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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 مقام ستره محکمه : 2041ر20ر9( مورخ   3239متحدالمال شماره )

خار ساوء اساتفاده کنناده گاانا احکاام طوريکه ارزيابی ها نشاان ميدهاد در ايان اوا

مقامااات قااوه قضااائيه را جعاال و تزوياار نمااودها تااال  ماای نماينااد تااا بااا ارائااه  ن 

اهداف مورد نظر خويش را حاصل و سيررسايده گای قضاايا را از مساير قاانونی 

 و اصولی  ن منحرف سازند.
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م مغاااير بناااءب بدينوساايله هاادايت داده ماای شااود تااا منبعااد مساائولينی کااه  نااين احکااا

قااانون و پاليساای قااوه قضااائيه بااه دسااتری شااان قاارار ماای گيااردا در خصااوص  ن 

دقاات و تفحاای جاادی نماينااد و در صااورت نيااازمی تواننااد بااا مقااامی کااه حکاام را 

صادر نموده در تمای شده و اطمينان حاصل نمايناد  در غيار  ن مسائوليت بعادی 

طبياق کنناده خواهاد ناشی از تطبياق احکاام جعال و ياا تزويار شاده بادو  مرجا  ت

بااود. رياساات دفتاارا مو ااوع را بااه عمااوم رياساات هااای مرکاازی و محاااکم قااوه 

 قضائيه اخبار نمايد.

 (6462 -6622متحدالمال شماره مورخ )  

 داراالنشاء شورای عالی  22/2931/ 62

رياساات محتاارم محکمااه اسااتيناف واياات بدخشااان بااا در نظاار داشاات اسااتقالليت 

م واياات  نااوا مبناای باار ترتيااب لساات حضااور و غيااا  قضاااء بااااثر مطالبااه مقااا

را طالاب هادايت شاده  یقضات و کارمندان اداری محکمه استيناف بدخشان مراتب

 اند که خالصه موارد استهداء قرار ذيل ميباشد:

 مرياات حماياات از امااور  00/3/2041( مااورخ 311/  951))مکتااو  شااماره )

ت مقام محترم  اداره مساتقل ارگانهاای ولسوالی ها رياست انسجام  و ارتباط وايا

محاال در پيونااد بااه تطبيااق هاادايت مقااام عااالی رياساات جمهااوری بااه اياان شاار  

 مواصلت نموده است:

)اداره مسااااتقل ارگانهااااای محلااااای بااااه منظااااور تطبياااااق رونااااد حکومااااات داری 

خاااااو  در ساااااطه محلااااای متعهاااااد اسااااات تاااااا مشاااااکالت و  الشاااااهای فااااارا راه 

ی هماااگهنوی و تشاااريی مسااااعی باااا نهااااد ادارات محلااای  را از طرياااق همکاااار

بء باااه عماااوم واياااات هااادايت داده ميشاااود  هاااای ذياااربط در مرکاااز حااال نماياااد بناااا

کااااه در  ن وااااارنواان و قا اااايان حضااااور  راتااااا ليساااات  نعااااده ولسااااوالی هااااا

فزيکااای ندارناااد ترتياااب نماااوده هر اااه عاجااال غااار  اجااارا ت بعااادی باااه ايااان 

 اداره ارسال نمايند.

بء باه عماومی واياات محتارم هادايت داده ميشاود هر اه عاجال در زميناه اقادام  بنا

 نموده اطمينان دهند.((

ه اشاات اسااتقالليت قضاااء و هاادايات وا اامحکمااه اسااتيناف بدخشااان بااا در نظاار د

قااانون اساساایا قااوانين نافااذه ا مصااوبات و متحاادالمالهای  مقااام شااورايعالی سااتره 

م حضاور قضاات در محکمه در رابطه با ارائه معلومات و گزار  حضور و عد

سطه ولسوالی های وايت بدخشان به مقام وايت بطور حکيمانه امتنااع ورزياده 

و در رابطه به مطالبات مقام وايات بدخشاان طالاب هادايت شاده اسات و هم ناان 
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بعضاای از محاااکم محتاارم وايااات و ولسااوالی هااا نيااز مبناای باار مطالبااه گاازار  

را بيااان داشااته و در زمينااه  یوارداجاارا ت شااان از جانااب واليااان و ولسااواان ماا

 طالب هدايت شده اند.

مقااام محتاارم شااورايعالی مطاار   24/4/2041حينکااه مو ااوع در جلسااه مااورخ 

 ( حسب ذيل صدور يافت:314گرديد تصويب شماره )

بااه تاساای از احکااام قااانون اساساای افغانسااتان و ساااير قااوانين نافااذه و مصااوبات ))

ضاامين اصااول اسااتقالليت قااوه قضااائيه و شااورايعالی سااتره محکمااها مبناای باار ت

( مااااااااااااورخ GRL-AOP -2500تفکياااااااااااای قااااااااااااواء حسااااااااااااب هاااااااااااادايت )

جاللتمگ  رئيس جمهور جمهوری اساالمی افغانساتان در صاورت 14/21/2043

ب مو اوع  بروز شکايت از غيابت قضاتا واليان محترم وايات ميتوانناد مساتقيما

ساتره محکماه شاريی  را از طريق اداره محترم ارگانهای محل باا محتارم رئايس

جاللتمااگ  رئاايس  00/22/2043( مااورخ 1323سااازند و هم نااان طبااق حکاام )

جمهااور کشااور محاااکم  از ارائااه گاازار  اجاارا ت بااه ولسااواان محتاارم از ساااير 

 واحد های ادارات دولتی مستقر در ولسوالی ها مستثنی قرار داده شده است.

بء بمنظور تحقق هدايات فوق بارب واليان و ولسواان محتارم ارقاام  ديور به تمام نا

ميوردد تا از مطالبه گزار  اجارا ت محااکم و راپاور حضاور و غياا  پرساونل 

قضائی و اداری محاکم اجتنا  نمايند. مو وع به جميا  محااکم و ادارات ذياربط 

 متحدالمال گردد.((

هاادايت فااوق مقااام محتاارم شااورايعالی سااتره محکمااه بدينوساايله بااه عمااوم محاااکم 

اف وايااات و مراجاا  مربااوط طورمتحاادالمال اخبااار گردياادا البتااه  ناارا بااه اسااتين

مراج  ذيربط خويش تکثير نماوده باا د رنظار داشات   ن طباق قاانونا اساتقالليت 

 قضاء را حفظ نمايند.
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 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 حشمت ابوستیت  
 ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"  
 

  مصادر قانونمصادر قانون

 فهرست:

 5 .......................................................... : قانون و  يوقا انيم فرق
 2 ................................................................................................... : فقه

 2 ............................................................................ : قضاء و فقه یهمکار

 1 ...................................................... مصر قانون نیتکو در قضاء و فقه نقش

 1 ................................................................ : مصر در قانون یخیتار مصادر

 1 ..................................................... :مصر قانون نیتکو در قضاء و فقه نقش

 1 ........................................... : قانون یریتفس مصدر دو عنوان به قضاء و فقه

 1 ....................................... : یشخص احوال نیقوان از ریغ در قضاء و فقه نقش

 22 .......................................................: یشخص احوال قانون در قضاء و فقه
 

 فرق میان وقایع و قانون :
به منظور اينکه گفته های گذشته وا ه باشد بايد فرق ميان وقاي  و قانون 

 را تو يه داد. 
محاکم می رسد به دو نوع استا زيرا اين منازعات منازعاتی که به پيشواه 

يا متعلق به وقاي  دعوی بوده ويا متعلق به قانون و بيان حکم  ن است. " و گاهی 
ايا تدليسی که از  -هـم نـزاع به شـأن وقاي  و قـانون اسـت ". به گونه ای مثال :
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خير؟ اين سوی غير اطرافيان تعاقد انجام می شود تعاقد را باطل ميکند يا 
اختالف در شأن قانون است. اما اگر اختالف بر ن باشد که  يا تدليسـی رخ داده 

 يا خيــر؟ اين اختالف در شأن وقاي  است. 
و در مثال ديوری که  يا قانون  اثبات به شهادت شهود را جائز دانسته يا 

يقت خير؟ اين اختالف در شأن قانون است. اما اينکه شهادت شهود مطابق به حق
 واق  بوده يا خير اين اختالف در شأن وقاي  است.

و در مثال سومی گفته می شود:  يا عرف رکن مادی خود را تکميل کرده 
است يا خير؟ اين اختالف در شأن وقاي  است اما اگر اختالف در مورد رکن 

. و مو وع فرق است قانون شأن در اختالف گونه اين باشد – الزام –معنوی 
ان وقاي  و قانون در مورد انعقاد صالحيت و رقابت محکمه تميز گذاشتن مي

دارای اهميت بزرگی استا زيرا هرگاه ثابت شود که نزاع پيرامون وقاي  
 بوده نهائی – حاکمه – مو وع محکمه حکم است – دعوی مو وع يا –دعوی 

برعکس هرگاه ثابت  و استا بدور تميز محکمه رقابت و نظارت حدود از و
ه اختالف پيرامون صحت تطبيق قانون بر  ن وقاي  استا در اين حالت شود ک

 حکم قا ی زير تيغ رقابت محکمه تميز وارد می شود. 
به هر رو بايد گفته شود که تعيين حد فاصل ميان  ن ه که در  هار و  
وقاي  وارد گرديدها و  ن ه که در  هار و  قانون قرار ميويرد خيلی دقيق 

 ری از حاات خود مورد اختالف قرار ميويرد. بوده و در بسيا
 فقه :

فقه در فرانسـه حق قانونوــذاری را نـداردا و در قانـون جـديـد اين کشـور 
نيـز نصی وجود ندارد. "  ن نانکه در قانون رومان قديم بود " که فتاوی فقهاء 

رد. " را الزام  ور دانسته باشد. و نه هم در فرانسه فقهای مجتهدی وجود دا
 همانند شريعت اسالمی " که اقوال  نان مصدر رسمی قانون باشد. 

پس فقهای فرانسه هر اندازه که به عظمت و منزلت برسندا ر ی  نان بر 
قا ی الزام  ور نمی باشد. لهذا فقه مصدری از مصادر قانون نبودها بلکه 

ه  ن اعتبار قا ی از  رای فقه به عنوان مرج  استئناسی بهره گرفته ميتواند ب
قايل شده و هم ميتواند  ن را نا ديده بويرد. پس فقيه در فرانسه قانون را تفسير 

 کرده اما و   نميکند. 
 همکاری فقه و قضاء :

فقه و قضاء در فرانسه همکار يکديور بودها و در جهت تفسير و تطبيق 
ای فقه درست قانون وفق مبادی علمی  و نيازهای عملی در تعاون اند. زيرا  ر

بر قضاء الزام  ور نبودها و احکام قضاء بر فقه الزام  ور نميباشد. بلکه نوعيت 
رابطه ميان  نها همکاری و رقابت است. قا ی در فرانسه با فقيـه همکـار بـوده 
و از وی نظـارت ميکند و بـرعکس فقـيه نيز با ابراز ر ی و نظر و تو يه 

را همکاری کرده و اعمال وی را نظارت پوشيده گيها و ملتبسات قانونا قا ی 
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ميکند. و با  نکه  رای هريی از فقهاء و قضات در قانونوذاری حايز اهميت 
 فراوان و عظيمی بودها اما هيچ کدام  نها به عنوان قانون مدار اعتبار نمی باشد. 
و در بسياری از حاات ر ی اجماعی فقه و قضاء به عنوان مصدر تاريخی 

 قضاء و فقه ميان تعاون و همکاری اين و شودا می تلقی قانون – رسمی نه –
و تعالی قانون فرانسه می باشدا زيرا  ن نانکه قبالب ياد ور شديما  ترقی سبب

همکاری فرصت استفاده از مزايای هريی از فقه و قضاء را فراهم کردها و 
ميتوانند اجتنا  از عيو   نها را نيز ميسر می کندا و بدين سان فقه و قضاء 

 يکديور را تکميل کنند. 
گذشته از  نکه اين همکاری ميان فقه و قضاء از قديم وجود نداشته و حتی 
نيمه های اخير قرن نوزدهم هريی از فقه و قضاء کامالب جدا بوده و فقه به 
 –تنهايی ميان  هار ديواريهای تاارهای پوهنتونها زيسته و به دور از احکام 

 از دور و تخيلی فقه تنهايی و عزلت اين نتيجه در که است دهبو محاکم  تطبيقی
 که است کرده رشد"  متن بر شر  –ی بوجود  مده و مدرسه فقهی عمل زندگی
 . شناسد نمی قانون برای مصدری"  و عی قانون نی"  جز

بدين لحاظا فقط " نی " ميتواند متضمن قانون باشد. هم نانکه اين 
قانونوذار هنوام و   قانون تفسير گرددا که البته  نصوص بايد وفق نيت حقيقی

با اين نواه به ا افه  نکه فقهاء به ديور مصادر قانون اهميت  ندانی قايل 
نبودها تحوات نظامهای اجتماعی و اثر  ن بر نصوص قانون را ناديده 
ميورفتند. زيرا همه اعتبار و اهميت به نيت حقيقی قانونوذار هنوام و   قانون 

 دها و نيت احتمالی  ن هنوام تطبيق قانون مدار اعتباری نمی باشد. بو
شايان ذکر است که اين مدرسه فقهی در طول سالهای قرن نوزدهم بر فکر 
قانونی فرانسه حاکم بودها تا  نکه فقه به عنوان تعبير تخيلی و توهمی از قانون 

 هيچ که بود ديدهگر نظری درسهای عنوان بهگرديده و تدريس  ن در پوهنتونها 
ر حاليکه تعبير زنده ای قانون در نزد د. است نداشته عملی زندگی به ارتباطی

قضات باقی مانده بود. و هرگاه که فقهای نوين فرانسـه به اين حقيقت پی بردند 
 را قانون که قضاء با نزديکی با و گذاشته را – متن بر شر  –مدرسه کالسيی 

 غير ديوری  يزی قانون که دانستند ميکرد بيقتط عملی زندگی رويدادهای بر
که در کتابها شر  ميکنندا هم نانکه دانستند که قانون منحصر به  است  ن از

نصوص و   شده نبودها بلکه قانون دارای مصادر ديوری است که بايد فقه و 
قضاء با همکاری يکديور  ن را استنباط کرده و قواعد قانونی را بوجود  ورند 

 ص و عی از توليد  ن به عنوان قاعده قانونی عاجز شده است.که نصو
با درنظرداشت  نکه قضاء اين حقيقت را درک کرده و به مقتضای  ن عمل 
ميکندا با نزديی شدن فقه به قضاء تعاون و همکاری بوجود  مد که نتيجه  ن 
تفسير و تطبيق درست قانون وفق مقتضای مبادی علمی و نيازهای عملی می 

 د. باش
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 نقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصر
 مصادر تاریخی قانون در مصر :

قانون مصر از مصادر مختلف گرفته شدها اما مهم ترين  ن قانون فرانسه و 
شريعت اسالمی است. قوانين معامــالت مـــدنیا تجـــارتـیا دريايـیا جنايـیا 

 و استا شده گرفته – انسهفر قانون –و قـوانيـن اجــراءات مـدنی و تجـارتی از 
 مأخوذ – اسالمی شريعت –در دوم يعنی مص از مصر شخصيه احوال قانون
 تاريخی مصدر مصر قانون به نسبت فرانسه قانون که است مالحظه قابل. است
 . است قانون اين تاريخی و رسمی مصدر اسالمی شريعت و بودها

 نقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصر:
اء در تکوين قانون احوال شخصيه در مصر  ن نانکه گذشت نقش فقه و قض

 همان نقشی است که فقه و قضاء در شريعت اسالمی دارد. 
اما در تکوين قانون معامالت مدنی و تجارتیا و قوانين شکلی همان نقشی 
اســت که فقه و قضـاء در تکوين قانون فرانسه داشته اند. گفتنی است که قانون 

 مقرره قواعد و مبادی مجموعۀ – جديد مدنی قانون –و   گذار مصر هنوام 
از سوی قضای مصر را به حال  ن باقی گـذاشـته و به جهود و تالشـهای قضـاء 

 اثر ترتيب. کند پر را – قديم مدنی قانون –که توانسته است عيو  و خالهای 
 . است داده

 فقه و قضاء به عنوان دو مصدر تفسیری قانون :

 به –  مـد گفـته  ن ـنانکه –قضـاء در تکـوين قـانـون مصـر نقش فقـه و 
 و فقه بنابراين و گرديدها ثابت – رسمی غير و – تفسـيری مصـدر دو عنـوان
 از بيشتر مصر قانون جهت اين از و. باشند نمی  ور الزام مصر قانون در قضاء

 قانون ناي در انجلوسکسونی کششهای و بودها متأثر اتينی رومانی کششهای
 . است کمتر

 نقش فقه و قضاء در غیر از قوانین احوال شخصی :
 فرانسه قانون همانند قانون تفسيری مصدر دو – عنوان به –فقه و قضاء 

 نصوص از نصی تفسير در ميتوانند فرانسه ی بوونه مصر قضات لهذا استا
 ويا قضائی و فقهی تفسير به استناد در اما کردها مراجعه قضاء و فقه به قانون
تند که به احکام قضاء پابند باشدا نيس ملزم و باشند می مخير  ن به استناد عدم

مور در حالتی که حکم با ايراد طعن منقو  گرديده و قضيه بار ديور به 
محکمۀ حاکم احاله گرديدها تا دائره ديوری از دوائر محکمه " که هيچ قا ی 

اشد " در اين حالــت محکــمه در اصدار حکم منقو  در  ن شرکت نداشته ب
  ن به که قانونی مسأله در نقض محکمـه –رهنمود  –ملـزم اسـت که از حکـم 

 قضای در  ن نانکه – نقض محکمه حکم البته کندا پيروی است شده احاله
 . است  ور الزام قضيه همين و حالت همين در فقط – باشد می نيز فرانسه
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نکه از فقه و قضای مصر استفاده ميکنند گذشته از  نکه محاکم مصر هم نا
در بسياری از موارد از فقه و قضای فرانسه نيز استئنای ميکنند زيرا  ن نانکه 
ياد ور شديم قوانين مصر از قوانين فرانسه مأخوذ بوده و  ن تفسيری را که فقهاء 
 و قضات فرانسه از قوانين  ن کشور به دست ميدهندا خود ميتواند تفسير قوانين
مصر نيز باشدا به ا افه  نکه فقه و قضاء در مصر در مراحل ابتدايی و اولی 
پيشرفت قرار داشته و محاکم مصر با تأثری که از قانون فرانسه دارند ترجيه 
ميدهند در عو  مراجعه و استئنای از فقه و قضای نوپای مصر به اصل 

ل و استغناء از فرانسوی  ن برگردندا با درنظرداشت  نکه به منظور استقال
مصادر فرانسها فقهاء و قضات مصر بايد سعی کنند که اين دو مصدر تفسيری 

 با مصر در  فقه زيرا برسدا  ن پختوی کمال به مصر در – قضاء و فقه –مهم 
 وجود و فنا دراين متخصی مجالت و فقهی تأليفات و علمی مراج  وفرت
 پيدا رسی دست خود ذاتيت و هويت به کنون تا بازهم بيوانه و مصری علمای
های فرانسه ميباشند.فق محض مقلد هنوز تا و نکرده

1
  

شايان ذکر است که قضای مصر قوت و توان خود را تا کنون از قضای 
فرانسه گرفته و هرگز نميتواند از  ن مستغنی باشد اما در راه استقالل يافتن از 

است به خصوص پس از فقه مصری و تأثرات  ن از فقه فرانسه يی گام پيشتر 
تأسيس محکمه تميز و جم   وری و تهذيب احکامی که از  ن صادر گرديده و 

 منتشر می شود. 

                                                 
1
گ اساتيد قانون و تالشهای بی شائبه  نان در راستای روشانوری بارای نسال هاای اگر ه از نقش بزر - 

 ينااده قاادردانی ميکناايما کااه بااه لطااف خداونااد باازرگ ايناای ميتااوانيم راه کمااال را تشااخيی داده و بااه  ن 
نزديی شويما و با درنظرداشت  نکه جزئی از راه را طی کرده ايما اماا  ن اه بااقی ماناده اسات بيشاتر از 

لی است که ما تااکنون باه  ن رسايده اياما و اگار ماا تااکنون توانساته ايام فقاه ناوين را باه زباان عربای مراح
درست در وريما بايد به ياد داشته باشيم که دو گام مهم تر و با ارز  تر در جلو داريم  اول  نکه بايد فقاه 

و اثرات عقال خاود را در را " مصری " خالی بسازيما که رنگ قوميت و هويت ما در  ن نمودار بوده 
 واقاا  در کااه اشااغالی اساتا – فرانسااه اشااغال يعنای – ن ببينايما زياارا فقااه ماا تااا کنااون زيار اشااغال بيوانااه 

 خاود رهبار و هاادی را فرانساه فقاه اماروز تا مصری فقه زيرا نيستا کمتر ديوری اشغال هيچ از هرگز
ت و در صاورتيکه بتاوانيم اساتقالل فقهای خاود هرگز از افق  ن دور نشده و به حکم سايه  ن اس و ميداندا

را بدست  وردها و  ن را در فضای مصر به دنيا  ورده تا مصريانه قدم بياموزد در  ن صاورت اسات کاه 
ميتوانيم گام نهايی و اخير را برداشتها از دائرۀ قوميت فقه مصری به دائره ای جهانی شادن وارد گردياده 

ی خااود را در راه تقادم و پيشارفت فقااه جهاانی کااه فقهااء  ن را " قااانون و ميتاوانيم جزئای از وجائااب انساان
مقايسااه ای " مينامنااد اداء کناايم ... و از مهاام تاارين وسااائلی کااه مااا را بااه هاادف ماای رساااندا اهتمااام و ار  
گاذاری بااه شااريعت اسااالمی اساتا شااريعت شاارق و الهااام  نا شاريعتی کااه عصااارۀ اذهااان متفکاار و زادۀ 

در همااه سااهل و صااحراء و دره هااای  ن رشااد کااردها و قبضااه ای از نااور شاارق و  صااحرای  ن اساات کااه
مشکاتی از نور اسالم استا شريعتی که شرق و اساالم در حادود  ن مالقای گردياده و هريای در  مياز  
نورانی در يکديور بوونه ای ممازو  شاده اناد کاه دوگاناه دياده نمای شاوندا ايان شاريعت اساالمی کاه اگار 

نيده شده و راه  ن هموار شودا درسهايی عظيم  ن رو  اساتقالل فقهای قضاائیا و قاانونی اکناف  ن گسترا
را در امت ما زنده ميکندا به نحوی که پس از زنده شدن ميتوان جهان را در نور  ن دياده و بخشاهائی از 

 فرهنگ جهانی قانون را به انسانيت هديه نمايد. 
 العامه لاللتزاماتا جزء اول " فی نظريه العقد ".  از افتتاحيه کتا  استاذ سنهوری : النظريه
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بازهم گفتنی است که فقه و قضاء در مصر تا کنون از يکديور جدا بوده و 
 فرانسه قضای و فقه –جز مصدری که هر دو از  ن الهام ميويرندا که همانا 

ب  خود – است  . ندارند مستحکمی ارتباط ذاتا
در حاليکه راه برای انجام مساعی مشترک ميان  نها فراهم بودها و ميتوانند 
که با هم  هنوی ميان خود اين تالشها را تنظيم کنندا زيرا در صورتيکه قضات 
احکام خود را بر اسای های فقهی درست و متين نوشته و  ن را به نشر 

اين احکام  ن را شر  و تعليق نموده و  برسانندا و فقهاء با ابراز اهتمام به
مبادئ فقهی را از  ن استنباط کنندا با اين عمل کردا فقهاء وارد محيط قضاء 
گرديدها و در مقابل قضات ميتوانند در محيط فقهی زندگی کنند که با اين امتزا  
 هر يی از فقه و قضاء تهذيب گرديده و قابليت وجودی خاص خود را می يابد. 

 و قضاء در قانون احوال شخصی :فقه  
علی رغم  نکه فقه و قضاء در تکوين شريعت اسالمی اثر مهمی داشته به 
خصوص در شريعت احوال شخصی مصرا اما در حال حا ر اين دو مصدر 
 جز مصادر تفسيری نبودها و حتی به همين اعتبار نيز اثر کلی و اساسی ندارند. 

گفت که اين  ميتوان – وجود ورتص در –و در مورد قضای محاکم شرعی 
گونه محاکم جز شريعت اسالمی را بر قضايای وارده بر  ن تطبيق نميکنندا و 

 – باشد شده تصريه قانون نی در که مسائلی در جز –قضات شرعی مقيد اند 
 – قضات اسای بدين کنندا تطبيق را حنيفه ابو فقهی مذهب از راجه قول که

عينا لهذا جای تعجب باقی نمی م مذهب يی مقلد تیح و مجتهدا اند مقلد – شرع
ماند که اگر قضای شرعی در نهضت شريعت اسالمی و گستر   نا و هموام 

 کردن  ن با خواسته ها و  رورتهای تمدن جديد اثری نداشته باشد. 
هم نانکه فقه شرعی همانند قضای شرعی از تأثير گذاری بر شريعت 

 –ی شريعت اسالمی در مصر در عصر حا ر اسالمی به دور استا زيرا فقها
 امام البته که اندا مقلد همه  نان از محدودی عده  استثنای به  - 0591 سالهای
 و نظريات و تأليفات که استا عبده دمحم امام شيخ استاذ مرحوم مجتهد فقهای
 اثر دارای است زمان و عصر رو  با متوافق که ايشان انديشانه  زاد فتاوای
اء و وجو  باز کردن دروازه اجتهاد فقهی داشته فقه بيداری در همیم بسيار

است. گذشته از  نکه هيچ يی از فقهای معاصر هر اندازه ای که کشش اجتهادی 
داشته باشد جرئت  ن را ندارد که خود را مجتهد بوويدا زيرا در انديشه ای 

ه می باشدا که فقهاء  نين رشد و نمو کرده است که دروازه اجتهاد تا ابد بست
بدون ترديد اين گونه انجماد فکری منهی عنه خداوند بوده و با سنت پيشرفت در 

 همـه زمينه ها از جمله قانون در مخالفت وا ه و  شکار است. 
شايان ذکر است که شماری از فقهای شريعت اسالمی بعضی از ابوا  فقه 

دانش جويان فقه  را به رو  عصری خالصه کردها و فهم  ن را برای مردم و
شرعی  سان کرده اندا و اين گونه کتابها و رسائل علمی و مقاله های فقهی که 



 قضاء مصادر قانون

 

11 

 

در اازهر تدريس ميشودا قضات محاکم نيز از  ن در اصدار احکام شرعی 
اسالمی در مسائل احوال شخصیا معامالتا و ابوا  وقف استفاده ميکنندا و 

وری نموده و با کمی عده ای از مرحوم " قدری پاشا " اين احکام را جم   
فقهاءا تقنين معروف خود را و   کرده.

1
و سبب شده است که بسياری از   

فقهاء مؤلفات خود را به جای نصوص قانون و عی قرار دهندا امری که با 
واق  عملی و تطبيقی متوافق نمی باشد. البته در تو يه جهود فقهای شريعت 

ندوستانا و خاور شناسان وارد نيستا زيرا اسالمی تالشهای فقهای سرزمين ه
 ما در اينجا فقط نهضت فقه در مصر را بررسی ميکنيم. 

ياد وری ميشود که تالشهای فقهی مورد بحث همه و همه از سوی 
متخصصين فقه اسالمی انجام نورديدها بلکه بخشی از اين تالشها توسط فقهای 

عده ديوری هم که متخصی غير متخصی همانند قدری پاشاا انجام گرفته و 
فقه اسالمی بوده اند از مؤسسات علمی غير ازهری فارغ شده اند. اما مؤسسه 
اازهر شريف ميتواند که با داشتن فارغانی همانند امام دمحم عبده و شاگردان 

بوده و اين مسئوليت  ملسو هیلع هللا یلصبزرگ وی افتخار داشته و امانتدار شريعت دمحمی 
يم را  ن نانکه در گذر تاريخ به عهده داشته اين رسالت و امانت خطرناک و عظ

 را به نسل حا ر نيز تو يه دهد.
 

                                                 
1
اگر ه وصف مؤلف قدری پاشا به " تقنين " دقيق نمی باشدا زيرا " تقنين " مستلزم صدور مجموعاه  - 

 های قانونی متوافق استا که در واق   نين قوانينی در مصر صادر نشده است. 
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 حکم سرایت جنایت به عضو دیگر مجنی علیه: -033
هرگاه جانی جنايتی را بر مادون نفس مرتکب شد و اين جنايت بر نفس سرايت کرد 
پس قصاص در نفس بروی ازم ميورددا و اگر باه عضاو ديواری کاه در  ن قصاصای 
نيست سرايت کردا پس در عضو اولی که جنايت بر  ن واق  شده استا قصاصای ازم 

قط  نمايد و باه اثار  ن کاف نيست. مانند اينکه شخصی انوشت دست شخی ديوری را 
دست وی شل گرددا قصاصی در مورد  نها نيست و بر جانی ديت دسات ازم مای  يادا 
زيرا فعل جانی قطعی است که منجر به شل شدن کف دست مجنی عليه گرديده و مجنی 
علياه قاادر نيسات تااا فعلای را انجاام دهاد کااه هام مانناد فعال جااانی باشادا پاس مماثلاات در 

 ناممکن است و به همين سبب قصاص واجب نمی گردد. استيفای قصاص

                                                 
وهنحی ادبياات پوهنتاون صانعاءا اساتاد ساابق شاريعت استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات اسالمی پا 1

اسالمی و رئيس ديپارتمنت  ن در پوهنحی حقاوق پوهنتاون بغادادا اساتاد و رئايس ساابق ديپارتمنات ادياان 
پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون بغاادادا اسااتاد و رئاايس سااابق پااوهنحی تحقيقااات اسااالمی و اسااتاد کااار زموده 

 پوهنتون بغداد.
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گذشته از ايانا جنايات يکای اساتا پاس در برابار يای جنايات دو تااوان مختلاف کاه 
عبارت است از قصاص و ديتا به خصوص جای که محل نيز واحد باشدا واجب نمای 

 شودا زيرا کف دست با انوشت بمنزلۀ يی عضو است.
ر پهلوی  ن انوشت ديوری شل شدا به قول امام هرگاه يی انوشت را قط  کرد و د

ابوحنيفه )ر ( در هيچ يکی قصاص واجب نمی شود و بار جاانی ديات دو انوشات ازم 
ميورددا زيرا استحقاق قصاص در مادون نفس عبارت از مماثلت استا و مثل عباارت 
 است از قط  انوشتی که باعث شل شدن انوشت ديور شده است. و اين امر غيار ممکان
ااستيفاء استا پس استحقاق ثابت نمی گردد و قصاص نيز واجب نمای  ياد و تنهاا ديات 
دو انوشت واجب می شودا و در نزد ابويوسف و دمحم رحمهما هللاا در انوشات اولای بار 

 جانی قصاص و در انوشت دومی ديت ازم ميوردد.

 در قطع اطراف )اعضای بدن( بطور معین قصاص است: -033
ب قطا  کاردا پاس موجاب  ن باه هرگاه عضوی  از بدن مجنی علياه را عماداب و عادوانا

طور معين قط  عضو بادن جاانی اساتا هماان گوناه کاه در موجاب قتال عماد و عادوان 
همين حکم است که در  نجاا باه طاور معاين قصااص در نفاس واجاب اساتا لاذا اگار  ن 

بين برود يا  عضو بدن جانی که قصاص بر  ن واجب شده است به سبب  فت  سمانی از
ب قطاا  گاارددا باار جااانی هاايچ  ياازی ازم نماای  ياادا و اگاار  ن عضااو بااه حقاای قطاا   ظلمااا
گرديده باشد مانند قصاص يا سرقتا بر جانی ار  )ديت( دست قط  شده ازم ميوردد 
زيرا او به دست قط  شدۀ خويش حق مستحقی را ادا کرده اساتا کاه بار ذماۀ وی ثابات 

ی خاود باشاد در حاليکاه اساتيفای قصااص متعاذر شاده لاذا بوده پس  نان است که به جاا
مجنی عليه مستحق اخذ ار  )ديت( دست مقطوعه ميباشد.

1
 

 قصاص در اطراف )اعضای بدن( چه وقت واجب می شود؟ -033
قصاص نيست مور در جای که اعضای بدن از مفاصل قط  شده باشند: مفصل ُماچ 

ستا ياا مفصال کعاب )بجولای پاا(ا ياا و بند دست يا مفصل  رنج استا يا مفصل کف د
مفصال ران پاا. در  ن قطعای کاه در غيار از مفاصال باشادا قصاصای ازم نيسات مانناد 
 نکه دست مجنی علياه را از سااعد  ن ياا از کتاف  ن قطا  کارده باشادا ياا پاای او را از 
قسمت ساق يا از حصاۀ ران وی برياده باشادا زيارا اساتيفای مثال يعنای گارفتن قصااص 

 ماثلت از جانی در مفاصل امکان پذير بوده و در غير  ن ممکن نيست.بطور م

 قصاص دو مورد اعضای بدن مثل گوش و مانند آن: -030
هرگاه جانی گو  مجنی عليه را به طاور کامال برياده باشادا در  ن قصااص واجاب 

ُذُنَ »اساات بنااا بااه فرمااودل حااق تعااالی:  ُذُنِ  َواْلأ و گااو  در براباار گااو  قصاااص « بِاااْلأ
ميشود. از طرف ديور در گو  استيفای مثل امکان پذير استا و اگار قسامتی از  ن را 

                                                 
1
اين استدال ميتوان گفت: اگر عضو جانی به سبب  فت  سمانی و يا بطاور ظلام از باين بدانکه به نفس  - 

رفتا حق مجنی عليه از  ن ساقط نمی گرددا زيارا در صاورتيکه اساتيفای قصااص باه علات فاوات محال 
ب متعذر گرددا استيفای بديل  ن که عبارت است از ديتا متعذر نمی گردد. )مؤلف(.   ن عينا
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برياده باود در صاورتيکه حاد و اناادازۀ  ن معلاوم باشادا در  ن قصااص ازم ميواارددا و 
 اگر حد و اندازۀ  ن معلوم نباشدا قصاص ازم نيست.

نکاه حدقاۀ  شاام هرگااه جاانی  شام مجنای علياه را زد و  ن را نابيناا کارد باا وجاود  
باقی بوده و فرو نرفته و متالشی نشده بودا قصاص واجب می  يد بدليل فرمودۀ خداوناد 

و  شم در برابر  شم قصاص می شود. و بدليل اينکه قصااص « بِالأعَيأنِ  َوالأعَيأنَ »متعال: 
بر سبيل مماثلت در  شم امکان داردا به اين صورت که  شم جاانی را طاوری معالجاه 

 بينايی  ن از بين برود.کنند که 
اما بينیا اگر قسمت مارن )نرمۀ بينی( را بريده بودا در  ن قصاص است به اساتناد 

َنفَ »اين فرمودۀ خداوند:  َنفِ  َواْلأ و بينای در برابار بينای قصااص ميشاودا و ديوار « بِااْلأ
 اينکه در قط  نرمۀ بينی امکان مماثلت موجود استا  ون دارای حد و انادازۀ معلاومی
است که عبارت از  ن مقداری اسات کاه نارم باشاد. اگار قسامتی از نرماۀ بينای را برياده 

 بود در  ن قصاص نيستا  ونکه استيفای مثل در  ن امکان ندارد و متعذر است.
هرگاه ناي ۀ بينی را قط  کرده باشدا در  ن قصاصی نيستا زيرا ناي ه عباارت از 

 نای دندان قصاص واجب نمی گردد.استخوان بينی است و در استخوان به استث
اما در لب اگر جانی همۀ لب را قط  کرده بودا در  ن قصاص ازم استا به جهت 
 نکه استيفای مثل  ن امکان پذير است. اگر جانی قسمتی از لب را بريده بودا قصاصای 

 در  ن نيستا زيرا استيفای مثل در  ن متعذر است.
ست مور در دنادان هااا و در حاديث شاريف در جنايت بر هيچ استخوانی قصاص ني

ترجماه: در هايچ « ا قصاص فی عظاما و فای السان القصااص»نبوی )ص(  مده استا 
 استخوانی قصاص ازم نيستا و در دندان قصاص است.

و در مورد دندان خواه جانی  ن را شکستانده باشد ياا کناده باشادا قصااص باه ماورد 
ِنِّ  َوالِسِّن  »عالی: اجراء در می  يدا بدليل فرمودۀ حق ت يعنی دندان در برابار دنادان « بِالِسِّ

 قصاص می شود.
عالوه بر اين قصاص در دندان طوری است که استيفای مثال در  ن امکاان دارد باه 
اينکه در صورت کسر دندان مجنی علياها باه هماان مقادار از دنادان جاانی را باه وسايلۀ 

وهان دنادان جاانی را تاا جاای رسايدن سوهان بويرندا و در صورت کندن نيز بوسيلۀ س
 به بيرۀ  ن بويرندا و ماورای  ن ساقط است.

اما زبانا اگر جاانی قسامتی از  ن را برياده باودا قصااص در  ن ازم نيساتا زيارا 
استيفای مثل در  ن امکان نداردا و اگر هماۀ  ن را قطا  کارده باود اماام ابويوساف گفتاه 

 است که قصاص در  ن واجب است.
  حشاافه )قساامت ساار ذکاار( و قطاا  ذکاار ) لاات مردانواای( هرگاااه جااانی همااۀ در قطاا

حشاافه يااا همااۀ ذکاار را قطاا  کناادا قصاااص بااه مااورد اجااراء در ماای  يااد بااه دلياال امکااان 
استيفای مثل در  ن ها. اگر قسامتی از حشافه ياا قسامتی از ذکار را قطا  نمايادا قصااص 

 در  ن نيستا  ون که استيفای مثل متعذر است.
پسااتان زنا پااس ساازاوار اساات کااه در  ن قصاااص واجااب  يااد زياارا نااوک امااا نااوک 

 پستان دارای حد و اندازۀ معلومی است و استيفای مثل در  ن امکان پذير ميباشد.
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 قصاص در شجاج )جراحات ناحیۀ سر و صورت(: -033
در جاااری شاادن قصاااص در جراحااات مو ااحۀ )جراحتاای کااه پوساات ساار را قطاا  

ن ماای سااازد( اختالفاای نيسااتا باادليل عمومياات فرمااودۀ الهاای: کارده و اسااتخوان را نمايااا
و زخم ها را قصاص استا مور  نکه به سابب دليلای خااص شاده « قَِصاص   َوالأُجُرو َ »

باشدا از طرف ديور در زخم مو حۀا استيفای قصاص بر سبيل مماثلت ممکن اساتا 
کاه عباارت اسات  زيرا مو حۀ حد و اندازۀ معلومی دارد که  اقو به نهايات  ن ميرساد

 از استخوان سر.
در اين امر که در جر  ماا بعاد مو احۀ قصاصای  نيساتا در باين علمااء اختالفای 
وجود ندارد به جهت اينکه استيفای قصاص در  ن بار وجاه مماثلات متعاذر اساتا زيارا 
جر  هاشمه  ن است که استخوان را می شکندا و منقله عبارت از جرحی است که بعاد 

 ا از جايش بی جا می کندا و در شکستن استخوان قصاصی نيست.از شکستن  ن ر
ها )جراحتی که تا به مغز سر ميرسد و عبارت است از پردۀ که در زيار  در زخم  م 
اسااتخوان و باااای مغااز ساار قاارار دارد( نيااز اسااتيفای قصاااص باار وجااه مماثلاات امکااان 

غز سر نرسدا پس به ندارد  ون اطمينانی نيست که در وقت استيفای قصاص کارد به م
 استثنای زخم مو حۀ در ديور انواع جرو  شجا  قصاص واجب نمی گردد.

اما در جروحات پاائين تار از مو احۀا از اماام ابوحنيفاه روايات کارده اناد کاه گفتاه 
اسات: بجاز مو احۀ و ساامحاق )جراحات پوسات سار(  ن هاام اگار قصااص در ساامحاق 

 ت.ممکن باشدا در ساير جروحات شجا  قصاصی نيس
از نخعی روايت کرده اند که گفته است: زخم های مادون مو حه خراشايدگی هاای 

اند و در مورد  نان حکومت عدل است
1
)يعنای جباران خساارۀ  نهاا باه داوری اشاخاص  

عادل و اهل خبره تعيين ميوردد.( به همين گونه از عمر بن عبادالعزيز )ر ( روايات 
رده اند کاه گفتاه اسات: )در جراحتای کاه پاايين کرده اندا و هم  نان از شعبی نقل قول ک

 تر از مو حۀ باشدا اجورۀ طبيب ازم است(.

 قصاص در مجروحیت ها: -033
اين جروحات عبارت اند از زخم های که در غير از سر و صورت در ساير قسمت 
هااای اسااتخوان دار باادن واقاا  شااده  باشاادا هرگاااه مجاارو  از اثاار يکاای از  ن جروحااات 

قصاص واجب ميورددا زيرا جراحت به سبب سرايت خودا حکم قتال را باه وفات کندا 
خود گرفتاه اساتا و در صاورتيکه مجارو  از اثار جراحات وارده بار او وفاات ننمايادا 

                                                 
1
ب: رد نمودن ظاالم از ظلام. ايان  حکومت عدل: -  حکومت: فرمان روايی کردن. عدل: انصاف. اصطالحا

ب در زخم های که در شريعت مقدار ديت  ن معين و معلوم نيستا به حکم عادل سپرده مای  اصطال  غالبا
شود تا فيصله نمايد و مقداری از مال را بااای جاانی تعياين نمايادا مقادار واجبای را کاه شاخی عاادل در 
جنايت غير معلوم المقدار از مال تعيين می کناد و  ونکاه در حکومات باه حکام حااکم موقاوف اساتا بناام 

( 34ص  2040( )قااموی اصاطالحات فقهایا کابال 21/31حکومت عدل مسمی شد. )الموسوعۀ الفقهيه 
 )مترجم(
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قصاصی در  هيچ يی از  ن ها نيساتا فارق نمای کناد کاه  ن زخام جايفاه باشاد ياا زخام 
 اثلت امکان پذير نيست.ديوریا به علت اينکه استيفای قصاص در  نها بر  وجه مم

 از شرط های دیگر قصاص در مادون نفس: -033
پيشتر ياد کارديم کاه از جملاه شارط هاای قصااص در ماادون نفاس مماثلات در مياان 
هردو محل اسات: محال معتادی علياه )جاای کاه تجااوز بار  ن واقا  شاده اسات( در بادن 

تن قصااص در  ن از مجنی عليه و محل مقابل و مماثال  ن در بادن جاانی کاه ماراد گارف
 بدن جانی ميباشد.

بااه همااين گونااه اساات شاارط ممکاان بااودن اسااتيفای قصاااصا يعناای اسااتيفای قصاااص 
متعذر نباشدا هم  نان بياان کارديم کاه  اه  يزهاای بار ايان دو شارط از حياث وجاود و 
عدم مرتب ميوردد. از زمرۀ اين شرط ها که حنفيان نيز  ن را شرط کارده اناد  ن اسات 

مجنی عليه هردو بايد  زاد باشندا در صورتيکه هردو غالم باشاندا ياا يکای  که: جانی و
 از  نان  زاد و ديوری غالم باشدا در اين مساله قصاصی نيست.

عالوه بر اين شرط است که جانی و مجنی عليه هاردو مارد باشاندا ياا هاردوی شاان 
ص ازم نمای بايد زن باشندا هرگاه يکی مرد و ديوری زن باشدا در اين صاورت قصاا

 گردد.

دلیل حنفیان در مورد اشتراط مساوات در  میان جانی و مجنی  -033
 علیه از حیث مرد بودن، زن بودن، آزاد بودن و غالم بودن:

بارای وجاو   –ديات اعضاای بادن  –دليل ايشان اين اسات کاه مماثلات در ار  هاا 
و شال و قصاص در مادون نفس شارط اسات بادليل اينکاه عضاو صاحيه در برابار عضا

معيو  و عضوی که انوشتان  ن کامل  است در برابر عضاوی کاه انوشاتان  ن نااقی  
است قط  نمی گرددا از طرف ديوار در قصااص ماادون نفاس از مسالی و روشای کاه 
در اماوال اسات پياروی ماای شاودا در حاليکاه در باا  تاااوان هاای ماالی مماثلات اعتبااار 

د غاالم در ار  هاا و تااوان هاای ماالی وجاود دارد و مماثلت در ميان افراد  زاد و افارا
ندارد زيرا ار  عضو بدن غالم انادازۀ معينای نادارد بلکاه باه اعتباار قيمات  ن سانجش 
ميشود اما در افراد  زاد ار  )ديت( اعضای بدن شان مقدر و معين استا پاس در باين 

ن اعضاای ار  اعضای بدن فرد  زاد و غالم مساواتی ازم نمی  يدا اگر بالفر  تااوا
بدن فرد  زاد و غالم بر سبيل اتفاق به يی اندازه هم باشدا اعتبار ناداردا  ونکاه قيمات 
عضااو باادن غااالم توسااط قيماات گااذاری قيماات گااذاران بااه صااورت ظاان و تخمااين تعيااين 
 ميورددا لذا مساوات در  ن شناخته نمی شود و از همين رو قصاص هم واجب نمی  يد.

م نياز مسااواتی نيساتا زيارا اگار دو غاالم قيمات هاای هم  نان در ميان دو نفر غال
شان متفاوت باشدا تساوی در ار  وجود نداردا اگر قيمت های شان مساوی باشدا ايان 
تساوی بجز از راه ظن و تخمين دانسته نمی شودا زيرا اين معرفت توسط قيمت گذاری 

ذاران فارق مای قيمت گذاران حاصل می شود و اين قيمت گذاری به عدم توافق قيمت گا
کندا پس تساوی در ار  های شان شناخته نمی شود لذا قصااص واجاب نمای گارددا ياا 
اينکه شبهۀ عدم تساوی به ميان می  يد و شبهه در با  قصاص حکم حقيقت را باه خاود 
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ميويردا به همين گونه مماثلت در بين مردها و زن ها در قصاص فيما دون نفس وجاود 
 ن زن بمقدار نصف ديت عضو بدن مرد است.نداردا زيرا ديت عضو بد

 آنچه که در قصاص در مادون نفس شرط نیست: -033
اسااتعمال سااال  در جاارايم تجاااوز باار مااادون نفااس باارای وجااو  قصاااص باار جااانی 
شرط نيستا پس فرق نمی کند که ارتکا  جرم در مادون نفس  باه وسايلۀ ساال  باشادا 

در وجاو  قصااص وقتای کاه شارايط  يا غيار  ساال ا قصااص در  ن واجاب ميواردد و
قصاص فراهم باشدا تاثيری ناداردا زيارا در جنايات ماادون نفاس شابه عماد نيسات و  ن 
جنايتی که در قتل نفس شبه عمد است در مادون نفاس عماد پنداشاته مای شاودا باه جهات 
ب باه  لاۀ مخصوصای اراده نمای شاودا پاس تماام  ات در  اينکه اتاالف ماادون نفاس عادتاا

ها بر قصاد جاانی حالات مسااوی دارنادا و فعال جاانی قصاد محاض شامرده مای دالت  ن
شودا هرگاه شرايط قصاص فراهم و قصاص امکان پذير بود قصااص واجاب ميوارددا 

 و اگر قصاص به علت عدم توافر شرايط  ن متعذر گرديدا ار  )ديت( ازم می  يد.

 وقت حکم به قصاص: -033
بعاد از بهباودی اساتا پاس تاا زماانی کاه  اما وقت حکم باه قصااص در ماادون نفاس

مجنای علياه بهبااود نياباد باه قصاااص حکام نمای شااود و دليال در ايان باااره حاديث رسااول 
ترجمه: از جراحت تا زمانی « ا يُستَقَادُ من الجراحۀ حتی يبر »خداست که فرموده اند: 

 که بهبود يابد قصاص گرفته نمی شود.
ن بن ثابت )ر ( را از قسامت اساتخوان هم  نين روايت کرده اند که شخصی حسا

ران وی مجرو  کرد و انصاريان نزد رسول خدا )ص(  مدند و مطالبۀ قصاص کردناد 
يعنی انتظار بکشيد که به رفيق و يار شاما « اِنتَِظروا ما بصاحبکم»پيامبر )ص( فرمود: 

فاس  ه پيش می  يد. عالوه بر اين در ايان جاا احتماال سارايت قطا  ياا جار  باه ساوی ن
وجود داردا لذا در صورتيکه قط  و يا جر  به نفاس مجنای علياه سارايت کنادا و او را 
به قتل برساندا پس به سبب اين سرايتا جارم ماذکو باه قتال بادل مای گارددا اگار مجنای 
عليه قبل از بهبودی خويش قصااص خاود را بويارد وانوهای باه سابب سارايت جراحات 

ری غيار از حاق خاود را اساتيفاء کارده اساتا وارده فوت نمايدا  نان است که  يز ديو
 يعنی حق وی قصاص نفس است و او به قصاص در مادون نفس پرداخته است.
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 «قویم»تتبع ونگارش: قضاوتپال احمد فهیم 
 

  سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی سیر تاریخی محاکم جزایی بین المللی     
 «دالیل ایجاد، تشکیل و صالحیت محاکم مذکور »

(۳) 

 فصل سوم
 تشکیل و صالحیت محاکم جزایی بین المللی

 (ICCاز محکمۀ توکیو تا محکمۀ فعلی)

 فهرست:
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 11 ......................................................... نف  یذ یدولتها ۀدهند ونديپ حقوق -د

 19 ............................................................................... التيتشک: دوم جزء

 19 .............................................. سابق یوگسالوي ۀکممح ۀاساسنام:  سوم جزء

 15 ....................................... (ICC)یفعل یالملل نيب يیجزا ۀمحکم:  ششم مبحث

 15 .............................................................................. تهايصالح: اول جزء

 13 .............................................................................. التيتشک:  دوم جزء

 13 ................................................................................. امضاء: سوم جزء

 13 .................................... (ICC)یالملل نيب يیجزا ۀمحکم قضات:   هارم جزء

 11 ............................................ یالملل نيب يیجزا ۀمحکم یارنوالو:  پنجم جزء

 14 ............................................. یالملل نيب يیجزا ۀمحکم داراانشأ:  ششم جزء

 00 .................................. یالملل نيب يیجزا ۀدرمحکم یاخالق تعهدات:  هفتم جزء

 00 ................................ (ICC) یالملل نيب يیجزا ۀمحکم یها زبان:  هشتم جزء

 02 .................................................................... دول عضو مجم :  نهم جزء

 09 ....................................................................................... : یريگ جهينت
 

 محبث چهارم : محکمۀ بین المللی یوگسالوی سابق
محکمۀ باين المللای تعقياب مسائوان نقاض فااحش حقاوق باين المللای بشردوساتانه 

يالدی يااا محکمااۀ بااين المللاای ماا 2442ازابتاادای سااال  ٬درخاااک يوگسااالوی سااابق
 TCTYجزايی يوگسالوی سابق )

1
( ازارکان فرعی شورای امنيت سازمان ملل 
متحد است که برای تعقيب ومجازات عامالنی که درجرياان جناگ هاای صاورت 
گرفتااه درخاااک يوگسااالوی سااابقا شااديداب و درابعاااد وسااي ا ابتاادايی تاارين حقااوق 

د. اساسانامۀ ايان محکماها پاس ازتصاويب بشری افراد رانقض کردندا ايجاد گرديا
مايالدی ماورد  2440مای  15شورای امنيات ملال متحادا در 113قطعنامۀ شماره 

 تصويب قرارگرفت.
محکمۀ بين المللی جزايی يوگسالوی سابق يی محکمۀ موقتی ومنطقه وی است  

ومقر  ن درشاهراهۀ هالناد قاراردارد. ايان محکماه براساای صاالحيت خاود مای 
نقااض شااديد کنوانساايون هااای ژنااوا نقااض قااوانين يااا  ٬دسااته ازجاارايم 9 توانااد اياان

رسوم جنگا کشتاردسته جمعی وجنايات عليه بشريت راتحات تعقياب قارار دهاد. 
: ۶بيش ترين شادت مجاازات افاراد محکاوم شاده درايان محکماه حابس اباد اسات.)

۲۷۱) 

                                                 
1
 -IntemationaI Crminal .  Tribunal for former Yugoslavia 
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 جزء اول: صالحیت 
 صالحیت ذاتی محکمه  -الف
بين المللی يوگساالوی ساابقا بادين منظورتاسايس شاده هم نانکه گذشتا محکمۀ 

ماايالدی درخاااک يوگسااالوی  2442اساات تااا بااه اتهااام کسااانی کااه از ابتاادای سااال 
رسايد  ٬مسئوول نقاض عمادۀ حقاوق باين الملال بشردوساتانه قلماداد ميشاوند ٬سابق

 گی کند. مادۀ اول اساسنامۀ محکمۀ يوگسالوی سابق  نين صراحت دارد: 
حقوق بين الملل بشردوستانه که دراين ماده مورد نظار قرارگرفتاه )) نقض عمدۀ 

و مو ااوع صااالحيت ذاتاای محکمااه اسااتا شااامل جرايماای اساات کااه رويهمرفتااه 
 جزء جنايات جنوی وجنايات عليه بشريت هستند.((

بااين همها  نجا که سخن ازجرايم به مياان مای  يادا ايان فار  در ن مستتراسات  
قااض بعضاای ازقواعااد و مقااررات  ن جاارم تلقاای شااده کااه حقااوقی وجااود دارد کااه ن

اساات. بنااابر اياان جااا دارد پاايش از بررساای محتااوای جاارايما حقااوقی کااه محکمااۀ 
 يوگسالوی بايد مورد اجراء قرار دهد را مشخی کنيم. 

 حقوق قابل اجرا درمحکمه  -ب
رساايده گای بااه جرايمای اساات کاه در ااار و   ٬وظيفاۀ محکماۀ يوگسااالوی ساابق

ب مخاصامات مساالح انه ارتکااا  يافتااه اساات. بنااابراينا بايااد قواعاادی کااه مخصوصااا
برای  نين موقعيت هايی پيش بينی شده اساتا يعنای حقاوق مخاصامات مسالحانه 
را اجرا کند. دراين حقوقا محکمه بايد قواعادی را اجارا کناد کاه طارفين ذی نفا  

 رادربرمی گيرد. 
جناگ مسالحانه باين المللای اين حقوق فقط درحالتی کاامالب باه اجارا درمای  ياد کاه 

درگرفتااه باشااد وفقااط هنوااامی بخشاای از ن اجاارا ميشااود کااه جنااگ جنبااۀ داخلاای 
داشته باشد. درنتيجاها باياد ابتادا ايان مساأله روشان شاود کاه ماهيات مناقشااتی کاه 
درخاااک يوگسااالوی سااابق درگرفتااه اساات وهم نااان ادامااه داردا  يسااتا تااا بعااد 

يه حقوق مخاصمات مسلحانه را اجرا کند ياا فقاط از ن بدانيم که  يا محکمه بايد کل
 بخشی از ن را. 

همااين کااه اياان مسااأله حاال شاادا وبااا توجااه بااه تابعااان جديااد حقااوق بااين المللاای کااه 
باارروی خرابااه هااای يوگسااالوی سااابق بوجااود  مااده اناادا بايااد ببيناايم حقااوقی کااه 

باه هام پيوناد  محکمه بايد  نها را اجرا کند تا  ه ميزان اين تابعاان جدياد حقاوق را
 (۲۷۳: ۶می دهد. )

 ماهیت مخاصمات مسلحانه  -ج
ميالدی به بعدا يوگسالوی رامتالشی کرده اساتا گااه  2442مناقشاتی که ازسال 

داخلی بوده وگاه باين المللای. داخلای از ن جهات کاه نيروهاای اسالوونی وکاروات 
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ت رادرمقاباال ارتااش ملاای يوگسااالوی قرارماای داده اساات. پاايش ازاينکااه حکوماا
بلوااراد اياان تجزيااه هااا و ثااار  ن را هر نااد بطور اامنیا بااه رسااميت بشناساادا 
مناقشااات بااازهم داخلاای بااوده از ن جهاات کااه حکوماات سااارايوو را فقااط درمقاباال 

هاارزه گااوين قاارار ماای داده اساات. باااوجود  - ريکهااای صاار  وکااروات بوساانی 
ولت تجزيه اينا مناقشات مذکورهنوامی جنبۀ بين المللی يافت که نيروهای يی د

شده درمقابل دولت اصالی ياا درمقابال دولات تجزياه شادۀ ديواری قرارگرفتنادا ياا 
 اينکه مناقشات داخلی مو وع دخالتهای خارجی واق  شد. 

باای  نکااه وارد جزئيااات اياان مسااأله بشااويم کااه ممکاان اساات کاررابااه بررساايهای 
ه اکتفاا مای طوانی هم دررويدادها هم درمسائل حقوقی بکشاندا به ذکر همين نکت

کناايم کااه حتاای مناقشااۀ واحااد ممکاان اساات در غاااز داخلاای باشااد وبعااداب بااين المللاای 
گردد.  ناين اسات کاه درماورد تجزياۀ يای کشاورا مناقشاۀ کاه دولات رادرمقابال 
بخش تجزياه شاده قارار مای دهادا تاهنواامی کاه يکای ازشارايط زيرحاصال نشاده 

ب مناقشۀ داخلی است :  استا مسلما
 ه رسميت بشناسد دولتا تجزيه را ب -
 دولتا نيروی متخاصم رابه رسميت بشناسد.   -
 مو وع دخالتهای اساسی وجدی خارجی قرارگيرد.  ٬مناقشه -
 شورای امنيتا خصيصۀ بين المللی مناقشه رابه رسميت بشناسد.  -

 درمورد مناقشات يوگسالوی ميتوان مثالب عناصر واقعی زيرراذکرکرد :
اپريااال  13قااانون اساسااای جدياااد خاااود درمجلااس فااادرال يوگساااالوی باااا تصاااويب 

ماايالدیا جمهااوری فاادرال يوگسااالوی راکااه منحصااراب ازجمهوريهااای 2441سااال
تشااکيل شااده اسااتا بوجااود  ورد وبطااور  اامنی تجزيااۀ  ٬صاار  ومونتااه نواارو

هار  ٬هارزه گاوين ومقدنياه راباه رساميت شاناخت –اسلوونی وکرواسای وبوسانی 
ی های جديد را موکول به حل  ند  ند که دولت جديد به رسميت شناختن جمهور

 مسأله باقيمانده کرد. 
ميالدیا با تائياد اينکاه کلياه 2441جوای سال 20شورای امنيت سازمان مللا در

خاود را باتعهادات ناشای ازحقاوق باين  ٬هرزه گوين " مؤظفند –طرفها دربوسنی 
ژناو مايالدی  2494اگسات ساال  21الملل بشر دوستانه به ويژه با کنوانسايونهای 

تطبيااق دهناادا بطور اامنی اياان مو ااوع را بااه رسااميت شااناخت کااه مناقشااۀ کااه 
دراين سرزمين درجريان است جنبۀ بين المللی داردا زيارا کنوانسايون هاای ژناو 
فقط هنوامی اجرا می گردد که " مخاصمۀ مسلحانه ميان دويا  ناد عضاو مساتقل 

 (۱۵۲: ۳و زاد متعاهد واق  شود". )
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 دولتهای ذی نفع حقوق پیوند دهندۀ -د
باياد ماورد رسايده گای قراردهادا گااه  ٬اعمالی کاه محکماۀ باين المللای يوگساالوی

دريوگسااالوی وقااوع يافتااه اساات وگاااه درقلمروياای يا نااد دولتاای کااه ازتجزيااۀ 
 جمهوری فدرال يوگسالوی بوجود  مده اند.

اين دولتها عبارتند از: جمهوری فادرال يوگساالوی )صربساتان ومونتاه نوارو(ا  
هااارزه گاااوين ومقدنياااه )فااار  ارتکاااا  جااارم  -اسااالوونیا کرواسااایا بوسااانی

درساارزمين اخياار فعااالب منتفاای اسااتا زياارا تاااکنون مقدونيااه موفااق نشااده اساات 
 ازمناقشه برکناربماند.( 

ب تاب   هنوامی که جرم درسرزمين يوگسالوی به وقوع پيوسته باشدا مسلما
می دهد. درمورد حا را مجموعۀ قواعدی است که يوگسالوی رابه هم پيوند 

اين کشوربا  ندين ابزار وسند حقوقی بشردوستانه مرتبط می گردد: کنوانسيون 
جمعی " مصو  راج  به پيشويری ومجازات جنايت" کشتاردسته 

اد می که دراينجا از ن به نام " کنوانسيون ژنوسيد" يميالدی )2491دسامبر4
  به حمايت ازاموال فرهنوی ميالدی راج 2459مه 29کنيم (. کنوانسيون اهه 

ميالدی( ياد می کنيم.  هارکنوانسيون 2459)که دراينجا از ن به نام )کنوانسيون 
ژنو راج  به حمايت از قربانيان جنگ) که از اين پس  نها را"  2494اگست  21

جون  1جينوا" می ناميم (. دو پروتکل مصو   2494کنوانسيون های 
ژنو) که ازاين پس  نها را"  2494ن های ميالدی ملحق به کنوانسيو2433

ميالدی سازمان  2412اپريل 20پروتکل های الحاقی " می ناميم.( و کنوانسيون 
ملل دربارۀ تحريم يا تحديد کاربرد برخی ازسالحهای کالسيی دارای 
 ثارجراحت  ور شديد يا  ثاری که متوجه اشخاص غيرنظامی نيز می گردد. ) 

 ميالدی سازمان ملل" می ناميم.(2412نوانسيون که ازاين پس  ن را " ک
هنوااامی کااه جاارم درساارزمين جمهااوری فاادرال يوگسااالوی ارتکااا  ماای يابااد 

 13نياازهمين مسااتندات بااه اجاارا گاازارده ميشااودا زياارا اياان دولاات جديااد درتاااريخ 
ماايالدی تاکيااد کاارده اساات کااه " اسااتمرار" دولاات سااابق يوگسااالوی  2441اپرياال 

کليه تعهداتی را که  ن دولت درقلمرو باين المللای باه عهاده راتضمين می کند و " 
ب رعاياات خواهااد کاارد" ) دربيانيااه مااذکور فعاال جملااه بااه صاايغۀ  گرفتااه اساات دقيقااا

 (۱۵۲: ۳مستقبل وقطعی استا ولی  ن رابايد شرطی تلقی کرد.( )
هنوامی که اين اعمال وجرايم درخااک يکای ديورازجمهوريهاای جدياد باه وقاوع 

ميتااوان گفاات همااواره همااان قاعااده رابايااد اجاارا کااردا زياارا دراينجااا ماای پيونااددا 
راجااا  باااه جانشاااينی دولتهاااا  ٬ويااان 2431اگسااات  10قواعاااد مقرردرکنوانسااايون 

 نا اصاال اسااتمرار را  09درخصااوص معاهاادات حاااکم اساات کااه بنااد الااف مااادۀ 
 درصورت تجزيۀ دولتها مقررمی دارد. 
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 2410اپرياال  11نساايون درتاااريخ بااا اياان همااها بايااد درنظرداشاات کااه اياان کنوا
ماايالدی مااورد تصااويب يوگسااالوی قرارگرفتااها هنوزقاادرت اجراياای نيافتااه واياان 

 نا قاعادۀ مرساوم ومعماول اساتا  نادان مسالم نيسات.  09ادعا که بند الف ماادۀ 
ب وقتاای کااه امااور مقاادماتی تصااويب کنوانساايون وبحثهااای فااوق العاااده  مخصوصااا

 (۱۵۲: ۳ی دادا درنظر وريم.      )شديدی را که هنوام تصويب  ن رو
" هرزه گوين با" اعالميۀ جانشينی –درعملا اسلوونی وکرواسی وبوسنی 

جينوا پروتکل های الحاقی  ن قرارگرفتند 2494ن های طرفهای متعاهد کنوانسيو
ميالدی( 2441دسامبر 02می و 22مارچا  13 )به ترتيب درتاريخهای

سرخا که اين اعالميه ها در ن در   وهم نانکه درمجلۀ بين المللی صليب
للی" تا روزاستقالل اين گرديده است اعالميه های مزبور برطبق رويۀ بين الم

 2441مارچ  3ميالدی و 2442اکتبر 1جون و 15) به ترتيب جمهوريها
ميالدی( شامل قاعده عدم رجعت قانون به ماقبل می گردد. اين " رويه " دقيقا 

درمورد دولتهای که ازاصل"  ٬ويانا 2431نوانسيون ک 10همان است که درمادۀ 
لو  نانوشته " استفاده می کنند مقررشده است. اين معنی به خوبی نشان می دهد 

ا اساسنامۀ محکمۀ يوگسالوی درمورد جمهوری های 09 ۀماد 2که برخالف بند
جديد مسأله استمرار و جانشينی خود بخودی مطر  نيست. اينان فقط درمواردی 

ظرحقوقی به يوگسالوی پيوند می يابند که خود الحاق به  ن راعالم کنند ازن
)نتيجۀ حاصل اززمان قبول( يا خود راجانشين  ن بدانند )نتيجۀ حاصل اززمان 

 ايجا  يعنی ازبدواستقالل دولت جانشين شونده(. 
بنابراينا وقتی محکمه درمقام  ن است که اين يا  ن قاعده بين المللی را درمورد 
متهمی اعمال کندا بايد درهرمورد تحقيق نمايد که  يا درلحظۀ ارتکا  جرما 
قاعدۀ مذکور درسرزمينی که اين جرم در ن ارتکا  يافته استا با توجه به 

 (150: 0مسائل جانشينی دولتها اعمال می گردد ياخير.   )
ب ايان امار بيشاتر مساالۀ  نظاری بايد ياد  وری کنيم کاه دربساياری ازماواردا مسالما

ب قواعاادی کااامال   اسات تااا عملاای. زياارا قواعادی کااه محکمااه بايااد اعماال کناادا غالبااا
ابتدايی درخصوص اعماال  دمای اساتا قواعادی کاه نقاض  نهاا درحقاوق جزايای 
تمااام دولتهاااا وازجملااه ساارزمين مااورد نظاارا جاارم شااناخته شااده اساات. بنااابراينا 

واجاه گاردد. ايان اماراز ن احتمااب کمتر موردی است که محکمه با فقادان قاعاده م
نظر حتمی ترا مای نماياد کاه دولتهاای جدياد بانشاان دادن تمايال خاود براينکاه باه 
منزلۀ دولت شناخته شاوند وجازء جامعاۀ باين المللای باشاندا بطاور  امنی اساای 
قواعد مرسوم راکه جرايم پيش بينی شاده دراساسانامۀ محکماه بار ن پاياه بناا شاده 

ست به طريق اولی ازهمان زمانی کاه ايان دولتهاا وارد استا پذيرفته اندو  نين ا
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سازمان ملل شده و بنابراين نه فقط حقوق مندر  درمنشورملل متحدا بلکه قواعاد 
 ( 150: 0گسترده يی را که از ن ناشی می گرددا نيز قبول کرده اند.    )

 جزء دوم: تشکیالت 
توکيوا ايان نخساتين پس از تأسيس محکمۀ نظامی بين المللی نورنبرگ و محکمۀ 

باراست که جامعۀ باين المللای ) ساازمان ملال( اقادام باه تشاکيل يای محکماۀ باين 
المللاای جزاياای باارای تعقياابا محاکمااه و مجااازات افااراد مااتهم بااه نقااض حقااوق 
بشردوسااتانه بااين المللاای ماای کنااد. اياان محکمه)يوگسااالوی سااابق( برپايااۀ تصااميم 

 د ايجاد گرديد. منشور ملل متح 3شورای امنيت وبرطبق فصل
هدف اصلی ازتأسيس اين محکمها رسيده گی به جرايم ارتکابی اشخاص متهم به 

تخريب گستردۀ  جرايم عمده يی نظير قتلا شکنجها تجاوزا انتقال اجباریا
ذکر شده دراساسنامۀ محکمها درخاک يوگسالوی سابق  اموال وديور جرايم

ۀ بين المللی معتقد است که است. هم  نين درتوجيه تأسيس اين محکمها جامع
ازطريق محاکمۀ مرتکبان اين جرايما ميتوان از بروز اين جنايات در ينده 
جلوگيری کرد وهم  نين به تسري  پايداری وادامۀ روند صله وبرگرداندن 

 عدالت به هزاران قربانی اين جرايم اميد واربود. 
نفار را باه دليال  230بارمحکمۀ بين المللی جزايی يوگسالوی سابقا تااکنون باالغ 

نقااض شااديد حقااوق بشردوسااتانه درکرواساایا بوساانی وهرزگااوينا صربسااتانا 
ا ميالدی تحت پيوارد 1002تا 2442کوزووا و جمهوری مقدونيه طی سال های 

قانونی قرارداده است. دراساسنامۀ محکمه  مده اسات کاه عنااوين رسامی متهماان 
رؤساای ساتاد ارتاشا وزرای نظير رئيس دولت يا مقام حکوماتا نخسات وزيارا 

داخلاایا کارمنااد عااالی رتبااه ورهبااران ارتااش و ادارۀ پلاايس وبسااياری ازعناااوين 
 سياسی ديورا مان  ازتعقيب جزايی افراد نمی گردد. 

شاااعبه بااارای محاکماااۀ ابتااادايی ويااای شاااعبه اساااتيناف(.  0محکماااه از شاااعبه هاااا )
ۀ عااادی وااارنوالی و رشاايفا تشااکيل شااده اساات. هزينااۀ محکمااه ازمحاال بودجاا

 (133: 0سازمان ملل تأمين ميشود. )
 جزء سوم : اساسنامۀ محکمۀ یوگسالوی سابق

برای تهيۀ اساسنامۀ محکمۀ يوگساالوی ساابقا پيشانهادات وطار  هاايی ازجاناب 
گروهاای ازحقااوق دانااان فرانسااویا کشااورهای ايتالياااا برزياالا کاناااداا مکزياایا 

نس اساالمی ارائاه شاد. ساازمان هالندا روسيها اسلوونیا  مريکا وساازمان کنفارا
عفو بين المللا کميتۀ حقاوق داناان بارای حقاوق بشارو ساويدن باه عناوان رياسات 
وقت کنفرانس امنيت و همکااری اروپاا درايان رابطاه فعاليات کردناد وپيشانهادات 

 در دبيرخانۀ سازمان ملل مورد بررسی قرارگرفت. 
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ماای  15مااورخ  113 درنهايااتا شااورای امنياات سااازمان ملاال متحاادا درقطعنامااۀ
مااايالدیا گااازار  دبيرکااال و پيشااانهادات او بااارای اساسااانامه راپاااذيرفت.  2440

درتاادوين نهااايی شااورای امنياات  ICTYاساساانامۀ محکمااۀ يوگسااالوی سااابق يااا 
ا ماايالدی تاااکنون در نااد مرحلااه طبااق قطعنامااه هااای اياان شااورا 2440درسااال 

 (. 13: 0اصال  شده است )
 (ICCن المللی فعلی)مبحث ششم : محکمۀ جزایی بی
 International Criminail Courtمحکماۀ جزايای باين المللای )باه انوليسای : 

( نخساتين محکماۀ دائمای باين المللای بارای رسايده گای باه جارايم lCCبه اختصار
نسال کشاایا جناياات عليااه بشاريتا جناياات جنوای و جناياات تجاوز)باه انوليساای : 

Aggression Crime of ر اهۀ کشور هالند قراردارد. است که مقر ن درشه 
ميالدی در روم به تأيياد  نماينادۀ گاان  2441( جون 25اساسنامۀ اين محکمه در )

 30مااايالدیا باااا تصاااويب  ن توساااط  1001جاااوای  2دولااات رسااايد و در  210
 کشورا اعالن موجوديت کرد.

اياان محکمااه بااه جرايماای رساايده گاای ميکنااد کااه پااس ازاياان تاااريخ توسااط اتباااع يااا 
لمرو يکای ازکشاورهای عضاو انجاام شاده باشاد ياا اينکاه باا تصاويب شاورای درق

 امنيت سازمان ملل متحد به اين محکمه احاله شده باشد. 
مو ااوع نساال کشاای او گانااداا نساال کشاای کنوااوا نساال  5اياان محکمااه تااااکنون بااه

کشی افريقای مرکزیا جنگ دارفوردرسودان ونسل کشی کنيا رسيده گای وعلياه 
نفاااار ماااارده )  1نفاااار فااااراریا  3جاااارم کاااارده کااااه ازبااااين  نهااااا  نفاااار اعااااالم 29

نفاار دربازداشاات وياای نفربااه طورداوطلبانااه  9ياتصورميشااود کااه ماارده باشااند ( 
 (219: 2درمحکمه حا ر شده اند. )

 جزء اول: صالحیتها
 صالحيت تکميلی -1

برخالف محاکم ويژۀ رسيده گی به جنايات جنگ بوسنی شامل نسل کشای بوسانی 
برنيتساونساال کشاای روناادا کااه ازصااالحيت همزمااان بااا محاااکم ملاای و کشااتار سر

برخوردار بودنادا درماورد محکماۀ باين المللای جزايایا اصال صاالحيت تکميلای 
مااورد پااذير  قاارار گرفتااه اساات. بااه اياان معناای کااه مساائوليت اصاالی درتعقيااب و 
رساايده گاای بااه جنايااات مو ااوع از صااالحيت محکمااه يااا  محاااکم ملاای اساات و 

تمايل يا عدم تواناايی محااکم ملای ياا نباود دساتواه قضاايی مساتقل درصورت عدم 
وکار مدا محکمۀ بين المللی جزايی اعمال صاالحيت خواهاد کارد. باه ايان ترتياب 

 (219: 2اين محکمه مکمل محاکم ملی است اما جايوزين يا جانشين  نان نيست.)
 صالحيت شخصی  -2
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ی به جرايم اشخاص حقيقای تنها برای رسيده گ (اICCمحکمۀ بين المللی جزايی)
سال صالحيت دارد و سمت رسمی افراد ماتهم تاأثيری درصاالحيت  ن  21باای 
 ندارد.

درواق  هيچ مصونيتیا  ه در قوانين داخلی و ه درقاوانين باين المللای باه افاراد  
داده شااده باشاادا مااان  از رساايده گاای محکمااه نيساات. دولاات فرانسااه هاام بااه همااين 

محکمها مقررات قانون اساسای خاود درماورد مصاونيت  علتا پيش ازپيوستن به
 (215: 2رئيس جمهورفرانسه را اصال  کرد.)

 جرايم زيست محيطی -3
مااايالدیا درگااازار  دادساااتان محکماااه جزايااای باااين المللااای  1023درساااپتامبر 

ازاولويت ها وانتخا  قضايا برای رسيده گی به جرائما رسما اعالم شد که ازاين 
ائم زيست محيطی تحت عنوان " جنايات عليه بشاريت به جر (ICCپس محکمۀ )

" رساايده گاای خواهااد کاارد. اياان قضااايا شااامل تخريااب محاايط زيسااتا بهااره کشاای 
ناعادانااااااه ازمناااااااب  طبيعاااااای وتصاااااارف غيرقااااااانونی زمااااااين درکنااااااارموارد 

 (215: 2ديورهستند.)
 جزء دوم : تشکیالت 

 است:رکن ذيل تشکيل يافته  9از (اICCمحکمۀ بين المللی جزايی)
 دفتر رئيس: مسئول اداری محکمه  -1
 شعبات رسيده گی. محکمه دارای سه شعبۀ ذيل است: -2

 تحقيقات مقدماتی  -الف
 محکمۀ ابتدايی - 
 تجديد نظر - 
دفتروااارنوالی : اياان دفتاار مساائول انجااام تحقيقااات درمااورد جرايماای اساات کااه  -3

 رسيده گی به  نها درصالحيت محکمه است. 
: 5هااای غيرقضااائی اداره وخاادمات محکمااه اساات. )دفترثباات : مساائول جنبااه  -4

272) 
 جزء سوم: امضاء 

اساساانامۀ روم درياای کنفاارانس بااين المللاای ازنماينااده گااان تااام ااختيارکشااورهاا 
ميالدی که به موجب تصميم مجم  عمومی سازمان ملل متحاد  2441جون 25در

راقا ر ی مخااالف)  ااينا عاا 3ر ی موافااقا  210در روم برگاازار شااده بااودا بااا
 2ر ی ممتنا  باه تصاويب رسايد ودر 12 سرائيلا ليبیا قطارا امريکاا و يمان ( و

 کشور موجوديت پيدا کرد.  30ميالدی با تصويب  ن توسط  1001جوای 
کشاور رسايده  211ميالدی تعداد کشورهای عضو ايان نهااد باه 1020تا فبروری 

ب تمااااام کشااااورهای اروپااااايی و امريکااااای جنااااوبیا حاااادود نيماااای  اساااات. تقريبااااا
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ازکشورهای  فريقايی به همراه اساترالياا نيوزيلناد وکاناادا عضاو محکماه هساتند. 
امااا ازکشااورهای  ساايايی تنهااا ژاپاانا مغولسااتانا افغانسااتانا تاجيکسااتانا اردنا 

 کامبو  وتيمور شرقی به اين محکمه پيوسته اند. 
قاانون کشورهم اساسنامۀ روم را امضا کرده اندا اما هنوزبه تصويب مجاالس 90

گذاری خود نرسانده اند. اسرائيلا سودان و  مريکا از امضای پيمان محکماۀ باين 
 المللی خود داری کرده اند. 

کشااور رساايده  219ماايالدی تعااداد کشااورهای عضااو اياان نهاااد بااه  1023تامااارچ 
کشااورديورهم اساساانامۀ روم را امضااا کاارده انااد امااا هنوزبااه تصااويب 02اساات. 

نرسانده اند. کشاور هاای مهمای  اون  مريکااا روسايه مجالس قانون گذاری خود 
عضو دائم شاورای امنيات ساازمان ملال متحاد ( و هناد ) دوماين کشاور  0و ين )

 (214: 2پرجمعيت جهان ( از منتقدان اين محکمه بوده وبه  ن نپيوسته اند. )
 تبصره: 

(ا همااراه بااا ICC وونااه گاای پيوسااتن افغانسااتان بااه محکمااۀ بااين المللاای جزاياای)
دايل و عوامل پيوستن افغانستان به  نا ايجا  يی تحقيق جداگاناه را مای نماياد. 
هم نان بحث عدالت انتقالی يا عدالت ترميمی در افغانستانا از موارد مربوط باه 

( و در بعضی از موارد مربوط به دياوان عادالت ICCمحکمۀ بين المللی جزايی)
ر نظار بااه دايلای از بحااث در  ن باين المللی)اهاه( ميشااود کاه نويساندۀ اياان ساطو

 خصوص در اين تحقيقا صرف نظر کردم.
 (ICCجزء چهارم : قضات محکمۀ جزایی بین المللی)

قا اای توسااط دولاات هااای عضااو انتخااا   21درمحکمااۀ جزاياای بااين المللاای بايااد 
شوند که ازاين جمله سه نفر نها هيئت رئيسه را تشکيل ميدهد وهرکشاور عضاوا 

ی محکماه ميتواناد ناامزد نماياد وايان قا ای حتمای نيسات کاه فقط يی نفر را بارا
 ازاتباع دولت معرفی کننده باشد ولی بايد تبعۀ يکی ازدول عضو باشد. 

کساااانيکه بحياااث قا ااای درمحکماااۀ جزائااای باااين المللااای انتخاااا  ميوردنااادا باياااد 
ازسااجايای عااالی اخالقاای برخوردارباشااند وبايااد حايزشاارايط ازم باارای تصاادی 

مقامات قضايی درکشورخود باشند وهم ناان باياد داناش عاالی وتسالط عالی ترين 
 عملی به يکی ازلسان های محکمه داشته باشند. 

اساسنامۀ محکمۀ مذکورا برای داوطلبانا ميزانای ازتخصای را ازمای شامرده 
 است وداوطلبان براين اسای به دوگروپ ذيل تقسيم ميوردند :

  نهای که متخصی حقوق جزايی هستند -1
های که متخصی حقوق بين المللی هستند که البتاه متخصصاين حقاوق  ن -2

 بين المللی نيزدردو رشته ميباشد که عبارتند از :
 حقوق بشردوستانۀ بين المللی  -1
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 حقوق بشر -2
برای انجام هرانتخابات دوفهرست تهيه ميوردد. يکی فهرست شامل متخصصاين 

 حقوق جزائی وديوری فهرست متخصصين حقوق بين الملل.
( قا اای ازميااان فهرساات متخصصااين حقااوق جاازا 4راولااين انتخابااات حااداقل)د

 ( قا ی ازميان فهرست حقوق بين الملل انتخا  ميوردد. 5وحداقل )
( سااله انتخاا  ميواردد 4قضات درمحکمۀ جزايی بين المللایا بارای يای دورۀ )

 وبه جزموارد استثنايی دراساسنامها قابل انتخا  مجدد نيستند. 
 فرانسویا ميباشد. -1انوليسی  -2اری محکمه عبارت اند از: لسان های ک

هزينۀ قضاوت بين المللی بااا اسات و قضااتا حقاوق زيااد دريافات مای نمايناد و 
با توجه به ظرفيت کاری محکمۀ استخدام تماام وقات)فول تاايم( هرهجاده قا ایا 
غير اروری باه نظرميرساد کاه درنتيجاها تنهااا ساه قا ای عضاو هيئات رئيسااها 

ام وقاات کارميکنند)دواماادار( وقضااات کااه تمااام وقاات درمحکمااه کارميکنااد بااه تماا
 (25: 9فعاليت های حرفه يی ديورپرداخته نمی تواند. )

هيئت رئيسه مسئول ادارۀ محکمه بوده و هم ناان هيئات رئيساها بعضای وظاايف 
 مشخی وتعيين شده دارد که توسط قضات تنظيم ميوردد. 

ارقا ای ديوراسات کاه باياد بارای يای دورۀ بخش استيناف مرکب ازرئايس و ه
( قا ای دارد 3( ساله وظيفه اجرا نمايد. بخش مقدماتی وابتدائيها ا افه تراز)4)

کااه درهريکاای ازبخااش هااا بايااد باارای ياای دورۀ سااه ساااله انتخااا  شااوند وبخااش 
ابتدائياه بايااد بااا حضورسااه قا ای بخااش خااودا تشااکيل جلساه دهااد بخااش مقاادماتی 

يا بايی قا ی منفرد متعلق به بخش مقادماتی تشاکيل جلساه  ميتواند به سه قا ی
دهااد وقضااات اياان دو بخااش ) ابتدائيااه ومقاادماتیا ميتواننااد بطورموقاات دربخااش 

 يکديورا اجرای وظيفه نمايند. 
هيئاات رئيسااه ميتوانااد قضااات را از انجااام وظااايف شااان معاااف نمايااد وهم نااان 

( طرزالعمال 1کاه درماادۀ ) وظيفۀ ديور هيئت رئيسه امور مربوط به دفااع اسات
 تحقيق ودايل محکمها مشخی شده است. 

 عبارت اند از: (ICCهيئت رئيسۀ محکمۀ جزايی بين المللی)
 رئيس محکمه  -1
 معاون اول محکمه  -2
 (4114معاون دوم محکمه ) -3

 جزء پنجم : څارنوالی محکمۀ جزایی بین المللی
و يی نهاد مستقل ارنوال به عنوان بازوی تحقيق وتعقيب درمحکمه بوده و

جداگانه است. رياست و ادارۀ وارنوالی محکمۀ بين المللی جزايیا برعهدۀ 
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ارنوال محکمۀ جزايی بين المللی ميتواند بايی يا  ند معاون وارنوال است که و
 ارنوالی بايد ازمليت های متفاوت باشد. وهمراهی شود ومعاونين 

واخالقی باشاند وصاالحيت کاافی ارنوال ومعاونين وی بايد واجد سجايای عالی و
و تجربااه عملاای قاباال توجااه درتعقيااب امااورجزايی ويااا محاکمااات جزاياای داشااته 

ارنوال ومعاونين وی بايد شاناخت عاالی وتسالط عملای برحاداقل وباشند. هم نان 
 يکی از لسان های کاری محکمها يعنی ) انوليسی و يا فرانسوی( داشته باشند. 

يت مطلق مجم  دول عضوا انتخا  ميوردد ارنوال با ر ی مخفی اکثرو
ارنوال پيشنهاد وازطرف دول عضو وارنوالی ازسوی خود ووهم نان معاونين 
ارنوالیا سه وارنوال بايد برای هرپست خالی معاونيت وانتخا  ميوردند و

 نفرکانديد رامعرفی نمايد. 
يد ( سال اجرا مينما4ارنوالی وظايف شان را برای )وارنوال ومعاونين و

ران راکه دارای تخصی حقوقی مربوط به مسايلا وارنوال بايد مشاووهم نان 
ب مسايل مربوط به تجاوزجنسیا تجاوزها به انويزۀ جنسی وتجاوز به  خصوصا

ارنوال هم نان بايد افراد تحقيق وسايرکارمندان واطفال باشدا انتخا  نمايد و
 ومامورين را بايد استخدام نمايد. 

جزای اعدام وجود ندارد  (اICCمحکمۀ جزايی بين المللی) براسای اساسنامه
 ولی حبس های موقتی ودايمی تطبيق شده ميتواند. 

همانطوريکه درمورد قضات محکمۀ جزايی بين المللی گفته شد درترکيب 
ارنوالی نيزبايد نماينده گی نظام های اصلی حقوقی درجهانا و   جغرافيايی و

 ه بين زن ومرد رعايت گردد. عادانه وهم نان نسبت عادان
( به افراد که مورد تحقيق يا تعقيب  lCCاساسنامۀ محکمۀ جزايی بين المللی )

ارنوال ويا وارنوالی قرارميورد اجازه ميدهد تا سلب صالحيت ويا رد و
 (14: 20)   معاونين وی را تقا ا نمايد. 

 جزء ششم : داراالنشأ محکمۀ جزایی بین المللی
محکماۀ جزاياای باين المللاایا مسائوليت امااوراداری ياا غيرقضااايی را ايان اداره در

دارد. ماننااد: خاادمات محکمااه وادارۀ محکمااه. رئاايس داراانشااا عهااده دار رياساات 
اداری محکمه ميباشد رئيس داراانشا توسط قضات محکمه برای مادت پانج ساال 

ا قضاات مای توانناد بارای رئايس داراانشاأ اانتخا  می گاردد ودرصاورت لازوم
( سال انتخا  نمايند. دراستخدام کارکنان داراانشأا محکمه 5معاون برای مدت )

 نيز بايد موارد ذيل رعايت گردد :
 نماينده گی ازنظام های اصلی حقوقی درجهان -1
 توزي  عادانه جغرافيايی  -2
 موجوديت نسبت عادانه بين زن ومرد -3



 قضاء سیر تاریخی محاکم جزائی بین المللی

 

30 

 

 

 

ه قباول خادمات مجاانی اساسنامۀ محکمۀ جزايی بين المللی موادی را در رابطه با
به پيشنهادی که ازطرف دول عضو محکمها ساازمان هاای باين المللایا ساازمان 
هاای باين الاادول وساازمان هاای غيردولتاای بارای اينکاه کماای باه ارکاان محکمااه 

 باشدا پيشبينی نموده است. 
البته بايد تذکرداد که استفاده ازخدمات مجانیا تحات شارايط خااص واساتثنايی باه 

 (33: 1ازه داده شده است. )محکمه اج
 جزء هفتم : تعهدات اخالقی درمحکمۀ جزایی بین المللی

ارنوالیا رئيس داراانشأ ومعاون داراانشأا قبل وارنوالا قضاتا معاونين و
از به عهده دارشدن يا گرفتن وظايفی که به موجب اساسنامۀ محکمۀ جزايی بين 

ب  تعهد خواهند نمود که وظايف خود را المللی به عهده  نان گذاشته ميشودا رسما
درکمال بی طرفی وشناخت کامل انجام خواهد داد. هريی از  نها ممکن است به 
دليل سوء رفتارجدیا نقض فاحش يکی ازوظايف شان ويا ناتوانی دراعمال 

 وظايفی که به موجب اساسنامه برعهده  نان قرارگرفته عزل شوند. 
اهميت ترازموارد فوق شوندا متحمل درصورتيکه  نان مرتکب خطايی کم 

اقدامات انظباتی خواهند شد. عزل نمودن اقدامی ناشی ازتصميم اتخاذ شده توسط 
مجم  دولت های عضو است. عزل يی قا ی به موجب ر ی اکثريت دو سوم 
 راء دولت های عضو ونيز توصيۀ اکثريت دو سوم قضات ديورانجام ميوردد. 

ا اکثريت  راء دول عضو صورت می گيرد. ارنوال راحت تراست وبوعزل 
ارنوال وبعداب صال  ديد اکثريت دول عضوا وعزل معاون وارنوال به توصيۀ 

 امکان پذيراست. 
ارنوالیا رئيس داراانشأ ومعاون داراانشأا وارنوال ومعاونين وحقوق قضاتا 

مطابق تصميم مجم  دول عضو تعيين ميشاود ودرمادت ماموريات ياا وظيفاه  نهاا 
 (131: 1کاهش نخواهد يافت.)

 (ICCجزء هشتم : زبان های محکمۀ جزایی بین المللی )
 محکمه جزايی بين المللی دارای دو زبان کاری است که عبارت اند از:

 زبان انوليسی -1
 زبان فرانسوی  -2

ودرموارد نيز ميتوان اززبان کاری ديوری استفاده نماود کاه البتاه ايان زباان باياد 
ارنوالا رئااايس داراانشاااأ وااامحکماااه باشاااد. قضااااتا  جااازء زباااان هاااای رسااامی

ومعاونين  نهاا و هم ناان وکيال ماداف  باياد حاداقل باه يکای ازايان زباان هاا تسالط 
 کامل داشته باشند. 

 ( زبان رسمی است که عبارت اند از:3محکمۀ جزايی بين المللی دارای شش )
 اسپانيوی  -2روسی  -5فرانسوی  -4انوليسی  -3 ينی  -2عربی  -1
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 راء محکمااه هماننااد سايرتصااميم هااايش کااه منجربااه حاال اساساای مو ااوع ناازد 
محکمااه ماای شااودا بايااد بااه تمااام زبااان هااای رساامی محکمااه منتشرشااوند. اياان 
 رورت با روياۀ ساازمان ملال هماهناگ اسات اماا درماورد احکاامی کاه ممکان 
است به صادها صافحه باالغ شاوندا همانطوريکاه درخصاوص محااکم خااص باين 

 (204: 2سابقه دارد امری است مشکل وطاقت فرسا. ) المللی نيز
 جزء نهم : مجمع عضو دول

 مجم  دول درمحکمۀ جزايی بين المللی عهده دارمسايل زير است:
 مسايل اداری مانند نظارت اداری کلی برماموران.  -1
 پذير  بودجه -2
 افزايش شمارقضات -3
 وامورمشابه به  ن  -4

اصاالحات در اساسانامۀ محکماه مجم  دول عضو هم نان تشکلی بارای پاذير  
بوده و عالوه به  ن مسئول تکميال نماودن کارناتماام کنفارانس ديپلوماتيای )روم( 
است که در ن بايد سند عناصر جرايما اساسات تحقياق ودايال کشاف وسايراساناد 

  روری برای انجام وظايف محکمه پذيرفته شود. 
دول عضااو ميباشااد. هرياای از دولاات هااای عضااوا دارای ياای نماينااده درمجماا  

امضااا کننااده گااان سااند نهااايی ميتواننااد درمجماا  بااه عنااوان ناظرحضااوريابند. اياان 
ديدگاه سخاوتمندانه برديدگاه کساانی کاه مای خواساتند حضاور درمجما  رامحادود 

 به امضا کننده گان خود اساسنامه نمايندا غالب شد. 
ديواری مجم  دول عضو يی دفتر وبرحسب  اروريات ونيازتشاکيالت فرعای 

را ايجاااد مينماينااد واياان مجماا  سااال ياای بارجلسااه خواهااد داشاات ودرصااورت 
 (133: 20 رورت می تواند جلسات بيشتری را دايرنمايد. )

محکمۀ جزايی بين المللیا نهااد مساتقل وجداگاناه اسات ويای رکان ساازمان ملال 
نيستا فلهذا خود محکمه مسئول تهياۀ مخاار  وبودجاه ا  ميباشاد. ساهم هريای 

شورهای عضوبه اسای جدولی که اعضا ن بروی  ن به توافاق رسايده اساتا ازک
تعيين خواهد شد. اين جدول براساای اصاولی اسات کاه ساازمان ملال متحاد بارای 
بودجاۀ عاادی خاود تصاويب کارده و برطباق اصاول ومبناای جادول ساازمان ملاال 
تنظاايم ماای گااردد. باارعالوه محکمااه ميتوانااد هربودجااۀ کااه توسااط سااازمان ملاال 

ررماای گااردد دريافاات نماينااد کااه اياان مااورد بااه خصااوص هزينااه هااای ناشاای مق
 ازارجاع مو وعی ازسوی شورای امنيت به محکمه است. 

پيشانهاد نماوده ول بودجاه محکماه ؤسازمان ملل را بعضی کشورها به عنوان مسا
بااود کااه توسااط سااه کشااوربزرگ تااأمين کنناادۀ مناااب  مااالی سااازمانا يعناای اياااات 

 مان وجاپان رد گرديد. متحده امريکا  ل
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ب محکمااه ماای توانااد هرکماای دواطلبانااه حکوماات هاااا سااازمان هااای بااين  عالوتااا
المللیا افرادا بانی ها وسايرمناب  را دريافت وبمصرف برساند کاه ايان کاار در 

: 22بسياری از سازمان های بين المللی ومحاکمۀ خاص و.... تحقق يافته اسات. )
33) 

  مايم
 (:2 ميمۀ شماره)

هرست کشور های شرکت کننده در کنفرانس ديپلماتيی نماينده گان تام ااختيار ف
 (ICCملل متحدا در مورد تأسيس ديوان بين المللی جزايی)

 سوئد ترکيه امارات متحده عربی  رژانتين
 سوئيس ترينيداد و توباگو اندونزيا  ذربايجان

 سيرالئون توگو تونس اوروگوئه  فريقای جنوبی
  فريقای

  يلی جامائيکا اوکراين مرکزی)جمهوری(

 عراق جزاير سليمان اوگاندا  لبانيا
 عربستان سعودی جيبوتی اياات متحده  مريکا  لمان
 عمان  اد ايتاليا  ندورا
 گانا  ی)جمهوری( ايران)جمهوری اسالمی(  نووا
 فرانسه  ين ايرلند اتيوپی
 فنالند دانمارک ايسلند اتريش
 فيليپين دماغه سبز اربادویب ارمنستان
 قبری دومينيکا بحرين اريتره
 قرقيزستان دومينيکن)جمهوری( برازيل اردن

 قزاقستان رواندا دارالسالم -برونای ازبکستان

بريتانيای کبير و ايرلند  استراليا
 شمالی

 کلمبيا ماداغاسکار

 کنوو مالت بالروی استوانی

 مالزيا بلجيم اسرائيل
کنوو)جمهوری 
 دمکراتيی(

 کنيا مالی بلغارستان اسلواکی
 ناروی کيوبا بنوالد  اسلوانی
 نيجر کومور بنين اسپانيا
 نيجريه کويت بوستوانا افغانستان
 نيکاراگوئه  هائيتی گابن بورکينا فاسو اکوادر
 هلند گرجستان بوروندی الجزاير
 هند گواتماا بوسنی و هرزگوين السالوادور

 هندورای گينه بی سائو قطر (روسيه)فدارسيون
 واتيکان گينه کاستاريکا رومانيا

ائوی)جمهوری  کامرون زامبيا
 دمکراتيی خلق(

 ونزئوا

 ويتنام اتويا کانادا زاندنو

 زيمبابوه
جاپان امارات متحده 

 عربی
 يمن لبنان

 يوگسالوی و مقدونيه لتوانی مجارستان کره )جمهوری(
 نيونا لسوتو مراکش کرواسی
 موريتانی لهستان ساحل عا  بوليوی
 موريسشس لوکزامبورگ سامدا پاراگوئه
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 موزامبيق ليبريا سان مارينو پاکستان
 مولدوا)جمهوری( ليبيا)جماهيری عربی( سائوترمه و پرنسيپ پاناما
 موناکو ليتوانی سريالنکا پرتوال
 ناميبيا ليختنشتاين سنواپور پرو

 يپالن مصر سوازيلند تاجيکستان
 مالوی مکسيکو سودان تانزانيا)جمهوری متحد(

   سوريه)جمهوری عربی( تايلند

 (1 ميمۀ شماره)
فهرست سازمان های}دولتی{ و ساير نهادهايی که بوسيلۀ يی ناظر در 

 کنفرانس}روم{ شرکت کردند.
 کشور ها
 فلسطين

 سازمانهای بين دولتی و ساير نهادها
(ACCTژانس همکاری های فرهنو  )ی و تکنيکی 
(AALCCکميته حقوقی مشورتی  فريقايی  سيايی ) 

 شورای اروپا
 جامعه اروپايی

 دادگاه اروپايی حقوق بشر
 کميسيون انسانی حقيقت يا 

 انستيتوت  مريکايی حقوق بشر
(ICRCکميته بين المللی صليب سرخ ) 
(INTERPOLسازمان بين المللی پوليس کيفری) 

 ليب سرخ و هالل احمرفدراسيون بين المللی جوام  ص
 اتحاديه بين المجالس

 اتحاديه دولتهای عر 
 سازمان اتحاد افريقا

 سازمان دولتهای  مريکايی
(OICسازمان کنفرانس اسالمی) 

 فرماندهی نظامی مستقل مالت
 نهاد های تخصصی و سازمان های مربوطه

(ILOسازمان بين المللی کار ) 
(FADسازمان مواد غذايی و زراعت سازما)ن ملل متحد 
(unescoسازمان  موز ا علم و فرهنگ سازمان ملل متحد) 
(IFADصندوق بين المللی توسعۀ زراعت ) 
(IAEAژانس بين المللی انرژی اتمی ) 
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 برنامه ها و دستواههای سازمان ملل
(UNICEFصندوق ملل متحد برای کودکان) 
(UNHCRکميساری) ای عالی ملل متحد برای پاهنده گانه 

 سازمان ملل برای پيشويری  از جرم وعدالت کيفریکميسيون 
 کميساريای عالی ملل متحد برای حقوق بشر

 دفتر سازمان ملل در وينا دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و پيشويری از جرم
 دادگاه  کيفری بين المللی برای رواندا

 دادگاه بين المللی برای يوگسالوی سابق
(ILCکميسيون حقوق بين الملل) 

 امۀ غذايی جهانیبرن
 :نتیجه گیری  
بدون شی زمانی که جامعه يی با  الش هايی روبرو شودا گفته ميشود که  ن  

جامعه درنقطۀ عطف خود قراردارد. بروز اينوونه  الش های باعث بوجود 
 مدن نسل هايی ازمحاکم جزايی شدا تا  امی برای زخم قربانيانی باشد که 

 ل عصرکنونی تاثير پذيربوده اند.درتحول  شفتوی نظم بين المل
اين نقاط عطفا نسل هايی را بوجود  ورد که درسيرتکاملی خويش به انقالبی  

 درشيوۀ عملکرد نظام بين الملل درقرن اخيرانجاميده است. 
موفقيت هرنظريها به نحوۀ ارتباط  ن با زمينۀ تاريخی دارد که بايد در ن نيز به 

زايی ديدگاه بی سابقه يی را پديد  ورده تا سياست اجرا در يد. نسل های محاکم ج
بين الملل راتاب  تصميم های قضايی خويش کند. بطورقط    نقض حقوق بشرا 
جنايت جنویا نسل کشیا شکنجه وتجاوزا عصرنوين را  نان بی  برو کرده 
که هرتالشی برای اعمال هنجارهای حقوقی جهت جلوگيری ازوقوع  ن يا 

 باعث اعتباراين نظريه ها گرديده است.  مجازات عامالن  ن
مهمترين مو وع اين تحواتا مصالحه ميان صالحيت قضايی جهانی با فر يناد 
های ملی ميباشد که بابرخورد باگذشته های مشاکوک و ساوال برانوياز بتواناد باه 
بلوغ انديشه ودغدغه های جامعه بين المللی بيانجامد و هم نان بتواناد بادين شايوه 

در انسانی ترنمودن روابط بين الملل رونما گردد. ديوراينکه تأسيس يای  تغييری
محکمۀ بين المللی جزايای درراساتای همکااری مشاترک باين المللای باوده وبارای 

 حفظ صله وامنيت بشری  روری است. 
بنظرمی رسد که با تأسيس محکمۀ بين المللی جزايی باه پاياان راه تأسايس محااکم 

ده باشاايم ومحکمااۀ دائماای ديوااری تأساايس نشااود. امااا نبايااد بااين المللاای دائماای رسااي
نواااران عواقاااب تأسااايس محااااکم باااين المللااای بيشاااتر باشااايما بلکاااه باااه نوباااۀ خاااود 
هرمحکمۀ بين المللی به تقويت اصول حقوق بين المللی ورف  نکات ابهام هرنسل 
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ين خواهد انجاميد. هم نانا نبايد از ثار و مشکل زائای  ن غافال باود کاه جامعاۀ با
الملل می بايست  اره يی برای نهادينه کردن اين محاکم بيانديشد واين ميتواناد باه 
غنای هر اه بيشاتر حقاوق باين الملال منجرشاودا بطوريکاه هام اکناون نسال هاای 
محاااکم جزاياای دربسااياری از راء خااويش بااه  راء نساال قباال خااود اسااتناد نمودنااد 

داخلاایا منطقااه ياای وبااين  بااازهم بااه تأکيااد باار غنااا وافاازايش اياان محاااکم درسااطه
 المللیا اصحا  دعوی ميتوانند درجستجوی محکمۀ مناسب باشند. 

 ن ه بنظرمی  يد که دراين نسل ها گم شده است. مرج  حال اختالفاات کاه درايان 
مورد می تواند )نهادی مانند محکمۀ بين المللی عدالت( نقش اساسی داشاته باشادا 

 است.
دايام شاورای امنيات ملال متحاد و کشاورهای  بايد اذعان کارد کاه حمايات اعضاای

بزرگا ميتواند باعث تکامل اين  غاز شود. بدين ترتياب يکای ازمهمتارين  االش 
های  ينده ازيی محکمۀ کار مدا تصويب گستردۀ اساسنامه ازسوی دولت هاسات 
وعضويت دولتهای بيشاتر مای تواناد باعاث تکامال ايان نسال و بوجاود  مادن نسال 

 حقوق بشرا محيط زيست و... گردد.  ديورازمحاکم مانند
درپايان بايد به اين نکته هام توجاه داشات کاه گر اه بارای برخای ازکشاورها )باه 
شاامول جمهااوری اسااالمی افغانسااتان (ا الحااااق بااه محکمااۀ جزاياای بااين المللااای 
واساسنامه  نا مشکالتی رابهمراه داشاته اسات. اماا نباياد ايان کشاورها باه شامول 

نند که روزی فرارسد تا تمامی مشکالت کاه فارا راه محکماۀ افغانستان منتظر بما
جزايااای باااين المللااای قاااراردارد حااال شاااده جلاااوه کنااادا بلکاااه ايااان کشاااور هاااا باياااد 
 حضورفعال خويش را درصحنۀ بين الملل به نمايش گذاشته و  ن را حفظ نمايند. 

  :مآخذ ومنابع
. تهااران : (خورشاايدیا حقااوق بااين الملاال کيفااری1337اردبيلاایا دمحم علاای. ) -1

 نشرميزانا  اپ  هارما جلد اول. 
(خورشاايدیا مبااانی عاادالت اقتصااادی دراسااالم وساااير 1372باااقریا علاای. ) -2

 مکاتب. قــم: نشر دانشواه مفيدا  اپ اول.
(خورشيدی. جهاانی شادن سياسات و 1333بليسا جان. راه  منیا ابوالقاسم.) -3

العات وتحقيقات بين المللای روابط بين الملل درعصر نوين. تهران: مؤسسۀ فرهنوی مط
 ابرارمعاصرا  اپ اول.

( خورشاايدیا سااازمان ملاال متحااد محاااکم جزاياای 1375بياای زادها ابااراهيم. ) -4
بين المللیا تئوری وعمل. تهران: مجلۀ تحقيقات حقاوقیا دفتار مطالعاات سياسای و باين 

 دورۀ اول.13المللی وزارت امور خارجها مرکز  اپ و انتشاراتا شماره 
( خورشاايدیا حقااوق جاازای بااين الملاال. تهااران : 1333رانیا حساان. )پورباااف -5

 نشرجنولا  اپ دوم. 
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( خورشاايدیا حقااوق جزاياای بااين المللاای. 1334جناات مکااانا حسااين  قااائی ) -2
 تهران: انتشارات جنولا  اپ اول.

(خورشاايدیا فرهنااگ دهخاادا. تهااران : انتشااارات 1377دهخااداا علاای اکباار) -7
 دانشواه تهران. 

( خورشيدیا مفاهيم کليادی حقاوق بشار باين المللای. 1333. )ذاکريانا مهدی  -3
 تهران: نشرميزان. 

(خورشااايدیا فصااالنامۀ سياسااات 1341ذاکرياااانا مهااادی و  قاااا عليخاااانی. )  -4
ا  تهران: مرکاز مطالعاات ساتراتيژيی دبيرخاناۀ 1خارجیا سال بيست و ششما شماره 

 شورای امنيت ملی ايران.
محاکمااۀ عادانااه. کاباال: انتشااارات ( خورشاايدی 1343رسااولیا دمحم اشاارف ) -11

 سعيدا  اپ اول.
محکمااۀ نظااامی نااورنبرگ پااس از هاال سااال. مجلااۀ  1327فيو اایا ر ااا. ) -11

 .4حقوقیا تهران: دفترخدمات حقوقی بين المللیا شماره 
ی حقاااوق وعلاااوم ځ(خورشااايدیا پاااوهن1337قااااموی اصاااطالحات حقاااوقی.) -12

(ا  اااپ USAIDافغانساتان)سياسای پوهنتاون کابال. نشاار پاروژۀ اماور عاادلی و قضاايی 
 اول.
( خورشاااايدیا رونااااد هااااای جديااااد بااااين الملاااال. 1334ظرياااافا دمحم جااااواد. ) -13

دفترمطالعاااااات سياسااااای و باااااين المللااااایا تهاااااران: وزارت امورخارجاااااها مرکز ااااااپ 
 وانتشارات.

. متارجم 21( خورشايدیا ديپلماسای  مريکاا درقارن 1331کسينجرا هنری. ) -14
 برار معاصر. تهران: انتشارات جنولا  اپ دوم.ابوالقاسم راه  منیا نظارت واجراا ا

( خورشااايدیا حقاااوق باااين المللااای 1333کريانااای سااااک کيتااای شااايايزری. ) -15
 جزايی. ترجمۀ بهنام يوسفيان ودمحم اسماعيلیا تهران : انتشارات سمتا  اپ اول. 

( خورشيدیا حقوق جزای بين الملل. تهاران: 1377ميردمحم صادقیا حسين. ) -12
 مقاات  اپ اول.  نشر ميزان مجموعۀ

( خورشايدی. فرهناگ فارسای معاين. تهاران: نشرموسساۀ 1322معينا دمحم. ) -17
 اميرکبير.

ا زماان 51422همشهری  نالين.  شنايی با روندا. سايت انترنتیا کادمطلب :  -13
 .1337ارديبهشت  11انتشار:  هارشنبه 
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 کتور عبدالکریم زیدانولیکونکی : د
 يرت ګل حسامژباړونکی : قضاوتپوه حض

 

  بنسټونهبنسټونه  ېېداسالمي فقهداسالمي فقه
 پنځم فصل

 یاهليت او عوار  ي
(00) 
 م مطلبي دوه

 مکتسبه عوار 
 اکراه –شپږم 

 فهرست:
 

 03 .............................................................................. ېخبر ړۍلوم -201

 03 .............................................................................. فيتعر اکراهد -200

 04 ................................................................. (: انواع)  ولونهډ داکراه -205

 90 ................................................ ؟ ده(  مخالفه)  منافي تيداهل اکراه اي  -203

 90 .......................................... ( :اثر)زياغ اکراه د ېک تصرفاتو په دمکَره -203

 99 ........................................................................ قول( راجه) غوره -204

 93 ............................................................... اکراه ېک قانون عراقي په -290
 

 لومړۍ خبرې -303
اکراه له مکتسبه )کسب شويو( عوار و وخه ده ا خو پرانسان دخپل فعل 

 حاصل ندی ا بلکې داسې يوکاردی  ې بل يې ورسره کوي .
په ادامه کې به د اکراه د تعريف ا دهغه دتحقق دشرايطو ا داکراه د انواعو ا له 

و يا نه منافاتو ا دمکره شخی پرتصرفاتو د اکراه  اهليت سره دهغی دمنافات
اوبحث وشي او بيا به دعراق په قانون کې له ړه د تصرفاتو دحکم په تاثريا دمکرَ 

 يو وو لنډو ورګندونو وروسته خبرو ته خاتمه ورکړو .
 داکراه تعریف -300

  اصوليونو اکراه يوبل ته سره له نږدې تعريفونو وخه تعريف کړيده ا له هغې
جملې د التلويه ليکوال وايي : اکراه دبل اړايستل دي دهغه ويز ترسره کولو ته 
 ې سرته رسولو ته يې ر ايت نه لري او که  يرې هغه په خپل حال پريږدي 

ا دهغه ترسره کول نه غوره کوي .
1
بل تعريف دا دی  ې : په هغه وه تهديد  

                                                 
1
 243ص 1التلويه   - 
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ې ويريږي) ردونکی تقادردی او اړکي ې اړايستونکی دهغه په ترسره کولو 
ترسره ا شخی دهغه ويز سرته رسولو ته اړايستل شي  ې دهغه له ډاريږي (

.کولو وخه  ډ ډه )امتناع(کوي
1
دا تعريف دهغه  ارو متضمن دی  ې دهغو  

ا له لومړي تعريف وخه ق لپاره واجب دی او په همدې دليلشتون د اکراه د تحق
 خوراوا ه دی .

 2 داکراه د تحقق شرایط -303
) اړايستونکی ( دخپل تهديد په عملي کولو قادروي اوکه  يرې  کرهِ مُ  -0

مجبور(  پوه شي  –اړکيدونکی ه )کرَ دخپل تهديد په عملي کولو قادرنه وي او مُ 
 ې اکراه کوونکی دخپل تهديد په عملي کولو قادرندی ا دا تهديد لغوه او هيڅ د 

 اعتبار وړندی .
وډارشي  دارنګه  ې له خپل ځان  اکراه کيدونکی له دې تهديد ځينې -2

سره داسې فکروکړي  ې اړايستونکی په يقين سره اويا په غالب ګمان ډير 
 ه عليه ترسره کړي.ژرخپل تهديد اجرا کوي او ددې ډارتر اغيزاندې مکر  

هغه ويز ې اکراه کوونکيا اکراه کيدونکی پري تهديد کړی دی داسی  -3
لف کيدو سبب شي اويا له دې وخه لږ  رر وي  ې دنفس د تلفيدو يا دغړي دت

 شيان ا لکه بندي کول ا تړل کيدل او وهل ډبول وي .
شافعيه ا حنابله او جعفريه اوځينې داحنافو فقهاا معتقد دي  ې: د مال په اتالف 
تهديد په هغه صورت کې  ې ناويزه نه وېا يومعتبر تهديد دی او په  هغه سره 

دي  ې تهديد : هغه  اته په  رررسولو  اکراه تحقق مومي اوجعفريه معتقد
 سره  ې اکراه کيدونکي لپاره د اهميت درلودونکی دی ا اکراه  ده او احناف هم

ميړه (يايونږدې خپلوان ته د رررسولو په ) معتقد دي  ې که  يرې تهديد زو 
تړاوويا اکراه ده اوحنابله معتقد دي  ې : که  يري تهديد فرزند ته متوجه وي 

ده .  ا اکراه
3
 

                                                 
1
 2500ص 9کشف ااسرار   - 

2
 10ص 1ا المهذ    210ص 3ا المغنی   2501ص 9کشف ااسرار   - 

3
ا منهاا   9ص 1ا ااقناع په حنبلي فقه کاې   220ص 5ا حاشيه ابن عابدين   1ص 1البحرالرائق   - 

. بايااد  10ص 1ا المهااذ    210ص 3ا المغناای   29ص 1الصااالحين ا پااه جعفريااه فقااه کااې ا حکاايم  
عماال ب ه شرط کړيده  ې ځوروناه  او اذيات ياته کړو  ې ځينو حنبلي مذهبه  فقها وو داکراه د تحقق لپارز

په اړکيدونکی وارد شي او دهغه  په ترسره کولو تهديد کفايت نه کوي ا ليکن په حنبلي ماذهب کاې غاوره 
 .22ص 3) راجه ( دا ده  ې يوازې تهديد کفايت کوي  المغنی  
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 داکراه ډولونه ) انواع (: -303
اوغير ملجي يا نيمګړي اکراه احناف اکراه په ملجي يا بشپړه او کامله اکراه 

.ويشي
1
 

 اکراه يملج –الف 
هغه اکراه ده  ې د نفس د اتالف )وژلو( په تهديد او يا د بدن ديو غړي د اتالف 

د انسان دنفس او  په تهديد سره صورت مومي ا ځکه د بدن د غړيو حرمت هم
ځان په پيروۍ سره ا لکه دانسان دنفس دحرمت په ويردی او همدارنګه ا ديو 
فرد دټولو اموالو په تلف کولو تهديد او ديو اپه قتل تهديد  ې دفرد لپاره داهميت 

دهغه  ا د ر ی پربنسټ  ې دا ډول تهديدونه يې اکراه بللي  –درلودونکی دی 
ګڼل کيږي . په ملجي د دې ډول اکراه دنومولو دليل له دې ډول اکراه وخه  –دي 

دا دی  ې فرد دنفس يا غړي د اتالف له ويرې  دفعل ترسره کولو ته اړباسي 
)مجبوروي ( او دا ډول اکراه اختيار تس نس کوي ا ر ايت له مينځه وړي ا 
ليکن اختيار نه معدوموي ) له مينځه نه وړي( . د دي مطلب تو يه دا ده  ې 

ر دهغه مقدور په لوري له قصد وخه عبارت دی  ې د وجود او عدم اختيا
ترمينځ يو پربل په ترجيه ورکولو کې متردد وي يا په بل عبارت د يو ويز 
دترسره کولو يا ترک کولو قصد دی ا په دې ډول  ې دهغه دسرته رسولو يا 

ره نه پريښوولو) ترک( ترجيه پخپله دفاعل له لورې وي . دا مفهوم په اکراه س
ره ) اړايستل کيدونکی( فعل په خپل قصد او غوښتنې سره زايل کيږي ا ځکه مکَ 

ترسره کوي ا ځکه نوموړی هغه وه  ې پخپله ده ته خورا  سانه دي غوره 
ره عليه ( ترسره کړي کوي اوکه  يرې کوم کار ې هغه ته اړايستل شوی ) مکِِّ 
غه وه له پيښيدووخه د ا د ده فعل به پخپله د ده له خوا يوه ترجيه وي ده

مخنيوي لپاره  ې په هغه تهديد شوی دی ) يعنی د مکره عليه ترسره کولو ته 
يې ترجيه ورکړيده تروو د تهديد له پيښيدو ځينې مخنيوی وکړي( ا خو ورنګه 
 ې فاعل )مکره( په خپل  قصد کې خپلواک نه دی او د ده له خوا ترسره شوی 

 په اختيار او اکراه بنادی ا اختياريې فاسد دی . اختيار او غورا وی داړايستونکي

                                                 
1
ما داسې شيان لکه قتل او شديد وهل ډ بول او بندي کول او داسې ناور ې اړکيادونکې تاه غيرحنفي عل - 

 رر رسوي ذکر کوي ا پرته لاه دې  اې اکاراه پاه ملجاي اوغيرملجاې وويشاي او خفياف وهال او دلاږې 
د شخصاايت او  –مااودې لپاااره بناادي کااول هاام اکااراه بااولي کااه  ياارې اکااراه کياادونکی لااه مااروت لرونکااو 

وخه وي ا خاو کاه  يارې لاه دې افارادو پرتاه پاه تاړا ووي ا هغاه اکاراه ناه  –نکو  افرادو شهرت درلودو
 1ا المهاذ   شايرازی    210ص 3بولي او باياد وواياو  اې داياو غاوره تفصايل دی ا و . م : المغنای  

 10ص
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په اکراه سره د ر ايت له مينځه تلل هم ا په دې خاطردي  ې ر ايت ا يو 
شتون سره ا دا ويزته د رغبت او اشتياق )ليوالتيا( په معنا دی او داکراه په 

 .حالت صورت نه مومي
 غیرملجی اکراه : –ب 

ولوسره صورت مومي  ې دنفس اويا دبدن هغه اکراه ده  ې ديوويزپه ترسره ک
ديوغړي د اتالف موجب کيږي نه ا لکه وهل ا ډبول او بندي کول. دا ډول اکراه 
ا اختيار نه فاسد وي ا بلکې ر ايت له مينځه وړي اودا  ې اختيارنه فاسد وي 
په دې خاطرده  ې فرد دمکره عليه په سرته رسولو مجبور نه دی ا ځکه په دې 

وموړی دلومړۍ نوعې پرخالف ا کوای شي دهغه وه پروړاندې ځای کې ا ن
  ې په هغه سره تهديد شوی دی ا صبروکړي .

 آیا اکراه داهلیت منافي ) مخالفه ( ده ؟ -303
اکراه که ملجي وي يا غيرملجي ا له دواړو د اداء اهليت او وجو  اهليت سره 

موجب هم نه کيږي د منافات )مخالفت ( نه لري اوله مکره وخه دخطا  دسقوط 
اهليت له ډولونو سره يې د نه مخالفت دليل دا دی  ې اهليت په ذمې اوعقل او 
بلوغ سره ثابت او موجود دی او اکراه په دې تړاوکوم اخالل نه رامينځته کوي 
او په اکراه سره هم له مکره وخه دخطا  دنه سقوط  دليل ا دا دی  ې کله کله ا 

فرد پرې مجبوريږی ا د ده لپاره حرام دي اوکه د هغه ويز ترسره کول  ې 
 يرې هغه ترسره کړي ا ګنهکاربه وي ا لکه قتل او زنا ا اوکله کله هم ا 
ترسره کول يې پرې  واجب دي او که هغه ترسره نه کړي ا ګنهکار دی لکه د 
شرابووښل او دمردارې )ميته ( خوړل ا او نورکله ا دهغه ترسره کول رخصت 

هغه سرته ورسوي ا کومه ګناه نه لري اوکه  يرې ترسره يې نه  دی . که  يرې
کړي مأجور)اجرورکړل شوی ( دی ا لکه کفروخه د ډکوخبروبيانول اود نورو 
دمال اتالف . دا ټول کارونه ا يعنی وجو  اوحرمت او رخصت ا دمکره په 
 حق کې دخطا  دثبوت او د ده د مخاطب والي نښانه ده ځکه د اشيان د تکليفي

خطا  له شتون پرته رامينځته کيدای او ثابتيدای نه شي .
1
 

 دمکَره په تصرفاتو کې د اکراه اغیز)اثر( : -303
د مکره په تصرفاتو کې داکراه داثرله بيان دمخه ا يعنی د ده دتصرفاتو دحکم 

ره  دقولي يا فعلي بيان ا ازمه ده  ې داسې يوه قاعده ذکرشي  ې دمکَ 
 .يديناشوتصرفاتو احکام پرې ب

                                                 
1
ص 9ا کشف ااسرار فی شار  اصاول البازودی   2333ص2فواته الرحموت بشر  مسلم الثبوت   - 

 2509-2500ص
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داحنافو په نزد نوموړې قاعده دا ده  ې ا د مکلف دقولي يافعلي تصرفاتو په 
ابطال اوهدرورکولو کې اکراه هيڅ اغيزنه لري ا بلکې تأثيريې يوازې  د دې 
ترسره شويو تصرفاتو دنسبت په تغييرولو کې دی ا دارنګه که  يرې شونې وي 

دې حالت کې دهغه حکم د ده ا دا تصرفات اړايستونکې ته منسو  شي ا په 
لپاره ثابتيږي ا خو که  يرې شونې نه وي ا تصرف هماغسې مکره ته 
منسوبيږي ا حکم د ده لپاره ثابتيږي ا اړايستونکي ته د دې تصرفاتو انتسا  
 –)منسوبول( يوازې هغه مهال شوني دي  ې وکوای شو فاعل )اړايستل شوی 

 وابزاروبولو.ره (  له  اره ( داړايستونکي )مکِ مکَ 
د دې قاعدې پربنسټ ا دفاعل تصرفات په دوه ډلو ويشل کيږي : لومړی هغه 
وه  ې دهغه د انتسا  ) منسوبولو( امکان اړايستونکي ته د  لې اوابزارپه 
عنوان دفاعل په قرارورکولو شتون لري ا دوهم ا هغه وه  ې اړايستونکي ته 

رنګه فاعل ته منسو  باقي پاتی يې دهغه دانتسا  امکان شتون نه لري او همدا
 شوی ا حکم يې يوازې دفاعل پرخالف دی .

دا قاعده دغيراحنافو لکه شافعيه په نزد ا دارنګه ده : که  يرې اکراه دحق له 
مخې وی لکه دمديون ) پوروړي ( اړايستل پلورلو ته دخپل پور دورکړې په 

صحيه اونافذ دی ا يزونلري او تصرف غه ا اکراه به په دې ځای کې کوم اموخ
خوکه  يرې اکراه په ناحقه وي ا په دې صورت کې ووحالته مخې ته راځې : 
که  يرې اکراه دمکره عليه عمل ترسره کول مبا  نه کړي  لکه په قتل اکراه ا 
په دې صورت کې ا حکم دفاعل پر خالف ثابتيږي ا که  يرې اکراه دمکره 

ته دفعل انتسا  شونی وي الکه د عليه ترسره کول مبا  کړي او اړايستونکي 
بل دمال تلفول ا حکم له فاعل وخه ساقطيږي اوداړايستونکي پرخالف نافذيږي 
ا که  يرې د اقوالو په وير اړايستونکي ته د هغه د انتسا  امکان شتون ونلري 
ا ساقط دی اوهيڅ کوم حکم نه داړايستونکي په حق کې اونه دفاعل لپاره په هغه 

. نه مترتب کيږي
1
 

داحنافواونورو په نزد  ددې قاعدې له بیانولو وروسته ، باید  -303
اکراه يا قول دی او يافعل او د دوی هريوهم ا دمخکينۍ قاعدې په  ووایوچې :

 رڼا کې ا خپل خاص حکم لري ا په انديني تفصيل سره :
 لومړی : اقوال

اقراراعتبار  اقوالا که  يري اقراروي احکم ا دهغوی نه اعتبار دی ا ځکه د
يوازي په هغه کې د صدق )رښتيا( داړخ درجحان په خاطر دی په داسې حال 

 کې  ې په اکراه سره دکذ  )درواغو( اړخ رجحان مومي ا نومعتبرنه دی .

                                                 
1
 243-243ص ص  1ا التلويه   231 -233ص ص 2فواته الرحموت بشر  مسلم الثبوت    - 
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اوکه  يرې له هغه ډلې قولي تصرفاتو وخه وي  ې دفسخې احتمال لري او په 
رجعت ا احناف معتقد دي شوخۍ )ټوکو( سره نه باطليږي لکه نکا   اوطالق او

 ې : حکم يې ثابتيږي ا يعنی په صحيه اونافذ صورت واق   کيږي او اکراه په 
کې کوم اغيزنه لري ا د احنافو استدال دا دی  ې د دې تصرفاتو  ثار ايوازې 
دا  ې د اختيارله مخې ترسره شي ا پرهغوی مترتب کيږي ا ځکه شارع په 

اوحکم ځای ناستی کړی دی ا په دې دليل که  هغوی تلفظ  دهغوی دمعنا دارادې
 يرې يوووک په ټوکو)شوخۍ ( سره هم هغه په ژبه راوړي ا واق  کيږي په 
داسې حال کې  ې نه يې دهغوی دحکم قصد درلود اونه دهغه دمعنايې هم اراده 
کړې ده نو په دې کې ا مکره ترلومړي او ټولو وړتيا لري ا ځکه  ې نوموړی 

وقوع( قصد هم کړی دی اوهم يې دهغه دحکم اختيار کړی دی ا دهغه د ايقاع )
 که وه هم داکراه د ملجي والي په صورت  کې  ا د ده اختيار فاسد دی .

که  يرې قولي تصرفات له هغه انشا  توځينې  وي  ې د فسخې وړدي او ايقاع 
)وقوع( يې په شوخۍ اوټوکو سره صحيه نده لکه بي  )پلورل( احناف معتقد دي 

يدل ( دی او تباه ک – ې په دې صورت کې داکراه اثر پرهغوی ) له مينځه تلل 
. د احنافو استدال دا دی  ې اکراه ر ايت له مينځه هغه فاسديږي نه باطل

وړی نه اختيارا او ر ايت دصحت ) سموالي( شرط دی نه د انعقاد شرط ا 
ه پردې  ې د نودا تصرفات منعقد کيږي ا خودومره ده  ې فاسد دي ا سربير

دې قولي تصرفاتو احکام په هغه بڼه  ې يادونه يې وشوه ا دفاعل په حق کې 
ثابتيږي نه داړايستونکي په حق کې ا ځکه  ې دهغوی انتسا  اړايستونکي ته 
شونی نه دی ا ځکه دانسان لپاره ممکنه نده   ې دبل  ا په ژبه خبرې وکړي ا 

اوله دې کبله ا قول ورته  وابزاروبولنو نه شوکوای فاعل د اړايستونکي  له او
 نه منسوبيږي اوپه پايله کې ا حکم د ده په حق کې نه ثابتيږي .

خوشافعيه ا جعفريه اوحنابله اونورمعتقد دي  ې : د مکره پرقول کوم حکم نه 
مترتب کيږي ا بلکې اقوال يې هدراوله مينځه ځې او د ده طالق اوبي  او 

ي دا ډله دخپلې ليد توګې لپاره وود ليله لري .نورقولي تصرفات نه واق  کيږ
1
 

ستر وښتن تعالی ) ( له هغه  ا وخه  ې د اجبار اواکراه په حال کې  -0
په له کفر وخه ډکوخبرو تکلم کوي ا دکفرحکم ساقط کړی دی اوفرمايي : 

  يت (. -011-)اامن اکره وقلبه مطمئن باايمان ( )دالنحل سورت 

                                                 
1
ص  3ا کاسااااانی  99-90ص ص 9او  201ص 0ا اعااااالم المااااوقعين  10ص 0ااما شااااافعی   - 
 1ا طوساااااای   10ص 1ا شاااااايرازی  221ص3ا المغناااااای  100ص 1ا زادالمعاااااااد  219 -211ص
 211-211ص ص 1م  ا منها  الصالحين ا محسن حکي 950ص
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په جبراو اکراه سره کفر غوره کړی وي اوپه زړه  ژباړه : مګرهغه کسانو  ې
 کې پوخ مؤمن وي .

 )په هغو کومه ګناه نه شته (
اوجوته ده  ې دکفراحکام دپيرودلو اوخروولواو داسې نوروشيانو ځينې خو 
راستراو خوراشديد دي ا ځکه په کفر له ميرمنې وخه جالوالی او وژل کيدل او 

کبله که  يرې خورا سترساقط شي ا خورا دمال اخيستل مترتب کيږي ا له دې 
 کو نی هم ساقطيږي .

په حديث کې راغلي دي  ې حکم له مکره وخه پورته شوي ) ليری  -2
شوی ( اونوموړی مؤاخذه نه لري ا ځکه پيغمبرصلی هللا عليه واله وسلم فرمايي 

 : ) ان هللا و   عن امتی الخطا والنسيان ومااستکرهواعليه ( .
ن تعالی ) ( زماله امت وخه دخطا اونسيان او داکراه )له مخې ژباړه : ستروښت

ترسره کړل شويوکارونو ګناه( پورته  کړيده . اوهم له انحضرت )ص( وخه 
روايت شويدي   ې فرمايي : ) اطالق فی اغالق ( ژباړه : د اغالق په حالت 
ت کې طالق نه واق  کيږي اواغالق په اکراه سره تفسير شويدی اوهم له حضر

 علی )ک( ځينې روايت شويدي :
) اطالق لمکره ( ژباړه : دمکره  طالق نه واق  کيږي . د دې خبری بيلګه له 

 ډيروصحابه وووخه  هم روايت شويده .
قصد دهغه ويزپه خاطر  ې و عه کړل شوی دی ا تصرف دهغه  -3

دجوازشرط دی ا اوپه همدې دليل هم ا دماشوم اومجنون )ليونی ( تصرف 
دی . دا شرط په اکراه سره له مينځه ځي ځکه دمکره موخه دهغه صحيه نه 

ويزتصرف نه دی  ې ) اکراه ( دهغه په خاطر و عه شويده ا بلکې د ده قصد 
 اړې ( او داسې نورو د رردف   -يوازې له خپل ځان وخه د تورې ) شمشير

 کول دي .
په  مکره له خپل ځان ځينې دځورونې او اذيت د دف  کولو لپاره لفظ  -4

ژبه راوړي او دهغه دمعناقصد نلري ا دهغه دحکم اراده نه کوي ا نوبايد  ې 
دهغه پر قول کوم اغيزمترتب نه شي بلکې خبره يې لغوه خبره ده اودليوني او 
ويده شخی او د هغه کسانو دخبرې په حکم کې ده  ې دخپل لفظ  په اداء کې 

 کوم قصد نلري .
ي  ې : اکراه په اعتقاداتو کې عمل نه کوي احناف ددې دايلو په ځوا  کې واي

اوپه همدې دليل دی که  يرې مکره له کفره وخه ډک لفظ  پرژبه راوړي ا 
عفوه کيږي د) عفی عن امتی الخطاو النسيان ومااستکرهوا عليه ( ژباړه : زما 
له امت وخه خطا اونسيان ) هيرتيا( اوهغه وه  ې په هغه مجبوريږي ا معاف 

ديث په تړاو هم بايد ووايو  ې له هغه ځينې موخه او مراد شوي دي ا د ح
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پرکفراکراه ده ا ځکه خلی هغه مهال نوي داسالم دين ته  اووښتي ؤ او په هغه 
وخت کې پرکفراکراه معموله او مروجه وه اوحتی که  يرې په دی ځای کې له 

تصرف  اکراه وخه موخه له کفر پرته اکراه هم وي ا مونږه يې نه منو ې  قولي
په اکراه کې شامل وي ا ځکه اکراه په اقوالو کې هيڅ اغيزناکه نده ا لکه ورنګه 
 ې په اعتقاداتو کې اغيزناکه نده ا ورنګه  ې هيڅوک نه شي کوای دبل  ا له 
ژبې وخه دتکلم لپاره استفاده وکړي ا نومتکلم په هغه وه کې  ې پرژبه يې 

قی مکره عليه ندی اوپه پايله کې ا راوړي مختاردی اوله دې کبله نوموړی حقي
حديث دی نه رانغاړي. که وه هم دا ې وايي قصد په هغه وه کې  ې تصرف 
په کې دجوازشرط دی ا دمنلو وړخبره نده ا مګر داسې نده  ې دشوخي 
کوونکي ) ټوکه کوونکي( طالق واق  کيږي حال دا ې نوموړی دخپل تصرف د 

همدارنګه ا حتی که  يري دا  اره  قصد هم نه لري ا –طالق  –مو وع له 
دتصرف دجوازشرط هم وي ا دا شرط داکراه په حالت کې شتون لري ا ځکه 
مکره دخپل نفس وخه دهالکت د دف  کولو قصد لري اوهالکت هم يوازې د 
تصرف د مو وع له په قصد سره دف  کيږي ا نومکره داړتياله مخې دهغه 

په تړاو وارد شوي روايتونه هم ا له  قصد لري . دمکره دطالق دنه واق  کيدو
نورو نصوصو سره  ې دمکره د طالق په واق  کيدو دالت لري په تعار  کې 
دي . نو دهغوی د روايتونو منل زمونږ د روايتونو له منلو وخه کومه وړتيا نه 

 لري .
 غوره )راجح( قول  -303

د مکره قولي زمونږ له نظره ا د جمهور قول غوره ) راجه ( دی  ې وايي : 
تصرف نه واق  کيږي که دنکا  او طالق په ويرد فسخې وړنه وي اوکه دبي  او 
اجارې په ويرد فسخې وړوي او له دې امله ا د مکره )قولي( تصرفات باطل 

 دي .
هغه وه  ې احنافو ذکر کړي ا دهغوی دقول لپاره کوم دليل کيدای نه شي او 

ناقشې وړ دي ا له هغې جملې کافي ټول هغه وه  ې ذکرکړې يې دي د رد او م
ده  ې ووايو : داحنافو استدال دهغه فرد  ې شوخي ) ټوکی ( کوي د طالق او 
نکا  د واق  کيدو افاده کوونکی نه دی ا ځکه دشوخي کوونکی اومکره ترمينځ  

ونکی سبب داختيارله مخې اودهغه په معنا په کوتوپيرشتون لري ا ځکه شوخی 
رتبو  ثارو سره ترسره کوي ا خومکره په اکراه سره اوله خپل علم او په هغه دمت

ځان ځينې دځورونې او اذيت د دف  کولو په قصد هغه ترسره کوي اودهغه  ا په 
حکم کی دې  ې دبل فرد قول نقل کوي ا نوبايد ووايو : دا  يرې او هغه  يرې 

سې حال کې ؟ او دا  ې : ورنګه د دې دواړو حکم يوله بله مساوي دی ؟  په دا
 ې په نی کې راغلي دي  ې طالق په شوخۍ ) ټوکې( سره واق  کيږي ا خو 
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کوم نی  ې احناف يې وايي دمکره د طالق د واق  کيدو په تړاوشتون لري ا 
 يري دی ؟ همدارنګه په بي  کې د دواړو خوا وو د ر ايت اعتبار ا په غوره 

روجو شأن )مقام ( د مال طريقه په نکا  کې هم د اعتبار موجب دی ا ځکه د ف
له شأن وخه ستر دی او له دې امله ورنګه  ې ستروښتن تعالی ) ( اعالم 
کړيده  ې د نورو د مال اخيستل يوازې د ر ايت له اری حالل دی او په بله 
طريقه حرام دی ا له دې کبله فرو  د لومړيتو  حق لری  ې يوازې په شرعي 

ل هم ا ولي له دې ځينې من  شوی دی ر ايت سره حالل شي او په همدې دلي
 ې ترخپل وايت اندې ښځه د دې د ر ايت له تراسه کولو پرته ميړه ته 

ورکړي .
1
همدارنګه  دا  ې  احناف وايی : اکراه په اقوالو کې عمل نه کوي ا  

مردود دی ا ځکه د قر ن نی پرهغه کفري کلمې  ې فرد يې له اکراه پسې په 
دی مترتب  کړی او دا په اقوالو کې داکراه د اعتباردليل ژبه راوړي کوم اغيزن

 دی .
 دوهم : افعال:

دمکره عليه له دوهم ډول وخه ا افعال دی ا دمخه دهغه دلومړي ډول يعنی 
اقوالو ځينې خبره مينځته راغله . په لنډه توګه ويلی شو ې : که  يرې اکراه 

ازې تو  سره دخپل غيرملجي وی او مکره فعل ترسره کړي ا نوموړی په يو
فعل د بشپړ مسئووليت متحمل کيږي اواثريې پرې په بشپړه توګه مترتب کيږي 
ا خو که  يرې اکراه ملجي وي ا دمکره پورې اړوند افعال په درې ډلوويشل 

 کيږي .
هال دهغو ترسره کول لومړی ( هغه افعال  ې شارع د اړتيا ) رورت ( پرم 

مرداری ) ميته ( غوښي او دخنزيردغوښي ا لکه شرا  وښل او دمبا  بللي دي
خوړل . دمکره لپاره د دې کارونو ترسره کول مبا  اوبلکې پرې واجب دي او 

ا ځکه ډ ډه )امتناع( وکړي ا ګنهکاردی که  يرې يې له ترسره کولو وخه
د با  کړي دي اوله نفس وخه دهالکت دهغو ترسره کول م ( )ستروښتن تعالی 

( يي ده هم واجب ده ا نوترک )پريښوول  ويزځينې استفادف  کولو لپاره له مبا
 جايزندي .

دوهم ( هغه افعال  ې داړتيا پرمهال ا دهغوی ترسره کولو ته رخصت ورکول 
کيږي او که  يرې فرديې ترسره کړي کومه ګناه پرې نه شته اوکه  يرې له 

نې يله کې اړايستونکی دی ترځوروترسره کولووخه يې امتناع وکړي اوپه پا
اذيت اندې ونيسي ا مأجور به وي ا لکه له کفروخه د ډکو افعالو ترسره کول وا

په ايمان د زړه )قلب( له ډاډ منتو  باوجود د بل دمال تلفول هم له دې ډول 

                                                 
1
 255نظرية العقد ا امام ابن تيميه ا ص  - 
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ره( ځکه د )نوعې( ځيني دیا ليکن  مانت پراړايستونکی دی نه پرفاعل) مک
دې توګه  ې فاعل يستونکي ته شونی دی ا په اتالف دفعل انتسا  اړا

داړايستونکي  له اوابزار ونيول شي اوپه دې توګه حکم دهغه په حق کې ثابت 
 شي . دا داحنافوا شافعيه وو اونورو عقيده ده .

درييم (  هغه افعال  ې هغو ته اقدام په هيڅ شان سره د مکره لپاره حالل نه دی  
عصوم او مصون دی ا لکه دنفس قتلا ځکه د نورونفس هم د ده د نفس په ويرم

او د انسان لپاره جايزنده  ې نورو ته په  رررسولو سره له خپل ځان وخه 
ا ګنهکار دی ا د اکراه په با  کړي او که  يرې دا کار ترسره کړي رر دف  

ا اړايستونکی قصاص ا  معتقد دي  ې : په دې حالت کېدخپل اصل پربنسټ
ه عنوان پکان د ده د  لې اوابزار کيږي ا ځکه اړايستونکي ته  دقتل د انتسا  ام

دمکره په فر  کولو سره شتون  لري اوقصاص هم يوازې پرقاتل جاري کيږي 
نه د قتل په ابزارا خو شافعيه اونورمعتقد دي  ې فاعل قصاص کيږي ا ځکه ده 

ه حالت کې هم د ده لپاره داسې کارترسره کړي  ې دهغه ترسره کول داکراه پ
ه اړوند ثابتيږي او اړايستونکی هم په دې دليل  ې ا نوحکم د ده پجايزندی

 ا وژل کيږي .دسببيت په طريقه دقتل موجب شويدی
زنا هم دقتل په وير ده او دټولو علماوو په قول ا دهغې حکم دفاعل په حق کې 
ثابتيږي ا ځکه اړايستونکي ته د زنا دفعل دانتسا  امکان شتون نه لري ا ځکه 

فرد په  لت سره زنا وکړي . احناف معتقد دي  ې : په انسان نه شي کوای د بل 
دې حالت کې د شبهې د شتون په خاطر ا د زنا حد له زاني وخه  ساقطيږي او 

يعنی دا  ې مکره يو داسې کارترسره کړي  –شافعيه ا د خپل اصل پربنسټ 
معتقد دي  – ې د هغه ترسره کول د اکراه په حالت کې هم د ده لپاره جايزندی 

جاري کيږي اوحکم د ده په حق کې ثابتيږي او په دې ځای  ېپر : د زناحد ې 
 .کې دهغه د اثبات امکان شتون نلريکې ا داړايستونکي په حق 

 په عراقي قانون کې اکراه  -333
 په مدني قانون کې -الف

دعراق مدني قانون اکراه دارنګه تعريف کړې ده : دشخی مجبورول دي په 
ترسره کولو ته  ې پرې را ي نه وي .غيرحق سره دهغه عمل 

1
 

 اکراه يې په دوه برخوويشلې ده : الف: ملجي .   : غير ملجي
لومړی : يې دسترخطراو محيط سره د واق  کيدو له تهديد سره ا لکه د نفس  

 تلفول يامال ته دزياتو تلفاتو رسول .

                                                 
1
 مې مادې لومړۍ فقره . 221د - 
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و له دوهم : هغه وه  ې له لومړي ځينې لږ وي لکه حبس او دخلکو د حاات
مخې وهل ا ډبولا اوميړه اوهرنږدی اومحرم خپلوان ته د رر رسولو تهديدا 

 يا اکراه ملجي ده يا غيرملجي ا هغه دخلکو د احوالو له مخې ده 
1
په وهلو سره  

دميرمنې لپاره د ميړه تهديد ا اويا له کورنۍ وخه يې من  کول له هغې ځينی  ې 
معتبره ګڼل شويده په خپل تصرف او مصلحت قايم وي ا اکراه 

2
توګه  ېاو په د 

په مجموع کې د اويزد ځينو فقهاوو په ر ی متفق دی  ې ويلې يې دې : د 
ميرمني لپاره دميړه امرکول ترهغې  ې د اکراه له مخې قايم شي ا دسلطان 
دامر په وير دی ا هغه مهال  ې ميرمن پوهه شي  ې مخالفت يې دشديد او 

کيږي ا نوپه هغه ځای کې دی  ې اکراه سخت  زار) ځورونې ( مستوجب 
تحقق مومي .

3
اوپه پای کې داهغه وه  ې قانون د اکراه د تحقق لپاره شرط ايښی 

دي فقها ووهم شرط ايښي دی 
4
 

هغه وه  ې قانون په دې باره کې د اکراه داثر په هکله نی کړي دي دا دي 
ملجي  ې د مکره ) فاعل( عقود موقوف دی که اکراه ملجې  وی ياغير

5
هرهغه  

افعال  ې له هغو وخه مدني مسووليت راواړشوی وي لکه د مال يا نفس تلفيدل 
ا قانون په دې تړاونی بيان کړی دی  ې فعل په فاعل پورې منسو   دی 
اواثريې د ده په حق کې ثابتيږي او هغه په حامل پورې منسو  کيدای نه شي 

مګر دا  ې فاعل په ملجی اکراه مکره وي .
6

ه دا  ې : د عراق مدني قانون د لنډ
اکراه په با  کې دفقها وو له اقوالو کوم ټاکلي مذهب ته له مقيد کيدو پرته احکام 

  ې يې په دې تړاو تصويب کړي دي پښه نه ده اړولی .
   : د شخصيه احوالو په قانون کې :

مې ګڼې دشخصيه احوالو قانون نی کړی دی ا  -001کال د  0595د عراق د
 ې د مکره طالق نه واق  کيږې .پردې 

7
دا هغه مسئله ده  ې د جمهور وفقهاوو 

 له ر ی سره متفق کيږي لکه ورنګه  ې مود مخه يادونه وکړه .

                                                 
1
مااې مااادې لااومړۍ او دوهمااې فقاارې ا هغااه تهديااد  ااې نفااس او مااال او  -221دمصاار د ماادني قااانون د - 

 مې مادې دوهمه فقره . 213شرف ته سترخطرولري اکراه ګڼلی ده . د
2
 شپاړسمه ماده .  - 

3
 210ص 5حاشيه ابن عابدين   - 

4
 مه ماده . -220 - 

5
مې مادې دهغه عقد دتصرف دنه نفاذ ترمينځ  ې د فسخې وړوي او ياهغه عقاد  اې د فساخې  – 225 - 

وړنااه وي هاايڅ توپيرنااه دی کااړی . دمصاار ماادني قااانون داجااازې پااه صااورت کااې دعقااد دابطااال اجااازه 
 مه ماده -213ورکړې ده . 

6
 مه ماده  -125ن دعراق دمدنې قانو - 

7
مې ګڼې قاانون د مکاره د طاالق پاه ناه  -15کال د 2414مې مادې لومړۍ فقره او په مصرکې د -05د - 

 واق  کيدو نی کړی دی .
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   : د عراق دعقوباتو په قانون کې :
د جزا اده کې  نی کړی دی پردې بنسټ  ې مه م -13دې قانون په خپله  

جرم مرتکب شی  ې نفس ته  پوښتنه له هغه  ا وخه نه کيږي  ې د داسې
يا له دې پرته خپل مال وي (وقايوي  رورت هغه اړايستی وي ) مجبورکړی 

مال له سترخطروخه  ې دی يې را  اپيرکړی دی او نو موړی په  دنورو ياوا
قصدي توګه د هغه سبب شوی نه وي اوپه بله وسيله يې مخنيوی او من  کيدل 

ترې د ده په توان کې نه وي .
1
 

رايطو په دې داړتيا په حالت نی کړی دی ا مجازات د هغه د مطلوبه شدې ما
ا مرفوع کوی ا ترهغه ځايه  ې  رورت د اکراه  سبب کوم مهال  ې بشپړشی

شامل دی ا اکراه  په هيڅ صورت کې د اړتيا له بڼووخه بهر نده دا ماده د اکراه 
سره وي  ې د په حالت کې په هغه سره منطبق کيږي  ې اکراه له ستر تهديد 

پيښيدو خطريې د مکره پرجسم وي يا له دې  پرته ا ياد ده په مال کې اوياهم  
 دبل په مال کې .

 نوربيا                                                               
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
1
 يمه ماده کې ) هم ( راغلی دی . -42او ددې په وير دمصر دعقوباتو قانون په  - 
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 چکیده

ب يی هبه نيستا يعنی موجب تملي ی نمی باشد بلکه در  غازا هادف ابراء مستقيما
ابراء کننده اسقاط تعهاد اسات. پاس اباراء مشامول مقاررات هباه نمای باشاد. اباراء 

ب  باا ترتياب تاب  قواعاد عماومی مادنی اسات مای تواناد وثيقاها ساند عرفای ياا شافاها
تحقق پيدا کناد. اباراء باه اعتباار شامول و عادم شامول باه اباراء عاام و خااصا باه 

راء گذشته و  ينده و به اعتبار صايغه باه اباراء اساقاط و اساتيفاء اعتبار زمان به اب
 تقسيم بندی شده است. 

 کليد واژه ها: ابراءا ابراء خطا تعهدا حقا دعویا اسقاطا استيفا.
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 مقدمه
مو وع ابراء يکی از مو وعات مهام حقاوق مادنی محساو  مای گاردد. قاانون 

عقدا اباراء را در فصال اول مدنی افغانستان در با   هارم تحت عنوان انقضای 
قااانون ماادنی  2109مااورد بحااث قاارار داده اساات. و ماااده  454تااا  494از ماااده 

تااا  2111فرانسااها ابااراء را يکاای از وسااايل سااقوط تعهاادات دانسااته اساات. ماااده 
ساقوط تعهادات بحاث کارده  –قانون مدنی فرانسه از اباراء در فصال ساوم  2111

انسااتان و فرانسااه بااه خااوبی معلااوم ماای شااود اساات. از مقايسااه دو قااانون ماادنی افغ
قانونوااذار مااا هماننااد حقااوق فرانسااه ابااراء را يکاای از وسااايل سااقوط عقااد دانسااته 
است. مؤلفان فرانسوی در تعريف اباراء مای گويناد: اباراء عقادی اسات کاه بادون 
اينکااه مااديونا خااود ايفاااء تعهااد کنااد داياان طلااب خااود را رهااا و ساااقط نمايااد  نااان 

ب در م  ورد ماهيت حقوقی ابراء می نويسند که ابراء عقد است. صريحا
حقوقدانان مذکور مای پرساند: باا وجاود اينکاه اباراء باه ساود متعهاد اسات  ارا    

ر ای وی را  روری بادانيم؟  نوااه مای گويناد: باه دايال ذيال او باياد ر اايت 
ت تعهدی که متعهد داشته است رابطۀ دو سويه در زمان حدوث باوده اسا -2دهد. 

شاايد  -1پس بالمالزمه بايد در زمان سقوط تعهدا هر دو ر ا وجود داشته باشد. 
ب اجاارا کنااد و  ااون تعهااد از معاو ااه برخاسااته  متعهااد بخواهااد تعهااد  را شخصااا
اساات بالمالزمااه زوال تعهااد هاام بايااد از ترا اای و معاو ااه برخياازد نااه از عماال 

اين رايوان را نپذيرد.يکجانبه مجانی. به هر حال شايد متعهد ترجيه دهد که 
1
 

 مفهوم و ماهیت ابراء -3
 مفهوم ابراء 3-3

به معنای تبرئها تخليیا بيازار کاردنا « بری»ابراء مصدر با  افعال از ريشه 
ا درست کردنا رهايی از دين و اسقاط حق ثابت در ذمه است.نبهبود بخشيد

2
 

ظار کناد.ابراء عبارت از اين است که داين از حق خاود باه اختياار صارف ن 
3
باه  

اسقاط حق که بر ذمه ديوری باشدا ابراء گويند. هم ون  نکه شخی دينی را که 
بر عهادۀ ديواری دارد سااقط کناد. هم ناين در تعرياف اباراء گفتاه اناد کاه تمليای 
حااق باار عهاادۀ ديوااری ا بااراء اساات. احکااام و  ثااار مترتااب باار دو تعريااف فااوق 

ت وجاود دارد و قاايالن باه اساقاط متفاوت است.  راکه ميان اسقاط و تمليی تفاو
مالکيت ابراء کننده را همواره برجای می دانند تا  نجا که برخی از اين امار عادم 

                                                 
1
 .20ا ص جعفر جعفری لنورودیا دايره المعارف حقوق مدنی و تجارت.  

2
. مسعود انصاریا دمحمعلی طاهریا دانشنامه حقوق خصوصیا تهرانا انتشارات جنول جاودانها چ  
 .00ا ص 2ا   2011ا 0
3
قانون مدنی ايران به نقل از : ترجمه دمحمعلی نوریا قانون مدنی مصرا تهرانا انتشارات  114. ماده  

 .223ا ص2041سال  1گنج دانشا چ 
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صحت ابارای ديان را نتيجاه گرفتاه اناد.
1
باه طاور مشاخی فقهاای حنفای معناای   

اساقاط باا بقااای معناای تملياای را تارجيه داده اناد و از اياان روی ابارای اعيااان را 
ا  را که معتقدند  ن اسقاط است و ملکيات اعياان اساقاط را نمای درست نمی دانند

پذيرد و اگر کسی مالکيت خود را از مملاوک خاويش سااقط کنادا ماالکيتش سااقط 
نماای شااود و  نااين اسااقاطی درساات نيساات.

2
بنااابراين از نواااه  نااان اباارای مبيعااه   

 درسات نيساات و ماای گوينااد کااه  ن اسااقاط اسات و اسااقاط عااين درساات نيساات. امااا
قايالن به اين ديدگاه نيز ابرای دين ثابات در ذماه مانناد  امان قيمات شای غصاب 
شدۀ تلف گشته و دعوی مربوط به اعيان را درسات مای داننادا اماا اقالاه اباراء از 
دين و اقالاه سالم را درسات نمای داننادا زيارا مای گويناد کاه اباراء ديان را از ذماه 

بار نمای گاردد و در واقا  از  زد و  يزی هم کاه سااقط شادا ديوار بااساقط می کن
ميان رفته و معدوم شده است. فقهاای امامياه اباراء را تمليای نمای دانناد و فقهاای 

مالکيه معتقدند که ابراءا نقل ملی از قبيل هبه است.
3

 
 ماهیت ابراء 3-3

در مورد ماهيت ابراء به بررسی ديدگاه های فقهای اسالمی و ديدگاه قانون مدنی 
ازيم. فقهااای مااذاهب اسااالمی در مااورد ماهياات ابااراء اخااتالف افغانسااتان ماای پاارد

نظر دارند. جمهور فقهاای اهال سانت معتقدناد کاه اباراءا ايقااع اسات و نياازی باه 
قبول مديون ندارد و با مجرد ايجا  منعقد می شودا  را که از نواه فقهای حنفای 

معتقدناد کاه  و حنبلی اسقاط است و اسقاطات مانناد طاالق نيازمناد قباول نيساتند. و
هيچ تفاوتی نمی کند که تعبير ايجا  باه لفاظ اباراء ياا باه لفاظ هباۀ ديان باه ماديون 

باشد.
4
هم نين فقهای شافعی معتقدند که ابراء تمليی ديان باه ماديون اسات. دينای  

که در ذمۀ مديون است. بنابراين نياز باه قباول ناداردا زيارا مقصاود از  ن اساقاط 
است.

5
 

                                                 
1
 .00همانا ص . مسعود انصاریا  

2
 . همان. 

3
 .02 – 00. همانا ص  

4
. يکی از نهادهای نزديی به ابراءا هبه دين به مديون است که به توافق واق  می شود. اثر اين دو اقدام  

يکسان استا زيرا هم در ابراء و هم در بخشش دينا وجيبه ساقط می شود به همين جهت نيز گروهی 
د در صورت گوناگون دانسته اند ولی بايد توجه داشت که نه تنها ابراء از نويسندگان  ن دو راا يی نها

ايقاع است و بخشش دين عقدا در ابراء اسقاط حق مو وع مستقيم انشاء داين است ليکن در بخشش دين 
 ن ه مو وع انشاء قرار می گيرد تمليی حق است و اسقاط دين نتيجه ادغام دو عنوان جم  ناشدنی 

يی شخی استا به بيان ديور  ون در رابطه دينی )وجيبه( وجود دو شخی به  داين و مديون در
عنوان داين و مديون از ارکان بقای  نست ادغام اين دو عنوان در يی شخی باعث زوال يکی از 

 (. 043ارکان وجيبه است و به همين دليل نيز از بين می رود )ر.کا دوره حقوق وجايبا ص 
5
 – 045ا ص 2041ا 0ارانا دوره حقوق وجايبا کابلا انتشارات سعيدا چ . ماری نوئل بشله و همک 

 00ا ص 2  مسعود انصاریا دمحمعلی طاهریا دانشنامه حقوق خصوصیا   043
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ه معتقدند که اباراء نيازمناد قباول اسات و دليال  ناان اينسات کاه اما فقهای مالکي    
می گويند نقل ملی است و در واق  به هبه می ماندا حاال  نکاه هباه ديان نيازمناد 

قبول است و ابراء نيز از سوی مديون پذيرفته شود.
1
فقهاای امامياه در ايان بااره   

ايقااع اسات و نياازی  دو نظر دارندا قول مشهور فقهای اماميه  ن است که اباراءا
به قبول نداردا برخی ديوار نياز از جملاه شايخ طوسای در المبساوط و ابان زهاره 

در الغنيه معتقدند که ابراء عقد است و نياز به قبول مديون دارد.
2
 

قانون مدنی  نين بار مای  ياد کاه باه پياروی از قاول جمهاور فقهاای  450از ماده 
 اه مااده ماذکور تصاريه نماوده کاه اباراء اهل سنتا ابراء را ايقاع می داندا  نان

موقوف به قبول مديون نمی باشدا اما به رد مديون رد می شود. هم نين در مااده 
اباراء باه قباول مباری »مجله ااحکام طبق هماين نظارا تاذکر يافتاه اسات:  2531

موقوف نمی باشدا ليکن اگر مبری له  نرا رد نمايدا مردود می گاردد. يعنای اگار 
وری ابراء ميکندا شرط نيسات کاه ايان اباراء را مباری لاه قباول نماياد کسی به دي

مور در صورتی که مبری له ابرا را فی المجلاس رد نماود باه ايان لفاظ کاه اباراء 
 «.می گرددا قبول ندارم. ابراء مبری مردود شما ر

اگار ماديون قبال از »قانون مدنی  نين تصريه شده که  450در جمله دوم ماده    
قبال از قباول »عباارت «. اء وفات نمايادا ديان از ترکاه گرفتاه نمای شاودقبول ابر
در اين ماده بحث برانويز است به اين ترتيب که در جمله اولا قانونواذار « ابراء

ابراء را موقوف به قبول مديون )مبری له( ندانسته اماا  ارا در جملاه دوما قباول 
قباول اباراء وفاات نماوده ا را  ابراء را مورد توجه قرار داده و مديونی که قبل از

ا «رد»مستحق اخذ دين از ترکاه ندانساته اسات. باه نظار مای رساد کاه باه عاو  
ابراء موقوف به قباول »تحرير شده باشد و اصل ماده مذکور  نين باشد: « قبول»

مااديون نماای باشاادا امااا بااه رد مااديون رد ماای شااود. اگاار مااديون قباال از رد ابااراء 
 «.گرفته نمی شود وفات نمايدا دين از ترکه

 انواع ابراء -3
 ابراء به  ندين اعتبار تقسيم بندی شده است که در اين مبحث مطر  می گردد.

 انواع ابراء به اعتبار شمول و عدم شمول 3-3
 ابراء از لحاظ شمول و عدم شمول به دو دسته ذيل تقسيم شده است.
د.  نانکاه مباری الف( ابراء خاص: ابرايی است که حق معينی را شاامل مای شاو

بوويد: دينی را که در ذمۀ تو برای من ثابت استا اساقاط مای کانم.  نوااه طبيعای 

                                                 
1
ا 101ا ص 1  مغنی المحتا ا  02ا ص 2. مسعود انصاریا دانشنامه حقوق خصوصیا    

 .034ا 0سيوطیا ااشياء و النظايرا   
2
 .034. همانا ص  
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است که تنها  ن دين ساقط خواهد شد.
1
مجلاه ااحکااما اباراء خااص  2503مااده   

ابراء خااص عباارت از اباراء شاخی باه شاخی » را  نين تعريف نموده است: 
طالبه حويلی ياا رخات ياا از جهات ديور است از يی دعوی خاص مانند دعوی م

اگر کسی به ديوری از يی مو وع خاص ابراء می کند  نين اباراء را «. ديور
ابراء خاص می گويند و بعد از اين دعوی او متعلق به همان مو وع شنيده نمای 
شود مور در مورد ديور که متعلق به اين مو وع نباشد می تواند دعوی نمايد ) 

 کام(.مجله ااح 2539ماده 
قانونی مدنیا ابراء به صورت خااص از يای حاق  452مطابق عبارت اول ماده 

يا دعوی صورت گرفته می تواند. پس اباراء خااصا يای حاق ياا يای دعاوی را 
 شامل می شود. 

 ( ابراء عام: عبارت از ابارای هار حقای اسات کاه اباراء کنناده در ذماه ديواری 
دارد.

2
ابااراء عااام  نااين تصااريه نمااوده مجلااه ااحکااام در تعريااف  2501ماااده   
ابااراء عااام عبااارت از ابااراء شااخی بااه شااخی ديواار در مااورد ساااير »اساات: 

دعاوی است. اگر کسی گفته بود که به فالن شخصی از همه دعاوی اباراء نماوده 
ام يا مرا نزد او برای ابد حقی وجود ندارد ابراء مذکور ابراء عام می باشاد. و او 

زمان قبل از ابراء با وی دعوی کناد. حتای اگار حقای  حق ندارد در حق متعلق به
را به موجب کفالت دعوی نمايد که من پيش از ابراء باه فاالن شاخی کفيال باودم 
يا باای شخی به اين قول دعوی نمايد که شما برای کسی کفيل بوديد که مان باه 

 مجله ااحکام(.   2535او ابراء داده بودم )ماده 
اباراء بصاورت »قاانون مادنی تصاريه شاده اسات کاه  452در جمله دوم مااده     

ماثالب شاخی )الاف( بااای شاخی «. عام از جمي  حقوق و دعاوی بعمل مای  ياد
) ( دعوی حقاوق دارد و هم ناان شاخی ) ( از شاخی )الاف( نياز قر ادار 
می باشد. پس در صورتی که شخی )الاف( هام از دعاوی حقاوقی خاود و هام از 

 ردد ابراء دهدا ابراء عام شمرده می شود.دين خود که حق محسو  می گ
ابراء عام همان ابراء در مقام دعوی است و  ن  نين اسات کاه پاس از طار       

دعویا مدعی ذمۀ خواناده را باه کلای اباراء کناد و بووياد: حقاوق خاود را از وی 
م. اين گفتار شامل دعاوی عينای و دينای بار  ن خواناده مای شاود. ده اساقط گرداني

                                                 
1
 .00. مسعود انصاریا همانا ص  

2
 .00. همانا ص  
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اين ابراء عاما هي وونه حق بر خوانده نخواهد داشت و دعاوی وی بار او پس از 
مسموع نيست.

1
 

 انواع ابراء به اعتبار صیغه 3-3
 از اين لحاظ نيز ابراء بر دو نوع است:

الف( ابراء اسقاط: ابرايی است که باه موجاب  ن ديان از عهادۀ ماديون سااقط مای 
يه يا کنايی منعقد می شود. شود.  نانکه  نين ابرايی با يکی از الفاظ صر

2
مااده  

اباراء اساقاط »قانون مدنی در تعريف ابراء اسقاط  نين مقرر نماوده اسات:  450
 ن اساات کااه داياان مااديون خااود را از تمااام يااا از قساامتی حااق خااود بااری الذمااه 

مجله ااحکاما ابراء اسقاط  نرا مای گويناد کاه کسای  2503مطابق ماده «. گرداند
سقاط جمله حقوقی که به ذمه وی دارد يا به تقليل يای انادازه به شخی ديور به ا

 معين از ذمه ا  ابراء دهد. 
به عنوان مثالا اصغر باای اکبر مبلغ يی ميليون افغانی دين داردا در صورتی 
که اصاغر تماام ايان حاق خاود را و ياا اينکاه مبلاغ پنجصاد هازار افغاانی را سااقط 

 سقاط ناميده می شود.نمايدا اين نوع ابراء حقا ابراء ا
 ( ابراء استيفاء: ابراء استيفاء که به صايغۀ اساتيفاء ادا مای شاودا  نانکاه کسای 

قاانون مادنیا  450بوويد به حق خويش رسيدم و يا حق خود را اخاذ کاردم. مااده 
اباراء اساتيفاء  ن اسات کاه دايان باه »ابراء استيفاء را  ناين تعرياف نماوده اسات: 

مجلاه ااحکااما اباراء اساتيفاء  2503مطاابق مااده «. دقابض حاق خاود اقارار نمايا
عبارت از اقرار شخی به قبض و تسليمی حق می باشاد کاه ذماه شخصای ديوار 

 است که اين نوع ابراء قسمی از اقسام اقرار می باشد.
 انواع ابراء به اعتبار زمان 3-0

 از اين حيث نيز ابراء به دو نوع است: 
 الف( ابراء ما ی )گذشته( 

  ( ابراء  ينده )مستقبل(  
فقها معتقدند که به دليل موجود نبودن محل  ينده ابرای  ن نياز درسات نيسات. اماا 
دربارۀ ابراء گذشته بايد گفت که فقها معتقدند ابراء تنهاا شاامل ماواردی مای شاود 
که تاريخ  ن گذشته باشد. مبنای اين نظر  ن قاعاده اسات کاه ميووياد: سابب ساابق 

قاانون مادنی اباراء از حقاوق ثابات را  451است. مطابق ماده  شرط صحت ابراء

                                                 
1
به نقل از: دمحم جعفر  203 -13ا ص 1ا ابن عابدينا رسائلا   110. ابن نجيما ااشيا و النظائرا ص  

جعفری لنورودیا دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت: حقوق تعهدات عقود و ايقاعاتا تهرانا 
 .12ا  ص 2011ا 2کتابخانه گنج دانشا چ 

2
 .00. مسعود انصاریا همانا ص  
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بيان داشته و مثال  ن ابراء زن مطلقه از نفقه ايام عدت بعاد از تعياين مای باشاد و 
مجله ااحکام است. 2503موافق ماده 

1
   

قانون مدنیا ابراء از حقوقی صورت می گيرد کاه قبال  451براسای ماده         
و شامل دينی که لازوم  ن بعاد از اباراء تحقاق مای پاذيرد نمای از ابراء ثابت باشد 

مجلاه  2530گردد. گر ه سبب دين قبل از ابراء موجود شده باشد. هم ناان مااده 
در ابااراء حااالتی موجااود اساات کااه در »ااحکااام در مااورد  نااين صااراحت دارد: 

مابعد خود  تأثير ندارد  يعنی اگار کسای باه شاخی ديواری از حاق خاود اباراء 
يدهااد همااان حقااوقی را کااه قباال از ابااراء داشاات ساااقط ماای گردانااد و صاارف در م

 «.  حقوقی که بعد از ابراء حادث می گردد حق دعوی را دارد
ابراء از دين  ينده را در دو فر  می تاوان مطار  کارد: الاف( اباراء از ديان     

بب که سبب  ن ايجاد شده ولی هنوز بر ذماۀ ماديون نياماده اسات.  ( دينای کاه سا
در ماورد دينای کاه تنهاا سابب  ن در زماان  -2 ن نيز هنوام اباراء وجاود نادارد.  

ابراء ايجاد شاده اسات )مانناد تعهاد عاجال پايش از بجاا  وردن کاار مطلاو  او باه 
وساايله عاماال و تعهااد شااوهر بااه انفاااق در  ينااده(. برخاای از نويسااندگان بااه بطااالن 

ضای ايجاد وجيباه فاراهم  ماده هناوز باه ابراء نظر داده اند بر اين مبنا که تنها متق
دين منتهی نشده است ولای همانووناه کاه ديان در ايان مرحلاه قابال انتقاال باه ذماه 
 امن استا قابل اسقاط هم باه نظار مای رساد.  در واقا  ديان معلاق هام وجاودی 
معتبر و دارای  ثار حقوقی است. پس ابراء ذمه عاجل باه معناای انحاالل وجيباها 

در فر ای کاه  -1و قط  رابطه التزام با انجام دادن کار اسات.  خنثی کردن سبب
هنوز سبب ايجاد وجيبه )مقتضی( نيز تحقق نيافته استا مو اوعی بارای اساقاط 
وجود ندارد. بطاالن اباراء ديان  )ماالم يجاب( را هماه نويساندگان از اماور باديهی 

شمرده و پذيرفته اند.
2
رث ماديون او به عنوان مثالا اگر وارثی قبل از مرگ ماو 

را ابراء کندا اين اقدام اثر ناداردا زيارا قبال از مارگ هناور رابطاه حقاوقی مياان 
وارث و مااديون ايجاااد نشااده اساات. هم نااين اساات مااوردی کااه کارمناادی قباال از 

 استخدام از حقوق خود بوذرد. 
 شرایط صحت ابراء-0

 فقها معتقدند که موجوديت شرايط ذيل در ابراء ازم است: 
 ننده برای تبرع اهليت داشته باشد.ابراء ک -1

                                                 
1
ا تو يه به استهدا ت قانون مدنیا تو يه پرسش 2032حوت  24 -4. سمينار عالی ستره محکمه  

ا کابلا 2045حوت  15 -11. و اسناد و مصوبات سيمينار عالی قضايی ستره محکمه 95ا ص 10شماه 
 .501ا ص 2043عقر   2انتشارات سعيدا چ 

2
 .041له و همکارانا همانا ص . ماری نوئل بش 
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بااه عبااارت ديواار از اهلياات تباارع برخااوردار باشااد. يعناای بااالغا عاقاال و رشاايد 
غيرمحجااور بااه ساافه و يااا دياان باشااد.  زياارا ابااراء تباارع محااض بااوده و باادون 
موجوديت شرايط پيش گفته درست نخواهد بود. بنابراين ابراء ديوانه و يا صاغير 

قصاد و ابارای سافيه و صاغير ممياز باه دليال محجوريات  غير مميز باه دليال نباود
درساات نخواهااد بااود.

1
باارای »قااانون ماادنی تصااريه نمااوده کااه  451 نان ااه ماااده  

صحت ابراء داشتن اهليت تبارع اباراء دهناده شارط اسات. و هم ناان حساب مااده 
 مجله ااحکاما ابراء صبیا مجنون و معتوه بطور مطلق صحت ندارد.   2592

  ن را اسقاط می کندا وايت داشته باشد. برحقی که -1
يعنی يا مالی  ن باشد و يا نمايندگی داشته باشد. 

2
 

ر اا فقها به اتفاق قايلند که ابرای شخی مکره درست نيست.   -0
3
 

 معلوم و معين بودن  مبری لهم -9
قانون مدنیا هرگاه ماديونين متعادد باشاندا تعياين کامال هريای  453مطابق ماده 

مجلاه ااحکااما مقارر  2533ا در ابراء  اروری مای باشاد. هم ناان مااده از  نه
ازم است کسانی که ابراء به ايشان صورت می گيارد و مباری »نموده است که: 

لهاام واقاا  ماای گردنااد معلااوم و معااين باشااند. بنااابراين اگاار کساای گفاات کااه بااه تمااام 
اباراء صااحت ماديونين خاود اباراء نماودم ياا مارا ناازد هايچ کسای حقای نيسات ايان 

ندارد. و اگر گفت که به اهالی محله ابراء نمودم اگر اهاالی  ن محلاه ذوات معاين 
و معلاوم بودنااد و اشاخاص انوشاات شامار را تشااکيل مای دادنااد ايان ابااراء صااحت 

 «.دارد
 برای مو وع ابراءا وجود شرايط ذيل پيش بينی شده است:      
ه موجااود نيساات و در واقاا  در موجااود بااودن. فقهااا معتقدنااد کااه اباارای ديناای کاا -2

 ينده پديد می  يد درست نيست و موجود بودن ابراء يعنی در ذمه مديون باودن  ن 
 شرط است. 

  زاد بودن )يعنی عدم  بط يا مصادره  ن از طريق مقامات ذيصال (.  -1
معلوم و معين بودن مو وع ابراء. فقها معتقدناد کاه مبار  باياد معلاوم و معاين  -0

هول و مبهم نباشد. بنابراين اگر کسی به ديواری بووياد کاه يکای از دو باشد و مج
دينی را که از تو طلب دارم از ذمه تو سااقط مای کانم و ياا بووياد يکای از دياونی 
را که برعهدۀ شما دو نفر دارم ساقط می کنم.  نين ابرايی درست نخواهد بود.

4
 

 اط باشد.حقی که در مورد  ن ابراء صورت می گيردا قابل اسق -9

                                                 
1
 .043ماری نوئل بشله و همکارانا همانا ص  . 

2
 .01. مسعود انصاریا همانا ص  

3
 . همان. 

4
 . همان. 
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قانون مادنیا حقای کاه اساقاط را نمای پاذيردا اباراء از  ن جاواز  453حسب ماده 
ندارد. اگر شخصی از خود به کسی اباراء نماود هماان حاق او سااقط مای گاردد و 

 مجله ااحکام(.  2531در  ينده حق دعوی را در  ن ندارد )ماده 
ء باا  ن ادا مای شاود. صيغۀ ابراء عبارت از الفاظی است که عمل حقوقی ابرا    

 معمواب در فقه برای صيغۀ ابراء موجوديت شرايط ذيل ازم است: 
منجز باشدا يعنی معلق به شرط و مضاف به  ينده نباشد. برخی از فقها منجاز  -2

قااانون ماادنیا ابااراء را بااه  459بااودن را در صاايغۀ ابااراء شاارط نماای داننااد. ماااده 
را به شرطا صحيه می داند.معنای تمليی شمرده و معلق نمودن  ن 

1
   

  نکه با شريعت اسالمی در تعار  نباشد. -1
 نکااه در صااورت تحقااق ملکياات سااابق ابااراء کننااده جاااری شااودا در غياار اياان  -0

صورت اثری بر  ن بار نخواهد بود. بنابراين در نواه فقها صيغۀ ابراء می تواناد 
کااه بار ذمااۀ تااو دارم  قاول يااا فعال باشاادا  نانکاه کساای بااه ديواری بوويااد دينای را

ساقط می کنم و يا اينکه سند دال بر ماديون باودن طارف ماديون را پااره کناد. اماا 
هردو بايد در ابراء صراحت داشته باشد.
 2

 
 ابراء به عوض-3

ابااراء هميشااه بااه صااورت ايقاااع و رايوااان نيساات. ممکاان اساات بااه صااورت عقااد 
ينا ذمۀ متعهاد از تعهاد ساابق معو  در يد. مثالب در تبديل تعهد به اعتبار تبديل د

بری می شود و لکن نه بطور رايوانا بلکه در برابر  نا تعهد جديد پديد مای  ياد 
که اسقاط تعهد قديم در عو  قبول تعهاد تاازه از طارف متعهاد ساابق اسات. پاس 
تبااديل تعهااد بااه اعتبااار تبااديل تعهااد بااه اعتبااار تبااديل دياانا نمونااه ای از ابااراء بااه 

عو  است. 
3
 

                                                 
1
.  يا ابراء می تواند معلق باشد؟ از نظر دکتر جعفری لنورودیا ابراء يکی از تعهدات است و تعليق  

تعهد )يعنی اسقاطا فعلا ترکا انتقال( اشکال ندارد. در خود تعهدا صحيه نيست. اما تعليق در مو وع 
پس اسقاط طلبی را معلق بر واقعۀ محتمل الحدوث می توان کرد. مثالب بوويد: اگر من قبل از تو مردم تو 
بری الذمه باشی. يا اگر تو پيش از من مردی بری الذمه باشی! هردو درست است. برخی از فقها می 

ور )صورت اول(درست است. علت اين نظر را  نين بيان کرده است که گويند يکی از دو صورت مذک
اين وصيت است که معلق بر فوت موصی است و اشکال ندارد. فقهای اماميه نيز مانند حنفيها ابراء 

( می گويد: ابراء قابل تعليق نيست.  931معلق را درست نمی دانند. مؤلف کتا  جام  الشتات )ص 
ياورده است. فقه شافعی دو نظر دارد گاه ابراء معلق را درست می داند و گاه دليلی هم بر اين نظر ن

( فقه حنبلی ابراء معلق را صحيه 911ا ص 9درست نمی داند دليلی هم نياورده است )نهايه المحتا ا   
( به نقل از: جعفر جعفری 20ا ص 9می داند و لکن دليلی نياورده است )اعالم الموقعينا ابن قيما   

 .10ورودیا دائره المعارف حقوق مدنی و تجارتا ص لن
2
 . همان. 

3
 .21. جعفر جعفری لنورودیا دائره المعارف حقوق مدنی و تجارتا ص  
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فقها در اين باره که  يا ابرای به عو  درسات اسات ياا خيار اخاتالف نظار        
دارندا گروهی معتقدناد کاه پرداخات در عاو  اباراء را از تبارع محاض بيارون 
می  ورد و به  ن عنوان حقوقی ديوری مانند صله به مال يا صله به عو  مای 

ی ديوار معتقدناد بخشد. در نتيجه ديور  نين عملی اباراء نخواهاد باود. اماا گروها
کاه باذل ياا بخشااش متقابال بار ماهيات ابااراء تاأثيری نمای گاذارد و  ن را از ابااراء 
بودن بيرون نمی  وردا بنابراين اگر کسی  يزی به ديوری ببخشد تا دينی را کاه 
بر ذمۀ خويش داردا ابراء کندا بی اشکال است و ذمۀ مديون با اين کار بری می 

شود.
1
 
هميشه به صورت تبديل تعهد به اعتباار تباديل ديانا نيسات  ابراء به عو         

ممکن است ابراء به عو  در خار  از عناوان تعهاد هام دياده شاود. ماثالب زوحاه 
از زو  طلبی داردا در برابر ابراء ذمۀ زو ا از شوهر  خل  می گيردا طالق 
 -موجااب اسااقاط رابطااه زناشااويی اساات پااس دو اسااقاط باااهم مبادلااه شااده انااد: الااف

اسقاط طلبی که زوجه از زو  داشت  -اسقاط رابطه زناشويی از طرف زو .  
قرار داده است. ابراء ذمۀ زو  در اين مثالا معو  اسات. « فديۀ خل »و ان را 

خل  از معاو ات است اما به صورت عقد )بدون تبديل تعهد( است. مثال ديوارا 
ناشار بدهاد و بارای ممکن است مؤلفی حق تأليف خود را برای يی بار  ااپ باه 

 اپهااای بعااد بااه او حااق تقاادم بدهااد. در عااين حااال مؤلااف باباات حااق التااأليف کتااا  
ديور از  ن ناشرا طلبی داشته باشاد. طارفين توافاق مای کنناد کاه مؤلاف از طلاب 
بوذرد و در عو ا  ن ناشر هم حق تقدم ماذکور را اباراء کناد. ايان هام اساقاطی 

و  است بدون اينکه تباديل تعهادی باه کاار در برابر اسقاطی است. اين ابراء مع
 باشد. 
بين ابراء به عو  و تبديل تعهدا رابطۀ عموم و خصاوص مان وجاه وجاود       

تبديل تعهد بدون ابراء باه عاو ا مانناد تباديل تعهاد باه  –دارد به اين شر : الف 
 اباراء باه عاو  بادون تباديل تعهادا مانناد مثاال –اعتبار تبديل داين يا مديون.   

ابراء به عاو  باا تباديل  –اسقاط زوجه در طالق خل  به شرحی که گفته شد.   
تعهاادا ماننااد تبااديل تعهااد بااه اعتبااار تبااديل دياان کااه عنااوان ابااراء بااه عااو  را هاام 

دارد.
2
 

 
 

 

                                                 
1
 .00ا ص 2. مسعود انصاریا دانشنامه حقوق خصوصیا    

2
 . همان. 
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 لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا حافظ
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(26) 

 فهرست:

 

 43 ..... لړراو السته ېموخ شارع د هګتو مهیمستق په خهڅ ظاهر له وصنصو د: میدو

 22 ................................................. :خهڅ ظاهر او نص له استنباط موخو د -۱

 26 ......................................... :خهڅ داللت له ېنه او أمر د  استنباط موخو د -۲

 29 ................................................................. :موخو پر داللت لفظ عام د -۳

 29 ................................ لړراو السته موخو د خهڅ مقام او اقیس له کالم د: میدر
 

و له ظاهر څخه په مستقیمه توګه د شارع موخې السته صدویم: د نصو
 راوړل

کله  ې موږ ددې هوډ ولرو  ې د خبرې کوونکي په موخه ځان پوه کړوا نو 
اړينه ده  ې د هغه د کالم ظاهر ته پاملرنه وکړو او هر هغه وه  ې ترې ذهن 

ه يې موخه دها مګر دا  ې داسې دايل شتون ولري  ې هغوي ته راغلل هماغ
پر دې دالت وکړي  ې دغه ظاهر ترې مراد نه دیا نو په دې حالت کې بيا 

 تأويل ته مخه کوو.
امام غزالي رحمه هللا په دې اړه وايي: د اسالمي شريعت موخې د کتا  هللا او 

حت به د هغو موخو ساتلو سنتو په وسيله پېژندل کېږيا داسې نه ده  ې هر مصل
ته ورګرځي  ې له کتا  هللا سنتو او اجماع وخه پېژندل کېږيا پداسې حال کې 
 ې هغه به د شارع له کړنو سره مناسب هم نه ويا ځکه  ې داسې مصحلتونه 

باطل او پرېښودل شوي ديا
1
هغه وايي: ووک  ې د قر نکريم د اسرارو د  

يې نه پوهېږيا هغه  ا ته ورته دی  ې پوهې دعوی کوي او د ظاهر په تفسير 
د ترکانو پر موخو ځان پوه ګڼيا پداسې حال کې  ې په ترکي ژبه نه پوهېږي.

2
 

                                                 
1
 .۲/۰۳۴وګوره! المستصفیا   

2
 .۲/۳۸۲ااحياءا   
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و له ظاهر وخه په مستقيمه توګه د شارع  د موخو استه راوړلو صخو د نصو
 ارې  ارې په اندې توګه دي:

 د موخو استنباط له نص او ظاهر څخه: -۱
موخو راويستلو نمونې ډېرې زياتې ديا  ې موږ يې  له ظاهر او نی وخه د

 ځينې په اندې توګه ستاسې مخ ته ږدو:
ت کوي او وايي: يوخه روا ملسو هيلع هللا ىلصالف: عبادل بن صامت ر ي هللا عنه د نبي کريم 

« قضی  ا  رر  وا  رار»
1
حکم کړی  ې نه ابتداءب  ملسو هيلع هللا ىلصژباړه: نبي کريم  

با   ې دا هغه ستره قاعده ده  ې د ټولو  اته  رر رسول جواز لري او نه انتقاما
 ررونو او فسادونو دروازه يې د مسلمانانو پر وړاندې تړلې دها نو شريعت 
کې يوازې او يوازې هغه وه دي  ې د بندګانو دنياوي او اخروي مصلحتونه يې 

خوندي کړي.
2
 

له بلې خوا په ياد حديث شريف کې شارع خپل بندګان له دې وخه من  کړي  ې 
س او يا بل ته  رر ورسوي او د متعار و مصلحتونو ترمنځ يې داسې خپل نف

رې کولو لپاره بايد کو نی  رر يتوازن رامنځته کړی  ې د ستر  رر ل
وزغمل شي.

3
 

ِسُب ُكلُّ نَفأٍس إِا   ﴿ : هللا هلالج لج فرمايي:  َرٰى  َوَا  ۚ  َعلَيأَها  َوَا تَكأ َر  ُخأ تَِزُر َواِزَرل  ِوزأ
  ۚ...﴾ 

4
باړه: هرووک  ې وه استه راوړي د هغې مسؤل په خپله دیا هېڅ ا ژ

پېټی پورته کوونکی د بل پېټی نه پورته کوي.
5
 

ياد  يت کريمه د فردي مسؤليت په اړه په دنياوي او اخروي ژوند کې صريه او 
ورګند دیا  ې همدا د شارع موخه دها ځکه هېڅوک د بل  ا د ګڼاه بار پرته له 

ې ورسره شريی وي نه اخلي او نه يې سزاء ورکول کېږي.دې  ې په کړنه ک
6
 
ځينې نور تعبيرونه او عبارتونه هم شته  ې په وسيله يې موخې پېژندل کېږيا 

 ې په اندې توګه ترې بحث کوو:
7
 

                                                 
1
لقزويني ابن ماجها تحقيق ناصر الدين اْللبانيا کتا   اْلحکاما با  من سنن ابن ماجها دمحم بن يزيد ا  

. والموطأا لالمام ابن ۱۳۰۴ا رقم الحديث: ۲بنی في حقه ما يضر بحارها مکتبة المعارفا الريا ا ط
ا رقم الحديث: ۰۴۴ما ۱۴۴۰ا ۲مالی بن  نسا برواية يحيی بن يحيی الليثيا مؤسسة الکتب الثقافةا ط

۲۰۶۲. 
2
وګوره!  وابط المصلحة في الشريعة ااسالميةا د: دمحم سعيد رمضان البوطيا  طروحة دکتوراها دار   

 .۷۰ما ۱۴۴۴ا ۷الرسالةا ط
3
 .۶۶-۶۵وګوره! طرق الکشف عن مقاصد الشارعا   

4
 .۲۶۰اانعام/  

5
 د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز سرفراز.  

6
 .۶۶صد الشارعا وګوره! طرق الکشف عن مقا  

7
 .۲۲۶وګوره! علم مقاصد الشارعا ربيعةا   
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الف: د شرعي ارادې )يريد هللا( تعبيرا له کومو شيانو وخه  ې هللا هلالج لجا خبر 
 ه يې قطعي موخه ده.ورکړی  ې هغې يې غواړيا هماغ

 : د خيرا شرا نفعې او  رر په الفاظو سره تعبيرونه   ې د مصلحتونو او 
 مفاسدو په اړه ديا غوره وسايل دي  ې د شارع موخې پرې وپېژندل شي.

 : هغه ورګند او ظاهر نی  ې په قطعي توګه پر موخو دالت کويا لکه 
ل کذاا کيا لکيالا يکون کذا او عربي الفاظو کې )کذاا لعلة کذاا لسبب کذاا ْلج

 بَيأنَ  دُولَةب  يَُكونَ  َا  َكيأ ﴿داسې نور...( عبارتونها د نمونې په توګه هللا هلالج لج فرمايي: 
نِيَاءِ  َغأ ﴾...ۚ   ِمنُكمأ  اْلأ

1
ژباړه: تروو  ې هغه يوازې ستاسې د بډايانو ترمنځ ای  

ای نشي...ه پ
2
 

ِل ذَلِ  ﴿ بل ځای کې فرمايي: ِر ِمنأ  َجأ َرائِيَل  َن هُ َمنأ قَتََل نَفأسبا بِغَيأ نَا َعلَى َبنِي إِسأ َك َكتَبأ
ِ  فََكأَن َما قَتََل الن اَی َجِميعبا َرأ ﴾...نَفأٍس  َوأ فََساٍد فِي اْلأ

3
ا ژباړه: موږ له همدې امله 
پر بني اسرائيلو دا فرمان ليکلی وا  ا  ې يو انسان نا حقه وواژها داسې وګڼه 

ووژل.يې غه  ې ټول انسانان لکه ه
4
 

َ  ﴿ همدارنګه فرمايي: َ َو َمنأ يُشاقِِق  َرُسولَهُ َو  ذِلَك بِأَن ُهمأ َشاقُّوا َللا  فَإِن   َرُسولَهُ َو  َللا 
 َ ﴾َشِديدُ الأِعقا ِ  َللا 

5
ا ژباړه: دا هروه له دې امله وشول  ې هغوي د هللا جل 

کړه او ووک  ې د هللا هلالج لج او د هغه له جالله او د هغه له استازي سره دښمني و
استازي سره دښمني کويا بېشکه هللا هلالج لج هغه ته په سزاء ورکولو کې سخت 

دی.
6
   

«انما جعل ااستئذان من  جل البصر»همدارنګه نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص فرمايي: 
7
ژباړه:  

 د سترګو له کبله دي. بيشکه د خلکو کورونو ته دننوتلو پرمهال اجازه اخستل
انما »همدا شان د قربانۍ د غوښو د نه زيرمه کولو په اړه هغه مبارک فرمايي: 

«نهيتکم من  جل الداف ة
8
ژباړه: د بېوزلو د لوږې له کبله مې تاسې له دې وخه  

 من  کړي ياست.

                                                 
1
 .۷الحشر/  

2
 د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز سرفراز.   

3
 .۳۱المائدل/  

4
 د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز سرفراز.  

5
 .۰الحشر/  

6
 رفراز.د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز س  

7
ا رقم ۲۲/۱۰صحيه البخاري بشر  فته الباريا کتا  ااستئذانا با  ااستئذان من  جل البصرا   

 .۶۱۰۲الحديث: 
8
 .۲۲۷۲صحيه مسلما کتا  اْل احيا رقم الحديث:   
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انها »همدا راز د پيشو وخه د پاتې شوو خوړو په اړه هغه مبارک فرمايي: 
«سا انها من الطوافين عليکم  و الطوافاتليست بنج

1
ژباړه: بېشکه پيشو ددې  

 امله نجسه نه ده  ې هغه ستاسې ګرد  اپېره ګرځېدونکې ده.
که پورته حديث شريف ته ژوره پاملرنه وکړوا د پيشو پاتې شونی خوراک ددې 
امله نجس نه دی ګڼل شویا  ې پيشوګانو وخه د لوښو ساتنه سخت کار دی 

هغوي شپه او ورځ انسانانو وخه ګرد  اپېره ګرځي راګرځي او لوښو  ځکه  ې
کې خوله وهي.

2
 

 د موخو استنباط  د أمر او نهې له داللت څخه: -۲
امام شاطبي رحمه هللا د  مر او نهې وخه د شرعي موخو په پېژندلو کې اندې 

درې ګونو ټکو ته پاملرنه اړينه ګڼي:
3
 

و کې پداسې توګه پلټنه کول صر او نهې په نصوالف: د کتا  هللا او سنتو د  م
 و ترمنځ ګډه مانا تراسه شي.صتروو ددې نصو

  : د  مر او نهې د ويلو پرمهال قرينو او موجوده قرينو ته ژوره پاملرنه کول.
  : د  مر او نهې د علت پېژندلو په اړه هڅه کول.

وخه شرعي موخو  د پورته ګامونو په اخېستلو سره شونې ده  ې له  مر او نهې
ته ای رسی پېدا کړوا خو امام شاطبي رحمه هللا ورته اندې دوه بندونه ايښي 

 دي:
ـ  مر او نهې به لومړني حالت کې ويا په دې قيد سره له هغې تداخل وخه ځان 

 ساتي  ې ممکن اصلي او تبعي موخې دواړه دې ترې مراد شي.
ه  مني  مر او نهې وخه ځان ـ  مر او نهې به ورګنده ويا په دې قيد سره ل

 ساتي.
همدا شان کله  مر او نهې له تعليل او موخې وخه خالي او کله پرې مشتمل ويا 
د هغه  مر او نهې نمونې  ې ورګند او په لومړني حالت کې ويا په داسې توګه 

  ې له تعليل او موخو وخه خالي وي په اندې توګه دي:
﴾صالل و  توا الزکال وارکعو م  الراکعينو قيموا ال﴿هللا هلالج لج فرمايي: 

4
ژباړه:  

لمونځ وکړئا زکات ورکړئ او رکوع وکړئ له رکوع کوونکو سره.
5
 

﴾و حل هللا البي  و حرم الربا﴿بل ځای فرمايي: 
1
ژباړه: او هللا هلالج لج بي  حالله کړې  

او سود يې حرام کړی دی.
2
 

                                                 
1
 .۲۱جام  الترمذيا  بوا  الطهارلا با  ماجاء في سؤر الهرلا رقم الحديث:   

2
 .۷۵وګوره!  سای القيایا   

3
 .۷۳ا وما بعدها. طرق الکشفا ۳/۰۲۱وګوره! الموافقاتا   

4
 .۰۳البقرل/  

5
 د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز سرفراز.  
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رعي غوښتنه دها پرته له دې ددغې  مرونو پلي کول د ځانګړو کړنو په وسيله ش
 ې کومې موخې او علت ته په کې اشاره شوې ويا بلکې د شارع غوښتنه منل 

په خپل ذات کې ستره موخه ده.
3
 

او د هغو  مرونو او نهې له ډلې  ې په موخوا حکمتونو او علت باندې مشتمل 
َربُوا اَ  وَ ﴿ويا دا قول د هللا هلالج لج دی  ې فرمايي:  نَ تَقأ  َساءَ  وَ  فَاِحَشةب   َکانَ   ِإن هُ   ىالزِِّ

 ﴾َسبِيالب 
4
ژباړه: او زنا ته مه نيږدې کېږئ ځکه هغه ډېر ناوړه کار او خورا بده  
ار ده.

5
 

نو د زنا وخه د منعې امل ورګند دی  ې هغه له فحشا او خرابو عواقبو وخه 
خالصون دی.

6
 

 د عام لفظ داللت پر موخو: -۳
ارع د موخو په عاموالی ترهغې دالت کوي  ې کوم د عام صيغه او کلمه د ش

بل دليل يې په تخصيی باندې نه وي راغلی.
7
 

 دریم: د کالم له سیاق او مقام څخه د موخو السته راوړل
د شرعي حکمونو د موخو پېژندلو لپاره ډېره اړينه ده  ې د شارع په عادتونو او 

له بله سره خبرې کوي  کړنو باندې علم ولروا ځکه کله  ې دوه مخاطبين يو
و د موخو او شرعي خطا  ترمنځ پرته له پوهېدلو کومه بله موخه نه لريا ن

ه  په ژوره توګه داسې ثابته ده  ې موږ اړ باسي تروو د خبرو سرا له کاړي
لکۍ او لکۍ يې له سر سره وتړوا په سبب او غر  يې ځان پوه کړو تروو 

مراد ترې استه راوړو.
8
 

مه هللا په دې اړه وايي: که وغواړو  ې د کالم په مراد پوه شو امام غزالي رح
لومړی اړينه دها هغه ژبه زده کړو  ې کالم پرې روان دیا نو که کالم صريه 
او له احتمال وخه خالي وي يوازې په ژبه پوهېدل بسنه کوي  ې په مراد يې 

د يې پرته له پوه شوا خو که  ېرته له احتمال وخه خالي نه وي او په حقيقي مرا
دې  ې يادې کلمې سره کومه بله قرينه يوځای نشي ناشوني وي نو دلته يوازې 
د قرينو په وسيله کوای شو د کالم په مراد ځان پوه کړوا  ې په دې لړ کې بيا 

                                                                                                              
1
 .۱۷۵البقرل/  

2
 د قر نکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړها جانباز سرفراز.  

3
 .۳/۲۳۵الموافقاتا   

4
 .۳۱ااسراء/  

5
 روانه ژباړها جانباز سرفراز. د قر نکريم ټکي په ټکي او  

6
 .۲۳-۳/۲۱المقاصد الشرعيةا للخادميا   

7
 .۷۷وګوره! طرق الکشفا   

8
 .۱۲۲المقاصد عند ابن تيميةا   
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قرينېا اشارېا قرينې عامې دي هغه که ښکاره لفظا عقلي دليل... حالي 
سې نور...  ې محصور او د اټکل تاړيا وروستاړي او دارمزونها حرکاتا مخ

وړ نه ديا بلکې ټول يې درک کوای شي  ې همدغه لړۍ له صحابه کرامو 
وخه تابعينو ته په ورګندو کلمو او قرينو سره نقل شوې تروو پرې اړين علم 

تراسه او له کالم وخه مراد واخېستل شي.
1
 

او ظاهري بڼې  امام غزالي رحمه هللا وايي: د مخاطب په موخه د هغې له ژبې
 وخه پوهېدای شو.

و امام غزالي د خپلې پورته وينا د بشپړ روڼوالي لپاره يوه نمونه وړاندې کوي ا
غالم ته ووايي:  ې هغه فالنی ووهه!  هغه دا  ې که  ېرته يو شخی خپل

زما مال غال کړیا نو له کالم وخه يې د وهلو امل روښانه دی  ې  هځکه هغ
ورته ووايي:  ې هغه فالنی ووهه! او امل بيان نه کړيا غال ده او که  ېرته 

کنځلې يې ورته کړيا نو دا به ښخو حا ر خلی په غالب ګمان پوه شي  ې 
دوي د هغې له رويي او عاداتو وخه په داسې  ارو کې مالومويا خو هغه 
ووک  ې ددې شخی له عاداتو او رويي وخه نه دی خبر بلکې هغه په دې 

خی د بدۍ په بدل کې نيکي کوي هغه ونګه بيا داسې فکر فکر دی  ې دا ش
کوای شيا نو ورګنده ده  ې املونه او پاېلې د خلکو له عاداتو او  لند سره 

 توپير مومي.
امام غزالي رحمه هللا وايي: د شرعي حکمونو ماناګانې او موخې معقولې ديا 

ابرې ديا لکه ځکه  ې  ټولې شرعي ماناګانې او  ارې  د مصلحتونو سره بر
ورنګه  ې شريعت مصلحتونو ته پاملرنه کړې ځېنې وخت يې د او  ته 

تونو تحقق لپاره د کو نيوو وخه مخ هم اړولی دی.حلمص
2
 

تېر بهير ته پر کتنه ويالی شو  ې د مخاطب د کالم په موخه پوهېدلو لپاره 
 اندې توکو ته اړتيا ده:

 الف: د مخاطب په ژبه پوهېدلا
 ه معهوده ژبه پوهېدلا : د عربو پ

  : د مخاطب د کالم په سياق پوهېدلا  ې دلته ترې موخه يا:
ـ لغوي سياق:  ې مراد ترې په جملو او د جملې په وروستۍ او مخکۍ کلمو 

 پوهېدل دي.

                                                 
1
 .۱۳-۱/۱۱المستصفیا   

2
 .۲۲۱-۲۲۲شفاء الغليلا   
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کې ويل ه اجتماعي سياق:  ې مراد ترې د هغې ځای پېژندل دي  ې کالم پ -
يونها ټولنيز حاات او نفسي حاات شوی دیا  ې په دې کې د نزول سببونها ځا

 شامل ديا کوم  ې شرعي نی يې په اړه راغلی دی.
د: د کالم وخه د  اپېرو قرينو پېژندلا هغه که لفظي قرينه وي او که حالی 

 قرينه.
ترټولو اړينه دادها که  ېرته موږ غواړو د نبوي اقوالو او افعالو په موخه پوه 

نو  ې اقوال او افعال په کې ترسره شوي ديا شوا اړينه ده هغه ځايونه و پېژ
همدارنګه که غواړو  ې د شرعي موخو په اړه مو هڅې ګټورې ويا نو اړينه 
د ده  ې د ځايونو ډولونه او ترمنځ  يې توپير وکړو ځکه  ې دا  اره د شارع 

 ابطې رول لوبوي. موخو پېژندلو لپاره د يوې 
کوم اقوال او کړنې صادرې شويا داندې  ارو وخه د نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص وخه  ې 

 خالي نه دي:
تشري :  ې دا د نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص ورګنده  اره او دنده وه  ې د همدې امله  -۲

«خذوا عني مناسککم»راليږل شوی وا ځکه خو يې ويل: 
1
ژباړه: زما وخه  

 مناسی د حج زده کړئ.
«کما ر يتموني  صليصلوا »د لمانځه په اړه فرمايي: 

2
ژباړه: داسې لمونځ  
 وکړئ لکه ورنګه  ې تاسې ما د لمونځ کولو پرمهال ګورئ.

فتوی: ددې  ارې نمونه داسې وها  ې نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص په حجة الوداع کې په  -۱
خپله اوښه مبارکه ناست او خلکو ترې پوښتنې کولېا  ې يو شخی راغی او 

ه و مخکې له قربانۍ مې خرېيل وکړلا هغه مبارک ورته وې ويل: زما پام ن
 ځوا  کې وويل: قرباني وکړه کوم حر  در باندې نشته.

بيا بل شخی راغی هغه وويل: ما قرباني مخکې له رمي وخه وکړها هغه 
مبارک ورته وويل: رمي وکړه وه حر  نشته درباندېا نو هروه  ې د هېرې 

ته شوي وا هغه مبارک ټولو ته ځوا  ورکړ او نا پوهۍ له کبله مخکې او وروس
 ې  دا يې کړئ کومه ستونزه نشته.

3
 

قضاء: ددې کړنې نمونه داسې دها  ې حبيبة بنت سهل اْلنصاريةا نبي کريم  -۳
ملسو هیلع هللا یلص ته راغله او له خپل خاوند وخه يې شکايت وکړ  ې مينه ورسره نه لريا 

 يا باغ ه بيرته ورکوې! هغې وويل هروه يې  ې راکړي  نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص وويل

                                                 
1
با رقم الحديث:     .۲۱۲۷صحيه مسلما کتا  الحجا با  استحبا  رمي جمرل العقبة يوم النحر راکبا

2
 .۶۳۲صحيه البخاريا کتا  اْلذانا با  اْلذان للمسافر اذا کانوا جماعةا رقم الحديث:   

3
 .۲۷۳۶صحيه البخاريا کتا  الحجا با  الفتيا علی الدابة عند الصخرلا رقم الحديث:   
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راسره ديا نو نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص ثابت ته وويل: باغ ه ترې واخله!  هغه ترې هغه 
واخېستله او طالق يې ورکړ.

1
 

من قتل قتيالب فله »امارت: ددې نمونه داسې ده  ې نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص فرمايي:  -۰
«سلبه

2
ا جامه او سورلۍ يې د هغه وسلهژباړه:  ا  ې ووک غزا کې وواژه   

 ده.
امام  بو حنيفه او امام مالی رحمهم هللا وايي: د سلب اخېستل د امام له اذن پرته 
جواز نه لريا ځکه  ې نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص منحيث امام دا حکم کړیا اما امام شافعيا 

ا حکم عام دیا نوي اذن د امام ته اړتيا نشته  بو ثور او داود ظاهري وايي: د
ب کړی.  بلکې نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص دا حکم تبليغا

ارښوونه:  ځينې وخت نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص نيکو ارو ته ارښوونه کړېا لکه  -۵
 مستحباتا د خبرو  دا  او غوره اخالق.

د کعب بن مالی ر ي هللا  د خلکو ترمنځ سوله: ددې نمونه داسې ده  ې -۶
عنه وخه عبدهللا بن  بي حدردا پوروړی وا  ې د پور اخېستلو په اړه يې 
جومات کې سره غږونه پورته شولا دې وخت کې نبي کريم صلی هللا عليه 
وسلم را بهر شوا غږ يې وکړ ای کعبه! له وه دين وخه تېر شه! او اشاره يې 

پور يې ترې واخېست او له نورو وخه نيمايي ته وکړها هماغه و  ې نيمايي 
ورته تېر شو.

3
 

مشوره غوښتونکي ته اشاره: ددې نمونه داسې ده  ې عمر ر ي هللا عنه  -۷
اتشتره ولو »ترې يوه مسأله کې مشوره و غوښتها هغه مبارک ورته وويل: 

« اعطاکه بدرهم فان الراج  في صدقته کالکلب يعود في قيئه
4

ا ژباړه: که په يو 
يې هم در کوي مه يې اخلها ځکه هغه ووک  ې خپله صدقه بيرته اخلي  درهم

 داسې دیا لکه سپی  ې خپلې کانګې بيرته خوري.
نصيحت: ددې نمونه داسې ده  ې فاطمة بنت قيس نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص ته وويل:  -۸

: معاوية بن  بو سفيان او  بو جهم را باندې مرکه کړېا هغه مبارک ورته وويل
« ما  بو جهم ا يض  عصاه عن عاتقها و  ما معاوية فصعلوک»

5
ژباړه:  بو  
 جهم خپله امساء له اوږې نه ښکته کوي او معاوية بېوزله او ناتوانه دی.

                                                 
1
 .۵۱۷۳صحيه البخاريا کتا  الطالقا با  الخل ا رقم الحديث:   

2
 .۳۲۰۲ا با  من لم يخمس اْلسال ا رقم الحديث: صحيه البخاريا کتا  فر  الخمس  

3
صحيه البخاريا کتا  الصاللا  بوا  استقبال القبلةا با  التقا ي والمالزمة في المسجدا رقم   

 .۰۵۷الحديث: 
4
 .۱۶۱۳صحيه البخاريا کتا  الهبةا با  ا يحل ْلحد  ن يرج  في هبته و صدقتها رقم الحديث:   

5
ب ا نفقة لهاا رقم الحديث: صحيه مسلما کتا  الط    .۲۰۸۴القا با  المطلقة ثالثا
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د نفسونه بشپړول په غوره حالت: د نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص په ډېرو  مرونو او نهې کې  -۲
لت سره سمه ارښوونه ددې لپاره شوې  ې د خپلو ملګرو لپاره د هغوي له حا

هغوي په غوره شيانو بشپړ شيا پدې مانا که  ېرته ټول امت پرې مکلف کړيا 
شونې ده  ې امت په حر  کې پرېوځيا د نمونې په توګه نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص وخه 

ِعيادل ِبسبأ ٍا ونهانا عن سب ٍ:  َمرنَا بِ  ملسو هيلع هللا ىلص َمرنا رسوُل َللا  »روايت دی  ې: 

لُوِما  ِر الَمظأ ُمقأِسِما وَنصأ ِميِت الأعاِطسا َوإِبأراِر الأ الأمِريِضا َواتِِّبَاعِ الأجنازِلا وتَشأ
 ُشرأ ٍ  َوعنأ  -بالذ هبِ  تَختُّمٍ :  َوأ –َوإِجابَِة الد اِعيا وإِفأشاِء الس الِم. َونَهانَا َعنأ خواِتيَم 

ِةا ِرا الَمياثِرِ  وَعنِ  بالفض  ِا نِ َوعَ  الُحمأ يِّ َقسِِّ تَبأَرقِ  الَحِريرِ  لُبأِس  َوَعنأ  الأ  َواإِلسأ
يبَا ِ  «.عليه ُمت فَق  " َوالدِِّ

1
امر کړی او ژباړه: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص موږ ته پر اوو شيانو  
ا امر يې موږ ته د ناروغ پر پوښتنها د جنازې پسې د له اوو يې من  کړي يو

ويلا د عادانه ويشا د مظلوم په مرستها د تما پرنجي کوونکي ته الحمدهلل 
بلنې منلو او د سالم ا ولو کړی او موږ يې د سرو زرو له ګوتمۍ کارولوا په 
سپينو زرو کې له وکلوا له وريښمو وخه د ای زين لپاره بالښت جوړولوا د 
قسِّي وريښمو جامو اغوستلوا مطلق وريښمو جامو اغوستلوا سختو وريښمو او 

 .وخه من  کړي يو له کارونېنرمو وريښمو 
ټګوريوو باندې مشتمل دیا د امر کيث شريف د امر او نهې په مختلفو پورته حد

برخه کې په واجبوا مستحباتو او د نهې برخه کې په حرامو او مکروهو باندېا 
اما موخه ترې دا ده  ې خلی په ناسمو او نا مناسبو شيانو له تظاهر وخه 

 وساتل شي.
قايقو زده کړه: ددې نمونه داسې ده  ې  بو ذر ر ي هللا عنه له د او ته ح -۲۴

ما  حب  ن لي مثل  حد »نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص وخه روايت کوي  ې هغه مبارک وويل: 
ب  نفقه کله اا ثالثة دنانير «ذهبا

2
ژباړه: زه دا خوښه نه ګڼم  ې د احد غر په  

 دينارونو پرته ټول صدقه کړم. اندازه سره زر دې ولرما مګر دا  ې له درې
 بو ذر ر ي هللا عنه فکر وکړ  ې دا حکم عام دیا نو خلی به ېې د مالونو له 
ساتلو وخه من  کولا تردې  ې سترو صحابه کرامو ترې انکار او دا  اره يې 

 روا وبلله.
تأديب: په دې اړه ابن عاشور رحمه هللا وايي: مناسبه ده  ې په دې ډګر کې  -۲۲
رايې برخه پراخه وساتل شيا ځکه شونې ده  ې دغه بريد د مبالغې امله  لږ د

د تهديد تر ک ې لوړ شيا نو فقيه بايد دا سره جال کړيا  ې کله ترې موخه 

                                                 
1
 .۶۱۱۱صحيه البخاريا کتا  اْلد ا با  تشميت العاطس اذا حمدهللاا رقم الحديث:   

2
 .۲۰۴۸صحيه البخاريا کتا  الزکالا با  ما  دي زکاته فليس بکنزا رقم الحديث:   
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بالذات تشري  او کله ترې موخه توبيخ او يا هغه تهديد دی  ې په اصل کې د 
 تأديب په بڼه کې تشري  ده.

والذي نفسي بيده لقد »ې نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص فرمايي: ددې نمونه دا حديث شريف دی  
هممت  ن  مر بحطب فيحطبا ثم  مر بالصالل فيؤذن لها ثم  مر رجالب فيؤم 
النایا ثم  خالف الی رجال فأحرق عليهم بيوتهما والذي نفسي بيده لو يعلم  حدهم 

ب  و مرماتين حسنتين لشهد العشاء ب ثمينا « نه يجد عظما
1
اړه: زما دې پر هغه ژب 

باوري توګه ما هوډ وکړ  ې  ذات قسم وي  ې زما نفس يې په ای کې دیا په
د را ټولولو امر وکړما بيا د لمونځ کولو امر وکړم او اذان ورته وشيا  يود لرګ

بيا يو شخی ته امر وکړم  ې خلکو ته امامت وکړيا بيا زه اړم شم د هغو 
ونځ ته نه دي راغلي او کورونه يې لم)جماعت(سړيوو پسې  ې د جمعې 

وسوزوما زما دې پر هغه ذات قسم وي  ې زما نفس يې په ای کې دیا که 
 يرته دا خلی پوهېدل  ې يو  اغ هډوکی او يا د پسه ښايسته ښنګري په ای 

 ورتللا نو هرومرو به د ماسختن لمونځ ته حا ر شوي وو.
نه وا  ې د هغوي کورونه به يې سوزولا بلکې  دلته د نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص شان دا

 موخه ترې توبيخ او تأديب د هغوي و.
له ارښوونو پرته حالت: دا لکه د نبي کريم ملسو هیلع هللا یلص ذاتي صفتونها کورنۍ  -۲۱

 حالتا ژوندا د هغه خوراکا وښاکا تما سورلۍا ډډه وهل او داسې نور...
 
 
 
 

                                                 
1
 .۶۲۸  وجو  صالل الجماعةا رقم الحديث: صحيه البخاريا  بوا  صالل الجماعة واامامةا با  
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 32 ....................................... تياهل با  ن تفاوت و باعقد تيوا رابطه:دوم مطلب

 56 .................................................... تیوال طیشرا و  بیانواع،ترت:دوم مبحث

 31 .......................................................................... تيوا انواع:اول مطلب

 35 ..................................... رادارند اموال بر تيوا حق که یاشخاص:دوم مطلب

 33 ........................................................................ تيوا بيترت:سوم مطلب
 

 مبحث اول:مفهوم والیت،رابطۀ والیت باعقد وتفاوت آن بااهلیت
 مطلب اول:مفهوم والیت     

باشد که در  وايت و سرپرستی کودکان دارای ترتيب و  وابط و شرايطی می
راستای حفظ مصاله شخصی و مادی کودکان و به خاطر تربيت صحيه و 

مدن فرزندان خو  و شايسته و هم نين استفادۀ بجا و مناسب از دارايی بار 
ناپذير   ايشان است که اسالماوايت و سرپرستی کودکان را  رورتی اجتنا 

 گردانيده است.
از طرف ديور شريعت اسالم و   و حال کودکان را مورد مالحظه قرار داده 

و ساير عبادات مکلف نه نموده و  نان را به ادای فرايض دينی مانند:نمازاروزه 
و ادارۀ امور مالی  نها را به اولياء و سرپرستان  نان مانند:پدراپدرکالناوصی 
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سال را به خاطر  ردوو قا ی محول کرده و پرور  و نوهداری کودکان خ
 1رعايت حال شان به مادران  نها سپرده است.

 اول:معنای لغوی

کمی  لغت به معنی محبِّت و رکه د2گرفته شده است«ولی»ريشۀ وايت از
 می فرمايد: ) (خداوند  استا نان ه
هرکس که خداونداپيامبر او و مؤمنان را به دوستی و ياری ترجمه:  ه 

پيروز ) ( و بدانيد که حز  خداوند  است() (بپذيردا)از زمرۀ حز  خداوند 
 3«.است
ان برخی برخی از مردان و زنان مؤمنايار و پشتيب»ترجمه :   فرمايد: ومی

4«.ديورند
 

 نان وايت درلغت به معنی سلطهافرمان روايیاحکومت مه 
 5کردنادوستیاقرابت وخويشاوندی نيز  مده است.

 دوم:معنای اصطالحی

 می باشد:6در اصطال  فقهی وايت متضمن معانی ذيل 
عبارت از سلطه شرعی است که به اقوال و تصرفات نافذ انسان تعلق می  -الف 

و مجنون دارای وايت نمی باشند زيراااقوال و تصرفات شان  گيرد و صبی
 غير نافذ است.

 شغل و منصب مهم.مانند:عمل قضاء. -  
 حوزۀ صالحيت محلی عامل.مانند:صالحيت والی در يی وايت. -  

 می فرمايد:) ( اسای و منب  وايت را اين  ية مبارکه تشکيل می دهد که خداوند
ايمااناولی)و ياارو ياور(يکديورناد امر باه معاروفاو ماردان و زناان با»ترجمه:

پردازنااد و خاادا و  دارنااد و زکااال را می کننااد نماز را برپااا می نهاای از منکاار می
کننااد بزودی خاادا  ناااان را مااورد رحماات خااويش قااارار  رسااولش را اطاعاات می

 7 «.توانا و حکيم است.) ( دهد خداوند می

                                                 
1
. الدکتوروهبةاالزحيلی.فقه خانواده درجهان معاصرترجمۀاعبدالعزيز  

 .120هـ  اص 2015سليمیاتهرانانشراحسانا
2
فيروز بادىامجد الدين  بو طاهر دمحم بن يعقو .القاموی المحيطاتحقيق مؤسسة .  

 - هـ 2913الثامنةا: لبناناالطبعة –ر والتوزي ا بيروت الرسالهاالناشر:مؤسسة الرسالة للطباعة والنش
 .310اص9ا (و)ماحرف 1005

3
 .53. المائده: 

4
 .32. التوبه: 

5
 .1191اص 0. مسعود انصاری وداکتر دمحمعلی طاهری.دانشنامۀ حقوق خصوصیا   

6
ق وجايباص و دورۀ حقو 03اص 91. وزارل اْلوقاف والشئون اإسالمية.الموسوعه الفقهيه الکويتيةا  

41 . 
7
 .32. توبه:  
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رف در مااورد امااور غياار بااه قاادرت و تصاا»بااه تعبياار ديواار واياات عبااارت از:
 1«.که متوقف به اجازۀ غير باشد. صورت مباشر بدون اين

ازاقتااداری اساات کااه قااانون گااذار بااه منظااور  واياات عبااارت»در امااور فامياالا
تربياات و ادارۀ امااور مااالی و غياار مااالی کودکايااا ساافيه و  نوهااداریامواظبتا

دری اعطااء مجنونی که حجر شاان متصال باه زماان صاغر اسات باه پادر و جاد پا
 2کرده است.
وايات را از نظرقاانونی  مرجا   جعه به قانون مدنی ديده شاده کاها  نا ون بامر

به قوانين ديوردراين بخش مراجعه صورت گرفتا که  قاانون تعريف نکردها بناءب
نمااوده اواياات را  نااين تعريااف خويش92مااادۀ2دربنااد اهاال تشااي  احااول شخصاايه

 مطابق احکام اين قانون جهت انجاام اماوروايت سلطه واقتداری است که :»است
مرباااوط باااه غيردرحااادود معاااين باااه شاااخی داده مااای شاااود وباااه شاااخی دارنااادۀ 

 3«.وايتاولی وبه شخی مو وع وايتامولی عليه اطالق می گردد.
سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی »در اصطال  حقوقیاوايت عبارت از

به غير را انجام دهد و کسی که اين دهد که امور مربوط  از جهات به کسی می
 4«سمت را داراست)ولی(ناميده می شود.

بناءب ولی کسی است که به حکم شريعت و قانون اختيار ديوری را در قسمتی از 
 5امور دارا می باشد.مانند ولی صغيرامجنونامعتوه و امثال  ن.

فظ حفاظت از مصاله و ح»علت مشروعيت وايت بر کودکان و ديوانه گانا
حقوق شخصی و مالی  نها به خاطر عجز و ناتوانی شان استاتا بدين وسليه 

 6«.حقوق و مصاله  نها تباه نشود.

 مطلب دوم:رابطه وايت باعقد و تفاوت  ن با اهليت    
موجود و نافذگردد و  ثار شرعی بر  ن مرتب شود ايجا   ن را نکه عقد برای  
يت اداء و هم دارای وايت بر عقد باشدابدين عاقد بايد هم دارای اهل می نمايد که

معنی که عاقد بايد اصيل از جانب خود يا ولی ويا وصی بر ديوران باشد.اهليت 
اداء شرط انعقاد و وجود عقد و وايت شرط نافذ بودن عقد و مرتب شدن  ثار 

                                                 
1
 .110. فقه خانواده درجهان معاصراص 
2

( به حواله: مجيد وزيری.حقوق متقابل کودک و 111. نظام الدين عبدهللاا قواعد عمومی عقودا ص )
 (.11(ا ص )2019ولی در اسالما )تهران: شرکت  اپ و نشر بين المللا 

3
مادۀ 5/5/2011(411 اجريدۀ رسمی شماره مسلسل نبر) . وزارت عدليه.قانون احول شخصيه اهل تشي 

92. 
4

(عقودمعينا اپ سوماانتشارات 1. عبدهللااظام الدين.شر  قانون مدنی افغانستان حقوق وجايب)
 (.111هـ  اص )2045سعيدابهار

5
 .351. ترمينولوژی حقوقاص 

6
 .110زيزسليمیاص . فقه خانواده در جهان معاصراتأليف دوکتور وهبه الزحيلیامترجم عبدالع
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اهليت اداء نباشد عقد باطل خواهد ر  ن می باشد.پس اگر عاقد دارای شرعی ب
در صورتی که عاقد دارای وايت اعم از وايت بر نفس و مال نباشد عقد  بود و

شود که دارای اهليت کامل باشد پس  نافذ نخواهد بود.وايت برای کسی ثابت می
 1 شخصی که دارای اهليت ناقی باشد وايت برای وی ثابت نمی گردد.

يت انسان شود که اهليت اداء عبارت از صالح از  ن ه که گفته شد وا ه می
برای ايجاد عقد و وايت عبارت از صالحيت انسان برای تنفيذ عقد است.بنا بر 
 اين عقد در مقايسه با اهليت اداء و وايت دارای حاات سه گانه ذيل می باشد:

هرگاه عاقد دارای اهليت و وايت باشداعقد ویاهم صحيه و هم نافذ  .2
متصور باشداپس در اين  خواهد بود مور در صورتی که  رر ديوران در  ن

حالت عقد  نين انسانی بر اجازۀ متضررين بالقوه متوقف 
خواهدبود.مانند:تصرف در مال اجاره داده شده ويامال مرهونه قبل از ختم مدت 

 2 اجاره وياادای قر  و تصرف مريض در اثنای َمرِ  موت.
ر هرگاه عاقد فاقد اهليت و وايت باشدامانند شخی ديوانه و طفل غي .1

ممييز عقد وی باطل خواهد بود.اگر عاقد دارای اهليت ناقی باشد مانند طفل 
عقد وی هم احتمال  رر و نف  را داشته باشد مانند:عقد بي ادر اين ومميز

 3 صورت عقد عاقد متوقف بر اجازۀ ولی ويا وصی او خواهد بود.
لت هرگاه عاقد دارای اهليت کامل بودهاولی فاقد وايت باشدادراين حا .0

عاقد انسان فضولی بوده وعقد وی براجازۀ معقود له ) کسی که به نيابت 
 4.ازاوعقد صورت گرفته است(متوقف می باشد

 مبحث دوم:انواعاترتيب  و شرايط وايت
 مطلب اول:انواع وايت 

نوع تقسيم گرديده 5وايت ازنظرکاربرد  ن نسبت به صالحيت های ولی به سه
 وايت بر شخی و مال.و  ( ۳ايت بر مال و( و۱( وايت بر شخیا2است:

 اول:وايت بر شخی يا نفس
وايت بر شخی:عبارت است از سر پرستی و ادارۀ امور شخی کسانی کهااز 
اداره و تصميم گيری در بارۀ امور مربوط به خود عاجز می باشند مانند:تعليم و 

                                                 
1
هـ 2043 اتانتشارات حامد رسال  اپ  هاردهمااکابلا پوهاند داد دمحم.اساسات حقوق اسالما نذيرا . 

 .293و  295صی   ا
2
 .1419ص  9الزحيلی.الفقه ااسالمی وادلتها   . الدکتور وهبة 

3
 .1415ص ا 9   اهمان.  

4
 .1415ص  ا9   اهمان.  

5
 .213اص3فقته ااسالمی وادلتها الدکتوروهبةاالزحيلی.ال . 
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يت و سر پرستی تربيتاتداوی و  شنا نمودن با کار و حرفهاکه اين نوع از وا
 1 قبل از هر کسی متوجه پدراجد و ساير اولياء می شود.

وايت بر شخی يا نفس به دو بخش تقسيم می شود:يکی وايت اجباری و 
 ديوری وايت اختياری.

  وايت اجباری در امر ازدوا :عبارت است از اين که ولی بدون
سازد .وايت  میر ايت مولی عليه خود ازدوا  وی را با شخی ديوری منعقد 

اجباری زمانی به وجود می  يد که مولی عليه به علت خورد 
سالیاديوانویامعتوه بودناسفاهت و غفلت فاقد يا ناقی اهليت باشد و ولی 
بدون ر ايت مولی عليه عقد ازدوا  را منعقد نمايد و بدين ترتيب ازدوا  بر 

جبر گفته می مولی عليه تحميل گردد.برای صاحب اين گونه وايت ولی م
 شود.که  ن با يکی از اسبا   هارگانه ذيل ثابت می شود:

وايت قرابت:اين گونه وايت به سبب قرابت ولی با مولی عليه برايش ثابت 
شود يابه سبب قرابت قريبه مانند:وايت پدراجد و پسر يا به سبب قرابت  می

 بعيده مانند:پسر کاکا پسر ماما.
شود  تی است که برای بادار بر برده ا  ثابت میوايت ملی:اين همان واي 

به نکا  بدهد و ازدوا  غالم  اب بنابر ايناوی می تواند غالم يا کنيز خود را اجبار
يا کنيز بدون اذن موا موقوف بر اجازۀ وی می باشد.شرط ثبوت اين گونه 

 وايت اين است که ولی بايد عاقل و بالغ باشد.
عتاقةو ديوری واء   ت به دو قسم است:يکی واءوايت واء:اين گونه واي 

 مواات.
واء عتاقة:عبارت از حق شرعی است که برای )ُمعتِق( بر )ُمعتَق( خود ثابت 
می شود.يعنی هر گاه ُمعتَق صغير يا کبير مجنون يا معتوه باشد ُمعتِق می تواند 

باشد ُمعتِق مال  وی را به نکا  بدهد و هرگاه ُمعتَق وفات نمايد و وارثی نداشته
وی را بر  ميراث می برد.شرط ثبوت اين گونه وايت اين است که ولی بايد 

 2 عاقل و بالغ باشد.
واء مواات:عبارت از صالحيتی است که برای دو نفر بر اسای پيمانی که 
ميان شان مبنی بر اين که از يی ديور در زندگی دفاع نمايند و از جانب يی 

ند ثابت می شود.و بر اسای همين پيمان بر يی ديور وايت ديور خساره بپرداز
تزويج پيدا می کنند.شرط ثبوت اين گونه وايت اين است که ولی بايد عاقل بالغ 

 باشد و مولی عليه وارث نسبی و سببی نداشته باشد.

                                                 
1
 .213اص3ا همان . 

2
 .213اص3الدکتوروهبةاالزحيلی.الفقته ااسالمی وادلتها  . 
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وايت امامت:وايت امامت همان وايت امام عادل مانند:رئيس دولت و نايب  
باشد.بنا بر ايناهر يکی از  نها وايت تزويج فاقد يا ناقی  وی مثل قا ی می

 .1اهليت را دارندامشروط بر اين که فاقد يا ناقض اهليت ولی قريب نداشته باشند
 که  وايت اختياری:وايت اختياری در امر ازدوا  عبارت است از اين

قتی ازدوا  با ر ايت مولی عليه توسط ولی منعقد می شود.وايت اختياری و
به وجود می  يد که ولی عقد ازدوا  اشخاص رشيد و دارای اهليت را به دو  
بويرد.وبرای صاحب اين نوع وايت ولی ُمخي ر گفته می شود.وايت اختياری 
در تزويج زن  زاد بالغ و عاقلهاخواه باکره باشد يا ثَيِِّبَه با توجه به مراعات 

َمد نظر گرفته و  نهانزد امام  خوبی های عادات و  دابی که اسالم  نها را
تواند به اختيار  مستحب است.به نزد  نها زن می3)ر (و امام زفر2)ر (ابوحنيفه

و ارادۀ خود متولی تزويج خود  باشد ولیابرايش طريقه  مستحب اين است که 
امر ازدواجش را به ولی ا  تفويض نمايد.وايت اختياری در واق  همان وکالت 

 4.ن درفصل پنجم بحث خواهيم نموداست که راج  به  
 دوم:وايت بر مال

وايت بر مال:عبارت است از تدبير و ادارۀ امور مالی و به کار گيری و دخل و 
تصرف مطلو  و حفظ ثروت و اموال کسانی که خود  نها توانايی علمیافکری 
 و جسمی ازم برای قيام به  ن را ندارند و اين مسؤليت قبل از هر کسی متوجه

 5اوصی  نها و نمايندۀقا ی می شود.وپدرکالنپدراپدر

                                                 
1
 .213اص3ا همان.  

2
هـ قا واز فقهای  250هـ ق درکوفه ومتوفی سال  10. ابوحنيفهانعمان بن ثابت الکوفی متولد سال  

ائمه اهل سنتاامام وصاحب مذهب احناف می  مشهور اهل عراق می باشدافقهامجتهدامحققايکی از
باشدااصالب از فاری بوده تولد ونشاتش درکوفه شده است. دراول تاجر تکه بود ودری هم فرامی گرفت 

ه قضاء را ه عباسی از وی تقا ای اجرای وظيفبعداب بخاطر تدريس وافتاء کار را رهاکرد.منصور خليف
ل نکرد بناءب منصور وی را محبوی ساخت. امام شافعی درمناقب در بغداد نمود وامام ابوحنيفه  نرا قبو

 (.03اص 1اْلعالم/  الزرکلیا«.)النای عيال فی الفقه علی ابی حنيفة»امام ابوحنيفه/گفته است که
3
واز فقهای بزرگ به شمار  )ر (عمریااز ياران امام ابوحنيفه 251امام زفر بن هذيل متوفای سال . » 

ت ودر هان بوده ولی در بصره اقامت داشت ودر  نجا به امر قضامی پرداخمی رود. اصلش از اصف
شت. او در غاز از اصحا  حديث بود وبعدها در اثر مصاحبت با امام ذهمان شهر نيز از دنيا در گ

قياسات وی بر او غلبه کرد وخود  نين می گفت:من مادامی که حديثی در دستری باشد  )ر (ابوحنيفه
قرشیاالجواهر المضيئة فی «.نم وهرگاه خبری رادريابم ر ی را ترک می گويمبه ر ی عمل نمی ک

 (.104-1/103طبقات  الحنيفيه)
4
 .211اص3.الفقه ااسالمی وادلتها  
5

(اطفالا اپ  هارماانتشارات 1حقوق فاميل )شر  قانون افغانستان:. عبدهللاانظام الدين.
 .210هـ  اص2049سعيدابهار
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 سوم:وايت بر شخی و مال
بعضی اوقات ممکن است شخصی هم برمال وهم برنفس شخی عديم وياناقی 
اْلهليت وايت داشته باشد.  نين وايتی درواق  اخالطی از وايت برنفس ومال 

ايطاصالحيت است. بنابرايناولی وايت بمال ونفس از يی طرف بايد شر
ومکلفيت های ولی برمال واز طرف ديورشرايطاصالحيت ومکلفيت های ولی 

 راء باشد.ابرنفس راد
شامل امور شخصی و امور مالی می شوداو تنها پدر ا وايت بر شخی و مال

 1و پدر کالن هستند که از اين حق برخوردار می باشند.

 ب دوم:اشخاصی که حق وايت بر اموال رادارند لمط
جماعةاولی در ادارۀ الو ترگاه طفل دارای مال باشد به اتفاق مذاهب اهل سنه

 2امور مالی وی پدر  می باشد.
شاود اخاتالف  بعد از وفات پدر وايت طفل برای کای ثابات می ينکهامااراج  به ا

وايات طفال بعاد از وفاات پادرابرای وصای )ر ( کرده اناد.از نظار فقهاای حنفای
رای جد صحيه يعنی پدر پدر طفل مشاروط براينکاه پدر)وصی اختياری(اسپس ب

 3 از طرف پدر وصی تعيين نشده باشدوسپس برای نمايندۀ قا ی ثابت می شود.
( 2 نين ُمشِعراست:))ر (قانون مدنی افغانستان به تأسی از نظريۀ فقهای احناف

ب به جد صحيه تعلق می  وايت اموال اواد ناقی اهليتابه درجه اول به پدر ثانيا
 .4که از طرف پدر وصی تعيين نورديده باشد گيرد.مشروط بر اين

(پدر می تواند برای اواد ناقی اهليت 2هم نان قانون مدنی تصريه می دارد:) 
 . 5يا حمل ثابت در بطن وصی تعيين نمايد

هرگاه برای شخی ناقی اهليت يا حمل ثابت »وبه همين منوال بيان می دارد:
ود نباشدامحکمه وصی تعيين می نمايد.وصايت در بطن وصی اختياری موج

برای حمل ثابت در بطن بعد از و   حمل برای َمولُود نيز نافذ است مور 
.مواد فوق فقط از 6«که محکمه وصی جديدی را عو  وی تعيين کرده باشد. اين

بر اواد فاقد اهليت نيز قابل ه اواد ناقی اهليت نام می برند اما بايد اين قاعد
قانون مدنی ُمستَفاد می شود.زيرا قانون مدنی  91باشد.اين مطلب از ماده  تطبيق

شخی ناقی اهليت و فاقد  ن تاب  احکام »در ماده مذکور تصريه می دارد:

                                                 
1
 .219و210صی همانا.  

2
 .255اص5بدائ  الصنائ  فی ترتيب الشرائ افصل فی ترتيب الوايها .  

3
 .253اص5همانا .  

4
 .131(مادۀ2وزارت عدليه.قانون مدنیافقرۀ ).  

5
 .142(مادۀ2همانا فقرۀ ).  

6
 .143همانامادۀ .  
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وصايتاوايت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بينی شده اين قانون می 
 1«.باشد.

ان صغير ناقی اهليت و فاقد بنابرايناپدر و جد صحيه به عنوان اوليای فرزند
شود که پدر  البته جد صحيه زمانی ولی شرعی محسو  می اهليت می باشند.

 131ماده 1شخی ديوری را به حيث وصی تعيين نکرده باشد.طبق حکم فقرۀ
ولی و وصی نمی توانند بدون اجازۀ محکمه با »قانون مدنی که  نين مشعراست:

 2«.کناره گيری نمايند. صالحيت از سرپرستی اموال وی )قاصر(
وايت بر مال طفل برای غير از اشخاص مذکوراز قبيل:برادراکاکا و مادر 

پدر يا محکمه  نها را به حيث وصی تعيين نموده  ينکها ثابت نمی شود.مورا
 که طفل به سن رشد می رسد ادامه می يابد. باشند.اين وايت تا  ن

حت وايت به هجده سال تمام هرگاه سن شخی ت»قانون مدنی نيز می گويد:
که به سببی از اسبا  حجر محکمۀ  برسداوايت ولی به انجام می رسد.مور اين

 .3«.با صالحيت به دوام  ن حکم نموده باشد.
اما هرگاه طفل به سن رشد برسد و عوار ی از قبيل:جنون يا ُعته برايش 

و 4زد فقهای حنفیعار  گردد  يا وايت بروی دوباره باز می گردد يا خير؟به ن
وايت دو باره بر اموال طفل برای اشخاصی باز می گردد که قبل 5)ر ( شافعی

از سن رشد وايت وی را به عهده داشتند زيرا مدار حکم علت  ن است پس 
هرگاه علت وايت موجود باشد وايت نيز موجود خواهد بود.اما اگر بعد از سن 

نزد جمهور وايت برای قا ی يا  رشد عار ه سفاهت بر طفل عار  گردد به
نمايندۀ قا ی عودت می کند زيرا مقصود حفاظت مال طفل است و ارائه ر ی 

 6در مصاله مردم از صالحيت های قا ی می باشد.

                                                 
1
 .91. همانامادۀ 

2
 .131(مادۀ1. همانافقرۀ ) 

3
 .110وزارت عدليه.قانون مدنیامادۀ.  

4
 بو المعالیابرهان الدين محمود بن  حمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزلَ البخاري الحنفي. المحيط  .  

 –البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام  بي حنيفةات:عبد الكريم سامي الجندیادار الكتب العلميةا بيروت 
 .351اص9ا م 2114 -هـ  0424 اْلولىا: لبناناالطبعة

5
االعمراني .  

 
 بو الحسين يحيى بن  بي الخير بن سالم.البيان في مذهب اإلمام الشافعي)المتوفى: 

 .05اص1ما  2111 -هـ 0420 اْلولىا:جدلاالطبعة –هـ(ت:قاسم دمحم النوريانشر:دار المنها  991
6
حيط  بو المعالیابرهان الدين محمود بن  حمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزلَ البخاري الحنفي. الم . 

 .350اص9 البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام  بي حنيفةات:عبد الكريم سامي الجندیا
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وايت بر ادارۀ امور مالی کودکان و افرادی که به )ر (از نظر علمای حنفی
ر و وصی او و پس سرپرستی نياز دارندابه ترتيب:حق پدراوصی پدراپدر پد

 1ها قا ی است. از  ن
بر اين باورند که اين وايت حق پدراپدر پدر و وصی )ر ( 3و حنابله2اماامالکيه

ها ـ اگر قا ی موجود نباشد ـ   نان و سپس قا ی يا نماينده قا ی و پس از  ن
 شود. وايت به جماعتی مسلمان محول می

ت بر کودکان و امثال  نها قبل از هم معتقدند که:واي4علمای مذهب امام شافعی
همه حق پدر و پس از او جد و پس از  نها وصی و وکيل  نان و پس از  نها 

در رابطه )ر ( شود که نظر شافعيه جا معلوم می قا ی يا نماينده اوست.در اين
با جلو انداختن جد بر وصی پدر مخالف مذاهب ديور است زيرا به نظر  نها 

کند.بر  باشداجد جای خالی او را برای فرزندانش پر می اگر پدر وجود نداشته
همين اسای است که وايت برای عقد و ازدوا  دختر پسر ابه او محول 

گردد و وايت و سرپرستی اموال برای غير  نان مانند:برادراعمو و مادر  می
 5شود. جز از طريق وصيت پدر يا قا ی ثابت نمی

 مطلب سوم:ترتیب والیت      
دارای  ظر فقها هر يی از دو وايت:)وايت بر شخی و وايت بر اموال(از ن

 باشند.  ترتيب معينی می
هايی که حق وايت امور شخصی را دارند به   ن)ر ( از نظر علمای حنفيه
پسراپدراجد پدریابرادر و عمو.يعنی مسئوليت يا حق  ترتيب عبارت انداز:

برادری  اپدریا وارث بودن فرزندی وايت بر کودکان و افراد ديوانه بر روال
 6 و عمو بودن قرار گرفته است.

                                                 
1
 .352اص9همانا .  

2
 .41اص2بداية المجتهدونهاية المقتصدابا  اصناف ااولياء وترتيبهما .  

3
 السيوطیامصطفى بن سعد بن عبده شهرل.مطالب  ولي النهى في شر  غاية المنتهىاالمتوفى: .  

 .10اص9ما 0554 -هـ 0409هـ(انشرالمكتب اإلسالمياالطبعة: الثانيةا 0243
4
. اسم  ن امام ابوعبدهللا بن ادريس بن العبای بن عثمان بن شاف  بن اسائب بن عبيدبن نذيربن هشام بن  

د رسول وشاف  بن السائب می  المطلب بن عبدمناف المطلبی القريشی که نسب  ن به عبدمناف جِّ
هـ وفات نموده 109هـ تولد ودرسال 250الشاف اوی درمنطقه غزه درعسقالن يمن درسال  رسدبسوی

استاکه ازجملۀ مشهورترين تأليفات وی:المبسوطاکتا  السنن وغيره بودهااصول مذهبش کتا  
 (.212)المذاهب الفقهية ااربعةاص ااجماعااقوال صحابه وقيای بوده.هللااسنت رسول هللا

5
 .110درجهان معاصراص .فقه خانواده   

6
 بو المعالیابرهان الدين محمود بن  حمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزلَ البخاري الحنفي. المحيط  .  

 .350اص9 البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام  بي حنيفةات:عبد الكريم سامي الجندیا
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و مادری بر برادر پدری مقدم است و  یازم به ياد  وری است که برادر پدر
يی از خويشاوندان پدری وجود نداشتاوايت شخصیابه مادر و    نان ه هيچ

 گردد. بقيه خويشاوندان مادری منتقل می
اند و   ی ديور ترتيب اين وايت را بيان نمودها به گونه)ر ( اما مالکيه

گويند:که ترتيب  ن عبارت است  می
از:فرزندیاپدریاوصايتابرادریاپدربزرگی و پس از  ن به عموها منتقل 

 1 گردد. می
يعنی از نظر  نان وايت بر شخی به ترتيب:پسر و پسر پسراو پدر و وصی 

وابرادر پدری و پسراواجد پدری که او تعيين نمودهابرادر پدر و مادری و پسرا
و بعد از او عمو و پسرعمو هستند.و در مورد همه  نها نسبت پدر و مادری بر 

شود.اما در  نسبت پدری تنها مقدم است و پس از  نها وايت به قا ی محول می
وايت اجباری در مورد ازدوا اپدر بر پسر مقدم است اما در وايت اختياری 

 دارد.پسر بر پدر اولويت 
و نوهداری کودک بايد در اختيار ولی قرار  «حضانت»پس از پايان مدت

 گيرد زيرا وايت و سرپرستی شخصیاحقی از حقوق مولی عليه است.
تر و  امااهرگاه کودکی دارای دو ولی و سرپرست باشد که يکی از  نها نزديی
هم از  ديوری دورتر باشداو  ن يکی که دورتر است او را شوهر بدهد و اولی

حق وايت برخوردار بودهاعملی شدن و اجرای عقد نکا  مشروط به ر ايت 
 ولی اقر  است.

حق وايت و سرپرستی پس از رسيدن کودک به سن )ر ( از نظر علمای حنفيه
پانزده سالوی يا يکی از عاليم بلوغ ـ به شرطی که اهل عقد و رشد باشد ـ پايان 

شد کافی برخوردار نباشداوايت بر او  يابد.اما اگر از عقلاتجربه و ر می
 ماند.  نان باقی می هم

اما در ارتباط با دختران پس از ازدوا اوايت و سرپرستی  نها پايان 
شودااما اگر ازدوا   يابد.هرگاه ازدوا  نمودامسئوليت او متوجه شوهر  می می

او سنجيده و  های گيری ننمايداوايت بر او تا زمانی که سن او باا برود و تصميم
تواند خود به تنهايی يا همراه با  يابد.در اين صورت می درست باشداادامه می

اند و ظاهراب  حدود  ن را معين نکرده)ر (مادر  زندگی کند.اما حنفيه
وجه امکان  مقصودشان اين است که زن به صورت پير و سالمند گردد که به هيچ

 باشد.ورزی ديوران در مورد او وجود نداشته  طم 

                                                 
1
 .40اص2بهما بداية المجتهدونهاية المقتصدابا  اصناف ااولياء وترتي.  
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پس ازبرطرف شدن اسبا   ن که «وايت»)ر (اما از نظر علمای مالکيه
يابد.اما  ديوانویاناپختوی و بيماری استاپايان می خردسالی و امثال  ن مانند:

 1 پذيرد. وايت بر دختران تنها پس از ازدوا   نها پايان می
 

 بقیه درشماره بعدی
 
 

                                                 
1
 .40اص2بداية المجتهدونهاية المقتصدابا  اصناف ااولياء وترتيبهما .  
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 هی(قضاوتمل سیف الرحمن )تراڅیړونکی : 
 
 

  د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره    
 فهرست:

 

 10 ......................................................... احکام قانوني وندړا کفالت نييد د:  

 10 ................................................................. ساحه ونړت د کفالت نييد د -2

 12 ................................................. لزوم او صحت نيد د ېک کفالت مالي په -1

 11 .................................................. کفالت نييد خهو شخی تياهل ناقی د -0

 19 ......................................................... کفالت یيشر بل د خهو یيشر د -9

 19 ....... شرط ونړت کفالت نييد د  سانها خهو ېدهغ هم اي مطابق شروطو د نيد د -5

 15 ...................................................... یوال ملزم لياص د هړورک په ليکف د -3

 13 ................................................................. فاتيتشر ېک کفالت نييد په -3
 

 ب: د دیني کفالت اړوند قانوني احکام
د ديني کفالت اړوند د افغانساتان مادني قاانونا د مختلفاو فقهااوو لاه نظريااتو وخاه 

 په لنډ ډول بيانيږي. پيروي کړې  ې

 د دیني کفالت د تړون ساحه -3
د افغانستان د مدني قانون د احکاامو مطاابقا د کفالات تاړون پاه معجلاه او مؤجلاه 

ې معلاقاد تاړون وړ دیا  اې پاه پاور شارط مناسب توګه همدا رنګه په مطلق او

دې توګه په نوموړي قانون کې د جمهورو فقهاوو له رايې وخاه پياروي شاوې او 

 ه دې اړوند داسې حکم کوي: پ

«کفالت په مؤجل يا معجل صورت يا د مناسب شرط پورې معلقا جواز لري» 
1
 

پااه پااورتنی ماااده کااې د کفالاات تااړون پااه معجاالا مؤجاالا مطلااق او پااه شاارط سااره 

معلقا سم ګڼل شوی  اې نوماوړی حکام د جمهاورو فقهااوو لاه نظار ساره سامون 

                                                 
1
 ماده. ۲۶۷۱د افغانستان مدني قانونا   
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ېا دلتااه يااې ياادونې تااه اړتيااا نااه لياادل لاري او د فقهاااوو نظريااې وړاناادې بياان شااو

 کيږي.

د يادونې وړ ده  ې د مدني قانون  ياده شوې ماده د کفالت په تړون کې په مطلق  

ديني کفالات  بريده پهډول راغلېا ولې دا  ې د تعجيل او تأجيل مو وع تر ډيره 

 پورې تړاو لريا له دې امله د ديني کفالت په بحث کې د يادونې وړ وګرځيده.

 په مالي کفالت کې د دین صحت او لزوم -3
دا  ې ديني کفالت په کوم ځای کې سم دی؟ په دې اړوند د افغانستان مدني قاانون 

د جمهورو فقهاوو له نظر وخه پيروي کړې او ديني کفالتا په هغه ځای کاې سام 

ګڼي  ې دين پر اصيل ازم ويا همدا رنګه د نوماوړي قاانون د احکاامو مطاابق 

تړون په معلومو او مجهولو مالونو کې سام ګڼال شاوی پاه دې شارط  اې  د کفالت

 ه دې اړوند داسې حکم کوي:پمال د اصيل پر ذمه ازم وي او 

په امانتونوکفالت لکاه وديعاتا د مضااربت ماالا شارکتا عاريات او د اجاارې » 

اخيستونکي سره اجاره شوی مال صحت نه لريا مګار دا  اې کفالات د ماالونو د 

 «مان د قصور په سبب شوی وي.عين د  

په مال کفالت عام له دې  ې معلوم وي او که مجهاول صاحيه دی. همادا رنګاه » 

 «کفالت د صحيه او ثابت پور وخه  ې د پوروړي په ذمه ويا صحيه دی.

 «تر وو  ې د اصيل التزام صحيه نه ويا کفالت صحيه نه دی.»  

دا  اې پاور د ښاځې ټااکلې د نا صاحيه پاور وخاه کفالات صاحيه ناه دیا مګار » 

«نفقه وي په ر ايت يا د محکمې په حکم ټاکل شوی وي.
1
 

د قانون په پورتنيو مادو کې د کفالات تاړون اړوناد پاه درياو مهماو مو اوع ګاانو 

 ې تر ډيره په ديني کفالت پورې تړاو لريا بحث شوی دیا يو دا  ې د مکفاول 

 يرتاه ديان صاحيه ناه ويا  له دين بايد صحيه او د اصايل پار ذماه ازم ويا کاه

لکه د فاسد تړون دين  ې دفسخې وړ وي او يا هم د ين د داسې تاړون وخاه مانځ 

ته راغلی وي  ې شرعي جواز وناه لاري لکاه د خاوم د غوښاې خرواولا او ياا 

دين د داسې تړون وخاه مانځ تاه راغلای وي  اې قاانو ناي ممانعات ولاريا لکاه د 

نوموړو ماواردو کاې سام ناه کڼال کياږي مخدره موادو خروولا د کفالت تړون په 

 سره له دې  ې اصيل پر غاړه هم اخيستي وي.

                                                 
1
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ماه مو اوع  ااې پاه پورتنيااو ماادو کااې يااده شااوېا دا ده  اې مااالي کفالات پااه يدو

معلااوم او مجهااول مااال کااې ساام ګڼاال شااویا خااو د يااادونې وړ ده  ااې نومااوړی 

پاه هغاه کاې د کفالات بايد د اصيل پر ذمه ثابات او ازم ويا کاه ناه بياا  )دين(مال

 تړون سم نه ګڼل کيږي.

ې په پورتنيو مادو کې بيان شاوېا دا ده  اې د کفالات تاړون پاه دريمه مو وع  

هغاااو ماااالونو کاااې  اااې د شاااخی ساااره د امانااات پاااه ډول ويا  لکاااه وديعاااتا 

مضاربتاشاارکتا عارياات او اجاااره ساام نااه دیا مګاار پااه پورتنيااو مااواردو کااې 

کياږې  اې د کفالات تاړون د ماال د  امان پاه  کفالت په هغه صورت کې سم ګڼل

سبب منځ ته را غلی وي. دا  ې ولې په يادوشوو مواردو کې د کفالات تاړون سام 

نه دی ګڼال شاویا علات ياې دا دی  اې پاه پورتنياو ماواردو کاې ماال د امانات پاه 

ډول د شخی په تصرف کې وي او د امانت مال اړوند قاعده ده  اېا کاه  يرتاه 

ين د قصااور وخااه پرتااه تلااف شاايا پااه هغااه کااې  اامان نااه نومااوړی مااال د اماا

ازميږيا او د کفالت تړون په هغه مالونو کاې سارته رسايږي  اې ادا ياې ازماه 

وي او پاااه ياااادو شاااوو ماااواردو کاااې ياااواځې د قصاااور پاااه حالااات کاااې د ماااال ادا 

ازميااږيا هماادا اماال دی  ااېا کااه  يرتااه ياااد شااوي مالونااه د امااين دقصااور لااه 

 قانون د حکم پر بنسټ په هغه کې د کفالت تړون جواز لري. وجهې تلف شيا د

د قانون په يادو شوو مادو کې د مختلفو فقهاوو له نظرونو وخه پيروي شوې  اې 

ی مخکينيو بحثونو کې په تفصيل سره بيان شوي دي د اړتيا پاه صاورت کاې کيادا

 شي اړونده بحث ته مراجعه وشي.

 د ناقص اهلیت شخص څخه دیني کفالت -0
ساره لااه دې  اې اکثااره فقهااوو پااه دې وجهااه  اې د کفالاات تاړون د ناااقی اهلياات 

شخی په  رر ګڼل کيږيا نوموړی تړون يې سم نه وو ګڼلیا ولې د افغانساتان 

مدني قانون په  مني توګه د نااقی اهليات شاخی وخاه کفالات سام ګڼلایا او پاه 

 دې اړوند داسې حکم کوي:

تعهاد کفالات کاړی وي او کفالات د اهليات د که  ا د اهليت د نقصان لرونکاي د » 

نقی په سبب عقد شاوی ويا کاه د اصالي پاوروړي د خاوا تعهاد تنفياذ ناه شاو ناو 

«کفيل د تعهد په تنفيذ مکلف دی.
1
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د قانون په پورتنی مااده کاې يادوناه شاوې  اې کاه واوک د نااقی اهليات شاخی 

ملاازم ګڼاال وخااه کفالاات وکااړي او نومااوړی هغااه ادا نکااړيا کفياال د هغااه پااه ادا 

 کيږي.

په نوموړي مااده کاې ښاايي د قاانون روحياه پاه تجاارتي تړونوناو بناا شاوې ويا  

ت شخیا د ولي او قيم په اجازه کاوای ه تجارتي قوانينو کې د ناقی اهليځکه پ

شي تړون وکړي او په نوموړي صورت کې کيدای شي د نوموړي د تعهاد اړوناد 

هلياات د خاونااد پااه ګټااه ګڼاال کيااږي. خااو کفالاات تااه اړتيااا پياادا شااي او دا د ناااقی ا

نوموړي قانون د ناقی اهليت شخی وخه کفالت په مطلق ډول سم نه دی ګڼلایا 

ځکه د نوموړي قانون د احکامو پر بنسټا د ناقی اهليت اړوناد د وکيال لاه خاوا 

د مبيعااې د پيسااو لپاااره کفياال کياادلا د هغااو پيسااو لپاااره  ااې د صااغير د مااال لااه 

راغلې وي د وصي کفيل ټاکال او همادا رنګاه د وقفاي ماال خروالو وخه ای ته 

 او داسې حکم کوي: ياړوند د ناظر کفيل ټاکل سم نه دي ګڼل

د وکيل کفالت د هغه وه په ثمان  اې پاه اخيساتونکي ياې خار  کاړيا د وصاي » 

کفالت د هغه وه په ثمن  ې صغير د مال وخه يې خر  کړي او د ناظر کفالت د 

«وقف د مال وخه يې خر  کړيا صحيه نه دی.هغه وه په ثمن  ې د 
1
 

ماده کې د هغه مال په هکله  ې د صغير ياا وقاف اړوناد ويا  ۍد قانون په پورتن

د وکيلا وصاي او د وقاف د متاولي ټاکال د کفيال پاه توګاه سام ناه دي ګڼال شاويا 

علت يې هم دا دی  ې د وکالت په  ارو کې وکيل د موکال ځاای ناساتی وي  اې 

ړون کې پرې تصاريه شاوې ده او و کيال نشاي کاوای د ټاکال شاوي د کفالت په ت

اختيار وخه تجااوز وکاړيا همادا رنګاه د وصاي اختياارات پاه وصاايت خاط کاې 

ټاکاال شااوي وي او وصااي نشااي کااوای د هغااې وخااه تجاااوز وکااړيا باال دا  ااې 

وصي يواځې د صغير د مال اداره په ای کې لريا د هغه وخه ساربيره د ناورو 

نه لاري او د وقفاي ماال متاولي هام ياواځې د وقاف شاوي ماال وخاه تصرفاتو حق 

نظارت کوي او په نوموړي مال کې بايد ډير احتياط وشيا په همدې لحااظ قاانون 

 ګذار ورته داسې قيودات و عه کړي  ې نوموړی مال  اي  نشي.
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 د شریک څخه د بل شریک کفالت -3
صااورت کااې  ااې دوه  د افغانسااتان ماادني قااانون د احکااامو پاار بنسااټا پااه هغااه

شريکان په بال شاخی بانادې ديان ولاريا ياو شاريی نشاي کاوای د بال شاريی 

 وخه کفالت وکړيا نوموړی قانون په دې اړوند داسې حکم کوي:

که  يرته دوه يا زيات شريکان پر  ا پور ولري نو د شاريی پاور وخاه د ياوه » 

«شريی کفالت د بل شريی د حصې وخه جواز نه لري.
1
 

ه پورتنی ماده کې د دوو شريکانو د مشاترک ديان اړونادا د ياوه شاريی د قانون پ

کفالاات د باال شااريی لااه حصااې وخااه منعااه شااوی دیا علاات يااې هاام دا دی  ااې 

شااريکان پااه دوامااداره توګااه يااو ځااای سااره کااار کااويا پااه ګټااه او تاااوان کااې سااره 

شااريی وي او تاال ديااوه اوباال پااه ګټااه کااار کااويا نااو کااه د شااريی کفالاات لااه باال 

ناديږيا ګل هارو مارو د اصايل پاه مقابال کاې ورسره سام وګڼال شايا کفيا شريی

ځکااه د کفالاات تااړون يااو عهاادي تااړون دی  ااې پااه تبرعااي اصاال واړ دی او دا 

ڼال کياږيا لاه ګد شراکت له اصاولو ساره مناساب ناه  تړون په نوموړي حالت کې

 همدې امله قانون د يوه شريی کفالت له بل شريی وخه منعه کړی دی.

ن د شروطو مطابق یا هم دهغې څخه آسانه، د دیني کفالت تړون د دی -3
 شرط

د افغانساااتان مااادني قاااانون د احکاااامو مطاااابقا ديناااي کفالااات باياااد مطاااابق د هغاااو 

شاارطونو  ااې داياان يااې مسااتحق وي اويااا د نومااوړو شاارطونو وخااه پااه  سااانه 

شرطونو سره تر سره شيا او نوموړی تړون په داسې شرطونو سره  اې د دايان 

 استحقاق وخه سخت وي نه دی منل شوی او په دې هکله داسې حکم کوي:د 

کفالت دهغې اندازې وخه  ې د پور ورکوونکي د استحقاق وخاه پار پاوروړي » 

زياات وي او پااه داسااې شاارط سااره  اې د پااوروړي د شاارطونو وخااه سااخت ويا 

 «  جواز نه لريا مګر په کمې اندازې او  سانه شرط جوازلري.

ملحقاتوا د لومړنی غوښاتنې مصارفونوا او هغاې مصارفونو تاه د کفالت د پور » 

کفياال د غوښااتنې وروسااته پياادا کيااږيا شااامل دي. مګاار دا  ااې موافقااه د هغااې پااه 

«خالف شوې وي.
2
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ماده کې دوو مهمو مو وع ګانو ته اشاره شاوېا ياو دا  اې د  ۍد قانون په پورتن

شاي  اې د ديان د شارطو کفالت په تړون کې بايد د داسې شرطونو وخه اساتفاده و

سره موافق او يا هم د هغې وخاه  ساانه ويا لاه همادې املاه هغاه شارطونه  اې د 

دين له شرطو وخه شديد وي سام ناه ګڼال کياږيا علات ياې هام دا دی  اې کفيال د 

خپل تعهد په پوره کولو کېا د اصيل ځای ناستی ګڼال کياږي او د ديان پاه ورکاړه 

صيل ياې پاه پاوره کولاو اړ وي او ياا هام د کې بايد د هغو شرطونو تاب  وي  ې ا

ا ځکاه  ساانه شارطونه د ينوموړو شرطونو وخه په  ساانه توګاه مطار  شاوي و

 کفيل په ګټه ګڼل کيږي.  

بله مو وع  ې په نوموړو مادو کې ورته اشاره شوې دا ده  اې د کفالات تاړون 

ت د د دين ملحقاتو او مصاارفو تاه هام شاامليږيا دا ځکاه  اې مصاارف او ملحقاا

او دايان  اې کلاه خپال ديان د ماديون  عرف له مخې په دين کاې شاامل ګڼال کياږي

وخاااه غاااواړي د ديااان وخاااه ساااربيره د ديااان ملحقاااات او مصاااارف هااام ور وخاااه 

غاواړيا دا  ااې کفياال د ديان پااه ورکااړه کاې د مااديون ځااای ناساتی ګڼاال کيااږيا د 

 ي.اصل مديون په شان د هغه وخه هم د دين تواب  او ملحقات غوښتل کيږ

 د کفیل په ورکړه د اصیل ملزم والی -3
د افغانسااتان د ماادني قااانون د احکااامو مطااابق پااه هغااه صااورت کااې  ااې مااديون د 

کفيل په ورکړه مکلف ويا مديون )اصيل( مکلف دی  اې داساې شاخی د کفيال 

په توګه وټاکي  ې د دين په ورکړه قادر ويا ولې سربيره پار دې ماديون کاوای 

کفيل پر ځای مالي تأمينات ورکړي  ې په دې هکلاه نوماوړی شي د داين لپاره د 

 قانون داسې حکم کوي:

که پوروړی د کفيل په ورکولو ملزم شيا مکلف دی  ې د توان خاوناد د کفيال » 

په حيث ورکيا پوروړی کولی شاي  اې د کفيال پار ځاای کاافي عيناي تأمينوناه د 

«پور ورکوونکي په اختيار کښې کښيږدي
1
 

رتنی ماااده کااې د داياان )مکفااول لااه( پاار وړاناادې د مااديون )اصاايل( د قااانون پااه پااو

مکلفيت بيان شویا د نوموړې مادې د حکم پر بنسټا که  يرته داين)مکفول له( 

وغااواړي مااديون )اصاايل( د کفياال پااه ورکااړه مکلااف کااوای شاايا پااه مقاباال کااې 

مديون )اصيل( کوای شي داين ته يا داساې کفيال ورکاړي  اې د ديان پاه ورکاړه 

قادر وي او يا هم  د کفيل پر ځای ورته کافي مالي تأمين ورکاړيا ځکاه کفالات د 

                                                 
1
 ماده. ۲۶۸۴مخکينی قانونا  



 قضاء دکفالت تړون دفقهې او حقوقو له نظره

 

86 

 

 

 

عهدي تړونونو له ډلې وخه دی  ې په تړون ساره ياې د دايان ديان تضامينيږي او 

دا هاادف نااه يااواځې د کفياال پااه ورکااړه بلکااه د مااالي تااأمين پااه ورکولااو سااره هاام 

 تضمين کيدای شي.

 په دیني کفالت کې تشریفات -3
انستان د مدني قانون د احکامو مطابقا د کفالت تړون يو عادي تړون ناه دی فغد ا

ګڼل شویا بلکه نوموړی تړون د تشريفاتي تړونونو له ډلې وخاه دی  اې پاه دې 

 هکله نوموړی قانون داسې حکم کوي:

د کفالت د ثاابتولو د پااره ليکلای شاکل هرومارو دی کاه واه هام د اصالي التازام » 

«ويثبوت په شهادت روا 
1
 

د قانون په پورتنی ماده کېا د کفالت تړون د ثباوت لپاارها د نوماوړي تاړون مانځ 

ته راتلل په ليکلي ډول ازم ګڼل شویا دا په داسې حال کې ده  ې په عامه توګاه 

د هر تړون ثبوت کيادای شاي پاه شاهادت د شااهدانو هام ثابات شايا ولاې د دې لاه 

د ياو مهام تاړون ګڼال شاویا نوماوړی پاره  ې د کفالت تړون د قانون ګاذار پاه  نا

تړون يې په ليکلې بڼه ازم ګرځولی دیا خو يو واه  اې پاه نوماوړي قاانون کاې 

ماابهم  پاااتې دي هغااه دا دي  ااې پااه ياااد شااوي قااانون کااې دا نااه ده ورګنااده  ااې د 

کفالت تړون بايد په رسمي توګه تر سره شي او که په عرفي ډول هم جواز لاري؟ 

د يادې شوې مادې د اطالق وخه داسې پوهيدای شو  اې پاه په دې اړوند د قانون 

نومااوړي تااړون کااې يااواځې ليکلااې بڼااه تشااريفات ګڼاال کيااږيا اړينااه نااه ده  ااې 

شي په عرفاي ډول هام ی نوموړی تړون دې هرو مرو رسمي بڼه ولري بلکه کيدا

ل وه  ې د قانون د يادي شوې مادې وخاه اساتنباط کاوای شاو بتر سره شيا يو 

ا دکفالاات تااړون د ثبااوت  ااارې د اصاال دياان تاار ثبااوت پااورې تااړاو نااه دا دی  ااې

لريا بلکه د کفالت تاړون د ياوه مساتقل تاړون پاه توګاه د خاصاو قاعادو لرونکای 

 دی.

کاه  يرتاه د ديناي کفالات اړوناد د افغانسااتان مادني قاانون احکاامو تاه ځيار شااوا د 

بيان شاوي  اې  کفالت تړون د ماهيت او د نوموړي تړون د موقعيت اړوند احکام

په دې اړوناد فقهااوو هام بحاث کاړی دیا دا  اې پاه نوماوړي تاړون کاې قاانون د 

کومې ډلې فقهاو له نظر وخه پيروي کړې؟ بايد وويل شي  ې نوماوړي قاانون د 

کفالاات اړونااد د يااوه مااذهب وخااه پيااروي نااه ده کااړې بلکااه د جااامعې دشاارايطو او 

                                                 
1
 ماده. ۲۶۷۲مخکينی قانونا   
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تو وخااه پيااروي کااړې ده  ااې اړتياااوو سااره ساام يااې د مختلفااو فقهاااوو لااه نظريااا

دفقهاوو نظريات په مخکينيو بحثوناو کاې بياان شاول د اړتياا پاه وخات کاې کيادای 

 مربوطه بحث ته رجوع وشي.

د يااادونې وړ ده  ااې نومااوړي قااانونا سااره لااه دې  ااې د بااې ځايااه دعااوا ګااانو د 

مخنيوي له پاره د کفالات تاړون پاه ليکلاې بڼاه ازم ګرځاولیا د ديان د تضامين لاه 

ره يې د کفالت پر ځای د مالي تأمينااتو وړاندويناه هام کاړې او د ماالي تاأمين لاه پا

پاره ښه اره په منقولاو او غيار منقولاو ماالونو بانادې د رهان تاړون دیا ساره لاه 

دې  ې د رهان تاړون ياو جاال بحاث ګڼال کياږيا ولاې د دې لپااره  اې د ديان تار 

ره کياږې او د رهان اړوناد د تضمين پورې تړاو لري دلته په لناډه توګاه ورتاه اشاا

 افغانستان مدني قانون داسې حکم کوي:

حيازي ګروي داساې عقاد دی  اې د هغاې پاه موجاب ګاروي ورکاوونکی تعهاد » 

اخيسااتونکي پااه تصاارف کښااې يااا د يااو باال امااين  يکااوي  ااې خپاال مااال پااه د ګاارو

شخی په تصرف کښې د داسې مال د حق په بدل کښې ورکوي  ې د هغاې ټاول 

ه اداء کول د لمړی درجې پور ورکوونکو ياا د داساې پاور ورکوونکاو يا يوه برخ

تار  يحق ته  ې نسبت ذکر شوو پور ورکوونکاو تاه پاه ټيټاې رتباې کښاې واقا  د

 «مخه وي.

په حيازي ګروی کښې بايد  ې د ګروی مال موجودا قيمات لرونکایا تساليميدا » 

 .«او داسې ملکيت وي  ې د نورو د حقوقو وخه خالي وي يې ممکن

مو وع بايد  ې د پاوروړي پاه ذماې بانادې ثابات پاور وي او ياا  ي( د ګرو۲» )

«داسې عين وي  ې د تضمين وړ وي. په امانتونو ګروي صحيه نه ده.
1
 

د قانون په پورتنيو مادو کې حيازي رهن )ګاروي( معرفاي او د نوماوړي رهان د 

وړي رهان د کې بيان شوي ديا ساره لاه دې  اې د نوماه منځ ته راتلو شرطونه پ

منځ ته راتلو هدف د نورو دينو وخه د تقدم حق ګڼل شوی ولاې نوماوړی تاړون د 

 دين د تأمين له پاره ښه وسيله ګڼل کيږي.

همدا رنګه په يادو شاوو ماادو کاې يادوناه شاوې  اې هغاه ماال  اې پاه رهان کاې 

ايښاودل کياږيا بايااد قيمات ولااري او مقادور التسااليم وي او رهان هاام باياد د داسااې 

په مقابل کې منځ ته راشاي  اې د تضامين وړ وي. همادا رنګاه کاه د ديان پاه  عين

مقابل کې مال په رهن کې ايښودل کيږي بايد دين د مديون پر ذمه ثابت وي او په 

                                                 
1
 مادې. ۲۷۷۱-۲۷۷۴مخکينی قانونا   
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کاې سام ناه ګڼال ه کې سم نه دیا رهن هام پاه اماناتو کې لکه د کفالت تړون  ې پ

 کيږي.

ا پاه تجاارتي مو اوعاتو کاې در هن اخيستنې تګاالره د مادني تړونوناو تار ونام

ډيره معمول دها بانکونه کلاه  اې  اتاه قر اه ورکاويا د هغاې پاه مقابال کاې  د 

قر  اخيستونکي وخه يا منقول اويا هم غيار منقاول ماالا د ماالي تاأمين پاه ډول 

اخلي او دا تأمينات د مالي  مانت له ارې تر سره کويا د هغو مواردو لاه ډلاې 

کاې د ديان د ماالي تاأمين لاه پااره اجارا کياږيا رهناي وخه  ې په تجارتي سااحه 

توافق نامه ده  ې په بانکې معاملو کې د منقولو مالونو د رهن په قانون کاې ځاای 

پاار ځااای شااوې او هغااه پااه نومااوړي قااانون کااې داسااې معرفااي او مشخصااات يااې 

 داسې بيان شوي دي:

ه ياا واو اثباتياه ( په رهني توافقليی کې يو رهن يا زيات شامل وي او پاه ياو۲» )

 سندونو تر تيبيدی شي.

 

ی ا( مرهونه په رهناي توافقليای کاې پاه مشخصاه توګاه تو ايه کياږي او کياد۱)

شااي هغااه ډول ډول منقااول مالونااه  ااې پااه راتلااونکي کااې د رهاان ورکااوونکي پااه 

 کې شامل شي.ه واسطه تحصيليږي پ

ورګناده توګاه ( د دين اندازه او د ورکړې نيټاه ياې پاه رهناي توافقليای کاې پاه ۳)

«مشخصيږي.
1
 

ماده کې رهني توافق ليی معرفي او کوم وه  ې بايد پاه هغاه  ۍد قانون په پورتن

کې شامل وي لکه د توافق ليی وا ه والایا پاه کوماو ماالونوکي ترساره کيادای 

کاې ه ين او د ورکاړې نيټاه پايشيا د  اسره منځ ته راتلی شيا د دين د اندازې تع

 ي.وبيان شوي 

ق ليی  ې د دين د تأمين له پاره منځ ته راځيا پاه باانکي معااملو کاې رهني تواف

د منقولو مالونو د رهن قانون د حکم مطابقا د يو لړ شرطونو د پاوره کيادو وخاه 

 وروسته بشپړ کيږيا  ې د هغې اړوند نوموړی قانون داسې حکم کوي:

                                                 
1
( نيټه ۲۲۴د عدليې وزارتا په بانکي معاملو کې د منقولو مالونو د رهن قانونا پر له پسې ګڼه )  

 ماده. ۸هـ  ا کابلا دولتي مطبعها  ۲۵/۵/۲۳۸۸
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شاوي ( مااده کاې د در  ۷( رهن هغه وخت بشپړيږي  اې د دې قاانون پاه )۲» )

حکم مطابقا پر مرهونه باندې د رهن حق انشاء او يو له اندې ماواردو وخاه پاه 

 هغې کې پلی شوی وي:

 د دې قانون د حکمونو مطابق د رهن د حق ثبتيدل. -0
له توافق ليی سره سم د رهن اخيستونکي يا د هغه د استازي په واساطه  -2

 ) له رهن اخيستونکي پرته( د مرهونې حيازت.
 حکمونو له صراحت سره سم د رهن د حق بشپړيدل.د دې قانون د  -3
( فقرې د مندرجو مواردو سره سم ترتيب شاوی ۲( که  يرې د دغې مادې د )۱)

( فقرې د نورو ارو پاه ۲وي او له منقضي کيدو پرته يې تکميل د دغې مادې د )
 واسطه مجدداأ تکميل شيا نوموړی رهن په دايمي توګه بشپړ ګڼل کيږي.

رهن د داسې مال په هکله انشااء شاي  اې د مساتودع پاه واک کاې ( که  يرې ۳)
ويا په دې صورت کې مستودع مکلاف دیا د مالکيات ساند د رهان اخيساتونکي 
په نوم صادر يا له رهن اخيستونکي وخاه پاه اساتازيتو  د ماال پاه سااتلو موافقاه 

 وکړي.
انون ( پر مرهونه مال باندې د حبس حق هغه وخت تکميليږيا  اې پاه دغاه قا۰)

 «کې له در  شوو حکمونو سره سم ثبت شي.
 او د ثبت اړوند نوموړی قانون داسې حکم کوي:

 ( د ثبت دفتر د افغانستان بانی له خوا تأسيس کيږي.۲» )
( د ثبات دفتار د الکترونيکاي ثبات د رهنااي حاق د خبرتيااووا د حابس حااق او د ۱)

 اې د ثبات پاه دفتار کاې خبرتياوو د پلټنې امکان برابروي. الکترونيکاي ثبتاونېا 
«شتون ولري معتبرې ګڼل کيږي.

1
 

د قانون په پورتنيو مادو کېا د منقولو مالونو د رهن ماوارد بياان شاوي  اې مهام 
کاې د رهان د حاق پاوره کيادل او د هغاه دفتار د جوړيادو پاه هکلاه  اې د ه ټکي پا

ه افغانستان بانی له خوا تأسيسيږې او په نوموړي دفتر کاې د کاغاذي سيساتم وخا
 پرته په الکترونيکي ډول هم رهني توافق ليکونه ثبتيږيا بيان شوي دي.

د يااادونې وړ ده  ااې پااه تجااارتي ساااحه کااې يااواځې پااه منقولااو مااالونو کااې رهاان  
صورت نه موميا بلکه بانکونه پاه غيار منقولاو ماالونو کاې هام د رهان لاه ارې 

کاې د غيار منقولاو مالي تضمين اخلي او د نوموړی رهن اړوند په بانکي معااملو 
 مالونو د رهن قانونا داسې حکم کوي:

                                                 
1
 ماده. ۰۰ او ۲۱مخکينی قانونا   
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د رهااان سااااند )تضاااامين خااااط( هغاااه ليکلاااای سااااند دی  ااااې د مرهااااونې  ۲۳» ...
مشخصاتا د رهن شرايط او د رهن د عقد د اړخونو و جايب تو ايه کاوي او د 

 «رهن ورکوونکي او رهن اخيستونکي له خوا اسليی کيږي.
 ني حق اړوند نوموړی قانون داسې حکم کوي:او په غير منقولو مالونو کې د ره

( د رهاان حااق پاار غياار منقولااو مااالونو باناادې د دياان د ټااول يااا يااوې برخااې د ۲» )
 «تضمين له پاره انشاء او وروخه ګټه اخستل کيدی شي...

اوپاه نوماوړي قااانون کاې د رهناي سااند د مانځ تاه راتلااو لاه پااره يااو واه شاارطونه 
 حکم کوي: ايښودل شوي او  په دې هکله داسې

 ( د رهن سند تر دغو شرايطو اندې انشاء کيږي:۲»  )
د اړخونو په واسطه د مرهونې په هکله د ازماو ورګنادونو لرونکايا د  -0

 رهن د حق د ليکلي سند اسليی کول.
رهااان اخيساااتونکي تاااه د رهااان ورکاااوونکي پاااه واساااطها د مرهاااونې د  -2

 مالکيت د منلو وړ سندونو وړاندې کول.
لااه کااې د در  شااوو حکمونااو د اجااراء پااه اړه د اړخونااو د دياان پااه مقاو -3

 ژمنه.
«په اړونده اداره کې د رهن ثبتيدل. -4

1 
د قانون په پورتنياو ماادو کاېا د غيار منقولاو ماالونو اړوناد د رهان تعرياف او پاه 
نومااوړو مااالونو کااې د رهاان ماانځ تااه راتلاال بيااان شااوي ديا د نومااوړي قااانون د 

اتلو له پاره د هغه رهني ساند امضااءکول  اې احکامو مطابقا د رهن د منځ ته ر
کااې در  ويا د مرهااونې د مالاای لااه لااوري د ه د مرهااونې اړونااد معلومااات پاا

مرهونې اړوند د مالکيت اسناد وړانادې کاولا د دواړو لاورو لاه خاوا د مقااولې د 
احکامو د عملي کيدو اړوند تعهد او په مربوطه اداره کې د رهن ثبتا اړيان ګڼال 

 شوې دي. 
 

 

                                                 
1
( نيټه ۲۲۴د عدليې وزارتا په بانکي معاملو کې د غير منقولو مالونو د رهن قانونا پر له پسې ګڼه )   

 ماده. ۵او ۰-۳کابلا دولتي مطبعها  ۲۵/۵/۲۳۸۸
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 . عوامل اقتصادی جرايم در افغانستان9
 عوامل اقتصادی   9-0

در حالی که روز اول ماه می يعنی روز جهانی کاارگر در اکثار نقااط جهاان 
م و باايش تجلياال ميوااردد. ولاای  ااالش عمااده فااراروی کااارگر عااالوه باار کاااهش کاا

نيافتن ساعات کارا ناعاداناه باودن شارايط و مازد کاارگرا بيکااری بعناوان يای 
عنااوان ياای بيماااری ساااریا دامنوياار تمااامی   ااالش عمااده اساات. بيکاااری بااه 

جواما   متفااوتی اسات. يعنای موجوديات بيکااری در  اقتصادها با عوامل و ميازان
مشکل اقتصادی که منجر به پيدايش مباحث جرم و جنايات  انسانی عالوه بر يی 

ای در علاام اقتصاااد شااده اساات. ميشااود   بعنااوان يکاای از مو ااوعات ميااان رشااته
ا  تعرياف شاود. ايان نوشاته  بعنوان يی معضل جدی اجتماعی در ابعااد گساترده
داری بااين بيکاااری و ی معناای   ميخواهااد پااس از بيااان مفهااومی مسااله بااه رابطااه

جاارايم تاکيااد ورزد  مشااکلی کااه در شاارايط کنااونی بااا درنظرداشاات فضااای  لااوده 
 سياسی کشور بعنوان يی مشکل بالقوه تبديل به بحران ديور خواهد شاد.) فرملای

 (22ا 0353



تدابیرامنیتی اقتصادی واجتماعی جرم از منظر قوانین جزائی 

 افغانستان
 قضاء

 

92 

 

 

 

ی معاروفش تحات   در مقاله (Gary becker) ( گری بکر۲۲۶۸در سال )
افت اقتصادی( باه مقولاه جارم پرداخات. عنوان )اقتصاد جرم و مجازات يی رهي
هاای مشاابه باه خار  دادناد تاا باااخره در   افرادی  ون اساتيولر و ارليای تاال 

( مباحااث اقتصاااد جاارم بطااور جاادی وارد علاام اقتصاااد شاادا تااا 0521سااال هااای )
ی اقتصادیا فعاليت های مجرمانه را تجزيه و تحليل کرد. الواوی   بتوان از جنبه
بار ايان فار  اساتوار اسات کاه اگار  (Economic of crime)اقتصااد جارم. 

يی فرد از مطلوبيتی کاه ميتواناد باا   (Expected Utility) مطلوبيت انتظاری
هاااا باااه دسااات  ورد بيشاااتر باشااادا  نوااااه   اساااتفاده از منااااب  ا  در ديوااار فعاليااات

ال: ياای نمااوداز مثااـرد مرتکااب جاارم خواهااد شااد. بعنااوان بااحتمااال زيااادی اياان فاا
امکانااات توليااد ياای فاارد يااا ياای گااروه را در مقاباال مطلوبياات حاصاال از  منحناای

شان تصاور کنيادا حااا بناابر دايال متعاددی مانناد بيکااریا تاورما فقار  مصرف 
های بی تفاوتی بااتر برای فرد ياا گاروه  در مدی و مانند  نها دسترسی به منحنی 

 .بايد به تدريج کاهش می 
تن روی منحنای امکاناات پاايينتر قاادر باه تاامين اين فرد يا گروه با قرار گارف

نيازهای خويش نميشاودا باه ايان ترتياب فارد ياا گاروه بارای دسترسای باه منحنای 
هاای مجرماناه  امکانات بااتر برای تامين نيازهااا احتماال اينکاه دسات باه فعاليت

يابااد. بااه زبااان ساااده اگاار معااا  ماااهوار ياای مااامور دولاات   بزنااد افاازايش ماای
اينکه دست باه رشاوه بزناد خاار   حتمـالن کفاف مصارف ا  را نکندا اافغانستا

های باارز از جارم يااا  از تصاور نيسات ياا هام فسااد اداری در دوايار دولتای نموناه
ی اقتصاااد جاارم فاار  ميکنااد کااه افااراد   سااياه کااردن اقتصاااد اساات. يعناای نظريااه

بااه مناااف  ای ورود نساابت  هااای مجرمانااه ميشااوند کااه هزينااه زمااانی وارد فعاليت
 .دست  مده کمتر باشد به

فقر از عوامل اقتصادی مهم در تعيين جرم و جنايت ميباشد. بين فقار و جارم 
ارتباط مستقيم وجود دارد که با افزيش فقار جارايم افازايش مای ياباد. عامال ديوار 
بيکاااری ناشاای از شااهر نشااينی اساات. کااه ناشاای ميشااود از تمرکااز يااا انکشاااف 

يماری در اکثر کشورهای در حال توسعه به ميازان متفااوتی نامتوازنا البته اين ب
هاای  وجود داردا  ون مازاد نيروی کار در منااطق روساتايی منجار باه مهاجرت

  وجود  مدن مناطق حاشيه  شهری ميشود که در اطراف شهرهای بزرگ باعث به
نشااين شااده اياان اماار ساابب انااواع بيکاااری ميوااردد. امااا در افغانسااتان اياان معضااله 

الوه باار مشااکل مرگزگراياای يااا انکشاااف نااامتوازنا باادليل ناکااارايی يااا نبااود عاا
های اقتصادی دولت انبوهی از جمعيت به مرکز يا کابل متاراکم شادها علات  طر 

هاای جهاانی فاراهم  هاای کاه در اثار کمای    نهم کامال روشن است. اندک سهولت
هاای شاغلی و از   صاتهاا مراکاز ايجااد فر شده تنها در کابل اسات ماثال: دانشاواه
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اند وجاود  اين قبيل. البته دايل معقول سياسی برای  نانی که در پايتخت جما  شاده
دارد که اينجا به  ن پرداخته نخواهد شد. رويکرد اقتصاد دانان باه جارم و جنايات 

ی هزينه فايده است  به همين دليل انسان هنوامی مرتکب جارم ميشاود  از دري ه 
 (22ا 0353 )فرملی .ا  بيشتر باشد نهکه مناف   ن از هزي

 بيکاری 0-0-9
بيکاری مهمتارين متغيار اقتصاادی اثار گاذار بار در ماد قاانونی افاراد جامعاه 
است. از عوامال اصالی و تااثير گاذار بار جارايم اسات و در واقا  بيکااری هزيناه 
فرصاات انجااام اعمااال خااالف قااانون را کاااهش ميدهااد و بااه همااين جهاات انتظااار 

زايش اشاتغال )کااهش بيکااری( باا کااهش شاکاف باين در ماد قاانونی ميرود که اف
قابل حصول و در مد غير قانونی در دساتریا منجار باه کااهش ميال ارتکاا  باه 
جاارم در جامعااه شااود. عااالوه باار اياان ميتااوان از اثاار نبااود ياای سياساات کااارای 

ی معناای دار خطاای نيااز  زا بااين امنياات و ثبااات در افغانسااتان ياای رابطااه اشااتغال
های تروريستی و تبهکاار بناا  رسيم کرد  يعنی بسياری از افراد وابسطه به گروهت

 .اند بر نبود در مد مناسب معيشتیا به صفوف  نها پيوسته
در جريااان ساايزده سااالی کااه گذشااتا بنااا باار نبااود ياای زياار بنااای اقتصااادیا 

بال  کارده نتوانساتی ماوثر اساتفاده   گوناه  هاای جهاانی باه  دولت نه تنها از کمای
شااکل بااارز و بالفعاال ايجاااد کاارد. نااابرابری در   نااابرابری در توزياا  در مااد را بااه

 .توزي  در مد از ديد مطلوبيتا بر جرايم تاثيرگذار است
کاه توزيا   شانایا در صاورتی  براسای نظريه فشار رابارت مرتاونا جامعه

يينتری در مد در جامعه نابرابر باشدا افرادی که از لحااظ اقتصاادی در جايوااه پاا
قرار دارندا نسبت به شرايط خود احسای نا ر ايتی و ناتوانی دارند و از اينارو 
همواره تحت نوعی فشار روانی قرار داشته و بنابر ايان امکاان باروز رفتارهاای 

عنوان ناوعی تخلياه روانای وجاود دارد. ماورد ديوارا تاورم  خشن توسط ايشان به
اسات. باه بياان ديوار عامال کااهش دهناده افازايش در شااخی قايم   است که نشاان

در مد افراد حقيقای جامعاه نياز اساتا يعنای در صاورت وجاود تاورم در سااختار 
اقتصادیا اگر در مد رسامی افاراد باه هماان ميازان افازايش نياباد در واقا  در ماد 
حقيقی افراد کاساته شاده و از اينارو انتظاار ميارود کاه باا ميال ارتکاا  باه جارايم 

اشد در کشورهای مثل )افغانستان( علت عمده تاورم عر اه رابطه مثبتی داشته ب
 )فرملای .ها به ميزان بيش از حجم تولياد در کشاور اسات ا افی يا  اپ بانکنوت

 (22ا 0353
هااای مااالی حکوماات و  يعناای نبااود نهادهااای قانونمناادا  گاااه و ناااظر باار فعاليت

الی مقاماات هاای تاامين منااب  ما دولت و مستقل نبودن بانی مرکزیا يکی از راه
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بااااا نشاار پااول اساات و اياان يعناای بهبااود نيااافتن روزگااار افااراد فقياار و متوسااط 
 .جامعه

 نابرابری  2-0-9
همانطور که بيان شد در افغانستان عوامال کاه سابب باروز  جارايم اقتصاادی 

ای مهااجرت روز  ميشود عاالوه بار بيکااریا ناابرابری در توزيا  در ماد و پدياده
د کافی به مامورين دولت است که باعث فسااد اداری در افزونا عدم پرداخت مز

عادم تطاابق  زاا هاای اشاتغال ادارات دولتی ميوردد. نبود امنيتا عدم ايجاد پروژه
هاای جهاانی و  ی غير ماوثر از کمی هاا استفاده خانه های انکشافی وزارت  پروژه

در در کااال نباااود زيربناااای دقياااق و معيااااری اقتصاااادی دولااات از عوامااال کليااادی 
افزايش اناواع بيکااری در افغانساتان اسات. يعنای عادم پرداخات مازد کاافی بارای 
مااامورين دولاات و ناعادانااه بااودن رتااب معاشاااتا ساارقت مناااب  مااالی در اثاار 

ای اساات کااه در سااياه  ی عظاايم بيکاااری هااا و ماننااد اينهااا از نشااانه موجودياات کتلااه
 .کردن اقتصاد افغانستان نقش اساسی ايفا ميکند

ی شاانزده   ن حال از دولت جديد توق  ميرود که با در نظر داشات تجرباهبا اي
هااای شااغلی بهتاارا تاااثير منفاای اياان متغياار باار جاارايم و بااه  سااالها بااا ايجاااد موقعيت

خصوص جرايم عليه اموال را توقف دهد. با توجه به شرايط اقتصادی افغانساتان  
بايااد  وااونوی ارتباااط نظاار ميرسااد کااه   و نوسااانات زياااد متغيرهااای اقتصااادی بااه

 .متغيرها با جرم و جنايت در کشور روشن شود
گااذار اقتصااادی نيااز بايااد بااه تبعااات اجتماااعی ناشاای از ياای هاادف   سياساات

 ن توجاه داشاته باشاد.  گاذاری اقتصاادی اقتصاادی و تغييار ميازان جارايم و تااثير
ر باا گيرناده اقتصاادی و حقاوقی کشاو بنابراين توصيه ميشود که نهادهاای تصاميم 

کاااار گروهااای مشاااترکا باااه تبياااين ارتبااااط متغيرهاااای کاااالن اقتصاااادی و جااارايم 
بپردازنااد تااا بتااوان قباال از ارتکااا  جاارما راه کاااری پياادا کاارد کااه جامعااه هزينااه 

های اجتماااعی  کمتااری را متحماال شااود و هم نااان اقتصاااد جاارم کااه باعااث  ساايب
در اقتصااد جارم های اجتمااعی را باياد  ميوردد و سر شمه بسياری از خطاکاری

اصالی   های قا اق مواد مخدر کاه يکای از ارکاان جستجو کرد. بعنوان مثال شبکه
اناادازی باناادهای توزياا  مااواد مخاادر موجااب  اقتصاااد جاارم محسااو  ميشااود بااا راه

پااذيران اجتماااعی شااده و عناصاار توزياا  مااواد مخاادر  اعتياااد بيشااماری از  ساايب 
کنندگان تاازه نياز   و ايجاد مصرف عالوه بر مشتريان دايمی در تال  برای جلب

های اجتماعیا ماليااتی کاه از عناصار اصالی در ماد دولات  است  عالوه از  سيب
است فربه شادن اقتصااد جارم در کشاور ميازان عواياد دولات را باه هماان تناساب 
کاهش داده و در کل به مناف  ملی  رر وارد ميکند و اين  يزی است کاه دولات 

 (.25ا 0353 )فرملی .کندجديد بايد به  ن توجه 
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 پيشنهادات:
باارای اينکااه در جامعااه سااطه جرماای تقلياال يابااد بايااد جلااوجرايم را از  -0

کرده باشاد و حقاوق   بينی ای گرفت که قانون بدان پيش گونه طريق تدابير امنيتی به
 متهم در دفاع از خود نيز تامين گردد.

اند باياد تبعياد  دفعات و کرات امنيت جامعه را مختل کرده مجرمين که به -2
 شوند.

المقادور  والدين در قسمت تربيه ساالم فرزندانشاان وظيفاه بويرناد تاا حتی -3
 شان را شايسته و کار فهم بار ورند. اطفـال

صورت دقيق  ن عملی گردد که ايان  توق  می رود که اجباراب تحصيل به  -4
و از  شيوه بهترين راه برای جلوگيری از ولوردی اطفال در کو ه و معاابر باوده

 اين طريق ممکن است  ينده جامعه ما نسبت به سطه جرائم قناعت بخش باشد.
کاه خاالف اخاالق درمعابراعالنات و تبليغات تصاوير مستهجن  درمورد -9

وجود ندارد اقدام فوری ازم صاورت   و عفت  است و مراعات حيا و اد  در  ن
 گيرد.

رم انوااری کو ه گاردی و توادی اطفاالا نوجواناانا محاسان سافيدان جا -1
نشده وحتی تدابيری تاأديبی  بارای اينهاا درنظار گرفتاه نشاده اسات تاا اينهاا باعاث 

و بارای اينکاه بتاوان جلاو جارائم هاا نشاوند  اذيت عابريناصاحبان منازل و مغازه
 نها را گرفت باياد ماوارد پارور  تعلايم و تربياه ساالم را بارای شاان باه  عـمالوا

 ميان  ورد.
 نتيجه گيری

که بتاوان اهاداف تاامين جلاوگيری از عوامال اقتصاادی جارم را در برای اين 
جامعه مثل افغانستان پياده کرد بايد دانست که هدف جلوگيری از جرم در اجارای 
مجااازات مطاار  اساات بااه دلياال اينکااه قا اای محکمااه ذيصااال  بااا درنظاار داشاات 
عناصاار متشااکله جرماای کااه تحقيااق نيافتااها مجااازاتی باارای شااخی مجاارم تعيااين 

ند. تدابير امنيتی مانند مجازات وقتی در مورد فردی مقرر ميشاود کاه جرمای ميک
را مرتکب شده باشد و يا اينکه تادابير امنيتای در ماورد شاخی قابال اجارا نيسات 
 مور اينکه با يی محاکمه قانونیا حقوق متهم در دفاع از خود تأمين شده باشد.

اقاادام تاأمين در مااورد اطفاال مجرماای کاه کاام و بايش قاباال تربيات هسااتند باياد 
ايشان به صورت تأديبا تربيت و معاونت صورت گيرد. مرتکبين جرايم کاه در 
اثاار زياااده روی در شاار  الکاال مرتکااب جاارم شااده باشااندا اجااازه رفاات و  مااد 

 ها داده نشود. دراماکن مخصوصا هوتل و کافه
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 ااابط اشااايای مضااار و خطرنااااک از نوااااه تااادابير امنيتااای حقيقااای يااای امااار 
لقاای شااده و باارای اينکااه وساايله خطرناااک جاارم قاارار نويااردا بايااد از  ااروری ت

 دستری و استفاده اشخاص خار  ساخته شود.
از نجائيکه تدابير اقتصادی و اجتماعی بارای بهباود زنادگی افاراد و تاأمين امنيات 
اجتماعی بهترين عامل مبارزه با جرم ميباشد واين امار خاالی از مفياديت نخواهاد 

اقتصاادی خاو  در جامعاه اتخااذ شاود. امياد وارم در قاوانين  بود تاا يای سياسات
 ينده کشور ما به اين مو وع توجه جدی صورت بويرد تا جلو جرايم و جناياات 

 در کشور تا حدي گرفته شود.
 بناءب ميتوان به اين نتيجه رسيد که:

 .شود فراهم همه برای ارزان نان نمايد کوشش دولت – 0
 قانونی تدريس گردد. کوشش شود در حد توان -2 

سعی نمايد تأمين مسکن با تمام لوازم  ن بارای کاارگران فاراهم شاود تاا  – 3
ها و  افراد جامعه به درستی از مشکالت خاناه رهاائی يابناد و از رفاتن باه ميخاناه

 استقبال خطرات محافل در امن باشند. 
يادا های حرفوی غر  نظارت و تعاون در امر تول وهم نان تشکيل اتحاديه

و اا  قااانون بيمااه اجتماااعی کااارگران جهاات کماای و دسااتويری کااارگران از 
 های روز گار انجام شود. حوادث و ناخوشی

 مناب  و مگخذ
-. ارزيابی اثر ارزشای افازوده قار 0311ابونوریا اسماعيل وديوران.  -0

ا ص 21 اقتصااد اساالمیا ساال هفاتما شاماره الحسنه بر توزي  در مادا فصالنامه
  ا035 -014

. توسااعه اقتصااادی کشااورهای در حااال توسااعها 0394اقتااداریا علاای دمحم.  -2
 تهرانا اول.

 . زمينه جامعه شناسیاتهرانا دوم.0394 گ برنا ونيم کف.  -3
. اقتصاد سياسی کشور هاای رو باه رشادا ترجماه 0391توليائفا ری.ای.  -0

 سيرو  ايزدیانشر: شرکت سهامی کتابهای جيبیاتهراناسوم.
.علاال طااالق وراهكارهااای پيشااويری از  ناتهاارانا 0350تيمااوریا جااواد. -2

 نشر احسانااول.
. ترمينولااوژی حقااوقا تهاارانا  اااپ 0322جعفااریا لنواارودیا دمحمجعفاار.  -3

 نهم.
 . مقدمه بر تاريخ حقوقا تهران: نشر احسان.0313جليل ا اميدی.  -4
ااااد مظلااااوم وديوااااران. -4 هااااای . توسااااعه و نااااابرابری0351خراسااااانیا محمِّ

 .2 امه مطالعات جهانا شمارهاجتماعیا نشر: فصلن
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 .مستقبل نشر افغانستانا –. جزا شناسیا کابل 0315دانشا حفيظ هللا.  -9
. امياال يااا  مااوز  و پاارور ا ترجمااه منااو هر 0345روسااوا ژان ژاک.  -9

 کيااتهرانانشر گنجينهادوم.
.کودک و مدرسها ترجمه شکوه نوابی ناژادا 0311رونالوی ا المينورت .  -1

 تهرانااولو.
هاای ماالی بار رشاد اقتصاادی و .بررسای  ثاار سياسات0311فرهااد.رهبرا  -2

 .3ی تحقيقات اقتصادیا شماره ا مجله0313-0311  طی دورۀ  فقر 
. حقااااوق جاااازای عمااااومی ا تهاااارانا نشاااار مجلااااس 0329سااااميعیاجليل. -1

 تهراناششم.
. حقااوق جاازای عمااومیا جلااد دوما تهاارانا نشاار 0394صااانعیا پرويااز . -5

 دانشواه ملی ايران.
. حقوق جزای عماومیا جلاد دوما تهارانا نشار:گنج 0320اپرويز. صانعی -01

 دانشا تهرانا  اپ سوم.
 اتهران.0. حقوق جنائیا 0311علی  بادیا عبدالحسن . -00
.تاادابير جلااوگيری از جاارم و  وااونوی بازتااا  0311فيااروزیا عباادالودود. -02

  ن در قانون جزاء نافذه افغانستاناکابلانشرااکادمی علوم افغانستانااول.
ا 23. مجله پوليسا ساال دوم ا شاماره مسلسال 0354ا ی زادها بريالی .ق -03

 مزار شريفا نشر مطبعه دولتی.
. ساختاراجتماعی کشور های توساعها ترجماه :  0311الکسیا لفکفسکی .  -04

 بدي  تبريزی حيدر باباا تهرانا اول.
. باااارده گاااای در حقااااوق بااااين المللیانشاااار اباااان 0349منصااااورا راسااااتين . -09

 سيناا هارم.
 جالت:م

 .0351900921جزاا وزارت عدليها کا  کودجريده رسمیا  -01
 .0310دوازهما ستره محکمها کابلا  -مجلها قضاء شماره دهم -02
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 مقدمه
است. ميزان صدمه ای که به مجنی عليه  پروسه جزايیمجنی عليه رکن اصلی 

رتعيين نوع وميزان مجازات تاثير اساسی دارد .نقش مجنی عليه واردمی شود د
هم درحقوق شکلی وهم درحقوق ماهوی مورد توجه است. درحقوق شکلیا اين 
نقش درقالب لزوم شکايت وی برای به جريان افتادن دعوی عمومی 

مورد توجه قرارمی گيرد.هر ندنقش  پروسهوتاثيرگذشت وی درمقاط  مختلف 
يف ميزان مجازات وتبديل  ن به نوعی ديور ازمباحث حقوق گذشت وی درتخف

شکلی فقط قالب اعمال  ن را معين می کند  جزايیماهوی است وحقوق  جزايی
ولی فرايند اعمال وبررسی ميزان تاثير ن معموآل توسط قوانين شکلی بيان می 

ماهوی نيز می توان ازنقش مجنی عليه درتعيين ميزان  جزايیشود. درحقوق 
ازات توسط قانون گذار ياد کرد. اين نقش درقالب سياست جنايی تقنينی مج

افتراقی ودر قالب لزوم حمايت ازافراد درمعر  خطرا تجلی می يابد تشديد 
مجازات مرتکبان جرايم عليه اطفال ومحجوران براين مبناست. ذيال هر يی 

بررسی می گردد.
1

 
 رفتار تحریک آمیز مقتول
تکوين جرم توجه می شود  زيرا  پروسهمجنی عليه دردر جرم شناسی به نقش 

ارتکا  جرم از عوامل متعددی تأثير می پذيرد که موقعيت يا رفتار و گفتار 
تحريی  ميز مجنی عليه می تواند از جمله ی  ن ها به شمار  يد. توجه به سهم 

                                                 
1
. رحمدلا منصورا تناسب جرم و مجازاتا سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشواه ها )  

 .15ا ص 2014توسعه ی علوم انسانیا سمت( مرکز تحقيق و 
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وقوع جرم در تحليل های جرم شناسانها برای نخستين بار  مرحلهمجنی عليه در 
ميالدی و با انتشار جانی و قربانی  2450از سوی هانس فون هنتيودر در دهه 

او صورت پذيرفت. از  ن زمان به بعد در عرصه های علت شناسی جنايیا 
پيشويری از ارتکا  جرم و تعيين پاسخ برای مجرمينا توجه به ويژگی های 

شد. به اين مجنی عليه ا  وونوی تعامل وی با جانی و ... به رسميت شناخته 
ترتيبا مجنی عليه به عنوان عاملی که می تواند در وقوع جرم نقش  فرين 
باشدا محور مطالعات جرم شناسان قرار گرفت و در اين راستا نظريه ی شتا  
دهندگی از سوی فون هنيتگ و بنيامين مندلسون مطر  شد. بدين سانا برای 

 پروسهنقش مجنی عليه در نخستين بار و به صورت انسجام يافته به شناسايی 
شکل گيری و ارتکا  پديده ی مجرمانه اشاره گرديد تا به اين واسطه ا علت 

پاسخ دهی به مجرم با  پروسهشناسی جنايی تکامل يافته ترگردد و در نتيجها 
 واقعيت های مربوط به ارتکا  جرم و کنشوران  ن همراه شود. 

اهيت رفتار مجنی عليها در بر پايه ی نظريه شتا  دهندگی ا موقعيت و م
ارتکا  جرم تأثير گذارند  زيرا موقعيت ا سبی و شيوه ی زندگی  پروسه

شهروندان می تواند در انويزه مند شدن مجرمين احتمالی برای گرايش به 
جرم  –ا در اين بستر فکری نقشی مؤثر ايفا کند. به هر رو ارتکا  جرم

و عيت مجنی عليه را لحاظ  رايط ومحاسباتشا ش جريانشناسیا مجرم در 
ده و در صورت مناسب بودن شرايطا کم هزينه و  سان بودن ارتکا  جرما رک

انجام اين رفتار را بر می گزيند. به اين ترتيبا اين مؤلفه ها در شتا  دادن به 
تکوين ارتکا  جرم سهيم بوده و مجنی عليه را به يی عامل سرعت  جريان

 ی کند. تبديل م پروسهدهنده در اين 
با وجود اينا به نوع رفتار مجنی عليه به عنوان يکی از شاخصه های اين طبقه 

در گونه شناسی مجنی عليهم « مجنی عليه ی تحريی کننده» بندی توجه شد و 
گنجانده شد. اين مجنی عليهم عمدتا با رفتار و کردار خودا  مجرمان احتمالی ) 

مايند. پيش بينی اين مؤلفه گويای بالقوه ( را به ارتکا  جرمی ترغيب می ن
ذهنی است که در پهنه جرم شناسی بالينی به عنوان يی مالک برای  رمعيا

حالت خطرناک مجرم به شمار می رود  زيرا بر اسای اين مالکا  یارزياب
ارتکا  جرم از سوی  ن دسته از شهروندان که به واسطه ی تحريی مجنی 

 ان دهنده ی درجه ی خطرناک  ن هاست.عليه به  ن مبادرت ورزيده اندا نش
به اين ترتيبا در پهنه ی جرم شناسی نظریا رفتار مجنی عليه به عنوان يکی 

فعليت يافتن انديشه ی مجرمانه تأثير می  جرياناز واکنش های اجتماعی که بر 
گذاردا مورد توجه سياست گذاران جنايی قرار گرفته استا  نان که به اتخاذ 
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برای برخورد با مجنی عليهم  جزايیی سازی تدابير عدالت راهبرد افتراق
 مقصرا نسبت به مجنی عليهم بدون تقصير منجر شده است. 

کود جزای افغانستان ارتکا   نی جرم از اثر  120ماده  1فقره  1مطابق بند 
هيجان قوی روحی که زاده عمل غير قانونی و تحريی  ميز مجنی عليه يا 

قرار گرفته است. قانون  جزاءر جهات تخفيف دهنده ی شخی ثالث باشد در شما
گذار در  ار و  بند مذکور  موزه های مجنی عليه شناسی علت شناسانه را به 

داد  زيرا به باور وی ا رفتار  جزايی –رسميت شناخت و به  ن کارکرد ارفاقی 
 و گفتار تحريی  ميز مجنی عليه در واق  ا از مصاديق بارز موقعيت های پيش
جنايی است و فرصت مساعدی را برای مرتکب مهيا می سازد. به اين ترتيب ا 
اين دسته از مجنی عليهم با پيش بينی امکان تخفيف برای مرتکبان جرما کمتر 
مورد حمايت قرار می گيرند   ون  نان به واسطه ی رفتار و گفتار تحريی 

خود را فراهم  ميز خود اسبا  برانويختوی مجرمين و در واق  متضررشدن 
  ورده اند. 

به اين ترتيب ا قضات اين اختيار را پيدا کرده اند که نسبت به مرتکبان جرايم 
که تحت تأثير تحريی های مجنی عليه به انجام جرم مبادرت می ورزندا 

را به کار گيرند  زيرا نقش شتا  دهنده ی مجنی عليه و  جزاسازوکار تخفيف 
سرزنش پذيری او و اينکه نيازی به حمايت همه اتخاذ رفتار ناشايست وی به 

 از اين دسته نيستا می انجامد.  جزايیجانبه ی عدالت 
در واق ا اين شهروندان با انجام رفتارها و گفتارهای تحريی  ميز به استقبال 
خطر متضررشدن رفته و در نتيجها انصاف و اصل متناسب سازی پاسخ های 

 عيت مجنی عليه اقتضا می کند که با شخصيت مجرم و و جزايیعدالت 
مجرمين اين نوع مجنی عليهم مشمول تدابير ارفاق  ميز شوند. 

1
 

 ابراء ورثه مقتول
 )توجه به نظرات و خواسته های مجنی عليه در تخفيف مجازات(

مجنی عليه تمايل دارد درباره هر گونه ارفاقی نسبت به جانی به نظراتش اهميت 
به عمل  مده است. در  جزايیر اين راستا در حقوق داده شود. تحوات مهمی د

گذشتها تخفيف مجازاتا بيشتر مجرم محور بود و صرفا با توجه به شخصيت و 
 پروسهموقعيت مرتکب اعمال می شدا ولی ا با ارتقای جايواه مجنی عليه در 

                                                 
1
.ا 2041قانون مجازات اسالمی مصو   01. نيازپورا امير حسنا بررسی جرم شناسانه ی ماده ی  

 .23الی  20ا  ص  3ا شماره 2040 موزه های حقوق کيفری ا بهار و تابستان 
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ا اکنون يکی از جهات تخفيف ا توجه به نظرات مجنی عليه يا جزايیعدالت 
ی نسبت به وی می باشد. رفتار جان

1
 

کود جزای افغانستان از جهات موثر در  120بند دوم ماده ی  3و  5طبق فقره 
« کوشش مرتکب برای جلوگيری از عواقب جرم انجام يافته» تخفيف مجازاتا 

 می باشند. « جبران داوطلبانه خساره وارده يا رف   رر ناشی از جرم » و 
 20ستان ناظر به اين مرحله است. طبق فقره کود جزای افغان 120ماده  1بند 

از جهات مؤثر در تخفيف مجازات جرايم « ابرای مجنی عليه:» فقره مذکور 
 است. 

ابراء يا گذشتا در اصطال  به حالتی اطالق می شود که شخی محق برای 
از حق شخصی خود برای ادامه دعوی انصراف  جزايیادامه دعوی و رسيدگی 

ديور گذشت ا عمل حقوقی يی طرفه شخی شاکی است که می کندا به عبارت 
از جانب خود و يا به نمايندگی ا از دعوی خار  شود.

2
 

هر ند در ماده مذکور ابرای مجنی عليه از جهات تخفيف مجازات در نظر 
طبق احکام قانون و نظر  جزاگرفته شده استا ولی ميزان تخفيف يا تبديل 

وص هيچ مشورتی با مجنی عليه صورت قا ی تعيين می گردد و در اين خص
نمی گيرد. 

3
  

برخی معتقدند درجه صميميت و پيوند ميان مرتکبان و قربانيان  ن ها ا به طور 
در  جزايیسنتی ا متغيری توصيفی در تعيين نتايج قضايی و تصميم های عدالت 
 دعاوی مربوط به انواع جرائم خشونت بار تلقی و تصور شده است. 

طالعاتی دانشمندان جرم شناسی نشان داده است نوعا پاسخ هيئت يافته های م
اجتماعا به طور کلی و مراج  عدالت کيفری و دادگاه ها ا به طور خاص به 
ارتکا  جرائم خشونت  ميز ميان اشخاصی که روابط نزديی دارندا به ويژه 
در روابط زوجين خفيف تر از پاسخ به ارتکا  اين جرائم بين اشخاصی است 

نيز بر اين  جزايیکه روابط دورتری با هم دارند. محققان حوزه ی عدالت 
باورند که جرائم خشونت بار ارتکابی توسط بيوانه ها در مقايسه با جرائم 
نزديکان بيشتر به عدم تسامه منجر می شوند. به تعبير  ن ها اين ديدگاه  نان 

 ت. تبديل شده اس جزاشاي  است که به منطق عمومی در حقوق 

                                                 
1
قوق قضايیا بهار .شيریا عبایا حق بزه ديده در تعيين کيفر و نحوه اجرای  نا ديدگاه های ح 

 .209الی  12ا ص 12ا شماره 2043
2
.  شوریا دمحم  فتحیا دمحم جوادا ارزيابی قواعد ناظر به کيفيات مخففه در حقوق ايرانا مطالعات  

 .3ا ص 1ا سال سی و نهما شماره 2011حقوق خصوصیا تابستان 
3
ه های حقوق قضايیا بهار . شيریا عبایا حق بزه ديده در تعيين کيفر و نحوه اجرای  نا ديدگا 

 .41ا ص 12ا شماره 2043
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به نظر می رسد به علت ساختار روابط ساده و صميمانه ا يا عاليق موجود در 
اين روابط ا جرائم خشونت  ميزی که در  ار و  اين روابط واق  می شوندا 

مواجه  جزايینيز با اغما  ا يا برخورد ساده ی طرفين ا حتی دستواه عدالت 
 می شود. 

افراد و ميزان صميميت ميان  نان ا به طور کلی ا می توان گفت ساختار روابط 
عاملی است که به حل و فصل غير رسمی و مسالمت  ميز جرائم خشونت  ميز 

مراجعه  جزايیمنجر می شود. در موارد اندکی که مجنی عليه به دستواه عدالت 
معموا ترميمیا و در نهايتا تحميل مجازات  جزايیمی کندا پاسخ های عدالت 

 تخفيف يافته است. 
وع پيوند و رابطه ی ميان مرتکب جرم و مجنی عليه تأثيری بر وقوع گذشت ن

در مراحل ابتدايی دعوا نمی گذاردا اما  خرين مرحله ميزان گذشت و ساز  در 
برخی دسته ها بيشتر از درخواست مجازات می شود. مطالعه ی کيفی دايل اين 

و وساطت دوستان امر را اين طور می داند که پيوند های قوی ميان طرفين 
مشترک  نان ا باعث جلوگيری از تحميل مجازات بر مرتکب می شودا در 
حالی که فقط رقابت ها و تال  برای اخذ امتيازات و مناف  مختلف زن و شوهر 
ها را وادار به گذشت و ساز  می کند. پس از گروه دوستان و زوجين ا بيوانه 

يشتری از ساز  دست می يابند که ها در مقايسه با ساير گروه ها به ميزان ب
يافته های کيفی ا علت  ن را نبود اختالف های سابق منتهی به دعوا در اين 
دسته می داند. در حالی که در ساير دسته ها علت اوليه ی وقوع  ر  و جر  
اختالفات و دعاوی سابق بوده است که دعوا  ر  و جر   ن را شديدتر نيز 

 کرده است. 
ر توجه اين است که در مواردی که رابطه ی طرفين بتواند در نکته ی در خو

اتخاذ تصميم های متناسب برای ترميما پيشويری و بازدارندگی تأثير گذار باشدا 
نقش اين عوامل مهم و مثبت است. بافت فرهنوی و اجتماعی خاص يی جامعه 
و بر شدت و  عف توجه به اين عوامل و تأثير مثبت و منفی  ن نقش دارد 

را شديدا کنترل می کند.  جزايیتصميم های کنش گران 
1
 

می توان گفت محاکم در مورد تخفيف مجازات قتل عمد به کمتر از حداقل ا 
کود جزا صراحت داردا گاه خود را ملزم ندانسته   در موارد  129 نان ه ماده 

تخفيف مجازات نيزهم نان محاکم در مورد ميزان تأثير ابراء در تخفيف 

                                                 
1
. فرجيهاا دمحم  امينیا محبوبه   تاثير رابطه ی مرتکب و بزه ديده بر گذشت و ساز  در پرونده های  

 34الی  33  ص  0ا شماره 2045 ر  و جر  ا حقوقا حقوق جزا و سياست جنايی  بهار و تابستان 
 .49و ص 
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زات قتل عمد از رويه واحدی پيروی ننموده ا عدم وجود  وابط در مورد مجا
ميزان تأثير ابراء در تخفيف مجازات و شرط بودن ابراء کل ورثه يا ورثه بالغ 
و رشيد ا منجر به صدور  رای مختلف و تشتت  را گرديده است. پيش بينی 

ازات می تواند ميزان تأثير ابراء در ميزان مجازات در رهنمودهای تعيين مج
وحدت رويه قضايی در خصوص تأثير ابراء در ميزان مجازات را به ارمغان 

 بياورد.
 جنسیت مقتول

استعداد يا پيش زمينه ی  رر ديدگی زنان را می توان هم درون خانه و هم 
بيرون از  ن بررسی کرد. در بيرون از خانه به دليل خصوصيت های خاص 

های مناسبی برای مجرمين بالقوه قرار می  زيست شناختی که  ن ها را هدف
دهد و ممکن است در معر  تعر ات جسمی و جنسی قرار بويرند و درون 

در خشونت های خانوادگیا  سيب « رقم سياه مجرميت» خانه به دليل باا بودن 
پذيری زنان افزايش می يابد . منظور از رقم سياه ميزان واقعی جرايم عليه زنان 

 تخلفات قانونی و جرايم اعالم شده است.  در مقايسه با
در اين ميان زنان به دليل و عيت خاص زيست شناختی و اجتماعی پيش زمينه 
و استعداد قبلی برای  رر ديدگی را دارند و بر اسای يافته های جرم شناختیا 
مجرمين بالقوه قربانيان خود را اغلب از ميان افرادی انتخا  می کنند که 

بر روی  ن ها خطر و هزينه ی باايی نداشته باشد  بنابراين زنان ارتکا  جرم 
به منزله ی افراد بالقوه  سيب پذيرتر از مردان  ما  مطلوبی برای  ن ها به 

 شمار می روند. 
در هشتاد و سومين جلسه ی 2444دسامبر  23مجم  عمومی سازمان ملل در 

يته ی سوم اجرايی و عمومی دوره ی پنجاه و  هارمش و بر اسای گزار  کم
نوامبر با  15کشور عضوا قط  نامه ی تعيين روز  34با توافق نمايندگان 

 را تصويب کرد. « روز جهانی حذف خشونت عليه زنان » عنوان 
اياان قطاا  نامااه بنااابر پاايش نويساای کااه دو ماااه پاايش از  ن نماينااده ی دوميناايکن از 

جما  عماومی پيشانهاد داده کشور باه کميتاه ی ساوم اجرايای م 39سوی نمايندگان 
روز جهااانی » بااود صااادر شااد. باار اسااای مفاااد پاايش نااويس مزبااور ا کااه عنااوان 

را بر خود داشتا مجم  عماومی هماه ی ساازمان هاا « حذف خشونت عليه زنان
و نهاااد هااای بااين المللاای ذی ربااط را بااه سااازمان دهاای فعالياات هااايی گسااترده در 

مای کناد. پايش ناويس خااطر  تعاوطر  مسئله خشاونت علياه زناان در  ن روز د
نشان می کند که اعمال خشونت های مزمن عليه زنان فرصات هاايی را کاه  ناان 
بارای بااه دسات  وردن برابااری هاای حقااوقیا اجتمااعی ا سياساای و اقتصااادی در 
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جامعه دارند نابود می کند. اين پيش نويس هام  ناين از مجما  مای خواهاد کاه بار 
 مجددا تأکيد کند. مفهوم عبارت خشونت عليه زنان 

خشونت عليه زنان به هر گونه خشونت بر اسای جنسيت اطالق می شود که 
نتيجه يا پيامد احتمالی ا  صدمه يا  زار فيزيکیا جنسیا يا روانی باشدا 
صرف نظر از اين که در محيط های عمومی يا در زندگی خصوصی رخ دهد. 

مطلق اختيار و  زادی انجام   نين رفتاری ممکن است با تهديد يا اجبار يا سلب
شود و در جم  يا خفا رخ دهد. 

1
 

نظر به رويه قضايی محاکم افغانستان در صورتی که مقتول زن باشد دوسيه در 
محکمه اختصاصی من  خشونت عليه زنان رسيدگی گرديده ا از اين لحاظ که 
 محکمه مذکور حکم خويش را مطابق کود جزای افغانستان صادر می نمايد به
نظر می رسد جنسيت مجنی عليه سبب تشديد مجازات نباشد. اما از اينکه طبق 

قانون من  خشونت عليه زنان مجازات محکومين جرايم خشونت تعليقا  91ماده 
عفو ويا تخفيف شده نمی تواند و بنابراين ابرای مجنی عليه قبل از فوت و يا 

گفت زن بودن مجنی  ابرای ورثه تأثيری بر ميزان مجازات نداشته می توان
 عليه سبب تشديد مجازات قتل عمد می گردد. 

بنابراين مای تاوان گفات در نقطاه ی مقابال مجرميات کااریا در  سايب ديادگی باه 
جنساايت توجااه ويااژه ای شااده اساات  بااه طااوری کااه قااانون گااذار باارای حماياات از 
دن  سيب ديدگان جنسيت را در نظر گرفته است. بنابراين به نظر می رسد زن بو

مجنی عليه از معيارهايی است که در افغانستان تأثير افزايشی در تعيين مجاازات 
متهم داشته است. جامعه ی افغانستان در قبال متهمانی که قربانيانشان را از ميان 
زنااان انتخااا  ماای کننااد احسااای انزجااار بيشااتری کاارده و خواسااتار اعمااال شاادت 

سای ناشای از دو عامال مهام اسات: بيش تری در مجازات اين افراد است. اين اح
. احساساات و تعصابات ماذهبی خااص کاه در 1.  سيب پذيری بيش تار زناان و 2

جامعه ی افغانستان وجود دارد و هم  نين لزوم رعايت حريمی خاص در روابط 
 با زنان. 

درباره ی عامل نخست می توان  نين اظهار نظر کرد که زنان عموما به لحاظ 
ف ترند و غلبه ی جسمی بر  نان ساده تر است و همين جسمی از مردان  عي

 سيب پذيری باعث شده است که جامعه خواستار حمايت بيش تر از  نان و 

                                                 
1
ميدانی تأثير جنسيت زن در تعيين مجازات کيفری  مطالعه ی موردی . کريمی ا مهدیا پژوهش  

 229ا ص 1ا سال هفتم ا شماره 2041  پژوهش نامه زنانا تابستان 2041دادگاه های کيفری مشهد 
 .225الی 
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مجازات شديد تر مجرمانی باشد که با سوء استفاده از اين  عف جسمی 
 قربانيانشان را از ميان زنان بر می گزينند.

لزوم رعايت حريمای خااص در  هم  نين احساسات و تعصبات مذهبی به زنان و
رواباط باا  ن هاا ا کاه در جامعاه وجاود داردا از ديوار عاواملی اسات کاه وجاادان 

که در  ن مجنی عليه زن است بيش تار تحريای مای  جرايمیجامعه را در برابر 
مطر  اسات کاه « ناموی»و يا « محرم و نامحرم » کند. در واق  مفاهيمی مانند 
عتقاادی افاراد جامعاه نفاوذ کارده اسات و باعاث مای عميقا در ايه های فکری و ا

شود افراد جامعه به رعايت حريم خاص در رواباط باا زناان پاای بناد باشاند.  ايان 
حااريم بااا تعصاابات قااومی نيااز ارتباااط تنواااتنوی دارد و گاااه از حاادود شاارعی نيااز 
فراتر می رود و مان  ارتبااط زن و مارد حتای در  هاار و  مجااز شارعی مای 

 شود.
 نين حريمی در روابط زن و مرد باعث می شود که جامعه صرف نظر وجود 

از  عف جسمانی زنانا عبور يی مرد از اين حريم را نپذيرد و متهم را از 
اين بابت نيز مستحق تشديد مجازات بداند. به بيان ديورا صرف زير پا گذاشتن 
 اين حريم باعث تحريی احساسات عمومی عليه متهم در جامعه می شود.
بنابراين انويزه ی حمايت حمايت جدی تر قانون گذار از بانوان را بايد در 
خصوصيات جسمی و روانی و  سيب پذير بودن  نها در مقايسه با مردان جست 

 و جو کرد. 
 سيب پذيری زنان ا که بيش از هر  ياز در زياان ديادگی  ناان نقاش دارد ا زناان 

هااد. پايش گيااری از زيااان دياادگی را شايساته ی حماياات هااای وياژه ای قاارار ماای د
ا  جزايایدوباره ی زنانا به ويژه زيان ديادگی قضاايی در جرياان دادرسای هاای 
ايجا  می کند که از زنان در مقام مجنی عليه حمايت های مناسب شود. 

1
 

گر ه کيفيات مخففه اعم از قانونی و قضايی ا يکی از راه کارهای موثر در 
ازات ها و تشويق مجرمين به انصراف از جهت استقرار اصل فردی کردن مج

ادامه ارتکا  ا و تال  برای جلوگيری از اشاعه  ثار زيان بار جرم می باشد
2
 

مجازات » قانون من  خشونت عليه زن که  نين صراحت دارد: 91ماده 
مانعی است در « محکومين جرايم خشونتا تعليقا عفو يا تخفيف شده نمی تواند

که توصيه ای علمی است. و با توجه به اينکه تمام  جهت فردی کردن مجازات

                                                 
1
. کريمی ا مهدیا پژوهش ميدانی تأثير جنسيت زن در تعيين مجازات کيفری  مطالعه ی موردی  

 225ا ص 1ا سال هفتم ا شماره 2041  پژوهش نامه زنانا تابستان 2041شهد دادگاه های کيفری م
 .221الی 

2
.  شوری ا دمحم  فتحیا دمحم جوادا ارزيابی قواعد ناظر به کيفيات مخففه در حقوق ايرانا مطالعات  

 .2ا ص 1ا سال سی و نهما شماره 2011حقوق خصوصیا تابستان 
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قضايای قتلی که در  ن مجنی عليه زن باشد در محکمه رسيدگی به جرايم 
خشونت عليه زن و طبق قانون من  خشونت عليه زن رسيدگی می گردد می 
توان گفت در صورتی که مقتول زن باشد اقضات از اعمال تخفيف در صورت 

 من  گرديده اند. جزاءتی ابراء( و يا جهت فردی ساختن احراز حالت مخففه )ح
بخش جزايی سمينار رؤسای محاکم سال  13گر ه درپاسخ پرسش شماره 

 نين تحرير گرديده که به اسای تصويب شورای عالی ستره محکمه  2040
ماده فوق الذکر در مخالفت با قانون اساسی قرار داشته و استفاده از ر فت 

رد. اما همين پرسش و استهداء نشان می دهد که استفاده از قضايی مانعی ندا
 ر فت قضايی در قضايای خشونت با ترديدهايی مواجه می باشد. 

 شغل مقتول
در حالتی که مقتول مؤظف خدمات :»کود جزا  593ماده  2بنده  9طبق فقره  

عامه بوده و قتل در اثنای اجرای خدمت يا در ارتباط به  ن صورت گرفته 
 2ا قتل عمد مشدده محسو  گرديده ا مرتکب به اعدام يا حبس دوام درجه «دباش

 محکوم می گردد.
اين است که  نين افرادی به خاطر  ٬اولين استدال برای تشديد در نين حالتی

شغل شان خود رادرمعر   سيب بيشتری قرارمی دهند وکسی که ازاين 
اما استدال ديور  ٬استو يعت بهره برداری می کند مرتکب جرم بدتری شده 

ناشی از نياز جامعه به تعهد مردم نسبت به پوليس وساير  ٬ ن است که اين تشديد
به نماينده  ٬مقامات عمومی است. کسی که  گاهانه به يی مامور حمله می کند

پس مجرميت بااتری خواهد داشت. ٬جامعه حمله کرده است
1
 942ماده  4فقره  

که مقتول مؤظف خدمات عامه بوده قتل در اثنای  کود جزای افغانستان حالتی
اجرای خدمت يا در ارتباط به  ن صورت گرفته باشد را جزء حاات مشدده 

 خصوصی جرم قتل دانسته است.
در حالتی که مقتول موظف خدمات عامه بوده :»  593ماده  2بند  9مطابق فقره 

گرفته باشد ا مرتکب و قتل در اثنای اجرای خدمت يا در ارتباط  به  ن صورت 
علت اين که قانون گذار در «  محکوم می گردد. 2به اعدام يا حبس دوام درجه 

مورد  نين کسی مجازات شديد تر پيش بينی نموده ا اين است که مأمورين 
دولتی و کارمندان دولت در حين انجام وظايف رسمی مورد حمايت قانون قرار 

خت در حقيقت قانون گذار خواسته است تا گرفته و با پيش بينی تدابير بسيار س

                                                 
1
وونوی مجازاتا تهران: سازمان انتشارات پژوهشواه فرهنگ و . يزديان جعفریا جعفرا  رايی و   

 193ص  2042انديشه اسالمی ا 



 قضاء معیارهای تعیین مجازات قتل عمد

 

107 

 

 

 

اين حمايت را محقق و عملی بسازد. البته مشروط به اين که سمت  ن ها  شکار 
 باشد يا قاتل از  ن  گاه باشد. 

مقصود از موظف خدمات عامه همه کسانی هستند که از کارکنان و کارمندان 
ه نام دولت در دولت شمرده شوندا به نحوی که از سوی دولتا به حسا  و ب

اداره های دولتی مشغول به کار باشند و از سوی دولت ا مزد و حقوق بويرند. 
قانون جزای افغانستان افزون بر کارمندان دولتی به منظور حمايت از گروه 
های خاصیا  نان را جزء موظفان خدمات عامه به شمار  ورده است تا  ن ها 

وليت های شغلی و حرفه ای خود را بتوانند بدون کم ترين تری و هرای ا مسئ
انجام دهندا مانند وکيل مداف ا اهل خبره ا شاهد و ديور اشخاصی که گواهی  ن 

 ها نزد دادگاه ا معتبر شناخته می شوند. 
قتل با داشتن انويزه های شخصی با قتلی که انويزه  ن مبارزه با دولت و 

ی ايفای وظيفه انجام تضعيف حاکميت استا يا قتلی که مأمور دولت درراستا
می دهد متفاوت می باشد. و قتل با انويزه شخصی ا مشمول تشديد مجازات 
مصر  شده در اين بند نمی شود. مبنای تشديد مجازات به علت اين است که 
وجود خارجی دولت در کارکنان  ن ها تحقق می يابد. بنابراينا تجاوز به 

ميت  ن به شمار می رود. مأموران ماموران دولتی ا تجاوز به خود دولت و حاک
دولتیا نيازمندی هايی هموانی افراد جامعه را تأمين می کنند و کشتن يکی از 
 نان موجب می شود خدمت رسانی و تأمين نيازهای عمومی در  ن بخش با 
دشواری جدی روبرو شود و در نهايتا ماهيت شغلی برخی مأموران دولتی به 

واره در معر  خطر قرار می دهد و قانون گذار گونه ای است که  نان را هم
برای صيانت بيشترا قتل  نان را در خور مجازات شديدتری دانسته است.

1
  

 منابع و مأخذ
 کتابها

بروکس ا تاما مجازاتا ترجمه دمحم علی کاظم نظریا تهران : نشر  .1
 .1345ميزانا 

و  پرادلا ژانا تاريخ انديشه های کيفریا تهران: سازمان مطالعه .2
تدوين کتب علوم انسانی دانشواه ها )سمت( ا مرکز تحقيق و توسعه ی علوم 

 .1332انسانیا 

                                                 
. غالمیا حميدهللا ا مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستانا تهران: پژوهش حقوق  1 .1

 23ا ص 1343کيفریا سال دوما شماره هفتما تابستان 
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رحمدلا منصورا تناسب جرم و مجازاتا تهران: سازمان مطالعه و  .3
تدوين کتب علوم انسانی دانشواهها )سمت( ا مرکز تحقيق و توسعه علوم 

 .1334انسانیا 
: انتشارات طر  نوا صانعی ا پرويزا حقوق جزای عمومیا تهران .4

1332. 
عميدا حسنا فرهنگ عميدا جلد دوما تهران: موسسه انتشارات امير  .5

 .1324کبيرا 
يزديان جعفریا جعفرا  رايی و  وونوی مجازاتا تهران: سازمان  .2

 . 1341انتشارات پژوهشواه فرهنگ و انديشه اسالمیا 
 قوانين

فغانستانا کود جزای افغانستان ا وزارت عدليه جمهوری اسالمی ا .7
 .25/2/1342مورخ  1221جريده رسمی شماره 

قانون جزای افغانستانا وزارت عدليه جمهوری اسالمی افغانستانا  .3
 . 1355مورخ  347جريده رسمی شماره 

قانون اجرا ت جزايیا وزارت عدليه جمهوری اسالمی افغانستانا  .4
 جريده رسمیا

می قانون من  خشونت عليه زنا وزارت عدليه جمهوری اسال .11
 .11/5/1333ا مورخ 434افغانستانا جريده رسمی شماره 

قانون اساسیا وزارت عدليه جمهوری اسالمی افغانستان ا جريده  .11
 .1333ا مورخ 313رسمی شماره 

 مقاات
 شوریا دمحم  فتحیا دمحم جواد  ارزيابی قواعد ناظر به کيفيات مخففه  .12

ا سال سی و نهم ا  1333در حقوق ايرانا مطالعات حقوق خصوصیا تابستان 
 .2شماره 
الهام غالمحسينا کريمی ا مهدیا تأثير عوامل فراقانونی و قانونی  .13

خاص بر تفاوت  را در تعيين مجازات قضايی در جرايم مشابها مطالعات حقوق 
 .1344ا پاييز و زمستان  5و  4ا شماره  2کيفری و جرم شناسیا دوره 

ه  مجازات متناسب از ديدگاه الهاما غالمحسين  دمحمی مغانجويیا فاطم .14
نظريه های بازدارندگی با تأکيد بر نظريه تعيين کيفر  لمانا مطالعات حقوق 

 . 27ا سال  هل و دوما شماره 1341خصوصیا پاييز 
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 ماده ا غالمحسينانجفی ابرند  بادیا علی حسينا واکاوی اختيار  .15
نامه شماره  ا ويژه1341قا ی در تخفيف مجازاتا تحقيقات حقوقیا تابستان 

5. 
توجهیا عبدالعلی  ابراهيم وندا حسام  کيفرگذاری و کيفر دهی در  .12

حوزه ی سلب ازادی در حقوق ايران و انولستانا ديدگاه های حقوق قضايیا 
 ا73و  77ا شماره 1342بهار و تابستان 

جعفری جوانا عبدالر ا  ساداتیا سيد دمحم جواد  سزاگرايی در فلسفه  .17
 .5ا شماره 1341حقوق کيفریا بهار و تابستان کيفرا پژوهشنامه 

جوان جعفریا عبدالر ا  ساداتیا دمحم جواد  از سزاگرايی کالسيی تا  .13
ا  موزه های حقوق کيفریا پاييز  -ارزيابی انديشه سزاگرايی  –سزاگرايی نوين 

 . 2شماره  – 1341و زمستان 
اسالمی  جعفریا مجتبیا تعدد جرم و  ثار  ن در قانون جديد مجازات .14

 .5ا شماره 1342ا پژوهش حقوق کيفری ا زمستان 1342مصو  
رستمی ا هادیا تقابل وظيفه گرايی و غايت گرايی فايده محور در  .21

 .14ا شماره 1345توجيه کيفرا پژوهشنامه حقوق کيفریا پاييز و زمستان 
رحيمی نژادا اسماعيلا مجازات های نامتناسب: مجازات های مغاير با  .21

نیا فصلنامه حقوقا مجله دانشکده حقوق و علوم سياسیا دوره کرامت انسا
 .1337ا تابستان 2ا شماره 33
ساداتیا سيد دمحم مهدیا تعدد جرم در حقوق ايران و  لمانا مجله  .22

 .1ا دوره هشتما شماره 1342مطالعات حقوق تطبيقیا بهار و تابستان 
در قتل  ساارزايیا امير حمزه  نقد مبنايی بر حکم کيفری مشارکت .23

 . 111ا شماره  1344عمد قانون مجازات اسالمیا فقه و اصول ا تابستان 
سبزواری نژادا حجتا جايواه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق  .24

 77کيفری ايران و انولستانا فصلنامه ی ديدگاه های حقوق قضايیا شماره ی 
 . 1342ا بهار و تابستان  73و 
يين کيفر و نحوه ی اجرای  نا ديدگاه شيریا عبایا حق بزه ديده در تع .25

 .31ا شماره 1347های حقوق قضايیا بهار 
صبوری پورا مهدیا نظام مند سازی کيفر گزينی تعزيری در حقوق  .22

ا شماره  1347ايرانا مطالعات حقوق کيفری و جرم شناسی ا بهار و تابستان 
11. 
ای غالمی ا حسين ا نجفی ابرند بادیا علی حسينا نظريه مجازاته .27

 .13ا شماره 1373استحقاقی و تکرار جرما مدری علوم انسانیا زمستان 
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غالمیا حسينا سياست کيفری سلب توان بزهکاریا تحقيقات حقوقیا  .23
 .51ا شماره  1333پاييز و زمستان 

فرجيهاا دمحم  امينیا محبوبه   تاثير رابطه ی مرتکب و بزه ديده بر  .24
ا حقوقا حقوق جزا و سياست گذشت و ساز  در پرونده های  ر  و جر  

   3ا شماره 1345جنايی  بهار و تابستان 
فردادا علیا قتل عمد در حقوق کيفری ايران و مقايسه  ن با حقوق  .31

 .253ا شماره  1321بهمن  31کيفری فرانسه و ايتالياا مجموعه حقوقیا 
کريمیا مهدیا تأثير جنسيت زن در تعيين مجازات کيفری  مطالعه ی  .31

ا  1345ا پژوهش نامه زنانا تابستان 1342گاه های کيفری مشهد موردی داد
 2سال هفتم شماره 

کوشاا جعفرا غالمیا حميدهللاا مجازات قتل عمدی در حقوق جزای  .32
افغانستانا تهران: پژوهش حقوق کيفریا سال دوما شماره هفتما تابستان 

1343. 
افغانستان کوشاا جعفر  غالمیا حميدهللا  تحوات تقنينی حقوق جزای  .33

 . 12ا ويژه نامه شماره 1343در قبال جرم قتل عمدا تحقيقات حقوقیا بهار 
کاتينوهام ا جان  باطنیا ابراهيم  برهانیا محسن  فلسفه مجازاتا  .34

 .4ا شماره 1334حقوق اسالمی ا بهار 
محمودی جانکیا فيروز   قايیا ساراا بررسی نظريه بازدارندگی  .35

ا سال سی و هشتما  1337ا تابستان مجازاتا مطالعات حقوق خصوصی
 .2شماره 
مهراا نسرينا تحوات کيفر در پرتو مکاتب کيفری و جرم شناختیا  .32

 .1ا شماره 1333تهران : مطالعات حقوقیا 
مکارم شيرازیا ناصرا عوامل تخفيف جرم و مجازاتا درسهايی از  .37

 . 4شماره  23ا سال  1322مکتب اسالم ا  ذر سال 
 ی بيوی ا مجيد  موذن ا عبایا تحليل تطبيقی مهراا نسرين  قور .33

الووهای کيفردهی در نظام کيفری ايران و انولستانا پژوهش حقوق کيفریا 
 .113الی  111ا ص  21شماره  1342پاييز 
قانون  33نيازپورا امير حسنا بررسی جرم شناسانه ی ماده ی  .34

تابستان .ا  موزه های حقوق کيفری ا بهار و 1342مجازات اسالمی مصو  
 .7ا شماره 1343

يزديان جعفریا جعفرا اصل فردی کردن مجازاتها  تبعيضی فاحش يا  .41
 .11ا شماره 1335عدالتی عادانه ترا حقوق اسالمیا زمستان 
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يزديان جعفری ا جعفرا توجيهات فلسفی مجازات  از وحدت گرايی تا  .41
ا ا سال سی و هفتم1332تکثر گرايیا مطالعات حقوق خصوصی ا زمستان 

 .4شماره 
 پايان نامه ها

حميدیا  ياءالدينا حمايت از حقوق بزه ديده ی قتل عمد در حقوق  .42
کيفری و فقه اسالمیا پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد حقوق 

 1344جزا و جرم شناسیا دانشواه  زاد اسالمی شعبه افغانستانا 
حقوق جزای  واعظ زادها دمحما مطالعه تطبيقی قتل عمد در فقه و .43

افغانستان و ايرانا پايان نامه دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزای 
 . 1342عمومیا دانشواه  زاد اسالمی واحد افغانستانا 

کاظمی ا ديباا تأثير حاات مخففه بر نوع و ميزان مجازات در رويه  .44
شته حقوق قضايی محاکم افغانستان ا پايان نامه دريافت درجه کارشناسی ارشد ر

 .1343جزا و جرم شناسیا دانشواه  زاد اسالمی واحد افغانستانا سال 
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 قضایای قابل تجدید نظر: -ر اول:گفتا
ی حقاوقی و جزائای افاراد و اشاخاص ا محااکم معمواب به منظور رسيدگی قضاايا

ابتدائيه و استيناف در مرکز و وايات ايجاد گرديده که در صاورت باروز مشاکل 
و اعترا  به فيصله های محاکم تحتانی ديوانهای ستره محکمه قضاايای واصاله 
را از لحاظ قانونيات بررسای نماوده باه نقاض و ياا تائياد  ن تصاميم اتخااذ ميدارناد 

ورتيکه يی مو وع حقاوقی و ياا جزائای مراحال محاکمااتی ثالثاه را ولی در ص
ی گاردد غاور ئبپيمايد و يا در مرحله رسيدگی ابتادائی و ياا اساتينافی قطعای و نهاا

هاای شاورايعالی ساتره  بر اعترا  هم و قضاايا طباق قاانون مشامول صاالحيت
 .محکمه ميباشد

ا مای نماياد حساب ذيال قرار های نهائی و قطعی محاکم کاه ايجاا  تجدياد نظار ر 
 ميباشد .

_ قرار های ديوانهای ستره محکمه که مبنی بر تائيد فيصله های محاکم تحتاانی 2
  صادر گرديده باشد.

_فيصله های  نعده محاکم استيناف که بعد از نقض دوم من حيث محکماه مماثال ۱
 به رسيدگی قضيه پرداخته باشند.

صاالحيت قاوه  ( قانون تشاکيل و  ۷۱  حکم  محکمه ابتدائيه که طبق ماده )  – ۳
 قضائيه صادر گرديده باشد.

( قاانون تشاکيل و ۵۵فيصله ها و قرار های محکمه استيناف که طباق مااده ) – ۰
 ده باشد.يصالحيت قوه قضائيه صادر گرد

( قانون اصول محاکماات مادنی 05قرار های ترک خصومت که طبق ماده )  - ۵
 صادر گرديده باشد.

 ی که به سقوط حق اعترا  صادر شده باشد.قرار ها -۶
 قرار های عدم سم  به نسبت هر ملحوظ که باشد.  -۷
ساير فيصله ها و قرار های که به حکم قاانون و ياا مصاوبات شاورای عاالی  – 1

 قطعی و نهائی تلقی گردد.
 چگونگی رسیدگی به قضایای تجدید نظر -گفتار دوم :

 در قضایای جزائی:  - ۱
تجديد نظر مبنی باه رد تجدياد خاواهی و ياا لغاو فيصاله  یسيدگی قضايابا  نکه ر 

های نهائی محاکم مشمول صاالحيت هاای شاورايعالی ساتره محکماه ميباشاد ولای 
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مبنای بارد و ياا  رنوالیاوادر قضايای جزائی رياسات باورد مشااورين اداره لاوی 
تائيد تجديد نظر خواهی طبق قانون 

1
نظار باا  نکاه به ابراز نظر ميپردازناد و ايان 

 در حد يی ابراز  رای  است ولی در تصميم گيری قضيه موثر ميباشد.
و  رنوالیاواامعماواب در خواساات تجدياد نظاار در قضاايای جزائاای از طرياق لااوی 

اهليات ياا وفاات از طارف نقاض  محکوم عليه يا نماينده قانونی وی و در صورت
کننااده تجديااد  اقااار  محکااوم عليااه صااورت ميوياارد. و در صااورتيکه درخواساات

 تقديم ميشود کاه در رنوالیاوباشد درخواست به اداره لوی  رنوالاونظر غير از 
اياان درخواساات نمباار فيصااله يااا قاارار کااه تجديااد نظاار باار ن مطالبااه شااده و داياال 

 تجديد نظر ذکر ميوردد. 
داشاات  بااااثر درخواساات تجديااد نظاار خااواه و بااا در نظاار رنوالیاواااداره لااوی 

ر فيصله هاای نهاائی محااکم در روشانی قاوانين نافاذه کشاور اعترا  موصوف ب
تاو م باا  رنوالیاوابه ابراز نظر ميپردازد و نظر ارايه شاده باورد مشااورين لاوی 

در خواست تجديد نظر اعم از اينکه از طارف خاود  ياا شاخی ديواری باشاد و 
روز ( 00دايل را که مطالبه تجديد نظر بر ن استناد گرديده در خاالل مادت ) نيز

به ستره محکمه تقديم مينمايد 
2
و در خواست تجديد نظر ماان  تنفياذ فيصاله ماورد  

 البته تنفيذ مجازات اعدام از اين حکم مستثنی است.  اعترا  نميوردد.
( قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه 01درخواست تجديد نظر مطاابق مااده )

از  رنوالیاوااره لاوی تاو م باا اوراق مو ااوع و نظار رياساات باورد مشاااورين ادا
طريااق داراانشاااء شااورايعالی سااتره محکمااه بااه کميساايون مربااوط تجديااد نظاار 

کميسيون تجديد نظر ستره محکماه کاه مرباوط يکای از ديوانهاای ارسال ميوردد. 
و ياا لغااو فيصاله ماورد نظار باا در نظار داشاات  درخواساتتمياز ميباشاد مبنای برد

ه بااه ابااراز نظاار ميپااردازد و نظاار تجديااد نظاار خااوا شاادهاعتاارا  و داياال ارايااه 
 اتصميم شورايعالی ستره محکماهاتخاذ شانرا به طور محفوظ و مهر شده غر  

 انشاء ارسال ميدارند.ابرياست دار
گااااه يکااای از دو نظااار اراياااه شاااده  رياسااات داراانشااااء باااا تشاااخيی اينکاااه هااار

ئی محااکم سيونهای فوق الذکر به نف  محکوم ابراز گردياده باشاد و فيصاله نهاايکم

ن و حاد اقال ده روز قبال از يرا قابل لغو دانسته باشد تاريخ رسيدگی قضيه را تعيا

اباالغ  رنوالیاواشروع جلسه  نرا به محکاوم علياه ياا نمايناده قاانونی وی و اداره 

مينمايد. 
3
 

                                                 
1
 . ۲۳۲۳/ ۱/ ۲۵مورخ  ۲۲۳۱ل قانون اجرا ت جزائی شماره مسلس ۱۸۳ماده  ۳فقره  
2
 قانون اجرا ت جزائی .  ۱۸۳ماده  ۰فقره  
3
 . قانون اصول محاکمات مدنی ۱۸۰ماده  
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محکاوم علياه ياا نمايناده قاانونی وی حاق دارناد در جلساه رسايدگی  رنوالاوالوی 

 و نظر شانرا ابراز نمايند. تجديد نظر حضور يافته 

و کميساايون تجديااد  نظاار سااتره  ارنوالیواادر صااورتيکه بااورد مشاااورين لااوی 

دو برد تجديد نظار خاواهی تصاميم اتخااذ نماوده باشاند مو اوع طباق  محکمه هر

شااورايعالی سااتره محکمااه رد شااده تلقاای ميوااردد و  ۲۳۸۸سااال   ۰۳۸تصااويب   

خااواهی تصااميم اتخاااذ و بااه مرجاا   اامن يادداشاات شااورايعالی باارد تجديااد نظاار 

 مربوط ابالغ ميوردد.

جلسااات شااورايعالی سااتره محکمااه معمااواب هفتااه ياای بااار داياار ميوااردد و باار 

 مو وعات مشمول  جندا مداوله و بحث صورت ميويرد.

ياه ادر صورتيکه شورايعالی ستره محکمه اعترا  معتر  را تائياد و دايال ار

و فيصله های نهائی محاکم تصاميم اتخااذ و قارار شده را در حکم موثر بداند به لغ

صااادر مينمايااد و اوراق مو ااوع را غاار  رساايدگی بااه محکمااه حاکمااه و يااا 

 محکمه ديور ارجاع مينمايد.

 رنوال در مجالس شورای عالیاڅحضور لوی  -3
و محکاوم عليااه و در  رنوالاواا لاوی جزائاای اجارا ت( قاانون  ۱۸۳طباق مااده ) 

فات ا اقار  محکوم علياه ياا نمايناده قاانونی او ميتوانناد صورت نقض اهليت يا و

بااار فيصاااله هاااای قطعااای محااااکم در قضاااايای جنحاااه و جنايااات تجدياااد نظااار را 

صااالحيت قااوه قضااائيه حضااور  ( قااانون تشااکيل و۳۲درخواساات نماينااد و ماااده )

را در مجالس قضائی ستره محکماه د ر نعاده و يا نائب وی  رنوالاوشخی لوی 

ارنوال صاورت واکه تجدياد نظرخاواهی  ن باه در خواسات لاوی  قضايای جزائی

ودر  نعده قضايای جزائی که تقا ای تجديد نظار پيشبينی نموده است گرفته باشد 

ی او صااورت گياارد ( از جانااب محکااوم عليااه يااا نماينااده قااانون 110طبااق ماااده )

  ارنوال اصال در قانون تبارز نيافته است . وع حضور لوی ومو

شاورای عاالی  15/4/2040( مورخ  2931ف  اين نقيصه تصويب ) به منظور ر

 حسب ذيل صادر گرديده است:ستره محکمه 

} به منظور ارزيابی همه جانبه تقا ای تجديد نظر بر قضايای جزائی که بنا بار 

پيشانهاد ميواردد ازم اسات باا در  رنوالاواخواست محکوم عليهم از جانب لاوی 

انون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه بار عاالوه ( قا ۳۲نظر داشات حکام مااده ) 
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نيااز  رنوالاوااو يااا نائااب لااوی   رنوالاواامحکااوم يااا نماينااده قااانونی وی ا لااوی 

 حضور داشته باشند{

  واهی در قضایای مدنی و تجارتی :چگونگی رسیدگی تجدید نظر خ – 0
 عرايض تجديد نظر خواهی در قضايای مدنی و تجارتی بمقام ستره محکمه تقاديم 

الی ساتره انشااء باه شاورايعاو بعد از يای سلساله اجارا ت از طرياق رياسات دار

متقا ای تجدياد  تقديم ميواردد تاا در زميناه اجارا ت مقتضای اتخااذ گاردد.محکمه 

نظاار مااوارد اعتاارا  خااود را در عريضااه در  و هم نااان شااماره فيصااله و يااا 

ده بمقاام ساتره قرار را که باای  ن تجدياد نظار خاواهی نماوده در  عريضاه نماو

 محکمه تقديم ميدارد.

 )عرايض مذکور از طريق کميته بررسی عرايض تجديد نظر کاه طباق تصاويب 

شاورايعالی در  وکاات رياسات داراانشااء تشاکيل ۲۳۲۰/ ۱۲/۶( مورخ   ۸۶۲

 گرديده مورد بررسی قرار ميويرد.

ورق  کميته برسی عرايض تجديد نظر بعد از استماع دايل تجديد نظر خاواه يای

بارای متقا ای تجدياد باا مهلات معاين  تفصايلی استعالم غار  اراياه دايال جدياد

 :تسليم می نمايد که محتوای  ن حسب ذيل است نظر خواه

 
 جوا  استعالم

 شما که بر حکم نمبر اعار  محترم )        ( ولد )        ( تجديد نظر خواه
( تقا اای تجدياد نظار نماوده   صادره ديوان )      ۲۳۲۷)      ( مورخ   /   /   

محکماه کاه در زميناه  ايد . اعتبار از احکام تاريخی )     ( رئايس صااحب ساتره
ه محکمااه نيااز شااورای عااالی سااتر ۲۸/۱/۲۳۲۷( مااورخ  ۲۸۷تصااويب نمباار )

بخاطر جلوگيری از التوای عرايض تجديد نظر خاواهی ))  نين صراحت دارد .
از اخذ احکام تجدياد نظار خاواهی از مقاام  ( قانون اساسی بعد ۰۴و تطبيق ماده )

ستره محکمه و ثبت  ن بدون عذر موجاه بارای عاار  باه مادت يای مااه مهلات 
شاده بساپارند.  تعييند تا عريضه خويش را طی مراحل نموده به کميته گرد نتعيي

در غياار  ن تجديااد نظاار خااواهی شااان رد شااده تلقاای ماای گااردد و کميتااه ارزيااابی 
مجارد مواصالت عريضاه طای اساتعالم رسامی از عااار  موظاف گردياده تاا باه 

استحضاری اخذ و مو وع را به اسارع وقات اباراز نظار نمايناد.(( باه تاسای از 
مصوبه فوق بدين وسيله مو اوع باه شاما اباالغ گردياد تاا در حشاو اساتعالم هاذا 
استحضاری داده و در ميعاد متذکره فوق عريضه تجديد نظار خاواهی تاانرا طای 

اعام از تطبياق حکام ا تحويال محصاول فيصاله ا معلوماات رسامی مراحل نماوده 
 ناارا تکمياال و اعتاارا  تفصاايلی مبناای بااه داياال جديااد تجديااد نظاار تااانرا حسااب 

 قارار ذيال( قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه کاه ۳۰فقرات پنجوانه مااده )
 است :

 ثبوت کذ  شهادت شهود . – ۲
 ثبوت کذ  استنتا  اهل خبره . – ۱
 باتيه .ثوت جعل و تزوير اسناد و مدارک اثب – ۳
 ثبوت  ترجمه نادرست مترجم که در حکم موثر باشد. – ۰
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 حکم موجود نباشد. طرف محکوم عليه در هنوام اصدار يه سند مثبته ازاار – ۵
بعادی کاه در نظار اسات  اجارا تترتيب و به اين کميته تسليم نمائيد. تا در زميناه 

ميعاد معينه منادر  تصاويب دايال جدياد خاود را  مرعی گردد. در صورتيکه در
حا اار نااه نموديااد طبااق مصااوبه فااوق تقا ااای تجديااد نظاار تااان رد شااده تلقاای 

 ميوردد.  نواه حق شکايت را نداريد.

که متقا ی تجديد نظر استعالم فوق الذکر را بعد از خانه پری تو م باا دايال يحين
ايض تجديااد نظاار تقااديم نمااود و اسااناد مربااوط بااه مو ااوع بااه کميتااه بررساای عاار

تجدياد نظار خاواه در  جناادای  شادهمو اوع بعاد از مالحظاه اساناد و دايال ارايااه 
گرفته ميشاود. و در جلساه ناوبتی داراانشااء کاه معماواب روز هاای  مذکور کميته

 يکشنبه منعقد ميوردد در حضور تجدياد نظار خاواه برياسات رئايس داراانشااء و
ی اياان رياساات مااورد بحااث قاارار ميوياارد. در حضااور معاااون و اعضااای مساالک
خاااواه  ماااورد قناعااات کميتاااه ماااذکور قااارار گيااارد  صااورتيکه دايااال تجدياااد نظااار

مو وع تجديد نظر قابل بررسی دانسته ميشود کميته مذکور با ذکار دايال اراياه 
تائيااد ابااراز نظار مينمايااد. در صااورتيکه رد و ياا تجديااد نظاار خاواه مبناای باار  شاده

ياسات داراانشااء باا در ر تائيد باشد مديريت بخش تجديد نظر بر نظر کميته مبنی
مو وع را کاه قابالب ماورد  اوراقنظر داشت نظر تائيدی کميته بررسی عرايض 

تطبيق قارار گرفتاه و محصاول فيصاله باه خزيناه دولات تحويال شاده از مارجعش 
مطالبه و طباق قاانون 

1
 باه کميسايون موظاف تجدياد نظار محاول مای نماياد. و در 

از طرف کميتاه تجدياد نظار نسبت عدم دايل جديد  صورتيکه تقا ای تجديد نظر
باه مرجا  مرباوط ساتره محکماه  طای يادداشات شاورای عاالی رد گردد مو اوع
در صاورتيکه دليال جدياد تجدياد نظار خاواه ماورد قناعات کميتاه  ابالغ می گاردد.

را اباراز برسی عرايض تجدياد نظار قارار گيارد کميتاه ماذکور در زميناه نظرشاان
واوراق مو اااوع را بعااااد اطمينااااان از تطبياااق و تحااااويلی محصااااول محاااااکم از 

( قانون تشکيل و صالحيت قاوه قضاائيه  01مرجعش مطالبه و طبق هدايت ماده )
 به کميسيون تجديد نظر ازسال ميدارد.

کميسيون متذکره به ارتبااط مو اوع تحات رياسات يکای از اعضاای شاورايعالی 
هاای نهاائی محااکم باه اباراز نظار  فيصالهخاواهی و ياا لغاو مبنی برد تجدياد نظار 

ميپردازد و نظر شانرا طور محفوظ و مهر شده برياسات داراانشااء ارساال  مای 
 شاامل  جندای شورايعالی ستره محکمه درنمايد که قضيه  بعد از حضور طرفين 

ميوردد و مو وع در حضاور طارفين دعاوی در جلساه شاورايعالی ماورد بحاث 
 ويرد.قرار مي

شااورايعالی سااتره محکمااه در صااورتيکه اعتاارا  تجديااد نظاار خااواه را مطااابق 
 احکام قانون وارد بدانند و دايل جديد را مبنی بر لغاو حکام ماوثر تشاخيی دهناد

                                                 
1
 قانون تشکيل و صالحيت محاکم . ۳۸ماده  
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بااه الغااای فيصااله ( قااانون تشااکيل و صااالحيت قااوه قضااائيه  05و  09طبااق ماااده )
طباق هادايت شاورا ی  ءداراانشااتصميم اتخاذ نماوده و قضايه از طرياق رياسات 

 احاله می گردد.  مربوطمجدد به محکمه  رسيدگیعالی غر  
 نظر خواهی در قضايای حقوق عامه : وونوی رسيدگی تجديد 

در قضايای حقوق عامه در صورتيکه متقا ی تجديد نظر اشاخاص و ياا ادارات 
 غير دولتی باشند عرايض تجديد نظار خاواهی مانناد قضاايای مادنی و تجاارتی از
ب باه مقاام  ساتره محکماه تقاديم مای گاردد و  جانب شخی اصيل و يا وکيل مستقيما
با در نظر داشت تطبيق حکم و تحويل محصول فيصله ا متقا ی تجدياد نظار دو 
نقل اعترا  تفصيلی خود را به ريا سات داراانشااء مای ساپارد کاه بعاد از تائياد 

جعش مطالباه و طباق نظر کميته بررسی عرايض تجديد نظر اوراق قضيه از مار
صالحيت قوه قضائيه به کميسيون تجديد نظر تقاديم و  ( قانون تشکيل و ۳۸ماده )
از ابراز نظر کميسايون متاذکره در يکای از جلساات شاورايعالی مبنای بار رد  بعد

 تجديد نظر خواهی و يا لغو فيصله ها پيرامون مو وع تصميم اتخاذ ميوردد.
نفا  اشاخاص صاادر ه ا حکام نهاائی محااکم باولی در صورتيکه محااکم ثالثاه و يا

گرديااده باشااد و رياساات عمااومی قضااايای دولاات منحيااث نماينااده امااالک و امااوال 
دولتاای محکااوم عليااه قاارار گياارد در اياان صااورت اداره عمااومی قضااايای دولاات 
اوراق قضيه را با معرفی عضو مسالکی  نرياسات غار  پيشابرد پروساه تجدياد 

صاايلی برياساات داراانشاااء ارسااال مياادارد و از بااا ترتيااب اعتاارا  تف تااو م نظاار
اينکه اموال و امالک دولتی تحت مرور زمان نمی  يد و نيز مو اوع تطبياق در 

دولات نهاائی گردياده باشاد مطار  نميواردد ا اوراق  ه  ارر نعاده قضاايای کاه با
مو وع بدون اينکه کميته بررسی عارايض تجدياد نظار در ماورد  ن اباراز رای 

ب  ( قانون 01به کميسيون مربوط تجديد نظر ستره محکمه طبق ماده ) نمايد مستقيما
 کميساايونتشااکيل و صااالحيت قااوه قضااائيه ارسااال ميوااردد و بعااد از ابااراز نظاار 

متااذکره مو ااوع را در يکاای از جلسااات شااورايعالی در حضااور محکااوم لااه و 
ياد محکوم عليه و نيز نماينده اداره کاه رياسات قضاايای دولات از  ن وکالات مينما

مبنی بر حضاور وزيار عدلياه و ياا  ۲۳۲۷/  ۱/ ۲۸( مورخ  ۲۸۸طبق مصوبه )
نماينااده بااا صااالحيت وی مطاار  و بااا در نظاار داشاات نظاار کميساايون و اسااتدال 
طرفين قضيه برد تجديد نظار خاواهی و ياا هام باه لغاو فيصاله هاای نهاائی محااکم 

 تصميم اتخاذ ميوردد.
در تصااميم شاورای عاالی ماوثر اسات قابل ذکر است اينکه نظار کميسايون وقتای 

که قناعت شوری را فراهم نمايد  ون تصميم شاوری نتيجاه بحاث و مداولاه باوده 
 و  روری نيست که با نظر کميسيون موافق باشد.

 



 قضاء نقد ادعای تاثیر پذیری شریعت اسالمی

 

118 

 

 

 

 
 

 

 قضاوتمل عزیزالرحمن عظیمیتألیف : 
  

  نقد ادعای تاثیر پذیری شریعت اسالمی نقد ادعای تاثیر پذیری شریعت اسالمی 
  از حقوق روماز حقوق روم

 فهرست: 

 

 221 ............................................................................... :ديتمه

 224 ................... :روم حقوق از یاسالم عتيشر یريپذ ريتاث دگاهيد نقد

 210 ............... :روم حقوق از یاسالم عتيرش یريپذ ريتأث به نيقائل ادله

 212 ........................................ : ن به پاسخ و اول ليدل یبررس: اول

 211 ............................................... : ن رد و دوم ليدل یبررس: دوم

 210 .......................................... : ن نقض و سوم ليدل یبررس: سوم

 215 .................................... : ن ابطال و  هارم ليدل یبررس:  هارم

 213 ......................................... : ن نابطا و پنجم ليدل یبررس: پنجم

 214 .......................... :روم حقوق با یاسالم عتيشر اختالف نيمهمتر

 214 .......................................................... :مناب  در اختالف: اول

 214 ................................................ :یعموم ريتاث در اختالف: دوم

 202 ........................................................ :احکام در اختالف: سوم

 201 ........................................................................ وماخذ مناب 

 

 تمهید:
المی از سوی خاورشناسان و کسانی که می خواهند اين بنای عظيم شريعت اس

را از طريق ايجاد شبهه در باره ای  نا ويران کنند مورد حمله شديدی اعم از 
دسيسه و تشکيی قرار گرفته استا برخی از خاور شناسان که حسد و کينه 
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 شم بصيرتشان را کور ساخته است ميوويند: شريعت اسالمی متاثر از 
 ريفات و قوانينی است که پيش از ن بوده اند مانند حقوق روم.تش

علی رغم بی مايه بودن اين شبهه از ناحيه تاريخی و مو وعی و علی رغم اين 
که اکثر مستثرفان اين شبهه را نپذيرفته اند و با ادله قاط  علمی بطالن  ن را 

مورد بررسی قرار  ثابت کرده اند اما تال  ميکنيم از ديدگاه علمی اين شبهه را
دهيم و در اين کار بر رو  علمی که شکی در باره نتايج  ن نيست اعتماد 

 ميکنيم.
 نقد دیدگاه تاثیر پذیری شریعت اسالمی از حقوق روم:

برخی از خاور شناسان بر نند که شريعت اسالمی تا حد زيادی از حقوق روم 
از قواعد حقوقی است که تاثير پذيرفته است و اين از طريق بنا نهادن بسياری 

در حقوق روم وجود دارد. يکی از خاور شناسان به نام )الموی( گفته است: 
 شريعت اسالمیا حقوق روم برای امپراطوری شرقی است.

اگر ادله کسانی را که قايل به تاثير پذيری شريعت اسالمی از حقوق روم هستند 
ه رای  نان نمی يابيم که مورد بررسی قرار دهيم هيچ دليل روشنی در ارتباط ب

اين تاثير را با اعتماد بر دو
1

 مورد ذيل فر  کرده اند:
اول: پيشينه ای قوانين روم بيشتر از شريعت اسالمی است و قبل از انتشار 
اسالم در شام و مصر در  ن سرزمين ها اجرا می شده است و اين موجب شده تا 

 قوق روم است.عده ای گمان کنند که شريعت اسالمی متاثر از ح
دوم: وجود برخی از تشابهات در بعضی از احکام جزئی در بين شريعت 

 اسالمی و حقوق روم موجب شده تا  نان معتقد به وجود اين تاثير باشند. 
مشخی است که اسالم در شبه جزيره عربستان ظهور کرد و عر  ها پس از 

در مدت کوتاهی  اسالم  وردن به مناطق هم جوار و دور دست رهسپار شدند و
  ن مناطق را فته کردندا 

برخی از اين مناطق مفتوحه مناطقی بودند که تحت سيطره ای حکومت روم 
شرقی بودند مانند شام و مصر و پس از فتها شريعت اسالم جايوزين حقوق 
روم شد و از اين مساله رابطه ای شريعت اسالمی با حقوق روم مطر  شد و 

رغم اختالف در ميزان تاثير پذيری قايل به  ن بودند. اکثر خارو شناسانا علی 
برخی از  نان بر نند که شريعت اسالم از حقوق روم گرفته شده و  منب  قوانين 
اسالمی است و فقها براسای قواعد روم کيان حقوق اسالمی را بنا کرده اند. از 

و  ( Von keremer( و فوم کريمر )Goldziherاين گروه ميتوان گلدزيهر )

                                                 
.31-33-33جاللی زادهادکترجالل اتاريخ فقه وفقهااصا -

1
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( را نام برد. موی گفته است: قانون دمحمی Scheldon Amos يلدون  موی )
 همان قانون گستنيان در پوشش عربی است.

دسته ديوری گفته اند: شريعت اسالمی در برخی از احکام از حقوق روم تاثير 
پذيرفته است ولی پس از ظهور نظريه تاثير پذيری شريعت اسالم از حقوق روم 

ی رای ديوری بر عکس اين نظريه ظهور کرد که تاثير حقوق به مدت کوتاه
روم را برشريعت اسالمی انکار ميکند. صاحبان اين ديدگاه از خاورشناسان 

( Fitzgerald( و استاد فيتز جرالد )Nallinoمانند خاور شنای ايتاليايی ناللينو )
 می باشند. 

 م:ادله قائلین به تأثیر پذیری شریعت اسالمی از حقوق رو
 اين گروه دايلی را راج  به نظريه شان ذکر کرده اند که به  نها می پردازيم:

اول: پيامبر
)ملسو هیلع هللا یلص(
 شنايی زيادی با حقوق بيزانس روم که در امپراطوری روم  

شرقی معمول بوده داشته است و از طريق اين  شنائی قواعد اين حقوق به 
 شريعت اسالمی نفوذ کرده است.

: مداری حقوق روم در قيصريها بيروتا قسطنطنيها اسکندريه و همين دوم
طور در اقليم های دولت روم وجود داشته اند که سازماندهی و تشکيالت  ن ها 
بر مبنای حقوق روم و تطبيق احکام  ن بوده است و پس از فتوحات اسالمی اين 

احکام اين مداری  مداری  باقی مانده اند و اين موجب شده که فقهای مسلمان از
مطل  و از  رای اساتيد اين مداری  گاه شوند و اين  را و احکام را به فقه 
اسالمی منتقل نمايند و اکثر فقهای مسلمين به ويژه امام اوزاعی وشافعی از  نان 

 متأثر شده اند.
سوم: فقهای مسلمان در شهر های امپراطوری روم پس از فته  ن ها پراگنده 

ن انتشار موجب شد تا  نان با عالمان حقوق روم و احکام  نان  شنا شده اند و اي
شوند و  ون اهالی اين شهر ها به اين حقوق عادت کرده بودندا فقهای مسلمان 
قوانينی را که درشريعت اسالمی نبود از حقوق روم برگرفتند و بر روابط 

 ند.حقوقی که در اين شهر ها حاکم بود به سبب عادت مردم تطبيق داد
 هارم: حقوق روم غير مستقيم از راه حقوق جاهلی و کتا  تلمود يهوديانا 
کتا  فقه يهوديان برشريعت اسالمی تاثير گذاشته استا يعنی حقوق جاهلی از 
حقوق روم تاثير پذيرفته و بعضی از قواعد  ن در دين اسالم تاثير گذاشته همان 

ائی که شريعت اسالمی برخی از گونه که در تلمود تاثير گذاشته است و از  ن ج
قوانين اعرا  جاهلی را تائيد کردها برخی ازمواد حقوق روم از اين طريق به 
داخل احکام شريعت اسالمی نفوذ کرده است و همين طور فقهای اسالمی به 
برخی از احکام تلمود عمل کرده اند که اين کار موجب نفوذ بعضی از احکام 

 شريعت اسالمی شده است.  حقوق روم از طريق تلمود به
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پنجم: از دليل های  شکار تاثير پذيری شريعت اسالمی از حقوق روم مشابهت 
در تشکيالت حقوقیا احکام و قواعد موجود در شريعت اسالمی و حقوق روم 
استا يعنی شريعت پسين  )شريعت اسالمی( اين تشکيالت و احکام را از 

  ون احق از سابق اقتبای می کند.شريعت پشين يعنی حقوق روم گرفته استا 
 نقد ادله فوق الذکرو بررسی  نها:

 اول: بررسی دلیل اول و پاسخ به آن:
اين که گفته اند: پيامبر 

)ملسو هیلع هللا یلص(
با حقوق روم  شنائی داشته است پندار باطلی بيش  

نيست و هيچ مبنای علمی و پژوهشی نداردا  ون پيامبر 
()ملسو هیلع هللا یلص

در يی خانواده  
که هيچ اثری از  دا  و  عر  اصيل در شهر مکها در يی شهر عربی خالی

رسوم و حقوق روميان در ميان  نها نبوده بدنيا  مده است و پيامبر)ملسو هیلع هللا یلص( قبل از 
بعثت جز دوبار مکه را برای سفر به خار  از شبه جزيره عربستان ترک 

ود که در سن دوزاده سالوی به همراه کاکايش نکرده استا اولی سفر  اينب
ابوطالب برای تجارت به شهر بصر ای شام رفته است. و دومين سفر  در سن 
بيست و پنج سالوی همراه با ميسره غالم خديجه برای تجارت به شام رفته است 
و در اين دو سفر جز همراهان او که اعرا  اصيل بوده اند و هيچ  شنائی با 

داشته اند کسی ديور همراه او نبوده است و کسی از علما علم حقوق حقوق روم ن
هم با او مراوده نداشته است. و هيچ دليلی هم نبوده که حکام روم حقوقدان 

هايشان را به  موز  قواعد حقوق روم به پيامبر
)ملسو هیلع هللا یلص(
وادار نمايند. و  نين رسمی  

می  مدند  موز  داده شود يا اينکه  نين که حقوق روم به بازرگانانی که به شام 
تصوری که پيامبر

)ملسو هیلع هللا یلص(
از حقوق روم اطالع داشتها نبوده استا  ون پيامبر 

)صلی 

هللا عليه وسلم(
خواندن و نوشتن را نمی دانسته استا پرودگار می فرمايد: )و    

المبطلون(. سوره  ماکنت تتلوا من قبله من کتا  و ا تخطه بيمينی اذاب اْلرتا 
 . 91عنکوتا  يه 

ترجمه: تو هيچ کتابی را پيش از اين نمی خواندی و با دست راست خود کتابی 
ب به شی می افتادند.   نمی نوشتیا و گرنه باطل انديشان قطعا

پس از ذکر اين مطالب بايد گفت که شريعت اسالمی وحی از جانب خداست و 
ر  ن به طور سهو يا عمدی از جانب محال است که وحی با حقوق روم يا غي

پيامبر
)ملسو هیلع هللا یلص(

 ميخته شود  ون خداوند  امن حفظ  ن است. خداوند متعال می   
 .4فرمايد: )انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون(. سوره حجرالا  يه

ب نوهبان  ن  ترجمه : بی ترديد ما اين قر ن را به تدريج نازل کرده ايم و قطعا
 هيم بود.خوا

و خداوند متعال خطا  به پيامبر  می فرمايد: )ولو تقول علينا بعض ااقاويل 
 .93و  99ْلخذنامنه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين(. سوره حاقه  يه 
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ترجمه: وگر او پاره ای گفته ها بر ما بسته بودا دست راستش را سخت 
ميورفتيما سپس رگ قلبش را پاره ميکرديم.

1
 

 ی دلیل دوم و رد آن:دوم: بررس
استدال به وجود مداری حقوق روم و محاکم  ن استدالی است بی پايه و 
نادرست وحوادث تاريخی  ن را باطل می کندا در تاريخ ثابت شده است که در 

ميالدی  500دسامبر سال  23امپراطوری روم گستنيان به موجب فرمانی که در 
طوری روم را جز در شهر های صادر کرد همه ای مداری حقوق در امپرا

روما قسطنطنيه و بيروت منحل کردا و هيچ کدام از اين مداری تاثيری در فقه 
اسالمی و فقها نداشته است. و اين که بعضی ادعا کرده اند که مسلمانان از 
مدرسه ای اسکندريه تاثير پذيرفته اند ادعای باطلی است.  ون به فرمان 

ميالدی بسته  392فته  ن توسط مسلمين در سال  گستنيان اين  مدرسه قبل از
شده بودااما مدرسه ای روم و قسطنطنيه هيچ تاثير در فقه اسالمی نداشته اند 

ميالدی فته شد و 2940 ون مسلين  نهارا فته نکرده بودند وقسطنطنيه در سال 
قبل از فته هم هيچ رابطه ای دوستان بين حکومت  ن جا و دولت اسالمی نبود تا 
به فقهای مسلمان اجازه داده شود به  نجا مسافرت کنند و از و   حقوق روم 
اطالع پيدا کنند و تاثير پذيرند. و نيز مدرسه بيروت نزديی به يی قرن پيش از 

فته مسلمانان تعطيل شده بود.
2
 

و بر اين اسای بطالن ادعای  نان در تاثير گزاری مدرسه بيروت بر امام 
اوزاعی در  مثابت می شود.  نان ادعا می کنند که اما اوزاعی و امام شافعی

رشد و نمو نمودا در بيروت اقامت  منطقه بقابعلبی  شم به جهان گشودا در 
هـ ق در  نجا وفات يافته و از حقوق روم که نظريات و  253گزيد و در سال 

رند مباديش تا زمان امام مانده بود استفاده کرده استا اين خاورشناسان می پندا
ادعای شان معقول است و قابل انکار نيستا  ون انسان از محيطی که در  ن 

 زندگی می کند تا حدودی متاثر می شود.
اما اين ادعا مردود و نامعقول استا  ون ميراث حقوق روم در سرزمين شام 
دوصد سال قبل از عصر اوزاعی ازبين رفته بود و بالد شام در روزگار امام 

روم هيچ  شنائی نداشته و تعاليم اسالمی از يی جامعه ای خام  اوزاعی با حقوق
 جامعه جديدی ساخته بود که کامالب با جامعه دوره بيزانيس تفاوت داشت.

اين از يی طرف و از طرف ديور کسی فقه امام اوزاعی را مطالعه کند می 
ی فقهی داند که اين فقه هيچ ارتباطی با قوانين و حقوق غير اسالمی ندارد و  را

                                                 
همان اثر. -

1
  

.35ميهاصدکترزيداناعبدالکريم االمدخل لدراسه الشريعه اسال -
2
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ای که امام شافعی
)ر ( 

در کتا ) اْلم (از او نقل کردها گرايش او را به فقه اهل 
حديث ثابت می کند و فقهای اهل حديث به فر   گاهی بر حقوق روم کمترين 

ن قتيبه در کتا ) المعارف( او  را باز حقوق روم داشته اندا هر ند ا تاثيری را
از اهل رای شمرده است.

1
  

ورشناسان ادعا کرده اند که امام شافعی  ند سال در بيروت ساکن برخی از خا
ا حقوق روم  شنائی داشته و از  ن بويژه در علم اصول فقه متاثر شده ببوده و

است. اين ادعا از ادعای تاثر امام اوزاعی  بی پايه تر و باطل استا  ون امام 
ت. او در غزه شافعی هرگز به بيروت مسافرت ويا در  نجا اقامت نکرده اس

 شم به جهان گشود ويا خانواده ا  به مکه رفتا در  نجا بزرگ شدا و در نزد 
علمای  نجا به  موختنن پرداختا سپس رهسپار مدينه شد و در نزد امام مالی 
به تفقه پرداخت و بعدا به يمن رفت و با فقه  ن ديار  شنا و از  نجا عازم بغداد 

ائی مالقات و فقه حنفيه را از او فرا گرفت و  هار شد و با امام دمحم بن حسن شيب
يا پنج سال قبل از وفاتش در مصر مستقر باشدا از اين جا دانسته می شود که 
فقه  موزی و فقاهتش در شهر هايی بودهد که بسيار دور تر  از شهر های است 

 کهه با تمدن و حقوق روم  شنا بوده اند.
تاثير روميان نوشتها ادعای واهی و  ادعای اينکه علم اصول فقه را تحت

نادرست است  ون امام شافعی مواد اين علم را از کتا ا سنتا فقه صحابه و 
علمی تابعين و  رای فقها و مجتهدين گرفته است و خداوند يی سرمايه عقلی و 

جزئيات ارتباط برقرار کند به او داده بود تا قواعد  نيو نيز قدرتی که بتواند در ب
برای استنباط اين جزئيات و   و توانست اولين کتا  را در علم اصول  کلی را

 فقه به نام الرساله تاليف نمايد.
دنيا قبل از اسالم يا انديشه اصولی برای قوانين و تشريفات  شنا نبوده و 
مسلمانان در انديشه اصولی سرد مدار و پيشتاز هستندا  ون روشها را بنياد 

علمی را و   کردند و اروپائيان اين قواعد  را از نهادند و قواعد پژوهشی 
مسلمين فرا گرفتن و از  نها بهره بردندا در حاليکه خاور شناسان خود را به 

نادانی زده و علوم اسالمی را به علوم يونانی ا ايرانی و هندی نسبت ميدهند.
2
 

 سوم: بررسی دلیل سوم و نقض آن:
بخش است: اول اين که فقهای اسالمی با اين دليل هم نان که گفته شد شامل دو 

در مناطقی که قبالب زير دست روميان بوده اند از حقوق روم مطل   نپراگنده شد
شده اند. روم  نان قواعد حقوق روم را که در شريعت اسالمی ناشناخته بوده 

                                                 
1
 .51بين الشريعه ااسالميه و القانون الرومانیا دکتر صوفی حسن ابوطالبا ص  -  

2
 .90مقدمه فی دراسه الفقه ااسالمیا دکتور دمحم دسوقیا دکتر  مينه الجابرا ص  -  
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است به خاطر  شنائی و الفت مردمان  ن ديار با  ن قوانين در  نجا تطبيق داده 
 اند.
ين دليل هيچ فايده بر نان نداردا  ون انتشار فقها در  ن مناطق نتوانسته  نان را ا

ب در کتابهايشان به عنوان رد  با حقوق روم  شنا کند و اگر هم  شنا می شدند حتما
يا تائيد به  نها اشاره می کردند همان گونه که در ارتباط با علوم فلسفها ادبيات و 

يرانی ها اخذ کرده اند  نين کاری را کرده اند و پزشکی که از يونانی ها و ا
همين طور معقوله ای حقوق روم و تفسير  ن به زبان عربی از سوی فقها و 
ديوران ترجمه نشده است. و اگر  نين کاری می شد مشخی می شد و تاريخ 
هم برای ما کتا  يا رساله ای را که به زبان عربی ترجمه شده است حفظ می 

نه که بسياری از  ثاری که از يونانی و فارسی به عربی ترجمه کردند همانوو
شده هنوز هم موجودند. سبب اين کار مو   گيری حنفی فقها نيست به حقوق 
روم و بی مبااتی نسبت بدان است  ون فقها معتقدبودند که شريعت اسالمی 
ا همان شريعت کامل و قانون عادانه ای است که خيرا مصلحت و عدالت را بر
مردم محقق می سازد  ون براسای وحی الهی استا بنابر اين نيازی به مطالعه 

 و  موختن حقوق روم و انويزه ای برای مطل  بودن از ن نداشتند.
دليل دوم نيز باطل است   ون فقهای مسلمين هم نان که گفتيم حقوق روم را 

عت اسالمی نمی شناختند و اگر می شناختند به  ن عمل نمی کردندا زيرا شري
تنها  حقوقی است که در دارااسالم اجرای  ن بر همه شهروندان و ساکنان 
کشور اسالمی واجب است و قا ی مسلمان نمی تواند به غير از شريعت 
اسالمی حکم نمايد و فقيه و مجتهد نمی تواند به غير احکام شريعت فتوا دهد و 

 قر ن در  يات زيادی برين مطلب دالت می کند. 
جمله: در اين  يه شريف: )و من لم يحکم بما انزل هللا فأو لئی هم الکافرون(.  از

 .99سوره المائده  يه 
ترجمه: و هر کسی به  ن ه که خداوند فرو فرستاده داوری نکند پس  نان 
کافرانند. و نيز هللا متعال فرموده: )و انزلنا اليی الکتا  بالحق مصدقالمابين 

 . 91نا عليه فاحکم بينهم بما انزل هللا(. سوره المائده  يه يديه من الکتا  و مهيم
ترجمه: و ما اين کتا  )قر ن( را به حق به سوی تو فرو فرستاديما در حالی که 
تصديق کننده کتا  های پيشين و حاکم بر ن هاستا پس ميان  نان بر وفق  ن ه 

 خدا نازل  کرده حکم کن.
ی کردن طبق  ن ه که خداوند فرو فرستاده اين  يه و ديور  يه ها بروجو  داور

يعنی شريعت اسالمی دالت ميکند و مفسران و فقهای مذاهب مختلف اسالمی بر 
اين نظر متفق اندا پس حکم کردن براسای حقوق روم در سر زمين اسالم از 
سوی فقها يا قضات مسلمان متصور نيست. و اگر فر  کنيم روابط  حقوقی و 
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ا در  ن شهر ها با  نها مواجه شده اند و حکم صريحی در حوادث جديد که فقه
کتا  و سنت در باره ای  نها نيستا فقها احکام شرعی  نها را از مناب  فقه مانند 
اجماع و قيای که شريعت به  نها راهنمائی کرده جستجو ميکنندا و در ميان 

نيست. مناب  فقهی منبعی به نام ارجاع به حقوق بيوانه مانند حقوق روم 
1
 

 چهارم: بررسی دلیل چهارم و ابطال آن:
گفته ا ند که برخی از حقوق روم از طريق اعرا  جاهلی وارد شريعت اسالمی 
شده همانوونه که به تلمود کتا  فقه يهوديان نفوذ کرده است. و از  ن جائی که 
اسالم برخی از مقررات  جاهلی را تائيد کرده و فقهای مسلمين برخی از احکام 
تلمود را اقتبای کرده اندا نتيجه ميويريم که برخی از مسائل حقوق روم در 
شريعت اسالمی و فقه  ن نفوذ کرده و بخشی از  ن شده است. اين نتيجه گيری و 
مقدماتی که بر  ن بنا شده درست نيستندا همانوونه که خاور شنای ايتاليوی 

حقوق روم به شريعت ( گفته است: هيچ دليل برای ورود Nallinoناللينو )
اسالمی به واسطه اعرا  جاهلی در دست نيستا در حقيقت اعرا  جاهلی با 
همسايوان شان از اهالی دولت روم ارتباط داشتند ولی اين ارتباط بسيار  عيف 
و محدود بوده حکومت روم برای بازرگانان عر  که به شام می رفتند بازار 

ده بود که از  نها بيشتر نمی توانستند های مانند عقبها غزه و بصره تعيين کر
تجاوز کنندا بنابرين  نها با ملت های تحت سلطه ای حکومت روم  عيف بوده 
ا افه بر  ن بی سوادی و نا  گاهی از زبان ها بيوانه در ميان عر  ها رايج 
بوده در نتيجه ارتباط عر  ها با مردمان امپراطوری روم هيچ تاثيری بر  نان 

قوقی نداشت و تمسی به تلمود هم فايده ای بر  نان نداشتا پس از از ناحيه ح
جهات متعدد نمی تواند دليلی بر نف   نان باشدا روی هم رفته در زمينه دو مورد 

 ذيل را قابل تذکر ميدانيم:
هم ميالدی وق بيزانس روم پس از سده ای سيزدبرخالف ديدگاه  نانا حق الف: 

و شارحان حقوق روم يعنی از مواد  ن را بر از حقوق يهودی تاثير پذيرفت 
گرفته از حقوق يهوديان می دانستند و اين بهترين دليل است که مواد حقوق روم 

 از طريق حقوق يهود به شريعت اسالمی منتقل نشده است.
 : احکام موجود در شريعت های پيشين بخشی از شريعت اسالمی نيستا مور 

 بر تائيد  ن باشد.اين که دليلی در شريعت اسالمی 
 : احکام بسياری در تلمود يافته می شود که مخالف قوانين موجود در فقه 
اسالمی استا مانند ازدوا  که در نزد يهوديان با الفاظ و عبارات خاصی مانند 
تلفظ به زبان عربیا نوشتن عقد و تقديس  ن از طريق برگزاری  ئين و نماز 

                                                 
1
 .35دکترزيداناعبدالکريم االمدخل لدراسه الشريعه اسالميهاص -  
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جايز نبودن ان در ايام عيدهای يهودی  مخصوص با حضور تعدادی از مردان و
و روز های شنبها در حاليکه عقد ازدوا  در فقه اسالم با ر ائيت طرفين و 

 حضور شاهدين منعقد می شود.
در حقوق يهود تعدد زوجات بدون محدوديت جايز استا اما در اسالم ازدوا  با 

ند دراموالش بيشتر از  هارزن جايز نيستا زن متاهل در حقوق يهود نمی توا
تصرف کند  ون اهليت انعقاد عقد را ندارد و همه مايملی او مال شوهر  می 

 د.شباشدا در حاليکه در اسالم  نين نيست و زن مالی مطلق اموالش می با
طالق در شريعت اسالمی بدون شرط گرفتن شکل خاص واق  می شودا در 

دا مانند اين که به حالی که در شريعت يهوديان بايد اشکال خاصی داشته باش
 زبان عربی نوشته شود و در ايام عيد و شنبه نباشد.

وصيت در شريعت اسالمی با وجود وارث برای اجنبی تا حدود يی سوم جايز 
استا ولی در شريعت يهودی جايز نيست مور اين که فرزند مذکر نباشدا در 

حقوقی که به  شريعت يهود ترکه به ورثه هرگاه ميراث را قبول نکند يا همه ای
سود و زيان او ست منتقل می شود. در حاليکه در شريعت اسالمی بپردازد بلکه 
از ترکه ا  به وارث بدون سنوينی قر  ها منتقل می شود. يعنی وارث 
مجبور نيست که قر  های ميت را بپردازد بلکه از ترکه ا  می بردا يعنی 

ه مال به ورثه داده می شودا اول بدهی های متوفی باز پرداخت می شودا بعد بقي
 و اگر ترکه ای ميت ديون نبود  يزی بر وارث ازم نمی شود.

ر اع در شريعت اسالمی در موان  ازدوا  است در حاليکه در شريعت يهود 
به عنوان مان  محسو  نمی شود. مجازات تعزير در فقه اسالمی وجود دارد در 

مشخی می شود که شريعت يهود حاليکه در شريعت يهودی نيست. اين مثال ها 
با شريعت اسالمی اختالف ذاتی دارد و برخی شباهت ها که در بعضی از احکام 
جزيی وجود دارد هنوام مقايسه ای اختالفات کم اهميت به نظر می رسد. پس 
بطالن ادعای  نان در تاثير شريعت يهودی و با حقوق روم بر شريعت اسالمی 

 شکار می شود.
1
 
 دلیل پنجم و ابطان آن: پنجم: بررسی

استدال  نان به مشابهت بعضی از مواد حقوقی موجود در شريعت اسالمی با 
ل  عيفی حقوق روم در تاثير گزاری بر شريعت اسالمی از  ند جهت استدا

 بی پايه و بی اسای است. است. بنابر اين  ند دليل
اثبات بر مدعی که اول: وجود بعضی از اصول و قواعد مشابه مانند قاعده لزوم 

مانند  ن در شريعت اسالمی  مده است: البينه علی المدعی و اليمين علی من 

                                                 
.243ا245تشري  فی ااسالماصمحمصانیادکترصبحی افلسفه ال -
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و قاعده حرمت به ناحق گرفتن مال ديوری از قواعد رايج و عمومی در  -انکر
همه شريعت ها و قوانينی است که عقل سالم به  نها راهنمائی و عدالت به  نها 

ر قانونوذاری برقصور و بی عدالتی دالت حکم می کند و عقلت از  نها در ه
می کندا هر  ند تشابه در اين  ار و  دالت ندارد که شريعت بعدی ان را از 

 شريعت پيشين گرفته است.
دوم: تشابه موجود در بعضی از مواد حقوقی در بين دو شريعت به طور قط  

ه استا  ون دليل بر  ن نيست که يکی از  نها   اين موارد را از ديوری گرفت
گاهی ناشی از مشابهت شرايط اجتماعی است که برای هر يی از دو شريعت 
پيش  مده است. همانوونه عقل های سالم در بسياری از اقسام تفکر با هم 
مشابهت دارند. و اين يی امر طبيعی در همه ملت هاست. پس به سبب مشابهت 

ه شده است و بالعکس. تنها درست نيست گفته شود: انی شريعت از ديوری گرفت
و اگر  نين باشد بايد گفت که حقوق روم از فقه اسالمی متاثر شده است  ون 
بنابه اصل درست جامعه شناسی ملت مغلو  هميشه متاثر از قانون گذاری ها 

ملت غاصب است. 
1
 

برای هر پژوهشور  عيفی که نظريه علمی را بنا می نمايد استوار است از 
اهی که در مقابل ادله تاريخی قدرت ماندگاری ندارند به خالل ادله ای ظنی و

يی حقيقت علمی ثابت برسد و هر کس نشأت پيدايش قانوگذاری و تحول  ن را 
شنی در می يابد که ادعای تاثير حقوق روم بر وو ور  پيويری نمايدا به و و

شريعت اسالمی ادعای باطلی استا زيرا تشريه اسالمی به طور مستقل از 
  نی و اجتهاد نشات يافته است و از طريق مناب  اجتهادی و طبق قواعد مناب

 اصولی دقيقا رو  صحيه استنباط را بيان ميکند.
اگر اين خاورشناسان بر قواعد اصولی و ارتباط  نها با احکام اجتهادی اطالع 
پيدا می کردند و به مقدار حرص فقهای مسلمان در تمسلی به نصوص در 

پی می بردندا می دانستند که اين رو  به طور قط  هر ادعايی اجتهاد هايشان 
را که مقيد تاثير پذيری شريعت اسالمی از حقوق روم است نفی ميکندا رو  
استدالی حقوقدانان فرانسوی:  امپر از رو  مشخی و دقيق که فقهای 
 مسلمان در و   برای استنباط احکام استفاده کرده اند تعجب می کندا به ويژه
از رو  ابوحنيفه که تا حد زيادی به رو  حقوقدان فرانسوی جنی در عصر 

 حا ر شبيه است.
تعدادی از خاورشناسان غربی بطالن اين ادعا را تائيد نموده اندا  ون  نين 

است محال تاثيری در پرتو شرايطی که فقه اسالمی در  ن نشات و تحول يافته 

                                                 
1
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قوق و قوانين اسالمی به رد اين شبه صصان تاريخ حختاست. و نيز تعدادی از م
پرداخته اندا که از  ن جمله می توان به دکتر صوفی ابوطالب اشاره کرده که 
بحث های علمی مهمی را در باره شريعت اسالمی و حقوق روم مطر  کرده و 

 بطالن اين ادعا را ثابت کرده است.
 مهمترين ادله ای که به  نها استدال نموده عبارتنداز:

کنون ثابت نشده در دوره نشو و نمای فقه اسالمی کتابی از حقوق روم  تا -2
به زبان عربی ترجمه شده باشد يکی از دانشمندان به نام کاروزی گفته است اين 

انی که حاوی قواعد يمه ای کتا  حقوق رومی به زبان سرتاثير از طريق ترج
رد تائيد حقوق روم بوده صورت گرفته است اما در مقابلا  ن ه که مو

متخصصان به ويژه دانشمندان ايتاليائی ناللينو می باشد  ن است که اين کتا  تا 
اواخر قرن هشتم ميالدی به زبان سريانی ترجمه نشده بود و در اين زمان مبنای 
فقه اسالمی تکميلا مکاتب فقهی تشکيل و نشانه های  ن معين شده بود با اين 

قه اسالمی تاثير گذاشته باشدا حتی ناللينو وصف محال است که قوانين روم بر ف
تاکيد می کند که ترجمه سريانی حقوق روم متاثر از احکام شريعت اسالمی 

 است.
کتا  مشاراليه و کتابی که به زبان سريانی ترجمه شده شامل قواعد  -1

حقوقی است که حقوق روم شامل  ن ها می شده است و اين تنها تدوين قواعدی 
ام به  ن ها عمل کرده است و  ن ه که از اين کتا  ترجمه است که عرف در ش

 شده بيشتر ازدو يا سه فصل نبوده است.
در تاريخ ثابت نشده که عر  ها ی مسلمان در صدر اسالم  گاهی و  -0

شناختی از زبان سريانی داشته باشندا هر  ند فقهای مشهور در شاما عراق و 
اهتمام به جنبش ترجمه و پيويری مصر مشهور بوده اند ولی دورترين مردم در 

قوانينی بوده اند که در دوره روم به  ن ها عمل می شده است.  اين به خاطر 
يی سبب بسيط و بديهی است و  ن اعتقاد بر الهی بودن شريعت اسالمی است 
که  نان را مجا  می نموده به اين منب  ملتزم و متعهد باشند و هرگاه اجتهاد از 

اشد حدود اجتهاد از تال  برای فهم  متن از خالل رو  و سوی  نان درست ب
 مقاصد شرعی تجاوز نمی کند.

مسلمانان پس از سده ای سوم هجری به جنبش ترجمه توجه کردندا و اين  -9
جنبش بيشتر در حول و حو  محور کتب فلسفه و ادبيات بود نه کتا  های 

نمی کنيما اما اين تاثير  حقوقی و قانونیا در زمينه فلسفه و اد  تاثير را انکار
در زمينه تشري  ثابت نشده است.

1
 

                                                 
1
 .50ابوطالبادکترصوفی حسنابين الشريعه ااسالميهاوالقانون الرمانیاص - 
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 مهمترین اختالف شریعت اسالمی با حقوق روم:
وقتی که بطالن دليل تاريخی ديدگاه تاثير پذيری شريعت اسالمی از حقوق روم 
ثابت شده که بطور قط  دليل و الهی و  عيف محسو  می شودا هرکس احکام 

حقوق روم مقايسه کند می داند که در بين  نها در  شريعت اسالمی را با احکام
مناب ا در تاثير عمومیا احکام جزيی و ميزان ارتباط هريی با اخالق تفاوت 

 اساسی وجود دارد.
 اول: اختالف در منابع:

ه دليل بر استقالل و تمايز مناب  شرعی از بر  ن نيستم که ما نيازمند ارائ من
ی يی منب  الهی است که با ويژگی های معين مناب  حقوق هستم. شريعت اسالم

ش در دل ها بهره می گيرد و ممکن نيست تيتمايز پيدا می کند و اين منب  از قدس
 هيچ فقيهی نصی را نپذيرد يا با  ن مخالفت کند.

اگر مناب  اجتهادی باشد از راه قيایا استحسان و عرف با نی شرعی ارتباط 
ايز نيست اجتهادی مخالف نی ثابت قر ن و برقرار می کند و در همه حاات ج

حديث باشد. بنابر اين فقيه هميشه تال  می کند تا حکم و دليل را باهم ربط دهد 
تا درستی اجتهاد  را تائيد نمايد.

1
اما مناب  حقوق روم مناب  و صنعی هستند و  

مل از ويژگی قداست و ثبات برخوردار نيستند و تغيير و تبديل پذير هستندا و شا
قوانين امپراطوری اعم از منشوراتا احکام قضائیا فتاویا عرف هاا قوانين 

 مدون و بيانيه های صادره از محابس عمومی می باشند.
حقوق دان فرانسوی زيس بر استقالل شريعت اسالمی از قوانين و صنعی تاکيد 
می کند و می گويد: هنوامی که کتا  های فقه اسالمی را می خوانم احسای 

کنم هر  ن ه را که از حقوق فرانسه يا از حقوق روم می دانم فرامو  کرده مي
ام  و من معتقدم هيچ ارتباطی در بين شريعت اسالمی و اين دو حقوق وجود 
نداردا در حاليکه حقوق ما بر عقل بشری اعتماد می کند شريعت اسالمی بر 

 وحی الهی بنا شده است.
 دوم: اختالف در تاثیر عمومی:

 ت اسالمی از حقوق روم به سبب  ند ويژگی تمايز پيدا ميکند.شريع
 ويژگی دينی: -2

شريعت اسالمی به سبب ويژگی دينی يا قوانين و عی اختالف داردا به دليل 
اينکه شريعت در بين احکام دينی ويا اجتماعی تفاوت قائل نمی شودا  ون دولت 

ت می باشد اما قوانين مکلف به اجرای احکام شرعی اعم از عبادات يا معامال

                                                 
1
 .119البنانادکتردمحمفاروق انظام الحکم فی ااسالماص -  
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و عی در بين قواعد دينی و قواعد حقوقی تفاوت قائل است. علی رغم اين که 
 بسياری از  نها حتی در زمينه قواعد حقوقی متاثر از تعاليم دينی هستند.

 ويژگی عام بودن: -1
خطا  شرعی به طور يکسان متوجه همه ای مکلفان است و شريعت اسالمی 

سبب رنگا نژاد يا ملت تفاوت قائل نيستا بلکه بر حسب  در بين انسانها به
طبيعت انسانی يا انسانها رفتار ميکندا اسالم هر گونه نژاد پرستی يا ملی گرائی 
منفی را به رسميت نمی شناسد و همه مردم را در حقوق انسانی يکسان می داند. 

براسای   ون يی دين  سمانی است که برای هدايت مردم  مده است و مردم را
باور هايشان تقسيم ميکندا شرک و الحاد را با همه ای اشکال  نها نمی پذيرد  و 
به ايمان به خداوند فرا می خواند وحکومت اسالمی را بر اين اسای برپا می 
کند. و اگر در بين مسلمان و ذمی در بعضی از حقوق تفاوت قائل می شود. 

عدالت و کرامت نمی شودا اين  شامل حقوق انسانی مانند حق زندگیا  موز ا
تفاوت به مو وعاتی که ازم است حکومت اسالمی و مسلمانان اين حقوق را 

 مراعات و حمايت کنند محدود می شود.
 ويژگی استمراری:  -0

شريعت اسالمی به سبب اعتماد بر دو منب  از قوانين و عی تمايز پيدا می کند. 
استمرار و ثبات است و قابل تغيير و اولی متون و اين که منب  متصف به صفت 

تبديل نيستا جز اين که اين منب  اکثراب مبادی کلی و عام را بدون پرداختن به 
فروع بيان می کندا مور در بعضی از مسائلی که نياز به تو يه دقيق و قطعی 
دارند. اما منب  دوم که اجتهاد است همان منب  مجدد هميشوی است و نماينده ای 

متجدد نسبت به نی شرعی متناسب با مصاله جمعی و متغيرات زمانی ديدگاه 
و مکانی و به عنوان مکمل منب  اول و تاب   ن استا بنابر اين جائز نيست که 
اجتهاد با نی ثابت متناقی يا مخالف مضمون  ن باشدا بلکه ازم است که 

 مراد نی را بيان کند.
است و اگر  وا عانش در  برخالف حقوق روم که انسان  ن را و   کرده

بعضی از جوانبا متاثر از تعاليم دين مسيحی هستندا اما اين تاثير صفت 
قانونوذاری دينی را به  ن نمی بخشدا به ويژه اين که تعاليم دين مسيه مشتمل بر 
مسايل حقوقی که زندگی انسانی را تکميل کند نمی باشدا بلکه تنها به راهنمائی 

کرده است. و اگر کليسا ملتزم به بعضی از قواعد حقوقی  اخالقی و روحی اکتفا
شدها و اين التزام ممکن است اين قواعد را از طبيعت بشری منتقل نمايدا اما 

 هم نان در معر  تغيير و تبديل است.



 قضاء نقد ادعای تاثیر پذیری شریعت اسالمی

 

131 

 

 

 

اين اختالفات اساسی شريعت اسالمی با حقوق روما تفاوت کامل در بين  نها و 
عالوه بر اختالف اساسی در فروع و  استقالل هر شريعتی را از ديوری

 جزئيات مورد تائيد قرار می دهد.
 سوم: اختالف در احکام:

اگر پيوره ای اصلی نظريات و قوانين در فقه اسالمی را نواه کنيم می بينيم که 
 نها کامالب متاثر از خصوصيتی هستند که بر فقه اسالمی از جهت ظهور نقش 

سالمی احکام جديدی را  ورده است که در دين سيطره يافته است و تشري  ا
قانونوذاری های قبلی نبوده است. عالوه بر ن اکثر اين احکام از طريق ادله ای 
ثبوتی قر ن و سنت استنباط شده اند و اين نظريه ای تاثير و اقتبای را رد می 

 کند که به عنوان مثالی  ند قانون را ذکر ميکنيم:
 قانون مجازات: -2

نظام مجازات در فقه اسالمی با قانون مجازات در حقوق روم  به طور قط 
متفاوت استا ما به ويژه وقتی که می بينيم احکام قصاصا حدود و ديات در 

 نصوص قر نی بيان شده اند که اين مسئله وجود اقتبای را نفی ميکند.
 نظام خانوادگی:  -1

ندا مانند احکام ازدوا ا اکثر احکام خانواده و ادله ای  نها در قر ن بيان شده ا
طالقا مهرا ارثا وصيتا نفقات و تعدد زوجاتا سپس احکام جزئی و فرعی 
از طريق قيای و  وابط دقيقی که  نها را به نی شرعی ربط می دهد بيان شده 

 اند.
 نظام مالکيت: -0

شريعت اسالمی اصل ر ائت را در عقد بي  ازم می دارندا به گونه ای که 
ت از طريق توافقی که بيانور عقد است صورت می گيردا برخالف انتقال مالکي

حقوق روم که به عقد تنها اکتفا نمی کند بلکه شرط های صوری ديوری را در 
 نظر می گيرد.

شريعت اسالمی اصل نيابت را در عقود به رسميت شناخته استا  ون به 
ی داندا در مو وع نواه مادی دارد و رابطه بين متعاقدين را رابطه مالی م

حاليکه حقوق روم به مو وع عقد نواه شخصی داردا بنابر اين نظريه نيابت 
 در عقود را نمی پذيرد.

  هارم: اختالف در مقدار ارتباط قانون و اخالق:
از مهم ترين اختالفی که در بين شريعت اسالمی و حقوق روم مالحظه می شود 

شريعت دينی است در بين  ن است که شريعت اسالمی به اعتبار اين که يی 
قاعده اخالقی و قاعده حقوقی ارتباط بر قرار می نمايدا و قواعد حقوقی را مقيد 
به قواعد اخالقی می کندا در نتيجه  روری است که احکام تشري  در پرتو 
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مفاهيم اخالقی که از  نها به مقاصد شريعت تعبير می شود فهميده شوندا بدين 
انب دينی جانب حقوقی و قضائی را حمايت می سبب مالحظه می کنيم که ج

 نمايد.
از اينجا می فهميم هرگونه تصرفی اعم از عقد ويا غير عقد ازم است خالی از 
قصد و زيان  ور باشد که از  ن به نيت تعبير می شود. و اگر قصد مضرر يا 
نه فعل مبا  همراه شود به حرام و ممنوع تبديل می شود. و اين قاعده را در زمي

کسب می بينيم زيرا هر کسبی با مبادی اخالقی منافات و با مصاله عمومی از 
مهم ترين  مقاصد شرعی است  الش داشته باشد در نظر اسالم حرام استا 
مانند کسبی که از راه سواستفادها  رر زدنا احتکار و ربا حاصل شود که اين 

 همه حرام اند.
عی ديوری قواعد حقوقی را با تصور نمی کنم حقوق روم يا هر قانون و 

مبادی اخالقی ربط داده باشدا هر  ند اکثر قوانين و عی در امکان با مبادی 
اخالقی را در قواعد حقوقی مراعات می کنند.

1
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

مبارزه با جرایم ناشي از  هفعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیگزارش الف: 
 فساد اداري والیت كابل

 گزار  .3
مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري وايت كابال از تااريخ  همحكمۀ ابتدائي

دوسايۀ جرماي مرباوط باه  (25) تعاداد 31/10/1398لي ا 0/10/1398
در کااه   هجارايم ناشااي از فسااد اداري را مااورد رسايدگي قضااائي قاارار داد

سوء استفاده  از صالحيت به اتهام  نفر( 39ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )
و  غياار قااانونی یاخاااذی هاااا  اخااتالی ا ا تزوياار اخااذ رشااوت  وظيفااویا

( تاان  نااان بااه 9سااال    گرفتااار شااده و از اياان تعااداد )اکتسااا  غياار قااانونی 
مااورد ( تاان 34حاصاال  و ) نساابت عاادم وجااود داياال کااافی الاازام برائاات

محكااوم قاارار ذياال بااه مجااازات هاااي مختلااف حاابس  ه ومحاكمااه قاارار گرفتاا
 .نده اگرديد

 نفر  00 حبس يی ماه الی يی سال. 
  نفر.  00    سالحبس يی الی   پنج 
   نفر .   02نقدی      محکومين جرايم 
 ( دالر  مريکائی 20094) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
 

 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم  (3جدول شماره )

 است 3033سال  جدیدر ماه  ناشی از فساد اداری والیت کابل
 تصمیم قضائی
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7792 3 
   

3 3 3 3 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
1 

3033 3 
 

0 
 

3 
 

 2 اخذ رشوت 3 3
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 3 تزویر 3 33 3 33 3 3

   
 4 اختالس 0 3 3 3 0 3

      
 5 اکتساب غیر قانونی سالح 3 3 3

844 3 
  

3 0 
 

 6 اخاذی غیر قانونی 3 0

33333$ 33 
 

 مجموعه 33 03 3 03 33 33

( دوسیه قرار قضائی صادر 33همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )

مربوطاه ارساال  باه مرجاعو ناواقص و آنها را غرض تکمیل خالهاای تحقیقااتی  

       .ه استنمود

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با 3جدول شماره )

 است 3033سال    جدیدر ماه  والیت کابل  جرایم ناشی از فساد اداری

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 0 3 0 څارنوالی
ده از صالحیت سوء استفا

 وظیفوی
1 

 3 غدر 3 3 3 څارنوالی

 0 اختالس 3 3 3 څارنوالی

 3 مفقودی سالح 0 0 0 څارنوالی

 3 حیازت غیر قانونی سالح 3 3 3 څارنوالی

  اخاذی ها غیر قانونی 3 3 3 څارنوالی

 
 مجموعه 33 33 33

 
م مبارزه با جرای هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .3

 ناشی از فساد اداری والیت کابل

 25/22/2931حکم مورخ 

 محکومیت سر طبیب کلنیک صحیه مرکز تعلیمی نظامی کابل به جرم اختالس 
ول قطعااه امااوظفين مااديريت  ااد اسااتخبارات مرکااز تعليماای نظااامی کاباال در قاار

متااذکره ياای عااراده رينجاار مربااوط بااه ساار طبيااب کلنياای صااحيه مرکااز تعليماای 

ه و ماورد تالشای قارار گااه متوقاف نماوددر حاين خارو  از قرار نظامی کابال را

( قطعای واکساين هاای پولياو و زردی 3داده است که در جريان تالشی به مقدار )

( امپول ميشود از داخل واسطه متذکره بدسات مای اياد و 2343سياه که مجموعا )

  نيی صحيه مرکز تعليمی نظامی کابل و فارمسست  کلنيی صاحيهيسر طبيب کل

در پيوند به قضيه دستوير و به ارگان های عدلی و قضايی معرفی می گردند کاه 
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قضيه محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه فساد اداری وايت کابل گرديده محکماه 

در حضور داشات طارفين قضايه متهماين   23/20/2041در جلسه قضايی مورخ

را در قضايه  سر طبياب و فارمسسات کلنيای صاحيه مرکاز تعليمای نظاامی کابال

ال واکساااااين پولياااااو و زردی ساااااياه باااااه ارز  ـ( ويااااا2343اخاااااتالی مقااااادار )

( مااده 1( و فقاره )042( ماده )9( افغانی طبق هدايت فقره )2095143ا53مبلغ)

(  129و120( کااود جاازا و بااا در نظاار داشاات مااواد )51( بااا رعاياات ماااده )041)

حاد باه مادت ساه ساال و کود مذکور از ابتادای اياام نظاارت و تاوقيفی شاان هار وا

شش ماه حبس تنفيذی و طرد از مسالی وانفصاال از وظيفاه محکاوم باه مجاازات 

 نموده است.

25/22/2931حکم مورخ   

 محکومیت انجنیر کنترول ساختمانی ناحیه هشتم شهر کابل 

عضو مديريت کنترول ساختمانی ناحيه هشتم شهر کابل  کار يی ساختمان را 

هيواد وال که  منزل رهايشی  قبلی خويش را در  منطقه غر  بالک های 

تخريب و مجدد  الی طبقه  هارم اعمار نموده و ميخواست که بيشتر از اين به 

اعمار ساختمان خويش بپردازد موصوف مان  کار ان شده يکتن که خود را 

مالی ساختمان طی تمای تليفونی به شخی مدير کنترول ساختمان از وی 

مت اعمار ساختمان ا موصوف  را مزاحمت نه نمايد  که تقا ا نموده تا در قس

مدير کنترول ساختمانی تقا ای مالی را نپذيرفته و مالی ساختمان به کار  

با  ندين تن از کارمندان خويش به  هتا اينکه مدير کنترول همرا ميدهد ادامه 

  دمی کن  را نيز تخريبو قسمتی از طبقه هفتم ساختمان  ساحه مورد نظر رفته

متعاقبا شخی ديوری که خود را برادر صاحب مالی معرفی داشته و بيان 

را به برادر  به اجاره  نموده که اصل ساختمان از وی بوده و کار ساختمانی

با عضو مديريت انجينری در منطقه پل باغ عمومی قرار مالقات  داده استا

و مالی در بدل يوزارد  و در منطقه ذکر شده همديور را مالقات می نمايد  م

( دالر امريکايی تقا ای ادامه کارخويش را می نمايد و 1000پرداخت مبلغ )

لغ متذکره را به وی انجنير ناحيه تقا ای وی را پذيرفته و وعده نموده تا مب

مالی طی تمای تيليفونی بيان داشته که پول ذکر شده را اورده نمی  بپردازد بعداب 

ورد و فردا در منطقه پل باغ عمومی حينی  می تواند و فردای ان روز پول را 

که  پول را به انجينير تسليم می نمود بالفعل توسط موظفين رياست عمومی 
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امنيت ملی دستوير و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميوردد محکمه در 

خويش در حضور داشت طرفين قضيه متفقا متهم عضو  23/20/2041جلسه  

ن های ناحيه هشتم شاروالی کابل را در قضيه اخذ مديريت کنترول ساختما

( ا فقره 032ماده ) 2فقره  5( دالر امريکايی طبق حکم بند 1000رشوت مبلغ )

و 120( کود جزا با رعايت احکام مواد )015( ماده )2( و فقره )035( ماده)1)

( کود مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيقی به مدت دوسال و شش ماه 129

تنفيذی ا جزای نقدی معادل و جه رشوت و انفصال از وظيفه محکوم به حبس 

 مجازات نمود ه است .

 

ج(  گزارش و فعالیتهاي قضائي محكمه استیناف مبارزه با جرایم ناشي از 

 فساد اداري والیت کابل

 ( گزارش3
محكمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري والیت کابل از تاریخ 

( دوسیۀ جرمي مربوط به جرایم 0( تعداد )03/33/3033الي  3/33/3033)

در ارتباط به این  که ناشي از فساد اداري را مورد رسیدگي قضائي قرار داده

سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخذ به اتهام  نفر( 33دوسیه ها تعداد )

دم وجود ( تن آنان به نسبت ع3رشوه  و اختالس  گرفتار شده و از این تعداد )

به  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 3حاصل  و ) دالیل کافی الزام برائت

 .نده امحكوم گردیدقرار ذیل مجازات هاي مختلف حبس 

  نفر 1 يی سال الی پنج سال حبس. 

 ( بیانگر آمار0جدول شماره ) محکمه استیناف مبارزه با جرایم اجراآت

 است 3033سال  جدیه در ماناشی از فساد اداری والیت کابل 
 تصمیم قضائی 

تعداد 

 قضیه
نوع 

 قضیه

  

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

وم
ک
ح
تعداد م

 

ت
برائ

هم 
تعداد مت

 

 شماره 

 جریمه نقدی

جرایم 
ن 
ومی
ک
ح
م

ی
نقد

 

3 
- 

3
3

 
سال 

س
حب

 

3 
- 

3 
س
حب
سال 

 

ک 
ی ی
ک ماه ال

ی

س
حب
ل 
سا
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      3 3 3 

سوء 

استفاده 

از 

صالحیت 

 وظیفوی  

1 

 3 اختالس 3 3  3  3   

      3 3 3 
اخذ 

 رشوت 
0 

 مجموعه 0 33 3 3  3   

ی صادر ي( دوسيه قرار قضا3متذکره طی اين مدت در مورد ) ههم نان محکم

به مرج  مربوطه ارسال و نواقی و  نها را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 .ه استنمود

مبارزه با جرایم  فاستینای محکمه ی( بیانگر قرار های قضا3جدول شماره )

 است 3033ماه جدی   سال  ل در ناشی از فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 1 اختالس  2 6 2 څارنوالی

 2 غدر  1 5 1 څارنوالی

 مجموعه 0 33 0  

تیناف مبارزه با جرایم اس همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .3

 لناشی از فساد اداری والیت کاب
 33/33/3033حکم مورخ 

 محکومیت عضو مدیریت بررسی حادثات ترافیکی کابل به جرم اخذ رشوت 
وين فساد اداری ا مبنی بر بالثر اطالع واصله به رياست مبارزه عليه جرايم سن

پليت مربوط يی مبر ناينکه يکتن از موظفين مديريت ترافيی کابل ا يی قا  
عراده واسطه نقليه را قيد نموده و در بدل تسليم نمودن دوباره  ن به مالی 

( افغانی پول مطالبه می نمايد مو وع بعد از هدايت 09111واسطه مبلغ )
رياست  مبارزه عليه جرايم سنوين فساد اداری طی پالن منظم و منظور شده 

ه عليه فساد اداری ان رياست قرار تحت کار اوپراتيفی مديريت عمومی مبارز
ميويرد شخی همکار اعتمادی بعدا ابراز می نمايد  که با افسر ترافيی در بدل 

( افغانی موافقه می نمايد  بااخره لمری 1111پليت نمبر به مبلغ )استرداد 
امريت  بهساتمن عضو امريت بررسی حادثات مديريت ترافيی کابل در شع

عتمادی رياست مبارزه عليه جرايم سنوين  فساد شخی ابا  هحادثات همرا
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اداری مالقات می نمايد از داخل قرار گاه مديريت ترافيی خار  گرديده و 
ميوويد دو باره می ايم بعد از  ند دقيقه دوباره داخل قرارگاه مديريت ترافيی 
شده در داخل دهليز  مريت بررسی حادثات مبلغ هفت هزار افغانی پول 

ز قبل نشانی شده را از نزد همکار اعتمادی اخذ و پليت نمبر را اوپراتيفی ا
وارنوال موظف رياست عمومی برايش تسليم مينمايد  متعاقبا در حضور داشت 

وين فساد اداری و نماينده پوليس قوماندانی اختصاصی عليه جرايم سنوارنوالی 
از قبل نشانی  ( افغانی پول اوپراتيفی9111امنيه وايت کابل بازداشت و مبلغ )

شده از جيب دريشی مظنون دريافت و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی 
ميوردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه مبارزه عليه فساد اداری وايت کابل 

عضو  متهم به اتفاق ارا  4/5/0351گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 
( 9111رشوت مبلغ ) مديريت بررسی حادثات ترافيی کابل را در قضيه اخذ

کود مذکور به  04کود جزا و ماده   319ماده  0بند  0افغانی طبق بند فقره 
جزای نقدی  ;شمول ايام نظارت و توقيفی ا  به مدت پنج ماه حبس تنفيذی

معادل و جه رشوت و رد مبلغ يی هزار افغانی پول اوپراتيفی و متهم ديور 
ا در قضيه اخذ رشوت مبلغ عضو امريت بررسی حادثات ترافيکی کابل ر

کود جزا و  319ماده  0فقره  320ماده  0و فقره  0( افغانی طبق بند 2111)
جزا نقدی معادل وجه رشوت  کود مذکور به مدت سه ماه حبس تنفيذی  04ماده 
رد مبلغ پول اوپراتيفی محکوم ماه حبس بنا بر قناعت محکوم قطعی گرديده و ۵

قضيه وارد دومی ا قضيه نسبت عدم قناعت متهم است .  ام نموده به مجازات 
محکمه استيناف مبارزه عليه فساد اداری وايت کابل گرديده محکمه در جلسه 

را در  قضيه اخذ متهم را  خويش به اتفاق  02/01/0351قضايی مورخ 
کود  9( افغانی نسبت عدم موجوديت دايل الزام طبق ماده 2111رشوت مبلغ )
 انون اجراات جزايی بری الذمه شناخت.                                                                              ق 239جزا و ماده 

 33/33/3033حکم مورخ  
 با امرین به جرم اختالس  هگاه همرامحکومیت معاون بلوک تولی سوم قرار 

سطه اکمال  وارنواان رياست وارنوالی عسکری وايت کابل مواد اعاشوی و
ئی کابل مورد اسما ۲۴۲مواد متذکره را در قوماندانی قطعه واکنش سري  زون 

به  1کنترول و بررسی قرار ميدهند که  در نتيجه معلوم ميوردد که طبق فورم م
ثابت ميشود که مقدار  و مقدار بيست کيلو گرام گوشت کمبود وانمود گرديده

د با ظروف يکبار مصرف و شير گوشت متذکره از جانب هيئت اکمال و معتم
تازه تبادله ميورديد اين عملکرد غير قانونی مسوولين لوژيستيی از بيست يوم 

وارنوالی عسکری وايت کابل بعد از انجام يی سلسله تحقيقات ادامه داشت که 
گرام گوشت را به هئيت اکمال و مسولين کيلو ۰۴۴اتهام اختالی مقدار 



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

139 

 

 

 

اکنش سري  وارد نموده و قضيه را به محکمه لوژيستيی قوماندانی قطعه و
ابتدائيه مبارزه عليه فساد اداری وايت کابل ارسال نموده محکمه در جلسه 

خويش به حضور داشت طرفين قضيه به اتفاق ارا  21/2/0351قضايی مورخ 
متهمين  رئيس ا اعضای هئيت اکمال ا امر لوژيستيی ا امر اعاشه و متعمد 

( کيلو گرام 411طعه واکنش سري  را در قضيه اختالی )اعاشه قوماندانی ق
ماده  0( افغانی طبق حکم فقره 25211گوشت گاو به قيمت مجموعی )

کود  209و  200کود جزا با رعايت مواد  351ماده  0( و فقره 350،353)
مذکور  هر واحد به مدت يکسال و يکماه حبس تنفيذی و رد مبلغ اختالی شده 

وارنوال و متهمين قضيه وارد اما قضيه نسبت عدم قناعت  .نموده استمحکوم 
گرديده محکمه در جلسه محکمه استيناف مبارزه عليه فساد اداری وايت کابل 

خويش به اتفاق ارا در حال حضور داشت  01/01/0351قضايی مورخ 
ئيه فيصله ( قانون تشکيل و صالحيت  قوه قضا۵۰طرفين قضيه طبق حکم ماده )

ائيه جرايم ناشی فساد اداری وايت کابل را مورد تائيد قرار داده محکمه ابتد
 است .      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 

مبارزه علیه  ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 

 مسکرات و مواد مخدر 
 گزارش  .3

 3/33/3033مبارزه علیه مسكرات و مواد مخدر از تاریخ ) همۀ ابتدائیمحك

( دوسیۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد 33( تعداد )03/33/3033الی 
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. ه استصادر نمودهای الزم رسیدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فیصله 

انتقال مواد مخدر به اتهام قاچاق و  نفر( 33در ارتباط به این دوسیه ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام 3گرفتار شده و از این تعداد )

به مجازات هاي مختلف  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 33)یافته و   برائت

 .نده اگردید محکوم حبس قرار ذیل 

  نفر 35سال  9سال الی  0حبس . 

  نفر. 22سال  09سال الی  9حبس 

  نفر. 21سال  21ال الی س 09حبس 

  نفر . 4سال  31سال الی  21حبس 

  نفر 4محکومين جرايم نقدی. 

  ( 33038333مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر

انواع مواد مخدر نيز صادر ( ليتر   911،29و ) مواد مخدر  کيلوگرام کيلوگرام

 .شده است

 

 

 

مبارزه با  اختصاصی  حکمه ابتدائیه(: آمار اجراآت قضایی م3جدول شماره )

 3033سال دی در ماه جمسکرات و مواد مخدر 
  

 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد

ضیه
تعداد ق

 

 نوع قضیه

شماره
 

وم تعداد محبوس به حبس تنفیذی
ک
ح
تعداد م

 

 
ت 
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هم 
تعداد مت
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جریمه نقد
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ح
م

ی
جرایم نقد

 

3
3

-
0
3

 
ل 
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س
حب

 

3
3

-
3
3

 
ل 
سا
س
حب

 

3 
- 

3
3

 
سال
 

س
حب

 

3 
- 

3 
سسال 

حب
 

 3 مت امفتامین   03 333,303 33 1 33 30 33 3      

 3 تریاک   3 3333 3   3 3   3      

 0 هیروئین  33 333,333 33   33 33 3 3 2    

 3 چرس  0 33383 0   0 3 3        
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3 
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 قاجاقبران  
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        1   3   3 333LT 3    3 مواد کیمیاوی 

333
3 

3 3 33 33 03 33 3 33 
 

3303833
3 

 مجموعه 33

مبارزه علیه مسکرات اختصاصی   ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 3
  وموادمخدر.
 66/22/2931حکم مورخ 
 ( کیلو گرام مورفین64به اتهام قاچاق مقدار )حبس  هجده سال 

با مواد مخدر به اسای اطالع اداره اطالعات و تحقيقات به مديريت مبارزه 
که در را  مواد مخدراز یاينکه يکتن ميخواهد مقدارکندز مبنی بروايت 

به شهر کابل نمايد بعدا وارد يکعراده موتر جاسازی گرديده است از وايت کندز 
 ی پاينت در مسير راه افراز و بعد از تثبيت و  23/1/2041موظفين بتاريخ 

در نتيجه از  شناسايی واسطه متذکره را توقف و مورد تالشی قرار ميدهند که
( کيلو گرام مورفين که به طور ماهرانه جاسازی 15عقب  وکی دريور مقدار )

بود کشف و به ارتباط مو وع دريور واسطه گرفتار وبه ارگانهای عدلی  شده
وقضايی معرفی ميوردد که قضيه محول محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه 

قضايی مورخ عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه در جلسه 
به اتفاق  راء بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه متهم  را در  11/20/2041

کيلوگرام مورفين از ابتداء ايام نظارت و توقيفی اعتبار  15قضيه انتقال مقدار 
و  120( و مواد )001( ماده )2( فقره )9از تاريخ گرفتاری وفق هدايت بند )

محکوم بجزا نموده  و هم نان  ( کود جزا بمدت هجده سال حبس تنفيذی129
( کود جزا و 001نوع پيکپ حامل مواد مخدر را طبق ماده )واسطه يکعراده 

قانون مبارزه عليه  01يی سيت مبائيل معه سيمکارت های  ن را طبق ماده 
 15قانون مذکور به محو مقدار  24مسکرات و مواد مخدر مصادره و طبق ماده 

 ز اصدار حکم گرديده است . کيلوگرام مورفين بدست امده ني
 64/22/2931حکم مورخ 

( گارام 69( گرام مت امفتاامین و )35،24به اتهام حیازت مقدار  )حبس نه سال 
 چرس 
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مديريت مبارزه عليه مواد مخدر وايت ننورهار طبق پالن قبلی غر  کشاف و 
گرفتاری پر ون فروشان مواد مخدر در نواحی شهر جاالل  بااد توظياف گردياده 

ودند که در جريان وظيفه به اسای معلومات تيليفونی شخی اعتماادی مبنای بار ب
طور پر ون بااای جواناان ا نوجواناان و معتاادين  به را اينکه يکنفر مواد مخدر

کاه بعاد  در ساحه ثمر خيل مربوطات ناحيه نهم شهر جاالل  بااد بفارو  ميرسااند
ديد و در حين تالشای بادنی متهم شناسايی و  تثبيت گرتال  مسوولين  از سعی و 

و زمان گرفتاری باه درگياری فزيکای و مشااجره لفظای باا پاوليس پرداختاه و در 
حين تالشی بدنی  يی مقدار مواد مخدر تحت نام  ری و يی مقادار ماواد تحات 

از جياب پياراهن ماتهم کشاف و   Kنام مت امفتامين و به  تعداد پنچ قرص تابليت 
ر تشاريه ووزن خاالی ماواد تحات ناام مات  بط ميوردد کاه و بمالحظاه محضا

گاارام ماات  20 ا kگاارام تابلياات  2/97 (( گاارام ا وزن 15/97امفتااامين مقاادار )
تثبيات گردياده و در نتيجاه تسات ابراتاواری مات گرام  اری   (10امفتامين( و )

امفتامين ا تابليت کی و مواد مخدر  اری مثبات ثابات گردياده ماتهم باه ارگانهاای 
عرفی ميوردد که قضيه به محکماه ابتدائياه اختصاصای مباارزه عدلی و قضايی م

عليااه مسااکرات و مااواد مخاادر  راجاا  گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 
خويش به اتفاق  راء و  بحضور داشت طرفين حقيقی قضايه ماتهم  15/20/2041

( 0( گارام مات امفتاامين وفاق صاراحت بناد )15/97را در قضيه حيازت مقادار )
( کااود جاازا بااه ماادت ) پاانج سااال ( حاابس ا در قضاايه 10و  000ماااده )( 1فقااره )

( کاود جازا و رعايات 005( مااده )2( فقره )2( گرام  ری وفق هدايت بند )10)
( کود مذکور باه مبلاغ )پانج هازار ( افغاانی جازای نقادی کاه باا در نظار 10ماده )

( 15/97( کااود جاازا مجااازات شااديد از باباات حيااازت )10و31و30داشاات ماااده )
گرام مت امفتامين کاه مادت پانج ساال حابس مای باشاد و مجاازات نقادی مبلاغ پانج 
هزار افغانی جزای نقدی باايش  قابل تطبياق و درخصاوص فارو  ماواد مخادر 

( 10( کاود جازا و رعايات مااده )022باای معتادين و سااير افاراد مطاابق مااده )
ز علياه ماوظفين کود مذکور به مادت ) ساه ساال( حابس تنفياذی و در قضايه تجااو

( کاود ماذکور 10( کود جازا و رعايات مااده )059گرفتاری طبق صراحت ماده )
( کاود جازا باا رعايات مااده 35به مدت يکسال حبس کاه باا در نظار داشات مااده )

ب مدت )10) ( ساال حابس تنفياذی مای 4( کود مذکور مجازات محکوم بها که جمعا
بااايش  قابال تطبياق و تنفياذ يوار يکی پای دشود از ابتدائی ايام نظارت و توقيفی 

( قاانون مباارزه علياه مساکرات و ماواد مخادر 24می باشاد . هکاذا مطاابق مااده )
 مقادير مختلف النوع مواد مخدر متذکره قابل محو پنداشته شده است .  

  اختصاصی  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

 . گزار  0



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

143 

 

 

 

 0/10/0351)استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ  محكمۀ
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد 55( تعداد )31/10/0351الی 

رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد  نها فيصله صادر نموده است. در ارتباط 
گرفتار شده مخدر به اتهام قا اق و انتقال مواد  نفر( 81به اين دوسيه ها تعداد )

يافته و   ( تن  نان به نسبت عدم وجود دايل کافی الزام برائت2و از اين تعداد )
به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 79)

 .نده اگرديد محکوم 
  نفر.  24 سال   9سال الی 1حبس 
  نفر.   22  سال  09 –9حبس 
  ر.نف 21  سال  21 –09حبس 
  نفر. 1سال  31 -سال  21حبس 
 ( کيلوگرام 19521،122 هم نان به ارتباط قضايای فوق الذکر مقدار )

 .ه است بط گرديد مواد مخدر کشف و 
 .( دالر  مريکائی 00290) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
مبارزه  اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف3جدول شماره )

می باشد 3033سال   جدیماه ا مسکرات و مواد مخدر طی ب  

  
 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد

ضیه
تعداد ق
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 3 مت امفتامین  03 33,333 33 2 1363 33 33 33 33  

 3 تریاک   3 03383 33   333 33 3 4 3 3

 0 چرس  3 3303 3   324 3 3 3    

 3 مورفین  3 33 3   333 3     3  

 3 هیروئین   3 3383 33   8137 33 0 3 3 3

 3 بنگدانه      3 3333 3     3 3      
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 3 شخشخا 3 33333 0   333 0 0      

3 33 33 33 33 
3333

3 
3 33 

 

333338333 
 مجموعه 33

 

 علیاه مساکرات مباارزه اختصاصای  محکماۀ اساتینافحکم صاادره خالصه :  3

 .وموادمخدر

   25/22/2931حکم  مورخ 
 کیلو گرام مت امفتامین( 2،222) دوازده  سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

دو تان وايت کابل مبنای بار اينکاه  به اسای اطالع اوپراتيفی رياست امنيت ملی 
از جمله فروشندگان مواد مخدر بوده و ماواد مخادر ناوع شيشاه را بااای افاراد و 
اشااخاص در باادل پااول بفاارو  ميرساااانند بااه تاساای از اطالعيااه فااوق ماااوظفين 

( 2.230را حاين تبادلاه مقادار ) متهماين  11/3/2041مديريت امنيت ملی بتاريخ 
حات ناام شيشاه در مربوطاات حاوزه هشاتم  شاهر کابال در کيلو گرام موا دمخدر ت

ساحه مسجد دو صد فاميلی بالک های هيوادوال بحضور داشت نمايندگان ذياربط 
وزن خاالی ماواد بدسات  ماده مقادار تاار مينمايناد بمالحظاه محضار تشاريها گرف
و ( کيلااو گاارام و نتيجااه تساات ابراتااواری  ن ماات امفتااامين مثباات تثبياات 2.230)

به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميواردد قضايه وارد محکماه ابتدائياه متهمين 
اختصاصااای مباااارزه علياااه  مساااکرات و ماااواد مخااادر گردياااده محکماااه بتااااريخ 

به اتفاق  راء و به حضور داشات حقيقای طارفين قضايه متهماين  را  22/4/2041
 (5( کيلااو گاارام ماات امفتااامين وفااق هاادايت بنااد )230ا2در قضاايه فاارو  مقاادار )

( ماااه حاابس 22( سااال و )21( کااود جاازا هاار واحااد بماادت )000( ماااده )1فقااره )
هاای تنفيذی محکوم به مجازات نموده  و هم نان دو سيت مبايال معاه سايمکارت 

( قااانون مبااارزه عليااه مااواد مخاادر و مسااکرات مصااادره و 01 ن را طبااق ماااده )
مات امفتاامين  ( کيلاو گارام2.230( قاانون ماذکور باه محاو مقادار )24طبق ماده )

بدست  ماده نياز اصادار حکام گردياده اسات.اما قضايه نسابت عادم قناعات متهماين 
قضيه محول محکمه استيناف  رسيدگی به جرايم ماواد مخادرو مساکرات گردياده 

بااه اتفاااق  راء و بحضااور داشاات حقيقاای طاارفين  15/20/2041محکمااه بتاااريخ 
( قاانون 133ه و مااده )( قانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائي59متکی به ماده )

 اجرا ت جزائی فيصله محکمه ابتدائيه را  مورد تائيد قرار داده است  .
 
 
 

 25/10/2931حکم مورخ 



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 

145 

 

 

 

 ( کیلو گرام چرس256پنج سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
به اسای اطاالع قبلای ماديريت اطالعاات و تحقيقاات باه ماديريت مباارزه باا ماواد 

نوع کروا ميخواهند يکمقادار بر اينکه يکعراده موتررهار مبنی مخدر وايت ننو
ياانی باه باازار ماارکو ولساوالی غنای خيال انتقاال ږمواد مخدر را از ولسوالی خو

بااه تاسای از اطااالع متاذکره در جريااان  ای و تالشاای عاراده جااات در  دهناد کاه 
پوسته کنترولی ثمرخيل يکعراده موتر نوع کروا به ساحه  ی پاينت رسايده از 

( 231ف مااوظفين شناسااائی و مااورد تالشاای قاارار ميوياارد در نتيجااه مقاادار )طاار
از داله موتر کشف و بدست مای  ياد ارتبااط باه  نوع  ری  کيلو گرام مواد مخدر

گانهااای عاادلی و قضااايی معرفاای و بااه ار گرفتاااردريااور و راکااب مااوتر قضاايه 
ت و ماواد ميوردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مسکرا

خااويش  بحضااور  11/3/2041مخاادر گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 
( کيلاو 231داشت حقيقی طرفين به اتفاق  را  متهمين را  در قضيه انتقال مقادار )

( 129و  120( و رعايات ماواد )005( مااده )2( فقره )3گرام  ری مطابق بند )
پاانج( سااال حاابس تنفيااذی  –کااود جاازا از ابتاادای ايااام گرفتاااری شااان  بماادت )پاانج 

( 530محکوم بمجازات و در قضيه رانندگی عراده بدون جاواز ساير طباق مااده )
( کاود 35( افغانی جزای نقدی با در نظر داشات مااده )10000کود جزا به مبلغ )

( قااانون مبااارزه بااا مااواد مخاادر و 01جاازا محکااوم بمجااازات و هکااذا طبااق ماااده )
( کاود 001ه سايمکارتهای  ن طباق مااده )مسکرات بمصاادره دو سايت مبايال معا

( قاانون 24جزا بمصاادره عاراده ناوع کاروا حامال ماواد مخادر و مطاابق مااده )
( کيلو گرام  ری بدست اماده 231مبارزه با مواد مخدر و مسکر به محو مقدار )

اصدار حکم گرديده . اما قضيه نسابت عادم قناعات طارفين قضايه محاول محکماه 
رايم مواد مخدر و مسکرات شده و در جلسه علنای قضاائی استيناف رسيدگی به ج

بااه اتفاااق  راء و بحضااور داشاات حقيقاای طاارفين متکاای بااه  15/20/2041مااورخ 
( قاانون اجارا ت 133( قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه و مااده )59ماده )

 جزائی فيصله محکمه ابتدائيه مورد تائيد قرار گرفته است .

 


