ادفال را به واکسين های صحی رايگان مطابق
سند تقنينی مربود فراهم نمايند .مراکز صحی دولتی و خصوصی مکل اند،
واکسين های مندر فقره های  2و  1اين ماده را دور رايگان تطبيق نمايند.
حالت ديگر نيز در ماده  21ميثای حقوی دفل در اسالع پيش بينی مده است:
« -2رعايت حق دفل جهت تخفي برخی احکاع قضايی و مرعی به نفع دفل
را براساس مريعت و تعويق برخی مدازات های صادر مده عليه وی و
همچنان تخفي ویاي کاری زن ماغل باردار و دارای فرزند ميرخوار و
کاهش ساعات کاری ايذان -0 .انداع تزمايش دبی اجباری زوجين تينده
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نامزدان) به منظور تضمين نبود و يا جلوگيری از علل بيماری های ارثی يا
مسيری که حاکی از خطر برای دفل بامد -0 .حق ختنه مدن برای ادفال پسر.
 -0عدع مداخله والدين ديگران در تغيير رنش انداع ،چهره يا جنس جنين از
دريق دبابت مگر به ت مين مراقبت های دبی».
حس ماده  02قانون حمايت حقوی دفل ،وزارت صحت عامه و ساير
و زارت ها و ادارات دولتی ويربط مکل اند به منظور ايداد خانواد سالم و
جلوگيری از تولدات پی در پی که باع ايداد مر و مير نوزادان و سوء
تغذی تنها می گردد و در پروره دفل ايداد مذکل و مانع را می نمايد ،تدابير
الزع را از دريق تبليغ و رهنمايی اتخاو نمايند .وزارت صحت عامه مکل
است به منظور ثبت خدمات الزع صحی ،کارت صحی را برای دفل ترتي و
معلومات مبنی بر تداوی جسمی و روانی دفل را در تن در نمايد ماده 01
قانون حمايت حقوی دفل).
براساس ماده  01قانون مذکور ،والدين يا ممثل قانونی مکل است حين مراجعه
به مراکز صحی يا دبي کارت صحی دفل را نيز ارائه نمايند .والدين يا ممثل
قانون دفل مکل اند حداقل سال يکبار دفل را غرر اجرای معاينات به مراکز
صحی ببرند.

لیکنه :قضاوتمل عنایت هللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
()00
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دویم مبحث :د شرعي موخو څرګندولو الرې چارې
دغه مبح مرعي موخو ته د رسېدو په اړه د مذهبونو ،مکتبونو او له موخو
څخه د کذ الرو چارو کې مختلفو مسلکونو ته ځانګړی موی ،چې د الندې
مطلبونو په ترڅ کې يې ستاسې مم ته ږدع.
لومړی مطلب :له موخو څخه د کشف په اړه مختلف مذهبونه
مرعي موخو ته د غځېدلو الرو چارو په اړه ګڼ ممېر خلکو اختالو کړی ،چې
په دې برخه کې په څو ډلو سره ويذل موي دي ،چې په الندې توګه يې څېړو:
لومړۍ ډله :دوي وايي موخو ته رسېدلې الره يوازې ښکاره نصوصو پورې
تړل موې ،چې يوازې له همدې الرې کوالی مو د مارع موخو ته ځان ورسوو
او پرته له دې که په کومه بله الره ځان د مارع موخو ته رسوو دا په دين کې
زيادت دی ،چې دا د یاهريانو ښکاره نظر دی.
اماع مادبي رحمه هللا ددې ډلې د وينا په بيان کې وايي :د مارع موخه زموږ
څخه ورکه ده ،ترڅو داسې څه رامي چې موږ ته يې پېدا او په ګوته کړي ،چې
دا څه به کالمي تصريج وي ،پرته له دې چې موږ دې ماناګانو پسې الړ مو چې
استقراء يې غوښتنه کوي او د الفایو لغوي وضع يې نه کوي ،پدې سره د
مصلحتونو مراعا ت کول دې منع مي او خبر دې تردې ورسېږي چې قياس هم
منع مي ،چې د قياس او رايې بدي دې تائيد او يوازې دې خبره په څرګندو
نصوصو پورې وتړل مي او دا د یاهريانو نظر دی ،چې هغوي د اسالمي
1
مريعت موخې يوازې تر یاهرو او نصوصو پورې تړي.
چې دا ډله يوازې منصوصي علتونه او موخې مني ،د دوي مذر ابن حزع وايی:
موږ داسې نه يوو چې د ځينو حکمونو له سببونو څخه انکار کوو ،بلکې موږ يې
ثابتوو او قول پرې کوو ،خو موږ هغه سببونه منو چې هللا سببونه ګرځولي
وي ،دا هم روا نه ده ،چې هللا ځينې حکمونو لره سببونه ګرځولي او وويل
2
مي چې ولې هللا دا سببونه ګرځولي.
چې له اوسنيو څخه اماع قرضاوي ورپورې پداسې توګه ځان تړي چې جزئي
نصوصو ته پاملرنه کوي او په حرفي پوهه باندې يې ټينګار کوي ،پرته له دې
 1الموافقات.١۹۹-١۹۱/۹ ،
 2االحکاع في حصول اْلحکاع ،علي بن حزع ،۳۶۹/۱ ،دار الحدي  ،القاهره ،د ١۴٦۴ ،١هـ.
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چې مارع يې ترما څه موخه لري ،چې دوي له پخوانيو حرفي او جامدو
یاهريانو څخه همدغه حرفي او جامده پوهه په ميراث کې اخېستې نه د هغوي
1
پراخه علم په ځانګړې توګه د احاديثو او تثارو په برخه کې.
دويمه ډله :دوي وايي د نصوصو يوه یاهري مانا ده او بله بادني ،چې حقيقي
موخې په بادني مانا باندې پداسې توګه والړې دي چې یاهري مانا پرې داللت
نه کوي ،نو کله چې موږ د موخو د لوڅولو هڅه کوو د بادني مانا په وسيله يې
کوو ،نه دا چې يوازې یاهري الفایو باندې ودرېږو ،چې دا د بادنيانو نظر
دی.
اماع مادبي رحمه هللا ددې ډلې د قول په بيان کې وايي :د مارع موخې په
یاهرو نصوصو کې نذته او نه ترې په الس راځي ،بلکې يو بله موخه مطلوبه
ده چې هغه ددې ترما ده ،چې دا چاره په ټولو مريعتونو کې جاري کوي ،تن
تردې چې په یاهري نصوصو باندې تمس پداسې توګه ونذي چې د مارع
موخې ترې وپېژندل مي ،چې دا د هغو خلکو نظر دی چې د مريعت بادلولو ته
2
يې مال تړلی او دا بادنيان دي.
چې له اوسنيو څخه يوس قرضاوي ورپورې ځان تړي ،پداسې توګه چې دوي
مرعي موخو او د دين رو ته ،پرته له دې چې د قرتنکريم او نبوي سنتو
نصوصو ته پاملرنه وکړي رجوع کوي ،دوي دعوی کوي چې دين جوهر دی
مکل نه دی او دين حقيقت دی صورت نه دی ،خو کله چې د محکمو نصوصو
سره مم مي ،ځان راټولوي ،ګرځي راګرځي ،ت ويل کوي ،تېری کوي او کلمې
د خپلو اصلي ځايونو څخه بله خوا وړي او د محکمو نصوصو په مقابل کې په
متذابهاتو باندې تمس کوي ،چې دوي د نوي والي دعوی لري چې اصل کې
3
دوي لوېديځوالي او تيتوالي ته بلنه کوي.
درېيمه ډله :ددې ډلې استازولي منځالري او د اعتدال څښتنان کوي ،چې دوي
جمهور علماء او ددې امت ستره برخه ده.
دا هغه ډله ده چې جزئي نصو له کتا هللا او صحيحو سنتو څخه مهمل نه
پرېږدي ،بلکې د کلي موخو په کړۍ او رڼا کې پرې ځان پوهوي ،پداسې توګه
الذههرعية و مقاصههدها ،د :يوس ه القرضههاوي،۱۱۱ ،
 1وګههورها السياسههة الذههرعية فههي ضههوء نصههو
مکتبة وهبة ،د۱٦٦۳ ،١ع .و دراسة في فقه مقاصد الذريعة ،د :يوس القرضاوي.۹٥ ،
 2الموافقات.١۹۹/۹ ،
 3وګورها السياسة الذرعية .۱۱٥ ،و دراسة في فقه مقاصد الذريعة.۱۶ ،
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چې فروع خپلو اصولو ،جزئيات خپلو کلياتو او متغيرات خپلو ثوابتو ته
1
ورګرځوي ،دوي د قطعي نصوصو په ثبوت او داللت باندې منګولې لګوي.
اماع مادبي رحمه هللا ددې مذه د قول په بيان کې وايي :دواړه چارې بايد
پداسې توګه پلې مي ،چې د نا په مانا کې ګډوډي رامنځته نکړي ،ترڅو
مريعت پداسې ځانګړې الره او سيستم روان مي چې د اختالو او ټکر څر
په کې تر سترګو نه مي او همدا په دين کې د راسخو علماوو دريځ دی چې
2
اعتماد يې پر هغه ضابطه دی چې موږ ته د مارع موخې را پېژني.
څلورمه ډله :ددې ډلې استازولي هغه څو کوي چې قياس کې پداسې توګه
ننوتي چې قياس ته پر نصوصو باندې لومړيتو ورکوي ،دوي وايي :د مارع
موخه نظري ماناګانو ته پاملرنه ده ،پداسې توګه چې مطلقا ا په همدې سره
یاهرو او نصوصو ته اعتبار ورکوي ،نو که چېرته نا د نظري مانا سره په
ټکر کې راغی ،نا پرېږدي او نظري مانا ته لومړيتو ورکوي ،د دوي له
انده الفای د نظري مانا تابع دي ،چې دا ډله حنفيان او په عقايدو کې د اعتزال په
3
مذه دي ،چې ندم الدين الطوفي هم ورسره دی.
دویم مطلب :د موخو اوسني (معاصر) فقهي مکتبونه
عالمه يوس قرضاوي درې مکتبونه چې د موخو په اړه مختل ليد لوري
لري ،د نوو یاهريانو الظاهرية الددد) ،د نوو ځنډونکو المعطلة الددد) ،او د
منځالرو مکت  ،تر سرلي الندې يادونه کړې ،چې په الندې توګه يې وړاندې
کوو:
لومړی :د نوو یاهريانو الظاهرية الددد) مکت
دا مکت جزئي نصوصو ته پاملرنه کوي او په حرفي او مکلي پوهه باندې يې
ټينګار کوي ،پرته له دې چې مارع يې ترما څه موخه لري ،چې دوي له
پخوانيوو حرفي او جامدو یاهريانو څخه همدغه حرفي او جامده پوهه په ميراث

 1مخکن مرجع .۱۱٥ ،و دراسة في فقه مقاصد الذريعة.١۹۴ ،
 2الموافقات.١۹۴/۹ ،
 3وګههورها الموافقههات .١۹۴-١۹۹/۹ ،و الذههادبي و مقاصههد الذههريعة .١۱۳ ،والمههدخل الههی علههم مقاصههد
الذارع.۱٦ ،
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کې اخېستې نه د هغوي پراخه علم په ځانګړې توګه د احاديثو او تثارو په برخه
1
کې.
2
د ددې مکت ځانګړنې او په کومو ميانو چې تمرکز کوي په الندې توګه دي:
 -١دوي د نصوصو په فهم او تفسير کې په حرفي مانا ټينګار کوي نه دا چې
علتونو او موخو ته پامرنه وکړي.
 -۱د خلکو په عقل او اجتهاد باندې د حکمونو له تعليل څخه انکار کوي ،لنډه دا
چې د نصوصو په فهم او د موخو او علتونو په پېژندلو کې انساني عقل باندې
باور نه کوي.
 -۹عمل په احتياد کوي ،سخت او تکلي ته مېالن لري او د هغو علماوو بدي
بيانوي چې په اسانتياوو عمل کوي.
 -۴تردې بريده پر خپله خبر والړ دي چې سر يې داسې غرور ته رسېدلی چې د
دوی نظر سم دی او هېڅکله نه خط کېږي او د نورو نظرونه ټول خط دي چې
هېڅ نظر يې سم نه دی ،له همدې کبله د ټولو مذهبونو د لغوه کولو هڅه کوي او
خل يوازې د خپلو نظرونو منلو ته را بولي.
 -۳د خپلو مخالفينو سره داسې په سخت چلند کوې چې خپل مخالفين ګناهګار او
تن د کفر ټاپه پرې لګوي ،دوی ددې متل نه منکر دي چې ويل کېږي :په هغه
څه کې يو له بله سره مرسته کوو چې يووالی مو پرې رامي او په هغه څه کې
بښنه کوو چې اختالو مو سره رامي.
دوي هغه چاته بښنه نه کوي چې اختالو يې ورسره رامي او نه يې د ښه نظر
قدردانی کوي ،تن تردې چې بېخي خبرې اترې ردوي.
 -۶رايه تورنوي او د نصوصو په فهم او تعليل کې يې کارونه روا نه ګڼي.
 -۴د مذهبي او ديني فتنو را والړول با نه ګڼي او کومه پاملرنه ورته نه کوي.
 -۱د نړۍ اوسنيو پرمختګونو ته کوع ارزښت نه ورکوي او نه دې ته پاملرنه
کوي چې په تغيير د زمان  ،ځای ،حاالتو او عرو سره په فتوی کې هم تغيير
راځي.

الذههرعية و مقاصههدها ،د :يوس ه القرضههاوي،۱۱۱ ،
 1وګههورها السياسههة الذههرعية فههي ضههوء نصههو
مکتبة وهبة ،د۱٦٦۳ ،١ع .و دراسة في فقه مقاصد الذريعة ،د :يوس القرضاوي.۹٥ ،
 2دراسة في مقاصد الذريعة ،القرضاوي ۳۴-۳۹ ،و ما بعدها.
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او نه دېته ګوري چې په خلکو دې اسانتيا راوستل مي ،ضروريات ،حاجيات او
عامه بلوا ،چې د راتلونکو قواعدو په رڼا کې پرې پخوانيو او اوسنيو علماوو
عمل کړی چې وايي :اوا ضای اْلمر اتسع) ژباړه :کله چې د کومې چارې
کړۍ راتنګه مي هغه پراخېږي.
همدارنګه وايي :المذقة تدل التيسير) ژباړه :سختوالی اسانتيا راولي.
ددې ډلې مسايل او فتوا ګانې په الندې توګه دي:1
 -١دوي د جوهر پر ځاي مکلياتو ته زياته پاملرنه کوي ،ستر هوډ يې دادی چې
خل دې ږ يرې اوږدې او کالي دې لنډ کړي او په دې تدابو کې دومره سختوالی
کوي چې ګويا همدا چارې د اسالع رکنونه دي.
 -۱دوي په عباداتو کې په سختوالي او احتياد باور لري ،له همدې کبله په زکات
کې د قيمت ورکول او په روژه کې د نفې او اثبات په حالتونو کې حسا ته
باورمند نه دي.
 -۹دوي په دين کې نوښت ،په فقه کې اجتهاد او د بلنې په الرو چارو کې
نوښتګري ردوي او هڅه کوي چې ژوند دې ټول په هماغسې الرو تېر مي لکه
د سلفو په وخت کې چې و.
 -۴دوي په لوټونو کې ثمنيت پداسې توګه نفې کوي چې زکات او سود په کې
نذته.
 -۳دوي وايي د سوداګرۍ په مالونو کې زکات نذته.
 -۶دوي ټينګار کوي د فطر صدقه دې له دعامونو څخه ورکړل مي.
 -۴صوتي او غير صوتي انځورونه کاږل ناروا ګڼي.
 -۱سره له دې چې د ښځې کورن په څومره سخت کې وي هغې ته د کار
اجازه نه ورکوي ،دوي وايي ښځه په ټاکنو ،مورا ګانو او په عامه توګه په
سياست کې هېڅ ونډه نذي اخېستالی.
 -٥دوي وايي د مسېحي هيوادوالو څخه دې هرومرو جزيه واخېستل مي،
لومړی دې سالع پرې نه اچول کېږي او زموږ څخه دې د هغو کالي جال وي.
 -١٦دوي ديموکراسي په ټوله کې ردوي او پر وړاندې يې مقاومت کوي ،د
ګوندونو او ټولنو جوړول ردوي ،لکه څرنګه چې د ولسمذر د دورې غځونه

 1وګورها دراسة في مقاصد الذريعة ۴۶-۴۳ ،و ما بعدها.
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ردوي خو برعکس د هغې له دورې غځولو څخه د ژوند تر پايه پورې مالتړ
کوي.

قضاوتیار لطف هللا رهسپار

بررسی یمین از دیدگاه شریعت وقانون
)١

پیشگفتار
حمههد بههی حههدوثنای مضههاع تن خههدای راکههه دلههها وخههوادر پههيش ادرا ج هـالل
سههرگردان اسههت ،وبصههايرواحدای درمبههادی امههرای وانههواراو حيههران ومههدهوه ،
برسههرهای مخههزون مطلههع اسههت وضههمير همههه خاليههق وی را منکذه  ،درتههدبير
پادماهی ازوزيرودبير مسهتغنی اسهت ودرتقهدير جههان داری ازمعهين ویهيهر بهی
نياز  ،رومن کهن دلهها وتمرزنهده گناههان  ،پومهنده عيبهها وبرنهده انهدوهان اسهت .
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) کههه
ودرود فههراوان وتحيههات بيکههران بههرروان مطهرحضههرت دمحم مصههطفی
جههامع مههمل ديههن ومعههانی هههدايت وارمههاد بههدومنتظم اسههت ،ومبههانی غوايههت الحههاد
ازاومنهدع  ،وبرتل واصحا وياران او  ،که بهه دههارت از قبهايج موصهوو وبهه
نزاهت ازروايل معروو اند .وتفريدگار خهويش را سهپاس گزارهسهتيم وبهه قهدرت
وات يگانهههه اودرتفهههای وانفهههس يقهههين داريهههم  ،وجودوحضورخويذهههتن رامهههديون
ومدهههذو احسهههان والطهههاو اودانسهههته بههها اسهههتفاده ازموقهههع خواسهههتم مقالهههه ای را
زيرعنههوان بررسههی يمههين ازمنظههر فقههه وقههانون بههه نگههاره گرفتههه وبههه دسههترس
خههانواده محتههرع قضههاء قراربههدهم .وصههلی هللا علههی سههيدنا دمحم وعلههی تلههه وصههحبه
اجمعين.
مقدمه
بديهی وتمکارا است که انسهان ازبهدو پيهدايش تها اکنهون منحيه مخلهوی وموجهود
مکرع ودارای حقهوی ووجايه بذهری دبهق ايهن دسهتور وارمهاد الههی ولکهم فهی
االرر مسهتقرومتاع الهی حهين ) سههياره زمهين ترامگهاه ومحهل اسههتقراروتمتع وی
قرار می گيرد ودرگستره اين سهياره تامهدتی زيسهت وزنهدگی نمهوده بهه معهامالت
ودادوستد می پردازند وگاهی هم به منظوراحراز وتصاح حقهوی مهادی خهويش
خالو يکهد يگهر بهه تنهازع ودعهوی متوسهل مهی مهوند  .وبخادرتحصهيل وبدسهت
توردن ماادعای خود ازپيذگاه قضاء نيازمبرع واساسی به وسايل اثبات دارنهد کهه
وسايل اثبات دبهق قهوانين موضهوعه کذهور وفقهه اسهالمی بهه اقهرار ،بينهه  ،يمهين
سوگند)  ،ونکول منقسم می گهردد .کهه مهن ازميهان ايهن چههار مهوارد اثبهات تنهها
يمههين ونکههول را بهها تمههاع ابعههاد وجوان ه تن کههه مذههمول تعري ه  ،مذههروعيت ،
صيغه  ،انواع  ،مرايط  ،وتثارمرت بريمين وفهری ميهان سهوگندقادع ومهتمم مهی
مههود ازديههدگاه فقههه وقههوانين نافههذه کذههور ضههمن ايههن مقالههه بههه بررسههی مههی گيههرع
وحتی المقدور سعی می کنم تا مکانيزع وروه ههای علمهی وعملهی سهوگند را در
ورای اين مطاله متبهادر سهاخته جههت مرورومطالعهه دراختيهار خهانواده محتهرع
قضاء وهم مسلکانم قراربدهم.
فصل اول
تعریف یمین مشروعیت وصیغه آن
قسههم يکههی ازوسههايل اثبههات اسههت کههه در ملههل قديمههه دردعههاوی بسههيار بکههار مههی
رفههت  .قسههم منذ ه مههذهبی دارد ودراديههان ازاهميههت بههه سههزايی برخورداراسههت
ومايسته ايهن امهر نيهز اسهت  .زيهرا ،افهرادی کهه بها ايمهان کامهل بهه مبهانی مهذهبی
گرويده انهد  ،قهوانين ورسهوع تن رابها عالقمنهدی درروابهط اجتمهاعی خهود بهه کهار
می برند وچون خداوند ) را حاکم مطلهق برتمهامی موجهودات واعمهال وافعهال
خود می دانند  ،وسوگند بناع اورا به ديهده قهدر مينگرنهد  .ازبهيم عقوبهت اخهروی ،
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سههوگند بههه دروآ يههاد نمههی کننههد 1.روی ايههن دليههل ی.ع وی.ا.ع.ع احکههاع معينههی را
بااقتبههاس از فقههه درمههورد سههوگند وضههع نمههوده انههد جلههد دوع  ،بهها پههندم  ،فصههل
چهههارع  ،مههواد  2021الههی  2012ی.ع ومههواد  000الههی  017ی.ا.ع.ع کههه مقتههبس
ازفقه است به تنظيم احکاع سوگند تخصيا يافته اند.
مبحث اول -تعریف یمین :
گفتاراول -معنای لغوی :سوگند يکهی ازضهعي تهرين وسهايل اثبهات دعهوی اسهت
که مدعی درصورت عدع دامتن بينهه بهه تن متوسهل مهی مهود کهه در لغهت بمعنهی
يمين  ،حل وقسم است  .ی.ع وی.ا.ع.ع تعريفی برای سوگند ارايه نکرده اند .
گفتهاردوع -معنههای اصهطالحی :دراصههطال فقههی بههه تاکيهد گزاريههدن برچيهزی يهها
حقی يا سخنی نفيا ا يا اثباتا ا با ياد کردن ناع خداوند ) ويا وص ازاوصهاو اورا
يمين گويند همچنين در مقاع اثبات قضايی تعري ويژه نيز در مورد سوگند ارايه
مههده اسههت :يمههين عبههارت اسههت ازتاکيههد گزاريههدن برثبههوت يههانفی حههق در حضههور
قاضی ودر مدلس قضاء بها يهاد کهردن نهاع خداونهد ) ويهابرخی ازاوصهاو اوبها
2
مرايط خا .
گفتارسوع-معنای سوگندازنظرحقوقدانان :حقوی دانهان تعهاري متعهددی درزمينهه
ارايه دامته اند .مندمله داکترکاتوزيان درتعري سوگند می گويد :سوگند عبارت
اسهههت از« اعهههالع اراده ای اسهههت کهههه بموجههه تن مخصهههی خداونهههد ) را مهههاهد
صداقت خود در ایهارات والتزامات بيان مده می گيهرد  .» .دبهق ايهن تعريه ،
سوگند اعالع اراده ای تذريفاتی است که بناع خداوند ) اندهاع مهی مهود واعهالع
کننده به تنها ماهد راستگويی خودرا خداونهد ) ميسهازد بهدين وسهيله خهود را در
معهههرر مکافهههات قسهههم دروآ قرارميدههههد.پس اثهههر نامتعهههارو ايهههن  .اعهههالع در
محاکمات منود به درجه ايمان گوينده به عالم غي وعدل خداوند ) است .
بنههابرين  ،سههوگند اخبههار تذههريفاتی اسههت کههه بموجهه تن مههخا خداونههد )را
برصههدی ایهههاری ياعهههد خههود گههواه ميگههرد درحاليکههه علههی القاعههده نبايههد صههرو
گفتارامخا به نفع تنها قابهل اسهتفاده بامهد ترتيه اثهر دادن بهه گفتهار کهه بهه قيهد
سوگند بامد مبتنهی برجنبهه دينهی سهوگند يعنهی تهرس از خداونهد ) اسهت .اگرچهه
نبايههد جنبههه دنيههوی تن يعنههی بههيم از مدههازات سههوگند دروآ را دسههت کههم نسههبت بههه
3
بعضی از ياد برد.

-2داکترميرسيدحسن امامی  ،حقوی مدنی 101 ، 3 ،
101
 -1الدوکتور وهبه الزحيلی ،الفقه االسالمی وادلته ، 3 ،
-0داکترناصرکاتوزيان  ،اثبات ودليل اثبات  ،1 ،صا 210و210
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وداکتر اير گلدوزيان سوگند را اينگونه تعريه نمهوده :سهوگند عبهارت اسهت از
اينکه کسی خداوندمتعال رانسبت به صحت ادعاء،گواهی ويها حقانيهت خهود مهاهد
1
گرفته بيان نمايد.
به همين منوال فقهاء نيز يمين را به معنی حل پيمان ) قسم را بمعنهی سهوگند)
تعري نموده افزوده اند .حل وقسم را يمين ازتندهت می نامند که عهر هها در
زمان جاهليت  ،وقتيکه می خواستند پيمانی عقد نمايند  ،دست های راست خودرا
باهم ميگذامتند ،ويا به اعتبار اينکه مخا سوگند خورنده با اين سهوگند وقسهمش
2
تقويه می گردد  ،چنانچه که دست راست از دست چپ قوی تر می بامد.
مبحث دوم
مشروعیت سوگند:
گفتاراول-مذروعيت سوگند ازديدگاه قهرتن :درقرتنکهريم تيهات متعهدد وجهود دارد
که دال برمذروعيت سوگند مينمايد ازتن جملهه قهول خداونهد ) کهه ميفرمايهد«.الَ
ارتههه ل ُ
دعَههاع
ي َراخههذكم ّ
و بههاللَ ُغو فههي ح َ ُي َمههانك ُم َولَكههن ي َراخههذكم ب َمهها َعقَههدتهم اْل َ ُي َمههانَ فَ َكفَ َ
سهط َمها ت ُ
طعمهونَ ح َ ُهلهيك ُم ح َ ُو كس َُهوته ُم ح َ ُو تَحُ ريهر َرقَبَهة فَ َمهن له ُمَ
ساكينَ م ُ
هن ح َ ُو َ
َعذ ََر َم َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
و
ف
ك
ل
و
َاع
ي
ح
ة
ث
ال
ث
اع
َيد ُد فَص َي
هار ح َ ُي َمهانك ُم لوَا َحلَ ُفهت ُم َواحُ فَظهواُ ح َ ُي َمهانَك ُم كَهذَلكَ ي َبهيّن ّ
كَ
َ
َ
َ
ُ
لَك ُم تيَاته لعَلك ُم تَذكرونَ »ـــ[ المائهده ] 19 :ترجمهه  « :خداونهد مهما را بهه خهادر
سوگندهاي بيهوده و بياراده مراخذه نميكند  ،ولي مهما را در برابهر سهوگندهائي
كههه از روي قصههد و اراده خوردهايههد مراخههذه ميكنههد  .كفّههاره ايههن گونههه سههوگندها
عبارت است از  :خورا دادن به ده نفر مسهتمند از غهذاهاي معمهولي و متوسّهطي
كه به خانواده خود ميدهيد  ،يا جامهدادن به ده نفر از مستمندان  ،و يا تزادكهردن
بردهاي .ميان هر يك از ايهن سههكار مخيَهر هسهتيد ) ا ّمها اگهر كسهي ههيچ يهك از
اين سهكار را نتوانست و توانائي انداع تنهها را) نيافهت  ،او ميتوانهد ) سهه روز
روزه بگيرد )  .اين كفّاره سوگندهائي است كه ميخوريهد  .سهوگندهاي خهود را
حفظ كنيد و سعي كنيد سوگند نخوريد و اگر خورديد بدانها عمل كنيد و اگهر ههم
سوگندها را مكستيد كفّاره را فراموه نكنيد )  .خداوند اين چنين رومن ) تيهات
احكاع ) خود را براي مما بيان ميكند تا بر اثر تمنائي با احكاع الهي ) مهكر
نعمتهاي او را ) به جاي توريد ».
گفتاردوع مذهروعيت سهوگندازديدگاه سهنت  :مذهروعيت سهوگند برمبنهای احاديه
) نيزثابت است  .پيامبر ) درين مورد فرمهوده اسهت « البينهه علهی
پيامبر

 -0داکتراير گلدوزيان  ،ادله اثبات دعوی ،
 -1دوکتورمصطفی نيازی  ،نظاع قضاء دراسالع ،
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المدعی واليمين علی المنکر »« 1.مهود برمدعی وقسم برمنکهر اسهت » همچنهان
اماع بخاری واماع مسلم از امهع بهن قهيس روايهت کهرده انهد کهه گفهت :مهن ويه
مرد باهم دربهاره يه چهاه ت نهزاع وخصهومت دامهتيم ودرحضهور پيهامبر )
اقامههه دعههوی نمههوديم پيههامبر ) فرمههود « مههاهدا اويمينههه »« .يهها تههو دوگههواه
بيهههاور ويههها اوسهههوگند يهههاد کنهههد » گفتهههيم  :اوسهههوگند يهههاد ميکنهههد وپروايهههی نهههدارد .
پيهامبر ) فرمههود « :مهن حله علهی يمههين يقتطهع بههها مهال حمههری مسهلم لقههی هللا
وهوعليههه غضههبان » « 2.هههرکس سههوگند يههاد کنههد وبخواهههد باسههوگنده مههال مههرد
مسلمان را از تن خود کند اوخداوند ) رامالقات نمی کنهد مگراينکهه خداونهد )
براو خذمنا بامد ».
وخداونههد ) جهههت تصههديق تائيههد ايههن قههول پيههامبر ) ايههن تيههه مبارکههه را نههازل
و َوح َ ُي َمههانه ُم ث َ َمنها ا قَلههيالا ح ُولَئههكَ الَ َخهالَیَ لَهه ُم فههي
نمهود « .ل َن الَههذينَ يَ ُذهت َرونَ بعَ ُهههد ّ
و َوالَ َينظههر للَ هيُه ُم َيه ُهو َع ُالق َيا َمههة َوالَ يههزَ ّكيه ُم َولَه ه ُم َع هذَا ٌ حَلههي ٌم
اْلخه َهر َوالَ يكَلّمهههم ّ
»ـــ[تل عمران ]77:ترجمهه « :كسهاني كهه پيمهان خهدا و سهوگندهاي خهود را بهه
بهههاي كمههي از ماديههات و مقامههات دنيههوي هههر انههدازه هههم در نظرمههان بههزر و
ستر جلوهگر مود ) بفرومند  ،بههرهاي در تخهرت نخواهنهد دامهت و خداونهد بها
ايذان در تخرت با مرحمت ) سخن نميگويد  ،و به تنهان در قيامهت بها محبّهت
) نمينگهرد  ،و ايذهان را از كثافهات گنهاه ) پها نمهيسهازد  ،و عهذا دردنهاكي
3
دارند ».
مبحث سوم
محلوف به یا صیغه مشروع سوگند
دبههق مههاده  010ی.ا.ع.ع کههه ترجمههه مههاده  2700مدلههة االحکههاع اسههت  «.محکمههه
مهههدعی عليهههه را بهههه اسهههاس مطالبهههه مهههدعی بهههه اسهههم واتيهههه هللا يههه مرتبهههه بهههدون
تکرارسوگند ميدهد .».حکم اين مهاده ازفقهه گرفتهه مهده اسهت .وهمهه فقههاء دريهن
مورد اتفای نظر دارند که بايد قسهم بهه لفهظ « هللا» صهورت بگيهرد  ،امها درمهورد
اينکه تيا وکرلفظ جالله « هللا » کافی است ويا اينکه با تن کلمه ديگری ويا صهفت
ازصفات خداوند ) عالوه مود  ،مهثالا گفتهه مهود کهه  « :وهلل الهذی الالهه االههو»
فقهاء اختالو دارند .

 -3حدي حسن رواه البيهقی عن بن عباس وبعضه فی الصحيحين
-7رواه المسلم والبخاری عن امع بن قيس
110
 -1الدوکتور وهبه الزحيلی  ،الفقه االسالمی وادلته ، 3 ،
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گفتاراول -ديدگاه فقهای حنفی وحنبلی وداليل مان :فقهای حنفهی  ،حنبلهی وغيهره
ميگويند که در سوگند وکر لفظ جالله « هللا» کافی است وپيرامون نظريهه خهويش
به داليل ويل ازقرتن وسنت استناد نموده اند.
ال
د
ع
ب
ن
م
ا
م
َه
ن
و
س
ب
صالَ فَي ُقسه َمان بها ّ
 –2قرتن کريم  :خداوند ) ميگويد  « :تَحُ
َ
َُ
َ
ارتَبُت ُم الَ نَ ُذت َري به ث َ َمنا ا َولَ ُو َكانَ وَا ق ُربَِ » سوره المائهده تيهه  « ) 203دربنهد
لن ُ
داريد تن دونفر را بعد از نماز عصر)  ،اگرممام کرديد " دربهاره تن دونفهر"
پس سوگند بخورند بخداکه ما اختيار نمی کنيم دربدل سوگند خود پول نهاچيزی را
اگرچه تن مخا از خويذاوندان ماهم بامد.».
ويااين قول خداوند ) که ميفرمايد «.واقسمواباهلل جهدايمانهم » المائده تيهه ) 10
«سوگند خوردند بخداوند قسم های محکم »
) درحهدي حضهرمی وکنهدی پيهامبر ) گفتنهد :اله بينهه ،
 -1سنت نبهوی
قـ ال ال ،ولکن احلفه وهللا مايعلم انها ارضی غصهبنيها  .وحضهرت عثمهان رر)
برابن عمرگفت  :تحل باهلل بعته ومابه داء تعلمه  .يعنی بخداوند قسم بخوريهد کهه
تنرا فروختی وبمرضش علم ندامتی .
 -0وجههه اسههتدالل  :ازتيههات واحادي ه فههوی الههذکر بههه صههراحت معلههوع اسههت کههه
درادای سوگند تنها لفظ جالله هللا) کافی بوده وبه تن اکتفا مده است .
گفتاردوع -ديدگاه فقهای مالکی ومافعی وداليل مان :فقههای مهالکی ومهافعی مهی
گويند  :اگر«مدعی به »دارای قيمت نصا يا بيذتربامد بايد سهوگند بهه لفهظ « بها
هلل الذی الاله اال هو» اداء مود .
 -2سنت  :درفداران اين نظريه به حدي ابن عباس رر) استدالل می کنند کهه
 .پيامبر ) به مردی که وی را سوگند ميدادند گفتند  :بگهوا " احله بهاهلل الهذی
الاله االهو" اين روايت بصورت تمکار نذان ميدهد که به مهرد مهذکور امهر مهده
است که به عبارت يا به صيغه « هللا الذی الاله االهو» سوگند بخورد.
گفتارسوع– قول برتر :به همهه حهال از اقهوال ونظريهات فقههاء قهول برترقهولی را
دانست که ميگويهد قسهم بهه لفهظ جاللهه هللا) کهافی اسهت مطهابق ايهن قهول خداونهد
) کههه مههی گويههد « فيقسههمان بههاهلل» .يعنههی بايههد قسههم بخورنههد بههه هللا) وحههدي
پيامبر ) که ميفرمايد  « :من کان حالفها ا فليحله بهاهلل اوليصهمت » يعنهی کسهی
کهه ميخواههد سهوگند بخهورد يها بهه « هللا » سهوگند بخهورد يها خهاموه بامهد  .ولهی
تنچه که قابل وکر است اينکه قاضی ميتواند بهاوکر صهفات خداونهد ) سهوگند را
تغليظ وتذديد نمايد وازکسی که سوگند ميخورد بخواههد کهه بهاوکر عبهارت « وهللا
الذی الاله االهو عالم الغي والذهاد الرحمان الرحيم  .الهذی يعلهم مهن السهرمايعلم
من الع النيه  .سوگند بخوريد وبگويد که فالن باالی مهن ههيچ مهـال وپهولی نهدارد .
زيرا وضهع مردمهان فهری مهی کنهد  ،کسهی هسهت کهه اگهر سهوگند بهرايش بها وکهر
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عبارت تغليظ وتذهديد يهاد مهود از ادای تن ابهاء مهی ورزد  ،ولهی اگهر بهاوکر تنهها
1
اسم « هللا » از وی خواسته مود که سوگند ياد کند بی محابا سوگند ميخورد.

 -9دوکتور مصطفی نيازی  ،نظاع قضاء دراسالع  ،صا 203 -200
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قضاوتمل سیف الرحمن (تراهی)

د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره
ب :په جزایي چارو کې د نفس کفالت اړوند قانوني احکام
لکههه څرنګههه چههې مخکههې يادونههه ومههوه ،پههه حقههوقي موضههوعاتو کههې د نفههس
کفالت اړوند ،که چيرته کفيل په خپل وخت اصيل حاضر نه کهړي ،د افغانسهتان د
مدني قانون مطابق ،نوموړی په تهديدي نغدي جزا محکوميږي او څيړنهه يهې ههم
په مدني محاکمو کې ترسره کيږي ،ولې پهه جزايهي موضهوعاتو کهې ،د دې لپهاره
چههې اصههلي قضههيه جزايههي) تههر جزايههي محههاکمو پههورې اړونههده ده ،د حههق العبههد
موضههوع يههې هههم تههر جزايههي محکمههې پههورې تههړاو لههري ،لههه همههدي املههه د کفالههت
چارې يې هم د جزايي محکمې کار ګڼل کيږي.
د افغانستان د جزايي اجراءاتو قانون د کفالت اړوند دا سې حکم کوي:
«  )١هغه مخا چې له جرع څخه زيانمن موی دی ،کوالی مي حق العبد
او د زيان د جبران دعوی له جزايي دعوی سره يو ځای د هغهې ابتدائيهه محکمهې
په وړاندې چې د جزايي قضيې څيړنه کوي ،اقامه کړي.
 ) ۱د قتل او جرحې په جرمونو کې چې موج يهې قصها يها ديهت وي ،د
حق العبد مدعي ته د لومړيتو حق ورکول کيهږي .محکمهه د څهارنوال د دعهوی
له څيړنې د مخه ،د حق العبد مدعي تهه وخهت فرصهت) ورکهوي ،څهو خپلهه حهق
العبدي دعوی اقامه يا د مصهالحې او يها لهه نومهوړې دعهوی څخهه د انصهراو پهر
بنسټ حق العبدي دعوی پای ته ورسوي.
 )۹د حق العبدي جزايي دعوی په اړوندو جزايي محکمو او د زيهان جبهران
دعوی د څارنوال له دعوی سره يو ځای په عين جزايي محکمه کې دايريږي.
 )۴د حق العبد مدعي نذي کوالی د ابتدائيه محکمهې لهه خهوا د جزايهي حکهم
لههه صههادريدو وروسههته د زيههان د جبههران دعههوی پههه اسههتينافي پړاوونههو کههې اقامههه
کړي ،په دې صورت کې د حق العبد مدعي کوالی مي په دې برخه کې د قطعي
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حکههم لههه صههادريدو وروسههته د زيههان د جبههران دعههوی پههه مههدني محکمههه کههې ،د
1
اړوندو قواعدو مطابق اقامه کړي.
د افغانسههتان د جزاي هي اجراتتههو قههانون د حکههم مطههابق ،کههه چيرتههه څههو پههه
جزايي قضيه کې متضرر يا مدني عليه وي ،کوالی مي خپله حق العبدي دعهوی
د جزايي دعوی سره يو ځای په جزايي محکمهه کهې اقامهه کهړي ،د يهادولو وړ ده
چې په دې ځای کې يوه استثنا هم مته ،هغه دا چهې کهه د قتهل او هغهې جرحهې پهه
جرايمهو کهې چهې جهزا يهې قصها يهها ديهت وي ،حهق العبهدي د عهوی تهه اولويههت
ورکول کيږي ،نو که چيرته په نوموړي صورت کهې د حهق العبهد مهدعي موجهود
او دعوی وکړي ،محکمه مکلفه ده جزايهي دعهوی وځنهډوي ،تهر څهو حهق العبهدي
دعوی فيصله يا د حق العبد مهدعي صهلج وکهړي او يها ههم د خپلهې دعهوی نهه تيهر
مې ،و لې که د حق العبد مدعي د ابتدائيه محکمې د څيړنې په مهال خپلهه دعهوی
اقامه نکړي ،په دوهمهه محکمهه کهې نذهي کهوالی د جزايهي دعهوی سهره يهو ځهای
دعوی اقامه کړي،په دې صهورت کهې د حهق العبهد مهدعي اړ دی ترڅهو د جزايهي
دعوی تر نهايي کيدو پورې صبر وکړي او د نوموړې دعوی د نهايي کيدو څخه
وروسته کوالی مي خپله دعوی په مدني محکمه کي اقامه کړي ،په هر صهورت
که چيرته په جزايي موضوع کې د کفالت تړون مطهر مهي ،هغهه تهر څهارنوال
او يا هم تر جزايي محکمې پورې تړاو لري.
د جزايي موضهوعاتو اړونهد پهه ټولهه کهې کهه حهدود او قصها وي او يها ههم
تعزيرې جزاګانې ،د افغانستان د جزايي قوانينو مطهابق ،کلهه چهې کفالهت پهه نفهس
مطههر کيههږي ،د کفيههل د حههبس پههر ځههای پههه کفالههت بالمههال ټينګههار مههوی دی او دا
کفالههت نههه يههواځې د محههاکمې پههه لههړی کههې د تههړون وړ دی بلکههه د محههاکمې څخههه
وړاندې هم د تړون وړ ګڼل کيږي.
د افغانستان د جزايي اجراتتو قانون په دې اړوند داسې حکم کوي:
« څارنوال د دې قانون په اووه اتيايمه مهاده کهې د در مهوي محضهر لهه تهر
السه کولو وروسته په الندې توګه اجراتت کوي:
په هغه صورت کې چې په دې قانون کې د در موو حکمونو مطابق د
-1
ُ
مظنون توقي اړين نه وي ،فورا له احوالو سره سم د هغهه د خومهي کيهدو امهر د
بالمال کفالت په قيد يا پرته له هغه څخه صادروي».

 1د عههههدليې وزارت ،د جزايهههي اجراتتههههو قههههانون )١۱٥ ،مههههه مهههاده ،رسههههمي جريههههده  )١١۹۱مههههور
 ١۹٥۹/۱/١۳کابل بهير مطبعه.
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«  ) ۴که چيهرې د تهورن د توقيه اړتيها د توقيه د مهودې لهه پهوره کيهدو مخکهې
لي رې مي ،د توقي امر له احوالو سره سم د بالمال کفالت په قيد يها لهه هغهه څخهه
پرته د ده د خومي کيدو خنډ نه کيږي».
«څههارنوالي او محکمههه د اثبههات د داليلههو بهها وجههود ،د دې قههانون د نهههه نههوي يمههې
مادې په  ) ۹فقره کې د در موو حاالتو له په پاع کې نيولو سهره کهوالی مهي ،د
خپل تصميم يا تر توقي الندې مخا يها يهې د قهانوني اسهتازي د غوښهتنلي پهر
بنسټ پهه بالمهال کفالهت سهره يها پرتهه لهه هغهه د تهورن د موقهت خومهي کيهدو امهر
1
صادر کړي».
د يادو موو قانون ي موادو مطابق ،که چيرته څو په کوع جهرع مظنهون يها تهورن
مي ،کيدای مي د هغه د توقي پرځای ،د کفالت بالمال په وسيله خومی مي ،پهه
نوموړي صورت کې اړينه نه ده چې خپله مظنون يا تورن د کفالت مال ورکهړي
بلکههه هههر څههو کههوالی مههي د هغههه څخههه کفالههت وکههړي ،پههه دې اړونههد د جزايههي
اجراتتو قانون داسې حکم کوي:
«  )١د بالمال کفالت د وجهې ورکړه له مظنون او تورن يا هر بل مهخا څخهه
منل کيږي .د نغهدي کفالهت وجهه د پيسهو د تحويلولهو يها د بههادارو د معهاملې وړ
سههندونو) يهها بههانکي تضههمين لههه الرې د څههارنوال يهها محکمههې لههه حسهها څخههه پههه
ب ان ه کههې صههورت مههومي .د منقههول مههالي کفالههت وجههه د رسههيد پههه وړانههدې او د
مذخصاتو په ټاکلو سره د محکمې يا څارنوال د اماناتو په ګداع کې ساتل کيږي.
 )۱که چيرې د کفالت وجه ،نقليه وسايط وي ،د هغو تضمين د مرعي وثيقې پهر
2
بنسټ د محکمې يا د ترافيکو د اړوند ادارې له الرې صورت مومي».
په پورتنيو ځايونو کې ،د امنيتي تدابيرو اړونهد قهانوني روحيهه ،د سهر د ضهمانت
پههر ځههای پههه مههالي کفالههت بانههدې مههوې او دا مثبتههه هههم ثههابتيږي ،ځکههه کههه چيرتههه
مظنون يا تورن په ټاکلي وخت حاضر نه مي ،د مال له تله سهره مخهامم کيهږي
بې له دې چې د اتهاع څخه يې څه کم مي.
د مظنهون يهها تههورن د احضههار اړونههد ،د مههال کفالههت انههدازه بايههد د اوښههتې خسههارې
څخه کمه نه وي ،او دا اندازه په هر حالت کې د اړوندې محکمې د رييس له خهوا
ټاکههل کيههږي ،د محکمههې ريههيس اړ دی د کفالههت د مههال انههدازه د خسههاري او اتهههاع
حدم په نظر کې ونيسي ،په دې اړوند د جزايي اجراتتو قانون داسې حکم کوي:
«  ) ١د بالمال کفالت مبلغ پهه ټولهو احوالهو کهې د محکمهې د ريهيس لهه خهوا ټاکهل
کيږي.
 1مخکينی قانون ١٦۳ ،١٦٦ ،۱۱ ،مادې.
 2نومړړی قانون )١٦۱ ،ماده.
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 )۱د محکمې رييس د بالمال کفالت د اندازې په ټهاکلو کهې د تهور د حدهم تناسه
او وارد موی رسيدلی) زيان په پاع کې نيسي.
 )۹بالمههال کفالههت پههه هههيڅ صههورت د وارد مههوي زيههان لههه حدههم څخههه کميههدای
1
نذي».
په نوموړې قانوني ماده کې په دوو ټکو ټينګهار مهوی ،يهو دا چهې د کفالهت اړونهد
مال بايد د اتهاع او رسيدلې خسارې سره سهمون ولهري او بهل دا چهې د نهو مهوړي
مال اندازه با يهد پهه ههر حالهت کهې ،کهه هغهه د تحقيهق پهه مرحلهه کهې وي او کهه د
محههاکمې ،بايههد د اړونههدې محکمههې د ريههيس لههه خههوا و ټاکههل مههي ،ځکههه محکمههه د
مدازاتو او د خسارې د جبران د تعيين مرجع ده او د محکمې پهه سهر کهې ريهيس
قرار لري.
په جزايي موضوعاتو کې د مهال کفالهت اړونهد د اجراتتهو پهه هکلهه بذهپړ الرښهود
ورکول کيږي ،په دې توضيج چې د هغه مال په هکله چې په کفالت کهې ورکهول
کيږي بايد څه وميب په دې اړوند د جزايي اجراتتو قانون داسې حکم کوي:
« د بالمال کفالت په امهر کهې تصهريج کيهږي چهې د تحقيهق ،محهاکمې يها د حکهم د
تنفيذ په وخت کې د مخا د نه حضور او يا د نورو سهرغړونو پهه صهورت کهې
د مبلغ ربع څلورمه) د دولت حسا ته ليږدول کيږي او پهاتې برخهه يهې د زيهان
د جبههران يهها هغههې نغههدي جههزاء د تنفيههذ پههه منظههور چههې احيان ها ُ بههه تههورن پههه هغههې
2
محکوميږي ،تخصيصيږي».
په ياده موې ماده کې د عدالت د ښهه تطبيهق پهه موخهه بذهپړ الرښهود بيهان مهوی،
چې له يوه اړخه اجرايي ارګانو ته د کفالت د وجهې د ښهه تطبيهق الره ههواروي،
او له بل لوري کفالت ورکوونکي ته ګوت څنډنه کيږي ،که چيرته په خپهل وخهت
حاضههر نذههي ،يههوه برخههه د کفالههت مههال د دولههت حسهها تههه انتقههاليږي ،او د پههاتې
برخې څخه د زيان پوره کيدو او نغدي جزا کې لګيږي.
که چيرته تورن د محکمې په قطعي حکم د مال په ورکړه يا د زيان په جبهران او
ياهم نغدي جزا محکوع مي ،د جزايهي اجراتتهو قهانون د کفالهت د وجههي د تطبيهق
ا ړوند ،ترتي ښودلی او همدا رنګه که چيرته تورن برائت حاصل کړي ،د هغهې
لپاره نوموړی قانون الرښود لري ،داسې حکم کوي:
«  )١که چيرې تورن د محکمې د قطعي حکم په پايلهه کهې ،د مهال پهه ردولهو ،د
زيان په جيران يا نغدي جزاء محکوع مي ،د بالمال کفالت وجه بالترتي د مهال د

 1نوموړی قانون )١٦۶ ،ماده.
 2نوموړی قانون )١٦۴ ،ماده.
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ردولو ،د زيان د جبرانولو پهه دې کهې د لګښهتونو د وضهع کولووروسهته محاسهبه
کيږي.
 ) ۱په هغه صورت کې چې تهورن برائهت تهر السهه کهړي يها پهه مهالي ورکهړه يها
نغدي جزاء محکوع نذي ،د بالمهال کفالهت وجهه لهه لګښهتونو او پهه دې قهانون کهې
در د احضار له حکمونو څخه د سهرغړونو د عواقبهو لهه وضهع کولهو وروسهته،
1
تورن يا ضامن ته ،هر يوه چې نوموړې وجه ورکړې وي ،اعاده کيږي».
پهههه نومهههوړې مهههاده کهههې د تهههورن دوه حالتهههه بيهههان مهههوي ،چهههې يهههو يهههې د
محکوميههت او بههل يههې د برائههت حالههت دی ،کههه چيرتههه تههورن محکههوع او پههه مههالي
کفالت تزاد وي ،د کفالت د وجهې څخه لومړی د محهاکمې لګښهت او د تخطهی پهه
صورت کې ،هغه مبلغ چې د تخطی لپاره ټاکل موې د کفالت د وجهې څلورمه
برخه) جال او اداکيږي ،بيا د هغه څخهه وروسهته پهه ترتيه سهره د مهال پهه رد ،د
زيان جبران يا نغدي مدازات ادا کيږي ،که چيرته تورن نغدي جزا او د زيان پهه
جبران دواړو محکهوع وي او د زيهان جبهران تهر مهخا پهورې اړونهد وي ،د دې
لپاره چې د دولت حق يو عامه حق دی ،نغدي جريمه د زيهان تهر جبهران وړانهدې
ادا کيږي.
په دويم حالت د برائت پهه حالهت) کهې کهه چيرتهه تهورن د مهال پهه کفالهت
ازاد وي ،د کفالههت د وجهههې څخههه يههواځې د محههاکمې مصههارو او د تخطههی پههه
صورت کې ،دهغه اندازه مهوې مهال جهال کيهږي او نهور بيرتهه تهورن تهه ورکهول
کيږي.
په جزايي موضوعاتو کې کفالت يواځې د تحقيق تر مرحلې اړوند نهه ګڼهل
کيههږي ،بلکههه د افغانسههتان د جزايههي اجراتتههو قههانون مطههابق ،محکههوع عليههه يهها بههل
مخا کهوالی مهي د محکمهې د حکهم تهر وروسهتي کيهدو پهورې تهورن د مهال پهه
کفالههت د جههزا لههه تطبيههق څخههه وژغههوري ،د نومههوړي قههانون پههه مههاده کههې پههه دې
اړوند د معتبر ضمانت يادونه موې او معتبر ضمانت د مادې پهه وروسهتی برخهه
کې تذريج موی او هغه د ضمانت دوجهې له معادل څخه عبارت دی.
د يادونې وړ ده چې د مال کفالت ،د محاکمې د جريان څخه وروسهته ههم د
حکهم د ت جيهل لپهاره د تهړون وړ دی ،د پورتنيهو مهواردو اړونهد د جزايهي اجراتتههو
قانون داسې حکم کوي:
« ) ۱ ...په نورو احوالو کې د حهبس د مدهازاتو پهه اړه د محکمهې فيصهله
هههم لههه ځنههډ پرتههه تعميليههږي ،خههو دا چههې تههورن بالمههال کفالههت يهها د احضههار معتبههر
ضههمانت ورکههړي چههې پههه احضههار د امههر پههه صههورت کههې لههه صههادره حکههم څخههه
 1هماغه قانون )۹٦۶ ،ماده.
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سرغړونه نه کوي .معتبر ضهمانت هغهه دی چهې ضهامن ژمنهه وکهړي ،د مکفهول
عنه د نه احضار په صورت کې ،د پاع وړ ضمانت وجهې معادل ورکوي».
« په داسې احوالهو کهې چهې د دې قهانون د حکمونهو مطهابق د حکهم د تنفيهذ
ت جيل ،مداز اټکل موی وي ،څارنوال کوالی مي د بالمال کفالت د اندازې ټاکهل
له محکمې څخه و غواړي همدا رنګه څارنوال کهوالی مهي ،د لهزوع پهه صهورت
کې د معذرت له ليرې کيدو وروسته ،د محکوع له تيښتې فرار) څخهه د مخنيهوي
1
لپاره نور احتيادي تدبيرونه هم ،محکمې ته وړاندېز کړي».
د قانون په پورتنيو مادو کې د محکمې د حکم د تطبيق د وروسته والهي پهه
موخه د حکم تر وروستي کيدو پورې او همدارنګه د حکم د تنفيذ د ت جيل لپهاره د
مههال کفالههت وړاندوينههه مههويده ،دا چههې د حکههم د تنفيههذ ت جيههل د اهميههت وړ دی،
څارنوال بايد د کفالت د مال اندازه له محکمې څخه وغواړي ،د دې څخه سربيره
څارنوال کوالی مي ،د محکهوع عليهه د تيښهتې د مخنيهوي پهه موخهه د مهال کفالهت
څخه پرته نور احتيادي تدبيرونه هم ونيسي.
کههه چيرتههه تههورن د مههال کفالههت د ورکههړې تههوان ونههه لههري ،د افغانسههتان د
جزايههي اجراتتههو قههانون پههه اسههتثنايي ډول د سههر ضههمانت هههم منلههی دی او پههه دې
اړوند داسې حکم کوي:
«  )١که چيرې د محکمې يا څارنوال په وړاندې ثابته مهي چهې تهورن د
بالمههال کفالههت پههه ورکههړه قههادر نههه دی ،لههه هغههه څخههه د احضههار ضههمانت اخيسههتل
کيږي .که چيرې ضامن د اعتبار او باور وړ مخا نه وي په هغه مرد کهوالی
مي د ضهامن پهه توګهه ومنهل مهي چهې ژمنهه وکهړي تهر کفالهت النهدې مهخا پهه
احضار د نه توانيدو په صورت کې ،د دې قهانون پهه يوسلومهپږمه مهاده کهې در
2
موې د مالي ضمانت مطلوبه وجه ورکوي»...
پهه يهاده مههوې مهاده کههې احتيهادي تدبيرونهه وړانههدې مهوي او څههارنوالی او
محاکم يې دې تهه ځيهر کهړي چهې د کفالهت ورکهوونکي څخهه بايهد ډاډه مهي چهې د
ک فالت وجهه ورکهوالی مهي ،کهه چيرتهه څهارنوالی يها محهاکم پهه دې ډاډه مهي چهې
تهورن د کفالههت د وجههې پههه ورکهړه قههادر نههه دی ،کهوالی مههي د هغهه څخههه د سههر
ضمانت واخلي ،هغه هم په دې مرد چې د سر ضامن ډاډمن مخا وي ،کهه نهه
د سر ضامن بايد د تورن د نه احضار په صورت کې مالي ضهمانت ورکهړي ،پهه
هر صورت پهه جزايهي چهارو کهې د افغانسهتان جزايهي قهوانين د کفالهت اړونهد تهر
ډيره د مال په کفالت تکيه کړې ده.
 1هماغه قانون )۹٦۳ ،او  )۹۹۹مادې.
 2هماغه قانون  )١١٦ماده.
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د يادونې وړ ده ،سره له دې چهې د کفالهت تهړون يهوه حقهوقي موضهوع ده،
ولې يواز ې تر حقوقي برخهې پهورې تهړاو نهه لهري ،بلکهه پهه جزايهي موضهوعاتو
کههې هههم د لوبيههدو وړ دی ،چههې دا تههړون هههم پههه فقههه او هههم پههه جزايههي قوانينههو کههې
متون لهري لهه همهدې املهه يهاده مهوې موضهوع د فقهه او مهدني قهانون سهر بيهره د
جزايههي اجراتتههو د قههانون اړونههد هههم وڅيههړل مههوه ،خههو سههره لههه دې چههې د کفالههت
تههړون پههه جزايههي قوانينههو کههې څيههړل مههوی ،پههه خپلههه تههړون يههو مههدني تههړون ګڼههل
کيږي چې د اثبات لپاره يې قضات بايد د مدني قاعدو څخه کار واخلي.

امدادهللا پاکنهاد غياثی

تدابیر امنیتی اقتصادی واجتماعی جرم
ازمنظر قوانین جزائی افغانستان
چکیده

( )۱
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بديهی است که بح عوامل اقتصادی جرع را در سه محهيط اجتمهاعی ،اقتصهادی
و سياسی می توان مورد بررسی قرار داد .اولين محيطی که فرد را بر مدرميت
سوی می دهد وسرمنذ ای تمامی بدبختی ها ميگردد .همانا محيط کهه فهرد در تن
زندگی مينمايد محيط اجتماعی و خانواده) است.
درايهههن مقالهههه سهههعی بهههرتن اسهههت کهههه تهههدابير تههه مينی اقتصهههادی،اجتماعی جهههرع
ازمنظرقوانين جزايی بطور واضج و رومن مورد بررسی قرار گيردا
عوامل اقتصهادی جهرع را فيلسهوفان و دانذهمندان دهی قهرن هها مهورد بحه قهرار
داده اند و برای حفظ نظم وامنيت دراجتماع به باال بهردن سهطج اقتصهادی زنهدگی
افراد جامعه از دريق بهبود و توانا سازيی نيروی کار تاکيد نموده اند .زيهرا فقهر
و بيکاری علل عمده و اساسی افزايش جرع درجامعه ميبامد.
بههه دههور مثههال :پيههامبر مهها حضههرت خههاتم اْلنبيهها مههی فرمايههد :کههاد الفقههر حن يکههون
کفراا) يعنی فقر وتنش دستی انسان را به کفر نزدي می سازد.
دانذمند وفيلسوو غربهی افالدهون در کتها جمهوريهت خهويش مهی نويسهد فقهر
وثروت سب نابودی دولهت هها ميذهود وفقهر احساسهات را ازبهين بهرده حهس کينهه
ورزی ،انتقاع جوبی ،بد بينی و حسد را تذديد می کند.
مبرهن است که مريعت اسالع در مسئله ت مين جامعه ازخطر خطاکهاری اصهال
وتربيهت مدهرمين غفلههت نکهرده و بسههياری از تهدابيری کههه امهروزه درکذههورهای
غربهههی تحهههت عنهههاوين تهههدابيرت مينی ومدازاتههههای تکميلهههی وتبعهههی وضهههع واجهههرا
گرديده ،سابقه عملی در صدر اسهالع دامهته اسهت و اسهالع بهه مدهازات مدهرمين،
اصهال و تربيهت و بهازپروری تنهان و پيذهگيری از تکهرار جهرع درجامعهه تاکيههد
مينمايد.
اين تحقيق به نتايج زير دسته يافته است:
.1مبارزه دولت در امر جلوگيری از جرايم وميوه های پيذگيری از تنها چنانچهه
دولههت ویيفههه دارد تهها از وسههايل و اقههدامات فههوی منحي ه وسههايل خههو  ،غههرر
امحههای جههرايم اسههتفاده نمايههد همچنههان چگههونگی اتخههاو تههدابير الزع ومههيوه هههای
بکارگيری تن.
. 2مبارزه با مذهرو خهوری کهه سرچذهمه کليهه جنايهات ميبامهد حمايهت و تربيهه
جسمانی و اخالقی کودکانی که رها و تر ميگردند ،تعليمات ساده وعاع فههم در
مراکز صنعتی ،بذل و مساعی خستگی ناپذير بايهد درامهر تقويهت صهنايع کوچه
و جمعيت دار نمودن محدوده های متروکه،ازجمله اقدامات مثبت پندامته ميذود.
واژه گههان کليههدی :تههدابير امنيتی،عوامههل ،اقتصههادی ،اجتمههاعی،جرع  ،چگههونگی
جرايم.
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مقدمه
جرع بهه عنهوان پديهدهای پيچيهده و نهامطلو  ،نامهی از عوامهل گونهاگونی ،اعهم از
فههردی و خههانوادگی ،فرهنگههی و سياسههی ،اجتمههاعی و اقتصههادی و ...ميبامههد .بهها
توجه به اهميت موضوع جرع در کذورهای مختل  ،در سهالهای اخيهر مطالعهات
گستردهای برای مناسايی و تبيين علل وقوع تن انداع مده است .مناسايی و تبيهين
ايههن عوامههل ،همچنههين عملکههرد وابسههته و مهههم برخههی از تنههها ،مهها را بههه هههدو
پيذگيری نايل ميسازد بدين وسيله هزينههای وقوع جهرايم ،تقليهل خواهنهد يافهت.
بهها صههرو ايههن هزينهههههها در اولويههت هههای ديگههر ،ميتههوان گههامی در جهههت ثبههات
اقتصهادی و اقتصهاد مقههاومتی ،بردامهت .عوامههل اقتصهادی مثههل فقهر ،نههابرابری و
بيکاری ،از جمله فکتورهای مههم و اساسهی مهناخته مهده در وقهوع ايهن پديهدهانهد.
در پژوهش های تدربی انداع مده معمهوْل تثهار ايهن علهل و عوامهل بهه تفکيه و
مدزا از هم ،نسبت به جرايم مختل  ،در ي ناحيه يا منطقهه يعنهی مههر ،واليهت
يا کذهور سهنديده ميذهود .در ايهن مقالهه بها بيهان توصهيفی -تحليلهی و بها امهاره بهه
نتهههايج پهههژوهش ههههای تدربهههی اندهههاع مهههده در کذهههور ،مفهههاهيم اولويهههت مناسهههی و
پيوستگی را در تحليل اين عوامل ،که بدان پرداخته نذهده يها کمتهر پرداختهه مهده،
گندانههده اع .نتههايج حههاکی از اولويههت وپيوس هتگی بههازار کههار نسههبت بههه دو عامههل
نابرابری و فقر ،در هر دو جامع نمونه ما ميبامد .
در افغانسهتان بدهز از قهانون جهزا در کههداع قهانون ديگهري در رابطهه بهه بررسههی
تههدابير امنيتههی عوامههل اجتمههاعی واقتصههادی جههرع) مههوارد مذههخا ديگههری بيههان
نذده است.
اهميهت موضههوع بهها تنکههه در تمهاع کته درعرصههه جههزا وجهرع مناسههی تههدابير بههر
عوامههل اقتصههادی،اجتماعی جههرع و يهها اقههدامات تههامينی بحهه گرديههده اسههت امهها
بررسی عوامل اقتصهادی اجتمهاعی جلهوگيری ازجهرع درکذهوری مثهل افغانسهتان
موضههوعی ديگريسههت کههه تهها هنههوز کسههی بطههور واضههج وگسههترده بهها وجههود تمههاع
زمينه و فرصتهای الزع تحقيقی در دست رس نيست.
ازتندايی که ثابت است در مرايط و اوضاع جامعهای مانند افغانستان که بيش از
سه دهه جنش و نا ترامهی را سهپری نمهوده و هنهوز ههم بهه کذهمکش ههای مواجهه
است و از جانبی هم چنين نهاد های حقوقی پيذينه زيهادی ندارنهد و تدهار کهافی
درزمينه نومتاری کتا های مدون وجود ندارد.
سب اختيار موضوع حاضر ايهن اسهت کهه ته ثيرات عوامهل اجتمهاعی واقتصهادی
جههرع در زنههدگی و مههيوههای مبههارزه بهها تن هيچوقههت از تکلي ه حکومههت سههاقط
نميذههود .از تندائيکههه تههاله کههردع بههرايم نمايههان مههد کههه تهها هنههوز بههرای کسههی ايههن
موضوع بطور خها واضهج و تذهريج نذهده بنها اء خواسهتم کهه توصهي و تحليهل
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نقا ها و پيذهنهادات اصهالحی بسهيار مههم را در ايهن تحقيهق کهه ضهرورت امهد
است به اندازه وسع وتوان بذری به پايه اکمال برسانم.
هدو تحقيق در مقاله که در راسهتای بررسهی تهدابيرحمنيتی اقتصهادی واجتمهاعی
جههرع) ترتيه يافتههه اسههت کههه در بخههش هههای ويههل عرضههه ميگههردد :تعريه جههرع
ازنظههر لغههوی و اصههطالحی،عوامل بههروز جرايم،علتهههای اقتصههادی واجتمههاعی
جرع.
روه کاریاع در اين مقاله روه کتابخانهای است.
بنابراين تحقيق حاضربه دنبال دستيابی به اهداو ويل است:
مسئلهای واکنش اجتماعی عليه پديده مدرمانهه بهه روه تهدابير امنيتهی و
-1
انعکاس تن در مواد کود جزای کذور مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.
مفهوع تدابير امنيتی درامهان دامهتن افهراد جامعهه از اضهرار و خسهارات
-2
اعمال جرمی است.
خصوصيات تدابير امنيتی همانا ،اصهال مدهدد مدهرع درصهورت لهزوع
-3
خنثههی نمههودن خطههر احتمههالی حالههت خطرنهها مدههرع از دريههق دورنگههه دامههتن
مخا مدرع از جامعه و نظارت بر رفتار اوستب
کود جزای کذور دبقهبندی تدابير امنيتی را به سه ميوه اجرا میدارد.
-9
تههدابير امنيتههی و مههيوههای بهکاررفتههه کههه موثريههت تن دربکههار گههرفتن
-9
درز و دری مثمر کهه بهرای جلهوگيری از جهرائم بعهدی میتوانهد تصهادو را بهه
وجههود تورد .ال ه ) تههدابير امنيتههی حمههايتی ) .تههدابير امنيتههی تربيتههی ) .تههدابير
امنيتی درمانی .د) تدابير امنيتی مراقبتی.
برای رسيدن به اهداو صحيج و نسهبتا ا مذههور کهه اکثهری افهراد جامعهه
-6
مواجه اين هسهتند تهدابير امنيتهی اقتصهادی جلهوگيری از جهرع اسهت کهه مهيوههای
ديگر را برای جلوگيری اين پديده می نماياند که عبارت از تدابير امنيتهی از قبيهل
تربيت مددد مدرع ،معالده ،تعلهم وتربيهت ،مبهارزه عليهه مذهروبات الکلهی ونذهه
تور ،بيان مذمت وقباحات مواد نذه زا از دريق رسانههای همگانی.
همچنان قانونگذار در ضهمن تهدابير اجتمهاعی جلهوگيری از جهرع تهدابير
-8
اقتصادی جلوگيری از جرع را مطر نمهوده اسهت کهه جههت محهو وعهدع اتفاقهات
ناميمون از مهيوههای بکهار رفتهه مهده را قلهم داد نمهوده اسهت کهه قبهل از ارتکها
عمل جرع بايد اين زمينههای ايداد مود.
.1مفهوع و انواع تدابير امنيتی
تدابير امنيتی تهدابيری اسهت کهه دادگهاه بهرای جلهوگيری ازتکهرار جهرع جنحهه يها
جنايت) درباره مدرمين خطرنا اتخاو می کند .لنگرودی .)89 ،1388
93

قضاء

تدابیرامنیتی اقتصادی واجتماعی جرم از منظر قوانین جزائی
افغانستان

به عبارت ديگر تهدابير امنيتهی کهه از تن ،بهه اقهدامات ته مينی نيهز تعبيهر میمهود،
عبارت است از :تدابيری که برای مقابله باحالت خطرنا مدهرع بههموج حکهم
دادگههاه اتخههاو میگههردد .بههه نظرميرسههد تعري ه فههوی ،تعري ه نسههبتا ا مناس ه اسههت
زيرا تا حدی از جمع و منع الزع برخهوردار اسهت .لهذا در تعريه مزبهور ،روی
سه نکته مهم واساسی ت کيد صورت گرفته است:
 – 1جنبه پيذگيرانه دامتن تدابير امنيتی
 – 2حالت خطرنا پندامتن خطاکار
 – 3صدور حکم از محکمه
ايههن عناصههر بههه ترتي ه  ،جلههوگيری از ارتکهها رفتههار مدرمانههه توسههط امههخا
دارای حالت خطرنا که در حقيقهت بيهانگر اههدو اساسهی انديذهه تهدابير امنيتهی
اسهههت و خطرنههها بهههودن حالهههت روحهههی و روانهههی امهههخا کهههه انعکاسدهنهههده
موضوع اقدامات و تدابير امنيتی است و درنهايت قيهد حکهم محکمهه بيهان گرديهده
اسههت کههه ايهههن نکتههه را انعکهههاس میدهههد کههه تهههدابير امنيتههی الزامههها ا بايههد بههههحکم
محکمهههای باصههالحيت و بهها تذههخيا محکمههه صههورت پههذيرد .دانههش ،1378
.)129

 1-1تعریف تدابیر امنیتی

در اين جا باچندين تعري از تدابير امنيتی تمنا خواهيم مد.
 -1تهههدابير امنيتهههی ،اقهههداماتی اسهههت فهههردی ،الهههزاعتور ،بهههدون جنبهههه اخالقهههی کهههه
بهمنظور جلوگيری از ارتکا جرع در تينده ،در مورد افهراد خطرنها اعمهال و
اجرا میمود .دانش .)129 ،1378
 -2تههدابير امنيتههی عبههارت اسههت از ي رمههته وسههايل دفههاع اجتمههاعی کههه بهههحکم
قانون وتوسط قاضی و براثر وقوع جرع ،متناسه بها وضهع مزاجهی و اسهتعداد و
مهههنش و سهههوابق فهههرد خهههادی و خطرنههها بههههکاربرده میمهههود تههها او بهبهههود يابهههد
وبااجتماع سازگار گردد و دست به تکرار جرع نزند .صانعی.)291 ،1389
 – 3تدابير امنيتی عبارتاند از ي عده تدابير قانونی بهدون اينکهه اثهر مسهئوليت
اخالقههی و معنههوی دامههته بامههند ،دارای قههوه الههزاع واجبههاربوده ودرمههورد افههراد
خطرنهها بهههموقع اجههرا گذامههته میمههوند تهها از ارتکهها احتمههالی رحی حفهظ نظههم
عمومی جامعه جلوگيری مود .ايمن.)129 ،1389
حفظ حقوی افراد اقتضا میکند تها زمهانی کهه خطرنها بهودن فهرد احهراز نذهده،
نمی توان تدابير امنيتی در مورد او اعمال و اجرا کرد .منظور از فرد خطرنها
کسههی اسههت کههه حههداقل ي بههار مرتک ه جههرع مههده و زمينههههای ارتکهها جههرع را
دارد.
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و بهعبارتديگر تدابير امنيتی عبارت از تن نوع عکسالعمهل اجتمهاعی اسهت کهه
باالی مدرمين غيرمسئول يعنهی مدهرمين مدنهون و مدهرمين خهورد سهال تطبيهق
میگردد.
البته بايد گفت که امهروز در بعضهی مهوارد تهدابير امنيتهی بهاالی بعضهی از دبقهه
بندی مدرمين مسهئول يعنهی مدهرمين عاقهل و بهالغ ههم تطبيهق مهده میتوانهد .بايهد
گفته مود که تدابير امنيتی ي مکلی از عکسالعمل اجتماعی است کهه نسهبتا ا در
اين اواخر به وجود تمده است و درواقع از اواخهر قهرن  17و اوايهل قهرن  18بهه
ايندهههرو تهستهتهسهههته محهههل تطبيهههق پيهههدا نمهههوده اسهههت .البتهههه در سهههابق يگانهههه
عکسالعمل اجتماعی که باالی مدرمين تطبيق میمهد عبهارت از جزاهها بهود کهه
همههين نههوع عکسالعمههل اجتمههاعی يعنههی جههزا هههم بههاالی مدههرمين مسههئول و هههم
غيرمسئول يکسان تطبيق میگرديد.
بعدها با در نظر دامت مفکوره ههای عهدالت بهادر نظهر دامهت اصهالحاتی کهه در
وضع حقوی جزا رونما مد تهدابير امنيتهی بهاالی مدهرمين فاقهد اراده و مسهروليت
جزايی تطبيق گرديد .دانش.)121 ،1383
1-1جرم
 8-1تعریف جرم:
دانذمندان هري با توجه به رمته تخصصی خود و عقايد مکتبی که از
تن الهههاع گرفتههه انههد تعريفهههای گونههاگونی از جههرع نمههوده انههد ولههی تههاکنون تعري ه
جامعی که مورد قبول همگان قرار گيرد بعمل نيامده است.
حقوقدانان بها توجهه بهه جهرايم منهدر درقهوانين جزايهي و يها تعريفهی کهه
قانونگههههذاراز جههههرع بههههه عمههههل تورده اسههههت اکتفهههها ميکنند،درصههههورتيکه جامعههههه
مناسههان،با بررسههی موضههوعات اجتمههاعی وجههرع مناسههان برمبنههای اصههول جههرع
مناسی به تعري جرع ميپردازند.
8-1تعریف حقوقی جرم:
عههههده ازحقوقدانان،معتقدندکههههه نقههههه قههههانون هرکذههههوری دراثرعمههههل
خارجی،در صورتيکه انداع ویيفه يا اعمهال حقهی تن را تدهويز کنهد و مسهتوج
مدازات هم بامد جرع ناميده ميذود.
برخی ديگرازحقوی بالخصو حقهوی جهزای افغانسهتان جهرع را چنهين
تعري کرده اند.هرفعل يها تهر فعلهی را کهه نظهم ،صهلج و ترامهش اجتمهاعی را
مختل سازد و قانون نيز برای تن مدازاتی تعيين کرده بامد جرع ميدانند.
پيروان مکت عدالت مطلق ،هرعملهی را کهه بهرخالو اخهالی و عهدالت
بامد جرع ناميده اند،عقيده مذکور مورد انتقاد است زيرا معمهوالا قهانون جهزا نههی
از انداع عمل ميکند و اعمالی که امر به انداع تنها مود در حقوی جزا نادر اسهت
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و هدو نهايي از تدوين قوانين جزايي ،جلوگيری از افعالی است که بهه نحهوی از
انح به جامعه يا افراد تن ضرر وارد تورد و نظم اجتماعی را مختهل کنهد و يها بهه
منافع فردی يا جمعی لطمه بزند مانند سرقت ،قتل و غيهره اعمهالی کهه اجهرای تن
از ویههاي افههراد اسههت غالب ها ا جنبههة اخالقههی دارنههد و اجههرای تنههها را قههانون جههزا
نميتواند تضمين کنهد .بطورمثهال :دسهتگيری از محتهاجين ،تهرحم بهه زيردسهتان و
غيره.
تعري جرع در قوانين جزای کذورهای کهه اصهل قهانونی بهودن جهرع و
مدازات را به منظور حفظ تزادی فردی پذيرفتهه انهد متفهاوت اسهت.ماده دوع کهود
جزای افغانستان چنين صهراحت دارد :ههيچ عملهی جهرع پندامهته نميذهود مگهر بهه

موج قانون.

درسويس کسی را نميتوان مدازات کرد مگر اينکه عملی را کهه مطهابق
قانون برای تن مدازات تعيين مده مرتک مود.
«در مدموعه قهوانين جزايهي فرانسهه ،تعريفهی از جهرع بهه عمهل نيامهده،
فقهط بههه وکهر نههوع جهرايم بهها توجهه بههه مدهازات تنههها اکتفهاء مههده اسهت .جرمههی کههه
مدههازات تن پوليسههی بامههد خههالو ،جرمههی کههه مدههازات تن ت ه ديبی بامههد جنحههه،
جرمی که جزاي تن جنايي بامد جنايت است . ».مدموعه قوانين جزايي فرانسهه
،ماده)19
8-1جرم از نظر حقوق موضوعه :
جرع از نظر حقوی موضوعه عبارت است از ارتکا هرعمل يا تهر تن بهدون
حهههق کهههه مخهههال نظهههم اجتمهههاعی بهههوده و در قهههانون جزاءتحهههت عنهههوان جهههرع
قانونگذاری گرديده وبرايش جزاهای جنايی يا تدابير امنيتهی پهيش بينهی مهده بامهد
.تنچه از اين تعري مستفاد می مود اين است که جرع زمانی تحقهق پيهدا مهی کنهد
که حايز مرود ويل بامد :
ال _ فعل يا تر هنگامی جرع پندامته می مود کهه در عهالم خهار فعليهت پيهدا
کند .عوده)179، 1388
بنابراين :
_١قصد ارتکا جرع و تصميم برتن جرع تلقی نمی مود .
_۱جرع عقيده وجود ندارد اما انتذار عقيده در مواردی جرع است .
_ انداع عمل يا تر ان زمانی جرع محسو می مود که موجه اخهتالل نظهم
اجتماعی گهردد .اعمهال ايدهابی و سهلبی زمهانی جهرع مهمرده مهی مهود و مدهازت
خواههد دامههت کههه موجه اخههالل نظههم اجتمههاعی گهردد واالجههرع نبههوده و مدههازات
نخواهد دامت .
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_ عمل ايدابی يا سلبی موج اختالل نظم اجتماعی وقتی جرع خوانده می مود
که مسهتوج جزاههای جنهايی يها تهدابير امنيتهی بامهد  .بنهابراين  ،عمهل ايدهابی يها
سلبی اگر چه موج اختالل نظم اجتماعی گردد  ،ولی مستوج جزاهای جنهايی
يا تدابير امنيتی نبامد جرع پندامته نمی مود و مدازات نيز نخواهد دامت .
د_ ي عمل و قتی جرع ممرده می مود که بدون حق و دليل ارتکا مده بامهد .
بنابراين  ،ارتکها عمهل مدرمانهه در حهاالت اسهتعمال حهق يها ايفهای ویيفهه و يها
دفاع مذروع جرع نبوده و مدازات نخواهد دامت .عوده)179، 1388
 8-1جرم از نظر شریعت اسالمی:
درايندا از نظر فقه ومريعت اسالمی نخست جهرع را تعريه مهی نمهاييم و سهپس
تفاوت تن را با جنايت بيان می کنيم  :جرع از ماده َجرع -به فتج جيم  -اخهذ مهده ،
که به معنهای قطهع کهردن و بريهدن ميهوه از درخهت تمهده اسهت  ،و بهه معنهای ههر
کس و کار زمت ومکروه استعاره مده است ،و بهه معنهای وادار کهردن بهر کهار
زمت و ناپسند نيز ادالی گرديده است .نذير )13833178
درتيات قرتنی کلمه جرع و اجراع درهمين معنهی اسهتعمال گرديهده اسهت  .چنانچهه
خداوند ) ميفرمايد َ :
لن الَذينَ اَجَرموا کانوا من الهذين تمنهوا يضهحکون ) سهوره
هود ،تيه ..۱٥
تری دردنيا کسانی که گنهاه مهی کردنهد تنهان را کهه ايمهان تورده بودنهد بهه ريذهخند
می گرفتند  .همچنان او تعالی در جهای ديگهر ميفرمايهد :ان المدهرمين فهی ضهالل
وسعر  ،١القران الکهريم  ،سهوره القمهر ،تيهه  ).۴۱قطعهگ مدرمهان در گمراههی و
جنههون انههد .همچنههان خداونههد ) ميفرمايههد  :يهها ايههها الههدين امنههوا کونههوا قههوامين هلل
مهههداء بالقسههط وال يدههر َمنکم مههنگن قههوع علههی االتعههدلوا اعههدلوا هههو اقههر للتقههوی
واتقوا هللا ان هللا خبيربما تعملون  ،1القران الکريم  ،سوره المائهده  ،تيهه  . )۱ای
کسانی که ايمان تورده ايد برای خدا به عدل برخيزيد و به عدالت مههادت دهيهد
والبته نبايد دممنی گروهی مما را بر ان دارد که عدالت نکنيد عدالت کنيد کهه تن
به تقوا نزدي تر است و از خدا پروا داريد که خدا به تنچهه اندهاع مهی دهيهد تگهاه
اسههت.واوتعالی در جههای ديگههر ميفرمايههد :ويهها قههوع اليدههرمنکم مههقاقی ان يصههيبکم
مثل ما اصا قوع نو او قوع هود او قوع صالج و ما قوع لهود مهنکم ببعيهد  .وای
قوع من زنهار تا مخالفت مما را بداندا نکذاند که باليی) مانند تنچه به قهوع نهو
يهها قههوع هههود يهها قههوع صههالج رسههيد بههه مههما نيز)برسههد و قههوع لههود از مههما چنههدان
دورنيست .از تنچه گفته تمديم معلوع مهی مهود کهه جهرع در لغهت عبهارت اسهت از
انداع دادن کاری که خو نبوده ناپسند می بامد  ،ومدهرع کسهی را گوينهد کهه در
تن کههار ناپسههند واقههع مههود و بههر تن اصههرار ورزد و بههرای تههر کههردن تن هههيچ
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اقههدامی نکنههد.ودر اصههطال دارای دومعنههی اسههت :يکههی معنههای عههاع و ديگههری
معنای خا  .اينکه هر ي را قرار ويل بيان می نماييم:
 -١جرع به معنای عاع  :جرع به معنای عاع عبارت اسهت از اندهاع دادن فعهل  ،يها
گفتن قول که قانون اسالع ان را حراع قرار داده  ،و برفعهل تن مدهازاتی را مقهرر
دامته است  .پس هر کسی که از اوامر و نواهی هللا متعال و رسول هللا صهلی هللا
عليه وسلم تخل می کند  ،مستحق کيفر خواهد بود  ،و تن کيفر يا دنيوی است يها
در دنيههها برمدهههرع تطبيهههق مهههی مهههود و در ايهههن صهههورت بهههه واسهههطه ولهههی االمهههر
مسلمانان و يا ناي او قابل اجراء می بامد،ويا تکلي دينی است که مدهرع جههت
محوگناهانش انداع ميدهد ،تا کفاره گناهان اوگردد ،ويا اخهروی اسهت کهه خداونهد
) درسرای تخرت مدرع را تعذي می کنهد ،مگهر اينکهه مدهرع دبهق مهرودی
که اسالع معين دامته است توبه کند بناء در تن صورت مورد قبول خداوند متعهال
قرار خواهد گرفت .جرع به اين اعتبارعاع بوده ،اثم  ،معصهيت ،ونه وخطيئهه را
نيز مامل می مود  ،زيرا در اين تعري همه دارای ماهيهت واحهد مهی بامهند  ،و
عبارتند از نافرمانی اوامر و نواهی خهدای متعهال کهه پيامهد تن اسهتحقای مدهازات
می بامد  .نذير )13833178
اگر چه به اعتبار لغت و بيان بين تنها تفاوت هايی وجود دارد .
 _۱جههرع بههه معنههای خهها  :امهها بعضههی از فقهههای اسههالع تخلفههات را بههه دو نههوع
تقسيم نموده اند  :يکی تخلفاتی که اثبات تنها در محکمه مرعی  ،وپيذگاه قضهای
اسالمی بسيار دموار م ی بامد  ،به خادرتنکه ايهن نهوع گناههان بهه نحهوی هسهتند
که غالبگ ادله و مواهدی که بتواند تنها را اثبات کند در دست نيست  ،اين دسهته از
تخلفههات ماننههد دروآ  ،سهههخن چينههی وامثههال تن ،تنهههها مدههازات اخههروی دارنهههد .
ديگری تخلفاتی کهه مهی تهوان انهها را در محکمهه مهرعی مطهر کهرد و براثبهات
تنها مواهد وادله ای را اقامه کرد  ،و اين نوع جرايم عالوه بهر مدهازات اخهروی
کيفرهههای دنيههوی از قبيههل حههدود  ،قصهها  ،ديههت وتعزيههر نيههز دارد  .از نظههراين
گهههروه از حقوقهههدانان اسهههالع دسهههته اول از تخلفهههات بهههه نهههاع اثهههم ،معصهههيت  ،وبههه
وخطيئه  ،يعنی گناه و دسته دوع از تخلفات به ناع جرع ياد می مود .
پس جرع از ديدگاه اين گروه از فقهاء عبارت اسهت از امهور ممنوعهه مهرعی کهه
هللا متعال و رسول هللا د به وسيله حدود يا قصا يا ديت) يا تعزير مردع را
) از ارتکا انها باز می دارد.
يعنی جرع مورد ممنوعه مرعی است که مرتک تن در دنيا مدازات مهی مهود ،
امور ممنوعهه يها اندهاع دادن عمهل منههی عنهه يها تهر عمهل مهگمور بهه اسهت  ،و
مدازات دنيوی يا حد  ،يا تعزير  ،يا قصا و يا ديت است .
98

قضاء

تدابیرامنیتی اقتصادی واجتماعی جرم از منظر قوانین جزائی
افغانستان

 تفاوت جهرع بها جنابهت از نظهر فقهه اسهالمی  :جنايهت در لغهت اسهم بهرای ههرعمههل و کههار بههدی اسههت کههه انسههان مرتک ه تن مههی گههردد  .ودر اصههطال فقهههای
اسالع به دو گونه تعري مده است :
- ١جنايت به معنای عهاع  :جنايهت بهه معنهای عهاع عبهارت اسهت از ههر فعلهی کهه
حراع بامد  ،خواه در ان تداوز بر جان کسی بامد ،يا مال کسی ،يا نهاموس کسهی
و امثال تن .
 -۱جنايت به معنای خا  :جنايت به معنای خا عبارت است از فعل حرامی
که در ان تنها تداوز برجان بامد  ،مانند قتل  ،زدن ،مدهرو کهردن ،سهقط جنهين
وامثـ ال تن .از ديدگاه گروه اول از فقهاء جنايت و جهرع بهه معنهای خها دو لفهظ
مترادو اند  ،ولی از نظر گروه دوع از فقهاء مفهوع جنايت نسبت به معنهای جهرع
خا می بامد .نذير )13833279
 .8عوامل جرم
جرع ي پديده معمولی اجتماعی بوده واز جمله بهدترين عمهل انسهانها در جامعهه
ميبامد که در هر جامعه بهه علهل وانگيهزه ههای مختله بوقهوع ميپبونهدد ،دراکثهر
جوامع جرع وعوامل تن مختل ميبامهد وههر دولهت بهرای تنظهيم وتسهايش جامعهه
خود قهوانينی ايدهاد و در تن بهرای مهرتکبين جهرايم کهه در قهانون تن را بهه صهفت
جههرع مههناخته انههد جزاهههای را پههيش بينههی نمههوده اسههت واز جههرع تعههاري مختل ه
نموده اند مذهور ترين تعري برای جرع :ارتکا ويا امتنهاع عملهی کهه قهانون
ارتکهها تن را جههرع مههناخته بامههد) ميبامههد در مههاده  )28بنههد  )1قههانون اساسههی
کذور ما نيز واض ج تمده که هيچ عمل جرع ممرده نميذود مگر به حکم قهانونی
کههه قبههل از ارتکهها تن نافههذ گرديههده بامههد) علمههای جههرع مناسههی يهها کريمنولههوژی
مهمترن عوامل را برای ارتکا جرع فقر اقتصادی ،فرهنگهی وسهواد) اجتمهاع
خانواده ،کوچه ،مکته  ،محهل زيسهت ،مههر ،دانذهگاه ،محهل ویيفهه وهمکهاران)
ا عتياد و وضعيت جسهمی ميداننهد .وايهن عوامهل را در ارتکها جهرع کمه کننهده
ميدانند .عوامل فوی از جمله بارز ترين علهت ههای ارتکها جهرع ميبامهد .نهذير
)13833178
 1-8عوامل مؤثر در ارتكاب جرم
عوامل مرثر در ارتكا جرايم را ميتوان از ديدگاه كلي به سه دسته تقسيم كرد:
 1-8-1عوامل فردي
 -2عوامل محيطي مامل عوامل اجتماعي به معناي خا و عوامل جغرافيهايي،
خانوادگي و غيره.
 -3عوامل اجتماعي به معناي عاع مامل عوامل اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي.
 -1عوامل و خصوصيات فردي :
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بهي ترديههد يكهي از عوامههل مههرثر در رفتهار مدرمانههه خصوصهيات مخصههي افههراد
است .عده اي از جرع مناسان تحت عناوين مدرمين مادرزادي و يا تيهپ مناسهي
جنايي به بررسي هاي مفصل در اين زمينه پرداخته و معتقد اند مخصهيت مدهرع
ت ثير فراوانهي در ارتكها جهرع دامهته و بررسهي ابعهاد مخصهيتي مدهرمين كمهك
ماياني به تدوين مباني و اصول جرع مناسهي مهي نمايهد .یههور انديذهه ،تزمهايش
علمي مخصيت در قوانين كيفري كذورهاي پيذرفته .از همين دهرز فكهر نذه ت
گرفتهههه اسهههت ،ايهههن تزمهههايش داراي سهههه بعهههد مختلههه  :پزمهههكي ،روانپزمهههكي ،و
اجتمههاعي اسههت و ايههن تزمههايش امههروز ،عمههدتا ا در مههورد جوانههان مدههرع متههداول
است.
هدو اصلي جرع مناسان و متخصصين حقوی كيفري جديد از بررسي مخصهيت
مدرع ملحوی دامتن مخا بعنوان صاح يك حهق اسهت ،نهه صهرفا ا موضهوعي
جهت اعـمال مدازات .بنابراين خصوصيات فردي امخا از قبيل سهن ،ميهزان
سواد ،رنش ،پوست ،و حتي مهكل یهاهري بعضهي انهدامها در عالقمنهدي يها عهدع
عالقمندي تنها به ارتكا جرع مرثر است.
بطور خالصه مناخت دبع و سرمت افهراد يكهي از فكتورههاي مههم در تذهخيا
خلق و خوي جرمی درانسانها است و اين دبع و سرمت منتج عناصهر مهمهي از
قبيل وراثت ،تعليم و تربيت ،عواد و غيره مي بامد .نذير )13833178
 8-1-8عوامل محیطي
ت ثير عوامل محيطهي بهر روا اعمهال جرمهی امهري مسهلم و ترديهد ناپهذير اسهت.
همانطور كه قبالا اماره مد اين عوامل مامل مهرايط خهانوادگي ،عوامهل جمعيتهي
و عوامل دبيعي يا جغرافيايي است.
بههه جههرحت ميتههوان گفههت عامههل نخسههت از مههرثرترين عوامههل در ازديههاد يهها كههاهش
ميزان جرايم است .خانواده تينه مخصيت كودكهان اسهت .در كانونههاي خهانوادگي
ناهماهنش كه معمهوالا عواده خهانوادگي ضهعي و مخهدوه اسهت افهراد مدهرع
بيذتر پروره مي يابند .بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوی دانهان دهالی
و ايداد گسيختگي بين همسران ،از عوامل مرثر در پروره افراد مدهرع بهوده و
در ايهن قبيهل خهانواده ههها بهه دليهل محروميههت فرزنهدان و نوجوانهان از عواده و
مالدفت هاي خانوادگي و مهر و محبهت مهادران ،كودكهان بهه خذهونت گرائيهده و
بعضا ا تمايالت رفتهار مدرمانهه در تنهها بهروز ميكنهد .همچنانيكهه عوامهل جمعيتهي
نيز نقش مرثر دارد .توسعه مهرها و تهراكم جمعيهت در مههرهاي بهزر نيهز از
عوامل محيطي جرع زا محسو اند .بهدين توضهيج كهه در مهرايط تهراكم جمعيهت
امكانهههات وسهههيعتري بهههراي ارتكههها جهههرع در دسهههترس امهههخا قهههرار ميگيهههرد.
بنههابراين تههراكم جمعيههت و گمنههامي و تحههر كههه بههراي مدههرمين امكههان فههرار از
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چنگههال قههانون را فههراهم ميسههازد نبايههد ناديههده گرفههت .تمههار منتذههره در كذههورهاي
پيذرفته حكايت از اين دارد كه وقايع بزهكارانه مههم در مههرها بيذهتر از محهيط
هاي روستايي و در بين مهرها تندا كه تراكم جمعيت بيذتر است موارد ارتكها
جرع فراوانتر ميبامد.
منظور از عوامل دبيعي و جغرافيهايي عهواملي از قبيهل ت و ههوا و سهرزمين و
تغييرات جوي و غيره است كهه مهي توانهد در رمهد رو بزهكهاري يها تخفيه تن
م هرثر بامههد .مههثالا وجههود مخفههي گههاه ههها و يهها محههالت دور افتههاده و يهها جنگههي و
رودخانه پرت و باالخره خرابه ها و ابنيهه مخروبهه از عوامهل مهرثر در ارتكها
جرع محسوبند.
 8-1-8عوامل اجتماعي
ت ثير عوامل اجتماعي ،اقتصهادي ،سياسهي و فرهنگهي در امهاعه رفتهار مدرمانهه
از ساير عوامل كمتر نيست .محيط هاي اجتماعي اعهم از محهيط ههاي عمهومي يها
كلي كه همه اجتماع را مهامل ميگهردد و محهيط ههاي محهدود از قبيهل محهيط ههاي
انتخابي و يا اتفاقي و تحميلي و اجتنها ناپهذير عوامهل بسهيار مهرثري در ارتكها
جرع محسو اند.
مايد بتوان در رحس علل يا عوامل اجتماعي عامل اقتصادي را قرار داد
-1
به عبارت ديگر فقر و نهاداري ته ثير فراوانهي در تذهويق افهراد بهه سهوي ارتکها
جههرع دارد بيذههتر سههرقتها ،اخههتالس ههها ،خيانههت در امانههت ههها و كههاله بههرداري ههها
منذهاء اقتصههادي دامهته و عمههدتا ا بوسهيله افههراد فقيهر صههورت مهي پههذيرد .در عههين
حال ت ثير عوامل فرهنگي و اعتقادي بر كسي پوميده نيست ،چه كسهي مهي توانهد
منكر اين واقعيت گردد كه ضع مباني اعتقادي و عدع پابندي به اصهول اخالقهي
و تعههاليم مههذهبي ت ه ثير فراوانههي در كذههيده مههدن افههراد بههه سههوي جههرايم و خههالو
كاري ها دارد ،همچنانكه نظاع سياسي حاكم بر يك جامعه مي توانهد در تذهويق يها
عدع تذويق افراد به ارتكا جرايم كمك كند .تيموری )399 ،1381
با توجه به تنچه تا كنون گفته مد و عليهرغم ايهن واقعيهت كهه ارتکها جهرع داراي
علل پيچيده و غامه است ولي بطور كلي مي توان علل اصهلي بزهكهاري را در
چهار عامل زير خالصه كرد:
 -1روابط نابهندار خانوادگي.
 -2بيماري هاي رواني و عادفي فرد.
 -3وضعيت جسماني مغز و غدد درون ريز داخلي.
 -9تزلزل يا اختالالت اجتماعي.
و اگههر بخههواهيم علههل پههيش گفتههه را در يههك كههالع خالصههه كنههيم ميتههوانيم بگههوئيم
اكثريههت مدههرمين دچههار عههدع تعههادل روحههي و يهها بههه اصههطال بعضههي حقوقههدانان
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روان نژندی هستند .ويژگيهاي اكثهر مدهرمين را مهي تهوان چنهين برمهمرد :اينهان
داراي رفتار خذك و خذن بوده و انعطاو ناپذير اند.
از ترسهاي بي پايه رنج برده و اكثرا ا تحت ت ثير محركات تني غيهر قابهل كنتهرول
قرار مي گيرند .تيموری )399 ،1381
بههدون اينكههه دچههار نهها رسههايي هههاي مذههخا عصههبي بامههند عالئههم مههبهم اخههتالالت
منذي از خود بروز مي دهند.
راه هاي بازسهازي و پهروره صهحيج مدهرمين بزرگتهرين رسهالت مراكهز روان
درماني از يك درو و مراجع قضائي و كيفري و بطور خا بازدامهت گهاه هها
از دهههرو ديگهههر درمهههان نارسهههائي ههههاي منذهههي و تربيهههت مدهههرمين و منحهههرفين
اجتماعي است .انداع اين رسالت مهم در مورد نوجوانان مدرع ههم ضهروري تهر
و هم عملي تر است ضروري تر از اين جههت كهه نوجوانهان نسهل رو بهه رمهد و
تينهده سهاز ههر جامعهه بههوده و نبايهد از نقهش مهرثر تنههها در سهالم سهازي و يها تلههوده
سازي جامعه برحس اينكه خود سالم يها تلهوده بامهند) غافهل بهود و عملهي تهر از
اين جهت كه قابليت انعطاو و ت ثير پذيري اين نسل از نسل ههاي بهالغ و يها افهراد
كامل به مرات بيذتر اسهت .اگهر در ههر جامعهه مسهئولين مراكهز تربيتهي اعهم از
مدارس در سطو مختل و يها مراكهز روان درمهاني كهه بهه لحهای امهراو كهافي
متخصصين تن بر بيماري هاي رواني و تنوع تنها و خطرات عظيمي كه بعضهي
بيماران از اين نوع مي توانند ايداد كنند بدانند كه ویيفه سهنگيني بهر دوه دارنهد
و باالخره صاح منصبان قضائي در مراجع جزايی و زندانها بهه رسهالت عظهيم
خههود واقه بامههند عههال روا بههي رويههه جههرائم چنههدان هههم دمههوار نيسههت .اولههين
توصيه در اين رهگذر تن اسهت كهه برنامهه ريهزان اجتمهاعي سياسهت كيفهري ههر
جامعه را بداي «انتقهاع جهوئي» بهر بنيهاد «درمهان مدهرمين» اسهتوار سهازند .امها
اين بدان معني نيست كهه تفهريط در تضهعي مدهازات ههاي عادالنهه را جهايگزين
افههراد در مدههازات هههاي سههنگين و خذههن سههازيم و عههدالت جزايههی را بههه معنههاي
پههاداه دادن بههه بزهكههاران تفسههير نمههائيم بلكههه هم هواره بايههد راه ميانههه را پيمههود و
سياسههت جزايههی را بههه نحههوي دراحههي نمههود كههه متدههاوزين بههه قههانون و جههراثيم
متدههري و ضههد اخههالی اجتمههاعي از جامعههه دههرد و در معههرر مدههازات هههاي
بازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتكبين اتفاقي و بويژه نوجوانان فري خورده
كه با دامتن زمينه ههاي مسهاعد اخالقهي بطهور تصهادفي در معهرر القهاتت سهوء
دسههته اول قههرار گرفتههه انههد بطههور ماهرانههه تصههحيج و در جهههت فطههرت انسههاني
خههويش رهنمههون گردنههد و رهنمههوني بههه سههوي فطههرت وقتههي محقههق ميگههردد كههه
پيذگيري از جرائم از قوانين دبيعت تبعيت مود واال به گفته بسياري از محققهين
علوع رواني و جزايي ت ثير مدازات ها به ويژه نوع خذن تن بر مدهرمين بسهيار
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نههاچيز و نهها محسههوس اسههت و اگههر اثههري بههر تن مرت ه بامههد تنههها بههر سههاير افههراد
جامعههههه و كسهههههاني اسهههههت كههههه هنهههههوز تلهههههوده بهههههه ارتكهههها جهههههرع نذهههههده انهههههد.
خراسانی)1389339
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دفاترتجارتی در نظام حقوقی افغانستان

چکیده
دفاترتدارتی عبارت از دفاتری است که تاجر تماع معامالت ،داد و ستد ،سهرمايه
و ديون خود را در تن در می نمايد و تهاجر مکله بهه دامهتن و حفهظ ايهن دفهاتر
تدارتی می بامد ،به اين معنی که دامتن دفاتر تدارتی يکی از وجاي تهاجر مهی
بامههد .از بررسههی قههوانين تدههارتی کذههور برخههی وجايهه بههرای تههاجر اسههتنباد
میمهود کهه تهاجر بههرای ادامهه فعاليهت تدههارتی خهود بهه صههورت رسهمی بايهد ايههن
وجايههه را رعايهههت کنهههد .وجايههه تهههاجر متعهههدد اسهههت ،مهمتهههرين تنهههها دامهههتن
دفاترتدارتی ،ثبت تدارتی و دامتن عنوان تدارتی است که ايهن تحقيهق راجهع بهه
بيان دفاترتدارتی است .دفاترتدهارتی بهر دو دسهته تقسهيم مهی گهردد ،يکهی دفهاتر
اختيهاری اسهت کههه تهاجر مکله بههه دامهتن ايهن نههوع دفهاتر نمهی بامههد ،ماننهد دفتههر
کبيرتاجر و ديگری دفاتر اجباری اسهت کهه تهاجر مکله بهه دامهتن تن مهی بامهد.
دفههاتر تدههارتی اجبههاری بههه دفتههر يوميههه ،دفترکههل ،دفتههر دارايههی و دفتههر وارده و
صههادره تقسههيم مههی گههردد .دفتريومي هه دفتههری اسههت کههه تمههاع معههامالت ،دريافههت
ها،پرداختهههای تههاجر و حتههی مصههارو مخصههی روزانههه تههاجر در تن بههه سيسههتم
تاريم در می گردد .دفتر کل دفتر دسته بندی مده تاجر است کهه از دفتهر يوميهه
گرفته می مود .دفتر دارايی دفتری است که تمهاع دارايهی مثبهت و منفهی تهاجر در
تن در مهههی گهههردد.کتههها وارده و صهههادره ،دفتهههری اسهههت کهههه تمهههاع مکاتبهههات و
مراسالت تاجر در تن ثبت و در می گردد .مهمتهرين سهوال ايهن تحقيهق اينسهت
که تاجر در نظهاع حقهوقی افغانسهتان مکله بهه دامهتن دفهاتر تدهارتی مهی بامهد يها
خيرب و روه تحقيق که در اين مقاله استفاده مده است روه توصيفی می بامد.
 -1استاد ديپارتمنت قضاء و څارنوالی پوهنحی حقوی و علوع سياسی پوهنتون پروان
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واژگان کليدی :دفاتر ،تدارتی ،وجاي تاجر ،تاجر ،حقوی تدارت ،ثبت تدهارتی
و تدارت
مقدمه
يکی از مباح مهم در حقوی تدارت ،تاجر و وجاي تهاجر اسهت .وجايه تهاجر
بههه دو دسههته تقسههيم مههی گههردد ،يکههی تن وجاي ه عمههومی اسههت و ديگههری وجاي ه
مغلی است .وجهايبی عمهومی تهاجران عبهارت از وجايه مههروندی اسهت کهه از
مهروند بودن تنها نامی می گردد .مثال تاجران ماننهد سهاير مههروندان مکله بهه
رعايت قوانين و مقهررات ،سههمگيری در جنهش در صهورت کهه کذهور در حهال
جنش با کذهور ديگهر قهرارداد و پرداخهت ماليهه اسهت و سهاير وجايه مههروندی
می بامد .وجاي مغلی تاجران عبارت از وجاي است کهه از مهغل تدهارت تنهها
نامی می گردد ،اين نوع وجاي متعدد است ،اما مهمترين تنها عبارتند از دامهتن
دفاتر تدارتی و حفظ تنها ،دامتن عنوان تدارتی و ثبهت تدهارتی اسهت کهه دفهاتر
تدارتی در واقع يکی از وجاي تاجر است که تاجران مکل بهه دامهتن تنهها مهی
بامد .دفاتر تدارتی انواع و اقساع زيادی دارد که بصورت کلهی دامهتن برخهی از
دفههاتر تدههارتی اختيههاری اسههت و دامههتن برخههی ديگههر تن اجبههاری اسههت .دفههاتر
اجباری تاجر اهميت زياد دارد که برخی از اين اهميت به تاجر ارتباد مهی گيهرد
و برخههی ديگههر بههه غيههر تههاجر .راجههع بههه ايههن موضههوع تهها هنههوز تحقيههق مسههتقل
صورت نگرفته است ،اما دفاتر تدارتی در نظاع حقوقی کذهور ههای خهارجی در
کتا های حقوی تدارت ،به صورت کلهی مهورد مطالعهه و بررسهی قهرار گرفتهه
است .راجع به دفاتر تدارتی در نظاع حقوقی افغانستان ،تحقيق و پژوهش مسهتقل
صورت نگرفته است ،از همين جهت نگارنده ،نظر به اهميت و ضهرورت دفهاتر
تدههارتی بههه بيههان و تذههريج دفههاتر تدههارتی پرداختههه اسههت .ايههن تحقيههق در چهههار
مبح مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهه اسهت کهه در مبحه اول موضهوعات
کلهی و در مبحه دوع انههواع دفهاتر تدههارت و در مبحه سهوع ترتيه و نگهههداری
دفههاتر تدههارتی و در مبح ه چهههارع قههدرت اثبههات دفههاتر تدههارتی مههورد مطالعههه و
بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول :کلیات
در اين مبح به موضوعات کلی به حيه مقدمهه بحه اصهلی پرداختهه مهی مهود
که اين موضوعات کلی عبارت از تعري دفهاتر تدهارتی و اهميهت دفاترتدهارتی
می بامد.
گفتاراول :تعریف دفاتر تجارتی
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اصطال «دفاتر تدارتی» از دو کلمه «دفاتر» و «تدارتی» گرفته مده است کهه
دفاتر جمع دفتر است و دفتر گاهی به معنی معبه کار است مانند اينکه کسهی مهی
گويد که من در دفتر کار هستم و گاهی هم به معنی دسته ای کاغذ تهه دوزی مهده
بذههکل کتهها کههه در تن مطاله و امههعار يهها حسههابها را بنويسههند ،کتابچههه و جههزوه
 )911 .در ايهن جها منظهور از دفهاتر معنهی
تمده اسهت .عميهد حسهن 2012
دوع اسهت نههه معنهی اول .دفههاتر تدهارتی در اصههطال عبهارت از اورای مرقههومی
است که تاجر تنرا جهت توضيج دارايی خود دبق حکم قانون حفهظ مهی کنهد و يها
دفاتر تدارتی ،دفاتری اسهت کهه تدهار اعهم از مهخا حقيقهی يها حقهوقی ملهزع بهه
نگهداری و ثبت ادالعات در تن هستند ..ستانکزی  ١۹٥۴صفحه)۴۴
گفتار دوم :اهمیت دفاتر تجارتی
دفاترتدارتی دارای اهميهت وفوايهدی مهی بامهدکه برخهی از ايهن فوايهد مربهود بهه
تاجر و برخی ديگر تن مربود به غير تاجر مهی گهردد کهه هرکهداع بهه مهر ويهل
بيان می گردد.
ال  -اهميت دفاتر تدارتی برای تاجر :دفاتر تدارتی برای تهاجر اهميهت ويهل را
دارا می بامد:
 -2سندش مفاد :يکی از اهميت دفاتر تدارتی برای تاجر اين اسهت کهه تهاجر بهر
اسههاس ايههن دفههاتر مههی توانههد مفههاد و ضههرر خههود را سههندش نمايههد .دفاترتدههارتی
سهولتی را در مورد تگاهی دقيق از دارايی مالی تاجر ميسر می سازد.
 -1وسهيله ثبهوت :دومههين فايهده دفههاتر تدهارتی ايهن اسههت کهه دفههاتر تدهارتی وسههيله
اثبات دعوی در محاکم قرار گرفته می تواند ،بدين معنی که تاجر می توانهد عليهه
جان مقابل از تن استفاده نمايهد و همچنهان جانه مقابهل دعهوی نيهز مهی توانهد از
دفاتر تدهارتی بهه حيه وسهيله اثبهات ادعهای خهود اسهتفاده نمايهد .ايهن موضهوع را
ماده  79اصول نامهه تدهارت افغانسهتان چنهين بيهان ميهدارد :دراختالفهاتی کهه بهين
تدار راجع به معامله تدارتی پيدا می مود دفاتر قانونی تدهارتی را مهی تهوان در
دايره مرايط که در مواد  10و  )10تعيين مده است به حي وسهايل ثبهوت قبهول
نمود.
 -0ثبوت افالس عادی :دفاتر تدارتی در مورد افالس وورمکسهتگی نيهز اهميهت
زياد دارد ،يعنی اگر دفاتر تدارتی دبق قانون تنظيم مده بامد اصهول مربهود بهه
ورمکستگی عادی تطبيق ميگردد .اگر مطهابق قهانون تنظهيم نذهده بامهد افهالس و
ورمکسههتگی تههاجر ،افههالس و ورمکسههتگی بهها تقصههير محسههو مههده و در ايههن
صههورت مههکل جزايههی را بخههود ميگيههرد .همچنههان تههاجر مههی توانههد از دفههاتره
منحي مدر برای بيان حسن نيت و عدع فري در نپرداختن ديون استفاده کند.
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 -0از لحای تثبيت ماليات :دفاتر تدارتی از لحهای اخهذ ماليهات دولتهی نيهز اهميهت
بسهزای دارد زيهرا دولهت بهه اسهاس دفهاتر تدهارتی ماليهات را اخهذ ميهدارد و اگههر
دفاترتدههارتی دبههق قههانون تنظههيم نذههده بامههد،تاجر بههه جريمههه هههای نقههدی وسههاير
ضههمانت اجراهههای مههدنی و جزايههی رو بههرو خواهههد مههد .دفههاتر تدههارتی در تنظههيم
معامالت تاجر نيز کم می نمايد.
 اهميت دفاتر تدارتی برای غير تاجر :دفهاتر تدهارتی همهانطوری کهه نسهبتبه تاجر اهميت و فوايد دارد ،برای غير تاجر نيز فوايد و اهميت دارد.
 -2جديت تاجر :دفاترتدهارتی بهرای غيهر تهاجر قرينهه و دليهل جهديت تهاجر بهوده،
ديگران را تذويق به معامله باوی نموده و م وترديد را از اوههان تنهها را دور
می سازد.
 -1وسيله ثبوت عليه تاجر :همانطوری که تاجر می تواند از دفهاتر تدهارتی خهود
بر عليه ديگران استفاده کند ،ديگران نيز می توانند دفاتر تدارتی را منحي دليهل
و سههند عليههه تههاجر اسههتعمال کننههد زيههرا معلومههات مههذکور در تن ،اقههرار تههاجر بههه
وقوع اين معامالت محسو می گردد .حسنی  ١۹۱۴صفحه )۹۱٥
مبحث دوم :انواع دفاتر تجارتی
دفاتر تدارتی در نخست به دفتر اختياری و اجباری تقسيم ميگردد .دفتهر اجبهاری
بر چهار دسته ويل تقسيم می گردد:
 .1دفتر يومه )journal
 .2دفترکل )Ledger
 .7دفتردارايی )assist
 .3دفتر وارده و صادره )indicator
گفتاراول :دفتر اختیاری
عههالوه بههر دفههاتر اجبههاری کههه قههانون تههاجر را وادار بههه دامههتن تن ميکنههد ،تههاجر و
مرکتهای تدهارتی مهی تواننهد بنهابر ايدابهات و ضهرورت ههای خها معاملهه ای
خويش ،به دامتن دفاتر تدهارتی حسه دلخهواه خهويش مبهادرت ورزد .ايهن دفهاتر
ميتواند به امکال و انواع مختل ايداد مهود .دفتهر اختيهاری دفتهر اسهت کهه تهاجر
مکل ه بههه دامههتن تن نمههی بامههد .اصههول نامههه تدههارت افغانسههتان در مههاده  33در
مورد دفاتر تدارتی اختياری چنين بيان نموده است:
« هر تاجر بر حسه لهزوع و احتيها معهامالت تداريهه خهود مهی توانهد عهالوه بهر
دفاتر متذکره فوی دفاتر ديگری هم ترتي کند .ليکن اين دفهاتر تهابع مهرايطی کهه
در مواد تتيه مذکور است نمی بامد».
ا
از ماده فوی فهميده می مود عهالوه بهر دفتهر اجبهاری کهه بعهدا راجهع بهه تن بحه
می گردد ،دفتر اختياری نيز وجود دارد کهه تهاجر نظهر بهه نيازمنهدی ههای کهاری
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خود می تواند از تنها استفاده کند و اين دفتر تابع مهرايط کهه دفتهر اجبهاری اسهت،
نمی بامد .مانند دفتر کبير ،دفتر ثبت مذتريان ،دفتر ثبت مراجعين و غيره .يکهی
از انواع دفاتر تدارتی اختياری که ميتوان ازتن نهاع بهرد ،دفتهر کبيهر مهی بامهدکه
در اين دفتهر معهامالت تدهارتی بهه صهورت پهی ههم و يوميهه در نگرديهده بلکهه
برای هر ي از مذتريان اورای خا در نظهر گرفتهه مهی مهود .در ايهن اورای
جمله معامالتی که با ي مذتری صورت ميگيرد در ميذود و هکذا ايهن دفهاتر
بههه صههورت مدلد جلههدوار) يهها بههه صههورت اورای غيههر مدلههد،يعنی بههه صههورت
کارتن حفظ مده وههر زمهانی کهه معاملهه جديهدی بها يه مذهتری صهورت گيهرد،
اورای جديد به کارتن عالوه ميگردد.
گفتاردوم :دفاتر تجارتی اجباری
اين نوع دفاترتدارتی همان دوری کهه از نهاع تن پيهدا اسهت ،از دفهاتری هسهتندکه
تاجر مکل است ايهن نهوع دفاترتدهارتی را ترتيه و تنظهيم نمهوده و بهرای مهدتی
تن را حفظ نمايد .از ماده  ۶۳و ماده  ۴١اصولنامه تدارت استنباد مهی گهردد کهه
دفاتر تدارتی بر چهار دسته تقسيم می گردد که سه نهوع تن در مهاده  ۶۳و يه
نوع تن در ماده  ۴١اصولنامه تدارت بيان مده است .ماده  31اصولنامه تدهارت
در مورد سه نوع دفتر اجباری چنين مذعر است :هر تاجر مدبور است سه دفتر
يعنی دفتر دارايی دفتر کل و دفتر يوميه دامته بامد .عهالوه بهر ايهن مدبهور اسهت
مينوت تماع مکات و تلگرامات صهادره و اصهل تمهاع تلگرامهات و مکاته وارده
را با اورای تاديات به صورت منظم حفظ نمايد.
مههاده  ۴١اصههولنامه تدههارت در مههورد کتهها وارده و صههادره چنههين مذههعر اسههت:
تماع مراسالت صادره تداريه دارای اصل ومينهوت خواههد بهود و همهه مکاته و
تلگراع های صادره و وارده با اصول انديکاتر اجماال قيد و ثبت خواهد مد.
الههه -دفتهههر يوميهههه يههها روزنامهههه  :)Journalاصهههطال انگليسهههی دفتهههر يوميهههه،
 Journalمی بامد .رفيعی  ١۹٥٦صفحه  )۱۱۴برای دفتر يوميه ،روزنامچهه
و دفتر روزانه نيز ادالی می گردد زيرا در اين دفتر تماع درتمد ها و مصهارو
و مخار روزانه تاجر ،قيد و در می گردد ،از اين جهت اين دفتر را بنهاع دفتهر
يوميههه يهها روزانههه مسههمی نمههوده انههد .دفتههر يوميههه در اصههولنامه تدههارت افغانسههتان
تعري ه نذههده اسههت .مههاده  ۴قههانون تدههارت ايههران ،دفتههر يوميههه را چنههين تعري ه
نموده است:
دفتههر روزانههه نامههه ،دفتههری اسههت کههه تههاجر بايههد همههه روزه مطالبههات و ديههون،
دادوستد تدارتی و معلومات راجع بهه اورای تدهارتی از قبيهل خريهد و فهروه و
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یهر نويسی) و به دوری کلی جميع واردات و صادرات تدارتی خود را بهه ههر
اسههم و رسههمی کههه بامههد و همچنههان وجههوهی را کههه بههرای مخههار مخصههی خههود
بردامت می کند در تن دفتر ثبت نمايد.
ماده  70اصول نامه تدارت افغانستان در مورد مندرجات دفتر يوميهه چنهين بيهان
ميدارد:
«درتغهاز تدهارت بعهد از ايهن کهه سهرمايه اصهلی تدهار کهه بهه موجه مهاده )39
تعيين می يابد ،در دفتر يوميه قيد گرديده ،تماع معلومات کلی و جزيی داير به داد
و ستد ،چه متعلق به معلومات تدارتی بامهد و چهه بهه معلومهات عهادی ،جهدا-جهدا
روز مههره بههه ترتي ه تههاريم معاملههه و همچنههان مصههارو مخصههيه او قيههد و در
ميذود».
باتوجه به ماده  ۴٦اصولنامه تدارت می توان گفهت کهه دفتهر يوميهه دفتهری اسهت
که تماع معلومات کلی و جزيی مربود به داد و ستد تدارتی و غير تدهارتی روز
مره به اساس تهاريم معاملهه قيهد مهده و مصهارو مخصهی و سهرمايه اوليهه تهاجر
نيز در تن در می گردد .از ماده فوی دو مطل ويل استنباد می گردد:
مطله اول :اولههين مطلبهی کههه از مههاده فههوی فهميههده مههی مههود محتههوا و منههدرجات
دفتر يوميه است که کهداع موضهوعات در ايهن دفتهر در مهی گهرددب مطهابق مهاده
فوی سه موضوع ويل در دفتر يوميه در می گردد:
 سرمايه موجوده تهاجر :مطهابق مهاده  ۶٥اصهولنامه تدهارت ،تهاجر در ههر سهالتماع سرمايه و ديون خود را در دفتر دارايی در می کند و عالوه بر تن دارايی
خالا خود را نيز معين می کنهد .ايهن دارايهی خهالا تهاجر در دفتهر يوميهه در
می گردد.
 معلومات راجهع بهه دادوسهتد :تمهاع معلومهات کلهی و جزيهی راجهع بهه داد و سهتدخواه مربود به معلومات تدارتی بامد يا غيهر تدهارتی ،در دفتهر يوميهه در مهی
گهههردد .مهههثال اگهههر اجنهههاس بصهههورت واردات خريهههداری مهههده اسهههت و يههها اجنهههاس
بصههورت صههادرات فروختههه مههده اسههت و يهها اينکههه معامههات کارمنههدان ،کرايههه
ساختمان و محصول ت و بری پرداخت مهده اسهت ،تمهاع ايهن معلومهات در دفتهر
يوميه در گردد.
 مصارو مخصی تاجر :تاجر مکل است که مصارو مخصی روزمهره خهودرا نيز در دفتهر يوميهه در نمايهد .علهت ايهن امهر اينسهت کهه در صهورت افهالس،
اگر ثابت مهود کهه مصهارو روزانهه تهاجر نسهبت بهه درتمهد روزانهه تهاجر بيذهتر
بوده است ،افالس تاجر ،افالس با تقصير می بامد.
مطله دوع :مطله دومههی کههه از مههاده فههوی اسههتنباد مههی گههردد ،اينسههت کههه دفتههر
يوميه بايد روزمره بر اساس تاريم که معامله صهورت گرفتهه اسهت ،در گهردد.
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مثال در تاريم اول قوس هر معامله ،مصارو و درتمهد کهه صهورت گرفتهه اسهت
بايد تحهت تهاريم اول قهوس در گهردد .هرچنهد عمهال ،در صهورت افهزايش حدهم
کار ،ثبت روز به روز در دفتر يوميه ،مذکل است ،ولی در هر حال با توجهه بهه
مهاده  ۱٦اصههولنامه تدههارت کههه بههه تصهريج تن ،دفههاتر تدههارتی«در صههورتی کههه
مطابق مقررات اين قانون مرته مهده بامهد ،بهين تدهار در امهور تدهارتی سهنديت
خواهد دامت ودر غير اين صورت ،فقط بر عليه صاح تن معتبهر خواههد بهود»
و ماده  ٥٥۴قانون مدنی ،که دفهاتر تدهارتی را وقتهی دليهل محسهو مهی دارد کهه
مطابق مقررات قانون تدارت تنظيم مده بامند.
 دفترکل  :)Ledgerاصطال انگليسی دفترکل Ledger ،اسهت رمضهانی ١۹۱۱صههفحه  )۹۱٦وتن دفتههری اسههت کههه تههاجر بايههد تمههاع معههامالت خههود را
حداقل هفته ي مرتبه از دفتر يوميه استخرا و انهواع مختلفهه تن را تذهخيا و
جدا کرده ههر نهوعی را در صهفحه مخصوصهی در تن دفتهر بهه صهورت خالصهه
ثبت کند .يعنی دفتر کل دفتهر دسهته بنهدی انهواع معهامالت تهاجر محسهو ميذهود
زيرا مندرجات و محتوای اين دفتر ،منهدرجات دفتهر يوميهه اسهت کهه بهه صهورت
منظم مندرجات دفتر يوميه دسته بندی مده است .مندرجات دفتر يوميهه بهه اسهاس
تاريم ثبت ميگردد و ممکهن اسهت در يه صهفحه تن انهواع مختله از معهامالت
تدارتی و مصارو و مخار بامد ،ولی در دفتر کل همه يادامت ها و معهامالت
مندرجههه دفتههر يوميههه در قههدع اول مههورد تحليههل و بررسههی قههرار ميگيههرد و بعههد از
تذخيا نوعيت تن در رديه خاصهی بنهاع دارايهی ،يها ديهون و يها مصهارو در
ميگردد .از همهين جههت جمهع ارقهاع دفتهر کهل بها جمهع معهامالت منهدر در دفتهر
يوميه در ي مدت معين مساوی اسهت .ازيهن نهوع دفتهر در اصهول نامهه تدهارت
افغانستان فقط ناع برده مده ،ولی در مورد اسهتفاده و دهرز نگههداری تن احکهامی
در قانون موجود نيست.پس بهتر و مناس خواهد بودکه احکاع مربود بهه تن نيهز
در قانون وکر می مد.
 دفتههر دارايههی :دفتههر دارای ،دفتههری اسههت کههه تههاجر بايههد هههر سههال صههورتجامعی از کليه دارايهی منقهول وغيهر منقهول وديهون و مطالبهات سهال گذمهت خهود
رابه صورت جزيی ترتي داده در تن دفتر ثبت و امضهاء نمايهد .ايهن دفتهر همهان
دوری که مالحظه ميذود ،صورت وضعيت مالی سال گذمته هر تاجر است کهه
با استفاده از ارقاع تن می توان پهی بردکهه چهی چيهزی بهه دارای تاجراضهافه مهده
است يا ازتن کاسته مده است و بدين ترتيه ميتهوان دريافهت کهه تهاجر سهود بهرده
است ياضرر کرده است و دارايی اه بيش ازديهون او اسهت يها کمتهر ازتنهها .ايهن
نوع دفتر در عمل مورد استفاده قرار نمی گيرد و تاجران معمهوال بهه جهای تن از
بههيالنس  )Balance-Sheetيهها تههراز نامههه اسههتفاده مههی کننههد .بههيالنس در حقيقههت
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خالصه دفتردارای است که سود وزيان تاجرتوسط تن معلهوع ميگهردد و بهيالنس
نيز در دفتر دارای ثبت و در ميگردد .ماده -39اصول نامهه تدهارت افغانسهتان
در مورد محتويات و مندرجات اين دفترچنين مذهعر اسهت :دردفتهر دارايهی امهور
ويل در می مود:
نقودی که تاجر در روز تغاز باقيمت های تخمينی ههر نهوع امهوال منقهول و غيهر
منقول که به تدارت خود تخصيا ميدهد و قيمت های اسهاع و اسهناد قرضهه کهه
نذر می دارد به اعتبار قيمت جاريه تنهاکه در تاريم مذکور خريهد و فهروه مهی
مود و تماع دلباتی که قابل تحصيل ممرده مهی مهود خهواه از روی اسهناد بامهد و
يا غير از تن.
تماع ديونی که از تهعدات و ورايع ديگر بدست می تيد.
پههس از تعيههين دارايههی خههالا کههه عبههارت از مقههدار دارايههی بعههد از وضههع ديههون
ميبامد تاجر مدبور است در تخر هر سال حسا ي بيالنس راکه حهاوی مقهدار
ديههون ودارايههی مخصههو تدههارت او بامههد ترتيهه و در ايههن دفتههر در نمايههد.
بيالنس اقال در سال ي بار بايد ترتي مود.
دبههق مههاده فههوی بههه صههورت کلههی دو چيههزدر دفتههر دارايههی در ميگههردد .يکههی
دارايههی تههاجر و ديگههری بههيالنس يهها تههراز نامههه تاجرکههه در حقيقههت خالصههه دفتههر
دارايی است .دارايی عبارت از مدمهوع امهوال و حقهوی مهالی و ديهون و تعههدات
است که اموال و حقوی ماليات اجزای مثبت دارايی محسو می گردد و ديهون و
تعهدات از اجزاء و عناصر منفی دارايهی ميبامهد و همچنهان از نظهر حسهابی نيهز
فورمول دارايی قرار ويل است:
دارايی سرمايه مخصی ديون ،دبهق ايهن فورمهول ،سهرمايهادارايی -ديهون،يعنی
در صهورتيکه تهاجر هههيچ ديهن ندامهته بامههد دارايهی تهاجر مسههاوی بهه سههرمايه تن
است و اگر تاجر دين دامته بامد در اين صورت سرمايه تاجر مسهاوی اسهت بهه
دارايی منفی ديون .از جانه ديگهر ديهون تهاجر مسهاوی اسهت بهه دارايهی منفهی و
سرمايه .پس ازين جهت در فقره 2ماده فوی از سهرمايه تهاجر وکهر بهه عمهل تمهده
است و در فقره 1ماده فوی از ديون تاجر وکهر مهده اسهت ،يعنهی در دفتهر دارايهی
بايههدتماع سههرمايه تههاجر و ديههون تن کههه مدمههوع تنههها دارايههی را تذههکيل ميدهههد،
قيدگردد وعالوه بر اين مطابق فقره 0مهاده فهوی ،بهيالنس سهاالنه نيهز بايهد در ايهن
دفتر ثبت وقيد گردد.
د  -کتا وارده و صادره) :)Indicatorيکی از وجاي تاجر دامتن کتها وارده
و صادره است .اصطال انگليسی تن  Indicatorاسهت و در زبهان فرانسهوی بهه
تن لفههظ  Indicatorانههديکاتور) ادههالی مههی گههردد .در قسههمت اخيههر مههاده 31
اصول نامه تدارت افغانستان تاجر عالوه بر دامتن سه نهوع دفتهر دفهاتر يوميهه،
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دفتر کل ودفتر دارايی) ،به حفظ و نگهداری تماع مينوت ،مکاتبهات ،تلگهراع ههای
صادره ،اصل تلگرامات و مکات وارده و صهادره و اورای تاديهه ،نيهز مکله و
مدبور ساخته مده است .قسمت اخيهر ايهن مهاده فهوی موضهوع را چنهين بيهان مهی
دارد:
...عههههالوه بههههر دامههههتن ايههههن سههههه نههههوع دفتههههر ،تههههاجر مدبههههور اسههههت تهههها تمههههاع
مينوت،مکاتبات ،تلگراع های صهادره ،اصهل تلگرامهات ومکاته وارده وصهادره
را با اورای تاديه به صورت منظم حفظ ونگهداری نمايد)
منظههور از مينههوت  Minuteدر مههاده فههوی ،ياددامههت وخالصههه مههذاکرات اسههت
و  Minute-bookعبههارت از دفتههر خالصههه مههذاکرات ويهها دفتههر وقههايع اسههت و
همچنههان منظههور از مکاتبههات ،نامههه ههها و اسههتعالع ههها اسههت و منظههور از تلگههراع،
نامه های تلگرافی وپياع تلگرافهی ويها مطلبهی اسهت کهه توسهط تلگهراو مخهابره و
روی کاغههذ نومههته مههده بامههد .منظههور از اورای تاديههه ،بههل ههها و رسههيدات اسههت.
فال  ١۹٥۴صفحه )۱۶
در واقع ي تعدادی از موضوعات مندرجهه قسهمت اخيهر مهاده فهوی ،از مطهالبی
اسههت کههه در کتهها وارده و صههادره ثبههت و در ميگههردد .عههالوه بههرحفظ اصههل
مکاتبههات و تلگههراع و نامههه و اسههتعالمها وارده و صههادره ،خالصههه تنههها نيههز در
کتا وارده و صادره ثبت می گردد .ماده  72اصول نامه تدهارت افغانسهتان ايهن
موضوع راچنهين بيهان مهی دارد :تمهاع مراسهالت صهادره تداريهه دارای اصهل و
مينههوت خواهههد بههود و همههه مکاتهه و تلگههراع هههای صههادره و وارده بهها اصهههول
انديکاتر اجماال قيد و ثبت خواهد مد) انهديکاتر در ايهن مهاده همهان کتها وارده و
صادره است که در اين کتا خالصه استعالع و مکتهو ههای وارده وصهادره بها
قيد تاريم در ميگردد .اسکينی  ١۹۱۴صفحه )۱٦١
گفتارسوم :تاجرانی که مکلف به داشتن دفاترتجارتی اند
به موج مهاده  20اصهول نامهه تدارت،تهاجران کوچه مکله بهه دامهتن دفهاتر
تدههارتی و ثبههت تدههارتی نيسههتند .مههاده متههذکره موضههوع را چنههين بيههان مههی دارد:
تاجر کوچ به اتخاو عنوان و دامهتن دفهاتر تدهارتی و موضهوعاتی کهه نظهر بهه
قانون تدارت ثبت تن الزع است مدبور نموده و همچنان تحت قاعهده افهالس نمهی
تيند .همچنان در ماده  21اصول نامه تدارت ،تاجران کوچ چنين تعريه مهده
اسههت :امههخا کههه تدههارت ايذههان از سههرمايه نقههدی زيههادتر مسههتند بههه مسههاعی
بدنيه بوده و ياحاصهل کهار وکسه مهان تنقهدر جزيهی بامهدکه تنهها مکفهی معيذهت
گردد چه سهيار و چهه در يه دکهان و يها در يه محهل معهين بهازار ثابهت بامهند،
تاجر کوچ ممرده ميذوند) دبق ماده فوی تدار کوچ دارای دو خصوصهيت
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عمده واساسی ميبامند ،يکی سهرمايه نقهدی تن متکهی و مسهتند بهر سهعی وکومهش
بدنی تاجر ميبامد.
و ديگری ثمر کار مان تن قدر اند و جزيی ميبامدکه تنها مکفی معيذت تاجر
را ميکنههد ،اعههم ازينکههه سههيار بامههد يهها در يه محههل ثابههت ودوکههان بامههد .تههاجران
کوچ مطابق مهاد  20اصهول نامهه تدهارت افغانسهتان از يه سلسهله امتيهازات
ويل برخوردار ميبامند:
عدع التزاع به دامتن تدرس تدارتی ،دامتن دفاتر تدهارتی و ثبهت موضهوعاتی کهه
نظر به قانون تدارت ثبت تن الزع ممرده ميذود.
عدع قهرار گهرفتن تحهت قواعهد قهانون افهالس .باتوجهه بهه مهاده فهوی امخاصهی کهه
مامل ماد  20هستند مکله بهه دامهتن دفهاتر تدهارتی،عنوان وثبهت نهاع در دايهر
ثبت نيستند و فقط تاجران بزر مکل اند که دفاترتدارتی دامته بامد.
مبح سوع :ترتي و حفظ دفاترتدارتی
گفتار اول :ترتي و تنظيم دفاتر تدارتی
ماده  31اصول نامه تدهارت افغانسهتان در مهورد ترتيه و تنظهيم دفهاتر تدهارتی
چنين مذعر است :دفاتری که بر دبق ماده  31ترتي تنها الزمی اسهت بايهد قبهل
از استعمال به صهورت مدلهد از دهرو مهالکين تن مخصها يها بالواسهطه بهه دايهره
ثبت که در محل همهان تدهارت خانهه واقهع اسهت بهرای مههر و نذهان تقهديم گهردد،
دايره ثبت به ههر صهفحه دفهاتر بهه رنهش ثابهت نمهره مسلسهل را وضهع و بهه مههر
رسههمی ممهههور و در اول وتخههر کتهها تعههداد اورای را قيههد نمههوده بعههد از نومههتن
تاريم در پهلوی مهر های صفحه اول و تخر تصديقا امضا نيز ميکند.
از ماده فوی چنين استنباد می گردد .دفاتر تدهارتی اجبهاری بهه ايهن مهکل ترتيه
مههی گههردد کههه در قههدع نخسههت مههالکين دفاترتدههارتی را بصههورت مدلههد صههحافی
نموده و ترتي می نمايد و بعدا ا تنرا به دايره ثبت تدهارتی کهه در محکمهه ابتدائيهه
تدههارتی اسههت بايههد تحويههل نمايههد و دايههره ثبههت تدههارتی دفاترتدههارتی را مهههر و
نذانی می کند .مهر و نذانی دفاتر تدارتی توسط دايره ثبت تدارتی به اين مهکل
است که اداره مربوده هر صهفحه دفهاتر را بهه رنهش ثابهت نمبهر مسلسهل مهی زد
مثال در صفحه اول نمبر ي و در صهفحه دوع نمبهر دو و در صهفحه سهوع نمبهر
سه  ...را وضع نمهوده و ههر صهفحه را مههر مهی کنهد .سهپس صهفحه اول و اخيهر
دفاتر تدارتی را قيدی می گيرد بهه ايهن معنهی کهه در صهفحه اول و صهفحه اخيهر
دفههاتر تدههارتی نومههته مههی کنههد کههه دفتههر تدههارتی هههذا دارای صههد صههفحه بههوده و
صحت است .در پائين تن تصديقا امضاء می کنهد و تهاريم قيهدی را وکهر مهی کنهد
که در فالن تاريم معين اين دفتر قيدی گرفته مد.
گفتار دوم :حفظ و نگهداری دفاتر تجارتی
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يکی از وجاي و تعهدات تاجر ،اينسهت کهه دفهاتر تدهارتی را بايهد تها مهدت معهين
حفظ و نگهداری نمايد .مهاده  70اصهول نامهه تدهارت افغانسهتان ايهن موضهوع را
چنين بيان می دارد:
تدار يا اخالو ايذهان کهه معهامالت تداريهه ايذهان را ادامهه مهی دهنهد مدبهور انهد
دفاتری راکه به دامتن تن مکل قهرار داده مهده اند سهر از تهاريم قيهد تخهرين کهه
در دفاتر مذکور می مود) و تلگرامهات و مکاته را از تهاريم خهود تنهها تها مهدت
پانزده سال محافظه نمايند.
دبق ماده فوی تاجر وجانذين وی مکل است که دفهاتر تدهارتی اجبهاری وکتها
وارده وصههادره را تهها مههدت پههانزده سههال حفههظ و نگهههداری کنههد .سههوال کههه ممکههن
است در اين مورد مطر گردد اينست که قهانون گهذار چهرا مهدت پهانزده سهال را
معيار و مال حفظ و نگهداری قرار داده استب در جوا ايهن سهوال بايهد گفهت
که مايد يکی از علت های اين موضوع اينست که مرور زمهان در دعهوای مهدنی
پانزده سال است.
مبحث چهارم :قدرت اثبات دفاتر تجارتی
گفتار اول :قدرت اثبات دفاتر تدارتی اجباری
دفاتر تدارتی اجباری زمانی به حي وسيله ای خو ثبهوت بهه کهار مهی رود کهه
در تن تراميده گی ،قلم خورده گی وغيره تثار مذکو به نظهر نرسهد امها بهه تن
هم محکمه ميتواند دفتری را که اصولی نبامهد بهر عليهه صهاحبش يعنهی کسهی کهه
تن را غلط ترتي کرده ،استعمال و برتن اتکا کنهد .مهاده  10اصهول نامهه تدهارت
افغانسههتان در مههورد قههدرت ثبههوت دفههاتر تدههارتی چنههين بيههان ميههدارد «:منههدرجات
دفاتر قانونی تدارتی ،خواه به احکاع قانون مطابق بامد خواه نبامد عليهه صهاح
تن ويا خل تن ويا خل اخيرالذکر دليل مده ميتواند .مندرجاتی که بهر نفهع تهاجر
بامههد در صههورتی کههه دفههاتر تداريههه مطههابق قههانون ترتيه مههده بامههد ،معتبههر مههی
بامد».
ماده  ٥٥۱قانون مدنی کذهور مها ههم راجهع بهه قهدرت ثبهوت دفهاتر تدهارتی چنهين
بيان ميدارد:
 )١دفههاتر تدههارتی بههر غيههر تدههار دليههل مههده نمههی توانههد مگههر ایهههاراتی کههه در
دفاتر مذکور بهه ثبهت رسهيده بامهد ،اسهاس توجيهه قسهم بهرای يکهی از دهرفين نهزد
محکمه مده ميتواند وتن هم در موارد که اثبات تن به مهادت جواز دامته بامد.
 )۱دفاتر تدارتی که دور منظم ترتي مده بامد ،عليه تاجردليل مده مهی توانهد.
کسانی که بهه ايهن دفهاتر تمسه مهی نماينهد ،نميتواننهد تنهها بهه تنچهه کهه نفهع او را
ثابت ميسازد استدالل نمايد وتنچه ناقه دعوی اوست ،رد کند.
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اصههول نامههه تدههارت افغانسههتان موضههوع قههدرت ثبههوت دفههاتر تدههارتی را بطههور
صريج و واضج متذکر نگرديده است .با تن ههم بهر اسهاس حکهم مهاده  991قهانون
مدنی افغانستان در اين جا دو حالت به مذاهده ميرسد:
حالت اول -در صورتی که ادعای ي تاجر باالی تاجر ديگر بامد ،يعنی ههر دو
درو معامله تاجر بامند و موضوع مورد منازعه نيز مربود به فعاليت تدارتی
بههوده بامههد ،در ايههن صههورت دفههاتر تدههارتی تههاجر ،بههه نفههع و عليههه تههاجر بههه حيه
وسههيله ای ثبههوت اسههتعمال گرديههده ميتوانههد زيههرا هههر دو جان ه مکل ه بههه دامههتن
دفاتر تدارتی می بامند.
حالهت دوع -دعههوی کهه ميههان يه تههاجر و يه نفههر غيهر تههاجر مهی بامههد ،در ايههن
صورت دفتر بر عليه تهاجر اسهتعمال مهده ميتوانهد نهه بهه نفهع او زيهرا اگهر چنهين
مود تاجر باالی دفاتر خود تسلط عاع و تاع دامهته و ههر زمهانی کهه خواسهته بامهد
ممکن دفاتر خهود را بهه نفهع خهويش تغيهر دههد ،در حهالی کهه ايهن دسترسهی بهرای
جان مقابهل ميسهر نمهی بامهد .بهه هرحهال دفهاتر تدهارتی غيهر قابهل تدزيهه بهوده،
يعنی اگر ي نفر غير تاجر دفتر تدارتی تاجر را بر عليهه او اسهتعمال کنهد گفتهه
نمی تواند که ي حصه تنرا که به تن اتکا کرده و منفعهت خهود را درتن مهی بينهد
قبههول دام هته ومتبههاقی تنههرا قبههول دار نذههود .مههاده  231قههانون ا اصههول محاکمههات
تدارتی نيهز در مهورد اعتبهار دفهاتر تدهارتی چنهين مذعراسهت :اعتبهار محتويهات
دفاتر تدارتی دبق احکاع قانون تدارت محفوی است.
گفتاردوم :قدرت اثبات دفاتر تجارتی اختیاری
در قسمت قدرت ثبوت دفهاتر تدهارتی اختيهاری بايهد گفهت ،کهه ايهن نهوع دفهاتر بهه
حي وسيله ای خو ثبوت پندامته نذده و صرو به حي يه «قرينهه حقهوقی»
صدی ادعا اسهتفاده خواههد مهد .ايهن قرينهه نسهبی بهوده تها خهالو تن ثابهت نگهردد،
حقيقت فرر ميگردد .اصول نامه تدارت افغانستان در بهاره قهدرت ثبهوت دفهاتر
تدارتی اختياری کداع حکم مذخا ندارد اما از مطالعهه مهاده  79چنهين اسهتنباد
ميگردد ،کهه دفهاتر تدهارتی اختيهاری اصهال صهالحيت و قهدرت ثبهوت را ندارنهد
زيرا ماده 79چنين حکم ميکنهد«:در اختالفهاتی کهه بهين تدهار راجهع بهه معهامالت
تدارتی پيدا ميذود دفاتر قانونی تدارتی را ميتوان در دايهره مهرايط کهه در مهواد
 10-10تعيين مده است به حي وسايل ثبوت قبول کرد» .دهور کهه مالحظهه مهد
ماده  79صهرو از دفهاتر تدهارتی قهانونی نهاع بهرده و از دفهاتر تدهارتی اختيهاری
هيچگونه تذکر به عمل نياورده است .بنابرين از نظر اصولنامه تدارت بها وجهود
کههه از دفههاتر تدههارتی اختيههاری نههاع بههرده نذههده اسههت ،در مههورد قههدرت ثبههوت تنههها
سکوت اختيار کرده اسهت .رسهيدگی دفهاتر متهذکره از دهرو اههل خبهره تنهها در
حصه ای که دعوا روی تن اساس يافته ،مطالعهه مهی مهود و بدسهت دهرو مقابهل
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داده نمی مود زيهرا ممکهن اسهت دهرو مقابهل کهه رقيه تهاجر ميبامهد ،از روی
دفاتر تاجر کليهه اسهرار تدهارت وی را کذه کهرده و بهه لطمهه مهديدی بهر امهور
تدارتی وی وارد کند .روی همهين دليهل دفهاتر تدهارتی در حهالتی خيلهی اسهتثنايی
مثال در حالتی که تهاجر بهه ورمکسهتگی مواجهه بهوده ويها از مهغل تدهارت کنهاره
گيههری کههرده بامههد وکتمههان راز تدههارتی بههرای او اهميههت ندامههته بامههد ،بههه دسههت
درو مقابل داده می مود.
نتیجه گیری
بعد از تحقيق و بررسی قوانين تدارتی افغانستان به نتايج ويل نايل مدع:
 -١در نظاع حقوقی افغانستان دفاتر تدارتی در قدع نخست بر دو دسهته تقسهيم مهی
گههردد ،يکههی دفههاتر تدههارتی اختيههاری و ديگههر دفههاتر تدههارتی اجبههاری کههه دفههاتر
اجباری برچهار دسته تقسيم می گردد دفتريوميه ،دفتهر کهل ،دفتهر دارايهی و دفتهر
وارده و صادره.
 -۱دامتن دفاتر تدارتی يکی از وجاي مههم تهاجر اسهت ،يعنهی ههر تهاجر مکله
است که دفاتر تدارتی اجباری را دامته بامد و دفاترتدارتی هم برای تاجر و هم
برای غير تاجر اهميت دارد.
 -۹دفاتر تدارتی در محاکم بهه عنهوان ادلهه اثبهات دعهوی مطهر مهده مهی توانهد،
البتههه مذههرود براينکههه مطههابق قههانون ترتيهه و تهيههه مههده بامههد .در صههورتيکه
دفاترتدارتی مطابق قانون تهيه و ترتي نذده بامد به نفع تاجر اسهتفاده مهده نمهی
تواند اما به ضرر وی استفاده مده می تواند و دفاتر تدارتی قهانونی ههم بهه نفهع و
هم به ضرر تاجر استفاده مده می تواند.
 -۴تمههاع تههاجران مکل ه انههد کههه دفاترتدههارتی دامههته بامههند امهها تههاجران کوچههش
مطههابق مههاده  ١۹اصههولنامه تدههارتی افغانسههتان مکل ه بههه دامههتن دفههاتر تدههارتی
نيستند .تاجر در نظهاع حقهوقی افغانسهتان مطهابق مهاده  ۱اصهولنامه تدهارت مهامل
تاجران انفرادی و مرکت ها می گردد.

منابع و مآخذ
اسکينی ،ربيعا ،حقوی تدارت ،تهران ،سمت،
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حسنی ،حسن  ،حقوی تدارت ،تهران ،نذر ميزان ،مذم.2017 ،
رفيعی ،تقی ،فرهنهش حقهوقی مدهد ،تههران ،انتذهارت مدهد ،يهازدهم،
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)0
انگليسی ،تهران ،فراگير ،اول.١۹۱۱ ،
سهتانکزی ،نصهرهللا  ،ولههی دمحم ناصهج ،حقهوی تدههارت ،کابهل افغانسههتان،
)1
انتذار سعيد ،دهم.2097 ،
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در قرتن کريم در چهار مورد از مهادت سخن به ميان تمده است .دوريکه ي
مورد تن در تيه  111از سوره بقره مذخصا ا از مهادت زن و ميزان ارزه تن
صحبت مده است .فقها در مر و تفسير تيه مذکور باورهای مختلفی را با
فلسفههای مختل بيان کر ده است .فقها در کل معتقد اند که ميزان ارزه مهادت
دو زن برابر ي مرد بوده ولی برخی فقها بين مهادت بينه و مهود مرعيه فری
گذامته است .قوانين نافذه افغانستان با پيروی از احکاع فقه ،به موج مواد 171
قانون اصول محاکمات مدنی و ماده  29قانون اجراتت جزايی ،فرقی بين مهادت
زنان و مردان قائل نذده است .اما در برخی موارد برای ماهد مرايطی را که
در فقه مطر بوده و در بعضی موارد ميزان ارزه مهادت زنان و مردان را
يکی ندانسته و فری گذامته است.
کليد واژه :مهادت ،فقه ،قوانين وضعی و ارزه مهادت زن.
مقدمه
از تنداييکه انسانها ممکن است در جريان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوی و
منافعی که دارند ،گاهی اوقات به علل مختل در استفاده از حقوی مورد نظر با
يکديگر دچار اختالو و مذکل موند ،بنابراين الزع است که در صدد احقای حق
و اثبات دعوی مورد ادعاي خود برتيند يکي از مهمترين عوامل احقای حق و
اجراي عدالت از ديرباز صالحيت و علم قاضي به معناي عاع کلمه بوده است،
ليکن صرو نظر از اين عامل مهم ،عوامل مهم و مرثر ديگري وجود دارند که
از تنها به عنوان دليل يا ادلهاي اثبات دعوي ناع برده ميمود.
ادله اثبات دعوی در امور مدنی و حقوقی به موج ماده  171قانون اصول
محاکمات مدنی عبارتند از اقرار ،بينه اسناد ،مهود ،قرائن قادعه و مستنبطه)،
يمين و نکول .ادله اثبات در امور کيفری و جزايی دبق ماده  29قانون اجراتت
جزايی عبارتند از :اقرار متهم ،مهادت مهود ،اسناد ،مناسائی مظنون دور
بالمواجهه در ص و قرائن.
مهادت بعنوان يکي از قديميترين و در عين حال از مهمترين وسايل و ادله
اثبات دعوي ميبامد که از نظر فقها ،عبارت از همان اعالع و اخبار است که
در تن قطع و يقين مرد مده است و مهادت گاهي به معناي تحمل مهادت ،يعني
گواه مدن و گاهي به معناي اداي مهادت ،يعني گواهي دادن است.
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مهادت براي اينکه داراي ارزه اثباتي در دعاوي بامد بايستي داراي مرايط
الزع بامد که اين مرايط عبارتند از صفات ماهد از قبيل بلوآ ،عقل ،عدالت،
ايمان ،دهارت مولد و مبري بودن از تهمت و همچنين مهادت بايد از روي قطع
و يقين بامد ،مطابقت با دعوي دامته بامد و مهادت مهود بايد مفادا متحد و در
معنا با هم موافق بامند هر چند که در لفظ مخال هم بامند.
تذخيا مهادت در حقوی اسالع به قاضی واگذار نذده بلکه قاضی بايستی بر
ميزان
اساس مهادت مهود مبادرت به اصدار رحی نمايد .اما در خصو
ارزه حقوی زن در فقه بايد گفت که در کل ميزان ارزه مهادت باتوجه به
دالئلی که از سوی فقها مطر مده دوری است که ميزان ارزه مهادت ي
مرد برابر است با مهادت دو زن اما برخی از فقها بر اين باور هستند که
مهادت بينه ،دو مهود
مهادت در فقه به دو مورد کلی تقسيم می مود .ي
مرعيه ،در مورد مهود بينه ،اصل اوليه جاری می مود و هيچ فرقی بين زنان
و مردان نيست زيرا قاضی از اين مهادت به عنوان مريد و کم کار استفاده
می کند .اما مهود مرعيه در مواردی است که فقه برای ماهد مرايطی تعيين
کرده است ،بدين جهت در بعضی از موارد مهود مرعيه بين زنان و مردان
فری است .سواالتی که اين تحقيق در صدد پاسم دادن به تن است عبارتند از
اينکه فلسفه اعتبار دادن مهادت دو زن مساوی ي مرد در چيستب تيا تيه
متبرکه  111سوره بقره منود به عصر نزول نيستب قوانين افغانستان ارزه
مهادت زن را چگونه بيان کرده استب
در تخر می توان اضافه کرد که هدو نهايي و اصلي اين نومته اين است که
ارزه اثباتي مهادت مهود را در اثبات دعاوي از نظر حقوی اسالع و قانون
افغانستان مورد بح و بررسي بذر ويل قرار خواهد داد دوريکه اين تحقيق
دارای دو مبح بوده در مبح يکم وضعيت مهادت زن و ارزه تن در
فقه اهل سنت و تذيع) و در مبح دوع وضع مهادت زن و ارزه تن در قوانين
نافذه افغانستان به بح و بررسی خواهيم قرار داد.
مبح يکم :وضعيت مهادت زن و ارزه تن در فقه
گفتاریکم :وضع شهادت زن در قرآن
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قرتن کريم در چهار مورد از مهادت سخن به ميان تورده است .بدين معنی که
برای اثبات جرع زنا 1بر مهادت چهار ماهد تاکيد مده است ولی در مورد
مهادت بر وصيت 2و دالی 3حضور دو ماهد عادل الزع دانسته مده است .در
اين سه مورد تصريحی بر مرد يا زن بودن ماهد نذده است ولی سيای عبارت و
وکر مطل به صيغه مذکر بگونه ای است که عموما از اين تيات مرد بودن
ماهد را فهميده اند .اما در مهادت بر دين ،مذخصا از مهادت زن دوری ويل
صحبت مده است:
در مورد دين و دل مخصی از ديگری ،قرتن کريم ميفرمايد که خو است
موضوع مکتو و نومته مود و ماهدی برتن گرفته مود ،همينطور در
خصو مهادت بر دين ميفرمايدَ ...«:وا ُست َ ُذهدوا مَهيدَيُن من ّر َجالك ُم ۖ فَنن لَ ُم
ض ُونَ منَ ال ه
ذ َهدَاء حَن ت َض َل لحُ دَاه َما فَتذَ ّك َر
يَكونَا َرج َليُن فَ َرج ٌل َو ُام َرحَت َان م َمن ت َُر َ
لحُ دَاه َما ُاْل ُخ َر َٰى» 4.ترجمه :و دو نفر از مردان عادل) خود را بر اين ّ
حق)
ماهد بگيريدا و اگر دو مرد نبودند ،ي مرد و دو زن ،از کسانی که مورد
رضايت و ادمينان مما هستند ،انتخا کنيدا و اين دو زن ،بايد با هم ماهد
قرار گيرند )،تا اگر يکی انحرافی يافت ،ديگری به او يادتوری کند« .چنانچه
مذهود است در اين تيه ابتدا به حضور دو ماهد مرد سخن رفته و اماره مده در
صورت نبودن دو مرد ي مرد و دو زن بعنوان ماهد در نظر گرفته موند،
حکمت ت نهم بدين صورت بيان مده که اگر يکی از دو زن ماهد ،موضوع را
5
فراموه کرد و از ياد برد ديگری ياد توری نمايد و موضوع را بخادر تورد».
عموع فقهای اهل سنت و تذيع از نحوه بيان تيات قران مربود به مهادت اينگونه
استنباد کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصيت و دالی که
واتا ا امور غير مالی هستند ،مهادت مردان عادل الزع دانسته مده است .بنابراين
در حدود و به تعبير ديگر در حق هللا و همچنين در امور غيرمالی در مورد
حقوی تدمی مهادت زنان فاقد ارزه است و نميتواند چيزی را اثبات کند و اما
در مورد دين و بطور کلی امور مالی يعنی مواردی که با مهادت مالی و يا حق
1

 .سوره نور ،تيه  9و سوره نساء ،تيه .19
2
 .سوره مائده ،تيه .196
3
 .سوره دالی ،تيه .2
4
 .سوره بقره ،تيه .272
5
.بروجردی ،سيدابراهيم ،تفسير جامع ،مذهد ،انتذارات جليل  ،سال،1379
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مالی برای مذهودله ثابت ميذود با توجه به اينکه در سوره بقره به مهادت زنان
نيز به نوعی دو زن مساوی ي مرد) اعتبار داده مده است ،اين حکم کلی را
استخرا نمودن که در امور مالی مهادت دو زن با انضماع مهادت مرد مرثر
خواهد بود .اما يکعده اند از فقها که در همه امور مهادت زنان را نيز به
انضماع مردان با معيار دو زن درمقابل ي مرد پذيرفته اند استنباد مان از
تيات قران کريم اين است که «هر چند در موضوع زنا ،وصيت و دالی به
صيغه مذکر و به حس یاهر از ماهد مرد سخن رفته ولی اعتبار مهادت زن
نفی نذده است و ميتوان مال تيه  111سوره مبار بقره را در مورد اعتبار
مهادت دو زن معادل ي مرد و بضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داد و در
1
کليه امور مالی و غير مالی و حق هللا و حق الناس بر اين معيار عمل نمود».
در خصو ديدگاه مفسران در مورد مهادت زنان در قرتن کريم بايد گفت که
قرتن کريم در احکاع نورانی خود موضوع مهادت را مطر نموده و به تن اثر
حقوقی بخذيده است .و در اين رابطه ميان مهادت مردان و زنان فری نگذامته
و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است .اما در خصو مفسران هر کداع به
مسئله مهادت و تفاوتهای بين مهادت زن و مرد از دريچهای خا
نگريستهاند و به بيان علت اختالو پرداختهاند که گاه با هم همپومانی دامته و
گاه از هم قابل تفکي است .از تندا که بح گواهی زن به دور مفاو در تيه
 ۱۱۱سوره بقره تمده ،بسياری از ديدگاهها نيز پيرامون همين تيه مکل گرفته و
در واقع تفسير اين تيه است .در ادامه ضمن اماره به تحقيق ديدگاههای مفسرين،
به تحليل و ارزيابی تنها بذر ويل خواهيم پرداخت:
الف :ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام
عدهای مفسران و انديذمندان دينی معتقدند که حکمت و علت احکاع و
مقررات مرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر تنها بايد تسليم محه بامند.
بعنوان مثال ابن عربی ويل تيه  111سوره بقره بيان می دارد که «خداوند
سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع میکند و او خود به حکمت کار خويش و
مصلحت وضع مقررات خود تگاهتر از همه است و ملزع نيست مردع را از

1

 .ن وزيری ،مهدی ،بررسی تطبيقی جايگاه مهادت مهود در فقه اماميه و حقوی کيفری ايران ،پايان
نامه جهت اخذ درجه کارمناسی ارمد ،دانذگاه تزاد اسالمی ،سال.69 ،1382
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حکمت و مصالج احکاع تگاه نمايد» 1.به اعتقاد ايذان اصوالا نبايد دنبال حکمت
و علت احکاع و مقررات مرعی بر تمد .تنچه ما تکلي و ویيفه داريم ،اين
است که از روی ادله مرعی حکم خدا را به دست بياوريم ،ولی دستيابی به
فلسفه و حکمت احکاع نه ویيفه و نه در بسياری از موارد در توان ماست .همين
که از دريق کتا و سنت حکم مريعت به دست تمد ،بايد به تن حکم گردن نهاد
و در مقاع تذخيا فلسفه و حکمت و توجيه تن حکم نبايد بر تمد .چه اينکه
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفيهای بامد که برای انسان قابل
در نبامد .همينطور در فقه اماميه نيز اصل ،تبعيت احکاع از مصالج و مفاسد
نفس االمری و واقعی است و نيز قاعده مالزمه بين حکم عقل و مرع مورد ت ييد
است ،بنابراين در مورد احکاع مرع بايد مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و
در همين راستاست که ميم صدوی به تدوين کتا «علل الذرايع» همت گمامته
و روايتهايی که در تنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکاع اماره مده ،در ي
جا گردتوری نموده و کوميده است برخی از اين حکمتها را دريابد .ولی بايد
توجه دامت که کذ علل تامه و مال های قطعی بسياری از احکاع ميسور
نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بذری نيست ،بلکه از دريق نصو مرعی
میتوان مال تاع و علت را کذ نمود .از درو ديگر مرتضی مطهری در
اين مورد مینويسد «:عالوه قوانين اسالمی به اصطال امروز در عين اينکه
تسمانی است ،زمينی است يعنی بر اساس مصالج و مفاسد موجود در زندگی
بذر است .به اين معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که
بگويد حکم خدا به اين حروها بستگی ندارد ،خدا قانونی وضع کرده است و
2
خوده از رمزه تگاه است».
ب :دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن
احکام
برخی مفسران م ن و جايگاه زن را در امور مرتبط با تربيت فرزند و انداع
ویاي منزل میدانند و از تندا که گواهی در امور مربود به حوادث اجتماعی
نمود میيابد و خار از حيطه امتغاالت فکری و وهنی و حتی بصری و سمعی
1

 .ابن عربی ،دمحمبن عبدهللا ،احکاع القرتن ،بيروت ،انتذارات دارالفکر ،سال.299 ،1882
2
 .ن مطهری،مرتضی ،اسالع و مقتضيات زمان ،تهران ،انتذارات صدرا ،سال ،1389چاپ هفتم،
صا 28الی .27
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زن است ،از اين رو احادهای بر اين موضوع ندارند .دور مثال از ميم دمحم
عبده نقل میکند که گفته است«:علت صحيج اين امر اين است که م ن زن
امتغال به معامالت و امور مالی نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعي
است ،ولی در رسيدگی به امور منزل که مغل اوست ،حافظهاه از مرد قویتر
است و اصوالا دبع بذر چه زن و چه مرد ،اين است که در اموری که مبتال به
تنهاست و با تنها سروکار دارد بيذتر و بهتر میتواند تن را به ياد دامته بامد ،و
مناد وضع قوانين و جعل احکاع مالحظه غلبه اکثريت وضع موجود است و در
مورد زنان چون غلبه و اکثريت با عدع امتغال و توجه تنها به امور مالی و
معامالتی است ،لذا در اين زمينهها ضعي هستند و بيذتر در معرر فرامومی
و خطا قرار دارند و با همين مالحظه ،مهادت دو نفر تنها مساوی ي مرد قرار
1
داده مده است».
همچنان جمعی از صاح نظران اسالمی نيز بر اين موضوع ت کيد کرده و
وضع عارضی مربود به موقعيت عملی زنان را که موج دور بودنذان از
مسائل و رويدادهای اجتماعی و عدع رمد و ارتقاء فکر و وهن تنهاست ،موج
برقراری چنين حکم متفاوتی دانستهاند« .يعنی بسياری از احکاع فرعی و
مقررات حقوقی و کيفری به تناس تحوالت اجتماعی قابل تغييرند و وجود اين
نوع احکاع حتی در متون دينی ـ اعم از کتا و سنت ـ نيز نمیتواند به اين معنا
بامد که بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مکان و بی هيچ توجيه قابل
فهمی به دور مطلق ثابت تلقی گردند .در مورد زنان نيز اين نگره بر اين
پندار است که به رغم تفاوتهای جسمی و روحی که بين زن و مرد وجود دارد،
از لحای فکر و فهم و عقل و معور ،نقصان و عق ماندگی واتی و دبيعی در
زن وجود ندارد که بر تن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد ،بلکه وجود
وضعيت و موقعيت اجتماعی متفاوت و محروع بودن از تعليم و تربيت الزع و
جدا بودن از فعاليتهای اجتماعی ،دبيعتا ا به دور عارضی نه واتی تنان را
عق تر از مردان نگه دامته و به همين تناس ممکن است احکاع متفاوتی برای
تنها وضع کرد ،ولی اين دليل نمیمود که اگر زنان توانستند امکانات و
فرصتهايی به دست تورند و استعداد واتی خود را به کار اندازند و نقا
1

 .رميد رضا ،سيد دمحم ،تفسير القرتن العظيم المعروو بتفسير المنار ،تصحيج سمير مصطفی ،بيروت،
انتذارات داراحياء التراث العربی ،سال ،1923صا 198الی .119
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عارضی را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردی ،بلکه در
سطج گسترده و غال صورت گيرد ،باز همان احکاع پابرجا و ثابت بامند و
1
میتوان گفت نظر مارع نيز بر ثبات و دواع اين نوع احکاع نبوده است».
بنابراين اگر اين نگره بتواند مقبول واقع مود ،بسياری از دمواریهايی که هم
اکنون در توجيه و اجرای قوانين اسالمی وجود دارد ،از جمله مسئله گواهی
زنان و قلمرو و ارزه گواهی تنان حل خواهد مد.
اما دليل فرامومکارى اغل زنان در عصر نزول قرتن اين است که حافظه
از نظر روان مناسِ محتا به استمرار است و چون زن در جامعهاى که در
بازار کار راه ندامته بامد ،حافظه خود را به کار نمیاندازد و در نتيده به تنچه
میبيند توجه نمیکند و يا اگر اعتنا میکند ،باز ديده يا منيده را از ياد میبرد،
قرتن کريم وجود دو زن را به جاى ي مرد الزع دانسته است تا اگر ي زن
تنچه را ديده از ياد برد ،تن زن ديگر تن را به ياد او بياورد و اين حکم هم باز
بر بنای اغل جارى مده است .اما در عصر کنونی وضع اجتماعِ صدر اسالع
تغيير يافته است و بديهِ است که چون اين احکاع هم به اصطال منطق «قضيه
خارجِ» است که در جامعه يا در زمان و مکان خا صدی میکند ،تن حکم
بر اغل جاى خود را به حکم به تساوى میدهد .يعنِ «تفاوتهايِ که بين زن
و مرد در برخِ احکاع وجود دامته ،در عصر کنونی کم کم تبديل به تساوى و
2
برابرى مده است».
بنابراين ،تنچه که از اين نظريه به وهن میرسد ،نوعی نسبيت و تغيير دائمی
در احکاع الهی است که دگرگونی مستمر مرايط اجتماعی عامل تن است.
صاحبان اين نظريه تغيير و تحول دائمی در احکاع را الزمه توجه به مقتضيات
زمان و مکان در جعل و وضع احکاع میدانند .در مقابل عدهای معتقدند که
«محدود کردن محتوای تيه به عصر نزول ،نياز به قرينهای دارد که هرگز در
تيه يافت نمیمود .به عبارتی تيه ،گويا از سرمت و خلقت تکوينی زن سخن
میگويد و عصری بودن را مال اين قانون نمیداند .بنابراين زن هر چند هم
از دانشهای الزع برخوردار بامد ،هرگز ماهيت او به خادر اين دانشها تغيير
1

.مهرپور ،حسين ،بررسی ارزه مهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانی فقهی تن ،فصلنامه
نامه مفيد ،مماره  ،17سال.29 ،1378
2
 .حسينی نژاد ،حسينقلی ،ادله اثبات دعوی ،تهران ،انتذارات دانش نگار ،سال.119 ،1379
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پيدا نمیکند و او همچنان عادفی و تحت ت ثير احساسات است و اين نکته مربود
به عصر گذمته ،حال و تينده نيست همانگونه که مربود به ت و خا و
منطق جفرافيايی خاصی نمیبامد» 1.از اين رو اين گونه تفسير و استفاده از
قرتن کريم مخال با مبناى بديهِ و ضرورى دين اسالع است و تماع
صصان اين فن ،يعنِ علما ،فقها و مفسرين چنين تفسيرى از تيه نکردهاند،
متخ ّ
زيرا :قرتن کريم که تخرين کتا تسمانِ است ،کتا هدايت ،قانون و احکاع
براى تماع افراد بذر است و بدون هيچ گونه محدوديت مکانِ و زمانِ میبامد
و اين مطل از خطاباتی که در قرتن کريم تمده ،به خوبِ رومن میمود .فقيهان
مسلمان در ابوا مختل فقه با استناد به روايات معتبر متعرر اين حکم
مدهاند .اگر مذارکت ضعي زنان در فعاليتهاى اجتماعِ در صدر اسالع
موج جعل اين حکم بود و حکم مزبور از قضاياى خارجِ بود و نه حقيقِ،
چرا ائمه معصومين ،در اعصار بعدى که به سب گستره اسالع و ارتباد
مسلمانان با ساير ملل عالم باع افزايش چذمگير حضور زنان در فعاليت
اجتماعِ گرديد ،در اين حکم تدديد نظر يا اماره نکردهاندب حال ما با چه مستند
معتبری از ي حکم قرتنِ چذم پومِ کنيمب
ج :غلبه عواطف و احساسات در زنان
بسياری از مفسران عدع قبول گواهی زنان در برخی مواضع و نيز قبول
معادله دو زن در برابر ي مرد را نامی از غلبه احساسات و عادفه جومان
زنان میدانند .به اعتقاد ايذان «اسالع در تنظيم و جعل قوانين جامعه اسالمی
تعقل را بر عواد و احساسات غلبه میدهد و از تندا که زنان عموما ا گرفتار
احساسات هستند ،به همين خادر مالحظه اين حقايق در جعل و وضع قوانين از
سوی مارع نه تنها دارای مبنای دبيعی ،بلکه کامالا عقالنی است»2.همچنان
علت اينکه در صورت نبودن دو مرد ،ي مرد و دو زن را گواه بايد گرفت و
در واقع دو زن قائم مقاع ي مرد است ،تن است که خود قرتن کريم فرموده:

1

 .داودی ،سعيد ،زنان و سه پرسش اساسی ،قم ،انتذارات مدرسه االماع علی بن ابيطال  ،سال،1372
صا 397الی .398
2
 .فضل هللا ،سيد دمحم حسين ،من وحی القرتن ،بيروت ،انتذارات دارالزهراء ،سال.133 ،1999
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«حَن ت َض َل لحُ دَاه َما فَتذَ ّك َر لحُ دَاه َما ُاْل ُخ َر َٰى» .1ترجمه :تا اگر يکی انحرافی يافت،
ديگری به او يادتوری کند.
اساس اين مطل تن است که جنبه عادفی که مقتضای دبيعت مادری است،
در زن قویتر است .زن به خادر سرمت مادری و انداع مسئوليتهای مادرانه
نياز به عادفه سرمار دارد .همان گونه که زن در عرصه همسری نياز به
دبيعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عادفه بر زن چيره مود و او را
از خط عدالت در گواهی دادن منحرو سازد و البته اين مسئله هيچ لطمهای به
کرامت و مخصيت زن نمیزند زيرا عادفه هرگز در مخصيت زن امری ضد
ارزه نيست ،بلکه به وی بها و ارزمی فراوان میدهد .همينطور می توان
اضافه کرد که اين دبيعت و سرمت مربود به نوع زنان است که عنصر نوعی
زن سرمار از عادفه است و لذا نمیمود با کمبود عادفی در زن اين اساس را
به هم زد و اگر هم با تاله و علل اجتماعی جنبه عادفی در زن ضعي مود،
بايد پذيرفت که اين سرمت جدا نذدنی در بعضی از مواقع حساس و جايگاههای
سرنومتساز بيدار میمود و کاره را میکند و همين سب میمود که برای
حفظ جان عدالت ،ما به همان سرمت نخستين زن و مرد نگاه کنيم و بر اساس
تن قانون وضع کنيم».
همينطور برخی ديگر از مفسران باور دارد که فلسفه چرايی مهادت دو زن
معادل ي مرد ممرده مده ،به خادر اين است که «زن موجودی است عادفی
و احيانا ا ممکن است تحت ت ثير قرار گيرد ،لذا ي نفر ديگر به او ضميمه مده
تا از تحت ت ثير قرار گرفتن او جلوگيری کند» 2.زيرا زن با انگيزههای خاصی
که دارد ،به ضبط اينگونه امور و مهادت به تن کمتر دقت مینمايد و بيذتر
تحت ت ثير عواد و احساسات واقع میمود« ،از اينرو ي نفر ديگر به او
اضافه میمود تا اگر يکی امتباه کرد و يا تحت ت ثير قرار گرفت ،ديگری از او
3
جلوگيری به عمل تورد تا وی به متن وقايع بازگذته و درست گواهی دهد».

1
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3
 .داور پناه ،اولوالفضل ،انوار العرفان فی تفسير القرتن ،تهران ،انتذارات صدر ،سال،1389
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برخی ديگری از علما می نويسد«:دليلِ که مِتوانيم براى اين قانون الهِ ـ
مهادت دو زن در مقابل مهادت ي مرد ـ وکر کنيم ،اين است که در برخِ
حاالت ،فضاى درگيریها و اختالفات ،عادفه انسان را به حمايت از اين متّهم
يا تن مدعِ وادار مِکند .البته اين حالتِ انسانِ است ،به ويژه اينکه ما معموالا
تحت ت ثير مظلوميت [يا مظلوع نمايِ] قرار مِگيريم ،بِتنکه در ماهيت دعوا
دقّت و ت ّمل کنيم .در اين زمينه ،زن به لحای قوىتر بودن جنبـه عادفِ و
احساساه از مرد ،دبيعتا ا بيذتر تحت ت ثير قرار مِگيرد و اين دبيعت حال
اوست و مقتضاى مادر بودن ،همسر بودن و مرنّ بودن او .همينطور نکته
دقيقِ که ناگزير از ت ّمل در تن هستيم ،اين است که مهادت ي زن مک ّمل
مهادت ديگرى است و همين موضوع گاه در مهادت مردان نيز مذاهده
مِمود .مثالا مِبينيم که در «بيّنه» دو ماهد عادل بايد گواهِ بدهند .چرا
مهادت يکِ به تنهايِ کافِ نيستب در جوا مِگوييم اين مرد ،نوعِ احتياد
در رعايت عدالت است .بنابراين در عالم دعاوى جز مهادت دو ماهد عادل
پذيرفته نمِمود و به مهادت ي نفر اکتفا نمِگردد .پس تيا مفهوع اين سخن تن
است که در مقاع دعوا ،هر کداع از اين دو به لحای مخصيّت انسانِ ،کاستِ و
نقصان دارندبا خير ،مسئلـه ما ،مسئلـه احتياد و محکمکارى است که مبادا
عدالت ضايع مود نه تعيين ارزه مخصيتِ ماهدان» 1.ا ّما اينکه گفته
ع)
نمِمود ،بايد بگويم اين مسئله محل اختالو است ،زيرا اميرالمرمنين علی
فرمود« :اليبطل دع امرئ مسلم» خون انسان مسلمان به هدر نمِرود .بنابراين
مهادت زن در اين مورد پذيرفته است .البته در برخِ از مرايط مهادت زن
مقبول نيست مثل مهادت نسبت به زنا ،زيرا غال حدود بازدارنده است و
اسالع هم مايل نيست که توجّه و اهتماع انسانها را به سمت اين موضوع گرايش
دهد .قاعده فقهِ «الحدود تدرح بالذبهات حدود به خادر مبهات لغو مِمود»،
برخاسته از اين نگره است.
د :ضعف نسبی حافظه و قوه ضبط
به اعتقاد برخی از مفسران ،يکی از تفاوتهای غير قابل انکار بين زن و
مرد ،تفاوت از حي قوای دماغی ،عقالنی و عادفی است .اين مطل نزد
بسياری از عالمان دينی مسلم انگامته مده است و برای اثبات مدعای خويش از
1

 .مطهری ،مرتضی ،زن و گواهی قسمت اول) ،پياع زن ،مماره ،8سال1381صا 12الی .13
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احادي و روايات ماهد میتورند .بعنوان مثال :در تفسير تيه کريمهی حَن ت َض َل
لحُ دَاه َما فَتذَ ّك َر لحُ دَاه َما ُاْل ُخ َر َٰى 1بايد به جای ي مرد دو زن گواه بامند که اگر
يکی از تن دو زن فراموه کرد ،ديگری به ياد او بياورد .که علمايی چون
ربيع ،سدی ،ضحا و بيذتر مفسرين ـ و بنا به قرائت کسانی که «تذکر» بدون
تذديد خواندهاند نيز معنای تن هميندور خواهد بود و يادتوری به اين صورت
است که به او بگويد«به ياد داری که تن روز که گواهی داديم چنين بود و در
حضور ما فالن مرد يا فالن زن نيز وجود دامت» تا اينکه به ياد او بيايد .و
نکته اينکه اين مطل فقط در مورد گواه بودن زنان بيان مده است ،اين است که
زنان نوعا ا بيش از مردان فراموه کارند 2».يا بعبارت ديگر ،تنها به اين دليل
دو زن معادل ي مرد به حسا تمده که «زن همانگونه که در علم روز ثابت
3
مده ،از جهت حافظه ضعي است و در نتيده بيش از مرد فرامومی دارد».
همينطور در جای ديگر تمده است که دليل دوماهد زن برابر ي مرد تن است
که «زن به جهت امتغاالت ديگری که دارد ،گاه تنچه را ديده فراموه میکند،
بنابراين الزع است بر تعداد ماهدان زن افزوده مود تا اين نقا به نوعی جبران
گردد» 4.همچنان عده ای بر اين باورند که «مايد غلبه فرامومی در زن يکی از
اسراری بامد که در مهادت ،دو زن را مقابل ي مرد قرار دادهاند 5».دوريکه
برخی در اين باره مینويسد«:مهادت دو تا زن در حکم مهادت ي مرد است.
اما اين به مسئله انديذه و عقل برنمیگردد .خود قرتن نکته تن را وکر میکند و
میفرمايد اينکه مهادت دو تا زن در حکم مهادت ي مرد است ،نه برای تن
است که زن عقلش ناقا است ،بلکه برای اينکه تذکر و حافظهاه کم است .دو
تا زن برای اين است که هر دو در صحنه حضور دامته بامند که اين به ضع
حافظه و واکره برمیگردد ،نه به ضع عقل .برای اين است که زن مذغول
کارهای خانه ،تربيت بچه و مذکالت مادری است .لذا ممکن است تن صحنهای
1
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که ديده است ،فراموه کند .بنابراين بايد دو تا زن در اين جريان حضور پيدا
کنند تا اگر يکی ياده رفت ،ديگری او را متذکر کند 1».همچنان عدهای ديگری
از علما عالوه بر مرد عدالت در ماهد ،ويژگی ديگری نيز برای تن وکر
میکنند .اين مرد عبارت از «حافظه و ضبط است يعنی از نظر حافظه
ضعي نبامد ،بتواند مطل را به خوبی در وهن بسپارد .اين خصوصيت به
ويژه در بح خبررسانی که در فقه و اصول مطر است ،مورد توجه قرار
گرفته است و عالوه بر مرد عدالت گفتهاند راوی بايد «ضبّاد» بامد .اگر
راوی فردی بامد که عدالت او مسلم بامد ،ولی قوه حافظه او چندان خو و
رضايتبخش نبامد و زياد فراموه کند ،ديگر گفته او را معتبر نمیدانند» 2.در
بح کنونی نيز از تندا که مهادت مربود به امری حسی است ،تيا میتوان گفت
ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است و از همين روی مهادت او با مهادت
مرد برابری نمیکندب وی پاسم مثبت اين سرال را مبتنی بر اين توجيه چنين
بيان می کند«:اينکه [بگوييم] اساساا ،به دور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر
است ،يا نه[ ،فقط] در مسائل اين چنينی که میخواهد مهادت بدهد حفظ و
ضبطش کمتر است يعنی انسان به هر موضوعی که زياد توجه دارد،
موضوعاتی که مورد عالقهاه هست ،در تن موضوعات حفظ و ضبطش خو
است ،ولی در موضوعاتی که مورد عالقهاه نيست ،کمتر به ياده میماند،
چون مورد عالقهاه نيست .مسائلی که مورد مهادت واقع میمود که از جمله
همين است که در ايندا وکر مده است) ،مسئلهای است که از حدود کارهای زن
3
خار است کارهای بيرونی است».
دبيعتا ا زنی که بر اساس احساس ویيفه مهم خويش ،تاله عمده خود را در
چارچو خانواده و تربيت فرزندان قرار داده است ،همان گونه که مطهری
يادتور مدهاست« ،توجهش به مسائل بيرونی که مثالا برادره يا موهره يا
همسايهها با يکديگر ي معاملهای کردهاند و در تن معامله ،قراردادمان اين
دور بود يا تن دور بود ،از موضوعاتی است که دبعا ا مورد توجه او نيست [و]
1

 .جوادی تملی ،عبدهللا ،زن در تيينه حالل و جمال ،قم ،انتذارات نذر فرهنگی رجاء ،چاپ دوع،
سال.396 ،1381
 .2مطهری ،مرتضی ،پيذين ،صا 21الی .20
3
 .همان.13 ،
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چون دبعا ا مورد توجهش نيست ،حفظش در اين مورد ضعي است.تيه قرتن هم
[که اين گونه فرمود] تکيهاه روی حفظ و ضبط است نه تکيهاه روی عقل
است ،نه تکيهاه روی ايمان و عدالت .فرمود :حن تض ّل احداهما فتذ ّکر احداهما
االخری» دو تا زن بامد ،نه يکی تا اگر ديگری به ياده نبود ،تن ديگری به
ياده بياورد.
مطهری يادتور میموند که «اغل مفسرين نيز اين جمله را مربود به نسيان
دانستهاند .البته بعضی از مفسرين نيز احتمال قبلی را پذيرفتهاند .تن گاه در پايان
اين بخش مدددا ا ت کيد میکند .به هر حال لزوع گواهی دو زن در موقعی که
مهادت ي مرد الزع است ،لزوع گواهی دو زن مربود به ضع عقل نيست.
کما اينکه مربود به ضع عدالت هم نيست .يا مربود به اين است که حفظ زن،
الاقل در مسائل حقوقی ،يعنی مسائلی که خار از محيط خانوادگی و خار از
محيط کار زن است ،از مرد کمتر است و «حن تضل احداهما فتذکر احداهما
االخری» اين را بيان میکند .يا نه ،بلکه مربود به اين است که احساسات او
غليان بيذتری دارد و احساسات او ،زود او را از حقيقت منحرو میکند و فکر
میکند که اگر من ايندا خالو را بگويم بهتر است ،برای اينکه ترحمی کردع،
1
رحمی کردع و»...
هـ :نقصان ذاتی زن
جمعی ديگر از صاح نظران ،پايينتر بودن عقل و در و معور زن را
نسبت به مرد فلسفه وضع چنين حکمی دانستهاند و اساسا ا نص بودن ارزه
گواهی زن نسبت به مرد را دليل ناقا العقل بودن زنان میدانند و بر اين معنا
به احاديثی نيز استناد میکنند .مثالا حديثی از پيامبر اکرع ) نقل مینمايند که
خطا به زنان فرمود« :دين و عقل مما از مردان ناقاتر است» و وقتی زنان
از پيامبر سرال کردند نقصان دين و عقلذان از چيستب ايذان فرمود« :نقصان
دين به خادر محروع بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است اياع
حيه) و نقصان عقل بدين جهت است که گواهی هر ي از مما نص گواهی
مرد است 2».برخی در توضيج تحليل فوی که غالبا ا مورد تکيه ديگران قرار
میگيرد و اسالع را متهم میکنند ،چنين میفرمايد «:اسالع چون زن را
1

 .همان.
2
 .وزيری ،مهدی ،پيذين ،صا 77الی .199
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ناقاالعقل میداند ،میگويد به اينکه مهادت دو زن برابر است با مهادت ي
مرد و ي چيزی ايندا اضافه میمود و تن اين است :عقل جوهر انسانيت است
و «ما به االمتياز» انسان با غير انسان است .پس موجودی که از لحای اين
جوهر و از لحای اين «ما به االمتياز» نص موجود ديگر بامد ،پس تن
موجود ،نص انسان استا وقتی انسانيت انسان به عقل بامد و ايندا از لحای
مهادت ،عقل زن مساوی با نيمی از عقل مرد ممرده مده است ،پس در اسالع
انسانيت زن مساوی است با نيمی از انسانيت مرد .اين حرفی است که اغل در
کتا ها مینويسند» 1.اما در مورد نقا عقل زن ديدگاههای مختلفی بيان مده
که ما به جهت اختصار به چند مورد از تنها به ترتي ويل اماره میکنيم:
«نقا عقل در زنان پديدهاى اجتماعِ و فرهنگِ است ،نه پديدهاى
.1
2
تکوينِ» .يعنِ در واقع زنان هيچ نقصان و کمبودى در عقل ندارند .صاحبان
اين ديدگاه معتقدند که مردان در به وجود توردن محيطِ نامناس براى رمد
عقلِ زنان نقش یالمانهاى ايفا کردند .بنابراين تغيير مرايط و روابط اجتماعِ
مِتواند اين کاستِ را جبران کند .در نتيده« ،نقا عقل زنان در روايات
پديدهاى مربود به مرايط اجتماعِ خا است ،نه ويژگِ عمومِ زنان و چه
بسا زنان در عصر جديد در مرايطِ قرار گيرند که با برخوردارى از رمد
3
عقلِ ،همردي مردان قرار گيرند».
گروه ديگر بر اين عقيدهاند که زن و مرد در بهرهمندى از قوه عقل
.2
يکساناند ،اما به دليل غلبه احساسات و عواد که الزمه زندگِ زنامويِ و
ايفاى نقش مادرى و همسرى است ،جنبه تعقلِ زن در مقايسه با مرد کمتر فعال
است .بنابراين زن و مرد به دور يکسان از عقل برخوردارند ،اما «احساسات
قوى زنانه در بهرهگيرى از عقل ،گاه به مثابه مانع عمل مِکند» 4.بدين منظور
در با گواهی ،از تندا که احساسات سرمار زن ممکن است مانع از اتخاو
موضعِ صحيج گردد ،انضماع ماهدى ديگر به منظور حصول ادمينان
پيشبينِ مده است .بر دبق اين نظر ،در صورتِ که زن احساسات سرمار
1

 .مطهری ،مرتضی ،پيذين ،صا 12الی .13
2
 .امين ،قاسم ،پذين.18 ،
3
.وزيری ،مهدی ،همان.79 ،
4
 .عاليِ ر حمانِ ،فادمه ،زن از ديدگاه نهج البالغه ،تهران ،انتذارات سازمان تبليغات اسالمی،
سال ،1387صا 118الی .121
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خود را مهار کند ،از قواى عقالنِ برابر با مرد بهره خواهد گرفت .اين نظريه
بر تفاوت زن و مرد در امرى تکوينِ صحه مِگذارد و به اين نکته باور دارد
که وضعيت دبيعِ زن به گونهاى است که معموالا جنبه احساسِ وى بر
کارکرد عقالنِاه ت ثير مِگذارد.
در اين ديدگاه ،عقل به معناى قوه ضبط و حفظ مطال گرفته مده است
.7
و براى اين معنا از قرتن استذهاد تورده مِمود که می فرماييدَ ...«:ل ُم َيکونَا
ض ُونَ منَ ال ه
ذ َهدَاء ح َ ُن تَض َل لحُ دَاه َما فَتذَ ّک َر
َرجلَيُن فَ َرج ٌل َو ُام َرحَت َان م َم ُن ت َُر َ
ُ
اْلخ َرى 1»...محل استذهاد در تيه ،قسمت ح َ ُن ت َض َل لحُ دَاه َما فَتذَ ّک َر
لحُ دَاه َما
ُ
ّ
لحُ دَاه َما اْلخ َرى )...مِبامد .صاح اين ديدگاه« ،تضل» را به معناى فرامومِ
گرفته و نتيده مِگيرد که زن فراموهکار است و نيازمند به ي زن ديگرى
است که او را يادتورى کند .بنابراين صاح ديدگاه فوی معتقد است که
«محتواى سخن حضرت علی در نهج البالغه نيز اين است که حفظ و يادتورى و
2
ضبط زن ،نص مرد است.
اين ديدگاه نقصان عقل زنان را در حوزه عقل نظرى ،در قوه استدالل
.3
و در مسائل پيچيده علمِ مِداند يعنِ «زنان در استدالل و در مسائل
پيچيده نقصان دارند و قائل است که مردان نسبت به زنان در قوه استدالل و
در مسائل پيچيده علمِ ،غالبا ا قوىترند» .3مستند اين ديدگاه تيه زخرو قران
4
کريم است که می فرماييد«:حَ َو َم ُن ينَ َ
صاع َغيُر مبين»
ذ فی ُالح ُليَه َوه َو فی ُالخ َ
ترجمه :تيا کسِ را که در البالى زينتها پروره مِيابد و به هنگاع جدال قادر
به تبيين مقصود خود نيست فرزند خدا مِخوانيد).
در اين ديدگاه زن و مرد در بهرهمندى از قواى عقالنِ با يکديگر
..
يکسان نيستند .زن از تندا که در در حکيمانه عالم تکوين براى فعاليتهاى
ويژهاى انتخا مده است ،نيازى به برخوردارى از استعداد عقالنِ مساوى با

1

 .سوره بقره ،تيه .۱۱۱
2
 .مصطفوى ،سيدجواد ،مقاع زن در قرتن و نهج البالغه ،تهران ،انتذارات بنياد نهج البالغه،
سال ،1388صا  27الی .39
3
 .دبادبايِ ،سيددمحم حسين ،الميزان فی تفسير القرتن ،قم ،انتذارات اسالمی جامعه مدرسين ،چاپ پندم،
سال.89 ،1918
4
 .سوره زخرو ،تيه .17
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مردان ندارد« .تفاوت عقالنِ زن و مرد در سه مرتبه عقل ابزارى ،1عقل
نظرى 2و عقل عملِ )3قابل تصور است که هر کداع بايد جداگانه مورد بررسِ
قرار گيرد» 4.براى اينکه اين ديدگاه بيذتر رومن مود ،الزع به نظر می رسد
که اصطالحات ويل تعري مود:
در اين ديدگاه واضج می گردد که «اگرچه عقل در لغت به معانی
.6
متعددی تمده است اما در مرع ،عقل حداقل دو کاربرد» 5بذر ويل دارد:
فهم و ادرا  :در اين جنبه کاربرد فهم و ادرا زن و مرد امترا
دارند و امکان ندارد که زن نفهمد يا کمتر از مرد بفهمد زيرا خالو حکمت
پروردگار است .چون در بسيارى از تيات قرتن کريم ،خداوند ما را اعم از زن
و مرد) موی کرده که در موضوعات مختل عقل خودمان را به کار گيريم،
از جمله در قرتن کريم تمده است :لنَا َج َع ُلنَاه ق ُرتناا َع َربيًّا لَ َعلَك ُم ت َ ُعقلونَ  6.ترجمه:
که ما تن را قرتنی فصيج و عربی قرار داديم ،مايد مما تن را) در نماييدا،
س َم َاوات َو ُاْل َ ُرر
همينطور در جای ديگر قرتن عظيم تمده است :ل َن في خ َُلق ال َ
َو ُ
اس َو َما حَنزَ َل َ
و
اخت َالو اللَيُل َوالنَ َهار َو ُالف ُلك الَتي تَدُ ري في ُال َبحُ ر ب َما َينفَع النَ َ
َ
َ
ُ
صري
منَ ال َ
ر بَ ُعدَ َم ُوت َها َو َب َ في َها من ك ّل دَابَة َوت َ ُ
س َماء من َماء فَ حُ يَا به اْل ُر َ
7
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
س َماء َواْل ُرر ْليَات لقَ ُوع يَ ُعقلونَ  .ترجمه :در
س َحا الم َسخر َبيُنَ ال َ
الريَا َوال َ
ّ
تفرينش تسمانها و زمين ،و تمد و مد م و روز ،و کذتيهايی که در دريا به
سود مردع در حرکتند ،و تبی که خداوند از تسمان نازل کرده ،و با تن ،زمين را
پس از مر  ،زنده نموده ،و انواع جنبندگان را در تن گسترده ،و همچنين) در
تغيير مسير بادها و ابرهايی که ميان زمين و تسمان مسخرند ،نذانههايی است
 .1عقل ابزارى :قدرت برنامه ريزى براى رسيدن به هدو مطلو را عقل ابزارى يا عقل معاه گويند.
 .2مراد از عقل نظرى ،قوهاى است که متکفّل در انسان از جهان واقع است که در بديهيات و
ترتي مقدمات براى استنتا امور نظرى از جمله تنهاست.
3
مر
 .عقل عملِ به معناى در حسن و قبج امياء است .به کم عقل عملِ مِتوان خير را از ّ
تذخيا داد .در تعري ديگر ،عقل عملِ قوهاى است که عالوه بر در حسن و قبج ،تحري به انداع
نيکِها و دورى از زمتِها را نيز بر عهده دارد.
4
 .دبادبايِ ،همان 191 ،و جواد املی ،پيذين.179 ،
5
 .ابن منظور ،دمحمبن مکرع ،لسان العر  ،بيروت ،انتذارات دارصادر ،سال ،1377صا 997الی
.998
6
 .سوره زخرو ،تيه.3
7
 .سوره بقره ،تيه .169
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از وات پا خدا و يگانگی او) برای مردمی که عقل دارند و میانديذندا و در
نهايت در جای ديگر کالع هللا مديد امده است :ا ُعلَموا ح َ َن َ
ر َب ُعدَ
وَ يحُ يي ُاْل َ ُر َ
َم ُوت َها ۖ قَ ُد بَ َينَا لَكم ُاْليَات لَ َع َلك ُم ت َ ُعقلونَ  1.ترجمه :بدانيد خداوند زمين را بعد از
مر تن زنده می کندا ما تيات خود) را برای مما بيان کرديم ،مايد انديذه
کنيدا .همينطور در تيات زيادى کسانِ که عقل خودمان را به کار نمِگيرند،
توبيم و مذمت مدهاند ،از جمله تيه  ١٦٦سوره يونس ،تيه  ۱۱سوره انفال و تيه
 ١۴١سوره بقره .حال با توجه به تيات فوی و با توجه به ادالی و ممول اين
تيات نسبت به زن و مرد ،اگر بگوييم زنان نمِفهمند و يا دقيق نمِفهمند ،اين
خطابات نسبت به زنان لغو خواهد بود زيرا خداوند تنها را به چيزى موی
کرده که در اختيار تنها نيست يا در مسائلِ که تعقل و تفکر بيذترى نياز دارد،
بگوييم زنان از عقل و فهم کافِ برخوردار نيستند) ،ولِ خداى حکيم منزه از
لغوگويِ مِبامد .در نتيده بايد بگوييم در اين جنبه فهميدن) زن و مرد هيچ
تفاوتِ ندارند.
تدبير و مديريت :يکِ از جنبههاى عقل تدبير و انديذيدن در امور و
مديريت مِبامد .اين معنا و کاربرد نيز از روايات استفاده مِمود .حضرت
علِ کرع وجهه)مِفرمايد« :ال مال اعود من العقل وال وحد اوحش من العد
وال عقل کالتدبير» 2يعنی هيچ سرمايهاى پايدارتر از عقل نيست و هيچ تنهايِ
وحذتنا تر از خودبينِ نيست و هيچ فکرى مانند انديذيدن و تدبير و
تيندهنگرى نيست .همچنان تمده است«:بهترين دليل براى مکوفايِ عقل ،نيکو
انديذيدن است» 3.در اين احادي  ،جنبه ديگر عقل که همان تدبير و مديريت
بامد ،بيان مده است و اين همان جنبه و کاربردى است که در فرمايش حضرت
علِ از نقا و ضع تن درباره زنان گفته مده است .به جهت مصالحِ ،زنان
در جنبه تدبيرى عقل ضع و نقصان دارند .به همين سب  ،سرپرستِ خانه به
ض َل َ
ضه ُم َعلَِ
ساء ب َما فَ َ
مرد واگذار مده استّ «:
و بَ ُع َ
الر َجال قَ َوامونَ َعلَِ النّ َ
َب ُعه 4»...ترجمه :مردان ،سرپرست و نگهبان زنانند ،بخادر برتريهايی که
1

 .سوره حديد ،تيه.18
2
 .نهجالبالغه ،خطبه.١١۹
3
 .حکيمی ،دمحمرضا ،الحياه ،تهران ،انتذارت مکت نذر ثقافت االسالميه ،چاپ هفتم ،سال،1913
.391
4
 .سوره نساء ،تيه.39
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خداوند از نظر نظاع اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی ديگر قرار داده
است ،...بنابراين ،جنبه تدبيرى عقل در مردان قوى است .اما برخی ها بر اين
باورند که «به دور مسلم نقصان عقل زنان به معنای فهم و در و استنباد)
نمیتواند درست بامد و علت عدع صحت اين تحليل را اين گونه توضيج
میدهد«:برای اينکه با مهادت به چيزی که ارتباد ندارد عقل است مهادت
به معقول جايز نيست ،معتبر هم نيست ،مهادت هم نيست .مهادت ،مهادت به
محسوس است .اصالا در برابر مهادتها به دور کلی مهادت در مورد
محسوسات است .يعنی اين که ي کسی بگويد فالن جريان را ديدع يا فالن
جريان را منيدع .در حالی که معقوالت مربود به معلومات است .بعنوان مثال
اگر فرر کنيد ما دو نفر دبي دامته باميم يکی مرد و يکی زن ،اگر استنباد
دبي مرد ي چيز بامد و استنباد دبي زن ي چيز ديگر ،ما در ايندا اگر
بگوييم رحی دو دبي زن مساوی با ي دبي مرد است ،اين معنايش اين است
که معقول زن ضعي تر از معقول مرد است .معقول يعنی استنباد[ .يعنی]
استنباد زن ضعي تر از استنباد مرد است و چون گفتهاند دو تا زن مساوی با
ي مرد است ،پس معلوع میمود عقل دو زن مساوی است با عقل ي مرد.
ولی ما نه در با معقوالت يعنی در با مهادتهای عقلی) چنين چيزی داريم
لهذا اگر کسی مريه بامد و بخواهد به دبي مرد مراجعه کند يا به دبي زن،
اگر گفتند دبي حاوی[ ،ديگر] فری نمیکند مرد بامد يا زن .و نه اين جور
1
چيزها اسمش مهادت است .اسمش هم مهادت نيست [بلکه] رحی است».
همينطور اين نويسنده در پايان ارزيابی اين فرضيه ،نتيدهگيری میکنند که
«مسئله گواهی را نمیتوان به پای قوت و ضع عقل گذامت .چون ارتبادی به
تن ندارد .بعبارت ديگر نه با عقل مرد کار دارد ،نه با عقل زن کار دارد .چيزی
نيست که بخواهد حل و فصلش با عقل بامد .میگويد چيزی را که ديدی ،بيا بگو
که تن را ديدع .چيزی را که منيدی ،بيا بگو که اين را منيدع .اين اصالا مربود
2
به عقل نيست».
به نظر نگارنده اين نظريه درست است که تمده است «عالم مهادت ارتبادی به
عالم عقالنيت ندارد عقل ي توان و حالت فکری است ،در حالی که مهادت
1

 .مطهری ،مرتضی ،پذين ،صا 11الی .12
2
 .همان.
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ي احساس دبيعی است و به وثوی در نقل ارتباد دارد .مهادت ارتباد کلی با
مقوله عقل ندارد» 1.ممکن است انسانی که عقل کامل ندارد ،مهادت درست يا
نادرستی بدهد .او در مهادت خود مثالا میگويد اينگونه ديدع .وقتی در گفتاره
صادی بامد ،مرايط مهادت محقق میمود .پيداست اين تعليق مهادت انسدامی
با عنوان نقصان ندارد .نقصان عقل يعنی اينکه امکان و توان فکری زن از مرد
کمتر است ،در حالی که مهادت ارتباد به اين موضوع ندارد .اينکه برخی گفته
اند قدرت عادفه زن بيذتر است ،اين بعد عادفی زن به معنای کاستی عقل او
نيست .ممکن است انسانی تنقدر عادفی بامد که در ي مسئله تصرفی غير
عقالنی بکند ،اما اين مورد ثابت نمیکند که او دچار نقصان عقل است.

1

 .کديور ،جميله ،زن ،تهران ،انتذارات ادالعات ،سال،1389
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اجمـالی از فعالیتها

درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

ال  :گزاره فعاليتهاي قضائي محكم ابتدائيه مبارزه با جرايم نامي از فساد
اداري
واليت كابل
 .1گزارش
محكم ابتدائيه مبارزه با جرايم نامي از فساد اداري واليت كابل از تاريم
 1398/8/1الي  1398/8/39تعداد  )18دوسي جرمي مربود به جرايم
نامي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباد به اين
دوسيه ها تعداد  )36نفر به اتهاع سوء استفاده از صالحيت ویيفوی  ،اخذ
رموه  ،تزوير و اختالس گرفتار مده و از اين تعداد  )9تن تنان به نسبت عدع
وجود داليل کافی الزاع برائت حاصل و  )31تن مورد محاكمه قرار گرفته و
به مدازات هاي مختل حبس قرار ويل محكوع گرديده اند.
 حبس ي ماه الی ي سال  6نفر.
 حبس ي الی پنج سال  19نفر.
 حبس پنج سال الی پانزده سال  2نفر.
 محکومين جرايم نقدی  8نفر .
 مدموعه مدازات نقدی محکومين بالغ به  )9889دالر تمريکائی ميذود.

م
ما
ره

تصميم قضائی
تعداد محبوس به حبس تنفيذی

م
ح
ک
و
ع

نوع قضيه

تع
تدا
عد
دق
اض
ديه
تب
مرع
اتد
ائه
دعت

جدول شماره ( )1بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی
از فساد اداری والیت کابل در ماه میزان سال 1838
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ي
ماه
الی
ي
سال
حبس

١
۱
۹
۴

سوء استفاده از
صالحيت ویيفوی
اخذ رموت
تزوير
اختالس
مدموعه

6

19

1

7
3
2
18

19
9
11
36

2
2
9

8

1

19
3
8
31

9
1
6

9-1
سال
حبس

9
2
8
19

-9
19
سال
حبس

محکومين
جرايم
نقدی

جريمه نقدی

7

2570

1

2999

2
2

8

9889

همچنان محکم متذکره دی اين مدت در مورد  )11دوسيه قرار قضائی صادر
تحقيقاتی و نواقا به مرجع مربوده ارسال
و تنها را غرر تکميل خالهای
َٰ
نموده است.
جدول شماره ( )8بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری والیت کابل در ماه میزان سال 1838
تعداد قضيه

1

سوء استفاده از صالحیت وظیفوی

3

5

3

څارنوالی

2

اختالس

3

11

3

څارنوالی

4

تزویر

2

7

2

څارنوالی

4

اخذ رشوت

0

0

0

څارنوالی

حیازت غیر قانونی اسلحه

0

2

0

څارنوالی

سرقت سالح

مماره

نوع قضيه

تعداد متهم

سب
قرار

0
1

مدموعه

خال و
نواقا

0

0

0

11

28

11

مرجع مربود

څارنوالی

نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
.8
ناشی از فساد اداری والیت کابل
حکم مور 2091/7/17
محکوميت سرپرست رياست کنترول ساختمانها و اندينر ناحيه هفتم ماروالی
کابل به جرع اخذ رموت
بههه اسههاس ادالعههات واصههله عنههوانی رياسههت  )102امنيههت ملههی مبنههی بههر اينکههه
سرپرست مديريت ساختمانهای ناحيه هفتم مهر کابل کار ساخت تعميهر يکهتن از
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بامندگان ناحيه هفتم را توق و در مقابل تدويز اعمار ان مبلغ صد هزار افغهانی
تقاضا می نمايد  .که در مورد منسوبين اداره متهذکره بهه اسهاس پهالن ترتيه مهده
به اجراات عملی متوصل و مبلغ سی هزار افغانی و چهارصد دالهر امريکهايی را
نذهههانی مهههد و بهههه دسهههترس مهههاکی قهههرار داده کهههه متهمهههين در سهههاحه سهههه راههههی
عالوالههدين ناحيههه هفههتم مهههر کابههل غههرر اخههذ وجههوه متههذکره وريعههه يه عههراده
موتر سايکل حامل مان موقعيت گرفته حينکه مبلغ متذکره را در بين يه عهراده
واسطه نوع کهروال مربهود بهه متضهرر قضهيه اخهذ و انهرا در کهاله مهوتر سهايکل
جابدا مينمايند که درنتيده تالمی بدنی از نزد مان مبلغ متذکره به دسهت امهده
و دسهتگير گرديدنهد کهه قضهيه وارد محکمهه ابتدائيهه جهرايم نامهی از فسههاد اداری
واليههت کابههل گرديههده محکمههه در جلسههه قضههايی مههور  2091/7/17در حضههور
دامههت دههرفين قضههيه متهمههين سرپرسههت رياس هت کنتههرول سههاختمانها و اندينههر
رياست ناحيه را در قضيه اخذ رموت مبلغ سهی ههزار افغهانی و چههار صهد دالهر
امريکايی دبق صراحت بنهد  )0فقهره  )2مهاده  )072و فقهره  )1مهاده )071
و فقره  )2ماده  )011کود جزا با رعايت مواد  120و  )120کهود مهذکور ههر
واحد به مدت دوسال و مش ماه حبس تنفيذی و جهزای نقهدی معهادل وجهه رمهوت
و انفصال از ویيفه محکوع به مدازات نموده است .
حکم مور 2091/7/11
محکوميت کارمندان رياست ماروالی هرات به جرع اختالس
مسوولين کذفی رياست امنيت ملی به اساس کار اوپراتيفی خويش ادالع حاصهل
مههی نمايههد کههه يهه تعههداد کارمنههدان از رياسههت مههاروالی واليههت هههرات کههه در
موقعيههت حههوزه ماليههاتی کمههر کههالآ تویي ه مههی بامههند بهها اسههتفاده از صههالحيت
ویيفوی خويش در حين صدور تعرفه برای مهرکت ههای تدهارتی و بهار چهاالنی
مقههدار تونههاژ بلنههد در ایهههار نامههه هههای گمرکههی را در کنههده چ ه و سههر بههر
تعرفه ها کمتر رسانده کهه بطهور اوسهط از ههر ایههار نامهه کهه مربهود محمولهه
چندين عراده ميبامد بيش از صد تن و يا بيذهتر از صهد تهن در کنهده تعرفهه در
نمی نمايند با تبانی کميذنکار اصل توناژ را از مرکت مورد نظر اخذ مينمايد که
از اين دريهق روزانهه صهد ههزار افغهانی را اخهتالس مهی نمايهد قضهيه تحهت کهار
اوپراتيفههی مههویفين مربههود قههرار گرفتههه بهها همکههاری رياسههت مههاروالی هههرات و
مههرکت تدههارتی فههواد لميتههد بتعههداد  07سههر بههر تعرفههه هههای توزيههع مههده را در
اختيار مویفين امنيت ملی قرار می گيرد که بتعداد  21عدد تعرفه با ایههار نامهه
هههای موجههود مقايسههه و تطبيههق گرديههده کههه از مقههدار  1301تههن ،مبلههغ 093190
افغانی محصول مالياتی مههری مهان اخهذ نذهده و اخهتالس گرديهده اسهت مهویفين
مربود سه تن از کارمندان مربوده حوزه مالياتی کمر کالآ بذمول کميذن کار
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غير رسمی مرکت فواد لمتيد و اجير مهعبه عوايهد رياسهت مهاروالی در پيونهد بهه
قضيه گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضايی معرفهی ميگهردد قضهيه وارد محکمهه
ابتدائيههه رسههيدگی بههه جههرايم نامههی از فسههاد اداری واليههت کابههل گرديههده در جلسههه
قضههايی مههور  2091/7/11بههه اتفههای ارا متهمههين کارمنههدان مههاروالی هههرات بهها
رعايههت مههاده  109قههانون اجههراات جزايههی در قضههيه تزويههر تعرفههه هههای عوايههد
ماروالی دبق حکم فقره  2مهاده  001کهود جهزا بهه مهمول ايهاع نظهارت و تهوقيفی
مههان بههه مههدت پههنج سههال و مذههماه – پههنج سههال و مذههماه در قضههيه )020110
افغانی دبق حکم فقره  1ماده  092و فقرات  2و 1ماده  091کود مذکور به مدت
سه – سه سال حبس تنفيذی  ،رد وجهه اخهتالس مهده و انفصهال از ویيفهه و دهرد
از مسل محکومان مدازات گرديده و دبق ماده  70کود جهزا مهديد تهرين جهزا
ها فوی الذکر که هما نا پنج سال و مذماه باالی هر واحد مهان قابهل تنفيهذ ميبامهد
و کميذههن کههار غيههر رسههمی در قضههيه مههراکت جههرع اخههتالس مبلههغ )020110
افغانی دبق حکم فقهره  1مهاده  092بها رعايهت مهاده  11کهود جهزا بهه مهمول ايهاع
نظ ارت و توقيفی به مدت يکسال وهفت ماه حبس تنفيهذی بها در نظهر دامهت مهواد
 120و  121کود جزا در هر دو جرع ارتکابی ورد مبلغ اختالس مده محکهوع بهه
مدازات گرديده است و دبق ماده  70کود جزا به مديد ترين جزا فهوی الهذکر کهه
همانا يکسال و هفت ماه ميبامد بااليش قابل تنفيذ دانسته مده است .
ب  :گزارش فعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیه رسیدگی به جرایم امنیت عامه
والیت بلخ
گزارش
.8
محكم ابتدائيه رسيدگی به جرايم امنيت عامه واليت بلم از تاريم 1398/9/9
الي  1398/8/28تعداد  )8دوسي جرمي مربود به جرايم نامي از فساد
اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباد به اين دوسيه ها تعداد
 )23نفر به اتهاع سوء استفاده از صالحيت ویيفوی  ،اخذ رموه  ،اخاوی
های غير قانونی و تزوير گرفتار مده و از اين تعداد  )21تن تنان به نسبت
عدع وجود داليل کافی الزاع برائت حاصل و  )2تن مورد محاكمه قرار گرفته
و به مدازات هاي مختل حبس قرار ويل محكوع گرديده اند.
 حبس ي ماه الی ي سال 1نفر.
 محکومين جرايم نقدی 1نفر .
 . مدموعه مدازات نقدی محکومين بالغ به  )868دالر تمريکائی ميذود.
جدول شماره ( )8بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم
امنیت عامه از تاریخ  1838/8/8الی 1838/7/83
تصميم قضائی
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تعداد متهم

2

1

ي ماه الی ي
سال حبس

اخذ رموت
تزوير
اخاوی غير قانونی
مدموعه

2
2
1
8

2
9
9
23

1
9
9
21

1

1

 9 - 1سال حبس

برائت

۱
۹
۴

تعداد محکوع

١

سوء استفاده از
صالحيت ویيفوی

9

13

12

1

 19 - 9سال
حبس

تعداد محبوس به حبس تنفيذی
محکومين
جرايم
نقدی

جريمه نقدی

1

868

1

868

همچنان محکم متذکره دی اين مدت در مورد  )2دوسيه قرار قضائی صادر
تحقيقاتی و نواقا به مرجع مربوده ارسال
و تنها را غرر تکميل خالهای
َٰ
نموده است.
مماره
1
2

نوع قضيه
سوء استفاده از
صالحیت وظیفوی
عدم رعایت احکام
قانون
مدموعه

تعداد قضيه

تعداد متهم

سب قرار
خال و نواقا

مرجع مربود

0

0

0

څارنوالی

0

0

0

څارنوالی

2

2

2

 .8نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم
امنیت عامه والیت بلخ
حکم مورخ 0414/1/23
محکومیت امر اکمال کندک دوم لوا دوم پیاده قول اردوی شاهین به جرم سو
استفاده از صالحیت وظیفوی
تمر اکمال کند دوع لوا دوع پياده قول اردو  109ماهين با نقه مقررات
بتاريم  2093/22/2به قصد اکمال پرسونل مربود کند فوی الذکر مستقر
در ولسوالی چمتال واليت بلم مقدار چو را بدون وزن از ديپو بار گيری و
نيز قيمت اميای فاسد مونده اعاموی را از قرار دادی کم اخذ مينمايد و به بريد
مل اکمال پرسونل مستقر در ولسوالی مولگره تسليم ميدهد و حينی که چو
سوخت پرسونل کند دوع لوا دوع پياده مستقر در ولسوالی دولت اباد بلم را
در ي سرای ملکی واقع پل اماع بکری تخليه مينمود  ،بالفعل دستگير و به
ارگانهای عدلی و قضايی معرفی گرديد قضيه وارد محکمه ابتدائيه جرايم امنيت
عامه گرديده محکمه در جلسه علنی قضايی مور  2091/7/10به اتفای ترا
متهم را د ر قضيه عدع رعايت يا متوق ساختن اوامر و احکاع مراجع ويصال
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وفق هدايت فقره  2ماده  007کود جزا به پرداخت مبلغ مصت هزار افغانی
جزای نقدی محکوع به مدازات نموده و هکذا مدير لوژستي کند دوع لوا دوع
پياده قول اردوی  109ماهين و معتمد ديپوی کند را مورد تعقي عدلی دانسته
است .
حکم مور 2091/3/11
محکوميت سرپرست پوليس محلی ولسوالی چمتال به اتهاع سوء استفاده از
صالحيت ویيفوی
بههه اسههاس ادههالع معتمههد و امههر اکمههال قومانههدانی پههوليس محلههی ولسههوالی چمتههال
واليت بلم مبنی بر اينکه يکهتن از سهاتنمنان سهر گهروپ قومانهدانی پهوليس محلهی
ولسوالی چمـتال در خواست پول نموده است مديريت استخبارات قوماندانی امنيهه
واليههت بلههم بهها ترتي ه پههالن موضههوع را تحههت پومههش قههرار ميدهههد کههه بتههاريم
 2091/0/1سههرگروپ قومانههدانی پههوليس محلههی ولسههوالی چمتههال را در حاليکههه
مبلغ صد دالر امريکايی و دوهزار افغانی پول نذانی را از نزد يکتن از سهاتمنان
اخههذ مينمايههد  ،در حههال گههرفتن پههول بههه حضههور څ هـارنوال عسههکری واليههت بلههم
بالفعل گرفتار و به ارگان ههای عهدلی و قضهايی معرفهی ميگهردد کهه قضهيه وارد
ديههوان رسههيدگی بههه جههرايم امنيههت عامههه گرديههده محکمههه در جلسههه قضههايی مههور
 2091/3/11خويش به حضور دامت درفين حقيقی قضهيه بهه اتفهای ترا مهتهم را
در قضيه سوء اسهتفاده از صهالحيت ویيفهوی نسهبت عهدع موجوديهت داليهل کهافی
الههزاع وفههق هههدايت مههاده  1کههود جههزا بهها در نظههر دامههت مههواد  221و  210کههود
مذکور و با رعايت ماده  101قانون اجرتات جزايی بری الذمه دانسته است .
ج) گزارش و فعالیتهاي قضائي محكمه استیناف مبارزه با جرایم ناشي از
فساد اداري والیت کابل
 )1گزاره
محكم استيناو مبارزه با جرايم نامي از فساد اداري واليت کابل از تاريم
 1387/8/1الي  )1387/8/39تعداد  )19دوسي جرمي مربود به جرايم
نامي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباد به اين
دوسيه ها تعداد  )39نفر به اتهاع سوء استفاده از صالحيت ویيفوی ،اخذ رموه
 ،تزوير و غدر گرفتار مده و از اين تعداد  )18تن تنان به نسبت عدع وجود
داليل کافی الزاع برائت حاصل و  )15تن مورد محاكمه قرار گرفته و به
مدازات هاي مختل حبس قرار ويل محكوع گرديده اند.
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ميذود.
جدول شماره ( )8بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری والیت کابل در ماه میزان سال 1838
حبس ي سال الی پنج سال  9نفر .
محکومين جرايم نقدی  19نفر .
مدموعه مدازات نقدی محکومين بالغ به  )19979دالر تمريکائی

تصميم قضائی
مماره

تعداد قضيه

تعداد متهم

برائت

تعداد محکوع

ي ماه الی
ي سال
حبس

3

اخذ رموت

1

1

 9 - 1سال
حبس

1

سوء استفاده از صالحيت
ویيفوی

19

88

18

8
1

1

4

تزوير

2

8

8

1

1

5

19 - 9
سال حبس

نوع قضيه

محکومين
جرايم نقدی

تعداد محبوس به حبس تنفيذی

جريمه نقدی

7

9718

غدر

1

7

8

8

3

2

868

مدموعه

19

39

18

19

9

19

19979

همچنان محکمه متذکره دی اين مدت در مهورد  )9دوسهيه قهرار قضهايی صهادر
تحقيقهاتی و نهواقا بهه مرجهع مربودهه ارسهال
و تنها را غهرر تکميهل خالههای
َٰ
نموده است.
جدول شماره ( )8بیانگر قرار های قضایی محکمه استیناف مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری والیت کابل در ماه میزان سال 1838
مماره

نوع قضيه

تعداد قضيه

تعداد متهم

سب قرار
خال و
نواقا

مرجع مربود

1

سوء استفاده از صالحیت وظیفوی

1

2

1

څارنوالی

2

اخذ رشوت

1

2

1

څارنوالی

3

تزویر

2

3

2

څارنوالی

4

غدر

1

9

1

9

16

9

مدموعه
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خالصه نمونه های از احکام صادره محکمه استیناف مبارزه با جرایم
.8
ناشی از فساد اداری والیت کابل
حکم مور 2091/7/23
محکوميت تمر ارتباد محاکم محبس مواد مخدر به جرع سوء استفاده از
صالحيت ویيفوی
به تعداد  13تن محبوسين از مديريت محبس خا مواد مخدر واليهت ههرات کهه
کار های قانونی مان از دريق کميسيون رياست عمومی محهابس و توقيه خانهه
ها دی مراحل گرديهده بهود غهرر تثبيهت هويهت مهان بهه امريهت ارتبهاد محهاکم
مديريت محبس خا می امدند امر ارتباد محاکم محبس مواد مخهدر از نهزد فهی
نفر محبوس مبلغ  100افغانی بطور علنهی اخهذ مينمهود کهه تحهت تعقيه مسهوول
استخبارات محبس خا مواد مخدر قرار دامته موصوو حهين جمهع اوری پهول
که مدموعا پول جمع اوری مده مبلغ  )1130افغانی می مد بلفعل دستگير و بهه
ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد قضيه وارد محکمه ابتدائيه رسيدگی بهه
جرايم نامی از فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسهه قضهايی مهور
 2091/0/13با حضور دامت درفين قضيه متهم امر ارتباد محاکم محهبس مهواد
مخدر را در قضيه سوء استفاده از ویيفه دبق ماده  )000کود جزا با رعايهت
مههواد  120و  ) 121کههود مههذکور بههه پرداخههت جههزای نقههدی مبلههغ مصههت هههزار
افغانی به خزينه دولت  ،درد از مسل و انفصال از ویيفه محکوع بهه مدهازات
نموده و دبق مهاده  )211کهود مهذکور بهه مصهادره پهول بدسهت امهده نيهز اصهدار
حکههم گرديههده اسههت امهها قضههيه نسههبت عههدع قناعههت څههارنوال مویه وارد محکمههه
استيناو جرايم نامی از فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضهايی
مور  2091/7/23خويش به اتفای تراء دبق هدايت ماده  )10قهانون تذهکيل و
صالحيت قوه قضائيه فيصله محکمهه ابتدائيهه جهرايم نامهی از فسهاد اداری واليهت
کابل را تائيد حکم نموده است .

در راستای مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر
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الف :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه
مسکرات و مواد مخدر
گزاره
.1
محكم ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريم  1387/8/1الی
 )1387/8/39تعداد  )89دوسي مربود به انواع مواد مخدر را مورد
رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد تنها فيصله های الزع صادر نموده است.
در ارتباد به اين دوسيه ها تعداد  )193نفر به اتهاع قاچای و انتقال مواد مخدر
گرفتار مده و از اين تعداد  )1تن تنان به نسبت عدع وجود داليل کافی الزاع
برائت يافته و  )192نفر مورد محاكمه قرار گرفته و به مدازات هاي مختل
حبس قرار ويل مدازات گرديده اند.
حبس  1سال الی  9سال  89نفر .

حبس  9سال الی  19سال  91نفر.

حبس  19سال الی  29سال  13نفر.

حبس  29سال الی  39سال  13نفر .

در ارتباد به محاکمات فوی الذکر حکم به محو مقدار )919993998

کيلوگراع مواد مخدر و  )931989ليتر انواع مواد مخدر نيز صادر مده
است.

جدول شماره ( :)1آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با
مسکرات و مواد مخدر در ماه میزان سال 1838

مماره

نوع قضيه

تعداد قضيه

تعداد متهم

تعداد محکوع

 9 - 1سال
حبس

برائت

144

 19 - 9سال
حبس

91

91

 29-19سال
حبس

1

مت امفتامين

36

638796

تعداد محبوس به حبس تنفيذی
 29-39سال
حبس

مقدار مواد

تصميم قضائی

29

22

8

2
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2

مورفين

2

88889

3

3

3

هيروئين

32

1388198

91

9

چرس

19

187698998

13

9

تريا

1

2

91

33

7

2

8

12

6

9

1

1

8

1788366

12

12

8

1

3

1

6

خذخاه

1

98699

2

2

2

8

مذروبات
الکولی

2

LT198939

9

9

1

7

اتفای در
جنايت

1

6

6

6

8

مواد کيمياوی

1

18899

1

1

89

919993998

193

مدموعه

1

1

192

3

1
89

91

13

13

 .2خالصه حکم صادره محکم ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مسکرات
وموادمخدر.
حکم مورخ 0414/1/00
سی سال حبس بهه اتههام قاچهاق مقهدار ( )24 ،111کیلهو گهرام هیهروئین و ()41
لیتر مواد کیمیاوی
بر اساس ادالع تمريت ادالعات و تحقيقهات پرسهونل تمريهت کذه مبهارزه بها
مواد مخدر ولسوالی فرخار واليت تخار ي عراده موتر نوع سراچه بدون نمبهر
پليت از قريه پيانی تگا چپ فرخهار بهه صهو تالقهان در حهال حرکهت بهوده کهه
در سهاحه بنهد بهری مناسهايی و بهه همکهاری پرسهونل تمريهت امنيهت ملهی فرخههار
متوق ه و بههه قومانههدانی امنيههه انتقههال ميگههردد ودر حضههور دامههت هئيههت موی ه
موتر مورد تالمی قرار گرفته که در نتيدهه بهه تعهداد  )20بسهته مهواد تحهت نهاع
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هيروئين از جهای تيهر امهتبنی و بهه تعهداد  )20 -20بسهته ديگهر کهه در داخهل دو
بوری جاسازی مده بود کذ و بدست می تيد و وزن خالا مهواد مخهدر بدسهت
امده مقدار  )700،11کيلو گراع تثبيت و توزين گرديده متهم به ارگانهای عهدلی
وقضايی معرفی ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه اختصاصی مبهارزه عليهه
مههواد مخههدر و مسههکرات گرديههده محکمههه در جلسههه قضههايی مههور 2091/7/21
خههويش در حههال حضههور دامههت دههرفين قضههيه بههه اتفههای تراء مههتهم را در قبههال
قضيه قاچای مقدار  )11 ،700کيلوگراع هيهروئين دبهق بنهد  )1فقهره  )2مهاده
 )001کههود بهها رعايههت مههاده  )19قههانون مبههارزه بهها مههواد مخههدراعتبار از ايههاع
تهههوقيفی بمهههدت سهههی ) سهههال حهههبس ودر قضهههيه قاچهههای مقهههدار  )10ليتهههر مهههواد
کيميههاوی اسههتي اتهايههد رايههد حس ه بنههد  )3فقههره  )1مههاده  )000کههود متههذکره
بمدت مانز ده سال ) حبس دوريکه محکهوع بهه مدهازات مهده مهديدترين جهزاء
از بابههت مقههدار  )11 ،700کيلههوگراع هيههروئين کههه مههدت سههی ) سههال حههبس
ميذود دبق ماده  )70کود جهزا بهااليش قابهل تطبيهق و تنفيهذ ميبامهد  .مدهازات
محکههوع بهههای فعلههی حس ه مههاده  )77کههود جههزا بعههد از مدههازات محکههوع بهههای
نهائی بااليش قابل تطبيق است .

حکم مورخ 0414/1/1
بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار ( )41 ،143کیلوگرام هیروئین
بتههاريم  2091/0/19حههوالی سههاعت پههنج بدههه صههبج پهههر دار امريههت عبههور و
کنترول بندر اسالع قلعه در ساحه مرز بين گمر اسهالع قلعهه و تمريهت عبهور و
کنترول مصروو ویيفه بوده مذاهده مينمايد که چههار نفهر نامهناس بها چهو هها
دسههتی کههه گويهها نگهبانههان در سههاحه گمههر ميبامهند نههزد پهههره دار امههده و ایهههار
ميدارند که دنبال کسانی هستند که تيل موتر را بهه سهرقت ميبرنهد و نيهز از پههره
دار ا ميخواهنههد پهههره دار انههان را بطههرو ا رهنمههايی مههی نمايههد کههه از جملههه
همين چهار نفر يکنفر مان که از چند وقت در گمر اسالع قلعهه نگهبهانی مهوتر
ها را می نمود مورد مناسايی پهره دار قرار گرفتهه متعاقبها دو نفهر مهان بها پههره
دار صحبت نموده در همين وقت پهره دار متوجه ميذود که دو نفر ديگهری مهان
دو خريطههه را انتقههال ميدهنههد و پهههره دار دههرو انههها دويههده و فيههر هههای هههوايی
مينمايد که در نتيده سه نفر مان موفق به فرار ميذود و لی نفر اصلی حين فهرار
گرفتار ميگردد بعد خريطه ها را باز نمودند که داخل خريطه ها هيهروئين جابدها
گرديده بهود کهه برويهت محضهر تذهريج و وزن خهالا مهواد مخهدر بدسهت امهده
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 )900،03کيلو گراع توزين گرديده و نتيده تست البراتواری ان هيروئين مثبهت
ثابت گرديده که قضيه محول محکمه ابتدائيهه اختصاصهی مبهارزه عليهه مسهکرات
و مواد مخدر گرديده محکمه در جلسه قضايی مور  2091/7/9خويش در حال
حضههور دامههت دههرفين قضههيه بههه اتفههای تراء مههتهم را در قضههيه قاچههای مقههدار
 )03 ،900کيلههوگراع هيههروئين دبههق بنههد  )1فقههره  )2مههاده  )001بهها رعايههت
مواد  )120-120کود جزا اعتبار از اياع نظارت و توقيفی بمدت بيست ) سهال
حبس تنفيذی محکوع به مدازات نموده و ي سيت مبائيل معه سهيم کهارت تن کهه
مذخصهههات تن در فهههورع سهههدل وسهههايل مخهههابراتی ميبامهههد و مبلهههغ )111000
تومههان تسههعيرا ا بههه افغههانی دبههق مههاده  )01قههانون مبههارزه بهها مههواد مخههدر قابههل
مصههادره دانسههته مههده و همچنههان بههه محههو مقههدار  )03 ،900کيلههوگراع هيههروئين
بدست تمده دبق ماده  )29قانون فوی حکم گرديده است .
ب :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات
و مواد مخدر
 .1گزاره
محكم استيناو مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريم  1387/8/1الی
 )1387/8/39تعداد  )66دوسي مربود به انواع مواد مخدر را مورد
رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد تنها فيصله صادر نموده است .در ارتباد
به اين دوسيه ها تعداد  )89نفر به اتهاع قاچای و انتقال مواد مخدر گرفتار مده
و از اين تعداد  )1تن تنان به نسبت عدع وجود داليل کافی الزاع برائت حاصل
و  )89نفر مورد محاكمه قرار گرفته و به مدازات هاي مختل حبس قرار
ويل محکوع گرديده اند.
سال  92نفر.
 حبس 9 – 1
 حبس  19 – 9سال  92نفر.
 حبس  29 –19سال  19نفر.
 همچنان به ارتباد قضايای فوی الذکر مقدار  )96839986کيلوگراع مواد
مخدر کذ و  )699ليتر ضبط گرديده است.
 مدموعه مدازات نقدی محکومين بالغ به  )3919دالر تمريکائی ميذود.
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جدول شماره ( )1بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف اختصاصی مبارزه
با مسکرات و مواد مخدر طی ماه میزان سال  1838می باشد
تصميم قضائی

3

چرس

6

182998999

7

895

7

2

6

9

تريا

9

631

6

379

6

3

9

مورفين

3

1932

6

6

3

6

مذروبات
الکولی

1

Lt699

2

تعداد متهم

2

هيروئين

11

928867

17

17

8

7

2

برائت

جزای نقدی

تعداد محکوع

 9 - 1سال
حبس

19 - 9
سال حبس

29 - 19
سال حبس

1

مت امفتامين

36

938719

2071

96

18

29

9

98

1

69

2

8

تابليت K

1

gr 23

1

1

7

بنگدانه

1

3979

9

9

9

8

همکار با
قاچاقبران

3

3

3

3

89

92

مدموعه

66

99863968

89

1

3
3
2

1

3919

00-10
سال حبس

مماره

نوع قضيه

تعداد
قضيه

مقدار مواد

تعداد محبوس به حبس تنفيذی

92

19

 : 8خالصه حکم صادره محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات
وموادمخدر.
حکم مورخ 1398/7/27
شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار ( )000کیلو گرام تریاک
به اساس ادالع کذفی ،قاچاقبران مواد مخدر ميخواهنهد مقهدار مهواد مخهدر را از
ولسوالی ادرسکن به کذ کهنه به اسهتقامت ولسهوالی گلهران ههرات انتقهال دهنهد
کههه بعههد از اخههذ ادههالع تعههداد پرسههونل قومانههدانی کنههد چههارع سههرحدی مقههيم
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تورغندی در منطقه چهل دختران ولسوالی رباد سنگی چ پاينت افراز مينمايهد
که ي عراده موتر نوع سراچه مقدار مواد مخدر را از ساحه چههل دختهران بهه
استقامت ولسوالی گلران انتـقال دهد در حال حرکت بود به چه پاينهت پرسهونل
مواجه ميذهود کهه مهدت تقريبها ا ده دقيقهه زدوخهورد مسهلحانه صهورت ميگيهرد در
نتيده دريور زخمی ميگردد  ،زخمی و موتر وکر مده با مقدار مواد مخهدر بها دو
ميل سال دستگير ميگردد دريور جهت تداوی به کلينه تورغنهدی انتقهال مهوتر
سراچه با مواد مخدر به قرار گاه کند چارع انتقال و به حضهور دامهت سهه نفهر
هئيت ،مواد مخدر بدست تمده مقهدار  )112کيلهو گهراع تذهريج و تهوزين گرديهده
و نيهز دو ميهل سههال کالمهينکوو بدسههت تمهده بها مههواد مخهدر رسههما ا بهه مههديريت
مبارزه با مواد مخدر واليت هرات تسليم داده مده و دوسيه بعهد از خهتم تحقيقهات
وارد محکمههه ابتدائيههه اختصاصههی مبههارزه عليههه مسههکرات و مههواد مخههدر گرديههده
محکمهه در جلسهه قضهايی مهور  2091/3/00بههه حضهور دامهت حقيقهی دههرفين
قضههيه بههه اتفههای تراء مههتهم را در قضههيه قاچههای مقههدار  )112کيلههو گههراع تريهها
دبق بند  )3فقره  )2ماده  )000کود جهزا از ابتهدای ايهاع نظهارت و تهوقيفی بهه
مدت مانزده) سهال حهبس تنفيهذی و در قضهيه اسهتعمال سهال غيهر قهانونی دبهق
ماده  )100کود جزا به مبلغ سی هزار افغانی جريمه نقدی با رعايت مهاده )71
کود جزا محکوع به مدازات نموده و دبق مهاده  )101کهود جهزا دو ميهل سهال
کالمينکوو معه ماژور های تن و دبق ماده  )001کود جهزا يه عهراده مهوتر
حامل مواد مخدر را قابل مصادره پندامته و دبق ماده  )29قانون مبهارزه عليهه
مواد مخدر به محو مقدار  )112کيلو گراع تريا نيز اصدار حکهم نمهوده اسهت
 .امهها قضههيه نسههبت عههدع قناعههت دههرفين قضههيه بههه فيصههله محکمههه ابتدائيههه دوسههيه
محول محکمه استيناو اختصاصی مبارزه عليهه مسهکرات و مهواد مخهدر گرديهده
و در جلسههه علنههی قضههائی منعقههده تههاريخی  2091/7/10بههه اتفههای تراء در حههال
حضور دامت حقيقی درفين قضيه متکی بهه مهاده  )137قهانون اجهراتت جزائهی
فقره  )1ماده  )27قهانون مبهارزه عليهه مهواد مخهدر و مسهکرات فيصهله محکمهه
ابتدائيه مورد تائيد قرار گرفته است .
حکم مورخ 0414/1/21
یکسال و شش ماه حبس به اتهام قاچاق ( )31گرام هیروئین و ( )40گرام مت
امفتامین
به اساس ادالع اداره  )200پوليس مبنی بر اينکه يکعراده واسهطه نهوع سهراچه
با دريوری يکتن از بامنده اصلی واليت کاپيسا از درو کاپيسا بطهرو کابهل در
حرکت بوده پرسونل تمريت مبارزه با مواد مخدر ولسوالی مهکر دره در دروازه
دخولی مهر کابل واقع کوتل خير خانه چ پاينهت ايدهاد نمهوده و عهراده متهذکره
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را متوق و مورد تالمهی قهرار داده در نتيدهه مقهدار  )01گهراع مهت امفتهامين و
 )07گراع هيروئين را از زير قها گيهر بکهس کذه و ضهبط نمهوده و در پيونهد
به قضهيه دريهور را دسهتگير مينمايهد  ،کهه نتيدهه تسهت البراتهواری مهواد بدسهت
تمده هيروئين و مت امفتامين مثبت تثبيت گرديده است .کهه قضهيه محهول محکمهه
ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه در جلسهه
قضائی مور  2091/7/1به حضور دامت حقيقهی دهرفين قضهيه بهه اتفهای تراء
متهم را در قضيه قاچای مقدار  )07گراع هيروئين دبق بنهد  )1فقهره  )1مهاده
 )001کود جزا از ابتدای ايهاع نظهارت و تهوقيفی بهه مهدت دو سهال) حهبس و در
قضيه قاچای مقدار  )01گراع مت امفتهامين دبهق بنهد  )0فقهره  )1مهاده )000
کود جزا به مدت سه سال حبس محکوع نموده و با رعايهت مهاده  )70کهود جهزا
جزای مديد که عبارت از مهدت سهه سهال) حهبس تنفيهذی مهی مهود بهااليش قابهل
تطبيق ميبامد و دبق ماده  )29قهانون مبهارزه عليهه مهواد مخهدر بهه محهو مقهدار
 )07گراع هيروئين و مقدار  )01گراع مت امفتهامين اصهدار حکهم گرديهده اسهت
.امهها قضههيه نسههبت عههدع قناعههت څههارنوال موی ه قضههيه وارد محکمههه اسههتيناو
اختصاصی مبارزه عليه مسکرات و مواد مخهدر گرديهده محکمهه در جلسهه علنهی
قضائی مور  2091/7/19به اتفای تراء و بحضور دامت حقيقی دهرفين متکهی
بههه مههاده  )10قههانون تذههکيل و صههالحيت قههوه قضههائيه فيصههله محکمههه ابتدائيههه را
تعديل نموده  ،استينافا ا متهم را در قضيه انتقال مقدار  )07گهراع هيهروئين دبهق
بند  )1فقره  )1ماده  )001کود جزا بمدت يکسال) حهبس تنفيهذی و در قضهيه
انتقههال مقههدار  )01گههراع مههت امفتههامين دبههق بنههد  )0فقههره  )1مههاده  )000کههود
جزا بمدت يکسال و مهش مهاه) حهبس تنفيهذی محکهوع بمدهازات نمهوده کهه دبهق
ماده  )70کود جزا مديدترين مدازات متذکره که عبهارت از يکسهال و مهش مهاه
حبس تنفيذی ميبامد بااليش قابل تطبيق دانسته مد ه حکم نموده است .
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