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از متحدالمال های ستره محکمه

پيشنننهاد( )8/16مننور  1399/1/10اداره محتننرم لننوی څ نارنوالی بننارثر
فرمنننان اختصاصنننی شنننماره ( )1منننور  1399/1/7غنننرد هننندايت مقنننام
محترم شورای عالی حسب ذيل مواصلت ورزيده است:
(( طوريکه با آنمقام محترم بهتر معلوم است فرمان اختصاصنی شنماره ()1
منننور  1399/1/7مقنننام عنننالی رياسنننت جمهنننوری اسنننالمی افغانسنننتان در
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منننورد عفنننو مجنننازات تعوينننق تحقينننق و تأجينننل تنفينننک حکنننم محجنننوزين و
محبوسننين بننه تأسننی از حکننم جننزء ( )18منناده ( )64قننانون اساسننی کشننور
مصوبه شماره ( )1مور  1399/1/2کابيننه جمهنوری اسنالمی افغانسنتان
و فيصننله شننماره ( )2مننور  1398/12/29کميتننه اضننطرار بننه منظنننور
اتخاذ تدابير احتياطی جهت جلنوگيری از شنيو وينرو کروننا در محنالت
سلب آزادی طی ( )8ماده صادر گرديده است که مناده سنوم فرمنان متنککره
در مورد تعويق تحقيق و تأجيل تنفيک حکم چنين صراحيت دارد:
(لننوی څننارنوالی مکلننف اسننت تحقيننق متهمننين تحننت توقيننف و تنفيننک حننبس و
حجنز محبوسننين و محجنوزين را طبننق احکنام مننندر مننواد ( 162و )332
قانون اجراآت جزائی بنا رعاينت مناده ( )333آن باالترتينب تعوينق و تأجينل
نمايد).
اين در حالی است که اکثريت محبوسين محبس مرکزی پلچرخنی بنا سنوابق
محبوسيت شان از ( )34وريت کشور انتقنـال گردينده انند و بمنظنور تعمينل
هنندايات فرمننان فننوق الننککر در مرکننز کشننور محنناکم مشننخذ و ذيص نالح
صدور احکام تأجيل تنفيک حکم محبوسين و محجوزين وجود ندارد.
بنـا ًء بمنظور رفع اين معضل از اينکه طبق هندايات مـنـواد ( 106 105و
 )333قانون اجراآت جزائی تعيين کفالت بالمـال در مورد تأجيل تنفيک حکنم
محبوسننين و محجننوزين از صننالحيت محکمننه ذيصننالح آنمقننام محتننرم بننوده
آرزو منديم تا بادرنظرداشت استعجاليت موضو در مرکنز کشنور محکمنه
ذيصننالح را جهننت تعيننين کفالننت بالمننـال محبوسننين و محجننوزين بمنظننور
تأجينل تنفينک حکنم مشننخذ و تفنويت صنالحيت فرمايننند تنا بعندا ً در مننورد
تطبينننق و تعمينننل هننندايات فرمنننان فنننوق النننککر رياسنننت جمهنننوری اسنننالمی
افغانستان اجراآت قانونی صورت گرفته بتواند)).
حينيکنه پيشننهاد فننوق بنه جلسننه منور  1399/1/12شننورای محتنرم عننالی
مطرح گرديد تصويب شماره( )40در زمينه حسب ذيل صادر شد:
((بمنظور تحقق سريع احکام مندر فرمنان اختصاصنی شنماره ( )1منور
 1399/1/7مقنام عننالی رياسننت .ا.ا و بننا حفننظ مصننوبات مصنندوريه قبلنی
شننورايعالی سننتره محکمننه در زمينننه بننه ر سننای محنناکم اسننتينا وريننات
بادرنظرداشننت موقعيننت محننبس کننه در حننوزه قضننائی شننان قننرار دارد .و
ر سای محاکم اختصاصی استينا مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات و
مبننارزه عليننه جننرايم سنننگين فسنناد اداری اختصاصننا ً تفننويت صـننـالحيت
ميگننردد تننا در مننورد پيشنننهاد کفالننت بالمننال څ نارنوالی هننا مبنننی بننر تعويننق
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تحقيننق و تأجيننل تنفيننک حننبس مننندر مننـواد ( 162و  )332قننانون اجننراآت
جزائی حسب روحيه فرمان مککور اجراآت عاجنل و مقتضنی بعمنل آورنند
موضو طور متحدالمال به جميع محاکم و مراجع ذيربط تعميم گردد)).
مراتب هدايت تصويب فنوق شنورای محتنرم عنالی سنتره محکمنه بدينوسنيله
بعمننوم محنناکم اسننتينا وريننات و مراجنننع ذيننربط طننور متحنندالمال تعمنننيم
ميگننردد البتننه آنننرا بننه مراجننع ذيننربط خننويت تکثيننر نمننوده تننا مطننابق آن
اجراآت نمايند.

لیکنه :قضاوتمل عنایت هللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
()16

پنځم څپرکی
له تشریع څخه عامه موخه او د مصلحتونو او موخو ډولونه
ياد څپرکی په رندې دوه مبحثونو باندې مشتمل دی:
لومړی مبحث :له تشريع څخه عامه موخه
دويم مبحث :د شرعي موخو (مصلحتونو) ډولونه
لومړی مبحث :له تشريع څخه عامه موخه
له تشريع څخه عامه موخه هغه بنسټيزه موخه ده چې د اسالمي شريعت
حکمونه يې د تحقق لپاره راغلي دي چې ددې موضو بيان کې ډېری علماوو
ګڼ شمېر نظرونه وړاندې کړي اما له بشپړې څېړنې او فکر څخه وروسته
شونې ده چې ددوي اقوال په يوه داسې موخه سره راټول شي چې امام غزالي
رحمه هللا يې په اړه داسې وايي :د اسالمي شريعت د شواهدو او ټولو ليدونکو د
ليد لوري په وسيله جوته ده چې د ټولو شريعتونو موخه د هللا جل جالله د
مخلوق کشول دي د هغه خوا او ديدار ته او دا کار هغه مهال شونی دی چې
مخلوق هللا جل جالله د هغه صفات کتابونه او استازي و پېژني چې همدېته
4
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ون﴾
اْل َ
نس ِإر ِليَ ْعبد ِ
يې په خپل قول سره داسې اشاره کړېَ ﴿ :و َما َخلَ ْقت ْال ِجن َو ْ ِ
ژباړه :ما پېريان او انسانان لدې پرته چې زما بندګي وکړي د بل څه لپاره ندي
2
پېداکړي.
نو يو بنده هغه مهال د بندګۍ وړ ګرځي چې کله خپل رب په ربوبيت او ځان په
عبوديت سره سم وپېژني له همدې رمله اړينه ده چې بنده خپل ځان او رب په
درسته مانا سره وپېژني چې د استازو له راليږلو څخه ستره موخه همدغه او
3
همدې ته کار کول دي.
د هغه له نظره د اسالمي تشريع عامه موخه او د استازو د راليږلو ژوره موخه د
هللا جل جالله د هغه د ذات صفاتو پېژندنه او دا چې بنده د بندګۍ په اصلي
مانا پوه شي بل څه نه دي بل ځای کې بيانوي چې د قرآنکريم له نزول څخه
ستره موخه د خلکو بلنه ده د هللا جل جالله د پېژندلو لور ته هغه وايي :د
قرآنکريم راز نچوړ او ستره موخه د بندګانو بلنه ده د هغه جبار ذات پر لور
چې د هغه د دنيا او آخرت رب د اوچته آسمانونو او ټيټو ځمکو او د دوي
4
ترمنځ تر تحت ثری پورې د هرڅه پېدا کوونکی دی.
د العز بن عبد السالم رحمة هللا له نظره د اسالمي شريعت عامې موخې په يوه
موخه کې سره راټولې دي چې هغه د مصلحتونو رسته راوړل او د مفاسدو
ليرې کول دي 5هغه وايي :د قرآنکريم ډېری سترې موخې امر دی د
مصحلتونو او د هغو د اسبابو په رسته راوړلو او يا زجر دی د مفاسدو او د هغو
له اسبابو د رسته راوړلو څخه 6هغه همدارنګه وايي :شريعت ټول نصيحت
7
دی يا د مفاسدو څخه د ليرې والي او يا د مصلحتونو په رسته راوړلو سره.
د عالمه ابن عاشور رحمه هللا له نظره د اسالمي شريعت عامه موخه د
مصلحتونو په رسته راوړلو او د مفاسدو څخه پر ليرې والي د نظام ساتنه د
خلکو ترمنځ برابری کول د اسالمي شريعت احترام پېروي پلي کول او د
اسالمي امت جسما ً او روحا ً پياوړي کول دي 8بل ځای هغه وايي :د امت د نظم
ساتنه او اصالح پر هغوي د څارونکو تر اصالح پورې تړلې ده ځکه هغوي
1
2
3
4
5
6
7
8
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هم انسانان دي چې بايد عقل عمل او د رسونو ترمنځ يې هرڅه اصالح وي
1
ترڅو امت په سمه توګه اصالح کړي.
د مغربي مفکر عالل الفاسي رحمه هللا له نظره د اسالمي تشريع عامه موخه د
ځ مکې ودانول په هغې کې د ژوندانه نظم ساتنه او د ځمکې اصالح کول دي د
هغې د واکمنانو په اصالح سره پداسې توګه چې هغوي به د استقامت ترڅنګ
2
عدل کوي خپل عقل عمل او ورسره به ځمګه کې اصالح راولي.
د عالمه زرقا رحمه هللا له نظره د اسالمي تشريع عامه موخه د بشري عقل
خالصون دی د تقليد او خرافاتو له غالمۍ څخه د فرد نفساني او خلقي اصالح
ترڅنګ د ټولنې پداسې توګه اصالح کول دي چې امن په کې عام د خلکو
3
ترمنځ عدالت تأمين آزادي په کې وساتل او انساني کرامت په کې خوندې شي.
په ټوله کې تېرو اقوالو ته پر کتنه د اسالمي تشريع عامه موخه د بشري عقل
خالصون دی له تقليد او خرافاتو له غالمۍ څخه پداسې توګه چې هللا جل جالله
او هغه شريعت و پېژني چې هغه ورته رابللی ترڅو يې په خپل عام او
ځانګړي ژوندانه کې پداسې توګه پلی کړي چې د امت د نظم ساتنې اصالح او
په عدل خير او اصالح سره د ځمکې د ابادۍ رمل او مصلحتونه تررسه او له
مفاسدو څخه د ليري والي وسيله شي.
دویم مبحث :د شرعي موخو (مصلحتونو) ډولونه
د اسالمي شريعت موخو يا مصلحتونو لپاره د مختلفو اړخونو په لرلو سره ګڼ
شمېر وېشنې (تقسيمات) شتون لري د زمانې د رسته راوړلو له پلوه دنياوي او
أخروي مصلحتونو ته د شمول له پلوه عامو اغلبي او ځانګړو مصلحتونو ته
د رسته راوړلو د توقع له پلوه قطعي ظني او مشکوکو مصلحتونو ته په خپل
نفس کې د تحقق له پلوه حقيقي اعتباري او عرفي مصلحتونو ته د شرعې د
اعتبار ورکولو له پلوه معتبرو ملغاوو او مرسلو مصلحتونو ته د قوت د
مرتبې له پلوه ضروري حاجي او تحسيني مصلحتونو ته د اصليت او تبعيت
له پلوه اصلي او تبعي مصلحتونو ته او د رسته راوړلو د حکم له پلوه واجبو
مستحبو او مباحو مصلحتونو ته وېشل کېږي چې په راتلونکو مطلبونو کې به
يې ستاسې حضور ته وړاندې کړم:
لومړی مطلب :د پېدایښت موخې

 1مخکينۍ مرجع .273
 2مقاصد الشريعة ارسالمية و مکارمها عالل الفاسي .۴۶-۴۵
 3وګننوره! المنندخل الفقهنني العننام مصننطفی أحمنند زرقننا دار القلننم دمشننق 1998م
.۴8-۴9/1
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ګڼ شمېر آيتونه د پېدايښت موخې بيانوي چې د هغوي له ډلې څخه دا قول د هللا
ون﴾  1ژباړه :ما
اْل َ
نس إِر ِليَ ْعبد ِ
جل جالله دی چې واييَ ﴿ :و َما َخلَ ْقت ْال ِجن َو ْ ِ
پېريان او انسانان لدې پرته چې زما بندګي وکړي د بل څه لپاره نه دي پېدا
2
کړي.
نو څرګنده شوه چې د بندګانو د پېدايښت موخه د هللا جل جالله له بندګي کولو
پرته بل څه نه دي.
3
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ع َم ًال ۚ ﴾
ن
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أ
م
ُّك
ي
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م
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فرمايي:
بل قول کې
َ ْ تَ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ حْ َ َ
ژباړه :هللا جل جالله هغه ذات دی چې مرګ او ژوند يې پېدا کړی ترڅو تاسې
4
و ازمايي چې کوم له ستاسې څخه غوره کړنه کوي.
نو زموږ د پېدايښت څخه موخه ازموينه ده چې کوم يو له موږ څخه غوره عمل
کوونکی دی ترڅو نېکو کاران او بد کاران سره معلوم شي.
َ
ْ
د
ر
األ
ي
ف
ل
ع
ا
ج
ْ
ِ
ِ
ِ
بل ځای کې هغه فرماييَ ﴿ :و ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم َالئِ َك ِة ِإنِِّي َ
َ ً 5
َخ ِليفة﴾...
ژباړه :هغه وخت ياد کړه چې کله چې ستا رب پرېښتو ته وويل :زه په ځمکه
6
کې يو خليفه پېدا کوونکی يم.
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
د َوال ِجبَا ِل فأبَيْنَ أن
همدا شان فرماييِ ﴿ :إنا َع َر ْ
على الس َم َاوا ِ
ت َواأل ْر ِ
ضنَا األ َمانَة َ
ً 7
يَحْ ِم ْلنَ َها َوأ َ ْشفَ ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها ِْ
سان ۚ ِإنه َكانَ َ
ظلو ًما َجهور﴾
اْلن َ
ژباړه :موږ چې دغه امانت اسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ نو
هغوي يې پورته کولو ته تيار نه شول او ترې ووېرېدل خو انسان هغه پورته
8
کړ بېشکه د غه انسان ډېر ظالم او جاهل دی.
ددې دواړو مبارکو آيتونو څخه موخه خالفت او استخال دی په دې مانا چې
انسان د هغه چا ځای ناستی دی چې دی يې خپل خليفه ټاکلی ترڅو يې حکمونه
او موخې په خپلو ځايونو کې پلي کړي او د خپل توان سره سم له هغو موخو

1
2
3
4
5
6
7
8

الکاريات.۵۶ /
د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه
الملک.2/
د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه
البقرة.30/
د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه
األحزاب.72/
د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه

جانباز سرفراز.
جانباز سرفراز.
جانباز سرفراز.
جانباز سرفراز.
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څخه ساتنه وکړي چې شار يې هوډ کړی چې دغه خالفت بيا عام او ځانګړی
1
کېدای شي.
ضك ْم فَ ْوقَ
د َو َرفَ َع بَ ْع َ
ف ْاأل َ ْر ِ
بل آيت کريمه کې راځيَ ﴿ :وه َو الکِي َجعَلَك ْم خ ََالئِ َ
ت ِلِّيَبْل َوك ْم ِفي َما آت َاك ْم ۚ﴾ 2ژباړه :هللا جل جالله هماغه ذات دی چې
ت د ََر َجا ٍ
بَ ْع ٍ
تاسې يې د ځمکې خليفه ګان کړئ او ستاسې څخه يې ځينو ته په ځينو نورو
لوړې مرتبې درکړې ترڅو په هغه څه کې چې درکړي يې دي پر تاسې
3
ازمايښت وکړي.
که پورته آيت کريمه ته په ژوره توګه پاملرنه وکړو هللا جل جالله ټول مخلوقات
پېدا کړي او بيا يې يو بل ته محتا کړي ترڅو هره ډله د نورو مصلحتونه په
پام کې ون يسي چې همدغه چاره د اسالمي شريعت د مرستې او د ګټو د راکړې
ورکړې موخه په ښه توګه تمثيلوي برابره خبره ده که هغه د امت په کچه وي
او که د انسانيت په کچه له همدې امله تړونونه مباح ګڼل شوي او وفا کول پرې
4
فرد دي.
دویم مطلب :موخې (مصلحتونه) د رسته راوړلو د زمانې له پلوه أخروي او
دنياوي دي
موخې او مصلحتونه د رسته راوړلو د زمانې له پلوه دنياوي أخروي او
دنياوي أخروي مصلحتونو ته وېشل کېږي په دې اړه امام غزالي رحمه هللا
وايي :مقاصد دنياوي او أخروي ته پداسې توګه ويشل کېږي چې بيا هريو په
خپل کور کې رسته راوړلو او پرېښودلو ( د مصلحت رسته راوړلو او د ضرر
5
او فساد پرېښودلو) ته وېشل کېږي.
6
بل ځای بيا وايي :مصلحت به ياله دنيا پورې اړه لري او يا ددين پورې چې
علماء د دين ساتنه کوي او واکمنان او د هغوي ډله د دنيا ساتنه کوي چې دين او
واکمني يو له بل سره داسې رزم او م لزوم دي چې يو له بل پرته مړښت نه
7
لري.
راځې چې په رندې توګه ددې ويت هر غړی په جال جال توګه وپېژنو:
لومړی :أخروي مصلحتونه
1
2
3
4
5
6
7

وګوره! نحو تفعيل المقاصد .109-108
األنعام.1۶۵/
د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه جانباز سرفراز.
نحو تفعيل المقاصد .110
شفاء الغليل .1۵9
ارحياء .177/2
خپله مخکينۍ مرجع.
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دا هغه موخې دي چې د بندګانو أخروي مصلحتونو ته تحقق ورکوي سره له
دې چې د أخروي ګټو تر څنګ به دنياوي ګټې هم ورسره مل وي لکه په حج
کې د خلکو سره پېژندګلوي په لمونځ کولو سره له فحشاوو او منکراتو څخه
منع په زکات کې مينه او ټولنيز تکافل او په روژه کې د نفس پاکوالی.
نو العز بن عبد السالم ددې په تعريف کې وايي :دا هغه ګټې دي چې بايد تررسه
او هغه ضررونه دي چې آخرت کې ترې ځان وساتل شي نو بايد چې پرته له
1
پرېکولو په دوامداره توګه تررسه شي.
دویم :دنیاوي مصلحتونه
دا هغه مستعجله ګټې او د انسان د فردي او ټولنيز ژوندانه څخه را تاو شوي
مفاسد دي چې آخرت سره کوم تړاو نه لري چې دا بيا په دوه ډوله دي يو يې
هغه چې بايد ر په ر تررسه شي لکه د خوراک څښاک استوګنې او واده
مصلحتونه او بل هغه دي چې د رسته راوړلو تمه يې وشي لکه سوداګرۍ کې
2
د ګټې د رسته راوړلو تمه.
درېیم :هغه مصلحتونه چې دنیا او آخرت دواړو سره تړاو لري
دا هغه مصلحتونه دي چې هم دنياوي مصلحت په کې شتون لري او هم أخروي
لکه د کفاراتو او عباداتو اداء کول چې په دوي کې هم دنياوي مصلحت شتون
3
لري او هم په ځنډ سره أخروي مصلحت.
خو که چېرته د أخروي او دنياوي مصلحتونو ترمنځ ټکر راشي أخروي
مصلحتونه پر دنياوي مصحلتونو باندې لومړيتوب لري.

1
2
3

وګوره قواعد األحکام .۵9/1
مخګينۍ مرجع .۶0/1
خپله مخګينۍ مرجع.
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1

تألیف :دکتور عبدالکریم زیدان
ترجمه  :قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

پیوست به گذشته

احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی

مطلب پنجم
مکهب زيديه
در قصاص فيمادون نفس
 -368شرایط قصاص در مادون نفس:
(زينندی هننا) گفتننه اننند :بننرای ايننن گونننه از قصنناص شننرط اسننت کننه جنايننت از
طر شخذ مکلفی عمدا ً بنر ضند مجننی علينه ارتکناب يافتنه باشند و جناينت بنر
عضننوی واقننع شننده باشنند کننه دارای مفصننل بننوده و از مفصننل قطننع گننردد مانننند
دست پای انگشت کف و آرنج.
هرگاه جنايت جانی بر عضو دارای مفصلی از حصۀ غير مفصنل آن واقنع
شده باشد در آن قصاصی نيست.
هم چنان شرط است که جنايت جانی از نو (موضحه) باشند کنه عبنارت از
آن جراحتی است که استخوان را آشکار می سنازد و امنا آن را نمنی شنکند زخنم
موضحه فرق نمی کند که در سر و صنورت باشند ينا در سناير قسنمت هنای بندن
پرگوشت بودن و کم گوشت بنودن عضنو اعتبنار نندارد بنه خناطر اينکنه جنانی و
مجنی عليه در چاقی و رغری با هم تفاوت دارند.
 -369چگونگی استیفای قصاص:
قصاص در مادون نفس تا جور شدن و بهبودی جرحنی کنه جنانی بنر مجننی
عليه وارد کرده است واجب نمی گردد برای آنکه ممکن اسنت مجننی علينه بنه
اثر جراحت خويت وفات يابد.
2

 1اسننتاد فقننه مقايسننوی ديپارتمنننت تحقيقننات اسننالمی پننوهنحی ادبيننات پوهنتننون صنننعاء
استاد سابق شريعت اسالمی و رئيس ديپارتمننت آن در پنوهنحی حقنوق پوهنتنون بغنداد
اسنتاد و رئننيس سننابق ديپارتمننت اديننان پننوهنحی ادبيننات پوهنتنون بغننداد اسننتاد و رئننيس
سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
 4ص  263شنرح ارزهنار  4ص  385و مابعندها کتناب
 - 2التنا المنکهب
ارحکام فی الحالل والحرام لالمام الهادی ص  291و مابعدها.
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در زخم (موضحه) به مقيا مساحت قصاص گرفته می شنود بدينگوننه کنه
زخم مجنی علينه طنورً و عرضنا ً انندازه گينری منی شنود و آنگناه بنه مقندار آن بنر
جانی قصاص تطبيق ميگردد.
 -370ه رگاه جنایت بر ذی مفصل نباشد و جنایت موضحه نباشد:
اگر جنايت بر عضو ذی مفصل صورت نگرفته و جراحنت از ننو موضنحه
نباشد ولنی جناينت بنر چينز معلنوم القندری واقنع شنده باشند قصناص واجنب اسنت
مشروط بر اينکه از زيناده روی در حنق مقنتذ مننه در هنگنام قصناص اطميننان
وجننود داشننته باشنند و اينکننه در غالننب احننوال ايننن مقنندار تجنناوز از محننل خننود بننه
سوی نفس يا به سوی مادون نفس مستقيما ً يا به سبب سرايت منجنر نگنردد ماننند
بينی وقتی که از نرمۀ خود بريده شود پس مقدار آن معلوم بوده و غالبا ً از تعندی
مأمون است.
کسيکه قسنمتی از نرمنۀ بيننی ديگنری را قطنع نمايند بيننی جنانی را بنه انندازۀ
بريدگی بينی مجنی عليه اندازه گيری کنند همچون نصف يا ثلث ينا ماننند آن و آن
مقدار را قطع نمايند.
 -371گوش به قصاص گوش:
گوش به قصاص گوش گرفتنه ميشنود بنه همنان گوننه کنه بيننی در برابنر بيننی
قطننع ميگننردد .گرچننه در خننردی و بزرگننی در صننحت و سننقم در ناشنننوايی و
شنوايی باهم متفاوت باشند .گنوش و بيننی سنورا شنده بنه قصناص بيننی و گنوش
ناسورا شده و به عکس آن بريده می شود فرق نمی کند که سورا بنه حسنن و
جمال نقصانی وارد کرده باشد يا نکرده باشند ماننند سنوراخی کنه بنرای گوشنواره
در گوش و سوراخی که برای مهار در بينی است.
هرگاه قسمتی از گوش مجننی علينه را برينده باشنند ماننند آنکنه در منورد بيننی
تککر داديم به اندازۀ آن قسمتی از گوش جانی را بقصاص آن قطع نمايند.
 -372زبان به زبان و ذَکَر به ذَکَر قصاص می شود:
زبان به قصاص زبان و ذکر (آلنت تناسنلی) بنه قصناص ذکنر در صنورتيکه
از بيخ بريده شده باشند قطع ميگردد و قول مختار آن است کنه در زبنان و ذکنر
قصاصی نيست اما در زبان به علت اينکه زبنان گناهی انتشنار يافتنه و دراز منی
شنود بنار ديگنر منقننبت شنده جمنع ميشنود لننکا معرفنت مقندار آن متعنکر اسننت و
ممکن نيست مگر به قطع غير آن.
اما در ذَکَر اگر از بنيخ برينده شنده باشند ينا از قسنمت حشنفه در آن قصاصنی
نيست خواه اطمينان عدم سرايت آن به نفس وجود داشته باشد يا نداشته باشد.
 -373عضو صحیح و س الم به قصاص عضو علیلل گرفتله نملی شلود گرچله
جانی به آن رضایت دهد:
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قاعده در نزد زيدی ها اين است که :عضو صنحي و سنالم بنه قصناص عضنو
معلنول گرچننه جننانی بننه آن رضننايت داشننته باشنند قطننع نمننی گننردد و عکننس آن بننه
رضايت مجنی عليه گرفته می شود .مانند آن است که کسنی بنه گنرفتن قسنمتی از
خود راضی می شود و از بقيۀ آن صر نظر می کند.
عضو صحي به مفهنوم عضنو کامنل و عضنو معلنول بنه مفهنوم عضنو نناقذ
است از اين رو گفته اند:
(عضو ناقذ در برابر عضو کامل در صورتی قصاص گرفته می شنود کنه
صناحب عضنو کامنل خننودش بنه اينن کنار راضننی باشند و چينزی از ارش (ديننت)
برای او نيست.
امننا عضننو کامننل بننه قصنناص عضننو ننناقذ گرفتننه نمننی شننود گرچننه صنناحب
عضننو کامننل بنندان راضننی باشنند .از همننين خنناطر گفتننه اننند( :ذَ َکننر (آلننت تناسننلی)
صحي و سالم به قصاص ذَکَنر شنخذ عننين (کسنی کنه قنادر بنه مقاربنت جنسنی
نيست) و به قصاص ذَکَر شخذ خصی (خايه کشنيده) گرفتنه نمنی شنود بنه علنت
عنندم مسنناوات و ايننن در نننزد کسننی اسننت کننه قصنناص را در ذَ َکننر واجننب دانسننته
است وگرنه به قول مختار در مکهب در ذکر قصاصی نيست.
به همين گونه دست شل و بيکاره به قصاص دست صحي و سالم گرفتنه نمنی
شود مگر آنکه صاحب دست صحي بدان راضی باشد.
 -374قصاص در لطمه (وارد کردن ضربه) و امثال آن:
لطمننۀ :عبننارت اسننت از زدن بوسننيله کننف دسننت در حننال بنناز بننودن انگشننتان
دست يعنی سيلی زدن و زدن به تازيانه و مانند آن همچون عصاء.
لکمۀ :عبارت است از زدن به کف دست در حاليکنه انگشنتان آن جمنع شنده و
فراهم آمده باشد يعنی مشت زدن.
لکزۀ :عبارت اس ت از زدن با مشت يا با آرننج دسنت و ماننند آن پنس در اينن
ها قصاصی نيست و مکهب زيديه همين است به جهنت آنکنه وقنو بنر مقندار آن
ممکننن نيسننت در حاليکننه ايننن امننر در قصنناص شننرط اسننت بلکننه در مننورد آن
حکومت عدل واجب می آيد.
در نزد امام الهادی در لطمنۀ و زدن بنا تازياننه و ماننند آن و در لکمنه و لکنزه
قصاص واجب ميگردد.
( -375وجوب) قصاص به سرایت:
قصاص به سنبب سنرايت جنرح بنه عضنوی کنه قصناص در آن واجنب اسنت
رزم ميگردد .مانند اينکه جنايت جانی در غير مفصل مجنی عليه واقع شنده باشند
مثل بازو سپس اين جنايت به عضوی کنه دارای مفصنل اسنت سنرايت کنند ماننند
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آ رنج و آن را تلف نمايد يا به کف دست مجنی علينه سنرايت کنند و آن را از بنين
ببرد قصاص واجب ميگردد.
و به عکس آن قصاص ساقط ميشود يعنی هرگاه جانی بر عضوی کنه دارای
مفصل است مانند کف دست جنايت نمود و آن را قطع کرد وآنگهی بعند از قطنع
بنه عضننوی سنرايت کننرد کنه در آن قصنناص نيسنت و آن عبننارت از نصنف بننازو
است در اين صورت اگر قصاص به تأخير افتاد تا آنکه استخوان بازو تلف شند
پس قصاصی در آن نيست زيرا سرايت و ماقبل آن در حکم يک جناينت پنداشنته
ميشود اگر قبل از سرايت قصاص گرفته شده باشند و سنپس سنرايت کنند در اينن
حالت نيز به سرايت هيچ چيزی رزم نمنی گنردد بنه جهنت اينکنه دو تناوان يکنی
در بدن جانی و يکی هم در مال وی بر او رزم نگردد.
 -376ع ضو طرف راست به مقابل عضو طرف چپ قطع نمی گردد:
از مظاهر و نشانه های مراعات برابری در قصاص اين گفتنۀ ايشنان (زيدينه)
است که بدين گونه تصري کرده انند( :در قطنع عضنو بنه طنور قصناص واجنب
است که عضو طر راست جنانی بنه مقابنل عضنو طنر راسنت مجننی علينه و
عضو طر چپ وی به مقابل عضنو طنر چنپ مجننی علينه قطنع گنردد چشنم
راست جانی گرچه بينايی خود را از دست داده باشند و حدقنۀ آن سنالم ماننده باشند
به قصاص چشم راست مجنی عليه گرچه درست و سالم هم باشند و امثنال آن قلنع
ميگردد.
هننم چنننان عضننو طننر پننائين بننه عضننو طننر پننائين و بنناريی بننه بنناريی در
صننورتيکه جنايننت در يکننی از دو لننب واقننع شننده باشنند مماثننل آن از لننب عليننا يننا
سفلی جانی قطع گردد).
 -377قصاص از چشم:
(زيديه) گفته اند( :شخصی کوری که حدقۀ چشم آن سالم مانده باشد و شنخذ
نابينا هرگاه يکی از آن دو چشم صحي و سالم شخذ ديگری را قلع کرده باشند
به مجنی عليه اختينار داده شنود :چشنم عنوراء ينا چشنم نابيننا را بنه قصناص چشنم
صننحي و سننالم خننود قلننع نماينند و يننا اينکننه از قصنناص بگننکرد و ديننت بگيننرد نننه
عکس آن لکا چشم صحي و سالم به قصاص چشم کور و نابينا قلع نمی گردد.
 -378تعذر گرفتن قصاص به مثل از جانی:
هرگاه قصاص گرفتن به مثل از جانی متعکر باشد به اين علت که جنانی فاقند
عضوی باشد که مماثل عضو مجنی علينه محسنوب گنردد مثنل دسنت ينا چشنم ينا
مانند آنها مثالً جانی چشم راسنت مجننی علينه را قلنع منی کنند در حاليکنه جنانی
چشم راست سالم يا ناسالمی نندارد ينا بيننايی چشنم راسنت مجننی علينه را از بنين
می برد در حاليکه چشم راست جانی بينايی ندارد پس بنه علنت تعنکر قصناص بنه
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مثل در اين عضو دينت رزم ميگنردد ينا چنانچنه پيشنتر ذکنر آن گکشنت بنه مجننی
عليه اختيار داده ميشود( .در اخک ديت يا استيفای قصاص از چشم معيوب جانی)
 -379اگردر قصاص گرفتن خالف رفتاری شرعی صورت گیرد:
هرگاه در استيفای قصاص قصدا ً و عمدا ً و يا به طور ندانسنته خنال رفتناری
شرعی صورت گينرد بنه اينکنه مجننی علينه در هنگنام گنرفتن قصناص از جنانی
عضو غير مماثل او را قطع کند مانند آنکه به جنای عضنو طنر راسنت عضنو
طنر چنپ و ينا بنه عکنس آن را قطنع نمايند جنايز اسنت کنه قصناص گننرفتن در
ميان ايشنان از سنر گرفتنه شنود پنس در ابتنداء جنانی از قصناص گيرنندۀ مخنالف
شرعی گرچه ندانسته اين فعل را مرتکب شده باشد قصاص بگينرد .مشنروط بنر
اينکه تقصير از خودش نباشد مانند اينکنه مجننی علينه منی گويند :دسنت راسنت ينا
دست چپ خود را بيرون آور تا قطنع کننم و او غينر آن را بينرون منی آورد پنس
در اين حالت قصاص نيست و ديت رزم می آيد.
 -380بل ر مسللتوفی قصللاص بللر وجلله مشللرول هللیت مسللمولیتی متوجلله نمللی
شود:
کسيکه از اثر تطبيق قصاص عضو بندنت فنوت منی کنند گرچنه دانسنته شنود
که مرگ او به سبب قطع اين عضو بدن وی به وقنو پيوسنته اسنت بنر قصناص
گيرنده هيچ چيزی رزم نمی شود يعنی نه بنر او قصناص رزم ميگنردد و ننه هنم
ديت.
 -381قصاص گرفتن به ذریعۀ آلت مسمومه:
کسيکه از عضو بدن جانی به ذريعۀ آلت مسمومه و زهرآگين قصناص بگينرد
و مقننتذ منننه بننه سننبب زهرآلننودگی آلننت قصنناص بميننرد در ايننن صننورت از
قصاص گيرنده بنا آلنت مسنمومه قصناص نفنس گرفتنه منی شنود زينرا وی قاتنل
قتل عمد پنداشنته منی شنود و بنرای ورثنۀ وی دينت عضنوی کنه از آن گرفتنه بنود
ميرسد بنه علنت بطنالن قصناص گنرفتن وی .چونکنه در جرينان آن مرتکنب قتنل
عمد گرديده و قصاص نفس باريت واجب شده است.
 -382از بین بردن بینایی چشم و قصاص در مورد آن:
کسيکه بينايی چشم شخذ ديگری را از بين ببرد در حاليکنه خنود چشنم سنالم
باشد باری آن قصناص واجنب ميشنود و قصناص را بايند طنوری بگيرنند کنه تنهنا
بينايی چشم جانی را از بين ببرند و حدقۀ چشم وی بايند سنالم بمانند و اينن کنار بنه
رهنمايی طبيب به استعمال داروهنای کنه بيننايی چشنم را از بنين منی برنند انجنام
داده ميشود.
زم
 -383ک سللی کلله قصللاص مللادون نفللس و قصللاص نفللس هللردو بللا ی
گردد:
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کسی که قصاص عضو و قصاص نفس هنردو بنر وی واجنب گنردد قصناص
عضو يا اعضاء بر قتل مقدم می شود بندليل امکنان پنکيری اسنتيفاء و بنه عکنس
آن امکان پکير نيست.
مثال آن در صورتی است که جانی چشمی را قلنع منی کنند و ينا دسنت ينا پنای
ديگری را می برد و بينی را قلم می نمايد و شخصی را هم به قتل ميرسناند پنس
در اينن حننال از بابنت هننر عضنوی از وی قصنناص گرفتنه مننی شنود لننکا چشننمت
کشيده می شود و دست يا پای او قطع ميگردد و بينی اش بريده می شود وانگهنی
به طور قصناص کشنته منی شنود اينن حکنم (تقنديم قصناص اطنرا بنر قصناص
نفس) ثابت است و فرق نمی کند که جنايت اطرا را پيشتر از قتل مرتکب شنده
باشد يا پس تر از آن و هم چنان برابر است که جنايت بر چند نفر صورت گرفتنه
باشد يا بر يک نفر به اين گونه که اول اعضای او را از بنين بنرده باشند و آن گناه
او را کشته باشد.
 -384ق صاص مرد از برای زن و به عکس آن:
(زيديه) گفته اند :هرگاه زن مردی را کشت واجب است که بنه قصناص منرد
فقننط زن کشننته شننود و افننزون بننر قتننل وی چيننزی ديگننری رزم نمننی گننردد در
عکس آن هرگاه منردی زننی را کشنت آن منرد بنه قصناص آن زن کشنته شنود و
وارثان آن (مردی که به قصاص زن کشته شنده اسنت) منی تواننند نصنف دينت او
را از اوليای زن مقتوله بگيرند و قصاص هم برای اوليای زن واجب نميگنردد تنا
زمانی که پرداخت نصف ديت را به ورثۀ قاتل التزام و تعهد نکنند .بنابرآن ورثنۀ
زن مقتوله بين اين دو کار مخير اند :ينا آن منرد را بنه قصناص بنه قتنل برسنانند و
نصف ديت او را به ورثنه اش بپردازنند و ينا اينکنه دينت زن مقتولنه را بگيرنند و
از قصاص وی صر نظر کنند .اين قول هادی قاسم و ناصر اسنت و بنه همنين
گونه است حکم در قصناص اعضنای بندن زن و منرد ماننند چشنم دسنت و امثنال
آنها.
از زيد بن علی و احمد بنن عيسنی و المديند بناا رواينت کنرده انند کنه منرد بنه
قصاص قتل زن کشنته منی شنود و چينزی ديگنری غينر از اينن نيسنت مديند بناا
گفته است که در قصاص اعضای بدن نيز همين حکم است.
از زيد بن علنی احمند بنن عيسنی و حنفينه رواينت کنرده انند کنه اعضنای بندن
مرد به قصاص اعضای بدن زن گرفته نشود.
 -385قصاص گرفتن بعد از بهبودی است:
واجننب اسننت کننه در اقتصنناص اطننرا (اعضننای بنندن) تننا بننه بهبننودی انتظننار
برده شود لکا در مورد هر عضوی که باشد بايد انتظار برده شود تنا از اينن قطنع
و بريدگی خود بهبود يابد و تا آنکه استيفای قصاص از جانی ممکن گردد گرچنه
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بنيم و خننو مننرگ وی هننم باشنند حکننم بننه همننين گونننه اسننت گرچننه بنناری جننانی
قصاص اطرا و قصاص نفس هم يکجا شده باشد.
اگر از جانی به قصاص عضو دومی که آن را قطع کرده بود ينا بنه نفسنی کنه
آن را کشننته بننود قصنناص گرفننت و تننا بننه بهبننودی جننرح در عضننو اول انتظننار
نکشيد گناه کار ميشود و اما چيزی بر او رزم نمی آيد.
 -386بر والدین به قتل فرزند شان قصاصی نیست:
هننيچ فرعننی از اصننل خننود قصاصننی گرفتننه نميتواننند لننکا فننر در نفننس و در
مادون نفس حق گنرفتن قصناص را از پندر و پندر کنالن خنود هرچنند مرتبنۀ شنان
بلندتر برود ندارد .هم چنان حق گرفتن قصاص را از مادر و منادر کنالن گرچنه
مرتبۀ شان بلند برود نيز ندارد گرچه مرتبۀ فر پائين برود.
ازانجای که بر اصل ننه در نفنس و در منادون نفنس قصاصنی نيسنت پنس بنر
اصننل در نفننس و در مننادون نفننس بننرای فننر وی ديننت نفننس و نحننو آن از ارش
اطرا (اعضای بدن) رزم ميگردد.
 -387تطبیق قصاص بر جماعت برای واحد در مادون نفس:
(زيديه) گفته اند :چند نفر به قصاص ينک نفنر کشنته منی شنوند در صنورتيکه
به اشتراک همديگر قتل آن يک نفر را انجام دهند به همين گونه هرگاه همۀ ينک
جماعت دست يکنفر را قطع نمايند دست هنای همنۀ آننان بنه قصناص قطنع دسنت
آن يکنفر قطع می شود و اينن در صنورتی اسنت کنه همنه افنراد جماعنت در قطنع
دست مجنی عليه اشتراک ورزيده باشند مانند اينکه همۀ آنان با شمشير يا با کنارد
آن را ببرند تا آنکنه آن را قطنع نماينند و فعنل برخنی از آننان بنا فعنل برخنی ديگنر
شان متفاوت نباشد.
اما اگنر فعنل هنر يکنی از فعنل ديگنر متمنايز باشند بنه نحنوی کنه يکنی از ينک
طر و ديگری از جانب ديگر به قطع عضو مجنی عليه بپردازند تنا آنکنه آن را
از بننين ببرننند در ايننن صننورت قصاصننی نيسننت زيننرا هننر يکننی تنهننا قسننمتی از
عضو مجنی عليه را قطع کرده است لنکا بنه مقندار آن بنر او دينت رزم ميگنردد
اگر مقدار آن دانسته نمی شد پس اگر جانيان دو نفر باشنند دينت بنر ايشنان بنه دو
حصۀ مساوی رزم ميگردد چون فرقی در بين آن دو وجود ندارد.
هرگاه جماعتی بطنور مجمنوعی دسنت ينک نفنر را قطنع نماينند و قصناص بنه
يکننی از اسننباب مسننقطۀ آن سنناقط گننردد بننر هننر يکننی از آنننان ديننت کامننل دسننت
واجب ميگردد.
 -388لزوم قصاص یک نفر به مقابل چند نفر:
هرگاه يک نفنر در منادون نفنس بنر جمناعتی تجناوز نمايند چنانچنه چشنم هنای
آنان را قلع نمايد پس همنۀ آننان در قلنع چشنم وی حنق قصناص را دارنند و همنۀ
شان چشم او را يکجا قلع نمايند ينا ينک تنن را وکينل بگيرنند و او چشنم جنانی را
16

قضاء

احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی

قلنع نمايند و در بقينه چشنم هنای کنه از آنهننا قصناص گرفتنه نشنده اسنت دينت آنهننا
واجب ميگردد و اين ديت در بين آنان علی السويه تقسيم ميگردد.
هرگننناه يکنننی از آن جماعنننت قصننناص بگينننرد و ديگنننران قصننناص نگيرنننند –
ديگننران مسننتحق اخننک ديننت از جننانی هسننتند – نننه آن يکنفننری کننه قصنناص گرفتننه
است.
مطلب ششم
مذهب ظاهریه
در مورد قصاص در مادون نفس
 -389آنچه را که فقیه ابن حزم گفته است:
ابن حزم گفته است( :قصاص در هر گونه فعل عمدی که مجروحيت باشند ينا
کسر عضو واجب است زينرا قنرآن کنريم آن را در هنر گوننه تجناوزی در هنر
قسننم شکسننتن حرمتننی در هننر جرمننی و در هننر گونننه ارتک ناب فعننل ناسننتوده ای
واجب گردانيده است از رسول کريم صلی هللا وسلم فرمان های ثابتی در زمينه
وجود دارد.
مطلب هفتم
2
مذهب جعفریان
در مورد قصاص در مادون نفس
 -390مراد به قصاص طرف چیست؟
منراد بننه قصناص طننر قصنناص در منادون نفننس اسننت اگرچنه بننه اطننرا
مشهورۀ بدن مانند دست و پای تعلق هم نداشته باشد.
 -391موجب قصاص طرف (قصاص در مادون نفس):
موجب و سنببی کنه قصناص بنه طنر را واجنب ميگردانند عبنارت اسنت از
اتال عضو و اتال آنچه که در حکم آن است ماننند از کنار اننداختن آن طنوری
که انتفا آن از بين برود و منفعتی که از آن گرفته منی شند ديگنر گرفتنه نشنود
و بننه وسننيلۀ کننه غالب نا ً عضننو را تلننف مننی کننند صننورت گرفتننه باشنند گرچننه قصنند
اتال را نداشته باشد يا توسط چيزی عضو را تلف نمايد که آن چينز تلنف کنننده
نيست اما فاعل فعل قصد اتال عضو را داشته باشد قصاص واجب ميگردد.
 -392شروط وجوب قصاص:
شننروط قصنناص در مننادون نفننس عبنننارت از همننان شننروطی اسننت کنننه در
قصاص نفس رزم پنداشته شده اسنت از قبينل تسناوی قصناص گيرننده بنا قصناص
1

 - 1المحلی ربن حزم  10ص 403
 - 2الروضۀ البهيۀ فی شرح المعۀ الدمشقيۀ  10ص  76و مابعد آن.
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شونده در اسالميت و حرينت ينا پنائين تنر بنودن مرتبنۀ مقنتذ مننه (کسنيکه از او
قصاص گرفته ميشود) از مرتبۀ قصاص گيرننده ماننند زن بنه مقابنل منرد و غنالم
به مقابل شخذ آزاد هم چنان انتفای ابوت جانی تا آخر آن شروطی که منا قنبالً
در موقع بيان شروط قصاص نفس ذکر کرده بوديم.
در اينجننا عننالوه بننر شننروط قصنناص در نفننس اشننتراط تسنناوی هننردو عضننو
يعنی عضو مقتذ بنه و عضنو مقنتذ مننه را در سنالمت و عندم آن ينا در اينکنه
مقتذ منه از مقتذ به فروتر باشد بايد اضافه نمود.
لننکا دسننت صننحي و سننالم بننه قصنناص دسننت شننل و ناکنناره قطننع نمننی گننردد
اگرچه صاحب دست سالم که عبارت از جانی اسنت بنه بريندن دسنت خنود اجنازه
هنم بدهنند ايننن کنار جننواز ننندارد زينرا بننکل و بخشننت وی نميتوانند مجننوز قطعننی
گننردد کننه شننار از قطننع آن منننع کننرده اسننت چنننان اسننت کننه قطننع آن را بنندون
قصاص بکل نمايد.
دست شل و معيوب به قصاص دست صحي و سالم بريده منی شنود و اينن در
صورتی است که دست مجنی علينه صنحي و سنالم و دسنت جنانی معينوب و شنل
باشد زيرا اين فروتر از حق قصاص گيرنده اسنت مگنر در صنورتيکه از قطنع
آن خو سرايت به نفس از اثر عدم انقطا خونريزی وجود داشته باشد پنس در
ايننن صننورت ديننت رزم ميگننردد و اگننر دسننت شننل بننه قصنناص دسننت سننالم قطننع
گردد صر بر آن اقتصار می گردد و ارش تفاوت بر آن افزوده نمی شود.
 -393قصاص در اطراف (اعضای بدن):
عضو طر راست به مقابل عضنو طنر راسنت قطنع ميگنردد ننه در برابنر
عضو طر چپ و نه به عکس آن.
هرگاه جانی دست راستی نداشت دسنت چنپ وی و اگنر دسنت چپنی نداشنت
پای راستت و اگر پای راست نداشت پس پای چپ وی قطع می گردد .بنر اسنا
روايتننی کننه آنننرا حبيننب السجسننتانی از (امننام) بنناقر آورده اسننت ايننن حکننم از آن
جهت بنه اينن رواينت مسنتند شنده اسنت کنه از حينث عندم مماثلنت در مينان پنای و
دست با اصول مخالفت دارد.
 -394ق صاص در شجاج (جراحات ناحیۀ سر و صورت):
شجا جمع شجه است و شجه عبارت از جراحتی است کنه مخنتذ بنه ناحينۀ
سر و صورت ميباشد.
در جروحات ناحيۀ سرو و صورت در موارد آتی قصاص ثابت ميگردد:
در زخم خارصه؛ کنه عبنارت از آن زخمنی اسنت کنه پوسنت را منی شنکافد و
پاره می کند.
در باضعه؛ زخمی که پوست را قطع می کند و به گوشت بدن راه می يابد.
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در سمحاق؛ جراحتی که بنه سنمحاقه رسنيده باشند و سنمحاقه عبنارت اسنت از
پوست نازکی که استخوان را پوشيده است.
در موضننحه؛ کننه عبننارت اسننت از زخمننی کننه اسننتخوان را مکشننو کننرده و
آشکار ساخته باشد.
 -395آ ن اموری که در هنگام استیفای قصاص شجاج باید رعایت شود:
در استيفای قصناص شنجه عنادی از حينث طنول و عنرد رعاينت ميگنردد و
قدر عمنق اعتبنار نندارد لنکا در هنر دو بعند بنه انندازۀ آنهنا در طنول و عنرد بنه
مقدار شنجه اسنتيفای قصناص بايند صنورت بگينرد .خنردی و کالننی سنر جنانی و
سر مجنی عليه نينز اعتبنار نندارد آری در صنورتيکه سنر جنانی بنه حندی خنرد
باشد که مقندار شنجه را بسننده نکنند مقندار زايند شنجه از پشنت سنر و از پيشنانی
نبايد تکميل گردد زيرا پشنت سنر و پيشنانی از موضنع اسنتيفای قصناص خنار
هسنتند بلکننه بننه همننان اننندازۀ کننه عضنو گنجنايت آن را داشننته باشنند کننه در اينجنا
عبارت از سر است اقتصار به عمنل منی آيند و در مقندار زايند از آن دينت گرفتنه
می شود پس اگر باقی مانده مثالً ثلث باشد ثلث ديت همان شنجه بايند اخنک گنردد
و هککا هر مقداری که باشد دقيقا ً محاسبه شود.
 -396آن عده شجاجی که در آن ها قصاصی نیست:
در جروحات ذيل قصاص ثابت نمی گردد:
در (هاشمۀ)؛ که عبارت است از زخمی که استخوان را شکستانده باشد.
در (منقلۀ)؛ زخمی که استخوان را از جايت به جای ديگری نقل داده باشد.
در کسر استخوان ها به علت اينکه در موارد منککور اسنتيفای قصناص بندون
زيادت و نقصان امکان پکير نيست.
 -397گرفتن قصاص قبل از بهبودی جراحت مجنی علیه جایز است:
گننرفتن قصنناص پننيت از بهبننودی زخننم مجنننی عليننه جننواز دارد يعنننی انتظننار
کشننيدن تننا بننه بهبننودی جراحننت مجنننی عليننه واجننب نيسننت بنندليل اينکننه اصننل
استحقاق قصاص ثابت است گرچه انتظار بردن تا به بهبودی زخنم مجننی علينه
بهتر است به جهت اينکه خو سرايت زخم و زيادت جنايت وجنود دارد لنکا در
اين صورت حکم قصاص و ديت نيز تغيير می يابد .در قولی گفته شده اسنت کنه:
قبنل از بهبنودی جراحننت مجننی عليننه قصناص روا نيسننت بنه علننت اينکنه ممکننن
است زخم سرايت کند و در حکم قصاص يا ديت زيادتی به وجود آيد.
 -398ق صلاص بلله چلله وسللیلۀ گرفتلله شلود و چلله چیللزی بایللد دران مراعللات
شود؟
قصاص جز بنه آلنت آهننی بنه چينز ديگنری گرفتنه نمنی شنود لنکا جراحنت از
حيث طول و عرد توسط رشنته ينی و ماننند آن سننجيده شنده و دو طنر آن در
جای که قصاص بايد تطبيق شود عالمت گنکاری ميشنود وانگهنی از ينک عالمنت
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تننا عالمننت ديگننر قصنناص بننه مننورد اجننراء در مننی آينند .زينناده روی در آن جننايز
نيست.
قصاص عضو بدن تا به اعتندال اينام سنال از گرمنا و سنرما بنه تنأخير انداختنه
مننی شننود بننه جهننت احتينناط از اينکننه بننا تطبيننق قصنناص در موسننم شنندت گرمننا و
سرما زخم سرايت نکند و باعث وخامت حال يا مرگ مقتذ منه نگردد.
 -399قصاص در مورد چشم:
قصاص در مورد چشم ثابت ميگردد به دلينل فرمنودۀ الهنیَ « :و ْالعَنيْنَ ِب ْ
نالعَي ِْن»
هرگاه جانی يک چشم و مجنی علينه دو چشنم داشنته باشند چشنم جنانی قلنع گنردد
گرچه اين کار مستلزم کوری او باشند زينرا حنق او را کنور کنرده اسنت و ديگنر
اينکه فرمودۀ الهیَ « :و ْالعَيْنَ ِب ْالعَي ِْن» مطلق بوده و شامل يک چشم نيز ميگنردد و
به عکس موضو هرگناه جنانی چشنم شخصنی را قلنع نمايند کنه دارای ينک چشنم
باشد و او را کور و نابينا کند – از جنانی کنه دو چشنم دارد بنرای مجننی علينه بنه
يک چشم وی قصاص گرفته شود زيرا مماثل جنايت است.
ابن جنيد و گروهی ديگری گفته اند« :مجنی علينه ينک چشنم بنر جنانی کنه دو
چشم دارد همراه با کور کردن يک چشم وی نصف ديت را نيز مستحق ميگنردد
زينرا جننانی بننه طننور کامننل بينننايی او را از بنين بننرده اسننت و در ايننن مننورد ديننت
کامننل اسننت ».در حاليکننه مجنننی عليننه بننا قصنناص يننک چشننم جننانی چيننزی را
اس تيفاء کرده است که به مقدار نصف ديت است که عبارت است از ينک چشنم –
پس نصف ديت برای او باقی می ماند.
 -400ق صاص در مورد از بین بردن بینایی چشم:
هرگناه جنانی بيننايی چشننم مجننی علينه را از بنين بننرده و حدقنۀ آن سنالم باشند
قصاص به ذريعۀ چيزی استيفاء گردد که با سالمت حدقنۀ چشنم جنانی بيننايی آن
را از بين ببرند.
 -401قصاص در مورد موی:
قصناص در منورد منوی ثابنت منی شننود مشنروط بنر اينکنه اسنتيفای مماثننل آن
امکننان پننکير باشنند بننه ايننن صننورت از مننوی کننه روينندنی اسننت طننوری قصنناص
بگيرند که روييدن دوباره آن ممکن باشد و از موی که روييدنی نيست بنر وجهنی
استيفا ی قصناص نماينند کنه دوبناره نرويند .ولنی در هنردو حالنت کناری نکننند کنه
باعث فساد و تباهی پوسنت بشنره ينا فسناد و تبناهی منوی شنخذ جنانی گنردد کنه
زيادتی بر جناينت پنداشنته ميشنود و اينن امنری دور از انصنا اسنت و از همنين
رو جماعتی آن را منع قرار داده و جماعتی ديگری بر آن توقف کرده اند.
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 -402قصاص در مورد ذَکَر (آلت تناسی مرد):
ذکر شخذ جوان به قصاص ذکنر منرد پينر ذکنر شنخذ ختننه شنده بنه ذکنر
نابريده و ذکر مردی که قادر به باردار کردن زن است به مقنال ذکنر منردی خاينه
کشننيده قطننع ميگننردد بنندليل ثبننوت اصننل مماثلننت و عنندم اعتبننار زيننادت منفعننت و
نقصنان آن .چنا نچننه پننيت تيننر شنند کننه دسنت قننوی در برابننر دسننت ضننعيف چشننم
صحي در برابر چشم اعمنت (کنم بنين) و زبنان فصني و گوينا در برابنر غينر آن
قصاص می شوند.
اما ذکر صحي و سالم بنه قصناص ذکنر منرد عننين قصناص نمنی شنود زينرا
عضو سالم به عضو معيوب به قصاص نمی رسد و به عکنس آن قصناص ثابنت
ميگرد د که عبارت از آن است که هرگاه عنين ذکر شخذ سالمی را قطنع نمايند
قصاص رزم می آيد.
 -403قصاص خصیه ها:
در خصيه ها (بيضه ها خايه ها) قصاص رزم ميگنردد و هنم چننان در يکنی
از دو خصيه نيز قصاص است مشروط بر اينکه خنو از بنين رفنتن منفعنت آن
بيضۀ ديگر نباشد اگر خو آن وجود داشت ديت رزم ميگردد.
در جنواز قصنناص در مننورد خصننيه هننا فننرق نمننی کننند کننه ذکننر سننالم باشنند يننا
نباشد به جهت اينکه اصل مماثلت در خصيه ها ثابت است.
 -404قصاص در مورد گوش:
گنوش سننالم در برابننر گننوش کننر قطننع ميگننردد زيننرا شنننوايی منفعننت ديگننری
است که خار از نفس (خود) گوش اس ت حتی اگر گنوش شخصنی را بريند در
صورتی که شنوايی آن را نيز از بين برده باشند اينن کنار دو جناينت شنمرده منی
شود.
گوش سالم به قصاص گوشی کنه قسنمتی از آن برينده اسنت قطنع نمنی گنردد
بلکننه بننه اننندازۀ گننوش برينندۀ مجنننی عليننه قطننع ميگننردد و آنگنناه در متبنناقی آن ب نه
حکومننت عنندل مفننود مننی شننود يعنننی آنچننه کننه حکومننت عنندل از ارش تعيننين
نمايند همان مقدار قابل پرداخت است .اما سورا گوش مجنی عليه مانع قصناص
شده نمی تواند.
 -405قصاص در مورد بینی:
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بينی کنه دارای شنامه اسنت بنه قصناص بيننی بندون حنس شنامه قطنع ميگنردد
زيرا منفعت شم از بينی خار است و مربوط به خلل دماغ منی شنود و در خنود
بينی نيست بينی کشيده به بيننی کوتناه بيننی کنالن بنه بيننی خنرد و بنر عکنس آن
قصاصا ً قطع ميگردد.
يکی از دو سورا بيننی در برابنر سنورا بيننی مماثنل آن در راسنت بنودن و
چننپ بننودن بننه همننان گونننه کننه در امثننال آن از گننوش هننا و دسننت هننا بننود قطننع
ميگردد.
هم چن انکه مماثلنت در کلينت عضنو ثابنت منی گنردد در قسنمتی از عضنو نينز
ثابت می گردد و از جنانی بنه حسناب آن قصناص گرفتنه منی شنود تنا آنکنه مقندار
قصاص بعضی از بينی همۀ بينی خنرد جنانی را در بنر نگينرد لنکا نصنف بيننی
کبير بنه نصنف بيننی صنغير محاسنبه شنده و از آن قصناص گرفتنه منی شنود و از
ثلث آن به ثلث و هککا با محاسبۀ دقيق بايد قصاص صورت بگيرد.
 -406قصاص در مورد دندان ها:
دندان به قصاص دنندان مماثنل خنود قطنع ميگنردد ماننند دنندان ثنينه در مقابنل
دندان ثنينه .و عبنارت انند از دنندانهای پيشنين دهنان و اينن حکنم تنهنا در صنورتی
است که دنندان مجننی علينه دوبناره بنر نيايند و اهنل خبنره بنه برنيامندن دوبنارۀ آن
ابراز نظر نکنند و اگر دوباره برآيد در مورد آن قصاصی رزم نيست.
در مورد دنندان طفلنی کنه دنندان طفنوليتت نيفتناده اسنت انتظنار بنرده شنود تنا
دوباره سبز شود به جهت آنکه عادت بر آن است کنه دوبناره برآيند و اگنر دوبناره
بخال عادت برنيامد در مورد آن نيز قصاص رزم می آيد.
دننندان ثنيننه بننه قصنناص دننندان ضننر رباعيننه و ننناب و بننرعکس آن قطننع
نميگردد.
به همين گونه طر باريی طر پائينی طر راسنت و طنر چنپ و هنم
چنان ساير اعتبارات مماثلت بايد در قصاص دندان ها رعايت گردد.
 -407بازجویی و تحقیق در مورد آلت قصاص:
آلتی که بوسيلۀ آن قصاص گرفته می شود بايد مورد تحقينق و بنازجويی قنرار
داده شننود و در مننورد آن اطمينننان حاصننل گننردد تننا در خصننوص قصنناص عضننو
جانی آلت قصاص توسط کسی که قصاص ميگيرد زهرآلود نشنده باشند و باعنث
مرگ مقتذ منه نگردد.
هرگاه ثابت گنردد کنه آلنت قصناص زهرآلنود بنوده و منجنر بنه جناينت گردينده
اسننت در صننورتيکه قصنناص گيرنننده بننا علننم و آگنناهی ايننن کننار را کننرده باشنند
مسئوليت اين کار به دوش اوست .هم چنان با آلت کندی قصاص نگيرند که بندون
مبالغه و کوشت زياد عضو جانی را قطنع کنرده نتوانند قصناص گنرفتن بنا چننين
آلتننی درسننت نيسننت و باينند بوسننيلۀ آن قصنناص نگيرننند بننرای آنکننه باعننث تعننکيب
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مقننتذ منننه ميگننردد اگننر قصنناص گيرنننده بننا آلننت کننند قصنناص بگيننرد گننناه کننار
ميگردد اما چيزی ديگری بر او رزم نمی شود.
 -408قصاص گيرنده از سرايت قصاص گرفتن تاوان دار نمی گردد:
قصاص گيرننده از سنرايت قصناص گنرفتن خنود تناوان دار نمنی گنردد زينرا
گرفتن قصاص فعلی است مجاز و او مرتکب کار نناروايی نشنده اسنت و تنا آنکنه
از حق خود تجاوز نکرده باشد در نتيجۀ آن تاوانی بنر او نيسنت .هرگناه از خنود
زيناده روی کنرده باشند آن زينادی روی را بنه طنور قصناص و ينا بنه طنور دينت
تاوان دار شده و بايد از آن عمل متجاوزانه اش جوابگو باشد.
باب سوم
دیات مولود
 -409تمهید و روش تحقیق:
مراد ما از مولود :انسان است بعد ازانکه به حالت زنده از منادرش تولند منی
يابد.
ديات که مفرد آن (ديت) است در اصطالح :عبارت از مالی است که به سبب
1
جنايت بر شخذ آزاد در نفس يا در مادون نفس واجب ميگردد.
ينا (ديننت) عبننارت اسننت از مننالی کننه بنه جنايننت در نفننس يننا جنايننت در طننر
2
واجب می آيد.
و مراد ما از طر مادون نفس است.
بنابرآن اين باب را به دو فصل تقسيم می نمايم:
(فصل اول) در مورد ديت در نفس.
(فصل دوم) در بيان احکام ديت در مادون نفس.
فصل اول
دیت نفس
 -410تمهید و روش بحث و تحقیق:
ديت نفس در صورت تجاوز بر نفس مجنی علينه بنه سنبب ازهناق روح و از
بننين بننردن حيننات وی واجننب ميگننردد و وجننوب ديننت در شننريعت اسننالمی ثابننت
اسننت لننکا ذکننر آنچننه کننه درلننت دارد بننر مشننروعيت ديننت در شننريعت اسننالمی
ضروری است.

 4ص 53
 - 1مغنی المحتا
 - 2حاشيۀ سعدی چلپی علی شرح العنايۀ علی الهدايۀ
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چون ديت به ازهاق روح مجنی عليه يعنی به قتل وی ثابت ميگنردد لنکا بينان
نو قتلی که در آن ديت واجب ميگردد يعنی بيان موجب ديت ضنرور و رزمنی
ميباشد سپس ناچار بايد شرايط وجوب ديت و مالی کنه در آن واجنب منی شنود
انوا و مقادير آن کسی که ديت بنر او واجنب ميگنردد چگنونگی اينن وجنوب و
اينکه آيا با وجود پرداخت و تاديۀ ديت کفارۀ قتل هنم رزم منی آيند ينا ننی توضني
داده شود.
بنابر کثنرت مباحنث متعلنق بنه دينت اينن فصنل را بنه چنند مبحنث تقسنيم منی
نمنائيم بننرای هنر مبحثننی برخننی از مواضنيع ديننت را تخصننيذ ميندهيم تننا اينکننه
برای خواننده احاطنه و فراگينری مواضنيع دينت و احکنام آن بنه سنهولت و آسنانی
ميسر گردد .ان شاءهللا تعالی.
اين تقسيم به قرار آتی است:
مبحث اول -مشروعيت ديت نفس.
مبحث دوم -موجب ديت.
مبحث سوم -شرايط وجوب ديت (ديت نفس).
مبحث چهارم -آنچه که ديت در آن از انوا مال و مقادير آن واجب می شود.
مبحث پنجم -ک سی که ديت بر او واجب ميگردد و چگونگی اين وجوب.
مبحث ششم -وجوب کفارۀ (قتل) با وجود تأديۀ ديت.

مبحث سوم
مشروعیت دیت نفس
1

 -411ادلۀ مشروعيت:
اصننل و اسننا مشننروعيت ديننت نفننس کتنناب (قننرآن کننريم) سنننت (حننديث
پيننامبر (ص) ) و اجمننا (امننت) اسننت و درجننۀ ايننن مشننروعيت عبننارت از وجننوب
است.
اما دليل مشروعيت ديت از کتاب (قرآن کريم) اين قول خداونند متعنال اسنت:
طأ ً َو َمن قَت َ َل مدْ ِمنًا َخ َ
« َو َما َكانَ ِلمدْ ِم ٍن أَن يَ ْقت َل مدْ ِمنًا ِإر َخ َ
طأ ً فَتَحْ ِرينر َرقَبَن ٍة ُّمدْ ِمنَن ٍة
سنل َمة ِإلَ َنى أ َ ْه ِلن ِه ِإر أَن يَصندقوا» (سنورۀ النسناء آينه  )92ترجمنه :کسنی کنه
َو ِديَنة ُّم َ
 - 1المغنی

 7ص  758و مابعد آن بدايۀ المجتهد
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منندمنی را از روی خطنناء بننه قتننل رسنناند باينند يننک بننردۀ منندمن را آزاد سننازد و
خون بهايی به کسان او بپردازد مگر آنکه آنها خون بهاء را ببخشند.
امنا دلينل مشننروعيت دينت از سننت (حننديث نبنوی (ص)) رواينت کننرده انند کننه
پيامبر (ص) برای عمرو بن حزم نامۀ نوشت و او را بنه سنوی اهنل يمنن فرسنتاد
و در آن نامه فرايت و سنت و ديات بيان شنده بنود و در ضنمن آن در بنارۀ دينت
فرمود« :واِن فی النفس مائۀ من اربل» يعنی ديت نفس صد شتر است.
اين حديث را نسائی در کتاب سنن خود و امام مالک در مدطنای خنود رواينت
کرده اند .چنانکه ابن قدامۀ در کتاب المغنی از آن تککر داده است.
امننا دليننل مشننروعيت ديننت از اجمننا آن اسننت کننه اهننل علننم همگننی شننان بننر
وجوب ديت نفس در صورت توافر شروط آن اجما نموده اند.

لیکونکی  :دوکتور عبدالکریم زیدان
ژباړونکی  :قضاوتپوه حضرت ګل حسامي

داسالمي فقهې بنسټونه
دوه یم باب
داحکامو د یل
دوه یم فصل
دوه یم دلیل  ،سنت
()2
 -158دمتواتر سنت انوال ( ډولونه )
متواتر سنت کله کله قولي د ي اوکله کله عملي  .قولی متواترسنت لږ دي خو
عملي متواتر سنت ډير( زيات ) دی  .دا دی په ډيره لنډه توګه د دې دواړو په
تړاو بحث کيږي:
قولي متواتر سنت په دوه ډوله دی  :لفظي اومعنوي .
لفظي متواترهغه دي چې لفظ يي متواتر دی لکه دا حديث چې فرمايي
( :من ککب علی متعمدا فليتبوأ مقعد من النار) ژباړه  ( :هرڅوک چې په عمدي
ډول په ماپورې دروغ وتړي ځای يې د جهنم په اورکې دی ) .
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معنوي تواترهغه دی چې په هغه کې مشترکه معنا متواتر ده نه دهغه لفظ يعنی
د راويانو الفاظ په کې مختلف دي خو ټول روايتونه يوه معنا لري د متواترپه
دې ډول (نوعه ) کې رزم نده چې دهر روايت اصحاب په يوازې توګه دارنګه
وي چې د تواترحد ته ورسيږي د دې ډول متواتر مثال  :دا چې داعمالو مبنا(
بنسټ ) نيت دی او د اعمالو اعتبار دنيت په شتون دی  .دا مفهوم په متواتره بڼه
دخدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم څخه روايت شويدی ځکه
ډير اخبار وارد شويدي چې په دې معنا کې په درلت د تواتر حدته رسيږي که
څه هم دا اخبار په يوازې توګه هيڅ کوم يو د تواتر حد ته نه رسيږي دخداي
جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم ځيني روايت شوي دا احاديث ددې
اخبار له جملې څخه دي (:انما ارعمال بالنيات وانمالکل امری مانوی) ژباړه ( د
اعمالو اعتبار يوازې په نيت پورې تړلی دی او دهرفرد لپاره يوازی هغه
څيزدی چې نيت يې کړی دی) او( من قاتل لتکون کلمة هللا هی العليا فهو فی
سبيل هللا)ژباړه  :هرڅوک چې په دې نيت و جنګيږي چې د خدای جل جالله
خبره په ټولو خبرو لوړه (جګه پورته) وی د ده دا جګړه د خدای جل جالله
په ررکې ده ) او(رب قتيل بين الصفين هللا اعلم بنيته ) ژباړه (داسې ډيرکسان به
له کفاروسره د مسلمانانو په جګړه کې ووژل شی خو خدای جل جالله د
هغوی په نيت خبردی) او نورزيات اخبارچې پردې درلت لري چې د افعالو
اعتبار يوازې په نيت دی  .دا معنا په متواتره بڼه دخدای جل جالله له رسول
صلی هللا عليه وسلم څخه نقل شويده ځکه په ډيرو اخبارو کې وارد شويده چې
ټول په دې معنا درلت لري که څه هم الفاظ يې مختلف دي او قضايا يې
1
متنوعې دي .
 -159دوهم – مشهور سنت
هغه دی چې يو يا دوه کسانو يعنی هغه شمير چې د تواترحدته نه دي رسيدلي
هغ ه يې دخدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم ځينې روايت کړی
دی او بيا د تابعينو يا تبع تابعينو په عصر کې تواتر ته رسيدلی دی يعنی دهغه
راويان ( د تابعينو يا تبع تابعينو په عصر کې ) يو ډيرشمير دي چې په
درواغو دهغوی دجوړ جاړي خيال نه رامينځ ته کيږي  2.نومشهورسنت هغه
دی چې په اصل کې له آحاد اخبار يعنی هغه اخبارڅخه دی چې د تواترله
حدځينې لږو افرادوهغه له پيغمبر صلی هللا عليه وسلم څخه نقل کړی دي اوبيا
په دوهمه او درييمه پيړۍ يعنی د تابعينو يا تبع تابعينو په عصر کې مشهورشوي
 - 1التعريف بالقرآن والحديث زمونږ اسنتاد زفنزا
ص 129-128
 - 2مسلم الثبوت  2ص 111حاشية ارزميری 2ص 196
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اوتواتر ته رسيدلې دي 1مونږ ته له دې تعريف ځينې په ښه توګه روښانه کيږي
چې د خدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم ته دمشهورسنت د انتساب
په صحت (رښتياوالي ) کې يقين شتون نه لري خو دخدای جل جالله له
رسول صلی هللا عليه وسلم څخه په راوي دهغه د انتساب په صحت کې يقين
دی اوپه همدې دليل احنا دهغه په تړاو وايي  :مشهورسنت (پيغمبر صلی هللا
عليه وسلم ته دهغه د انتساب په صحت کې يوقوي (پياوړی) ظن (ګمان) افاده
او رامينځته کوي ديقين په حدکې ظن او دا هماغه څيزدی چې ( طمانينه علم )
ورته ويل کيږي دا سنت په هغه د عمل دلزوم او د تشريع له مصادرو څخه
دهغه په قرار ورکولو او د احکامو له دريلو ځينې د يو دليل له امله د احنافو په
نزد متواتردی  .له دې نوعې څخه دا حديث  ( :انما ارعمال بانيات وانما لکل
امری مانوی ) ژباړه  ( :د اعمالو اعتبار يوازې په نيت پورې تړلی دی او دهر
فرد لپاره يوازې هغه څيزدی چې نيت يې کړی دی ) او ( رتنک ألمرأة علی
عمتها أوعلی خالتها) ژباړه  ( :له ښځې سره هممهاله دهغی له عمه او خاله سره
2
واده حرام دی ) .
 -160درییم – آحاد سنت
هغه سنت دي چې يو شمير چې د تواتر حدته نه رسيږي هغه يې د تابعينو يا تبع
تابعينو په عصرکې دخدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم څخه
روايت کړي دي نو داحنافو له ليدتوګې ځينې دا سنت هغه سنت دي چې
نه متواتردي او نه مشهور خو د نورو له ليد توګې څخه هغه دي چې متواتر نه
3
دي .
دا سنت دجمهور له ليدتوګی ځينې دخدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم
ته دهغه د انتساب دصحت دغوره والي د ظن افاده کوونکي دي خو دظاهريه
وواوځينو اه ل حديث له ليدتوګې دعلم افاده کوونکي دي نه دظن  .خو آيا دا سنت
داحکامو له دريلو څخه ګڼل کيږی ترڅوعمل پرې واجب وې يا نه ؟ اوکه

 - 1دتابعينو عصر دخدای جنل جاللنه د رسنول صنلی هللا علينه وسنلم لنه اصنحابو څخنه
وروسته عصردی او د تبع تابعينو عصر لنه تنابعينو ځيننې وروسنته عصنردی تواترينا
شهرت له دې درې عصرونو څخه وروسته اعتبارنه لري ځکه پنه دې عصنرونو کنې
سنت تدوين وموند اوشايع ( مرو ) اومشهور او خلکوټولنو ينو لنه بنل ځيننې هغنه نقنل
کړل .
 - 2اصول سرخسی  1ص392
 - 3مسلم الثبوت  2ص111
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چيرې په ايجاب قايل اوسو د دې چارې لپاره رزمه چاره څه شی دی ؟ د دې
1
پوښتنې ځواب هغه څيزدی چې په رندې مبحث کې به ورکړل شي .
 -161آحاد سنت  ،واجب ا تبال ( پیروي یې واجب ) او د تشریع له مصادرو
څخه یومصدر
ټول مسلمانان د نظر اتفاق لری چې آحاد سنت په هغه دعمل پروجوب او دهغه
په احکامو تقيد( مقيدکيدل) او داحکامو د دريلو په عنوان دهغوی قرار ورکول
پرمسلمانانو حجت دی او ددې چارې دليل ډيری موارد دي له هغې جملې :
سترڅښتن تعالی جل جالله له فرمايي  ( :فلورنفرمن کل فرقة منهم
-1
طائفة ليتفقهوا فی الدين ولينکرواقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحکرون ) ( د
التوبه سورت –  -122آيت ) .
ژباړه  :نوولی د دوی يوه ډله نه وځي دين زده کړی اوخپل قوم ته چې
راوګرځي هغوی وويروي ښايي چې دوی وويريږی .
طايفه په لغت کې پرواحد فرد اطالق کيږي اوپردې بنسټ که چيرې واحد خبر
په عمل کې حجت نه وي دهغه چاويرول ( ډارول) چې په دين کې معلومات
تررسه کوي کومه فايده نه لري .
دخدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم څخه په متواتره بڼه
-2
روايت شويدی چې هغوی خپل اميران ( چارواکي ) قاضيان او قاصدان او
مامورين د مالياتو د راغونډولو ( راټولولو) لپاره د اسالمي هيواد بيال بيلو
ګوټونو ته استول او دهغوی شمير هم آحاد او آنحضرت صلی هللا عليه وسلم
هغوی يوازې د زکوة د اخيستلو د تړونو دتړلو اوپرې کولو او شرعي احکامو
د تبليغ لپاره استول او د اطرافو خلک يې دخپلو استازيو د قول په منلوملزم کول
که چيرې واحد خبر حجت نه وای پيغمبر صلی هللا عليه وسلم خلکو ته په
هغه امرنه کاوه .
عامي ( عوام ) شخذ په اجما سره دمفتي په پيروۍ او د ده په
-3
ت صديق مأمور دی حال دا چې احتمال هم لري چې مفتي دخپل ظن له مخې يو
څه ووايي له دې امله هغه څوک چې د خدای جل جالله له رسول صلی هللا
عليه وسلم څخه ديو څيز په اوريدلو خبرورکوي چې په هغه کې شک نه لري
د ده تصديق او د ده د قول منل او د ده دخبرپه موجب عمل ترټولو غوره دی .

 - 1اصنننول سرخسنننی  1ص 321ارحکنننام ابنننن حنننزم  1ص 108او لنننه هغنننې
وروسننت ه محنننا ضنننرات فنننی اصنننول الفقننه الجعفنننری ابنننوزهرة ص 130اولنننه هغنننې
وروسته شوکانی ص 49المستصفی  1ص 93ابن حجرعسنقالنی ص ص-8
 9مسلم الثبوت  2ص 122آمدی  2ص 47او له هغې وروسته .
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مونږ مأمور يوچې د دوه کسانو په شهادت حکم وکړو حال دا چې دا
-4
شهادت د ککب ( درواغو) احتمال هم لري او که چيرې په هغه عمل يوازې د
درواغو داحتمال دقطعي انتفا په صورت کې جايز په هغه مو عمل نه کاوه
نوله دې امله څرنګه چې په شهادت عمل په هغه کې دککب د احتمال باوجود
واجب دی غوره دا ده چې له پيغمبر صلی هللا عليه وسلم څخه په آحاد روايت
عمل واجب وي .
په ډيری پيښو( وقايعو ) کې د واحد خبرپه منلو او پرهغه په عمل کولو
-5
د صحابه وواجما له هغې جملې حضرت ابوبکرصديق رضی هللا عنه د واحد
خبرد شتون په خاطر نيا(جده ) ته له ميراث څخه شپږمه حصه ورکړه او
حضرت عمربن خطاب رضی هللا عنه په همدې خاطر د زو (ميړه ) له ديت
ځينی د ده زوجې ( ميرمنې ) ته ميراث ورکړ اوله زرد شتيانو څخه يې جزيه
واخيسته نورو اصحابو هم په دې توګه دآحاد خبرپربنسټ چې هغوی ته
چال چلند کړی دی .
رسيدلی
 -162په آحاد سنت د عمل شرایط
مسلمانان اجما لري چې آحاد سنت پر ټولو حجت دی اوپيروي ( متابعت )
تر ې رزم دی او دتشريع له مصادرو څخه دي خودهغه لپاره درزمو شرايطو
په تړاو يعنی په هغه دعمل د وجوب په شرايطو او له هغه ځيني د احکامو په
استنباط کې يو له بله سره اختال لري چې کوری شو دهغوی اختال په
دووقولونو کې راغونډ کړو :
 -163لومړی قول :هغه سنت چې عادل او ثقه ( د اطمينان او اعتمادوړ) فرد
روايت کړي د ي يعنی په راوي کې د روايت د قبلولو شرايط شتون ولري –
سره له دې چې د دې قول خاوندان يې په دې شروطو کې د اختال باوجود
شرط نيسی – او د روايت سند دخدای جل جالله له د رسول صلی هللا عليه
وسلم پورې متصل وي په دې صورت کې په دې سنت عمل او له هغه څخه
داحکامو استنباط او د تشريع دمصدرپه عنوان دهغه قرارورکول واجب دي  .دا
قول دحنابله و و شافعيه وو ظاهريه وو جعفريه وو او دنورو مکاهبو دځينو
فقها وو قول دی .
که چيرې حديث مرسل وي يعنی سند يې متصل نه وي او دراويانو له سلسلې
څخه هغه صحابه وو چې خبريې دخدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه
وسلم څخه روايت کړی دی ساقط وي د دې قول اصحاب په هغه دعمل د
وجوب په تړاو اختال لري  :ظاهريه معتقد دي چې :حجت نه دی عمل پرې
واجب نه دی شافعي پرهغه دعمل لپاره شرط ايښی دی له هغې جملې دا
چې د تابعينو د کبارو مراسيلو لکه سعيد بن مسيب غوندې وي او دا چې له بله
اړخه مسند وي يا دصحابی له قول سره موافق وي اويا ډيری علما دهغه په
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مقتضا فتوا ورکړي  .داحمد بن حنبل قول دا دی چې د مرسل منل اوپرهغه عمل
1
واجب دی که څه هم په هغه باب له متصل سند سره کوم حديث شتون ونلري .
 -164دوهم قول  :د دې قول خاوندانو د راويانو په عادلتوب اوثقه والي اکتفا
نده کړې بلکې نور شرايط يې هم ذکرکړي دي چې د روايت له سند پورې
مربوط ندي بلکې په نورو چارو پورې اړيکمن دي ترڅوپه دې وسيلې سره
د دوی په نزد د حديث د صحت اړ او دخدای جل جالله رسول صلی هللا عليه
وسلم ته دهغه د انتساب ترجي پيدا کړي دا قول د مالکيه وواو احنافو قول دی
دا دی په ډيره لنډه توګه د دې دواړو ډلو خو رامهم شرايط ذکرکيږي.
 -165الف  :د آحاد خبر دمنلو لپاره دمالکيه ووشرايط :
د آحاد خبر دمنلو لپاره د مالکيه وو شرايط د مدينې د اوسيدونکو (اهل) له
عمل سره د هغه نه مخالفت دی او دهغوی دليل هم دا دی چې د مدينې د
اوسيدونکو عمل دمتواتر سنت په څير دی ځکه هغوی عمل دخپلو پخوانيو له
ررې د خدای جل جالله له رسول صلی هللا عليه وسلم څخه په ميراث وړی
دی او په همدې دليل د هغوی عمل د روايت او متواترسند په مقام کی دی او
متواتر هم پرآحاد خبر لومړيتوب لري او په همدی دليل مالکيه وو د ( المتبايعان
بالخيارحتی يتفرقا) ژباړه  ( :د بيع دواړه خوا وی ترهغه مهاله چې يوله بل
ځينې جال کيږي دخيار درلودونکي دي ) حديث منلی نه دی او امام مالک يې په
هکله ويلي دي  :مونږ ددې حديث لپاره نه کومه پيژندل شوې اندازه لرو او نه
داسې متيود چې پرهغه عمل شوی وي .
مالکيه وو همدارنګه شرط کړی د ی چې حديث د ثابتو اصولو او دشريعت د
رعايت وړ قواعدو مخالف نه وي اوپرهمدې بنسټ هم د مصراة په حديث عمل
نه کوي هغه حديث چې په هغه کې له پيغمبر صلی هللا عليه وسلم ځينې
روايت شوی دی فرمايی  ( :رتصروا اربل والغنم ومن ابتاعها فهوا
بخيرالنظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسک وان شاء ردها وصاعا من التمر)
ژباړه ( دا وښې او ميږې اونورو حيواناتو شيدې ( دپيرودونکي د دوکې کولو
اوتطميع په موخه) دهغو په تيونو کې مه ذخيره کوئ  .په دې صورت کې که
چيرې پيرودونکی ( مشتري ) وغوليد او هغه يې وپيره اوله لوشلو وروسته
دپلورونکي حيلې او فريب ته متوجه شو) نوموړی د دوه چارو ترمينځ د اختيار
خاوند دی چې د هغو خورا غوره وټاکي  :يا په بيعې راضي شي اومبيع وساتي
اويا داچې حيوان ( څاروی ) له يوې پيمانې خرما( کجورو) سره  -دلوشل
شويو شيدو پرځای – پلورونکی ته مسترد کړي ( وروګرځوي) ځکه دا خبر-
 - 1قاسننمی ص ص  120-115المستصننفی  1ص ص 171-149ارحکننام ابننن
حزم  1ص  108اوله هغې وروسته او  2ص 2اوله هغې وروسته
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دهغوی په اعتقاد -د (الخرا بالضمان ) له اصل سره عوايد ((او پرعين اضافه
شوي شيان په هغه چاپورې تعلق پيدا کوي چې دهالک کيدلو په صورت کې
دعين ضمانت دهغه پرغاړه دی ) ) او د ( ان متلف الشئ انما يغرم مثله ان کان
مثليا و قي مته ان کان قيميا ) ژباړه  ( :که چيرې يو چاکوم څيزتلف کړ او هغه
دهغه مثل دی غرامت ( تاوان) ورکړي اوکه له مثل
څيز دمثل درلودونکی
پرته قيمتي دهغه قيمت غرامت ورکوي ) له اصل سره مخالفت لري اوله دې
کبله د يومثلي څيز( شيدو) دتلفولو په خاطر له خوړو او کاليو پرته دبل څيز
ضامن کيږي نه  .همدارنګه مالکيه دا حديث چې په هغه کې راغلي دي چې :
دخدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم په يوه ماجرا کې دستورورکړ
چې هغه ديګونه چې دغنيمتونو له ويت دمخه په هغو کې داوښ اوپسه غوښه
پخه شوې وه چپه کړي او پرځمکه دې توی کړي ( وغورځوي) دعمل مبنا نه
ګرځوي په دې استدرل سره چې دا حديث د سختۍ( ستونزې ) دليرې کولو له
اصل او مرسله مصلحت سره مخالفت لري ځکه کافي چې د خدای جل
جالله رسول صلی هللا عليه وسلم هغوی ته وفرمايی کوم کارچې تاسې وکړ
جايز ندی او وروسته هغوی ته دهغو دخوړلو اجازه ورکړي ځکه په
هغوديګونو کې دپخ شوې غکا تلفول هغه خرابی ده چې له مصلحت سره
1
منافات لري او همدا چاره دخبرپه نه صحت ( سموالي ) درلت کوي .
 -165ب – دآحاد خبر دمنلو لپاره د احنافو شرايط :
سنت په هغه چاروپورې اړيکمن نه وي چې ډيری پيښيږي ځکه کوم
-1
څ يزچې ډير پيښيږي رزم دی چې د تواتريا شهرت په طريقه نقل شي ځکه
دهغه د نقل انګيزه اوسبب د تواتر اوشهرت په طريقې سره رامينځ ته شويدی
اوله دې کبله که چيرې په دې صورت سره نقل نه شو او په آحاد طريقه سره
نقل شو دا چاره دهغه سنت په نه سموالي درلت لري لکه ( په لمانځه کې –
له رکو وروسته  -درسونو د پورته کولو يا رفع اليدين سنت ) چې په آحاد
طريقه سره نقل شويدي او حال دا چې په هره ورځ کې دتکرار په دليل دهغه
ترسره کول عمومي او زيات دي نو نه منل کيږي .
سنت دصحي قيا اوپه شريعت کې د اصولو اوثابتو قواعدو مخالف
-2
نه وي  .البته دا شرط دهغه وخت پورې مربوط دی چې راوي غيرفقيه وي
ځکه په دې صورت کې سنت په معنا سره روايت کوي او له لفظ سره يې نه
روايت کوي ترڅو دحديث له معنا څخه يې يو څيز له نظره ليرې پريوځي او
دی پرې پوه نه شي – هغه چاره چې زياته پيښه شويده  .نوپه دې حالت کې
 - 1الموافقنننات  3ص ص ( 22-21مالنننک ) زمنننونږ داسنننتاد ابنننوزهره ص ص-301
 331او له هغې وروسته .
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احتياط رزم دی په دې توګه چې حديث ونه منل شي که چيرې دعمومي اصولو
او دصحي قيا له مقتضا سره مخالف وي  .احنافو پردې بنسټ د امام
مالک په څير د مصراة حديث نه دی منلی ځکه دحديث راوی يعنی ابوهريره
دهغوی په نظر يوغيرفقيه فرد دی اوهم دا حديث د اصولو اوپه شر کې د
ټاکل شويو قواعدو لکه د ( الخرا بالضمان ) د قاعدې مخالف دی چې په سنت
کې وارد شويدی او دا قاعده د دې مقتضي ده چې دعين عوايد ( درآمد) [ په
دې مثال کې له حيوان يا څاروي څخه په ر راغلی شيدی ] دهغه چاپورې
تعلق پيدا کوي چې دهالک کيدو په صورت کې دعين ضمانت دهغه پرغاړه
دی  .له دې کبله واجب ده چې شيدې دپيرودونکي وي ځکه عين ـ( حيوان )
د ده په ضمانت کې قرار لري سربيره پردې دا حديث د ضمان له قاعدې
سره چې د دې مقتضي دی چې ( که چيرې مال مثلي وي بايد مثل يې ضمانت
1
شي ) هم مخالفت لري .
راوي دخپل روايت پرخال عمل ونکړي ځکه د ده عمل ( د روايت
-3
پرخال ) د روايت پرنسخ اويا د يوبل دليل دشتون په خاطر دهغه په ترک
(پريښوولو) درلت کوي يا دا چې پرهغه درلت لري چې معنا يې په دې
صورت چې روايت شويدی ترپام رندی نده لکه دا حديث چې فرمايي  ( :اذا
ولغ الکلب فی اناء احد کم فاغسلوه سبعا احدا هن بالتراب )  :ژباړه ( که چيرې
سپي ستاسې کاسه او لوښی وڅاټه هغه اووه ځلې په اوبو پريمنيځۍ اوله هغه
اووه ځلي څخه يو ځل په خاورې ( اوبو= خټه ) سره وي ) چې احنافو دا حديث
نه دی منلی ځکه د دې حديث راوي هرکله که سپي دهغه لوښی څاټه هغه يې
يوازې درې ځلې پريمينځه .
 -166غوره قول
که څه هم منو چې احنافو او مالکيه وو دا شرايط يوازې د دې لپاره ايښي دي
ترڅو دسنت په صحت د خدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم ته دهغه
په انتساب ډا ډ تررسه کړي خو دهغوی قول مرجوح دی او دنوروقول راج
دی ځکه که چيرې دسنت روايت صحي وي يعنی دعادلو ثقه وو او دحفظ
او دقت څښتنانو راويانو هغه روايت کړی وي له هغه پيروي اوپرې عمل او
ترې د احکامو استنباط رزم دی که د مدينې داوسيدونکو دعمل مخالف وي
اوکه د هغه موافق وي او د ټاکل شويو اصولو او دقيا له مقتضا سره موافق
وي او که نه وي او که پخپله د روايت راوي پرې عمل کړی وي او که عمل يې
پرې نه وي کړی او که له هغه شيانو ځينې وي چې ډير پيښيږي او که له هغه
څيزونو څخه وي چې لږ پيښيږي ځکه د مديني او سيدونکي د امت يوه برخه ده
 - 1اصول سرخسی  1ص341
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نه ټول امت او مالک ـ (معيار) هغه څيزدی چې راوي يې روايت کوي نه هغه
څه چې نوموړی پرې عمل کوي ځکه راويان هم کله کله په خطا يا دهيرتيا(
نسيان ) يا تأويل له مخې دخپل روايت پرخال عمل کوي ځکه چې معصوم
نه دي او دا هم چې د روايت مضمون له هغه شيانو ځينې دی چې ډير پيښيږي
د واحد اخبار په قبول يارد کې کوم اغيزنه لري ځکه دهغه څه دحکم پيژندلو
ته اړتيا چې ډيرلږ پيښيږي دهغه څيز دحکم پيژندلو ته داړتيا په څير دی چې
ډيرپيښيږي اوشوني ده چې دواړه هم په آحاد صورت سره نقل شي سربيره
پردې چې په دې مورد کې کثرت يا قلت هيڅ کومه ضابطه نه لري  .له
اصولو سره د آحاد سنت په مخالفت استدرل هم قانع کوونکی نه دی ځکه دا
سنت دی چې اصول هستوی اوله دې کبله که چيرې يې له ثابتو اصولو سره
کوم مخالف حکم مينځته راوړ دا نوی حکم پخپله يو مستقل اصل ګڼل کيږي
چې په خپله خاصه دايره کې عمل کوي لکه د سلم بيع چې په هغې کې مبيع هم
معدوم دی او استقرارء هم پردې درلت لري چې هغه آحاد سنت چې صحي
سند لري او په اصولو سره دهغوی په مخالفت له استدرل سره رد کيږي په
حقيقت کې د اصولو موافق دي نه دهغوی مخالف له دې کبله دمصراة حديث
چې له اصولو سره يې دهغه په مخالفت په استدرل سره هغه رد کړی دی
دهغوی دا شارې وړ مورد له اصولو سره مخالفت نه لرې ځکه د (الخرا
بالضمان ) قاعده په دې ځای کې عمل نه کوي ځکه د حيوان په تيونو کې
ذخيره شوې شيدې دحيوان له پيرودلو وروسته مينځ ته نه دي راغلي بلکی
دهغه له پيرودلو وړاندې مينځ ته راغلي دي نو دا شيدې دهغه غلې او عوايدو
له نوعې ( ډول ) څخه نه دي چې د پيرودونکي ( مشتري ) په نزد دمبيع دشتون
پرمهال را مينځ ته کيږي ترڅو نوموړی د هغو استحقاق ولري د ضمان قاعده
هم دلته عمل نه کوي ځکه د مشتري په نزد دحيوان دشتون پرمهال د رامينځ ته
شويو شيدو د اندازې پيژندل متعکراو ستونزمن دي ځکه دا نوې شيدې له
پخوانيو شيد وسره مخلوطې ( ګډي ) شويدي اود هغه دمثل ضمانت شونی ندی
انو ددې دليل هم چې په حديث کې ذکرشويدی چې بايد مشتري له حيوان ځينی
دلوشل شويو شيدو پرځای يو پيمانه خرما ( کجورې ) ورکړي يوازې دا دی
چې کجورې شيدو ته ډيرنږد ی مثل دی او د دې دواړو مشترک قدردا دی چې
دواړه له هغه څيزونو څخه دي چې په پيمانه پلورل کيږی اوله خوراکي او
غکايي توکيو ځيني دی 1.نوله اصولو او قيا سره دا مخالفت چيری دی ؟!
داستدرلي حديث د راوي په نه فقينه تنوب اسنتدرل هنم ينو دننه منلنووړخبره ده
ځکه دسنت راويان دخدای جل جاللنه لنه رسنول صنلی هللا علينه وسنلم سنره د
 - 1دمصراة حديث د رد لپاره و.ګ  :اعالم الموقعين  1ص 366اوله هغې وروسته
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مالزمت ( ملګرتيا مصاحبت ) په دلينل دفقهنې لنه ينوې انندازې څخنه بنرخمن
چې دهغوی د نقل په صحت ( سموالي ) د ډاډ لپناره کفاينت وکنړي او همدارنګنه
د روايتونو ټولی معنا ګانې يې موندلې دي سربيره پردې چې دعربي ژبنې پنه
اسلوبونو او دهغه لنه بينان سنره ينې هنم بلندتيا درلنوده او لنه دې کبلنه د جمهنور
قننول راج ن (غننوره ) دی نننو هرسنننت چننې صننحي وي يعنننی ثقننه اوضننابطو(
هننوش لرونکننو) افننرادو هغننه روايننت کننړی وي هغننو تننه مخننه کننول او دهغننو
دمخالفو افرادو اوڅيزونو ته نه پاملرنه واجب ده – تو پيرهم ننه کنوي چنې چنا لنه
هغننه سننره مخالفننت کننړی دی ځکننه سترڅښننتن تعننالی جننل جاللننه مننونږ دهغننه د
پيغمبر صلی هللا عليه وسلم له سنت څخه په پيروۍ اومتابعت مکلف کړي يو او
دراويننانو لننه ررې (طريقننی) پرتننه دخنندای جننل جاللننه د رسننول صننلی هللا عليننه
وسلم په سنت د ر موندلو لپاره بله رره هم شتون نه لري .
نو که چيرې مونږ ته دسنت د راويانو ضابطوالی او عادلتوب ثابت شو يا يې
ترجي وموندله دا چاره يا دقطعي علم په صورت کې اويا په راج ظن سره
دخدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم ته دهغه دانتساب په سموالي
(صحت ) درلت کوي او دهغوی دواړه – قطعي علم يا راج ظن – هم شرعا
پرهغه عمل واجبوی .
 -167هغه احکام چې سنت راوړي دي
لومړی ډول (نوعه )  :هغه احکام چې د قرآن د احکامو موافق او پرهغو ټينګار
کوونکي دي لکه د موراوپالر له نافرمانۍ او دهغو له ځورولو څخه نهې د
درواغو له شهادت ځينې نهې دنفس له قتل او داسې نورو څخه نهې .
دوهم ډول( نوعه )  :هغه احکام چې دقرآن دمعانيو مفسر( تفسيرکوونکي ) او
دقرآن د مجمالتو تفصيل ورکوونکي دي لکه هغه سنتونه چې د حج دمناسکو
له بيان د زکوة نصا ب او دهغه له اندازې دهغه مال مقدارچې دهغه دسرقت
په خاطر د غل ر غوڅيږي (پرې کيږي ) او داسې نوروڅخه بحث کوي .
درييم ډول ( نوعه )  :هغه احکام چې د قرآن مطلق مقيد کوي يا دهغه دعام
مخصذ (تخصيذ کوونکي ) دي دا چاره به وروسته ذکرشي .
څلورم ډول( نوعه ) هغه حکم چې په قرآن کې نه دی راغلی اوسنت هغه بيان
کړی دی ځکه سنت داحکامو په تشريع کې مستقل دی او داحکامو په تشريع
کې د قرآن په څيردی  .ځکه دخدای جل جالله رسول صلی هللا عليه وسلم
فرمايي  ( .أروانی أوتيت القر آن ومثله ) يعنی  :په رښتيا سره ماته قرآن او
دهغ ه په څير يعنی هغه سنت چې قرآن يې په تړاو خبرې نه دي کړي راکړل
شوی دی په دې هکله ډير مثالونه شتون لري له هغې جملې د اهلي خره
دغوښي تحريم د ټولو هغو څيروونکو حيواناتو دغوښې تحريم چې تيره
غاښونه لري دهغه الوتونکو دغوښو تحريم چې پنجی لري ديوشاهد د
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شهادت پربنسټ دحکم ورکول او دمدعي سوګند داقامت پرمهال د رهن جواز
1
پرعاقله د ديت وجوب د نيا( جده ) ميراث او داسې نور.
 -168پراحکامو دسنت درلت :
په مخکنيو مبحثونو کې يا دونه وشوه چې سنت دهغه د ورود له کبله کله کله
قطعي دي لکه متواتر سنت او کله کله هم ظني دي لکه مشهور او آحاد سنت.
همدارنګه سنت دهغه د درلت له لحاظه پراحکامو هم دقرآن په څير کله کله
قطعي دي او کله کله هم ظني دي دسنت درلت هغه مهال ظني دی چې لفظ
له يوي معنا څخه زيات محتمل يعنی د تأويل محتمل وي د قطعي درلت دبيلګو
له جملي ځينې دپيغمبر (صلی هللا عليه واله وسلم ) دا حديث چې فرمايي  ( :فی
خمس من اربل شاة) ژباړه ( دپنځو اوښانو زکوة يو پسه دی ) د خمس يعنی
پنځه لفظ چې په دې حديث کې راغلی دی په قطعي صورت سره په خپله معنا
درلت لري او د کومې بلی معنا محتمل نه دی نو حکم د دې لفظ دمدلول لپاره
ثابتيږي چې هماغه د پنځو اوښانو د زکوة په عنوان ديو پسه دورکولو وجوب
دی  .او د ظني درلت له بيلګو څخه دا حديث دی چې فرمايي ( رصالة
اربفاتحة الکتاب ) ژباړه  ( :د فاتحة الکتاب سورې ( سورت ) له قرائت پرته
لمونځ صحي نه دی ) دا حديث د تأويل احتمال لري ځکه هم جايز ده چې
په دې معنا وي چې لمونځ د فاتحه سورت له لوستلوپرته صحي او کافي نه دی
اوهم احتمال لري چې منظور دا وي چې لمونځ د فاتحه سورت له لوستلو پرته
بشپړنه دی جمهورعلما لومړنی تأويل مني خواحنافو دوهم تأ ويل منلی دی .
نوربيا

 - 1شوکانی ص 33
35

قضاء

داسالمي فقهې بنسټونه

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

مصادر قانون

مطلب سوم
وضع قانون در مصر

تاریخ هیأت قانون گذار در مصر :
زما نيکه مصر جزئی از امپراطوری عثمانی بود امور آن توسط يکی از افراد
خانواده محمد علی به عنوان والی پيت برده می شد که اين والی مسئول قانون
گکاری هم بود و اين وضع تا اواخر وريت اسماعيل پاشا ادامه داشت که در اين
زمان شورايی به نام مجلس نظار تأسيس شد که بايد همه قوانين زير نظر آن
وضع ميشد و در اوائل وريت توفيق پاشا مصر صاحب نظام پارلمانی شد که با
گکشت زمان کوتاهی در سال  1881انقالب عرابی بوجود آمد .و پس از آنکه
مصر از سوی انگلستان اشغال شد قوه مقننه را به – خديوی – شاه دست
نشانده و شورای نظار آن سپردند شورای نظار خديوی عبارت از دو مجلس "
شورای قوانين" و " مجمع عمومی " بود که رأی نهاد اول – شورای قوانين –
مشورتی بوده و رأی مجمع عمومی در مسائل مالياتی قطعی و نهائی بوده .و
در نزديکيهای جنگ بزرگ – جنگ جهانی اول در سال  – 1913اين نظام به
نظام هيأت پارلمانی واحدی تبديل شد که عبارت از مجمع قانون گکاری بود .که
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البته رأی اين مجمع نيز در مسائل وضع قانون مشورتی و در مسائل مالياتی
قطعی و نهائی بوده است.
کار اين مجمع در زمان جنگ و پس از آن تعطيل بود تا آنکه در  28فبروری
سال  1922فرمان پارلمانی شدن نظام مصر صادر گرديد .و در  19اپريل سال
 1923قانون اساسی مصر صادر شد که براسا آن قوه مقننه دارای دو مجلس
نماينده گان و سناتوران بوده و نظام حاکم و شاهی موروثی اعالم شد که بر
مبنای اين قانون اساسی شاه – رئيس دولت – با قوه مقننه در وضع قوانين در
مصر شريک گرديد .تا آنکه با صدور قانون اساسی  1930قانون اساسی
 1923تعديل گرديده و بالنوبه در سال  1935با صدور فرمان شاهی قانون
 1930ملغاء قرار گرفته و بار ديگر قانون اساسی  1923مورد اعتبار قرار
داده شد که براسا آن
1
صالحيتهای قوه مقننه به دست پارلمان و شاه قرار گرفت.
 - 1قانون اساسی  1923تا اکتوبر  1937موعد اجرای معاهده مونترو مبنی بر –
الغای امتيازات کشورهای بيگانه – مورد تطبيق بود .که در واقع قـوه مقننه در مصــر
حق نداشت قوانينی را وضع کند که بر همه سکان سرزمين مصر مورد تطبيق باشد
بلکه بايد قوانينی که بر بيگانگان تطبيق می شد از سوی کشورهای بيگانه " دارای
مصلحت " از طريق مجمع عمومی محکمه استئنا مختلط مورد تأييد قرار گيرد.
لهکا محاکم مختلط نيز دارای اختصاص تشريعی بودند که بگونه ذيل به آن اشاره
ميکنيم :
اول – قوانين مدنی :
محاکم مختلط دارای صالحيت قانون گکاری بوده اند زيرا از آنکه قوانين مصری
منحيث المبداء بر بيگانگان کشورهای صاحب امتياز تطبيق نمی شد موافقت مجمع
عمومی مستشاران محکمه استئنا مختلط بر همه قوانين نافکه بر بيگانگان شرط بود.
و از آنکه گفتگو به دست آوردن موافقت چهارده کشور بر هر قانونی که وضع ميشد نا
ممکن بود مصر در سال  1891با کشورهای صاحب امتياز به توافق رسيد که ماده
 12مدنی مختلط را تعديل کند که به مقتضای اين تعديل موافقت مجمع عمومی محکمه
استئنا مختلط در عود تحصيل موافقت هر کشوربه شکل علی حده جايگزين شود و
استثنائی که در اين مورد وجود داشت رئحه ترتيب محاکم مختلط بود که بايد هر کشور
به شکل علی حده برآن موافقت ميکرد " گفتنی است که اين جايگزينی و استثناء
ماحصل معاده مونتر و سال  1937بود ".
ماده  12تعديل يافته شروط ذيل را وضع کرده است :
 -1تشکيل مجمع عمومی محاکم مختلط با حضور پانزده مستشار از مجمو
مستشاران محاکم محکمه ا ستئنا مختلط منعقد می شود و در صورت غياب يکی از
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تدرج قانون در مصر
م راتب قانون در مصر آنچنانکه گکشت متعدد و متدر است در رأ همۀ
قوانين قانون اساسی قرار داشته که پس از آن قانون های صادره از پارلمان –
مجلس نماينده گان و مجلس سنا – پس از توشي شاه بر آن است .سپس مقررات
صادره از شورای وزيران در مورد مسائل قانونی مفصل صادر می شود و در
مرحله سوم لوائ و احکام واليان و مجلس ادارات محلی می باشد.
لهکا بايد ميان قانون اساسی که سلطه های عمومی را تنظيم کرده و بنا به دستور
و امضای شاه و صدراعظم " نخست وزير " صادر ميگردد و ميان قانون
عادی که پس از موافقت مجلس نماينده گان و مجلس سنا و توشي شاه صادر
گرديده و ميان فرمان شاهی مختذ شاه ويا مشارکت شاه و وزير که در نتيجه
قديمی ترين قاضی تبعه دولت مستشار غائب از آن نيابت

مستشاران محکمه استئنا
ميکند.
 -2موافقت مجمع عمومی با اکثريت ثلثين اعضای حاضر است.
 -3طرحهای قانون بعد از گکشت سه ماه از موافقت مجمع عمومی برآن صادر می
شود و هر دولتی از دولتهای دارای امتياز ميتواند طی اين مدت بر طرح قانون
اعتراد کرده و از صدور قانون جلوگيری کند که در چنين صورتی طرح قانون بار
ديگر به مداوله گکاشته می شود که با موافقت اکثريت عادی ممکن است قانون فوراً
صادر شود.
 -4بايد مدت زمان ميان موافقت بر اصدار قانون و نشر آن بيت از سه ماه نگکرد
که در صورت افزايت اين مدت قانون متروک گشته و مراجعه به آن زمانی جائز است
که براسا اين ماده " "12بازنگری شود.
دوم – قوانين جزائی :
مجمع عمومی محکمه استئنا مختلط به مقتضای موافقت کشورها و فرمان صادره
 31ژانويه سال  1889در بخت قباحات " مخالفتها " دارای اختصاص قانونگکاری
بوده که البته قبل از موافقت بر چنين قوانينی بايد از موضوعات ذيل متأکد و متحقق
می شد :
 -1قوانين و لوائ ارائه شده به شکل عام برهمه سکان سرزمين مصر بدون استثناء
مورد تطبيق است.
 -2قوانين و لوائ مورد نظر با نذ معاهدات و توافق نامه های بين المللی مخالفتی
ندارد.
 -3مدت مجازات وارده از حد مجازات قباحت – مخالفت – که حبس به مدت يک
هفته ويا جريمه تا حدود  100قرش است " نگکرد اما مجازاتهای مرتبط به جنايت و
جنحه موافقت کشور های صاحب امتياز شرط است.
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از سوی هر دو مورد امضاء قرار ميگيرد و ميان مرسوم عالی که با قرار
مجلس وزراء به امضای شاه صادر گرديده و قرار وزير و قرارهای واليان و
ادارات محلی که نيازی به موافقت وزير ندارد فرق گکاشت.
چگونگی تدارک و وضع قانون در مصر :
وضع قانون اساسی :
قانون اساسی آنچنانکه قبالً گفتيم با امر شاهانه صادر می شود در قانون اساسی
مصر آمده است که امت مصدر قدرت است و بنابر آن ميتوان در احکام قانون
اساسی به جز احکام مرتبط به شکل حکومت نيابی پارلمانی و نظام وراثت تا
و تخت و مبادی آزادی و مساوات که از سوی قانون اساسی مکفول گرديده
تغييراتی وارد کرد .و راه کار اين تغيير و تنقي آن است که هريک از دو
مجلس پس از تعيين موضو با اکثريت مطلق اعضای آن قراری را مبنی بر
ضرورت تغيير صادر کند و اگر اين قرار از سوی شاه مورد تأييد قرار گرفت
بار ديگر هر دو مجلس و شاه طی قرار مشترکی مسائل مورد تغيير را تعيين
ميکنند .و مناقشۀ موضو در مجلسين مشروط به حضور ثلثين اعضاء هر
مجلس و صدور قرار در مورد آن مشروط به اکثريت ثلثين آراء هريک از دو
مجلس است.
قانون عادی :
قانون عادی صادره از پارلمان وفق اصول اساسی ذيل وضع می شود طرح
قانون از سوی وزارت مربوطه آماده شده به بخت قانون گکاری شورای دولت
فرستاده می شود تا اين طرح را از نگاه ادبيات و ترتيب کلمات و هماهنگی آن
با ديگر قوانين دولت را بررسی کند .سپس طرح قانون به شورای وزيران
فرستاده می شود تا با فرمان شاهی به عنوان – طرح قانون – به مجلس نماينده
گان و سناتوران ارائه شود.
و در صورتيکه اين طرح از سوی اين دو مجلس به تصويب رسيد به شاه
فرستاده می شود تا آن را تصديق کند.
همچنانکه اعضای هر دو مجلس – نماينده گان و سناء – ميتوانند طرح های
قانونی را پيشنهاد کنند و در صورتيکه پارلمان آن را تاييد کند و برای تصديق
و اصدار به شاه فرستاده می شود .و در صورتيکه شاه بر طرح قانونی پارلمان
را تصديق نکند طی مدت يک ماه آن را به پارلمان می فرستد تا در مورد آن
تجديد نظر کند و اگر طی اين مدت زمان شاه طرح قانون را به پارلمان
بازنگرداند طرح قانون نهايی بوده با افتراد تصديق و اصدار به عنوان يکی
از قوانين نافکه به حساب می رود .و اگر شاه طرح قانون را طی ميعاد قانونی
برگردانده اما بار ديگر پارلمان آن را با اکثريت ثلثين اعضای هريک از مجلس
39

قضاء

مصادر قانون

نماينده گان و مجلس سناء تاکيد کرد اين طرح قانون بوده و بايد از سوی شاه
صادر شود .و اکثريت موصو – ثلثين – فراهم نبود
بررسی طرح قانون در همان دورۀ انعقاد پارلمانی حائز نبوده و در صورتيکه
اين طرح به دور انعقاد بعدی پارلمان ارائه شود برای قانون شدن آن اکثريت
عادی کفايت ميکند و اگر دورۀ پارلمانی منعقد نبود و حالت کشور مقتضی
اصدار قانونی بود شاه ميتواند فرمانهای تقنينی را که متوافق با قانون اساسی
باشد صادر کرده و پارلمان را به اجال غير عادی دعوت کرده تا فرمانهای
تقنينی شاه را در اولين جلسه بررسی کنند و اين فرمانها به مجلس اضطراری
ارائه نگرديده ويا اينکه يکی از مجلسين آن را تأييد نکرد قوت قانونی اين
فرمانها زايل می شود و هرگاه شاه بر طرحهای قانون تصديق کند بايد قانون
صادر و نشر گردد.
در ماده اول رئحه ترتيب محاکم اهلی آمده است " همه قوانين و فرمانهای تقنينی
پس از اعالن شدن در جريده رسمی در همۀ اقطار مصر نافک بوده و همه جهات
مکلف به آن پايبند باشند و علم همۀ مردم به قوانين و فرمانهای تقنينی پس از
گکشت سی روز از اعالن آن در جريدۀ رسمی افتراضی می باشد و اين مدت
ممکن است به مقتضای نذ صريحی در قوانين و فرمانهای تقنينی کوتاه تر هم
باشد ".
و در ماده  26قانون اساسی آمده است " قوانين با صادر شدن آن از سوی شاه
که از طريق نشر آن در جريده رسمی فهميده می شود در همه اقطار مصر نافک
است ".
صيفه اصدار قانون در اول نوشته شده و به موافقت پارلمان و تاريخ آن نيز
اشاره می شود همچنانکه هريک از شاه نخست وزير و وزير مسئول از
1
اجرای قانون بر آن امضاء ميکنند.
فرل دوم
کد کردن قوانین
اين فر را به دو مطلب تقسيم ميکنيم :
 - 1صيفۀ اصدار قانون در مصر بگونه ذيل بوده است :
م  ...شاه مصر:
مجلس سناء و مجلس نماينده گان قانون ذيل را تأييد کرده و ما بر آن تصديق نموده و
آن را صادر کرديم.
فرمان اصدار قانون به عبارت ذيل پايان می يابد " ما امر ميکنيم که اين قانون با مهر
دولت ممهور گرديده و در جريده رسمی نشر و به عنوان يکی از قوانين دولت مورد
اجراء قرار گيرد " .که پس از آن امضای شاه نخست وزير و وزير مسئول است.
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مطلب دوم -:تاريخ کد سازی قوانين.

مطلب اول -:نظريه کد کردن.
مطلب اول -:نظريه کد :
تعريف کد :
کد عبارت از جمع آوری قواعد قانونی مختذ به فرعی از فرو قانون پس از
ترتيب و رفع تناقضات و خالها در يک مدونه است "  " Codeکه از سوی
هيأت قانونگکاری به شکل قانون صادر می شود چه مصدر آن قواعد قانونی
بوده و چه هم مجموعه قواعد عرفی باشد.
البته دائره نيازمندی به وجود " کد " پس از انتشار کششهای اشتراکی و کثرت
قوانين گسترده تر شد زيرا مشکل می نمايد که دست اندرکاران قانون همه
قوانين صادره را جمع و احتوا نمايند گکشته از آنکه با صادر شدن قوانين متعدد
دريک مجال احتمال تعارد ميان آنها را افزايت ميدهد .بدين لحاظ مقتضی آن
است که احکام متعلق به هر فرعی از فرو قانون دريک مدونه جمع آوری
شود.
خوبیها و عیوب کد :
کد قانون برخال ساير قوانين مورد انتقادات شديدی قرار گرفته اما قبل از
توضي اين اعتراضات بايد به اين سدال پاسخ داد که چرا کد قانونی – برخال
ديگر قوانين – مورد انتقاد قرار گرفته و خصوم آن در صدد بيان عيوب و
خطرات آن بيرون شده اند.؟
گفتنی است که سبب اساسی اين اعتراضات اهميت بزرگ و خطرات احتمال کد
از حيث ايجاد هيبت و تقد بر آن است که شايد اين دو عامل سبب انجماد
قانون و عقب ماندن آن از حرکت و پيشرفت جامعه گردد امری که با وظيفه
قانون در منافات است .اين انتقاد همانند انتقادات ديگری وارد است که در واقع
شمارش اين انتقادات خود در وصف نيکوئيهای کد است .اما ديری نگکشت که
خصوم کد دانستند که ايراد اعتراص – جمود – به جا نبوده و بر همه گان
واض شد که قانون ميتواند در سايه کدها نيز به اضافه ساير امتيازات آن
مرونت و سالمت خود را نيز نگهداری کند و با ظهور چنين نتيجۀ ديگر کدهای
قانونی خصومی ندارند و به جا است که اين موضو را به گونه ذيل توضي
دهيم:
صادر شدن کدهای قانونی فرانسه پس از انقالب کبير آن " در سالهای – 1804
 " 1810شهرت جهانی يافته و بسياری از کشورهای ديگر تالش کردند به اثر
گامهای فرانسه قدم بگکارند .اين کدها نظر به تالشهای عظيمی که در وضع و
ترتيب و صيفه بندی آن به کار رفته بود حالتی از هيبت و احترام و تقد را به
خود گرفت زيرا اين کدها در عود موارد قانونی پراکنده و متعارد از
عظمت ترتيب درست صيغه بنديهای منضبط تعبيرهای جامع و آسان و فوائد
41

قضاء

مصادر قانون

بزرگ قانونی برخوردار بود که ميتوانست عالئق قانونی را در مـواد آســان
فهما و واض بيان کند لکا جای تعجب نبود از آنکه امت فرانسه اين کار جديد "
کدها " را اثر زندۀ تلقی کنند که با گکشت زمان نمی ميرد و برای هميشه بايد
اح کام آن مورد احترام و تقد بوده و جز در حارت ضرورتهای شديد نبايد به
آن دست برد همچنانکه جای تعجب نيست که فقه فرانسه به آن باور شود که
"کد" يگانه مصدر قواعد قانون بوده و همانند کتاب منزل و مقد است که همۀ
علم قانون را در خود گنجانيده و راه حل همه مشکالت زندگی است .و اين
ديدگاه فقه به نصوص "کد" به آن رســـانيد که تفسير آن نيز تفسير تحت اللفظی
بوده و فقيه پيوسته به دنبال فهميدن ارادۀ وضع کننده گان " کد " باشد.
و آنگاه که تيبو "  " thibautفقيه معرو آلمان تجربه کامياب فرانسه را
مالحظه کرد دعوت داد تا قوانين آل مان نيز همانند فرانسه ساڤينی " کد " شود" .
 " savignyفقيه بزرگ آلمان در جلو اين دعوت ايستاده و طی نامه مشهور آن
در سال " " 1814شهروندان خود را از ضررهای " کد " بر حکر نمود نامۀ
که در واقع ميالد مکهب جديدی در طبيعت قانون است که بعدها به مکهب –
تحول تاريخی – معرو شده است .اين موضع " ساڤينی " جز نتيجه طبيعی
مکهب قانو نی آن نبود زيرا منطق اين مکهب بر آن است " مکهب تحول تاريخی
" که بنا به قواعد قانون را در قالبهای جامد و خشک نصوص قرار داد که
حرکت و نشاط آن را مسئول کرده مرونت و سالمت آن را به انجماد تبديل کند
و بهتر آن است که قواعد قانونی را از هرگونه قيد و شرطی رهانيده تا بتواند
وفق نيازمنديهای زمان گسترش کند.
اما اگرچه اين نظريه " ساڤينی " صدور کدهای قانون آلمان را در حدود يک
قرن به تأخير انداخت اما واقع تجربی ايجاد کدهای قانون برعکس نظريه "
ساڤينی " بود زيرا کدهای قانونی آلمان در سال  1900صادر گرديد تا کشور را
از حيث قانونی يک دست نمايد .و در پاسخ به سدال وارد که چرا نظريات
مخالفين " کد " ناکام شد؟ بايد گفت که هرا مخالفين " کد " از انجماد قانون
بود که با واقع عملی ثابت گرديد که آن انديشه به جای نبوده به خصوص که
تصور مقد دانستن کد با تأثير ضرورتهای عملی بازنگری قوانين از بين رفت
زيرا فقه فرانسه در سايه " مدرسه شرح بر متن " متيقن شد که از ساحه های
واقع زندگی به دور افتاده و چارۀ ای جز با همکاری با قضاء ندارد از آن بود
که به مصادر ديگری قانون اعترا کرده و نصوص کدها را وفق ضرورتها
به شرح و تفسير گرفته و از قانون گکار خواست تا هنگام ضرورت به کار
قانونگکاری بپردازد .و بدين سان " کد " توانست مرونت و توان خود را در هم
رکابی با تحورت زندگی ثابت کند موضعی که سبب شد کسی با " کد کردن
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قوانين " مختلف مخالفتی نداشته و برعکس همه فقهاء به منظور توسعه جوامع
و وهم گامی با تحورت عصر خواهان کد شدن قوانين و نو آوری در آن شدند.
مطلب دوم
فقه و قضاء در قوانین جدید
کششهای مختلف در قوانین جدید:
وجود فقه و قضاء در قوانين جديد به حسب کششها و توجهات هر قانونی فرق
دارد اما همه قوانين جديد در يکی از کششها و تأثرات سکسونی ويا رومانی
وارد است بدان معنا در هرجاييکه قانون انگلستان وجود داشته باشد همانند
کشورهای بريتانيه آمريکا استراليا جنوب آفريقا هندوستان و ديگر
کشورهای متأثر از قانون انگلستان در آنجا کششها و تأثرات سکسونی نيز وجود
دارد .که دراين مدرسه فقه جايگاه بزرگی نداشته بلکه قضاء است که از مهم
ترين مصادر رسمی قانون به حساب می رود .درحاليکه کششها و تأثرات
رومانی در کشورهای نظام " جرمن " همانند آلمان اتريت هالند سويزرلند
وجود دارد که برعکس قضاء درآن جايگاه بزرگی نداشته و از مصادر رسمی
قانون به حساب نمی رود 1.بلکه قضاء در اين نظام "جرمن" مصدر تفسيری
قانون می باشد.
درحاليکه فقه در اين نظام به مصا قضاء رسيده و اگر مصدر رسمی قانون
هم نمی باشد اما به عنوان مصدر تفسيری از جايگاه بلندی برخوردار است
پس فقه و قضاء دراين کشورها دارای جايگاه يکسان بوده و هر دو مصدر
تفسيری قانون به حساب می روند اگرچه عده از فقهای اين مدرسه قضاء را به
عنوان يکی از مصادر رسمی قانون ميدانند.
بدين سان قانون انگلستان به عنوان ممثل کششهای سکسونی و قانون فرانسه را
به عنوان ممثل کششها رومانی انتخاب کرده و نقت هريک از فقه و قضاء را
در تکوين و وجود قانون مصر توضي ميدهيم:
مدرسه – کششهای – سکسونی:
-1
فقه و قضاء در قانون جدید انگلستان :
آنچنانکه توضي يافت فقه در تکوين و وجود قانون انگلستان اثری ندارد
اگرچه شواهدی وجود دارد که قانون دانان انگلستان نوعا ً به فقه اهتمام ورزيده
 - 1در قانون سويس نصی وجود دارد که ميگويد  :درصورتيکه قاضی نذ واجب
التطبيقی را بر قضيه مطرح بروی نيابد در آن قضيه بگونه ای حکم ميکند که گوئيا
خود آن ق انون گکار بوده و از وی خواسته شده باشد که قاعده قانونی را برای قضيه
مطرح شده وضع کند .اما قانونی را که قاضی در چنين حالتی وضع ميکند فقط بر
همان قضيه فعلی تطبيق ميشود و از آن تجاوز نميکند.
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و فقهائی همانند بويوک دايسی هولند و انسون تدريس قانون در پوهنتونها
– دانشگاه ها – را به گونه ای تدريس فقه در آورده اند اما با آنهم فقه در قانون
انگلستان تأثير چندانی نداشته و تا کنون هم قانون انگلستان از ساخت و نتا
قضاء و قانون گکار است .و طوريکه قبالً يادآور شديم " قانون عام " و " قانون
عدالت " درهم آميخته و محاکم انگلستان با اختال درجات آن که محاکم
لـوردها محکمه استئنا و محاکم ابتدائيه – درجه اول – است اين قانون واحد
را تطبيق ميکنند لهکا قاعده برآن است که حکم مجلس لوردها بر خود اين
مجلس و ديگر محاکم انگلستان الزام آور است به عبارت ديگر حکمی را که
مجلس لوردها صادر ميکند خود قانونی است که بر قضايای همانند مــورد
تطبيق بـوده و همه محاکـم اول درجـة و محاکـم استئنا و مجلس لوردها به
آن پای بند بوده و عدول از حکم آن جز با قانون ديگری ممکن نمی باشد
همچنانکه احکام محاکم استئنا بر خود اين محاکم و بر محاکم درجه اول به
عنوان قانون برهمه قضايای همانند واجب التطبيق است.
اما احکامی را که محاکم درجه اول – ابتدائيه – صادر ميکند اينگونه احکام بر
محاکم بارتر استئنا و لوردها نيز الزام آور است مگر آنکه يکی از دو شرط
وجود داشته باشد.
شرط اول  -:در صورتيکه ح کم محکمه ابتدائيه با قانون و عدالت مخالفت
داشته باشد.
شرط دوم  -:در صورتيکه حکم محکمه ابتدائيه خيلی قديمی شده و مردم مطمئن
1
نباشند که حالت صدور حکم و مقتضيات آن تاکنون باقی مانده باشد.
بدين سان حدود احترام قضاء وفق قانون انگلستان واض گرديده تا حدی که
محاکم انگلستان سوابق قضائی را قانون واجب التطبيق ميدانند .و هرگاه که
قضای انگلستان به اين سرحد از اهميت و عظمت بود سوابق قضائی انگلستان
در مجلدات بزرگی "  " law Reportsجمع آوری گرديده که قانون دانان
 - 1اما قضای محاکم ديگر همانند محاکم ايرلند و محاکم آمريکا و محکمه استئنا
مستعمره های انگلستان بر محاکم انگلستان الزام آور نمی باشد .بلکه قضات محاکم
انگلستان ميتوانند از اين احکام به عنوان مرجع استئناسی استفاده کنند آنچنانکه در
کليه کشورهای رتينی و جرمانی روا دارد .يادآوری می شود که احکام قضائی
مجلس لوردها و محک مه استئنا و محاکم ابتدائيه زمانی الزام آور است که اثبات
و تقرير اين احکام برای حل و فصل قضايای وارده بر محاکم ضروری باشد .اما
مبادئ قانونی را که قضاء به غرد شرح و تسهيل قانون وضع ميکند اينگونه مبادئ
بر محاکم ديگر الزام آور نمی باشد .جزئيات بيشتر – استاذ سالموند :علم اصول
القانون لندن  1925طبع شيشم ص.178 -159
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انگلستان به آن مراجعه ميکنند " بگونه ای که قانون دانان فرانسه به نصوص
قانون وضعی فرانسه مراجعه ميکنند " بارخذ که اين سوابق قضائی از نگاه
تاريخی به قرن سيزدهم ميالدی برميگردد.

تتبع ونگارش  :قضاوتمل نجم الدین «واثق»

بررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقد
قسمت چهارم

مطلب دوم:احکام تصرفات وصی درفقه

طبق فقه وصایت تابع احکام ذیل است:
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خريد عقار صنغير وفنروش عقناربرای صنغير توسنط وصی:درصنورتی
)1
کننننننه مننننننال صننننننبی عقننننننار باشنننننند جايز نيسننننننت وصننننننی آن را بننننننه فننننننروش
رساند مگردرصورت ضرورت ماننند:تأمين نفقنه صنغير ادای دَينن مينت ينادربيع
آن بننرای صغيرمصننلحت ظنناهری باشنند ماننداينکه:مشننتری آن را دوبرابرقيمننت
آن خريداری نمايد.درصورت منقول بودن وصی منی توانند آن را دربرابنر قيمنت
مثل يادربيع ای که غبن يسير وجود داشته باشند به فنروش رسناند.اما فروش منال
1
صغيربه غبن فاحت جواز ندارد.
بننه نظرجمهورفقهاء(رح)وصنننی نمننی توانننند منننال خننود را بنننه صننبی بنننه فنننروش
2
رساندويا مـال وی را برای خود خريداری نمايد.
فقهنای حنفينه(رح)ميان وصننی قاضنی و وصننی پندر تفکيننک قاينل شننده منیگويننند:
وصی قاضی به هيچ وجه نمی تواند مال خنود را بناری صنغير بنه فنروش رسناند
ومال صغير را برای خود خريداری نمايد.
اما وصی پدرمی تواند مال خودرا به صغير به فروش رساند ومنال صنغير را بنه
نظرامننننام ابوحنيفننننه(رح) بننننرای خننننود خريننننداری نمايد.برعکس بننننه نظننننر امننننام
محمدوابويوسنننف وفقهنننای مالکينننه(رح)3خريننند منننال صنننغير وفنننروش منننال بنننرای
صغيرجواز ندارد.
معين نمودن وکيل و وصی ديگنر بنرای موصی:درصنورتی کنه موصنی
)2
وصی رابرای ايصاء يامعين کردن وصی ديگراجازه داده باشد به اتفاق نظرهمنۀ
فقهاء وصی می تواند وصی ديگربنرای موصنی علينه معنين نمايد.اما درصنورت
عنندم اجازه درفقننه دونظريننه وجننود دارد :فقهننای حنفيننه ومالکيننه(رح)می گويننند:
وصننی مننی تواننند بننرای موصننی عليه وصننی ديگننر معننين نمايد.زيرا وصننی بننه
اقتضای وريتی که به وی از ولی منتقل گرديده است تصر می نمايد.
بنابراين مانند جد مالک ايصناءمی گردد.برعکس فقهنای شنافعيه وحنابلنه(رح)می
گويند:وصننی نمننی تواننند وصننی ديگننری بننرای صننغيرمعين نمايد.زيرا وصننی بننه
نمايننننندگی واذن موصننننی تصننننرفات خننننويت را اِعمننننال مننننی نمايد.همچنين بننننه
نظرفقهننننای شننننافعيه وحنابلننننه(رح)وکيل گننننرفتن غيننننر نيننننز بننننرای صننننغيرجواز
ندارد.مگر اينکننه وصننی نتواننند عادت نا ً عمننل وصننايت را خننودش انجننام دهد مانننند
اينکننه:عمل جهننات وابعنناد گوننناگون داشننته باشنند و وصننی نتواننندآن را بننه تنهننايی
.1الدکتوروهبة الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته  4ص.2882
 .2الدکتورعبدالرزاق احمدسنهوری.الوسيط  9صذ11و.12
 3القرطبی أبو عمريوسف بنن عبند هللا بنن محمند بنن عبند البنر بنن عاصنم النمری.الکنافی
فنننی فقنننه أهنننل المدينه تحقيق:محمننند أحيد نشنننر:مكتبة الريننناد الحديثة المملكنننة العربينننة
السعودية الطبعة:الثانية 1400هـ1980/م  2ص .241
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انجننام دهنند يا عمننل شنناق باشنند وبننه شننخذ ق نوی ضننرورت باشنند ويننا عمننل بننه
1
تخصذ خاص ضرورت داشته باشد و وصی نتواند آن را انجام دهد.
دربننارۀ اخننک وکيننل توسننط وصننی قننانون منندنی ازفقننه پيننروی نمننوده وايننن اجننازه
رابرای وصی داده است.مادۀ ()302قنانون مندنی دربنارۀ اخنکوکيل توسنط وصنی
اشننعارمی داردکننه «:وصننی مننی توانننند درتمننام مننواردی کننه صننالحيت اجنننرای
وصننايت را دارد شننخذ ديگننری را بننه حيننث وکيننل تعيننين نماينند.وکيل يننا وفننات
2
وصی يا شخذ تحت وصايت معزول شناخته می شود.».
مضنناربت وتجننارت وصننی بامننال صغير:مضنناربت وتجننارت بامننال يتننيم
)3
وصغيربه يکی ازاين طرق ممکن است صورت پکيرد:تجارت بنرای خنود توسنط
منننال صنننغير تجارت وصنننی توسنننط منننال يتنننيم وصنننغيربرای صنننغيرودفع منننال
صغيرموصننی عليننه بننرای ديگننری جهننت مضنناربت.که دربننارۀ هريننک نظريننات
فقهاء ذيالً بيان می گردد:
فقهننننای حنفيه مالکيه شننننافعيه وحنابلننننه(رح)براين نظراندکه:جايزنيسننننت
.1
وصننننننی بامننننننـال صننننننغيرياميت بننننننرای خودتجننننننارت نماينننننند.باوجوداين فقهای
حنفيه(رح)دربارۀ رأ المال ورب (فايده) آن دونظرمتفناوت اراينه کنرده انند:امام
ابوحنيفه وامنام محمد(رح)بنه اينن نظرانند کنه:دراين صنورت وصنی ضنامن رأ
المال است ودرصورت فايده آن رابايند صندقه بدهند.برعکس امام ابويوسنف(رح)
بننراين نظراسننت که:وصننی باينند ربن مننال رابننه موصننی عليننه تسننليم نماينند وآن را
3
صدقه ندهد.
تجننارت وصننی توسننط مننال يتننيم بننرای يتيم:فقهنناء دربننارۀ تجننارت وصننی
.2
توسنننننط منننننـ ال يتنننننيم بنننننرای يتنننننيم دونظرينننننۀ متفننننناوت اراينننننه کنننننرده انننننند:فقهای
حنفيه شافعيه حنابله وفقهای مالکيه(رح)درقولی براين نظراندکه:وصی منی توانند
بامنننـال يتنننيم بنننرای يتنننيم بنننه خاطرمصنننلحت يتنننيم تجنننارت نمايننند.برعکس فقهنننای
مالکيه(رح)وبعضی فقهای حنفيه(رح)براين نظراند که:جايز نيست وصی بنا منال
4
صغير برای صغير تجارت نمايد.
دفنننننع وصنننننی منننننال صنننننغير موصنننننی علينننننه بنننننرای مضنننننارب جهنننننت
.3
مضاربت:فقهاء برمشروعيت مضاربت منال يتنيم جهنت مصنلحت صنغيرنظرداده

 . 1الدوکتوروهبة الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته  10ص .7588
 . 2وزارت عدليه.قانون مدنی مادۀ.302
 . 3الکاسانی عالء الدين ابنوبکر بنن مسنعود.بدائع الصننائع فنی ترتينب الشرائع فصنل فنی
شرائط النفاذومنها الورية  5ص.153
 . 4وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهيه  43ص.194
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انننننننند .بننننننناوجود اين جمهنننننننور فقهننننننناء(رح)اين امنننننننر را مسنننننننتحب وفقهنننننننای
1
شافعيه(رح)واجب می دانند.
تأجير(اجاره دادن يابه اجاره گرفتن) صنبی موصنی علينه توسنط وصنی:
)4
تأجيرصبی موصی عليه توسط وصنی ينابرای غينر اسنت وينابرای وصنی.دربارۀ
به اجاره دادن موصی عليه توسط وصی فقهاء براين نظراند که:وصنی منی توانند
موصی عليه را بندون عنود جهنت تهنکيب ورياضنت اسنتعمال نمايد.بنابراين بنه
اجناره دادن صنبی در برابرعنود بنه صنورت اولنی جوازدارد.اما اجناره گنرفتن
صبی توسنننط وصنننی را صنننر فقهنننای حنفينننه(رح)اجازه داده انننند.همچنين فقهاء
دربارۀ فسخ اجاره زمانی که صبی دراثنای عقداجاره به سن بلوغ برسند نظرينات
مختلننف ارايننه کننرده اننند:فقهای حنفيننه وشننافعيه(رح)می گويند:درصننورت رسننيدن
صبی به سن بلوغ صبی می تواند عقد اجاره را فسخ نمايد.
فقهننای مالکيننه(رح)می گويننند:درچنين حالننت بايننندميان سننه حالننت تفکيننک قاينننل
شد:ظن وگمان وصی دربارۀ رسيدن صبی به سن بلوغ عدم گمنان وصنی دربنارۀ
رسيدن صبی به سن بلوغ وهيچ يک.
زمان زينادی بناقی اسنت ويازمنان کمی ماننند
درهرسه حالت فوق ياازمدت اجاره
ِ
ينننک ماه.درصنننورت کنننم بنننودن مننندت وظنننن وصنننی مبننننی برسنننن بلنننوغ رسنننيدن
صبی صبی دارای خيارفسخ نيست.اما درصورت مدت زينادخواه وصنی رسنيدن
به سن بلوغ صبی را گمان کرده باشند يانکرده باشدصنبی خيارفسنخ عقنداجاره را
دارد.
فقهنننای حنابلنننه(رح)می گوينننند:اگر وصنننی يتيم را اجينننر بگينننرد وصنننبی قبنننل از
انقضننای منندت بننه سننن بلننوغ برسنند درحننالی کننه رشننيد باشد درصننورت دانسننتن
وصی عقد اجاره دروقت رسنيدن صنبی بنه سنن بلنوغ فسنخ منی گردد.درصنورت
دانستن رسيدن صبی بنه سنن بلنوغ دراثننای عقداجاره عقنداجاره منفسنخ نمنی
عدم ِ 2
گردد.
اجنناره دادن وصننی خننودرا بننه صبی:دربارۀوصننی توسننط صننبی درفقننه
)5
دونظريننه وجننود دارد:فقهنننای حنفيننه(رح)براين نظراندکنننه:اجارۀ وصننی خنننود را
بننرای صننبی يننايتيم جوازننندارد.برعکس فقهای مالکيننه(رح)می گويند:درصننورت
اجيرشنندن وصننی بخنناطراجرای عملننی بننرای صبی قاضننی بايننداين امننر راتعقيننب
نمايد.درصورتی اين امربه خير صبی باشند آن را تأييند ودرصنورتی کنه بنه خينر
وصالح صبی نباشد آن را رد نمايد.

 . 1همان  43ص .195
 . 2وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهيه
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اجاره داده شدن مال صبی توسنط وصنی:به اجناره داده شندن منال صنبی
)6
توسننط وصننی يابرای غيراسننت يننابرای وصننی.دربارۀ جننواز بننه اجنناره دادن مننال
وصی توسط صبی برای غير فقهاءاتفاق نظردارند.
باوجوداين فقهای حنفيه(رح)می گويند:وصی نمی تواند عقارصبی را برای مندت
طويل(سه سال)اجاره دهد.دربارۀ به اجاره گرفتن مال صنبی توسنط وصنی فقهای
1
حنفيه(رح)می گويند :به اجاره گرفتن مال صبی توسط وصی جواز ندارد.
تبر وصدقه دادن مـال صغيرتوسط وصی :فقهنای حنفيه شنافعيه حنابله
)7
ومالکيننه(رح)براين نظراننند که:وصننی نمننی تواننندمال صننغيررا تبننر نماينند اعننم
ازاينکه تبر صدقه وهبه به غيرعنود باشند.زيرا درتبر منال صنغيرهيچ فاينده
ای بننرای صننغيرنهفته نيسننت ونيننز تبننر مننال صننغيرمنافی هنند وصننايت کننه
عبننارت ازحفاظت انکشننا وتصننر درم نـال صننغيربه نحننوی کننه موجننب نفننع
صغيرگردد است.زيرا خداوند( ) دراين مورد می فرمايد:
2
ترجمه«:به مال يتيم جزبه نحوی {هرچه نيکوتر}نزديک مشويد.».
اين آيه ازتصنر درمنال يتنيم نهنی نمنوده اسنت.مگر اينکه تصنر بنه مصنلحت
وی تمام شود ودرتبر مال يتيم هيچ مصلحتی برای يتنيم نهفتنه نيسنت بلکه تبنر
مننال يتننيم تصننرفی اسننت کننه خداوننند ( ) از آن نهننی نمننوده وممنننو ومنهننی عنننه
اسننننننننت بننننننننه دليننننننننل ايننننننننن حننننننننديث پيننننننننامبر(ص)« :رضررورضننننننننرارفی
ارسننالم»3.ترجمننه «:ضررسننانيدن بننه ديگنننران ومقابلننه ضننرر باضننرر دراسنننالم
ْس منن أمتِني منن لنم يجنل َكبِيرنَنا
جايزنيست ».وبه دليل اينن قنول پينامبر(ص)«:لَني َ
صن ِغيرنَا َويعننر لعالمننا َحننق«4».ازامننت منن نيسننت کسننی کنه بننه بزرگننان
َو ْ
ينر َحم َ
مااحترام به کوچکان مارحم وحق علمای مارانشناسد».

 . 1همان  43صذ.198 -196
 . 2األنعام.152 :
 . 3سنننن ابنن ماجنه باب مننن بننی فننی حقنه منا يضننر بجاره حنديث شننماره (2 )2340
ص  784و أحمد ( )327 - 326 / 5وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( )344 /1وابنن
عساكر في " تاريخ دمشق " ( )2 / 44 / 8و صنححه أالبنانی األلبناني محمند ناصنر
الننندين إرواء الغلينننل فننني تخنننريج أحادينننث مننننار السنننبيل همنننان  3ص 414حنننديث
شماره(.)896
4
 .مسنننننند امنننننام احمد حنننننديث  4 2329ص  170اينننننن حنننننديث را أبنننننى قبينننننل
المعافرى ازعبادة بن الصامت وی از رسول(ص)روايت نمنوده اسنت کنه سنند آن حسنن
سننَن تأليف:أبو الفننداء
بوده کنه تخننريج آن درکتاب جننامع المسننانيد وال ُّ
سننَن الهننادي ألقننوم َ
إسننماعيل بننن عمننربن كثيرالقرشنني البص نری ثننم الدمشننقي تحقيق:د/عبدالملك بننن عبنندهللا
الدهيت حديث  5767باب أبی مسلم الخورنی عنه  4ص .614
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پس وصنی نمنی توانند منال صنغيررا بنرای غيربندون عنود هبنه نمايد.زيرا هبننه
ازالنننه ِملنننک اسنننت بننندون عنننود کنننه بنننرای صغيرضنننرر محنننت تلقنننی منننی
گردد.همچنين وصنی نمنی توانندمال صنغير را صندقه بدهند ازطرينق وصنيت بننه
ديگری انتقال دهد.زيرا صدقه دادن و وصيت ازاله ِملنک اسنت بندون عنود کنه
ضرر محت تلقی گرديده و وصی نمی تواندآن را انجام دهد.
اما دربارۀ هبنه باعود امنام ابوحنيفنه وامنام ابويوسنف(رح)می گوينند که:وصنی
نمننی تواننند مننال طفننل صننغير را هبننه بنناعود نماينند.زيرا آن دراصننل هبننه اسننت
چراکننه تملننک معننود منننوط بننرقبت اسننت کننه درنهايننت معاوضننه پنداشننته مننی
شود.به نظر امام محمد(رح) ولنی منی توانند منال صنغير را دربرابنر عنود هبنه
نمايد.زيرا آن معاوضنه منال بنه منـال وبنه معننای بينع اسنت.فقهای حنابلنه(رح)می
گويند:درصننورتی کننه قيمننت معننود بيشترباشد وصننی مننی تواننند م نـال صننغيررا
1
دربرابرعود هبه نمايد.
قننرد دادن مننال صننغيروقرد گننرفتن بننرای صننغير:قرد دادن م نـال
)8
صننغيريابرای وصننی اسننت ويننابرای غير.دربننارۀ بننه قننرد داده شنندن مننال صننبی
توسننط وصننی بننرای خننو ِد وصننی درفقننه دونظروجننود دارد:فقهننای حنفيه مالکيننه
وحنابلننه (رح)بننراين نظراندکه:وصننی نمننی تواننند چيننزی از مننال صننغير رابننرای
خود به سبب تهمت ناشی از آن به قرد دهد.
برعکس امننننننام محمنننننند(رح) وفقهننننننای ماليکننننننه(رح)درقولی بننننننراين نظراننننننند
که:درصورت داشتن مالی که وصی بتواند از آن دَين خويت را اداء نمايد وصنی
می تواند مال صغير رابرای خود قرد بگيرد.
دربارۀ قرد دادن مال صغير برای غير نينز درفقنه دونظرينه وجنود دارد:فقهنای
حنفيه شنافعيه وحنابلننه(رح)براين نظراندکه:وصننی نمننی تواننند مننال صننغير را بننه
ديگننری قننرد دهنند درصننورتی کننه مصننلحتی درآن بننرای صننغير وجننود نداشننته
باشد.همچنين قرد گرفتن وصی برای خود به نظرفقهنای حنفيه(رح)درصنورت
2
حاجت جايز است .
به رهن دادن مال صغير:به رهنن دادن منال صنغير نينز يابنه سنبب دَيننی
)9
اسننت کننه برصغيراسننت يابروصی.درصننورت مننديون بننودن صننغيرورهن مننال
صننغير دربرابننر دَين فقهننای مالکيه شننافعيه وحنابلننه(رح) مننی گويننند:جايز نيسننت
وصننننی مننننال صننننبی را دربرابردَينننننی کننننه ديگننننری برصننننبی دارد بننننه رهننننن
دهد مگراينکه درآن مصلحتی برای صبی وجود داشته باشد.

 . 1وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهيه
 . 2همان  43ص .203
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برعکس فقهای حنفيه(رح)می گويند:وصی می توانند منال صنبی را دربرابردَيننی
کنننه ديگنننری بنننه ذمۀ صنننبی دارد بنننه رهنننن دهننند چراکنننه وصنننی منننی توانننندبامال
صغيرتجارت نمايد وبه رهن دادن مال صغيرنيز ازتوابع تجارت است.
دربننارۀ بننه رهننن دادن مننال صننبی دربرابننر دَينننی کننه برذمننۀ وصننی اسننت فقهای
حنفيه شننافعيه ومالکيننه وحنابلننه(رح)می گويند:وصننی نمننی تواننند مننالی صننغيررا
دربرابردَينی که ديگری برذمۀ وصی دارد به رهن دهند.اما فقهای حنابلنه(رح)در
روايتننی بننراين نظراندکه:وصننی مننی تواننندمال صننغيررا دربرابردَينننی کننه برذم نۀ
1
وصی دارد به رهن دهد.
 )10اعنناره دادن مننال صننغير:جمهورفقهاء(رح)براين نظراندکه:وصننی نمنننی
تواند مالی صبی را بنه ديگنری بنه اعناره دهند.زيرا اعاره تملينک يااباحنه منفعنت
است بدون عود ونو تبر است که منافی مقصنود وصنايت کنه عبنار از حفنظ
مال صغيراست می باشد چراکه دراعارۀ مال صبی هيچ فايده ای برا صبی نهفتنه
نيست.پس ضرر محت تلقی گرديده و وصی مالک آن نيست.برعکس برخی از
فقهننای حنفيننه(رح)براين نظراننند که:استحسننانا ً وصننی مننی تواننند مننال صننبی را بننه
ديگری به اعاره دهد.زيرا اعاره از توابع وضرورات تجارت است و وصی منی
2
تواند بامال صبی تجارت نمايد.
 )11بننننننه وديعننننننه گکاشننننننتن مننننننال صننننننغيرنزد غير:فقهننننننای حنفيه مالکيننننننه
وحنابلنننه(رح)براين نظراندکه:درصنننورت مصنننلحت صغيروصنننی منننی توانننندمال
صنبی را ننزد ديگنری بننه وديعنه گنکارد .زيرا وصنی قننايم مقنام موصنی دروريننت
تصر است.پس حق تصر درايدا را دارد.درنتيجه درصورت عناجز شندن
ازحفننننظ مننننال می تواننننند آن را نننننزد ديگننننری جهننننت حفننننظ بننننه وديعننننه گننننکارد.
برعکس فقهننای شننافعيه(رح)می گويند:درصننورت غيرحاجننت وصننی نمننی تواننند
3
مال صغير را نزد ديگری به وديعه گکارد.
 )12اختال وصی وموصی عليه دربارۀ اصل نفقه ومقندار آن ودفنع منال بنه
صبی بعداز بلوغ:وصی به نظر جمهور فقهاء امنين است.پس ضنامن هنالک منال
موصی عليه نيست وقول وی با يمين او زمانی که صبی به سن بلوغ برسند قبنول
می شود زمانی که او وصبی دربارۀ اصل ويا مقدارنفقه اختال داشته باشند.
بنابراين زمننانی کننه وصننی وموصننی عليننه دربارۀاصننل نفقننه ويننا مقنندارآن دعننوی
داشنته باشننند به نحننوی کننه وصننی بگويد:نفقنۀ شننمارا تننأمين نمننودم وموصننی عليننه
بگويد:نفقۀمن را تأمين نه نمودی يا وصی بگويد:ازده سالگی برشنمارانفاق نمنودم
وموصی عليه بگويد:ازپنج سالگی برمن انفاق نمودی.قول وصی بابينه قبنول منی
 . 1همان  43صذ 203و .204
 . 2وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهيه
 . 3همان  43ص .211
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شود.زيرا وی امين واقامنه بيننه بنروی نناممکن اسنت.پس قول اوبنايمينت پکيرفتنه
مننی شود.درصننورت دفننع مننال بننه صننبی بعنند از رسننيدن بننه سننن بلننوغ واخننتال
وصی وموصی عليه فقهاء سه قول ذکرکرده اند :فقهنای مالکينه وشنافعيه(رح)می
گويند:قول صبی پکيرفته می شود.زيرا خداوند( ) دراين مورد فرموده است:
ترجمننه «:پننس هرگنناه امننوال شننان را بننه آنننان رد کردينند برايشننان گننواه بگيرينند
1
خداوند( ) حساب رسی را کافی است.».
فقهننننای حنفيننننه(رح) می گويننننند:در دفننننع مننننال بننننه صننننبی قول وصننننی بننننايمينت
معتبراست.زيرا وصننننی امننننين اسننننت .پس قننننول او مانننننند تننننأمين نفقننننه بننننرای
صغيرومود پکيرفته می شود.فقهای حنابلنه (رح) منی گوينند :درصنورت متبنر
بودن وصی قول اوبايمينت معتبرپنداشته می شنود.زيرا وی امنين اسنت وشنباهت
بننننننا مود دارد.اما درصننننننورتی کننننننه وصننننننايت دربرابراجننننننرت باشنننننند قول او
2
معتبرپنداشته نشده وقول صغير معتبرپنداشته می شود.
 )13اقراروصنننننی:دربارۀ اقنننننرار وصنننننی فقهنننننای حنفينننننه وحنابلنننننه(رح)می
گويند:اقراروصی بردَينی که برذمۀ ميت است جنواز نندارد.همچنين اقرار وصنی
درترکننه جننواز ندارد مانننند اينکه:وصننی بگوينند:اين چيننز ازفننالن اسننت.زيرا اين
اقراربرغيراست واقراربرغيرباطل است.همچنين برای مقرلنه جايزنيسنت گنرفتن
آنچننه بننه آن اقرارصننورت گرفتننه اسننت مننادامی کننه دليلننی بننرای آن ارايننه نکننرده
است.درصورت دفع مال به مقرله وصی ضامن است مگر اينن کنه مقرلنه وارث
3
باشد.
 )14تعدد اوصياء :فقهاء اتفاق نظردارند که موصی می توانند دوياچنند نفنررا
وصی تعيين نمايد.اگرموصی به طورصري برای هرينک از آنهنا مسنتقالً وبندون
جلب توافق وصی ديگر حنق تصنر داده باشند بايد بنه گفتنه او عمنل شنود همان
طوريکه اگرتصري کرده باشد که اوصياء بناهم تشنريک مسناعی داشنته باشنندکه
دراين صورت هيچ يک از اوصياء نمی تواند به تنهايی عملی را انجام دهد.
اما اگر موصی وصايت را مطلق گکاشته ومعين نکرده باشند کنه اوصنياء مسنتقالً
يابنناهم عمننل وصننايت را انجننام دهننند ميان فقهنناء اخننتال نظروجننود دارد:فقهننای
شافعيه مالکيه وحنابلنه(رح)می گوينند:هيچ ينک از اوصنياء نمنی تواننند درچينزی
بننه تنهنناي ی تصننر نمايند.پس درصننورتی کننه درنننو تصننر بنناهم ديگرمجادلننه
کنند ومجتمعا ً تصنر ننه نمايند قاضنی بايند آنهنا را مجبنور نمايند تامجتمعنا ً عمنل
وصننايت را انجننام دهننند.اگرباز آنهننا عمننل وصننايت را انجننام ندهند قاضننی باينند
دونفرديگررا وصی معين نمايد.
 . 1النساء.6 :
 . 2الدکتور وهبة الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته
 . 3همان  10ص .7590
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فقهننای حنفيننه(رح)می گويند:درصننورت تعنندد اوصننياء هريننک مننی تواننند درهفننت
چينننز بنننه تنهنننايی تصنننر نمايننند:کفن ميت پرداخنننت دينننون او رد کنننردن عنننين
امانت خريد ضروری نظير:لبا وخوراک بنرای صنغير قبول کنردن هبنه بنرای
صنغيرورفع خصننومت درآنچنه عليننه مينت يابننه نفنع او ادعاشننود.زيرا تصننرفات
درايننن امننور بننه طننور دسننته جمعننی مشننکل اسننت وبننه تننأخير انننداختن آن ضننرر
دارد.درنتيجننه جايزاسننت کننه هريننک از اوصننياء ايننن اَعمننال را بننه تنهننايی انجننام
1
دهد
دربننننارۀ تعننننندد اوصنننننياء واخنننننتال آنهاقننننانون مننننندنی افغانسنننننتان نظرجمهنننننور
فقهاء(رح)بنه غيننراز حنفيننه(رح)را اختينار نمننوده اسننت فقنره هننای اول ودوم مننادۀ
( )298قانون مدنی دراين باره تصري می نمايدکه )1(«:محكمنه منی توانند حنين
ضرورت برای شخذ ناقذ اهليت بيت از ينك وصني تعينين نمايند.در صنورت
تعنندد وصي اوصننيا نمننی توانننند در امننوال شننخذ تحننت وصننايت شننان منفننردا
تصنننر نماينننند مگر اينكنننه همچنننو تصنننر كنننامال بنننه مصنننلحت نننناقذ اهلينننت
باشننند)2(.حنننين ا خنننتال نظنننر بنننين اوصنننيا تجويزيكنننه از طنننر محكمنننه اتخننناذ
2
ميگردد قابل تعميل مي باشد.».
 )15اخننکاجرت دربرابننر وصننايت:فقهاء اتفنناق نظردارندکننه:هنگامی کننه پنندر
وياقاضننی بننرای وصننی اجرتننی دربرابننر وصننايت درمننال موصننی عليننه معننين
نمايد وصی می تواند آن را اخکنمايند فنرق نمنی کنند کنه فقينر باشند وياغنی همنان
طننوری کننه اتفنناق نظننر دارننند که:وصننی غنننی در صننورتی کننه اجرتننی بننرای وی
معين نشده باشد جايز نيست چيزی از مـال موصی عليه بگينرد بنه دلينل اينن قنول
خداوند( ) که می فرمايد:
ترجمنه«:وآن کنس کنه توانگراسنت بايند{ازگرفتن اجنرت سرپرسنتی} خننود داری
3
ورزد».
درصننورت امتنننا از پننکيرش وصايت.مگر درصننورت پرداخننت اجرت وصننی
برعمنل وصننايت اجبنار نمننی گردد.درصنورت رأی قاضننی مبننی بننرتعيين اجننرت
مثل اين امرجواز دارد4.دربنارۀتعيين اجنرت توسنط قاضنی وعندم مسنتحق اجنرت
گرديدن وصی درصورت عدم تعيين قانون مدنی ازفقه پيروی نموده است.
چنانچه مادۀ()310قانون مدنی دراين باره تصري می نمايدکنه«:اجنرای وصنايت
بنندون اجننرت مننی باشنند.محکمه اسننتثنا ًء مننی تواننند پرداخننت اجننرت يامکافننات را
 . 1محمنند جننواد مغنيننه.احوال شخصننيِّه ترجمننه وتبيننين جننزء دوم الفقننه علننی مننکاهب
الخمسة ترجمۀ داکتر مصطفی جباری وحميدمسجد سرايی ص 228
 . 2وزارت عدليه.قانون مدنی فقره های(1و)2مادۀ .298
 . 3النساء .6:
 . 4وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهية  43ص .206
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دربرابر عمل معين بنابرمطالبه وصی امرنمايد.مگر پرداخت اجنرت بنرای مندت
قبل از مطالبه به هيچ صورت جواز ندارد.».
 )16ضمان وصی:ازآنچه گفته شد واض گرديدکه:تصنر وصنی بايندجهت
تحقق مصلحت صغيرباشد.پس درصورتی کنه تصنر وصنی در راسنتای تحقنق
مصلحت موصی عليه نباشد وصنی ضنامن اسنت ويَند وی برامنوال موصنی علينه
1
يَدامان تلقی گرديده وبايد تعدی وتفريط وی ثابت گردد.
به عبارت ديگر:هرگاه مال موصی عليه ازدست وصنی تلنف شود وصنی ضنامن
نيست.مگر اينکه تعدی وتفنريط وی ثابنت شود.بنابراين درصنورت بنه سنن بلنوغ
رسننننيدن صبی صنننننبی منننننی تواننننند برعلينننننه وصنننننی ب ِيِّنَننننه بنننننی آورد و وصنننننی
سوگندبخورد.زيرا چنانچه گفته شد وصی امين است.
مطلب سوم:آثار وصايت درقانون مدنی وصالحيت های وصی
طبننق قننانون منندنی تمننام تصننرفات وصننی منننوط براخننک اجننازۀ از محکمۀذيصننالح
است «وصی نمی تواند بدون اجازۀ محکمۀ با صالحيت در امنوال شنخذ تحنت
وصايت تصرفات ذيل را به عمل آورد:
خريند و فروش مقايضنه(مبادله عنين بنه عين) شننراکت رهن قرد دادن
-1
و هر نو تصر ديگری که موجب انتقال ملکيت يا اثبات حق عينی گردد.
حواله دادن دَينی که شخذ ناقذ اهليت به ذمۀ شخذ ديگر دارد و ينا
-2
قبول حواله دَين عليه او.
گکاشتن اموال به منظور بهنره بنرداری و تصنفيه حسنابات مربنوط بنه آن
-3
يا قرد گرفتن به حساب شخذ ناقذ اهليت.
اجاره دادن اموال غير منقول شنخذ نناقذ اهلينت بنرای مندت بنيت از
-4
سه سال در صورتی کنه امنوال غينر منقنول زمنين زراعتنی و مندت بنيت از ينک
سال در صورتی که اموال غير منقول عمارت باشد.
اجاره دادن اموال غير منقول شنخذ نناقذ اهلينت بنرای مندتی کنه بعند
-5
از رسيدن به سن رشد تا يک سال دوام نمايد.
قبول يا رد تبرعاتی که مشروط به شرط باشد.
-6
پرداخت نفقه اشخاصی کنه نفقنۀ آنهنا بنر ذمنۀ شنخذ نناقذ اهلينت رزم
-7
است.مگر اينکه نفقۀ رزم به حکم قطعی محکمۀ ثابت گرديده باشد.
صل و َحک َِميَت.
-8
ايفنای تعهنداتی کننه بنر متروکننه و ينا بنر ذمننۀ شنخذ ننناقذ اهلينت ثابننت
-9
باشد.مگر اينکه نفقۀ رزم به حکم قطعی محکمه ثابت گرديده باشد.
 . 1محمنند جننواد مغنيننه.احوال شخص نيِّه ترجمننه وتبيننين جننزء دوم الفقننه علننی مننکاهب
الخم سة ترجمۀ داکتر مصطفی جباری وحميد مسجد سرای ص.230
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 -10اقامه دعاوی مگر اينکه در تأخير آن ضرر ويا ضيا شخذ ناقذ اهلينت
متصور باشد.
 -11انصننرا از حقننوق دعنناوی و يننا قناعننت بننه چنننان احکننام محکمننه کننه قابننل
اعتراضات عادی باشد يا انصرا از چننين اعتراضنات بعند از اقامنۀ آن و اقامنۀ
اعتراضات غير عادی در برابر احکام محکمه.
 -12انصرا از تأمينات يا تقليل آن که به ضرر ناقذ اهليت تمام شود.
 -13اجارۀاموال ش خذ ناقذ اهليت برای خود زو ينا يکنی از اقنارب شنان تنا
درجه چهارم و يا برای کسی که وصی نايب وی باشد.
 -14پرداخت مصار ازدوا شخذ ناقذ اهليت.
 -15پرداخت مصنار تعليمنی و ينا پرداخنت چننان مصنارفی کنه شنخذ نناقذ
1
اهليت در اجرای شغل معين به آن ضرورت دارد.» .
طبق قانون مدنی وصی دارای مکلفيت های ذيل است:
وصننی مکلننف اسننت کننه بننه منظننور تحقننق مصننلحت صننغيرکليه عاينندات
)1
نقدی موصی عليه را بعد از وضع مصار نفقه ومصار متفرقنه ای کنه بنرای
موصننی عليننه صننغيراز طننر محکمننه تعيننين مننی گردد بننه بننانکی کننه ازطننر
محکمۀ معرفی می گردد تسليم نمايد.
عنننالوه براين وصنننی بايننند تمنننام اشنننيای موصنننی علينننه از قبينننل:جواهرات اوراق
بهنننادار ونظينننر اينهنننا را درباننننک بنننه وديعنننت گکارد.درصنننورت تسنننليمی عوايننند
واشيای مزبور وصی نمی تواند بدون اذن محکمنه ذيصنالح اشنيای مزبنور وپنول
نقد صنبی موصنی علينه را از باننگ دوبناره اخکنمايند.فقره هنای اول دوم و سنوم
مادۀ()305قانون مدنی دراينن بناره حکنم منی نمايدکنه) 1(«:وصني مكلنف اسنت تمامنا
عايدات نقدي شخذ تحت وصايت خود را بعند از وضنع مصنار نفقنه و مصنار متفرقنه
ايكه از طنر محكمنه تعينين گردينده اسنت به حسناب اماننت محكمنه ينا بنانكي كنه از طنر
محكمننه معرفنني شننده بنام وی بوديعننت بگننکارد)2(.همچنننان وص نی باينند تمننام اشننياء از
قبيننل اوراق بهننادار زيورات جواهرات و امثننال آن را حسننب لننزوم دينند محكمننه
بوديعت بگکارد.اين اجراآت وصي بايد در ظر ( )15روز از تسنليمی عوايند و
اشنياء متنکكره صنورت گينرد)3(.وصني نمنی توانند آنچنه را كنه در باننك بوديعننت
2
گکاشته بدون اجازه محكمه اخک نمايد.».
وصی مکلف است دعناوی را کنه علينه موصنی علينه اقامنه منی گردد بعنداز دفنا
)2
بننه محکمننه گننزارش دهنند وپننس از اخکدسننتوراز آن پيننروی نماينند.مادۀ()206قننانون منندنی
دراين زمينه حکم می نمايد«:وصي مكلنف اسنت دعناوی را كنه علينه شنخذ نناقذ
 . 1وزارت عدليه .قانون مدنی مادۀ .304
 . 2همان فقره های(2 1و)3مادۀ .305
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اهليت اقامه میگردد توأم بنا اجنراآت مربنوط بنه آن بنه اطنال محكمنۀ رسنانيده و
1
اوامر محكمۀ را در مورد پيروی نمايد».
وصننی باينند صننورت حسنناب سننارنه تننوأم بااسننناد مربوطننه دراخيرسننال
)3
وقبل از آغاز سال جديد بنه محکمنۀ ذيصنالح آن گنزارش دهند.مادۀ ( )307قنانون
مدنی دراين باره حکم می نمايدکه«:وصنی مکلنف اسنت صنورت حسناب سنارنه
را بنننا اسنننناد متعلنننق بنننه آن قبنننل از آغننناز سنننال جديننند بنننه محکمنننۀ مربنننوط تقنننديم
نمايد2.».درارايۀ گزارش سارنه وصی شنرط اسنت کنه داراينی موصنی علينه بنيت
از ده هننزار افغننانی باشد.بنابراين درصننورتی کننه دارايننی موصننی عليننه صننغير
کمتننراز ده هزارافغننانی باشد وصننی مکلننف بننه ارايننه گننزارش سننارنه بننه محکمننه
ذيصالح نيست.مادۀ ( )308قانون مدنی دراين باره تصري منی نمايدکنه«:هرگناه
دارايننی شننخذ تحننت وصننايت بننيت از ده هزارافغنناني نباشنند محكمه منني تواننند
3
وصی را از ترتيب و تقديم صورت حساب رزمه معا نمايد.».
درصورت عزل وصی وتعيين وصی ديگر وصی معنزول بايند درمندت
)4
سی روز بعداز ختم وصايت صورت حساب متعلق به امنوال موصنی علينه را بنه
محکمنننننه اراينننننه نمايننننند:مادۀ()309قنننننانون مننننندنی دراينننننن زميننننننه حکنننننم منننننی
نمايدکه«:هرگاه شخذ ديگنری بعنود وصنی تعينين گردد وصني مكلنف
است در ظر سی روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق به اموال
4
شخذ تحت وص ايت خود را ترتيب و به محكمه تقديم نمايد.».
طبق حکم فقرۀ (2 1و )3ماده  305قانون مدنی که چنين مشعراست)1(«:وصنی
مکلننف اسننت تمام نا ً عاينندات نقنندی شننخذ تحننت وصننايت خننود را بعنند از وضننع
مصار نفقه و مصار متفرقه ای که از طر محکمنه تعينين گردينده اسنت به
حساب امانت محکمنه ينا بنانکی کنه از طنر محکمنه معرفنی شنده به ننام وی بنه
وديعننننننننننت بگننننننننننکارد) 2(.وصننننننننننی باينننننننننند تمننننننننننام اشننننننننننياءاز قبيننننننننننل:اوراق
بهننادار زيورات جواهرات و امثننال آن را حسننب لننزوم دينند محکمننه بننه وديعننت
بگننکارد.اين اجننراآت وصننی باينند در ظننر  15روز از تسننليمی عواينند و اشننيای
متننککره صننورت بگيننرد)3(.وصننی نمننی تواننند آنچننه را کننه در بانننک بننه وديعننت
5
گکاشته بدون اجازۀ محکمه اخک نمايد.».

 . 1وزارت عدليه.قانون مدنی مادۀ .306
 . 2همان مادۀ .307
 . 3همان مادۀ .308
 . 4همان مادۀ.309
 . 5همان فقره های(2 1و)3مادۀ .305
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مطلب پنجم:تعیین ناظرجهت نظارت وصی
براسننا قننانون منندنی محکمننه ذيصننالح مننی تواننند شخصننی را جهننت نظننارت
براجننراآت مربننوط امورمننالی جهننت تحقننق مصننلحت موصننی عليننه وعنندم سننوء
استفاده وحسنن اجنرای وصنايت بنه حينث نناظر تعينين نمايد.وظيفنۀ نناظر درچنين
حالتی اين است که درصورت ضرورت به محکمه ذيصالح گزارش دهد.
همچنين نناظرمی تواننند درصنورت عنندم وصنی ازمحکمۀ ذيصننالح تعينين وصننی
ديگررا مطالبه نمايند وتازمنان تعينين وصنی ديگر ناظرصنر منی توانند امنوری
که درتأخير آن ضررموصی عليه صنغير متصوراسنت انجام دهد.وظيفنۀ ديگنری
ناظر اين است که از وصی راجنع بنه ادارۀ امنوال موصنی علينه صغيراستيضناح
نمايد.فقرۀ اول دوم سوم وچهارم مادۀ()331قانون مدنی دراينن بناره تصنري منی
نمايدکننه)1( «:محكمننه م نی تواننند غننرد مراقبننت اجننراآت وصنني قيم و وكيننل از
غايب شخصی را بحيث ناظر تعينين نمايند.ناظر مكلنف اسنت در صنورت ايجناب
مصلحت محكمه و يا څارنوال مربوط را از جريان امور مطلع گردانند)2(.ناينب
و يا وكيل مكلف است تا به استيضاح ناظر در مورد ادارۀ اموال و تحقق اسنناد و
اوراق مربوط آن جواب دهد)3(.در صورتيكه نايب ينا وكينل موجنود نباشند ناظر
از محكمنه مربنوط تعيننين ناينب يننا وكينل جديندی را تقاضننا منی نماينند)4(.تنا زمننان
تعيين ناينب و ينا وكينل نناظر بنه اجنرای امنوری اقندام مني نمايند كنه در تناخير آن
1
ضرر متصور باشد.».
براسا مفاد مادۀ ()332قانون مندنی تعينين ناظرتنابع شنرايط تعينين وصنی اسنت
پس ناظربايد شخذ عادل باکفاينت و واجند اهلينت کامنل باشند.عالوه براين طبنق
قانون مدنی که چنين صراحيت دارد« :اشخاص ذيل ناظرتعيين شده نمی توانند:
)1شخصی كه به حكم قطعي محكمه به جرم منافي آداب عامه يا عفت محكنوم بنه
جزاءشنده باشند)2 .شخصنی كنه شنهرت بند داشننته ينا مندر مشنرو بنراي تنامين معيشننت
نداشته باشد)3.شخصی كه به حكم قطعني محكمنه محكنوم بنه افنال شنده و حيثينت
او اعاده نشده باشد)4.شخصی كنه قنبال از ورينت ينا وصنايت شنخذ ديگنری بنه
حكنم قطعني محكمنه عنزل شنده باشند)5.شخصنی كنه از طنر پندر ينا جند قبنل از
وفات از حق وصايت كتباًمحروم ساخته شده باشند)6.شخصنی كنه خنودش ينا يكنی از
اصول فرو يا زوجه اش با شخ ذ نناقذ اهلينت منازعنه قضنائی داشنته ينا چننان اخنتال
2
فاميلی موجود باشد كه به اسا آن مصلحت شخذ ناقذ اهليت مختل گردد.».
مننادۀ () 332قننانون منندنی درمننورد تعيين عننزل واسننتعفاء پرداخت اجننرت بننرای ننناظرحکم
می نمايدکنه «:درمنورد تعيين عزل اسنتعفاء اجنرت ومسنئوليت ناظر احکنام متعلنق بنه ناينب
 . 1وزارت عدليه.قانون مدنی فقره های(3 2 1و)4مادۀ .331
 . 2همان مادۀ(.)290
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 ...تطبينننق ميگنننردد.1».بننننابراين طبق مفننناد منننادۀ () 322قنننانون مننندنی اصنننل درانجنننام عمنننل
نظنننارت بننندون اجنننرت بنننودن آن اسنننت.باوجود اين قضنننات محکمنننه ذيصنننالح منننی تواننننند
دراثرمطالبۀ ناظربه طوراستثنايی برای وی اجرتی معين نمايند.
براسننننننننا مننننننننادۀ() 322قننننننننانون منننننننندنی عننننننننزل ننننننننناظرنيز مانننننننننند عننننننننزل وصننننننننی
است.پس ناظردرصننننورت فاسننننق شدن ازدسننننت دادن اهليننننت ترک نمننننودن اسننننالم ودِيننننن
مشننترک نداشننتن باشخصننی کننه تحننت وصننايت قراردارد محکننوم شنندن بننه جننرم منننافی آداب
عامنننه ياعفت ماننننند:زنا ولنننواط ونظيراينها پينننداکردن شنننهرت بننندون ازدسنننت دان مننندرک
مشننرو بننرای تننأمين معيشننت محکوم شنندن بننه افننال وع ن دم اعننادۀ حيثيننت عزل شنندن از
وريت ياوصايت به حکم محکمه درصنورتی کنه توسنط پندر ياجدموصنی علينه قبنل ازوفنات
از حنننق وصنننايت کتبننناًمحروم سننناخته شنننده باشننند ونيز درصنننورت بنننروز منازعنننه قضنننايی
خودش يايکی از اصنول فرو يازوجنه اش باشنخذ نناقذ اهليت اهنـمال درعمنل نظنارت
وسنننوء تصنننر عنننزل منننی گرد د.همچنين درصنننورت انتهنننای وصنننايت کنننه سنننبب نظنننارت
اسننننت وظيفه ننننناظرختم مننننی گردد.مننننادۀ( )333قننننانون منننندنی درايننننن بنننناره حکننننم مننننی
نمايدکننه «:هرگنناه اسننباب موجبننه نظننارت ازبننين برود محکمننه بننه وظيفننه ناظرخاتمننه مننی
2
دهد.».
مبحث سوم:ضمانت اجرای احکام مربوط به وصایت،عزل وصی وانتهای
وصایت
مطلب اول:ضمانت اجرای(مؤیدات)احکام مربوط به وصایت
طبننننق قننننانون منننندنی درصننننورتی کننننه وصننننی وظننننايف خننننويت را اجننننراء نننننه
نمايند ودراجرای قرارمحکمنه اهمنال ورزد واينن امرموجنب تضنرر شخصنی کنه
تحت وصايت قرارگرفتنه اسنت گنردد محکمنۀ ذيصنالح منیتوانند وی را عنزل ينا
ازاجرت وصايت درصورتی که وصاي ت دربرابر اجنرت باشند محنروم ويناهم بنه
جريمه نقدی کنه از ده هزارافغنانی متجناوز نباشند محکوم نمايد مگراينکنه وصنی
جبران خسارت را بپردازد ويا دريل کافی وقنانع کنننده مبننی بربرائنت خنويت بنه
محکمۀ ذيصنالح اراينه نمايند.فقره هنای 1و2منادۀ( )334قنانون مندنی دراينن بناره
حکم منی نمايدکنه)1(«:هرگناه وصني در وظنايفی كنه طبنق احكنام اينن قنانون بنه ا
جرای آن مكلف باشد مرتكب قصوری گرديده ينا دراجنرای قنرار صنادرۀ محكمنه
اهمننال ورزد محكمننه مننی تواننند بننا در نظننر گننرفتن جزاهننای پننيت بيننني شننده کننود
جزاء وصنننی را بنننه جريمنننه نقننندی كنننه از ده هنننزار افغننناني متجننناوز نباشننند ينننا
محرومينننت از كنننل اجنننرت ينننا قسنننمتی از آن و عنننزل ينننا بيكنننی از آنهنننا محكنننوم
نمايد)2(.در صورتی كه وصی امور مسنتلزم مجنازات فنوق را بندون اينن
كه شخذ ناقذ اهليت متضرر گردد جبران يا اعکار مقنعه نزد محكمنه
 . 1همان مادۀ .332
 . 2وزارت عدليه.قانون مدنی مادۀ .333
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ارائه نمايد.محكمه می تواند به برائت وی يا تخفيف مجنازات منندر اينن
1
ماده حكم نمايد.».
همچننين درصننورتی کننه وصننی درعمنل وصننايت اخننالل وارد نماينند واين
امرموجننب تضننرر موصننی عليننه شود مسنندوليت وصننی تننابع مسنندوليت
وکيل به اجرت کنه تفصنيل آن در فصنل پننجم اينن تحقينق خواهند آمند منی
باشد.مادۀ () 335قانون مدنی دراين باره حکم منینمايند کنه«:هرگناه ناينب
وظايفی را كه طبق اح كام مندر اين قانون به اجرای آن مكلف منی باشند
اخنننالل نمنننوده و بنننه سنننبب آن خسننناره بنننه شنننخذ نننناقذ اهلينننت وارد
گردد.مسئوليت وی در جبران خساره تابع حدود مسئوليت وكيل به اجرت
2
مي باشد.».
مطلب دوم:عزل وصی
براسننا قننانون منندنی وصننی درصننورت فاسننق شدن ازدسننت دادن اهليننت ترک
نمنننننودن اسنننننالم ودِينننننن مشنننننترک نداشنننننتن باشخصنننننی کنننننه تحنننننت وصنننننايت
اوقراردارد محکوم شدن به جرم منافی آداب عامه ياعفت ماننند:زنا لواط ونظينر
اينها پينننننداکردن شنننننهرت بننننند وازدسنننننت دادن مننننندرک مشنننننرو بنننننرای تنننننأمين
معيشت محکوم شدن به افال وعدم اعادۀ حيثيت عزل شدن ازورينت ياوصنايت
به حکم قطعی محکمه درصنورتی کنه توسنط پدرياجدموصنی علينه قبنل از وفنات
ازحننق وصننايت کتب نا ً محننروم سنناخته شننده باشنند ونيز درصننورت بننروز منازعننه
قضايی خودش يايکی ازاصنول فرو يازوجنه اش باشنخذ نناقذ اهليت اهمنال
دراجننرای موضننو وصننايت وسننوء تصننر عزل مننی گردد.مننادۀ ()213قننانون
مدنی دراين باره حکم می نمايد«:وصي در حارت ذيل عزل ميگردد:
 ) 1هرگننناه سنننببي از اسنننباب حرمنننان3وصنننايت منننندر منننواد( )290 – 289اينننن
قننانون موجننود گننردد)2.اگننر در ادارۀامننوال شننخذ ننناقذ اهليننت اهمننال يننا سننوء
تصننر نماينند يا ايننن كننه در عنندم عننزل وصنني مصننلحت وی بننه خطننر مواجننه
4
باشد.».
 . 1وزارت عدليه.قانون مدنی فقره های(1و)2مادۀ .334
 . 2همان مادۀ.335
 . 3وصنني باينند شننخذ عادل بننا كفايننت و واجنند اهليننت كامننل بننوده بننا شخصننيكه تحننت
وصايت او قرار مي گيرد دين مشتر داشنته باشند .بنه جنرم مننافي آداب عامنه ينا عفنت
محكوم بجزاءشده باشد شهرت بد داشته محكوم بافال شده قنبال از ورينت ينا وصنايت
شخذ ديگري بحكم قطعي محكمه عزل شده باشد از طر پدر يا جد قبل از وفات از
حق وصايت كتبا محروم ساخته شده باشد خودش يا يكی از اصول و فنرو ينا زوجنه اش بنا
شخذ ناقذ اهليت منازعه قضائي داشته باشد.
 . 4وزارت عدليه.قانون مدنی مادۀ .213
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مطلب سوم:انتهای وصایت درفقه وقانون مدنی وآثار آن
اول:ختم وصایت در فقه
مطابق فقه حنفی(رح)درصورت تحقق حارت ذيل وصايت منتهی می گردد:
درصورت فوت موصی علينه اعنم ازاينن کنه قاصنر مجنون معتوه غافل
.1
وياسفيه باشد .زيرا درصنورت فنوت موصنی عليه وصنايت بندون موضنو منی
گردد.
بارسيدن شخذ موصی عليه به سن رشد مگر اينن کنه شنخذ موصنی
.2
عليه به جنون وياعته موجه گردد.
زوال سبب حجر مانند:افاقه مجنون معتوه وغافل ورشيدشدن سفيه .
.3
1
فوت وصی سلب وصايت وزايل شدن اهليت وصی .
.4
دوم:ختم وصایت در قانون
براسنا مننادۀ ()311قنانون منندنی کنه ترجمننه منادۀ ()199قننانون احنوال شخصننيه
سننوريه اسننت دربننارۀ انتهننای وصننايت حکننم مننی نمايدکننه«:وظيفننۀ وصننی در
حارت ذيل ختم ميگردد:
)1وفننات شننخذ ننناقذ اهليننت)2.رسننيدن شننخذ ننناقذ اهليننت بننه سننن هيجننده
سالگي.مگر در صورتی كه دوام وصايت قبل از رسيدن به سن منکكور معتنوه ينا
مجنون باشند.اين كنه شنخذ نناقذ اهلينت حنين رسنيدن بنه سنن منکكور معتنوه ينا
مجنننون باشنند)3.اعادۀمجنندد وريننت ولنني)4.خننتم عملنني كننه وصنی خنناص غننرد
اجرای آن تعيين گرديده است)5.عزل وصی يا قبول استعفای وی)6.فقدان اهلينت
2
قانونی وصی يا غياب و يا وفات وی.».
سوم:آثارختم وصایت
طبق قانون مدنی ختم وصايت وياعزل وصی موجب ايجاد آثار ذيل ميگردد:
رد اموال وصورت حساب:درصورت ختم وصايت وصنی مکلنف اسنت
)1
ام نـ وال وصننورت حسنناب متعلننق بننه آن را بننه شننخذ موصننی عليننه کننه بننه سننن
رشنند يعنی هجننده سننالگی رسننيده اسننت بدهنند .درصننورت عننزل توسننط محکمننۀ
ذيصالح وصنی مکلننف اسننت امنـوال وصننورت حسناب آن را بننه شخصننی کننه بننه
عود وی وصی تعيين می گردد غرد ادامۀ وصنايت توسنط وصنی بعنداز وی
بدهد.
اما درصورت وفات موصی عليه وصنی بايند امنوال وصنورت حسناب متعلنق بنه
آن را به ورثۀ موصی عليه بدهد.مادۀ( )313قنانون مندنی کنه ترجمنه مناده()191
قانون احوال شخصيه سوريه است دراين باره حکم منی نمايدکنه«:وصني مكلنف
اسننت در خننالل سنني روز از خننتم وصننايت امننوال تحننت ادارۀخننود را بننا
 . 1وزارة اروقا والشئون ارسالمية.الموسوعة الفقهية
. 2وزارت عدليه.قانون مدنی مادۀ .311
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صورت حساب و اسناد متعلق بنه آن بنه قنايم مقنام ينا خنود شنخذ نناقذ
اهليننت كننه بننه سننن رشنند رسننيده باشنند و يننا در صننورت وفننات وی بورثننه
شننخذ ننناقذ اهليننت تسننليم نماينند و پننس از تسليمي صننورت حسنناب و
تسليمی اموال را به ادارۀ محكمنۀ مربنوط تقنديم نمايند 1.».اما مطنابق مناده
( )308قانون مککور «:هرگاه دارايی شخذ تحنت وصنايت بنيت از ده هنزار
افغاني نباشد محكمه مي تواند وصي را از ترتيب و تقديم صنورت حسناب رزمنه
2
معا نمايد.».
عندم قبنول ابنرای موصننی علينه:ابرای موصنی بنه نفننع وصنی قبنول نمننی
)2
گردد مگر اين که وصی صورت حساب نهايی مربوط بنه امنوال را قنبالً ترتينب
وبه محکمه ارايه نموده باشد.مادۀ ( )316قانون مدنی دراين بناره حکنم منی نمايند
که«:تعهد يا ابنراء شنخذ نناقذ اهلينت كنه بنه سنن رشند رسنيده باشند به منفعنت
وصي وقتی اعتبار دارد كه وصي صورت حساب نهايي مربوط به امنوال وی را
3
قبالً ترتيب و تقديم نموده باشد.».
دادن امنننـ وال وصنننورت حسننناب توسنننط ورثنننۀ وصنننی درصنننورت فنننوت
)3
موصی:درصورتی که وصی وفنات نمايند يااهلينت خنود را از دسنت دهد مثالً:بنه
جنون سنننفه عته افال مواجنننه گنننردد ودر نتيجنننه محجنننور علينننه شنننناخته شنننود
ويامفقود گردد ورثه ياقايم مقام وی مکلف به تسليم امنوال ودادن صنورت حسناب
ودوم مننادۀ()191قننانون
منی باشنند.مادۀ ( )314قننانون مندنی کننه ترجمنۀ فقنرۀ اول ِّ
احوال شخصيه سوريه است دراينن بناره حکنم منی نمايند کنه«:هرگناه وصني وفنات
نمايند ينا محجنور علينه واقنع گنردد و ينا غاينب شنناخته شنود ورثه ينا شنخذ قنايم مقننام او
4
به تسليمي امـ وال و تقديم صورت حساب آن مكلف مي گردد.».
اذن به ادارۀاموال توسط موصی عليه کنه بنه سنن شنانزده سنالگی رسنيده
)4
اسننت دراثرتقاضننای وصننی وقبننول محکمننه ذيصننالح:همان طننوری کننه ولننی مننی
تواننند قسننمتی از امننوال مننولی عليننه را بعنندازا خننک اذن محکمننۀ ذيصننالح غننرد
تجننارت بننه دسننتر وی قننرار دهد وصننی نيننز مننیتواننند تسننليمی تمننام وياقسننمتی
ازاموال موصی عليه را که به سن شنانزده سنالگی رسنيده ازمحکمنۀ ذيصنالح بنه
موصننی عليننه مطالبننه نمايد.درصننورت صننواب دينند وبارعايننت مصننلحت موصننی
عليه قاضی محکمۀ ذيصالح می تواند اين تقاضاء رابپکيرد.
بنابراين ردتسننليمی تمنننام وياقسنننمتی ازمننال موصنننی علينننه بننه او درسنننن شنننانزده
سننالگی من ن وط برتأيينند محکمننۀ ذيصننالح است.درصننورت رد وصننی صننر مننی
 . 1همان
 . 2همان
 . 3همان
 . 4همان

مادۀ .313
مادۀ .308
مادۀ .316
مادۀ .314
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تواننند يننک سننال بعنند از رد تقاضننای تسننليمی مننـال موصننی عليننه را بننه وی از
محکمۀ ذيصالح مطالبه نمايند.مادۀ( )315قنانون مندنی دراينن منورد تصنري منی
نمايند کنه «:محكمنه منی توانند بنه اثنر مطالبنۀ وصني تسنليمی تمنام و ينا قسننمتي از
اموال تحت وصايت را غرد اداره بخود شخذ ناقذ اهليت كه بنه سنن ()16
سالگي رسنيده باشند اجنازه دهند در صنورت رد مطالبه وصني نمني توانند قبنل از
گکشننتن يننك سننال از قننرار نهننايی محكمننه مطالبننه خننود را مجننددا بننه محكمننه تقننديم
1
نمايد.».
ادارۀ امننوال توسنننط موصنننی عليننه منننأذون بعنننداز اذن محکمننه نينننز مطلنننق نبنننوده
وموصنننی عليننننه مننننأذون بننننه ادارۀ امننننوال مکلنننف اسننننت الننننی رسننننيدن بننننه سننننن
رشد صورت حساب سارنه را بنه محکمنه غنرد بررسنی تقنديم نمايند.فقره هنای
اول ودوم مننادۀ()317قننانون منندنی درايننن بنناره اشننعار مننی داردکننه)1( «:شننخذ
ناقذ اهليت كه ماذون بنه ادارۀ امنوال باشند مكلف اسنت صنورت حسناب سنارنه
امننوال را بننه محكمننۀ مربننوط تقننديم نمايد.محكمننه نظننر وصنني را حننين رسننيدگی
حساب اخک مینمايد)2(.همچنان محكمه می تواند امر دهد تنا عوايند خنالذ
سارنه شخذ ماذون به حساب اماننت خنود محكمنه ينا يكنی از آنهنا طنور
پس انداز به وديعنت گکاشنته شنود.درين صنورت مناذون نمنی توانند بندون
2
اجازۀ محكمه از آن استفاده نمايد.».
درصننورت عنندم ارايننه صننورت حسنناب سننارنه وياامرمحکمننه مبنننی بننه
وديعنت گکاشننتن عاينند سننارنه موصننی عليننه دربانننک وعنندم تصننر درآن
مگر بنه اجننازۀ محکمنه وعنندم رعاينت آن توسننط موصنی عليننه وڅننارنوال
وبعدازاسنتما درينل موصننی علينه مننأذون بنه تجنارت وبعننداز اثبنات عنندم
ادارۀ اموال را کامالً سلب ويامحدود نمايد.مادۀ ()318قانون مدنی دراينن
باره تصري می نمايد که «:هرگاه شخذ ماذون به ادارۀ اموال مخالف احكام
مندر ماده ( )317اين قانون اجراآت نمنوده ينا در ادارۀ خنود سوءتصنر نمايند
و يا اسبابی موجود گردد كه از رهگکر دوام تصر شنخذ مناذون امنوال تحنت
ادارۀ وی مواجه به ضرری باشد.محكمه میتواند برحسب صواب ديد خنود ينا بنه
اثننر مطالبننۀ څننارنوال يننا يكنی از اشننخاص ذيعالقننه پننس از اسننتما دريننل شننخذ
3
ماذون اجازۀ داده شده را محدود و يا سلب نمايد.».
بقیه درشماره بعدی
 . 1وزارت عديه.قانون مدنی مادۀ .315
 . 2همان فقره های(1و)2مادۀ .317
 . 3همان مادۀ .318
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څیړونکی  :قضاوتمل سیف الرحمن (تراهی)

د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره

ب :په قوانینو کې د حوالې سره د کفالت مقایسه
د کفالت او حوالې تړونونو اړوند د اکثرو ممنالکو قوانيننو بحنث کنړی دلتنه
د نمونې په ډول د افغانستان او ايران د مندني قوانيننو لنه نظنره څينړل شنوي او پنه
رندې توګه تر بحث رندې نيول شوي دي.
. 1د افغانستان مدني قانون د حکم په رڼا کې د حوالې سره د کفالت پر تله
د افغانسننتان منندني قننانون د حننوالې تننړون اړوننند د اهننل سنننت د جمهننورو فقهنناوو
څخه پيروي کړې د حوالې تړون يې د ينوې ذمنې انتقنال بلنې ذمنې تنه ګڼلنی دی
له همدې امله که چيرته په حوالنه کنې د محينل ننه برائنت ( محتنال علينه محينل تنه
رجو وکوری شي) شرط شي نوموړی تړون حواله نه بلکې کفالت ګڼنل کينږي
او د نومنوړي قنانون د احکنامو مطنابق د حنوالې عمنده سناحه پنه دينن کنې ښنودل
شوې ده په دې مفهوم چې محيل بايد د محتال څخنه منديون وي ولنې رزمنه ننه
ده چې محتال عليه دې د محيل څخه مديون وي له همدې امله په نوموړي قنانون
کې حواله په مطلق او مقيد ډول ويشل شوې په دې اړوند داسې حکم کوي.
« د پننور حوالننه عبننارت ده د حننوالې ورکننوونکي د ذمننې څخننه د پننور نقلينندل د
حوالې ورکړ شوي ذمې ته او د هغه څخه د پور غوښتنه»
« حوالننه د حننوالې ورکننوونکي د نننه برائننت پننه شننرط کفالننت ګڼننل کيننږي کننه پننه
حوالې ورکوونکي ضمان شرط شي يا حوالې اخستونکي د پاره خيار کښيښودل
شننني شنننرط صنننحي دی او حوالنننه اخسنننتونکی کنننولی شننني چنننې پنننور د حنننوالې
ورکوونکي څخه يا د حوالې ورکړه شوي څخه وغواړي».
« حواله به يا مطلقه وي او يا مقيده».
« مطلقننه حوالننه هغننه ده چننې پننوروړی خپننل پننور ورکننوونکي تننه بننل چننا باننندې د
داسې پور غير مقيد حواله ورکي چې حواله ورکوونکی ينې د حوالنه کنړه شنوي
په ذمې د هغه د پور له درکه لري يا يې د داسې پور له درکه د هغه په ذمې لنري
چې وديعت يا غصب شوی مال وي يا په داسې توګه وي چنې حوالنه ورکنوونکی
او حواله شوی يو په بل هيڅ نوعه حقوق نه لري».
« مقيده حواله هغه ده چې پوروړی خپل پور ورکوونکي ته د هغه پور د اخسنتلو
د پاره چې پنه حوالنه ورکنړی شنوي شنخذ بانندې ينې لنري پنه داسنې قيند حوالنه
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ورکننني چنننې حوالنننه ورکړشنننوی شنننخذ د هغنننه پنننور لنننه درکنننه چنننې پنننه حوالنننه
ورکړشوي يې لري يا دهغه درکه چې ورسره يې په وديعت لري يا ينې د غصنب
شوي مال له درکه اداء کي».
« ( ) 1د حننوالې اخسننتونکي څخننه د حننوالې ورکننوونکي پننور وړتيننا د حننوالې د
صحت شرط ګڼل کيږي.
( ) 2د حوالې ورکوونکي څخه د حوالې ورکړ شوي پنور وړتينا شنرط ننه ده .هنر
وخنننت چنننې حوالنننه ورکړشنننوی حوالنننه قبولنننه کننني حوالنننه صنننحي ده حوالنننه
اخستونکی د پور په ورکولو مکلف دی .که څنه هنم حوالنه ورکنړ شنوی د حنوالې
1
ورکوونکي پوروړی نه وي».
د قانون په يادو شوو مادو کې حواله تعريف او پنه دوو برخنو ويشنل شنوې چنې د
مطلقې او مقيدې حوالې څخه عبارت ده په نومنوړي تنړون کنې د محتنال څخنه د
محيل مديون والی حتمي خو د محيل څخه د محتنال علينه منديون والنی حتمني ننه
دی ګڼل شوی د حوالې په تړون کې د محيل ذمنه محتنال علينه تنه انتقناليږي خنو
که په نوموړي تړون کې د محيل نه برائت شرط شي په داسې توګه چې محتنال د
حوالې څخه وروسته محيل ته هم مراجعه وکړای شي نومنوړی تنړون حوالنه ننه
بلکې کفالت ګڼل کيږی.
د نوموړي قانون د احکامو مطابق د حوالې تړون کيندای شني پنه معجنل او ينا هنم
په مدجل ډول تر سره شني کنه چيرتنه حوالنه مدجلنه وي او محينل وفنات شني د
حوا لې د اداء په وخت کې تفاوت نه راځي او که چيرتنه محتنال علينه وفنات شني
دين معجل ګرځي او د محتنال علينه د متروکنې څخنه د اداء وړ دی د ينادونې وړ
ده چې د حنوالې پنه تنړون سنره محينل بنرئ الکمنه ګرځني خنو کنه چيرتنه محتنال
عليه وفات شي او شتمني ينې د حنوالې وجنه پنوره ننه کنړي پنه دې صنورت کنې
محتننال کننوری شنني م حيننل تننه رجننو وکننړي چننې د افغاسننتان منندني قننانون پننه دې
اړوند داسې حکم کوي.
« که حواله مدجله وه د حوالې ورکوونکي مړينه د اداء کولو په نيټې کښنې تناثير
نه لري که حواله ورکړه شوی مړ شو نو پنور معجنل کينږي او د متروکنې څخنه
يې اداء کيږي خو په دې شرط چې متروکه د پور د اداء کولو د پناره کنافي وي
که متروکې کفايت نه کولو نو ټول پور يا پاتې انندازه ينې د هغنې د منودې د پنوره
2
کيدو وروسته د حوالې ورکوونکي څخه غوښتل کيږي».
د نومننوړي قننانون پننه ينناده شننوې منناده کننې دوه څيزونننه بيننان شننوي يننو دا چننې د
حوالې تنړون د کفالنت پنه څينر پنه معجنل او مدجنل ډول د تنړون وړ دی او بنل دا
چې د حوالې په تړون سره د محيل ذمه برئ کيږي خو که چيرته محتنال علينه د
1
2

د افغانستان مدني قانون  1719 1718 1717 1728 171۶او  1722مادې.
مخکينی قانون  1732ماده.
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حواله ورکړې مخکنې وفنات شني او شنتمني ينې د حنوالې وجنه پنوره ننه کنړې د
استثناء په ډول محتال کوری شي محيل ته رجو وکړي.
که چيرته د افغانستان مدني قانون احکامو ته وکتل شي نوموړي قنانون د حنوالې
اړوننند د اهننل سنننت د جمهننورو فقهنناوو ل نه مننکهب څخننه پيننروي کننړې ده ځکننه د
نوموړو فقهاوو په آند د حوالې په تړون کې د ذمې انتقال منځ ته راځي او د هغنې
په وسيله محيل برئ الکمه ګرځي خو پنه اسنتثنايي حالنت کنې ( پنه هغنه صنورت
کې چې محتال علينه د افنال پنه حالنت کنې وفنات شني) محتنال محينل تنه رجنو
کوری شي چې نوموړی حالت په ياد شوي قانون کې در شوی دی چې پنه دې
بنسټ ويالی شنو هغنه تنوپيري ټکنې چنې د کفالنت او حنوالې اړونند د فقهناوو پنه
نظرياتو کې بيان شوي د افغانستان مدني قانون پر احکامو د صدق وړ دي.
. 2د ايران مدني قانون له نظره د حوالې سره د کفالت مقايسه
د ايران مدني قانون هم د حوالې تړون محتال عليه ته د محيل د ذمنې انتقنال ګڼني
لنه همنندې املننه پننه نومنوړي تننړون سننره د محيننل ذمنه بننرئ او د محتننال عليننه ذمننه
مشغوليږي د ايران په مدني قانون کې حواله د الزامي تړونونو له ډلې څخه ګڼنل
شوې چې محيل محتال او محتال عليه هيڅ يو نشي کوری هغه فسخ کړي مګنر
په هغه صورت کې چې محتال د حنوالې تنړون پنر مهنال د محتنال علينه د اعسنار
څخه خبر نه وي او يا هنم پنه نومنوړي تنړون کنې خينار کښيښنودل شنوی وي پنه
نومننوړو صننورتونو کننې د فسننخ حننق اجننراء کيننږي د نومننوړي قننانون د احکننامو
مطننابق سننره لننه دې چننې پننه حوالننه کننې د محتننال عليننه مننديون والننی نننه دی شننرط
شوی خو که محتال علينه منديون ننه وي نومنوړی تنړون حوالنه ننه بلکنې ضنمان
ګڼل کيږي چې په دې صنورت کنې ضنامن د ضنمانت شنوي دينن پنه اداء مکلنف
ګڼل کيږي.
د ياد شوي قانون د احکامو مطابق په حواله کې د محتال عليه شنتمن والنی ننه دی
شننرط شننوی بلکننې غريننب شننخذ هننم کننوری شنني حوالننه قبولننه کننړي خننو کننه
چيرته د حوالې تړون پر مهال محتال د محتال عليه له غربنت څخنه ننه وي خبنر
1
نوموړی کوری شي چې تړون فسخ کړي.
که چيرته د حوالې تړون اړوند د ايران مدني قانون موادو ته وکتنل شني پنه هغنه
کې د اهل تشيع د جمهنورو فقهناوو نظروننه مننعکس شنوي دي چنې د حنوالې پنه
تړون کې د اهل سنت فقهاوو له نظريو سنره همغنږي لنري خنو پنه هغنه متمنايزو
ټکو کې چنې د حنوالې او کفالنت تنر مننځ بينان شنوي د فقهني نظريناتو پنه څينر د
ايران مدني قانون د افغانستان سره يو لړ توپيرونه لري چنې پنه فقهني نظرينو کنې
له هغې څخه يادونه وشوه د اړتينا پنه صنورت کنې کيندای شني نومنوړي بحنث تنه
مراجعه وشي په هر صورت په ټوله کې د يادونې وړ ده چې د دواړو ډلو (اهنل
1

د معلوماتو له پاره د د ايران مدني قانون له  72۴مادې څخه تر  732مادې مراجعه وشي.
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سنت او اهنل تشنيع) فقهناوو د نظرينو مطنابق حوالنه او کفالنت تړونوننه ځنانګړی
ماهيت لري چې د ايران او افغانستان د مدني قوانينو د احکامو اختال له هماغنه
فقهننې اخننتال څخننه را ټوکينندلي او د هننرې جننامعې د بنناورونو او حنناکم عننر
مطابق په قوانينو کې احکام وضعه شوي دي.
دریم څپرکی
د کفالت تړون آثار
يننو د مهمننو مبحثونننو څخننه چننې د تړونونننو او قراردادونننو اړوننند مطننرح
کيږي هغه اثرونه دي چې د هغوی څخه را پيدا کيږي هر تنړون لنه ځاننه ينو ينا
څو اثرونه پر ځای پريږدي چنې دا اثروننه ښنايي د تنړون تنر دواړو خنواوو او ينا
هم تر دريم شخذ پورې تړاو ولري .د کفالت تړون هم د معينو تړونوننو لنه ډلنې
څخه دی چې خپل اثرونه لري د نوموړي تړون ځينې اثروننه د تنړون تنر دواړو
اړخونو او ځينې نور يې تر دريم شخذ پورې اړوند ګڼل کينږي لنه همندې املنه
په مخکې څپرکو کې د کفالت تعريف د کفالنت اننوا او د ننورو تړونوننو سنره د
نوموړي تړون پرتله بيان شول او په دې څپرکي کې بنه د فقهناوو او دوو دولتوننو
( افغانسننتان او ايننران ) د قوانينننو مطننابق د کفالننت تننړون اثرونننه تننر بحننث رننندې
ونيول شي.
لومړی مبحث :د فقهاوو له نظره د کفالت اثرونه
لکه مخکې چې يادونه وشوه د کفالت تړون اثرونه لري د اسالمي فقهناوو
پننه آننند د نومننوړي تننړون ځينننې اثرونننه تننر کفيننل او ځينننې نننور يننې تننر مکفننول لننه
پورې تړاو لري چې په رندې توګه بيانيږي.
لومړۍ وینا :تر اصیل پورې اړوند د کفالت اثرونه
د کفالت په تړون کې اصيل خاص ځای لري چنې د نومنوړي تنړون ځيننې
اثرونه د مکفول له تر څنګ په هغې پورې هم تړاو لنري او پنه رنندې توګنه ورتنه
اشاره کيږي.
الف :د اصيل او کفيل ترمنځ تضمني مسدوليت
د اهل سنت د جمهورو فقهاوو په آند د کفالت په تړون سره د اصيل
مسدوليت نه خالصيږي بلکې مکفول له کوری شي د کفيل څخه عالوه اصيل
ته هم مراجعه وکړي ځکه په کفالت کې د مطالبې اړوند يوه ذمه ( د کفيل ذمه)
د بلې ذمې ( داصيل له ذمې ) سره يو ځای کيږي او په نوموړي تړون کې د
ذمې انتقال منځ ته نه راځي له همدې امله په تړون سره اصيل برئ الکمه نه
1
ګرځي.
ب :د کفیل پر وړاندې د اصیل مکلفیت
1

الموصلي عبدهللا مخکينی مرجع  1ټ  2۵م.
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که کفالت دينې وي اصيل د هغه مال په ورکړه ملزم ګڼل کيږي چې کفينل
مکفول له ته ورکړی وي ځکه هغه مال چې کفينل مکفنول لنه تنه ورکنړی د هغنه
دين بدل دی چې مکفول له پنر اصنيل درلنود او کلنه چنې نومنوړی دينن د کفينل لنه
خوا ورکړ شو اصيل د کفيل مديون ګڼل کيږي او که چيرته کفالت د نفنس وي د
مکفول له د غوښتني پر بنسټ اصيل مکلف دی چې پنه ټناکلي وخنت حاضنر شني
چې د نه حضور په صورت کې کفيل اړ دی تاوان وګالي همندا رنګنه کنه کفالنت
عيني وي اصيل مکلف دی کفالت شوی عين په ټاکلي وخت تسنليم کنړي او د ننه
تسليم په صورت کې کفيل اړ دی تاوان وګالي چې په دواړو آخرو صورتونو کنې
د کفيل د تاوان رمل اصيل ګڼل کيږي او نوموړی بايد د کفيل تاوان اداء کړي.
ج :د اصیل د برائت پر بنسټ د کفیل برائت
که چيرته د کفالت له تړون وروسته اصيل برئ الکمه وګرځي د نومنوړي
برائت اصيل تنه سنرايت کنوي چنې د اصنيل بنه برائنت سنره کفينل هنم بنرئ الکمنه
ګرځي ځکنه کفينل د تعهند پنه پنوره کولنو کنې د اصنيل څخنه نماينندګي کنوي او د
اصيل په برائت سره د نمايندگی موضو منتفي کيږي له همدې امله د اصنيل پنه
1
برائت سره کفيل هم برئ الکمه کيږي.
د :په ټاکلي وخت تعهد پوره کول
د کفالت له آثارو څخه يو هنم پنه ټناکلي وخنت سنره د تعهند پنوره کنول دي
که چيرته مکفول له د اصيل لپاره مهلت ډير کنړي نومنوړی مهلنت د کفينل لپناره
هم د محاسبې وړ دی ځکنه کفينل د اصنيل نمايننده دی او نمايننده پنه ټولنو اړونندو
چارو کې د اصيل تابع وي.
هـ  :د کفالت په تړون کې د صلحې جواز
د کفالت له آثارو څخه يو هنم پنه نومنوړي تنړون کنې د صنلحې جنواز دی
کننه چيرتننه مکفننول لننه د اصننيل سننره صننلحه وکننړي د صننلحې اثننر کفيننل تننه هننم
سرايت کوي ځکه لکه مخکې چې يادونه وشوه کفيل د اصيل نماينده دی او هغنه
2
په ټولو چارو کې د اصيل تابع ګڼل کيږي.
و :په کفالت کې د ابراء او هبې جواز
د کفالت لنه آ ثنارو څخنه ينو هنم پنه نومنوړي تنړون د ابنراء او هبنې جنواز دی کنه
چيرته مکفول له اصيل ته د کفالت وجه هبه کنړي او ينا هنم د هغنې پنه ګټنه ابنراء
وکړي نوموړې هبنه او ابنراء کفينل تنه هنم سنرايت کنوي ځکنه لکنه چنې يادوننه
3
وشوه کفيل د اصيل نماينده دی او په ټولو چارو کې د هغې تابع ګڼل کيږي.
1
2
3

افندي محمد عالوالدين مخکينی مرجع  ۵ټ  ۴۵2م.
مخکينی مرجع  ۵ټ  ۴۵۵-۴۵۴م.
الکاساني عالوالدين مخکينی مرجع  12ټ  ۴00-399م.
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()5

ج  :قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه در مورد تجدید نظر
بنا در نظنر داشننت اينکنه قنانون تشننکيل و صنالحيت قنوه قضننائيه نسنبت بنه قننانون
اصننول محاکمننات منندنی و قننانون اجننراآت جزائننی از لحنناظ تنندوين و نشننر منندخر
التاريخ است مقنن بيشتر کوشنت نمنوده تنا موضنوعات مربنوط بنه تجديند نظنر را
بطننور واض ن و نسننبتا ً مشننرح بيننان نماينند چنانچننه در منناده ( )37قننانون مننککور
موضو درخواست تجديد نظر قضايای مدنی حسب ذيل صراحت دارد:
(در خواست تجديد نظر به رئيس ستره محکمه تقديم می گردد).
رئيس ستره محکمه از طريق دارارنشاء شورای عالی ستره محکمه موضنو را
به کميسيون که جهت ارزيابی منوارد تجديند نظنر معنين گردينده اسنت محنول منی
سازد تا زمينه اعتراضات تجديد نظنر خنواه را تحلينل و نظنر خنويت را در قبنول
يا رد تجديد نظر به شورايعالی ستره محکمه ارايه بدارند.
معمول بر اين است که تقاضنای تجديند نظنر در قضنايای مندنی منانع تطبينق حکنم
قطعی محکمه نمی گردد.
ولی در آنعده قضنايای حقنوق عامنه کنه متقاضنی تجديند نظنر دولنت باشند تطبينق
حکننم بنندليل حفننظ حقننوق عامننه اسننتثنا ًء الننی نتيجننه تجدينند نظننر معطننل قننرار داده
ميشود.
قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه مسايل و روند کناری تجديند نظنر خنواهی
را در قضايای جزائی و حقوقی بطور جداگانه مورد بحث قرار داده است که هنر
کدام را حسب ذيل بيان مينماييم.
طبق ماده ( )34قانون تشکيل و صالحيت قنوه قضنائيه شنورايعالی سنتره محکمنه
فيصننله هننای نهننائی و قطعننی محنناکم را در حننارت آتننی مننورد تجدينند نظننر قننرار
ميدهد.
 -1در قضايای جزائی:
درين بخت بررسنی تجديند نظنر را موکنول بنه درينل ششنگانه ذينل دانسنته کنه از
طر متقاضی تجديندنظر بطنور اختصنار در عريضنه مقندماتی و بنه تفصنيل در
اعتراضات تبارز ميابد.
اين بخت حارت و مواردی را پيت بينی نموده که منحينث دلينل جديند در پروسنه
تجديد نظر خواهی مطرح ميگردد و حسب ذيل است:
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 _ 1حقنايقی کننه بنه اسننا آن حکنم اسننتوار بنوده بننا حقنايقی کننه در فيصنله جزائننی
نهائی ديگر وجود دارد .مطابقت نداشته باشد.
 _2در حالتی که حکم جزائی بر يک حکم صادره از يک محکمه مدنی بننا يافتنه
باشد و حکم محکمه مدنی مککور ملغی شود.
 _ 3در حالتی که بعد از حکم جزايی وقايعی حادث يا ظاهر شود يا اوراقنی تقنديم
گردد که در وقت محاکمه معلوم نبنوده و ممکنن اسنت اينن واقعنه ينا اوراق برائنت
محکوم عليه را ثابت سازد.
 _4در حننالتی کننه شننهادت زور (دروغ) تزويننر مسننتند و يننا بعضننی اعمننال غيننر
قانونی شهود يا اهل خبره در قضايای جزايی ظاهر گردد.
 _ 5در حالتی که متهم در جرم قتل محکوم عليه قرار گيرد عناصر جديند درلنت
کننده ر بدهد که عدم وقو قتل شخذ را ثابت نمايد.
 _6هر گاه حکم در ختم جريان محاکمه بدون آگاهی رسمی متهم صنادر ينا اينکنه
در جريننان محاکمننه حننق حاضننر شنندن بننوی داده نشننده کننه در نتيجننه آن از حننق
انتخاب وکيل مدافع محروم گرديده و يا اينکه علت عندم حضنور محکنوم علينه بنه
صننورت روشننن و واقعننی معلننوم نبننوده و يننا اينکننه محکمننه بننه ايننن امننر متوجننه
نگرديده باشد.
 -2در قضايای مدنی احوال شخصيه حقوق عامه و تجارتی:
چنانچه قبالً تککر بعمل آمد دريل تجديد نظر در قضايای مندنی و احنوال شخصنيه
حقوق عامه و تجارتی موارد پنجگانه ذيل است کنه در قنانون اصنول محاکمنات
مدنی نيز به آن پرداخته شده است با اين تفاوت که در قانون مککور منوارد تجديند
نظر در شت فقره بينان گردينده و در اينن جنا بنه پننج فقنره اکتفناء گردينده کنه قنبالً
مورد بحث قرار گرفت:
 _1ثبوت ککب شهادت.
 _2ثبوت ککب استنتا اهل خبره.
 _3ثبوت جعل و تزوير در اسناد و مدارک اثباتيه.
_4ثبوت ترجمه نا درست مترجم که در حکم موثر باشد.
 _5ارايه سند مثبته از طر محکوم عليه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.
-3احاله مجدد قضيه بعد از لغو فيصله به محکمه مربوط:
در بحث حاضر که مشتمل به مواد ( )35و ( )36قانون تشنکيل و صنالحيت قنوه
قضنننائيه ميباشننند پيرامنننون چگنننونگی تصنننويب شنننورايعالی در رابطنننه بنننه آنعنننده
قضننايای تجدينند نظننر کننه دريننل متقاضننيان وارد بنظننر برسنند تبننارز يافتننه اسننت
همچنننان موضننو ميعنناد تجدينند نظننر بننا تفنناوت اينکننه طبننق منناده ( )488قننانون
اصول محاکمات مدنی که ميعاد تجديند خنواهی را مندت ( )3مناه تعينين گردينده و
آغاز ميعاد را از تاريخ صدور فيصله نهائی محاسبه مينمايد درينن قنانون محاسنبه
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ميعاد تجديد نظر خواهی از تاريخ اخبار حکم نهائی سه ماه تعيين گردينده همچننان
آنعده قضايای که به ضرر صغار نهائی گرديده را تابع ميعاد نميداند.
مننناده ( ) 35قنننانون منننککور لغنننو فيصنننله هنننا و قنننرار هنننای نهنننائی محننناکم را از
صالحيت شورايعالی دانسته و حسب ذيل صراحت دارد:
(هر گاه شنورای عنالی سنتره محکمنه اعتنراد و منوارد تقاضنای تجديند نظنر را
مطنابق بننه احکننام قننانون وارد دينده و دريننل جدينند را بننر تغيينر و لغننو حکننم مننوثر
تشنخيذ دهند .بنه الغنای فيصنله حکننم نمنوده و قضنيه را غنرد دوران مجندد بننه
محکمه ذيصالح احاله می نمايد).
همچنان ماده ( )36قانون مککور در منورد ميعناد تجديند نظنر خنواهی ذينالً مشنعر
است:
( ميعنناد تقاضننای تجدينند نظننر در مننوارد قضننايای جزايننی حقننوقی و تجننارتی بننين
اشخاص حقيقی و حکمی از تاريخ اخبار حکم نهائی سه ماه است.
قضايای که به ضرر صغار انجام يافته باشد از اين امر مستثنی است).
-4تعيين کميسيون های تجديد نظر :
يکی از مو ضوعات نهايت مهم در پروسه تجديد نظر خواهی تعينين کميسنيون هنا
و چگونگی ساختار آنها ميباشد که در مناده ( )38قنانون تشنکيل و صنالحيت قنوه
قضائيه با در نظر داشت تعديل فقره ( )2و ايزاد فقنره ( )5مناده منککور موضنو
بطور مشرح حسب ذيل تصري گرديده است:
(شورای عالی ستره محکمه کميسيون تجديد نظر بنر قضنايای جزائنی و مندنی را
به ترتيب ذيل تعيين می نمايد.
_ 1کميسيون بررسی تجديد نظنر در قضنايای جنزای عمنومی مرکنب از ينک نفنر
مستشار ديوان امنيت عامه و يک نفر مستشار ديوان مدنی تحت رياسنت يکنی از
اعضای ستره محکمه در ديوان امنيت عامه.
_2کميسيون برر سنی تجديند نظنر در قضنايای جزائنی امنينت عامنه و امنينت ملنی
مرکب از ينک نفنر مستشنار دينوان جنرايم عسنکری جنرايم نظنامی جنرايم علينه
امنيت داخلی و خارجی و يک نفر مستشار دينوان جنزای عمنومی تحنت رياسنت
يکی از اعضای ستره محکمه در ديوان عسکری.
 _3کميسيون بررسی تجديد نظر در قضايای مدنی و حقوق عامه مرکنب از ينک
نفر مستشار ديوان تجارتی يک نفر مستشار ديوان جزای عمنومی تحنت رياسنت
يکی از اعضای ستره محکمه در ديوان تجارتی.
_ 4کميسيون بررسی تجديد نظر در قضايای تجارتی مرکب از ينک نفنر مستشنار
قضنائی دينوان مندنی و يکنفنر مستشنار قضنائی دينوان امنينت عامنه تحنت رياسنت
يکی از اعضای ستره محکمه در ديوان مدنی و حقوق عامه.
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 -5کميسيون برر سی تجديد نظنر در قضنايای جنرايم عسنکری جنرايم نظنامی و
جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی مرکب از يکنفر مستشنار دينوان امنينت عامنه
تحت رياست يکی از اعضای ستره محکمه در ديوان جزای عمومی).
-5حضور لوی څارنوال و وزير عدليه در مجالس تجديد نظر
معمننورً قضننايای تجدينند نظننر خننواهی درسننت مانننند پروسننه محاکمنناتی بمنظننور
وضاحت موضو در حضور طرفين قضيه در جلسه شورايعالی منورد رسنيدگی
قرار ميگيرد.
ظنناهر اسننت کننه در قضننايای جزائننی طننر قضننيه اداره لننوی څ نارنوالی بعنننوان
منندعی الع مننوم و در قضننايای حقننوق عامننه وزارت عدليننه طننر قضننيه محسننوب
ميگردد .بنه همنين منظنور مناده ( )39قنانون تشنکيل و صنالحيت قنوه قضنائيه در
مورد هر دو مقام ياد شده حسب ذيل صراحت دارد:
( در مجننالس قضننائی شننورای عننالی سننتره محکمننه روی تجدينند نظننر در قضننايای
جزائی که بنا بر در خواست لوی څارنوال داير می گنردد حضنور شنخذ لنوی
څارنوال يا نائب لوی څارنوالی و در مجالس قضايای مربوط بنه حقنوق عامنه کنه
بنارثر تقاضننای وزيننر عدليننه صننورت ميگيننرد حضنور وزيننر عدليننه ينا نماينننده بننا
صالحيت آن وزارت حتمی است).
قابننل ذکننر اسننت اينکننه در آنعننده قضننايای حقننوق عامننه کننه متقاضننی تجدي ند نظننر
اشخاص و افراد باشد و دولت در آن طر واقع گردد حضور وزير عدلينه و ينا
نائننب وی در جلسننات شننورايعالی حتمننی تلقننی ميگننردد کننه طننی تصننويب ()188
مور  1397/2/18شورايعالی ستره محکمه در زمينه صراحت دارد.
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()2
فصل سوم  :مصادیق جرم خیانت ملی
اين بخت شامل موضوعات مصاديق جنرم خياننت ملنی بنوده .طوريکنه در بخنت
اول در مورد مفناهيم خياننت ملنی بحنث کنرديم ولنی در اينن بخنت روی مصناديق
اين جرم بحث می کنيم.
گفتننار اول :عملننی كننه در نتيجننه آن اراضننی دولننت جمهننوری اسننالمی افغانسننتان
تمامنا ً يننا قسننما ً تحننت حاكميننت دولننت خننارجی يننا نيننرو هننای مسننل مخننالف دولننت
جمهوری اسالمی افغانستان قرار گيرد يا استقالل کشور را به مخاطره اندازد.
بنرای رفتننار مجرمانننه مرتکننب عملننی مصننداق پينندا مننی کننند کننه دارای يکننی از
نتنايج ذيننل باشنند-1 :قنرار دادن تمننام يننا قسننمتی از اراضنی دولننت تحننت حاکميننت
دولت خارجی يا نيروهای مسل مخنالف دولنت -2 .بنه مخناطره اننداختن اسنتقالل
کشور بنابر اين نتايج دوگانه اشناره شنده در اينن مناده بنه عننوان رفتنار مجرماننه
محسننوب مننی گننردد .نتننايج رفتننار مجرمانننه مرتکننب مقينند بننه نتيجننه بننوده ودر
صورتی قابل تعقيب می باشد که ناشی از عمل وی باشد.
بننا توجننه بننه نننذ عبننارت اراضننی دولننت ويننا بننه خطننر انننداختن اسننتقالل کشننور
مخاطنب ايننن منناده بننيت از ايننن کننه متوجننه شننهروندان عننادی جامعننه باشنند عمومننا
متوجنه مقامنات حکنومتی ملنی ينا محلنی و ينا افنراد محلنی بنا نفنوذ ميشنود چنانکننه
ممکن است والی يا قوماندان ويا شخذ با نفوذ بنا توافنق قلمنرو تحنت کنتنرول ينا
حمايننت خننويت را بننه نيروهننای مسننل مخننالف دولننت واگننکار نماينند از ايننن جهننت
واگننکار نمننودن منننزل شخصننی بننه گننروه هننای مخننالف دولننت نمننی تواننند مصننداق
رفتار مجرمانه اين ماده قرار گيرد بلکه مشمول حکم ماده  278اين کنود در بناره
1
معاونت در جرايم تروريستی محسوب ميشود.
گفتار دوم :عملی که در نتيجه آن تمام يا قسمتی از اراضی تحنت حاكمينت دولنت
جمهوری اسالمی افغانستان از اداره آن خار شود.
 1شرح کود حزا ساير نويسندگان

دوم بنياد آسيا خزان  1398ص 19
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اين بند از ماده فوق نيز به عملی اشاره دارد که مرتکنب در نتيجنه آن عمنل تمنام
يا قسمتی از اراضی را از تحت حاکميت دولت خار ميسازد تفاوتی کنه اينن بنند
بنا بنند اول دارد در اينن اسنت کنه در بننند دوم صنرفا خنار کنردن اراضنی دولننت
اسننت سننلطه و حاکميننت مننالک مننی باشنند .در حننالی کننه در جننزء اول اراضننی
دولنننت جمهنننوری اسنننالمی افغانسنننتان تحنننت سنننلطه حاکمينننت دولنننت خنننارجی ينننا
نيروهای مسل مخالف دولت قرار گيرد فنرق نمنی کنند کنه اراضنی منککور تحنت
حمايت دولت افغانستان بوده يا قبال از سلطه آن خار شده باشند نکتنه قابنل توجنه
در هر دو جز موضنو «زمنان» منی باشند بندين صنورت کنه خنار شندن تسنلط
حاکمينت دولنت ويننا قنرار گننرفتن تحنت تسنلط حنناکميتی نينروی خننارجی مننوط بننه
سپری نمودن زمان قابل توجه نمی باشد بلکه اين امر ممکن اسنت در زمنان کوتنا
ولو چند ساعته نينز تحقنق يابند مثنال :بعضنی اوقنات منی شننويم کنه ينک منطقنه؛
ولسوالی و يا وريت دست به دست می شود يعنی بعداز اشغال دشمن دوباره چنند
ساعت بعد بدست نيروهای های دولتی می افتند بننابراين در هنردو حالنت نينازی
نيست که بطور مثال نيروی خارجی اقندام بنه تاسنيس حکومنت در فاصنله زمنانی
1
چند ماهه نمايد.
گفتار سوم :تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.
بنند سنوم مناده فنوق النککر رفتنار مجرماننه يعننی تسنليمی نيروهنای تحنت امنر بننه
دشمن يکی از مصاديق خيانت ملی بيان شده است.
نکته مهم در اين بند وضعيت افراد تحت امر ميباشد .بر اينن اسنا مسنوليت
جزاي ی تسليمی نيروها به دشنمن تنهنا شنامل آمنر منی شنود و از اينن جهنت افنراد
2
تحت امر شامل اين بند از ماده نمی گردد.
گفتار چهارم :واگکاری تأسيسات ديپوی اسلحه ومهمات وسنايط نظنامی ذخناير
مننواد ارتزاقننی يننا اسننتحکامات متعلننق بننه نيننرو هننای نظننامی بننه دشننمن بمنظننور
مساعدت آنها يا فراهم سازی تسهيالت برای ورود دشمن به کشور.
رفتننار مجرمانننه در ايننن بننند شننامل دو عمننل متفنناوت واگننکاری و فننراهم سننازی
ميباشنند در حالننت اول مرتکننب اقنندام بننه واگننکاری چهننار دسننته از مصننداق هننای
مشخذ می نمايد.
 -1تاسيسات؛ شامل تاسيسات ملکی و نظامی ميشود برخال جنرايم تروريسنتی
که به تاسيسات زيز بنائی ويا تاسيسات ثابت دريايی يا بحری تصري شنده اسنت.
 -2ديپوی اسلحه مهمات و وسايط نظامی که شامل وسايل وسايط و ابنزارآرت
نظامی می شود  -3استحکامات نظامی شامل مکان هنا پايگناه هنا و سننگرهای
. 1شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا
 . 2شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا
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نظامی می شود -4 .چهنارمين منورد شنامل منواد ارتزاقنی اعنم از منواد نوشنيدنی
وخوراکی ميشود.
در بنناره عمننل واگننکاری آنچننه قابننل توجننه اسننت عنندم مشننخذ شنندن چگننونگی
واگکاری ميباشد .يعنی واگکاری ممکن اسنت در نتيجنه ينک عمنل کنامال عمندی و
هماهنگ شده صورت گيرد ويا اينکه ممکن است عمنل واگنکاری در نتيجنه فنرار
ظنناهری مرتکننب صننورت گرفتننه باشنند البتننه در صننورتيکه امکننان پيشننگيری از
عمل واگکاری به طور عرفنی وجنود داشنته باشند از لحناظ نتيجنه رفتنار مجرماننه
واگکاری مطلق ميباشد .از اين جهت صر واگکاری موارد فنوق در تحقنق جنرم
1
به صورت کامل کفايت می نمايد.
دومين عملی که به عنوان رفتار مجرمانه اين بند پنداشته می شود فنراهم سنازی
تسهيالت برای ورود دشمن بنه کشنور ميباشند .کنه شنامل هرننو رفتناری ميشنود
که زمينه سازی نمايد تا دشمن به کشور داخل گردد.
ً
عمل فراهم سازی نيز مطلق بوده واز اين جهت الزامنا نينازی بنه ورود دشنمن بنه
داخل کشور نمی باشند .بلکنه براسنا ننذ مناده صنر فنراهم سنازی تسنهيالت
بننرای ورود دشننمن مننی تواننند مصننداق کامننل رفتننار مجرمانننه ايننن جننزء محسننوب
گننردد2.مننراد از «دشننمن» شننامل وضننعيتی مننی شننود کننه طننرفين درحالننت جنننگ
3
قرار داشته باشد.
گفتار پنجم :جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی دفاعی يا امنيتنی کشنور
بمنظننور تسنننليم دهننی آن بنننه دولننت خنننارجی سنننازمان يننا گنننروه ضنند دولتنننی ينننا
گماشتگان آنها.
در بننند  5منناده مننککور رفتننار مجرمانننه مرتکننب در ايننن بننند جمننع آوری اسننرار
نظامی ميباشد که به صورت فعل مثبنت منادی تحقنق منی يابند جمنع آوری اثنرار
اعم از اين است که مرتکب به صورت قانونی ولنی بنه انگينزه مجرماننه اقندام بنه
جمع آوری اسرار نمايد .ويا اين که شخذ غير موظف بنه صنورت غينر قنانونی
همانند سرقت اقدام به جمع آوری اسرار نموده باشد.
چيزی را که قانون گکار به عنوان موضو رفتنار مجرماننه تلقنی منی کنند شنامل
اسرار نظامی دفاع ی يا امنيتنی ميباشند کنه اسنرار ممکنن اسنت منادی باشند ماننند
اسرار حاوی اطالعات دفاعی که در يک کست سی دی و يا فلت نگهداری شنده
باشد ويا شفاهی باشد که از سوی مرتکب جمع آوری شده باشد.

 . 1شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا دوم خزان  1398ص 21
 . 2شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان  1398ص 22
 .3کود جزا ماده237بند 2
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همچنين قابل ذکنر اسنت کنه براسنا منده  31ضنميمه شنماره 1کنود جنزا؛ افشنای
معلومننات نظننامی حنناوی اسننرار دولتننی بننه عنننوان يکننی از مصنناديق رفتننار هننای
مجرمانه ضميمه شناخته شده است بنابر اين در صورتی که عمل صورت گرفتنه
از سننوی تابعننان ايننن ضننميمه باشنند براسننا ضننميمه فننوق الننککر قابننل مجننازات
ومحاکمه است در غير اين صنورت عمنل تنابع کنود جنزا خواهند بنود .بنناء رفتنار
مجرمانه جمنع آوری از جهنت نتيجنه مطلنق بنوده ونينازی بنه تحقنق نتيجنه خناص
ندارد که برخی ديگر به اين عقيده هستند که صنر بنه جمنع آوری جنرم محقنق
نمی شود .بلکه عالوه بر جمع آوری تسليم آن به دشمن نينز شنرط تحقنق جنرم بنه
صورت کامل می باشد اما چنان کنه اشناره گردينده کنود جنزا صنر جمنع آوری
را مالک تحقق جرم به صورت کامل دانسته است وتسليم دهنی را نينز بنه عننوان
1
قصد مرتکب قيد نموده است.
گفتللار ششللم :اسننتخدام اشننخاص تهيننه امننوال يننا تجهيننزات نظننامی بننرای دولننت
خـارجنـی در حنـال جننگ بنـا دولنت جمهننوری اسنالمی افغانسنتان ينـا نينـرو هنـای
مسل در حـال جنگ يا منازعه مسنلحانه بنا دولنت جمهنوری اسنالمی افغانسنتان.
بند  6ماده مککور رفتار های مجرماننه اينن جنزء شنامل " اسنتخدام نمنودن تهينه
اموال يا تجهيزات نظامی" ميشود .منظور از استخدام اشخاص گماشنتن اشنخاص
در خدمت ديگری است که يک اصطال خاص اداری می باشند  2امنا هند از
قانون گنکار در اينن مناده اسنتخدام بنه صنورت رسنمی درقالنب امضنای قنرار داد
نيست بلکه مراد از استخدام بنه خندمت گنرفتن اشنخاص بنرای دولنت خنارجی ينا
نيروهای مسل در حال جنگ با افغانستان منی باشند .همچننين شنرايط خاصنی در
اسننتخدام شنننونده نيننز وجنننود نننندارد وشننامل اتبنننا داخلنننی خننارجی ينننا اشنننخاص
بزرگسال يا حتی اطفال ميشود همچننين وظيفنه اسنتخدام شنونده بنه صنورت عنام
ذکننر شننده يعنننی وظيفننه اسننتخدام شننونده نننه تنهننا جنگينندن مننی باشنند شننايد فننرد
3
استخدام شونده برای آشپزی ويا درمان ويا دريوری به خدمت گرفته شده باشد.
دومين رفتار مجرمانه اين بند تهيه اموال يا تجهينزات نظنامی منی باشند امنوال و
تجهيزات نظامی نيز به صورت عام بنه کنار رفتنه اسنت کنه امنوال در مناده 472
قانون مدنی بينان شنده اسنت .وشنامل هرننو منال آشناميدنی خنوردنی وپوشنيدنی
ميشننود .تجهيننزات نظننامی شننامل هرنننو وسننيله نظننامی اعننم از اسننلحه ومهمننات
 . 1شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
 . 2حبيبی ضامن علی جرائم برضد امنيت و اسايت عمومی در حقوق جزای
افغانستان چاپ دوم کابل :موسسه
انتشارات مقصودی خزان1396
. 3شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
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وساير وسنايل نظنامی ميشنود .هچننان حالنت جننگ در بنند 2مناده  237کنود جنزا
بيان شده است .دو ويژه گی ديگر کنه در اينن بنند شنرط تحقنق بنه صنورت کامنل
می باشد آن است کنه اسنتخدام اشنخاص تهينه امنـوال وينا تجهينزات نظنامی بايند
برای يکی از دو گروه ذيل باشد:
اور اينکه دولت خارجی درحال جنگ با دولت جمهوری اسالمی افغانسنتان باشند
ثانيا نيروهای مسل درحال جنگ يا منازعه مسلحانه بنا دولنت جمهنوری اسنالمی
افغانستان باشند.
بننناء ايننن جننرم از لحنناظ نتيجننه جننرم مطلننق مننی باشنند وصننر انجننام اسننتخدام
اشننخاص ويننا تهيننه امننوال وتجهيننزات نظننامی در تحقننق جننرم بننه صننورت کامننل
کفايت می نمايد.
گفتللار هفللتم :قيننام مسننلحانه نيننرو هننای نظننامی عليننه دولننت جمهننوری اسننالمی
افغانستان.
منظور از قيام مسلحانه آن است که فرد يا افرادی از نيروی نظنامی بنا در دسنت
گرفتن سالح عمال در مقابل دولت جمهوری اسالمی افغانسنتان دسنت بنه عملينات
نظامی بزنند .يعنی مستقيما با حکمران درگير بوده و قصد مقابله و سنرنگونی آن
را داشته باشد .سنالح وسنيله اسنت کنه بنا آن جننگ و قتنال صنورت منی گينرد کنه
سالح شامل سالح گرم مانند تفنگ کالشنينکو راکنت  ....و سنالح سنرد ماننند
کارد نيزه و امثال آنها می باشد1.قنانون گنکار خصوصنياتی را کنه بنرای مرتکنب
اين بند در نظنر گرفتنه اسنت نينروی نظنامی بنودن را بنه صنورت جمعنی شنرط
دانسته اسنت .يعننی بنه تعنداد افنراد گنروه مربنوط منی شنود ننه ترکينب نينروی هنا
متفاوت نظامی؛ رفتار مجرمانه اين بند را نيز قيام مسلحانه تشکيل منی دهند .کنه
عمال قيام از سوی مرتکبين صورت بگينرد .کنه اعنالم قينام مسنلحانه بنرای تحقنق
اين جرم کفايت نمی نمايد.
بننناء از لحنناظ نتيجننه نيننز رفتننار مجرمانننه قيننام مسننلحانه مطلننق مننی باشنند وقيننام
مسلحانه بندون اينن کنه از قينام بنه نتيجنه خناص منتهنی گنردد منورد توجنه قنانون
2
گکار بوده است.
گفتار هشتم :سرقت تلف يا تزوير اسناد حاوی اسرار نظنامی دفناعی ينا امنيتنی
کشور.
رفتار مجرمانه مرتکب شامل سه عمل سرقت تلف و تزوير ميشود.

 . 1حسن پوربافرانی تحليل جرم قيام مسلحانه مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی
سال  1391ص 92-90
 . 2شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
76

قضاء

پیگیری جرم خیانت ملی در کود جزای افغانستان

موضو رفتار های مجرمانه نيز سنرقت تلنف ينا تزوينر(( اسنناد حناوی اسنرار
نظامی دفاعی ينا امنيتنی)) مربنوط بنه کشنور ميباشند .سنند نينز عنام بنوده وشنامل
اسنناد رسننمی ميشننود کننه حنناوی اسننرار نظنامی دفنناعی يننا امنيتننی کشننور ملکيتننی
غيننر بنندون رضننايت وبننه مقصنند تملننک شننرط شننده اسننت .کننود جننزا منناده 699
اينگونننه سننرقت را تعريننف کننرده اسننت «سننرقت عبننارت از گننرفتن مننال منقننول
ملکيت غير بدون رضايت و به مقصد تملک» سوالی که مطرح است آيا ملکيت
غير شامل سنند دولتنی منی شنود؟ کنه پاسنخ آن در مناده  701کنود جنزا بينان شنده
است .بر اسا اين ماده هرگناه شخصنی امنوال عامنه ينا امنوالی را کنه بنه مقصند
اسننتفاده عامننه اخنصنناص داده شننده اسننت اخننک نماينند عمننل وی در حکننم سننرقت
1
شناخته می شود.
دومننين رفتننار مجرمانننه ايننن بننند تلننف مننی باشنند .تلننف در لغننت نننابودی تبنناهی
ويرانی خرابی خسارت و گمشدگی ميباشد  .با توجه به اطنالق عبنارت تلنف از
يک سو ومعانی اين عبارت از سوی ديگر تلف ممکن است بنه صنورت کلنی ينا
جزيی نسبت به يک سند صورت گيرد بنابر اينن اگنر يکنی از صنفحات ينا حتنی
بخشی از يک صنفحه سنند تخرينب ينا از بنين بنرده شنود در اينن صنورت رفتنار
مجرمانه تلف تحقق می يابد .
سننومين رفتننار مجرمانننه ايننن بننند تزويننر اسننت « تزويننر عبننارت اسننت ازسنناختن
نوشننته سننند سنناختن مهننر امضنناء خراشننيدن يننا تراشننيدن يننا قلننم خننور سنناختن
الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سنند بنه تناريخ حقيقنی
ينا الصنناق نوشنته ای بننه نوشنته ديگننر ينا بننه کنار بننردن مهنر ديگننری بندون اجننازه
صاحب آن به قصد تقلب »2که تزوير اسناد از جملنه جنرايم فسناد اداری محسنوب
ميشود .بر اسا مفهوم اين مناده تزوينر ممکنن اسنت بنه صنورت منادی هماننند
خراشيدن تراشيدن يا قلم خور کردن تحقق يابد ويا همچننين ممکنن اسنت تزوينر
بر اسا ماده  439به صورت مفادی ينا غينر منادی تحقنق يابند  .هماننند اينن کنه
مدظننف خنندمات عامننه يکننی از ادارات نظننامی اقنندام بننه سنناختن سننند غيننر واقعننی
3
نمايد.
گفتار نهم :پيوستن به قوای مسل دولت خارجی يا گروه مسل در حال جننگ ينا
منازعه مسلحانه با جمهوری اسالمی افغانستان.
رفتار مجرمانه مرتکب شامل پيوسنتن ميشنود .پيوسنتن بنه دو شنکل صنورت منی
گيرد يکی پيوستن حقيقيکه بنا رفنتن بنه سناحه دشنمن و يکجاشندن فيزيکنی بنا آنهنا
 . 1شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
 . 2کود جزا فقره  1ماده 436
 . 3شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
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صورت می گيرد .دوم پيوستن حکمنی ينا مجنازی کنه بنا اعنالن تبعينت و آمنادگی
اخنک دسنناتير و اوامننر از قننوای مسننل دشننمن تکمينل مننی گننردد چننه ايننن تبعيننت در
لست خاصی انعکا يابد و يا در عمنل انجنام شنده باشند1.سنوالی کنه مطنرح منی
گردد اين است که آيا پيوستن به صورت فيزيکی مدنظر ميباشد ويا اين که توافنق
در پيوسننتن نيننز مننی تواننند عنصننر سننازنده ايننن جننرم بننه صننورت کامننل محسننوب
گردد؟
با توجه به عبنارت پيوسنتن بنه نظنر منی رسند کنه پيوسنتن فيزيکنی مندنظر مقننن
بوده است از لحاظ نتيجه نيز اين جرم مطلق ميباشد ونتيجه خاصی کنه ناشنی از
2
پيوستن باشد شرط نشده است.
گفتللار دهللم :قيننام مسننلحانه يننا توطئننه عليننه دولننت جمهننوری اسننالمی افغانسننتان
بمنظور گــرفتن قدرت دولتی.
قانون گکار برای مرتکب اين بند دو عمل مستقل قيام مسنلحانه و ينا توطنۀ را
به عنوان رفتار مجرمانه محسوب نموده است .منظور از قينام مسنلحانه گنروه ينا
جمعيننت دارای تشننکيالت عليننه حکومننت اسننالمی باشنند3.توطننه در لغننت مقدمننه
دسيسننه نيرنننگ و زمينننه سننازی بيننان شننده اسننت در اصننطالح عبننارت اسننت از
« اتفاق بيت از يک شنخذ پيرامنون ارتکناب جرمنی علينه امنينت دولنت و تهينه
وسايل رزم برای انجام آن؛ و يا توطه عبارت از اتفاقی بنيت از ينک شنخذ بنه
منظور ارتکاب جنايت عليه امنينت دولنت »4.در بناره قينام مسنلحانه قنبال در جنز
 7همين ماده به آن پرداخته شد با اين تفاوت که در جز  7قينام مسنلحانه نيروهنای
نظامی مد نظر بود اما در جنز  10قينام مسنلحانه از سنوی سناير اتبنا افغانسنتان
مد نظر می باشد.
امنا در بناره جننرم توطئنه کنه يکننی از جنرايم مهننم علينه امنينت محسننوب منی شننود
نکات ذيل قابل توجه می باشد .
توطئنه شنامل تنوافقی اسنت کنه بنين دو ينا چنند نفنر بنرای انجنام عمنل غينر قنانونی
انجام ميشود جرم توطئه از مصاديق خاص جرايم علينه امنينت منی باشند در اينن
جرم اگر منرتکبين بنه هند مجرماننه خنود نرسند .يکنی از مصناديق جنرم ناتمنام

 . 1کميته مشترک انستيتوت آموزشی مسلکی لوی څارنوالی .ا.ا تيم کوريکولم
پروگرام حمايت از انکشا مسلکی متداوم IDLO
 . 2شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
 . 3پوربافرانی حسن تحليل جرم قيام مسلحانه مجله مطالعات فقه و حقوق اسالم
سال 1391ص 91-90
 . 4عاليه سمير الوجيز فی الجرايم الواقعه علی امن الدوله ص 73
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محسوب می شود .اما بنه لحناظ "حصنول توافنق" جنرم تنام بنوده و قابنل مجنازات
دانسته ميشود .
گفتار يازدهم :افشای اسرار نظامی دفاعی يا امنيتی کشور بنه اشنخاص ينا دولنت
خارجی يا شخصی كه به نفنع آنهنا كنار منی كنند ينا بنه گنروه هنای مسنل مخنالف
دولت جمهوری اسالمی افغانستان.
رفتار مجرمانه اين بند افشنا نمنودن اسنرار منی باشند .هند قنانون گنکار از افشنا
نمننودن اسننرار نظننامی در واقننع از بننين بننردن ممنوعيننت علنننی شنندن اسننرار بننه
صورت غير قانونی می باشد از اين جهت تسليم دهی اسرار به دولت خنارجی ينا
گروه مسل مخالف حتی در صنورتی کنه اسنرار علننی هنم نشنده باشند و همچننان
پوشيده مانده باشد عمل صورت گرفتنه مشنمول حکنم افشنا نمنودن اسنرار اينن بنند
1
قرار ميرگرد .
جمننع آوری افشننای اسنننرار بننه صنننورت مسننتقالنه جننرم انگننناری شننده اسنننت در
صورتی که مرتکب اقدام به جمع آوری اسرار نمايد و سپس آن را به شنخذ ينا
دولنت خننارجی تسننليم دهنند در ايننن صنورت عمننل وی مشننمول تعنندد جننرم شننناخته
ميشود .
موضو جرم اين جزء نيز افشای اسرار نظامی دفاعی يا امنيتی کشور می باشند
بنابرين افشای اسرار غينر نظنامی دفناعی ينا امنيتنی مصنداق رفتنار مجرماننه اينن
جز قرار نمی گيرد .از لحناظ نتيجنه جنرم مند نظنر مطلنق منی باشند از اينن جهنت
2
جرم افشای اسرار نياز به نتيجه خاص ندارد.
گفتار دوازدهم :عدم اطال از معلوماتی که هد آن ارتکناب جنرايم منندر
اجزای  1تا  8اين ماده بوده و شخذ به حکم قانون به کشف آن مدظف و يا بنه
نحوی ديگری به افشای آن مکلف باشد به مراجع مسدول.
رفتار مجرمانه اين بند عدم اطال ينا تنرک فعنل منی باشند بندين صنورت کنه فنرد
موظف مکلف به کشف يا افشا بوده اما از اطال دهی در باره وقو جنرايم خنود
داری می نمايد.
از لحاظ نتيجه جرم صورت گرفته مطلق می باشد و نيازی به تحقق نتيجه خاص
مد نظر ندارد.
فصل چهارم :مجازات جرم خیانت ملی
جننرم خيانننت ملننی از جملننه جننرم جنايننت بننوده و طبننق کننود جننزا مرتکننب آن بننه
مجازات حبس دوام درجه  2و حبس طويل محکوم می گردد .اين جرم بنر عنالوه
مجازات اصلی دارای مجازات های تبعی و تکميلی نيز می باشد.
 . 1شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
 . 2شرح کود حزا ساير نويسندگان بنياد آسيا خزان 1398
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جزاهای اصلی بنه شنکل کنل تحنت دوننو جنزا يعننی جنزای بندنی وجنزای منالی
تقسننيم ميشننوند1.جننزای بنندنی در برگيرنننده جننزای اعنندام و حننبس ومجننازات مننالی
عبارت است جزای نقدی می باشد .بهتر بنه نظنر منی رسند تنا در منورد اينن ننو
مجازات ها تفصيل بيشتری داشته باشيم.
گفتار اول؛ جزاهای تبعی
جننزای تبعننی چنانچننه از نننامت پيداسننت بننه تبعيننت از جزاهننای اصننلی بنناری
محکننوم عليننه تطبيننق ميگننردد و غننرد از آن محننروم سنناختن محکننوم عليننه از
حقوق وامتيازاتی است که برای شخذ جايگاه اجتماعی ميدهد .محکنوم علينه در
نتيجه محرومينت از اينن حقنوق تنا حندودی موقنف واعتبنار اجتمناعی خنود را از
دست ميدهد وساحه فعاليت و تحرکات وی محدود ميگردد.
مطابق ماده ( )171کود جزا « جزای تبعی مجازاتی است که به تبعينت از جنزای
اصلی باری محکوم عليه به حکم قانون تطبيق ميگردد بدون اينکه حکم محکمنه
به آن تصري شده باشد.
جزا های تبعی دارای ويژگی های ذيل است :
جزای تبعی – به تبعيت از جزای اصلی تطبيق می گردد .به اين معنی که جنزای
تبعننی بننه گونننه مسننتقل قابننل تطبيننق نمننی باشنند .بننرای مثننال مرتکننب جننرم بنندون
محکوميت به جزای اصلی (حبس ) از حق کانديد شدن در عهده هنای انتخنابی ينا
ساير حقوق مندر ماده ( )172کود جزا محروم نمی شود.
محکوميت به جنزای تبعنی بنه حکنم قنانون صنورت ميگينرد ننه بنه حکنم محکمنه
توضي اينکه هرگاه شخصی به جزای حنبس پنيت از ده سنال ينا بنه حنبس کمتنر
از ده سال در جرايم مندر باب اول ودوم کتاب دوم کود جنزا محکنوم گنردد بنه
حکننم قننانون محکننوم بننه جننزای تبعننی نيننز پنداشننته ميشننود واز حقننوق وامتيننازات
منننندر مننناده () 172کنننود جنننزا محنننروم ميگنننردد .ونينننازی نيسنننت کنننه محکمنننه
محکومينت وی را بننه جنزای تبعننی در حکننم خنود تصننري کننند .اينن جننزا (تبعننی)
تطبيق ميگردد.
جزاهای تبعی قابل تجزيه نيسنتند بندين معننی کنه قاضنی نمنی توانند از مينان آنهنا
يک ينا دو تنای آنهنا را انتخناب کنند بنا بعضنی آنهنا را اعمنال و بعضنی ديگنر را
معا کند .بلکه به حکم قانون تمام آنها بر محکوم عليه اعمال ميشوند .زيرا منتن
ماده ( 172و  )173کود جزا به گونه مطلق می گويد  :از حقوق وامتينازات ذينل
نيز محروم ميشود بدون اين که در انتخاب وتعنداد آن اختينار وصنالحيتی بنرای
قاضی داده باشد.

 . 1مراجعه شود به مواد  172 147-145 137 138و  173کود جزا
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دوگننروه مجننرمين عننالوه بننر محکوميننت بننه جننزای اصننلی بننه جننزای تبعننی نيننز
محکوم پنداشته ميشوند.
اول  :مجرمينی که به جزای حبس بيت از ده سال محکوم ميشوند .خنود بنه خنود
به جزای تبعی مندر ماده ( )127کود جزا نيز محکوم پنداشته ميشنوند .عبنارت
( محکننوم پنداشننته ميشننوند) بخنناطری اسننتعمال گردينند کننه محکمننه محکوميننت بننه
جننزای تبعننی را در حکننم تصننري نمننی کننند .همچنننان حتننی اگننر محکمننه خواهننان
تطبيق جزای تبعی نباشد جزای تبعی تطبيق ميشود.
کلمه «بيت ازده سال » افاده ميکند که محکومين به حبس ده سال به جنزای تبعنی
محکوم پنداشته نمی شوند .واز حقوق مندر ماده ( )172کنود جنزا محنروم نمنی
گردند.
گروه دوم  :محکومين جرايم مندر باب اول ودوم کتاب دوم کود جنزا حتنی اگنر
منندت محکوميننت شننان کمتننر از حننبس ده سننال باشنند .چننون بنناب اول عبننارت از
جننرائم عليننه دولننت امنيننت ومصننونيت عامننه (مننواد  237تننا  )1331وبنناب دوم
عبارت از جرائم عليه بشريت ( 332تنا  )398اسنت .لهنکا محکومينت بنيت از ده
سال در جرائم مندر دو باب مککور شرط گکاشنته ننه شنده اسنت .از همنين رو
منرتکبين جننرائم جنحننه در ايننن دو بنناب نيننز بنه جننزای تبعننی محکننوم پنداشننته مننی
شوند که شامل جر م خيانت ملی نيز ميشود چنون جنرم خياننت ملنی در فصنل اول
دوم کود جزم انگاری شده است.
جزا های تبعی به دو نو تقسيم می شوند.
نننو اول :جزاهننای کننه تننا پايننان دوره اعنناده حيثيننت برمحکننوم عليننه اعمننال مننی
شوند و
نو دوم  :جزاهنای کنه فقنط در جرينان دوره محکومينت بنر محکنوم علينه اعمنال
می شوند .
جنننزا هنننای تبعنننی ننننو اول در مننناده ( )172وجزاهنننای تبعنننی ننننو دوم در مننناده
( )173کود جزا تصري شده اند.
ماده ( ) 172کود جزا (شخصی کنه بنه جنزای حنبس بنيت از ده سنال ينا بنه حنبس
کمتننر از ده سننال در جننرايم مننندر بنناب اول ودوم کتنناب دوم ايننن قننانون محکننوم
گردد از حقوق وامتيازات ذيل نيز محروم می شود مگر اين که بنه حکنم قنانون
يا محکمه اعاده حيثيت شده باشد:
 -1خدمت در قوای سه گانه دولتی وساير نهاد های دولتی.
 -2کانديد شدن در عهده های انتخابی.
 -3استفاده از نشان ها مدال ها والقاب افتخاری دولتی.
 -4عضننويت درهيئننت مننديره شننرکت هننا بانننک هننا وموسسننه هننا در صننورت
محکوميت به سبب ارتکاب جرايم فساد اداری ومالی.
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 -5عقنند قننرار دا د بننا ادارات تصنندی هننا موسسننه هننای دولتننی ومخننتلط يننا کسننب
امتياز از طر دولت در صورت ارتکاب جرايم مالی.
بنننا ًء بادرنظرداشننت مننوارد فننوق الننککر مننرتکبين جننرم قننرار دادن اراضننی دولننت
جمهوری اسنالمی افغانسنتان تحنت حاکمينت دولنت خنارجی بنه جزاهنای تبعنی از
قبيل محروميت از حقوق چون خدمت در قوای سنه گاننه دولتنی وسناير نهناد هنای
دولتی کانديد شدن در عهده های انتخاباتی استفاده از نشان ها مندال هنا والقناب
افتخاری دولتی منحيث جزای تبعی نيز محکوم ميگردد.
گفتار دوم؛ جزا های تکمیلی
جرم قرار دادن اراضی دولت جمهوری اسنالمی افغانسنتان تحنت حاکمينت دولنت
خارجی عالوه بر جزای های اصلی وتبعی دارای جزای تکميلی نيز ميباشد.
منناده ( ) 178کننود جننزا جننزای تکميلننی را چنننين تعريننف نمننوده اسننت« :جننزای
تکميلننی مجننازاتی اسننت کننه عننالوه بننر جننزای اصننلی در حکننم محکمننه تصننري
گرديده باشد».
طبق فقره دوم ماده ( )179کود جزا «جزای تکميلی بعد از تنفيک جزای اصنلی ينا
انقضای آن به هر سببی که باشد تنفيک ميگردد».
فقنره دوم مناده ( )178کنود جنزا اننوا جزاهنای تکميلنی را تشنخيذ وچننين منی
گويد:
( )2جزاهای تکميلی قرارذيل می باشد:
 -1م حرومينننت از حقنننوق وامتينننازات منننندر اجنننزای ( 4 3و )5مننناده ()172
واجزای ( 2 1و )3ماده ( )173اين قانون.
 -2مصادره اموال.
 -3نشرحکم.
ذيالً هرکدام از موارد فوق الککر رابه طور مختصر تشري می کنيم.
بنننه اسنننتثنای خننندمت در دولنننت وکانديننندا شننندن در عهنننده هنننای انتخابننناتی تمنننام
محروميتهنايی کننه بننه حيننث جننزای تبعنی در مننواد ( 172و  )173کننود جننزا پننيت
بينی شده بود به حيث جزای تکميلی قابل تطبيق است .که شامل منوارد ذينل منی
گردد:
يک فقره های سوم چهارم وپنجم ماده ( )172کود جزا :
محروم شدن از استفاده از نشان ها مدالها والقاب افتخاری دولتی.
عضننو يت در هيئننت مننديره شننرکتها بانننک هننا وموسسننه هننا در صننورت ارتکنناب
جننرايم فسنناد اداری ومننالی و عقنند قننرار داد بننا ادارات تصنندی هننا وموسسننه هننا
دولتی ومختلط يا کسب امتياز از طر دولت در صورت ارتکاب جرايم مالی.
دو :همچنان فقره های ( 2 1و 3مناده  )173کنود جنزا کنه شنامل نکنات ذينل منی
گردد:
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محروميت از حق وصايت وکالت وقيموميت در معامالت ودعاوی.
شهادت در عقود ومعامالت.
اداره مستقيم اموال وامالک به استثنای وقف و وصيت .
سه :برخی حقوق و امتيازات ديگر در صورتيکه درقنانون پنيت بيننی شنده باشند.
(فقره سوم ماده ( )179کود جزا)
موارد ياد شده تحت بنند " ينک" بناری اشخاصنی قابنل تطبينق اسنت کنه بنه حنبس
طويل تحت ده سال ويا حبس متوسط محکوم شده باشند .هرچند موارد تحنت بنند"
دو" وهمچنننان مصننادره ونشننر حکننم بنناری هرمحکننوم عليننه حسننب لننزوم دينند
محکمه وطبق شرائط مربوطه قابل تطبيق است .زيرا قنانون اينن منوارد را مقيند
به " حبس طويل تا ده سال ينا حنبس متوسنط" ننه سناخته اسنت .همچننان هند از
حالت وارده در بند " سه " محروميت های اسنت کنه در بخنت خناص کنود جنزا
برای بعضی از جرايم پيت بينی شده است.
قابل ذکر است که در جرايم باب اول ودوم کود جزا هرگاه جزای جنرم کمتنر از
ده سال باشد يک نو تداخل بين جزا های تبعنی وتکميلنی( در بخنت محرومينت
از استفاده از نشانها مدال والقاب افتخاری دولتنی) واقنع منی شنود .بنه اينن معننی
که اين محروميت هم از باب جزای تبعی قابل اعمال می باشد وهم از باب جزای
تکميلننی .در اينصننورت چننون تحصننيل محکننوم عليننه بننه حکننم قننانون از حقننوق
مندر مواد ( 172و ) 173به حيث جزای تبعی محروم می گردد .نياز نيست کنه
قاضی مکررا ً محروميت از نشنانها مندال والقناب را بنه حينث جنزای تکميلنی در
حکم تصري نمايد چون تحصيل حاصل وبی فاينده اسنت .آری قاضنی منی توانند
در صورت لنزوم وموجودينت شنرائط سنائر جزاهنای تکميلنی را در حکنم خنود
تصري نمايد که عبارت اند از مصادره ونشر حکم.
نننو ديگننری از مجننازات هننای تکميلننی مصننادره اسننت يعنننی اشننيای کننه در جننرم
مورد استفاده قرار گرفته باشد ينا هنم نگهنداری اينن اشنيا در ذات خنود جنرم باشند
از مجازات های تکميلنی مصنادره اسنت يعننی اشنيايی کنه در جنرم منورد اسنتفاده
قرار گرفته باشد يا هم اين اشيا در ذات خود جرم باشد و يا هم از طريق ارتکناب
جرم بدست آمده نيز قابل مصادره ميباشد.
ماده ( )180کود جزا مصادره اموال را چنين تعريف نموده است:
( ) 1مصنادره عبننارت از از أخننک جبننری وبالعننود امننوال منقننول يننا غيننر منقننول
محکننوم عليننه يننا سنناير اشننيای جرمننی ميباشنند کننه مطننابق احکننام قننانون وفيصننله
محکمه ذيصالح ملکيت آن به دولت انتقال می يابد.
( ) 2مصادره صر در مواردی که در اين قانون پيت بينی شده است حکم شده
می تواند.
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عننده از دانشننمندان نيننز مصننادره را چنننين تعريننف نمننوده اننند کننه :الغننای ملکيننت
هرمال مرتبط به جرم وانتقال بالعود آن به ملکيت دولت را مصادره گويند.
مشننابهت مصننادره وجننزای نقنندی در ايننن اسننت کننه هننر دو مجننازات مننالی هسننتند
ومستقيما ً توانايی مالی شخذ محکوم علينه را اهندا قنرار ميدهنند امنا ازسنوی
ديگر تفاوتهائی نيز ميان شان وجود دارد که آنها را از هم مجنزا منی سنازد .اينن
تفاوت ها عبارت اند از:
جزای نقندی جنزای عيننی نيسنت بلکنه عبنارت از ملنزم سناختن محکنوم علينه بنه
پرداخت مبلغ معين مالی به خزانه دولت اسنت .امنا مصنادره جنزای عيننی اسنت
به اين معنی که باری مال ينا شنی معنين وارد ميگنردد ولزومنا ً ملکينت همنان شنی
را از شخذ سلب نموده وبه دولت انتقال ميدهد .دريک حالت اسنتثنايی هرگناه
مننال محننل مصننادره بننه سننببی از اسننباب قابننل حصننول نباشنند وجننه معننادل آن
مصادره ميشود.
جننزای نقنندی اصننلی اسننت امننا مصننادره گنناهی جننزای تکميلننی (م 178کننودجزا)
وگاهی تدابير تامينی مالی (ماده 203و)204کودجزا ميباشد.
جزا های نقدی مختذ بنه جنرايم قباحنت وجنحنه اسنت .درحنالی کنه مصنادره در
تمننام جننرايم قابننل تطبيننق اسننت .جننزا هننای نقنندی دايم نا ً جننزا شننمرده ميشننود امننا
مصادره ممکن است منحيث جزای تکميلنی وينا هنم منحينث تندابير تنأمينی اعمنال
گردد.
درجرم خيانت ملی درکود جزا جزای نقدی پيت بيننی نشنده اسنت ولنی مصنادره
اشيا منحيث جزای تکميلی قابل تطبيق است.
مصادره ازحيث تطبيق به دوشکل صورت می گيرد بنه گوننه جنزای تکميلنی ينا
بننه گونننه تنندابير تننامينی مننالی و بننه جهننت وضنناحت موضننو مننی خننواهيم روی
هردو نو بحث مختصری داشته باشيم.
يک :مصادره منحيث جزای تکميلی:
طبننق منناده()178کننودجزا جننزای تکميلننی مجننازاتی اسننت کننه ع نالوه بننر جننزای
اصلی درحکم محکمه تصري يافته باشد .ماده متککره در فقنره دوم خنويت جنزا
های تکميلی را لست نموده است که (مصادره اموال) نيز يکی از آنها می باشد.
تعريف مصادره منحيث جزای تکميلی:
مصادره زمانی به حيث جزای تکميلی شناخته ميشنود کنه منال محنل مصنادره بنه
ذات خ ود جرم باشد اما با جرم يکی از روابط سه گانه ذيل را داشته باشد:
عايد جرم باشد يا در ارتکاب جرم منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه باشند وينا بنه قصند
استفاده در ارتکاب جرم تدارک شنده باشند ولنو عمنالً منورد اسنتفاده قنرار نگرفتنه
باشد.
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هرگاه رابطه مال منورد نظنر بنا يکنی از منوارد سنه گاننه فنوق النککر ثابنت گنردد
محکمننه بعننداز اينکننه مننتهم را بننه جننزای اصننلی محکننوم مننی نماينند مننی تواننند بننه
مصادره مال نيز حکم نمايد ولنی اگنر جنرم ثابنت نگرديند منال نينز قابنل مصنادره
نيسننت هرگنناه در جننرم قننرار دادن اراضننی دولننت جمهننوری اسننالمی افغانسننتان
تحت حاکميت دولت خارجی وسايل استعمال شده باشد مثل سالح يا ساير وسنايل
و يننا هننم در اثننر همننين قننرا ردادن اراضننی دولننت تحننت حاکميننت دولننت خننارجی
مرتکب مال يا پول را بدست آورده باشد در ينصورت مال پول يا ساير اشنيا
منحيث جزای تکميلی در جرم مربوط قابل مصادره دانسته ميشود .
ویژه گی های مصادره منحیث جزای تکمیلی :
مصادره به حيث جزای تکميلی ويژه گی های ذيل را دارا ميباشد :
مصادره به حيث جزای تکميلی تنابع جنزای اصنلی اسنت فقنط زمنانی بنه آن حکنم
شده می تواند کنه بنه جنزای اصنلی حکنم شنده باشند ولنی اگنر بنه سنببی از اسنباب
محکنوم عليننه برائننت حاصننل نماينند حکنم بننه مصننادره جننواز ننندارد در حاليکننه در
مصنادره بنه حيننث تندابير تننامينی محکومينت بنه جننزای اصنلی شننرط نيسنت چننون
مالی که حيازت آن جرم است به هر حـال مصادره می شود .
در مصادره بنه حينث جنزای تکميلنی حقنوق اشنخاص ثالنث کنه دارای حسنن نينت
هستند محترم شمرده شده و رعايت منی شنود بننابر آن هرگناه منال اشنخاص ثالنث
بدون آگاهی آ نها در ارتکاب جرم استفاده شده باشد قابل مصادره نيسنت در حنالی
که در مصادره به حيث تدابير امنيتی مالی حقنوقی اشنخاص ثالنث رعاينت نمنی
شود.
ً
مصادره به حيث جزای تکميلی اصور اختياری است و استثناء می توانند الزامنی
باشد به اين معنی که اصورً به صالحيت محکه واگکار شده است به گوننه ای کنه
اگر محکمه رزم بداند به مصادره حکم می کند اما اگر رزم ندانند حکنم نمنی کنند
زيرا هد از جزای های تکميلنی مجنازات بيشنتر مجنرم بنا در نظرداشنت حالنت
جرم و خطورت جرمی ميباشد که ارزيابی و سنجت اين حالنت مننوط بنه وجندان
و صالحيت قاضی بوده و در پرتو آن می تواند جنزای متناسنب بنا جنرم و مجنرم
را اعمال نمايد بنه همنين خناطر اسنت کنه تمنامی جنزای تکميلنی در قنانون جنزای
( )1355به اين عبارت تنظيم شده بود محکمه می تواند .
در بخت خاص کود جزا افنزون برجزاهنای اصنلی اسنتثناء در برخنی از جنرايم
مصادره نيز پيت بينی شده است مانند جرم رشنوت وينا منواد مخندر وغينره فقنط
در اين موارد است که حکنم بنه مصنادره بنه حينث جنزای تکميلنی الزامنی شنمرده
می شود اما در ساير موارد اصورً مصادره (به حينث جنزای تکميلنی) اختيناری
است نه الزامی.
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همچنان بموجب ماده ( )509کود جزا در صورت محکوميت شخذ به ارتکناب
يا شرو به ارتکاب جرايم پول شويی تمويل ترويزم يا جرم اصلی عوائند ناشنی
از جننرايم ينناد شننده وهمچنننان وسننائل وامکاننناتی کننه مننورد اسننتفاده قننرار گرفتننه ي نا
قصد استفاده از آنهنا در ارتکناب جنرم موجنود بنوده اسنت از طنر محکمنه ذی
صالح لزوما ً مصادره گرديده واين يک امر اختياری برای قاضی نيست.
اما دونو ديگری از اموال که فوقا ً ذکر گردينده اسنت ( )1منالی کنه در ارتکناب
جرم منورد اسنتفاده قرارگرفتنه اسنت و ( )2منالی کنه بنه قصند اسنتفاده تهينه شنده
است در ساير جرايم حسب قاعده کلی مصادره آن اختياری است نه الزامی.
از مصادره فقط زمانی الزامی می باشد که در بخنت خناص کنود جنزا پنيت بيننی
شننده باشنند .بنننا ًء بننه موجننب منناده  238کننود جننزا رفتارهننای مجرمانننه بننند دوازده
گانه به دوسته متفاوت تقسيم شده است .بر اسا بند يک ماده متککره از بند  1تنا
 9ماده  238حبس دوام درجه  2ذکر شده و برای بند  10تنا  12حنبس طوينل در
نظر گرفته شده است.
نتیجه گیری
جرم انگاری جرايم عليه امنيت معمور به شکل مطلق وضع گردينده و در مقابنل
جرم انگاری جرايم عليه اموال و اشنخاص اغلنب بنه شنکل مقيند صنورت گرفتنه
است.
آنچه امروزه تحت عنوان خيانت ملی مورد بحث قرار ميگيرد و به عنوان جرم
علينه امنينت خنارجی کشنور شنناخته ميشنود در تناريخ بشنريت سنابقه ای بسنيار
طورنی دارد .در عين حال از نظر تاريخی شايد نتوان مبدأ مشخذ و روشننی
برای پيدايت جرايمی از قبيل خيانت ملی بنه کشنور يافنت .امنا از آنجنا کنه تحقنق
جنرم نيناز بنه موضنو دارد و تحقنق جنرم خياننت ملنی دولنت و حاکمينت ينک
کشور است .بنابراين ميتوان گفت از زمانی که دولت ها هرچنند در شنکل هنای
بسيار ابتدايی و ساده خود به وجود آمدند و با مرزبندی و تعيين حدود و ثغور پا
به عرصه وجود گکاشنتند ارتکاب جنرايم خياننت ملنی بنه کشنور نينز قابنل تصنور
بوده است.
در قنوانين افغانسنتان تعريفنی دربناره جنرم خياننت ملنی از سنوی مقننن ارائنه شنده
است و همچنان قانونگکار اين کشور مصاديقی را از جرايم عليه امنيت کشنور
بر شمرده است.
با توجنه بنه اينکنه رفتارهنای مجرماننه جنرايم علينه امنينت بيشنترين تنأثير را در
مقايسنه بنا سناير جنرايم بنه نظنم و امنينت عمنومی ميگنکارد و ارتکناب اينگوننه
جنرايم پيامندهايی چنون بنی اعتمنادی عمنومی نسنبت بنه قندرت دولنت در کنتنرل
نناامنی و بنه تبنع آن سسنت شندن پاينه هنای قندرت و حاکمينت سياسنی ميشنود
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قانونگکار افغانستان بايد شديدترين مجنازات را بنرای جنرايم علينه امنينت پيشنبينی
می کرد.
با توجه به ذکر مصاديق متعددی از انوا مختلف جرم خيانت به کشور در مواد
قانونی به مشاهده ميرسد که وسيله درارتکناب جنرم دخينل نيسنت و تنهنا ممکنن
است در پاره يی از مواضع از علل مشدده مجازات باشند .در قنوانين افغانسنتان
اساسا وسيله در تحقق جرم موثر نيست مگر اين که قانونگنکار تصنري بنه تنأثير
وسيله در ارتکاب جرم کند.
در مورد جنرايم علينه امنينت قانونگنکار افغانسنتان در رابطنه بنا اعمنال ضنمانت
اجنرای جزاينی مرتکبنان اينن دسنته از جنرايم هيچگناه منتظنر حصنول نتيجنه از
سوی آنان نمينشيند؛ چرا که وقتی در اين ننو جنرايم نتيجنه حاصنل شنود .ديگنر
امنيتی حاصل نخواهند بنود تنا در سنايه آن مجنرم عاقبنت کنار خنويت را ببينند و
مقررات جزايی اجرا شود.
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تحقیق و نگارش :قاضی غالم سعید سعید

ضمان استحقاق در عقود معینه وفقه اسالمی
()1

چکیده:
ضمان استحقاق بر اسا قانون مدنی افغانستان يکی از اثرات بيع صحي می-
باشد؛ با نگاهی به سير تاريخی بيع چنين به نظر میرسد؛ از زمانی که بشر
ميان مفهوم مالکيت و تصر فرق نمی گکاشت بيع عبارت بود از تصر
دادن مبيع به مشتری و حمايت او از تعرد ديگران و مشتری ثمن را در مقابل
تصر مبيع و حمايت بايع از او می داده است .آهسته-آهسته با آشنايی بشر با
مفهوم مالکيت و تحول مباحث حقوقی در اين زمينه هنوز هم طبق عادت
ديرين بايع ضامن تعرد غير بر انتفا مشتری از مبيع دانسته شده و بالمقابل
مشتری نيز در مقابل ثمن در برابر بايع؛ در حقيقت ضمان استحقاق يعنی
مستحق للغير بر آمدن مبيع؛ با اين بيان تعريف اصطالحی نيز از تعريف لغوی
دور نيافتاده و لکا وقتی گفته میشود درک بيع مقصود هرگونه ظلم و نقصان
است که از جهت مبيع به مشتری وارد آيد .درک ثمن نيز يعنی هر ظلم و
نقصان که از ناحيه ثمن بر بايع وارد شود .قانون گکار افغان احکام ضمان
استحقاق را در فصل و باب وجايب بايع به تفصيل بيان نموده است .و اين معنی
را می رساند که يکی از اثرات بيع صحي بوده و نيز پيت بينی احکام مربوط آن
در انوا بيو و بسياری از عقود معين همانند هبه رهن شفع عاريت و
غيره اين برداشت را تقويت میبخشد و همچنان بيان مسائل به مربوط به دعوی
استحقاق و لزوم ادخال بايع در دعوی به عنوان ثالث و اثرات اطال و ادخال و
عدم آن در دعوی باب نوی را در مسائل مربوط به رسيدگی و محاکمات مدنی
باز کرده است در حاليکه قانون مدنی مصوب سال  1355درست در زمانی
تصويب شده که قانون اصول محاکمات نافک فعلی وجود نداشت و شناسايی نهاد
دعوی حادث و نيز پيت بينی احکام مربوط به ورود ثالث ذينفع در دعوی
مربوط به تصويب قانون اصول محاکمات مدنی در سال  1368میشود ولی
همچنان احکام اين بخت متروک بوده در حاليکه میتوان از دخالت بايع در
دعوی استحقاق به عنوان ثالث ذينفع در جنب مشتری به عنوان مدعی عليه از
بارز ترين مصاديق ورود ثالث نام برد.
واژگان کلیدی
ضمان استحقاق تعرد مداخله در دعوی مصار نافع مصار ضروری
و غير ضروری بايع مشتری
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مقدمه:

پرواض و مبرهن است که در معامالت امروزين (خصوصا بيو ) در جامعه
ما به نسبت سقوط اخالق و ارزش ها و عدم حاکميت قانون فروش مال
ديگری و يا مالی که حق ديگری به آن تعلق دارد شايع شده و عمده ترين بخت
دعاوی در مورد منازعات ناشی از بيع را تشکيل میدهد .اساسا در جامعه ما
لزوم ضامن دانستن بايع از تعرد بر انتفا مشتری نسبت به جوامع ديگر
بيشتر حس می شود و اگر آنچه در قوانين آمده در عمل نيز ساحه تطبيق پيدا کند
ممکن است احکام اين فصل به کاربرد ترين مباحث مربوط به حقوق مدنی و
نيز محاکمات مدنی قرار گيرد .همچنان که قانون ما با بيان تفصيلی احکام اين
بخت از جمله عدم اعتبار شرط عدم ضمان بايع علی القاعده و نيز لزوم
پرداخت مصار نافع و حتی در مواردی غير ضروری و نيز مصار دعوی
ضمان و دعوی استحقاق از سوی بايع حمايت رزم و آن چنانی از حق مشتری
نموده و اين خود از ضروريات جامعه ما است .اما اينکه ضمان استحقاق
چيست؟ آيا می شود بايع را از مستحق للغير بر آمدن مبيع مبرا دانست؟ اگر
دعوی پيت شود تکليف مشتری چه بوده و ادخال بايع در دعوی چه عنوانی را
کسب و چه اثراتی بر اين ادخال و يا عدم آن مرتب میگردد؟ پاسخ به پرست
های فوق و پرست های از اين دست نگارنده اين سطور پراگنده را واداشت تا
نوشته کوتاه در مورد داشته باشم .اميد است در آينده فرصت بسط اين موضو
مسير و اين نوشته کوتاه سرآغاز تحقيق و واکاوی بيشتر گردد .اما به نظر می-
رسد که ضمان استحقاق در معنای بديهی خود همان مستحق للغير بر آمدن مبيع
بوده که در فقه به «ضمان درک» مشهور است که به تبع عقد بيع صحي به
وجود آمده و بايع را از تعرد غير بر انتفا مشتری ضامن و مسئول میداند.
و اين ضمانت جزء بر اسا موافقه خاص و در غير حالتی که استحقاق ناشی
از فعل خود بايع باشد امکان زيادت و نقصان و سقوط را دارا بوده و ادخال
بايع در دعوی بنا بر اطال مشتری اثراتی را بر مطالبات بعدی مشتری و
قلمرو آن میگکارد .اين نوشته در سه فصل تنظيم که در فصل اول به مفهوم
ضمان استحقاق مبنا و قلمرو آن پرداخته خواهد شد و در فصل دوم احکام
ضمان استحقاق تبيين و در فصل سوم ضمان استحقاق از نظرگاه فقهی (به لحاظ
اينکه قوانين ما بيشترينه ريشه در فقه دارند) پرداخته خواهد شد عمده ترين
مشکل فراروی اين پژوهت کمبود منابع داخلی به لحاظ عدم وجود شروح
قوانين بود که رجرم از کتب نويسنده های ايرانی در ترتيب مباحث و استفاده از
منابع کمک گرفته شده و نيز بخت فقهی آن ترجمه قسمت های از کتاب فقه
ارسالمی و ادله نوشته دکتر وهبه زحيلی است .همچنان که نوشته مستقل در
مورد بر اسا حقوق افغانستان به نظر نرسيد.
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فصل اول:

در اين فصل مفهوم ضمان استحقاق مبنا و قلمرو آن بررسی خواهد شد.

مبحث اول :مفهوم ضمان استحقاق

کتاب سوم قانون مدنی افغانستان به عقود معينه اختصاص يافته و در فصل اول
به بيان عقد بيع پرداخته است .مبحث اول مبيعه و احکام مربوط به آن را شرح
و در مبحث دوم به بيان وجايب بايع پرداخته است؛ که در فر دوم از وجايب
بايع موضو مستحق للغير برآمدن مبيع را تحت عنوان «ضمان تعرد و
استحقاق» طی مواد ( )1096-1089توضي داده است .از ترتيب مباحث چنين
به نظر میرسد که قانونگکار افغان موضو مستحق للغير بر آمدن مبيع را از
آثار بيع صحي دانسته و از همين حيث در زير مجموعه مباحث مربوط به
وجايب بايع احکام آن را وضع نموده است .از اينکه مسئله ضمان استحقاق در
اغلب عقود معينه میتواند مطرح شود بناء در موارد مختلفی به احکام عمومی
همين بخت ارجا داده شده است .اين موضو در فقه تحت عنوان ضمان درک
مورد بحث قرار گرفته هم چنانکه قوانين ايران نيز به همين نام از آن ياد نموده
است.
ميتوان منشاء آنکه بعضی قوانين ضمان درک را از آثار بيع صحي به شمار
آورده با مطالعه در سير تاريخی بيع يافت .در ادواری که بشر فرق بين مالکيت
و تصر نمی گکاشت و به مفهوم مالکيت کنونی آشنا نبود بيع عبارت بود از
تصر دادن مبيع به مشتری و حمايت او از تعرد ديگران و مشتری ثمن را
در مقابل تصر مبيع و حمايت بايع از او می داده است .به تدريج که بشر
توانست با مفهوم ملکيت آشنا شود و آن را با تصر فرق گکارد و جامعه آن را
معتبر بداند از نظر انس و عادت دست از روش ديرين خود بر نداشته و ثمن را
در مقابل تصر بدون معارد به بايع می پرداخته يعنی بايع با تسليم مبيع
حمايت مشتری را عهده دار میگشت .و هرگاه از عهده حمايت او بر نمی آمد
ثمن را مسترد می داشت .بدين جهت ا ست که هنوز معمول و متداول می باشد
که در اسناد تنظيمی ضمان درک را با آنکه از آثار قهری بيع فاسد است مانند
شرط در ضمن عقد در می کنند و تصري مینمايند که بايع ضامن درک مبيع
1
است.
درک به فت دال و راء به معنای لحوق و تبعه است و در اصطالح حقوقی از
معنای لغوی دور نيافتاده و به مسئوليتی که برای بايع در مورد مستحق للغير در
آمدن مبيع حاصل میشود گفته شده است.

1

Wikifeqh.ir
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ضمانت جبران ثمن يا مثمن را ضمان عهده (ضمان درک) میگويند .در
اصطالح کسی که کاری را فروخته يا خريداری کرده و بيم دارد که ثمن يا
مثمن در واقع مال ديگری باشد می تواند کسی را بر جبران زيان احتمالی که از
ناحيه پرداخت ثمن يا تحويل کار در فرد مال ديگری بودن متوجه او می-
شود ضامن بگيرد تا در صورتی که معلوم شود يکی از آن دو مال ديگری
1
است مضمون له به ضامن رجو و زيان وارد شده را از وی دريافت کند.

مبحث دوم :مبنای ضمان استحقاق:

کلمه ضمان در اين ترکيب به معنای (ضمان معاوضی) است بدين ترتيب که
هرگاه مبيع از آن ديگری باشد فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنين
کاريی گرفته است به خريدار باز گرداند.
ضمان معاوضی عبارت است از تعهد فرد به پرداخت عود قراردادی که
ناشی از عقد معود است .واژه درک در حقيقت لغوی خود به معنای تبعه است
و تبعه به معنای مظلمه؛ يعنی وقتی گفته میشود درک بيع مقصود هرگونه ظلم
و نقصان است که از جهت مبيع به مشتری وارد آيد .درک ثمن نيز يعنی هر
ظلمت و نقصان که از ناحيه ثمن بر بايع وارد شود؛ بنا بر اين ضمان درک بيع
در اصطالح يعنی مسئوليت و عهده بايع بر جبران خسارتی که از ناحيه درک
مبيع مثال (مستحق للغير در آمدن آن) بر مشتری وارد میشود و ثمن او را
بدون معود قرار میدهد چه آنکه بيع عقدی است معاوضی و مشتری به
جهت تملک مبيع ثمن را به بايع تاديه کرده است همچنان ضمان درک ثمن به
معنای مسئوليت و عهده مشتری است به جبران خسارتی که از ناحيه مستحق
للغير در آمدن آن بر بايع وارد میشود برای اينکه بايع که مبيع را به تملک
مشتری در آورده است به شرط تملک ثمن عقد بيع را واقع ساخته است .ضمان
1
درک در حقيقت ناشی از بيع صحي و از جمله آثار آن محسوب می شود.
و تا در استحقاق برای طلب است و در
استحقاق در لغت طلب حق است.
اصطالح استحقاق عبارت از آنست که مستحق ملکيت شی را دعوی کند و
دعوی ثابت شود و قاضی به مالکيت او و انتزا شی از دست حايز حکم کند.
مالکی ها در قول شان آن را چنين شناخته اند :بر داشتن ملکيت شی به اثر ثبوت
مالکيت قبلی.

 1امامی دکتر سيد حسن حقوق مدنی جلد اول ناشر اسالميه چاپ بيست و پنجم-
 1384ش صفحه 456
 1باقری دکتر احمد فقه مدنی -عقود تمليکی -بيع و اجاره -چاپ اول پائيز 1384
صفحه 149
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مبحث سوم :قلمرو ضمان استحقاق

دکتر کاتوزيان در خصوص قلمرو ضمان استحقاق (ضمان درک) نوشته که:
« چنانچه گفته شد در حقوق ما ضمان درک ويژه موردی است که مبيع يا
جزئی از آن ملک ديگری در آيد و او معامله را تنفيک نکند .اگر شخذ ثالث حق
انتفا يا ارتفاق به مبيع داشته باشد بايع باطل نيست و فروشنده نيز به خود
تکليفی در رد ثمن ندارد .در چنين حالتی خريدار می تواند در صورتی که آگاه
بر وجود حق نباشد بيع را فسخ کند ».کاتوزيان در ادامه تصري کرده« :برای
سازگار کردن اين وضع با احکام عمومی (ضمان درک) میتوان چنين تحليل
کرد که حق انتفا و ارتفاق شاخه ای از حق مالکيت است .در صورتی که
مالک تمام حق مالکيت را به ديگری منتقل سازد اين انتقال در مورد حق انتفا
و ارتفاق درست نيست و اثر ندارد ولی خريدار می تواند در صورتیکه از آن
1
آگاه نبوده است بيع را فسخ کند
دکتر کاتوزيان در ادامه نوشته است که« :قانونگکار ما به تقليد از ماده
( )1603قانون مدنی فرانسه ضمان درک را از آثار بيع صحي می داند
بعضا برای آن ريشه قراردادی پنداشته است .ولی در مفاد و آثار ضمان به
شيوه مرسوم خود از حقوق اسالم پيروی کرده است.
پس از اينکه در حقوق فرانسه بيع در زمره عقود تمليکی در آمد و از نظام
حقوق رم جدا شد تکليف مربوط به فراهم ساختن تصر بی مزاحم خريدار
بدين صورت باقی ماند که عقد بيع فروشنده را ضامن محروم شدن خريدار از
تمليک مبيع و عيوب پنهان در آن قرار داد .به موجب اين ضمان فروشنده
وظيفه دارد که -1 :مزاحم خريدار نشود و حقی را در مبيع مطالبه نکند هر
چند که رابطه حقوقی او با مورد معامله دگرگون شود .برای مثال اگر کسی
مال برادر خود را به طور فضولی بفروشد و بعد از ارث همان مال را تملک
کند نمیتواند به استناد وضع پيشين بيع که به مال غير انجام شده است ابطال
آن را از دادگاه بخواهد و پيمانی را که خود بسته است برهم زند (اين نتيجه در
حقوق ما پکيرفته نشده و فضول ميتواند پس از تملک بيع معامله فضولی را
تنفيک کند)  -2فروشنده بايد خريدار را در برابر ادعاهای ديگران حفظ و حمايت
کند به اين معنی که اگر دعوی بر خريداری شود که هنگام عقد از مبنای آن
آگاه نبوده است فروشنده متعهد است با ورود در دعوی از او دفا کند و
پاسخگوی دعوی شود .اگر در اين دعوی خريدار محکوم شود نشانه آن است
که فروشنده به تعهد خود وفا نکرده است .پس خريدار میتواند به دليل عدم
1کاتوزيان -دکتر ناصر حقوق مدنی -معامالت معود -عقود تمليکی -شرکت
سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا -چاپ هشتم  1381صفحه 224
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انجام تعهد بيع را فسخ کند .منتها فسخ به گکشته نيز اثر دارد و به خريدار حق
می دهد تا ثمن و زيان های وارد شده و منافعی را که از دست داده است از
فروشنده بگيرد -3 .در صورتيکه که عيب پنهانی در بيع باشد پس از کشف
عيب خريدار حق فسخ معامله را پيدا می کند و اجرای اين حق بيع را از ابتداء
منحل می سازد .زيرا فروشنده ضامن سالمت مبيع است و اين تضمين به
موجب عقد به او تحميل می شود .نويسنده در ادامه نگاشته است« :بنا بر اين در
نظام حقوقی فرانسه وقتی گفته میشود که يکی از آثار بيع درست اين است که
فروشنده را ضامن محروميت خريدار از تملک مبيع میسازد ادعای درستی
است ولی در حقوق ما آثار ضمان فروشنده بدين گستردهگی نيست و ماده
( ) 391قانون مدنی تنها مستحق للغير بودن را سبب استحقاق خريدار به گرفتن
ثمن میداند».
نويسنده افزوده است« :در قان ون مدنی فروشنده ضامن درک مبيع است يعنی
اگر مبيع از آن ديگری باشد او بايد ثمن را به خريدار پس بدهد .اين حکم نتيجه
بيع درست نيست و نبايد آن را در زمره آثار عقد درآورد؛ زيرا اگر مبيع ملک
ديگری باشد عقد درست نيست و اگر عقد درست باشد مبيع نمیتواند ملک
ديگر ی فرد شود .حق اين بود که قانون مدنی ضمان درک را نتيجه فساد
معامله و ناشی از حکم قانون بداند نه از آثار بيع درست .در واقع هرگاه بيع
باطل باشد چون هيچ اثری در تملک ندارد ثمن بدون استحقاق در دست
فروشنده باقی می ماند و او ملزم است آن را به صاحباش برگرداند .اين الزام
در هر مورد که کسی بدون مجوز قانونی بر مال ديگری سلطه پيدا میکند
ايجاد میشود و نوعی ضمان قهری است :پس به طور خالصه در تعريف
ضمان درک میتوان گفت« :الزام به بازگرداندن ثمنی است که فروشنده به
1
دليل تعلق مبيع به ديگران سزاوار گرفتن آن نبوده است.
به نظر میرسد که قلمرو ضمان درک در نظام حقوقی افغانستان همان گسترده
گی معنايی که بنا به قول دکتر کاتوزيان در حقوق مدنی فرانسه وجود دارد در
ِ
بر دارد؛ چه اينکه ماده ( )1088قانون مدنی افغانستان بايع را از تعرد بر
انتفا مشتری به صورت کلی و جزئی ضامن دانسته و نيز اطال در مورد
دعوی استحقاق را به تفصيل بيان و اثرات استحقاق مبيعه را در صورت های
وجود علم و عدم وجود علم بايع به تفصيل بيان نموده که در مباحث بعدی به آن
پرداخته خواهد شد .لکا اين درست است که قانون مدنی افغانستان ضمان
استحقاق را از جمله اثرات بيع صحي دانسته است.
ادامه دارد

 1همان صفحات 223-222
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نويسنده :سيدشمس العارفين “سادات”
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مقدمه
حقوق همه وقت و در همه جا روابط بين افراد افراد با دولت دولت با دولت و
دولت با فرد را تنظيم می نمايد .از اين لحاظ اين يک امر حتمي است که اگر در
جامعه ي انساني حقوق وجود نميداشت و يا اگر وجود ميداشت و رعايت نمي
شد جامعه ي انساني دستخوش تجاوز غارتگري و جنگ هاي خونين گرديده و
بارخره منجر به نابودي و تباهي مي شد.
بنا ً هد از اين همه روابط و مناسبات تأمين احتياجات آرامت و همزيستي
مسالمت آميز است .چنانچه مناسبات فرد با فرد در حقوق وجائب و فاميل
مناسبات فرد با دولت در حقوق اساسي مالي جزا و حقوق اداری و روابط
دولت با دولت در ساحات فرهنگي سياسي اقتصادي تجارتي و در چوکات
حقوق بين الملل و روابط بين الملل و هککا روابط دولت با فرد در چوکات حقوق
وجائب براي رفع نياز مندي ها و احتياجات تأمين ميگردد.حقوق عيني در زمينه
ي ارتباط بين افراد جامعه و اشيا نقت بارز داشته و تنظيم کننده اي قواعد
مربوط به آن می باشد.
حق ملکيت در جمله ي ساير حق ها بارزترين و بهترين حق شمرده می شود و
داراي بعضي خصوصيات هم می باشد .يعني شخصيکه صاحب حق ملکيت
است در عين حال باري اجزاي متمم و ثمره هاي طبيعي و تفرعات آن نيز
تسلط دارد.
حقوق عيني در زمره ي مناسبات خصوصي انسانها محسوب شده و يک بخت
مهم حقوق مدني است .حقوق عيني يک رابطه ي است بين انسان و اشياء.
اين ارتباط از زمانه هاي قديم بدينسو وجود داشته و ضرورت حياتي بشر
بشمار رفته است .لکا انسانها حين امرار حيات شان اشيای متنو را که داراي
ارزش اقتصادي باشد تحت حاکميت خويت قرار ميدهند .تا بدين وسيله
احتياجات خود را مرفو سازند.
اين اشيا می تواند اموال منقول ويا غير منقول باشد .در حقوق اشيا شخذ (اعم
از حقيقي ويا حقوقي) می تواند معامله را انجام دهد.
حقننوق اشننيا در برگيرنننده ي مطالننب زيننادي اسننت کننه از جملننه بهتننرين آن «حننق
ملکيننت» اسننت .توسننط حننق ملکيننت اسننت کننه مالننک شنني مننی تواننند در حنندود
صالحيت قانوني خود باري شي تصر نمنوده و ديگنران را از تعنرد در حنق
خود منع نمايد.
95

قضاء

حق مالکیت از دیدگاه های مختلف

بخ

اول

گفتار اول :مفاهیم
رزم است پيت از ورود تفصيلی درهر علم شناختی کلی واجمالی از آن به دست
آيد همين طور ضروری است پيت از ورود در بحث شناختی عمومی واجمالی
از اصطالحات آن موضو ارائه شود.
 .1حقوق
حقوق جمع حنق نخسنتين مفهنومی کنه از ديندن و شننيدن اينن واژه بنه ذهنن بيشنتر
افراد متبادر می شود همان معنای اصنيل و عربنی آن يعننی جمنع حنق اسنت معننا
ومفهوم جمعی وقتی گفته می شود دولت بايند از حقنوق افنراد حماينت کنند ينا هنيچ
يک نبايند بنه حقنوق ديگنران تجناوز کنند کلمنه حقنوق بنه همنين معننا بنه کنار رفتنه
است.
حنق بنه ايننن معننا عبنارت اسننت از امتيناز سنلطه وقنندرتی کنه بنه موجننب قنانون يننا
ديگر قواعد حقوقی جانشين عر رويه قضايی وبه شخذ حقيقی يا حقوقی داده
شده است وديگران ملزم به رعايت آن هستند مثل حنق مالکينت حنق ابنوت حنق
انتخاب کردن و مشارکت سياسی حنق نظنارت وانتقناد و معنادل مفنرد اينن کلمنه
در انگليسی  rightودر فرانسه  droitاسنت کنه همچنو فارسنی وعربنی آن قابنل
جمع بستن می باشد حقوق بدين معنا اصطالحا ً حقنوق فنردی ينا شخصنی ( droit
 )subjectifsنيز ناميده شده است1.
ويا حقوق را به معنای مجموعه مقنررات حناکم بنرروابط اجتمناعی ميتنوان گفنت
کننه انسننان موجننودی اسننت اجتمنناعی و زننندگی اجتمنناعی نيازمننند ضننوابط قواعنند
ومقننررات رزم ارجرايننی اسننت کننه روابننط اشننخاص حقيقننی وحقننوقی را تبيننين
وتنظننيم کننند مجمننو ايننن مقننررات الننزام آور اجتمنناعی را کننه امننروزه دولننت هننا
ضمانت اجرای آن را متعهد می شوند حقوق می نامند که برخی به عننوان حقنوق
نننوعی حقننوق کلننی وحقننوق موضننوعی ( )droit objectifاز آن ينناد مننی کنننند
وقتنی گفتنه مننی شنود حقننوق اينران حقننوق پاکسنتان حقننوق آلمنان و واژه حقننوق
دراين معنا به کار رفته است بديهی است بخت عظيمی از اينن مقنررات بنه طنور
مستقيم يا نامستقيم به بيان حقوق افراد به معنای نخست می پردازد.
همچنننين حقننوق بننه معنننای دانننت حقننوق کننه در ايننن معنننا رشننته هننای از دانننت
اجتماعی است که به تجزيه وتحليل مقنررات النزام آور اجتمناعی بنوده کنه دومنين
معنای حقوق به چگنونگی پيندايت وضنع تفسنير و اسنتنباط وسنير تحنول آنهنا منی
پردازد معمورً درگفته ها و نوشته ها به دليل کوتاه گويی و با اعتماد بر اين کلمنه
علم و دانت حک وبه واژه حقوق بسنده می شود مراد از حقوق درعبنارت هنايی
1

جعفری لنگرودی محمد جعفر( )1362مقدمه عمومی علم حقوق ص.88
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مثل حقوقدانان محصنلين حقنوق و پنوهنځی حقنوق همنين معننا يعننی داننت حقنوق
اسننت همننان طننور کننه وقتننی گفتننه مننی شننود محصننلين فيزيننک يننا اقتصنناد مننراد
محصنلين رشنته علننم فيزينک وعلننم اقتصناد اسننت واژه حقنوق درايننن معننا اگرچننه
در ظناهر سنناختار جمننع دارد درحقيقننت هننم بننه لحنناظ لفظننی وهننم بننه لحنناظ معنننايی
مفرد است معادل انگليسی اين مفهوم از حقوق  lawمعنادل فرانسنوی آن droit
معادل عربی آن القانون ومعادل آن در ادبيات اسنالمی فقنه والبتنه بخشنی از فقنه
است.
همچنين حق در لغت به معنای راست و درست ثابت ضد باطل يقين وعدل
نصيب و بهره و ثبوت اسماء خداوندمتعال آمده است1.
در اصطالح حقوقی حق توانائی است که حقوق هر کشوری به اشخاص می
دهد تا از مالی مستقيم استفاده کنند يا انتقال مال و انجام کاری را از ديگری
بخواهند2.
در اصطالح حقوقی اسالم حق توانائی خاصی است که برای کس يا کسانی
نسبت به چيزی يا کس اعتبار شده و به متقضای آن توانائی می تواند در آن چيز
يا کس تصر نموده يا بهره ای برگيرد3.
 .2معنوی
معنوی در لغت به معنای باطنی حقيقی و مقابل مادی ظاهری و صوری بکار
رفته است1.
 1حسن عميد ( )1356فرهنگ عميد تهران :انتشارات امير کبير ص .447
ودهخدا علی اکبر ,لغت نامه دهخدا جلد  18تهران :انتشارات دانشگاه تهران ص
.738
و اصفهانی ابوالقاسم حسن بين محمد راغب المفردات فی غريب القرآن تهران:
انتشارات مکتبه مرتضويه بی تا ص .126
 2کاتوزيان ناصر ( )1364مقدمه علم حقوق چاپ هفتم تهران :انتشارات اقبال
ص .162-161
و امامی سيدحسن ( ) 1364حقوق مدنی چاپ هفتم تهران :انتشارات اسالميه ص
.125
و جعفری لنگرودی محمد جعفر ( )1363ترمينولوژی حقوق تهران :انتشارات گنج
دانت ص .216
 3گرجی ابوالقاسم مقارت حقوقی چاپ دوم تهران :انتشارات دانشگاه تهران ص
.279
و محقق داماد سيد مصطفی ( )1374قواعد فقه بخت مدنی ( )2چاپ اول تهران:
انتشارات سمت ص .256
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معنوی در اصطالح حقوق مالکيت معنوی صرفا ً اشاره بر اين دارد که متعلق
حق مادی نيست بلکه فعاليت فکری انسان است.
 .3حق ملکيت
ملکيننت رابطننه ی اسننت بننين شننخذ وامننوال و ملکيننت رابننه اعتبننار دارنننده حننق
مالکيت وبه اعتبارموضو آن مملوکيت می نماياند پس ملکيت درلغت بنه معننای
مالک بودن آمده اسنت و دراصنطالح تعريفنات متعنددی بنرای آن ذکنر شنده اسنت
که از آن جمله اين تعريفات می باشند:
ملکيت عبارت ازحقی است کنه انسنان نسنبت بنه شنیء دارد و منی توانند

هرگونه تصر درآن بکند به جزآنچه که مورد استثنا قانون باشد2.
ملکيت مهم ترين حق عيننی و عبنارت از رابطنه ی اسنت بنين شنخذ و

شیء که به وی حق همه گونه تصر وانتفا رامی دهد3.
ملکيت حقی است کنه بنه مقتضنای آن شنیء تحنت اراده و تسنلط شنخذ

قرارمننی گيننرد و تنهننا مالننک مننی تواننند درحنندود احکننام قننانون بننه اسننتعمال بهننره
برادری و هرنو تصر مالکانه درآن بپردازد4.
بننا در نظننر داشننت تعنناريف فننوق ميتننوان گفننت کننه ملکيننت حقننی اسننت مطلننق و
انحصاری ودائمی.
ملکيت حقی است مطلق؛ زيرا اين حق به صاحب آن اجازه می دهند کنه هرگوننه
تصننرفی در مننال خننود بکننند وهرنننو بهننره ای از آن بننرد بننه جننز مننواردی کننه
درقانون استثناء شنده باشند و همچننين ملکينت حقنی اسنت انحصناری زينرا مالنک
حق دارد به صورت انحصاری از مـال خود اسنتفاده کنند و از تصنرفات ديگنران
درآن جلوگيری نمايد اگرچه اين تصرفات هيچ گونه ضرری را متوجنه او نسنازد
و همچنان گفته ميتوانيم که ملکيت حقی اسنت دايمنی ؛ زينرا حنق ملکينت مقيند بنه
زمان ومدعی نمی باشد.
زمانی که ملکينت بنه طنور مطلنق وبندون قيند ذکرمنی شنود منظنور همنان ملکينت
عينننی اسننت ول ن ی کلمننه ملکيننت درشننرايط کنننونی بننر برخننی از حقننوقی کننه مانننند
حقننوق عينننی اسننت امننا موضننو آن شننیء معننين مننادی نيسننت بلکننه فعاليننت هننای
فکری انسان است نيز اطالق می شود.
 1معين محمد ( ) 1382فرهنگ فارسی معين جلد چهارم تهران :انتشارت امير
کبير ص .4244
 2جعفری لنگرودی مبسوط در ترمينولوژی حقوق جلد چهارم چاپ پنجم ص
. 3152
 3صفائی دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول ص .168
 4عويس موسوعه الفقه السالمی المعاصر الجزء الثالث ص .1900
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ويا ملکيت حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و
مال خود به جز مواردی که در آن قانون استثناء شده می باشد1.
همچنان ملکيت مهم ترين حق عينی است و عبارت از رابطه ی است ببين
شخذ و شی که به وی حق همه گونه تصر و انتفا را می دهد.
حق ملکيت از جمله حقوق عيني بوده که به صاحب اش صالحيت وسيع را
ميبخشد به عباره اي ديگر تمام صالحيت هاي شامل محتواي داخلي حق وق
عيني در وجود حق ملکيت جمع شده است .حق ملکيت يعني حقي که به دارنده
اي آن اجازه ميدهد که مال را مورد استفاده ويا دخل و تصر قرار دهد .حق
ملکيت يک حق مطلق است ولي محدوديت هاي هم دارد .اين محدوديت ها با
قانون وضع شده اند .مالک بايد در ايجاد ساختمان از قانون و مقررات وضع
شده تبعيت کند .اجازه اي ساختمان اخک و يک سلسله ضوابط را رعايت کند .اگر
مالک ميخواهد ملک را اجاره دهد بايد مقررات مربوط را رعايت کند.
حق ملکيت وسيع ترين اختيار را به مالک ميدهد و اين اختيارات قرار ذيل
است.
انتفا و بهره برداري
.1
استفاده از منافع
.2
حق دخل و تصر (تغيير و ساختمان يعني انتقال دادن منهدم
.3
کردن).
مالکيت يک حق دايمي است با فوت دارنده اي کنوني اين حق محو نمی شود
بلکه به وارث يا موصي له او منتقل می شود و بر اثر عدم استفاده نيز ساقط
2
نمی شود.
روميان مالکيت را به حق تحليل ميکردند :حق استعمال يا بکارگيري دلخواه
مال 3حق استثمار يا بهره برداري و استفاده از ثمره ها و منافع 4حق اتال و
انتقال يا اسقاط خواه در زمان حيات باشد يا براي پس از مرگ.(Abusus)5
اين اختيارها در همه قوانين آمده و رزمه اي تسلط مالک شناخته شده است.

 1جعفری لنگرودی محمد جعفر ( )1378مبسوط در ترمينولوژی حقوق جلد
چهارم تهران :انتشارات گنج دانت ص .3152
 2سيد جالل الدين مدني .کليات و مبانی علم حقوق (تهران :انتشارات پايدار )1382
ص .227
usus3
Fructus4
 5ناصر کاتوزيان ايقا (تهران :انتشارات يلدا  )1370ص .88
99

قضاء

حق مالکیت از دیدگاه های مختلف

حق ملکيت در جمله ي ساير حق ها بارزترين و مهمترين حق ها شمرده می
شود و داراي بعضي خصوصيت ها هم می باشد .شخصيکه صاحب يک حق
ملکيت است در عين حال باري اجزاي متمم و ثمره هاي طبعي و تفرعات آن
نيز تسلط دارد.
همچنان قانون مدنی کشور ما حق ملکيت را در جلد چهارم تشري و چنين
1
تصري نموده است :
(ملکيت حقي است که به مقتضاي آن شي تحت اداره و تسلط شخذ قرار می
گيرد و تنها مالک می تواند در حدود احکام قانون به استعمال بهره برداري و
2
هرنو تسلط مالکانه در آن بپردارد).
هم چنان قانون مدني در مورد عناصر اصلي ملکيت چنين می نگارد:
(مالک شي مالک تمامي آنچه که از عنصر اصلي آن شمرده شده و انفصال آن
از شي بدون از بين رفتن يا تلف شدن يا تغير يافتن شي ممکن نباشد شناخته
می شود3).عناصر اصلي در آن ماده عبارتند از:
اجزاي متمم
.1
ثمره هاي طبيعي
.2
تفرعات
.3
در ذيل به تشري و تببين عناصر سه گانه می پردازيم:
 .1اجزاي متمم:
آن اجزاي حق ملکيت راگويند که جدا ساختن آن از موضو حق ملکيت ممکن
نمی باشد مگر آنکه آن را از اصل شي جدا بسازيم و يا از بين برود ويا تلف
گردد.
طور مثال :دريک منزل کلکين ها دروازه ها و الماري ديواري اجزاي متمم
منزل به شمار می رود و تا زماني که يک حادثه ويا واقعه جهت از بين رفتن
ويا تلف شدن آن مدثر نباشد جز متمم منزل در جاي خود باقيست و جز متمم از
اصل شي جدا شده نمی تواند .لکا گفته می توانيم که جز متمم يک حق ملکيت
داراي يک موجوديت خصوصي يا مستقل نيست و تابع شي اصلي می باشد.
مانند دروازه که تابع اصل تعمير بوده و باري چنين دروازه حق تصر مستقل
نمی باشد .اما دروازه ای که در دکان نجاري ساخته می شود وجود مستقل
دارد.
 .2ثمره هاي طبيعي:
 1قانون مدنی جريده رسمی( .کابل :مطبعه دولتی  )1355ماده . 1900
 2قانون مدنی ماده .1900
 3قانون مدنی ماده .1901
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شخذ مالک يک شي در عين حال مالک ثمره هاي طبيعي آن شي می باشد.
ثمره هاي طبيعي مالکيت همان حاصالت طبيعي است که از ملکيت بدست
ميآيد .مثالً گندم از زمين آب از چاه ميوه از درختان که هر کدام يک جز متمم
موضو حق است .ولي هنگامي که به بازار آورده شود وجود مستقل پيدا می
کند.
 .3تفرعات:
شخذ براي تأمين منافع از حق مالکيت خود بعضي اموال منقول را بکار
ميبرد که اين اموال منقول جهت بکار انداختن ويا محافظه ويا استفاده از اصل
شي بکار ميرود .اينگونه اموال منقول را تفرعات حق مالکيت ميگويند.
مثالً :يک منزل را در نظر ميگيريم :پرده هاي کلکين و دروازه آرت برقي و
امثال آن اشيايي است که استفاده مطلوب شخذ را از منزل تأمين می کنند ويا
دريک منزل صر موجوديت چاه آب طر استفاده اي مالک قرار گرفته نمی
تواند با آنکه براي بکار انداختن چاه آب شي منقول ديگري مورد استفاده قرار
بگيرد و آن عبارت از بمبه ي چاه ويا دوله می باشد .و همان امر در واسطه اي
تفرعات چاه گفته می شود .تفروعات مربوط به يک حق ملکيت بعضا ً امکان
دارد که از اصل شي جدا گردد .مثالً بمبه چاه را از جايت دور ساخته براي
ترميم ميبريم ولي بعضي تفرعاتي است که اين امکان را براي ما نميدهد مثالً
محوطه اي چاه ويا گارا موتر.
اشياي منقول که ما از ديگران طور عاريت ميگيريم و توسط آن احتيا خود را
مرفو ميسازيم در جمله اي تفروعات به حساب نمي آيد .مثالً اگر ما در يک
محفل خوشي چند تخته قالين ويا يک پايه تلويزيون بگيريم اين اشياء تفروعات
خانه اي ما شده نميتوانند.
گفتار دوم :ساحه و حمايت ملکيت
ساحه اي حق ملکيت همان محوطه ايست که ملکيت در آن واقع شده است
1
همچنان قانون مدني در زمينه چنين صراحت دارد:
 .1ساحه ي ملکيت زمين به آنچه که عمقا ً و ارتفاعا ً مجاز است شامل می
باشد.
 .2به موجب موافقه يا حکم قانون ملکيت سط زمين از ملکيت ما فوق و ما
تحت آن مجزا شده می تواند.
فقره ي دوم اين ماده موارد استثنائي دارد .که مطابق آن مافوق يا سط باري
ملکيت از ملکيت جدا باشد و هر طبقه اي آن به ذات خود يک موضو جداگانه
حق ملکيت غير منقول می باشد که آن را در قانون مدني بنام «ملکيت طبقات
1

قانون مدنی .ماده .1902
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منازل» ياد نموده اند .همچنان در مورد حمايت از حق ملکيت هم در قانون
اساسي و هم در قانون مدني قواعدي در نظر گرفته شده .مطابق احکام قانون
اساسي افغانستان در مورد مصونيت ملکيت از تعرد و حمايت از ملکيت خود
1
چنين تأکيد می کند:
(ملکيت هيچ شخذ بدون حکم قانون و فيصله ي محکمه اي با صالحيت
مصادره نمی شود .استمالک ملکيت شخذ تنها به مقصد تأمين منافع عامه در
بدل تعويت قبلی و عادرنه بموجب حکم قانون مجاز می باشد .هيچکس از
کسب ملکيت و تصر در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون .طرز انتقال
ملکيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنموني ميگردد.
تفتيت و اعالن دارائي شخذ تنها به حکم قانون صورت می گيرد).
همچنان درمورد حمايت از ملکيت در قانون مدني چنين حکم موجود می باشد.
2
« ملکيت هيچ شخذ از دست او کشيده شده نمی تواند مگر به موجب قانون».
مثالً بدون حکم قانون استمالک منازل براي احداث سرک هاي عمومي و امثال
آن امکان ندارد.
گفتار سوم :استفاده از حق انتفا
موضو حق انتفا يک مال مادي منقول است .دارنده اي حق انتفا می تواند
از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد استفاده کنند .حق
انتفا از طريق عقد به ديگري منتقل می شود .مورد انتفا بايد مالي باشد که
استفاده از آن با بقاء عين ممکن باشد خواه منقول باشد يا غير منقول يا مشا
مثل لبا کتاب موتر خانه مغازه که ممکن است استفاده از آن واگکار شود.
3
حق انتفا به معني خاص به پنج قسم است. :
4
.1حبس مطلق
5
 .2وقف
6
 .3عمري
7
 .۴رقبي
 1قانون اساسی ماده .41
 2قانون مدنی ماده .1903
 3مدني همان .ص .227
 4اگر مالک حق انتفا از ملک را بدون مدت به ديگري واگکار کند حبس مطلق
است.
 5اگر بطور مديد منافع تسبيل شود وقف است.
 6در عمري حق انتفا بمدت عمر يکي از طرفين يا شخذ ثالث است.
 7رقبي حق انتفاعي است که براي مدت معين برقرار ميگردد.
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1

 .۵سکني
حق انتفا مطابق قانون مدني چنين تعريف گرديده:
"انتفا جايز عبارت از حق نفع گيرنده است .در استعمال و بکار انداختن عين
2
تا زمانيکه به حالت خود باقيمانده اگر چه رقبه آن در ملکيت او نباشد".
همچنان حق انتفا عبارت از حقي است که به موجب آن شخذ می تواند از
3
مالي که عين آن ملک ديگري است يا ملک خاص ندارد استفاده کند.
حق انتفا حق استفاده از ملک غير و اشياء خار از ملک است که مال ديگري
است که منتفع (که در فقه مباح له ناميده می شود) تعهد حفاظت عين مال مورد
4
انتفا را دارد.
علماي حقوق بين دو پديده اي زير فرق نهاده اند.
الف .ملکيت منفعت.
ب .حق انتفا .
زيرا ملکيت را مختذ منافع شمرده که مالک عين در حالی که مالک منفعت
هم است .و در ملکيت فقر يک مالک عين و منافع وجود دارد .در حالی که در
5
حق انتفا اين اساسات فرق می کند و نتايج ذيل را مي پکيرد.
 .1صاحب حق انتفا مالک منافع نمی شود بلکه لحظه به لحظه می تواند
خود را در جريان بهره برداري قرار دهد .ويک مصر کننده اي واقعي بوده
باشد .دراينجا قانون خارجي مباح له را مالک محدود منافع ميداند .يعني حق
ايجاد منافع را به نفع (مباح له) ميدهد ليکن حق وراثت را به او نميدهد .و
همچنان به مباح له اجازه نميدهد که حق انتفا را عينا ً (به صورت حق انتفا )
به ديگري بدهد .جز اينکه منتفع شخذ حقوقي باشد.
 .2صاحب انتفا چون مالک منافع نيست نمی تواند آن منافع را اجاره بدهد.
زيرا اجاره تمليک منافع است و کسي که خود مالک منافع نشده است چگونه می
6
تواند تمليک منافع کند.
هرحق انتفا حال مورد انتفا بايد به گونه اي باشد که با استفاده از عين آن
1
عين هالک و نابود نشود.
 1اگر منظور از حق انتفا سکونت در خانه يي باشد سکني است که ممکن بطريق
عمري ويا رقبي باشد.
 2قانون مدنی افغانستان .ماده . 2299
 3ماده  40ق .م .ايران.
 4قانون مدني فرانسه ماده .۵87
 5قانون مدني ايران .ماده .29
 6قانون مدنی ايران.بند دوم و سوم ماده .29
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همچنان بعضي از علماي حقوق عين هاي که انتفا از آنها با هالکت آن توام
باشد نيز انتفا را ممکن دانسته ميگويند":منتفع بايد در پايان مدت حق انتفا
2
مثل ويا قيمت آن را بدهد".
بين ملکيت منفعت و حق انتفا چهار فرق وجود دارد:
اور :منافع براي مالک آن که دارايي وي را تشکيل ميدهد .مثالً مستأجر که
دکاني را ده سال اجاره کرده است اين منافع ده ساله جزء دارائي اوست .موقع
توقف موقع محاسبه و موقع تصفيه ترکه بايد منافع جزء دارايي او ثبت مالک
منافع به حساب آورده شود .اما حق انتفا دارائي صاحب حق انتفا را تشکيل
نم ي دهد .زيرا آنچه را که بهره برده و نابود شده است و آنچه را که بهره نبرده
است ملک دارنده حق انتفا به اندازه حق انتفا اجاره داده است .که ملک مورد
حق انتفا را اجاره بدهد .اجاره دادن دليل ملکيت منافع است.
ثانياْ :مالک منافع حق دارد که آن را به ديگري اجاره دهد .هرچند که مالک عين
باشد اما صاحب حق انتفا چنين حقي را ندارد .زيرا او فقط ضمن انتفا و بهره
بردن مي تواند صورت خارجي به حق خود بدهد.
ثالثاْ :مالک منافع اگر بميرد منافع به ورثه اي او ميرسد اما صاحب حق انتفا
اگر بميرد حق انتفا او قطع می شود.
رابعاْ :اگر کسي منافع که از مالک آن غصب کنند بايد به مالک خسارات بدهد.
اين جبران خساره براي منتفع ملکيت غصب شده داده نمی شود .همچنان
تصر که منتفع در مال مورد انتفا دارد به شکل امانت است .پس نبايد در
حفظ عين مال تقصير کند .زيرا او تعهد حفاظت عين مال را دارد .بر اين
اسا :
بايد مال مالک را با رعايت خوبي و درستي اداره کند.
.1
اگر آنرا غصب کند ويا کسي به آن تجاوز کند مراتب را به مالک
.2
اعالم کند وگرنه مسدل خسارات وارده خواهد بود.
شرط مسدليت نقذ و تلف مورد انتفا در ضمن عقد عليه منتفع
.3
3
مهم نيست.
الف :احکام حق انتفا
 .1حق انتفا به منقول وغير منقول و حق دين تأسيس شده می تواند .مثالً هرگاه
از متوفي مال منقول و غير منقول و دين 4باقيمانده باشد وارثين بصورت
 1قانون مدنی فرانسه.ماده .۵88
 2قانون مدنی ايران .ماده .۴0
 3محمد جعفر جعفري لنگرودي .همان ص .196 – 175
 4منظور از دين دين بر ديگران است.
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مشترک حق انتفا ويا به عبارت ديگر حق نفع گرفتن را به صورت مشترک
دارند و هريکي از اينها بنام حصه دارها ياد ميشوند.
 .2حق انتفا بر منقول و دين با تسليم منقول و انتقال دين صورت می گيرد .اما
انتفا به غير منقول بايست توسط محکمه عملي گردد که اين مسأله هم دو شکل
دارد:
الف .به شکل ترکه.
ب .به شکل انتقال قطعي حق ملکيت (قباله)
 . 3تسليم اموال منقول ويا انتقال دين وبا رسميت بخشيدن اين حق غير منقول
نبايد طور خصوصي صورت بگيرد .بلکه رزم است اين عمل مهم حقوقي در
حضور چند نفري عملي گردد تا وارثين در آينده دچار کدام اختال نشوند و هم
از آن مطلع باشند.
 . 4حق انتفا در اشياي منقول با ضايع شدن منقول و در مورد غير منقول با
1
تصنيف آن در دفاتر محکمه صورت می گيرد.
 . 5حق انتفا در اثر فوت صاحب اش از بين ميرود .مقصد از کلمه اي صاحب
در اين جا شخذ حقيقي نيست .در صورتي که صاحب حق انتفا شرکاي
شرکت باشد با از بين رفتن شرکت حق انتفا آنها تا مدتي به تعويق مي افتد تا
زماني که امور حسابي مشترک تصفيه نشود.
 .6صاحب حق انتفا بعضا ً مال مورد منفعت اش خراب می شود و جدا ً به فکر
احياي آن نشده بلکه مال ديگري را به عين وصف ميخرد .که اين مسئله از نگاه
اقتصادي آنقدر معقول و مقبول نيست .بائيست شخذ مال خراب شده خود را
دوباره ترميم ويا تجديد احيا کند.
در اين مورد قانون مدني چنين احکام دارد:
"هرگاه شي از بين برود يا به اصالحات بزرگي محتا گردد که اقدام به آن در
وجائب مالک شمرده شود يا اتخاذ تدابيري رزم افتد که عين را از وقو خطر
غير منتظره نجات دهد در اين صورت نفع گيرنده مکلف است به مالک فوراً
اطال دهد .همچنان مکل ف است در صورت ادعاي غيرمبني بر حق باري عين
2
مککور مالک را مطلع گرداند.
 1مث ً
ال از جمل ه ي وارثين اگر يکي از آنها اموال منقول را که به وي رسيده به ذزيعه
مختلف از بين ميبرد ويا از نزد او مفقود ميگردد حق انتفا او هم از بين ميرود و
غير منقول حصه اي شان وقتي زايل ميگردد که يک تن از آنها يعني وارثين آن غير
منقول مشترک را بخود و حصه اي ديگران را بپردازد و سند ملکيت غير منقول را
بنام خود در محکمه ثبت کند.
 2قانون مدنی ماده .2212
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 . 7اگر حق انتفا مربوط به مسائل بيمه باشد اين گونه حق به پول نقد مبدل
ميگردد .مثالً اگر شخذ خانه يا اپارتمان خود را بيمه کرده باشد وقتي از بيمه
مستفيد خواهد شد که مال مورد نظر از بين برود .در اين صورت قيمت خانه
نظر به تعهدي که اداره اي بيمه کرده است به صاحب آن پرداخته می شود.
ً
 .8وقتيکه در يک حق انتفا يک شخذ خاتمه مي يابد .بايست فورا مال
مککور به صاحب اصلي اش سپرده شود .مثالً اگر در کدام معامله اي خوشي
قالين کوچ چوکي وغيره رزم ضرورت را از شخذ ديگر عاريت می گيرد
بايد بعد از ختم معامله دوباره به صاحب اش اعاده گردد.
 . 9هرگاه صاحب حق انتفا عدم مسدليت خود را در مورد خرابي که در مال
1
عايد شده است ثبوت کرده نتواند مجبور است قيمت آن را بپردازد.
 . 10اگر صاحب حق انتفا براي حفاظت مال که از آن منفعت می گيرد
مصارفي را انجام داده باشد آن مصار را از صاحب اصلي آن می تواند
مطالبه کند .مثالً تمديد لين برق در منزل کرائي فاقد برق.
 . 11هرشخصي که مالک حق انتفا است در عين حال باري آن مال ذواليدي
و حق استعمال حقوقي را دارد .مقصد از حق ذواليدي حق در دست داشتن ويا
تصر فعلي را ميگويند و مقصد از استعمال معقول آنست که بايد صاحب حق
انتفا از يک مال به حفظ و نگهداشت آن مال بپردازد و دين نگهداري توأم با
حسن نيت باشد .از اين رو در حيات اجتماعي آنهائي که خانه را به کرايه ويا
مال را به عاريت می گيرند بايد مراتب فوق را در نظر داشته باشند.
 . 12مالک حق انتفا در طول مدت که منافع مال ذي اليدي اشياء به او تعلق
دارد می تواند از ثمره هاي طبيعي مال موضو حق انتفا استفاده کند .اين
استفاده وقتي است که ثمره هاي طبيعي به حد کمال برسد .مثالً کرايه نشين يک
خانه می تواند از ثمره هاي مدثر آن خانه استفاده کند .اما اجزاي متمم مال مورد
انتفا به صاحب خانه ارتباط دارد.
مثالً بمبه ي برقي چاه که کرايه نشين نمی تواند آن را تصاحب کند .قانون مدني
چنين صراحت دارد :ثمره اي شي که از آن نفع گرفته می شود در طول مدت
انتفا حق نفع گيرنده شمرده می شود بدون اينکه حقوق کسب شده غير را
اخالل نمايد مگر ثمره اي که در هنگام انتهاي مدت انتفا موجود باشد حق
2
مالک تلقي می شود .مشروط بر اينکه هريک مصار يکديگر را بپردازند.

 1مث ً
ال کرايه نشين که در خانه اي کرائي از توجه کار نمی گيرد و باعث احداث يک
ضرر به خانه می شود مانند انهدام ديوار.
 2قانون مدني ماده .230۵
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 .13بعضا ً مديون ها که يک مقدار پول را از شخذ ديگري قرد می گيرند و
دراين ضمن از چلند آن پول منفعت حاصل می کنند که اين منفعت شکل ديگري
حق انتفا است که به مديون تعلق می گيرد.
 . 14مالک مال مورد حق انتفا مي تواند مالک انتفا را از سوء استعمال باز
2
دارد ويا طرز استعمال آن را تنقيد1کند و او را از اين عمل منع سازد.
 .15مالک حق انتفا مجبور است که مال موضو حق انتفا را چنان حفظ کند
که گويا مال خودش است .بعضا ً مال حق انتفا به تعديل هم ضرورت دارد.
مالک حق انتفا می تواند با مصار مزد دين تعديل را جنبه ي عملي ببخشد.
مثالً بلند ساختن ديوار يکي از ديوار خانه ي کرايي که از آن به فاميل همسايه
از نگاه مصدنيت مسکن ضرر برسد .مگر بعضي تعديالت که جنبه اي افراطي
را دارد رزم نيست که جامه ي عمل بپوشاند.
مثالً خانه اي کرائي را که ما تحت ذي اليدي خود قرار داده ايم داراي گل ها
است که به زيبائي صحن حويلي مي افزايد کرايه نشين يعني ما نميتوانيم به اين
قسم حويلي چهره اي ديگر ببخشيم .مثالً گل ها را بر طر کرده به زر
ترکاري اقدام کنيم که کاري درست نيست.
در مورد حفاظت حق انتفا قانون مدني افغانستان چنين تککر به عمل آمده آورده
است:
هرگاه عقد منفعت به صورت مطلق غير مقيد صورت باشد نفع گيرنده مکلف
3
است ازرش ها را منفعت می گيرد آن را طور عادي استعمال نمايد.
 . 16دريک غير منقول که موضو انتفا را تشکيل ميدهد که بعضي استفاده ها
مشترک صورت گرفته ميشوند .مثالً استفاده از برق مشترک يا نل مشترک ولي
شرط است که در راه استفاده از اين چيزها راه افراط پيموده نشود.
ب :انتهاي حق انتفا
چون حق انتفا در عين نبوده از جمله حقوق مدقت دانسته می شود .لکا عوامل
ذيل می تواند اين عقد را خاتمه بخشد.
اول -وفات مالک جنس.
 1انتقادکردن( .فرهنگ عميد سايت .google.
 2مثالً اگر ما يک پايه تلويزيون را با ويديوکست و دو کست ثبت شده اي محفل
عروسي يکي از شخذ براي يک شب به عاريت گرفته باشيم بايد در ختم اين مدت
مال عاريتي را به صاحب اصلي اش اعاده نمائيم .اين شکل معقول حقوقيست .ولي اگر
ما از موعد معينه دو و سه شب ديگر هم آن را به اختيار قرار بدهيم ويا آن را به يکي
از اقارب خود جهت استفاده اش بسپاريم اين عمل يک عمل نامشرو است.
 3قانون مدنی ماده .220۶
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دوم -انتهاي مدت معين انتفا .
سوم -از بين رفتن اصل مال.
در مورد انتهاي حق انتفا قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد" .حق
انتفا با انقضاي مدت معين انتفا و به وفات نفع گيرنده ويا به از بين رفتن
1
عيني که از آن نفع گرفته می شود خاتمه مييابد".
"هرگاه مدت معين انتفا سپري گردد يا نفع گيرنده در اثناي مدت مککور وفات
نمايد وزمين بزرعي مشغول باشد که هنوز پخته نشده باشد زراعت تا وقت پخته
شدن زر و درو آن در مقابل اجرتت به نفع گيرنده يا ورثه اي آن گکاشته می
شود".
2
"حق انتفا با گکشت مدت  15سال در حال عدم استعمال حق منتهي می شود".
حق انتفا در موارد ذيل از بين ميرود:
مدت حق انتفا بگکرد.
.1
مباح له (منتفع) فوت کند.
.2
اسقاط حق انتفا در جانب مباح له (منتفع).
.3
تلف شدن موضو انتفا .
.4

 1قانون مدنی بنگريد به مواد  231۴الی .231۶
 2همان.
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قضاوتپوه محمد عثمان «ژوبل»

رهنمای تاریخواروموضوعی
متحدالمآلهای صادره سال  1398ش
شورای عالی ستره محکمه

الف  :رهنمای تاریخوار:

 :1متحدالمآل شماره (  ) 75- 1مؤرخ : 1398/ 1 / 4
بموجب مصوبه شنماره ( )1019مندر  1397/12/11شنورای عنالی سنتره
محکمه  :مصنوبه شنماره ( )285مندر  1391/3/2درمنورد اهنل خبنره ملغنی
ومحننناکم در زميننننه طبنننق احکنننام فصنننل دهنننم قنننانون اصنننول محاکمنننات مننندنی
بادرنظرداشت خصوصيات ونوعيت دعوی به توظيف اهل خبره اقدام نمايند.
 :2متحدالمآل شماره ( )149- 75مؤرخ: 1398/ 1/ 25
بمالحظننه مصننوبه شننماره ( )1062منندر  1397/12/28شننورای عننالی
ستره محکمه  :رسيده گی قضايای حقنوق عامنه بشنمول غصنب دفنع تعنرد
ابطننال قبالننه وسنناير موضننوعات مننرتبط کننه منندعی بهننای آن از ده جريننب زمننين
ويابيشتر ازآن باشد اعم ازاينکه درتصنر دولنت باشند وياشنخذ ازهنـرجائی
که مطر ح شده باشد ازصالحيت هـای محاکم اختصاصی رسيده گی به غصنب
امالک دولتی زون های پنج گانه می باشد.
 :3متحدالمآل شماره ( )223- 149مؤرخ : 1398/ 1/26
بتأسی ازمصوبه شماره () 1064م ِدر  1397/12/28شورای عالی سنتره
محکمه اخت صاصی رسيده گی به جرايم مالياتی در مرکنز ومحناکم
محکمه:
تجننارتی در ريننات قضننايای مالينناتی وسنناير موضننوعات مننرتبط بننآن را عمننالً
رسيده گی می نمايند.
درمورد دسترسی براکونت بنانکی آنعنده مالينه دهنندگان کنه بابنت مالينات باقيندار
بوده وماليه ذمنت شنان را بنه ميعناد قنانونی نمنی پردازنند وبمنظنور صنحت اقندام
ممنننو الخروجننی آنهننا ازطريننق محنناکم مننککورطبق قننانون اداره ماليننات وسنناير
قوانين نافکه پيگيری بعمل آيد.
:4متحدالمآل شماره( )297-224مؤرخ 27حمل:1398
مبتنی برمصوبه شماره()61مدر  1398/1/20شورای عای ستره محکمه:
باسننا معلومننات حاصننله ازدافغانسننتان بانننک نننر وسننطی فننی گننرام نقننره
خننننالذ طننننی ششننننماه اول ودوم سننننال  1397مبلننننغ( )36/545افغننننانی تثبيننننت
وبادرنظرداشننت آن نننر مقنندارهفت هننزار مثننال نقننره خننالذ معننادل ()35000
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گننرام بارعايننت مصننوبه کميسننيون دوم سننيمينار ر سننای محنناکم وريننات منعقننده
سال  1347منندر صنفحه ( )45نشنريه سنيمينار منککورمبلغ ( )1279075ينک
مليون ودوصدوهفتاونه هزاروهفتادوپنج افغانی سنجت گرديده است .نر منککور
برای سال 1398تصويب شد.
 :5متحدالمآل شماره ( )373-298مؤرخ:1398/2/5
مصوبه شماره ( )33مندر  1398/1/10شنورای عنالی سنتره محکمنه مبننی
برتصننننويب وتعمننننيم ريحننننه نظننننارت برتطبيننننق احکننننام قطعننننی ونهننننايی محنننناکم
بداخل( )11ماده .
:6متحدالمآل شماره ( )469- 374مؤرخ :1398 / 2/ 26
بموجنننب مصنننوبه شنننماره( )56مننندر  1398/1/13شنننورای عنننالی سنننتره
محکمننه  :محنناکم درمننورد تاديننات مننالی سننال هننای ماضننيه دولننت عليننه اشننخاص
وبنرعکس آن طبنق فرمنان شننماره ( )142مندر  1381/7/14رسنيده گنی بعمننل
آورند.
 :7متحدالمآل شماره ( )544 -470مؤرخ : 1398/ 2/ 29
به اسا مصوبه شماره ( )1065مندر  1397/12/28شنورای عنالی سنتره
محکمه :
مصننوبه شننماره ( )225منندر  1395/2/28شننورای عننالی سننتره محکمننه
افاده قطعيت قرارهای مبنی برسقوط حق اعتراد را نمی نمايند صنرفا ً بارعاينت
مواد( 382و ) 383قانون اصول محاکمات مدنی جهت تحصيل محصنول فيصنله
خننط هننا درموردخنناص صنندور يافتننه وقننرار هننای متننککره مطننابق فصننل وبنناب
اجراآت محناکم فوقنانی در قنانون اصنول محاکمنات مندنی قابنل اعتنراد ورسنيده
گنی منی باشنند بننا ًء ديننوان هنای عنالی فرجننامی مندنی تجننارتی وحقنوق عامننه در
همچننو موردومننوارد مشننابه شننکايات اعتننراد وعننکر مدجننه فرجننام خننواه عليننه
قنننرار اسنننتينا راکنننه بنننه نسنننبت عننندم تحوينننل محصنننول فيصنننله صنننادرگرديده
درصنننورتيکه بنننه داخنننل ميعننناد قنننانونی فرجنننام خنننواهی صنننورت گرفتنننه باشننند
موردبررسنننی قراردهننند تازميننننه رسنننيده گنننی در اصنننل موضنننو فنننراهم گنننردد.
درصورتيکه شاکی ومعتنرد عنکر موجنه در رابطنه بنه منوارد فنوق ارائنه کنرده
نتواندبارعايت جزء( )10ماده ( )4قانون تشکيل وصالحيت قنوه قضنائيه دينوان
های مککور به رد فرجام خواهی ايشان تصميم اتخاذ می دارند.
 :8متحدالمآل شماره ( )619- 545مؤرخ : 1398/2/ 30
برطبننق يادداشننت شننماره ( )16منندر  1398/1/13شننورای عننالی سننتره
محکمننه  :درمننورد ميعنناد اسننتينا طلبننی و نحننوه تقننديم اعتننراد بنناری حکننم
محکمه ابتدائيه قانون اجراآت جزايی صراحت تنام دارد محناکم مربنوط فصنل
يازدهم قانون متککره رارعايت واجراآت خويت راطبقاًۚ عيارنمايند.
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 :9متحدالمآل شماره (  )683 - 620مؤرخ: 1398/ 3/ 1
باسننا مصننوبه شننماره ( )925منندر  1397/11/2شننورای عننالی سننتره
محکمنننه  :ايزاددرطنننرح فارمنننت نشنننر احکنننام قطعنننی محننناکم ابتدائينننه اسنننتينا
وديننوان هننای فرجننامی شننامل قضننايای جزايننی حقننوقی وتجننارتی تائينند وابننالغ
گرديد.
 :10متحدالمآل شماره ( )758-684مؤرخ: 1398/ 3/ 2
بموجننب مصننوبه شننماره ( )125منندر  1398/2/3شننورای عننالی سننتره
محکمه :
الف :شهادت شهود در مورد آن عده اززمين هنای عقناری کنه شنخذ بندون
اسناد مدارحکم درقضايای حقوقی عليه نماينده قضنايای دولنت دعنوی منی نمايند
بادرنظرداشت ماده ( )18قانون تنظيم امنور زميننداری همچنو شنهادت ملکينت را
ثابننت نمننی کننند .مگننر اينکننه شنناهدبه سننبب خرينند ملکيننت از شننخذ ديگننر ادای
شهادت نمايد وشخذ بايع اسننادبنيادی داشنته باشند درانصنورت نهايتنا ً منتهنی بنه
سندخواهدشد.
ب :بعند ازصندور قنرار اداره قضنايای دولنت مبننی بردولتنی بنودن ملکينت
متصننرفه اشننخاص محکمننه باينند نوعيننت دعننوی شننخذ راعليننه قضننايای دولننت
مشخذ نمايد درصورتيکه شخذ ادعنای ملکينت مطلنق را علينه نمايننده اداره
قضايای دولت می نمايد درين حالت شخذ حقيقنی مکلنف اسنت دعنوی خنودرا
به اسناد معتبر که درما ده ( )18قانون تنظيم امنور زميننداری پيشنبينی شنده اسنت
درمحکمه ذيصالح باثبات رساند.
 :اگرشننخذ حقيقننی عليننه نماينننده قضننايای دولننت ادعننای زمننين متصننرفه
بدون اسنادرانموده وخودرا ذوا ليد وحايزملکيت بداند درينحالت شرايطی کنه در
ماده ( )19قانون تنظيم امور زمينداری پشبينی گرديده اگردرمورد تحقنق پيداکنند
محنناکم بننه منظننور تننأمين عنندالت وتطبيننق قانونيننت درحننل وفصننل همچوقضننايا
مندرجات ماده ( ) 19قنا ننون منککور رادرنظرگنر فتنه اجنراآت قنانونی ومقتضنی
نمايند.
 :11متحدالمآل شماره (  ) 833 -759مؤرخ : 1398/ 3 /2
بموجننب مصننوبه شننماره ( )128منندر  1398/2/17شننورای عننالی سننتره
محکمه :
محتويات ماده ( )63قانون اجراآت جزايی شامل فصول وابواب که مربنوط
به جرايم مندر درکتاب دوم کودجزاء است نيز ميشود زيراازماده متنککره چننين
مفهننوم ميشننودکه درصننورت امکننان بتواننند نظننام جزايننی افغانسننتان از راه عفننو
وگکشننت فصننل خصننومت کننه هماناغايننه قننانون گننزار اسننت بدسننت آينند بننويژه
درمنواردی کننه نظننام خنانواده وصننله رحننم نينزاز بننين ميننرود وحفنظ قننوام خننانواده
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وصنله رحننم درجوامننع اسنالمی از اهميننت بنناريی برخنور دار بننوده کننه افغانسننتان
نيننزاز آن مسننتثنی نيسننت وخوشننبختانه مننوارد مشنناراليه منناده متنننککره در قننانون
جنزاء سنابق درکنودجزاء فعلنی کنه نافنک هنم اسنت بگوننه همنه جانبنه پيشنبينی شنده
است.
 :12متحدالمال شماره(  ) 908 - 834مورخ : 1398/ 3 / 2
باسننا مصننوبه شننماره ( )167منندر  1398/2/24شننورای عننالی سننتره
محکمه :
جننرايم انتخابنناتی کننه توسننط منندظفين خنندمات عامننه بانظرداشننت منناده ()5
قنننانون مبنننارزه بافسننناد اداری صنننورت گرفتنننه باشننندازجمله جنننرايم فسنننا د اداری
پنداشته شده رسيده گی به آن به اعتبنار وصنف جرمنی وموقنف مرتکنب صنورت
می گيرد درين صورت رسيده گنی بنه جنرايم انتخابناتی شنامل مناده پننجم قنانون
مبارزه با فساد اداری بانظرداشت ماده ( )27قنانون منککور ازصنالحيت محکمنه
رسننيده گننی بننه جننرايم سنننگين فسنناد اداری ودرحننارت غيننر ازمنناده ( )27قننانون
مککور درمرکنز شنامل صنالحيت محکمنه رسنيده گنی بنه جنرايم فسناد اداری ودر
وريات طبق تشنکيل جديند ازصنالحيت ديوانهنای امنينت عامنه بنوده ودرصنورتی
که جرايم متککره شامل ماده پنجم قانون منککور نباشند بانظرداشنت نوعينت جنرايم
متنککره ازصننالحيت محنناکم عنادی پنداشننته مننی شننود بناآنهم بننه منظننور جلننوگيری
ازتشتت وپراگندگی قضايا رسـيده گی به جرايم انتخاباتی مندر فصنل ششنم بناب
چهننارم کنننود جنننزاء کنننه شنننامل منناده پننننجم قنننانون مبنننارزه بافسننناد اداری نميشنننود
درمرکننز بننه محکمننه فسنناد اداری ودروريننات بننه ديوانهننای امنيننت عامننه محنناکم
شهری تفويت صالحيت گرديد.
:13متحدالمآل شماره (  ) 983- 909مؤرخ: 1398/ 3/ 9
بتأسی ازمصوبه شماره ( )166مدر  1398/2/24شورا ی عالی سنتره
محکمه:
الف  :توضي پرست شماره ( )19سيمينار سال  1386لغوگرديد.
ب :دادن سند ازطنر وکينل بنالفروش بنه مشنتری ازجملنه ملحقنات وتوابنع
بيع بشمار می رود بنا ًء درينصنورت بنه ارتبناط اجنرای قبالنه بعند از اقنرار وکينل
ممانعت قانونی ديده نمی شود.
:14متحد المال شماره ( )1058-984مورخ.1398/3/27
مطابق مصوبه شماره ( )178مدر  1398/2/31شنورای عنالی سنتره
محکمنننه ضنننميمه توضنننيحی رهنمنننود ارائنننه خننندمات قضنننايی واداری بنننه تعقينننب
متحدالمآل شماره ( )1840-1776مرر  1397/10/29تعميم گرديد.
:15متحدالمال شماره  1124 –1059مورخ :1398/4/22
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مصنننوبه شنننماره ( )275مننندر  1398/4/4شنننورای عنننالی سنننتره

باسنننا
محکمه :
الننف :ر سننای محنناکم اسننتينا ور سننای محنناکم شننهری مرکننز ووريننات
وظيفه دارند تابه منظور تطبيق هرچه بهتر قانون دسترسی بنه اطالعنات وآگناهی
عامه ازشفافيت اجراآت قضايی حد اقنل ينک ينک سناعت رادر سنه روز هفتنه بنه
هد رسيده گی بهتر به عرايت وشکايات مراجعين واصحاب دعوی وا فنزايت
ميزان اعتمادمردم نسبت به حل مشکالت شان اختصاص دهند وباصحبت مسنتقيم
درحل مشکالت ومطالبات قانونی اطرا قضايا رسيده گی رزم بعمل آورند .
ب:آمريت عمومی اداری قوه قضاييه بمنظور نشنر فيصنله هنا واگناهی عامنه
از اجننراآت محنناکم کميتننه ايننرا توظيننف نماينند تننا درمننورد نننو غنامننندی توسننعه
وتعميم ب خشيدن سايت هاونشريات ستره محکمه همه وقته اجراآت بعمل آورند.
:16متحدالمال شماره ( )1199-1125مؤرخ : 1398 /4/24
بنابرمصنننوبه شنننماره ( )225مننندر  1398/3/21شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه :
الف :به منظور سدباب تزوير وجلوگيری ازتوثينق چندمرتبنه امنالک
بهتننر اسننت آمريننت هننای وثننايق ومحنناکم منبعنند ازترتيننب وثننايق امالکننی بننرعالوه
اينکه وثايق جديد راغنرد معاملنه بنه دفناتر امالکنی بنه ادارات اخبنارمی نماينند
موضو را کتبا ً به اداره مخزن نيزخبر دهند تاآمرينت مخنزن سنندجديد رادرکننده
وثيقه بنيادی که از آن فروش صورت گرفته معامله وانتقنال کلنی يناجزئی ملکينت
رادر آن در گردد تادر آينده ازآن مثنی اخک نگرديده ويابرمبنای آن وثنايق بعندی
اجرا ومورداستناد قضايی قرارنگيرد.
ب :فيصننله هننای منندنی کننه در صننورت قطعيننت حيثيننت سندشننرعی رادارد
ودرترتيننب وثننايق سنننندبنيادی ودر رسننيده گننی قضنننايی منندارک مثبتننه محسنننوب
ميگ نردد بنننا ًء بننه منظننور علننم بننه قطعيننت وعنندم قطعيننت آن رزم اسننت زمانيکننه
فيصنننله مننندنی قطعنننی ونهنننايی ميگنننردد بعننندازتطبيق وانقضنننای ميعادتجديننند نظنننر
خواهی به محکمه صنادرکننده حکنم اخبنار تامحکمنه موصنو موضنو قطعينت
فيصله راباذکرنمبر قرارمويده محاکم فوقنانی درذينل کننده (صنورت حنال) فيصنله
قطعی معامله نمايدتاقطعيت وعدم قطعيت آن به مالحظه کنده معلوم شده بتواند.
 :درصننورتيکه فيصننله يننا قرارمحنناکم تحتننانی توسننط محنناکم فوقننانی نقننت
واستينافا ً داينر ميگنردد دينوان اسنتينافی لزومنا ً نقنت فيصنله رابنه محکمنه تحتنانی
کتبنا ً اخبنار ومحکمننه تحتنانی نقننت فيصنله خننويت راتنوأم بنناقرار قضنائی مربننوط
درذيل کنده فيصله منقوضه معامله نمايد تادر آينده ازآن مثنی اخکنگردينده وبنه آن
استناد شنده نتوانند اگنر فيصنله اسنتينافی درمرحلنه فرجنامی نقنت شنده باشندديوان
استيننا نيزعين مأمول راعملی نمايند.
113

قضاء

رهنمای تاریخوار وموضوعی متحدالمالهای صادره سال  1398ش

د :وثنننايق شنننرعی کنننه علينننه آن ادعنننای جعنننل وتزوينننر صنننور ت گرفتنننه
درصورت حکم بربطالن وثنايق يادشنده منی بايدبعنداز قطعينت فيصنله وانقضنای
ميعننناد تجديننندنظر خنننواهی بنننرعالوه اينکنننه محتنننوای فيصنننله درمعنننرد تطبينننق
قرارمننننی گيننننرد بطننننالن قبالننننه ياوثننننايق بننننه کنننننده معاملننننه ودر ادارات امالکننننی
اخبارگرددتادر آينده ازآن استفاده نگردد.
:17متحدالمال شماره ( )1274-1200مؤرخ : 1398/4/26
بتآسی ازمصوبه شنماره ( )317مندر  1398/4/18شنورای عنالی سنتره
محکمه :
نظرتدقيقی رياست عمنومی تندقيق ومطالعنات کنه متکنی بنه نظنر کميسنيون
ر سننای دواويننن رياسننت محکمننه اسننتينا وريننت کابننل مننی باشنند مبنننی براينکننه
صالحيت تأجيل تنفيک حبس منوط به محکمنه ذيصنالح منی باشند وڅنارنوالی اينن
صالحيت راندا رد تائيد تصويب وتعميم گرديد.
:18متحدالمال شماره ( )1350-1275مؤرخ : 1398/5/16
برطبنننق مصنننوبه شنننماره ( )360مننندر  1398/5/8شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه :
الف :بادرنظرداشت قواعد رفع اشکال درتنفيک مندر مصوبات سيمينار سنال
 1350رفنننع اشنننکال درتنفينننک درچنننار چنننوب توضننني وتفسنننير اصنننل فيصنننله
ازوظننايف محکمننه ابتدائيننه کننه عقننار محکننوم بهننادر حننوزه قضننايی آن قننراردارد
بوده که باصدور قرار قضايی صورت گرفته وتابع مرحله استينا نمی باشد.
ب :هرگنننناه محکمننننه بعننننداز ان جننننام تمننننام تحقيقننننات دريننننل وکوايننننف واقعننننی
درموضو رفع اشکال کرده نتوانند در خصنوص موجودينت اشنکال کنه ازجاننب
هيأت تطبيق وياطرفين قضيه مطنرح منی گرددقنرار موجودينت اشنکال را صنادر
می نمايد.
 :اگر قرار صادره قضايی منتج بنه رفنع اشنکال درتنفينک نگردينده وينا سنبب
تغير دراصل فيصله گرديده باشد اين قنرار صنرفا ً تنابع احکنام تجديند نظنر بنوده
ومحکمه نميتوانددران بازنگری نمايد.
:19متحدالمال شماره ( )1425-1351مؤرخ : 1398/5/31
باسننا مصننوبه شننماره ( )346منندر  1398/4/24شننورای عننالی سننتره
محکمه  :محاکم در رسيده گی مجدد قضنايای کنه باثرتجديندنظر خنواهی لغنو منی
گنننننننردد هننننننندايت مصنننننننوبات ( )756مننننننندر  1386/11/2و( )535مننننننندر
 1387/8/21رامبنی براينکه مدعی بهابه حالت اصلی خنود توسنط قنوه اجرائينه
قرارگيرد رعايت نمايند ومصنوبا ت ( )316مندر  )31( 1388/4/9مندرح
 1393/1/13و( )307مدر  1395/4/15شورای عالی لغو گرديد.
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:20متحدالمال شماره  1500-1426مورخ :1398/6/13
بارثرمصنننوبه شنننماره ()429مننندر  1398/5/29شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه  :بادرنظرداشت ماده ( )129قانون اساسی افغانسنتان وپناراگرا اول
ماده ( ) 14قا ننون تشنکيل وصنالحييت قنوه قضنائيه جزء(هنـ) متحندالمآل منککور
لغوگرديننند زيرا مننندت دوسنننال مهلنننت بنننرای محکنننوم لنننه واينکنننه تعهننند نمايدکنننه
درمدعی بها تغييروانتـقال بوجنودنمی آورد ارزش ومدثرينت تنفينک احکنام قطعنی
ونهايی محاکم را تحت سوال ميبرد و مصال شخذ محکوم له معطل می ماند.
:21متحدالمال شماره ( )1575 – 1501مؤرخ:1398/6/13
باسننا مصننوبه شننماره ( )430منندر  1398/5/29شننورای عننالی سننتره
محکمه:
ماليات در اصل منشاء تجارتی داشته ازعوايد خالذ کسنبه کنار وتجنار اخنک
مننی گننردد وازجانننب ديگننر بمنظننور جلننوگيری از ازدينناد جننرايم مالينناتی ايجنناب
اسننتعجاليت رامننی نماينند و روننند رسننيده گننی اصننول محاکمننه تجننارتی نيزمسننتلزم
اس نتعجاليت مننی باشنند بنننا ًء بمنظننور تسننريع روننند رسننيده گننی وتوحينند اجننراآت
قضنننايای ماليننناتی واختالفنننات ناشنننی از مالينننات طبنننق قنننانون اصنننول محاکمنننات
تجارتی موردرسيده گی قرارگيرد.
 :22متحدالمآل شماره( )1650-1576مؤرخ :1398/6/16
مصننوبه شننماره ( )312منندر  1398/4/15شننورای عننالی سننتره محکمننه
مبنی بر تفکيک صالحيت های ديوان های رسيده گنی بنه جنرايم نظنامی از سناير
محاکم جزائی ترتيب وتعميم گرديد.
:23متحدالمآل شماره ( )1800-1651مؤرخ:1398/6/16
مصوبه شماره ( )461مدر  1398/6/9شورای عالی ستره محکمنه مبننی
بنننر تصنننويب طرزالعمنننل صنننوتی جرينننان جلسنننات قضنننايی جنننرايم فسننناداداری
وموادمخدر ومسکرات بداخل ( )8ماده تعميم گرديد.
:24متحدالمال شماره( )1800-1726مؤرخ :1398/6/21
بمالحظه مصوبه شماره ( )272مدر  1398/6/20شورای عنالی سنتره
محکمه:
الف :وثايق بيع جايزی درمعامالت بانکی درحقيقنت تضنمين خنط اسنت پنس
ترتيب رسيدخط آن ازصالحيت محاکم تجارتی است.
ب :صننالحيت اجننرای رسننيدخط قبالننه هننای بيننع جننايزی مننر بننوط بننه محنناکم
تجارتی است.
 :محصول طبق قانون قابل اخک می باشد.
د:در ورياتيکه محاکم تجارتی موجود نباشند وثنايق فنوق توسنط دينوان هنای
مدنی محاکم شسهری اجراء می گردد.
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:25متحدالمال شماره ( )1875-1801مؤرخ: 1398/7/3
بنابرمصنننوبه شنننماره ( 460ب) مننندر  1398/6/9شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه
الف :تخلفات قضايی شکلی :عبارت ازآن ننو تخلفنات اجراينی منی باشندکه
قاضی درجريان رسيده گی قضايا بدون اينکه بنه ماهينت موضنو منرتبط باشند
به قضيه رسيده گی نمايد مانند التوای دوسيه وامثال آن.
ب:تخلفننات قضننايی باعتبننار محتننوی :عبننارت از آن نننو تخلفنناتی مننی باشنندکه
رسننيده گننی قضننيه مننرتبط بننه ماهيننت قضننيه بننوده ودرحننين رسننيده گننی تصنناميم
محاکم فوقانی تأثيرمسنتقيم بنر اجنراآت محناکم تحتنانی منی داشنته باشند ماننندخطا
در تأويل وياتطبيق قانون.
 :مصننننننننننننوبا ت ( )752منننننننننننندر  1387/12/25و( )1414منننننننننننندر
 1390/8/24شورای عالی ستره محکمه لغو گرديد.
:26متحدالمآل شماره ( )1950-1876مؤرخ:1398/7/3
مصننوبه شننماره ( )499منندر  1398/6/24شننورای عننالی سننتره محکمننه
مبنی برتصويب طرزالعمل کميته نظنارت ازتطبينق سنتراتيژی ملنی مبنارزه علينه
فساداداری بداخل( )8ماده تعميم گرديد.
:27متحدالمال شماره(  ) 2025 - 1951مؤرخ:1398/7/17
بموجننب مصننوبه شننماره( )210منندر  1398/7/9شننورای عننالی سننتره
محکمنننه :بمنظنننور همنننآهنگی دراجنننراآت قضنننايای حقنننوق عامنننه تمنننام محننناکم
درطرزرسننيده گننی دعنناوی بننين اداره دولتننی واشننخاص حقيقننی وحکمننی مننوارد
مننندر منناده ( ) 8وسنناير مننواد قننانون قضننايای دولننت رامننع تعننديالت آن وهنندايت
رهنمودمنننننندر مصنننننوبات شنننننماره ( )821مننننندر  1397/9/24راکنننننه طنننننی
متحننندالمآل( )1775-1701مننندر  1397/10/10رياسنننت دارارنشننناء شنننورای
عالی به تمام محاکم تعميم گرديده درمرحله رسيده گی جدا ً درنظرداشته باشند.
:28متحدالمال شماره( )2100-2026مؤرخ : 1398/8/19
بموجب مصوبه شماره ( )585مدر  1398/7/30شنورای عنالی سنتره
محکمه :نظرتدقيقی رياست عمومی تدقيق ومطالعات درمورد طرزالعمنل اجنرای
تضنننمين خنننط هنننای بنننانکی واننننوا آن ونيزلغومصنننوبه شنننماره ( )390مننندر
 1393/3/6شورايعالی ستره محکمه تائيد تصويب وتعميم گرديد.
:92متحدالمآل شماره ( )2170-2101مؤرخ:1398/8/20
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مصوبه شماره ( )623مدر  1398/8/11شورای عنالی سنتره محکمنه مبننی
برتصويب طرزالعمل کميتنه مبنارزه بناآزار واذينت زننان واطفنال در قنوه قضنائيه
به داخل ( )19ماده تعميم گرديد.
:30متحدالمال شماره( )2240-2171مؤرخ:1398/8/29
مصوبه شماره ( )624مدر  1398/8/11شورای عنالی سنتره محکمنه مبننی
برتصويب طرزالعمل نشر فيصله های قطعی ونهايی محاکم بنه داخنل ( )26مناده
تعميم گرديد.
:31متحدالمال شماره( )2315-2241مؤرخ : 1398/9/18
بموجنب مصنوبه شنماره ( )651مندر  1398/8/28شنورای عنالی سننتره
محکمه :
محاکم وادارات وثايق دراجرای وثنايق دقنت بيشنتر بخنر دهنند ودرترتنب
وثايق مربوط احکام تعليماتنامنه هنای تحرينر وثنايق اشنتباه وثنايق سناير هندايات
وتصاويب شورای عالی راجداًۚ رعايت نمايند.
 :32متحدالمآل شماره ( )2390 -2316مؤ رخ : 1398/9/25
بتأسنی ازمصننوبه شنماره ( )306منندر  1398/9/12شنورای عننالی سننتره
محکمننه  :هرگنناه صننالحيت رسننيده گننی قضننايابارثر هنندايت شننورای عننالی سننتره
محکمه درمرحله ابتدائينه ويااسنتينا ازينک محکمنه بنه محکمنه ديگنری تفنويت
شده باشد رسيده گی به قضايای متککره درمرحله فرجنام بادرنظرداشنت موضنو
طبق تشکيل ازصالحيت ديوان فرجامی مربوط آن می باشد موضو به تعقينب
متحدالمآل ( )2190 -2132مدر  1385/11/15تعميم گرديد.
::33متحدالمآل شماره ( )2465-2391مؤرخ : 1398/6/30
بنننابر مصننوبه شننماره ( )725مننندر  1398/9/19شننورای عننالی سنننتره
محکمه
جرم خيانت بوطن ازجملنه جنرايم علينه امنينت داخلنی وخنارجی بنوده وصنالحيت
رسيده گی آن ازديوان جرايم عليه امنيت داخلنی وخنارجی توقينف گناه بگنرام منی
باشد تائيد تصويب وتعميم گرديد.
 :34متحدالمآل شماره  3239مؤرخ 1398/10/9مقام ستره محکمه:
طوريکه ارزيابی هانشان ميدهددراين اواخر سوء اسنتفا ده کننندگان احکنام
مقامات قوه قضائيه راجعل وتزوير نموده تنالش منی نماينند تابنا ارائنه آن اهندا
موردنظرخويت راحاصل و سير رسيده گی قضاياراازمسير قنانونی واصنولی آن
منحر سازند.
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بنا ًء بدينوسيله هدايت داده می شودتامنبعد مسدوليتی که چننين احکنام مغناير
قانون وپاليسی قوه قضاييه به دسنتر شنان قرارمنی گينرد درخصنوص آن دقنت
وتفحننذ جنندی نمايندودرصننورت نيازميتوانننند بامقننامی کننه حکننم را صننادرنموده
درتمنننا شنننده واطميننننان حاصنننل نماينننند درغينننر آن مسننندوليت بعننندی ناشنننی
ازتطبيق احکام جعلی ويا تزوير بدوش مرجع تطبيق کننده خواهدبود.
 :35متحدالمآل شماره ( )2540-2466مؤرخ : 1398/10/21
مصننوبه شننماره ( )729منندر  1398/9/19شننورای عننالی سننتره محکمننه
:بتأسی ازاحکام قانون اساسنی افغانسنتان وسناير قنوانين نافنکه ومصنوبات شنورای
عالی ستره محکمه مبنی بر تضمين اصول استقالليت قوه قضائيه وتفکينک قنواء
حسب هدايت( ) 1533مدر  1397/12/29جاللتمآب رئيس جمهنور جمهنوری
اسننالمی افغانسننتان درصننورت بننروز شننکايت ازغيابننت قضننات واليننان محتننرم
وريات ميتوانند مستقيما ً موضو راازطريق اداره محترم ارگانهای محنل بنارئيس
ستره محکمه شريک سازند وهمچنان طبق حکم ( )2716منور 1397/11/30
جاللتمآب رئيس جمهور کشور محاکم از ارائه گزارش اجنراآت بنه ولسنوارن از
ساير واحد های ادارات دولتی مستقردر ولسوالی هامستثنی قرارداده شده است.
بننا ًء بمنظورتحقننق هندايات فننوق بننارديگر بنه تمننام والينان وولسننوارن محتننرم
ارقنننام منننی گنننردد تاازمطالبنننه گنننزارش اجنننراآت محننناکم وراپنننور حضنننوروغياب
پرسونل قضايی واداری محاکم اجتناب نمايند.
:36متحدالمآل شماره ( )2615-2541مؤرخ : 1398/11/1
باسنننا مصنننوبه شنننماره ( )740مننندر  1398/10/3شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه:
درصنورتيکه اداره پننوليس ازجلننب واحضننار بندليل غيابننت مننتهم عنناجزگردد
محکمنه رارسنمادرجريان قنرارداده ومحکمنه ميتوانند مطنابق منواد()208( )207
و( ) 209قانون اجراات جزايی مساعدحقوقی ياوکينل مندافع رااز اداره مسناعدت
های حقوقی وياانجمن وکنالی مندافع مطالبنه ومحاکمنه غينابی رادايرنمايند .محناکم
بعدازصننندورمکتوب نشنننر اعنننالن بنننرای ينننک بنننار موضنننو راتعقينننب نمنننوده
درصورتيکه څارنوالی مربوط مطالبات محکمنه را درزميننه فنراهم ننمايدمحکمنه
دوسننيه مربننوط راذريعننه قـننـرارقضايی بارعايننت ميعنناد زمننانی جهننت نشننراعال
وآماده سازی برای رسيده گی غيابی به څارنوالی مربوط ارسال نمايد.
:37متحدالمآل شماره ( )2691-2616مؤرخ : 1398/11/28
بنابرمصنننوبه شنننماره ( )826مننندر  1398/11/8شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه :
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النف  :هرگنناه بعنداز اطمينننان وآگنناهی مندعی ازوصننول دوسنيه بننه محکمنه
موضو توسنط مندعی تعقينب نگنردد صندور قرارتنرک خصنومت منانع قنانونی
ندارد.
ب :هرگاه علنت التنوا دردوسنيه هنای مندنی تحقيقنات امالکنی باشند محناکم
موضو را ذريعه قرار قضايی باتعيين مهلت اجراآت به ادارات مسدول ارجنا
نمايد.
 :درصورت تعلنل ادارات منککور عنالوه از صندور هندايت مجنددمبنی بنه
اکمال تحقيق امالکنی پيرامنون موضنو مسندولين راغنرد تعقينب عندلی بمنرا
جع مربوط معرفی نمايند.
:38متحدالمآل شماره ( )2766-2692مؤرخ:1398/12/8
بموجنب مصنوبه شنماره ( )858مندر  1398/11/15شنورای عنالی سننتره
محکمه:
فقرات(2و )3ماده ( )11قنانون رهنمنای معنامالت درخصنوص نحنوه ارائنه
سنندملکيت غيرمنقننول بننه منظننور تضننمين وچگننونگی اجننراآت پيرامننون آن بحننث
ننمننوده امامنناده متننککره موضننو ترتيننب وثيقننه تضننمين خننط را عندالمحکمننه نفننی
نمی کند.
بنا ًء آمريت رهنمای معامالت وعريضنه نويسنان رياسنت انسنجام بررسنی
ثبت جمعيت هناواحزاب وزارت عدلينه اوراق مربنوط را بارعاينت فقنره ( )4منا
ده ( ) 11قننانون منننککور بعنندازطی مراحنننل قننانونی جهنننت ترتيننب وتوثينننق وثيقنننه
ضننمانت خننط بننه محکمننه ياامريننت وثننايق مربننوط محننول نماينند محکمننه ياامريننت
وثنننايق منننر بنننوط جهنننت جلنننوگيری از بنننروز مشنننکالت بعننندی واطميننننان بيشنننتر
درقسننمت ترتيننب تضننمين خننط بننرای آنعننده متقاضننيان کننه خواهننان اخننک جننواز
رهنمنننننای معنننننامالت هسنننننتند ورسنننننما ً بنننننه محکمنننننه ذيصنننننالح معرفنننننی منننننی
گردندبادرنظرداشت ماده ( )12قنانون منککور درمنورد اجنراآت قنانونی ومقتضنی
نمايند.
 :39متحدالمآل شماره ( )2841-2767مؤرخ :1398/12/13
برطبق مصوبه شماره ( )756مندر  1398/10/14شنورای عنالی سنتره
محکمنه  :نظنر تندقيقی رياسننت عمنومی تندقيق ومطالعننات بنه ارتبناط اداء سننوگند
استما شهادت واظهارات متهم وساير اشخاص بطور آنالين در قضنايای جزاينی
مدنی وتجارتی تائيد تصويب وتعميم گرديد.
:40متحدالمآل شماره ( )2916-2842مؤرخ :1398/12/17
بموجب مصوبه شنماره ( )757مندر  1398/10/14شنورای عنالی سنتره
محکمه  :نظر تدقيقی رياست عمومی تدقيق ومطالعات مبننی بنر توضني قنانونی
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به استهداآت مربوط بنه تطبينق عملنی قنانون محصنورت محناکم وطرزالعمنل اخنک
محصول ازاصحاب دعوی بداخل ( )24فقره تائيد تصويب وتعميم گرديد.
 :41متحدالمآل شماره ( )2980-2917مؤرخ : 1398/12/28
باسنا مصنوبه شنماره ( )842منندر  1398/11/15شنورای عنالی سننتره
محکمه  :دراين اواخرتعدادی ازمحناکم بندون درنظرداشنت مناده هفنتم طرزالعمنل
رسيده گی باستهداآت بعنوان استهداء مواردی را هندايت ميخواهندکنه پيرامنون آن
قوانين نافکه وتصاويب شورای عالی صراحت تنام دارد .عالوتنا ً بعضنی ازمحناکم
بدون مدنظرداشتن موازين قانونی درحاليکه قضاياشنامل صنالحيت شنان بنوده بنه
صنندور قرارهننای عنندم صننالحيت مبننادرت مننی ورزننند کننه ايننن اجننراآت محنناکم
ازيکسوباعث التوا در رسيده گی قضاياگرديده وازجاننب هنم سنرگردانی اصنحاب
دعاوی رافراهم می نمايد .بنا ًء محاکم در اجراآت شان موارد فنوق راجندا ً رعاينت
نمايندوهمچنان برياسنت عمنومی تفتنيت وظيفنه سنپرده شند تامفتشنين منوارد فنوق
رادر بررسی تفتيشی خويت درنظر گيرند.

ب  :رهنمای موضوعی:

اول :موضوعات مربوط به صالحیت محاکم
 :1بمالحظه مصوبه شماره ( )167مدر  1398/2/24شورای عالی ستره
محکمه:
رسيده گی به جرايم انتخاباتی مندر فصل ششم باب چهارم کود جنزاء کنه شنامل
منناده پنننجم قننانون مبننارزه بافسنناد اداری نميشننود درمرکننز بننه محکمننه فسنناد اداری
ودروريننات بننه ديوانهننای امنيننت عامننه محنناکم شننهری تفننويت صننالحيت گردينند.
تفصيل درمتحدالمال شماره ( ) 908 - 834مور . 1398/ 3 / 2
 :2بتأسی ازمصوبه شماره () 1062م ِؤرخ  1397/12/28شورای عالی
ستره محکمه :
درمورد دسترسی براکونت بنانکی آنعنده مالينه دهنندگان کنه بابنت مالينات باقيندار
بوده وماليه ذمنت شنان را بنه ميعناد قنانونی نمنی پردازنند وبمنظنور صنحت اقندام
ممنو الخروجی آنها ازطريق محکمه اختصاصی رسيده گی بنه جنرايم ماليناتی
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درمرکز ومحاکم تجارتی دروريات طبق قنانون اداره مالينات وسناير قنوانين نافنکه
پيگينننری بعمنننل آيننند .تفصنننيل در متحننندالمآل شنننماره ( )223- 149مننندر 1/26
. 1398/
 :3بموجب مصلوبه شلماره ( )312ملؤرخ  1398/4/15شلورای علالی سلتره
محکمه  :تفکيک صالحيت های ديوان های رسيده گی به جرايم نظنامی از سناير
محاکم جزائی تنظنيم وتعمنيم گرديد.تفصنيل در متحندالمآل شنماره()1650-1576
مدر .1398/6/16
 :4باساس مصلوبه شلماره ( )272ملؤرخ  1398/6/20شلورای علالی سلتره
محکمه  :النف :وثنايق بينع جنايزی درمعنامالت بنانکی درحقيقنت تضنمين خنط
است پس ترتيب رسيدخط آن ازصالحيت محاکم تجارتی است.
ب :صالحيت اجرای رسيدخط قباله های بيع جنايزی منر بنوط بنه محناکم تجنارتی
است.
 :محصول طبق قانون قابل اخک می باشد.
د:در ورياتيکه محاکم تجارتی موجود نباشند وثنايق فنوق توسنط دينوان هنای
مننندنی محننناکم شنننهری اجنننراء منننی گردد.تفصنننيل در متحننندالمال شنننماره(-1726
 )1800مدر .1398/6/21
 :5بتأسی ازمصوبه شماره ( )306مؤرخ  1398/9/12شورای عالی ستره
محکمه :
هرگاه صالحيت رسيده گی قضايابارثر هدايت شورای عنالی سنتره محکمنه
درمرحله ابتدائيه ويااستينا ازيک محکمه به محکمه ديگنری تفنويت شنده باشند
رسننيده گننی بننه قضننايای متننککره درمرحلننه فرجننام بادرنظرداشننت موضننو طبننق
تشننکيل ازصننالحيت ديننوان فرجننامی مربننوط آن مننی باشنند موضننو بننه تعقيننب
متحنننندالمآل ( )2190 -2132مننننندر  1385/11/15تعمننننيم گرديد.تفصنننننيل در
متحدالمآل شماره ( )2390 -2316مد ر . 1398/9/25
 :6بنابر مصوبه شماره ( )725مؤرخ  1398/9/19شورای عالی ستره
محکمه
جرم خيانت بوطن ازجملنه جنرايم علينه امنينت داخلنی وخنارجی بنوده وصنالحيت
رسيده گی آن ازديوان جرايم عليه امنيت داخلنی وخنارجی توقينف گناه بگنرام منی
باشد.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )2465-2391مدر . 1398/6/30
 :7باساس مصوبه شماره ( )842مؤرخ  1398/11/15شورای عالی ستره
محکمه :
دراين اواخرتعدادی ازمحاکم بدون درنظرداشت ماده هفتم طرزالعمل
رسيده گی باستهداآت بعنوان استهداء مواردی را هدايت ميخواهندکه پيرامون آن
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قوانين نافکه وتصاويب شورای عالی صراحت تام دارد .عالوتا ً بعضی ازمحاکم
بدون مدنظرداشتن موازين قانونی درحاليکه قضاياشامل صالحيت شان بوده به
صدور قرارهای عدم صالحيت مبادرت می ورزند که اين اجراآت محاکم
ازيکسوباعث التوادر رسيده گی قضاياگرديده وازجانب هم سرگردانی اصحاب
دعاوی رافراهم می نمايد .بنا ًء محاکم در اجراآت شان موارد فوق راجدا ً رعايت
نمايندوهمچنان برياست عمومی تفتيت وظيفه سپرده شد تامفتشين موارد فوق
رادر بررسی تفتيشی خويت درنظر گيرند.تفصيل در متحدالمآل شماره (-2917
 )2980مدر .1398/12/28
دوم :مسایل مربوط به سلوک قضایی
:1باسللاس مصللوبه شللماره ( )275مللؤرخ  1398/4/4شللورای عللالی سللتره
محکمه :
ر سای محاکم استينا ور سای محاکم شهری مرکز ووريات وظيفه دارند تابنه
منظور تطبيق هرچه بهتر قانون دسترسنی بنه اطالعنات وآگناهی عامنه ازشنفافيت
اجراآت قضايی حد اقل يک يک ساعت رادر سه روز هفتنه بنه هند رسنيده گنی
بهتنننر بنننه عنننرايت وشنننکايات منننراجعين واصنننحاب دعنننوی وا فنننزايت مينننزان
اعتمادمردم نسبت به حل مشکالت شان اختصاص دهند وباصحبت مستقيم درحل
مشنکالت ومطالبننات قننانونی اطننرا قضنايا رسننيده گننی رزم بعمننل آورند.تفصننيل
درمتحدالمال شماره  1124 –1059مور .1398/4/22
 :2بنابرمصللوبه شللماره ( 460ب) مللؤرخ  1398/6/9شللورای عللالی سللتره
محکمه
الننف :تخلفننات قضننايی شننکلی :عبننارت ازآن نـننـو تخلفننات اجرايننی مننی باشنندکه
درجريان رسيده گی قضايا به ماهيت موضو مرتبط نباشد مانند التنوای دوسنيه
وامثال آن.
ب:تخلفات قضايی باعتبار محتوی :تخلفاتی است که رسنيده گنی قضنيه منرتبط بنه
ماهيت قضنيه بنوده ودرحنين رسنيده گنی تصناميم محناکم فوقنانی تأثيرمسنتقيم بنر
اجنننراآت محننناکم تحتنننانی دارد ماننننندخطا در تأوينننل ويننناتطبيق قنننانون .تفصنننيل
درمتحدالمال شماره ( )1875-1801مدر .1398/7/3
 :3مصننوبه شننماره ( )729منندر  1398/9/19شننورای عننالی سننتره محکمننه
:بتأسی ازاحکام قانون اساسنی افغانسنتان وسناير قنوانين نافنکه ومصنوبات شنورای
عالی ستره محکمه مبنی بر تضمين اصول استقالليت قوه قضائيه وتفکينک قنواء
حسب هدايت( ) 1533مدر  1397/12/29جاللتمآب رئيس جمهنور جمهنوری
اسننالمی افغانسننتان درصننورت بننروز شننکايت ازغيابننت قضننات واليننان محتننرم
وريات ميتوانند مستقيما ً موضو راازطريق اداره محترم ارگانهای محنل بنارئيس
ستره محکمه شريک سازند وهمچنان طبق حکم ( )2716منور 1397/11/30
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جاللتمآب رئيس جمهور کشور محاکم از ارائه گزارش اجنراآت بنه ولسنوارن از
سنناير واحننند هننای ادارات دولتنننی مسننتقردر ولسنننوالی هامسننتثنی قنننرارداده شنننده
است.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )2540-2466مدر .1398/10/21
سوم :مسایل مربوط به حقوق عامه
:1بمالحظه مصوبه شماره ( )1062مندر  1397/12/28شنورای عنالی
ستره محکمه  :رسيده گی قضايای حقنوق عامنه بشنمول غصنب دفنع تعنرد
ابطننال قبالننه وسنناير موضننوعات مننرتبط کننه منندعی بهننای آن از ده جريننب زمننين
ويابيش تر ازآن باشد اعم ازاينکه درتصنر دولنت باشند وياشنخذ ازهنـرجائی
که مطر ح شده باشد ازصالحيت هـای محاکم اختصاصی رسيده گی به غصنب
امالک دولتی زون هنای پننج گاننه منی باشد.تفصنيل در متحندالمآل شنماره (- 75
 )149مدر . 1398/ 1/ 25
 :2بموجب مصوبه شماره( )56مندر  13986/1/13شنورای عنالی سنتره
محکمه :
محننناکم درمنننورد تادينننات منننالی سنننال هنننای ماضنننيه دولنننت علينننه اشنننخاص
وبنرعکس آن طبنق فرمنان شننماره ( )142مندر  1381/7/14رسنيده گنی بعمننل
آورند.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )469- 374مدر .1398 / 2/ 26
 :3بموجب مصوبه شماره ( )125مندر  1397/2/3شنورای عنالی سنتره
محکمه :
الف :شهادت شهود در مورد آن عده اززمين هنای عقناری کنه شنخذ بندون
اسناد مدارحکم درقضايای حقوقی عليه نماينده قضنايای دولنت دعنوی منی نمايند
بادرنظرداشت ماده ( )18قانون تنظيم امنور زميننداری همچنو شنهادت ملکينت را
ثابننت نمننی کننند .مگننر اينکننه شنناهدبه سننبب خرينند ملکيننت از شننخذ ديگننر ادای
شهادت نمايد وشخذ بايع اسننادبنيادی داشنته باشند درانصنورت نهايتنا ً منتهنی بنه
سندخواهدشد.
ب :بعند ازصندور قنرار اداره قضنايای دولنت مبننی بردولتنی بنودن ملکينت
متصننرفه اشننخاص محکمننه باينند نوعيننت دعننوی شننخذ راعليننه قضننايای دولننت
مشخذ نمايد درصورتيکه شخذ ادعنای ملکينت مطلنق را علينه نمايننده اداره
قضايای دولت می نمايد درين حالت شخذ حقيقنی مکلنف اسنت دعنوی خنودرا
به اسناد معتبر که درما ده ( )18قانون تنظيم امنور زميننداری پيشنبينی شنده اسنت
درمحکمه ذيصالح باثبات رساند.
 :اگرشننخذ حقيقننی عليننه نماينننده قضننايای دولننت ادعننای زمننين متصننرفه
بدون اسناد رانموده وخنودرا ذواليند وحايزملکينت بدانند درينحالنت شنرايطی کنه
در منناده ( )19قننا نننون تنظننيم امننور زمينننداری پشننبينی گرديننده اگردرمننورد تحقننق
پيداکنننند محننناکم بنننه منظنننور تنننأمين عننندالت وتطبينننق قانونينننت درحنننل وفصنننل
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همچوقضايا مندرجات ماده ( )19قا نون مککور رادرنظرگر فته اجنراآت قنانونی
ومقتضی نمايند.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )758-684مدر . 1398/ 3/ 2
 :4بموجنب مصنوبه شنماره( )210مندر  1398/7/9شنورای عنالی سنتره
محکمه:
بمنظور همآهنگی دراجراآت قضايای حقوق عامه تمام محاکم درطرزرسنيده
گنی دعناوی بنين اداره دولتنی واشنخاص حقيقنی وحکمنی منوارد منندر منناده ()8
وسنناير مننواد قننانون قضننايای دولنننت رامننع تعننديالت آن وهنندايت رهنمودمنننندر
مصنننوبات شنننماره ( )821مننندر  1397/9/24راکنننه طنننی متحننندالمآل(-1701
 )1775منندر  1397/10/10بننه تمننام محنناکم تعمننيم گرديننده درمرحلننه رسننيده
گنننی جننندا ً درنظرداشنننته باشند.تفصنننيل در متحننندالمال شنننماره ( ) 2025 - 1951
مدر .1398/7/17
چهارم :موضوعات مربوط به استیناف وفرجام خواهی
:1به اسا مصوبه شماره ( )1065مدر  1397/12/28شورای عالی ستره
محکمه:
مصننوبه شننماره ( )225منندر  1395/2/28شننورای عننالی سننتره محکمننه افنناده
قطعيننت قرارهننای مبنننی برسننقوط حننق اعتننراد را نمننی نماينند صننرفا ً بارعايننت
مواد( 382و ) 383قانون اصول محاکمات مدنی جهت تحصيل محصنول فيصنله
خننط هننا درموردخنناص صنندور يافتننه وقننرار هننای متننککره مطننابق فصننل وبنناب
اجراآت محناکم فوقنانی در قنانون اصنول محاکمنات مندنی قابنل اعتنراد ورسنيده
گنی منی باشنند بننا ًء ديننوان هنای عنالی فرجننامی مندنی نجننارتی وحقنوق عامننه در
همچننو موردومننوارد مشننابه شننکايات اعتننراد وعننکر مدجننه فرجننام خننواه عليننه
قنننرار اسنننتينا راکنننه بنننه نسنننبت عننندم تحوينننل محصنننول فيصنننله صنننادرگرديده
درصنننورتيکه بنننه داخنننل ميعننناد قنننانونی فرجنننام خنننواهی صنننورت گرفتنننه باشننند
مورد بررسنننی قراردهننند تازميننننه رسنننيده گنننی در اصنننل موضنننو فنننراهم گنننردد.
درصورتيکه شاکی ومعتنرد عنکر موجنه در رابطنه بنه منوارد فنوق ارائنه کنرده
نتواندبارعايت جزء( )10ماده ( )4قانون تشکيل وصالحيت قنوه قضنائيه دينوان
هننای مننککور بننه رد فرجننام خننواهی ايشننان تصننميم اتخنناذ مننی دارند.تفصننيل در
متحدالمآل شماره ( )544 -470مدر .1398/ 2/ 29
 :2برطبق يادداشت شماره ( )16مدر  1398/1/13شورای عالی ستره
محکمه :
درمورد ميعاد استينا طلبی و نحوه تقديم اعتراد باری حکم محکمه
ابتدائيه قانون اجراآت جزايی صراحت تام دارد محاکم مربوط فصل يازدهم
قانون متککره رارعايت واجراآت خويت راطبقاًۚ عيارنمايند.تفصيل در
متحدالمآل شماره ( )619 - 545مدر :1398/2/ 30
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پنجم  :تطبیق وتنفیذحکم قطعی ونهایی
 :1برطبننق مصننوبه شننماره ( )360منندر  1398/5/8شننورای عننالی سننتره
محکمه :
الننف :بادرنظرداشننت قواعنند رفننع اشننکال درتنفينک مننندر مصننوبات سننيمينار سننال
 1350رفع اشکال درتنفيک درچار چوب توضي وتفسير اصل فيصنله ازوظنايف
محکمننه ابتدائيننه کننه عقننار محکننوم بهننادر حننوزه قضننايی آن قننراردارد بننوده کننه
باصدور قرار قضايی صورت گرفته وتابع مرحله استينا نمی باشد.
ب :هرگنننناه محکمننننه بعننننداز انجننننام تمننننام تحقيقننننات دريننننل وکوايننننف واقعننننی
درموضو رفع اشکال کرده نتوانند در خصنوص موجودينت اشنکال کنه ازجاننب
هيأت تطبيق وياطرفين قضيه مطنرح منی گرددقنرار موجودينت اشنکال را صنادر
می نمايد.
 :اگر قرار صادره قضايی منتج بنه رفنع اشنکال درتنفينک نگردينده وينا سنبب
تغيير دراصل فيصله گرديده باشد اين قرار صنرفا ً تنابع احکنام تجديند نظنر بنوده
ومحکمنننه نميتواننننددران بنننازنگری نمايد.تفصنننيل در متحننندالمال شنننماره (-1275
 )1350مدر . 1398/5/16
 :2بارثرمصوبه شماره ()429مدر  1398/5/29شورای عالی سنتره محکمنه
:
بادرنظرداشنت مناده ( )129قنانون اساسننی افغانسنتان وپناراگرا اول منناده ()14
قننانون تشننکيل وصننالحييت قننوه قضننائيه منندت دوسننال مهلننت بننرای محکننوم لننه
واينکننه تعهنند نمايدکننه درمنندعی بهننا تغييروانتقننال بوجننودنمی آورد ملغننی گردي ند
زيراارزش ومدثريت تنفينک احکنام قطعنی ونهنايی محناکم را تحنت سنوال ميبنرد و
مصال شخذ محکوم له معطل منی مانند .تفصنيل در متحندالمال شنماره -1426
 1500مور .1398/6/13
ششم  :موضوعات تجارتی
 :1بموجب مصوبه شماره ( )430مدر  1398/5/29شورای عالی ستره
محکمه:
ماليات در اصل منشاء تجارتی داشته ازعوايد خالذ کسنبه کنار وتجنار اخنک
مننی گننردد وازجانننب ديگننر بمنظننور جلننوگيری از ازدينناد جننرايم مالينناتی ايجنناب
اسننتعجاليت رامننی نماينند و روننند رسننيده گننی اصننول محاکمننه تجننارتی نيزمسننتلزم
اسننتعجاليت مننی باشنند بنننا ًء بمنظننور تسننريع روننند رسننيده گننی وتوحينند اجننراآت
قضنننايای ماليننناتی واختالفنننات ناشنننی از مالينننات طبنننق قنننانون اصنننول محاکمنننات
تجننننارتی موردرسننننيده گننننی قرارگيرد.تفصننننيل در متحنننندالمال شننننماره (– 1501
 )1575مدر :1398/6/13
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مصوبه شماره ( )585مدر

 1398/7/30شورای عالی ستره

 :2باسا
محکمه :
نظرتدقيقی رياست عمومی تدقيق ومطالعات درمورد طرزالعمل اجنرای تضنمين
خنط هننای بننانکی وانننوا آن تائيند تصننويب وتعمننيم گرديد.تفصننيل در متحنندالمال
شماره( )2100-2026مدر . 1398/8/19
 :3باسا مصوبه شماره ( )858مدر  1398/11/15شورای عالی ستره
محکمه:
احکام فقرات( 2و3و )4ماده ( )11وماده ( )12قانون رهنمای معامالت
درخصوص نحوه ارائه سندملکيت غيرمنقول به منظور تضمين وچگونگی
اجراآت پيرامون آن توضي وتعميم گر ديد .تفصيل در متحدالمآل شماره
( )2766-2492مدر .1398/12/8
هفتم  :موضوعات جزایی
 :1بموجنننب مصنننوبه شنننماره ( )128مننندر  1398/2/17شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه :
محتويات ماده ( )63قانون اجراآت جزايی شامل فصول وابواب که مربنوط بنه
جرايم منندر درکتناب دوم کنودجزاء اسنت نينز ميشنود زيراازمناده متنککره چننين
مفهننوم ميشننودکه درصننورت امکننان بتواننند نظننام جزايننی افغانسننتان از راه عفننو
وگکشننت فصننل خصننومت کننه هماناغايننه قننانون گننزار اسننت بدسننت آينند بننويژه
درمنواردی کننه نظننام خنانواده وصننله رحننم نينزاز بننين ميننرود وحفنظ قننوام خننانواده
وصنله رحننم درجوامننع اسنالمی از اهميننت بنناريی برخنور دار بننوده کننه افغانسننتان
نيزاز آن مستثنی نيست وخوشبخانه موارد مشاراليه ماده متککره در قانون جنزاء
سنابق درکننودجزاء فعلننی کنه نافننک هننم اسنت بگونننه همننه جانبنه پيشننبينی شننده اسننت
.تفصيل در متحدالمآل شماره (  ) 833 -759مدر .1398/ 3 /2
 :2بتآسننی ازمصننوبه شننماره ( )317منندر  1398/4/18شننورای عننالی سننتره
محکمه :
نظرتدقيقی رياست عمنومی تندقيق ومطالعنات کنه متکنی بنه نظنر کميسنيون
ر سننای دواويننن رياسننت محکمننه اسننتينا وريننت کابننل مننی باشنند مبنننی براينکننه
صالحيت تأجيل تنفيک حبس منوط به محکمنه ذيصنالح منی باشند وڅنارنوالی اينن
صنالحيت رانندا رد تائينند تصنويب وتعمنيم گرديد.تفصننيل در متحندالمال شننماره
( )1200-1274مدر .1398/4/26
 : 3طوريکه ارزيابی هانشان ميدهددراين اواخنر سنوء اسنتفا ده کننندگان احکنام
مقامات قوه قضائيه راجعل وتزوير نموده تنالش منی نماينند تابنا ارائنه آن اهندا
موردنظرخويت راحاصل و سير رسيده گی قضاياراازمسير قنانونی واصنولی آن
منحر سازند.
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بنا ًء بدينوسيله هدايت داده می شودتامنبعدمسدوليتی کنه چننين احکنام مغناير قنانون
وپاليسننی قنننوه قضننناييه بنننه دسنننتر شنننان قرارمنننی گينننرد درخصنننوص آن دقنننت
وتفحننذ جنندی نمايندودرصننورت نيازميتوانننند بامقننامی کننه حکننم را صننادرنموده
درتمنننا شنننده واطميننننان حاصنننل نماينننند درغينننر آن مسننندوليت بعننندی ناشنننی
ازتطبيق احکام جعلی ويا تزوير بدوش مرجع تطبيق کنننده خواهدبود.تفصنيل در
متحدالمآل شماره  3239مدر .1398/10/9
 :4باسننا مصننوبه شننماره ( )740منندر  1398/10/3شننورای عننالی سننتره
محکمه:
درصنورتيکه اداره پننوليس ازجلننب واحضننار بندليل غيابننت مننتهم عنناجزگردد
محکمنه رارسنمادرجريان قنرارداده ومحکمنه ميتوانند مطنابق منواد()208( )207
و( ) 209قانون اجراات جزايی مساعدحقوقی ياوکينل مندافع رااز اداره مسناعدت
های حقوقی وياانجمن وکنالی مندافع مطالبنه ومحاکمنه غينابی رادايرنمايند .محناکم
بعدازصننن دورمکتوب نشنننر اعنننالن بنننرای ينننک بنننار موضنننو راتعقينننب نمنننوده
درصورتيکه څارنوالی مربوط مطالبات محکمنه را درزميننه فنراهم ننمايدمحکمنه
دوسننيه مربننوط راذريعننه قـننـرارقضايی بارعايننت ميعنناد زمننانی جهننت نشننراعال
وآماده سازی برای رسيده گی غيابی به څارنوالی مربوط ارسال نمايد.تفصنيل در
متحدالمآل شماره ( )2615-2541مدر . 1398/11/1
هشتم :نشر فیصله هاوتعمیم سایت ها و نشرات
:1نشر احکام قطعی ونهايی محاکم:
باسا مصوبه شماره ( )925مدر  1397/11/2شورايعالی ستره
محکمه :
ايزاد درطرح فارمت نشراحکام قطعی ونهايی محاکم ابتدائيه استينا
ود يوان های فرجامی شامل قضايای چزايی حقوقی وتجارتی تعميم گرديد(.
تفصيل درمتحدالمآل شماره ( )683-620مدر .) 1398/3/1
:2طرزالعمل نشرفيصله های قطعی ونهايی محاکم :
باسا مصوبه شماره ( )624مدر  11398/8/11شورايعالی ستره
محکمه طرزالعمل نشر فيصله های قطعی ونهايی محاکم تعميم گرديد .تفصيل
درمتحدالمآل شماره ( )2240-2171مدر .1398/8/29
:3تعميم سايت هاونشريات ستره محکمه:
بمالحظننه مصننوبه شننماره ( )275منندر  1398/4/4شننورای عننالی سنننتره
محکمه :
آمريت عمنومی اداری قنوه قضناييه بمنظنور نشنر فيصنله هنا واگناهی عامنه از
اجننراآت م حنناکم کميتننه ايننرا توظيننف نماينند تننا درمننورد تنننو غنننا مننندی توسننعه
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وتعمنننيم بخشنننيدن سنننايت هاونشنننريات سنننتره محکمنننه همنننه وقتنننه اجنننراآت بعمنننل
آيد.تفصيل درمتحدالمال شماره  1124 –1059مور .1398/4/22
نهم :موضوعات مربوط به وثایق ومحصو ت
 :1بتأسننی ازمصننوبه شننماره ( )166منندر  1398/2/24شننورای عننالی سننتره
محکمه :
دادن سند ازطنر وکينل بنالفروش بنه مشنتری ازجملنه ملحقنات وتوابنع بينع
بشننمار مننی رود بنننا ًء درينصننورت بننه ارتبنناط اجننرای قبالننه بعنند از اقننرار وکيننل
ممانعنننت قنننانونی دينننده نمنننی شود.تفصنننيل در متحننندالمآل شنننماره ( ) 983- 909
مدر . 1398/3/ 9
 :2بنابرمصوبه شنماره ( )225مندر  1398/3/21شنورای عنالی سنتره
محکمه :
الف :به منظور سدباب تزوير وجلوگيری ازتوثينق چندمرتبنه امنالک
بهتننر اسننت آمريننت هننای وثننايق ومحنناکم منبعنند ازترتيننب وثننايق امالکننی بننرعالوه
اينکه وثايق جديد راغنرد معاملنه بنه دفناتر امالکنی بنه ادارات اخبنارمی نماينند
موضو را کتبا ً به اداره مخزن نيزخبر دهند تاآمرينت مخنزن سنندجديد رادرکننده
وثيقه بنيادی که از آن فروش صورت گرفته معامله وانتقنال کلنی يناجزئی ملکينت
در آن در گردد تنادر آيننده ازآن مثننی اخنک نگردينده ويابرمبننای آن وثنايق بعندی
اجرا ومورداستناد قضايی قرارنگيرد.
ب :فيصننله هننای منندنی کننه در صننورت قطعيننت حيثيننت سندشننرعی رادارد
ودرترتيننب وثننايق سنننندبنيادی ودر رسننيده گننی قضنننايی منندارک مثبتننه محسنننوب
ميگننردد بنننا ًء بننه منظننور علننم بننه قطعيننت وعنندم قطعيننت آن رزم اسننت زمانيکننه
فيصنننله مننندنی قطعنننی ونهنننايی ميگنننردد بعننندازتطبيق وانقضنننای ميعادتجديننند نظنننر
خواهی به محکمه صنادرکننده حکنم اخبنار تامحکمنه موصنو موضنو قطعينت
فيصله راباذکرنمبر قرارمويده محاکم فوقنانی درذينل کننده (صنورت حنال) فيصنله
قطعی معامله نمايدتاقطعيت وعدم قطعيت آن به مالحظه کنده معلوم شده بتواند.
 :درصننورتيکه فيصننله يننا قرارمحنناکم تحتننانی توسننط محنناکم فوقننانی نقننت
واستينافا ً داينر ميگنردد دينوان اسنتينافی لزومنا ً نقنت فيصنله رابنه محکمنه تحتنانی
کتبا ً اخبار ومحکمنه تحتنانی نقنت فيصنله خنويت را تنوأم بناقرار قضنائی مربنوط
درذيل کنده فيصله منقوضه معاملنه نمايند تنادر آيننده ازآن مثننی اخنک نگردينده وبنه
آن استنادشده نتواند اگر فيصله استينافی درمرحله فرجنامی نقنت شنده باشندديوان
استيننا نيزعين مأمول راعملی نمايند.
د :وثنننايق شنننرعی کنننه علينننه آن ادعنننای جعنننل وتزوينننر صنننورت گرفتنننه
درصنننورت حکنننم بنننربطالن وثنننايق يادشنننده بعنننداز قطعينننت فيصنننله وانقضنننای
ميعادتجديننندنظر خنننواهی بنننرعالوه اينکنننه محتنننوای فيصنننله درمعنننرد تطبينننق
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قرارمننننی گيننننرد بطننننالن قبالننننه ياوثننننايق بننننه کنننننده معاملننننه ودر ادارات امالکننننی
اخبارگرددتننادر آينننده ازآن اسننتفاده نگردد.تفصننيل در متحنندالمال شننماره (-1125
 )1199مدر . 1398 /4/24
 :3بموجننب مصننوبه شننماره ( )651منندر  1398/8/28شننورای عننالی سننتره
محکمنننه  :محننناکم وادار ات وثنننايق دراجنننرای وثنننايق دقنننت بيشنننتر بخنننر دهنننند
ودرترتب وثايق مربوط احکام تعليماتنامه های تحرير وثايق اشتباه وثنايق سناير
هنندايات وتصنناويب شننورای عننالی راجننداًۚ رعايننت نمايند.تفصننيل در متحنندالمال
شماره( )2315-2241مدر .1398/9/20
:4بموجننب مصننوبه شننماره ( )757منندر  1398/10/12شننورای عننالی سننتره
محکمه:
نظننر تننندقيقی رياسنننت عمننومی تننندقيق ومطالعنننات مبننننی بننر توضننني قنننانونی بنننه
اسننتهداآت مربننوط بننه تطبيننق عملننی قننانون محصننورت محنناکم وطرزالعمننل اخننک
محصننننول ازاصننننحاب دعننننوی بننننداخل ( )24فقننننره تائينننند تصننننويب وتعمننننيم
گرديد.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )2916-2842مدر .1398/12/17
دهم:تعمیم اسناد تقتینی ستره محکمه
 :1به اسا مصوبه شماره ( )33مدر  1398/1/10شورای عالی ستره
محکمه :
ريحه نظارت برتطبيق احکام قطعی ونهايی محاکم بداخل( )11ماده تصنويب
وتعميم گرديد .تفصيل درمتحدالمآل شماره( )373-298مدر .1398/2/5
 :2بنننه اسنننا مصنننوبه شنننماره( )461مننندر  1398/6/9شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه :
طرزالعمننل ثبننت صننوتی جريننان جلسننات قضننايی جننرايم فسنناد اداری ومننواد
مخدرومسننکرات بننداخل ( )8منناده تصننويب وتعمننيم گردينند .تفصننيل درمتحنندالمآل
شماره ( )1725-1651مدر .1398/6/16
 :3باسنننا مصنننوبه شنننماره ( )499مننندر  1398/6/24شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه:
طرزالعمننل کميتننه نظننارت ازتطبيننق سننتراتيژی ملننی مبننارزه عليننه فسنناداداری
بنننداخل( )8مننناده تصنننويب وتعمنننيم گرديد.تفصنننيل درمتحننندالمآل شنننماره(-1876
 )1950مدر 1398/7/3
 :4باسنننا مصنننوبه شنننماره ( )623مننندر  1398/8/11شنننورای عنننالی سنننتره
محکمه:
طرزالعمننل کميتننه مبننارزه بنناآزار واذيننت زنننان واطفننال درقننوه قضننائيه بننداخل
( )19ماده تصويب وتعميم گرديد .تفصنيل درمتحندالمآل شنماره ()2170-2101
مدر .1398/8/20
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یازدهم:لغو مصوبات سابق
 :1لغنننو مصنننوبه شنننماره ( )285مننندر  1391/3/2بموجنننب مصنننوبه شنننماره
( )1019منننندر  1397/12/11درمننننورد اسننننتفاده از اهننننل خبننننره  (.تفصننننيل
درمتحدالمآل شماره( )57-1مدر .)1398/1/4
:2لغو مصنوبا ت ( )752مندر  1387/12/25و( )1414مندر 1390/8/24
بننه موجننب مصننوبه شننماره ( 460ب) منندر  .1398/6/9تفصننيل درمتحنندالمال
شماره ( )1875-1801مدر .1398/7/3
 :3لغنننننننو مصنننننننوبات شنننننننماره ( )316مننننننندر  1388/4/9وشنننننننماره ()307
مدر  1395/4/15درمورد رسيده گی مجدد قضايا کنه بناثر تجديند نظنر خنواهی
ملغننننی مننننی گننننردد (.تفصننننيل درمتحنننندالمآل شننننماره ( ) 1425- 1351منننندر
.)1398/5/31
 :4لغوجزء(هننـ) مصننوبه شننماره ()434منندر 1394/3/19مننندر متحنندالمآل
شنننماره ( )746-668مننندر  1394/4/17بنننه موجنننب مصنننوبه شنننماره ()429
مننننندر  1398/5/29تفصنننننيل در متحننننندالمال شنننننماره  1500-1426منننننور
.13968/6/13
 :5لغومصننننوبه شننننماره ( )390منننندر  1393/3/6بموجننننب مصننننوبه شننننماره
( )585مدر .1398/7/30تفصيل در متحدالمال شنماره( )2100-2026مندر
. 1398/8/19
 :6لغوتوضي پرست شماره ( )19سيمينار سنال  1386بموجنب مصنوبه شنماره
()166مننننندر  . 1398/2/24تفصننننننيل در متحنننننندالمآل شننننننماره ( ) 983- 909
مدر 1398/3/9
دوازدهم :سایرموضوعات
 :1استفاده از اهل خبره طبق قانون:
بموجب مصوبه شنماره ( )1019مندر  1397/12/11شنورای عنالی سنتره
محکمه  :مصنوبه شنماره ( )285مندر  1391/3/2درمنورد اهنل خبنره ملغنی
ومحننناکم در زميننننه طبنننق احکنننام فصنننل دهنننم قنننانون اصنننول محاکمنننات مننندنی
بادرنظرداشت خصوصيات ونوعينت دعنوی بنه توظينف اهنل خبنره اقندام نماينند.
تفصيل درمتحدالمآل شماره (  ) 75- 1مدر . 1398/ 1 / 4
 :2تعين نر ديت:
مبتنی برمصوبه شماره()61مدر  1398/1/20شورای عای ستره محکمه:
باسا معلومات حاصله ازدافغانسنتان باننک ننر وسنطی فنی گنرام نقنره خنالذ
طی ششماه اول ودوم سال  1397مبلغ( )36/545افغانی تثبينت وبادرنظرداشنت
آن نننر مقنندارهفت هننزار مثننال نقننره خننالذ معننادل ( )35000گننرام بارعايننت
مصوبه کميسيون دوم سيمينار ر سای محاکم وريات منعقده سنال  1347منندر
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صنننننننفحه ( )45نشنننننننريه سنننننننيمينار منننننننککورمبلغ ( )1279075ينننننننک ملينننننننون
ودوصدوهفتاونه هزاروهفتادوپنج افغانی سنجت گرديده است .ننر منککور بنرای
سنننال 1398تصنننويب شد.تفصنننيل در متحننندالمآل شنننماره( )297-224مننندر 27
حمل .1398
:3ضميمه رهنمود خدمات قضايی واداری:
مطابق مصوبه شماره ( )178مدر  1398/2/31شورای عالی سنتره محکمنه
ضننميمه توضننيحی رهنمننود ارائننه خنندمات قضننايی واداری بننه تعقيننب متحنندالمآل
شنننماره ( )1840-1776مننندر  1397/10/29تعمنننيم گرديد.تفصنننيل در متحننند
المال شماره ( )1058-984مور .1398/3/27
:4رعايت اصول تجديد نظر:
باسا مصوبه شنماره ( )346مندر  1398/4/24شنورای عنالی سنتره محکمنه
:محنناکم در رسننيده گننی مجنندد قضننايای کننه باثرتجدينندنظر خننواهی لغننو مننی گننردد
هنننندايت مصننننوبات ( )756منننندر  1386/11/2و( )535منننندر 1387/8/21
رامبننی براينکننه مندعی بهابننه حالننت اصنلی خننود توسننط قنوه اجرائيننه قرارگيننرد
رعايننننننننت نمايند.تفصننننننننيل در متحنننننننندالمال شننننننننماره ( )1425-1351منننننننندر
. 1398/5/31
 :5صدورحکم ترک خصومت:
بنابرمصوبه شماره ( )826مدر  1398/11/8شورای عالی ستره محکمه :
النننف  :هرگننناه بعنننداز اطميننننان وآگننناهی مننندعی ازوصنننول دوسنننيه بنننه محکمنننه
موضو توسط مدعی تعقينب نگنردد صندور قرارتنرک خصنومت منانع قنانونی
ندارد.تفصيل در متحدالمآل شماره ( )2691-2616مدر . 1398/11/28
 :6علت التوای دوسيه:
الف :هرگاه علت التوا دردوسيه های مدنی تحقيقات امالکنی باشند محناکم
موضننو را ذريعننه قننرار قضننايی بنناتعيين مهلننت اجننراآت وبننه ادارات مسنندول
ارجا نمايند.
ب :درصورت تعلل ادارات مککور عالوه از صدور هندايت مجنددمبنی بنه اکمنال
تحقيننق امالکننی پيرامننون موضننو مسنندولين راغننرد تعقيننب عنندلی بمننرا جننع
مربننننوط معرفننننی نمايند.تفصننننيل درمتحنننندالمآل شننننماره( )2691-2616منننندر
.) 1398/11/28
:7استما شهادت واظهارات بطور آنالين:
برطبق مصوبه شماره ( )756مدر  1398/10/14شورای عالی ستره محکمنه
 :نظنر تنندقيقی رياسننت عمنومی تنندقيق ومطالعننات بنه ارتبنناط اداء سننوگند اسننتما
شهادت واظهارات متهم وساير اشخاص بطور آنالين در قضايای جزاينی مندنی
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وتجنارتی تائينند تصننويب وتعمننيم گرديند .تفصننيل در متحنندالمآل شننماره (-2767
 )2841مدر 1398/12/13

اجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
الف :گزارش فعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشي از
فساد اداري و یت كابل
 .1گزارش
محكمننۀ ابتدائيننه مبننارزه بننا جننرايم ناشنني از فسنناد اداري وريننت كابننل از تنناريخ
( 1399/1/1الي  1399/1/31تعداد ( )4دوسيۀ جرمني مربنوط بنه جنرايم ناشني
از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده کنه در ارتبناط بنه اينن دوسنيه
ها تعداد ( )7نفر به اتهام سوء استفاده از صنالحيت وظيفنوی و تزوينر گرفتنار و
( )7تنن منورد محاكمننه قنرار گرفتنه و بننه مجنازات هناي مختلننف حنبس قنرار ذيننل
محكوم گرديده اند.



حبس يک الی پنج سال
محکومين جرايم نقدی

 1نفر.
 6نفر .
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مجموعه مجازات نقدی محکومين بالغ به ( )2623دالر آمريکائی
ميشود.

جدول شماره ( )1بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی
از فساد اداری و یت کابل در ماه حمل سال  1399است

شماره

تعداد متهم

برائت

تعداد محکوم

یک ماه الی
یک سال
حبس

2

تزویر

1

1

1

1

4

7

7

1

محکومین
جرایم نقدی

 5 - 1سال
حبس

1

سوء استفاده از صالحیت
وظیفوی

3

6

6

مجموعه

 15 - 5سال
حبس

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

جریمه نقدی

نول قضیه

تعداد قضیه

تصمیم قضائی

6

1623
1000

6

2623

همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد ( )2دوسیه قرار قضائی صادر
تحقیقاتی و نواقص به مرجع مربوطه ارسال
و آنها را غرض تکمیل خالهای
ٰ
نموده است.
جدول شماره ( ) 2بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
ناشی از فساد اداری و یت کابل در ماه حمل سال  1399است
شماره

نول قضیه

تعداد قضیه

تعداد متهم

سبب قرار
خال و نواقص

مرجع مربوط

1

سوء استفاده از صالحیت
وظیفوی

1

3

1

څارنوالی

3

اختالس

1

3

1

څارنوالی

2

6

2

مجموعه
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نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم
.2
ناشی از فساد اداری و یت کابل
حکم مورخ 1399/1/4
محکومیت مدیر تحریرات محکمه میر بچه کوت و یت کابل به جرم تزویر
بالثننر مکتننوب رياسننت محکمننه اسننتينا وريننت کابننل کننه اصننل مکتننوب عنننوانی
رياست تحقيقات مبارزه با جنرايم جننايی قومانندانی امنينه ورينت کابنل و کناپی ان
عننننوانی اداره مراقبنننت قضنننايی ميباشننند و در ان از تزوينننری بنننودن مکتنننوب و
پيگری کسيکه مکتوب را غير رسمی بدون پاکت سر بسته و يا معامله در کتناب
رسيدات محکمه و ينا دفتنر رسنان تسنليم شنده و ينا اننرا منورد اسنتفاده قنرار داده
تککر بعمل اورده است و همچنان مکتوبی رياست محکمنه اسنتينا ورينت کابنل
که عنوانی رياست اراضی وريت کابنل بنوده و کناپی عننوانی ان اداره ميباشند و
طننی ان از تزويننری بننودن مکتننوب خبننر داده اسننت وهننم چنننان رياسننت محکمننه
اسنتينا ورينت کابنل طنی مکتنوبی عننوانی محکمنه ابتدائينه ولسنوالی بگرامننی و
کننناپی ان عننننوانی مراقبنننت قضنننايی از تزوينننری بنننودن مکتنننوب  6923منننور
 1398/9/20اخبنننننار نمنننننوده اسنننننت و هکنننننکا مکتنننننوب نمبنننننر  11376منننننور
 1398/10/4رياست محکمه استينا وريت کابل عنوانی اداره مراقبنت قضنايی
ميباشنند و طننی آن بررسننی مکتننوب نمبننر  1426مننور  1397/10/15کننه از
ادر معاونيت دوم مشرانو جرگه شوارای ملنی عننوانی وزارت شنهر سنازی و
اراضننی صننادر يافتننه مطالبننه گرديننده اسننت کننه سرپرسننت وزارت شننهر سننازی
واراضی صدور احکام مندر مکتنوب و همچننان امضنا را کنه بنه ننام ايشنان در
ان مکتوب صورت گرفته رد نموده است کنه بعندا يکنتن بنه ارتکناب جنرم تزوينر
از سننوی منسننوبين اداره مراقبننت قضننايی سننتره محکمننه دسننتگير ميگننردد قضننيه
محول محکمنه ابتدائينه مبنارزه علينه فسناد اداری ورينت کابنل گردينده محکمنه در
جلسنه قضنايی منور  1399/1/4خنويت در حضنور داشنت طنرفين قضنيه متفقنا
متهم مدير تحريرات محکمه مينر بچنه کنوت را در قضنيه تزوينر مکتنوب 6923
منور  1398/9/20طبنق حکننم مناده ( )437کننود جنزا از ابتنندای اينام نظننارت و
توقيفی به مدت يک سال و شت ماه حنبس تنفينکی محکنوم بنه جنزا نمنوده و هکنکا
طبق حکنم مناده ( )182کنود جنزا بنه مصنادره مبلنغ ()1000دالنر امريکنايی اخنک
شده نيز اصدار حکم گرديده است.
حکم مورخ 1399/1/3
محکومیت سرباز حوزه اول شهر کابل به جرم سو استفاده وظیفوی
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يکنتن از فروشننده گننان تيليفنون هنای همننراه عننوانی رياسنت عمننومی امنينت ملننی
عارد و تحرير داشنته اسنت کنه در مربوطنات ناحينه اول شنهر کابنل مصنرو
فنروش موبائينل هننای کناپی ميباشننم پنوليس حننوزه اول منانع کننار و فعالينت مننن در
ساحه ميشود و يکتن از منسوبين حوزه اول از من مبلنغ ( )5000افغنانی رشنوت
مطالبننه نمنننوده کننه در صنننورت پرداخنننت ان مننانع فعننناليتم نمننی گنننردد رياسنننت
عمننومی امنيننت ملننی بننه منظننور مسننتند سننازی قضننيه داخننل اقنندام شننده ومبلننغ
( ) 5000افغانی پول اوپراتيفی از قبنل نشنانی شنده را در اختينار شنخذ همکنار
قننرار داده و شننخذ همکننار مبلننغ فننوق را بننه تنناريخ  1398/12/8در مربوطننات
ناحينننه اول بنننرای سننناتنمن داده وی حنننين اخنننک مبلنننغ منننککور در حضنننور داشنننت
څنارنوال عسنکری ورينت کابنل باالفعننل دسنتگير و بنه ارگانهنای عندلی و قضننايی
معرفی ميگردد که قضيه وارد محکمه ابتدائينه رسنيدگی بنه جنرايم ناشنی از فسناد
اداری ورينننت کابنننل گردينننده محکمنننه در جلسنننه قضنننايی منننور  1399/1/3بنننه
حضننور طننرفين قضننيه مننتهم معنناون دلگننی سننوم بلننوک اول تننولی اول حننوزه اول
امنيتی پوليس شنهر کابنل را در قضنيه سنو اسنتفاده منحينث موظنف خندمات عامنه
طبق ماده  403کنود جنزا بنا رعاينت منواد  213و  215کنود منککور بنه پرداخنت
جزای نقدی مبلغ ( )65000افغانی وطرد از مسلک و انفصال از وظيفنه محکنوم
به مجازات نموده است.
 نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائیه اختصاصی
رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری
حکم مورخ 1399/5/1
محکومیت کارمندان شاروالی و یت هرات به جرم اخذ رشوت
کارمندان رياست امنيت ملی وريت هرات به استناد معلومات کشنفی و اوپراتيفنی
مبنی بر اينکه يک تن از کارمندان شناروالی هنرات بخناطر جلنوگيری از اعمنار
ساختمان های خود سر اسنباب و وسنايل کناری تعندادی از سناختمان هنای بندون
نقشه را قيد و در بدل اجنازه دوبناره کنار از شنهر ونندان ناحينه هفنتم شنهر هنرات
رشوت اخک مينمايد که از يکی از باشنده گان در بندل اجنازه دادن ادامنه کنار مبلنغ
( ) 35000افغانی تقاضای رشنوت نمنوده و حنين دريافنت مبلنغ متنککره از طنر
نيروهای امينتی گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگنردد کنه قضنيه
وارد محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فسناد اداری ورينت هنرات شنده و در جلسنه
قضنايی مننور  1386/5/3مننتهم بننه اتهننام سننو اسننتفاده از صننالحيت وظيفننوی بننه
مدت يک سال حبس تنفيکی و انفصال از وظيفه و يکتن ديگر بنه مندت ينک سنال
135

قضاء

اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

و شننت منناه حننبس تنفيننکی و جننزای نقنندی مبلننغ ( )20000افغننانی و انفصننال از
وظيفننه محکننو م بننه مجننازات گرديننده و چهننار نفننر ديگننر از متهمننين طبننق منناده
 279قانون جزا بنا رعاينت مناده  209قنانون اجنراآت جزاينی هنر واحند بنه مندت
يک سال و شت ماه حبس تنفيکی و جزای نقندی مبلنغ ( )3000افغنانی و انفصنال
از وظيفنه محکنوم بنه مجنازات شنده و هکنکا شناروال اسنبق هنرات بندليل ايجناد
کميسننون جلننو گيری از اعمننار منننازل خننود سننر تحننت تعقيننب عنندلی پنداشننته شننده
است بعدا محکمه استينا وريت هرات فيصله محکمه ابتدائينه را نسنبت خطنا
در تطبيق و تاويل قانون نقنت و متهمنين را در قضنيه سنو اسنتفاده از صنالحيت
وظيفوی مبنی بر اخاذی غير قنانونی مبلنغ (  )35000افغنانی هنر واحند بنه مندت
شت شت مناه حنبس تنفينکی محکنوم بنه مجنازات نمنوده ودر قسنمت تحنت تعقينب
عنندلی قننرار دادن شنناروال اسننبق هننرات و ديگننر اشننخاص کننه در ايجنناد کميسننون
ذيندخل بودننند فيصننله محکمنه ابتدائيننه را تائينند نمنوده بعنندا قضننيه بنه ديننوان امنيننت
عامننه سننتره محکمننه احالننه و طننی قننرار قضننايی فيصننله محکمننه اسننتينا فسنناد
اداری وريننت هننرات تعننديل و متهمننين بننه منندت يکسننال وششننماه حننبس تنفيننکی
محکنوم ودر قبنال شناروال اسنبق هنرات فيصنله محکمنه منورد تائيند قنرار گرفتنه
است  .و از اينکه شناروال اسنبق هنرات از جملنه مقامنات منندر فقنره  1بنند ۵0
ماده  2قانون تنظيم معاشات مقامات عالی رتبه بوده قضيه محول محکمنه ابتدائينه
اختصاصننی رسننيدگی بننه جننرايم سنننگين فسنناد اداری گرديننده محکمننه در جلسننه
قضننايی منننور  1399/1/5بننه اتفننناق ارا بحضننور داشنننت طننرفين قضنننيه منننتهم
شنناروال اسننبق وريننت هننرات را در خصننوص اتهننام سننوء اسننتفاده از صننالحيت
وظيفوی نسبت فقدان درينل النزام طبنق مناده ( )5کنود جنزا و منواد ( 5و )235
قانون اجرات جزايی بری الکمه دانسته است.
 نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه استیناف اختصاصی
رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری
حکم مورخ 1399/1/6
محکومیت رئیس اسبق پالن و پالیسی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان به
جرم غدر
کشننور شنناهی عربسننتان سننعودی در سننال  1393از طريننق سننفارت خننويت مقننيم
کابل مبلغ دومليون دالنر امريکنائی را غنرد مسناعدت بنه بيجنا شنده گنان داخلنی
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هفت وريت کشور کمک نموده کنه اينن پنول بعنداز طنی مراحنل از وزارت مالينه
برياسنت منالی و حسنابی وزارت مهناجرين و عننودت کننندگان انتقنال منی يابنند
متعاقبنننا ً آمرينننت تهينننه و تننندارکات رياسنننت اداری آن وزارت طنننی اسنننتعالمهای
جداگانننه قيمننت هفننت قلننم مننواد غننکائی و غيننر غننکائی شننامل (آرد بننرنج روغننن
چای بالون گاز چای جوش و سنطل پالسنتيکی) کنه قنرار بنود بنه خنانواده هنای
مستحق آن توزيع گردد از سه شرکت نر گيری مينمايد کنه از جملنه شنرکت هنا
نننننر يکننننی از شننننرکت هنننننا مبلننننغ ( )58254420پنجنننناه وهشننننت ملينننننون و
دوصنندوپنجاه چهارهزاروچهارصدوبيسننت افغننانی نننر نننازل بننوده امننا رياسننت
پننالن و پاليسننی آن وزارت در پرپننوزل ترتيننب شننده خنويت بننه اسننا نننر هننای
تخمينی جديد ارزش مواد مککور را مبلغ يکصدونه مليون هفنت صدوسنی وهفنت
هنننزار وهفتصننندودوازده افغنننانی ننننر تخميننننی داده کنننه بعنننداز آن مطنننابق روش
داوطلبننی دوبنناره موضننو بننه اعننالن سننپرده شننده و بننه تعننداد هشننت شننرکت
شرطنامه را اخک و بعد هم آفرهای خنويت را بنه اداره تسنليم داده انند در پروسنه
افننر کشننائی افرهننای هشننت شننرکت بننه نسننبت عنندم موجوديننت تضننمين تکميننل
نکردن معيار های شرطنامه و غيره موارد رد گرديده است .
جريننان موضننو غننرد تصننميم گيننری بعنندی بننه آمننر اعطنناء و کميتننه هيئننت
تنندارکات تقننديم و هيئننت تنندارکات ارزيننابی را مننورد تائينند قننرار داده و هنندايت
ميدهنند تننا نسننبت اسننتعجاليت پروسننه مراتننب بننه کميسننيون تنندارکات خنناص و
وزارت ماليننه پيشنننهاد تننا خريننداری از منبننع واحنند صننورت گيننرد بنندين ترتيننب
بعننداز ارايننه پيشنننهاد بننه کميسننيون تنندارکات خنناص وزارت ماليننه و منظننوری آن
مقننام طبنننق حکننم ( )186منننور  1397/5/17هيئننت تننندارکات وزارت امنننور
مهنناجرين و عننودت کننننده گننان طننی اسننتعالمهای جداگانننه در مننورد هفننت مننواد
غکائی و غينر غنکائی منورد نيناز از سنه شنرکت طالنب معلومنات ميشنوند کنه از
جمله سنه شنرکت پنائينترين ننر را شنرکت سنتاره خلنيج مبلنغ ()110822000
يکصدوده مليون وهشت صدوبيسنت و دوهنزار افغنانی اراينه کنرده بنود کنه بعندا ً
نر داده شده از جانب شرکت ستاره خليج به عنوان ننر ننازل منورد تائيند مقنام
آن وزارت قرار گرفته و قنرار داد بنه ارزش ( )110822000يکصندوده ملينون
وهشت صدوبيست و دوهزار افغانی اعتبار از تاريخ  1393/6/8الی  20ينوم بنا
شننرکت متننککره عقنند کننه از طننر کميسننيون تنندارکات خنناص نيننز منظننور و بننه
اسا آن شرکت ستاره خليج در سهم خويت اجراآت بعمنل آورده و پنول نينز در
وجنه آن واريننز گرديننده بعنندا ً زمانيکنه امننور مننالی و حسننابی سننال  1393وزارت
امور مهاجرين و عودت کننده گان توسنط گنروپ از مفتشنين اداره عنالی کنتنرول
و تفتيت مورد ارزيابی و باز رسی قرار ميگيرد در اسنناد قنرارداده فنوق ذکنر بنا
شنننرکت تجنننارتی سنننتاره خلنننيج ينننک سلسنننله تخطنننی هنننا در پروسنننه تننندارکاتی و
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چگونگی توزيع مواد تشخيذ گرديده و بعداز اخک برخنی معلومنات هنا پيرامنون
موضننو مطروحننه از آن وزارت موضننو از جانننب څننارنوالی مربوطننه محننول
محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فساد اداری وريت کابل ميگردد محکمه هم بناذکر
دريلننی وصننف جرمننی را غنندر تشننخيذ نمننوده و قضننيه محننول محکمننه ابتدئيننه
رسيدگی بنه جنرايم سننگين فسناد اداری گردينده محکمنه در جلسنه قضنايی منور
 1397/12/13خنننويت بنننه اتفننناق آراء بحضنننور داشنننت طنننرفين قضنننيه اسنننامی
متهمين قضيه را طبنق فقنره ( )6مناده ( )212قنانون اجنراآت جزائنی فقنره ()2
منناده ( )285قننانون جننزاء و مننواد ( )17و ( )58کنند جننزاء و منناده ( )237قننانون
اجراآت جزائی در اتهام سوء استفاده از صالحيت وظيفوی هر کدام را بمندت دو
سننال حننبس تنفيننکی محکننوم بننه مجننازات نمننود و ازينکننه بننر مبنننای معلومننات
عزيننزی بانننک مبلننغ مننورد مطالبننه څننارنوال را رئننيس شننرکت سننتاره خلننيج اخننک
نموده است موصو تحت تعقيب څارنوالی مرکز عدلی و قضائی پنداشنته شنده
است .
امننا قضننيه نسننبت عنندم قناعننت څننارنوال موظننف قضننيه وارد محکمننه اسننتينا
رسيد گی به جرايم ناشی از فساد اداری گردينده محکمنه در جلسنه قضنايی منور
 1399/1/6به اتفاق آراء در حال حضور داشت طرفين قضنيه متکنی بنه هندايت
ماده ( )54قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه فيصنله مصندوريه ( )19منور
 1397/12/13محکمننننه ابتدائيننننه رسننننيدگی بننننه جننننرايم سنننننگين فسنننناد اداری را
پيرامننون مجننازات فزيکننی اش مبنننی برخطننا درتطبيننق قننانون نقننت و مننتهم را
حسب صراحت فقنره ( )1مناده ( )270قنانون جنزا و مناده ( )39قنانون منککور
مننواد ( 17و  )58کنند جننزاء بارعايننت منناده ( )145قننانون جننزا جننزا  7 1و12
فقره  2مناده  213ومناده  214کند جنزا بادرنظرداشنت مناده  237قنانون اجنراات
جزائنننی در اتهنننام قضنننيه غننندر مبلنننغ ( )34725025 ,2سنننی و چهنننار ملينننون و
هفتصنندو بيسننت و پنننج هننزار و بيسننت و پنننج عشنناريه دو افغننانی ازابتنندای ايننام
نظارت وتوقيقی شان به مدت (دوسال ) حبس تنفيکی محکوم بنه مجنازات نمنوده
اسننت و در مننورد مطالبننه رد مبلننغ غنندر شننده طورتضننامن از جانننب څننارنوال
مدظف از آنجاييکه مبلغ قابل رد درمجمو به اسا معلومنات عزينزی باننک
در حساب بانکی رئيس شرکت ستاره خليج واريز شده و منککور مبلنغ متنککره را
اخک نموده ودر قضيه مطروحه ازجاننب څنارنوالی مرکنز عندلی و قضنائی علينه
رئيس شرکت اتهام نامه ترتيب ودرمرحلنه ارجنا بنه محکمنه قنرار داشنته بنناء
فيصله نمبر فوق درزمينه استينافا ً تائيد است.
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در راستای مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر
الف :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیه اختصاصی
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
 .1گزارش
محكمۀ ابتدائیه مبارزه علیه مسكرات و مواد مخدر از تاریخ ( 1399/1/1الی
 )1399/1/31تعداد ( )16دوسیۀ مربوط به انوال مواد مخدر را مورد
رسیدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فیصله های زم صادر نموده است.
در ارتباط به این دوسیه ها تعداد ( )22نفر به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر
گرفتار شده و از این تعداد ( )1تن آنان به نسبت عدم وجود د یل کافی الزام
برائت یافته و ( )21نفر مورد محاكمه قرار گرفته و به مجازات هاي مختلف
حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند.
 حبس  1سال الی  5سال  11نفر .
 حبس  5سال الی  15سال  10نفر.
 همچنان به ارتباط قضايای فوق الککر حکم به محو مقدار ( )355،82
کيلوگرام مواد مخدر انوا مواد مخدر نيز صادر شده است.
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جدول شماره ( :)1آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه اختصاصی
مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در ماه حمل سال 1399
تصمیم قضائی

برائت

1

مت امفتامین

5

4,596

5

1
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15
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15
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س
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حب
س

شماره

نول قضیه

تعداد
قضیه

مقدار مواد

تعداد
متهم

تعداد
محکوم

تعداد محبوس به حبس
تنفیذی

4

3

1

2

هیروئین

7

16,368

9

9

7

2

3

تریاک

1

76,800

1

1

1

4

چرس

2

256

4

4

4

Kتابلیت

1

2,056

3

3

3

مجموعه

16

355،82

22

5

1

21

11

10

 .2خالصه حکم صادره محکمۀ ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات
وموادمخدر.
حکم مورخ 1399/1/5
دوازده سال حبس به اتهام قاچاق ( )165گرام مت امفتامین  )530( ،گرام
هیروئین و ( )32لیتر کشم
منوظفين مننديريت مبننارزه عليننه مننواد مخندر و مسننکرات قوماننندانی امنيننه وريننت
بننادغيس منننزل يکننتن را واقننع قريننه باغننک مننورد تفتننيت قننرار داده کننه در نتيجننه
مقدار ( )1۶۵گنرام منت امفتنامين مقندار ( )530گنرام هينروئين و مقندار ()32
ليتر کشمت تخمير شده کشف و بدست آمده و در جريان قضنيه منتهم بينان داشنته
که مواد مخدر و کشمت تخمير شنده را از يکنی از اشنخاص گرفتنه کنه شنهرت و
ادر دقيق و مشخصات چهره اش را نيز ارائيه نموده که در منورد قنرار کشنف
و گرفتاری صادر و موظفين مديريت موقعيت شخذ منورد نظنر را در داخنل
يکنننی از حمنننام هنننا شنننهر تثبينننت شناسنننائی و دسنننتگير وی را و مننننزلت را در
حضور هيئت موظف مورد تالشی قرار داده که در نتيجه مقندار ( )88گنرام منت
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امفتننامين و مقنندار ( )44گننرام هيننروئين بننا يننک پايننه تننرازو ی دجتيلننی کشننف و
بدست آمده است.قضيه محول محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه با مسکرات و
مواد مخدر گرديده و در جلسه علنی قضائی منعقده مور  1399/1/5منتهم در
قضيه قاچاق مقدار ( )165گرام مت امفتامين طبنق بنند( )5فقنره( )2مناده ()303
کنننود جننننزا بمننندت (ده سننننال و ده مننناه و پنننننج روز) حنننبس و در قضننننيه قاچنننناق
مقدار( )530گرام هيروئين مطابق بند( )4فقره ( )1ماده ( )302کنود جنزا بمندت
(ده سننال) حننبس و در قضننيه قاچنناق مقنندار( )32ليتننر کشننمت تخمننر شننده طبننق
بند( )2ماده ( )686کود جزا با رعايت مواد ( 47و  )53کود مککور به مدت سنه
منناه حننبس محکننوم بننه مجننازات و هکننکا در خصننوص قضننيه حيننازت مقنندار()88
گرام مت امفتامين مطابق بند( )4فقره( )2ماده ( )303کنود جنزا بمندت (ده سنال)
حبس و در خصوص قضيه حيازت مقدار( )44گنرام هينروئين وفنق بنند( )2فقنره
( )1ماده ( )302کود جزا بمدت (چهار سنال) حنبس محکنوم بنه مجنازات گردينده
کننه بننا در نظرداشننت منناده ( )73کننود جننزا مجننازات شننديدترين جننزا از رهگننکر
قاچاق مقدار( ) 165گرام مت امفامين که مدت ده سال و دو ماه و پننج روز حنبس
ميشننود بنناريت قابننل تطبيننق و تنفيننک ميباشنند.هککا در خصننوص قضننيه عرضننه و
فروش مواد مخدر باری سائر افنراد مطنابق هندايت مناده ( )311کنود جنزا بمندت
دو سننال حننبس محکننوم بننه مجننازات گرديننده کننه بننا رعايننت منناده ( )75کننود جننزا
مجننازات محکننوم بهننا کننه مجموع نا ً منندت( 12سننال و دو منناه و پنننج روز) حننبس
تنفيکی از ابتدای ايام نظارت و توقيفی منی شنود ويکنی پنی ديگنری بناريت قابنل
تطبيق و تنفيک ميباشد .همچنان مطابق ماده ( )32قنانون مبنارزه علينه مسنکرات و
مننواد مخنندر سننه سننيت مبايننل معننه سننيمکارتهای ان مبلننغ( )5000افغننانی پننول
بدسننت آمننده و دو پايننه تننرازوی کوچننک ديجيتلننی بدسننت آمننده قابننل مصننادره و
مطننابق صننراحت منناد ( )19قننانون اخيرالننککر بننه محننو مقننادير( )88گ نرام مننت
امفتامين و ( )44گرام هيروئين بدست آمده نيز اصدار حکم گرديده است .
حکم مورخ 1399/1/5
و  14کيلو گرام
ده سال حبس به اتهام حيازت مقدار  377کيلو گرام چر
خاشخاش
موظفين معاونيت کشفی قطعه خاص وريت ننگرهار به اسا اطال قبلنی مننزل
يکتن از باشندگان قريه سيدخيل ولسنوالی خوگينانی ورينت ننگرهنار را بحضنور
داشنننت نمايننننده څنننارنوالی اسنننتينا و نمايننننده منننديريت مبنننارزه بنننا منننواد مخننندر
قوماننندانی امنيننه وريننت ننگرهننار مننورد تفتننيت و تالشننی قننرار داده کننه در نتيجننه
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تفتننيت مقنندار  377کيلننوگرام چننر و مقنندار  14کيلننوگرام خشننخاش از منننزل
مربوط اش و از باغچه خاننه وی کارخاننه پروسنس منواد مخندر نينز کشنف بنه
ارتباط قضيه منتهم دسنتگير بنه ارگانهنای عندلی و قضنايی معرفنی ميگنردد قضنيه
وارد محکمننه اختصاصننی ابتدائينننه مبننارزه بننا مسنننکرات و مننواد مخنندر گردينننده
محکمنننه در جلسنننه علننننی قضنننائی منعقنننده تننناريخی  1399/1/5بنننه اتفننناق آراء
بحضننور داشننت حقيقننی طننرفين قضننيه مننتهم را در قضننيه حيننازت مقنندار 377
کيلننوگرام چننر از ابتنندا ايننام نظننارت و تننوقيفی وفننق هنندايت بننند  7فقننره  1منناده
 305کننود جننزا بمنندت ده سننال حننبس تنفيننکی و در خصننوص حيننازت مقنندار 14
کيلوگرام خاشخاش وفق هدايت بنند  6فقنره  1مناده  306کنود جنزا بمندت ده سنال
حبس طوری محکوم مجازات نموده که طبنق مناده  73کنود منککور جنزای شنديد
حينازت مقنندار  377کيلنوگرام چننر منندت ده سنال حننبس بناريت قابننل تطبيننق و
تنفيک ميباشد و همچنان طبق ماده  19قانون مبارزه علينه مسنکرات و منواد مخندر
به محو مقدار  377کيلوگرام چر و مقندار  14کيلنوگرام خاشنخاش نينز اصندار
حکم گرديده است .
ب :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات
و مواد مخدر
 .1گزارش
محكمۀ استينا مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ( 1399/1/1الی
 )1399/1/31تعداد ( )24دوسيۀ مربوط به انوا مواد مخدر را مورد رسيدگي
قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است .در ارتباط به اين
دوسيه ها تعداد ( )31نفر به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر گرفتار شده و از
اين تعداد ( )1تن آنان به نسبت عدم وجود دريل کافی الزام برائت يافته و ()30
نفر مورد محاكمه قرار گرفته و به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل محکوم
گرديده اند.
حبس 1سال الی  5سال  12نفر.

حبس  15 –5سال  15نفر.

حبس  20 –15سال  3نفر.

همچنان به ارتباط قضايای فوق الککر حکم به محو مقدار

(  )334،8419کيلوگرام مواد مخدر انوا مواد مخدر نيز صادر شده است.
مجموعه مجازات نقدی محکومين بالغ به ( )2206دالر آمريکائی

ميشود.
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جدول شماره ( )1بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف اختصاصی
مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی ماه حمل سال  1399می باشد
تصمیم قضائی

1

مت امفتامین

9

10,987

13

1

 5 - 1سال
حبس

برائت

15 - 5
سال حبس

شماره

نول قضیه

تعداد
قضیه

مقدار مواد

تعداد
متهم

جزای
نقدی

تعداد
محکوم

779

12

4

6

2

هیروئین

6

26,347

8

259

8

3

5

3

تریاک

3

337

3

649

3

2

4

مورفین

1

6

1

1

1

1

115

1

1

1

6

مواد کیمیاوی

3

7924

4

4

3

7

همکاری با
قاچاقبران

1

1

1

30

12

5

چرس

مجموعه

24

519

1
8419,334

31

1

2206

20 - 15
سال حبس

تعداد محبوس به حبس
تنفیذی

2

1

1

15

3

 : 2خالصه حکم صادره محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات
وموادمخدر.
حکم مورخ 1399/1/5
دوازه سال حبس به اتهام انتقال  3کیلو گرام هیروئین  18،کیلو گرام چرس و
 3کیلو گرام تبایین و نرکوتین
بنننارثر اطنننال اداره اطالعنننات و تحقيقنننات بنننه منننديريت مبنننارزه بنننا منننواد مخننندر
قوماندانی امنيه ننگرهار مبنی بر اينکنه يکنفنر بنا يکعنراده واسنطه ننو سنراچه
که در آن منواد مخندر از قبنل جاسنازی گردينده بنود از ولسنوالی چپرهنار ورينت
ننگرهننار وارد شننهر جننالل آبنناد شننده و مننی خواهنند مننواد را بننه بننازار مننارکوی
ولسننوالی غنننی خيننل انتقننال دهنند مننوظفين مننديريت فننوق الننککر جهننت تثبيننت و
گرفتاری فرد شامل اطنال در مسنير سنرک عمنومی سناحه ثمرخينل حنوزه نهنم
امنيتننی شننهر جننالل آبنناد محننل تالشننی افننراز و بننه کنتننرول وسننايط پرداختننه اننند
واسنطه شنامل اطنال بنه محنل تالشنی رسنيده از سنوی مندظفين متوقنف و منورد
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کنترول و تالشی قرار گرفته ومواد مخدر که در داخل بالون گاز واسنطه متنککره
بطننور ماهرانننه جاسننازی شننده بننوده کشننف و بدسننت مننی آينند واسننطه متننککره بننا
دريور آن به مديريت مبارزه با منواد مخندر انتنـقال و مقندار ( )6کيلنو گنرام منواد
که در نتيجه تست ربرتواری مقدار ( )3کيلو گرام آن هينرويين و نوعينت متبناقی
آن تبائين نرکوتين و پاپناورين تثبينت گردينده و همچننان مقندار ( )18کيلنو گنرام
چر که از داخل بالون گاز واسطه متککره بدست آمده است بنه ارگانهنای عندلی
وقضايی معرفی ميگنردد .قضنيه وارد محکمنه اختصاصنی ابتدائينه مبنارزه علينه
مننواد مخنندر گرديننده محکمننه در جلسننه قضننايی مننور  1398/11/29خننويت در
حال حضور د اشت طنرفين قضنيه بنه اتفناق آراء منتهم را در قبنال قضنيه انتنـقال
مقنندار ( )3کيلننو گننرام هيننروئين طبننق بننند ( )5فقننره ( )1منناده ( )302بننا در نظننر
داشننت مننواد ( 213و  )214کننود جننزا اعتبننار از ايننام نظننارت و تننوقيفی مننور
 1398/9/27بمدت پنج سال حبس و در قضيه شرو به انتقنال منواد مخندر ننو
هيننروئين طبننق بننند ( )2فقننره ( )1منناده ( )302کننود فننوق الننککر بمنندت يننک سننال
حننبس و در قضننيه انتقننال مقنندار ( )18کيلننو گننرام چننر طبننق بننند ( )6فقننره ()1
ماده ( )305با رعايت مواد ( 213و  )214کود متنککره بمندت (پننج) سنال حنبس
طوريکه شديدترين جزا يعننی پننج سنال حنبس طبنق مناده ( )73کنود جنزا بناريت
قابل تطبيق و تنفينک اسنت حکنم نمنوده همچننان ينک عنراده واسنطه ننو سنراچه
طبق ماده ( )308کود جزا يک سيت مبائيل معنه سنيم کنارت هنای آن و وسنيله
ارتبنناط بننا قاچنناقبران بننوده طبننق منناده ( )32قننانون مبننارزه بننا مننواد مخنندر قابننل
مصادره و طبق ماده ( )19قانون فوق الککر به محو مواد مخدر بدست آمنده فنوق
الننککر تصننميم اتخنناذ نمننوده اسننت امننا قضننيه نسننبت عنندم قناعننت څننارنوال قضننيه
محول محکمه اختصاصی استينا مبارزه علينه مسنکرات و منواد مخندر گردينده
محکمننه در جلسننه قضننايی مننور  1399/1/5خننويت بننه اتفنناق آراء در حضننور
داشت طرفين قضنيه متکنی بنه مناده ( )267قنانون اجنراآت جزائنی و فقنره ()2
منننناده ( ) 17قننننانون مبنننننارزه بننننا مننننواد مخننننندر و مسننننکرات فيصننننله منننننور
 1398/11/29محکمنننه ابتدائينننه را در قسنننمت مجنننازات مقننندار ( )3کيلنننو گنننرام
هيننروئين و ( )18کيلننو گننرام چننر تشننديدًا تعننديل نمننوده اسننتينافًا مننتهم را در
قضيه انتقال مقدار ( )3کيلو گرام هينروئين طبنق بنند ( )5فقنره ( )1مناده ()302
کود جنزا بمندت (دوازده سنال) حنبس و در انتنـقال مقندار ( )18کيلنو گنرام چنر
طبق بند ( )6فقره ( )1ماده ( )305کود مککور بمدت (هفت سنال) حنبس محکنوم
بننه مجننازات و فيصننله فننوق الننککر محکمننه متننککره را در قسننمت مقنندار ( )3کيلننو
گرام تبايين و نرکوتين نقت نمنوده اسنتينافًا منتهم را در انتقنال مقندار ( )3کيلنو
گننرام تبننائين و نرکننوتين طبننق بننند ( )5فقننره ( )1منناده ( )306کننود جننزا بمنندت
(چهنار) سنال حننبس طنوری محکننوم بنه مجننازات نمنوده کننه متکنی بننه حکنم منناده
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( ) 73کود جزا شديدترين جزا های فوق الککر که عبارت از مندت (دوازده سنال)
حبس می باشد باريت قابل تنفيک و تطبيق ميباشد و فيصله فوق النککر در قسنمت
مصادره اشيای مندر فيصله متککره متکی بنه مناده ( )32قنانون مبنارزه بنا منواد
مخدر و مسکرات و ماده ( )308کود جزا تاييد گرديده است .
حکم مورخ 1399/1/6
شانزده سال حبس به اتهام قاچاق  160کیلو گرام تریاک و  115،5کیلو گرام
چرس
به اسا اطال تليفونی مديريت اطالعات و تحقيقات پرسنونل منديريت مبنارزه
با منواد مخندر قومانندانی امنينه ورينت سنمنگان در سناحه کمنر بنند پوسنته تالشنی
چنک پايننت افننراز و بنه چنک و کنتننرول وسنايط ميپردازنند کننه ينک عنراده مننوتر
ننو تنونس را متوقنف و طبنق اطالعينه شناسنائی بنه قومانندانی امنينه انتقننال و در
حضننور داشننت هيئننت مننورد تالشننی قننرار ميدهننند کننه در نتيجننه از سننقف عننراده
متککره به تعداد ( )14بسته مواد تحنت ننام تريناک بنه وزن خنالذ مقندار ()160
کيلننو گننرام و بننه تعننداد ( ) 13بسننته مننواد تحننت نننام چننر بننه وزن خننالذ مقنندار
( )115,500کيلننو گننرام کشننف و بدسننت مننی آينند بننه ارتبنناط قضننيه راننننده مننوتر
دسننتگير و بننه ارگانهننای عنندلی و قضننايی معرفننی ميگننردد قضننيه وارد محکمننه
اختصاصنننی ابتدائينننه گردينننده محکمنننه در جلسنننه قضنننايی منننور 1398/12/13
خويت به اتفاق آرا متهم را در رابطه به قضيه انتقال مقندار ( )160کيلنو گنرام
ترياک طبق بند ( )6فقره ( )1ماده ( )304کود جزا بمدت (شانزده) سال حنبس و
در انت نـقال مقنندار ( )115.500کيلننو گننرام چننر طبننق بننند ( )7فقننره ( )1منناده
( )305کود مککور بمدت (ده سال) حبس محکوم به مجنازات و طبنق مناده ()73
کود مککور به تنفيک شديدترين جزا که مدت (شنانزده) سنال حنبس ميباشند تصنري
نمنوده و طبننق فقننره ( )1مناده ( )308کننود مننککور و مناده ( )32قننانون مبننارزه بننا
مواد مخدر و مسکرات به مصادره يک عراده واسطه نقليه نو تونس و دوسنيت
مبايننل معننه سننيمکارت هننای آن و طبننق منناده ( )19قننانون مننککور بننه محننو مننواد
مخنندر حکننم گردينند امننا قضننيه نسننبت عنندم قناعننت مننتهم قضننيه محننول محکمننه
اختصاصی استينا رسيدگی بنه جنرايم منواد مخندر و مسنکرات گردينده محکمنه
در جلسه قضايی مور  1399/1/6خويت بحضور داشت حقيقی طرفين قضنيه
به اتفاق آراء متکی به ماده ( )54قانون تشکيل و صالحيت محاکم فقره ( )2مناده
( )17قننانون مبننارزه بننا مننواد مخنندر و مسننکرات و فقننره ( )1منناده ( )267قننانون
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اجراآت جزائی فيصله مور  1398/12/13محکمنه ابتدائينه رسنيدگی بنه جنرايم
مواد مخدر و مسکرات را تائيد نموده است .
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