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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
  28/11/1398مؤرخ  ( 2691-2616)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :
رياساات محتاارم عمااومی  8/10/1398( مااور 1027الثر نامااه شااماره )بااا

تاادقيق و مطالعااات ت اسااتهدائيه محکماای ابتدائياای حااوزب اول شااهر کاباال در 
رابطه به تأخير  در اجراآت تحقيقاات امالکای کاه از  ارا مراجاو مرباو  
در وقت و زمان معين صورت نميگيرد و باعث التوای دوسيه ها ميگارددت 

رؤساای دواويان محکماه  22/8/1398( ماور 312م شماره )بعد از تصمي
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اسااتيناا والياات کاباال سلسااتا  مواصاالت ورزيااده اساات کااه ماادققين قضااائی 
 رياست عمومی تدقيق و مطالعات در مورد ذيال  ابراز نظر نموده اند.

رياست محکمه استيناا واليت کابل بارتباا  اجاراآت دوسايه  هاای مادنی ))
 رح و  الب هدايت گرديده اند:دو مورد را قرار ذيل مط

وساايه محکمااه قاارار قضااايی را در رابطااه بااه تحقيقااات دبعااد از وصااول -1
امالکی صادر مای نماياد و باه نسابت تأخيرارائاه گازارر از  رياق ادارات 
ذياربط ت محکماه  اای مکاتياب متعادد مو ااوی را تعقياب مای نمايااد باا آنهاام 

و مادعی قضايه نياز اجراآت از  ريق ادارات مربو ه صاورت نمای گيارد 
دعوی خود را ترک نماوده باه محکماه حا ار نميگاردد در ماورد  اه ناوی 

 اجراآت صورت گيرد آيا قرار ترک خصومت صادر گردد و ياخير؟
محکمه قرار قضايی جهت تحقيقات  امالکی صادر می نمايد  و بعد  -2

از گذشااات مااادتی گااازارر تحقيقااااتی از ادارات مرباااو  بطاااور نااااق  باااه 
اصاالت ماای ورزدت محکمااه جهاات اجااراآت سااالم ت مو ااوی را محکمااه مو

دوباره غرض رفو خاالء و ناواق  تعقياب مای نماياد کاه ارساال و مرساول 
مو اااوی جهااات مرفاااوی سااااختن ناااواق  باعاااث  ااايای وقااات محااااکم و 
سرگردانی اصحاب دعااوی مای گاردد بناا   ناين تاأخيرت التاوا محساوب مای 
 گردديا خير؟ 

 روحه ذيال  جواب ارائه نموده اند:مدققين قضائی به سواالت مط
 در رابطه به پرسش شماره اول: هرگاه بعاد از ا ميناان و آگااهی مادعی از
وصول  دوسيه به محکمهت مو وی توسط مدعی تعقيب نگردد قرار تارک 

 خصومت مانو قانونی ندارد.
( بخااش الاا  2در رابطااه بااه پرسااش شااماره دوم: مرجااو مسااتهدی جاازء )

رهنمااود ارائاای خاادمات قضااايی و اداری کااه ذريعاای  قضااايای ماادنیت مناادر 
ت تصااويب و  اای متحاادالمال 24/9/1397( مااخر  820مصااوبه شااماره )

بااه تمااام محاااکم تعماايم يافتااه 29/10/1397( مااخر  1840-1776شااماره )
  نين مشعر است:

هرگااه علات التاواء در دوسايه هاای مادنی تحقيقاات امالکای باشادت مفتشااين »
ه هااا باارای محاااکم مربااو  رهنمااايی نماينااد تااا قضااايی حااين بررساای دوسااي
( قااانون اصااول محاکمااات ماادنیت 177و176مطااابق اياان رهنمااود و مااواد )

قضيه را که نياز باه تحقيقاات امالکای دارد ذريعای قارار قضاايی و باا تعياين 
نمودن ميعاد تحقيق در ن  قرار باه ادارات مربو اه رساما  ارساال نماينادت 
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ل ميعاد مندر  قرار انجاام شاود و نتاايا حاصاله تا تحقيقات مورد نظر بداخ
 « آن در اسری وقت رسما  به محاکم مربو  فرستاده شود.

بااه نظاار مااا: هرگاااه مسااخلين مراجااو مربو ااه در رابطااه بااه تعمياال قاارار 

 محکمه اجراآت ننمايندت محکمه ميتواناد باه باار آخار  مو اوی را تعقياب و

از اينکاه عملکاارد ادارات در صاورت عادم توجاه باه قاارار قضاايی محکماه 

مربو  باعث تأخير به رسيده گی دوسيه گرديده ت دريان صاورت قصاوری 

د از هيئت قضايی نبوده و  نين تأخير ت التوا در اجراآت محسوب نمی گارد

ه و عملکرد ادارات مربو ه در برابر تطبيق احکام محاکم نوعی از تمرد ب

 شمار ميرود.
قااوانين نافااذب کشااور ميتوانااد عااالوه از بناااء  محکماای مربو ااه  بااق احکااام 

هدايت مجدد به اکمـال تحقيق امالکی پيرامون مو وی مساخلين را غارض 
 ((تعقيب عدلی بمراجو مربو  معرفی نمايد.

مطلااااب مااااورد اسااااتهداء و نظاااار تاااادقيقی مرتااااب باااارآن در جلساااای مااااور  
( 826مقام محترم شورايعالی مطرح و ی تصاويب شاماره ) 8/11/1398

 يت فرمودند. نين هدا
))نظاار رياساات محتاارم عمااومی تاادقيق و مطالعااات تائيااد اسااتت بااه جميااو 

 محاکم و مراجو مربو   ور متحدالمال اخبار گردد((
بااه محکماای  19/11/1398( مااور 513مراتااب فااوی ذريعااه نامااه شااماره )

استيناا واليات کابال اخباار گردياده اسات  باق هادايت بدينوسايله باه عماوم 
د يات و مراجو مربو  نيز  ور متحدالمال تعميم ميگاردمحاکم استيناا وال

 تاا آناارا بمراجاو ذيااربط خااويش تک يرنماوده وفقااا  اجاراآت مقتضاای و قااانونی
 بعمل آرند.

  8/12/1398مؤرخ  ( 2766-2692)متحدالمال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی :

رياسات محتارم عماومی  19/10/1398( ماخر 1065باالثر نامی شاماره )

ق و مطالعاااتت اسااتهدائيه رياساات انسااجام بررساایت ثباات جمعياات هااا و تاادقي

احزاب وزارت محترم عدليه در رابطه به ترتيب وثيقه تضمين خط غارض 

اخااذ جااواز رهنمااای معااامالتت مواصاالت ورزيااده اساات کااه ماادققين قضااائی 

 رياست عمومی تدقيق و مطالعات در مورد ذيال  ابراز نظر نموده اند.
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 11/8/1398( ماااااور 10052-1291وب شاااااماره )))از مالحظااااای مکتااااا

معينياات اماااور اجتماااعی وزارت محتااارم عدليااه  ناااين اسااتنبا  مااای گاااردد 

زمانيکااه آمرياات رهنمااای معااامالت و عريضااه نويسااان رياساات انسااجام ت 

بررسی ت ثبت جمعيات هاا و احازاب آن وزارت  راجاو باه آنعاده متقا ايان 

وزارت مااای گردناااد و  کاااه خواهاااان اخاااذ جاااواز رهنماااای معاااامالت از ايااان

آمرياات رهنمااای معااامالت و عريضااه نويسااان جهاات ترتيااب وثيقااه تضاامين 

تاا محکمای  خط شرعیت قباله های آنها را به محکمی مرباو  ارساال ميادارد

مربااو  قبالااه هااای شاارعی شااانرا توسااط وثيقااه شاارعی تحاات تضاامين قاارار 

ود دهنااد رياساات محکماای اسااتيناا والياات بغااالن از ترتيااب هم ااو وثااايق خاا

داری نمااوده و بااه قااانون جديااد رهنمااای معااامالت منتشاارب جريااده رساامی 

 استناد می نمايند. 1395قوس//15( مور 1238شماره )

قاانون رهنماای معاامالت در خصاوص  (11( مااده)3و2بنظار ماا: فقارات )

نحوب ارائه سند ملکيت غير منقول باه منظاور تضامين و  گاونگی اجاراآت 

مادب متذکره مو وی ترتيب وثيقاه تضامين خاط پيرامون آن بحث نموده اما 

 را عندالمحکمه نفی ننموده است.

بناء  آمريت رهنمای معامالت و عريضه نويسان رياسات انساجامت بررسایت 

ثبااات جمعيااات هاااا و احااازاب وزارت محتااارم عدلياااهت اورای مرباااو  را باااا 

( قانون مذکور بعد از  ی مراحل قاانونی جهات 11( مادب )4رعايت فقرب )

تيب و توثيق وثيقه  مانت خط به محکمه يا آمريت وثايق مربو  محول تر

نمايدت محکمی يا آمريت وثاايق مرباو  جهات جلاوگيری از باروز مشاکالت 

بعدی و ا مينان بيشتر مرجو مستهدی در قسمت ترتيب تضمين خاط بارای 

ه آنعده متقا يان که خواهان اخذ جواز رهنماای معاامالت هساتند و رساما  با

( قااانون 12ذيصااالح معرفاای ماای گردناادت بااا در نظاار داشاات مااادب)محکماای 

 مذکور در مورد اجراآت قانونی و مقتضی نمايند((

مطلاااااااب ماااااااورد اساااااااتهداء ونظااااااار تااااااادقيقی مرتاااااااب بااااااارآن در جلسااااااای 

مقام محترم شورايعالی مطرح و ای تصاويب شامارب  15/11/1398مخر 

 ( هدايت ذيل صدور يافت.858)

ت تائيد است غرض توحيد مرافق قضائی باه ))نظر رياست تدقيق و مطالعا

 عموم محاکم  ور متحدالمال تعميم گردد.((
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مراتااب مناادر  تصااويب شااماره فااوی بدينوساايله بااه عمااوم محاااکم اسااتيناا 

واليااات و مراجااو مربااو   ااور متحاادالمال اخبااار ميگااردد تااا آناارا بمراجااو 

 آرند.ذيربط خويش تک ير نموده و فقا  اجراآت مقتضی و قانونی بعمل 
  13/12/1398مؤرخ  ( 2841-2767)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :

مقاااام محتااارم  19/8/1397( ماااور  746 باااق هااادايت تصاااويب شاااماره )

شااورايعالی سااتره محکمااه رياساات محتاارم عمااومی تاادقيق و مطالعاااتت در 

خصااوص اداء سااوگندت اسااتمای شااهادت شااهود و امهااارات مااتهم و ساااير 

ور آناليان در قضااايای جزائایت مادنی و تجااارتی ذياال  ابااراز اشاخاص باه  اا

 نظر نموده اند:

( قااانون اجاارازت جزائاای در خصااوص 41زائاای: مااادب )در قضاايای ج -1))

استمای شهادت شهود در قضايای جزائایت ساهولت هاايی را پيشابينی نماوده 

 (  قااانون مااذکور و ساااير مااواد41اساات از آن رهگااذر و بااا الهااام از مااادب )

انون اجرازت جزائیت محاکم ذيصالح به رسيده گی قضايای جزائای نکاات ق

ذيل را حين رسايده گای قضاايا از  رياق وساايل الکترونيکای بطاور آناليان 

 مطمح نظر قرار دهند.

الااا : هرگااااه ماااتهمت شااااهد وسااااير اشخاصااايکه حضاااور آنهاااا در محااااکم 

دالياال  ااروری باشاادت در توقياا   يااا حاابس قاارار داشااته باشااند و نظاار بااه 

امنيتی و يا عذر موجه قانونی نتوانند باه صاورت فزيکای در جلسای قضاائی 

حا اار شااوندت محکمااه ميتواناادت امهااارات و يااا شااهادت آنهااا را از  ريااق 

وسااايل الکترونيکاای بااه صااورت آنالياان در جلسااه قضااائی اسااتمای و در  

 محضر قضائی نمايد.

رور باشاد و در صورتيکه شاهد و يا شخصيکه امهارات وی در قضايه  ا

 به دليل مساايل امنيتای ياا عاذر موجاه قاانونی نتوانناد حا ار محکماه گردناد

ه بامحکمه ميتواند شهادت يا امهارات آنها را از  ريق وسايل الکترونيکی 

 صورت آنالين در جلسی قضائی استمای و در  محضر قضائی نمايد.

ب: اگاار شاااهد و يااا شخصاايکه حضااور و امهااارات وی در قضاايه  اارور 

شاخي  گارددت خاار  از کشاور باشاند و نظار باه داليال قاانونی و ياا عااذر ت

موجه نتوانند به صورت فزيکای باه مجلاس محاکماه حا ار شاوندت محکماه 
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ميتوانااد امهااارات آنهااا را از  ريااق وسااايل الکترونيکاای  ااور آنالياان در 

 جلسه قضائی استمای نموده و در  محضر قضائی نمايند.

 در قضايای حقوقی: -2

در قضااايای ماادنیت حقااوی عامااهت احااـوال شخصاايه و تجااارتی اگاار  الاا :

مادعی عليااهت شاااهد و يااا شخصاايکه حضااور وی در محکمااه  اارور باشاادت 

 محبااوس بااوده و نظاار بااه دالياال امنيتاای و يااا عااذر مخجااه قااانونیت نتوانااد بااه

محکمااه حا اار گاارددت محکمااه ميتوانااد شااهادت و يااا امهااارات آنهااا را از 

یت  ااور آناليان در جلسااه قضااائی اسااتمای و در   رياق وسااايل الکترونيکاا

 محضر قضائی نمايد.

در قضايای متذکره اگر شاهدت اهال خباره و ياا شخصايکه امهاارات وی در 

قضاايه  اارور باشاادت بااه دلياال مسااايل امنيتاای يااا عااذر موجااه قااانونی نتوانااد 

حا اار محکمااه گاارددت محکمااه ميتوانااد شااهادت يااا امهااارات آنهااا را  از 

لکترونيکاای بااه صاورت آنالياان در جلسااه قضااائی اسااتمای و  رياق وسااايل ا

 در  محضر قضائی نمايد.

ب: هرگاه در قضايای فاوی الاذکر شااهد و ياا شخصايکه باه شاهادت و بياان 

امهارات وی نياز باشدت خار  از کشور قارار داشاته باشاد و نظار باه عاذر 

 موجااه و دالياال قااانونی نتوانااد بااه محکمااه حا اار گاارددت محکمااه ميتوانااد

شهادت و امهارات وی را از  ريق وسايل الکترونيکی به شکل آنالين در 

 جلسه قضائی استمای و در  محضر قضائی نمايد.

 : در قضايای مدنی و احوال شخصيه اگر شخصيکه  باق حکام قاانون باه 

 وی سوگند متوجه شاده باشادت محباوس باشادت ياا نظار باه داليال امنيتای و ياا

 جهت ادای سوگند به محکمه حا ر شود و يا همعذر موجه قانونیت نتواند 

 در خار  از کشور مقيم باشد محکمه ميتواند سوگند وی را در حاالت فاوی

از  ريق وسايل الکترونيکی به صورت آنالين در جلسی قضاائی اساتمای و 

 در  محضر قضائی نمايد.((

مطلاااب مااااورد اسااااتهداء و نظااار تاااادقيقی مرتااااب بااار آن در جلساااای مااااور  

مقاااام محتااارم شاااورايعالی مطااارح و  ااای تصاااويب شاااماره  14/10/1398

 (هدايت ذيل صدور يافت:756)
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))نظاار رياساات محتاارم تاادقيق و مطالعااات تائيااد اسااتت  ورمتحاادالمال بااه 

 محاکم و ادارات ذيربط اخبار گردد.(( 

مراتااب مناادر  تصااويب شااماره فااوی بدينوساايله بااه عمااوم محاااکم اسااتيناا 

و تحدالمال اخبار ميگاردد تاا آنارا باه مراجاواليات و مراجو مربو   ور  م

 ذيربط خويش تک ير نموده عندالموقو مطابق آن در زمينه  اجرازت مقتضای

 و قانونی بعمل آورند.
  17/12/1398(  مؤرخ 2916-2842متحدالمال شماره )

 داراالنشاء شورای عالی :
رياساات محتاارم عمااومی  2/10/1398( مااور  1007باااالثر نامااه شااماره )

ت يق و مطالعاتت نظر تدقيقی مرتب بر استهداآت محااکم اساتيناا واليااتدق
مختلاا  راجااو بااه بعضاای از مااواد قااانون جديااد محصااول  محاااکم منتشااره 

حسب هدايت جلسی  1397حوت//18( مور  1333جريده رسمی شماره )
مقااام محتاارم شااورايعالی سااتره محکمااهت بااا رعاياات  16/9/1398مااور  

 ذيل مواصلت ورزيده است: تسلسل مواد قانونی بشرح
در قاااانون احاااوال شخصااايه اهااال تشااايو اصاااال  کلمااای (: 1))پرسش شماره )

اوی تفريق به کار نرفته و محاکم به اجرای  الی حکم مينماينادت آياا در دعا
که به سبب عسر و حر  حکم صاادر مای شاود شاامل ماوارد معافيات جازء 

 ( قانون محصول محاکم می گردد و يا خير؟6مادب  3)
(: از اقامااه دعااوی انحااالل ازدوا  بطااور مطلااق 1جااواب پرسااش شااماره )

 محصول اخذ نميگرددت اما فيصلی آن تابو محصول ميباشد.
( قاااانون محصاااول محااااکمت محصاااول ثبااات 7(: ماااادب )2پرساااش شاااماره )

( دو صااد افغااانی تعيااين نمااوده 200عاارايح حقااوقی را در محکمااه مبلاا  )
 است.

ماان عريضاه اسات کاه مباداء دعاوی قارار آيا منظاور از عريضای حقاوقی ه
 می گيرد و يا مشمول تمام عرايح حقوقی و عرايح شکايتت می شود؟

( قاانون محصاول محااکم 7ماادب  1(: مطابق جزء )2جواب پرسش شماره )
تمام عرايح حقوقی که به محاکم تقديم و ثبت می گردد تاابو اخاذ محصاول 

 ميباشد. 
ض در مرحلااای اساااتينافی مبلااا  (: محصاااول ثبااات اعتااارا3پرساااش شاااماره )

( افغااانی ميباشاادت آيااا عريضاای اسااتيناا خااواهی ايجاااب محصااول 1000)
 جداگانه را مينمايد و يا خير؟
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(: عريضای اساتيناا خاواهی کاه مشامول اعتاراض 3جواب پرسش شماره )
 ( قانون محصول محاکمت تابو محصول ميباشد.7( ماده )2باشد  بق فقره )
سااليم گيااری محصااول ثباات اعتااراض فرجااامی (: مرجااو ت4پرسااش شااماره )
( قاانون محصاول محااکم کادام اداره مای باشاد و  اه 7ماادب  3مندر  فقرب )

 کسی به تحصيل آن اقدام نمايد؟
(: هرگاااه اعتااراض فرجااام خااواهی در قضااايای 4جااواب پرسااش شااماره )

ماادنیت احااوال شخصاايهت حقااوی عامااه و تجااارتی بااديوان مربااو  محکماای 
 ددت محصول آن نيز از  ريق هماان دياوان بوسايلی فرجااماستيناا تقديم گر

  خواه تحويل وکاپی رسيد آن  م اورای دوسيه گردد.
د اگر فرجام خواه اعتراض خود را بديوان مربو ه ستره محکمه تقاديم نمايا

اعتااراض آن ثباات و محصااول اعتااراض توسااط تحرياارات ديااوان اخااذ ماای 
 گردد.

ماادعی بهااای آنهااا بااه پااول نقااد  (: فيصااله هااای دعاويکااه5پرسااش شااماره )
سانجش شاده نتوانااد از قبيال دعاوی تفريااقت  االیت انحاالل ازدوا  و ام ااال 
آنت از اينکه قاانون در ماورد اخاذ محصاول آن مساکوت ميباشادت آياا شاامل 

 ( قانون محصول محاکم ميگردد و ياخير؟8مادب  1فقرب  1جزء )
ا بااه پااول نقااد (: دعاويکااه قيماات ماادعی بهااای آنهاا5جااواب پرسااش شااماره)

( قانون 8مادب  1فقرب  1سنجش شده نتواندت محصول فيصلی آن  بق جزء )
 مذکورت قابل تحصيل ميباشد.

(: محصااول فيصااله هااای اصااالحی در قااانون محصااول 6پرسااش شااماره )
فين محاکم در مرحلی ابتدائيه پنا فيصد بوده که از وجه مصالحه بها از  ار

ر قسمت انصراا از دعوی که ناشای  ور علی السويه گرفته می شود و د
از مصااااالحی  اااارفين باشاااادت قااااانون محصااااول محاااااکم مسااااکوت ميباشاااادت 

( قااااانون اصاااول محاکمااااات تجااااارتی از وجااااوه 290درحاليکاااه در مااااادب )
انصاارافی يااص فيصااد محصااول عاادم اثبااات بطااور علاای السااويه از  اارفين 

 تذکر به عمل رفته در مورد  گونه اجراآت صورت گيرد؟
ماادب  1فقارب  5(: در مورد فيصالی اصاالحی جازء)6شماره ) جواب پرسش

 ( قانون محصول محاکم صراحت داردت  بق آن اجراآت صورت گيرد.8
( قااانون محصااول محاااکم 8( ماااده )3و  2(:  بااق فقااره )7پرسااش شااماره )

محصااول  1397حاوت  18( مااخر  1333منتشاره جرياده رساامی شاماره )
د به پنا فيصد محکوم بها و در مرحلاه فيصله در مرحله ابتدائيه از ده فيص

استيناا از پانزده فيصد به ده فيصاد محکاوم بهاا تنزيال يافتاه اساتت هرگااه 
فيصله های محاکم توسط محاکم فوقانی بعد از انفاذ قاانون محصاول محااکم 
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نقاح گاردد و محااکم تحتاانی دوبااره باه اصادار فيصاله مباادرت ورزناد آياا 
محکااوم عليااه تحوياال بانااص گرديااده باشااد از  تفاااوت مازاديکااه قاابال  ذريعااه

 مقدار تعيين شده محصول قانون جديد قابل استرداد ميباشد يا  طور؟
(: هرگااااه صااادور فيصاااله بعاااد از انفااااذ قاااانون 7جاااواب پرساااش شاااماره )

محصول محاکم صورت گرفته باشد تابو پنا فيصاد محصاول در ابتدائياه و 
ل اخااذ شااده قاباال اسااترداد ده فيصااد در اسااتيناا ميشااود و تفاااوت محصااو

 ميباشد.
(: قااارار هاااای تجاااويزی مبنااای بااار واليااات قا ااای تاااابو 8پرساااش شاااماره )

 محصول ميباشد و يا خير؟
(: آنعااده تجاويزيکااه مبناای باار والياات قا اای در 8جااواب پرسااش شااماره ) 

ابو وثيقه قابل اجراء باشد مانند وصايت خاطت نفقاه خاط و ام اال آن صارفا  تا
در مااورد تجاويزيکااه  اای صاادور قاارار در آن تصااميم قيماات وثيقااه بااوده و 

( قااانون محصاااول محاااکم قابااال 9( مااااده )2اتخاااذ ميگاارددت هااادايت فقاارب )
 رعايت ميباشد.
(: آنعده از قرار های قضائی که در ماهيت دعاوی صاادر 9پرسش شماره )

می گرددت بعضای از آنهاا دارای وجاه ماالی مشاخ  باوده و بعضای از آن 
( قااانون محصااول 9ی داشااته باشاادت آيااا  بااق مااادب )وجااه مااالی مشااخ  نماا

ن ( قاانو8مادب  1فقرب  1محاکمت محصول اخذ گردد و يا هم قياس به جزء )
 مذکور گردد.

( قااانون 16(: قاارار هااای کااه  بااق حکاام مااادب )9جااواب پرسااش شااماره )
اصول محاکمات مدنیت قطعی و نهائی می گردد و دارای وجاه ماالی باشاند 

 ( قانون مذکور اخذ گردد.9دب )محصول آن  بق ما
(: مااوارد معافياات محصااول بااه ارتبااا  دعاااوی ايکااه از 10پرسااش شااماره )

( مادب 2 را دولت اقامه و يا حکم محکمه به  رر دولت باشد در جزء )
( 10( ماادب )6( قانون محصول محاکم ذکر گرديده اساتت اماا در جازء )6)

( فيصااد وجااه 5/0لت )قاانون مااذکور در معااامالت رهاان رسامی بانااص معاااد
رهاان از رهاان گيرنااده مطلقااا  پيشاابينی گرديااده کااه شااامل بانااص هااای دولتاای 
وخصوصاای ميباشااد کاادام اساات ناء وجااود ناادارد آيااا از بانااص هااای دولتاای 

 محصول اخذ گردد و ياخير؟
( مااادب 6در جاازء )« بانااص»(: از اينکااه کلماای 10جااواب پرسااش شااماره )

ه گرديده استت بناء  اسات نا در زمينا( قانون محصول محاکم مطلق ذکر 10)
 بمالحظه نمی رسد و شامل کليه بانکها )خصوصی و دولتی( ميگردد. 
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(: قرار های قضايی که به تعيين قساط محصاولت ديان و 11پرسش شماره )
يا وجه محکوم بهاات صاادر مای گاردد و هرکادام دارای وجاه ماالی ميباشادت 

 محصول اخذ گردد و يا خير؟
(: قااارار هاااای قضاااائی راجاااو باااه تعياااين قساااط 11ره )جاااواب پرساااش شاااما

( قاانون 9( مااده )2محصولت دين و يا وجه محکوم بهات  باق حکام جازء )
 محصول محاکم تابو محصول ميباشد. 

(: ديوان های تجارتی محاکم استيناا در قسمت تحاويلی 12پرسش شماره )
 ه بعاد ازقيمت وثيقه فيصله کاه بادور محکاوم لاه ميباشاد و اک ارا  محکاوم لا

( و 13ابااالح حکاام حا اار بااه پرداخاات قيماات وثيقااه نميگااردد   بااق ماااده )
( قاااانون محصاااول محااااکمت محااارر نميتواناااد وثيقاااه را بااارای  ـرفياااـن 15)

اوم  )محکوم له  و محکوم عليه ( بدهد در اين حالت محکوم له با غيابت متد
قط ار حاق اساتيناا خااواهی  و فرجاام خااواهی محکاوم عليااه فيصاله را سااا

ماای نمايااد همااين مو ااوی در فيصااله تاارک خصااومت نيااز مطاارح اساات در 
  نين موارد  ه نوی اجراآت بعمل آيد؟

( قانون محصول محاکم منتشاره 11(:  بق ماده )12جواب پرسش شماره )
قيماات وثااايق از  1397حااوت//18( مااور  1333جريااده رساامی شااماره )

 دت باا در نظار داشاتشخصيکه وثيقه به  مفاد وی ترتيب گرديده اخذ ميگرد
( قانون مذکور از محکاوم لاه اخاذ 12( ماده )2آن قيمت فيصله  بق جزء )

 گردد.
هرگاه محکوم له از تحويلی قيمات وثيقاه فيصاله کنااره گياری نماياد غارض 
رفو مشکلت محکمه ميتواند قيمت فيصله را از محکوم عليه اخاذ و محکاوم 

 م عليه نمايد.له را در ن  حکم مکل  به پرداخت آن به محکو
(: در بعضی حاالت مدعی بعد از صادور قارار قضاائی 13پرسش شماره )

مبناای باار داياار شاادن دعااوی و تحوياال محصااول اقاماای دعااوی قباال از اکمااال 
تحقياق در مو اوعات تجااارتیت دعاوی خاود را تاارک مای نماياد و محکمااه 

( باه تارک خصاومتت فيصالی 1395 بق اسناد و مصاوبات سايمينار ساال )
( قااانون محصاول محاااکمت قيماات 12( ماااده)2نمايااد و  بااق جازء )صاادر مي

فيصله از محکوم له اخذ ميگردد اما در فيصاله تارک خصاومت محکاوم لاه 
معلااوم نيساات و وثااايق در جمااو محااررين قيااد ميباشااد قيماات وثيقااه در  نااين 

 فيصلی های ترک خصومت از  ه کسی اخذ گردد؟ 
هرگاه قارار محکماه مبنای  (: در قضايای تجارتی13جواب پرسش شماره )

باار داياار شاادن دعااوی صااادر و محصااول اقامااه دعااویت از  اارا ماادعی 
تحويلت اما قبل از اکمال تحقيقت مدعی دعوی خود را ترک نمايادت محکماه 
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( قاانون اصاول محاکماات تجاارتی فيصالی تارک 322 بق صاراحت مااده )
له خصومت )عدم اثبات( مدعی را صادر مينماياد کاه در ايان صاورت فيصا

( 12( مناادر  ماااده )2بااه نفااو ماادعی عليااه بااوده ايجاااب ميکنااد  بااق جاازء )
 قانون محصول محاکمت قيمت فيصله از مدعی عليه اخذ گردد.

 قابل ذکر است که هرگاه مدعی عليه غايب باشد کيفيت در فيصاله تحريار و
 بااق احکااام قاااانون  اارز تحصااايل حقااوی منتشااره جرياااده رساامی شاااماره 

ت حااين حضااورت قيماات فيصااله از ماادعی  1397له/ساانب/31( مااور  1309)
 عليه غايب اخذ ميگردد.

(: در صورتيکه مدعی بعد از داير شدن دعوی وقبل از 14پرسش شماره )
تکمياال تحقيقاااتت دعااوی را تاارک نمايااد و فيصااله بتاارک خصااومت صااادر 
شودت قيمت فيصله از  ه کسی اخذ گردد و هم نان فيصله ترک خصاومت 

 ل محصول ميباشد و يا خير؟به سبب غيابت قاب
(: قيمات فيصالی تارک خصاومت از مادعی علياه 14جواب پرساش شاماره )

اخذ می شود و فيصلی ترک خصاومت باه سابب غيابات ايجااب محصاول را 
 نمی نمايد.

( قاااااانون محصاااااول 14ماااااادب  2(: مطاااااابق فقااااارب )15پرساااااش شاااااماره )
باه  محصول فيصاله هاا همزماان باا صادور آن ذريعای تعرفاه رسامی»محاکم

 «حساب واردات دولت تحويل بانص می گردد.
همين تعرفی رسمی که مبنی بر پرداخت محصول می باشد به محکوم علياه 

  سپرده شود و يا محرر محکمه وجه مالی را تسليم و تحويل بانص نمايد.
(: محصاول فيصاله همزمااان باا صادور آن  بااق 15جاواب پرساش شااماره )

عی تعرفی رسامی توساط محکاوم علياه ( قانون محصول محاکم ذري14مادب )
 به حساب واردات دولت تحويل بانص می گردد.

( قااانون محصااول محاااکمت از 14( مااادب )2(: در فقاارب )16پرسااش شااماره )
تحويل همزمان محصول باا صادور فيصاله تاذکر بعمال آورده اماا در ماورد 

 قسط محصول و عدم آن صراحت قانونی وجود ندارد.
: در صورت عدم تواناائی پرداخات محصاول از (16جواب پرسش شماره )

( قااانون  اارز تحصاايل حقااوی منتشاارب 30 اارا محکااوم عليااه  بااق مااادب )
و مصااااوبات  1397ساااانبله//31( مااااخر  1309جرياااادب رساااامی شااااماره )

شااورايعالی سااتره محکمااه اجااراآت صااورت گيااردت در صااورتيکه محکااوم 
و اوی اقادام عليه قسط اول را تحويال نماياد محکماه ميتواناد باه رسايدگی م

 نمايدت ولی تحويل اقسا  بعدی در ميعاد تعيين شده آن حتمی است. 
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( 14مااادب  3(: منظااور از کلماای مسااخل کااه در فقاارب )17پرسااش شااماره )
قانون محصول محاکم ذکر گرديده است آيا محرر محکمه بوده و يا محکوم 

 عليه؟
قاانون ( 14(: هدا از کلمای مساخل کاه در ماادب )17جواب پرسش شماره )

مذکور ذکر گرديده است محرر محکمه ميباشادت کاه صارا قيمات وثاايق و 
( قاانون محصاول اخاذ و در 14و13محصول اقامی دعااوی را  باق ماواد )

ميعااااد معينااای قاااانونی تحويااال باناااص مااای نمايااادت تحاااويلی محصاااول فيصاااله 
 مکلفيت محکوم عليه ميباشد.

( 14مااادب  3رب )(: هرگااه محکااوم علياه وفااق هادايت فقاا18پرساش شااماره )
قانون محصول محاکم از تسليمی و تحويل محصول فيصلی محکماه ابتدائياه 

( ماااااخر  225و اساااااتيناا اباااااأ ورزدت  باااااق هااااادايت مصاااااوبی شاااااماره )
 25/3/1395( ماخر  538-458مندر  متحدالمال شماره ) 28/2/1395

داراالنشااء شااورايعالی ساتره محکمااه کاه باار مبناای آن قاارار تعطيال صااادر 
 ددت آيا  بق مصوبه اجراآت صورت گيرد و يا خير؟می گر

(: هرگااااه محکاااوم علياااه در تحويااال محصاااول 18جاااواب پرساااش شاااماره )
( مااااخر  225محکمااااه تااااأخير ورزدت محکماااای فوقااااانی  بااااق مصااااوبی )

شورايعالی ستره محکمه اجراآت نمايدت زيرا مصوبی متذکره  28/2/1395
 مدنی ميباشد.( قانون اصول محاکمات 382مادب  3تو يح جزء )
(: محصاول تاارک دعااوی در معاامالت تجااارتی مطااابق 19پرساش شااماره )

( قاااانون اصاااول محاکماااات تجاااارتی بعاااد از دايااار شااادن مانناااد 112ماااادب )
( قاانون ماذکور 294محصول اباراء اسات و محصاول اباراء خاط در ماادب )

( فيصااد %2( فيصااد پيشاابينی شاادهت امااا در قااانون محصااول محاااکم )3%)
 ت در زمينه  گونه اجراآت صورت گيرد؟پيشبينی شده

(: از اينکه قانون محصول محاکم نسبت به قانون 19جواب پرسش شماره )
اصاااول محاکماااات تجاااارتی ماااخخر التااااريم باااوده و احکاااام مغااااير قاااانون 

( قااانون مااذکور ملغاای دانسااته شااده اسااتت 23محصااول محاااکم  بااق مااادب )
   به اجراآت ميباشد.محاکم به اساس احکام قانون محصول محاکم مکل

(: در قضايای غيابی احوال شخصيه که مادعی علياه آن 20پرسش شماره )
 غايب ميباشدت محصول فيصله از کدام شخ  گرفته می شود.

(: در قضاايای احاوال شخصايه و سااير قضاايای 20جواب پرساش شاماره )
که محکوم عليه آن غايب باشادت محصاول فيصاله  باق احکاام قاانون  ارز 

 حقوی از محکوم عليه غايبت قابل تحصيل ميباشد.تحصيل 
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(: م نای فيصله در کتااب مربو ای مخاازن اجاراء گاردد 21پرسش شماره )
و يا در کتاب صورت حال؟ و قيمت م نای صورت حاال مانناد سااير وثاايق 

 است و يا خير؟
(: م نای فيصله در محاکم در کتاب صورت حاال 21جواب پرسش شماره )

تااب مرباو  اجاراء مای گاردد و قيمات م نای مانناد قيمات و در مخازن در ک
 اصل وثيقه اخذ ميگردد. 

(: در موارديکااه فيصااله بااه نفااو دولاات صااادر ميگاارددت 22پرسااش شااماره )
 قيمت وثيقه فيصله خط از کدام  را قضيه اخذ گردد.

(: در صورتيکه يص  ارا قضايه دولات باوده و 22جواب پرسش شماره )
رددت صاارا قيماات فيصااله خااط از ادارب کااه حکاام بااه نفااو دولاات صااادر گاا

 فيصله به نفو آن حکم صادر گرديده استت قابل اخذ ميباشد.
(: فيصالی کاه از  ارا محکماه اساتيناا نقاح و جهات 23پرسش شماره )

فيصاالی مجاادد بااه محکماای ابتدائيااه محااول ماای گااردد و در جريااان رساايد گاای 
ياه قبلای قضايه مجدد مو وی به اباراء مادعی خاتماه مای ياباد و محکاوم عل

خواهااان اسااترداد محصااول فيصاالی منقو ااه گردياادهت آيااا محصااول فيصاالی 
 متذکره قابل استرداد می باشد و يا خير؟

( قااانون محصاااول 19( ماااادب )2(:  بااق فقاارب)23جااواب پرسااش شاااماره )
محاااکم صاارا در يااص حالاات خاصاای کااه محکااوم عليااهت محکااوم لااه قاارار 

ن در مو اوی متاذکره اجاراآت گيردت محصول قابل استرداد می باشادت  او
محکمه تغيير نموده و قضيه باه اباراء مادعی خاتماه يافتاه اسات و محصاول 

 ابراء اخذ گرديده است محصول فيصله منقو ه قابل استرداد ميباشد.
(: هرگاه فيصالی مادنی کاه در بررسای اساتينافی نقاح و 24پرسش شماره )

مدعی دعوی خاود  غرض فيصلی مجدد به محکمی ابتدائيه محول ميگردد و
ه را در محکمه تعقيب نمی نمايدت آيا محصول فيصله منقو ه قابال اعااده با

 محکوم عليه می باشد و يا خير؟
(: هرگاه مدعی علياه محکاوم علياه واقاو شاده باشاد قابال 24جواب پرسش )

استرداد اسات و اگار مادعی محکاوم علياه قارار گرفتاه باشاد محصاول قابال 
 استرداد نمی باشد.((

يکاااه تفصااايل جرياااان مو اااوی تاااوزم باااا اصااال نظااار تااادقيقی ماااو جمياااو حين
مقاام محتارم شاورايعالی  14/10/1398استهداآت مشابهت در جلسای ماور  

( هاادايت ذياال صاادور 757سااتره محکمااه مطاارح و  اای تصااويب شااماره )
 يافت:
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))نظاار رياساات عمااومی تاادقيق و مطالعااات تائيااد اسااتت بااه عمااوم محاااکم و 
 لمال اخبار گردد.((مراجو مربو   ور متحدا

مراتااب مناادر  تصااويب شااماره فااوی بدينوساايله بااه عمااوم محاااکم اسااتيناا 
 واليات و مراجو مربو   ور متحادالمال اخباار ميگاردد تاا آنارا باه مراجاو
ذيربط خويش تک ير نموده عندالموقو مطاابق آن اجاراآت مقتضای و قاانونی 

 بعمل ميآورند.
 
 
 
 
 

 هوری تألیف دوکتور عبدالرزاق السن
 حشمت ابوستیت  

 ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"  
 

  مصادر قانونمصادر قانون
 فصل دوم

 قانون وضعی

 

 مطلب دوم

 مراحل مختل  و و قانون
 –: امااا قااانون اساساای  اياان مراحاال منحصاار بااه قااانون عااادی ماای باشااد

 به که شود می داده رعيت به پادشاه از ای هديه صورت به گاهی – دستور

 و شاااه از هريااص باار آن احکااام و گرديااده صااادر وی سااوی از امااری شاکل

 نياابتی هياأت عمال نتيجه در اساسی قانون هم گاهی و استت آور الزام ملت

 . نامند می ملی مجمو را آن که آيد می بدست
لهذا اگر قانون اساسی به شکل هديه از پادشاه باشد در اين حالت قانون 

قاانون بار شااه نياز الازام  وفق نظريه فيلسوا هوبز بدست آمادهت و اگار ايان

آور باشدت وفق نظرياه فيلساوا لاوک باودهت و اگار قاانون اساسای از مجماو 

ملای صااادر شااده باشااد متوافاق بااا نظريااه فيلسااوا روساو ماای باشاادت کااه در 

گذشته به اين آراء اشاره شده است. و قانون صادر از هيأتهای قانونگاذاری 
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را گااهی ايان قاوانين از فرعی به حسب تناوی هياأت صاادر کنناده اساتت زيا

سوی قوه اجرائيه صادر می شود که به مقتضای تفاويح صاالحيت از قاوه 

مقننه به قوه اجرائيه است که قاوانينی را در مو اوعات معاين صاادر کنادت 

و گاااهی هاام اين نااين قااوانين از سااوی ادارات و مجااالس نيااابتی صااادر ماای 

از هيأتهااااای شاااود. و هريااااص از قاااانون اساساااایت و قاااانون هااااای صاااادره 

قانونگذاری فرعی در صدور آن نيازی به مراحل متعدد نداردت زيرا هياأت 

معلومی قانون را و و کرده و به شيوه های عادی شناخته شده اين قاوانين 

 را به نشر می رساند.
 از عااد    – پارلماان –اما قاانون صاادر از هياأت اساسای قاانون گاذاری 

 گياااریت رزی مقاادماتیت مرحلااه از اسااات عبااارت کااه ميگاااذرد مرحلااه پاانا

 1.نشر و توشيح تصديقت
 بدين ترتيب اين گامهاا را باه دو مرحلاه اساسای تقسايم مای کنايم کاه ساه

 مرحله مقدماتیت رای دهیت و تصديق به عهاده نهااد قاانون گاذاری باودهت و

 دو مرحله توشيحت و نشر قانون به عهده قوه اجرائيه می باشد. 
 :مراحل قانونگذاری 

: ايان مرحلاه از قانونگاذاری عباارت از  - قاانون تدارک –ت مقدما -1

فعاليتهااای هيااأت مختصاای اساات کااه کااار و ااو قااانون مطلااوب را 

آغاااز ميکناادت و گاااهی هاام اياان هيااأت بااه کمااص تخنيکاای خااارجی 

نيازمناد ماای باشاد. و در بعضاای از حااالت فقااط نهااد معيناای متوانااد 

علاق باه مالياات جدياد قوانين معينی را صادر کند " همانند قوانين مت

که فقط از اختصاص شورای نماينده گان بودهت که مجلاس ساناء در 

آن سااااهمی ناااادارد ". و اياااان  اااارح قااااانون در داخاااال مجلااااس از 

کميسااايونهای مرباااو  گذشاااته تاااا بااارای ارائاااه آن بااار مجلاااس آمااااده 

 گرديدهت و به مرحله و و قانون برسد. 

                                                
ن برای نافذ شدن کافی نيست بلکه بايد مدتی پس از نشر شادن ماورد تطبياق نشر قانو - 1

 قرار گيرد. 
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ا بررسای کاردهت اعضای مجلس نيابتی  رح قانون ر -: رزی دهی  -2

و با آماده شدن آن برای رزی گيری از مجلس باه اتاای دوم پارلماان 

 فرستاده می شود. 
و پس از آنکه از کميسيونهای مربو  گذشات بار عماوم مجلاس 

ارائه می شودت و در صورتيکه مجلس آن را پذيرفت نقش پارلماان 

 در و و قانون پايان يافتهت و نقش رئايس دولات بااقی مای ماناد کاه

 خود مرحله سوم قانونگذاری است. 
تصديق رئيس دولت بر قانون به اعتباار عضاويت آن از  -: تصديق -3

قااوه مقننااه اسااتت و هرگاااه کااه قااانون از ســااـوی رئيـااـس دولـااـت 

تصــديق شــد قانون جديد تولد مای شاودت و در بعضای از کشاورها 

 و نادارد را قاانون بار تصاديق حاق دولت رئيس – فرانسه –همانند 

و بااه  اسااتت و ااعی قااانون صاااحب پارلمااان تنهااا صااورت اياان در

مجرد آنکه مجلس دوم  رح قانون را پذيرفت قانون جديد تولد می 

 شود. 
 : مرحله اجرائی قانون

مقنناه " پارلماان و رئاايس دولات " بااا  مأموريات قااوه -صاادر کاردن قااانون :

 کاردن قاانون تصديق قانون پايان يافتاهت و مأموريات قاوه اجرائياه باا صاادر

آغاااز ماای شااود. زياارا قااانونی کااه بااا موافقاات پارلمااان و رئاايس دولاات تولااد 

يافتااهت بايااد بااا صااادر کااردن آن مشااروعيت وجااودی يافتااه و کااارت تولااد آن 

نوشته شودت البتاه صادور قاانون از ساوی قاوه اجرائياه نتيجاه حتمای نظرياه 

ا باه روه اجرائيه جدايی کامل ميان قوا می باشدت زيرا قوه مقننه حق ندارد ق

ز اجرای قانون مکل  کندت هم نانکاه افاراد قاوای اجرائياه اوامار خاود را ا

 قوه مقننه دريافت نمی کنندت از اين جهات  اروری مای نماياد کاه قاانون از

 اارا رئاايس قااوه اجرائيااه صااادر شااود. لهااذا رئاايس دولاات دارای دو نقااش 

فاا کاردهت و نقاش استت نقشی که آن را در و او قاانون باا تصاديق بار آن اي

 اجرائی مستقلی که آن را از  ريق صادر کردن قانون جديد ايفا ميکند.
اما عمال  رئيس دولت هر دو نقاش " تصاديق و اصادار " را همزماان انجاام 

ميدهد. و در بعضی از کشورها قانون اساسی ملزم ميکناد کاه رئايس دولات 

فرانساه کاه در قانون را ی مادت معينای صاادر کنادت همانناد قاانون اساسای 
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 علای –آن آورده است. " رئيس جمهور ملزم است که  ی ياص مااه  7ماده 

 بار کاه پارلماانی اتاای رئايس آخارين ساوی  از آن ارساال وقات از – االک ار

 عجلاه با ميتواند پارلمان و کند صادر را آن است کرده موافقت قانون  رح

 قاانون باياد رجمهاو رئايس صورت اين در و گرديدهت قانون اصدار خواهان

کناااد. و در بعضااای از قاااوانين  صاااادر روز ساااه مااارا در را نظااار ماااورد

 و. نادارد وجاود قاانون کاردن صاادر بارای مادتی – مصار –اساسی همانند 

 بار آن باه مصار در آن وجاود عادم و فرانسه در شر  اين وجود سبب شايد

 باا همزماان و باوده حتمای قاانون تصاديق مصار اساسای قاانون در کاه گردد

ه رئايس جمهااور کا فرانساه اساسای قاانون بارعکس. شاود مای انجاام اراصاد

دارای نقش قانون گاذاری " تصاديق " نباودهت و کاار آن منحصار باه صاادر 

 کردن قانون است.

 : نشر قانون
صادر شدن قانون برای تطبيق آن کافی نيستت بلکه باياد مفااهيم آن باه علام 

نشاوندت و از آنکاه رساانيدن مردم برسدت تاا باا قاانونی ناا شاناخته رو باه رو 

قانون جديد به همه افراد ممکن نيست نشر کردن قانون به جای رسيدن علم 

فردی جاايگزين مای شاودت و کاار نشار قاانون بارای هماه اناوای قاوانين  اه 

قااانون اساساایت  ااه قااانون عااادیت و  ااه هاام قااوانين عرفاای از اوان بوجااود 

نشاار بااه حسااب زمااان و آماادن قااانون کااار معروفاای اسااتت و اخااتالا نحااوب 

تااا آنکااه در حااال حا اار نشاار   1مکااان و متوافااق بااا پيشاارفت ماادنيت اساات.

 قوانين از  ريق " جريده رسمی " صورت ميگيرد.
بااا درنظرداشاات آنکااه گاااهی مرحلااه صااادر کااردن قااانون و مرحلااه نشاار آن 

درهم می آميزد بگونه ای که بسياری از نويسانده گاان مياان ايان دو مرحلاه 

قااانون اساساای مصاار  26فرقاای قاياال نميشااوند و بااه ناا  ماااده  بااه  ناادان

استدالل ميکنند که گفته است " با صادر شدن قوانين از ساوی شااه بار هماه 

انحای مصر مورد تطبيق قرار ميگيردت و صادر شدن با نشر آن در جريده 

                                                
در اثناااای انقاااالب کبيااار فرانساااه نشااار قاااوانين از  رياااق خاااوانش آن در ميااادان هاااای  - 1

عمومی بودهت که برای آگهی دادن از خوانش نصوص قانون مردم را با نواختن  بال و 
 ائی از آن را به ديوار ها نصب ميکردند. بوی مطلو کردهت و گاهی هم نسخه ه
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رسمی می باشاد ". گذشاته از آنکاه صادور و نشار قاانون همزماان صاورت 

مااده اخيار قاانون  ناين تصاريح ميشاود " امار ميکنايم کاه ميگيرد. زيرا در 

اين قانون پس از مهار دولات در جرياده رسامی منتشار گردياده و باه عناوان 

 قانونی از قوانين دولت تطبيق شود ". 
صادار اما از نگاه نظری بايد ميان اين دو مرحله تمييز دادت کاه در مرحلاه ا

رساامی اسااتت در حاليکااه  قااانون هاادا از آن اثبااات وجااود قااانون بااه شااکل

 هدا از نشر قانون انجام کار مادی و رساانيدن آن باه علام افترا ای ماردم

 است. 
و اعالن از وجود قانون جديد از  ريق جريدب رسمی يص امر حتمی اسات 

و هااايو ناااوی آگهااای دادن از وجاااود قاااانون باااا آن برابااار نمااای باشااادت و در 

بااا شاايوه هااای مختلاا  صااورتيکه قااوه اجرائيااه بخواهااد در حاااالت عاجاال 

همانند نصب آن در بليوردها ويا توزيو آن به بيشترين افرادت و اعالن های 

راديويی از وجود قانون آگهی دهد باازهم نشار آن در جريادب رسامی واجاب 

 1است .
 گفتنی است که علم مردم به وجود قانون جديد زمانی افتراض مای باشاد کاه

مدت زماانی را کاه در خاود قاانون  قانون در جريده رسمی منتشر گرديده و

ريناه تعيين گرديده هم تا آغاز تطبيق بگذردت که با گذشت زمان تعيين شده ق

ز بر وجود علم ماردم بوجاود آمادهت و پاس از آن کسای نميتواناد ادعااء کناد ا

اعاده وجود  نين قانونی مطلو نبوده است که البته اين نوی تاذری را فقهااء ق

 . ه اند که جزئيات آن بگونه ذيل تو يح می يابد" جهل به قانون " ناميد
 : – باشد نمی عذر قانون به جهل –قاعده 

در صورتيکه قانون جديد از مراحل سابق گذشته و مادت زماان آگهای دادن 

از آن وفق ن  قانون هم سپری شاد قريناه ای بوجاود مای آياد کاه ماردم از 

انون از کسی پذيرفته وجود قانون جديد مطلو گرديده و پس از آن جهل به ق

                                                
از اين سبب صدور حکمی از محکمه ابتدائيه اسيو  مبنی بر آنکه واليهاات و ماديران  - 1

اجراياای ميتواننااد درحاااالت اسااتعجال لااوائحی ماارتبط بااه صااحت عامااه " بهداشاات " را 
جراء قرار صادر کرده و از روز دوم پس از اعالن و  سپانيدن آن در بلبوردها مورد ا

دهنااد و بااا اتخاااذ  نااين اجااراء اتاای کساای حااق بدساات آوردن تاااوان را ناادارد اياان حکاام 
 محکمه منتقح بوده و ايراد  عن بر آن حتی در پيشگاه محکمه تميز ممکن است. 
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 کاه اسات آن بار مبنی –جهل به قانون عذر نيست  –نمی شود. و اين قاعده 

 زياارا. باشااد نماای آن وسااو در ديگاار اساات کاارده آن ااه از باايش گااذار قااانون

 آنکاه از گذشاته اساتت محاال جامعه افراد از فرد هر علم به قانون رسانيدن

 شاده مطلاو قاانون وجاود زا ماردم همای حاال شود فرض که باشد زمانی بايد

است که دروازه عذر جهالت را بسته و در غيار آن  افترا ی علم اين و اند

هيو گاه ممکن نيست قانون تطبيق شاود. لهاذا قانونگاذار بارای ايجااد توافاق 

ميان وجوب تطبيق و  رورت علم مردم از نشر قانون در جريده رسامیت 

اساات و همااه محاااکم مصاار و و تعيااين ميعااادی تااا هنگااام تطبيااق کااار گرفتااه 

 جهان اين قرينه " علم افترا ی " را مراعات ميکنند. 
ه لهذا محاکم مصر ادعای جهل به احکام قانون ايان کشاور را از هايو بيگانا

نپذيرفتااه و نااه هاام عااذر شااهروند مصااری را ماای پااذيرد کااه بگويااد بااه دلياال 

و ايان نبودن باه سارزمين مصار از وجاود  ناين قاانونی مطلاو نباوده اسات. 

تشدد قضاء در مردود دانستن " جهال باه قاانون " باه هادا تطبياق قاانون و 

 استقرار امور و مراکز قانونی می باشد. 
 قااوه –ياااد آوری ماای شااود کااه اياان قاعااده فقااط يااص اساات ناء دارد کااه حالاات 

االت سايالبهات و قطاو رواباط حا" همانناد  force – majeure"  – قااهره

ی اسات کاه بعضای از مناا ق را معازول کنادت مواصالتیت ويا حاالت جنگا

 هقاو –که در اين حاالت قانون مورد تطبيق قارار نميگياردت زيارا در نتيجاه 

 قاانون وجاود باه ماردم علام حصاول راه يگاناه کاه – رسامی جريده – قاهره

 . رسد نمی آنان به است
 : مالحظه

وانين قابل مالحظه است که فر يه قرينه علم به قانون جدياد منحصار باه قا

نظام عمومی است زيرا فقط در همين حالت است که باياد همای ماردم آن را 

مراعات کردهت و ادعای جهل باه قاانون از آناان پذيرفتاه نمای شاودت اماا در 

مورد قوانين تفسير کننده ويا مکمل اراده متعاقادينت رزی راجاح بارآن اسات 
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گاه محااکم اساتدالل که افراد ميتوانند به عدم علم خود به قانون جديد در پيش

 1کنند. 
                                                

در سطور ذيل مقصود از قواعد قاانونی آماره و قواعاد قاانونی مفساره و مکمال ارادب  - 1
 متعاقدين را تو يح ميدهيم :

اعاد آن نانکه قانون به اقسام قانون عام و قانون خاص تقسيم می شود ممکان اسات باه قو
رد باه قانونی آمره و مکمله و مفسره نيز تقسيم شود. و نظر به آنکاه در بساياری از ماوا

اد ايان نااوی تقسايم اشاااره ميشاودت تاارجيح داديام تااا غارض فهاام مبتادئين علاام قاانون و ايجاا
 کتاب به تو يح اين تقسيم نيز بپردازيم : ارتبا  منطقی با مو وعات

 : قوانين آمره
کاام آن قوانين آمره عبارت از مجموعه قواعد الزام آوری است که افراد نميتوانناد از اح

ه مخالفت کنندت نظر به آنکه اين قوانين به هدا حمايت نظاام و آداب عماومی و او شاد
نگااه بت کنيم ياد دهانی ميکنيم آاست. و قبل از آنکه در مورد نظام عمومی و آداب صح

م آور که در صدد بيان خصاي  قانون بوديم يادآور شديم که هر قاعده قاانونی باياد الازا
 اشد. پاسبباشدت نه تنها اينت بلکه ويژگی الزام از مهم ترين ويژگيهای قاعده قانونی می 
ام و آداب  گونااه حاااال ميگااوئيم کااه قااوانين الاازام آوری وجااود دارد کااه ماارتبط بااه نظاا

 عمومی استت و قوانين ديگری وجود دارد که مفسر و مکمل اراده متعاقادين اساتت کاه
ی باشد نا گذير  نين تصوری بدست ميدهد که گوئيا اين نوی دوم از قوانين الزام آور نم

 ؟ 
ت باه در پاسم به اين سخال گفته می شود : همه قواعد قاانونی الازام آور اساتت اماا نساب

الاازام بااه قواعاادی تقساايم ماای شااوند کااه افااراد  حااق ندارنااد از احکااام آن درجااه و سااطح 
ر مخالفاات کننااد کااه البتااه اياان مجموعااه قواعااد ماارتبط بااه نظااام و آداب عمااومی اناادت و د

 جباات آنمقابل قواعد قانونی وجود دارد که با الزام آور بودن آن افراد حاق دارناد از مو
ی زياارا اياان قواعااد بااه نظااام و آداب عمااوم مخالفاات کااردهت و در احکااام آن تعااديل کنناادت

آن  مرتبط نمی باشد پس اگر متعاقدين وفق احکام اين گونه قوانين عمال کردناد موجباات
عاقادين الزام آور است که البته اين مجموعه قواعد قانونی قواعد مفسر و مکمال ارادب مت

 ناميده می شود. 
 ب عماومید همان ارتبا  به نظاام و آدالهذا آن ه که ميان اين دو نوی قوانين تمييز ميده

 –ن ويا عدم ارتبا  آن می باشد. پس هرگاه که  اابطه فاری مياان ايان دو ناوی از قاواني
 و نظاام مفهوم نخست که است الزم باشد عمومی آداب و عمومی نظام – مفسره و آمره
 : بشناسيم را عمومی آداب

 : نظام عمومی
اجعاه کنايم خاواهيم يافات کاه مبادز عادم مخالفات باا هرگاه به قوانين فرانسه ويا مصار مر

قاانون مادنی فرانساه آماده  6نظام عمومی را به عنوان مبدز ثابتی شناخته اند که در ماده 
است " اتفای خصوصی در مخالفت با قواعد قانونی متعلق به نظام عمومی جاايز نيسات 

" هااار توافاااق الئحاااه ترتياااب محااااکم ملااای مصااار آماااده اسااات  28" هم نانکاااه در مااااده 
خصـوصی در مخالفت به قواعد قاانونی متعلاق باه نظاام عماومی و آداب عماومی با ال 
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است ". و اگر قانون گــذار هام        ميتوانساـت از راه و اـو قواعاد قاانونی در تعياين 
مفهوم نظام و آداب عمومی به ما افاده ميکرد کار شناخت اين دو مفهوم آساان مای شادت 

ه در شناخت حاالت آداب و نظام عمومی باه نصاوص قاانون مراجعاه زيرا ميتوانستيم ک
 از بسااياری در و کااردهت خااالی شااانه آن از هاام – قانونگااذار –کناايمت کاااری کااه مشااری 

 ميتاوان  گوناه گای آميختاه هام در هماه ايان باا پس. است نشده بيان مو وی اين قوانين
 ؟ شناخت را عمومی آداب و نظام با قانونی قواعد رابطه

ن س هرگاه که مو و قانونگذار از مسأله نظام عمومی منحصر به ت بيتت و عادم تعيايپ
دن حاالت آن می باشد؛ در اينجا فقه سعی کرده است در شناسائی اين مبدز و روشان کار

 آن در اذهان بگونه ذيل تو يح دهد :
بط رتميتوان از نظام عمومی تعريفی را به دست داد که عبارت است از : هر آن ه که م

اساات بااه منفعاات عمااومی نظااام عليااای جامعااه  ااه منفعاات سياساای باشااد هماننااد اک رياات 
ال روابط قوانين عمومی يا اجتمااعی همانناد قاوانين جزائای و آن اه متعلاق اسات باه احاو

 خاانوادهت و حاااالت مادنی اشااخاص ياا اقتصااادی همانناد قواعااد قاانونی متعلااق باه حماياات
 لی بارای هماه گاان وياا اخالقای کاه مارتبط اسات باهملکيت و قواعاد آزادی رقابتهاای ماا

ی مقواعد آداب عمومی و گوئيا که قواعد آداب عمومی هم در تعبير نظام عمومی وارد 
 شود.

نايم پس هرگاه توانستيم منافو اساسی مورد حمايت قانون را در  اين  هاار بخاش وارد ک
ش جاايز ی حاامی ايان پهاار بخاميتوانيم بگوئيم که توافق افراد بر مخالفت از قواعد قانون

 نمای باشااد. پاس هرگاااه وارد کاردن اياان منااافو در نا  قااانونی ممکان نبااود تطبيقاااتی از
 نظام عمومی را يادآور می شويم که اين مبدز را در اذهان روشن کند :

 ال  ( روابط قانون عام که همه در نظام عمومی وارد است :
ساسی و حقوی و آزاديهای عماومی مای باشاد ه متعلق به قانون اهر آن  -: قانون اساسی

افقی در نظام عمومی وارد بوده که توافق بر مخالفت آن جائز نيست. لهذا هايو گوناه تاو
که براساس آن شخصای از حاق انتخااب خاود در مقابال مبلغای از پاول تناازل داده جاائز 

 ر ماذهبنمی باشدت هم نانکه هرگونه توافقی که شخ  را از باورهای دينی وياا اختياا
 سياسی وی مقيد کند با ل است.

ت و : هرآن ه متعلاق باه قاانون اداری باوده از نظاام عماومی باه شامار رفتاه قانون اداری
براساااس آن هاايو مااأمور دولتاای حااق ناادارد براساااس توافااق وميفاای خااود را بااه شااخ  

 ديگری سپردهت ويا از آن بهره برداری شخصی کند. 
دن نون های مالی هرگونه توافقی که شخصای را از دا: برمبنای عموميت قا قانون مالی

 – کااری باده –ماليات عفو کند با ل بوده هم نانکه هرگونه توافاق بار پرداخات قارض 
 .باشد می با ل – اسکناس – نوت بانص جبری قيمت تعيين صورت در  ال نقد به

قاباال : کااه باار اساااس آن هرگونااه تااوافقی باارای مرتکااب شاادن جنااايتی در م قااانون جاازاء
 مبلغی از پول با ل است. 

: بر اساس قواعد متعلق به نظام قضاء حق دادخواهی در پيشگاه قضااء از  نظام قضائی
نظاااام عماااومی مااای باشااادت لهاااذا هرگوناااه تناااازل دادن از آن " جاااز در حااااالت قاااانون " 
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حکميت " با ل باوده و هايو گوناه تاوافقی در مخالفات باه قواعاد اختصااص قضاائی کاه 

 تحقيق منفعت عمومی باشد جائز نيست.ملحوم آن 
 ب ( روابط قانون خاص : 

: همه روابط احوال شخصيه از آنکه خانواده اساس جامعاه اسات  شخصيه احوال –اول 
و  مرتبط به منافو عمومی است. زيرا هر آن ه متعلق باه حالات مادنی و اهلياتت ازدوا 

لمان د و از آن است کاه فارد مسا الی است احکام آن ثابت بوده و نبايد به آن دست يازي
يو هاانميتواناد باا بايش از  هااار زن ازدوا  کارده وياا بااه اعاداد  االی افاازودهت و ناه هام 

 قاصری قبل از بلوح ميتواند از حقوی خود در ايراد  عن به عقدی که بارخالا شارو 
 منعقد شده تنازل دهد. 

ن ره نظاام عماومی بيارو: اصل در روابط مالی آن است که از دائ مالی معامالت –دوم 
ط باه باشد مگر بعضی از انوای روابط مالی که نفو عام در آن مطرح بوده و عاد   مارتب

منافو اقتصادی جامعه استت همانند عدم جواز مقيد کردن تصارفات مالاص در ملاص آن 
ويا وجوب اعالن تصرفات قانونی در ملکيتها به منظور حمايات اشاخاص  حسان النيات 

 ليای اقتصادی جامعه مرتبط می شود. که به منافو ع
 : مالحظات

مالحظه اول : تصور نظام عمومی تصاور نسابی اسات کاه باه حساب اخاتالا کشاورها 
فری ميکند و حتی در کشور معينای ايان تصاور در هار عصار و زماانی مختلا  اساتت 
زيرا تصاور نظاام عماومی مارتبط باه تقادير مناافو عماومی اساتت کاه ايان مناافو نياز باه 

خود نظر به تحوالت اقتصادیت اجتماعی و اخالقیت و درنظرداشت مذهب فردی  نوبت
و اجتماااعی فااری ميکنااد. زياارا مااذهب فااردی کااه آزادی افااراد را اصاال قاارار داده و بااه 
ر ددولت اجازه نميدهد جز به قدر  رورت در امور زندگی افراد دخالتی داشاته باشادت 

اساااتت درحاليکاااه ماااذهب اجتمااااعی " ايااان نظاااام دائاااره نظاااامی عماااومی حتماااا  محااادود 
اد اشتراکی"که منفعت دولت را مطمو نظر دارد به دولت اجازه ميدهد کاه در اماور افار

دخالات کارده و حاق جاناب  اعي  را حماياات کنادت در ايان  ناين نظاامی حمايات منااافو 
 عمومی درنظر بوده و  بيعتا  دائر  نظام عمومی نيز در آن گسترده تر می باشد. 

ائل دوم : هرگاه که قانونگذار مسائل نظام عماومی را تعياين نکاردهت و ايان مسامالحظه 
بااه حسااب اخااتالا زمااان و مکااان هاام مختلاا  بااودهت بايااد مسااأله تقاادير آن را بااه قا اای 

ت ناه واگذار کرد تا بتواند قانون را وفق روح عصر و زمان خود تفسير کند در اين حال
قياد مماند بلکه قا ی خود قانونگذاری است که تنها که نقش قا ی به نقش قانونگذار مي

 به آداب و نظام عمومی و مصالح عليای جامعه خود می باشد. 
 : آداب عمومی

آداب عمومی در هر امتی و در هر نسلی عباارت از مجموعاه قواعادی اسات کاه ماردم 
ات عتقاده مخود را وفق نواميس ادبی جامعه به آن پايبند يافته اند و اين نواميس ادبی زاد

مااوروثی و عااادات و رسااومی اساات کااه مااردم آن را پذيرفتااه انااد. و دياان در ايجاااد اياان 
 نواميس اثر مهمی دارد و هر اندازه کاه ناواميس ادبای باه ارزشاهای دينای نزدياص شاود

  همان اندازه مردم در رعايت آن تشدد و سخت گيری ميکنند.
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يازان سانجش خاوبی و بادی پس عرا و عاداتت و دين و ارزشهای مختل  جامعه که م

بوجاود  انسان بوده و حتی خير و شر را نيز از آن الهام ميگيردت همه با هم نواميسای را
 می آورد که بدون امر قانون مردم به آن پايبندی ميکنند.

ا لهذا هر آن ه که باا قواعاد آداب عماومی مخالفات داشاته باشاد و مشااعر عماوم ماردم ر
لغای ارد پس توافق با خانمی کاه باه مقتضاای آن مردمای مبجريحه دار کند اثر قانونی ند

منزلای  از مال را به آن داده و در مقابل روابط نا مشاروعی را باا آن بار قارار کنادت وياا
 را برای فحشااء وياا قمارباازی باه اجااره گيارد با ال و بای اثار اسات. اماا عقاد وساا ت

 ميل قضااء بار آن اسات کاهبرای انجام ازدوا  که بازهم برخالا آداب شمرده می شود 
 نين عقدی درست باشدت و اين خود بادان معناا اسات کاه تصاور نظاام عماومی نظار باه 

 زمان و مکان و نسلها مختل  و قابل تغيير است. 
 : – مرخصه –قوانين مفسر و مکمل اراده متعاقدين 

ر باه نظاهمه قواعد قانون از نوی آمره نبوده که مرتبط به نظام و آداب عمومی باشد که 
اده اهمياات زياااد و ارتبااا  آن بااه منااافو اساساای جامعااه قانونگااذار بااه آن عناياات فااوی العاا

 نماودهت و هاار ناوی مخالفاات از احکااام و موجباات آن را با اال دانسااته اسات بلکااه قواعااد
ه قااانونی هاام وجااود دارد کااه هاادا از آن تنظاايم منااافو افااراد اساات کااه البتااه اياان مجموعاا

 ه روابطفسره و مکمل اراده متعاقدين می نامند که اک ريت آن بقواعد قانونی را قواعد م
قانون خااص متعلاق باه معاامالت و داد و ساتدهای فاردی مارتبط اسات. و ايان مجموعاه 

ه اگار قواعد مکمله که عاد   روابط افراد را تنظيم ميکند در واقو همان قواعادی اسات کا
 ن قواعدی را و و ميکنند. مأموريت و و آن به عهده افراد هم گذاشته شود هم ني

 پس مأموريت قانونگذار در  نين حالتی و و قواعاد قاانونی اسات کاه باه عناوان نموناه
برای  ارفين تعاقاد گذاشاته مای شاود و در صاورتيکه خاود آناان صاراحآ بار خاالا آن 

ر حاين توافق نکنندت اين قواعد قانونی نموناه ماورد تطبياق قارار ميگيارد. و قانونگاذار د
أثر قواعد قانونی  يزی از عنديات خود بوجاود نيااورده بلکاه در مقاام اول متاو و اين 

وم داز ارادب فر ی متعاقدين باوده کاه  گوناه رواباط خاود را تنظايم ميکنناد و در مقاام 
 احکام اين  نين قوانين را از عرا و عادات جامعه بر ميگيرد. 

 ه و آنانکار افراد را آسان کردلهذا نقش قانونگذار در اين قوانين نقش تکميلی استت که 
 قد کامال  را در نحوه انعقاد معامالت آنان ارشاد و رهنمايی ميکند در حاليکه ا رافيان ع

ناه  آزاد اند؛ که باا مراعاات نظاام و آداب عماومی باه هرگوناه کاه بخواهناد تعامال کننادت
يادی وای جدده تاا اناتنهات اين بلکه قانونگذار افراد را به استفاده از اين آزادی تشويق کار

  از معامالت " عقود غير نام نهاد " را بوجود آورند که سبب پيشرفت جامعه باشد.
از اين سبب در حاال حا ار مبادز " حاکميات اراده " از مهام تارين مباادی قاانون خااص 

 عمال در کاه آن ه و. شود می تعبير – متعاقدين شريعت عقد –است که از آن به عنوان 
 مااورد در معاملاای بااه شاادن وارد هنگااام افااراد کااه اساات آن ميدهااد ر  قااانونی عالئااق و

 تساليم ميعااد همانند جزئی مسائل و کرده توافق ثمن و مبيعه تعيين همانند اساسی مسائل
به نصوص قاانون واگاذار مای کننادت  را آن جای و ثمن پرداخت ميعاد و مکان و مبيعهت

در ماورد اجارت و مادت اجااره توافااق هم نانکاه در عقاد ايجاار منازل  باه عنااوان م اال 
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کردهت و احکام ديگر اين عقد همانند اصالحاتی را که بايد مالص ويا مستأجر انجام دهند 
را بااه قااانون واگااذار ماای کنناادت پااس همااه قواعااد قااانونی کااه از اياان نااوی اساات نصااوص 
مکمل ويا مفسری است که هنگام سکوتت ويا غماوض عقادت عقاد را تکميال وياا تفساير 

کندت و به همين اعتبار بار  ارفين عقاد الازام آور اسات. و هرگااه  ارفين بخواهناد از مي
مقتضااای آن خااار  شااوند آزادی آنااان را جااز قواعااد کلاای نظااام و آداب عامااه محاادود 
نکردهت و بايد احکام مورد نظر خود را در ن  عقد وارد کنند که در ايان حالات احکاام 

تطبياق اساتت زيارا عقاد شاريعت متعاقادين  ماورد ر اايت  ارفين وارده در عقاد ماورد
 است.    
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 1تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

 ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
 ست به گذشتهپیو                                                                               

 

  احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
 مطلب چهارم

 2مذهب مالکیان
 ورد قصاص در مادون نفسدر م

 صاص در مادون نفس:شرو  ق -357
برای وجاوب قصااص در ماادون نفاست تاوافر شارايطی کاه در قصااص 
نفاست نساابت باه جااانیت مجنای عليااه و جنايات شاار  باودت الزم و  ااروری 

ا ا  او راست. يعنی جانی عمدا  و عدوانا ت مجنی عليه را به آلای بزناد کاه غالبا
تای روح می کند و از اثر آن در بدن مجنی عليه جراحبه قتل ميرساند يا مج

 حادث گردد.
اما اگر جانی به فعل  خاويش قصاد باازی کاردن باا مجنای علياه ياا قصاد 
ی تأديب او را داشته باشد و در نتيجه جراحتی از آن باه وقاوی آيادت قصاصا

 در  آن الزم نيست.
 ده و جاانیهم  نان شر  دانسته اند که مجنی عليه باياد معصاوم الادم باو

 هم از هنگام تير اندازیت تا زمان اصابت آن بر مجنی عليهت وص  زايادی
و برتری به سبب حريات ياا اساالمت بار مجنای علياه نداشاته باشاد. هام  ناان 

 جانی بايد بال  و عاقل باشد.
هرگاه در جنايت فيمادون نفست جانی مساوی مجنی عليه نباشدت  نان اه 

جنی عليه شخ  آزاد و مسلمانت اين مساأله را جانی غالم يا کافر باشد و م
مساات نی قاارار داده اناادت لااذا بااا وجااودی کااه جااانی از مجناای عليااه ناااق  تاار 

                                                
اسااتاد فقااه مقايسااوی ديپارتمناات تحقيقااات اسااالمی پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون صاانعاءت  1

استاد سابق شريعت اسالمی و رئيس ديپارتمنات آن در پاوهنحی حقاوی پوهنتاون بغادادت 
اسااتاد و رئاايس اساتاد و رئاايس سااابق ديپارتمنات اديااان پااوهنحی ادبيااات پوهنتاون بغاادادت 

 سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
و مابعد ها، منح الجلیل شرح مختصر الخلیل للشیخ  49، ص 4الشرح الکبیر للدردیر، و حاشیۀ الدسوقی، ج  - 2

 و مابعد ها. 342ص  4محمد علیش ج 
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استت از او قصاص گرفته نمی شودت ولای در جنايات نفاست حکام قصااص 
 باالی وی جاری ميگردد.

 در اين خصوص بدين گونه استدالل کرده اند که جنايتت ناق  هم مانند
ی است که دست شل و ناکاره يی دارد و دسات ساالمی را از باين جنايت کس

مای باارد و بنااابر ايان باار غااالم و کاافر در جناياات فيمااادون نفاس جااز تأديااب 
 )مجازات تعزيری(  يز ديگری الزم نمی آيد.

 روحاتی که از آنها قصاص گرفته می شود: )نزد مالکيان(ج -358
خوان سار ياا اساتخوان مو حی(: عبارت است از جرحی کاه اسات) -اوال  

صاااورت و رخسااااره هاااا را وا اااح و مااااهر مااای ساااازد. )در آن قصااااص 
 واجب ميگردد.(

دوم: نزد مالکيان در جراحاتيکه پايين تر از مو حه هساتندت بار حساب 
 وجود خارجی آنها قصاص گرفته می شود:

)داميی(: عبارت است از زخمای کاه پوسات را  اعي  مای کناد و بادون 
 ز مو و آن ترشح می نمايد.شکافتن آنت خون ا

)خارصاای(: عبااارت از جراحتاای اساات کااه پوساات را ماای شااکافد و بااه 
 گوشت ميرسد.

 )سمحای(: زخمی است که پوست را از محل آن زايل می کند.
 )با عی(: مجروحيتی است که پوست را پاره می کند.

)متالحماای(: عبااارت از جرحاای اساات کااه در  نااد جااای در گوشاات فاارو 
 ستخوان نزديص نمی گردد.ميرود و به ا

 )ملطأب(: زخمی است که به استخوان نزديص می شود و به آن نميرسد.
 انه و با سيلی و آيا در آن ها قصاص جاری ميگردد؟زدن با تازي -359

در زدن با تازيانه به خالا زدن با سيلی  قصاص جاری ميگرددت زيرا 
ت آن حاادث نمای گاردد زدن با سيلی قابل کنترول نيست و غالباا  جراحتای از

 اما تازيانه اين  ور نيساتت زدن باه عصاا مانناد زدن باا سايلی اساتت يعنای
در زدن بااا عصااا نيااز قصاااص الزم نماای گاارددت  ااون اياان هاام باار خااالا 
تازيانهت قابل کنتارول نمای باشادت بساا شاايد کاه عصاای کاه باه قصااص زده 

يکاه تازياناه ميشود از  ربی عصاای جاانی زياادتر و شاديدتر باشادت در حال
اين گونه نبوده و قابل کنتارول اساتت مگار در صاورتيکه از  اربت سايلی 
و از  ااربت عصاااء جراحتاای بوجااود آيااد کااه در اياان حالاات قصاااص الزم 

 است.
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سيلی: عبارت است از  اربه بار صاورت باه وسايلی کا  دساتت در آن 
 وری که گفتايم قصااص و ديتای نيسات و بلکاه قابال تأدياب يعنای مجاازات 

 ری است.تعزي
 ساير زخم های بدن: -360

از زخاام هااای ساااير قساامت هااای باادن غياار از ساار و صااورتت قصاااص 
گرفتاه مای شاود و قصااص در مااورد آنهاا باه مقيااس مسااحت اعتبااار داردت 
پس جراحات از حياث  اولت عارض و عماق مقايساه ميگارددت و مقايساه باا 

و يکای اين کيفيت در صورتی است که محل زخم جاانی و مجنای علياه هارد
باشد و به سبب جراحت وارده ازاله عضاو بادن صاورت نگرفتاه باشادت اماا 
اگار از الای عضااو بادن صاورت گرفتااه باشادت مسااحت در نظاار گرفتاه نماای 
شود بلکه عضو صغير به قصاص عضو صغير و عضو کبيار باه قصااص 
کبياار مماثاال آن قطااو ميگااردد ولاای عضااو  اارا  اا  بااه قصاااص عضااو 

گااردد و هاام  نااان انگشاات ساابابه بااه   اارا  اا  و عکااس آن قطااو نماای
 قصاص انگشت ابهام قطو نمی گردد.

ی که به خا ر عادم مماثلات در مياان آنهاا قصااص آن عده اعضا -361
 جاری نمی شود:

در ميااان عضااو شاال و بيکاااره و عضااو صااحيح و سااالم گر ااه صاااحب 
عضاو ساالم را اای هام باشاد باار وجاه قصااص گاارفتنت قصااص الزم نماای 

ضو شل که ما گفتيمت عضوی است که هيو منفعتی نداشاته گردد. مراد به ع
 باشدت و اگر در آن منفعتی باشد مانند عضو صحيح استت  شام ساالم را باه
 قصااص  شام نابينااا قلاو نمای کناايم بارای آنکاه در بااين آنهاا ممااثلتی نيسااتت
ولی تاوان آن بر اساس حکومت عدل واجاب ميگاردد و باه عکاس آن يعنای 

 بينايی  شم سالمی را قلو نمايدت ديت الزم می آيد.در صورتيکه شخ  نا
زبااان گناا  را بااه قصاااص زبااان گويااا و بااه عکااس آن بااه جهاات عاادم 

 مماثلت قطو نمی نمائيم.
در کنادن مااژه هااای کاه در ا ااراا پلااص  شام ميرويناادت در کناادن مااوی 
ابروها ياا در تراشايدن آنهاا قصاصای نيسات و بلکاه در ماورد آن هاا تأدياب 

 رتکب آن مستوجب مجازات تعزيری است.استت يعنی م
 خم های که در مورد آنها قصاصی نيست:ز -362

جروحاتی که بعاد از مو احه هساتندت قصاصای در آن هاا نيسات و اگار 
ايان هاا  –مجاروح صاحت يااب گردياد باه  اور تعياين ديات الزم مای گاردد 

عبارت اند از )منقلاه( زخمای کاه  بياب آنارا بااز مای کناد و اساتخوان هاای 
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و ااص را جهاات تااداوی باار مياادارد. )آماای( زخماای اساات کااه بااه مغااز ساار ک
 رسيده باشد.

برخاای از زخاام هااا از جريااان قصاااصت مساات نی قاارار داده شااده اناادت بااه 
علاات آنکااه خطاار آنهااا باازرف اساات و خااوا مااردن جااانی در آن هااا وجااود 
داردت مانند شکستن و کسر اساتخوان ساينهت هام  ناان کسار اساتخوان پشات 

ت( يا استخوان گردن يا کوبيده شادن خصايه هاا )بيضاه هاا( کاه )ستون فقرا
 ااون خااوا ماارف جااانی در آن وجااود داردت قصاااص بااه مااورد اجااراء در 

 نمی آيد.
 صاص در مورد از بين بردن منافو اعضای بدن:ق -363

هرگاااه منفعتاای هم ااون بينااايیت شاانوايیت بويااايیت  شااايی و گويااايی بااه 
باار ديگااری وارد گاارددت از بااين  ساابب جرحاای کااه عماادا  از  اارا شخصاای

برود مانند جراحت مو احه در آن قصااص واجاب ميگاردد و از جاانی باه 
 م ل آن قصاص گرفته می شود.

هرگاه بيناايی  شام و مانناد آن باه فعلای از باين رفات کاه در آن قصااص 
نيست م ل زدن سايلی ياا زدن باه شااخی بارياص در حاليکاه  شام جاا باه جاا 

ص نگرددت اگر ممکان باشاد بيناايی  شام جاانی را باه يانابينا شده و متالشی 
ناد و شيوه يی از شيوه ها نه به فعلای کاه جاانی انجاام داده اساتت از باين ببر

 اگر ممکن نبودت پس ديت الزم می گردد.
باه هماين گوناه اسات حکام در صاورتيکه باه سابب  اربی جاانی بار سار 

 د.مجنی عليهت دست وی فلا گرددت در آن قصاص الزم می گرد
اگر جانی به وسيله عصايی بار سار مجنای علياه زد و باه اثار آن دساتش 
فلا گرديدت پس در اين صاورت قصاصای نيسات و ديات دسات مجنای علياه 
 بر جانی الزم می گردد و به اين ديده نشود که ممکان اسات باا زدن بار سار
ن جانی شل شدن دست وی به عمل آيد و بر سر او بزنند تا آنکاه باه ايان زد

 دن دست وی حاصل گردد يا نگرددت اين کار قابل ا مينان نيسات لاذافلا ش
 از آن صرا نظر گردد و به ديت حکم شود.

ی عليااه بااه مقابلای عضااو مقطوعای خااود در عضااو تعلاق حااق مجنا -364
 بدن جانی:

هرگاه دست جانی بعد از جنايت و بعد از آنکه دست شاخ  ديگاری را 
ا باه علات سارقت وی و ياا باه  اور عمدا  قطو کرده باشد باه آفات آسامانی يا

قصاص قطاو شاده باشادت پاس بارای مجنای علياه هايو  يازی از قصااص و 
ديت نميرسدت همان گونه که اگر قاتل قتل عماد باه آفات ساماوی ياا باه سابب 
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ديگری بميردت به اوليای مقتول هيو حقی باقی نمای مانادت زيارا حاق مجنای 
تای کاه آن عضاو زوال عليه تنها به عضاو مخصاوص جاانی تعلاق داردت وق

يابدت حق مجنی عليه نيز ساقط می شاودت قصااص نفاس نياز هماين حکام را 
داردت بااه خااالا شخصاای کااه قباال از ارتکاااب جناياات دساات وی قطااو شااده 

 باشدت  ون که در اين صورت بروی ديت الزم ميگردد.
هرگاه شخصی که دستش از ناحيه بند دست ناق  باشادت دسات ديگاری 

طاو کنادت مجناای علياه ميتواناد دسات نااق  جااانی را از را از حصای آرناا ق
ص قسمت آرنا آن قصاصا  قطو نمايدت يا ديت بگيردت اما نميتواناد هام قصاا

 بگيرد و هم ديتت زيرا قصاص و ديت  باهم يکجا نمی شوند.
فاری در مياان اياان حالات و دساات فلاا شاده کااه بار صاااحب آن وقتای کااه 

ن اسات کاه دسات فلاا شاده مانناد مرتکب جنايتی گردد ديات معاين اساتت ايا
مرده است و اما در مسألی مورد بحث ما باازوی دسات نااق  الکا  دارای 

 منفعت بوده و کارآمد ميباشد.
 کم قصاص در بين يص  شم و غير يص  شم:ح -365

هرگاااه شااخ  سااالم العينااين )کساايکه هااردو  شاامش سااالم اساات(ت  شاام 
ر ميتواناد هماانشخصی را که يص  شم داردت قلاو نمايادت مجنای عل  ياه اععاوع

  شاام سااالم العينااين را بااه قصاااص قلااو کناادت و اياان را نيااز ميتوانااد کااه دياات
رت بمنز لای کاملی را اخذ بدارد و قصاص نگيردت زيرا  شم مجنی عليه اععوع

 دو  شم جانی است و او آن را عمدا  از بين برده است.
 هرگااه شاخ  ياص  شامت  شام غيار مماثال  شام خاود از شاخ  سااالم
 العينين را کور کردت بر او نص  ديت از مال خاود وی الزم ميگاردد و باه

 دليل اينکه جنايت وی عمدی است.
هرگاه شخ  يص  شامت هاردو  شام شخصای ساالمی را عمادا  در ياص 
مرتبه يا يکی بعد از ديگاری کاور کنادت در  شام مماثال آن قصااص واجاب 

 ديت الزم می شود.ميگردد و در بدل  شم ديگر آن که غير مماثل استت 
 أخير قصاص در نفس و )در مادون نفس( بر زن حامله:ت -366

قصاص بر زن حامله در نفس و در مادون نفس تا زمانی که حمال خاود 
را تولاد کنادت باه تااأخير انداختاه شاود و ايان بااه جهات خاوا از  اايو شاادن 

  فلی است که در بطن وی ميباشد.
صااورتيکه خااوا از بااين هرگاااه قصاااص بااه جراحاات خفيفاای باشااد در 

رفتن جنين در ميان نباشدت قصااص باه تاأخير انداختاه نشاود و ايان هماه در 
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حاالتی اساات کااه حاملااه بااودن زن آشااکار باشاادت نااه اينکااه بااه مجاارد دعااوای 
 حملت قصاص را به تأخير اندازند.

هرگاااه قصاااص گاارفتن از زن حاملااه بااه تااأخير افتاادت او را در محاابس 
 امن از وی قباول نگارددت يعنای باه  امانت رهاا  نگهداری نمايند و دادن

 شده نميتواند.
 أخير مواالت يکی پی ديگری در قصاص اعضای بدن:ت -367

هرگاه در تطبيق يص جاايی  ناد قصااص بايم از باين رفاتن جاانی وجاود 
داشااته باشاادت تطبيااق قصاااص وی در اوقااات متفاااوت صااورت گياارد. ماننااد 

ده باشااد وانگهاای عضااو باادن اينکااه جااانی عضااو باادن شخصاای را قطااو کاار
شخ  ديگری را قطاو نماياد و بايم آن وجاود داشاته باشاد کاه اگار اعضاای 
بدن جانی يکجا و در يکزماان بطاور قصااص قطاو گارددت او خواهاد ماردت 
در اين حال يص عضو جانی قطو گردد و تا بهبودی آنت قطو عضاو ديگار 

 وی به تأخير انداخته شود.
 
 
 
 

 مطلب پنجم
 1مذهب  زیدیه

 در قصاص فیمادون نفس
 ايط قصاص در  مادون نفس:شر -368

)زيدی ها( گفته اند: برای اين گونه از قصاص شر  است که جنايت از 
 را شخ  مکلفی عمدا  بر  د مجنی عليه ارتکاب يافته باشاد و جنايات 
بر عضوی  واقو شده باشد که دارای مفصل باوده و از مفصال قطاو گارددت 

 گشتت ک  و آرنا.مانند دستت پایت ان
هرگاه جنايت  جانی بر عضو دارای مفصلیت از حصی غير  مفصال آن 

 واقو شده باشدت در آن قصاصی نيست.

                                                
و مابعدها، کتاب االحکام فی الحالل والحرام  385، ص 4، شرح  االزهار ج  263، ص 4التاج المذهب  ج   - 1

 و مابعدها. 291لالمام الهادی، ص 
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هاام  نااان شاار   اساات کااه جناياات جااانی  از نااوی )مو ااحه( باشااد کااه 
عبارت از  آن جراحتی است که استخوان را آشاکار مای ساازد و اماا آن را 

د کاه در سار و صاورت باشاد ياا در نمی شکندت زخم مو حه فاری نمای کنا
ساااير قساامت هااای باادنت پرگوشاات بااودن و کاام گوشاات بااودن عضااو اعتبااار 
ت نداردت به خا ر اينکه جانی و مجنی عليه در  اقی و الغاری باا هام تفااو

 دارند.
 فای قصاص: گونگی استي -369

قصاص در مادون نفست تا جاور شادن و بهباودی  جرحای کاه جاانی بار 
کارده اساتت واجاب نمای گارددت بارای آنکاه ممکان اساتت مجنی عليه وارد 

 مجنی عليه به اثر جراحت خويش وفات يابد.
در زخااام )مو اااحه( باااه مقيااااس  مسااااحت قصااااص گرفتاااه مااای شاااودت 
اه بدينگونه که زخم مجنی عليه  وال  و عر ا  اندازه گيری مای شاود و آنگا

 به مقدار آن بر جانی قصاص تطبيق ميگردد.
 باشد و جنايت مو حه نباشد:بر ذی مفصل  ن هرگاه جنايت -370

اگاار جناياات باار عضااو ذی مفصاال صااورت نگرفتااه و جراحاات از نااوی 
مو حه نباشد ولی جنايت بر  يز معلوم القادری واقاو شاده باشادت قصااص 
واجب است مشرو  بر اينکه از زيااده روی در حاق مقات  مناه در هنگاام 

الااب احااوال اياان مقاادار قصاااص ا مينااان وجااود داشااته باشااد و اينکااه در غ
تجاوز از محل خود به ساوی نفاس ياا باه ساوی ماادون نفاست مساتقيما  ياا باه 
سبب سرايت منجار نگاردد مانناد بينای وقتای کاه از نرمای خاود برياده شاودت 

 پس مقدار آن معلوم بوده و غالبا  از تعدی مأمون است.
بااه کساايکه قساامتی از نرماای بيناای ديگااری را قطااو نماياادت بيناای جااانی را 
ا اندازب بريدگی بينی مجنی عليه اندازه گيری کنناد هم اون نصا  ياا ثلاث يا

 مانند آن و آن مقدار را قطو نمايند.
 گور به قصاص گور: -371

گور به قصاص گور گرفتاه ميشاود باه هماان گوناه کاه بينای در برابار 
بيناای قطااو ميگااردد. گر ااه در خااردی و بزرگاایت در صااحت و سااقمت در 

ی باااهم متفااااوت باشااند. گااور و بينااای سااورا  شااده باااه ناشاانوايی و شاانواي
قصاص بينی و گاور ناساورا  شاده و باه عکاس آن برياده مای شاودت فاری 
نمای کناد کااه ساورا  بااه حسان و جماال نقصااانی وارد کارده باشااد ياا نکاارده 
باشد مانند سوراخی که برای گوشواره در گور و سوراخی که برای مهاار 

 در بينی است.
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 گور مجنای علياه را برياده باشاند مانناد آنکاه در ماوردهرگاه قسمتی از 
بينی تذکر داديامت باه انادازب آن قسامتی از گاور جاانی را بقصااص آن قطاو 

 نمايند.
 بان به زبان و ذعکعر به ذعکعر قصاص می شود:ز -372

زبااان بااه قصاااص زبااان و ذکاار )آلاات تناساالی( بااه قصاااص  ذکاارت در 
ه و ميگرددت و قول مختار آن است کاصورتيکه از بيم بريده شده باشندت قط

در زباان و ذکار قصاصای نيساتت اماا در زبااان باه علات اينکاه زباان گاااهی 
انتشااار يافتااه و دراز ماای شااودت بااار ديگاار منقاابح شااده جمااو ميشااود لااذا 

 معرفت مقدار آن متعذر استت و ممکن نيست مگر به قطو غير آن.
قساامت حشاافهت در آن امااا در ذعکعاار اگاار از باايم بريااده شااده باشااد يااا از 

قصاصی نيستت خواه ا مينان عدم سرايت آن به نفس وجود داشته باشاد ياا 
 نداشته باشد.

الم باه قصاااص عضاو عليال گرفتااه نمای شااود سااعضاو صاحيح و  -373
 گر ه جانی به آن ر ايت دهد:

قاعده در نزد زيدی ها اين اسات کاه: عضاو صاحيح و ساالم باه قصااص 
ر ااايت داشااته باشااد قطااو نماای گااردد و عضااو معلااول گر ااه جااانی بااه آن 

عکس آن به ر ايت مجنی عليه گرفته می شود. مانند آن است که کسی به 
 گرفتن قسمتی از خود را ی می شود و از بقيی آن صرا نظر می کند.

عضاو صاحيح بااه مفهاوم عضااو کامال و عضااو معلاول بااه مفهاوم عضااو 
 ناق  استت از اين رو گفته اند:
عضااو کاماال در صااورتی قصاااص گرفتااه ماای )عضااو ناااق  در براباار 

شودت که صاحب عضو کامل خودر به ايان کاار را ای باشاد و  يازی از 
 ارر )ديت( برای او نيست.

اما عضو کامل به قصاص عضو ناق  گرفته نمی شود گر اه صااحب 
لی( عضو کامل بدان را ی باشد. از همين خا ر گفته اند: )ذعکعر )آلت تناسا

ذعکعار شااخ  عناين )کساای کاه قااادر باه مقارباات صاحيح و سااالم باه قصاااص 
جنسی نيست( و به قصاص ذعکعار شاخ  خصای )خاياه کشايده( گرفتاه نمای 
شود به علت عدم مساوات و اين در نزد کسی است که قصاص را در ذعکعار 
واجااب دانسااته اسااتت وگرنااه بااه قااول مختااار در مااذهب در ذکاار قصاصاای 

 نيست.
اص دست صحيح و سالم گرفته به همين گونه دست شل و بيکاره به قص

 نمی شود مگر  آنکه صاحب دست صحيح بدان را ی باشد.
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 صاص در لطمه )وارد کردن  ربه( و ام ال آن:ق -374
لطمااای: عباااارت اسااات از زدن بوسااايله کااا  دسااات در حاااال بااااز باااودن 
انگشاااتان دسااات يعنااای سااايلی زدن و زدن باااه تازياناااه و مانناااد آن هم اااون 

 عصاء.
ز زدن باه کا  دسات در حاليکاه انگشاتان آن جماو لکمی: عبارت اسات ا

 شده و فراهم آمده باشد يعنی مشت زدن.
 لکزب: عبارت است از زدن با مشت يا با آرنا دست و مانند آنت پاس در
اين ها قصاصی نيست و مذهب زيديه همين است به جهات آنکاه وقاوا بار 

کاه در مقدار آن ممکن نيست در حاليکه اين امر در قصاص شر  اساتت بل
 مورد آن حکومت عدل واجب می آيد.

ماه و در نزد امام الهادی در لطمای و زدن باا تازياناه و مانناد آن و در لک
 لکزه قصاص واجب ميگردد.

 ص به سرايت:)وجوب( قصا -375
قصاااص بااه ساابب ساارايت جاارح بااه عضااوی کااه قصاااص در آن واجااب 

مجنای علياه استت الزم ميگردد. مانناد اينکاه جنايات جاانی در غيار مفصال 
واقو شاده باشاد م ال باازوت ساپس ايان جنايات باه عضاوی کاه دارای مفصال 
ياه است سرايت کند مانند آرنا و آن را تل  نمايدت يا به ک  دست مجنی عل

 سرايت کند و آن را از بين ببردت قصاص واجب ميگردد.
و به عکس آن قصاص ساقط ميشودت يعنی هرگاه جانی بار عضاوی کاه 

مانند ک  دستت جنايت نمود و آن را قطو کرد وآنگهی  دارای مفصل است
بعد از قطو به عضوی سرايت کرد کاه در آن قصااص نيسات و آن عباارت 
از نص  بازو استت در ايان صاورت اگار قصااص باه تاأخير افتااد تاا آنکاه 
استخوان بازو تل  شدت پس قصاصای در آن نيساتت زيارا سارايت و ماقبال 

ميشودت اگر قبال از سارايت قصااص گرفتاه  آن در حکم يص جنايت پنداشته
 شده باشد و سپس سرايت کند در اين  حالت نيز به سرايت هيو  يازی الزم
 نمی گرددت به جهت اينکه دو تاوان يکی  در بدن جاانی و يکای هام در ماال

 وی بر او الزم نگردد.
 ضو  را راست به مقابل عضو  را    قطو نمی گردد:ع -376

هااای مراعااات برابااری در قصاااص اياان گفتاای ايشااان از مظاااهر و نشااانه 
)زيديااه( اساات کااه باادين گونااه تصااريح کاارده انااد: )در قطااو عضااو بااه  ااور 
قصاصت واجب است که عضو  را راست جاانی باه مقابال عضاو  ارا 
راساات مجناای عليااه و عضااو  اارا  اا  وی بااه مقاباال عضااو  اارا  اا  
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ا از دسات مجنی علياه قطاو گارددت  شام راسات جاانی گر اه بيناايی خاود ر
داده باشد و حدقی آن ساالم ماناده باشاد باه قصااص  شام راسات مجنای علياه 

 گر ه درست و سالم هم باشد و ام ال آن قلو ميگردد.
هم  نان عضو  را پائين به عضو  را پائين و بااليی به باااليی در 
 صورتيکه جنايت در يکی از دو لب واقو شاده باشادت مماثال آن از لاب علياا

 نی قطو گردد.(يا سفلی جا
 قصاص از  شم: -377

)زيديه( گفته اند: )شخصی کوری کاه حدقای  شام آن ساالم ماناده باشاد و 
شخ  نابينا هرگاه يکی از آن دو  شام صاحيح و ساالم شاخ  ديگاری را 

بيناا قلو کرده باشدت به مجنی عليه اختيار داده شاود:  شام عاوراء ياا  شام نا
نمايااد و ياا اينکااه از قصاااص  را باه قصاااص  شام صااحيح و سااالم خاود قلااو

بگذرد و ديت بگيرد نه عکس آن لذا  شم صحيح و ساالم باه قصااص  شام 
 کور و نابينا قلو نمی گردد.

 عذر گرفتن قصاص به م ل از جانی:ت -378
هرگاااه قصاااص گاارفتن بااه م اال از جااانی متعااذر باشاادت بااه اياان علاات کااه 

گارددت م ال  جانی فاقد عضوی باشد کاه مماثال عضاو مجنای علياه محساوب
ی دست يا  شم يا مانند آنهاات ما ال  جاانی  شام راسات مجنای علياه را قلاو ما
م کندت در حاليکاه جاانی  شام راسات ساالم ياا ناساالمی ناداردت ياا بيناايی  شا

راست مجنی عليه را از بين مای بارد در حاليکاه  شام راسات جاانی بيناايی 
زم ميگاردد ياا ندارد پس به علت تعذر قصاص به م ل در اين عضو ديت ال

  نان اه پيشاتر ذکار آن گذشات باه مجنای علياه اختياار داده ميشاود. )در اخاذ
 ديت يا استيفای قصاص از  شم معيوب جانی(

 گردر قصاص گرفتن خالا رفتاری شرعی صورت گيرد:ا -379
هرگاه در اساتيفای قصااص قصادا  و عمادا  و ياا باه  اور ندانساته خاالا 

کاااه مجنااای علياااه در هنگاااام گااارفتن رفتااااری شااارعی صاااورت گيااارد باااه اين
قصااص از جااانیت عضاو غياار مماثاال او را قطاو کناادت ماننااد آنکاه بااه جااای 
عضااو  اارا راساات عضااو  اارا  اا  و يااا بااه عکااس آن را قطااو نماياادت 
جايز است که قصااص گارفتن در مياان ايشاان از سار گرفتاه شاودت پاس در 

فعال را  ابتداء جاانی از قصااص گيرنادب مخاال  شارعی گر اه ندانساته ايان
مرتکااب شااده باشاادت قصاااص بگياارد. مشاارو  باار اينکااه تقصااير از خااودر 
نباشد مانند اينکه مجنی عليه می گوياد: دسات راسات ياا دسات  ا  خاود را 
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بيرون آور تا قطو کنم و او غير آن را بيرون می آوردت پاس در ايان حالات 
 قصاص نيست و ديت الزم می آيد.

هايو مسائوليتی متوجاه نمای ر مستوفی قصاص بر وجه مشروی ب -380
 شود:

کسيکه از اثر تطبيق قصاص عضو بدنش فاوت مای کنادت گر اه دانساته 
شود که مرف او به سبب قطو ايان عضاو بادن وی باه وقاوی پيوساته اساتت 
بر قصاص گيرنده هيو  يزی الزم نمی شودت يعنی نه بار او قصااص الزم 

 ميگردد و نه هم ديت.
 مسمومه:گرفتن به ذريعی آلت  قصاص -381

کسيکه از عضو بدن جانی به ذريعی آلات مسامومه و زهارآگين قصااص 
بگياارد و مقاات  منااه بااه ساابب زهرآلااودگی آلاات قصاااصت بميااردت در اياان 
صورت از قصاص گيرنده با آلت مسمومه  قصاص نفس  گرفته می شاودت 
زيرا وی قاتل قتل عمد پنداشته می شود و برای ورثی وی ديت عضوی کاه 

باود ميرسادت باه علاات بطاالن قصااص گارفتن وی.  ونکااه در  از آن گرفتاه
جريااان آن مرتکااب قتاال عمااد گرديااده و قصاااص نفااس بااااليش واجااب شااده 

 است.
 ز بين بردن بينايی  شم و قصاص در مورد آن:ا -382

کسيکه بينايی  شم شخ  ديگری را از بين ببرد در حاليکه خاود  شام 
صاص را بايد  وری بگيرناد سالم باشد باالی آن قصاص واجب ميشود و ق

ماند و بکه تنها بينايی  شم جانی را از بين ببرند و حدقی  شم وی بايد سالم 
ين اين کار به رهنمايی  بيب به استعمال داروهاای کاه بيناايی  شام را از با

 می برندت انجام داده ميشود.
سی که قصاص مادون نفس و قصاص نفس هاردو باااليش الزم ک -383
 گردد:

ه قصاااص عضااو و قصاااص نفااس هااردو باار وی واجااب گاارددت کساای کاا
قصاااص عضااو يااا اعضاااء باار قتاال مقاادم ماای  شااودت باادليل امکااان پااذيری 

 استيفاء و به عکس آن امکان پذير نيست.
م ال آن در صورتی است که جانی  شمی را قلو مای کناد و ياا دسات ياا 

قتاال  پاای ديگاری را مای باارد و بينای را قلام مای نمايااد و شخصای را هام باه
ميرساندت پس در اين حال از بابت هار عضاوی از وی قصااص گرفتاه مای 
شودت لذا  شمش کشيده می شود و دست يا پای او قطو ميگردد و بينای ار 
بريده می شود وانگهی باه  اور قصااص کشاته مای شاودت ايان حکام )تقاديم 
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قصاص ا راا بار قصااص نفاس( ثابات اسات و فاری نمای کناد کاه جنايات 
تر از قتاال مرتکااب شااده باشااد يااا پااس تاار از آن و هاام  نااان ا ااراا را پيشاا

برابر است که جنايت بر  ند نفر صورت گرفته باشد يا بر يص نفار باه ايان 
 گونه که اول اعضای او را از بين برده باشد و آن گاه او را کشته باشد.

 صاص مرد از برای زن و به عکس آن:ق -384
کشتت واجب است که به قصاص )زيديه( گفته اند: هرگاه زن مردی را 

ماارد فقااط زن کشااته شااود و افاازون باار قتاال وی  ياازی ديگااری الزم نماای 
گرددت در عکس آن هرگاه مردی زنی را کشت آن مرد باه قصااص آن زن 
کشته شودت و وارثان آن )ماردی کاه باه قصااص زن کشاته شاده اسات( مای 

هام بارای توانند نصا  ديات او را از اولياای زن مقتولاه بگيرناد و قصااص 
اوليای زن واجاب نميگاردد تاا زماانی کاه پرداخات نصا  ديات را باه ورثای 

خيار مقاتال التازام و تعهاد نکنناد. بناابرآن ورثای زن مقتولاه باين ايان دو کاار 
 اند: يا آن مرد را به قصااص باه قتال برساانند و نصا  ديات او را باه ورثاه

صااااص وی ار بپردازناااد و ياااا اينکاااه ديااات زن مقتولاااه را بگيرناااد و از ق
صرا نظر کنند. اين قول هادیت قاسم و ناصر است و به همين گونه است 

 حکم در قصاص اعضای بدن زن و مرد مانند  شمت دست و ام ال آنها.
رد مااز زيد بن علی و احمد بن عيسی و المخيد باهلل روايت کرده اناد کاه 

بااه قصاااص قتاال زن کشااته ماای شااود و  ياازی ديگااری غياار از اياان نيسااتت 
 د باهلل گفته است که در قصاص اعضای بدن نيز همين حکم است.مخي

از زبد بن علیت احمد بان عيسای و حنفياه روايات کارده اناد کاه اعضاای 
 بدن مرد به قصاص اعضای بدن زن گرفته نشود.

 صاص گرفتن بعد از بهبودی است:ق -385
واجااب اساات کااه در اقتصاااص ا ااراا )اعضااای باادن( تااا بااه بهبااودی 

د شود لذا در مورد هر عضوی که باشادت باياد انتظاار بارده شاو انتظار برده
انی جتا از اين قطو و بريدگی خود بهبود يابد و تا آنکه استيفای قصاص از 

ممکن گرددت گر اه بايم و خاوا مارف وی هام باشادت حکام باه هماين گوناه 
اساات گر ااه باااالی جااانی قصاااص ا ااراا و قصاااص نفااس هاام يکجااا شااده 

 باشد.
ه قصاااص عضااو دوماای کااه آن را قطااو کاارده بااود يااا بااه اگاار از جااانی باا

نفسی که آن را کشته بودت قصاص گرفات و تاا باه بهباودی جارح در عضاو 
 اول انتظار نکشيدت گناه کار ميشود و اما  يزی بر او الزم نمی آيد.

 ر والدين به قتل فرزند شان قصاصی نيست:ب -386
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ا فاری در نفاس و هيو فرعی از اصل خود قصاصای گرفتاه نميتوانادت لاذ
در مااادون نفااس حااق گاارفتن قصاااص را از پاادر و پاادر کااالن خااود هر نااد 
 مرتبی شان بلندتر برودت ندارد. هم  نان حاق گارفتن قصااص را از ماادر و
ن مادر کالن گر ه مرتبی شان بلناد بارود نياز نادارد گر اه مرتبای فاری پاائي

 برود.
صی نيساتت پاس ازانجای که بر اصل نه در نفس و در مادون نفس قصا

بر اصل در نفس و در مادون نفس بارای فاری وی ديات نفاس و نحاو آن از 
 ارر ا راا )اعضای بدن( الزم ميگردد.

 طبيق قصاص بر جماعت برای واحد در مادون نفس:ت -387
)زيديااه( گفتااه انااد:  نااد نفاار بااه قصاااص يااص نفاار کشااته ماای شااوند در 

انجااام دهناادت بااه همااين صااورتيکه بااه اشااتراک همااديگر قتاال آن يااص نفاار را 
گونه هرگاه همی يص جماعت دسات يکنفار را  قطاو نمايناد دسات هاای همای 
آنان به قصاص قطو دست آن يکنفر قطو می شود و اين در صاورتی اسات 
کااه همااه افااراد جماعاات در قطااو دساات مجناای عليااه اشااتراک ورزيااده باشااند 

ا قطاو آنکاه آن ر مانند اينکه همی آناان باا شمشاير ياا باا کاارد آن را ببرناد تاا
 نمايند و فعل برخی از آنان با فعل برخی ديگر شان متفاوت نباشد.

اما اگر فعال هار يکای از فعال ديگار متماايز باشاد باه نحاوی کاه يکای از 
يص  را و ديگری از جانب ديگر به قطو عضو مجنای علياه بپردازناد تاا 

کاای آنکاه آن را از باين ببرنادت در اياان صاورت قصاصای نيساات زيارا هار ي
و اتنها قسمتی از عضو مجنی عليه را قطو کرده استت لذا به مقادار آن بار 
ر ديت الزم ميگرددت اگر مقدار آن دانساته نمای شادت پاس اگار جانياان دو نفا

باشند ديت بر ايشان به دو حصی مساوی الزم ميگرددت  ون فرقای در باين 
 آن دو وجود ندارد.

قطو نمايناد و قصااص  هرگاه جماعتی بطور مجموعی دست يص نفر را
به يکی از اسباب مساقطی آن سااقط گارددت بار هار يکای از آناان ديات کامال 

 دست واجب ميگردد.
 زوم قصاص يص نفر به مقابل  ند نفر:ل -388

هرگاه يص نفر در ماادون نفاس بار  جمااعتی تجااوز نماياد  نان اه  شام 
را هااای آنااان را قلااو نماياادت پااس هماای آنااان در قلااو  شاام وی حااق قصاااص 

دارندت و همی شان  شم او را يکجا قلو نمايندت يا يص تن را وکيل بگيرند و 
او  شم جانی را قلو نماياد و در بقياه  شام هاای کاه از آنهاا قصااص گرفتاه 
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نشده استت ديات آنهاا واجاب ميگاردد و ايان ديات در باين آناان علای الساويه 
 تقسيم ميگردد.

 –ن قصااص نگيرناد هرگاه يکی از آن جماعت قصاص بگيارد و ديگارا
نااه آن يکنفااری کااه قصاااص  –ديگااران مسااتحق اخااذ دياات از جااانی هسااتند 

 گرفته است.
 مطلب ششم

 1مذهب ظاهریه
 در مورد قصاص در مادون نفس

 ن ه را که فقيه ابن حزم گفته است:آ -389
ابن حزم گفته است: )قصاص در هار گوناه فعال عمادی  کاه مجروحيات 

را قاارآن کااريم  آن را در هاار گونااه باشااد يااا کساار عضااو واجااب اسااتت زياا
تجاااوزیت در هاار قسااام شکسااتن حرمتاایت در هااار جرماای و در هاار گوناااه 
ارتکااب فعاال ناسااتوده ای واجاب گردانيااده اسااتت از رساول کااريم صاالی هللا 

 وسلم فرمان های  ثابتی در زمينه وجود دارد.
 

 مطلب هفتم
 2مذهب جعفریان

 در مورد قصاص در مادون نفس
 صاص  را  يست؟مراد به ق -390

مااراد بااه قصاااص  اارات قصاااص در مااادون نفااس اسااتت اگر ااه بااه 
 ا راا مشهورب بدن مانند دست و پایت تعلق هم نداشته باشد.

 وجب قصاص  را )قصاص در مادون نفس(:م -391
موجب و سببی که قصاص به  را را واجب ميگردانادت عباارت اسات 

مانند از کار انداختن آن  از اتالا عضو و اتالا آن ه که در حکم آن است
 وری که انتفای آن از بين  برود و منفعتی که از  آن گرفته مای شاد ديگار 
گرفته نشاودت و باه وسايلی کاه غالباا  عضاو را تلا  مای کناد صاورت گرفتاه 
باشااد گر ااه قصااد اتااالا را نداشااته باشاادت يااا توسااط  ياازی عضااو را تلاا  

                                                
 403، ص 10المحلی البن حزم، ج  - 1
 و مابعد آن. 76، ص 10الروضۀ البهیۀ فی  شرح المعۀ الدمشقیۀ، ج  - 2
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ل قصد اتالا عضو را داشته نمايد که آن  يز تل  کننده نيست اما فاعل فع
 باشدت قصاص واجب ميگردد.

 شرو  وجوب قصاص: -392
شرو  قصاص در مادون نفست عبارت از هماان شارو ی اسات کاه در 
قصاااص نفااس الزم پنداشااته شااده اساات از قبياال تساااوی قصاااص گيرنااده بااا 
قصاص  شونده در اسالميت و حريت ياا پاائين تار باودن مرتبای مقات  مناه 

و قصاص گرفته ميشود( از مرتبی قصاص گيرنده مانند زن باه )کسيکه از ا
 مقابل مرد و غاالم باه مقابال  شاخ  آزادت هام  ناان انتفاای اباوت جاانی تاا
آخر آن شرو ی که ما قبال  در موقو بياان شارو  قصااص نفاس ذکار کارده 

 بوديم.
در اينجااا عااالوه باار شاارو  قصاااص در نفااست اشااترا  تساااوی هااردو 

  به و عضو مقت  منه را در سالمت و عدم آن يا عضو يعنی عضو مقت
 در اينکه مقت  منهت از مقت  به فروتر باشدت بايد ا افه نمود.

لذا دست صحيح و سالم به قصاص دست شل و ناکاره قطاو نمای گارددت 
اگر ه صاحب دست سالم کاه عباارت از جاانی اسات باه بريادن دسات خاود 

را بااذل و بخشااش وی نميتوانااد اجااازه هاام بدهاادت اياان کااار جااواز نااداردت زياا
مجوز قطعی گردد که شاری از قطو آن منو کرده است  نان است که قطاو 

 آن  را بدون قصاص بذل نمايد.
دست شل و معيوب باه قصااص دسات صاحيح و ساالم برياده مای شاود و 
اين در صاورتی اسات کاه دسات مجنای علياه صاحيح و ساالم و دسات جاانی 

تر از حق قصاص گيرنده استت مگار در معيوب و شل باشدت زيرا اين فرو
صورتيکه از قطو آن خوا سرايت به نفاس از اثار عادم انقطاای خاونريزی 
وجود داشته باشدت پس در  اين صورت ديت الزم ميگردد و اگر دست شال 
به قصاص دست سالم قطو گرددت صرا بار آن اقتصاار مای گاردد و ارر 

 تفاوت بر آن افزوده نمی شود.
  راا )اعضای بدن(:قصاص در ا -393

عضو  را راست باه مقابال عضاو  ارا راسات قطاو ميگاردد ناه در 
 برابر عضو  را    و نه به عکس آن.

هرگاااه جااانی دساات راسااتی نداشااتت دساات  اا  وی  و اگاار دساات  پاای 
نداشت پای راساتش و اگار پاای راسات نداشات پاس پاای  ا  وی قطاو مای 

از )امااام( باااقر آورده  گااردد. باار اساااس روايتاای کااه آناارا حبيااب السجسااتانی
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استت اين حکم از آن جهت به اين روايت مستند شده است که از حيث عادم 
 مماثلت در ميان پای و دست با اصول مخالفت دارد.

 صاص در شجا  )جراحات ناحيی سر و صورت(:ق -394
شجا  جمو شجه است و شجه عبارت از جراحتای اسات کاه مخات  باه 

 ناحيی سر و صورت ميباشد.
جروحاااات ناحيااای سااارو و صاااورت در ماااوارد آتااای قصااااص ثابااات  در

 ميگردد:
در زخاام خارصااه؛ کااه عبااارت از آن زخماای اساات کااه پوساات را ماای 

 شکافد و پاره می کند.
در با عه؛ زخمی که پوست را قطو می کناد و باه گوشات بادن راه مای 

 يابد.
در سمحای؛ جراحتی که به سمحاقه رسيده باشد و سمحاقه عبارت اسات 

 پوست نازکی که استخوان را پوشيده است.از 
در مو حه؛ که عبارت است از زخمی که اساتخوان را مکشاوا کارده 

 و آشکار ساخته باشد.
ن امااوری کااه در هنگااام اسااتيفای  قصاااص شااجا  بايااد رعاياات آ -395
 شود:

در اساااتيفای قصااااص شاااجه عاااادی از حياااث  اااول و عااارض رعايااات 
ر  اول در هر دو بعد به اندازب آنها د ميگردد و قدر عمق اعتبار نداردت لذا

و عاارض بااه مقاادار شااجه اسااتيفای قصاااص بايااد صااورت بگياارد. خااردی و 
کالنی سر جانی و سار مجنای علياه نياز اعتباار ناداردت آریت در صاورتيکه 

جه سر جانی به حدی خرد باشد که مقدار شجه را بسنده نکندت مقدار زايد ش
گارددت زياارا پشات سار و پيشااانی از از پشات سار و از پيشاانی نبايااد تکميال 

مو ااو اسااتيفای قصاااصت خااار  هسااتندت بلکااه بااه همااان اناادازب کااه عضااو 
ل گنجايش آن را داشته باشد که در اينجا عبارت از سر است اقتصار به عما
م ال   می آيد و در مقدار زايد از آن ديت گرفته می شودت پس اگر باقی مانده

د اخذ گردد و هکذا هر مقاداری کاه باشا ثلث باشدت ثلث ديت همان شجه بايد
 دقيقا  محاسبه شود.

 ن عده شجاجی که در آن ها قصاصی نيست:آ -396
 در جروحات ذيل قصاص ثابت نمی گردد:

در )هاشاامی(؛ کااه عبااارت اساات از زخماای کااه اسااتخوان را شکسااتانده 
 باشد.
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در )منقلی(؛ زخمی که استخوان را از جاايش باه جاای  ديگاری نقال داده 
 شد.با

در کسر استخوان هات به علت اينکه در موارد ماذکور اساتيفای قصااص 
 بدون زيادت و نقصان امکان پذير نيست.

 رفتن قصاص قبل از بهبودی جراحت مجنی عليه جايز است:گ -397
گاارفتن قصاااص پاايش از بهبااودی زخاام مجناای عليااه جااواز داردت يعناای 

 ب نيساتت بادليل اينکاهانتظار کشيدن تا به بهبودی جراحت مجنی عليه واجا
اصل استحقای قصاص ثابت استت گر ه انتظار باردن تاا باه بهباودی زخام 
مجنی عليهت بهتر استت به جهت اينکه خوا سرايت زخم و زيادت جنايات 
وجود دارد لذا در اين صورت حکم قصاص و ديت نيز تغييار مای ياباد. در 

ه قصااص روا قولی گفته شده است که: قبال از بهباودی جراحات مجنای عليا
نيستت به علت اينکه ممکان اسات زخام سارايت کناد و در حکام قصااص ياا 

 ديت زيادتی به وجود آيد.
سيلی گرفته شود و  ه  يزی بايد دران مراعات وقصاص به  ه  -398
 شود؟

قصاص جز به آلت آهنی به  يز ديگری گرفتاه نمای شاودت لاذا جراحات 
سنجيده شده و دو  را  از حيث  ول و عرض توسط رشته يی و مانند آن

آن در جای که قصاص بايد تطبيق شود عالمات گاذاری ميشاود وانگهای از 
ياص عالماات تااا عالماات ديگاار قصاااص بااه مااورد اجااراء در ماای آيااد. زياااده 

 روی در آن جايز نيست.
قصاااص عضااو باادن تااا بااه اعتاادال ايااام سااال از گرمااا و ساارما بااه تااأخير 

که با تطبيق قصاص در موسم شادت انداخته می شود به جهت احتيا  از اين
گرما و سرما زخم سرايت نکند و باعث وخامات حاال ياا مارف مقات  مناه 

 نگردد.
 قصاص در مورد  شم: -399

اْلععااْينع »قصاااص در مااورد  شاام ثاباات ميگااردد بااه دلياال فرمااودب الهاای:   وع
هرگاااه جااانی يااص  شاام و مجنای عليااه دو  شاام داشااته باشاادت  شاام « بِااْلععْينِ 

گردد گر ه اين کار مستلزم کوری او باشدت زيرا حق او را کاور  جانی قلو
اْلععااْينع »کاارده اساات و ديگاار اينکااه فرمااودب الهاای:  مطلااق بااوده و « بِاااْلععْينِ  وع

شااامل يااص  شاام نيااز ميگااردد و بااه عکااس مو ااوی هرگاااه جااانی  شاام 
 –شخصی را قلو نمايد که دارای ياص  شام باشاد و او را کاور و نابيناا کناد 
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ی که دو  شم دارد برای مجنی عليه به يص  شم وی قصاص گرفته از جان
 شودت زيرا مماثل جنايت است.

مجنی عليه يص  شم بر جانی که »ابن جنيد و گروهی ديگری گفته اند: 
دو  شم دارد همراه با کور کردن يص  شم وی نص  ديت را نيز مساتحق 

يان ابارده اسات و در ميگرددت زيرا جانی به  ور کامل بينايی او را از بين 
در حاليکه مجنی عليه با قصاص يص  شم جاانیت « مورد ديت کامل است.

 يزی را استيفاء کرده است که به مقدار نص  ديت است که عباارت اسات 
 پس نص  ديت برای او باقی می ماند. –از يص  شم 

 صاص در مورد از بين بردن بينايی  شم:ق -400
 علياه را از بااين بارده و حدقای آن سااالمهرگااه جاانیت بيناايی  شاام مجنای 

باشد قصاص به ذريعی  يزی استيفاء گردد که با سالمت حدقی  شم جاانیت 
 بينايی آن را از بين ببرند.

 قصاص در مورد موی: -401
قصاص در مورد موی ثابت می شود مشارو  بار اينکاه اساتيفای مماثال 

ساات  ااوری آن امکااان پااذير باشااد بااه اياان صااورت از مااوی کااه روياادنی ا
قصاص بگيرند که روييادن دوبااره آن ممکان باشاد و از ماوی کاه روييادنی 
نيست بر وجهای اساتيفای قصااص نمايناد کاه دوبااره نروياد. ولای در هاردو 
حالات کاااری نکننااد کاه باعااث فساااد و تبااهی پوساات بشااره ياا فساااد و تباااهی 
 موی شخ  جانی گردد که زيادتی بر جنايات پنداشاته ميشاود و ايان اماری
دور از انصاااااا اساااات و از همااااين رو جماااااعتی آن را منااااو قاااارار داده و 

 جماعتی ديگری بر آن توق  کرده اند.
 صاص در مورد ذعکعر )آلت تناسی مرد(:ق -402

ذکر شخ  جوان به قصاص ذکر مرد پيارت ذکار شاخ  ختناه شاده باه 
 ذکر نابريده و ذکر مردی که قادر باه بااردار کاردن زن اسات باه مقاال ذکار

دی خايااه کشاايده قطاو ميگااردد باادليل ثبااوت اصال مماثلاات و عاادم اعتبااار مار
زيادت منفعت و نقصان آن.  نان اه پايش تيار شاد کاه دسات قاوی در برابار 
دست  عي ت  شم صحيح در برابر  شم اعمش )کام باين( و زباان فصايح 

 و گويا در برابر غير آن قصاص می شوند.
ن قصااص نمای شاودت اما ذکر صحيح و سالم باه قصااص ذکار مارد عناي

زيرا عضو ساالم باه عضاو معياوب باه قصااص نمای رسادت و باه عکاس آن 
قصاص ثابت ميگردد که عبارت از آن اسات کاه هرگااه عناين ذکار شاخ  

 سالمی را قطو نمايدت قصاص الزم می آيد.
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 قصاص خصيه ها: -403
در خصيه ها )بيضه هات خايه ها( قصاص الزم ميگاردد و هام  ناان در 

خصيه نيز قصاص استت مشرو  بر اينکه خوا از باين رفاتن  يکی از دو
منفعااات آن بيضااای ديگااار نباشااادت اگااار خاااوا آن وجاااود داشاااتت ديااات الزم 

 ميگردد.
در جواز قصاص در مورد خصيه ها فری نمی کند که ذکر سالم باشد يا 

 نباشد به جهت اينکه اصل مماثلت در خصيه ها ثابت است.
 قصاص در مورد گور: -404

الم در براباار گااور کاار قطااو ميگاارددت زياارا شاانوايی منفعاات گااور ساا
ديگری است که خار  از نفس )خود( گور استت حتی اگر گور شخصی 
و درا بريدت در صورتی که شنوايی آن را نياز از باين بارده باشادت ايان کاار 

 جنايت شمرده می شود.
گور سالم باه قصااص گوشای کاه قسامتی از آن برياده اساتت قطاو نمای 

بلکااه بااه اناادازب گااور برياادب مجناای عليااه قطااو ميگااردد و آنگاااه در گاارددت 
متباقی آن به حکومت عدل مفوض می شودت يعنای آن اه کاه حکومات عادل 
از ارر تعيااين نماينااد همااان مقاادار قاباال پرداخاات اساات. امااا سااورا  گااور 

 مجنی عليه مانو قصاص شده نمی تواند.
 نی:قصاص در مورد بي -405

اساات بااه قصاااص بيناای باادون حااس شااامه قطااو بيناای کااه دارای شااامه 
ميگرددت زيرا منفعت شم از بينی خار  استت و مرباو  باه خلال دمااح مای 

ينای شود و در خود بينی نيستت بينی کشيده باه بينای کوتااهت بينای کاالن باه ب
 خرد و بر عکس آن قصاصا  قطو ميگردد.

ت يکاای از دو سااورا  بيناای در براباار سااورا  بيناای مماثاال آن در راساا
بودن و    باودن باه هماان گوناه کاه در ام اال آن از گاور هاا و دسات هاا 

 بودت قطو ميگردد.
هم  نانکه مماثلت در کليت عضو ثابات مای گاردد در قسامتی از عضاو 
نيز ثابت می گردد و از جانی به حساب آن قصاص گرفته می شود تا آنکاه 

گياردت لاذا مقدار قصاص بعضی از بينیت همای بينای خارد جاانی را در بار ن
نص  بينی کبير به نص  بينی صغير محاسبه شده و از آن قصاص گرفتاه 
می شود و از ثلث آن به ثلث و هکذا با محاسبی دقيق بايد قصااص صاورت 

 بگيرد.
 ورد دندان ها:مقصاص در  -406
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دندان به قصاص دنادان مماثال خاود قطاو ميگارددت مانناد دنادان ثنياه در 
نهاا در اند از دندانهای پيشين دهان و اين حکام ت مقابل دندان ثنيه. و عبارت

صااورتی اساات کاااه دناادان مجنااای عليااه دوباااره بااار نيايااد و اهااال خبااره باااه 
 برنياماادن دوبااارب آن ابااراز نظاار نکننااد و اگاار دوباااره برآيااد در مااورد آن

 قصاصی الزم نيست.
ود در مورد دندان  فلی که دندان  فوليتش نيفتاده استت انتظار بارده شا

گار وباره سبز شود به جهت آنکه عادت بر آن است که دوبااره برآياد و اتا د
 دوباره بخالا عادت برنيامد در مورد آن نيز قصاص الزم می آيد.

دندان ثنيه به قصاص دندان  رست رباعياه و نااب و بارعکس آن قطاو 
 نميگردد.

به همين گونه  را بااليیت  را پائينیت  ارا راسات و  ارا  ا  
 ير اعتبارات مماثلت بايد در قصاص دندان ها رعايت گردد.و هم  نان سا

 ازجويی و تحقيق در مورد آلت قصاص:ب -407
آلتی که بوسيلی آن قصاص گرفته می شود بايد مورد تحقياق و باازجويی 
قااارار داده شاااود و در ماااورد آن ا ميناااان حاصااال گاااردد تاااا در خصاااوص 
د قصااااص عضاااو جاااانیت آلااات قصااااص توساااط کسااای کاااه قصااااص ميگيااار

 زهرآلود نشده باشد و باعث مرف مقت  منه نگردد.
هرگاااه ثاباات گااردد کااه آلاات قصاااص زهرآلااود بااوده و منجاار بااه جناياات 
گرديااده اساات در صااورتيکه قصاااص گيرنااده بااا علاام و آگاااهی اياان کااار را 
کاارده باشاادت مساائوليت اياان کااار بااه دور اوساات. هاام  نااان بااا آلاات کناادی 

ش زيااد عضاو جاانی را قطاو کارده قصاص نگيرند که بدون مبالغه و کوشا
نتواندت قصاص گرفتن با  نين آلتی درست نيست و بايد بوسيلی آن قصااص 
نگيرند برای آنکه باعث تعذيب مقت  منه ميگرددت اگر قصاص گيرناده باا 
 آلت کند قصاص بگيرد گناه کار ميگردد اما  يزی ديگری بر او الزم نمای

 شود.
 گرفتن تاوان دار نمی گردد: اص گيرنده از سرايت قصاصقص -408

قصاص گيرناده از سارايت قصااص گارفتن خاود تااوان دار نمای گارددت 
زيرا گرفتن قصاص فعلی است مجاز و او مرتکب کار ناروايی نشده اسات 

يسات. و تا آنکه از حق خود تجاوز نکرده باشدت در نتيجی آن تاوانی بار او ن
روی را باه  اور قصااص  هرگاه از خود زياده روی کرده باشدت آن زيادی

گاو و يا به  ور ديت تاوان دار شده و باياد از آن عمال متجاوزاناه ار جواب
 باشد.
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 باب سوم
 دیات مولود

 يق:تمهيد و رور تحق -409
ماراد ماا از مولاود: انسااان اساتت بعاد ازانکاه بااه حالات زناده از مااادرر 

 تولد می يابد.
ز مالی است که به ديات که مفرد آن )ديت( است در اصطالح: عبارت ا

 1سبب جنايتت بر شخ  آزاد در نفس يا در مادون نفس واجب ميگردد.
يااا )دياات( عبااارت اساات از مااالی کااه بااه جناياات در نفااس يااا جناياات در 

 2 را واجب می آيد.
 و مراد ما از  رات مادون نفس است.

 بنابرآن اين باب را به دو فصل تقسيم می نمايم:
 نفس.)فصل اول( در مورد ديت در 

 )فصل دوم( در بيان احکام ديت در مادون نفس.
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 Error! Bookmark not .... : يې یوال اوحجت  يتعر قرآن د -145
defined. 
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 Error! Bookmark .. : یوالګرنڅ انيدب داحکامو ېک قرآن په -149
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 سریزه -141
ي شرعي احکام يوازې دهغه داليلو له الرې پيژندل کيږي  ې شاری اقامه کړ

 لت د. دا داليسره ارشاد او الرښوونه وکړيهغو احکامو  وته پهوي ترڅومکلفان
 . دامصادراويا داحکامو داليل نوميږی داحکامو شرعياحکامو اصولت يا 

 .)يوه( معنا لري نه دي او واحدهمترادا نومو
ره کې ت هرهغه څيزدی  ې په هغه کې له  ارو څخه په يوه  ادليل په لغت کې

ت او د اصوليونوپه اصطالح هغه څيزدی   ې داللت اوالرښوونه شتون لري
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او له  1مطلوب ته ورسيږو  يخبر کوالی شو په هغه کې په صحيح  نظرسره
. ځينو اصوليونو په دليل کې مطلوب ځينې موخه ت شرعي حکم دی يدې خبر

شر   ايښی دی  ې : بايد په قطعي صورت سره يوه شرعي حکم  ته الرښود 
مونږ شرعي حکم  شي ) الرښوونه وکړي ( اوکه  يرې د من اوګمان په  ريقه

ه . خو داصوليونو په نزد مشهوره نه دليلته ورسويت اماره) عالمهت نخښه ( د
ت ځکه دهغوی په ليد توګه کې دليل ت هرهغه رزيه دا ده  ې دا  اره شر  نده

ت اوس که په حکم استفاده او واخيستل شيڅيزدی  ې ترې يوعملي شرعي 
 2قطعي او يقينی توګه وي اويا دمن اوګمان په  ريقه . 

ت ځکه په دې دليل په شريعت کې ځای  يشرعي داليل له عقل سره منافات نه لر
ورکړل شوی دی  ې دهغو په وسيله احکام وپيژندل شي اوله هغوڅخه استنبا  
شي او که  يرې له عقل سره منافات ولري ت له هغو ځينې مقصوده ) پام وړ( 

عقل   اره له مينځه ځي ت لکه  څرنګه  ې استقراء هم پردې داللت لري  ې د
ت د  يدي ت په داسې توګه  ې سليم عقل هغه منلي دپرمقتضا په جريان کې 

  3مقتضا تابو کيږي . هغوی د
 د دالیلو ویشنه  -142

ږي ت يشل کيو( وداليل بيال بيلو اعتبارونو ته په پام ت په بيال بيلو ډولونو ) انواع
  ې الندې يې ځينو ويشنوته نغوته ) اشاره ( کيږي :

 لومړۍ ويشنه :
ونو و اختالا په تړاو داندازې له کبله ت په درې ډولداليل دهغو د اتفای ا
 )انواعو( ويشل کيږی :

 
 

 

                                                
 11ص 13االمدی    - 1
 573المسوده ت ص - 2
 28-27ص ص 3الموافقات ت شا بی ت    - 3
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 لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا حافظ
 
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(15) 

 

 څلورم: له اصلي موخو څخه د فرعي موخو السته راوړل
او تبعي موخې شتون لريت سره له  د حکمونو په تشريو کې شاری لره اصلي

دې  ې اصلي موخې اساس دیت خو په يواځې ځان نه شي کوالی کمال ته 
ورسېږيت ترڅو  ې داسې څه پېدا نه شي  ې هغوي کمال ته ورسويت نو له 
همدې کبله هر هغه څه  ې د اصلي موخو  وپړ کوي او کمال ته يې رسوي د 

روي يې الزم ديت ځکه هر هغه څه ت او پېاشاری موخې بلل کېږيت  ې مراع
 ې واجب تکميلويت هغه په خپله واجب ګڼل کېږي او د همدې مسلص له مخې 
داسې استدالل کېږيت کوم څه  ې داسې  ارې پر مم وړيت که تصريح هم 

 1پرې نه وي شوې هغه د شاری مقصود دي.
څخه ځان  د بېلګې په توګهت که يو څوک د لمونځ کولو لپارهت له بدۍ او فحشاوو

ت نه کړيت نو لمونځ يې په نشت او يا او نه ساتيت ښکاره او پټ پاکوالی مراع
ناق  شمېرل کېږي او کله  ې پورته کارونه ترسره کړي نو لمونځ يې کامل او 

 2يا کمال ته نېږدې بلل کېږي.
يت ول دکددې بله بېلګه د تحليل )بل لپاره حاللول( او متعې )لنډ مهاله( نکاح 

ک  ې دا  ارې ترسره کوي د هغوي کړنې د نکاح له اصلي موخو ځکه څو
نکاح  واړهسره  ې هغه  تناسلت توالد او مينه دهت ښکاره ټکر لريت نو بناء  دا د
 ګانې با لې دي ځکه  ې د نکاح له اصلي موخو سره برابری نه لري.

ره ساما صحيح واده )نکاح(  ې هغې کې د متعې او تحليل نيت نه ويت پر هغې 
ه توګ د نکاح اصلي موخې )تناسلت توالدت مينهت سکون او داسې نورې...( پداسې
 لرو.والسته راځي  ې پايله کې به يوه نېکه کورنۍت غوره ټولنه او صالح امت 

پورته بهير ته پر کتنه اصلي موخې پر تبعي موخو داللت کويت ځکه  ې د 
 ې يو له بل پرته د کمال دواړو ترمنځ د برابرۍ او تکامل  ابطه شتون لريت 

 3پوړۍ ته نه رسېږي.
 پنځم: د حکمونو د الملونو پېژندلو څخه د موخو السته راوړلت

                                                
 .3/139وګوره! الموافقاتت   1
 .3/21مخګينۍ مرجوت   2
 .3/21وګوره! المقاصد الشرعيآت   3
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د حکمونو الملونه د موخو نښې ديت پدې مانا  ې د يوې کړنې د کولو او نه 
کولو په ډګر کې د موخې منځته راتګ د الملونو غوښتنه دهت  ې همدا الملونه 

بلل کېږيت  ې علماوو د علتونو د کشفولو لپاره يوه کله کله جزئي موخې 
ځانګړې الره  ې د تعليل مسلص په نامه يادېږي و و کړېت  ې په وسيله يې 

 ت  ې دغه الرې  ارې په الندې توګه دي:1د شرعي حکمونو الملونه پېژني
ړينه وسيله ده  ې د شاری له ارادې او موخو څخه خبرې ان : دا هغه  -1

 بيا په خپل کور کې الندې دوو ډولونو ته ويشل کېږي:کويت  ې دا 
ال : هغه  ې په علت باندې په قا و توګه داللت کوي: د بېلګې په توګه کله  ې 
ن  کې وويل شي: لعلآ کذات لسبب کذات ألجل کذات او يا د كعْي کلمهت لکه په دې 

عْغنِيعاءِ  نع بعيْ  دُولعآ   يعُكونع  الع  كعيْ ﴿قول د هللا جل جالله کې  ې وايي:   2﴾...ۚ   ِمنُكمْ  اأْل
 3ژباړه: ددې المله ترڅوهغه يوازې ستاسې د بډايانو ترمنځ الس پالس نشي...

ْن قعتعلع نعْفس ا بِغعْيِر  ﴿ بل ځای کې فرمايي: ائِيلع زعنَّهُ مع ِمْن زعْجِل ذعِلكع كعتعْبنعا ععلعى بعنِي إِْسرع
عنَّ  أ عْرِض فعكع ِميع انعْفٍس زعْو فعسعاٍد فِي اأْل ا قعتعلع النَّاسع جع ت ژباړه: موږ له همدې المله 4﴾...مع

پر بني اسرائيلو دا فرمان ليکلی وت  ا  ې يو انسان نا حقه وواژهت داسې وګڼه 
 5لکه هغه  ې ټول انسانان ووژل.

ې ت کوي: پدې مانا  ې کله ن  کلب: هغه  ې علت باندې په ښکاره توګه دال
 وګه:تتعليل او الملوالي داللت کويت د بېلګې په  داسې حروا راشي  ې هغه په

 نت باءت زنت زّنت فاءت لعلت حتی او داسې نور...إِ د المت کاات منت 
« انّما جعل االستئذان من زجل البصر»شري  کې راځي:  ثد نمونې په توګه حدي

ژباړه: بيشکه د خلکو کورونو ته دننوتلو پرمهال اجازه اخستل د سترګو له  6
 دي.کبله 

ژباړه: د بېوزلو د لوږې له کبله  7«انّما نهيتکم من زجل الدافَّآ»بل ځای راځي: 
 مې تاسې له دې څخه منو کړي ياست.

قعاِتلُوُهمْ ﴿همدا رنګه هللا جل جالله فرمايي:  تَّى   وع يعُكونع  فِتْنعآ   تعُكونع  الع  حع ِ  الِدّينُ  وع  ۚ   لِِلَّ
انع  فعالع  اْنتعهعْوا فعإِنِ  اِلِمينع  ععلعى إاِلَّ  ُعْدوع ږئ ګيژباړه: او تاسې له هغو سره وجن 8 ﴾الظَّ

                                                
 .1۶۵وګوره!  ری الکش  عن مقاصد الشاریت   1
  .7الحشر/  2
 ژباړهت جانباز سرفراز. د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه   3
 .32المائد /  4
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړهت جانباز سرفراز.  5
صحيح البخاري بشرح فتح الباريت کتااب االساتئذانت بااب االساتئذان مان زجال البصارت   6

 .۶2۴1ت رقم الحديث: 11/2۴
 .1971صحيح مسلمت کتاب األ احيت رقم الحديث:   7
 .193البقر /   8
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لپاره شيت بيا که هغوي  هلالج لج تردې پورې  ې فتنه پاتې نشي او دين يوازې هللا

الس په سر شولت نو وپوهېږئ  ې له مالمانو پرته د بل  ا په  د الس غځول 
 1روا نه دي.

او د خلکو ساتنه ده له  د جهاد څخه ستره موخه په ځمکه کې د حق دين واکمني
دې څخه  ې څوک يې فتنه کې لتاړ نه کړي او له دين څخه يې بې الرې نه 

 2کړي.
ې  م اړول: پدې مانا  ې له قرينو څخه يوه په دې داللت وکړي اشاره او پا -2

 دا وص  ددې حکم المل دیت د بېلګې په توګه:
ت ژباړه: 3 «ال يقضي القا ي وهو غضبان»ال : حديث شري  کې راځي: 

 قا ي دې د ُغصې پرمهال قضاء )پرېکړه( نه کوي.
دا حديث شري  په دې داللت کوي  ې شاری هڅه کوي ترڅو د هغې فساد مخه 
ونيسي  ې هغه د قا ي ذهن په تشويش کې ا وي او د پرېکړو د فساد او 
خرابېدو المل ګرځيت د همدې المله  ې پرېکړې سالمې وشي قا ي لپاره يې 

 4تونه په پام کې نيولي دي.ګڼ سهول
ب: کله  ې حکم له خپل سبب سره يوځای بيان شيت دا ددې اشاره او تنبيه ده 

 ِللَِّذينع  زُِذنع ﴿ ې همدا د حکم لپاره المل دیت لکه هللا جل جالله  ې فرمايي: 
عنَُّهمْ  يُقعاتعلُونع  إِنَّ  ۚ   ُمِلُموا بِأ ع  وع باړه: هغو وګړو ته د ژ 5 ﴾لعقعِدير   نعْصِرِهمْ  ععلعى   َللاَّ

د هغوي په  هلالج لججګړې اجازه ورکړای شوې  ې تېری پرې شوی او بېشکه هللا 

 6مرسته برالسی دی.
نو د جهاد له موخو څخه يوه ستره موخه دا ده  ې د مسلمانانو څخه پرې تېری 

 7رې او دفو شي.يل
 : کله  ې شاری حکم سره وص  ذکر کړي: سره له دې  ې په علتوالي يې 

ح و نه کړي او ددې وص  ذکر کولو کومه ګټه هم نه وي ښکاره شويت تصري
دا ددې خبرې لپاره اشاره او د پام اړول دي  ې همدا وص  علت )المل( دیت 

 8 ې دا قسم په الندې توګه ډېر ډولونه لري:
                                                

 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړهت جانباز سرفراز.  1
 .1۶9وګوره!  ری الکش  عن مقاصد الشاریت   2
يت کتاااب األحکااام عاان رسااول هللا صاالی هللا عليااه وساالمت باااب مااا  اااء ال مااذساانن التر  3

 .133۴يقضي القا ي و هو غضبانت رقم الحديث: 
 .711وګوره!  ری الکش  عن مقاصد الشاریت   4
 .39الحا/  5
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړهت جانباز سرفراز.  6
 .171وګوره!  ری الکش  عن مقاصد الشاریت   7
 و ما بعدها. 39شفاء الغليلت   8
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کله  ې پوښتنه د يوشي د وصفي ستونزې په اړه وشي: لکه حديث شري  کې  -
ژباړه: بېشکه  1«ت انها من الطوافين عليکم زو الطوافاتانها ليست بنجس»راځي: 

 پيشو ددې المله نجسه نه ده  ې هغه ستاسې ګرد  اپېره ګرځېدونکې ده.
که پورته حديث شري  ته ژوره پاملرنه وکړوت د پيشو پاتې شونی خوراک ددې 
المله نجس نه دی ګڼل شویت  ې پيشوګانو څخه د لوښو ساتنه سخت کار دی 

هغوي شپه او ورځ انسانانو څخه ګرد  اپېره ګرځي راګرځي او لوښو ځکه  ې 
 2کې خوله وهي.

وګورئ دلته سره له دې  ېت ألجل کذا يا ألنها توري نه دي کارول شويت خو 
بيا هم د  واا وص  په الملوالي ځکه داللت کويت  ې که  ېرته يې دا ګټه نه 

 3درلوده نو ولې يې ذکر کاوه.
کم سره داسې ذکر شي  ې راوړلو ته يې هېڅ اړتيا نه کله  ې وص  د ح -

ت کوي  ې همدا يې علت دیت لکه رسول هللا صلی هللا عليه لوي: دا پدې دال
تمر   يبآ و ماء »وسلم  ې د خرما په اوبو اودس کاوه او داسې يې ويل: 

 ت ژباړه: خرما پاکه ده او اوبه يې پاکې دي.4«  هور
ل د خرما سره له دې پرته بله کومه ګټه نه لري دلته د پاکوالي وص  ذکر کو

 ې د خرما په اوبو سره  دې اودس کول جواز ولريت ځکه  ې په دې خو ټول 
 5پوهېدل  ې خرما پاکه ده.

د: پر وص  د تقرير سربېره د پوښتنې کوونکي څخه خبره اخېستل: د بېلګې په 
و )تازه( خرماوو د توګه له نبي کريم صلی هللا عليه وسلم څخه د و و او لمد

زينق  الر ب اذا ج ؟ فلما »تبادلې په اړه پوښتنه وشوهت هغه مبارک وويل: 
ت ژباړه: آيا تازه خرما  ې کله و ه شي کمېږي؟ نو 6« قيل: نعمت قال: فال اذن

 کله  ې ورته وويل شو: هوت نو هغه مبارک وويل: تبادله يې جواز نه لري.
لم په دې ښه پوهېده  ې کله تازه خرما و ه شي دلته نبي کريم صلی هللا عليه وس

کمېږيت خو موخه يې دا وه  ې د پوښتنې کوونکي څخه هم دا خبره واوري او 
بېرته ورته هغه څخه د وص  په توګه وړاندې کړي  ې حکم ورسره تړاو 
لريت ځکه کله  ې جنس په جنس تبادله شي او زيادت په کې راشي سود بلل 

                                                
 .92جامو الترمذيت زبواب الطهار ت باب ماجاء في سخر الهر ت رقم الحديث:   1
 .7۵وګوره! زساس القياست   2
 .2/299 المستصفیت  3
 .88سنن الترمذيت زبواب الطهار ت باب ما جاء في الو وء بالنبيذت رقم الحديث:   4
 .۴1شفاء الغليلت   5
ساانن الترمااذيت کتاااب البيااویت باااب مااا جاااء فااي النهااي عاان المحاقلااآ  و المزابنااآت رقاام   6

 .122۵الحديث: 
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ه تازه خرما و ه شي هرومرو په کې زيادت راځي او کېږيت دلته هم  ې کل
 1ت کېږي.ابرابرۍ نه مراع

هـ:  ې پوښتنې کوونکي ته ځواب د بل م ال په ورکولو سره ورکړي: د بېلګې 
په توګه عمر ر ي هللا عنه د نبي کريم صلی هللا عليه وسلم څخه پوښتنه وکړه 

مبارک ورته وويل:   ې آيا   روژه په تقبيل )ښکلولو( سره ماتېږيت هغه
ت ژباړه: آيا ته ګورې  ې روژه 2« زرزيت لو مضمضت من الماء و زنت صائم؟»

 دې د اوبو په مضمضې سره ماته شي؟
نو کله  ې روژه په مضمضې سره نه ماتېږي همداسې په ښکلولو سره هم نه 
ماتېږيت دلته اشاره دېته ده  ې روژه د جنسي غريزې په پوره کولو سره 

 3نه د هغې په مقدماتو سره.ماتېږيت 
و: کله  ې شاری د دوو حکمونو توپير د وص  په ذکر کولو سره وکړي: دا 

ت کوي  ې دلته همدا وص  د توپير المل دی په منځ د دوو حکمونو لپدې دال
ت ژباړه: 4«القاتل اليرث»کېت لکه نبي کريم صلی هللا عليه وسلم  ې فرمايي: 

 قاتل ميراث نه شي وړالی.
دلته همدا قتل د ميراث نه وړلو لپاره المل دیت د هغې قتل په پرتله  ې د  ې 

 5خوا سرته نه وي رسېدلی.ه وارث ل
 او عدما  تړلی ويت په داسې ا  وران: پدې مانا  ې حکم له وص  سره وجودد -3

 توګه  ې حکم د وص  له شتون سره شته او له نه  شتون سره يې نشت شيت د
ی ې د خوړلو جواز په سفر کېت نو سفر داسې يو وص  دبېلګې په توګه د روژ

له ک ې د روژې د خوړلو حکم ورسره وجودا  او عدما  تړلی دیت پدې مانا  ې 
و اڅوک په سفر وت نو د روژې خوړل ورته جواز لري او کله  ې په سفر نه و 

 مقيم و بيا ورته جواز نه لري.
ي د مشقت په پرتله باندېت ځکه په ټوله کې شرعي حکمونه د آسانتياوو سره تړل

 6 ې مشقت عادتا  د زغم وړ نه دی.
مناسبت: امام غزالي رحمه هللا مناسبت داسې تعريفوي: مناسبت هغه څه ته  -۴

ويل کېږي  ې د مصلحتونو پر الره داسې روان وي  ې کله د حکم نسبت هغه 
 1ته وشيت حکم داسې تنظيموي  ې د شريعت عامه موخو سره برابر وي.

                                                
 .83-82زساس القياست   1
 .238۵بلآ للصائمت رقم الحديث: سنن زبي داودت کتاب الصومت باب الق  2
 .۴۴شفاء الغليلت   3
سانن الترماذيت کتااب الفارائحت بااب ماا جااء فاي ابطاال مياراث القاتالت رقام الحاديث:   4

2109. 
 .۴۶شفاء الغليلت   5
 .17۴ ری الکش ت   6
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ترڅو  ې مناسبت داسې وص  وي  ې پر هغې باندې د حکم درولت له ځان 
سره مصلحت ولريت نو ښکاره  ې د مصلحت تحقق د شاری له موخو څخه 

  2اساسي موخه دهت بناء مناسبت د موخو پېژندلو لپاره الره بلل کېږي.
 ډولونه په الندې توګه دي: ت ې د ياد مناسب

بت ته ويل کېږي  ې ن  او يا اجمای په دې ال : مخثر مناسبت: هغه مناس
داللت وکړي  ې دا مناسبت وړتيا ددې لري  ې د شرعي حکمونو لپاره دې 

 3المل شي.
او کومې موخې  ې ددې الرې په الس راځي هماغه موخې شمېرل کېږي  ې 

 4په ن  او يا اجمای سره ثابتې وي.
رکړې بابونو کې په ددې بېلګې داسې دي لکه شاری  ې د بندګۍ او راکړې و

آسانتياوو او تخفي  سره تصريح کړېت  ې په خپلو بندګانو آسانتيا او تخفي  
راوستل يې سترې موخې ديت د زکات په باب کې يې د زکات  په اخېستلو سره 
موخه د خپلو بندګانو د زړونو پاکول له بخيلۍ څخه دي او له بلې خوا دهغوي په 

ه پياوړي کول ديت همدا رنګه د شرابو له زړونو کې د ټولنيز تکافل روحي
حرمت څخه يې موخه د بندګانو په منځ کې د دښمنۍ او کينې له منځه وړل او د 

 5هللا جل جالله په بندګۍ کې د دوام غوښتنه ده.
ب: مالئم مناسبت: هغه مناسبت ته ويل کېږي  ې په اړه يې کوم ن  او يا 

کې دده جنس داسې معتبر ګڼلی وي  اجمای نه وي راغلېت اما شاری په بل ځای
 ې بعينه يې ور پورې حکم تړلی وي او يا يې دده جنس په ن  او اجمای سره 

 6معتبر ګڼلی ويت  ې علماء يې د دليلوالي په اړه اجمالي يووالی لري.
ددې نمونه داسې دهت کله  ې د نورو خدايانو ته کنځلې کول د هللا جل جالله ذات 

رځيت نو بايد ترې ځان وساتل شيت همدا راز د خلوت څخه ته د کنځلو وسيله ګ
 7ځکه منو شوې  ې فحشاء ته د رسېدو الره بلل کېږي.

 : غريب مناسبت: هغه مناسبت ته ويل کې  ې د شاری په کړنو کې يې هېڅ 
 8اغېزه او مالئموالی نه وي ښکاره شوی.

                                                                                                          
 .2/30۶المستصفیت   1
 .17۶وګوره!  ری الکش ت   2
 .1۴۴شفاء الغليلت   3
 .177 ت وګوره!  ری الکش  4
 .178-177مخکينۍ مرجوت   5
 .2/307المستصفیت   6
 .178 ری الکش ت   7
 .2/307المستصفیت   8
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ته درې  القه  د بېلګې په توګه که څوک د مرګ په رنځ اخته وي او خپلې ښځې
ورکويت دده د هوډ پر خالا ورته اسالمي شريعت د هغه په ميراث کې حق 
ورکويت  ې له دې پرته په نورو ځايونو کې شريعت د شخ  هوډ ته اعتبار 

 1ورکوي.
ې د: ملغی مناسبت: دا هغه مناسبت دی  ې ملغی والی يې ښکاره او شاری تر

 په ټولو حاالتو کې مم اړولی وي.
په توګه د سود د الرې ګټه السته راوړل حرام ديت سره له دې  ې په  د بېلګې

مالي راکړه ورکړه کې موخه د ګټې السته راوړل ويت خو شاری دا مناسبت 
و سره  ملغی کړیت  ې له دې څخه ستر فساد منځته صځکه په څرګندو نصو

 2راځي.
شريعت   هـ : پرېښودل شوی ) مرسل( مناسبت: هغه مناسبت ته ويل کېږي  ې

 ورته نه اعتبار ورکړی وي او نه يې با ل کړی وي.
د بېلګې په توګه دا هغه مناسبتونه دي  ې د اسالمي شريعت موخو او عامه 
بنسټونو کې دده جنس شتون موندلی ويت  ې پر دې عمل کول د حرامو د 

 3و سره ټکر لري.صارتکاب المل نه ګرځي او نه د شرعي معتبرو نصو
 

                                                
 .179 ری الکش ت   1
 .180مخکينۍ مرجوت   2
 .183مخکينۍ مرجوت   3
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 «واثق»قضاوتمل نجم الدین ارش : گنتتبع و

 

  بررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقدبررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقد
 
 ومسقسمت 

 

 وصايت - فصل سوم

مبحث اول:مفهوم وصايتتفری وصايت و واليتتانوایتارکانتشرو  

 واوصاا وصايت

قااانون ماادنی جهاات ادارب امااوال محجااورين ازجملااه ا فااال  تراکااهدومِ  بخااش

ناام وصايت عهادی نياز يااد مای  اسات کاه باه پيش بينی نموده است وصاايت

پذيرفتن مسئوليت وصايت و سرپرستی از  را کسانی کاه شايساتگی شود.

و تواناااايی آن را داشاااته باشاااند دارای اجااار و پاداشااای اخاااروی اسااات؛زيرا 

 می فرمايد: ) (خداوند

پرسااند)در پاساام بااه آنهااا( بگو:اصااالح در مااورد يتيمااان از تااو می»ترجمااه

 1«. ری استت امور آنها کار پسنديده

دربارب وصی تعيين کردن برای صاغارفقهاء باراين نظراندکه:وصای تعياين 

کااردن باارای اوالد صغاروکسااانی کااه درُحکاام آنهااا اساات درصااورت خااوا 

 2 يای اموال آنهاواجب است.

 مطلب اول : مفهوم وصايت   

 اول:معنای لغوی

 پندتاندرزتنصايحت ونايااب گارفتن غياار اساات»در لغاات باه معنااایت ِوصاايت

برای تصرا در امری از امورتخواه در حالت حياات موصای باشاد ياا بعاد 

 . 3«از وفات وی.
                                                

 .220. البقره: 1
 . 168تص 43وزار  األوقاا والشون االسالميآتالموسوعآ الفقهيهت  .   2
مكرم بن علىتزبو الفضلتجمال محمد بن .ابن منظورت 3

 .283تص15الرازی.لسان العربتحرا )و(ت الدينتاألنصاريتالرويفعىتاإلفريقى 
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عباااااارت ازقياااااام باااااه ادارب اماااااور ماااااالی  دراصاااااطالح فقاااااهتوصاااااايتت 

کودکانتديوانگان و سفيهان از  ريق نيابت و تفويح آن از  ارا ولای ياا 

 1قا ی است. 

ماالی کودکاان آن است که از  را قا ی برای ادارب امور  قضائی:وصی 

قا ای ولای کسای اسات کاه »2.«.السلطاُن وليُّ من ال وليَّ له»براساس حديث

 «.ولی نداشته باشد.

کسی است که از  ارا پادر ياا پادرکالن کودکتديواناه و :وصی مختارتاما

سفيه برای ادارب امور مالی آنها پس از مرف خويش تعياين شاده باشاد؛زيرا 

افراد پرهيزگاار باا صاالحيتی را بارای  پدر و پدرکالن اين حق را دارند که

 3ادارب امور و شئون فرزندان صغير خود انتخاب کنند.

 دوم:معنای اصطالحی

شااخ  بااه موجااب »در اصااطالح حقااوی وصااايت عبااارت اساات از اينکااه

وصيتتيص يا  ند نفر را بارای انجاام امار ياا اماور ياا تصارفاتی نسابت باه 

 4«.بعد از فوت خود مأمور کند 

يت عبااارت ازساالطه واقتااداری اساات کااه پاادر ياجدپاادری باارای وياااهم وصااا

بعداز مرف خود نبست باه ادارب افاراد قاصار واماوال او باه شخصای معاين 

                                                
. الدکتوروهبآتالزحيلی.فقه خانواده درجهان معاصرتترجمیتعبدالعزيز سليمیت ص   1

231. 
بن زبو عبد هللا زحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن زسد. مسند اإلمام زحمد . الشيبانيت 2

اصحاب اين حديث را ت249تص40ت آ العائشآ بنت الصديققحنبلتباب مسند الصدي

 روايت نمودند.تخريا از کتاب مرفوعا  سننتبجز از نسائی از  ريق حضرت عائشآ

كش  الخفاء ومزيل اإللباستتألي :إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي 

بن زحمد بن يوس  بن هنداويتباب  العجلوني الدمشقيتزبو الفداءتتحقيقتعبد الحميد

 .522تص1حرا السين المهملآت 
الدکتوروهبآتالزحيلی.فقه خانواده درجهان معاصرتترجمیتعبدالعزيز سليمیت ص .  3

231. 
( و ترمينولوژی حقویتص 2172ت ص )3. دانشنامه حقوی خصوصیت  4

 . 6010تاصطالح شماره 746



 قضاء بررسی فقهی وحقوقی نیابت در عقد 

 

59 
 

اِعطاا مای کندتياسالطه واقتاداری اسات کاه قا ای بارای ادارب اماوال قاصار 

 1درحدود معين برای شخ  معين می دهد.

وصااايت 15/10/1355(مااور 353ازاينکااه قااانون ماادنی جريااده رساامين)

راازنظرقانونی تعري  نکردهتبه بخا ردريافات مو اوی باه تعليماات ناماه 

 مراجعه شد. 1335وصايت مصوبه سال

مجلاس عاالی وزراء  1335دلاو  16ماده اول تعليماتناماه وصاايت مصاوب 

وصايت يص انتقاال صاالحيت اسات » وصايت را  نين تعري  نموده است:

قا ای باه وصای کارده مای  که بصورت خاص يا عام از  ارا موصای ياا

 2«.شود و بعد از فوت موصی انجام می يابد 

 اماوال حفاظ و وصاايت) به مربو  قواعد( 6 – 3در مادب فوی و در مواد )

 رؤسااای 1350 سااال ساايمينار مصااوب( اوصااياء بااا آن محاساابه و صااغار

ِصیتُموصی  اصطالحات واليات محاکم بو  آن مر عناصر و لعهُ  ُموصیتوع

 ي  شده است:بطور ذيل تعر

باه انتقاال »ُموِصی:آنکه وصيت کرده اسات.يعنی شخصای اسات کاه -1

صالحيت در باره اموال صغار خاود باه وصای و ياا باه انتقاال ملکيات خاود 

 «.بعد از مرگش به موصی له وصيت کرده باشد
ِصی:آنکه صالحيت وصايت را برای خود قبول کارده اسات.يعنی  -2 وع

یتپادر ياا پادر کاالن پادری وصی شخصيست که وصايت را از  ارا متوف

صغارتقبول کرده باشاد و ياا در صاورتی کاه از  ارا آنهاا منصاوب نشاده 

 باشدتوصايت را به ُحکم قا ی قبول کند.
ُموصی لعهُ:آنکه وصيت بمفادر صورت گرفته اسات.اين اصاطالح  -3

 بدو حالت تعري  شده است:
وصاای لااه در مبحااث وصاايت عبااارت از شخصاای اساات کااه بااه اثاار م -الاا 

ملکيت)ُموصی بِِه( بعد از مارف موصایتبه وی  مشروعه ُموِصیت وصيت

 انتقال می يابد.

                                                
جورين درحقوی افغانستانتانتشارات . رسولیتعبدالحسين.حقوی مدنی اشخاص ومح1

 .198هـ رتص1393فرهن ت اپ اولتمطبعآ کارروانتکابلتبهار
 . 1مجلس عالی وزراءتمادب  1335دلو  16. تعليماتنامه وصايتتمصوب  2
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حااث وصااايت عبااارت اساات ازصااغيری کااه بااه منظااور بموصاای لااه در  -ب

حفااظ امااوال وی و تصاارا مشااروعه در آن و حمايااه از حقااوی مااذکور از 

  را پدر يا جد پدری او ويا قا ی برايش وصی مقرر شده باشد.

که به آن وصيت شاده اسات و عباارت از عقاار و ُموصی بِِه: يزی  -4

ساير اموال نقدی و جنسای اسات کاه باه منظاور حفاظ تصارا مشاروعه در 

ِصی سپرده ميشود. آن به نفو صغار به وع
1 
                    مطلب دوم:فری ميان وصايت و واليت

تفاوت وصاايت باا واليات:اين اصاطالحات در نقاا  ذيال باا هام متفااوت مای 

 باشند: 

پاااادر و جااااد صااااحيح ثاباااات ماااای :باااار ولاااای يعنی صااااراوالياااات  -1

شود.بالعکستوصايت برای ديگران غير از پدر و جد صحيح نيز ثابت می 

 گردد.
اشاخاص  واليت هم بر ازدوا  و هم بر ادارب امور مالی خورد ساالن و -2

بال  محجور عليهم ثابت می شاود؛اما وصاايت صارا بار ادارب اماور ماالی 

مای گاردد. وصای نمای تواناد خاورد سااالن را باه نکااح خورد سااالن ثابات 

 دهد.
ولاای باار اساااس احکااام شااری و قااانون تعيااين ماای گردد.ولیتوصاای ماای  -3

توانااد از  اارا پاادر و جااد صااحيح و قا اای بااه منظااور ادارب امااور مااالی 

 2صغار تعيين گردد.
 مطلب سوم:انوای وصايت  

ديگاری وصاايت :يکی وصاايت اختيااری و 3وصايت به دو نویبراساس فقهت

( ناين 5قضايی می باشد. نان ه تعليمات نامه وصايت کشور نياز در ماادب)

                                                
. قواعد مربو  به وصايت و حفظ اموال صغار و محاسبه آن با اوصياءتمصوب   1

 .6-3غانسانتمواد رؤسای محاکم واليات اف 1350سيمينار سال 
. پوهاند دادمحمد نذير.حقوی فاميل درشريعت اسالمی وقانون مدنی افغانستان  2

 .191تص 2ت 
 .7337تص 10. الدوکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت   3
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وصااای باااه دو ناااوی تقسااايم شاااده مااای تواند:وصااای از  ااارا »مشعراسااات:

 1«.متوفیتو وصی از  را قا ی

 اول:وصايت اختياری

وصايت اختياری عبارت است از آنکه شخصی در حالت حيات خود و قبال 

ظور ادارب امور مالی اشخاص قاصر )ناق  ياا از وفاتش شخصی را به من

ايان گوناه وصاايت نياز باه دو 2فاقد اهليات( باه عناوان وصای تعياين مای کناد.

قسم است: يکای وصاايت از جاناب پادر ياا پادر کاالن و ديگاری وصاايت از 

 جانب شخ  متبری.

وصايت از جانب پدر يا پادر کالن:ايان ناوی وصاايت عباارت اسات  (1

الن صاحيح در حالات حياات خاود و قبال از وفااتش از اين که پدر ياا پادر کا

شاااخ  را باااه منظاااور ادارب اماااور ماااالی اشاااخاص قاصااار)ناق  ياااا فاقاااد 

اهليت(خويش به عنوان وصی تعياين مای کناد. نان کاه قاانون مادنی کشاور 

پاادر (»1:)مشرعراساتخااود در ايان زميناه  291( مااده 1در بناد اول فقارب)

ل ثاباات در بطنتوصاای تعيااين ماای توانااد باارای اوالد ناااق  اهلياات يااا حماا

 3«.نمايد.
وصايت از جاناب شاخ  متباری: ايان ناوی وصاايت عباارت اسات  (2

از اينکه شخ  متبری در حالت حيات خود وقبل از وفاتش شخصای را باه 

وهُوبعااه خااويش باارای اشااخاص قاصاار)ناق  يااا فاقااد  منظااور ادارب امااوال مع

خود  271مادب  اهليت(به عنوان وصی تعيين می کند.قانون مدنی کشور در

هرگااه بااه اشاخاص نااق  اهلياات ماالی تباری گرديااده و »تصاريح مای دارد:

 نان شار  گذاشاته شاده باشاد کاه ماال ماذکور تحات واليات ولای قارار داده 

ودر  4«تاست نا   نين ماال از تحات واليات ولای خاار  سااخته مای شاود.دنشو

تواناد  هم نان شخ  متبری مای»خود می گويد: 291ماده  1بند دوم فقرب 

                                                
 .5. تعليمات نامه وصايتتمادب  1
سليمیتص  . الدکتوروهبآتالزحيلی.فقه خانواده درجهان معاصرتترجمیتعبدالعزيز 2

 .7337تص 10؛و الدکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت  431
 .291(مادب 1. وزارت عدليه.قانون مدنیتفقرب) 3
 .271تمادب همان .4



 قضاء بررسی فقهی وحقوقی نیابت در عقد 

 

62 
 

 2و در فقاره 1«.ايان قاانون وصای اختياار نماياد. 271در حالت مندر  مااده 

اختياار وصای در  ناين ماوارد توساط وصاايت »خود می فرمايد: 291ماده 

خط رسمی يا عرفی صورت می گيرد که باه خاط و امضاای پادر ياا متباری 

باشد و يا از امضاء و يا شصت شان در  ناين اساناد تصاديق باه عمال آماده 

 2«.اشد.ب
 دوم:وصايت قضايی

وصايت قضائی عبارت است از اين که قا ی شخصی را به منظاور ادارب 

)ناق  يا فاقد اهليت(به عنوان وصی تعياين مای  امور مالی اشخاص قاصر

هار گااه بارای » خاود در زميناه مشعراسات: 297.قاانون مادنی در ماادب 3کند

موجاااود شاااخ  نااااق  اهليااات ياااا حمااال ثابااات در بطااان وصااای اختيااااری 

نباشدتمحکمه وصی تعيين می نمايد.وصايت برای حمل ثابات در بطان بعاد 

از و و حمل برای مولود نيز نافذ است. مگرتاينکه محکمی وصی جديدی 

قاااانون  298ماااده  1باااه موجااب فقااره 4«.را عااوض وی تعيااين کاارده باشااد.

محکمه می تواند حين  ارورت بارای شاخ  »مدنیتکه  نين مشعراست:

باايش از يااص وصاای تعيااين نمايااد.در صااورت تعاادد وصاایتاو نااق  اهلياات 

صااياء نماای تواننااد در امااوال شااخ  تحاات وصااايت شااان منفااردا  تصاارا 

نمايناااادتمگر اينکااااه هم ااااو تصاااارا کااااامال  بااااه مصاااالحت ناااااق  اهلياااات 

قاانون مدنیتکاه  ناين صااراحت  298مااده  2بار اسااس حکام فقارب 5«.باشاد.

که از  ارا محکماه اتخااذ  حين اختالا نظر بين او صياء تجويزی»دارد:

 6«.می گرددتقابل تعميل می باشد.

                                                
 .291(مادب 1. همانتبند دوم فقرب) 1
 .291(مادب 2. همانتفقرب) 2
 زار االقااو و ؛7337تص 10. الدکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت   3

 .168تص 43والشئون االسالميآ.الموسوعه الفقهيآت  
 .297تمادب وزارت عدليه.قانون مدنی.  4
 .298(مادب 1. همانتفقرب) 5
 .298(مادب 2همانتفقرب) . 6
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( وصاايت مخقات و 2( وصاايت خااصت 1قسم است: 1وصايت قضايی به سه

 ( وصايت خصومت.3

قانون مدنی قا ای در حااالت  299وصايت خاص: بق حکم ماده  -1

 ذيل وصی خاص را تعيين می نمايد:
o « در صاااورتی کاااه مصااالحت شاااخ  نااااق  اهليااات باااا مصااالحت

تزو  وی يا يکی از اصول و فروی وصی ويا با مصلحت اشخاصی وصی

 که وصی نمايندب قانونی شان می باشد متصادم واقو گردد.
o  در صورتی که به شخ  ناق  اهليت مالی تباری گردياده و  ناان

 شر  گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت واليت ولی قرار داده نشود.
o ی را کااه وصاای در صااورتی کااه اجاارای وصااايت اوصاااا خاصاا

 2«.دايمی فاقد آن است ايجاب نمايد.
قانون مدنی قا ای در حااالت  300وصايت مخقت: بق حکم مادب  -2

 ذيل وصی مخقت را تعيين می نمايد: 
o «  در صاااورتی محکماااه واليااات ولااای را متوقااا  نماااوده و شاااخ

 ناق  اهليت ولی ديگری نداشته باشد.
o ده باشد.در صورتی که وصايت به تقا ای خود وصی متوق  ش 
o  در صاااورتی کاااه عوامااال مخقااات ماااانو اجااارای وصاااايت گردياااده

 3«.باشد.
قااانون ماادنی کااه  نااين  301وصااايت خصااومت: بق حکاام مااادب  -3

قا ی به منظور حل و فصل دعاوی مربو  به شخ  نااق  »مشعراست:

اهليت وصی خصومت تعيين می نمايد اگر ه شاخ  نااق  اهليات مالاص 

 4«.دارايی نباشد.

                                                
پوهاند داد محمد نذير.حقوی فاميل درشريعت اسالمی وقانون مدنی افغانستان ت   . 1

 .194 – 191تص  2
 .299انون مدنیتمادب . وزارت عدليه.ق 2
 .300. همانتمادب  3
 .301. همانتمادب  4
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وص قااانون ماادنی اسااتتقانون احااوال شخصاايه اهاال وصاای قضااايی مخصاا

تشااايو  يااازی  باااه ناااام وصااای قضاااايی نااادارد.بنابر اينتآن اااه راکاااه قاااانون 

ماااای «قاااايم»مدنیتوصاااای قضااااايی ناميااااده اسااااتتقانون احااااوال شخصاااايه

قاااااانون احاااااوال شخصااااايه درايااااان ماااااورد بياااااان مااااای 44ماااااادب 2نامد.بناااااد

اده (ايااان مااا1(هرگااااه ولااای خااااص واجاااد شااارايط منااادر  فقااارب)2»)دارد:

آن 48مااادب  2وبنااد1«.نباشاادتمحکمه باارای مااولی عليااه قاايم تعيااين ماای نمايااد

(محکمه خاود ياباه درخواسات شاخ  ذينفاوتبرای 2»)قانون بيان می دارد:

براسااس قاانون 2«.محجوری که ولی خاص نداشته باشدتقيم تعيين می نماياد.

شاامل پدرتجاد پادری  و وصای اختيااری مای «ولی خاص»احوال شخصيهت

ابراين درجاای کاه هايو ياص از اينهاا وجاود نداشاته باشادتولی دارای شود.بن

امااوال  براساااس قااانون احااوال شخصاايهتمحکمه باارای اداره شاارايط نباشاادت

 .تعيين ميکند قيم اشخاص بی اهليت وکم اهليت
  مطلب  هارم:ارکان وصايت:

اسااات کااااه عبااااارت 3تارکاااان وصااااايت  هااااار)رح(  باااق نظرجمهورفقهاااااء

 (موصی به.4موصی لهت (3وصیت (2(موصیت1انداز:
 هار اصطالح )موصیتوصیتموصی له و موصای به(ماذبورفوقا  در ايان 

 4فصل تعري  گرديده.

رکن وصاايت عباارت ازصايغه کاه هماناايجااب )رح(امابه نظرفقهاای حنفياه

 وقبول  رفينتمی باشد.

صيغه ) ايجااب و قبول(:عباارت اسات از لفاظ يعنای  ايجااب و قباول صاادر 

 صايت يعنی موصی و وصی.از رفين و

      مطلب پنجم:شرو  وصايت

وصیتاعم از اختياری وقضايیتدارای شرايطی بوده که برخی آن تعلق باه 

موصیتوصیتموصاااااااای بااااااااه و اااااااايغه ماااااااای گياااااااارد کااااااااه هريااااااااص 

                                                
 .44(مادب 2.وزارت عدليه.قانون احوال شخصيه اهل تشيوتبند) 1
 .48(مادب 2. همانتبند) 2
 .7577ت ص 10الدوکتور وهبآ الزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت   . 3
 اين تحقيق. 64. صفحه 4
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خاصااای باااوده کاااه 1ازموصیتوصیتموصااای باااه و ااايغه دارای شااارايطی

 هرکدام را به شرح ذيل بيان می کنيم:

 اول:شرو  ُموِصی

   موصی عبارتند از:شرو 

مکلاااا  بودن:موصاااای بايااااد شااااخ  مکلاااا  يعناااای عاقاااال و بااااال   -1

باشد.بنابراينتاگرموصی شخ  غيار مکلا  يعنای صابی ياا ديواناه باشاد و 

صايت وی صحيح نخواهد بود.زيراتاشخاص غير مکل  نمی توانند متولی 

 امور خويش باشند پس  طور می توانند متولی امور ديگران باشند.

موصی بايد رشيد باشد.بنابراينتهرگاه موصی به سابب رشيد بودن: -2

حُجاور علياه باشاد وصاايت وی صاحيح نخواهاد  خورد سالی يا سفيه باودن مع

 بود.
عادل بااااودن )رح(عاااادالت: بق نظرفقهااااای حنفيهتحنابلااااه ومالکيااااه -3

موصااای شاااار  نيست.پستوصااااايت فاسااااق صااااحيح اساااات.برعکستفقهای 

 دانند. عادل بودن موصی را شر  وصايت می)رح(شافعيه
اسالم:اصاال اياان اساات کااه کااافر اهاال والياات برمساالمان نيساات.پس  -4

 2وصی تعين نمودن کافر برای مسلمان ) فل مسلمان( صحيح نيست.
ِصی  دوم:شرو  وع

 فقهاءاتفای نظردارند که وصی بايدعاقلتامانت دار ورشيدباشد.پس وصايت

صاابی ومجنااون صااحيح نيست.زيراتصاابی ومجنااون تحاات والياات ديگااری 

غيااااارامين صاااااحيح  ارند.هم نينتوصاااااايت خاينتفاسقتغيررشااااايدتقرارد

 :) (نيست.زيراتکافر برمسلمان واليتی ندارد به دليل اين قول خداوند

هرگزبر}زيان{مخمنااااااااااان باااااااااارای کااااااااااافران ) ( خداونااااااااااد»ترجمااااااااااه

 3«.راه}تسلطی{قرارنداده است

                                                
 – 127تص  2دنی افغانستان حقوی فاميلت .عبدهللاتنظام الدين.شرح قانون م 1

130 . 
 .7577تص 10.  الدکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت  2
 .141.  النساء :   3
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اماتذکورت شر  صاحت وصاايت نيست.بنابراينتوصای باودن زن صاحيح 

درباارب شارايط وصای قاانون مادنی 1يز از اهل شهادت است.است.زيراتزن ن

(آن کااااااه ترجماااااای 289افغانسااااااتان ازفقااااااه پيااااااروی نمااااااوده اساااااات.مادب)

( قاانون احاوال 178مصارومادب)  1952(سال 119(قانون شماره)27مادب)

وصاای بايااد شااخ  »شخصاايّه سُااوريه اساات دراياان باااره ُحکاام ماای نمايدکااه:

ه و با شخصای کاه تحات وصاايت او عادلتبا کفايت و واجد اهليت کامل بود

 2«.قرار می گيرد ِدين مشترک داشته باشد

اشاخاص »قاانون مادنی کاه  ناين مشعراسات: 290بنابراينت بق حکام ماادب

 ذيل وصی تعيين شده نمی توانند:

شخصيکه بحکم قطعی محکمه باه جارم مناافی آداب عاماه ياا عفات  (1

 محکوم به جزا شده باشد.
مدرک مشروی برای تأمين معيشات شخصی که شهرت بد داشته يا  (2

 نداشته باشد.
شخصی که به حکم قطعی محکمه محکوم به افالس شاده و حي يات  (3

 او اعاده نشده باشد.
شخصی که قبال  از واليت يا وصايت شخ  ديگر باه حکام قطعای  (4

 محکمه عزل شده باشد.
کااه از  اارا پاادر يااا جااد قباال از وفااات از حااق وصااايت  شخصاای (5

 باشد. کتبا محروم ساخته شده
شخصی که خودر يا يکی از اصولتفروی يا زوجه ار يا شخ   (6

ناق  اهليت منازعه قضايی داشته يا  نان اختالا فاميلی موجود باشد کاه 

 3 «.به اساس آن مصلحت شخ  ناق  اهليت مختل گردد.

 سوم:شرو  ُموصی بِهِ 

شر  موصی به اين است که باياد معلاوم باشاد تاا وصای بتواناد آن را انجاام 

دهد؛زيرا وصايت به مع ابه وکالت است و تصرا وصای باه اجاازب موصای 

                                                
 .7578تص 10. الدکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی وادلتهت   1
 .289. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  2
 .290. همانتمادب  3
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اساات.پس وصااايت در صااورتی جااايز اساات کااه موصاای بااه معلااوم باشااد از 

قبيل مراقبت از امور شخ  قاصرتادای دينتردِّ و دعايو به اهل آنتردِّ مال 

 مغصوبه به صاحب آن وغيره.
ختالا وجاود دارد:باه اماتدربارب تازويا دختار وياپسرموصای مياان فقهااءا 

وصی مای تواناد دختار وياپسرموصای را باه )رح(نطرفقهای حنابله ومالکيه

ديگااااااااااری تاااااااااازويا نمايد.زيراتوصاااااااااای نايااااااااااب و وکياااااااااال موصاااااااااای 

براين نظراناااد کاااه وصااای نمااای )رح(اسااات.برعکستفقهای شاااافعيه وحنفياااه

توانددرصورت موجوديت وياعدم موجوديت پدر کالنت فال تحات وصاايت 

 که می فرمايد:(ملسو هيلع هللا ىلص)ا نمايدبه دليل اين حديث پيامبررا به ديگری تزوي

قا ای ولای کسای اسات کاه ولای نداشاته »1.«.السلطاُن وليُّ مان ال ولايَّ لاه »

 «.باشد.

علاات اياان اماار اياان اساات کااه اشااخاص بااال  تحاات والياات قرارنماای گيرنااد 

وصغيروصغيره را هيو کس جز پدروپدرکالن نمی تواند به ديگری تزويا 

 2نمايد.

 شرو  صيغی وصايت  هارم:

به اتفای فقهای اسالم وصايت با ايجاب و قبول موصای و وصای منعقاد مای 

شااودتهمانگونه کااه بااه اتفااای فقهااای اسااالم ايجاااب بااا هاار صاايغه ای کااه باار 

                                                
عبد هللا زحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن زسد. مسند اإلمام زحمد بن زبو . الشيبانيت 1

حديث  249تص40ت آ العائشآ بنت الصديققحنبلتباب مسند الصدي

ت الكوفيیتو من زجل سليمان بن موس إسناد حسنحديث صحيح وهذا (ت 25365شماره)

ت ن  ابن زبي شيبآُمصت هـ( 235ـ  159) زبو بكر عبد هللا بن محمد بن زبي شيبآ العبسي

(ت امام زلبانی 37270ت حديث شماره)168ت ص14بی تات   تحقيق : محمد عوامآ.

و ابن حبان هم گفته  حسن استرحمه گفته اين حديث صحيح استتزلبانیت  ترمذی گفته 

زسنى المطالب في زحاديث مختلفآ ت الحوتت محمد بن درويش بن محمدت صحيح است

(ت و 780ت حديث شماره)164ت ص1ت بی تات  ب العلميآالناشر :دار الكتت المراتب

 (.7557ت حديث شماره)153ت ص2صحيح الجامو الصغيرت  
؛و 7583و7582ص  ت10وادلتهت  . الدکتوروهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی 2

 .185تص43وزار االوقاا والشئون االسالميآ.الموسوعآ الفقهيهت  
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تفااويح موصاای بهتبااه وصاای داللاات کنااد صااحيح ماای باشااد.م ل اياان کااه 

شخصی برای شخ  ديگر بگوياد:ترا باه عناوان وصای تعياين کردمتاماور 

مااالی فرزناادان خااود را بعااد از وفاااتم بااه تااو واگااذار نمودمتتااو بعااد از وفاااتم 

جانشين من هستی و ام ال اينها.هم نان وصايت با اشارب قابل فهم و کتابات 

از  اارا شااخ  گناا  انعقاااد ماای يابااد.وجود قبااول در وصااايت  ااروری 

اسات؛زير وصاايت مانناد وکالاات عقاد تصارا ماای باشاد و قباول در وکالاات 

اساات پااس در صااورت عاادم وجااود قبااول وصااايت با اال خواهااد  ااروری 

 1بود.

    مطلب ششم:اوصاا وصی

ايت  فااال صاااحت نمااای ياباااد.زيراتاو قاصااار اسااات و بلاااوح :پاااس وصااا - 1

 صالحيت تشخي  مصلحت و منفعت را ندارد.
اصلی برای کليه تصرفات به حسااب مای آياد و باه ايان  عقل : که شر - 2 

ن درساات نيست.زيراتحساان تصاارا وی ترتيااب وصااايت مجنااون و ام ااال آ

 در حق خود او نيز به اثبات نمی رسد.
کسی که مسلمان باشد.زيرا؛وصايت مانند واليت اساتتو  اسالم:در حق -3 

 واليت غير مسلم بر مسلم و عکس آن صحت نمی يابد.
عدالت:پس واليت فاسق نسبت اشتغال به معاصی و اصارار بار صاغاير - 4

 2 صحت نمی يابد.
( در ماورد وصا  وصای حکام ذيال را مساجل 289مادنی  ای ماادب) قانون

وصی بايد شخ  عادل باا کفايتتواجاد اهليات کامال باوده باا » نموده است:

از 3«.شخصی که تحات وصاايت او قارار ميگيارد ِديان مشاترک داتشاه باشاد 

آيااد کااه وصاای بااا شااخ  تحاات وصااايت)ِدين  ماادب فااوی اياان مطلااب باار ماای

مسالمان باياد وصای مسالمان تعياين گاردد و غيار مشترک داشته باشد( يعنی 

مسلم وصی کسای تعياين گاردد کاه او نياز غيار مسالم باوده بااهم دارای ِديان 

 مشترک باشند.

                                                
 .185تص43لموسوعآ الفقهيهت  . وزار  االوقاا والشئون االسالميه.ا 1
 .7583و7582ص   10الدکتور وهبآتالزحيلی.الفقه االسالمی  وادلتهت  . 2
 .289. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  3
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قااانون احااوال شخصاايه اهاال تشاايو در مااورد اوصاااا وصاای  44مااادب 1بنااد

-2بلوح.-1(ولی خاص واجداوصاا ذيل می باشد:1») نين بيان می دارد:

براساااس 1«.اماناات نساابت بااه امااوال مااولی عليااه.-4وحاادت در ِدياان. -3رشااد.

قااانون احااوال شخصاايه اهاال تشاايوتولی خاااصتافزون  41مااادب 2بنااد2فااری 

 برپدر و جدپدریتوصی را نيز شامل می شود.

رد وصاااااااايت درزماااااااان حياااااااات موصااااااایتاحکام قباااااااول و مبحاااااااث دوم:

وتعيااين نامرجهاات نظااارت  صااالحيتتمکلفيت هااای وصاایتتصرفاتتآثار

 وصی

 ول ورد وصايت درزمان حيات موصی وماهيت وصايتمطلب اول:قب

اعاااام ازپاااادرومتبری ماااای تواننااااد هاااار لحظااااه ای کااااه 2 بااااق فقااااه موصاااای

 بخواهندازوصايت برگردند.

(قانون مادنی افغانساتان بااپيروی ازفقاه درايان بااره تصاريح مای 292مادب )

پاادر ومتبااری ماای تواننااد درمااورد اختيااار وصاای ازتصااميم شااان »نمايدکااه:

 3«..رجوی نمايند

 ؟.اماتدربارب اينکه وصی نيز می تواند ازوصايت رجوی نمايد ياخير

)حنفيهتمالکياااااااااااه وحنابلاااااااااااه 4درفقاااااااااااه دو نظروجوددارد:جمهورفقهااااااااااااء

(درقولی بااراين نظراناد کااه:قبول ورد وصاايت درحالاات حيااات )رحوشاافعيه

(می )رحموصاااای صااااحيح اساااات.به صااااورت مشااااخ  ترتفقهااااای حنفيااااه

                                                
 .44(مادب 1. وزارت عدليه.قانون احوال شخصيه اهل تشيوتبند) 1
هب . محمدجواد مغنيه.احوال شخصيه ترجمه وتبيين جزء دوم الفقه علی المذا  2

الخمسآ. ترجمیتداکترمصطفی جباری وحميدمسجدسرايیت بو دومتنشر 

 .227تهـ رتص 1388ميزانتتهرانت
 .292. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  3
. محمدجواد مغنيه.احوال شخصيه ترجمه وتبيين جزء دوم الفقه علی المذاهب   4

 .228ص تالخمسآ. ترجمیتداکترمصطفی جباری وحميدمسجدسرايی
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حياات موصای صاحيح اسات.زيراتدراين  گويند:قبول ورد وصايت درزماان

 1 صورت موصی می تواندوصی ديگرمعين نمايد.

اماتدرصاااااااورت فاااااااوت موصااااااای رد وصاااااااايت صاااااااحيح نيسااااااات.فقهای 

(می گويند:وصاای ماای تواندوصااايت را درزمااان حيااات موصاای )رحمالکيااه

رد نمايد.زيراتعقاااد وصاااايت درزماااان حياااات موصااای نسااابت باااه  ااارفين 

 وصی نمی تواند وصايت را رد نمايد. غيرالزم است.اماتدرصورت فوت م

(می گويناااد:قبول ورد وصاااايت درزماااان حياااات موصااای )رحفقهاااای حنابلاااه

(درقول صاااحيح باااراين نظراناااد )رحصاااحيح اسااات برعکستفقهاااای شاااافعيه

که:قبول ورد وصايت درزماان حياات موصای صاحيح نيسات.زيراتدرزمان 

 2 حيات موصی توصی نمی تواند تصرفی انجام دهد.

بول ورد وصايت درزمان حيات موصی وبعداز وفات وی قاانون درزمينی ق

 (را اختيارنموده است.)رحمدنی افغانستان نظرجمهورفقهاء

(قاااانون مااادنی درباااارب عااادم رد وصاااايت بعاااداز فاااوت موصااای 293ماااادب )

شخصای کاه وصاايت را درحاين حياات موصای قباول »تصريح می نمايدکه:

ينکاه انصاراا از وصاايت کرده باشدتنمی توانداز آن منصارا گرددتمگرا

 .3«را قبال  به ارادب خود منو  ساخته باشد.

( دربارب رد وصايت درزمان حياات موصای اعاالم مای 294هم نين مادب )

رد وصااايت بايااد حااين حيااات موصاای صااورت گرفتااه وبااه ا ااالی »داردکااه:

.ودر بااااارب عاااادم اعتبااااارقبول وصااااايت بعاااادازحيات 4«وی رسااااانيده شااااود.

شخصی کاه وصاايت را باق احکاام »می نمايدکه: (حکم295موصیتمادب )

( ايان قاانون رد نماوده اساتتقبول وی بعاداز زماان وفاات 294مندر  مادب)

                                                
ازع ع البخاري  .  1 زبو المعالیتبرهان الدين محمود بن زحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مع

الحنفي. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام زبي حنيفآتت:عبد الكريم سامي 

 .393تص5 الجندیت
محمدجواد مغنيه.احوال شخصيه ترجمه وتبيين جزء دوم الفقه علی المذاهب الخمسآ. .  2

 .228میتداکترمصطفی جباری وحميدمسجدسرايیت ص ترج
 .293تمادب وزارت عدليه.قانون مدنی.  3
 .294. همانتمادب  4
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.پرسااااش اياااان اساااات کااااه آياوصااااايت عقااااد اساااات 1«موصاااای اعتبارناااادارد

وياايقای؟درپاساام بااه اياان پرسااش فقهاااءبراين نظرانااد کااه: وصااايت باايجاااب 

 2ه ايقای.وقبول منعقد می گرددو بنابراين عقداست ن

   مطلب دوم:احکام تصرفات وصی درفقه

  بق فقه وصايت تابو احکام ذيل است:

خريااااااد عقااااااار صااااااغير وفاااااارور عقاااااااربرای صااااااغير توسااااااط  (1

باشاادتجايز نيساات وصاای آن را بااه  مااال صاابی عقااار کااه وصی:درصااورتی

فرور رساندتمگردرصاورت  ارورت مانناد:تأمين نفقاه صاغيرتادای دعيان 

ماننداينکه:مشاتری آن  رمصلحت مااهری باشادتميت يادربيو آن برای صغي

را دوبرابرقيماات آن خريااداری نمايد.درصااورت منقااول بودنتوصاايی ماای 

توانااد آن را دربراباار قيماات م لتيااادربيو ای کااه غاابن يسااير وجااود داشااته 

 3باشدتبه فرور رساند.اماتفرور مال صغيربه غبن فاحش جواز ندارد.

ال خاود را باه صابی باه فارور وصی نمی تواند ما()رحبه نظرجمهورفقهاء

 4 .ال وی را برای خود خريداری نمايدـرساندويا م

ميان وصااای قا ااای و وصااای پااادر تفکياااص قايااال شاااده ()رحفقهاااای حنفياااه

گويند: وصی قا ی به هيو وجه نمی تواند مال خود را باالی صغير باه می

 فرور رساند ومال صغير را برای خود خريداری نمايد.

د مال خودرا به صغير به فرور رسااند وماال صاغير اماتوصی پدرمی توان

بارای خاود خرياداری نمايد.برعکستباه نظار  ()رحرا باه نظراماام ابوحنيفاه

                                                
  .295تمادب همان. 1
. مسعود انصاری وداکترمحمدعلی  اهری تدانشنامه حقوی خصوصیت   2

 .2172تص3
 .2882تص4وادلتهت  االسالمی .الدکتوروهبآتالزحيلی.الفقه3
 .12و11 صت9احمدسنهوری.الوسيطت  رزای. الدکتورعبدال4
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وفاارور مااال  خريااد مااال صااغير1()رحامااام محمدوابويوساا  وفقهااای مالکيااه

  برای صغيرجواز ندارد.

صی:درصااورتی کااه موصاای وصاای مووکياال و وصاای معااين نمود (2

 دن وصی ديگراجازه داده باشادتبه اتفاای نظرهمایرابرای ايصاء يامعين کر

فقهااااااء وصااااای مااااای تواناااااد وصااااای ديگربااااارای موصااااای علياااااه معاااااين 

نمايد.اماتدرصاورت عاادم اجازهتدرفقااه دونظرياه وجااود دارد: فقهااای حنفيااه 

می گويناد: وصای مای تواناد بارای موصای عليهتوصای ديگاار ()رحومالکياه

ه ی از ولای منتقال گرديادمعين نمايد.زيراتوصی به اقتضای واليتی که باه و

 استتتصرا می نمايد.

بنابراينتماننااااااد جااااااد مالااااااص ايصاااااااءمی گردد.برعکستفقهااااااای شااااااافعيه 

می گويند:وصاای نمای توانااد وصای ديگااری بارای صااغيرمعين ()رحوحنابلاه

نمايد.زيراتوصی به نمايندگی واُذن موصی تصرفات خاويش را اِعماال مای 

وکيل گرفتن غير نيز بارای ()رحنمايد.هم نينتبه نظرفقهای شافعيه وحنابله

صغيرجواز ندارد.مگرتاينکه وصی نتواناد عادتاا  عمال وصاايت را خاودر 

انجااام دهدتماننااد اينکااه:عمل جهااات وابعاااد گوناااگون داشااته باشااد و وصاای 

نتواناادآن را بااه تنهاااايی انجااام دهااادتيا عماال شاااای باشااد وباااه شااخ  قاااوی 

اشاد و وصای  رورت باشد ويا عمل به تخص  خاص  رورت داشاته ب

 2نتواند آن را انجام دهد.

دربارب اخذ وکيل توسط وصی قانون مدنی ازفقه پياروی نماوده وايان اجاازه 

(قااانون ماادنی دربااارب اخااذوکيل توسااط 302راباارای وصاای داده اساات.مادب )

وصای مای تواناد درتماام ماواردی کاه صاالحيت » وصی اشعارمی داردکاه:

يث وکيل تعياين نماياد.وکيل اجرای وصايت را دارد شخ  ديگری را به ح

 .3«يا وفات وصی يا شخ  تحت وصايت معزول شناخته می شود.

                                                
.الکافی زبو عمريوس  بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمریتالقر بی  1

نشر:مكتبآ الرياض الحدي آتالمملكآ العربيآ تمحمد زحيدفی فقه زهل المدينهتتحقيق:

 .241تص 2ت م1980هـ/1400السعوديآ الطبعآ:ال انيآت
 .7588تص 10حيلی.الفقه االسالمی وادلتهت . الدوکتوروهبآتالز  2
 .302. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب 3
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مضاااربت وتجااارت وصاای بامااال صغير:مضاااربت وتجااارت بامااال  (3

يتيم وصغيربه يکی ازايان  ُاری ممکان اسات صاورت پاذيرد:تجارت بارای 

خاااود توساااط ماااال صاااغيرتتجارت وصااای توساااط ماااال يتااايم وصاااغيربرای 

وصااای علياااه بااارای ديگاااری جهااات مضااااربت.که صاااغيرودفو ماااال صغيرم

 دربارب هريص نظريات فقهاء ذيال  بيان می گردد:

براين ()رحفقهااااااااااااااااااای حنفيهتمالکيهتشاااااااااااااااااااافعيه وحنابلاااااااااااااااااااه .1

ال صاااااغيرياميت بااااارای خودتجاااااارت ـنظراندکه:جايزنيسااااات وصااااای بامااااا

دربارب رزس المااااال وربااااح )فايااااده( آن ()رحنمايااااد.باوجوداينتفقهای حنفيااااه

باه ايان نظراناد ()رحکرده اند:امام ابوحنيفه واماام محمد دونظرمتفاوت ارايه

کااه:دراين صااورت وصاای  ااامن رزس المااال اساات ودرصااورت فاياادهتآن 

باراين نظراسات که:وصای  ()رحرابايد صدقه بدهاد.برعکستامام ابويوسا 

 1بايد ربح مال رابه موصی عليه تسليم نمايد وآن را صدقه ندهد.

ت يم:فقهاااء دربااارب تجااارتجااارت وصاای توسااط مااال يتاايم باارای يت .2

وصاای توسااط مااال يتاايم باارای يتاايم دونظرياای متفاااوت ارايااه کاارده انااد:فقهای 

درقولی باااراين نظراندکه:وصااای ()رححنفيهتشاااافعيهتحنابله وفقهاااای مالکياااه

ال يتيم برای يتيم به خا رمصلحت يتيم تجارت نماياد.برعکس ـمی تواند بام

ين نظراناد کاه:جايز نيسات برا()رحوبعضی فقهاای حنفياه()رحفقهای مالکيه

 2 وصی با مالی صغير برای صغير تجارت نمايد.

دفاااو وصااای ماااال صاااغير موصاااای علياااه بااارای مضاااارب جهاااات  .3

مضااااااربت:فقهاء برمشاااااروعيت مضااااااربت ماااااال يتااااايم جهااااات مصااااالحت 

اين امر را مستحب وفقهاای ()رحصغيرنظرداده اند.باوجوداينتجمهورفقهاء

 3واجب می دانند.()رحشافعيه

ه دادن يابااه اجاااره گاارفتن( صاابی موصاای عليااه توسااط تأجير)اجااار (4

وصی: تأجيرصابی موصای علياه توساط وصای ياابرای غيار اسات وياابرای 

                                                
ئو الصنائو فی ترتيب الشرائوتفصل فی بدا.مسعود عالء الدين ابوبکر بنالکاسانیت.  1

 .153ت ص5شرائط النفاذومنها الواليآت 
 .194ص 43. وزار  االوقاا والشئون االسالميآ.الموسوعآ الفقهيهت   2
 .195ص ت43ت  همان . 3
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وصی.دربارب به اجاره دادن موصی عليه توسط وصی فقهاء باراين نظراناد 

که:وصی می تواناد موصای علياه را بادون عاوض جهات تهاذيب وريا ات 

بی در برابرعااوض بااه صااورت اسااتعمال نمايد.بنابراينتبااه اجاااره دادن صاا

اولااای جوازدارد.اماتاجااااره گااارفتن صبیتتوساااط وصااای را صااارا فقهاااای 

اجازه داده اند.هم نينتفقهاء دربارب فسم اجاره زمانی کاه صابی ()رححنفيه

دراثنای عقداجاره به سن بلوح برسد نظريات مختل  اراياه کارده اناد:فقهای 

باااه سااان بلاااوح می گويند:درصاااورت رسااايدن صااابی ()رححنفياااه وشاااافعيه

 صبیتمی تواند عقد اجاره را فسم نمايد. 

ماای گوينااد:در نين حالاات باياادميان سااه حالاات تفکيااص قاياال فقهااای مالکيااه

شد:من وگمان وصی دربارب رسيدن صابی باه سان بلوحتعادم گماان وصای 

 دربارب رسيدن صبی به سن بلوح وهيو يص.

ويازماااان درهرسااه حالاات فویتياازماادت اجاااره زمااااِن زيااادی باااقی اساات 

کمیتمانند يص ماه.درصورت کم بودن مدت ومن وصی مبنی برسن بلاوح 

رسايدن صبیتصابی دارای خيارفساام نيست.اماتدرصاورت مادت زيااادخواه 

وصای رساايدن باه ساان بلااوح صابی را گمااان کارده باشاادتيانکرده باشدصاابی 

 خيارفسم عقداجاره را دارد.

گيارد وصابی قبال از می گويناد:اگر وصایتيتيم را اجيار ب()رحفقهای حنابله

انقضای مدت به سن بلوح برسد درحالی که رشايد باشدتدرصاورت دانساتن 

وصاااایتعقد اجاااااره دروقاااات رساااايدن صاااابی بااااه ساااان بلااااوح فساااام ماااای 

گردد.درصااااورت عاااادم دانسااااتِن رساااايدن صاااابی بااااه ساااان بلااااوح دراثنااااای 

 1 عقداجارهتعقداجاره منفسم نمی گردد.

ط صبی درفقه اجاره دادن وصی خودرا به صبی:درباربوصی توس (5

براين نظراندکاه:اجارب وصاای خااود ()رحدونظرياه وجااود دارد:فقهاای حنفيااه

می ()رحرا بااااااارای صااااااابی ياااااااايتيم جوازنااااااادارد.برعکستفقهای مالکياااااااه

گويند:درصورت اجيرشدن وصی بخاا راجرای عملای بارای صبیتقا ای 

بايااداين اماار راتعقيااب نمايد.درصااورتی اياان امربااه خياار صاابی باشاادتآن را 

 ورتی که به خير وصالحی صبی نباشد آن را رد نمايد.تأييد ودرص

                                                
 .195صت43. وزار  االوقاا والشئون االسالميآ.الموسوعآ الفقهيهت   1
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اجااره داده شاادن مااال صاابی توساط وصاای:به اجاااره داده شاادن مااال  (6

صبی توسط وصیتيابرای غيراسات ياابرای وصای.دربارب جاواز باه اجااره 

 دادن مال وصی توسط صبی برای غيرفقهاءاتفای نظردارند.

اناااد عقارصااابی را می گويند:وصااای نمااای تو()رحباوجوداينتفقهاااای حنفياااه

بارای مادت  ويل)سااه ساال(اجاره دهااد.دربارب باه اجااره گاارفتن ماال صاابی 

می گويند: به اجاره گرفتن مال صبی توساط ()رحتوسط وصیتفقهای حنفيه

 1وصی جواز ندارد.

تبااااااااری وصاااااااادقه دادن مااااااااال صغيرتوسااااااااط وصاااااااای: فقهااااااااای  (7

ال براين نظرانااد که:وصاای نماای تواناادم()رححنفيهتشااافعيهتحنابله ومالکيااه

صاااغيررا تباااری نماياااد اعااام ازاينکاااه تباااری صااادقه وهباااه باااه غيرعاااوض 

باشاد.زيراتدرتبری ماال صاغيرهيو فايااده ای بارای صاغيرنهفته نيسات ونيااز 

تباااری ماااال صاااغيرمنافی هااادا وصاااايت کاااه عباااارت ازحفامتتانکشااااا 

وتصاااااارا درمااااااال صااااااغيربه نحااااااوی کااااااه موجااااااب نفااااااو صااااااغيرگردد 

 :دراين مورد می فرمايد است.زيراتخداوند

 2 «.به مال يتيم جزبه نحوی }هر ه نيکوتر{نزديص مشويد.»ترجمه:

اياان آيااه ازتصاارا درمااال يتاايم نهاای نمااوده اساات.مگرتاينکه تصاارا بااه 

مصلحت وی تمام شاود ودرتباری ماال يتايم هايو مصالحتی بارای يتايم نهفتاه 

از آن نهای نماوده  ) (نيستتبلکه تبری مال يتايم تصارفی اسات کاه خداوناد 

: )ص(ی عنااااااهُ اساااااات بااااااه دلياااااال اياااااان حااااااديث پيااااااامبروممنااااااوی ومنهاااااا

 ررساانيدن بااه ديگااران ومقابلااه »ترجمااه:3«.ال رروال ارارفی االسااالم»

لعاْيسع »:)ص(وبه دليال ايان قاول پياامبر«  رر با رر دراسالم جايزنيست.

                                                
 .198 -196ص  43  همانت.  1
 .152. األنعام:   2

 2   (2340) شماره . سنن ابن ماجهتباب من بنی فی حقه ما يضر بجارهتحديث  3

( وابن 344/ 1) ( وزبو نعيم في " زخبار زصفهان "327 - 326/  5زحمد ) وت784ص 

محمد ناصر ت األلباني ت و صححه زالبانیت ( 2/  44/  8عساكر في " تاريم دمشق " )

ت حديث 414تص3ت همانت  إرواء الغليل في تخريا زحاديث منار السبيلت الدين

 (.896شماره)
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اق يعارا لعالمناا حع اِغيرنعا وع م صع ياْرحع ازامات »1«.من زمتِي من لم يجل كعبِيرنعاا وع

ه بزرگاان ماااحترام باه کو کاان ماارحم وحاق علماای من نيست کسای کاه با

 «مارانشناسد.

پستوصاااای نماااای توانااااد مااااال صااااغيررا باااارای غيرباااادون عااااوض هبااااه 

نمايد.زيراتهبه ازاله ِملص است بدون عوض که برای صغير ارر محاح 

 تلقااای مااای گردد.هم نينتوصااای نمااای توانااادمال صاااغير را صااادقه بدهااادت

اتصاادقه دادن و وصاايت ازالااه از ريااق وصاايت بااه ديگااری انتقااال دهد.زير

محح تلقی گرديده و وصی نمی تواندآن  ِملص است بدون عوض که  رر

 را انجام دهد.

می گويناااد )رح(اماتدرباااارب هباااه باعوضتاماااام ابوحنيفاااه واماااام ابويوسااا 

که:وصااای نمااای تواناااد ماااال  فااال صاااغير را هباااه بااااعوض نماياااد.زيراتآن 

اسات کاه درنهايات  دراصل هبه است  راکاه تملاص معاوض مناو  بارقبح

ولاای ماای توانااد مااال  )رح(معاو ااه پنداشااته ماای شااود.به نظاار امااام محمااد

ال وبااه ـصااغير را دربراباار عااوض هبااه نمايااد.زيراتآن معاو ااه مااال بااه ماا

می گويند:درصاورتی کاه قيمات معاوض )رح(بيو اسات.فقهای حنابلاه نایمع

 2ال صغيررا دربرابرعوض هبه نمايد.ـبيشترباشدتوصی می تواند م

رض دادن مااال صااغيروقرض گاارفتن باارای صااغير:قرض دادن قاا (8

مال صغيريابرای وصی است ويابرای غير.دربارب به قرض داده شدن ماال 

صاابی توساااط وصااای بااارای خاااوِد وصااای درفقاااه دونظروجاااود دارد:فقهاااای 

ل براين نظراندکه:وصی نمی تواند  يازی از ماا)رح(حنفيهتمالکيه وحنابله 

 ناشی از آن به قرض دهد.صغير رابرای خود به سبب تهمت 

                                                
زبى قبيل اين حديث راتت 170ص  4  2329احمدتحديث امام . مسند  1

سند آن حسن روايت نموده است که )ص(مت وی از رسولالمعافرىتازعباد  بن الصا

تکه تخريا آن درکتابتجامو المسانيد والسُّنعن الهادي ألقوم سعنعنتتألي :زبو الفداء بوده

ثم الدمشقيتتحقيق:د/عبدالملك بن عبدهللا  ریإسماعيل بن عمربن ك يرالقرشي البص

 .614تص 4تبابتزبی مسلم الخوالنی عنهت 5767الدهيشتحديثت
 .199صت43. وزار  االوقاا والشئون االسالميآ.الموسوعآ الفقهيهت    2
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درقولی بااااراين نظرانااااد )رح(وفقهااااای ماليکااااه )رح(برعکستامااااام محمااااد

که:درصاااورت داشاااتن ماااالی کاااه وصااای بتواناااد از آن دعيااان خاااويش را اداء 

 نمايدتوصی می تواند مال صغير رابرای خود قرض بگيرد.

دربااارب قاارض دادن مااال صااغير بااارای غياار نيااز درفقااه دونظريااه وجاااود 

براين نظراندکه:وصاای نماای توانااد )رح(وحنابلااه حنفيهتشااافعيهت دارد:فقهااای

مالی صغير را به ديگری قرض دهد درصاورتی کاه مصالحتی درآن بارای 

صااغير وجااود نداشاااته باشااد.هم نينتقرض گااارفتن وصاای بااارای خااود باااه 

 1درصورت حاجت جايز است .)رح(نظرفقهای حنفيه

ياباه سابب به رهن دادن ماال صاغير:به رهان دادن ماال صاغير نياز  (9

دعينااااای اسااااات کاااااه برصغيراسااااات يابروصی.درصاااااورت ماااااديون باااااودن 

مای صغيرورهن ماال صاغير دربرابار دعينتفقهاای مالکيهتشاافعيه وحنابلاه

گوينااد:جايز نيساات وصاای مااال صاابی را دربرابردعيناای کااه ديگااری برصاابی 

 داردتبه رهن دهدتمگراينکه درآن مصلحتی برای صبی وجود داشته باشد.

می گويند:وصاااای ماااای توانااااد مااااال صاااابی را )رح(فيااااهبرعکستفقهااااای حن

صبی داردتباه رهان دهاد  راکاه وصای مای یدربرابردعينی که ديگری به ذم

توانااادبامال صاااغيرتجارت نماياااد وباااه رهااان دادن ماااال صاااغيرنيز ازتواباااو 

 تجارت است.

دربارب به رهن دادن مال صبی دربرابر دعينی که برذمی وصای اساتتفقهای 

می گويند:وصاااای نماااای توانااااد مااااالی )رح(وحنابلااااه حنفيهتشاااافعيه ومالکيااااه

وصی دارد به رهن دهد.اماتفقهای ی صغيررا دربرابردعينی که ديگری برذم

در روايتااای باااراين نظراندکه:وصااای مااای توانااادمال صاااغيررا )رح(حنابلاااه

 2وصی دارد به رهن دهد. یدربرابردعينی که برذم

وصااای براين نظراندکه:)رح(اعااااره دادن ماااال صاااغير:جمهورفقهاء (10

نماای توانااد مااالی صاابی را بااه ديگااری بااه اعاااره دهااد.زيراتاعاره تمليااص 

يااباحااه منفعاات اساات باادون عااوض ونااوی تبااری اساات کااه منااافی مقصااود 

وصايت کاه عباار از حفاظ ماال صغيراسات مای باشاد  راکاه دراعاارب ماال 
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صبی هيو فايده ای برا صبی نهفته نيست.پست رر محح تلقای گردياده و 

براين نظرانااد )رح(ت.برعکستبرخی از فقهااای حنفيااهوصاای مالااص آن نيساا

که:استحسااااانا  وصاااای ماااای توانااااد مااااال صاااابی را بااااه ديگااااری بااااه اعاااااره 

دهد.زيراتاعاره از توابو و رورات تجارت است و وصی می تواند باماال 

 1صبی تجارت نمايد.

بااااه وديعااااه گذاشااااتن مااااال صااااغيرنزد غير:فقهااااای حنفيهتمالکيااااه  (11

:درصاااااورت مصااااالحت صغيروصااااای مااااای براين نظراندکه)رح(وحنابلاااااه

زيراتوصاای قااايم مقااام  تواناادمال صاابی را ناازد ديگااری بااه وديعااه گااذارد.

 موصی درواليت تصرا است.پستحق تصرا درايدای را دارد.درنتيجاهت

درصورت عاجز شدن ازحفظ مالتمی تواند آن را نزد ديگاری جهات حفاظ 

 می گويند:درصاااااورت)رح(برعکستفقهاااااای شاااااافعيه باااااه وديعاااااه گاااااذارد.

 2غيرحاجت وصی نمی تواند مال صغير را نزد ديگری به وديعه گذارد.

اخاتالا وصای وموصاای علياه درباارب اصاال نفقاه ومقادار آن ودفااو  (12

ماااااال باااااه صااااابی بعاااااداز بلوح:وصااااای باااااه نظااااار جمهاااااور فقهااااااء اماااااين 

است.پست ااامن هااالک مااال موصاای علياااه نيساات وقااول وی بااا يماااين او 

شااود زمااانی کااه او وصاابی  زمااانی کااه صاابی بااه ساان بلااوح برسااد قبااول ماای

 دربارب اصل ويا مقدارنفقه اختالا داشته باشند.

بنابراينتزمااانی کااه وصاای وموصاای عليااه دربارباصاال نفقااه ويااا مقاادارآن 

دعااوی داشااته باشااندتبه نحااوی کااه وصاای بگويد:نفقاای شاامارا تااأمين نمااودم 

وموصاای علياااه بگويد:نفقااایمن را تاااأمين نااه نماااودی ياااا وصااای بگوياااد:ازده 

شمارانفای نمودم وموصی علياه بگوياد:ازپنو ساالگی بارمن انفاای سالگی بر

نمودی.قول وصای بابيناه قباول مای شاود.زيراتوی اماين واقاماه بيناه باروی 

ناممکن است.پستقول اوبايمينش پذيرفتاه مای شود.درصاورت دفاو ماال باه 

صبی بعد از رسيدن به سن بلوح واختالا وصی وموصای علياه فقهااء ساه 

ه می گويناد:قول صابی پذيرفتا)رح(فقهای مالکيه وشافعيه قول ذکرکرده اند:

 دراين مورد فرموده است: ) (می شود.زيراتخداوند
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پس هرگاه اموال شاان را باه آناان رد کردياد برايشاان گاواه بگيرياد »ترجمه:

 1 «.حساب رسی را کافی است. خداوند

می گوينااد:در دفااو ماااال بااه صاابیتقول وصاای باااايمينش )رح(فقهااای حنفيااه

پستقاااول او مانناااد تاااأمين نفقاااه بااارای  براست.زيراتوصااای اماااين اسااات.معت

درصااورت  مای گويناد:)رح(  صاغيرومودی پذيرفتاه مای شاود.فقهای حنابلاه

متباری باودن وصای قاول اوباايمينش معتبرپنداشاته مای شاود.زيراتوی امااين 

اسااات وشاااباهت باااامودی دارد.اماتدرصاااورتی کاااه وصاااايت دربرابراجااارت 

 2معتبرپنداشته می شود. شته نشده وقول صغيرباشدتقول او معتبرپندا

ماااای اقراروصاااای:دربارب اقاااارار وصاااای فقهااااای حنفيااااه وحنابلااااه (13

ميات اسات جاواز نادارد.هم نينتاقرار ی گويند:اقراروصی بردعينی کاه برذما

وصااای درترکاااه جاااواز نداردتمانناااد اينکه:وصااای بگوياااد:اين  ياااز ازفاااالن 

اساااات.هم نينتبرای اساااات.زيراتاين اقراربرغيراساااات واقراربرغيربا اااال 

مقرله جايزنيست گارفتن آن اه باه آن اقرارصاورت گرفتاه اسات ماادامی کاه 

دليلاای باارای آن  ارايااه نکاارده است.درصااورت دفااو مااال بااه مقرلهتوصاای 

 3 امن استتمگر اين که مقرله وارث باشد.

دويا ناد  تعدد اوصياء: فقهاء اتفای نظردارند کاه موصای مای تواناد (14

اگرموصاای بااه  ورصااريح باارای هريااص از آنهااا نفاررا وصاای تعيااين نمايد.

مستقال  وبدون جلب توافق وصی ديگرتحق تصارا داده باشادتبايد باه گفتاه 

او عمااال شاااودتهمان  وريکاااه اگرتصاااريح کااارده باشاااد کاااه اوصاااياء بااااهم 

تشريص مسااعی داشاته باشاندکه درايان صاورت هايو ياص از اوصاياء نمای 

 تواند به تنهايیتعملی را انجام دهد.

گر موصی وصاايت را مطلاق گذاساته ومعاين نکارده باشاد کاه اوصاياء اماتا

را انجاام دهناادتميان فقهااء اخاتالا نظروجااود  مساتقال  يابااهم عماال وصاايت

می گويند:هيو يص از اوصاياء نمای )رح(دارد:فقهای شافعيهتمالکيه وحنابله

توانند در يزی به تنهای تصرا نمايند.پستدرصورتی که درناوی تصارا 

                                                
 .6. النساء:  1
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مجادله کنندتومجتمعا  تصرا نه نمايندتقا ی بايد آنها را مجباور باهم ديگر

نمايااد تامجتمعااا  عماال وصااايت را انجااام دهااد.اگرباز آنهااا عماال وصااايت را 

 انجام ندهندتقا ی بايد دونفرديگررا وصی معين نمايد.

می گويند:درصاااورت تعااادد اوصاااياء هرياااص مااای تواناااد )رح(فقهااای حنفياااه

نماياد:کفن ميتتپرداخات ديُاون اوترد کاردن درهفت  يز به تنهايی تصرا 

عين امانتتخريد  روری نظير:لباس وخوراک بارای صاغيرتقبول کاردن 

هبااااه باااارای صااااغيرورفو خصااااومت درآن ااااه عليااااه  مياااات يابااااه نفااااو او 

تصرفات دراين امور به  ور دسته جمعی مشکل است وباه  ادعاشود.زيرات

هريااص از اوصااياء  جايزاساات کااه تااأخير انااداختن آن  اارر دارد.درنتيجااهت

 1اين اععمال را به تنهايی انجام دهد

درباااارب تعااادد اوصاااياء واخاااتالا آنهاقاااانون مااادنی افغانساااتان نظرجمهاااور 

(فقاره هاای 298را اختيار نموده است مادب ))رح(به غيراز حنفيه)رح(فقهاء

ی محكمااه ماا (1»)اول ودوم قااانون ماادنی دراياان باااره تصااريح ماای نمايدکااه:

شاخ  نااق  اهليات بايش از ياك وصاي تعياين ی باراتواند حين  ارورت 

تواننااد در امااوال شااخ  تحاات  مااینمايااد.در صااورت تعاادد وصيتاوصاايا ن

مگر اينكااه هم ااو تصاارا كااامال بااه وصااايت شااان منفااردا تصاارا نمايناادت

(حين اختالا نظر باين اوصايا تجويزيكاه از 2مصلحت ناق  اهليت باشد.)

 .2«باشد.قابل تعميل مي  را محكمه اتخاذ ميگرددت

اخااذاجرت دربراباار وصااايت:فقهاء اتفااای نظردارندکااه:هنگامی کااه  (15

پادر وياقا ای بارای وصای اجرتاای دربرابار وصاايت درماال موصای عليااه 

معااين نمايدتوصاای ماای توانااد آن را اخذنمايااد فااری نماای کنااد کااه فقياار باشااد 

وياغنیتهمان  وری که اتفاای نظار دارناد که:وصای غنای در صاورتی کاه 

ی معين نشده باشادتجايز نيسات  يازی از ماال موصای علياه اجرتی برای و

 که می فرمايد: ) (بگيرد به دليل اين قول خداوند

                                                
ترجمه وتبيين جزء دوم الفقه علی مذاهب  . محمد جواد مغنيه.احوال شخصيّه  1
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خااود  وآن کااس کااه توانگراساات بايااد}ازگرفتن اجاارت سرپرسااتی{»ترجمااه:

 1«.داری ورزد

درصاااااااورت امتناااااااای از پاااااااذيرر وصايت.مگرتدرصاااااااورت پرداخااااااات 

رزی قا اای نماای گردد.درصااورت  اجرتتوصاای برعماال وصااايت اجبااار

توسااط  درباااربتعيين اجاارت2مبناای باارتعيين اجاارت م االتاين امرجااواز دارد.

قا ی وعدم  مساتحق اجارت گرديادن وصای درصاورت عادم تعيينتقاانون 

 است. مدنی ازفقه پيروی نموده

اجاارای »(قاانون ماادنی دراياان بااره تصااريح مای نمايدکااه:310 نان اه مااادب)

ماای توانااد پرداخاات اجاارت وصااايت باادون اجاارت ماای باشااد.محکمه اساات ناء  

 يامکافات را دربرابر عمل معين بنابرمطالبه وصای امرنماياد.مگرتپرداخت

 «.اجرت برای مدت قبل از مطالبه به هيو صورت جواز ندارد.

 ااامان وصااای:ازآن ه گفتاااه شدتوا اااح گرديدکه:تصااارا وصااای  (16

بايدجهت تحقق مصلحت صغيرباشد.پستدرصورتی کاه تصارا وصای در 

ت موصاای عليااه نباشدتوصاای  ااامن اساات ويعااد وی راسااتای تحقااق مصاالح

برامااوال موصاای عليااه يعاادامان تلقاای گرديااده وبايااد تعاادی وتفااريط وی ثاباات 

 3گردد. 

به عبارت ديگر:هرگااه ماال موصای علياه ازدسات وصای تلا  شودتوصای 

 امن نيسات.مگرتاينکه تعادی وتفاريط وی ثابات شود.بنابراينتدرصاورت 

ه بای آورد و نعاواناد برعلياه وصای بيِّ به سن بلاوح رسايدن صبیتصابی مای ت

 وصی سوگندبخورد.زيرات نان ه گفته شدت وصی امين است.

  مطلب سوم:آثار وصايت درقانون مدنی  وصالحيت های وصی

 باااااق قاااااانون مااااادنی تماااااام تصااااارفات وصااااای مناااااو  براخاااااذ اجاااااازب از 

وصی نمی تواناد بادون اجاازب محکمای باا صاالحيت »محکمیذيصالح استت

 تحت وصايت تصرفات ذيل را به عمل آورد: در اموال شخ 
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خريد و فرورتمقايضاه)مبادله عاين باه عين(تشاراکتترهنتقرض  -1

دادن و هر نوی تصرا ديگری که موجب انتقال ملکيت يا اثبات حق عينی 

 گردد.
حوالااه دادن دعيناای کااه شااخ  ناااق  اهلياات بااه ذماای شااخ  ديگاار  -2

 دارد و يا قبول حواله دعين عليه او.
ل به منظور بهره برداری و تصفيه حسابات مربو  به گذاشتن اموا -3

 آن يا قرض گرفتن به حساب شخ  ناق  اهليت.
اجاره دادن اموال غير منقول شخ  ناق  اهليت برای مدت بايش  -4

از سه سالتدر صورتی که اموال غيار منقاول زماين زراعتای و مادت بايش 

 از يص سال در صورتی که اموال غير منقول عمارت باشد.
ه دادن اموال غير منقول شخ  ناق  اهليات بارای مادتی کاه اجار -5

 بعد از رسيدن به سن رشد تا يص سال دوام نمايد.
 قبول يا رد تبرعاتی که مشرو  به شر  باشد. -6
اهليات نااق   پرداخت نفقه اشخاصی کاه نفقای آنهاا بار ذمای شاخ  -7

 الزم است.مگرتاينکه نفقی الزم به حکم قطعی محکمی ثابت گرديده باشد.
کعِميعت. -8  صلح و حع
ايفااای تعهااداتی کااه باار متروکااه و يااا باار ذماای شااخ  ناااق  اهلياات  -9

 .ثابت باشد.مگرتاينکه نفقی الزم به حکم قطعی محکمه ثابت گرديده باشد
تمگر اينکه در تأخير آن  رر ويا  يای شاخ  نااق  اقامه دعاوی -10

 اهليت متصور باشد.

ان احکام محکمه که قابال نصراا از حقوی دعاوی و يا قناعت به  نا -11

اعترا ات عادی باشدتيا انصراا از  نين اعترا اات بعاد از اقامای آن و 

 اقامی اعترا ات غير عادی در برابر احکام محکمه.

 أمينات يا تقليل آن که به  رر ناق  اهليت تمام شود.انصراا از ت -12

 جاارباموال شاخ  نااق  اهليات بارای خاودتزو  ياا يکای از اقااربا -13

 شان تا درجه  هارم و يا برای کسی که وصی نايب وی باشد.

 رداخت مصارا ازدوا  شخ  ناق  اهليت.پ -14
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پرداخاات مصااارا تعليماای و يااا پرداخاات  نااان مصااارفی کااه شااخ   -15

 1«. ناق  اهليت در اجرای شغل معين به آن  رورت دارد.

 مطلب  هارم:مکلفيت های وصی  بق قانون مدنی
 وصی  دارای مکلفيت های ذيل است: بق قانون مدنیت

وصااای مکلااا  اسااات کاااه باااه منظاااور تحقاااق مصااالحت صاااغيرکليه  (1

از و و مصارا نفقه ومصارا متفرقه  عايدات نقدی موصی عليه را بعد

ای که برای موصی عليه صغيراز  را محکمه تعيين می گرددتبه بانکی 

 که از را محکمی معرفی می گردد تسليم نمايد.

بايد تمام اشيای موصای علياه از قبيال:جواهراتتاورای عالوه براينتوصی 

بهادار ونظير اينها را درباناص باه وديعات گذارد.درصاورت تساليمی عواياد 

واشيای مزبورتوصی نمی تواند بدون اذن محکماه ذيصاالح اشايای مزباور 

وپاااول نقاااد صااابی موصااای علياااه را از بانااا  دوبااااره اخذنماياااد.فقره هاااای  

قاااااانون ماااااادنی درايااااان بااااااره حکااااام ماااااای (305اولتدوم و ساااااوم ماااااادب)

(وصااي مكلاا  اساات تمامااا عاياادات نقاادي شااخ  تحاات وصااايت خااود را 1»)نمايدکااه:

بعااد از و ااو مصااارا نفقااه و مصااارا متفرقااه ايكااه از  اارا محكمااه تعيااين گرديااده 

 یبنام واسااتتبه حسااااب امانااات محكماااه ياااا باااانكي كاااه از  ااارا محكماااه معرفاااي شااادهت

از قبيااااال اورای  باياااااد تماااااام اشاااااياء ی(هم ناااااان وصااااا2)بوديعااااات بگاااااذارد.

جواهرات و ام ااال آن را حسااب لازوم ديااد محكمااه بوديعاات زيوراتتبهاادارت

عوايااد و  ی( روز از تسااليم15بگااذارد.اين اجااراآت وصااي بايااد در ماارا )

توانااد آن ااه را كااه در بانااك ی (وصااي نماا3متااذكره صااورت گياارد.) اشااياء

 2«.د.بوديعت گذاشته بدون اجازه محكمه اخذ نماي

وصاای مکلاا  اساات دعاااوی را کااه عليااه موصاای عليااه اقامااه ماای گرددتبعااداز  (2

(قااانون 206دفااای بااه محکمااه گاازارر دهااد وپااس از اخذدسااتوراز آن پيااروی نمايااد.مادب)

را كااه عليااه ی وصااي مكلاا  اساات دعاااو»ماادنی دراياان زمينااه حکاام ماای نمايااد:

                                                
 .304. وزارت عدليه .قانون مدنیتمادب   1
 .305(مادب 3و2ت1. همانتفقره های) 2
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به ا االی گرددتتوزم با اجراآت مربو  به آنتشخ  ناق  اهليت اقامه می

 1«.نمايد یمحكمی رسانيده و اوامر محكمی را در مورد پيرو

وصی بايد صورت حساب ساالنه توزم بااسناد مربو ه دراخيرساال  (3

( 307ذيصاالح آن گازارر دهاد.مادب ) وقبل از آغاز سال جدياد باه محکمای

وصاای مکلاا  اساات صااورت »قااانون ماادنی  دراياان باااره حکاام ماای نمايدکااه:

 اساناد متعلاق باه آنتقبال از آغااز ساال جدياد باه محکمایحساب ساالنه را با 

درارايی گزارر ساالنه وصای شار  اسات کاه دارايای 2«.مربو  تقديم نمايد.

موصی عليه بيش از ده هازار افغاانی باشد.بنابراينتدرصاورتی کاه دارايای 

موصاای عليااه صااغير کمتااراز ده هزارافغااانی باشدتوصاای مکلاا  بااه ارايااه 

( قاانون مادنی درايان 308ذيصاالح نيسات.مادب ) گزارر ساالنه به محکماه

هرگاه دارايای شاخ  تحات وصاايت بايش از ده »باره تصريح می نمايدکه:

را از ترتيااب و تقااديم صااورت ی محكمه مااي توانااد وصااهزارافغاااني نباشاادت

 3«.حساب الزمه معاا نمايد.

درصااورت عاازل وصاایتوتعيين وصاای ديگرتوصاای معاازول بايااد  (4

م وصااايت صااورت حساااب متعلااق بااه امااوال درماادت ساای روز بعااداز خاات

(قانون مادنی درايان زميناه 309موصی عليه را به محکمه ارايه نمايد:مادب)

تعياااين  یبعاااوض وصااای هرگااااه شاااخ  ديگااار»حکااام مااای نمايدکاااه:

روز از خااااتم وصااااايت  یگرددتوصااااي مكلاااا  اساااات در ماااارا ساااا

صاااورت حسااااب متعلاااق باااه اماااوال شاااخ  تحااات وصاااايت خاااود را 

 .4«ديم نمايد.ترتيب و به محكمه تق

قااااااانون ماااااادنی کااااااه  نااااااين  305( ماااااااده 3و1ت2 بااااااق حکاااااام فقاااااارب )

(وصااای مکلااا  اسااات تماماااا  عايااادات نقااادی شاااخ  تحااات 1»)مشعراسااات:

وصايت خود را بعد از و او مصاارا نفقاه و مصاارا متفرقاه ای کاه از 

 را محکمه تعيين گرديده استتبه حساب امانات محکماه ياا باانکی کاه از 

                                                
 .306عدليه.قانون مدنیتمادب  . وزارت 1
 .307. همانتمادب  2
 .308. همانتمادب  3
 .309. همانتمادب 4
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(وصی بايد تماام 2به نام وی به وديعت بگذارد.) را محکمه معرفی شدهت

از قبياال:اورای بهااادارتزيوراتتجواهرات و ام ااال آن را حسااب لاازوم اءاشااي

روز  15ديد محکمه باه وديعات بگاذارد.اين اجاراآت وصای باياد در مارا 

(وصی نمی تواند آن اه 3از تسليمی عوايد و اشيای متذکره صورت بگيرد.)

 .1«اشته بدون اجازب محکمه اخذ نمايد.را که در بانص به وديعت گذ

 مطلب پنجم:تعيين نامرجهت نظارت وصی                  

براساس قانون مدنی محکمه ذيصالح مای تواناد شخصای را جهات نظاارت 

براجراآت مربو  امورمالی جهت تحقق مصلحت موصی علياه وعادم ساوء 

 فاااایاسااااتفاده وحساااان اجاااارای وصااااايت بااااه حيااااث نااااامر تعيااااين نمايد.ومي

نااااامرتدر نين حااااالتیتاين اساااات کااااه درصااااورت  اااارورتتبه محکمااااه 

 ذيصالح گزارر دهد.

ذيصااالح تعيااين  هم نينتنااامرمی توانااد درصااورت عاادم وصاایتازمحکمی

وصای ديگاررا مطالبااه نماياد وتازمااان تعياين وصاای ديگرتنامرصارا ماای 

متصوراساتتانجام  تواند اموری که درتأخير آن  ررموصای علياه صاغير

يگااری نااامر اياان اساات کااه از وصاای راجااو بااه ادارب امااوال دهد.وميفاای د

موصاااااای عليااااااه صغيراستيضاااااااح نمايااااااد.فقرب اولتدومتسااااااوم و هااااااارم 

 ی(محكماه ما1» )درايان بااره تصاريح مای نمايدکاه: (قانون مادنی331مادب)

را  یقيم و وكيااال از غايبتشخصاااتواناااد غااارض مراقبااات اجاااراآت وصااايت

صاااااورت ايجااااااب  بحياااااث ناااااامر تعياااااين نماياااااد.نامر مكلااااا  اسااااات در

اماااااور مطلاااااو  مصااااالحتتمحكمه و ياااااا خاااااارنوال مرباااااو  را از جرياااااان

(نايب و يا وكيل مكل  است تا به استيضاح ناامر در ماورد ادارب 2گرداند.)

(در صاورتيكه ناياب 3اموال و تحقق اسناد و اورای مربو  آن جواب دهد.)

 یدياديا وكيل موجود نباشدتنامر از محكمه مرباو  تعياين ناياب ياا وكيال ج

ی تنااامر بااه اجاارا(تااا زمااان تعيااين نايااب و يااا وكياال4نمايااد.) یرا تقا ااا ماا

 2«.اقدام مي نمايد كه در تاخير آن  رر متصور باشد. یامور

                                                
 .305(مادب 3و2ت1. همانتفقره های) 1
 .331(مادب 4و3ت2ت1. وزارت عدليه.قانون مدنیتفقره های) 2
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(قانون مدنی تعياين نامرتاابو شارايط تعياين وصای 332براساس مفاد مادب )

و واجاد اهليات کامال باشاد.عالوه  است پستنامربايد شاخ  عادلتباکفايات

اشااااخاص ذياااال » ت بااااق قااااانون ماااادنی کااااه  نااااين صااااراحيت دارد:براين

 نامرتعيين شده نمی توانند:

كااه بااه حكاام قطعااي محكمااه بااه جاارم منااافي آداب عامااه يااا عفاات ی (شخصاا1

كاه شاهرت باد داشاته ياا مادرع مشاروی باراي  ی(شخص2 شده باشد.محكوم به جزاء

بااه  كااه بااه حكاام قطعااي محكمااه محكااوم ی(شخصاا3تااامين معيشاات نداشااته باشااد.

كاه قابال از واليات ياا  ی(شخصا4افالس شاده و حي يات او اعااده نشاده باشاد.

 ی(شخصا5به حكم قطعاي محكماه عازل شاده باشاد. یوصايت شخ  ديگر

كه از  را پدر يا جد قبل از وفات از حق وصايت كتبا محروم ساخته شده 

از اصااولتفروی يااا زوجااه ار بااا شااخ  ناااق   یكااه خااودر يااا يكاا یشخصاا(6باشااد.

موجااود باشااد كااه بااه اساااس آن  یداشااته يااا  نااان اخااتالا فاااميلی منازعااه قضااائاهلياات 

 .1«مصلحت شخ  ناق  اهليت مختل گردد.

(قااااانون ماااادنی درمااااورد تعيينتعاااازل واسااااتعفاءتپرداخت اجاااارت بااااارای 332مااااادب )

درمااورد تعيينتعزلتاسااتعفاء اجاارت ومساائوليت نامرتاحکااام »نااامرحکم ماای نمايدکااه:

(قاااانون مااادنی 322.بناااابراينت بق مفااااد ماااادب )2«ياااق ميگاااردد.متعلاااق باااه ناياااب ... تطب

اصاال درانجااام عماال نظااارت باادون اجاارت بااودن آن اساات.باوجود اينتقضااات محکمااه 

ذيصااااالح ماااای تواننااااد دراثرمطالباااای نامربااااه  وراساااات نايی باااارای وی اجرتاااای معااااين 

 نمايند.

(قاااااااانون مااااااادنی عااااااازل ناااااااامرنيز مانناااااااد عااااااازل وصااااااای 322براسااااااااس ماااااااادب) 

مردرصاااورت فاساااق شدنتازدسااات دادن اهلياااتتترک نماااودن اساااالم وِديااان است.پستنا

مشااترک نداشااتن باشخصاای کااه تحاات وصااايت قرارداردتمحکااوم شاادن بااه جاارم منااافی 

ازدسااات دان ن آداب عاماااه ياعفتتمانناااد:زنا ولاااوا  ونظيراينهاتپياااداکردن شاااهرت بااادو

تتعزل ماادرک مشااروی باارای تااأمين معيشااتتمحکوم شاادن بااه افااالس وعاادم اعااادب حي ياا

شااادن از واليااات ياوصاااايت باااه حکااام محکمهتدرصاااورتی کاااه توساااط پااادر ياجدموصااای 

علياااه قبااال ازوفاااات از حاااق وصاااايت کتباااا محروم سااااخته شاااده باشااادتونيز درصاااورت 

                                                
 (.290. همانتمادب) 1
 .332. همانتمادب  2
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باااروز منازعاااه قضاااايی خاااودر ياااايکی از اصاااولتفروی يازوجاااه ار باشاااخ  نااااق  

ت اهليتتاهماااال درعمااال نظاااارت وساااوء تصااارا عااازل مااای گردد.هم نينتدرصاااور

قااانون  (333انتهااای وصااايت کااه ساابب نظااارت اسااتتوميفه نااامرختم ماای گردد.مااادب)

هرگااااااه اساااااباب موجباااااه نظاااااارت ازباااااين »مااااادنی درايااااان بااااااره حکااااام مااااای نمايدکاااااه:

 1«.برودتمحکمه به وميفه نامرخاتمه می دهد.

 احکام مربو  به وصايتتعزل وصای وانتهاای مبحث سوم: مانت اجرای

 وصايت

 ی)مخيدات(احکام مربو  به وصايتمطلب اول: مانت اجرا

 باااق قاااانون مااادنی درصاااورتی کاااه وصااای ومااااي  خاااويش را اجاااراء ناااه 

نمايدتودراجرای قرارمحکمه اهمال ورزدتواين امرموجب تضرر شخصای 

 توانادتوی راذيصاالح مای که تحت وصايت قرارگرفته اسات گاردد محکمای

باشااد  عاازل يااا ازاجاارت وصااايت درصااورتی کااه وصااايت دربراباار اجاارت

محروم وياهم به جريماه نقادی کاه از ده هزارافغاانی متجااوز نباشادتمحکوم 

نمايدتمگراينکااه وصاای جبااران خسااارت را بپااردازد ويااا دالياال کااافی وقااانو 

کننااده مبناای بربرائاات خااويش بااه محکماای ذيصااالح ارايااه نمايااد.فقره هااای 

(هرگاااه 1»)( قااانون ماادنی دراياان باااره ُحکاام ماای نمايدکااه:334مااادب)2و1

آن مكلااا   یكاااه  باااق احكاااام ايااان قاااانون باااه ا جااارای وصاااي در وماااايف

قاارار صااادرب محكمااه اهمااال  یگرديااده يااا دراجاارا یباشاادتمرتكب قصااور

پاايش بينااي شااده کااود  یورزدتمحكمااه ماای توانااد بااا در نظاار گاارفتن جزاهااا

كااه از ده هاازار افغاااني متجاااوز نباشااد يااا  یرا بااه جريمااه نقااد یجزاءتوصاا

از آنهااا محكااوم  یاز آن و عاازل يااا بيكاا یا قساامتمحرومياات از كاال اجاارت ياا

اماور مساتلزم مجاازات فاوی را بادون  یكه وصا ی(در صورت2)نمايد.

اياان كااه شااخ  ناااق  اهلياات متضاارر گرددتجبااران يااا اعااذار مقنعااه 

يااا تخفياا   یتوانااد بااه برائاات و یناازد محكمااه ارائااه نمايد.محكمااه ماا

 2«.مجازات مندر  اين ماده حكم نمايد.

                                                
 .333. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  1
 .334(مادب 2و1ت عدليه.قانون مدنیتفقره های). وزار 2
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ورتی کااااه وصاااای درعماااال وصااااايت اخااااالل وارد هم نااااين درصاااا

نماياادتواين امرموجااب تضاارر موصاای عليااه شودتمسااخوليت وصااای 

تااابو مسااخوليت وکياال بااه اجاارت کااه تفصاايل آن در فصاال پاانجم اياان 

(قاانون مادنی درايان بااره حکام 335تحقيق خواهد آمد مای باشاد.مادب )

را كااه  بااق احكااام مناادر  اياان  یهرگاااه نايااب ومااايف»کااه: نماياادماای

باشااد اخاااالل نماااوده و باااه سااابب آن  یآن مكلااا  مااای قااانون باااه اجااارا

در جبااران  یخساااره بااه شااخ  ناااق  اهلياات وارد گردد.مساائوليت و

 1«.خساره تابو حدود مسئوليت وكيل به اجرت مي باشد.

 مطلب دوم:عزل وصی

براسااااااس قاااااانون مااااادنی وصااااای درصاااااورت فاساااااق شدنتازدسااااات دادن 

ک نداشاااتن باشخصااای کاااه تحااات اهلياااتتترک نماااودن اساااالم وِديااان مشاااتر

 وصاااايت اوقرارداردتمحکاااوم شااادن باااه جااارم مناااافی آداب عاماااه ياعفاااتت

لوا  ونظيااار اينهاتپياااداکردن شاااهرت باااد وازدسااات دادن مااادرک تزنا:مانناااد

مشااااروی باااارای تااااأمين معيشااااتتمحکوم شاااادن بااااه افااااالس وعاااادم اعااااادب 

حي ياتتعزل شاادن ازواليات ياوصااايت بااه حکام قطعاای محکمهتدرصااورتی 

ط پدرياجدموصاای عليااه قباال از وفااات ازحااق وصااايت کتبااا  محااروم کاه توساا

ساااخته شااده باشاادتونيز درصااورت بااروز منازعااه قضااايی خااودر يااايکی 

ازاصااااولتفروی يازوجااااه ار باشااااخ  ناااااق  اهليتتاهمااااال دراجاااارای 

(قاانون مادنی 213عزل مای گردد.ماادب )تمو وی وصاايت وساوء تصارا

 ذيل عزل ميگردد:وصي در حاالت »دراين باره حکم می نمايد:

( 290 – 289وصااايت مناادر  مااواد)2( هرگاااه سااببي از اسااباب ُحرمااان 1

 يا اهمال اهليت ناق  شخ  ادارباموال در اگر(2.گردد موجود قانون اين

                                                
 .335. همانتمادب 1
وصي بايد شخ  عادلتبا كفايت و واجد اهليت كامل بوده با شخصيكه تحت  . 2

وصايت او قرار مي گيرد دين مشترع داشته باشد. به جرم منافي آداب عامه يا عفت 

قبال از واليت يا وصايت  محكوم بافالس شدهت شهرت بد داشتهت شده باشدتمحكوم بجزاء

شخ  ديگري بحكم قطعي محكمه عزل شده باشدت از  را پدر يا جد قبل از وفات از 

خودر يا يكی از اصول و فروی يا زوجه ار با  حق وصايت كتبا محروم ساخته شده باشدت

 شخ  ناق  اهليت منازعه قضائي داشته باشد.
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باه خطار  یا ايان كاه در عادم عازل وصاي مصالحت ونمايادتي تصرا سوء

 .1«مواجه باشد.

 ر آنمطلب سوم:انتهای وصايت درفقه وقانون مدنی وآثا

 در فقهاول:ختم وصايت 

درصااورت تحقااق حاااالت ذياال وصااايت منتهاای  ماای حنفی)رح(فقااه  مطااابق 

 گردد:

درصاااااااااورت فاااااااااوت موصااااااااای علياااااااااه اعااااااااام ازايااااااااان کاااااااااه  .1

درصااورت فااوت موصاای  زياارات قاصاارتمجنونتمعتوهتغافل وياساافيه باشااد.

 عليهتوصايت بدون مو وی می گردد.

خ  بارساايدن شااخ  موصاای عليااه بااه ساان رشاادتمگر اياان کااه شاا .2

 موصی عليه به جنون وياعُتَّه موجه گردد.

زوال سبب حجرتمانند:افاقه مجنونتمعتوه وغافل ورشيدشدن سافيه  .3

. 

 2فوت وصیت سلب وصايت وزايل شدن اهليت وصی . .4

 دوم:ختم وصايت در قانون

(قااانون احاااوال 199(قااانون ماادنی کااه ترجمااه مااادب )311براساااس مااادب )

وميفاای »وصااايت حکاام ماای نمايدکااه:شخصاايه سُااوريه اساات دربااارب انتهااای 

 در حاالت ذيل ختم ميگردد: یوص

(رسيدن شخ  ناق  اهليت به سن هيجاده 2(وفات شخ  ناق  اهليت.1

كااه دوام وصااايت قباال از رساايدن بااه ساان مااذكور ی مگرتدر صااورتسااالگي.

معتااوه يااا مجنااون باشااد.اين كااه شااخ  ناااق  اهلياات حااين رساايدن بااه ساان 

(خااتم عملاي كااه 4(اعادبمجادد والياات ولاي.3.ماذكور معتاوه يااا مجناون باشااد

ياا قباول  ی(عازل وصا5آن تعيين گرديده است. یخاص غرض اجرا یوص

 3«.يا غياب و يا وفات وی. یوصی (فقدان اهليت قانون6.یوی استعفا

                                                
 .213. وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  1
 467ت ص 43ار  االوقاا والشئون االسالميآ.الموسوعآ الفقهيآت  . وز 2
 .311.وزارت عدليه.قانون مدنیتمادب  3
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 سوم:آثارختم وصايت

 بااق قااانون ماادنی  خااتم وصااايت وياااعزل وصاای موجااب ايجاااد آثااار ذياال 

 ميگردد:

:درصاورت خاتم وصايتتوصای مکلا  رد اموال وصاورت حساب (1

است اموال وصورت حساب متعلق به آن را به شخ  موصی عليه کاه باه 

درصااورت عاازل توسااط  ساان رشاادتيعنی هجااده سااالگی رساايده اساات بدهااد.

محکماای ذيصالحتوصااای مکلااا  اسااات اماااوال وصاااورت حسااااب آن را باااه 

وصااايت  شخصای کاه بااه عاوض وی وصای تعيااين مای گاردد غاارض ادامای

 داز وی بدهد.توسط وصی بع

اماتدرصااورت وفاااات موصااای عليهتوصااای باياااد اماااوال وصاااورت حسااااب 

( قااانون ماادنی کااه 313موصاای عليااه بدهااد.مادب) متعلااق بااه آن را بااه ورثاای

( قانون احوال شخصيه سوريه است دراين باره ُحکام مای 191ترجمه ماده)

وصاااي مكلااا  اسااات در خاااالل ساااي روز از خاااتم وصاااايت »نمايدکاااه:

ود را باا صاورت حسااب و اساناد متعلاق باه آن بااه اماوال تحات اداربخا

قايم مقام يا خود شاخ  نااق  اهليات كاه باه سان رشاد رسايده باشاد و 

بورثااه شااخ  ناااق  اهلياات تسااليم نمايااد و  یيااا در صااورت وفااات و

 محكماای امااوال را بااه ادارب یپااس از تسليميتصااورت حساااب و تسااليم

 »ون مااااذکور:( قااااان308اماتمطااااابق ماااااده ) .1«مربااااو  تقااااديم نمايااااد.

محكمه هرگاه دارايی شخ  تحت وصاايت بايش از ده هازار افغااني نباشادت

ماااي تواناااد وصاااي را از ترتياااب و تقاااديم صاااورت حسااااب الزماااه معااااا 

 2«.نمايد.

عادم قبااول ابارای موصاای علياه:ابرای موصاای باه نفااو وصای قبااول  (2

نمی گرددتمگر اين که وصای صاورت  حسااب نهاايی مرباو  باه اماوال را 

( قاانون مادنی درايان 316تياب وباه محکماه اراياه نماوده باشاد.مادب )قبال  تر

شخ  ناق  اهليت كه باه سان رشاد  تعهد يا ابراء»باره ُحکم می نمايد که:

                                                
 .313تمادب همان.  1
 .308. همانتمادب  2
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اعتباار دارد كاه وصاي صاورت حسااب  یرسيده باشدتبه منفعت وصاي وقتا

 1«.را قبال  ترتيب و تقديم نموده باشد. ینهايي مربو  به اموال و

وصورت حسااب توساط ورثای وصای درصاورت فاوت دادن اموال  (3

موصی:درصاااورتی کاااه وصااای وفاااات نماياااد يااهليااات خاااود را از دساااات 

دهدتم ال :باه جنونتساافهتعُتهتافالس مواجااه گاردد ودر نتيجااه محجااور عليااه 

شااناخته شااود ويااامفقود گرددتورثااه ياقااايم مقااام وی مکلاا  بااه تسااليم امااوال 

فقارب ی نون مادنی  کاه ترجما( قاا314ودادن صورت حساب می باشاد.مادب )

(قانون احاوال شخصايه ساوريه اسات درايان بااره ُحکام 191اول ودّوم مادب)

هرگااه وصاي وفاات نماياد ياا محجاور علياه واقاو گاردد و ياا غاياب »می نمايد که:

ورثه يااا شااخ  قااايم مقااام او بااه تسااليمي امااوال و تقااديم صاااورت شااناخته شااودت

 2«.حساب آن مكل  مي گردد.

رباماوال توساط موصاای علياه کاه بااه سان شاانزده سااالگی اذن باه ادا (4

رسيده است دراثرتقا ای وصی وقبول محکماه ذيصاالح:همان  اوری کاه 

ولاای ماای توانااد قسااامتی از امااوال مااولی علياااه را بعاادازا خااذ اُذن محکمااای 

توانااد ذيصااالح غاارض تجااارت بااه دسااترس وی قاارار دهدتوصاای نيااز ماای

ياه را کاه باه سان شاانزده ساالگی تسليمی تمام وياقسمتی ازاموال موصای عل

رسيده ازمحکمی ذيصالح به موصی علياه مطالباه نمايد.درصاورت صاواب 

ديد وبارعايت مصلحت موصی عليهتقا ی محکمی ذيصالح می تواناد ايان 

 تقا اء رابپذيرد.

بنابراينتردتسليمی تمام وياقسمتی ازمال موصی علياه باه او درسان شاانزده 

يصاالح است.درصاورت ردتوصای صارا سالگی مناو  برتأيياد محکمای ذ

از ردتتقا ای تسليمی  مال موصی علياه را باه وی  می تواند يص سال بعد

( قااانون ماادنی دراياان مااورد 315از محکماای ذيصااالح مطالبااه نمايااد.مادب)

تماام  یوصاي تساليم تواند به اثار مطالبای یمحكمه م» تصريح می نمايد که:

داره بخااود شاخ  ناااق  و ياا قسامتي از امااوال تحات وصااايت را غارض ا

در صااورت رد ( سااالگي رساايده باشااد اجااازه دهاادت16اهلياات كااه بااه ساان )

                                                
 .316. همانتمادب  1
 .314. همانتمادب  2
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محكمااه  یوصااي نمااي توانااد قباال از گذشااتن يااك سااال از قاارار نهااايمطالبهت

 1«. مطالبه خود را مجددا به محكمه تقديم نمايد.

ادارب اموال توسط موصی عليه ماأذون بعاداز اذن محکماه نياز مطلاق نباوده 

عليااه مااأذون بااه ادارب امااوال مکلاا  اساات الاای رساايدن بااه ساان وموصاای 

غارض بررسای تقاديم نماياد.فقره  هرشدتصورت حساب ساالنه را به محکما

» (قااانون ماادنی دراياان باااره اشااعار ماای داردکااه:317هااای اول ودوم مااادب)

مكل  اسااات ه ادارب اماااوال باشااادت(شاااخ  نااااق  اهليااات كاااه مااااذون بااا1)

صورت حساب ساالنه اموال را به محكمای مرباو  تقاديم نمايد.محكماه نظار 

 ی(هم نااان محكمااه ماا2)نمايااد.یحساااب اخااذ ماا یوصااي را حااين رساايدگ

تواند امر دهد تا عوايد خال  ساالنه شاخ  مااذون باه حسااب امانات 

شاااته از آنهاااا  اااور پاااس اناااداز باااه وديعااات گذای خاااود محكماااه ياااا يكااا

تواناااد بااادون اجاااازب محكماااه از آن  یشاااود.درين صاااورت مااااذون نمااا

 2«.استفاده نمايد.

درصورت عادم اراياه صاورت حسااب سااالنه وياامرمحکماه مبنای باه 

وديعاات گذاشااتن عايااد ساااالنه موصاای عليااه دربانااص وعاادم تصاارا 

درآن مگرتبااه اجااازب محکمااه وعاادم رعاياات آن توسااط موصاای عليااه 

داليااال موصااای علياااه ماااأذون باااه تجاااارت وخاااارنوال وبعدازاساااتمای 

وبعااداز اثبااات عاادم ادارب امااوال را کااامال  ساالب ويامحاادود نمايااد.مادب 

هرگااه شاخ   »(قانون مدنی دراين بااره تصاريح مای نماياد کاه:318)

( اين قاانون اجاراآت 317ماذون به ادارب اموال مخال  احكام مندر  ماده )

ياا اسابابی موجاود گاردد كاه از  تصارا نماياد ونموده يا در ادارب خاود سوء

مواجاااه باااه  یرهگاااذر دوام تصااارا شاااخ  مااااذون اماااوال تحااات ادارب و

تواناد برحساب صاواب دياد خاود ياا باه اثار مطالبای یباشد.محكمه ما ی رر

از اشاااخاص ذيعالقااااه پاااس از اساااتمای داليااال شااااخ   یخاااارنوال ياااا يكااا

 3«.ماذونتاجازب داده شده را محدود و يا سلب نمايد.

                                                
 .315. وزارت عديه.قانون مدنیتمادب  1
 .317(مادب 2و1. همانتفقره های) 2
 .318. همانتمادب  3
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ماره بعدیبقیه درش  

 
 
 
 

 

 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(څیړونکی : 
 

 

  د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره    
 ب: د قوانينو له نظره د  مان سره د کفالت مقايسه

په مم کې بحث کې د فقهااوو لاه نظاره د  امان ساره د کفالات تاړون 

 پار تلاه دپرتله شوت په دې اړوند الزمه ګڼل کياږي  اې د نوماوړو تړونوناو 

 انين پهقوانينو له نظره هم وشيت  ې په قوانينو کې د افغانستان او ايران قو

 نظر کې نيول شويت په الندې توګه بيانيږي.

 افغانستان مدني قانون له نظره د  مان سره د کفالت مقايسه د-1

د افغانستان مدني قانون د  مانت اړوندت د حنفي فقهاې څخاه پياروي 

ه ړون په توګد مستقل ت کفالت په نوموړي قانون کېامله له همدي کړې دهت 

ي بيان او  مان د مستقل تړون په توګه نه دی بيان شویت بلکاه پاه يااد شاو

قانون کې  مان د يوه مسخوليت په توګه پيژندل شوی  ې دبل تړون څخاه 

او يا هم په قهري توګه منځ ته راځيت د  اامن او  امانت لفاظ د نوماوړي 

ه پالفو مادو کې استعمال شوی  ې د بيلګې پاه توګاه ياې د بياو قانون په مخت

 تړون کې ځنې يادونه شوې او داسې حکم کوي:

خرڅوونکی د مبيعې څخه د اخيستونکي د ګټې اخيساتلو د تعارض » 

ئي صورت سره  اامن ګڼال کياږيت عاام لاه نه کولو په هکله په کلي او جز

وی وي ياا د داساې دريام دې  ې تعرض په خپله د بايو د عمل څخاه پيادا شا

شخ  د عمل څخه پيدا شوی وي  ې په مبيعې باندې د عقد په وخت کښې 

د داسااې حااق لرونکاای وي  ااې د هغااې پااه وساايله پاار اخيسااتونکي احتجااا  

کولی شي ياا ذکار شاوی حاق د عقاد څخاه وروساته پاه داساې ډول ثابات کاي 

 « ې د خرڅوونکي له خوا ورته ورکول شوی وي.
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 ا له خوا په استحقای ويوړه شيٍت په هغاې صاورت که مبيعه د بل » 

کښې  ې استحقای د خرڅوونکي ملکيت ته راجو ويت نو خرڅاوونکی ياې 

 « امن ګڼل کيږي که څه هم  مانت په عقد کښې نه وي شر  شوی.

 ااې کااه مبيعااه  ااا پااه اسااتحقای  ودلښااايد خرڅااوونکي دا شاار  » 

شار  ايښاودل د بيعاې د ويوړه زه يې  امن نه يمت جواز نه لاريت د داساې 

 1«فاسديدو موجب ګرځي.

د قااانون پااه پورتنيااو مااادو کااې د بيااو اړونااد غياار قااراردادي )قهااري( 

 مان څخه بحث شویت  ې په کې د مشتري د ملکيت مصخونيت تضامين 

شوی دیت له همدې امله که  يرته بايو يا بل څوک د خرڅ شوي ملکيت په 

ڼال کياږيت د ويلاو وړ ده  اې د ګ اامن  ېبايو د هغ منافعو تعرض وکړيت

ثالااث شااخ  د تعاارض پااه وړاناادې د بااايو  اامانت پااه مطلااق ډول نااه دیت 

بلکه بايو په هغاه صاورت کاې  اامن ګڼال کياږي  اې ثالاث شاخ  د هغاه 

حق پر بنسټ تعرض وکړي  ې د مشتري پر وړاندې د احتجا  وړ وي او 

ورتااه  يااا هاام ثالااث شااخ  دا ثابتااه کااړي  ااې نومااوړی حااق د بااايو لااه خااوا

ورکړل شوی دی. کاه  يرتاه مبيعاه پاه اساتحقای وياوړل شاي او د اساتحقای 

سبب د بايو تر ملکيت پورې اړوند ويت سره له دې  ې په تړون کې شر  

نه وي ګڼل شویت بايو د هغې  امن ګڼل کيږيت سربيره پار دې کاه  يرتاه 

ه ه پاد بايو په تړون کې د بايو له خوا دا سې شر  شي  ېت که  يرته مبيعا

استحقای وياوړل شاوه باايو د هغاې  اامن ناه دیت دا شار  د اعتباار وړ ناه 

ای ګڼل کيږي او د بيعې د فساد المل ګرځي. په يادو شوو مادو کاې د اساتحق

په وسيله له قهري  مان څخه بحاث شاوی لاه همادې املاه د باايو برائات پاه 

 کې ځای نه لري.

ه عاالوه تعاقادې د افغانستان په مادني قاانون کاې د قهاري  امان څخا

 امان هاام بيااان شااویت پااه مختلفاو تړونونااو کااې ورڅخااه يادونااه شااوې او د 

 اامانت تاار عنااوان الناادې د تااړون پااه  اامن کااې دشاار  پااه شااکل مطاارح 

شویت د بيلګې پاه توګاه پاه النادې ډول ورتاه اشااره کاوو  اې پاه دې هکلاه 

 نوموړی قانون داسې حکم کوي.

                                                
 مادې. 1090او  1088،1089د افغانستان مدني قانون،   1
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اصاه موافقاه د  امانت د عقد دواړې خواوې کاولی شاي  اې پاه خ» 

اندازه وټاکيت که خرڅوونکی د مبيعې عيب عمداْ پاټ کاړی ويت ټاول هغاه 

 1«شر ونه  ې  مانت ساقطوي او يا يې کمويت با ل ګڼل کيږي.

د قانون په پورتنی ماده کې د تعاقادي  امان څخاه بحاث شاویت ويال 

شااوي  ااې د تااړون دواړې خااواوې کااوالی شااي د ټاااکلې اناادازې  اامانت 

موافقااه وکااړيت البتااه د تعاقاادي  اامان شاار ونه بايااد د فريااب څخااه اړونااد 

 خالي ويت که  يرته بايو پاه عمادي توګاه د مبيعاې عيبوناه پاټ کاړيت او ياا

داسااې شاار ونه مطاارح شااي  ااې د  اامان د سااقو  يااا تنزياال الماال شااي 

نوموړي شار ونه با ال ګڼال کياږيت پاه تعاقادي  امان کاې مادني قاانون د 

وافاق کاه  يرتاه د بال شاخ  د تعهاد پاه مقابال کاې احنافو له نظريې ساره م

ر ويت تبرعي بڼه ولري او د مستقل تړون په توګه منڅ ته راځاي د کفالات تا

عنااوان الناادې بيااان شااوی دی او کااه  يرتااه نومااوړی  اامانت د باال تااړون 

ترڅنګ او د تړون تر دواړو خواوو پورې تړاو ولاريت د  امانت تار ناماه 

 الندې ترې بحث شوی دی.

 ايسهايرا ن دمدنې قانون له نظره د  مان سره د کفالت مقد -2

هب ي قانون د کفالت او  مان تړونونو اړوند د اماميه مذد ايران مدن

څخه پيروي کړېت د کفالت تاړون ياې تار نفاس او د  امان تاړون ياې د بال 

شاخ  تاار ماال پااورې  اې شااخ  ياې پاار غااړه اخلااي کڼلای دی او پااه دې 

 هکله داسې حکم کوي:

الت هغه تړون دی  ې د هغې په وسيله يو د  رفينو دبل  ارا کف» 

 «پر وړاندې د دريم شخ  احضار پر غاړه اخلي..

د امان تااړون عبااارت لااه دې څخااه دی  ااې يااو شااخ  هغااه مااال » 

 2« ې د بل شخ  پر ذمه ويت پر غاړه واخلي...

د قااانون پااه يااادو شااوو مااادو کااې د کفالاات او  اامان دواړو تړونونااو 

دیت د نوموړو تعريفونو څخه په و احت څرګنديږي  ې پاه  تعري  شوی

نوموړي قانون کې د کفالت تاړون د شاخ  تار احضاار او د  امان تاړون 

                                                
 ماده. 110۴مخکینی قانون،   1
 مادې. ۶8۴او  73۴د ایران مدني قانون،   2
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تر هغه مال پورې تړاو لري  ې  امن په خپله دهغې ذمه وار نه دی بلکه 

ه هماادې املااه د کفالاات تااړون لاا د باال شااخ  ذمااه واري پاار غاااړه اخلاايت

ران په مدني قوانينو کې په توپير ساره بياان شاوي توصي  د افغانستان او اي

او مختلاا  احکااام لااريت د افغانسااتان پااه ماادني قااانون کااې د کفالاات تااړون د 

اشخاصااو او اعيااانو احضااار او هماادا رنګااه د دياان د ايفاااء لااه پاااره کااارول 

شویت ولې د اياران پاه مادني قاانون کاې د کفالات تاړون ياواځې د شاخ  د 

ی او د ديان د ايفااء مو اوی د  امان تار تحاث احضار له پااره کاارول شاو

الندې څيړل شوې دهت يو بال تاوپير  اې د افغانساتان او اياران مادني قاوانين 

يې په دې اړوند ساره لاريت دا دی  اې د کفالات اړوناد د افغانساتان د مادني 

قااانون د احکااامو مطااابقت پااه کفالاات کااې  اام د ذمااې ماانځ تااه راځااي ولااې د 

کامو مطاابق پاه نوماوړي تاړون کاې انتقاال د ذماې ايران د مدني قانون د اح

ګڼل شوی دیت  ې د ياد شوي بحث په نظر کې نيولو سره د کفالت تړون د 

ايران د مدني قانون سره يواځې د نفس کفالت د پرتلې وړ دیت اما د مال او 

 وجهې کفالت ورسره د مقايسې وړ نه ګڼل کيږي.

احکاامو او د اياران او په هر صورت که  يرته د ټولو ماذاهبو فقهاي 

افغانستان د قوانينو احکامو تاه ځيار شاوت د نظروناو د اخاتالا پاه نظار کاې 

نيولو ساره د  امان تعهادي تاړون اړوناد مو اوعات ياا دکفالات تار عناوان 

الندې او يا هم د  مان تر عنوان الندې څيړل شوي ديت  اې د اهال سانت 

پااه يااوه مفهااوم سااره د جمهااورو فقهاااوو پااه آناادت د کفالاات او  اامان تااړون 

کارول شوی دیت نوموړی تړون د عهدي او توثيقي تړونوناو لاه ډلاې څخاه 

ګڼاال شااوی  ااې تبرعااي بنسااټ لاااري او د افغانسااتان پااه ماادني قااانون کاااې 

نوموړی تړون د حنفي فقهې څخه په پيروی د کفالت تر عناوان النادې بياان 

ن کااې شااوی دیت د اهاال ساانت فقهااې مطااابقت د کفالاات يااا  اامان پااه تړونااو

مکفااول لااه کااوالی شااي د مطااالبې پااه وخاات کااې کفياال او اصاايل دواړو تااه 

رجوی وکړي او همدا حکام د افغانساتان پاه مادني قاانون کاې ځاای پار ځاای 

شوی دیت ولې د ايران په مدني قانون کاې ساره لاه دې  اې د کفالات تاړون 

تر څنګ د  مان تړون هم د تعهدي تړونونو له ډلې څخه بيان شاویت ولاې 

ان تااړون د تعرياا  مطااابقت کلااه  ااې د  اامان تااړون بشااپړ شاايت د د  اام

مضاامون عنااه ذمااه بااري کيااږي او مضاامون عنااه نشااي کااوالی نومااوړي تااه 



 قضاء دکفالت تړون دفقهې او حقوقو له نظره

 

97 
 

رجوی وکړيت په دې توګاه د تعهاد وصا   اې نوماوړي تاړون تاه ورکاول 

 شویت يواځې تر هغه مرحلې پورې تړلی  ې تړون نه وي تکميل شوی.

هاااوو لااه نظرياااتو څخااه ساار ينه پااه هاار حااال د قوانينااو اخااتالا د فق

اخيساتې دهت ولااې د ورځنياو تړونونااو د روحيااې ساره د کفالاات ياا  اامان پااه 

تړون کې د يوې ذمې  م د بلاې ذماې سارهت نظرياه مناسابه ښاکاريت ځکاه 

کااه  يرتااه پااه نومااوړي تااړون کااې د ذمااې انتقااال و مناال شاايت د تااړون پااه 

ې پر دې ساره صورت کې مکفول له نشي کوالی اصيل ته رجوی وکړي  

 شايد هيڅوک د کفالت له پاره تيار نشي.
 دويمه وينا: د حوالې تړون سره د کفالت مقايسه

پااه مخکااې بحااث کااې د  اامان سااره د کفالاات تااړون پرتلااه شااوت اوس 

پوښتنه دا مطارح کياږي  اې د کفالات تاړون د حاوالې ساره څاه تاړاو لاريت 

ساااره دا کاااومې مشاااترکې او کاااومې د افتااارای نقطاااې لاااريت پاااه دې بحاااث 

څرګناديږي  ااې د کفالاات تااړون د ناورو تړونونااو څخااه څااومره متااأثره دیت 

  ې د فقهې او حقوقي نظره په الندې ډول بيانيږي.

 ال : د فقهاوو له نظره د حوالې سره د کفالت مقايسه

د کفالت او حوالې تړونونه  ې پاه ځيناې ماواردو کاې ياو لاه بال ساره 

او باال څخااه ځانګړتياااوې لااري د مشااابهت او پااه ځينااو مااواردو کااې لااه يااو 

 فقهاوو له نظره په الندې ډول د بحث وړ دي.

 اهل سنت د جمهورو فقهاوو نظريه د -1

د اهال ساانت د جمهاورو فقهاااوو پااه آناد د کفالاات يااا  امان تااړونت پااه 

مطالبه کې د يوې ذمې له بلې ذمې سره د  م )پيوستون( څخه عباارت دی 

ذماې تاه د مطاالبې انتقاال ګڼال شاوی  او د حوالې تړون ديوې ذمې څخه بلاې

دیت د دواړو تړونونو د تعريفوناو پاه نظار کاې نيولاو ساره څرګناديږي  اې 

نوموړي تړونونه لاه ياوه او بال ساره څاه مشاترک او څاه هام د افتارای ټکاي 

 لري  ې په الندې ډول بيانيږې.

 اول: مشترک ټکي

لاري د کفالت او حوالې تړونونه له ياو او بال ساره څاه مشاترک ټکاي 

  ې عبارت دي له:
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په دواړو تړونونو کې دری اړخونه شتون لريت  ې د کفالات پاه   .1

 تړون کې مکفول لهت کفيل او اصيل او د حوالې په تړون کې محيالت محتاال

 او محتال عليه دي.

 .د کفالات او حااوالې دواړه تړونونااه د عهادي او تااوثيقي تړونونااو لااه2

 ډلې څخه دي.

اړه تړونونه د تړون په شر ونو کې ياو شاان .د کفالت او حوالې دو3

ديت په دې مفهوم  ې هغه شر ونه  ې د کفالت تاړون د مانځ تاه راتلاو لاه 

 پاره اړين ګڼل کيږي د حوالې له پاره هم اړين دي.

.د کفالاات او حااوالې پااه دواړو تړونونااو کااې د مااديو د ذمااې اشااغال ۴

 اړين دی.

د داياان او مااديون پرتااه .د کفالاات او حااوالې پااه دواړو تړونونااو کااې ۵

 1دريم شخ  دين پر غاړه اخليٍ.

ياد شوي تړونوناه ساره لاه دې  اې پاه محتاوا کاې لاه ياوه او بال ساره 

بال توپير لريت ولې لکه څنګه  ې بيان شولت په ځينو مواردو کې له يوه او

 سره مشابهتونه هم لري  ې دواړه تړونونه له ياوه او بال ساره ناږدې کاويت

ه ټکااي  ااې دواړه تړونونااه لااه يااوه او باال څخااه جااال خااو د دې ترڅنااګ هغاا

کوېت تر مشترکو ټکو ډير ښاکاره دي  اې پاه الدې ډول تار څيړناې النادې 

 نيول کيږي.

 دويم: د افترای ټکي

د کفالاات او حااوالې تړونونااو د مشااترکو ټکااو تاار څنااګ يااو لااړ دا سااې 

ټکااي شااتون لااري  ااې دواړه تړونونااه لااه يااوه او باال څخااه جااال کااوي  ااې 

 دي له: عبارت

.د کفالت تړون د تبرعې تړونونو له ډلې څخه دی په دې معنی  ې 1

ې په نوموړي تړون کې غالباْ کفيل د اصيل څخه مديون ناه ويت اماا د حاوال

په تړون کې غالباْ محتال عليه د محيال څخاه ماديون وي  اې تباری پاه هغاه 

 کې ډيره د تصور وړ نه ده.

                                                
 م. ۴2۴ټ،  12الکاساني، عالوالدین، مخکینی مرجع،   1
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فالاات پااه تااړون کااې د يااوې .د جمهااورو فقهاااوو د نظاار مطااابقت د ک2

ذمې سره د بلې ذمې  م )پيوساتون( او د حاوالې پاه تاړون کاې دياوې ذماې 

 څخه بلې ذمې ته انتقال ګڼل شوی دی.

د .د حوالې تړون يواځې په ماالې مو اوعاتو هغاه هام پاه ديان کاې 3

تړون وړ دیت ولې د کفالات تاړون د نفاست عاين او ديان اړوناد د تاړون وړ 

 ګڼل کيږي.

ې په تړون کې د نوموړي تاړون د تکميال وروساته د محيال .د حوال۴

 ذمه بري کيږيت ولې په کفالت کې د تړون په وسايله  اصايل بارئ الذماه ناه

ګڼل کيږيت نوموړی قول د احنافو په مذهب کې د جمهورو فقهاوو نظر دی 

رئ بااو د امام زفر )رح( په آند په حواله کې هم د کفالات پاه شاان محيال ناه 

کاه  ت ځکه  ې دواړه تړونونه د توثيق له پاره منځ ته راغلاي ناوالذمه کيږي

 يرته په حواله کې محيل برئ الذماه وګڼال شايت د تاړون هادا  اې توثياق 

لاه دی نه تر سره کيږي او د احنافو جمهور فقهاء بيا استدالل کاوي  اې حوا

 دد تحول څخه اخيستل شوېت د انتقال په معنی ده او په نوموړي تړون کاې 

ه پاه تال ذمه محتال علی ته انتقاليږيت کله  ې ذمه انتقال شي بيا اشاغال محي

 کې ځای نه پاتې کيږيت مګر په است نايي حالت کې  ې په خپل ځای کې به

 پرې بحث وشي.

.د حوالې په تړون کې د نوموړي تړون د بشپړيدو وروساته محتاال ۵

 ې حواله نشي کوالی محيل ته رجوی وکړيت بلکه محتال عليه مکل  دی 

ورکړيت ولې په کفالت کې مکفول له کاوالی شاي کفيال او اصايل دواړو تاه 

مراجعه وکړيت له همدې امله که  يرته په کفالت کې د اصيل برائت شار  

شاايت نااو مااوړی تااړون کفالاات نااه بلکااه حوالااه ګڼاال کيااږي او پااه نومااوړي 

 1صورت د ذمې د  م پر ځای د ذمې انتقال منځ ته راځي.

ته د محتال د رجوی اړوناد ياوه اسات ناء شاتون لاريت هغاه البته محيل 

داده  اې کاه  يرتاه محتاال علياه د افاالس پاه حالات کاې وفاات شايت محتاال 

کوالی شي د دين د اداء لپاره محيل تاه رجاوی وکاړيت  اې پاه فقاه کاې دې 

مو ااوی تااه د )التااوی( لفااظ کااارول شااوی دیت نااو مااوړی نظاار د جمهااورو 

                                                
 م. 73ټ،  10م، البابرتی، محمد، مخکینی مرجع،  2۵ټ،  1، عبدهللا، مخکی مرجع، الموصلی  1
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عي )رح( په دې آند دی  ې که  يرته محتال عليه فقهاوو دیت ولې امام شاف

د افالس په حالت کې وفاات هام شايت محتاال نشاي کاوالی محيال تاه رجاوی 

 وکړي.

 د امام شافعي )رح( دليل دا دی  ې د حوالي تړون په وسيله د محيال

ږي ذمه محتال عليه ته انتقال شوې او په هغه سره د محيل ذمه بري ګڼل کيا

 سته د سبب څخه پرته د ذمې اشغال سم نه دی.او د برائت څخه ورو

د جمهورو فقهاوو دليل دا دی  ې که  يرته محتال عليه د افاالس پاه 

حالت کې وفات شيت د محتال د دين د اداء له پاره محيال تاه د رجاوی څخاه 

عالوه بله الر شتون نه لريت نو که  يرته محتال محيل تاه رجاوی وناه شاي 

ء څخه پاتې کيږي او دا د عادالت ساره سامون ناه کوالیت د محتال دين د ادا

لريت له همدې امله باياد پاه اسات نايي ډول محتاال محيال تاه رجاوی وکاوالی 

 1شي.

د شاريح )رح( څخااه نقاال شاوی  ااې د محتااال علياه پااه افااالس سااره د 

حوالې تړون با ليږي او محتال کوالی شي محيل ته رجوی وکړيت ځکاه د 

وړی نشي کوالی ديان اداء کاړي  اې پاه دې محتال عليه په افالس سره نوم

سره د هغه حقيقي عجر ت لکه  ې د يوه شخ  په وفات سره ثاابتيږي دلتاه 

 هم ثابت ګڼل کيږيت له دې امله نوموړی تړون بايد با ل شي ترڅاو محتاال

 ته په محيل باندې د رجوی الره هواره شي.

 .د اماميه فقهاوو نظريه2

وه روايته لاريت ياو دا  اې د حاوالې پاه اماميه فقهاء د حوالې اړوند د

تړون کې شر  دی  ې محتال عليه بايد د محيل څخه مديون ويت ځکه کاه 

 يرته محتال عليه د محيل څخه مديون نه ويت نوموړی تاړون  امان ګڼال 

کيږيت دا قول اول شهيد ته منسوب دیت ولې دوهم شهيد په دې آند دی  ې 

تاال د محيال څخاه ماديون ويت د ده پاه په نوموړي تړون کې اړينه نه ده مح

آند سره له دې  ې د محتال عليه مديون والی د فقهاوو اتفاقي قاول دیت خاو 

قوي قول دا دی  ې که  يرته محتال عليه د محيل څخه مديون هام ناه ويت 

                                                
 م. 188ټ،  10البابرتي، محمد، مخکینی مرجع،   1



 قضاء دکفالت تړون دفقهې او حقوقو له نظره

 

101 
 

نومااوړی تااړون  اامان نااه بلکااه حوالااه ده او د حااوالې احکااام پاارې جاااري 

 1کيږي.

هال د اې محيل برئ الذمه ګرځاي کاه ناه؟ دا  ې د حوالې په تړون ک 

تشيو مشهور فقهاء پاه دې آناد دي  اې د حاوالې پاه تاړون ساره محيال بارئ 

الذمه ګرځيت خو غير مشهور قول  اې د شايم  وساي او ځيناو ناورو قاول 

دیت په نوموړي تړون سره محيل برئ الذمه نه ګرځيت محتال کاوالی شاي 

ړي. د نوماوړو فقهااوو  د نظار محيل او محتاال علياه دواړو تاه مراجعاه وکا

اختالا پايله دا ده  ې هغه فقهااء  اې د حاوالې پاه تاړون ساره محيال بارئ 

 قهاء  ېالذمه ګڼيت د دوی په آند حواله د ذمې د انتقال په معنی ده او هغه ف

پااه نومااوړي تااړون کااې محياال باارئ الذمااه نااه ګڼاايت حوالااه د ذمااې د  اام 

 )پيوستون( په معنی ګڼي.

تړون کې د ياد شوي مذهب له نظره الزماه ناه ده  اې د د حوالې په  

ياد شوي تړون پر مهال محتال عليه مالدار ويت بلکه هغه څوک هم کاوالی 

شي حواله قبوله کړي  ې مال ونه لريت خو شر  دا دی  ې محتاال باياد د 

نوموړي له حالته با خبره ويت که  يرته محتال د محتال عليه له حالته خبار 

  2ال کوالی شي نوموړی تړون فسم کړي.نه ويت محت

د پااورتني بحااث پاار بنسااټ د اهاال تشاايو فقهاااوو لااه نظااره د کفالاات او 

حااوالې تاار ماانځ تااوپير دا دی  ااې کفالاات د اشخاصااو د احضااار لااه پاااره او 

و د حواله د دين له پاره منځ ته راځيت بال تاوپير ياې  دا دی  اې د اهال تشاي

ونوناو ې تړونونو او کفالت د استيفاء تړمشهور قول پر بنسټت حواله د انتقال

 له ډلې څخه ګڼل کيږيت په دې مفهوم  ې په کفالت کاې مکفاول لاه کفيال او

اصيل دواړو ته رجوی کوالی شې ولې په حواله کاې محتاال ياواځې محتاال 

 عليه ته کوالی شي مراجعه وکړي. 
 

 
 
 

                                                
 م. 1۵0او 1۴9ټ،  2شهید ثاني، زین الدین، مخکینی مرجع،   1
 م. 1۵۴او  1۵3ټ، 2مخکینی مرجع،   2
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 امدادهللا پاکنهاد غياثی

 

  د جزاد جزاجزای بدیل حبس درفقه وکوجزای بدیل حبس درفقه وکو
 (1 ) 

 مطلب ششم: ساحه تطبيق جزاهای بديل حبس

مرتکب جرمی را که حداک ر جزای معياين قاانونی آنهاا  تواندی. محکمه م1

سااال حاابس باشاادت مطااابق احکااام اياان قااانون بااه جزائاای بااديل حاابس  5الاای 

 1.محکوم نمايد

 باديل حابس ی. محکمه مکل  است داليل استفاده يا عدم استفاده از جزاها2

 ( اين ماده در حکم خود ذکر نمايد.1مطابق حکم مندر  فقره ) را

. مااارتکبين جااارائم علياااه امنيااات داخلااای و خاااارجیت تروريساااتیت تمويااال 3

( اياان ماااده مساات نی 1ترورياازمت تجاااوز عليااه دولاات از حکاام مناادر  فقااره )

 2است.

 :152ماده 

 بديل حبس یجزاها نمودنارتکاب جرم حين سپری -1

حااين سااپری نمااودن جزائاای بااديل حاابس بااه اتهااام جاارم هرگاااه محکااوم عليااه 

ديگری محکوم به حابس شاودت مادت باقيماناده جزائای باديل حابس باه حابس 

 .گرددیتنفيذی تبديل و با مجازات جرم جديد يکجا تطبيق م

                                                
 32، کود جزا، ص 11/26/1396وزارت عدلیه، مصوب  1

 .33ت ص 26/12/1396تر درسی تحليل کود جزات يوسفیت محمد ايوبت   2
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 بديل حبس یجزاهاعدم جواز استفاده از -2

اشد سال ب 5حبس بيش از  آنها قانونی معين جزای که جرايمی – 163ماده 

سالت تعيين جزائی بديل حابس جاواز  5در صورت تخفي  جزا به کمتر از 

 1.ندارد

 کننده بديل حبس نظارتمشخ  ساختن مرجو -3

 کننااده تطبيااق از کننااده نظااارت مرجااو خااود حکاام در محکمااه – 154ماااده 

 .سازدیم آن اجزای به مکل  را وی ساخته مشخ  را حبس بديل

 محکمه تيردساتفهيم نتايا عدم رعايت  -4

عاادم  اينتااا حاابست بااديل جاازای بااه حکاام صاادور حااين محکمااه – 155ماااده 

 .دينمایدستورمحکمه را به صراحت در فيصله در  و ابالح م رعايت از

 موانو تطبيق حبس -5

 حابس باديل تطبياق بر محکمه فيصلی شدن عملی امکان هرگاه – 156ماده 

 مو ااوی نباشادت آن ایاجاار باه قااادر علياه محکاوم کااه ايان يااا نباوده موجاود

 2.گرددیم پيشنهاد ذيصالح محکمی به موانو رفو جهت

  رز تطبيق جزای بديل حبس -6

 تنفيااذ و تطبيااق شااکل و  اارز بااه مربااو  مو ااوعات ساااير – 157ماااده  

 توساط عليه محکوم نظارت و مراقبت  گونگی شرايط و حبس بديل جزای

 .گرددیم تنظيم جداگانه تقنينی سند

 از  را محکوم عليه محکمهت حکم عدم رعاي-7
 :159ماده 

هرگاااه محکااوم عليااه حکاام محکمااه را رعاياات نااه نماياادت محکمااه  .1

 ايد.برای بار اول تا يص ونيم  ندت دروب مراقبت وی را تمديد نم تواندیم

هرگاه محکاوم علياه از اجارای فيصاله محکماه بارای باار دوم خاود  .2

را لغااو وماادت باقيمانااده  داری نماياادت محکمااه صااادر کننااده حکاامت مراقباات

 3.دينمایدوره مراقبت را به حبس تنفيذی تبديل م
                                                

 1389ی، آثار حبس بر روی زندانیان، کابل، نشر: دانشگاه آزاد اسالمی واحد کابل،محمدی، مرتض 1

 .345ش، ص 
 .33يوسفیت محمد ايوبت همان اثرت ص  2

 .33همان،  3
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 مراقبتکاهش دروه  -8
 وی رفتاار اصاالح دهنادب نشاان علياه محکاوم و اعيت هرگااه – 160ماده 

صارا باارای ياص باار دورب مراقبات را حاداک ر تااا  توانادیم محکماه باشادت

يگاار صاارا نظاار نصاا  آن کاااهش داده يااا از برخاای دساااتير صااادر شاادب د

 1.کند

 عامه خدماتتطبيق يا تبديل  -9

به اساس تقا ای محکاوم علياهت وکيال مادافو  تواندیم محکمه – 165ماده 

يا ساارنوال مربو اهت نظار باه و او جسامانی و نيااز باه خادمات صاحی ياا 

محکوم عليهت انجام خادمات عاماه را باه  اوری مخقات  یمشکالت خانوادگ

دوره محکوميتت تعليق کرده ياا آن را باه سااير  حد اک ر تا سه ماه در  ول

 2.بديل حبس تبديل نمايد یجزاها

 خدمات عامه انجامخود داری از  -10

از انجاام خادمات عاماه  مخجاهت عاذر بدون عليه محکوم هرگاه – 166ماده 

 80يا از شرايط مقارر بارای انجاام کاار تخلا  ورزدت باار اول حاد اک ار تاا 

 .گرددیم خدمات عامه وی افزوده مانجا یهاساعتت در ساعت

باه اسااس پيشانهاد ساارنوال مربو اهت  توانادیدر صورت تکرارت محکمه م

مدت خدمات عامه باقی مانده وی را به حبس تباديل نماياد. در ايان صاورت 

ساعت از سااعات بااقی ماناده ياص شابانه روز  8محکوم عليه در برابر هر 

 .شودیزندانی م

 ات حبسشرائط اعمال مجاز -11

. حابس ديانمای شم گيرکاه مقانن بارای رعايات حقاوی زنادانيان م یهاتالر

درتحااااوالت جزائاااای بعدازنيمااااه دوم قاااارن هجاااادهم بااااه عنااااوان واقعياااات 

حاق  نيتریگريزناپذيروجود داشته  ون حق آزادی بعد ازحاق حياات اساسا

زناادان هام ازلحااام اقتصاادی وهاام ازلحاام اجتماااعی صااورت  ی.... آثاارمنف

اقتصاادی بااالئی زنادان حرفاوی ترشادن مجارمين زنادانی  یهانهيزگرفته ه

اين اشکال باعث شاده  شودیزندانيان م یهاشده باعث ازهم پاشيدن خانواده

                                                
 .43همان،  1
 .26/11/1396وزارت عدلیه، کود جزا مصوب 2
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حاابس برآينااد  یهاليکاه حقوقاادانان ومتفکارين علااوم جزائاای بادنبال يااافتن باد

کااه مااردم جامعااه آناارا بااه عنااوان  شااودیمجااازات هازمااانی م مرثمرواقااو م

بازدارندگی نداشته باشاد کاه موجاب بادبينی  یهاات بپذيرند  نان جنبهمجاز

جزائاای بايااد اياان انديشااه را درذهاان مااردم  سااتميبااه سياساات قضااائی شااودت س

نهادينه سازد که هدا ازمجازات صرفا " سزادادن مجرم نيست بلکاه هادا 

آن اصاالح وبازگرداناادن افاراد بااه جامعاه اساات درسيساتم جزاشناساای جديااد 

نقاادی بااديل خااوب باارای بااديلی حاابس شااناخته شااده اساات امااااين  مجااازات

راهکارباادوجهت باارای بااديلی مجااازات حاابس  ناادان باای نقااح بااه نظرنااه 

 .رسدیم

ن وناوی ا ميناا کنندی: افراد پردرآمدبه راحتی جريمه نقدی را پرداخت م1

 .ديآیخا ردرقشرمرفه جامعه به وجود م

لبتاه جريمه بايد درزنادان بمانناد ا : افرادکم درآمدهم به علت عدم پرداخت2

 م لی کشورهای جهان پيش رفته آمريکات انگليس وجرمنی وغيره.

ويااهم کشورفرانسااه کااه ازجريمااه نقاادی باه عنااوان مجااازات مسااتقل اسااتفاده 

حال شاده اسات بادين صاورت کاه درپيوناد باا شاديدوجدی باودن بازه  کنندیم

 کنناااادیبنااادی مهاااا را دساااات  گنااااا شاااودیجزائااای نقاااادی معاااين وقطعاااای م

داد افراد تحت تکفل محکوم جزائی نقدی عوبرابردرآمدو ح مالی شخ  ت

ويااااهم مجاااازات نقااادی درکشورافغانساااتان کاااه اقااال آن  کننااادیرا معياااين م

 یافغاااان 60000پنجاافغااانی اساات کااه خيلاای پااولی نااا يزبوده وحااداک رآن 

 .است

 ينی جزائایکوتا مدت به جزائی نقادی لازوم جاايگز یهاديل اجباری حبسبت

حاابس کوتاااه ماادت همااواره مااورد انتقاااد برخاای  یهااانقاادی بااه جااای مجازات

ازحقااوی دانااان بااه ويااژه ماادافعين حقااوی اجتماااعی وجاارم شناسااان بااوده کااه 

 اند.ها اعالم نمودهشديد خودرا نسبت به زندان یهامخالفت

مااادت را ه کوتاااا یهااااحبس یهااااباااه مجازات شاااانيهاعلااات اصااالی مخالفت

نقااش بازدارنااادگی  تواناادیراياان امردانساات کااه زنااادان زمااانی مد تااوانیم

 یهاکه مدت زمان الزم جهت اجرائی برناماه کندء يابازپروری خود را ايفا

آموزشاای وتربيتاای وديگراقاادامات الزم بااه منظورآماااده سااازی مجااددمجرم 

برای وارد شدن ار به اجتمای کاه ازعملکارد گذشاته خاود ناادم وتنباه باشاد 
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رمجااازات هااای کوتاااه ماادت فرصاات زمااان الزم باارای اجرائاای درحاليکااه د

تااادابيروجود نااادارد  اااون جزاهاااای کوتااااه مااادت اخاااتالل عمياااق درزنااادگی 

 .آوردیمحکوم عليه بوجود م

ار د ااربالتکليفی خانواده دهدیمحکوم عليه معموال " کارخودرا ازدست م

گاردد  نيزغو ه ورمای یادهيوباالخره درمشکالت عد شودیوسرگردانی م

ازسااوی ديگااردرهم وبرهماای ازدحااام جمعياات زناادان وخلااق وخااوی هااای 

کوتااا  یهامتنااوی حاااکم درداخاال زناادان مناااثرمی گااردد جزاشناسااان زناادان

زندان  دانندیمدت را به قدری زيان آورميدانند که آنرا داروی بدترازدرد م

کوتاا مادت محکاوم علياه را درمعارض فسااد ولگاردی قرارميدهاد باه جاائی 

خصوصاااااا " کساااااانيکه  گردانااااادیاورا تبااااااه وگماااااراه م گناهکااااااح اصاااااال

 هااسياند انگلدراثرخطای کو اص بارای نخساتين بارباه زنادان محکاوم شاده

ماوی در رابطاه باياد گفات درمج اناددهيآن را شوک يا ربه سريح وکوتا نام

 مقررات جزائی افغانستان  ص بايد شود.

ه گرفتاه شاود بيشاترجرايمی کانقدی درجرايم تعذيرباياد درنظر یهامجازات

 1355ها مجازات حبس که حداقل وحداک رار درقانون جزائی درمورد آن

پيش بينی شده ازجارايم مهمای هساتند کاه ارتکااب آنهاا موجاب اياراد لتماات 

درحااااال  شااااودیعمااااده وگاااااهی جبااااران ناپذيربااااه نظاااام عمااااومی جامعااااه م

 ه لحاام معايابزندان کوتامادت با یهاحا رجرم شناسان به شددبا مجازات

کاه  کننادیاند وباه سياسات گاذاران جزائای کشورتوصاه مکسترده آن مخال 

 یهااها کنند م ال مجازاتجزاهای مناسب ديگری را جايگزين اين مجازات

 توانادینقدی با و عيت مالی واستطاعت محکوم عليه تناسب داشاته باشاد م

اوجلاوگيری  هدا اعراب فردی جزارا تااميين نماوده وازتکرارجارم توساط

 نمايد.

درحبس های کوتا مدت نگهداشتن يص جوان مرفعه منحرا بايص مرتکب 

خل  راننادگی بای پاروا ومارتکبين جارائم قا اای وديگارمتهمين خطرنااک ت

 ناديگریاحتماعی ونظم عمومی حکم برجامعه را ناديده م یهایکه ناهنجار

گی فااردی بساايارمفيد ترونتيجااه بخااش ترازلحااام کااردن اعااراب وبازدارنااد

 .باشدیواجتماعی مجرم م
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تااينکاه بخااواهيم ايان قبياال افاراد را بااه جزائای نقاادی کاه معموالپرداخاات آن 

 1برای آنها سهل وآسان است محکوم نمايم.

 شيوه إعمال مجازات نقدی -12

عليه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدت مرجاو اجاراء هرگاه محکوم

ماااه نباشااد بااه او بدهااد. کااه باايش از يص توانااد مهلاات مناساابیکنناادب حکاام می

عليااه و پيشاانهاد توانااد بااه درخواساات محکوممرجااو صااادر کنناادب حکاام می

عليااه و مرجااو مجااری حکاام بااا در نظاار گاارفتن شاارايط و و ااعيت محکوم

ميزان جزای نقدی و ساير او ای و احاوال ماخثر ايان مهلات را حاداک ر تاا 

را  ياه جازای نقادی مقارر در حکامعلدو ماه ديگر تمديد کند.  نان ه محکوم

دسات بنپردازد اما مالی )منقول يا غير منقول( غير از مسات نيات ديان از او 

تور آيد که به عنوان تمام ياا قسامتی از جازای نقادی را اساتيفاء نماود باه دسا

 شود:مرجو مجری حکم به ترتيب ذيل عمل می

 آن  بط و باه ال ( اگرمال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از

 شود.حساب مربو  واريز می

 اموال  ايو شدنی و سريو االفسادت هم نين مالی کاه نگهاداری آن مساتلزم

هزينی نامتناسب يا موجب خرابی يا کسر فاحش قيمات آن اسات و نياز ماالی 

ر که ارزر آن کمتر از سی ميلون افغانی است بدون انجاام مزاياده و باا نظا

 .رسدکارشناسی به فرور می

عليااه در ازاء جازای نقاادی بازداشاات شاود و در جريااان اجاارای اگار محکوم

حکم مالی از او بدست آيد که بتوان باقيماندب جازای نقادی را اساتيفاء نماودت 

ماااال ماااذکور توقيااا  و اقااادامات اجرائااای در ايااان خصاااوص معماااول و از 

شااود. هم نااين در کلياای مااواردی کااه باارای عليااه رفااو بازداشاات میمحکوم

شاود ياا اساتيفاء جازای نقادی از اماوال ت جازای نقادی مهلات داده میپرداخا

انادازدت عليه مستلزم اقداماتی است که اجارای حکام را باه تاأخير میمحکوم

عليه تاأمين مناساب گرفتاه نشاده باشادت مرجاو صاادر  نان ه قبال  از محکوم

کنندب حکام متناساب باا ميازان محکوميات او مطاابق مقاررات آئاين دادرسای 
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کنااد و هرگاااه اياان تااأمين منتهاای بااه بازداشاات ائای قاارار تااأمين صااادر میجز

 عليه شود از ميزان محکوميت او کسر خواهد شد.محکوم

مجرم ازپرداخت جريمه نقدی که بدل آن زندان است درحکام خاود تصاريح 

جزائای نقادی خاالا اسات هرامراسات نا باه  ساطيتق 1355نمايد مواد قاانون 

ط جزائاای نقاادی يهمااين ساابب قااانون گذارتقساا اصاال بايااد تصااريح شااود بااه

ط شاااود اجرائاای حکااام يمجااازاعالم نااه کااارده اگرمجااازات نقااادی قاباال تقساا

مجازات نقدی اعمال نخواهد شد واگراجرائی هم شاود ساال هاا ول خواهاد 

کشاايد ديگراينکااه قااانون گااذاردرمجازات نقاادی فورياات مجااازات برخااورد 

 1رورزمان.قا يو با مجرمين است نه تطبيق مجازات برم

 جرمشرايط مربو  به  -13

 و جارم ناوی مالحظاه باا …باديل حابس  یهامجازات»مطابق ماده مذکور: 

 «.شودیم اجرا و تعيين …جرم از ناشی آثار آنت ارتکاب کيفيت

 نوی جرم يعنی بسته به اين که مورد از جرائم عمادی ياا غيار عمادی باشادت

 ال  در جارائم ممتفاوت است. همان نسبت حبس نيز به یهااعمال بديل حبس

هاا امکاان پاذير عمدی با مجازات حبس بيش از يص سالت اعمال بديل حبس

هااا نيسااتت ولاای در جاارائم غياار عماادیت در کليااه مااوارد اعمااال بااديل حبس

اجباری استت مگر اين که مجازات قانونی بيش از دو سال حبس باشدت کاه 

: 17بست اختيااری اسات )حا یهاادر اين صورت نيز اساتفاده از باديل حبس

 (.67 -66مواد 

باااه  گاااونگی و نحاااوه ارتکااااب جااارم و  تاااوانیکيفيااات ارتکااااب جااارم را م

هاای تأثيرگاذار بار هم نين او ای و احوال وقوی جرمت تفسير نمود. معيار

تواند مختل  باشد از جملاه: تعاداد مارتکبينت اتفااقی کيفيت ارتکاب جرم می

ی باودن آنت زماان و مکاان ارتکااب جارمت بودن ارتکاب جرم يا با قصد قبل

 ساده يا پي ياده باودن جارم. باا ارتکااب جارم آثاار ماادی ياا روحای و روانای

شااود کااه متعاددی باار قربااانی يااا بسااتگان وی و هم نااين باار جامعااه وارد می

حاابس کاااهش  یهاااهر اه اياان آثااار بيشااتر باشاادت اميااد اسااتفاده از بااديل حبس

 .ابديیم
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 جرممشرايط مربو  به  -14

ت با مالحظه سنت مهاارت بديل حبس یهامجازات»فوی الذکر:  مطابق ماده

اياان نااوی «. شااودیم اجاارا و تعيااين …و ااعيتت شخصاايت و سااابقه مجاارم

اصاال فااردی »شايوه تعيااين مجااازاتت همااان اساات کااه در حقااوی جاازا بااه آن 

اصال تناساب مجاازات باا »اين به  در ترمينولوژی حقویيا« کردن مجازات

 .شود یم گفته« مجرم

 شرايط مربو  به قربانی -15

بديل حبس در صورت گذشات شااکی و  یهامجازات»يحه مذکور:المطابق 

يکای از «. گارددیتعياين و اجارا مقرباانی  و عيت …وجود جهات تخفي 

ت بديل حبس  بق اين مااده و ماواد بعادی یهاشرايط اساسی اعمال مجازات

گاذارت نشاان ويکارد قانونگذشت شاکی و جباران خساارت وی اسات. ايان ر

از ترميمی شدن عدالت جزائی است کاه در آن باه قرباانی نقاش کانش گاری 

. عاادالت ترميماایت خسااارت و درد و شااودیفعااال در فراينااد دادرساای داده م

ها های روحی و جسمانی خطاکاران و وابستگان نزديص آناان در پاسامرنا

را محور کار خود قارار ست گوناگون باشند اهای ترميمی که ممکن و اقدام

 .دهدمی

حمايت از خطاکاران يا همان قربانی شناسی حمايتی ره يافتی ناو در قلمارو 

الگاويی  تاوانیعلوم جنايی است که با تزريق آن باه کالباد سياسات جناايی م

از يص نظام عدالت جنايی ترسيم کرد کاه افازون برماداربزهکارت بار مادار 

 صيادالت در رفتار باا خطاکااران بلغازدت قربانی نيز ب رخد. اگر دستگاه ع

بزه ديدگی دومين درکمين خطاکاران خواهد بود که پيامادهای زياان باار آن 

 1.نيست انديعنی جرمی که تجربه کرده-کمتر از بزه ديدگی نخستين

 وجود جهات تخفي  مجازات -16

حاابست وجودجهااات تخفياا   بااديل یهاااشاار   هااارم باارای اعمااال مجازات

اياان اليحااه بيااان شااده کااه عبااارت اساات از:  37هااات در ماااده ج نياااساات. ا

 شرکا شناسايی در متهم مخثر همکاری –گذشت شاکی يا مدعی خصوصی 

 ياا جارم از حاصال اشاياء و اماوال کشا  ياا ادلاه تحصايل جارمت معاوناان يا
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 ارتکاااب در ماخثر خااص احاوال و او ااای – آن ارتکااب بارای رفتاه بکاار

آمياااز قرباااانی ياااا وجاااود انگيااازه تحرياااص  فتاااارگ ياااا رفتاااار قبيااال از جااارمت

 وی مخثر اقرار يا تعقيب از قبل متهم اعالم –شرافتمندانه در ارتکاب جرم 

 از ماتهم خااص و او ياا ساابقه حسان نادامتت – رسايدگی و تحقيق حين در

 اقادام ياا جارم آثاار تخفيا  منظاور به متهم کوشش – بيماری يا کهولت قبيل

بودن زيان وارده باه قرباانی ياا  خفي  – آن از ناشی زيان جبران برای وی

 .جرم وقوی در معاون يا شريص  عي  مداخله –نتايا زيان بار جرم 
 مبحث دوم: جزاهای بديل حبس درشريعت اسالم

 ال ( حبس در قرآن کريم

کااه هللا  حاابس مجرمااان حکاام شااده اسااتجزاهااای بااه  کااريمقرآن از آياااتی در

 متعال  نين می فرمايد:

تِااي يعااأْتِينع اْلفعاِحشعااآع ِمااْن نِسعااائِكُْم فعاْستعْشااهِ » الالَّ  نْ فعااإِ  ۚ  ْربعععااآ  ِمااْنكُْم لعااْيِهنَّ زع دُوا عع وع

ع شعِهدُ  فَّاهُنَّ وا فعأ تَّى  يعتعوع اوْ  ْمِسكُوهُنَّ فِي اْلبُيُوِت حع ُ لعُهانَّ ُت زعْو يع اْلمع  «بِيال  سعاْجععالع َللاَّ

 (15نساء:)

ن زنانی از )جامعه( شما که عمل ناشايسته کنناد  هاار شااهد مسالماترجمه: 

تاا  بار آنهاا بخواهيادت  نان اه شاهادت دادناد آن زناان را در خاناه نگاه دارياد

 .پايان رسد يا خدا برای آنها راهی پديدار گرداندعمرشان به 

ت حابس در منازل تاا زماان زن زناکاار جازا سوره نسااء پانزدهم آيه م ال  در

شاده  نسام ساوره ناور باا نازول آياه دوم حکام مرف قرار داده شادهت کاه ايان

  .است
ساوره  10۶به آيه  . اندذکر شدهت حبس دانسته ُمحارب ایکه يکی ازجزاه 

 . نيزاستناد شده است سوره توبه ( و آيه پنجمبازداشت) مائده

 نبوی سنتدر  حبس ب(

احاديااث متعاادد برنيااز صاالی هللا عليااه وساالم پيااامبراکرم  ساايره عملاایو ساانّت

 .داللت دارند بسمشروعيت حبر

 مصالح عمومیدليل از -1
و صااايانت از نفاااوس  امنيااات عماااومی جامعاااه و  ااارورت حفاااظ تمصااالح

و مجرمااانت از زيااان  گناهکاااران دارد کااه بااا حاابس ءوامااوال مااردم اقتضااا

  د.ی شورساندن آنان به مردم جلوگير
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ت فقهاای ماالکی م ال  ازميان .موارد درباره حبس نيز اتفای نظر وجود ندارد

درده ماااورد جاااايز   فرحاااونحااابس را فقاااط در هشااات ماااورد و ابااان  یقرافااا

 من برشامردن ماوارد حابست بارای آن  ضی مطهریزمرتاند؛ اما ادانسته

اساات  جاايز ای کلای و ااو کارده کااه باه موجاب آنت حاابس باه شاار یقاعاده

 .ت متوق  برآن باشداحقای حق که
اساالم بياان داشاته اسات  تشاريو دريافت کاه توانیم فقها و آرای احاديث از

 دارد. اهداا گوناگونی اسالمحبس درکه 

 تدابير تأمينیحبس به حيث  -2

وحفاظ حقاوی  جارم ياری ازوقاویگ ای پيشبر تدابير تأمينی حبس به عنوان

خاود  فرزناد که قصدکشاتن یآزارت کس حبس فرد مردم واموال مردمت مانند

 هکار.بدون صالحيت يا عاِلم تب داکتررا داردت
 وادار به انجام وماي  -3

حبس فرد بارای وادارکاردن اوباه انجاام دادن وماايفش باه منظورجلاوگيری 

باارای وادار کااردن اوبااه  زو  شاادن حقااوی ديگاارانت ماننااد حاابس  ااايواز

 .ادای دين برایمجرم وحبس  نفقه پرداخت

 ديل حبس دراسالممطلب اول: مجازات ب

که پاس از  سارقی مجرمت مانندحبس مجازات به منظور حد حبس به عنوان

شااااااااده  ساااااااارقت بااااااااار سااااااااوم مرتکااااااااب یدو باااااااااراجرای حاااااااادت باااااااارا

  ت.شده اس مرتد که زنی وحبس
ت که حاکم شاری تعزير درجرايم مستوجب مجازات تعزيری حبس به عنوان

مجارمت ميازان آن را تعياين  یهاایژگيبا توجاه باه شادت جارم و ساوابق و و

شاااریت افااازودن عقوباااات  دحاکميازحااابست باصاااالحد قسااام درايااان .کنااادیم

گياری برفارد حابس  وساخت (زنادان)محبس ديگری مانندکاساتن ازامکاناات

 1.شده جايزاست

زناادان  بااازپروری بااا اجااازه دادن بااه مجرمااان باارای زيسااتن درجامعااه بااه

شاارايط افرادتحاات پوشااش برخاای ازبرنامااه هااای مربااو  بااه حاابس خااانگی 

مجرمانی را که خطرکم تری برای جامعاه در برداشاته باشاند تحات پوشاش 

                                                
 .24رت ص  1397راشدت عبدالرحيمت بررسی حبس تعزيری در اسالمت کابلت نشر: مجله کتابت1
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حاابس  یاقرارماای دهنااد باارای نمونااه داروهااا دريااص زناادان محلاای برنامااه

. نظاارت الکترونيکای در ايان شودیدرمنزل تنها شامل زندانيان محدودی م

بااه بخااش جهاات  نيبرنامااه بااه بخااش خصوصاای واگااذار شااده اساات. باارهم

کالنتار شاهر ياص  است برای دوری از خطار بيشاتر خصوصی واگذار شده

در صاد متوساط جمعيات  3بسيار محافظاه کاراناه مشاتمل بار تنهاا  یبرنامه

 .زندان محلی تربيت داد

 :اين برنامه شامل انتخاب افراد  بق  وابط زير بود
 اندنها زندانيان نمونه واجد شرايط استفاده از حبس در منزلت-1

واعاد دادی امضاا کنناد کاه آناان را ملازم باه رعايات قزندانيان باياد قارار -2

 از جملاه محادوديت رفات و آماد شابانه و آزماايش ماواد کندیمحدود کننده م

 .مخدر

و  بهره وران حبس خانگی بايد به مأموران اجازه دهند که بارای نظاارت-3

 بررسی تجهيزات وارد خانه آنان شوند

بخاااش  یلهيت باااه وسااانظاااار یهاناااهيمسااائوول پرداخااات هز بهاااره وران-4

 .اندیخصوص

 اصاااالحی وتربيتااای یهاايااان برناماااه دراوهاااايو همانناااد بساااياری از برناماااه

زرف اياان افاازايش بااه بااابتکاااری ديگردرسااال هااای اخياار در واقااو پاسااخی 

ن رو باه فزونای قا اای ماواد مخادر باويژه کوکاايي یهاا ور مستقيم باه جرم

م بازنخسات کاه در حابس مجر ۴9. بنا به گزارر گوون از شودیمربو  م

در بااه خا رغيباات هااای غياار مجاااز از محاال اقاماات و نفرسااوم بااه خااا ر 

مربااااو  و عاااادم اشااااتغال بااااه  یهانااااهيپرداخاااات نکااااردن صورتحساااااب هز

کارونفر هارم به خا ر خاودداری از آزماايش مصارا کوکاايين موفاق باه 

  ی دوره نشد.

در مااورد حاابس خااانگی افاازون باار مجرمااان کاام خطاار  یهاام اکنااون برنامااه

 .شودیمجرمان با خطر باال نيز اعمال م
اياان  امانت اجراياای بااديل حابس افاازون باار کام هزينااه بااودن  یهااتياز مز

و پيونادهای مهام  کنادیبارای دولات آن اسات کاه مجارم در جامعاه زنادگی م

اجتماااعی  یهااااجتماااعی وی بااا خااانواده و دوسااتان و کارفرمايااان و گروه

 .شودیحفظ م
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مجااازات  شااودیبااه هنگااامی کااه مجاارم بااه زناادان فرسااتاده مدراينجااا نساابت 

نمااود بيشااتری باارای اجتمااای دارد بااه يااص معنااا باااز اجتماااعی شاادن و باااز 

. مطالعاات نشااان شاوندیدارنادگی و مسـاـئوليت ماالی همزماان بکاارگيری م

ص شهروندان به داليل موافق حابس خاانگی باه عناوان يا ترشيکه ب دهندیم

 .اندغير خشن مجازات برای مجرمان
ر پيترسيليل نيز به عناوان يکای ازمحققاانی کاه درايان زميناه تحقياق کارده د

ملی عدالت درايالت متحاده آمريکاا کارده اسات  یگزارشی که تسليم مخسسه

 :حبس خانگی را به شرح زير شمرده است یهاتيمز
ازنظرهزينه اگرنظارت الکترونيکای اساتفاده نشاود حبـاـس خاانگی ياص  -1

ی . ولی خريد تجهيزات و به کارانداختن و نگهادارشودیمحســوب م امتياز

 .شودیها گران تمام مآن
ت. بار حابس خاانگی مترتاب اسا یاعماده یهااتياز ديدگاه اجتمااعی مز -2

مربااو  بااه  یحاابس خااانگی هاايو يااص از آثااار فاسااد کننااده بااا لکااه دار کننااده

 .زندان را

باا  امانت  تاوانیانت اجرا م م نيحبس خانگی انعطاا پذيراست. ا( 3 

اجراهااای ديگاار ترکيااب کاارده بنااا بااه تنهااايی اسااتفاده کاارد. حاابس خااانگی 

در ماااورد مجرماااان خااااص مانناااد بيمااااران روحااای و جسااامی و  توانااادیم

 .اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود

آسانی اجرا و سرعت پاسام دهای از امتيازهاای حابس خاانگی محساوب  -4

در صااورت  اارورت بااه راحتاای و بااا  تااوانیمااان را مزياارا مجر شااودیم

  1سرعت از برنامه خار  کرد
مااخثر در  یقطعاای مبناای بااراين کااه حاابس خااانگی يااص بازدارنااده یهاااداده

اد ارتکاب جرم است وجود ندارد. هم نين دليل کافی مبنی براين که اين نها

 یماهميزان تکرار جرم را کاهش داده است دردست نيست. درارزيابی برنا

درصاد ايان  10فلوريدا اين نتيجه باه دسات آماده اسات کاه حکام نزدياص باه 

 .ماه پس از شروی برنامه لغو شده است 18افراد به دليل تخلفات فنی  ی 

                                                
 27ش، ص  1397راشد،عبدالرحیم، بررسی حبس تعزیری در اسالم، کابل، نشر : شخصی،1
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ارزيااابی ديگااری از همااين برنامااه دريافاات کااه مياازان تکرارجاارم در اياان 

 یهابرناماااه نسااابت باااه ياااص نموناااه بررسااای شاااده از بهاااره وران مخسساااه

 بيتی مشابه و يکسان است. انتقادهای وارد به حابس خاانگی هام تریاصالح

 نااين مشااابه و يکسااان اساات. انتقادهااای وارد بااه حاابس خااانگی هاام  نااين 

نادکی اين اتهام است کاه ايان بــاـرنامه ارزر بااز دارنـاـدگی ا یرندهيدربرگ

حاابس خااانگی باايش از  یازهااايکااه امت رساادیدارد. بااا اياان همااه بااه نظاار م

و کمااص بااه جلااوگيری از شاالوغی باايش از  هانااهيآن باشااد کاااهش هزمعايااب 

بيتی در آمريکا و برخای کشاورهای ديگار آزماايش  تریاندازه نظام اصالح

 .و توسل بيشتر به اين مجازات بديل حبس را اجتناب ناپذير کرده است
در ارزيابی  مانت اجرای حابس خاانگی  توانینتايا خور بينانه ای را م

مجرمااان  یظااارت الکترونيکاای اجاارا شااده ايالاات آرگااون دربااارههمااراه بااا ن

مواد مخدر که در تعليق مراقبتای معماولی شکسات خاورده بودناد پيادا کارد. 

نتيجااه اياان ارزيااابی اياان اساات کااه سااوء مصاارا مااواد مخاادر درميااان بهااره 

در صد در شاروی  9۵وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونيکی از 

پاس  تاوانیدرصد در پايان دوره رسايده اسات. لاذا م 32حبس در منزل به 

از بررسی حبس خانگی به عناوان ياص  امانت اجارای باديل حابس زنادان 

کااه ممکاان اساات همااراه بااا نظااارت الکترونيکاای يااا باادون آن باشااد حاابس در 

مناازل همااراه بااا نظااارت الکترونيکاای را کااه در آن نظااارت مزبااور تکمياال 

 .مورد بررسی قرار داد تعليق مراقبتی فشرده است یکننده
محکماه باه مجارم  کار عاام المنفعاه اماروزه نهاادی اسات کاه باه موجاب آنت

تااا باا انجااام کاااری بااه نفاو جامعااهت بااه جاای رفااتن بااه زناادان  کناادیپيشانهاد م

عباااارت ديگااارت خااادمات  درصاادد جباااران خطاااای مرتکاااب شاااده برآياااد. باااه

اسات کاه باا لحاام محکوميات  یهاناهيالمنفعه يکای از گز عمومی يا کارعام

ميزان خطرناکی مجرم و با هدا جباران خساارت از قرباانی و تارميم نظام 

مختاال شااده جامعااه بااه وساايله او از رهگااذرانجام يااص کااار رايگااان باارای 

 1.جامعهت مورد حکم قرارمی گيرد

                                                
 .329،1382ها زندان یا مجازات بنیادین، تهران: نشر گرایش، چاپ اول، زینآشوری، محمد، جایگ1
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 مطلب دوم: مزاياتفوائد ومعايب مجازات بديل حبس

 . معايب مجازات بديل حبس1

در سراسار جهاان د اار بحاران و نيازمناد اصاالح و دستگاه عدالت جزائي 

ميليااون زنااداني در سراساارجهان وجااود دارد.  8دگرگااوني اساات. بااال  باار 

مدت زمان انتظار براي محاكمه  والني است. و برخاي مواقاو ايان انتظاار 

و بيشتر از حداك ر مجاازاتي اسات؛ كاه امكاان دارد؛ بناا باه حكام  تری والن

 یهاد. خيلي از افراد زنداني از كمتارين مسااعدتمحکمه به فرد تحميل شو

اند. به عالوه زندان منافو نا يزي براي جامعه در بر دارد. بهره حقوقي بي

. و در عاين حاال ساودي باه کنادیو زندگي خانوادگي زندانيان را متالشي م

 .حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد

عااه مجزاينااد و بااه ه از جامسساااتي هسااتند؛ كااخها در سراساار دنيااا مزناادان

انها دشوند. در واقو اگر بگوييم كه شرايط زنراحتي به فراموشي سپرده مي

اغلااب غيرانساااني و از حااداقل اسااتانداردهاي مااورد پااذيرر سااازمان ملاال 

اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده بهرهاند؛ بيمتحد كه اك ر دولتها آنرا قبول كرده

 .است
ه مجااازات زناادانت نااه اعمااال رنااا و عااذاب هاادا ازمحكااوم كااردن مااتهم باا

بارويت بلكاه تضامين آراماش و امنيات جامعااه اسات. ولاي درعمال ماا شاااهد 

گرفتاريهاااي زنااداني هسااتيم. درحااالي كااه زناادان بايااد فقااط در ساالب آزادي 

 .ازمحكوم خالصه شود
زناادان منجاار بااه قطااو رابطااآ زنااداني بااا زناادگي عاااديت خااانوادهت كااار و 

كاان و ين مجازات عالوه برمحكومت بار خويشاان و نزديشود. ادوستانش مي

شاود. و صاد البتاه سارانجام منجار بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي

 .به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد
شاااود. تاااورم درجمعيااات نقاااح حقاااوی بشااار در زنااادان بسااايار مشااااهده مي

 پزشااكيت شاايوی زناادانيان يااا اشاابای زناادانهات سااوء تغذيااهت نبااود مراقبتهاااي

بيماريهااااي واگيااار وعفاااونيت تجاوزهااااي جنسااايت فسااااد رفتااااريت شااايوی 

بيماريهاي ويروسي و مرگباار هم اون ايادزت ازجملاه آثااراين نقاح حقاوی 

 .انساني است
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فقدان پرسنل آموزر ديدهت مجرب و متخص  و نبود منابو مالي كاافي در 

منجاار بااه ا الااآ زناادانها و نيااز عاادم هماااهنگي در دسااتگاه عاادالت جزائاايت 

 .شودكيفري و اجراي عدالت مي یهایدگيدر رس ريدادرسي و تأخ
تعاااداد و شااامار زنااادانيان باااا توسااال باااه مجاااازات ساااالب آزادي باااه  اااور 

جرائم به خصوص جرائم مربو  به مواد مخدر افازايش  ه شمگيري درهم

اند؛ حتاي يافته است. بسياري از كساني كاه بخاا رمواد مخادر دساتگير شاده

دهند. وايان نيزخاود زندان به استفاده غير قانوني ازمواد مخدر ادامه مي در

راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگربيماريهاي خوني است؛ كاه باه علات 

 .شودیمشترع حادث م ااستفاده ازسرن
پذير و بسااايار حسااااست هم اااون زناااانت افااازون بااار ايااانت گروهااااي آسااايب

ن واقليتهاي ماذهبي و قاوميت ازكمتارينوجوانان و زندانيان مريح وناتوان 

 .اندتوجه مورد نياز خود محروم
زناادان بااراي افااراد جااوان ونوجااوان ويرانگرساات. و آثااار زيانبااار فروانااي 

باراي آنهاا در پااي دارد. هار  نااد در عصار كناونيت زناادانت مكاان و وساايلآ 

شااود؛ اماا حقيقات ايان اسات كااه پاازپروري اجتمااعي محكاومت محساوب نمي

ش در بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكان داتيقاد فاقد مخاين اعت

باشااد؛ از هماااان آغااااز بااه ياااك مدرساااه تكاارار جااارم تباااديل  خطاکاااارمقاباال 

سااده و كو اك وقتاي وارد  یهاان خالاشود. باه عباارت ديگارت مرتكباامي

پي ياده  یهااكنناد؛ روراي معاشارت ميشوند و با مجرمين حرفهزندان مي

ته ارتكاب جرم را آموزر ديده و به محح آزاديت دوباره مرتكاب و پيشرف

ن جاارم زا بااودن محاايط زناادانت بااويژه بااراي بزهكاااران باادو .شااوندجاارم مي

 سابقهت يكي از داليل اساسيت براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر اسات.

شاودت فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كو اك راهاي زنادان مي

 عيت براي و. مشابآ اين شودیاي تبديل مدي به يك مجرم حرفهپس از  ن

 زندانيان موقت نيزت كه معلوم نيسات؛  اه مادتي را در زنادان بسار خواهناد

برد؛ وجود دارد. توجه به اين مو وی كاه ممكان اسات؛ فارد زناداني شادهت 

هاي جارمت را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه یاسرپرستي خانواده

كنااد. و اصاال خااانواده وي پياادا شااود اهمياات مو ااوی را دو ناادان مي در

 .بردفردي بودن مجازات را زير سئوال مي
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ه از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني ك

 یهاانيگزياند؛ از ديگر عواملي است كه انتخااب جاتازه از بند رهايي يافته

 .سازند روري مي مناسب براي مجازات حبس را
هاي سنگين نگهداري زندانيان و خار  شدن آنان از  رخآ اقتصادي هزينه

آورد. كشااورت مشااكالت مااالي و اقتصااادي فراوانااي بااراي دولاات فااراهم مااي

تواننااادت از نظااار ماااالي نتاااايجي برابااار ياااا حتاااي كااام هاي جاااايگزين ميشاايوه

 .از زندان بدست دهند ترنهيهز
ت زندانت پيشگيري اختصاصاي )اصاالح مجارم( هاي مجازايكي از هدا»

اند. براساس تحقيقات ها در اين زمينه  ندان كارساز نبودهاست. ولي زندان

انجام گرفتهت بيش از نيمي از محكومان به حابست پاس از خارو  از زنادان 

دوباااره مرتكااب جاارم شاادند. شاالوغي زناادانهات بااروز بيماريهاااي روانااي در 

واگيردارت جرائم جنساي و معتااد شادن احتماالي  یاهیماريزندانيت توسعآ ب

مجااازات حاابس را  یهااانيگزيدر زناادانت از ديگاار عااواملي اساات؛ كااه جا

 1.«سازند روري مي

 ی بديل حبسهامجازات. مزايای 2

باااراي زنااادانيان ايااان اسااات كاااه  مجاااازات باااديل حااابساز جملاااه نقاااا  قاااوت 

باااس متمااايزي در محكومااان معرفااي شااده بايااد باادون هاايو گونااه نشااانه يااا ل

 نهادهاي پذيرنده حا ر شوند و خدمت كنند.

هم ناين اجاراي خادمات عماومي رايگاان باياد باه گوناه ياي باشاد كاه تمااامي 

قاااوانين و مقاااررات مرباااو  از جملاااه در خصاااوص شااارايط كاااار زناااان و 

نوجوانانت محافظت فنيت بهداشتيت ايمني و  وابط كارهاي سخت و زياان 

از آيين نامه اجرايي اين مااده از قاانون  12ماده آور رعايت شود. براساس 

قا ااي اجااراي احكااام بااا توجااه بااه گاازارر ماهانااه نهاااد پذيرنااده مجاارم و 

هم نااين و ااعيت شخصاايت خااانوادگي و اجتماااعي محكااوم و آثااار اجااراي 

تخفياا ت تبااديل يااا توقاا  موقاات يااا شااديد  تواناادیهااا محكاام و ساااير گزارر

                                                
، ص 1396غیاثی، امداد هللا، نقش زندان در اصالح و تربیت مجرمین، کابل، نشر: انتشارات بارش، 1

36. 
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را مطااابق بااا مقااررات قااانوني بااه  خاادمات عمااومي رايگااان یهااامجازات

 پيشنهاد دهد. یمحکمه صادركننده رز

 نان ااه بااه هاار علاات انجااام خاادمت عمااومي در  11هم نااين براساااس ماااده 

 محل تعيين شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عاذر موجاه حاين انجاام خادمت

 عمومي متقا ي تغيير نوی يا محال خادمت باشادت نهااد پذيرناده باياد مراتاب

ه قا ي اجراي احكام محال اجاراي حكام مانعكس كناد و قا اي اجاراي را ب

 حكم با بررسي مورد تصميم گيري كند.

نهاد پذيرنده محكوم عالوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفامتي درخصاوص 

ملكاارد محكوماااان عبااه كااارگيري محكااومت مكلاا  اسااات  اامن نظااارت بر

ر مااورد معرفااي شاادهت بااه صااورت ماهيانااه گاازارر تفصاايلي محكومااان د

شروی به كار و نحوه انجام خدمات شاامل سااعات حضاور روزاناهت ميازان 

و هار گوناه باي نظماي و كوتااهي در انجاام خادمت محولاه و  ريغيبت و تأخ

ميزان ر ايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارائه شاده را باه نحاو 

ناماه  ايان آياين ۴كامل به اجراي احكام مربو  گازارر كناد. براسااس مااده 

بهداشاااتت  یهاپذيرناااده زنااادانيان شاااامل وزارتخاناااه یهانهادهاااا و دساااتگاه

آماااوزر و پاااروررت ورزر و جواناااانت تعااااونت كاااار و رفااااه اجتمااااعيت 

فرهنااا  و ارشااااد اساااالميت علاااومت جهااااد كشااااورزيت راه و شهرساااازيت 

حفاماات از  یهاكشااورت صاانعت و معاادنت نياارو و نفاات و هم نااين سااازمان

ها و راثت آماااوزر فناااي و حرفاااه يااايت اوقااااات زنااادانمحااايط زيساااتت ميااا

اقاادامات تاااميني و تربيتااي كشااورت پزشااكي قااانوني و بهزيسااتي و هم نااين 

ت هالل احمارت كميتاه امادادت بنيااد شاهيدت بنيااد های ون شهردار يیهاارگان

اجتماعيت كميته ملي المپياكت بسايا  نيمسكنت سازمان تبليغات اسالميت تأم

دانشااااگاهيت مراكااااز نگهااااداري جانبااااازانت معلااااوالنت سااااازندگيت جهاااااد 

ها و ساااالمندانت كودكاااان و نوجواناااانت درماااان اعتيااااد وابساااته باااه دساااتگاه

 1.شودیمخسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور م

                                                
 .36غیاثی، امداد هللا، همان اثر، ص 1
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 مطلب سوم: مضرات ومعايب حبس

بااا عناياات بااه اينکااه در دياان مبااين اسااالم مجااازات زناادان در مااوارد بساايار 

کساانی اسات کاه آبارو و  فتنه انگيزو مخت  افراد شرور و باشدیمحدود م

 ناااموس جامعاااه را تهدياااد و بااه آن تجااااوز نمايناااد يااا امنيااات و اقتااادار نظاااام

کاه  اسالمی را به خطر بياندازندت لذا اين مجازات به هيو وجه برای کسانی

انااد يااا مرتکااب جاارائم غيرعمااد باشااند مناسااب کو ااص انجااام داده یهاااتخل 

زنادان عااالوه باار اينکاه بااار ساانگين اقتصاادی باار دور جامعااه  نيسات زياارا

ر آنهااا و بطااو یهااات اثاارات سااوء و منفاای بسااياری باار خانوادهکناادیتحميال م

فوايادی  توانادیکاه کااهش مجاازات حابس م گاذاردیکلی اجتماای بار جاای م

هم ون کااهش  االی در ساطح جامعاهت توساط رواباط خاانوادگی و کااهش 

وياااات هنجارهااااای اجتماااااعی و تضااااعي  فرهناااا  انحرافااااات اخالقاااایت تق

ت تيااااهم ااااون اياااادزت هپات يیهااااایمارياز شاااايوی ب یريخطاکاااااریت جلااااوگ

و غياااره کاااه در باااين زنااادانيان راياااا اساااتت جلاااوگيری از کساااب  تبرکلاااوز

 يااداز فقر و بی خانمانی و اعت یريمهارتهای مخرب افراد سابقه دارت جلوگ

 است.

 ت حبسمطلب  هارم:عوامل مخثرنبودن مجازا

 :نامناسب و جرم زا بودن محيط زندانها. 1
 است ولي با نگاهي باه زنادانها متوجاه مجرماصوال  فلسفه مجازات اصالح 

گياارد بلکااه انااوای راهکارهاااي شااويم کااه نااه تنهااا اصااالحي صااورت نميمي

 رواباط بار …جديد براي جرائم آينده و جرائم جنسي و اعتيااد در زنادان و 

 اربا باراي کاه شخصاي شاودمي باعاث موارد اين که شدبامي حاکم زندانيان

 خاو رابطاه ناوی و اشاخاص و محايط باا تادريا باه شاودمي زندان وارد اول

ريزي و جاارائم آينااده برنامااه بااراي کاه ايحرفااه مجاارم يااص هماننااد و گرفتاه

 .رودگري بيشتري دارد از زندان بيرون ميايحرفه
 :ايجاد مشکالت مالي و اقتصادي. 2

توانااد گذرانااد مطمئنااا  نااه خااود او ميشخصااي ماادتي را در زناادان ميوقتااي 

مساااائل اقتصاااادي خاااود را حااال کناااد و ناااه خاااانواده او در ايااان صاااورت در 

شاود کاه شاخ  پاس از رهاايي از زنادان باه بسياري از ماوارد مشااهده مي

خا ر مشکالت مالي و اقتصادي که قبال  د ار آن بوده و بر ارا نشاده ياا 
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ندان به وجود آمده و تشديد شده دست به ارتکااب جارم ديگاري با آمدن به ز

اي کااه سرپرساات آن درزناادان بااه زنااد و در بسااياري از مااوارد خااانوادهمي

شاوند کاه البتاه برد به راههاي خالا براي گذران زندگي کشانده مي سرمي

گيااار شاااخ  و خاااانواده او  ايااان مشاااکالت ماااالي و اقتصاااادي فقاااط گريباااان

 .کند لت نيز از اين راه بسيار  ررميشود بلکه دونمي
 :ايجاد مشکالت اجتماعي و خانوادگي. 3

اسات هام او وهام خاانواده آن به  ورکلي تا زماني که فرد وارد زنادان نشده

شااخ  از منزلاات اجتماااعي برخااوردار هسااتند ولااي اگاار شخصااي حتااي بااه 

ه باه گااه بگذراناد باتوجا عنوان متهم و نه مجرم  ند روزي را در بازداشت

شود که عرا عامه مردم و عدم فری قائل شدن ميان مجرم و متهم ديده مي

شااود حااال تصاور کناايم فاارد  ناد ماااهي يااا  نااد باا شااخ  رفتااار خاوبي نمي

بينيم کاه هام خاود شاخ  و گذراناد در ايان زماان مايسالي را در زندان مي

رد کننااد و در بسااياري از مااواهاام خااانواده او موقعياات خااوبي را تجربااه نمي

است که حتي فرزندان يا بستگان شخ  مجرم هم ازعنوان مجارم ديده شده

 1.انددهيبودن شخ  خاصي  رر د

 ها زنداندر حبسمعايب راهکارهای کاهش  مطلب پنجم:

بااازنگری در قااوانين موجااود و انجااام اصااالحات الزم و کاااهش عناااوين  -1

 .مجرمانه
 .نقدی یجزايحبس به بديل کردن  -2

 .دشرايطز آزادی مشرو  برای زندانيان واجاستفاده ا-3
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غال شتغال بکار و حرفه آموزی زندانيان در مراکز حرفه آموزی و اشاتا-6

يا مخسسات صنعتیت دهقانی و خدماتی خار  از زنادان پاس از آزمايشاهای 

 .الزم و تشخي  استعداد و ذوی و تخص  آنها
 برای آنها. عطای مرخصی به زندانيان و اقدامات تأمينی و تربيتیا-7

مجاازات حاابس را باتوجااه بااه مراتااب جاارمت امکانااات خااا ی و کيفيااات  -8

 .يل کنندمخففه به مجازات تعزيری تبد
 .قسيط جزای نقدی محکومين به پرداخت جريمهت-9
ای مردماای رساايدگی بااه امااور ديااه مسااتقر در واليااات و تقوياات سااتاده -10

 .افزايش اعتبارات آنها
راقباات پااس از خاارو  زناادانيان خصوصااا  در زمينااه متقوياات مراکااز -11

 .رخطاکاا فال 
 .ندانيانحمايت از ز یهاتقويت انجمن-12
تالات نهادهای قضاايی قويت و فعال نمودن شوراهای حل اخوسعه و ت-13

 .حکميت و معا دت قضايی
عفاااو و  یهاونيسااايعرفااای و پيشااانهاد زنااادانيان واجاااد شااارايط باااه کمم-14

ت ماااورد مربو اااهمختلااا  از  رياااق اداره  یهابخشاااودگیت تاااا در مناسااابت

 .بخشش واقو شوند

 یهازناادان درصااد از جمعياات ورودی 50ينکااه حاادود ابااا عناياات بااه -15

توصاايه  برناادیکشااور کمتاار از يکماااه و بااا قاارار کفالاات در زناادان بساار م

ها مهلات الزم جهات معرفای قبال از انتقاال اينگوناه افاراد باه زنادان شودیم

 .کفيل به متهم از سوی قضات داده شود
تقويات واحادهای ماددکاری و مشااوره بااه منظاور مباارزه باا بحرانهااای -16

جويان کمااص بااه تحکاايم مبااانی خااانوادگی زناادانی و فااردی و خااانوادگی ماادد

مذاکره و مشااوره باا شاکات جهات اخاذ ر اايت و ايجااد ارتباا  باا مراجاو 

 .1قضايی در جهت استيفای حقوی قانونی مورد تقا ای زندانيان
ها در قالاب تأکيد بر اقادامات فرهنگای و تربيتای و آموزشای در زنادان -17

نیت ورزر درماانی باتوجاه باه اينکاه محورهای مذهب درماانیت هنار درماا
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قطعا  محکومی کاه تحات تاأثير فرآينادهای اصاالحی و تربيتای درون زنادان 

تربيتاای و اجتمااااعی وی اقاادام شااده باشااد عمااادا   یهایکاساات ميترمرامااونيپ

 .مرتکب بزه نخواهد شد
رود معتااادان بااه زناادان البتاه بايااد دقاات الزم در تفکيااص جلاوگيری از و-18

 خريد و فرور کنندگان موادمخدر به عمل آيد.معتادان و 

و  شاودیمحدوديت در مواردی کاه منتهای باه قارار بازداشات موقات م -19

سانگين جاز در ماواردی کاه الزم و  یهاقهيهم نين خودداری از صدور وث

 1. روری بار

 

 نتيجه گيری

 اااع  وناکارآمااادی درعرصاااه  نتاااايا بدسااات آماااده حااااکی اسااات کاااه: اوال  

تقنينایت قضاايی و ماديريت زنادانبانیت عامال اصالی باروز و  سياست جنايی

زناادان زداياای يااا  اسااتي؛ س”ا  ياا. ثانباشاادیتشااديد بحااران جمعياات جزائاای م

کاااهش اساااتفاده ازمجاااازات زنااادانت بااالقوه سياساااتی اسااات معقاااول و جاااامو 

نگرکاااه اجااارای دقياااق وموفقيااات آمياااز آن مساااتلزم بهاااره گياااری از تماااامی 

ه وقضاايي هياهنگی باين قاوای ساه گاناه مقنناهت مجرموجود وهما یهاليپتانس

 .باشدیم

رکااان  هاليساااازی راهکارهاااای کااااهش جمعيااات جزائااای و باااد یثال اااا ؛ باااوم

هااا ساااير دولت یهاافتااهي ااروری و اجتناااب ناپااذير اسااتفاده از تجااارب و 

 .باشدیم

 رابعا ؛ زندان زدايی از ريق زندان شر  مهم فرايند کاهش جمعيت جزائای

؛ سياساات زناادان زداياای بااه معنااای حااذا کاماال مجااازات ”. خامساااباشاادیم

در تجاااوز بااه حقااوی  یازناادان و آزاد گذاشااتن مجاارمين خطرناااک و حرفااه

 .شهروندان نخواهد بود
ي علياه جارم و شكل واكنش اجتمااع نيتري مهمدراين ميانت زندان به م ابه

 است.هايي شده هاي اصالح كنندهت دستخور دگرگونيجزافرد اجراي 
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هر ناد مجاازات زنادان ازعهاد كهان و باساتان وجاود داشاته اساتت باه دليال 

شاااايو آن  یهاااادرردا مجازات توانااادیمحااادود وجزئاااي از آن نم هاساااتفاد

د اعصارتلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريا بعنوان مجازات وار

ود وج شد. درابتدات جانشيني مجازات زندانت با جبه خانه )کارخانه( جزايی

و اااعيت نامناساااب و رقااات باااار زنااادانت بجااااي مجازاتهااااي شاااديد بااادني 

بسااياراميدواركننده بااود. ولاايت بااه مدوراصااالح  لبااان اجتماااعي در جهاات 

 .هاي مهمي انجام دادندبهبود شرايط نامطلوب و و عيت وخيم آن اقدام
 یهاامجاازات زنادانت باه عناوان يكاي ازمهمتارين مجازاتقسميکه دريافتيم 

گيارد. اماروزه يت امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشاه قرارماي جزائ

اين امرمسلم شده است كه مجازات زندانت ناقح حقوی بشراست.  ارا كاه 

آثار و پيامدهايي دارد كه با هدا وغرض اصالي ازاعماال مجاازات زنادان 

 فضاا و شارايط زنادان ناه هكامال  متفاوت است. تو يح بيشتر اينكه مجموع

كااي بااه بااازپروري شخصاايت محكااوم و بازگرداناادن او بااه اجتمااای فقااط كم

كنااد؛ بلكااه ساابب هتااك حرماات شااديد و  بعااا  آساايبهاي روحااي و روانااي نمي

ساااوء رفتاااار زنااادانبانان باااا زنااادانيانت نحاااوه »گاااردد. عاااواملي از قبيااال مي

نگهااداري زناادانيانت فساااد در زناادانت عاادم رعاياات بهداشاات در زناادان و 

 عاواملي اسات كاه باعاث« مان زنادانها و اشابای زنادانهاشرايط اسفبار ساخت

شده مجازات زنادان تااثيري بار اصاالح مجارم و جارم زدائاي نداشاته باشاد. 

 .حتي اسباب جرم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد
از اارا ديگاار افاازايش آمااار زناادانيان ومخااار  ساانگيني كااه بااه اياان دلياال 

 زايش جارائم ومفاساد درون زنادانهات. ونيز افاشودیبردور دولت گذارده م

 ندي اسات كاه توجاه مسائوالن وبرناماه ريازان ومحققاان را باه خاود جلاب 

كارده اسات. و باعاث شااده اسات؛ كاه يكاي ازمباحااث مطارح شاده امااروزيت 

بحاااث  ااارورت زناااداني نشااادن مجرماااان ياااا باااه اصاااطالح زنااادان زدائاااي 

اند؛ كاه جاه رسايدهايان نتي باهء ها باشد. كاارگزاران قضااازجرائم و مجازات

نبايد درهر يزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد.  ارا كاه ايان امار 

لكاه مطلوب كه همان ممانعت ازارتكاب جرم است؛ را نداده ب هنه تنهات نتيج

هاي غيار از مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه باه شايوه

 .زندان به عنوان جانشين زندان متوسل شويم
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ي از مهمتاارين معضااالت پاايش روي نظااام قضااايي كشااور جهاات كاااهش يكاا

مجاازات حابس اساتفاده از مجازاتهااي جاايگزين واساتفاده از تادابيري  اون 

بااز و  یهاتعليق مجازاتت تخفي  و آزادي مشرو  و اعماال سيساتم زنادان

 .نيمه بازت عدم قابليت پذيرر اين اقدامات از سوي مردم است
اسات كاه  يیهااو جنبش هاشاهيزات حبس در نتيجاه اندكاهش استفاده از مجا

ي مطاااارح شااااده اساااات. ولااااي جزاياااادر دوران معاصاااار در حااااوزه حقااااوی 

تفكرعماده ماردم كشاور مااا از مجاازات تفكارات مربااو  باه مكاتاب كالساايك 

ي است. جامعه ما هيو گاه حا ر نيست اقداماتي  اون خادمات جزايحقوی 

 ان مجازات بپذيرد.عمومي و كارهاي عام المنفعه رابه عنو

از ديدگاه يك فردعادي تعليق مجاازات رهاا كاردن مجارم و نشاان از اع  

و كساي  جازانظام قضايي است. ازنظر او آزادي مشرو  يعني عدم اعماال 

 ت.ت به سزاي خود نرسيده اسشودیكه با آزادي مشرو  از زندان آزاد م

 ماخذومنابو 
ای بنياااااادينت زنااااادان ياااااا مجازاتهااااا هاااااانيگزيآشاااااوریتمحمدت جا .1

 .1382ت  اپ اولت شيگرا:نشرتتهران
حقویت تهاران: کتابخاناه گانا  ینولوژيلنگرودیت محمد جعفرت ترم .2

 .1377دانشت  اپ نهمت 
ت کاباال زناادان دراصااالح وتربياات مجاارمينت نقااش غياااثیت اماادادهللات .3

 .ر 1396نشر::باررت
هات نشاار ساامتت زمااانت حقااوی زناادانيان وعلاام زنااداندانااشت تااا   .4

  .ر 137۶ن تهرا
ت کاباالت نشاار: دراسااالم حاابس تعزيااری یت بررسااميراشاادت عباادالرح .5

 .ر 1397تمجله کتاب
الاادينت مااوارد الّسااجن فاای النّصااوص و الفتاااویت نشاار:  بساایت نجم .6

 ر. 137۴داراالرقمت 
عمياااادت حساااانت فرهناااا  فارساااای عميااااد دوره سااااه جلاااادیت جلااااد  .7

 .1392تدوم
الصااااااول محمااااااد باااااان مکاااااایت القواعااااااد والفوائااااااد فاااااای الفقااااااه وا .8

 .م 1979ت اپ افستتعبدالهادی حکيمترجمه:عربيآت
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بن احمدت کتاب العينت  اپ مهدی مخزومی و اباراهيم  مکیت خليل .9
  .ی 1۴09 تهرانتسامرائیت 

 : ر اااابرحقاااوی جااازای عماااومیت نشااار یبااااهریت محمااادت نگرشااا .10
  .ر 1380 شکریت تهران

پ االئمهت کتاب المبسو ت قاهرهت  امحمد بن احمد شمس تسرخسی .11
 .1983 تافست استانبول

وائلااااایت احمااااادتاحکام زنااااادان دراساااااالمت ترجماااااه و تو ااااايحات  .12
  .ر 13۶7محمدحسن بکائیت تهران 

ت آثارحبس بر روی زنادانی و خاانوادهت تهارانت ويخطيبیت عبدالسم .13
 .ر 1396تنشر شباويز

 دانشااگاهمحمدیتمرتضایت آثاار حابس بار روی زندانيانتکابلتنشر: .14
 .ر 1389آزاد اسالمی واحد کابلت

ابوالقاسااام :از تااااريم اجتمااااعیت ترجماااه  يیت جساااتارهالاااميو تبلاااور .15
 .13۶۶ تریت تهرانسِ 
مصااوب سااال  کااود جاازا یتحليلاا یيوساافیت محمااد ايااوبت  پتردرساا .16

 .11/26ت1396
 .26/11/1396جزا مصوب  کود وزارت عدليهت .17
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  تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکمتجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم
(4) 

 مبحث دوم

 متحدالمالها و مصوبات شورایعالی ستره محکمه در مورد تجدیدقوانین ، 

 نظر
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ر از آنجائيکه هادا و غاياه از ايجااد محااکم تاامين عادالت باوده و باه منظاو

وجااه الزم بااه آن مبااذول باااز نگااری آنعااده قضااايای کااه در حااين محاکمااه ت

 نگرديده و يا هم داليل که در حکم محکمه ماوثر اسات بعاد از خاتم محاکماه

مهور نموده باشاد پروساه تجدياد نظار خاواهی در قاوانين نافاذه کشاور پايش 

بيناای گرديااده اساات و باااالخ  کااه در اياان اواخاار اک اارا  رجهااان اصااحاب 

کشااور نيااز مبحااث دعااوی بااه اياان مهاام معطااوا گرديااده و در قااوانين نافااذه 

 .تجديدنظر مشخ  و معين است

بمنظور سهولت بيشتر و احيانا  غرض و احت آن قسامت از روناد کااری  

  پروسه تجديدنظر که در قوانين نافذه مسکوت گذاشته شاده اسات و باا توجاه

باااه ک ااارت قضاااايای وارده در ايااان خصاااوص ت شاااورايعالی ساااتره محکماااه 

ی پروسايجر کااری ايان بخاش قابال را تصويب نموده کاه در غنامناد طالبم

  من گفتار های جداگانه به آن ميپردازيم.ارزر ميباشد که 

 گفتار اول : قوانین مورد استناد در پروسه تجدید نظر

بيشترين بخش پروسه تجديد نظر خواهی مربو ه به شکليات قضايا 

اختصاااص يافتااه و روی همااين ملحااوم رساايدگی تجديااد نظاار خاااواهی در 

نون ه تبااارز يافتااه کاه بااه شااکليات قضااايا پرداختاه اساات ماننااد قاااقاوانين نافااذ

اصول محاکماات ت قاانون اجاراآت جزائای وقاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه 

 قضائيه که در مورد هر کدام آن مکث مختصر خواهيم داشت.

 قانون اصول محاکمات مدنی الف: 

اره کاه در شام یدر قانون اصول محاکمات مادن یمدن ی رز اجراآت دعاو

 ياادهگرد يمتنظاا يدهبااه نشاار رساا یرساام ياادهجر 31/5/1396( مااور  722)

 محااکم ینهاائ یها و قرار هاا يصلهنظر بر ف يداست و در باب پنجم آن تجد

( 489) ی( الا480دو فصال از مااده ) یو حقوی عامه   یمدن يایدر قضا

 ده است.يگرد يحتصر

  ياصمتضرر هررنوال و اڅ یالقضات لو ی( )قا 480 نان ه  بق ماده )

م محااک ینهاائ یهاا يصالهف ياابر قرار ها  يدجد يلبه سبب مهور دال يتواندم

نظار بار  يادتجد يت( صاالح481 بق مااده ) يبترت ينبه هم يداعتراض نما

 .اختصاص دارد یعال یمحاکم به شورا ینهائ یها يصلهف
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قانون اصول محاکمات مادنی گر اه مو اوعات تجدياد نظار را صارفا  در  

اده خالصاااه نماااوده ولااای از لحاااام محتاااوا ت مقااانن ساااعی نماااوده تاااا ( مااا10)

پيرامون مو وعات عمده مانناد درخواسات تجدياد نظار  ميعااد تجدياد نظار 

خواهیت موارد تجديد نظار و اجاراآت مرباو  باه آن و هم ناان اينکاه کادام 

 اشخاص تجديد نظر را تقا ا نموده ميتوانند به بحث گرفته است. که حسب

 ی پردازيم:ذيل به آن م

  درخواست تجدید نظر -1

مرجاو تقاديم در خواسات ( قاانون اصاول محاکماات مادنی )487 بق ماده )

تجديااد نظاار در صااورتيکه درخواساات کننااده شااخ  متضاارر باشااد سااتره 

 ( محکمه ميباشد.

بنااا باار آن متقا اايان تجديااد نظاار در قضااايای حقااوقی و تجااارتی عاارايح 

ظار نبا در نظر داشت شرايط تجديد   شانرا به ستره محکمه تقديم ميدارند و

ه در عريضه خود نمبر و تاريم فيصله و يا قرار ماورد نظار را و نياز اينکا

از  اارا کاادام محکمااه صااادر گرديااده در  مينمايااد. و دالياال تجديااد نظاار 

خااواهی خااود را بطااور اختصااار تحرياار و بعااد از اخااذ احکااام مقااام سااتره 

عتاراض تفصايلی  ای مراحال محکمه از  ريق رياست داراالنشاء  امن ا

 ميگردد.

ئی ميعاد تقديم استدعای تجديد نظر باه احکاام نهاا( 488هم نان  بق ماده )

آغاااز ماادت و در قضااايای احااوال شخصاايه )خااانواده( ماادت سااه ماااه اساات

 از تاريم صدور فيصله نهائی محاسبه ميشود. متذکره

صاادور   بااق ماااده فااوی آغاااز محاساابه ميعاااد تجديااد نظاار خااواهی از تاااريم

 فيصله مورد اعتراض محاسبه ميگردد  و ايان ميعااد ساه مااه تعياين گردياده

است احيانا  قضايای وجاود دارد کاه فيصاله محکماه باه محکاوم علياه قضايه 

اد بعد از گذشت  ندين ماه ابالح و يا اخبار ميگردد که در اين صورت ميعا

نان ااه تجديااد نظاار خااواهی از  ريااق ابااالح حکاام قاباال محاساابه ميباشااد.  

( در زمينه صراحت تام دارد کاه در بخاش مصاوبات 648تصويب شماره )

 ذکر خواهد شد.

( ميعاد تجديد نظار بعاد از تقاديم اعتاراض مادت ساه 489هم نان در ماده )

ماه پيش بينی گرديده اسات کاه باه اجاراآت کميسايون تجدياد نظرتمرکازالزم 
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ميعاااد سااه ماااه  صاورت گرفتااه تااا پيرامااون دالياال متقا اايان تجديااد نظاار در

ابراز نظر نمايناد. ولای باا در نظار داشات تاراکم کااری کاه وجاود دارد ايان 

رسيدگی باه مااه هاا  اول ميکشاد کاه در بخاش پيشانهادات در زميناه باه راه 

 حل آن پرداخته ايم.

 موارد تجدید نظر  -2

( قانون اصول محاکمات مادنی ماوارد تجدياد نظار خاواهی 482 بق ماده )

 يده است.حسب ذيل تصريح گرد

 ود.ثبوت کذب شهادت شه -1

 ذب استنتا  اهل خبره.ثبوت ک -2

 بوت جعل و تزوير در اسناد و مدارک.ث -3

 بوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم موثر باشد.ث -4

 بته از  ارا محکاوم علياه کاه هنگاام اصادار حکام موجاود ارائه سند م -5

 نباشد.

رسی مو وی معلوم نبوده و اير علل جديدی که برای محکمه حين برس -6

نظاار قاارار مطاارح بعااد از اصاادار حکاام وا ااح و يااا حااين رساايدگی اصااال  

 نگرفته باشد و علل متذکره فوی موجب لغو حکم شده بتواند.

ت گر ه متقا يان تجديد نظر اک را  در سر فهرست داليل جديد خود به ثباو

د مينمايناد کذب شهادت شهود و ياا هام ثباوت کاذب اساتنتا  اهال خباره اساتنا

ولی در نظر بايد داشت که هدا از ثبوت کذب شهادت شاهود عندالمحکماه 

 ميباشد که ميتوان ذيال  به آن پرداخت: 

اساسا  حکم ياص محکماه  ای مراحال محاکمااتی ثالثاه نهاائی ميگاردد و در 

اين مراحل مورد دقت همه جانبه قرار ميگيرد احيانا  اگر يص فيصاله مادنی 

بناای شاهادت شاهود صاادر گردياده و نهاائی شاده باشاد باه و يا تجارتی بار م

مجرد ادعا و جمو آوری اسناد مبنی بر کذب شاهود دليال بارای تجدياد نظار 

خواهی شده نميتواند. ايجاب مينمايد تا متقا ی تجدياد نظار دعاوی جعال را 

مربااو  داياار و در صااورتيکه کااذب شااهود باار اساااس رنوالی اڅاااز  ريااق 

و حکم محکمه نهائی و قطعای گاردد هماين فيصاله حکم محکمه ثابت گردد 

جزائی مبنی بر کذب شهود و يا کذب استنتا  اهل خباره منحياث دليال جدياد 
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برای لغو فيصله مدنی يا تجاارتی باوده ميتواناد کاه متقا ای تجدياد نظار بار 

 آن اعتراض دارد.

در موارد ياد شده شش گانه فوی صرفا  ماورد پانجم و ششام شاامل ماواردی 

ه داليل تجديد نظار خاواه بادون رسايدگی محاکمااتی در کميتاه تجدياد است ک

نظااار ماااورد بررسااای قااارار ميگيااارد و سااااير ماااوارد فاااوی ايجااااب ثباااوت 

 و( قااانون تشااکيل 34عندالمحکماه را مينمايااد. قابال ذکاار اسات اينکااه مااده )

صاااالحيت قاااوه قضاااائيه ماااوارد تجدياااد نظااار در قضاااايای مااادنی ت احاااوال 

تجاارتی صارفا  پانا ماورد اول الاذکر را تاذکر داده شخصيهت حقوی عامه و 

ه کا( ماده فوی تذکر بعمل نيامده است و اين در حاليسات 6است و از فقره )

 قاانون تشااکيل و صاالحيت قااوه قضاائيه مااخخر التااريم بااوده و التازام بااه آن

ال  قانون ماذکور ذيا (110الزمی ميباشد خاصتا  اينکه در قسمت اخير ماده )

 :هتصريح گرديد

ملغی  ) و احکام ساير قوانينی که با حکمی از احکام اين قانون مغاير باشد 

ر ميگااردد.( بنااا باارآن مااوارد پنجگانااه اول الااذکر از جملااه مااوارد تجديااد نظاا

محسوب ميگردد که در مغاايرت باا قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه 

 قرار ندارد.

 مربوط به تجدید نظر :اجراآت   -3

( اجاراآت مرباو  488( الای )483مات مادنی در مااده )قانون اصول محاک

 به تجديدنظر را تصريح نموده است که حسب ذيل بر آن ميپردازيم:

د هر گاه داليل مخجه مبنی بر لغو حکم نهائی موجود باشا( 483 بق ماده )

شورای عالی ستره محکمه به لغو حکم قرار صادر نموده قضيه را غرض 

 مه يا محکمه ديگر ارجای ميدارد.رسيدگی مجدد به محکمه حاک

قبال  در قسمت موارد تجديد نظر پيرامون داليال تجدياد نظار بحاث صاورت 

( قااانون 480گرفاات هرگاااه دالياال تجديااد نظرخااواه در مطابقاات بااه ماااده )

اصول محاکمات مدنی منحيث دليل جديد  ی مراحل گردد در نهايت داليال 

بار اسااس آن فيصاله و قارار  مذکور مورد غور شورايعالی قرار ميگيارد و

 نهائی محاکم لغو ميگردد.

هر گاه شورای عالی ستره محکمه ( قانون مذکور 484هم نان  بق ماده )

قضيه مورد تجديد نظر را قابل بررسی بيشاتر تشاخي  دهاد ساوابق قضايه 
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ارزيااابی ابتاادائی بااه کميساايون مرکااب از دو عضااو ديااوان ماادنی  جهاات را

 شورای عالی ستره محکمه تفويح مينمايد.تحت رياست يکی از اعضای 

قابااال ذکااار اسااات اينکاااه قبااال از  ااارح شااادن قضااايه در جلساااه شاااورايعالی 

 کميسيون تجديد نظر پيرامون مو وی ابراز نظر مينمايد.

در صاااورتيکه نظااار کميسااايون قناعااات شاااورايعالی را فاااراهم نساااازد و از 

ردد کااه البااالی امهااارات متقا اای تجديااد نظاار مو ااوعات جديااد باارمال گاا

ايجاااب تحقيقااات بيشااتر را نمايااد بااا در نظاار داشاات آن مو ااوی مجااددا  بااه 

 کميسيون محول ميگردد.

( در رابطااه بااه اجااراآت کميساايون حسااب ذياال صااراحت دارد 485ماااده )

کميسيون مقدماتی اعتراض معترض را بر فيصله نهائی مورد غاور قارار )

مينماياد. در صاورت  ( ايان قاانون ارزياابی482داده در روشنی حکم ماده )

لاازوم ميتوانااد  اارفين قضاايه را احضااار و  گااونگی مو ااوی را از آنهااا 

 (استيضاح نمايد.

دو نساخه تنظايم  در کميسيون مخم  نظرياات خاود را( 486و  بق ماده )

و همراه باا ساوابق باه رياسات داراالنشااء شاورای عاالی ساتره محکماه مای 

ر کميسايون را تاوزم باا آن رياسات داراالنشااء اورای مو اوی و نظا سپارد.

 در يکی از جلسات شورای عالی غرض تصميم  رح مينمايد.

 قانون اجراآت جزائی :ب : 

از آنجاييکه پروساه محاکمااتی قضاايای جزائای باا قضاايای حقاوقی متفااوت 

 است روند تجديد نظار خاواهی آن نياز باا ياص ساليقه جداگاناه تنظايم گردياده

 است .

( الااای 282عات تجدياااد نظااار را از مااااده )قاااانون اجاااراآت جزائااای مو اااو

( پاايش بيناای نمااوده کااه شااامل پروسااه تقااديم درخواساات تجديااد نظاار و 288)

اينکاه کاادام اشااخاص حااق درخواساات تجديااد نظاار را دارنااد هم نااان بيااانگر 

 گااونگی اجااراآت تجديااد نظاار و رونااد کاااری مربااو  بااه آن در قضااايای 

 جزائی ميباشد که حسب ذيل به آن ميپردازيم.

 ظر :ندر خواست تجديد  - 1
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در خواسات تجدياد نظار بار فيصاله ( قانون اجراآت جزائی 482 بق ماده )

هااای قطعاای محاااکم در قضااايای جنحااه و جناياات در احااوال ذياال صااورت 

 گرفته ميتواند.

_ در صااورتی کااه مااتهم در جاارم قتاالت محکااوم عليااه قاارار گرفتااه و بعاادا  1

 د.شخ  که قتل او ادعا شدهت زنده پيدا شو

_ در صورتی که به اتهام ارتکاب يص جرم ياص شاخ  محکاوم گردياده 2

در  و و بعد از آن شخ  ديگار باه اتهاام ارتکااب عاين جارم محکاوم گاردد

بااين هاار دو حکاام  نااان تناااق  موجااود باشااد کااه از آن برائاات يکاای از دو 

 محکوم عليه ثابت گردد.

زارر زور _ در صاورتی کااه شااهود يااا اهاال خبااره بااه اتهااام شااهادت يااا گاا3

ه )دروح( مطابق احکام قانون به جزاء محکوم گردد و يا به تزوير سندی ک

حين رسيدگی به دعوی تقديم شدهت فيصاله صاادر شاده باشاد و ياا در جارايم 

حدود شااهد باا ر اايت کامال از شاهادت خاويش عادول نمايادت مشارو  بار 

 اينکه شهادت يا گزارر مزور در صدور حکم مخثر باشد.

تی که فيصله محکمه جزائی باه فيصاله صاادره محکماه مادنی _ در صور4

 بنا يافته و فيصله محکمه مدنی با ل گرديده باشد.

_ در صاورتی کااه بعاد از فيصااله قطعاای وقاايعی حااادث يااا مااهر شااود يااا 5

ياه داليلی تقديم گاردد کاه در وقات محاکماه معلاوم نباوده و ياا باه محکماه ارا

 .رائت محکوم عليه منجر  شده بتواندببه نشده باشد و اين وقايو داليل 

_ در حالی که در ختم جلسه قضائی حکم صادره مطابق احکام اين قانون 6

 باشد. به محکوم عليه ابالح نگرديده

_ در صااورتی کااه در جريااان محاکمااه بااه محکااوم عليااه حااق حضااور بااه 7

 محکمه و حق دفای داده نه شده باشد.

 ت صاادر ميگاردد و داليال اثباات دراساسا  ياص فيصاله بار مبنای داليال اثباا

 قضايای جزائی شامل اقرار متهم ت شهادت شهودت اسناد ت شناسايی مظناون

 ور بالمواجه در ص  و قراين مانند نوار هاای صاوتی و تصاويریت آثاار 

رده هااای انگشاات و دساات و يااا آثااار باليسااتيکی و ساااير مااوارد کااه قااانون 

 .اجراآت جزائی به آن اشاره دارد ميباشد
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معموال  متقا يان تجديد نظر درخواست هاای شاانرا بار مبنای هماين ماوارد 

ريااان تقااديم مينماينااد و احيانااا  اگاار در جرنوالی اڅااهفاات گانااه بااه اداره لااوی 

و يا کميسايون هاای  رنوالیاڅرسيدگی تجديدنظر خواهی  ه در اداره لوی 

حکاام تجديااد نظاار سااتره محکمااه ثاباات گااردد دالياال اثبااات کااه باار اساااس آن 

 محکمه استوار است تزويری بوده و يا شهود و اهل خباره باه اتهاام شاهادت

دروح و يا گزارر مزور به جازاء محکاوم گردياده اسات و ياا سااير ماوارد 

فااوی حااين رساايدگی تجديااد نظاار خااواهی تزويااری ثاباات گااردد فيصااله و يااا 

حکمی که بر آن تقا ای تجدياد نظار صاورت گرفتاه از  ارا شاورايعالی 

 کمه لغو ميگردد.ستره مح

ده گاان تجدياد نظار : درخواسات تجدياد نظار در قضاايای درخواست کننا -2

ی يا محکوم عليه ياا نمايناده قاانونی و رنوالاڅ جزائی صرفا  از  را لوی

 ( قانون اجراآت جزائی در زميناه283صورت گرفته ميتواند  نان ه ماده )

 حسب ذيل صراحت دارد.

زائاای بااه درخواساات تجديااد نظاار خااواهی ( قااانون  اجااراآت ج483و ماااده )

 حسب ذيل پرداخته است:

در احااوال مناادر  ماااده دو صااد و هشااتاد و دوم اياان قااانونت لااوی  (1)

 رنوال و محکوم عليه يا نمايناده قاانونی او و در صاورت نقاح اهليات ياااڅ

 وفاتت اقارب محکوم عليه ميتوانندت تجديد نظر را درخواست نمايند.

( ايان 1نناده تجدياد نظار منادر  فقاره )در صورتی که درخواست ک (2)

 رنوال باشادت درخواسات باه لاوی څاارنوال تقاديم ميشاود. دراماده غير از څ

ظر اين در خواستت فيصله که تجديد نظر برآن مطالبه شده و داليل تجديد ن

 ذکر ميگردد.

رنوال نظار خاود را تاوزم باا درخواسات تجدياد نظار اعام از الوی څ (3)

خ  ديگاری باشاد و داليلای کاه مطالباه تجدياد  را خودر ياا شااز اينکه 

 نظر به آن استناد گرديدهت به ستره محکمه تقديم می نمايد.

( روز 30رنوال در خواست تجديد نظر را در خالل مادت )الوی څ (4)

 از تاريم مواصلت آن به ستره محکمه تقديم می نمايد.

 درخواست تجديد نظر مانو تنفيذ فيصله مورد اعتراض نمی گردد. (5)

 نفيذ مجازات اعدام از اين حکم مست نی است.ت (6)
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 ( قانون اجراآت جزائی محکوم عليه به جازای287از آنجائيکه  بق ماده )

شااديدتر کااه بااه آن محکااوم گرديااده محکااوم شااده نماای توانااد باار تقا ااا هااای 

 تجديد نظر که به  رر متهم باشد ترتيب اثر داده نميشود.

مطالباه تشاديد مجاازات محکاوم را  نان ه به آنعده عرايح تجديد نظار کاه 

ماتهم  نموده باشد ترتيب اثر داده نميشود و تجديد نظر خواهی صرفا   به نفو

 صورت گرفته ميتواند.

 اجراآت تجديد نظر : -3

( قااانون اجااراآت جزائاای رونااد تجديااد نظاار 284بااا در نظاار داشاات ماااده )

 خواهی حسب ذيل پيشبينی گرديده است:

ستره محکمه مطابق احکام قانونت  درخواست تجديد نظر از  را (1)

 مورد رسيدگی قرار ميگيرد.

در صورتيکه درخواست تجدياد نظار رد گارددت محکاوم علياه نمای  (2)

 يد.نماتقا ا تواند مجددا  به اساس عين داليل قبلی تقا ای تجديد نظر را 

در صورتی که درخواست تجديد نظر پذيرفته شاودت ساتره محکماه  (3)

( روز قبال از شاروی جلساهت 10ين و حد اقال )تاريم رسيدگی قضيه را تعي

 .ی نمايدرنوالی ابالح ماآنرا به محکوم عليه يا نماينده قانونی وی و اداره څ

رنوال و محکااوم عليااه يااا نماينااده قااانونی وی حااق دارنااد در جلسااه الااوی څاا

 رسيدگی تجديد نظر حضور يافته و نظريات شانرا ابراز نمايند.

اعتراض معترض را تائياد و داليال  در صورتی که ستره محکمهت  (4)

اراياه شااده را در حکاام مااوثر بداناادت فيصاله را نقااح و حکاام را صااادر ماای 

 نمايد.

در صورتی که نزد ستره محکماه ثابات گاردد کاه داليال اراياه شاده  (5)

باه  ايجاب بررسی بيشتر را می کندت می تواند قضيه را توزم با هادايت الزم

 محکمه حاکمه تحتانیت ارجای نمايد.

در صاورتی کاه محکاوم علياه بااه اسااس حکام جدياد برائات حاصاال  (6)

نمايدت حکام باه اعااده آن اه کاه محکاوم علياه مکلا  باه پرداخات آن گردياده 

 بودت نيز صادر می شود.

 تجديد نظر به قضيه محکوم عليه متوفی : -4



 قضاء تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم

 

134 
 

 تجديد نظر بر قضايای محکومينيکاه فاوت نماوده اناد از مساايل شااذ و ناادر

ميناه مورد اتفای افتد با آنهام قاانون اجاراآت جزائای در ز است که شايد کدام

ه پيش بين  باوده و احياناا  اگار محکاوم علياه فاوت نماوده باشادو ورثاه وی با

ن داليلی دست يابد که بی گناهی متوفی مذکور از آن متصور باشد باه عناوا

 اعاده حي يت ميتوانند تقا ای تجديد نظر نمايند.

هار گااه در خواسات تجدياد نظار بعااد از کور ( قاانون ماذ285و  باق مااده )

وفااات محکااوم عليااه از  اارا اقااارب تقااديم گرديااده باشاادت سااتره محکمااه 

مو وی را تحت رسايدگی قارار داده و در صاورت اثباات برائات باه اعااده 

 حي يت محکوم عليه متوفی حکم صادر می نمايد.

 ( قااانون اجااراآت جزائاای مو ااوعات288( و )287( ت )286 بااق مااواد )

مربو  به نشر حکم قضايای تجدياد نظار مبنای بار برائاتت عادم محکوميات 

به جزای شديد تر و رعايت احکاام قاانون اصاول محاکماات مادنی بالترتياب 

 ذيال  پيشبينی گرديده است:

قابال  نشار  یهمگاان های متهم در رسانه يتحکم محکوم ( هرگاه286) بماد

 رنوالیاڅاصادر شاودت  حکم ینظر به برائت و يدتجد نتيجی شده باشد و در

 یرسااانه هااا همااان را بااه مصاارا دولاات در یبرائاات و حکااممکلاا  اساات 

 .نمايد نشر یهمگان

صااورت  يااهعل محکااوم نظاار بااه نفااو يااددرخواساات تجد ( هرگاااه287) بماااد

 ياادهتگرد محکاوم کااه باه آن یتار از جزائا يدشاد یجاازا باه یگرفتاه باشادت و

 .تواند نمی محکوم شده

احکاااام صاااادره در  باااه  ااارز اجاااراآت نظااار و يااادتجد ( ماااوارد288) بمااااد

اصااول  قااانون از جاارم تااابو احکااام یناشاا یالعبااد ی حااقمو ااوعات مااال

 .باشد ی میمحاکمات مدن
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

اشي م نمبارزه با جرای هفعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیگزارش الف: 

 از فساد اداري والیت كابل
 گزارر .1

م مبااارزه بااا جاارايم ناشااي از فساااد اداري والياات كاباال از تاااري همحكماای ابتدائياا

دوسايی جرماي مرباو  باه جاارايم  (8) تعاداد 30/11/1398الاي  1/11/1398)

يان در ارتباا  باه اکاه   هناشي از فساد اداري را ماورد رسايدگي قضاائي قارار داد

ذ سااوء اساتفاده  از صااالحيت وميفاوی ت  اخاابااه اتهاام  نفار( 27)دوسايه هاا تعااداد 

ن ( تا6ت  اختالس و فريب کااری   گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )ت تزوير رشوت 

مااورد ( تاان 21حاصاال  و ) آناان بااه نساابت عاادم وجااود دالياال کااافی الاازام برائاات

 همحكاوم گرديادقارار ذيال باه مجاازات هااي مختلا  حابس  ه ومحاكمه قرار گرفتا

 .ندا

 نفر  6 حبس يص ماه الی يص سال. 

  نفر.  10  سالحبس يص الی   پنا 

     نفر .   5محکومين جرايم  نقدی 

 ( دالر آمريکائی ميشود11524) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين. 
 

 

ی از بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناش (1جدول شماره )

 است 1398در ماه دلو سال  کابل فساد اداری والیت
 تصميم قضائی
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1818 2  1 4 7 5 12 3 
سوء استفاده از 

 يت وميفویصالح
1 

 2 اختالس 1 8 1 7  7   
 3 اخذ رشوت 2 3  3 2 1   4038
 4 تزوير 1 3  3    3 1168
 5 فريب کاری 1 1  1  1   4500

 مجموعه 8 27 6 21 6 10  5 11524

( دوسيه قرار قضائی صادر 5هم نان محکمی متذکره  ی اين مدت در مورد )
 به مرجو مربو ه ارسالو نواق  ی تحقيقاتی  و آنها را غرض تکميل خالها

    .ه استنمود
اشی از ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ن2جدول شماره )

 فساد اداری
 است 1398در ماه دلو   سال  والیت کابل 

 مرجو مربو 
 سبب قرار

 شماره نوی قضيه تعداد قضيه تعداد متهم

 خال و نواق 

 3 10 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحيت 

 وميفوی
1 

 2 غدر 1 2 1 څارنوالی

 3 اختالس 1 2 1 څارنوالی

 
 مجموعه 5 12 5

 ز فسادامبارزه با جرايم ناشی  هابتدائي همحکمصادره نمونه های از خالصی احکام  .2
 اداری واليت کابل
 
 
 

 19/11/1398حکم مورخ 
جواز کار اتباع خارجی وزارت کار محکومیت عضو مسلکی ریاست توزیع 

 امور اجتماعی به جرم اخذ رشوت
باالثر ا العيه رسمی شرکت اا سی آی افغانساتان عناوانی رياسات امنيات ملای 

( تاان از کارمناادان اياان شاارکت ماادت ۴2مبناای باار اينکااه لغااو جااواز کااار تعااداد )
 عضو مسالکی مراقبات سايار رياسات توزياو جاواز کااريکسال ميشود  که توسط 

گهاداری ميشاود و باه خاا ر لغاو ن  وزارت کاار و اماور اجتمااعی  اتبای خارجی
کاه نظار باه مالحظاه  مای نماياد ( افغاانی رشاوت مطالباه 5000فی کاارت مبلا  )

محضر اجراات مرجو کشفی در حضاور داشات دو نفار شااهدان از کارمنادان ان 
 گرفتارکاری ار ( دالر رشوت بالفعل از داخل دفتر 3000متهم با مبل  )ت اداره 
به ارگان های عدلی و قضايی معرفی ميگردد کاه قضايه وارد محکماه ابتدائياه  و 

رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری واليات کابال  گردياده و در جلساه قضاايی 
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به حضور داشت  رفين قضيه متهم  در قضايه اخاذ  مبلا   19/11/1398مور  
فقاره  371مااده  1فقاره  5حکام بناد سه هزار دالر امريکايی رشوت  بق هادايت 

و  213کااود جاازا و بااا در نظاار داشاات مااواد ) 385ماااده  1و فقااره  375ماااده  1
( کااود مااذکور از ابتاادای ايااام نظااارت و تااوقيفی بماادت سااه سااال و شااش ماااه 214

جاازای نقاادی معااادل وجااه رشااوت وانفصااال از وميفااه محکااوم و  حاابس تنفيااذی
 بمجازات گرديد .

 22/11/1398حکم مورخ 
 محکومیت مدیر اراضی ولسوالی بگرامی به جرم اخذ رشوت 

( امنيت ملی عاارض گردياده کاه 062يکتن  ی عريضه خويش عنوانی رياست )
 يکاای از افسااران متقاعااد اردوی ملاای ميباشاام بعااد از تقاعااد بخااا ر اعاشااه فامياال
خاااويش و حصاااول رزی حاااالل باااه خرياااد و فااارور زماااين در  وکاااات قاااانون 

ت يص سال قبل با ولسوال بگرامی معرفی شادم و ولساوال بارايم گفاميپرداختم که 
که يص انادازه زماين دارم و مای خاواهم انارا بفارور برساانم هاردوی ماا بخاا ر 
سااقم اسااناد بااه شااعبه امااالک و ماليااه ولسااوالی بگراماای مراجعااه نمااودم مسااوولين 

اد ه اسانشعبات مدير امالک و مدير مالياه باه  اور شافاهی بارايم ا ميناان دادناد کا
دساات داشااته ولسااوال صااحت دارد زماينکااه بااه  اای مراحاال اسااناد خااويش بااه 

رای باولسوالی بگرامی مراجعه نموديم مدير امالک و مدير ماليه گفتند که مبلغای 
 ما رشوت بدهيد تا معلومات الزم را برايات بادهيم باه هماين اسااس مادير ارا ای

باا مبلا  بيسات هازار بگرامی باه حضاور داشات هياات موما  از ادارات ذياربط 
فعال دالر امريکايی از قبل نشانی شاد ه در مربو اات ناحياه ياازدهم شاهر کابال بال

ضايه محاول محکماه گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضاايی معرفای ميگاردد کاه ق
ر د ئيه رسيدگی به جارايم ناشای از فسااد اداری واليات کابال گردياده محکماه ابتدا

خااويش در حضااور داشاات  اارفين  22/11/1398جلسااه علناای قضااايی مااور  
قضيه متفقا مدير ارا ی ولسوالی بگرامی واليت کابل را در قضايه اخاذ رشاوت 

ره ( و فقا371( مااده )1( فقاره )6( دالر امريکايی  بق حکم  بند )20000مبل  )
( کااود جاازا بااا رعاياات احکااام مااواد ) 385( ماااده )1( و فقااره )375( ماااده )2)

شاامول ايااام نظااارت و تااوقيفی بااه ماادت هفاات سااال  ( کااود مااذکور بااه214و 213
حاابس تنفيااذی ت جاازای نقاادی معااادل و جااه رشااوت و  اارد از مساالص محکااوم بااه 

 مجازات نموده است.             
  رسيدگی به جرايم   هابتدائي همحکمصادره نمونه های از خالصی احکام

 سنگين فساد اداری    
 11/9/1398حکم مورخ     

 و کارمندان شاروالی والیت خوستمحکومیت شاروال 
 ء استفاده از صالحیت وظیفویبه جرم تزویر و سو 
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از  ارا پرساونل  ماامورين شااروالی واليات خوساتسه نفر 4/8/1396بتاريم 
جارم تزويار در پار اه محصاول ه رياست محترم امنيات ملای  واليات خوسات  با

تزويار هاا را نگاشاته اناد کاه  ناين خاويش درامهارات   وخدمات شهری گرفتار 
نسبت بعضی مجبوريت ها ميکرديم و آن مجبوريت ها اينست که ماا ماهاناه مبلا  

 واليت خوست به دست آمر ماالی و مهمانخانه ( افغانی جهت مصارا 70000)
اداری شاروالی خوست به اساس هدايت شاروال صاحب ميدهيم  گر ه کدام ساند 

خوسات موجاود نمای واليات  شااروال  و يا پرتوکاول باين والای واليات خوسات و
( هفتاااادهزار  افغاااانی  جهااات 70000باشاااد. از  ااارا شااااروالی ماهاناااه مبلااا  )

واليات در باين   مهمانخاناه واليات خوسات  تادياه ميشاد کاه   مهمانخاناه مصارا 
موقعيت دارد و به منظور جرگاه هاای قاومی عازت  يت ندانی آن والامحو ه قوم

ماذکور  مهمانخاناه ند اعمار گرديده اسات داری مهمانانيکه از کابل تشري  مياور
ا اقهای کنفرانس  ميباشاد شااروال ت امهاار داشات و رای ا ای های استراحت اد

 والياات والاای آماار منطقااه ميباشااد ماان تقا ااا وی را قبااول کااردم و هاادايت مقااام 
ز ( افغااانی ا70000شاافاهی بااوده و بااه اساااس اياان هاادايت شاافاهی ماااهوار مبلاا  )

 مهمانخانااه کااه پااول متااذکره مصاارا  پااول داده ميشاادداری   ريااق آماار مااالی وا
از مادت   اسات کاه  گاشاتهنخود  ل امور مالی شاروالی در امهارات وميشد مسو

هشت يا نه ماه  به اين  را ماهوار مبل  هفتاد هازار افغاانی از  ارا شااروالی 
 واليااات داده ميشاااود البتاااه پاااول متاااذکره باااه مفاهماااه واليااات و مهمانخاناااه بااارای 

شاااروالی داده ميشااد. مااامور شاااروالی در تحقيقااات خااويش تحرياار داشااته تقريبااا 
يکسااال وشااش ماااه قباال در شاااروالی والياات تقاارر حاصاال نمااوده ام و در دروازه 

از مبلاا  دو  را  دخااولی  بحيااث مامورايفااای وميفااه مينمااايم  کااه عوايااد شاااروالی
از  بااا ده ماااه ميشااود کااه ميليااون بااه مبلاا   هااار ميليااون افغااانی رسااانيده ام ت تقري

و از  آماار مااالی ماان ماهانااه مبلاا  هفتاااد هاازار افغااانی از همااين عوايااد بااه جانااب 
.  وريکاااه اورای دوسااايه مالحظاااه گردياااده ميشااادتادياااه  مهمانخاناااه آنطرياااق باااه 

محصااول خاادمات مسااولين دروازه دخااولی والياات خوساات بااه دريااوران پار ااه 
( افغااانی 500و در کنااده مبلاا  )و  توزياا( افغااانيگی را 5500)شااهری را مبلاا   

در  مينمودند   ودر تحقيقات ابتادايی خاويش  تحريار داشاتند کاه علات  ناين کاار 
ايشان بعضی مجبوريت ها ميباشد و مجبوريت اينست که از همين عواياد دروزاه 

باه دو تان   امر ماالی ( افغانی به هدايت شاروال  از  ريق 70000دخولی مبل  )
و محکومين باه تاديه ميگرديد  مهمانخانه جهت مصارا  انخانه مهماز کارمندان 

محکمه ابتدائيه رسايدگی قضيه محول  تارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد 
واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضاايی ماور   به جرايم سنگين فساد اداری

ماااتهم آمااار ماااالی خاااويش باااه اتفاااای آراء باااه حضاااور رفين قضااايه 11/9/1398
مااورد سااوء اسااتفاده از صااالحيت  25را در اتهامااات  داری شاااروالی خوساات وا
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قانون جزاء با رعايات ماواد 285( ماده 1وميفوی درهر مورد  بق هدايت فقره )
قااانون 158کااد جاازاء بماادت سااه ماااه حاابس تنفيااذی مجموعااآ  بااق ماااده 17و57

 ماورد تزوير باق25مذکور بمدت شش سال وساه مااه حابس تنفياذی ودراتهاماات 
قاااانون ماااذکور  145مااااده 2قاااانون جااازاء باااا رعايااات فقاااره 313( مااااده 1فقاااره )

کاادجزاء درهرمااورد بماادت شااش ماااه حاابس تنفيااذی 17و57بادرنظرداشاات مااواد 
سااال وشااش ماااه حاابس تنفيااذی 12قااانون مااذکور بماادت 158مجموعااآ  بااق ماااده 

از اينکاااه جااارايم تزويااار باااه هااادا ساااوء اساااتفاده نماااوده  محکاااوم باااه مجاااازات 
باااهم ماارتبط وغياار قاباال تجزيااه اساات  و   يافتااه يت وميفااوی ارتکاااب ازصااالح

سال وشش ماه حبس تنفيذی جزای جارم تزويرکاه شاديد تار اسات 12ميباشد مدت 
و ماتهم کارمناد دروازه  .دانساته شاد تنفياذ  بااليش قابلقانون جزاء 156 بق ماده 

 باق  در ياص ماورد شاراکت ساوء اساتفاده از صاالحيت وميفاوی دخولی شهيدان
کاد جازاء بمادت ساه مااه حابس 58قانون جزاء با رعايت مااده 285( ماده 1فقره )

(مااااده 1ماااورد ساااوء اساااتفاده ازصاااالحيت وميفاااوی  باااق فقاااره )28تنفياااذی ودر
دجزاء درهاار مااورد بماادت سااه ماااه وکاا17و57قااانون جاازاء بارعاياات مااواد 285

اه حابس قانون مذکوربمدت هفت سال وسه ما158حبس تنفيذی مجموعآ  بق ماده 
قااانون 313( ماااده 1مااورد اتهامااات تزويردرهرمااورد  بااق فقااره )29تنفيااذی ودر

کاد جازاء 17و57قاانون جازاء باا رعايات ماواد 145مااده 2جزاء با رعايات فقاره 
قاانون ماذکور بمادت  هاارده 158بمدت شش ماه حبس تنفيذی مجموعآ  بق ماده 

جاااارايم ازاينکااااه  گردياااادسااااال وشااااش ماااااه حاااابس تنفيااااذی محکااااوم بمجااااازات 
باااهم مااارتبط  يافتااه  تزويربمنظورسااوء اسااتفاده ازصااالحيت وميفاااوی ارتکاااب 

شااش ماااه حاابس تنفيااذی جاازای جاارايم  و  سااال14وغيرقاباال تجزيااه ميباشااد ماادت 
و .اسات تنفياذ  باااليش قابال قاانون جازاء 156تزوير که شديد تر است  باق مااده 

صااالحيت وميفااوی مااورد اتهامااات سااوء اسااتفاده از11درکارمنااد ديگاار  دروازه 
کدجزاء درهر مورد بمادت ساه 57و17قانون جزاء ماده 285( ماده 1 بق فقره )

مااه حابس 9قانون مذکور بمدت دوساال و158ماه حبس تنفيذی مجموعآ  بق ماده 
قاانون جازاء باا رعايات ماواد 313( مااده 1مورد تزوير بق فقاره )11تنفيذی ودر

قااانون مااذکور درهاار مااورد 145ماااده 2کااد جاازاء بااا درنظرداشاات فقااره 17و57
قاانون جازاء بمادت پانا ساال 158بمدت شش ماه حبس تنفيذی مجموعآ  بق ماده 

ساوء  ازاينکه جرايم تزويرباه هاداشد  وشش ماه حبس تنفيذی محکوم بمجازات 
باهم مرتبط وغير قابال تجزياه ميباشاد  يافته استفاده ازصالحيت وميفوی ارتکاب 
ی جازای جارايم تزويرکاه شاديدتر اسات  باق مدت پنا سال وشش ماه حبس تنفيذ

 و  ماااتهم شااااروالی واليااات خوسااات   تنفياااذ باااااليش قابااال قاااانون جااازاء 156مااااده 
 قااانون285( ماااده 1دراتهااام سوءاسااتفاده ازصااالحيت وميفااوی  بااق حکاام فقااره )

بااه  کااد جاازاء بماادت يااازده ماااه حاابس تنفيااذی محکااوم17جاازاء وبارعاياات ماااده 
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کاد جازاء 5قانون اساسای ومااده  25ت تزوير  بق ماده واز اتهاما شده  مجازات 
و متهم والی اسبق واليات .شد نسبت عدم موجوديت داليل الزام بری الذمه دانسته 

( کاود 5ازاتهامات سوء استفاده وتزويرمورد ادعای څارنوال  بق ماده ) خوست 
لذماه قانون اجراآت جزائی نسبت عدم موجوديت داليل الزام باری ا 5جزاء وماده 
 .دانسته شد  

 استیناف مبارزه با جرایم ناشي از هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج
 فساد اداري والیت کابل

 ( گزارر1
 محكماای اسااتيناا مبااارزه بااا جاارايم ناشااي از فساااد اداري والياات کاباال از تاااريم

( دوساايی جرمااي مربااو  بااه جاارايم 9( تعااداد )30/11/1398الااي  1/11/1398)
ن در ارتباا  باه ايا کاه سااد اداري را ماورد رسايدگي قضاائي قارار دادهناشاي از ف

شاوه  سوء استفاده از صالحيت وميفویت اخاذ ربه اتهام  نفر( 18دوسيه ها تعداد )
وجاود  ( تن آنان به نسبت عادم5گرفتار شده و از اين تعداد ) و تزوير  اختالس  ت

بااه  ه ومااه قاارار گرفتاامااورد محاك( تاان 13حاصاال  و ) دالياال کااافی الاازام برائاات
 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختل  حبس 

 نفر  5 حبس يص ماه الی يص سال. 
  نفر.  2    سالحبس يص الی   پنا 
  نفر. 2پنا سال الی پانزده سال حبس 
       نفر .   4محکومين جرايم  نقدی 
 شود.( دالر آمريکائی مي5433) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

 
 
 

ز فساد محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی ااجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1398سال  ه دلودر مااداری والیت کابل 
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 2 اخذ رشوت  4 9 1 8 3  2 3 4381

 3 تزوير  2 2  2  2   

 4 اختالس  1 5 3 2 2    

 مجموعه 9 18 5 13 5 2 2 4 5433

ا ی صادر و آنهي( دوسيه قرار قضا4در مورد )متذکره  ی اين مدت  ههم نان محکم

 .ه استبه مرجو مربو ه ارسال نمودو نواق  را غرض تکميل خالهای تحقيقاتی  

شی از مبارزه با جرایم نا استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )

 است 1398ماه دلو   سال  ل در فساد اداری والیت کاب

 مرجو مربو 
 سبب قرار

 شماره نوی قضيه تعداد قضيه عداد متهمت
 خال و نواق 

 1 سوء استفاده   1 4 1 څارنوالی

 2 غدر  2 14 2 څارنوالی

 3 رشوت  1 2 1 څارنوالی

 4 اکتساب غير قانونی سالح  1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 4 21 4  

ی اشاستيناا مبارزه با جرايم ن همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2

 لاز فساد اداری واليت کاب
  25/11/1398حکم مورخ       

محکومیت دو تن از کارمندان گمرک میدان هوایی حامد کرزی به جرم اخذ 
 رشوت 

مااومفين امنيتاای مياادان هااوايی بااين المللاای حامااد کاارزی بااه از اثاار سااعی و تااالر 
بال در نشست پارواز شارکت هاوايی ارياناا ساکتور دوبای /کا 12/4/1398تاريم 

در هنگااام کنتاارول مسااافرين و اجاارای محصااول گمرکاای بگاااژ و محمولااه هااای 
مسافرين در پارکن  يص تن که به تعداد پنو کارتن پابس بگااژ شاامل تکات نمبار 

( را تساااااااااليم  73465( ت )73439(ت)73424) (ت73490) (ت73470هاااااااااای )
گرديااده ت از  اارا مسااوولين امنيتاای متوقاا  و پار ااه محصااول گمرکاای از وی 

واسته شد اما وی پار ه گمرکی را ارايه کرده نتوانسته و امهار داشت که پاول خ
پرداختم اما پار ه برايم ندادند که ايان مو اوی  را تحات بررسای قارار گرفتاه و 
اموال مربو ه شخ  ذريعاه اساتعالم عارض تشاريح و ت بيات قيمات گمرکای باه 

ياق گفات کاه هشات امريت گمرکی تسليم داده شد   و شاخ  ماتهم در جرياان تحق
مااه ميشاود در دوکاان کاار ميکناد باه اسااس هادايت صااحب کاارر ميادان هااوايی 
رفته تا اموال دوکان را از مسافرين حامل مال و تکت نمبر ها تسليم شوم و  ماال 
را  باه ساکنر انتقااال دادم بعاداا ماومفين گفتنااد کاه ماال شااما باياد محصاول شااود و 

افغااانی بدهيااد امااا بعااد دو تاان از کارمناادان  گفتنااد کااه از فاای کااارتن مبلاا  دوهاازار
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ديگر امدند و گفتند که از فای کاارتن پانا هازار افغاانی بدهياد و در اخارين تحليال 
گفتم ديگر پول نادارم صارفا هفاده هازار افغاانی دارم و گفاتن پاول را اينجاا ندهياد  

 تشااناب گرفتنااد کااه بعااداآ جااای ديگااری بدهيااد کااه بعاادآ پااول را از ماان در  پااول را
( افغااانی رشااوت 17000توسااط مااومفين دونفاار از کارمناادان گماارک در باادل )

گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی شدند کاه قضايه باه محکماه ابتدائياه 
رسيده گی به جرايم ناشی از فسااد اداری واليات کابال  راجاو گردياده محکماه در 

ز کارمنااادان ادو تااان خاااويش باااه  اتفاااای آرا  28/8/1398جلساااه قضاااايی ماااور  
( 17000گماارک مياادان هااوايی حامااد کاارزی را در قضاايه اخااذ رشااوت مبلاا  )

( 1( و فقاره )37۵( مااده )2( و فقاره )371( مااده )1( فقاره )2افغانی  بق بناد )
( کااود جاازا بااه ماادت هشاات هشاات ماااه 21۵-213( بااا رعاياات مااواد )38۵ماااده )

يفاه محکوماان باه حبس تنفيذی و جزا نقدی معاادل وجاه رشاوت و انفصاال از وم
مجازات نموده و متهم ديگر شاکرد دوکان را در قضايه رشاوت دهناده مبلا  هفاده 

( دالار امريکاايی 2820هزار افغانی و قا ای پنو کارتن حجاب زنانه باه ارزر )
( فقاره 2( قانون اجراات جزايی مطابق به حکم بناد )212با در نظر داشت ماده )

( کااود جاازا بااا 779( ماااده )1( وفقااره )385)( ماااده 1( و فقااره )372( ماااده )1)
( کود مذکور به جازای نقادی شاش برابار وجاه رشاوت پرداختاه 76رعايت ماده )

شده و مصادره اموال قا اای محکاوم باه مجاازات کارد  و هکاذا مبلا  هفاده هازار 
( کااود جاازا مصااادره 384افغااانی وجااه رشااوت پرداختااه شااده  بااق حکاام ماااده )

دم قناعاات څااارنوال موماا  قضاايه وارد محکمااه ولاای قضاايه نساابت عاا  گرديااد.
استيناا جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضاايی 

در حال حضاور داشات  ارفين قضايه باه اتفاای آرا حساب  25/11/1398مور  
( قانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه فيصاله محکماه ابتدائياه 54هدايت ماده )

 قرار داد. اشی از فساد اداری واليت کابل را مورد تائيدرسيدگی به جرايم ن
 7/11/1398حکم مورخ 

 محکومیت کارمند خدمات مشتریان عزیزی بانک به جرم تزویر 
ناوامبر يکاتن از مشاتريان عزيازی باناص در نماينادگی قلعاه فاتح هللا  21به تاريم 

ياد کاه بعاد عزيزی بانص حساب دالری افتتاح و در حساب خاود پاول ا اافه مينما
نوامبر نماينده خدمات مشاتريان عزيازی باناص   24از پول ا افه کردن به تاريم 

را  ترتيااب  نمااوده و از حساااب مشااتری شااانزه  ATMدر غياااب مشااتری کااارت 
هزار دالار امريکاايی را  توساط کاارت اتوماات صارافی بادون تقا اا ی مشاتری 

و ميخواهاد پاول خاود را  اخذ می نمايد  و قتيکه مشتری باه باناص مراجعاه ميکناد
اخذ نمايد می بيند که  در حسابش پول نمی باشاد و قتيکاه  تفتايش داخلای عزيازی 
بانص مو اوی را بررسای  نماوده  باه ثباوت رسايد کاه کارمناد خادمات مشاتريان 
عزيزی بانص کاارت اتوماات ماشاين  صارافی را در غيااب مشاتری ترتياب و باه 
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ين اتهاام   گرفتاار و باه ارگانهاای عادلی  ور وقفه ای  پاول اخاذ کارده کاه باه هما
وقضايی معرفی ميگردد. قضيه محول محکماه ابتدائياه رسايدگی باه جارايم ناشای 

 27/8/1398از فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی ماور  
خااويش بااه اتفااای ارا مااتهم کارمنااد اساابق خاادمات مشااتريان عزياازی بانااص را در 

کااود جاازا بااا  438ماااده 1ات عامااه  بااق حکاام فقااره قضاايه تزوياار موماا  خاادم
کود مذکور به شامول اياام نظاارت  و تاوقيفی باه مادت  214و  213رعايت مواد 

دو ساااال حااابس تنفياااذی محکاااوم باااه مجاااازات و در قضااايه اخاااتالس نسااابت عااادم 
کاود  5قاانون اجاراات جزايای و مااده  235موجوديت داليل الزام  بق حکم ماده 

څارنوال موم  قضايه ته  است اما قضيه نسبت عدم قناعت جزا بری الذمه شناخ
ناشااای ازفسااااد اداری واليااات کابااال گردياااده و  درجلساااه وارد محکماااه اساااتيناا 

خاااويش باااه اتفاااای آراء در حاااال    7/11/1398قضاااائی علنااای منعقاااده تااااريخی 
( قاانون تشاکيل و صاالحيت قاوه 54حضورداشت  رفين قضيه  بق حکم مااده )

کمااه ابتدائيااه جاارايم ناشاای از فساااد اداری والياات کاباال را در قضااائيه فيصااله مح
قسمت جرم تزوير تعديل و در قسمت جرم اخاتالس نقاح و اساتينافآ ماتهم  را در 

( و 213( کااود جاازا بااا رعاياات مااواد )۴38( ماااده )1قضاايه تزوياار  بااق فقااره )
ياذی ( کود مذکور از ابتداء ايام نظارت و توقيفی به مدت سه ساال حابس تنف21۴)

( ماااده ۴و در قضاايه اخااتالس مبلاا  شااانزده هاازار دالاار آمريکااائی  بااق فقااره )
( کاود 21۴( و )213( کود جزا باا رعايات ماواد )398( ماده )2( و فقره )392)

مذکور به مدت سه سال و شاش مااه حابس تنفياذیت  ارد از مسالص و انفصاال از 
ط بوده  بق حکم مااده وميفه محکوم به مجازات نمود  از اينکه جرايم با هم مرتب

( کود جزا شديدترين جزا که همانا ساه ساال و شاش مااه حابس تنفياذیت  ارد 73)
از مسلص و انفصال از وميفه می باشادت قابال تطبياق بااالی محکاوم علياه دانساته  

 شده است.
ت رسیدگی به جرایم امنی استیناف فعالیتهاي قضائي محكمۀ ب : گزارش  

 عامه   والیت ننگرهار   
 زاررگ .3
از تاااريم رساايدگی بااه جاارايم امنياات عامااه والياات ننگرهااار  اسااتيناا محكماای 

(دوسيی جرماي مرباو  باه جارايم ناشاي 9تعداد) 30/11/1398الي  1/9/1398)
يه در ارتباا  باه ايان دوساکاه  هاز فساد اداري را مورد رسيدگي قضاائي قارار داد

 تاخاذ رشاوه ميفاوی ت اساتفاده  از صاالحيت و ساوءباه اتهاام  نفار( 13ها تعاداد )
ن باه ( تان آناا1و  تزويار  گرفتاار شاده و از ايان تعاداد ) اخاذی های غير قاانونی 

مااورد محاكمااه ( تان 12حاصاال  و ) نسابت عاادم وجاود دالياال کاافی الاازام برائات
 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل به مجازات هاي مختل  حبس  ه وقرار گرفت

 نفر  5 حبس يص ماه الی يص سال. 
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 نفر  1ص سال الی پنو سال حبس ي 
       نفر .   6محکومين جرايم  نقدی 
 ( دالاار آمريکاااائی 4012) بااال  بااه مجموعااه مجااازات نقاادی محکااومين

 ميشود.
یت رسیدگی به جرایم امنبیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه  (3جدول شماره )

   30/11/1398الی  1/9/1398عامه از تاریخ 
 تصميم قضائی 

ض
تعداد ق

يه
 

 نوی قضيه
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 تعداد محبوس به حبس تنفيذی 
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4012 6  1  7  7 6 
سوء استفاده از 
صالحيت 
 وميفوی 

1 

 2 اخذ رشوت  1 1  1 1    

 3 تزوير 1 3 1 2 2    

    2 2  2 1 
اخاذی غير 
 قانونی 

۴ 

 مجموعه 9 13 1 12 5 1  6 4012

رسيدگی به جرايم  استيناا همحکمصادره نمونه های از خالصی احکام . 
 امنيت عامه واليت  ننگرهار  

 27/9/1398حکم مورخ 
 ئیه عسکری ننگرهارڅارنوال تحقیق څارنوالی ابتدامحکومیت 
 ه از صالحیت وظیفویبه جرم سوء استفاد 

اورای دوسيه به اتهام يکتن بعد از صدور قرار  قضايی ديوان رسيدگی به جرايم 

څارنوالی به منسوبين نظامی محکمه استيناا واليت  ننگرهار از  را رئيس 

گردد که  څارنوال تحقيق غرض رفو نواق  و تکميل تحقيق راجو می 

يه تلويزون و يخ ال کالن مطالبه پااز متهم يص  حين  تحقيق دوسيه  څارنوال

څارنوالی عارض و تحرير می نمايد متهم به رياست کنترول و مراقبت لوی 

گرهار از من داشته که يکتن از څارنواالن تحقيق څارنوالی عسکری واليت نن

څارنوال از  را رياست تقا ا يص پايه يخ ال را نموده که پالن دستگيری 

لی و نماينده قوماندانی امنيه واليت ننګرهار کنترول و مراقبت لوی څارنوا

ترتيب و څارنوال از  را مومفين مراقبت و کنترول لوی څارنوالی و 

گير و به ارگانهای عدلی و دست باالفعل قوماندان امنيه در حال تسليمی اجناس 

قضايی معرفی ميگردد که قضيه وارد ديوان امنيت عامه  محکمه  حوزه اول 

 4/8/1398رهار گرديده محکمه درجلسه قضايی مور  شهری واليت ننگ
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ئيه عسکری را در قضيه متهم څارنوال تحقيق څارنوالی ابتداخويش به اتفای ارا 

( کود 403( ماده )2-1سوء استفاده از صالحيت و ميفوی حسب هدايت فقره )

( افغانی جزای نقدی و  رد از مسلص و انفصال از و 110000جزا به مبل  )

کوم به جزا نموده اما قضيه نسبت عدم قناعت متهم قضيه وارد محکمه ميفه مح

استيناا ديوان امنيت عامه واليت ننگرهار گرديده محکمه در جلسه قضايی 

( 54خويش به اتفای آرا متکی به داليل  بق هدايت ماده ) 27/9/1398مور  

جرات ( قانون ا267( ماده )1قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه و فقره )

 جزايی حکم محکمه ابتدائيه را مورد تائيد قرار داده است .

 25/10/1398حکم مورخ 

به جرم غفلت و محکومیت آمر جنایی ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار 

  ظیفوی 

ه بالثر عريضه يکتن از باشندگان واليت ننگرهار مبنی بر اينکه  هار قطع

 ضاء بوده و محکمه ابتدائيهزمين مورثی ار که دارای ثبت محفوم ديوان ق

 از  ولسوالی سرخرود  ی قرار مبنی بر صحت قباله تصميم اتخاذ نموده اند که

جمله  هار قطعه زمين يص قطعه ان توسط دو نفر غصب گرديده بود و 

مين زقوماندانی امنيه ولسوالی سرخرود به امر جنايی هدايت داد تا جلو غصب 

ه گرفتان را رعايت نه نموده و جلو غصب را نرا بگيرند امر جنايی امر قوماند

و  نسبت  عدم رعايت احکام و اوامر به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی 

يت ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائيه ديوان جرايم عليه امنيت عامه وال

به اتفای آرا و به  6/9/1398ننگرهار گرديده  که در جلسه قضايی مور  

رفين قضيه متهم امر جنايی ولسوالی سرخرود در قضيه حضور داشت حقيقی  

( 407( ماده )1عدم رعايت اوامر احکام مراجو ذيصالح حسب هدايت فقره )

سبت ( افغانی جريمه نقدی محکوم گرديده اما قضيه ن50000کود جزا به مبل  )

 رهارعدم قناعت متهم قضيه وارد ديوان امنيت عامه محکمه استيناا واليت ننگ

به حضور داشت  رفين  25/10/1398ده محکمه در جلسه قضايی مور  گردي

ده ( ما1( قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه و فقره )54قضيه  بق هدايت )

 اول ( قانون اجراات جزايی حکم ديوان امنيت عامه محکمه ابتدائيه حوزه267)

 شهری واليت ننگرهاررا   تائيد نموده  است .
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 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 
 ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  
 گزارر  .1

 الای 1/11/1398رات و ماواد مخادر از تااريم )مبارزه عليه مسك همحكمی ابتدائي

( دوسااايی مرباااو  باااه اناااوای ماااواد مخااادر را ماااورد 61( تعاااداد )30/11/1398

. ه اساتصاادر نماودهاای الزم رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصاله 

اد مخادر به اتهاام قا اای و انتقاال ماو نفر( 104در ارتبا  به اين دوسيه ها تعداد )

زام ( تان آناان باه نسابت عادم وجاود داليال کاافی الا4ه و از ايان تعاداد )گرفتار شاد

  باه مجاازات هااي مختلا و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 100)يافته و   برائت

 .نده اگرديد محکوم حبس قرار ذيل 

  نفر 41سال  5سال الی  1حبس . 

  نفر. 30سال  15سال الی  5حبس 

  نفر. 16سال  20سال الی  15حبس 

 نفر . 8سال  30سال الی  20 حبس 

  نفر 5محکومين جرايم نقدی. 
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  ( 1509ت806مقدار )حکم به محو در ارتبا  به محاکمات فوی الذکر

 شدهانوای مواد مخدر نيز صادر ( ليتر   276ت46و ) مواد مخدر  کيلوگرام

 .است
 

 
ا مبارزه ب اختصاصی  (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه1جدول شماره )

 1398سال  در ماه دلوکرات و مواد مخدر مس
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 مجموعه 61 1509ت806

مبارزه عليه مسکرات اختصاصی   ابتدائيهمحکمی صادره  حکم خالصه. 2

  وموادمخدر.

 20/11/1398حکم مورخ 

 کیلو گرام هیروئین  4،732هام قاچاق مقدار سیزده سال حبس به ات

پرسونل آمريت کنترول و بنادر مديريت مبارزه عليه مواد مخدر قومانادانی امنياه 

 يیواليت هرات با تشريص مساعی پرسونل قوماندانی پوليس سرحدی ميادان هاوا
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ارنوال موم  غارض ت بيات و کنتارول قا ااقبران ماواد مخادر څواليت هرات و 

غاز مای نمايناد در جرياان  اص آی درساحه بگاژ  ص و کنترول را به شکل بطن

و کنتاارول يااص تاان مسااافر باشاانده اصاالی والياات ننگرهااار کااه ميخواساات ذريعااه 

پرواز شرکت هوائی آريانا به کشاور هندوساتان سافر نماياد باا خاود دو عادد بياص 

بيااص هااای مربااو  ار را مااورد تالشاای قاارار ميدهنااد در کااه را حماال ماای نمااود 

مااواد مخاادر دريافاات و مااتهم  حا اار بااه همکاااری گرديااده  جااه از داخاال بيااص نتي

موقعيات و آدرس دقيااق مالااص اجنااس بدساات امااده کسای ديگااری  را معرفاای ماای 

نمايااد هئياات گرفتاااری بااه اساااس امهااارات عااازم محاال گرديااده و ساااحه را تحاات 

ازده کنترول قرار ميدهند و در نتيجه تالشای ياص کاارتن کاغاذی کاه باداخل آن دو

عدد رن  موی ت دو بوتل رن  پرنتر حااوی ماواد مخادر باوده کشا  و دريافات 

ميگاردد کاه در پيونااد باه قضاايه شاخ  قلماداد شااده  نياز گرفتااار ميگاردد بروياات 

( 732/4محضر گرفتاری وزن خال  مجموعی مواد مخدر بدسات آماده مقادار )

حکماه ابتدائيااه کيلاوگرام هياروئين تاوزين و ت بيات گرديااده اسات کاه قضايه وارد م

اختصاصی مبارزه عليه مسکرات و ماواد مخدرگردياده محکماه  در جلساه علنای 

به اتفای آراء بحضور داشت حقيقی  رفين قضايه  20/11/1398 مور   قضائی

( کيلاوگرام هياروئين از ابتاداء 732/4را در قضيه قا ای مقدار مجماوعی ) متهم 

( کاود جازا بمادت 302( مااده )1ه )( فقار5ايام نظارت و توقيفی وفق هدايت بند )

يگااری  را در قضاايه انتقااال مقاادار مااتهم دساايزده سااال  و ششااماه حاابس تنفيااذی و 

( رعايات 302( مااده )1( فقاره )5( کيلوگرام هيروئين وفق هادايت بناد )226/4)

( کاااود جااازا بمااادت پااانا ساااال حااابس تنفياااذی محکاااوم 87و  214و  213ماااواد )

سايت مبائيال بدسات آماده از نازد متهماين قضايه بمجازات می نمايد  و هم ناان دو

افغاانی پاول  21918دالار امريکاائیت  مبلا   300هاای آنت  مبلا   معه سيمکارت

قاانون  32افغانی پاول فارور لاوازم آرايشای  باق مااده  450تکت  ياره و مبل  

( قاانون ماذکور باه 19مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر مصادره و  بق ماده )

 ( کيلوگرام هيروئين بدست آمده نيز اصدار حکم شده است . 732/4محو مقدار )

 
 9/11/1398حکم مورخ 

 ( کیلو گرام هیروئین 3، 980شش سال حبس به اتهام قاچاق مقدار)

 و یک کیلو گرام مت امفتامین

بااه اساااس ا ااالی تيليفااونی مااديريت  ا العااات و تحقيقااات مااديريت مبااارزه عليااه 

ترانزيتای  –نی بر اينکاه در ياص عاراده ماوتر تيلاری مواد مخدر واليت هرات مب
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يص مقدار مواد مخدر  ناوی هياروئين جابجاا گردياده اسات  و درياور قصاد انتقاال 

اناارا بااه کشااور ايااران دارد کااه واسااطه نقليااه در ساااحه گماارک  بناادر اسااالم قلعااه 

موجود می باشد پرسونل مديريت مبارزه باا ماواد مخادر در بنادر اساالم قلعاه  در 

قطه صفری تومي  گرديده اند  که بعداآ  بق  ا الی بعادی امريات ا العاات و ن

تحقيقااات واسااطه مااورد بحااث در بياارون از گماارک در صاا  وسااايط بااوده بااه 

همکاااری کميساااری پااوليس ساارحدی بناادر واسااطه نقليااه در قساامت جااوار  درب 

اد دخااولی گماارک ت بياات ميگااردد متعاقبااا واسااطه نقليااه بااه مااديريت مبااارزه بااا مااو

مخدر انتقال و  در حضور داشت هئيت مورد تالشی قرار می گيرد که در نتيجاه 

از داخل موترهفت بسته هياروئين ت تعاداد ساه بساته هياروئين ناوی کرساتال و نايم 

ليتاار مااواد کيمياااوی  تحاات نااام ماات امفتااامين بدساات امااده  و بااه ارتبااا  ان مااتهم 

دد . قضاايه وارد محکمااه گرفتااار و  بااه ارگانهااای عاادلی وقضااايی معرفاای ميگاار

ابتدائيااه اختصاصاای مبااارزه عليااه مسااکرات و  مااواد مخاادر گرديااده محکمااه در 

به اتفای آراء بحضور داشات حقيقای  ارفين  9/11/1398جلسه قضايی مور    

( کيلاوگرام هياروئين از ابتاداء اياام 3ت980قضيه متهم  را در قضيه انتقال مقدار )

( کاود جازا و رعايات 302( مااده )1( فقاره )3نظارت و توقيفی وفق هدايت بند )

( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر بمدت شاش ساال و ساه مااه 61ماده )

( کيلوگرام مت امفتاامين وفاق هادايت 1حبس تنفيذی و در خصوص انتقال مقدار )

( قاانون مباارزه علياه 61( کود جزا و رعايت مااده )303( ماده )2( فقره )5بند )

روز حاابس  ااوری  25مااواد مخاادر بماادت شااش سااال و دو ماااده و  مسااکرات و

کود جزا جزای شديد مادت شاش ساال  73محکوم بمجازات نموده   که  بق ماده 

و سه ماه حبس قابل تنفيذ ميباشاد  هم ناان دو سايت مبائيال معاه سايمکارتهای  آن 

 19قااانون مبااارزه عليااه مسااکرات و مااواد مخاادر  بااق ماااده  32را   بااق ماااده 

( کيلاوگرام 1( کيلاوگرام هياروئين و مقادار )980/3نون مذکور به محاو مقادار )قا

 مت امفتامين بدست امده نيز اصدار گرديده است .

مبارزه عليه مسکرات  اختصاصی  گزارر اجراآت قضائی محکمی استينااب: 

 و مواد مخدر 
 . گزارر1

الی  1/11/1398)محكمی استيناا مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريم 

( دوسيی مربو  به انوای مواد مخدر را مورد 73( تعداد )30/11/1398

رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتبا  

گرفتار شده به اتهام قا ای و انتقال مواد مخدر  نفر( 99به اين دوسيه ها تعداد )



راجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخد  قضاء 

 

150 
 

يافته و   عدم وجود داليل کافی الزام برائت( تن آنان به نسبت 3و از اين تعداد )

به مجازات هاي مختل  حبس قرار ذيل  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 96)

 .نده اگرديد محکوم 

  نفر.  29 سال   5سال الی 1حبس 

  نفر.   34  سال  15 –5حبس 

  نفر. 27  سال  20 –15حبس 

  نفر. 3سال  30 -سال  20حبس 

  فر ن 3محکومين جزای نقدی. 

  مقدار حکم به محو هم نان به ارتبا  قضايای فوی الذکر

انوای مواد ( ليتر   355و ) مواد مخدر  ( کيلوگرام225ت3273 )

 .شده استمخدر نيز صادر 

 ( دالر آمريکائی 4650) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
مبارزه با   اختصاصی ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف1جدول شماره )

 می باشد 1398ماه دلو   سال مسکرات و مواد مخدر طی 

  
 تصميم قضائی 

 مقدار مواد

ضيه
تعداد ق

 

 نوی قضيه

ره
شما

 

کوم تعداد محبوس به حبس تنفيذی
ح
تعداد م

 

 
 

ی
ی نقد

زا
ج

 

 
 
ت 
رائ
ب

تعداد متهم 
 

ن 
کومي

ح
م

ی 
زا
ج

ی 
نقد

 

2
0

-
3
0

س 
حب
ل 
سا

 

1
5

 -
 

2
0

س 
حب
ل 
سا

 

5 
- 

1
5

س 
حب
ل 
سا

 

1 
- 

5 

س
حب
ل 
سا

 

 1 مت امفتامين  32 44,602 44 2 2014 42 17 19 6   

 2 ترياک   10 5ت1292 15 1 909 14 1   13   

 
 3  رس  5 925 7     7 2 5    

 4 مورفين  3 65ت52 3     3     3   

 
 5 هيروئين   18 958,273 21   1338 21 3 10 5 3

       2 2     2 20gr 1 ت تابليK 6 

3     3 6 389   6   3 
همکاری با 

 قا اقبران 
7 

       1 1     1 355LT 1 
مشروبات 

 الکولی 
8 

 مجموعه 73 225ت3273  99 3 4650 96 29 34 27 3 3
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 عليه مسکرات مبارزه اختصاصی  محکمی استينااحکم صادره خالصه :  2
 .وموادمخدر

  7/11/1398حکم مورخ 
 ( کیلو گرام تریاک 20تهام قاچاق مقدار  )شانزده سال حبس به ا

از اثر ا الی قبلی همکار مبنی بار خرياد و فارور ماواد مخادر تحات ناام تريااک 
د توسط يکتن از باشنده گان  شهر مزار شري  ت پرسونل مديريت مباارزه باا ماوا

مخاادر والياات بلاام بااه اشااتراک نماينااده   رياساات څااارنوالی اسااتيناا والياات بلاام 
عاراده شده  ابتدا سه نفر همکاران  خود را  در نقش خريادار ذريعاه يک داخل اقدام

واسااطه کااروال کشاافی تنظاايم و بطاارا محاال مااورد هاادا سااوی ماای نماينااد کااه   
  واسطه حامل همکااران را تعقياب نماوده تاا بااالخره در عقاب دروازه منازل ماتهم

ونی تباا  تليفاتوق  نمودند  اجازه و قناعت مالص منزل نياز اخاذ گردياده باود ت ار
ه بااا همکاااران همزمااان تااأمين بااوده و  زمانيکااه دو نفاار از متهمااين  ترياااک را باا
خادر همکاران  ما آورده  اند هيأت موم  داخل اقدام شده و  حين معاملاه ماواد م

تحات نااام تريااک ت متهمااين دسااتگير مای گردنااد  ت بروياات محضار تشااريح مقاادار 
رام و نتيجااه تساات البراتااواری آن ( کيلااو گاا20خااال  مااواد مخاادر بدساات آمااده )

ايم ترياک م بت ت بيت گرديده است قضيه وارد محکمه  ابتدائيه  رسيدگی باه  جار
ماااواد  مخااادر و مساااکرات گردياااده محکماااه در جلساااه قضاااايی ماااور  تااااريخی 

به حضور داشت حقيقی  رفين قضيه به اتفای آراء متهماين  را در  2/10/1398
( 304( مااده )1( فقاره )6گارام تريااک  باق بناد )( کيلاو 20قضيه قا ای مقدار )

بس شاانزده( ساال حا –کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مادت )شاانزده 
ص ( قانون مبارزه عليه ماواد مخادر يا32تنفيذی محکوم به مجازات و  بق ماده )

( 19ساايت موباياال معااه ساايم کااارت آن قاباال مصااادره پنداشااته شااد  و  بااق ماااده )
مااذکور بااه محااو مااواد مخاادر بدساات آمااده نيااز اصاادار حکاام نمااوده انااد .امااا  قااانون

قضيه نسبت عدم قناعات متهماين وارد محکماه اساتيناا رسايدگی باه جارايم ماواد 
باه اتفاای آراء و  7/11/1398مخدر و مسکرات شده و محکمه در جلسه قضايی 

ت قاوه ( قانون تشاکيل و صاالحي54بحضور داشت حقيقی  رفين متکی به ماده )
ه با( قانون اجراآت جزائی فيصله محکماه ابتدائياه  رسايدگی 267قضائيه و ماده )

 .ت را  مورد تائيد قرار داده  استجرايم مواد مخدر و مسکرا
 8/11/1398حکم مورخ 

( 28) ( کیلو گرام مت امفتامین و10)شانزده سال حبس به اتهام انتقال مقدار 
 کیلو گرام تریاک

رزه با مواد مخادر قومانادانی امنياه واليات نيماروز باه اسااس پرسونل مديريت مبا
متقاعاد قومانادانی کنادک محافظات  ان افساريکاتن  از ا الی قبلی مبنی بار اينکاه 

بند کمال خان ذريعه يکعراده واسطه نقلياه بادون نمبار پليات يکمقادار ماواد مخادر 
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ماروز انتقاال ولسوالی  هار برجاص واليات ني زرنا به را از قريه مالداران شهر 
 -و در سااحه سارکت عماومی زرنااشاده  داخل اقدام  می دهد که مومفين امنيتی 

عاراده تاز ت بيات و شناساائی  بعاد  می نمايناد کاه   هار برجص  ص پاينت افراز
متذکره که از سمت قريه مالداران بطرا ولسوالی  هار برجص در حال حرکات 

( 10ه از داخل داله واساطه مقادار )که در نتيج گرفته و توق  مورد تالشی مبود 
( کيلو گرام ترياک جاساازی شاده باا دو ميال ساالح 28کيلو گرام مت امفتامين و )

 مااتهم بااه ارتبااا  قضاايه  وکالشااينکوا و يااص پايااه مخااابره دسااتی کشاا  و  اابط 
به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد قضايه وارد محکماه ابتدائياه  دستگير 

ت و مااواد مخاادر گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااور  مبااارزه عليااه مسااکرا
به حضور داشات حقيقای  ارفين قضايه باه اتفاای آراء ماتهم  را در  25/9/1398

( 2( فقاره )5( کيلو گرام مت امفتامين وفق صراحت بناد )10قضيه انتقال مقدار )
( کاود جازا باه مادت شاانزده ساال حابس ت  در خصاوص قضايه انتقاال 303ماده )
( کااود 304( مااده )1( فقااره )6( کيلااو گارام ترياااک  باق هاادايت بناد )28مقادار )

جزا به مادت )شاانزده ساال( حابس محکاوم بمجاازات کارده  کاه باا در نظرداشات 
( کيلااو گاارام ماات 10( کااود جاازا مجااازات شااديد از بابات انتقااال مقاادار )73مااده )

پلياات امفتااامين بااااليش قاباال تطبيااق و هکااذا در خصااوص رانناادگی عااراده باادون 
( هاازار 20( کااود جاازا بااه مبلاا  )560حاماال مااواد مخاادر حسااب صااراحت ماااده )

( کاود جازا مجاازات 75افغانی جزای نقدی محکوم باه جازا کاه باا رعايات مااده )
( هازار افغاانی جازای نقادی يکای 20محکوم بها مدت شانزده سال حبس و مبل  )

( کاود 308) پای ديگار باااليش قابال تطبياق  باوده و هم ناان  باق صاراحت مااده
( 32جزا به مصادره يص عراده واسطه حامل ماواد مخادر  باق صاراحت مااده )

قانون مبارزه با ماواد مخادر و مساکرات و  بمصاادره ياص سايت مبايال معاه سايم 
( افغانی پول بدست آمده از درک فرور پاکت هاای پفاص 840کارت آن و مبل  )

حکم شده  و هم نان مقاادير و ميوه بدست آمده که وسيله اخفای جرم بوده اصدار 
( کيلو گرام مات امفتاامين بدسات آماده مطاابق مااده 10( کيلو گرام ترياک و )28)
( قاباال محااو دانسااته شااده اساات . امااا قضاايه نساابت عاادم قناعاات مااتهم  محااول  19)

محکماه اسااتيناا رساايدگی بااه جاارايم ماواد مخاادر و مسااکرات شااده و محکمااه در 
ضور داشات حقيقای  ارفين قضايه  متکای بح 8/11/1398جلسه قضايی  مور  

( قاااانون 17( مااااده )2( قاااانون تشاااکيل و صاااالحيت محااااکم فقاااره )54باااه مااااده )
( قاانون اجاراآت جزائای 267( ماده )1مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره )

فيصله محکمه ابتدائيه رسيدگی به جارايم ماواد مخادر و مساکرات را تائياد نماوده 
 .است 


