
 قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه

 

1 

 

  قضاءقضاء
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خپرونكي :دخپرونو رياست              د امتياز خاوند:  ستره محكمه 

 د ليکنی هيئت
 
 

 عبدالقادر عدالتخواه والپوهن بدالملك"كاموي"ـدوكتورع

 دوکتور عبدهللا عطائی قضاوتپوه برات علی متين

 حضرت گل حسامی پوهقضاوت  قضاوتپوه غوث الدين مستمند غوری

 مل عنايت هللا حافظقضاوت

 
 

   

 مسئول مدير: دمحم صديق ژوبل
 ستره محکمه  ي جمهوري دولتداسالمدافغانستان پته:  

 1001130_1000032تيلفون: 
    : وحيدهللا "اسديار": وحيدهللا "اسديار"کمپوز وديزاين کمپوز وديزاين 

  

ppuubblliiccaattiioonn@@ssuupprreemmee  ccoouurrtt..ggoovv..aaff  

wwwwww..ssuupprreemmee  ccoouurrtt..ggoovv..aaff  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.supreme/


 قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه

 

2 

 

 فهرست مطالب:

 1 .......................................................... محکمه ستره یها متحدالمال از
 7 . .....................قضاوتمل عنايت هللا حافظ(مقاصد) ېموخ عتيشر اسالمي د

.............قضاااوتپوه مسااتمند غااورییاسالم عتيشاار در اتيااد و قصااا  احکااا 
 ............................................................................................... 20 

 12 ............. ................................قضاوتپوه حسامیونهټبنس ېفقه داسالمي

 07 .......... ..........................................دوکتورعبدهللا عطائیقانون مصادر

 30 .............. .................قضاوتمل واثقعقد در ابتين یحقوق و یفقه یبررس

 30 ........... .............قضاوتمل تراهی نظره له حقوقو او ېفقه د ونړت کفالت د

 30 ... ..........احمد شکيب رياض «عليه مجني»متضرر خسارت جبران مطالعه

 71 ..... اورياخيل.......قضاوتمل  محاکم یونهائ یقطع یها صلهيف بر نظر ديتجد

 00 . اد غياثی.....امدادهللا پاکنه  در ر،يغ عمل از یناش يیجزا تيمسؤول یبررس

 30 .......... .................سيد شمس العارفين  مختلف یها دگاهيد از تيمالک حق

 200 .................. نور صابرم ...........................اوونهړپ ېمحاکم جزايي د

 203 ...... .....شفيق هللا شهير اسناد منظر از یارض تجاوز جر  متشکله عناصر

لغفار فياااض سااوریعباادا......... یتجااارت اسااناد باار حاااکم اصااول یقاايتطب مطالعااه
 ............................................................................................. 220 

...............قضااوتيار لطاف هللا رهساپار وقاانون عتيشر دگاهيد از نيمي یبررس
 ............................................................................................. 217 

 201 ............. ه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارز تهايفعال از یاجمـال

 

 

 
 

  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
  28/12/8931مؤرخ  ( 2980-2917)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :
 23/22/2030مقاااااا  محتااااار  شاااااورايعالی ساااااتره محکماااااه در جلساااااه ماااااؤرخ 

ايا طااااای تصاااااويب شاااااماره غااااارض جلاااااوگيری از التاااااو  در رسااااايدگی قضاااااـ
 ( ذيالً هدايت فرمودند:031)

))بمنظور تنظيم هرچه بهتر استهدا ت محاکم )طرزالعمال توضايب باه اساتهدا ت( 
بعمو  محاکم تعميم گرديده اسات در ايان اواخار تعادادی از محااکم بادون در نظار 
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داشت ماده هفتم طرزالعمل مذکور بعناوان اساتهداء ماواردی را هادايت ميخواهناد 
ه پيرامااون  ن قااوانين نافااذه و تصاااويب شااورايعالی صااراحت تااا  دارد، عالوتاااً کاا

بعضاای از محاااکم باادون در نظاار داشاات مااوازين قااانونی درحاليکااه قضااايا شااامل 
صالحيت شان بوده به صدور قرار های عد  صالحيت مبادرت ميورزند کاه ايان 

ه و از جاناب محاکم از يا  ساو باعال التاواء در رسايدگی قضاايا گردياد اجرا ت 
شاان  اجارا ت هم سرگردانی اصحاب دعاوی را فراهم مای نماياد بنااًء محااکم در 

مااوارد فااو  را جااداً رعاياات نماينااد و همتنااان برياساات عمااومی تفتااي  قضااائی 
وظيفه ساپرده شاد تاا مفتشاين شاان ماوارد فاو  را در بررسای تفتيشای خاوي  در 

ا  محاکم طور متحادالمال نظر گيرند، موضوع غرض توحيد مرافق قضائی به تم
 اخبار گردد.((

هاااادايت فااااو  مقااااا  محتاااار  شااااورايعالی سااااتره محکمااااه بدينوساااايله بااااه عمااااو  
محاااااکم اسااااتيناط واليااااات طااااور متحاااادالمال تعماااايم مي ااااردد البتااااه  ناااارا بااااه 

 نمايند. اجرا ت مراجع ذيربط خوي  تکثير نموده تا مطابق  ن 
  76/2/0911مؤرخ  ( 051-67)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:
رياست محتر  عمومی تادقيق و  23/20/2030( مورخ 2030باالثر نامه شماره)

مطالعاااات، اساااتهدائيه محکماااه اساااتيناط واليااات بدخشاااان بشااار  ذيااال مواصااالت 
 ورزيده است.

، ايان 00/0/2030که در جلسۀ هماههن ی ماؤرخ یمحترما: از جملۀ موضوعات))
حل و تبادل نظر قرار گرفت همانا شکايت هادايت رياست شامل  جنداء و مورد ب

هللا ولاد احماد بيا  کاه فعاالً  باه جار  قتال تحات حابس قارار دارد مبنای بار اينکاه 
، از طاارط يکاای از ورثااه مقتااول بدساات 1/7/2033( مااؤرخ7/337ابااراء خااط )

ن ردياد   وباه هماين  دار  اما از فارامين عفاو وتخفياف رياسات جمهاوری مساتفيد
، کاه از  در  کميسايون تطبياق 17/0/2030( مؤرخ 332/000ترتيب مکتوب )

رياساات جمهااوری عنااوانی جلسااۀ همااههن ی  مجااازاتعفااو و تخفيااف  فااراميناز 
، 02/2/2030( ماؤرخ3بشر  ذيل مواصلت ورزيد:  به اسا  مادۀ هفاتم فرماان)

، مقا  رياست جمهوری ابراء خاط چناين تعرياف 20/0/2030( مؤرخ3و فرمان)
ابراء: عبارت از ابراء خط مرتبۀ محکمه بر اسا  وثيقاه حصار » گرديده است: 

، مشامول ايان 2037وراثت  بوده، ابراء منادر  فيصاله هاای قبال از شاروع ساال
 «حکم نمی باشد.

در قضاايای قتال کاه چنادين ساال قبال باه  -2پرس  هاای  ذيال را مطار  نمودناد:
اشااد  يااا رضااايت ورثااۀ مقتااول بطااور مجااانی وبالعااوض ابااراء صااورت گرفتااه ب

 ابراء دوباره  نها امکان دارد ياخير؟
در صورتيکه ابراء ممکن باشد ورثه کبار از اقامه  دعوی حاق العبادی  خاود  -1

ها انصراط  نمايند و در جملۀ ورثاه اشاخا  صاغار وجاود داشاته باشاد  ياا شاده 
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ميتواند که به محا  اباراء ورثاه کباار اشاخا  مرتکاب قتال از مزاياای فارامين 
فيف مقا  رياست جمهاوری مساتفيد شاوند وحقاو  ورثاۀ صاغار الای سان عفو وتخ

کباااارت شاااان محفاااوظ باشاااد و يااااخير؟  موضاااوعات فاااو  در جلساااۀ هماااههن ی 
، واليت  بدخشان مطر  و با استناد به مسايل فقهی  و قانونی 00/0/2030مؤرخ

مورد بحل و بررسی قرار گرفت در مورد پرس  اول چنين جواب ارايه گردياد 
« السااقط ال يعاود»ر طباق قاعادۀ فقهایباراء عباارت از اساقاط  حاق باوده و باکاه ا

اشخاصيکه قبالً ابراء نموده باشند حق ابراء دوباره را نداشته درصورتيکه ورثاۀ 
دي ری از مقتول باقی باشد حق ابراء شان محفاوظ ميباشاد. اماا در ماورد پرسا  

هادط از فرماان نمبار فاو  دو  نظريه اکثريت اشتراک کننده گان بر اين باود کاه 
مقااا  رياساات جمهااوری کااه ابااراء خااط را مقيااد بااه مجمااوع ورثااه نمااوده بغاارض 
صيانت  وحمايات از حقاو  صاغار  باوده واز جاناب دي ار در فرماان متاذکره از 
کلمۀ  ورثه استفاده صورت گرفته که شامل مجماوع ورثاه صاغار و کباار مقتاول 

تول اشخا  صغير وجود داشته باشد ميباشد، بناًء در صورتيکه درجمع ورثه مق
تازمانيکااه وصاای و ولاای  نهااا بااا در نظرداشاات تقيياادات شاارعی و قااانونی ابااراء 
ندهند مشمولين همتو قضايا  از فرامين مقا  رياسات جمهاوری مساتفيد شاده نمای 

 توانند.
اماا عادۀ دي اار از اشاتراک کننااده گاان موضاوع فااو  را باه حالاات قصاا  قيااا  

اين بود که با اباراء يکای از ورثاۀ مقتاول مارتکبين قتال عماد  نموده  نظر شان بر
از مزايااای فاارامين مسااتفيد شاااده ميتواننااد، روی همرفتااه از اينکااه  برداشااات  و 
نظريااات اشااتراک کننااده گاااان يکسااان نبااود و تصااميم واحاااد جهاات حاال مشاااکل 
پرسشااهای مطروحااه بدساات نيامااد  تصااويب بعماال  مااد تااا ماارتبط بااه موضااوع از 

همههن ی  عنوانی شورای عالی ستره محکمه استهداء و هدايت اخاذ   در  جلسۀ
 گردد.

مراتب فو  جهت نيل به دريافت نظريه صائب و فهم دقيق از مواد فارامين مقاا   
رياست جمهوری اساتهداء بشاما تقاديم در ماورد  نتاه هادايت فرمايناد قابال تعميال 

 است.((
 23/22/2030در جلساۀ ماورخمطلب مورد استهدائيه و نظر تدقيقی مرتب بار ن 

( هادايت ذيال صادور 032مقا  محتر  شاورايعالی مطار  وطای تصاويب شاماره)
 يافت.
_هرگاه در قضايای قتل سالهای ماضيه مجموع ورثه مقتول قبل از صدور 2))))

رياسات  20/0/2030( ماؤرخ 3و شاماره ) 2/0/2030( ماؤرخ 3فرمان شماره )
جانی ابر  نموده باشند باه اباراء جدياد محتر  جمهوری در بدل عوض و يا طور م

ضرورت نمی باشد و در صورتيکه در بين ورثه، صغار موجود باشاد اباراء باال 
بدل در حصه  صغار اعتبار نداشته سهم ايشان از بدل ابر  و يا ديت از قاتل قابال 

 حصول است.
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_ نعده قضايای قتل که بعد از صدور فرامين فاو  الاذکر تحات رسايدگی محااکم 1
قرار دارد در صورتيکه ورثه کبار از اقامه دعوی حق العبدی انصراط نمايند و 
در جملااه ورثااه مقتااول اشااخا  صااغير وجااود داشااته باشااد در صااورتيکه دالياال 
کافی اثبات عليه متهم موجود نباشد و ياا باه بيشاتر از انادازه ساهم صاغير از ديات 

باشاد، ولای و وصای تعيين شده به ولی و يا وصی صغير مراجعه صورت گرفته 
 صغير صرفاً در بدل عوض ميتوانند برای قاتل ابر  دهند نه بال عوض.

_فرامين رياست جمهاوری مبنای بار عفاو و تخفياف در قضاايای قصاا  تا ثير 0
نداشته و در قضايای اعدا  تا زمانيکه تما  ورثه برای قاتل ابار  بعاوض و ياا باال 

 گردد. عوض ندهند مرتکب جر  قتل مستحق تخفيف نمی
 موضوع به جميع محاکم و ادارات ذيربط طور متحدالمال تعميم گردد.((

هااادايت فاااو  مقاااا  محتااار  شاااورايعالی بدينوسااايله باااه عماااومی محااااکم اساااتيناط 
واليااااات و مراجااااع مربااااوط طااااور متحاااادالمال اخبااااار گرديااااد. البتااااه  ناااارا بااااه 
 مراجاااع ذياااربط خاااوي  تکثيااار نماااوده عنااادالموقع مطاااابق  ن اجااارا ت مقتضااای

 و قانونی بعمل ميهورند.
  05/9/0911مؤرخ  ( 775-050)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:
( 193اساااتهدائيه محکماااه اساااتيناط واليااات بغاااالن حساااب يااااد داشااات شاااماره )

غرض ابرازنظر برياسات محتار  عماومی تادقيق ومطالعاات  31/1/3191مورخ
درمورد باه شار  ذيال مواصالت محول، که محتوای استهداء تو   بانظريه تدقيقی 

 نموده است.
شااورای محتاار  عااالی  31/5/3193( مااورخ616)) قاابال طبااق تصااويب شااماره )

درصااورتيکه ماادعی از احضارشااهود مااوت مااؤرث، حصاار وراثاات وجاارارث 
اظهار عجز می نمود درموارد فو  ميتوانست به مدعی عليه توجيه ساوگند نماياد 

( صاافحه 31ضاايب پرساا  شااماره )کااه تصااويب فااو  بااا توجااه بااه محتويااات تو
رؤسا محاکم مبنی براينکه درموارد ياد شده باه حصار  3195( سيمينارسال339)

وراثت اکتفا شده ميتواند ملغی مي ردد که محتويات توضيب پرس  فو  به داليال 
 ذيل خالی از اشکاالت شرعی و قانونی نمی باشد:

و سااااير کتاااب فقهااای طباااق فتاااوای کاملياااه، عاااالم ير ياااه، شااار  مجلااا  االحکاااا   
درصورتيکه مدعی ازاقامه شهود موت مؤرث، حصر وراثت، جارارث  وانتقاال 
ميااراث اظهارعجزنمايااد بااه اسااا  قواعااد شاارعی و نيااز حااديل شااريف ) البينااه  
للماادعی واليمااين علاای ماان انکاار( درمااوارد مطروحااه باارای ماادعی عليااه سااوگند 

 شرعی توجيه مي ردد.
گزين شااهادت شااهود  مااوت مااؤرث، حصاار وثيقااه حصااروراثت بااه هااي  وجااه جااا

 35/31/3181( ماورخ 858وراثت  وجرارث شاده نمای تواناد وطباق  مصاوبه )
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شورايعالی ستره محکمه وثيقه حصر وراثت بدون سبق دعوی حاايز اثار حقاوقی 
شااورايعالی  1/9/3193( مااورخ 3333نماای باشااد و بااا درنظاار داشاات مصااوبه )

رياسات داراالنشااء  51/35/3195رخ (  ماو555( الای )111مندر  متحد المال)
اقرارمقاارين دروثيقااه حصااروراثت اخبااار بااوده نااه شااهادتيکه باالفاااظ معااين بااه 

 محضر قضاء ادا مي ردد.
درصورتيکه مدعی حاضربه ترتيب وثيقه حصار وراثات ن اردد وازاقاماه شاهود 
مااوت مااؤرث، حصاار وراثاات و جاارارث عاجزباشااد، درزمينااه توجيااه سااوگند بااه 

 ورت گيرد يا چطور؟مدعی عليه ص
يکی از اجزای مصاوبه ملغای شاده فاو  حتمای باوده تزکياه ساری و علنای شاهود  
دردعوی دفع تعرض بود، اکنون درقسامت تزکياه شاهود در دعااوی دفاع تعارض 
اجرا ت صورت گيرد ياا چطاور؟ کاه رياسات محتار  تادقيق ومطالعاات درزميناه 

 حسب ذيل ابراز نظرنموده اند.
عاوی موروثی کوش  شود که موضاوع درشاکل خاتماه داده درد  -نظرتدقيقی : 

نشااود و محکمااه سااعی نمايااد تااا دردعااوی مااوروثی ازشااکل عبااور و در ماهياات 
 دعوی اصدار حکم نمايد.

درصورتيکه مدعی شهود حصار وراثات اقاماه کارده نتواناد، دريان حالات جهات  
ب نشاده رفع مشکل به وثيقه حصروراثت اکتفا شود، اگروثيقه حصرو راثت ترتيا

باشد، هدايت به ترتيب وثيقه داده شاود ولای بعاد ازتقاديم دعاوی وجاواب باالنکاار 
 مدعی عليه، مدعی مکلف به اثبات دعوی درماهيت مي ردد.

( قااانون 583اگرماادعی اسااناد ماادارحکم ازمااورث خااود تقااديم نمايااد طبااق ماااده )
اصاااول محاکماااات مااادنی اساااناد ازجملاااه مااادارک اثباتياااه محساااوب مي اااردد و 
درصااورت عااد  ارايااه اسااناد بعااد ازتقااديم دعااوی وجااواب باالنکااار ماادعی عليااه، 
مدعی مکلف به اقامه شهود اثبات دعوی درماهيت  ن می باشد، اماا دريان حالات 
ايجاب ميکند که شهود اثبات نيز درابطاه باه فاوت ماورث، تعاداد ورثاه وجارارث  

اظهاار عجزنماياد حاق ادای شهادت نمايند و اگرمادعی ازاقاماه شاهود  اثباات نياز 
 توجيه سوگند وی باالی مدعی عليه محفوظ  می باشد.

اثباات ياد اسات و شاهود اثباات ياد  (مادعی بهاا )و همتنان دردعاوی دفاع تعارض 
ادت ذواليادی عاادی فلهاذا تزکياه دراين دعوی ازجمله شهود ملزماه اسات، ناه شاه

 ميشود. ((ی وعلنی  ن نيز همانند شهود ملزمه امرحتمی وضروری دانسته سر
مقاا   8/33/3198مطلب مورد استهدا ونظر تدقيقی مرتب بار ن درجلساه ماورخ 

 ( هدايت ذيل صدوريافت.813محتر  شورايعالی مطر  وطی تصويب شماره )
))نظررياست محتر  عمومی تادقيق ومطالعاات تائياد اسات غارض توحياد مرافاق  

 گردد. (( قضائی به جميع محاکم و مراجع مربوط طورمتحدالمال تعميم
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مراتب مندر  تصويب شماره فو  بدينوسيله به عماومی محااکم اساتيناط والياات 
ومراجع مربوط تعميم مي ردد تا  نرا به مراجع ذيربط  خوي  تکثيار نماوده وفقااً 

 اجرا ت مقتضی و قانونی بعمل  رند.
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حافظ لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا

 
 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
(18) 

 

 فهرست:
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 تاه افارادو او ووګيالډ ېهغ د امت، ولټ( مصلحتونه) ېموخ :مطلب لور څ
 0 ......................................................................... پلوه له ېکتن د
 3 ................................................................... ېموخ غلبيا: ميدو
 20 ................. ېموخ( بعضي او فردي خا ، جزئي،) ګړېانځ: مېيدر

 22 ................ وي ګډې سره بله له وي ېک په ېموخ دوه ېچ هغه: لور څ

 

    څلورم مطلب:څلورم مطلب:
  موخې )مصلحتونه( ټول امت، د هغې ډلګیوو او افرادو ته د کتنې له پلوهموخې )مصلحتونه( ټول امت، د هغې ډلګیوو او افرادو ته د کتنې له پلوه

ټول امت، د هغې ډلګيوو او افرادو ته د  اما  غزالي رحمه هللا وايي: موخې

شمول له پلوه، په عامو، ځانګړو )خاصو( او اغلبي مقاصدو باندې په الندې 

توګه وېشل کېږي:
1
 

 ي )عامه( موخېلومړی: کل

اما  غزالي رحمه هللا وايي: له کلي )عامه( موخو څخه مراد هغه موخې دي چې 

د هغوي ګټه ټولو ته رسېږي او يوازې کو  ځانګړی شخص نه په ګوته کوي.
2
 

ابن عاشور رحمه هللا بيا وايي: کلي )عامه( موخې هغه دي چې پر ټول امت، يا 

نډه باندې په برابره توګه راڅرخي.پر يوه لويه ټولنه او يا يې پر يوه څ
3
 

دکتور ربيعه وايي: هر هغه څه کې چې د ټول امت او جمهورو خير وي او 

افرادو ته له دې پلوه کتنه کوي چې د امت برخه ده، نه ددې پلوه چې دوي مطلق 

افراد دي، عا  او کلي مقاصد بلل کېږي.
4
 

په اړه وايي: له زوال څخه  ابن عاشور رحمه هللا ددې ډول موخو د نمونو بيانولو

ددين ساتنه، د حرمينو شريفينو او بيت المقد  مالتړ او حمايت له دې څخه چې 

د غيرمسلمانانو السته ور نه شي او د قر نکريم او سنتو ساتنه له ګوت وهنو او 

ضياع څخه، ټولې عامه او کلي موخې دي.
5
 

و بدعاتو ته بلنه کوي، همدارنګه د زنديق او د هغه مبتدع بلونکي وژل چې خپل

چې په غالب ګمان يې ضرر کلي وي.
6
 

                                                 
1
 .۰۱۲شفاء الغليل،   

2
 .۰۶۲مخکينۍ مرجع،   

3
 .۳۱۳مقاصد الشريع  االسالمي ،   

4
 .۱۳۰. او المقاصد عند ابن تيمي ، ۱۹۶علم مقاصد الشارع،   

5
 .۳۱۳وګوره! مقاصد الشريع  االسالمي ،   

6
 .۱۰۳. او المدخل لعلم مقاصد الشريع ، عبدالقادر بن حرزهللا، ۲۰۳-۱/۲۰۰المستصفی،   
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په ورته توګه قضائيه ځواک چې د خلکو د ژوند ساتنه کوي د خير الرې ورته 

برابروي او د شر او تيري الرې ترې اړوي.
1
 

همدا شان هغه سياسي او اقتصادي نړيوال تړونونه چې دولتونه يې د خپلو 

ه غوټه کوي.مصلحتونو په موخه يو له بل سر
2
 

همداراز د کفايي شيانو لکه د دينې علم لټه، جهاد او هغه دنياوي علم چې د امت 

د قوت المل ګرځي، فرض ګڼل.
3
 

چې د اسالمي امت د   په ورته توګه د عامو او کلي مصلحتونو څخه دا هم ده

هويت ساتنې ترڅنګ اسالمي امت بايد دومر هيبت ولري چې د خپلې ځمکې پر 

السی وي، همدارنګه دا هم د عامه موخو څخه شمېرل کېږي چې کله ساتنه بر

بيت المال کې د لښکرو د مالتړ او سمبالښت لپاره کافي څه نه وي کوالی شو د 

شتمنو څخه دومره مالونه واخلو ترڅو پرې لښکرې د خپلې خاورې ساتنې لپاره 

سمبال کړو.
4
 

  دویم: اغلبي موخېدویم: اغلبي موخې
ډېری خلکو له ښانه ده دا هغه موخې دي چې لکه څرنګه چې يې له نو  څخه رو

پورې اړه لري او له زياتو څخه د فساد مخه اړوي.
5
 

داسې نه دي چې د ټولو مصحلتونه په پا  کې ونيسۍ او د ټولو لپاره دې 

مصلحت وي او نه هم د ځانګړو وګړو مصحلتونو ته پاملرنه کوي.
6
 

د دوو ښارونو مسلمانان چې ابن عاشور رحمه هللا وايي ددې بيلګه داسې ده لکه 

د سوداګرۍ او يا يې ترمنځ د پرتو اوبو د ښه تنظيم او ګټې اخېستنې په موخه 

سره تړون غوټه کوي، نو ددې ډول تړونونو ساتنه ددې المله اړينه ده چې په 

دې سره د همدې ښارونو د مسلمانانو ګټې خوندي کېږي.
7
  

ل، نو تضمين دلته يوازې د په ورته توګه جوړونکي )صنعتکاران( ضامن ګڼ

يوې ډلې لپاره چې د سامانونو څښتنان دي مصلحت دی، نه دا  چې دوي ټول 

امت يا ټول خل  دي
8

، همدا شان په اسالمي بانکونو کې د مالونو ساتنه او په 

                                                 
1
 .۳۱۲مقاصد الشريع  االسالمي ، ابن عاشور،   

2
 .۱/۱۳۱مخکينۍ مرجع. او المقاصد الشرعي ، للخادمي،   

3
 .۱۹۱-۱۹۶وګوره! علم مقاصد الشارع، عبدالعزيز ربيع ،   

4
 .۱/۲۰۶. او المستصفی، ۰۳۲شفاء الغليل،   

5
 .۱۳۰المقاصد عند ابن تيمي ،   

6
 .۰۱۲شفاء الغليل،   

7
 .۳۱۲مقاصد الشريع  االسالمي ، ابن عاشور،   

8
 .۱۰۳المدخل لعلم المقاصد،   
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روغتونو او روغتيايي مرکزونو کې درملنه کول اغلبي موخې دي چې اسالمي 

ې ده.شريعت ورته ځانګړې پاملرنه کړ
1
 

  درېیم: ځانګړې )جزئي، خاص، فردي او بعضي( موخې درېیم: ځانګړې )جزئي، خاص، فردي او بعضي( موخې 
لکه څرنګه چې يې له نو  څخه څرګنده ده، اما  غزالي رحمه هللا وايي: دا هغه 

موخې دي چې په نادره پېښه کې د يو ځانګړي شخص سره تړاو لري.
2
 

د ابن عاشور رحمه هللا له  نده دا هغه موخې دي چې ګټه يې ددې المله ځانګړو 

اشخاصو ته رسېږي چې کړنې هم له ځانګړو اشخاصو څخه صادرېږي، خو په 

ټوله کې د ټولنې د اصال  او سمون المل ځکه ګرځي چې ټولنه له همدوي څخه 

جوړه ده
3

، بل ځای يې په همدې مصلحتونو باندې د جزئي مصلحتونو اطال  

ځکه کړی چې په دې کې د فرد او يا لږو افرادو مصلحت شتون لري.
4
 

ابن عاشور رحمه هللا وايي: په دې ډول مصحلتونو کې ابتداً پاملرنه وګړو ته  

شوې، د بېلګې په توګه د سفاهت موده کې د سفيه د مال ساتنه هغه څه دي چې 

ګټه يې د مال څښتن ته رسېږي، :ځکه چې کله رشد ته ورسېده خپل مال به 

ورسېږي، خو په ټوله کې ترالسه کړي او يا به له ده وروسته ددې پاتې شونو ته 

يې ګټه عامو خلکو ته نه رسېږي.
5
 

د پورته بهير سربېره او  د خاصو مصحلتونو بېلګې په الندې توګه ستاسو مخ 

 ته ږد :

ورک شوی وي، قضايي  ېخاوند ي ېنکا  فسخ کول چ ښځې ېد هغ -

 مصحلت دی.
ي، ېږپه مياشتو سره شمارل ک ېي، عدت يځنه را ېحي  چ ښځې ېد کوم -

 دا هم خا  مصلحت دی. ېچ
ته  ښځې ېشو ېطالقو سره طالق ېپه در ېحالت ک ۍناروغ ېونګد مر -

 ميراث ورکول، هم خا  مصحلت دی.
ستنه، هم خا  ېه اخګټخه څر او پلور د سامانونو، روپيوو او قيمت ېد پ -

 مصلحت دی.
ستنه او په اوالدونو سره مينه ېه اخګټخه څيو له بل  ځاو خاوند ترمن ښځېد  -

 سه کول هم خا  مصحلت دی.ترال

                                                 
1
 .۱۳۰المقاصد عند ابن تيمي ،   

2
 .۰۱۲الغليل، شفاء   

3
 .۰۸۲-۰۱۹مقاصد الشريع  االسالمي ، البن عاشور،   

4
 .۳۱۲مخکينۍ مرجع،   

5
 .۰۸۲مقاصد الشريع  االسالمي ،   
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 ېسزاء پل ېپر جان ېو خوشالي ترالسه کول چګړد و ۍد قرباني د کورن -

شي، هم خا  مصحلت دی.
1 

ی، خوراک ځنګان، لکه جامه، استوځف انسان حقو  پر خپل لد مک -

ول خا  ټ ېوالی چ ېخه لرڅ ېاک، خوب، افطار او له ويرڅښ

مصحلتونه دي.
2 

و د مالونو ساتنه، هم خا  ګړانو او غايبو ود يتيمانو، ليونيانو، ناتو -

مصحلتونه دي.
3 

، کله چې د ځانګړو موخو څښتنان د ته له دې څخه الچاري ده چې ووايودل

اسالمي شريعت په رڼا کې د خپلو کړنو، موخو او مصلحتونو لپاره ال  په کار 

کو شي، ددې په وسيله عامه او کلي مصلحتونه په ښه توګه سمون او د ټولو خل

سمالسي او وروستي مصلحتونه تحقق مومي، نو کله چې د امت مصلحتونه د 

ټولو خلکو د ظاهري، باطني، عقيدوي، سلوکي، اجتماعي، سياسي، ټولنيزې او 

د اوسنۍ نړۍ د غوښتنو سره سم اصال  شو، هرومرو په دې سره ټول خا  

مصلحتونه او ګټې تحقق مومي.
4
 

  و له بله سره ګډې ويو له بله سره ګډې ويڅلورم: هغه چې دوه موخې په کې یڅلورم: هغه چې دوه موخې په کې ی
د بېلګې په توګه که چېرته لمونځ را واخلو، يو په کې خا  مصلحت شتون 

لري، چې هغه د سمالسي او وروستيوو مصلحتونو ترالسه کولو لپاره دعاء 

غوښتل دي او همدارنګه لمونځ کوونکی په ځانګړو مناجاتو باندې مشرط 

لينا و علی عباد هللا کېږي، خو کله چې لمونځ کوونکی وايي: السال  ع

الصالحين)سالمتيا دې وي پر موږه او پر نېکو بندګانو باندې(، دلته عامه 

مصلحت رامنځته کېږي، ځکه دغه وينا د ځمکې او  سمانونو تر هر نې  اهل 

پورې تړاو پېدا کوي، نو کله چې يو مکلف بنده يو لمونځ هم پرېږدي، نو ده په 

ی وکړ او د هغې حقونه يې ځکه پايمال کړل، اصل کې پر هر مسلمان باندې تېر

چې ده د هللا هلالج لج پر هغه حق تېری وکړ چې عا  مصلحت په کې نغښتی دی، نو له 

همدې المله که څوک د لمانځه پر پرېښودونکي دعوی وکړي، واجبه ده چې 

                                                 
1
 .۱/۱۳۰وګوره! المقاصد الشريع ، نور الدين الخادمي،   

2
 .۱/۰۰۰وګوره! قواعد االحکا ،   

3
 خپله مخکينۍ مرجع.  

4
 .۱/۱۳۱المقاصد الشرعي ،   
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دعوی يې واورېدل شي، ځکه چې په دې کې د هر مسلمان حق پايمال شوی 

دی.
1
 

اړينه ده چې کله د عا  او خا  مصلحت ترمنځ ټکر راشي،  ها خبرخو دلته د

 عا  مصلحت ته به پر خا  مصلحت باندې لومړيتوب ورکول کېږي.
 
 
 

                                                 
1
، مطبعاا  ۱۳-۱۰ه! مقاصااد العبااادات، العااز باان عبااد السااال ، تحقيااق، عبااد الاارحيم  حمااد قمحياا ، وګااور  

 .۱۶۲ . او المقاصد عند العز بن عبدالسال ، ۱۹۹۱، ۱اليمام ، حمص، ط
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تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

1
 

 ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
 پیوست به گذشته                                                                     

 

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

 فهرست:

 

 چهارم مبحث

 23 ................. ها  ن ريمقاد و شود یم واجب  نها از تيد که یمال انواع

 اول مطلب

 23 ........................................  ردديم واجب  ن در تيد که یمال نوع

 تید ریمقاد: دوم مطلب
 

 عصمت مقتول: -اوالا  -934
د  باشااد يعناای قتاال وی عصامت مقتااول عبااارت از  ن اساات کااه مقتاول معصااو  الاا

حالل نباشد، پس در قتل حربی، مرتد و باغی ديتی نيست، به جهت  نکه معصو  
 الد  نيستند.

اما اسال  از جمله شرايط وجوب ديت شمرده نمی شود، نه از جانب قاتل و نه از 
ای معصاو   ای ديات واجاب مي اردد زيارا ِذمعِ جانب مقتول، از همين رو در قتل ِذمعِ

ااه مصااونيت دارد، بخااالط حرباای کااه دارای اياان الااد  اساات و  بااه ساابب عقااد ِذمن
 مصونيت نمی باشد.

هم چنان در قتل مسات من نياز ديات واجاب مي اردد، زيارا وی باه سابب عقاد اماان 
 گرچه امان مؤقتی هم باشد، عصمت خون خود را کسب کرده است.

رت مقتووول کسووی نباشوود کووه در دار حوورد اسووالم نورده و از نن ه وو -دوم -994
 نکرده باشد:

اين چيزی است که حنفيان  ن را شرط ميدانند و عبارت از  ن است که مقتاول باه 
قتاال خطااا کساای نباشااد کااه در دار حاارب اسااال   ورده و در  نجااا باااقی مانااده و از 

                                                 
استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات اسالمی پاوهنحی ادبياات پوهنتاون صانعاء، اساتاد ساابق شاريعت  1

تمنت  ن در پوهنحی حقاو  پوهنتاون بغاداد، اساتاد و رئايس ساابق ديپارتمنات ادياان اسالمی و رئيس ديپار
پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون بغااداد، اسااتاد و رئاايس سااابق پااوهنحی تحقيقااات اسااالمی و اسااتاد کااار زموده 

 پوهنتون بغداد.
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ای   نجا به دار اسال  نقل مکان نکرده باشاد، و در ايان حالات او را مسالمانی ياا ِذمعِ
 ل وی ديتی واجب نمی گردد، گرچه مسلمان باشد.به قتل برساند، پس در قت

اما  شاافعی گفتاه اسات: در قتال وی ديات واجاب مي اردد، ايشاان باه ايان فرماودۀ 
ْؤِمنٍَ  َوِديَ   »الهی استناد نموده اند:  َسالنَم   ِِلَا    َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَط ً فَتَْحِريُر َرقَبٍَ  مُّ مُّ

 (31)سورۀ النساء/«  َْهِلهِ 
جمه: کسيکه مؤمنی را از روی خطاء به قتل رسااند، باياد يا  باردۀ ماؤمن را تر

  زاد سازد و خون بهای به کسان او بپردازد.
و اين مقتول شخص مؤمنی است که به قتال خطااء کشاته شاده اسات، پاس در قتال 

 وی ديت واجب مي ردد.
ن ايان حنفيان که به عد  وجوب ديت در قتل شخص مذکور قايل اناد، اساتدالل شاا

ْؤِمنَا ٍ  فَاِِن َكااَن ِمان قَاْوٍ  َعادٍُوع لنُكاْم َوُهاَو ُماْؤِمن  فَتَْحِرياُر َرقَبَا ٍ » يۀ کريمه است:  « مُّ
 (31)سورۀ النساء/

ترجمااه: و اگاار مقتااول از گروهاای باشااد کااه دشاامنان شااما هسااتند )و کافرنااد( ولاای 
 مقتول با ايمان بوده بايد ي  بردۀ مؤمن را  زاد کند.

د )حنفيان( به اين  يۀ کريمه  ن اسات کاه خداوناد متعاال در قتال ماؤمنی وجه استنا
که ما  ن را توصيف کرديم تنهاا  زاد کاردن يا  باردۀ ماؤمن را جازاء قارار داده 
است و اين تمامی مجازات  ن است پس چيزی بر  ن به ايجاب ديت اضاافه کارده 

پاس اگار باا ايان نمی شود، از طرط دي ر اين جزاء اقتضای کفايات را مای کناد، 
جزاء ديت هم واجب گردانيده شود، کفايت جزاء به  زاد کردن بردۀ مؤمن باه جاا 

 نمی افتد. و اين امر بر خالط نص )قر ن( است.
َوَمن قَتَاَل ُمْؤِمنًاا َخَطا ً فَتَْحِرياُر »اما استناد و استدالل شافعيان به صدر  يه کريمه: 

ْؤِمنٍَ  َوِديَ    َسالن  َرقَبٍَ  مُّ ( درسات نيسات. زيارا ايان 31)ساورۀ النسااء/« َم   ِِلَا    َْهِلاهِ مُّ
قسمت از  يت  قتل مسلمانی را که ما از  ن سخن مي وئيم، در بر نمی گيارد و او 
عبارت اسات از حربای کاه در دار حارب، باه اساال  گروياده و باه دار اساال  نقال 

 مکان نکرده است و اين امر از دو وجه است:
که حاق سابحانه و تعاالی ماؤمن را باه طاور مطلاق ذکار کارده وجه اول:  ن است 

است پاس ماؤمن را از هار ن ااهی در بار مي يارد هام از ن ااه ديان و هام از ن ااه 
دار، يعنی کسی که به سابب پاذيرفتن اساال  و قارار گارفتن در دار اساال ، امان و 
ط امان را برای خود حاصل کرده است؛ در حاليکه اين مقتولی کاه ماا از  ن حار

ميازنيم از حياال ديان امااان دارد اماا از حياال دار در امان و امااان نيسات، زياارا او 
َمکثِر سواد کفرۀ )افزاي  دهندۀ تودۀ کافران( است. به سابب اينکاه در دار ايشاان 
باقی مانده و به دار اسال  نقل مکان نکرده است، و مان کثنار ساواد قاو  فهاو مانهم 
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د، او هم از جملاه هماان گاروه شامرده مای يعنی هر کسی تودۀ گروهی را زياد کن
 شود. اين قولی است که بر زبان رسول هللا  مده است.

وجه دو :  ن است که  يۀ کريمه، اين مؤمن را تنها ذکر کرده است، يعنای حربای 
که در دار حرب، اسال   ورده در حاليکه به دار اسال  هجرت نکارده اسات او را 

هرگاه صدر  يات او را در بار مي رفات حکام  در ذکر و در حکم جدا کرده است،
  ن هم دانسته می شد، پس ذکر وی بعد ازان تکرار می بود.

هرگاه ما )مؤمن( را در صدر  يۀ کريمه حمل بر مطلق نمائيم يعنی مؤمن هام از 
حياال دياان و هاام از حياال دار پااس ذکاار مااؤمن در اياان  يااه باارای بااار دو  تکاارار 

گفتيم اولويت دارد، يا  نته را که ما  ن را ذکر نيست، پس حمل ما بر طريقی که 
کرديم احتمال دارد، لذا به جهت وفق بخشيدن در بين هردو دليل و به جهت عمال 
به هردوی  نها بار  ن حمال مای شاود. حنابلاه، ثاوری، اوزاعای و غيارهم در ايان 

 قول با حنفيان هم نظرند.
 
 
 

 ننچه که برای ای اد دیت شرط نیست: -991
که مسلمان بودن برای ايجاب ديت، شرط نيست ناه در جاناب قاتال و ناه هام گفتيم 

در جانب مقتول و تنها در جانب مقتاول ايان امار شارط اسات کاه او باياد معصاو  
 الد  باشد، طوری که پيشتر بيان نموديم.

هم چنان بلوغ و عقل نيز شرط نيست نه در جانب قاتل و نه هم در جانب مقتاول. 
طفلی يا مجنونی شخص معصاو  الادمی را باه قتال برساانند، ديات بنابراين هرگاه 

واجب مي ردد، هم چنان در صورتيکه شخصی عاقال و باالغی طفلای ياا مجناونی 
 را بکشد، بر او ديت واجب می شود.

 وقت اعتبار عصمت مقتول: -994
گفتاايم کااه باارای ايجاااب دياات، عصاامت مقتااول، شاارط اساات، ولاای در چااه وقتاای 

 ر ميدهيم؟ در اين مس له اختالط نظر است.عصمت او را اعتبا
نزد اما  ابوحنيفاه يرحماه هللا تعاالی منظاور از عصامت مقتاول، عصامت وی در 
وقت صدور فعل قتل از جانی است، چنانته هرگاه جانی باه طارط وی تياری را 
پرتاااب کنااد عصاامت وی وجااوداً و عاادماً در زمااان صاادور تيراناادازی از طاارط 

د نه در وقت اصابت  ن به مقتول. بنابر ن اگر جاانی باه جانی، در نظر گرفته شو
سوی مقتول تيار خاود را پرتااب کارد در حاليکاه او مسالمان باود و پاي  از  نکاه 
تير بر او اصابت کند مرتد شد، پس در صاورتيکه قتال خطااء باشاد، ديات واجاب 

 مي ردد زيرا مقتول در هن ا  پرتاب تير مسلمان بوده است.
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و دمحم، ديت وقتی واجب مي ردد کاه مقتاول هام در هن اا  رمای در نزد ابويوسف 
 و هم در هن ا  اصابت معصو  الد  باشد.

در مثال ما ديات بار رامای )تيراناداز( واجاب نمي اردد، باه جهات فاوات عصامت 
 مقتول در هن ا  رمی )تيراندازی( و هم در هن ا  اصابت  ن.

تياار بااه او اعتبااار دارد. اماا در ر ی امااا  زفاار، عصامت مقتااول در وقاات اصاابت 
بنابر ن در مثال متقد  ما بر رامی ديت واجب نمی گردد به جهت اينکاه مقتاول و 

 مجنی عليه بعد از رمی و قبل از اصابت کشنده به او، مرتد شده است.

  مبحث چهارممبحث چهارم
  انواع مالی که دیت از ننها واجب می شود و مقادیر نن هاانواع مالی که دیت از ننها واجب می شود و مقادیر نن ها

 تمهيد و روش تحقيق: -330
ت واجب است، معرفت مالی که ديت در  ن واجب مي ردد و معرفات وقتی که دي

مقدار  ن مال نيز واجب ميباشد. بنابر ن ما اين مبحل را باه دو مطلاب تقسايم مای 
 نمايم:

 مطلب اول: در بيان مالی که ديت در  ن واجب می گردد.
 مطلب دو : در بيان مقدار ديت از مالی که ديت در  ن واجب گرديده است.

  اولاول  مطلبمطلب
  نوع مالی که دیت در نن واجب میگرددنوع مالی که دیت در نن واجب میگردد

 مراد به مالی که دیت در نن واجب میگردد: -999
مراد ما از مالی که ديت در  ن واجب مي ردد،  مالی است کاه ديات از  ن گرفتاه 
ميشااود، و باار کساايکه دياات باار او واجااب شااده اساات، بايااد  ن را بااه مقااداری کااه 

 طور کامل بپردازد. شريعت تعيين کرده است، به مستحق  ن به
فقهاء در تعيين مالی که ديت از  ن واجب مي اردد، اخاتالط نظار دارناد و ماا در 

 ذيل اختالط  رای فقهاء را در اين مس له ذکر می نمايم:
مذهب حنفیان: -اوالا  -994

1
 

در نزد اما  ابوحنيفه )ر (، ديت از يکی از انواع سه گانۀ مال باياد ادا گاردد کاه 
شتر، طال و نقره. در نزد ابويوساف و دمحم )ر ( اناواع ماال هاای کاه عبارتند از: 

ديت از  ن ها گرفته می شود ش  گونه است، سه قسم  ن ها همان اسات کاه اماا  
ابوحنيفه گفته اند و سه قسم مال دي ری نيز بر  ن اضافه می گردد که عبارت اند 

 ها(.از گاو، گوسپند و ُحلنه ها )لبا  ها، پوشاک ها، جامه 
فاای الاانفس المؤمنااۀ مائااۀ ماان »)وجااه قااول ابوحنيفااه(: حااديل شااريف نبااوی اساات: 

 در قتل نفس مؤمن صد شتر ديت واجب است.« االبل

                                                 
1
 و ما بعد  ن. 3331   20البدايع،    - 
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اياان )حااديل شااريف( نصاای اساات در مااورد صاانف اول از مااالی کااه دياات از  ن 
گرفته می شود. چنانته در دو صنف دي ر که عبارت اند از طال و نقره، وجاوب 

يل دي ری ثابت گرديده است که ياران اما  ابوحنيفه يعنی ابويوساف و  ن ها به دل
 دمحم در مورد  نها با وی اختالفی ندارند.
 )وجه قول ياران )ابويوسف و دمحم((:

عماال ساايدنا عماار باان خطاااب رضاای هللا عنااه اساات. چااون هن ااامی کااه ايشااان باار 
وساپند و ُحلناه پرداخت ديت از همين اصناط ش  گانه )شاتر، طاال، نقاره، گااو، گ

ها( به محضر صحابه حکم فرماود، هايتکس باا او انکاار و مخاالفتی نشاان ناداد، 
 پس اين امر اجماع پنداشته می شود.

قااول ياااران )ابويوسااف و دمحم( را بدين ونااه رد کاارده انااد کااه فعاال ساايدنا عماار باان 
خطاب )رض( محدود بود به زمانی که هنوز ديات باه دياوان خالفات منتقال نشاده 

د و بلکه ديت بر عاقلاه هاا يعنای بار عصابات قاتال باود، اماا وقتای کاه ديات باه بو
ديوان خالفت منتقل شد، به پرداخت ديت از هماين اصانافی حکام فرماود کاه اماا  
ابوحنيفه بدان ها قايل است، اين استداللی است کاه فقياه کاساانی در توجياه رد بار 

 قول ياران )ابويوسف و دمحم( ذکر کرده است.
مذهب حنبلیان: -دوم -994

1
 

 نزد حنابله دو قول است:
قول اول: اموال اصلی که ديت  از  ن ها پرداخته می شود، عبارت اند از: شاتر، 
طال، نقره، گاو و گوسپند. در اين پنج صنف از مال و قابل پرداخت بودن  نها باه 
ناه ديت، اختالفی در مذهب نيست و قول عمر، عطا، طاو  و فقهای هفت انۀ مدي

 نيز همين است. ثوری و ابن ابی ليلی نيز به  ن قايل اند.
قول دو : روايتی است از اما  احمد بن حنبل رحمۀ هللا علياه: ماليکاه در  ن ديات 
واجب و ادای ديت از  ن مال درست است عبارت از شتر است، پس ديت اصالی 

 همين بوده و استيفای ديت از  ن صورت مي يرد.
عیان:سوم مذهب شاف -994

2
 

ناازد شااافعيان دياات در شااتر واجااب مي ااردد، و اصاال در مااالی کااه دياات از  ن 
پرداخته می شود، همين اسات، هرگااه در شاهر کسای کاه ديات بار او واجاب شاده 
است، شتر يافت نشود،  به اسا  مذهب جديد شافعی، قيمت شترهای که باه ديات 

ايااج همااان شااهر در واجااب ميباشااد، پرداختااه شااود. البتااه بااه ناارخ روز و بااه نقااد ر
 هن ا  تسليم دهی ديت.

چهارم مذهب مالکیان: -998
1
 

                                                 
1
 733   7المغنی،    - 

2
 33   ،3مغنی المحتا ،    - 
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در  ناازد امااا  مالاا  رحمااۀ هللا عليااه، دياات از شااتر پرداختااه ماای شااود، اياان  اماار 
نسبت به باديه نشينان اسات و  ناان مردمای اناد کاه عادتااً و غالبااً شاتر دارناد. اماا 

د، زيارا بيشاتر معاملاۀ  ناان نسبت به شهر نشينان ديت از طال و نقره ادا مای گارد
 به طال و نقره است.

مذهب زیدیه: -پن م -994
2
 

نزد زيديه ديت از همان مالی گرفته می شود که عادتاً و غالباً در پي  کسانی کاه 
ديت بر  نان واجب گرديده است، موجود باشد، لذا از بيابان نشينان که شتر دارناد 

ه طاال و نقاره معاملاه مای کنناد، از شتر باه ديات گرفتاه مای شاود، و کساانی کاه با
 ايشان طال و نقره به ديت گرفته می شود؛ مانند مردمان شهر نشين.

هم چنان مردمی که گاو و گوسپند دارند، از همين دو قسام ماال از  ناان ديات اخاذ 
می گردد. هي  ي  از اهل هر صنفی از دارندگان اماوال ماذکور مکلاف باه دادن 

نزدشاان ياا از غيار ماالی کاه بادان معاملاه مای کنناد،  ديت از غير مال موجود در
 نمی شوند.

 
 

 مذهب ظاهریه: -ششم -944
نزد ظاهريان، ديت از شتر گرفته می شود، اصل و اسا  هماين اسات، پاس اگار 
در جااای کااه حکاام بااه پرداخاات دياات صااورت گرفتااه باشااد، شااتر موجااود ن ااردد، 

اين حکم فرقی در ميان باديه قيمت  ن به هر اندازۀ که برسد، واجب مي ردد، در 
نشين و شهر نشين نيست.

3
 

 مذهب جعفری: -هفتم -941
ناازد جعفااری هااا دياات در هن ااا  ثبااوت موجااب  ن از امااوال ذياال کااه عبااارت انااد: 
شتر، گاو، گوسپند، طال، نقره و پوشيدنی ها گرفتاه مای شاود و اختياار و انتخااب 

واجاب گردياده اسات و او  از اموال مذکور مربوط به کسی  اسات کاه ديات بار او
ميتواند که ديت را از يکی از انواع اموال مذکور ادا نمايد.

4
 

 قول راجح و برتر: -944
قول راجب و برتر در مورد مالی که ديت از  ن پرداخته می شود، عباارت از  ن 
قاولی اساات کاه ماای گوياد: دياات از يکای از انااواع ششا انۀ امااوال ادا مي اردد کااه 

ر، گاو، گوسپند، طال، نقره و پوشيدنی ها. دليال ايان تارجيب در عبارت اند از: شت
 ذيل بيان می شود:

                                                                                                              
1
 133،   3، الشر  الکبير، للدردير،   033،   1بدايۀ المجتهد،    - 

2
 130،    1کتاب االحکا  لالما  الهادی،    - 

3
 ، و مابعد  ن.000،   20المحلی، البن حز ،    - 

4
 و مابعد  ن. 273،   20الروضۀ البهيۀ، شر  اللمعۀ الدمشقيه،    - 
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 دلیل ترجیح: -943
 ثاری است کاه در ماورد  نتاه کاه ديات در  ن واجاب مي اردد و از  ن اداء  -اوالً 

می شود:
1
 

از ابوبکر بن دمحم بن حاز  از پادرش از جادش روايات کارده اناد کاه رساول هللا  - 
وِنن فای الانفس مائاۀ  مان » نامۀ به اهل يمان نوشات کاه در  ن ناماه  ماده اسات: ملسو هیلع هللا یلص

ترجماه: و هر يناه در قتال نفاس صاد شاتر « االبل... وعلی اهل الاذهب الاف ديناار
ديت است... و بر کسانی که معامله و داد و ستد شان به طاال صاورت مای گيارد، 

 ي  هزار دينار است.
کرده است. هم چنان ابان خزيماۀ، ابان حباان، حااکم و  اين حديل را نسائی روايت

بيهقای  ن را موصااوالً رواياات کاارده اناد. ابااوداود  ن را در زماارۀ احادياال مرساال 
 ورده است و گروهی از اهل حديل از جمله احمد، حااکم، ابان حباان و بيقهای  ن 

 را حديل صحيب پنداشته اند.
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص قضی، وفی رواياۀ   نن »از عطاء بن ابی ربا  روايت کرده اند:  -ب

فارض رسااول هللا ملسو هیلع هللا یلص فاای الديااۀ علاای اهاال االباال مائااۀ ماان االباال، وعلاای اهاال البقاار 
رواه « مااائتی بقاارۀ، وعلاای اهاال الشاااء الفاای شاااۀ وعلاای اهاال الحلاال مااائتی حلااۀ

 ابوداود.
قرار دادناد در ديات  ترجمه: رسول خدا ) ( حکم فرمودند، و در روايتی فرض

بر شتر داران، صد شتر، بر گاو داران دوصاد گااو، بار  گوساپند داران دو هازار 
گوسپند و بر کسانی که رخت و پوشاک دارند، دوصد دست لباا . ايان حاديل را 

 ابوداود روايت کرده است.
از عماارو باان شااعيب از پاادرش از جاادش رواياات شااده اساات کااه گفاات: پيااامبر  - 

 نن مان کاان عقلاه فاای البقار، علای اهال البقار ماائتی بقاارۀ، »ناد: ) ( حکام فرمود
رواه الخمسۀ اال الترمذی. ترجمه: هرکسی که « ومن کان عقله فی الشاء  لفی شاۀ

ديت او در گاو واجب شده باشد، بر گاو داران دوصد گاو الز  اسات، و هرکسای 
ن حاديل را باه که ديت او در گوسپند واجب شده باشد، دوهازار گوسافند اسات. ايا
 جز از ترمذی، پنج کتاب دي ر از صحا  سته روايت کرده اند.

 تضعیف حدیث عطاء: -944
حديثی را که عطاء روايت کرده ضعيف است، اهل علام در ماورد  ن ساخن گفتاه 
اند و  ن را ضعيف پنداشته اند. اما حديل عمرو بن شاعيب، در ماورد  ن چناد تان 

  ن را مؤثق دانسته اند. از علماء حرط زده اند و جماعتی
 اما  شوکانی بعد از ذکر  نته که ما در مورد اين حديل بيان داشتيم گفته است:

به اين دو حديل استدالل کرده اند، کسانی که گفته اناد: مقادار ديات از شاتر صاد، 
از گاو دو صد، از گوسپند دوهزار و از پوشاک، دوصد دست جامه است که هار 

                                                 
1
 .00، 33-33،   7نيل االوطار، للشوکانی،    - 
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و رداء ياا قمايص و ساراويل )پياراهن و تنباان( باياد باوده دست جاماه شاامل ازار 
 باشد.

در اين دو حديل رد بر کسانی است که گفته اند: اصل در ديت، شتر است و بقياۀ 
 اصناط مال به صورت مصالحه پرداخته می شود و اندازۀ معين شرعی ندارند.

 )مکرر( دلیل دیگری از ادلۀ ترجیح: -944
 ً جيب ما اين است که اصل در وجوب ديت در قتلای کاه خطاا از جمله ادلۀ تر -ثانيا

ْؤِمنَااٍ  َوِديَاا   »باشاد اياان فرماودۀ الهاای اسات:   َوَماان قَتَاَل ُمْؤِمنًااا َخَطا ً فَتَْحِريااُر َرقَبَاٍ  مُّ
َسلنَم   ِِلَ    َْهِلهِ  ( ترجمه: کسيکه مؤمنی را از روی خطاا 31)سورۀ النساء  يۀ «  مُّ

بااردۀ مااؤمن را  زاد بسااازد و خااون بهااايی بااه کسااان او بااه قتاال برساااند، بايااد ياا  
 بپردازد.

اين ديت را عاقله )عصبه( قاتل ي  جاا باا او بار سابيل يااری کاردن، مواساات و 
غمخواری متحمل می شوند، در حاليکه شخص مخطای، مساتحق تخفياف و  ساان 
گيری است و به هماين گوناه عاقلاه )عصابه( مخطای کاه بار سابيل مواساات باا او 

 مل پرداخت ديت می شوند، نيز مستحق تخفيف و  سان گيری ميباشند.متح
از همين رو شريعت اسال  پارداختن و ادای ديات را در ساه قساط و در مادت ساه 

 سال قرار داده است، و اين نوعی تخفيف بر  ن پنداشته می شود.
  نته که وفق ارادۀ شارع در تخفيف از عاقله است،  ن است که ايفاای ديات را از
انااواع شاا  گانااۀ امااوال مقاارر فرمااوده و بااه ياا  نااوعی از مااال منحصاار نکاارده 

 )جواز ادای ديت از انواع شا  گاناۀز طرفی در بيشتر حاالت اين تخفيفاست، ا
است، زيرا بسا اتفا  می افتد کاه معاملاه و داد برای کسان مقتول صالب تراموال(

ی شاان باه عناوان ديات مای راو ستد  نان از همان نوع مالی است که عاقلۀ قاتل ب
 می شود اين امر به نفع  نان تما پردازندو

  مطلب دوم: مقادیر دیتمطلب دوم: مقادیر دیت
 تمهید و روش تحقیق: -944

مقادير ديت نسبت باه مساتحقين  ن از جهات اينکاه مسالمان اسات ياا غيار مسالمان 
مرد است يا زن، هام چناان از جهات ماالی کاه ديات از  ن واجاب گردياده و از  ن 

 فر  می کند، لذا اين مطلب را به دو فرع  تی تقسيم می نمائيم:ادا می گردد، 
 مقدار ديت نسبت به مسلمان. -فرع اول

 مقدار ديت نسبت به غير مسلمانان. -دو 
 
 
 

 کتور عبدالکریم زیدانولیکونکی : د
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام
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  دقیاس تعریفدقیاس تعریف  --081081
قيا  په لغت کې ، له يو څيز سره دبل څيزد اندازې اخيستلو په معنادی ، دمثال 

ويل کيږي : ) قست االرض بالمتر( دا په دي معنا ده چې  په توګه هغه وخت چې
د ځمکې اندازه مې په مترسره واخيسته ، همدارنګه ، قيا  ، له يوڅيز سره 
ديوبل څيز پرمقايسه ) پرتلنه ( د بل په نسبت دهريو دارزښت  د پيژندلو لپاره 

استعمال د هم اطال  کيږي . د قيا  لومړنۍ معنا داده او بيا وروسته ، د قيا  
نځ ديوخيل کولو او دهغوی د مساوي کولو او برابرولو په معنا يدوه څيزونو ترم

. ي والی وي او يا معنوي مساوي توبهم دود شوی دی ، دا که محسو  مساو
لومړی مورد د دې په څير چې يوڅوک ووايي : ) قست هذه الورق  بهذه الورق  

ه برابره کړه اودوهم مورد داچې ( يعنی دا ورقه ) پاڼه ( مې له دې ورقې سر
يوڅوک ووايي : ) علم فالن اليقا  بعلم فالن ( يعنی د فالني علم )پوهه ( له 

 فالني سره مساوي نه ده .
قيا  داصوليونوپه اصطال  کې ، له دې ځينې عبارت دی چې يوه مس له چې 
 دهغې دحکم په تړاوکو  نص شتون نه لري دحکم له لحاظه ديوې مس لې پورې
ملحق کړو چې دهغې د حکم په تړاو نص شتون لري ، يا له دې څخه عبارت 
دی چې هغه پيښه )واقعه ( چې دهغې دحکم په تړاو کو  نص شتون نه لري ، له 
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هغې پيښې ) واقعې( سره چې منصو  عليه حکم لري ، مساوي کړي په دې 
دليل چې دواړه پيښې دحکم په علت کې يوله بله سره مساوي دي .

1
 

تعريف توضيب داچې : شارع ، کله کله ، ديوې پيښې لپاره ، نص ته ، يو ټا د
کلی حکم ورکوي او مجتهد د دې حکم علت مومي اوبيا ، يوه بله پيښه رامينځته 
کيږي چې دهغې دحکم په تړاوکو  شرعي نص شتون نه لري خو دحکم په علت 

دا پيښه د  کې له لومړنۍ پيښې سره مساوي دی ، په دې حال کې ، مجتهد
لومړنۍ پيښی پوري ملحقوي ، هغه دواړه په حکم کې يوله بله سره مساوي کوي 
او دا الحاقول، قيا  دی ، اصوليون، کله کله ، له قيا  ځينې نورتعبيرونه هم 
لري ، لکه ) په حکم کې د دوه پيښو مساوي کول ( ،) له يوې پيښي څخه بلې 

حا ( ، ) مساوي کول( او) سرايت پيښي  ته دحکم سرايت ورکول ( نو د) ال
ورکول ( عبارتونه پريوه معنا داللت  لري چې هماغه په يوه معلومه پيښه کې 
نوروپيښوته دمنصو  عليه حکم سرايت ورکول دي چې دعلت له نظره له 

 هغې پيښې سره مساوي دي ، چې دا عمل قيا  دی .
ازې هغه حکم کشفوي له دې کبله ، قيا  کو  حکم نه رامينځته کوي ، بلکې يو

 –چې په مقيس عليه کې د هماغه شتون له مهاله ، په مقيس کې هم موجود دی 
او په نهايت کې  –په مقيس او مقيس عليه دواړوکې دحکم دعلت دشتون په دليل 

هغه څيزچې په دې مس له کې شتون لري دا دی چې په مقيس کې دحکم 
ت د کشف ترمهاله په ت خير) څرګنديدل دمجتهدپه ال  په مقيس کې دحکم دعل

ځنډ ( لويدلی دی ، نو په دې صورت کې ، قيا  دحکم کشفوونکی دی نه دهغه 
رامينځته کوونکی  او دمجتهد عمل هم د حکم دعلت په پيژندنه او دحکم په علت 
کې دمقيس او مقيس عليه دګډون په بيان پورې محدود دی او مجتهد څرګندوي 

 کم يو دی .چې په دې دواړو مس لو کې ح

  دقیاس ارکان ) رکنونه (دقیاس ارکان ) رکنونه (  --080080
 لوررکنه لري ،څدقيا  له اصطالحي تعريف څخه ، روښانه کيږې چې قيا  

اصل : چې مقيس عليه هم نوميږي او هغه څيزدی چې منصو  حکم  –لومړی 
 لري .
داصل حکم : چې يوشرعي حکم دی چې داصل په تړاو يې نص راوړی  –دوهم 

 ع ته دهغه دسرايت ورکولو قصد کيږي  .اوپه قيا  سره يې ، فر
فرع : مقيس هم نوميږي اوهغه څيزدی چې منصو  حکم نه لري او  –درييم 

 قصد کيږي چې د قيا  په طريقه ، هغه هم د اصل دحکم درلودونکی شي .

                                                 
1
د قيا  په تړاو دناورو تعريفوناو لپااره : و.ګ : شار  الورقاات فای االصاول اماا  الحارمين ،      - 

 33  1او له هغې وروسته ، المستصفی  130  0،  مدی ،   237-230
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علت : چې په اصل کې موجود وصف او هماغه څيزدی چې دهغه په  –څلور  
شوی دی او په فرع کې دهغه د شتون په خاطر دحکم د اصل په تړاو تشريع 

 خاطر هم ، په دې حکم کې له اصل سره د فرع د برابرولو قصد کيږي .
کو  حکم چې د قيا  په ترڅ کې د فرع لپاره ثابتيږي ، د قيا  دعملياتو پايله يا 

 ثمره ده ، نو دقيا  له ارکانوڅخه نه ګڼل کيږي .

  دقیاس په باره کې مثالونه دقیاس په باره کې مثالونه   --081081
نص وارد شويدی چې   -په قر ن کې -دخمر)شرابو( دتحريم په تړاو لومړی :

فرمايي : ) ياايهاالذين  منوا انماالخمر والميسر واالنصاب واالزال  رجس من 
 يت ( ژباړه :  -09 –عمل الشيطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون ( ) دالمايده سورت 

لومعبودانو نښانې ای هغه کسانو چې ايمان مو راوړی دی ! شراب ، قمار، د باط
)بتان( او دفال غشي دا ټول پليد اود شيطان له عمل څخه دي نو تاسوځانونه ترې 

 وساتئ ښايي چې کامياب شئ .
ځينوفقهاووپه نزد ، دهغه مستوونکي څښاک نو  دی چې يوازې له او)خمر( د
. )مميز، وڅکي ، کشم ( څخه ال  ته راځي انګورو

1
، نو دا ماده ، هغه اصل 

اعال  کړی دی او د خرما –چې تحريم دی  –نص)قر ن( دهغه حکم دی چې 
ځوښا( هغه فرع ده چې  –شيره  –عصاره  –کجورو( يا اوربشو نبيذ) ر  )

دهغوی دحکم په تړاو کو  نص وارد شوی نه دی، خو دانګورو دشرابو لپاره 
دوارد شوي حکم علت ، يعنی مستوونکی توب ، دخرما او اوربشو په نبيذ کې 

ر، دانګورو په ، نو دادواړه هم ، په علت کې د اشتراک په خاطشتون لریهم 
 ، د انګورو دشرابو دحکم يعنی تحريم درلودونکې کيږي .شرابو قيا  شوي دي

دوارث په ال  د مورث قتل) وژل کيدل( ، هغه اصل دی چې دحکم په  -دوهم :
حروميدل تړاويې نص وارد شوی دی اوحکم له ارث )ميراث( ځينې د وارث م

، نو موړی نص هم دا حديل دی چې فرمايي: ) اليرث القاتل( ) قاتل ميراث  يد
نه وړي ( ، د حکم علت هم له وخت څخه تررسيدو دمخه ميراث ته دژررسيدلو 
لپاره ديوې وسيلې په عنوان دعدواني قتل، په کاروړل دي ، چې په  حکم کې ، 

شويده ، نوموړی له ميراث ځينې په دقاتل دا ناوړه انګيزه خپله ده ته ورګرځول 
 محروميدلو سره مجازات کيږي .

او ، د موصی له په ال  د موصی دقتل ) وژلو( په تړاو کو  نص شتون نه 
لري ، خو په لومړۍ پيښه کې موجود  علت په دې پيښه کې هم شتون لري چې 
ه هماغه يو څيزته دهغه د وخت له رارسيدلو څخه وړاندې د ژر رسيدلو لپار

ځلې دي ، نو د موصی له په ال  د موصی د وژلو پيښه هم د  ېنامشروع هل

                                                 
1
صحيب دا ده چې خمر د ټولو مستوونکو ) نشه کوونکو ( توکيو نو  دی ، لکه هماغسې چې په حديل  - 

ف کاااې راغلاااي دي ) کااال مساااکرخمروکل خمرحااارا  ( ) هرڅيزچاااې مساااتوونکی دی خماااردی او شاااري
هرخمرحارا  دی ( ، خاو ماونږ دقياا   دعمليااتو دتوضايب پاه موخاه ، د دې ډلاې فقهاا وو قاول د مثاال پاه 

 توګه ياد کړ .
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اشتراک ( په علت ، دوارث په ال  و دګډون )حکم په علت کې د دوو موضوعات
د مورث د قتل پيښې ) واقعې ( ته ملحق کيږي اوپه حکم کې له هغه سره 

 يږي .مساوي کيږي اوپه دې وسيله ، موصی له ، له موصی به ځينې محروم
د بل په بيع د بيعې يا دبل په رويبارۍ ) خواستګارۍ ، مرکې ( د   -درييم :

رويبارۍ ترسره کول جايز نه دي ، ځکه په نص کې له هغې څخه نهې شويده او 
د هللا تعالی هلالج لج  رسول ملسو هیلع هللا یلص په يوه حديل کې فرمايې : ) المؤمن اخوالمؤمن فاليحل 

علی خطب  اخيه او يبتاع علی بيع اخيه حتی يذر( ژباړه : للمؤمن ان يخطب 
مؤمن د مؤمن ورور دی ده ته حالله نده چې دخپل ورور په رويبارۍ ، 
رويباري وکړي اويا د ده پربيعه بيع ترسره کړي ترڅوچې هغه ، نوموړې  
رويباري يا بيع پريږدي . ( په دوويادوشويو مواردو کې د حکم علت په دې ځای 

دی چې په دې کارونوکې دبل په حق يو ډول تيری او ده ته  زار رسونه  کې دا
 ده اوپه پای کې د دښمنۍ اوخفګان د رامينځته کيداالمل ګرځي.

او  ، که يو چايو څيزپه اجاره واخيست اوبل والړچې هغه دخپل ځان لپاره 
ه اجاره کړي ] يعنې پراجاره ، اجاره ترسره کړي [ ، دا هغه پيښه ده چې دهغ

دحکم په تړاو کو  نص شتون نه لري ، نودحکم په علت کې ددې دواړو پيښو د 
اشتراک )ګډون ( په علت ، هغه هم په لومړنۍ پيښه قيا  کيږي او په دې حکم 

 کې ، يعنې له هغې څخه نهې ، له لومړنۍ پيښې سره مساوي کيږي .
پلورل (  ،دلد جمعې  د ورځې د لمانځه د  ذان پرمهال دبيع ) پيرو -څلور  :

نص کې دهغې  ترسره کول منهی عنه دي ، ځکه سترڅښتن تعالی هلالج لج د  يت په
) ي يهاالذين  منوا اذا نودی للصلوة من يو  الجمع  فاسعوا دحکم په تړاو فرمايي:

 -0 –الی  ذکرهللا و ذروا البيع ذلکم خيرلکم ان کنتم تعلمون ( ) دالجمعه سورت 
نو! کله چې د جمعې دورځې  ذان وکړی شی نوتاسو د ايت ( ژباړه : ای مؤمنا

هللا ذکر اوياد ته په بيړه شئ او راکړه  ورکړه پريږدئ . دا کارتاسوته غوره دی 
 که پوهيږئ .

د دې حکم علت هم دا دی چې د) پيراوپلور( )بيع ( ترسره کول ، فرد لمانځه ته 
نځه د فوت او د تللو لپاره له هڅې څخه راګرځوي اودجمعې دورځې د لما

قضاکيدواحتمال شتون لری ، چې دا علت په دې وخت کې په نورو کارونو لکه 
اجاره اخيستلو ، يا ګروولو اويانکا  کولو کې هم شتون لري ، نو ددې تصرفاتو 

داکيږي  چې هغوی هم دنهې موارد دي  –حکم هم ، پربيع دهغوی له قيا  سره 
. 
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--د قیاس شرایط :د قیاس شرایط :  --081081
  11

  
، يوازې هغه مهال صحيب دی چې خا  شرايط په کې شتون  په قيا  عمل

ولری ، چې له دې شرايطو څخه ځينې  يې په اصل او ځينې نوريې دقيا  له 
نورو ارکانو پورې تړاو لري ، داصل شرط دا دی چې دبل اصل فرع نه وي 
يعنی حکم يې په نص يا اجماع سره ثابت شوی وي ، خو د نورو ارکانو) 

 ، په ځانګړي توګه دعلت شرايط ، يوڅه تفصيل ته اړتيا لري . رکنونو( شرايط

  داصل حکم شرایط داصل حکم شرایط   ––لومړی لومړی   --081081
او دقر ن په يونص يا سنت ثابت  يداصل حکم ، يو عملي شرعي حکم  و –الف 

شوی وي ، خوکه چيري په اجماع سره ثابت شوی وي ، په دي صورت کې 
يا  ، صحيب نه دی ، ځکه ځينې اصوليون معتقد دي چې : په دې حالت  کې ق

قيا  دحکم دعلت په پيژندنه والړ) مبتنی (  دی اوپه فرع کې دهغه د شتون 
پربنسټ هم دی چې داصل په حکم کې له اصل سره برابريږي او دا مواردهم په 
هغه څه کې چې حکم يې په اجماع سره ثابت شوی دی نه ترسره کيږي ، ځکه 

دی او دمستند په نه ذکر کولو سره هم ،  په اجماع کې دمستند ذکرکول شرط نه
 دحکم علت نه پيژندل کيږي او په پايله کې ، قيا  ممکن نه دی .
سره هم صحيب دی خو ځينې نوروايي : فرعې ته دحکم سرايت ورکول له قيا  

ه اجماع سره هم ثابت شوی وي ، ځکه دحکم دعلت پيژندنه ، که څه هم حکم ل
، لکه : د اصل او دهغه دحکم ترمينځ مناسبت  په بيال بيلو الروصورت مومي

چې وروسته به يې يادونه وشي . نو، په اجماع کې د مستند نه ذکرکول ، کومه 
ستونزه نه رامينځته کوی ، علت دپيژندلو خنډنه ګرځي ، دا قول  غوره دی ، 
خو که چيرې حکم يوازې په قيا  سره ثابت شوی وي ، نه شو کوالی هغه 

کو  څيزپرې قيا  کړو ، بلکې واجب ده چې قيا  نيغ په نيغه اصل وبولو او
 پرهغه اصل ترسره شي چې د منصو  حکم درلودونکی دی .

حکم د معقولې معنا درلودونکی وي ، يعنی پرهغه علت والړ) مبتني (وي  -ب :
چې عقل دهغه د ادراک ) درک کولو، پوهيدلو( توان ولری ، ځکه د قيا  بنسټ 

ک کول اوپه فرع کې دهغه د تحقق ادراک دی ترڅوپه دې ، دحکم دعلت در
په علت کې داصل او فرع د اشتراک )ګډون ( په  –طريقې سره وکوالی شو 

د اصل حکم ، فرع ته هم انتقال کړو: او که چيرې په عقل سره دعلت د  –علت 
درک کولو شونتيا ستونزمنه وي ، قيا  به هم نا شونی وي اوپه همدې دليل هم 

ما وايي : په تعبدي احکامو کې ، هيڅ قيا  نه ترسره کيږي  ، تعبدی احکا  ، عل
هغه احکا  دي چې يوازې سترڅښتن تعالی هلالج لج دهغه په علتونو پوهيږي اوهيتاته 

هغی الرې څخه په نوموړو علتونو ترڅو له يې هم دا الره نه ده پرانيستې چې 

                                                 
1
ه او لا 013  1او له هغاې وروساته المستصافی   130   1فواتب الرحموت بشر  مسلم الثبوت   - 

 او له هغې وروسته  177  0هغې وروسته ،  مدی  
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ودرو وهلو کې د زناکاره ښځې پوه شي ، د لمانځه د رکعتونو شميره ، په سل
اونارينه د درومحدودول ، په اتيادرو د قاذط وهل ، په مخصو  تعداد کې په 
 حج کې دکعبې طواط ، په معين تعداد  دصفا اومروه ترمينځ سعی اوداسې نور . 
خوکه چيرې داصل حکم معقوله معنا ولري ، يعنی پرهغه علت والړ) مبتني ( 

هيدل شوني وي ، په دې حالت کې ، قيا  صحيب دی وي چې دعقل لپاره يې پو
او که چيرې په فرع کې يې علت او تحقق وپيژندل شي ، که داصل حکم ، له 
عزيمتي  احکامو ځينې وي ، يعنی هغه احکا   چې ابتدا  تشريع شوي وي  اوکه 
له هغه احکامو څخه وي چې رخصت دي ، يعنی هغه احکا  چې استثنا  تشريع 

ومړی مورد لکه د خمرد څښلوتحريم ، له ميراث څخه دقاتل له شوي وي ، ل
ميراث وړلو ځينې منعه ، او دوهم موردلکه د عرايابيع ،

1
لکه د مردارې )ميته  

( خوړل اونورحرا  کارونه چې د اړتيا پرمهال ) دهغوی حرا  والی له مينځه 
ځې يعنی رفع کيږي (

2
 

ع کې ممکن وي ، ځکه که داسې يوعلت ولري چې دهغه تحقق په فر  -  :
چيرې علت له اصل پورې منحصر وي او تحقق يې له اصل ځينې پرته شونی 

امتناع کوونکی ( وي ، ځکه قيا  دحکم په علت کې ي ، قيا  به ممتنع )نه و
دفرع اواصل د اشتراک ) ګډون ( مستلز  ) موجب ( دی او له دې امله ، که 

ور نه وي ، په علت کې به د اصل چيرې د حکم دعلت شتون له اصل پرته متص
اوفرع اشتراک هم متصورنه وي اوپه پايله کې ، قيا  ممکن نه دی ، لکه د 

                                                 
1
عراياا هغاه بياع ده چاې پاه هغاې کاې پاه وناه کاې  موجاود رطاب) تاازه خرماا( پاه تخميناي بڼاه د هغاې  - 

دکجورې په اندازه پلورل کيږي . د دې بيع حکم په دې حديل شريف ساره ثابات شاويدی چاې فرماايي : ) 
 له دې څخه يوڅيزچې په خپل همجنس سره وپلورل شي اويو لاه دی ځيناې لاه د څښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص

باال څخااه زيااات وي ، نهااې کړيااده ، خااو دعرايااا پااه مااورد کااې يااې رخصاات ورکااړی دی (  او پااه صااحيب 
بخاري کې راغلی دي : دڅښتن تعالی هلالج لج رسول هللا صلی عليه وسالم لاه مزابناه يعنای پاه خرماا دخرماا لاه 

څخه نهې وفرمايله ، خود عرايا په ماورد  کاې ياې اجاازه ورکاړه ، چاې او  انګاورهم پرهغاې قياا   بيع
شوي او جايز ده چې هغه هم هغه مهاال چاې پاه وناه کاې دي پاه تخميناي توګاه دهماغاه کشمشاو پاه انادازه  

 وپلورو .
 

2
رو ماا اهال لغيارهللا باه والمنخنقا  سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايي : حرمت عليکم الميت  والد  و لحم الخنزيا - 

 -0 –والموقودة والمتردي  والنطيح  وما  کل السبع االماذکيتم ومااذبب  علای النصاب ( ) د المائاده  ساورت 
 يت ( او دڅښتن تعالی هلالج لج قول دی : ) فمن اضاطرفی مخمصا  غيار متجاانف الثام فاان هللا غفاوررحيم ( ) 

ه : پاه تاساو حراماه کاړی شاوې ده مارداره  او ويناه او دخنزيرغوښاه   يات ( . ژبااړ -0 –دالمائده ساورت 
اوهغه چې دحاللولو په وخت کې د هللا له نو  پرته بل نو  پرې ياد شوی وي ، او هغاه چاې خپاه ) زينادۍ 
(  کړی شوی وي اوهغه چې په تيږه يا امساويشتل شوی وي او هغه چې څيروونکاي حياوان خاوړلی وي 

رعي توګااه حااالل کااړي وي او حاارا  دي چااې د باااطلو معبودانااو پااه نښااانوموحالله ، مګرداچااې تاسااوپه شاا
کړې وي ، او څوک چاې پاه لاوږه ناچاار)مجبور( کاړی شاوی وي اوګنااه  تاه مايالن ونلاري بياا ناو ورتاه 
رواده بيشکه چې هللا ډير بخښونکی اورحم لرونکی دی . نو ، څوک چاې لاوږه ياې مجباورکړي ، کاوالی 

و څخه وخوري ، چې د ناروغتيا يا بلي هري اړتيا حالت هم په دې حالات قياا  کياږي شي له دې محرمات
 او په هغوحاالتو کې دا محرمات هم مبا  کيږي .
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لمانځه قصر، يا په سفرکې د افطاراباحت ، چې په دې دواړوکې دحکم علت ، 
دفع کول ، خو دا علت ،يعنی  (سفردی ، او موخه ترې هم ، د مشقت ) ستونزې 

، کې نه محقق کيږي ، نورد دې امکان نه شته چې  سفر په غيرمسافر) مقيم (
هغه څوک چې سخت کارونه او ستړي کوونکي شغلونه ترسره کوي 

 پرمسافرقيا  شي .
د : داصل حکم په اصل پورې مختص نه وي ځکه داصل پورې دحکم 
اختصا  فرع ته دهغه دسرايت ) انتقال( مانع کيږي اوکه چيرې انتقال ممتنع 

قطعي توګه ممتنع دی ، ځکه په دې حالت کې ، قيا  دهغه شي ، قيا  هم په 
دليل مناق ) ماتوونکی ، مخالف( دی چې په اصل دحکم پراختصا  داللت 
لري اوهغه قيا   چې د شرعي دليل مغاير) مخالف( او مناق  وی هم ، باطل 

ندل چې له دی ، لکه په دې حکم د څښتن تعالی هلالج لج درسول ملسو هیلع هللا یلص اختصا  مو
څلوروښځو څخه زيات واده د دوی لپاره مبا  دی او د دوی له وفات ) مړيني ( 
وروسته د دوی له ميرمنو سره واده حرا  دی ، چې صحيب نده چې د مبا  او 

 حرا  په دې دوه حکمونو کې ، يوڅوک  پردوی قيا  شي .
اهي  همدارنګه ، په دې دخزيمه بن ثابت اختصا  چې د ده د شهادت ) ګو

ورکولو ( حکم ، په يوازې توګه د منلووړ ؤ ، چې دې حکم يوازې په خزيمه 
پورې اختصا  درلود او په دې حديل سره ثابت شوچې فرمايي : ژباړه ) 
هرڅوک چې خزيمه ورته شهادت ورکړي ، دا دده لپاره کفايت کوي ( چې 

پرده قيا  صحيب نده دامت نورافراد چې دفضل او تقوا په هره درجه کې وي ، 
 شي .

  دوهم : د فرع شرایطدوهم : د فرع شرایط    --081081
فرع دمنصو  حکم درلودونکې نه وي  ، ځکه دحکم داثبات لپاره ،  –الف 

هغه مهال قيا  ته رجوع کيږي چې په کومه مس له کی نص شتون ونلري او 
داصوليونو په نزد له مقررو اصولو ځينې يوهم دا دی چې : په هغه ځای کې 

و  اجتهاد شتون نه لري اوپردې بنسټ ، که چيرې چې نص شته دی ، نورنوک
کو  نص شتون ولری ، قيا  به بې معنا وي او له دې امله ، که چيري  يوڅوک 
ووايي : د سوګند ماتولو په کفاره کې دغيرمؤمن مريي  زادول په ـ) ومن قتل 

 يت ( ژباړه : )  -09 –مؤمنا خطا  فتحرير رقب   مؤمن  ( ) دالنساء سورت 
چې کو  مؤمن په خطا سره مړکړي ، نو شته پرقاتل باندې د مؤمن ، څوک اوهر

مريي دغاړې  زادول (  دوارد شوي خطا قتل پرکفارې په قيا  سره کفايت نه 
کوي او دفرد ذمه نه بري کوي ، يو غيرصحيب قيا  دی ، ځکه دسوګند ماتولو 

تعالی جل دکفارې په تړاو له وارد شوي نص سره مخالفت لری چې سترڅښتن 
جالله فرمايي : اليؤاخذکم هللا باللغوفی ايمانکم ولکن يؤ اخذکم بما عقد تم االيمان 
فکفارته اطعا  عشرة مساکين من اوسط ماتطمعون  هليکم  وکسوتهم  و تحرير 

 يت ( ژباړه ) هللا تاسو په لغوه او بيهوده  -90 –رقب  ... ( ) دالمائده سورت 
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خوتاسو په هغه سوګندونو نيسي چې قصدي وي  سوګندونو باندی نه نيسي ،
اوکل  کړي مو وي نو د دې محکمو سوګندونو کفاره لسو مسکينانو ته ستاسو 
دکور دعا دي ډوډۍ ورکول دي يا جامي ورکول دي اويا ديوه مريي  زادول دي 
... ( چې رقبه ) غاړه ( په دې نص کې په مطلق صورت سره وارد شويده او 

ورې مقيد نده ، نونه شوکوالی هغه دخطا قتل پرکفارې په دايمان له وصف پ
 قيا  سره دمؤمن توب په وصف مقيد کړو .

داصل علت په فرع کې هم شتون ولري ، ځکه فرع ته دحکم دسرايت  -ب :
موندلو شرط ، د علت له خپلې اندازې څخه تيريدل دي ، نو بايد په فرع کې 

ي ، په حکم کې له اصل سره د موجود علت هماغه په اصل کې موجود علت و
هغه برابرول به شوني نه وي ، ځکه مساوي کول ، يعنی فرع ته له اصل څخه 
د حکم سرايت ورکول ، په علت کې دهغو دواړو ) اصل اوفرع ( پريوخيل والي 
مبتني  ) والړ( دی اوکه چيرې دايوخيل والی ممتنع شو، په حکم کې برابري او 

 ي .مساوي کول به هم ممتنع و
کو  قيا  چې په دې شرط کې محقق نه شي ) تحقق ونه مومی (  قيا  مع 
الفار  نوميږی ، لکه د شريکانو ترمينځ  دمشفوع فيه عقار) ځمکې ياکور( 
دوي  ) تقسيم ( مسه له ، چې د شفعې دحق درلودونکي دي ،  يا د اعقار دهغوی 

  اعتبار نه لری ترمينځ د هغوی دشميرله مخې ويشل کيږي او سهمونه يې کو
اويا د دوی د سهمونو د اندازې له مخې ؟ احناط وايی : په مساوي توګه د هغوی 
د سهم ) ونډي ( اندازې ته له پا  پرته دهغوی ترمينځ  ويشل کيږي ؟ خو نور 
معتقد دي چې : دهغوی دسهمونو له مخې دهغوی ترمينځ ويشل کيږی دا ډله په 

چې د شفعې په طريقه اخيستل شوی مال ، قيا  استدالل لري په دې اعتبار 
دهغه مملوک  مال دمنافعو په څيردی چې د څوکسانو ترمينځ مشترک دی او له 
هغه ځايه چې د افرادو دسهم له مخې له دې مشترک مال ځينې په ال  راغلي 
منافع ) په نوموړي مال کې دهغو د ونډو په نسبت ( دهغوی ترمينځ ويشل کيږي 

د اتفا  مورد دی اوکو  څوک په کې اختالط نه لري نو د شفعې او دا دفقها وو 
په طريقه د شريکانو له خوا د مشفوع فيه تمل  هم پرې قيا  شويدی ، هغه هم 
په مل   کې د دوی د سهم په نسبت دهغوی ترمينځ ويشل کيږی  ،  چې احناط 

لوک د دې قول په رد کې وايي : دا قيا  مع الفار  دی ، ځکه منافع له مم
څيزڅخه په ال  راځي  اوپه پايله کې ، هرشري  له خپل مل  ځينې  دپه ال  
راغلي سهم په اندازې له دې منافعو څخه سهم وړي ، خو کو  مال چې د شفعې 
په طريقه اخيستل کيږي ،. دهغوی له مل  ځينې په ال  نه دی راغلی ، ځکه 

 ه ثمره وی .شوني نه ده چې دبل چامال ، د بل لپاره عوايد يا کوم

  دعلت شرایطدعلت شرایط  ––درییم درییم   --081081
ثقل مرکز او ستررکن دی او دهغه د پيژندلو پربنسټ  دعلت ، د قيا  بنسټ او

او په فرع کې دهغه وجود دی چې قيا  ترسره کيږي ) بشپړيږی ( او پايله يې 
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څرګنديږي اومجتهد ته هله روښانه کيږي چې په نص کې وارد شوی حکم ، 
رې محدودنه دی چې نص په کې وارد شويدی بلکې  په يوازې په هغه ځای پو

واقعيت کې دا دهغه ټولو وقايعو پورې اړيکمن يو داسې حکم دی چې د حکم 
 علت په هغو کې تحقق مومي .

ددې چارو په خاطر او دهغه اهميت په خاطر چې علت يې په قيا  کې لري 
يعنی دعلت د  الز  دی چې په يوه سريزه  کې ، له علت څخه مقصود )موخه (

اصطالحي معنا او دهغه ترمينځ او دحکمت ترمينځ توپير بيان شي او ددې 
 سريزې له بيان وروسته ، د علت شرطونه بيان شی .

  دجمهورو محققینو په نزد په مقررو اصولو کې یو دا دی چې :دجمهورو محققینو په نزد په مقررو اصولو کې یو دا دی چې :    --081081
شرعي احکا  په بيهوده توګه او دهغه سبب له شتون پرته چې دهغو د تشريع  

يزه وه او دهغه مقاصدو له شتون پرته چې دهغو د تحقق قصد وشي ، تشريع انګ
شوي نه دي ، بلکې په دنيا او  خرت کې دبندګانو دمصلحت لپاره تشريع شوي 

ول دي اويا له بدي او دا د پا  وړمصلحت هم يا دهغوی لپاره د منافعو ) ګټو( جل
کول ( . نو  ېيرهغوی څخه د ضرورنو ، مفاسدو او ستونزو دفع کول ) ل

مصلحت ، دهغه په دواړو خواووکې ، امريا نهې اويا اباحت په صورت کې 
 –دحکم د تشريع اصلي باعل دی او دنصوصو اوشريعت د احکامو استقرا هم 

پردې چارې داللت لري ، قر ن  –که په عباداتو کې وي او که په معامالتو کې 
دجلبولو اومضرت ) ضرر( کريم ډيری دخپل حکم هغه حکمتونه چې د منفعت 

دليرې کولو له مخې دهغه د تشريع باعل شويدي سره يوځای  ذکر کړي دي له 
فی القصا  حياة يا اولی  هغې جملې دسترڅښتن تعالی هلالج لج دا قول دی : ) ولکم

 ه يت ( ژباړه : ای دعقل خاوندانو تاسو لر -170 –( ) د البقره  سورت االلباب
الخيل ، ) و عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط په قصا  کې ژوند دی 
 يت ( ژباړه : او دوی  -09 –( ) د االنفال سورت ترهبون به عدو هللا وعدوکم

لره  تياري ونيسئ څو چې مو وسه وي د ځواک او قوت او د سونو له ساتنو 
 څخه چې دهللا دښمن او خپل دښمن پرې وويروئ . ) يا يهاالذين  منو انماالخمر
والميسر واالنصاب واالزال  رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما 

والبغضاء فی الخمروالميسر ويصدکم عن  ةيريد الشيطن  ن يوقع بينکم العداو
 يتونه (  -01او09 –ذکرهللا وعن الصلوة فهل  نتم منتهون( ) د المائده  سورت 

قمار ، د باطلو معبودانو نښانې  ژباړه : ای مؤمنانو! همدا خبره ده چې شراب ،
او دفال غشي دا ټول پليد او دشيطان له عمل څخه دي نو تاسوځانونه ترې 
وساتئ ښايي چې کامياب شئ . خبره داسې ده چې شيطان اراده لري دتاسو 
ترمنيځ د شرابو او قمار په وسيله دښمني او کينه پيدا کړي او تاسو دهللا دياد او 

ژغوري نو يا تاسوله دې څيزونومنعه  راوړئ ؟ ! ) فلما ذکر اولمانځه څخه و
ين حر  فی ازوا  نقضی زيد منها وطرا  زوجنکها لکی اليکون علی الموم

 -77 – دعيائهم اذا قضوا منهن وطرا  وکان  مرهللا مفعوال ( ) د االحزاب سورت 
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نو  يت ( ژباړه : نو کله چې زيد له هغې څخه خپل حاجت او اړتيا پوره کړه  
تاته مو درپه نکا  کړه د دې لپاره چې د مؤمنانو لپاره د دوی د زويولۍ ) زوی 

پسرخواندګۍ ( د ښځو په نکا  کې تکليف او ګناه نه وي  کله چې دوی  –ويلو 
و د هللا حکم پرځای کيدونکی دی خپله اړتيا ترې پوره کړي او بې پرواشي ا

 هرومرو( .)
وونکی دی چې د قصا  له تشريع څخه ليدل کيږي چې لومړی  يت د دې بيان

موخه دخلکو دځان خونديتوب دی او دوهم  يت بيانوي چې د ځواک له 
چمتوکولو ) تيارولو ( ځينې موخه ددښمن ډا رول او له دښمنۍ څخه دهغوی 
مخنيوی دی ، او درييم  يت د دې بيانوونکی دی چې د شرابو اوقمار له تحريم 

، له هغې جملې دښمني او کينه اسدو منعه کول، پرهغو دمترتبو مفځينې موخه 
ده او څلور   يت دا ټکی بيانوي چې موخه ترې دخپلو پسرخواندګانو له ښځو 

 سره په وا ده کولو کې له مسلمانانو ځينې  د ستونزې ليري کول دي .
ديته  له ورته نورو  يتونو څخه کوالی شو دحج په تړاو په وارد شوي  يت يعنی 

 يت ( ژباړه : د دي لپاره  -99 –افع لهم (  يت ، ) دالحج سورت ) ليشهدوا من
اواخروي ګټو ځای ته . او د لمانځه په  چې حاضرشي ] دغه خل  [ خپلو دنيوي

تړاو دوارد شوي  يت يعنی ) ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکر (  يت ) د 
ه بې حيايۍ او  يت  ( ژباړه : بيشکه چې لمونځ انسان ل -54 –العنکبوت سورت 

ناوړه  کارڅخه منعه کوي . او د زنا کاره ښځې اوزناکاره سړي لپاره د درې 
وهلو )جلد( تشريع د نسب  دساتنی مصلحت او دغل دال  غوڅولو ته دمالونو 
اونورو دخونديتوب لپاره اشاره وکړو . سنت هم همدا الره وهلې ده ، لکه 

له حکم سره ملګری کړی دی  هماغسې چې په ډيری مواردو کې يې ، يو څيز
چې په صريب ډول د شارع پرقصد دحکم له تشريع ځينې داللت کوي ، د دې 

يرچې فرمايي : ) يامعشرالشباب من استطاع منکم الباءة ، فليترو  څاحاديثو په 
: ای ځوانانو ! ستاسې هريو چې د ن للفر  ( ژباړهصفانه اغ  للبصرو ح

توانمندئ په خاطر( په کوروالی )جماع (  )نکا  د لګښتونو په ورکړه  کې د
توګه سترګې له قادردی ، وا ده دې وکړي ، ځکه واده له هرڅه څخه په ښه 

ې له کتلو څخه منعه کوي اوله هرڅه ځينې په غوره توګه په حرامو نامحر  ځين
 کې د فرد له وقوع ) واقع کيدو(  څخه مانع کيږي  .

ضعيف وذالحاج  ( ژباړه : لالمري  وا ) فمن صلی بالنا  فليخفف ، فان فيهم
،  ينو که چيري يو څوک د خلکو د لمانځه اما  شو ، لمونځ دې ډيرنه اوږدو

نځ کې ناروغ اوکمزوري افراد او داسې کسان شتون لري چې يخکه دخلکو په م
 کارلري .

له دې کبله ، د احکامو له تشريع ځينې موخه د بندګانو دمصلحت محقق کول دي 
مصلحت دی چې هغه د حکم حکمت يا دهغه مؤنت ) عالمه ، نښاني   او همدا

نخښه ( بولي ، نو دحکم حکمت ، مصلحت دی ، که دمنفعت جلبول وي يا 
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دضرر دفع کول، هغه مصلحت چې شارع د حکم په تشريع سره دهغه د تحقق 
 ده . ېاراده کړ

د  ( له خوبايد پا  ولرو چې شرع ، ډيری ، حکم ته دوجود او نه شتون )ع
ورې ربط  نه ورکوي ، بلکې هغه ته دبلې پلحاظه  نيغ په نيغه دهغه دحکمت 

چارې پورې ارتباط ورکوي چې نوموړې چارې ته دحکم د ارتباط ورکولو له 
ځانګړتياوو څخه اوپرهغه دحکم بناکول ، دا دي چې دحکم حکمت ، يعنی له 

ه د روژې په مياشت حکم ځينې دپا  وړمصلحت ، محقق کړي ، د بيلګې په توګ
کې دفطر داباحت په مس له کې ، چې دا حکم خپل حکمت ته ، يعنی دستونزې 
)مشقت( دفع کولو ته ربط نه دی ورکړل شوی ، بلکې بلې چارې لکه سفريا 
ناروغۍ ) مريضتيا( ته مرتبط شويدی ، ځکه ددې ارتباط ځانګړ نه دا ده چې 

ت د دې تګالرې يا مسل  ( . دشريعتحقق ورکوي) دحکم حکمت محقق کوي
علت هم ، دا دی چې حکمت ، کله کله مخفي دی اودهغه په وجود باندې يقين 
موندل شونی نه دی اوپه پايله کې ، نه شوکوالی حکم پرې بنا کړو ، د بيلګې په 
توګه ، کوالی شو د استونزه د بيع په اباحه او نورومعاوضاتو کې ووينو ، ځکه 

ه د خلکو  دستونزې دفع کول دهغوی دمشروعو دهغوی له اباحې څخه موخ
اړتياوو دليرې کولو په وسيله دې، خو حاجت اواړتيا يوه مخفي چاره ده ، نو په 

چې داړتيا او حاجت د  –همدې دليل ، شارع حکم ته د ايجاب اوقبول په صيغه 
، همدارنګه ، کله کله ربط  ورکړی دی –تحقق ظاهراو مظنه )ګمان کول( دی 

طو د اختالط يه منضبطه چاره نه ده ، يعنی د افرادو او دهغوی دشراحکمت يو
له مخې تفاوت پيدا کوي اوپه دې حالت کې ، نه شو کوالی حکم پرې بنا کړو 
ځکه په احکامو کې په اضطراب او ګډوډۍ منجر کيږي  او دهغه په پايله کې ، 

ه مومي او د تکليف چاره پايښت نه کوي او پيوستون اونظم او ترتيب به ون
داحکامو ځينې د تيښتې لپاره د افرادو داليل اوحجت زياتيږي ، نو د بيلګي په 
توګه د روژي په مياشت کې دمسافر لپاره د فطراباحت دستونزي ) مشقت ( دفع 
ده ، خود مشقت دفع يوه تقديری اوغير منضبطه چاره ده او په همدې دليل ، 

سفر او ناروغۍ پورې ، اړيکمنه  شارع دا حکم په يوه منضبطه چاره ، يعنی
کړې ده ، ځکه دواړه دحکم دحکمت د تحقق  مظنه ده ، همدارنګه د شفعې 
تشريع د ضرر د دفع لپاره ده ، خو ضرر يوه منضبطه  چاره نده او په همدې 

اونډيتوب ته ارتباط ورکړل شوی دی ، ځکه ګدليل حکم د شراکت درلودلوته يا 
له مشتري ) پيرودونکي ( څخه ضررويني اوپه کله کله ، شري  يا ګاونډی 

همدې دليل ، حکم ته په دې دوو چارو ارتباط ورکړل شوی دی په دې خاطرچې 
 په هغوی کې دضرر د دفع مظنه شتون لري اوهمدا دشارع موخه ده .

له دې امله ، ډيری ، احکا  په حکمت پورې مرتبط  شوي نه دي ، ځکه حکمت 
ضبطې ناره  ده ، بلکې يوازي په يوي څرګندې اوميوه پټه يا غير منضبطه چ

دحکم دحکمت د تحقق مظنه ده اړيکمن شويدی او همدا ظاهره  ېچارې پورې چ
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اصوليون هغه علت يا مناط او يا دحکم مظنه  ېضبطه چاره هم هماغه ده چناو م
 بولي .
په دې سريزي سره ، مونږ ته روښانه کيږي چې دعلت او دحکم د  -199

ينځ توپيردا دی چې : حکمت ، هغه مصلحت دی چې شارع دحکم په حکمت ترم
تشريع سره دهغه دمحقق کولو قصد کړی دی او علت ، يو ظاهري او منضبط  

 حکم پرې بنا شوی دی او دحکم شتون اونه شتون په هغه پورې ېوصف دی چ
ه تشريع څخه دپا  وړمصلحت دمحقق اړيکمن شوی دی ، ځکه علت دحکم ل

ده اوپه همدې دليل هم ، اصوليون وايي : ) احکا  د هغوی په  کيدو مظنه 
په دې معنا چې حکم  (علتونو پورې اړيکمن کيږي نه دهغوی دحکمتونو پورې

هغه مهال رامينځته کيږي چې علت يې رامينځته شي ، که څه هم کله کله هم د 
لف ) سرغړونه ( وکړي او تحقق ونه مومي ، خحکم حکمت له هغه ځينې ت

شي ، حکم هم منتفي کيږي که څه  يدحکم علت منتف ېدارنګه هم ، هرکله چهم
هم کله کله دحکم حکمت شتون ولري ، ځکه علت ته دحکم ربط ورکول ، د 
حکمت د تحقق مظنه ده اوپه ډيری مواردو کې ، حکمت هم تحقق مومي اوکه 

ری چيرې تحقق هم ونه مومي ، دا ډير لږ پيښيږي او مالک  )معيار( هم ډي
موارد دي نه کميابه موارد ، لکه دارنګه چې مثال  ، په  زموينه کې په منلو 
وړنمرو دمحصل ال  موندنه لوستونو ته د ده د توجه نخښه اومظنه او دهغو 
زده کړه او د زده کړې د دې پړاو دپای ته رسولو لپاره د ده وړتيا ده ، 

په قوا  موندلو او د  همدارنګه ، علتونو ته د احکامو ربط ورکول د مکلفيت
شريع د عمومي او تاحکامو په منضبط  کيدلو او دهغوی په پيوستون او دوا  او د

امرو په استقرار اووضو  منجرکيږي او داسترې ال  ته راوړني ) برياوې ( 
چې په ځينوجزئياتو کې دحکمت او په ځينو وختونو کې د وقايعو فوت کيدل ، 

 پرهغې اغيز نه پريباسي .
ې امله ، که چيرې مسلمان فرد مسافروي کوالی شي افطار وکړي ) روژه له د

وخوري ( که څه هم په خپل سفرکې کو  مشقت هم ونه ويني ، خو هغه څوک 
ار وکړي ، که څه هم په خپل کارکې زيات طچې مقيم دی نه شي کوالی اف

مشقت هم ولري او که چيرې مؤمن په يوه عقارکې شري  وي کوالی شي دخپل 
ري  ) ګډونوال( سهم چې په بل يې پلورلی دی په جبري طريقه تمل  کړي ش

که څه هم د مشتري له خوا ده ته کو  ضررهم متوجه نه شي ، ځکه دشفعې حق 
ته په مشارکت يا ګاونډيتوب ربط ورکړل شوی دی نه عملي ضررته او څوک 

  حق حق سره د نوموړې سهم د تمل چې شري  يا ګاونډی نه وي ، د شفعې په
نه لري که څه هم د مشتري له خوا ورته ډيرسترضررهم متوجه شي او 

لکيت پلورونکي ته ، منتقل همدارنګه، دمبيع مالکيت مشتري ته ، او دثمن ما
انتقال مومي ( هروخت چې د دې انتقال علت يعنی د ايجاب اوقبول کيږی )
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کومه اړتيا هم صيغه رامينځته شي ، که څه هم د واړه  خواوې مبيع يا ثمن ته 
 ونلري .

ه طال  يا بيع نه واقع کيږی ، دوهم دا چې ځينې فقها معتقد دي چې د مکرع 
زمونږ دا قول نه نق  کوی ، ځکه علت په دې اعتبار سره چې د حکمت مظنه 
ده ، دحکم مناط هم ګڼل شوی دی ، نوکه چيرې له علت څخه ددې مظنې 

د ځينو  –زايليږي او اکراه هم  پرانتفاکو  قطعي  دليل پيدا شي ، علت ترې
نو ) دلته ( هيڅ  ،له علت څخه ددې معنا پرانتفا يوقاطع دليل دی  -فقهاوو په نظر

 کو  علت اعتبارنه نيول کيږی اوپه پايله کې ، حکم نه رامينځته کيږی .

وروسته له هغې چې دعلت معنااو مفهوم او له حکمت سره دهغه وروسته له هغې چې دعلت معنااو مفهوم او له حکمت سره دهغه   --081081
  توپیر موبیان کړتوپیر موبیان کړ

 دعلت شرايط بيانوو په دې شرحه :، او  ، 
 علت ښکاره اوڅرګند وصف وي : ېدا چ –لومړی 

دعلت څرګندتيا په دې معنا ده چې وکوالی شو په اصل اوفرع کې دهغه له  
شتون څخه ډاډمن شو او هغه وڅيړو اوويې پيژنو، ځکه علت دحکم نخښه 

فرع کې  )عالمت ( او پيژندوی او معرفی کوونکې ) معرط( ده ، يعنی په
دعلت دشتون په خاطر ده چې حکم يې هم هماغه داصل حکم کيږي ، نو که 
چيرې علت دارنګه پټ وي چې په حواسو سره درک نه شي ، نور امکان نه 
لری چې پرحکم داللت وکړي اوله دې امله ، الز  ده چې علت ښکاره اوڅرګند 

دی او هغه  نشه والی ، چې د شرابو د تحريم علت ېوي ، لکه په شرابو ک
وصف دی چې کوالی شو وجود )شتون( يې په شرابو کې وڅيړو او وپيژنو . په 
همدې دليل که چيرې علت يو پټ اوناڅرګند وصف وي ، شارع يوه څرګنده 

لکه په  –دهغه مظنه ده اوپرهغه  داللت لري دهغه ځای ناستی کړي  ېچاره چ
ال بنسټ دی اوعلت يې معامالتو ) معاوضاتو ( کې رضايت چې د ملکيت دانتق

يوه پټه چاره اوپه زړه ) قلب( پورې اړيکمنه او دنفس وسوسه ده او دا دراک 
په دې صورت کې، ددې صالحيت نه لري  –لپاره يې کومه الره شتون نه لری 

ه چې يوه څرګنده چاره ده غهم ، شارع دعقد صي چې علت وي اوپه همدې دليل
عدوانی ) له حدڅخه تيری کوونکی ( عمد  دهغه ځای ناستې کړيده . همدارنګه ،

( يوه نفسي چاره ده ی ، خوڅرنګه چې عمد والی )عمديتقتل دقصا  علت د
او يوازي پخپله شخص په هغې خبرتيا لری ) خبردی ( ، په همدې دليل، شارع 

له هغه سره ملګری دی اوپرې داللت لري يعنی داسې  له لکه  ېيو څرګند څيزچ
انته اوټوپ  دهغه ځای ناستی کړی  دی چې قاتل يې په قتل چاړه ) توره ( ، تم

کې استعمالوي او دطبيعت له مخې وژونکې ده . همدارنګه له زوجې ) ميرمن ( 
سره د زو  )ميړه ( په جماع ) کوروالي ( سره دخپلې زوجې په رحم کې د 

ې حصول، د نسب د ثبوت علت دی ، خو دا چاره يومخفي څيز دی نطفزو   د
هغه ځينې  دخبرتيا او ډاډ پيدا کولو لپاره کومه الره شتون نلري اوپه همدې اوله 
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دليل ، شارع يو څرګند څيز چې پرهغه داللت لري د هغه ځای ناستی کړی دی 
يا  –دهغه اختالط له مخې چې فقها يې په دې هکله يوله بل سره لری  –چې 

بت ) کوروالي ( په دصحيب واده عقد دی يا دا عقد له زوجې سره د زو  دمقار
 امکان سره ، يا دا عقد له زوجې سره د زو  په بالفعل مقاربت سره.

موخه دا ده  دا چې علت یو منضبط  ) مرتب او درست ( وصف وي: –دوهم 
چې وصف مشخص وي ، يعنی يومعين ) ټاکلی ( او مشخص حقيقت ولري چې 

ر پيدا يا تفاوت اوتغيد اشخاصو او احوالو په اختالط سره تغيير، ونه مومي ، ي
کول يي د افراد واواوضاع په اختالط اوتوپير سره په دې اندازه ناڅيزوي چې 
دپا  وړنه دی ، لکه له ميراث څخه د قاتل دمحروميدو په مساله کې  قتل ، چې 
يو معين او مشخص حقيقت لري او دقاتل اومقتول په تفاوت سره اختالط او 

دليل ، دموصی له قاتل قيا  د وارث  پرقاتل  تغيير نه پيدا کوي او په همدې
ي )ممکن کيږي ( او نشه راوستل ) اسکار( د خمر د تحريم علت دی مشونتيا مو

او يومعين او مشخص علت دی چې هماغه  اختالل دی چې عقل ته پيښيږي او 
دا حقيقت د خمر د ذات لپاره ثابت دی او که چيرې هم يوشخص د يوې معلومې  

څښلووروسته ( نشه نه شي ، دا کو  اهميت  -ب ) دهغه له خوړلوعارضې په سب
تحقق ، په هره نشه کوونکې مايع کې  –نشه راوستلو  –نه لري . د دې صفت 

ممکن دی او دا چې نشه راوستونکي مواد ) توکې ( د نشه کولو دشدت او قوت 
ختالط له حيثه يوله بل سره توپير لري ، کو  اهميت نه لري ، ځکه دا ډيرلږا

اوتفاوت دی چې د مستولو)نشه کولو( په حقيقت او دهغه په شتون کو  اغيز نه 
 پريباسي ، نوهغه ته پا  نه کيږي .

ددې شرط  سبب ، دا دی چې له اصل سره د فرع د مساوات دقيا  بنسټ ، 
دهغه حکم په علت کې دی چې د حکم په نفس کې مساوات پرې مترتب کيږي ، 

نه وي ، نه شو کوالی دحکم په علت کې له اصل  نو که چيرې علت مشخص
ينوهغه مهال چې کو  وسره دفرع په مساوات  حکم وکړو او په همدې دليل، 

وصف غيرمنضبط  دی ، شارع يوه غيرمنضبطه چاره چې د هغه مظنه ده 
ت کې شدهغه ځای ناستی کوي ، لکه هغه مشقت ) ستونزه ( چې د روژې په ميا

، خوڅرنګه چې غيرمنضبط دی ، شارع سفر او  د فطر د اباحت علت دی
دهغه ځای ناستې  –ت د شتون مظنه دي قشچې منضبطې چارې او دم –مرض 

کړي دي ، سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايی : ) فمن کان منکم مريضا    و علی 
 يت( ژباړه : نوکه څوک له  195 –سفرفعدة من ايا   خر( ) دالبقره سورت 

ا په سفر کې وي بيا په نورو شميرل شويوورځوکې دې روژه تاسوڅخه  ناروغ ي
 ونيسي  .
 دا چې علت د حکم مناسب یو وصف  وي  –درییم 

له حکم سره د وصف دمناسب والي معنا: دهغه سمښت دی ، په دې معنا چې 
دحکم ربط په هغه پورې دحکم دحکمت د تحقق مظنه وي ، يعنی هغه مصلحت 
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ه دهغه قصد لري په دې وصف پورې په ربط  چې شارع د حکم په تشريع سر
ورکولو سره محقق شي د مثال په توګه عدواني عمد قتل د قصا  د ربط 
ورکولپاره يو مناسب او همغږی وصف يا هغه ته له ارث ) ميراث وړلو( څخه 

صورت کې چې مقتول دقاتل مورث  په هغه  يمحروميت ته ربط ورکول د
خاصيت دا دی چې دحکم دتشريع حکمت له ، ځکه ددې ارتباط  ) اړيکې( وي

دخلکو دځان دښمنۍ اوتيري څخه د افرادو مخنيوی اوهم له هالک ځينې 
، همدارنګه نشه ) مست کوونکی توب( دخمرد تحريم ژغورنه ده ، محقق کړي

لپاره يو مناسب وصف دی ځکه په دې وصف باندې دحکم په بنا کولو سره 
يږي او سرقت ) غال( هم دغل سړي دافرادوعقل له فساد ځينې ژغورل ک

، ځکه اب دتشريع لپاره يو مناسب وصف دیاوښځې دال  دغوڅولو د ايج
سرقت ته د ال  دغوڅولو د ربط  ورکولو له خواصو څخه ، دخلکو داموالو 
خونديتوب دی ، د روژې  په مياشت کې سفر هم د افطار د اباحې دحکم لپاره  

کولو لپاره، غالبا ، دحکم ط  د رامينځته يومناسب وصف دی ، ځکه د دې ارتبا
دمشقت ) ستونزې ( دفع، محقق کيږي، نو د حکم د تشريع حقيقي ، يعنی حکمت
ولو احکامو کې ، دهغه دحکمت محقق کيدل دي اوکه چيرې دا حکمت په ټانګيزه

، پخپله دعلت حکمت کيده ، خود نه څرګنديدا په علت او يا ظاهراو منضبط  وای
اط د نه شتون په علت ، څرګند او منضبط  اومناسب اوصاط چې دهغه د انضب

 هماغه دحکمت د تحقق مظنه ده ، دهغی ځای ناستي شوي دي .
د دې شرط  له امله ، دحکم تعليل ) توضيب ، دليل راوړل ( په هغه اوصافو چې 
له حکم سره مناسبت او کومه همغږي نه لري ، صحيب ندی او همدا اوصاط هم 

طردي يا اتفاقي اوصاط بولي لکه د شرابو رنګ اودهغه اوبلن دي چې هغه 
والی اومزه ) خوند، طعم ( چې دهغوی هيڅ يو د دې صالحيت نه لري چې د 
خمر د تحريم  لپاره يو مناسب وصف وي ، او همدارنګه هغه صفتونه لکه دغل 

ډيڅي شتمنتوب يا د ټولنيز مقا  درلودل اويا بدوي کيدل ) بانډ يڅی کيدل ، بان
يعنی بې خبره سړی ( ياد غالشوي مال خاوند فقير يا کارګردی ، ددې صالحيت 
نه لري چې دغل سړي يا ښځې دال  دغوڅولو دحکم لپاره يومناسب وصف دی 
او همدارنګه داسې صفتونه لکه د قاتل نارينه والی يا ښځمنتوب يا مثال   د قاتل 

وب ( د دې صالحيت نه لري عراقي توب، فرهنګيالي توب ، يا جهالت ) جاهلت
چې د قصا   دايجاب لپاره او يا له ميراث څخه د ده په محروميت دحکم لپاره  

 يومناسب وصف وی په هغه صورت کې چې مقتول دقاتل مورث وي .
معنايې دا   :څلورم : دا چې علت د متعدي والي ) سرایت موندلو( وړتیا ولري

که دقيا  بنسټ ، دحکم په علت دا وصف په اصل منحصرنه وي ، ځ : ده چې
کې له اصل سره د فرع مشارکت )ګډون( دی ، ځکه په دې مشارکت اويا 
مساوات سره دی چې فرع ته د اصل دحکم سرايت موندل ممکن کيږي نو که 
چيرې داصل حکم په هغه علت معلل ) هغه څه چې يوعلت او دليل ولري ( شي  
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څخه پرته په بل ځای کې نه چې په اصل پورې منحصردی ، يعنی له اصل 
موندل کيږي ، په هغه صورت کې ، په فرع کې دعلت دنه شتون په علت قيا  
منتفي کيږي ، مثال   سفر دمسافر يا مري  ) ناروغ( لپاره د افطار داباحت علت 
دی او داعلت يوازې په مسافر اويا مري  کی دی اوله دې امله ، دا علت په دې 

وله دې دواړو پرته نوروکسانو ته لکه دکانونو) دواړو پورې منحصر دی ا
معادنو( کارګرانو يا دکښتۍ ) بيړۍ ( خدمې ته سرايت نه پيدا کوي ، که څه هم 
دارنګه افراد هم په خپل کارکې له سترو ستونزو) مشقتونو( سره ال  او 

چې دخمرد تحريم علت  -ګريوان کيږی ، خو دمست کولو ) نشه راوړلو( وصف
ه ځانګړتيا نه لري او په هره نشه راوړونکی ماده کې موندل کيږي  دارنګ –دی 

 اوپه پايله کې په اصل پورې يومنحصر وصف نه دی .
پنځم : دا چې علت له هغه اوصافو څخه وي چې شارع دهغو اعتبارنه دې  

 لغوه کړی :
موخه دا ده چې د دې وصف په الغا) باطلولو( او دهغه پرنه اعتبار شرعي دليل 

ن ونلري ، ځکه کله کله ، مجتهد په لومړۍ کتنه کې دارنګه تصور کوي شتو
چې يو ټاکلی وصف ددې صالحيت لري چې ديوحکم لپاره يومناسب وصف  
وي ، خو په واقعيت کې ، دا وصف له يونص سره په تضاد اوشرعي دليل  سره 
مخالف دی ، نو دا وصف کو  اعتبار نه لري اوله حکم سره کو  مناسبت نه 
لري ، ځکه کو  څيزچې د دليل مخالف وي ، چورلټه باطل دی ، له هغې جملې 
، د بيلګې په توګه ، شوني ده چې مجتهد په لومړي نظر دارنګه برداشت ) 
استنباط( وکړي چې که چاد روژې په مياشت کې په جنسي مقاربت او کوروالي 

، لومړی پرې سره خپله روژه نق  کړه او دمريي د  زادولو و  يې هم درلود 
الزمه ده چې شپيته ورځې روژې ونيسي ) ځکه دمريي  زادول ورته  سانه دي 
نوبايد هغه څيزچې ده ته ستونزمن دی واجب کړو( او دا وصف هم دکفارې 

ت د تحقق لپاره چې مخنيوی اوممانعت دی ، مناسب دی ، خو دا ر يه مدحک
) روژه ماتوونکی ( شخص بيخي خطا ده اوپه پايله کې دمريي په  زادولو دمفطر

توامندتوب ، ددې لپاره مناسب وصف نه دی چې لومړی پرې روژه فرض  شي 
، ځکه دا قول په شرع کې د وارد شوي نص مخالف دی چې په هغه کې ، کفاره 

رکې ، مريی  زاد سپه ترتيبي صورت راغلې اوبيانوي چې مفطر بايد په لومړی 
شپيته ورځې روژي ونيسي اوبيايې که  کړي او بيايې که ونه شول کوالی بايد

ونه شول کوالی دا موده روژې ونيسي بايد شپيتو مسکينانو ته خواړه ورکړي 
اوپه همدې دليل هم ؤ چې فقهاوو د اندلس قاضي تخطئه کړ) پرخطاوباله ( ځکه 
نوموړي د اندلس له خلفاووڅخه ديوه په تړاو فتوا ورکړې وه چې د روژې په  

پيته ورځې روژې دي ، شي مقاربت سره د ده د افطار کفاره مياشت کې په جنس
ده په دې استدالل سره چې خليفه دمريي د  زادولو و  ) توانايي( لري او دا 
ډول کفاره د دارنګه عمل له بيا ځلي ارتکاب ځينې د ده دمخنيوي سبب نه کيږي 
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راث کې ، همدارنګه په فرزندۍ کې دمذکر او مؤنل دمشترک والي اعتبار په مي
دهغوی په برابرۍ اومساوات دحکم ورکولو لپاره ديو مناسب وصف په عنوان ، 

ناسبت باطل بالکل خطا دی ، ځکه شارع په پيشنهادي حکم سره د دې وصف م
يين .... نث) يوصيکم هللا فی اوالدکم للذکرمثل حظ الي:ياعال  کړی دی او فرما

ژباړه : هللا ستاسو په اوالد کې   يت ( -11 –فريض  من هللا ( ) د النساء سورت 
وصيت کوي چې نارينه لره لکه د دوو ښځو برخه ده ... دغه برخې د هللا له خوا 

 نه تاسو ته ټاکلې شوي دي .
همدارنګه که چيرې يو څوک ووايي چې : ) د نکا  په عقد کې د نارينه اوښځې 

اره يومناسب اشتراک د طال  په حق کې دهغوی داشتراک په وجوب د قايليدو لپ
وصف دی ( دا هم يو باطل قول دی ، ځکه  شرعي  داليل پردې داللت لري چې 
طال  دسړي په ال  کې دی نه د ښځې ، خوجايز ده چې ښځه هم د طال  دحق  
درلودونکي وي که چيرې پخپله يې په عقد کې شرط کړی وي چې دا دې هم د 

ې شارع د وصف طال  حق ولري .  دا شرعي داليل پردې داللت کوي چ
مناسبت چې قايل د نکا  په عقد کې د نارينه  اوښځې پرمساوات ګمان کړی ؤ 
او همدارنګه  دهغه قول په نسبت چې طلب شوی حکم د طال  په حق کې 
مساوي دی ) يعنی دا چې دنکا  په عقد کې دسړي او ښځې برابري کيدای شي  

 طل اعال   کړی دی  .دطال  په حق کې د دوی دواړو د برابرۍ علت وي ( با
 نوربيا                            
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  ریف :ریف :تعتع
قانون وضعی عبارت از مجموعه قواعد قانونی است که در شکل نصو  
نوشته شده بواسطه قوه ذيصال  در کشور بدست می  يد، چه اين قوه ذيصال  
 حاکم مستبد، ويا هي ت پارلمانی باشد که رئيس دولت در پهلوی  ن قرار دارد. 

در بر مي يرد،  و اگر قانون وضعی دائره گسترده ای از روابط اجتماعی را
اما بايد گفت که قانون گذار قانون را "  نتنان که توهم می شود " خلق نميکند 
بلکه قواعد  ن را از نيازهای عملی و ضرورت اقتصادی و عادات و رسو ، و 
معتقدات مرد ، و از ارزشهای متعالی  نان وفق مدنيت عصر و زمان  ن 

قانون گذار وضعی،  ن است که استنباط ميکند، و همه م موريت و کارکرد 
قاعدۀ قانونی که ماده  ن را از مجموع اين مصادر مختلف استنباط کرده در قالب 

 الفاظ در ورده و به  ن قوه الزا  ميبخشد.
قابل مالحظه است که قرار گرفتن قاعدۀ قانونی در چهارچوب الفاظ، قانون 

فظ و معنا می باشند وضعی را از مصادر مختلف قانون که در واقع از مصدر ل
 متمايز می سازد. 

  اهمیت قانون وضعی در زمان حاضر :اهمیت قانون وضعی در زمان حاضر :
اگر گذشته ها عصر عرفها و ديانت بوده، عصر نوين عصر قانون وضعی 

می باشد.
1
زيرا قانون وضعی مهم ترين مصدر قانون بوده و قوه مقننه در کشور  

  اهميت قانون جديد به شکل عملی و فعال قانون وضع کرده، و به مقدار افزاي
 وضعی از اهميت مصادر دي ر کاسته می شود. 

البته افزاي  اهميت قانون وضعی در عصر نوين به عوامل ذيل بر مي ردد 
: 

                                                 
1
از اين گفته فهميده نشود که در عصور قديم قانون وضعی وجاود نداشاته، بلکاه باا وجاود  ن باازهم کام  - 

ن وضاعی را از طرياق " اوامار شااه، در زماان شااهی اثر بوده است، زيرا مصريان قديم، و روميان قانو
مصااريان قااديم، و اواماار امپراطااور در زمااان امپراطااوری رومااان " را شااناخته و اجااراء ميکردنااد و در 
قرون وسطی نق  قانون وضعی از سوی کنيسه کام اثار شاد، تاا  ن ااه کاه اوروپاا از سالطه قاوانين کنسای 

ا اهميت قانون وضعی و نق  اساسای  ن پاس از انقاالب فرانساه  زاد گرديده، به وضع قانون  غاز کرد ام
 رو به افزاي  گذاشت.
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تقويت حاکميت دولت، که در واقع نيروی رقيبی  نتنانکه در مقابل  -: اول
دولتهای قرون وسطايی وجود داشت در مقابل دولت حديل وجود ندارد، زيرا 

 در کنيسه و -بزرگ داران زمين –الء و اشراط در عصرهای فيودالی نب
 . بودند شري  دولت نفوذ و قوت در وسطی عصور
گسترش ديموکراسی در دولت نوين سبب جدايی قوای  ن گرديده و  -: دو 

فقط قوه مقننه را برای وضع قوانين گماشته تا در اين مجال به فعاليت و نشاط 
 عمل کند. 
شهای سوسياليستی دولت نوين، و دخالت  ن در امور افراد به کش -: سو 

نفع جامعه، که البته چنين رويکردی از سوی دولت جز به وسيله قانون ممکن 
نيست، زيرا بسياری از امور همانند تعليم و تربيت، مسائل کار و کارگری، و 

قی می رسيدگی به بيماران و ناتوانان که در گذشته از امور فردی و شخصی تل
شد، همۀ اين امور و بسياری غير از  ن نيز از مسئوليتهای اساسی دولت نوين 

می باشد که برای تنظيم  ن قوانين پی همی را صادر ميکند.
1
  

  مقایسه ای قانون وضعی با مصادر دیگر :مقایسه ای قانون وضعی با مصادر دیگر :
اگر قانون وضعی را با مصادر دي ر قانون مقايسه کنيم خواهيم ديد که 

ات زيادی اسـت که  ن را به حق به جاي اهی می قانون وضعی دارای امتياز
 رسـاند که در وقت حاضر به  ن رسيده است که از جمله امتيازات ذيل است :

 سان بودن وضع، الغاء، و برگشت به قانون وضعی اما از حيل  -: اول
وضع و الغای قانون وضعی معلو  است که قانون گذار ميتواند با کشيدن قلمی 

وضع کرده، و با کش  همانندی قانون نا مناسب را لغو کند،  قانون مناسب را
در حاليکه عرط و دي ر مصادر قانون همانطوريکه وجود و گسترش  ن بطيئ 

 است، اما در صورتيکه بوجود  مد از  ن خالصی يافتن نيز دشوار است. 
قانونی که مصدر  ن عرط ويا قضاء باشد، فقط هن ا  تطبيق  ن  -: دو 

شود، و از اين حيل اين ونه قوانين تسری احکا  قانون به گذشته به  شناخته می
 حساب می رود.

قانون وضعی قواعد عا  و مجردی را وضع ميکند، درحاليکه  -: سو 
قواعد قانونی ناشی از قضاء و دي ر مصادر بيشتر به جزئيات پرداخته، و به 

 درجه قواعد عمومی و مجرد نمی رسد. 
وضعی ميتوان کشوری را از حيل داشتن قانون يکسان با قانون  -: چهار 

 نمود ب ونه ای که همه انحای کشور زير حاکميت ي  قانون باشد. 

  ::مبادی عمومی وضع قانون مبادی عمومی وضع قانون 
 هيئاتی که قانون را وضع ميکند :

                                                 
1
 . کرديم صحبت – سوسياليستی –قبالً در مورد کششها و مفهو  مذهب اشتراکی  - 
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وضع قانون به هيئاتی واگذار می شود که  ن را هي ت قانون گذار می نامند، 
ر کشوری تعيين ميکند، که گاهی اين هي ت به و اين هي ت را قانون اساسی ه

شکل فرد مستبدی تعيين می شود  نتنانکه در نظامهای شاهی مطلقه است، و 
گاهی هم اين هي ت عبارت از شورای نماينده گان، ويا شورا های غير نيابتی 
است که رئيس دولت " چه امپراطور، چه شاه، و چه هم رئيس جمهور باشد " 

 دارد. با  نان مشارکت

  درجات قانون وضعی :درجات قانون وضعی :
 –قانون وضعی دارای چند درجه و مرتبه است؛ در ر    ن قانون اساسی 

 قانون"  گذار قانون هي ت از صادره قوانين  ن از پس که داشته قرار – دستور
 است قانون ذاری فرعی هي تهای از صادره قوانين سو  مقا  در و بوده"  عادی
 . شود می صادر مصوبات و لوائب، شکل به که

پس قانون اساسی همان قانون وضعی است که نظا  دولت و روابط ميان 
 قوای عمومی کشور با افراد و روابط ميان اين قوا را تنظيم ميکند. 

قوانين صادره از هي ت قانون گذار اصلی،  ن مجموعه از قواعد قانونی 
گزير بايد در است که به منظور تنظيم روابط اجتماعی صادر گرديده، که نا

مطابقت با قانون اساسی و در چهار چوبی باشد که قانون اساسی  ن را ترسيم 
کرده است. زيرا هر قانونی که با مبادئ قانون اساسی در تصاد  باشد قانون 

 باطلی است. 
 شود، می صادر – ها وزارت –قوانينی که از هي تهای قانون ذاری فرعی 

 –اصلی  گذاری قانون هي ت از صادره قانون تطبيق در که است تفصيلی
.مي ردد صادر  ن تفوي  بنابر و – پارلمان

1
همانند الئحه ها و طرزالعمل  

هائی که از نهادهای اجرايی به منظور تنظيم مسائل تفصيلی وارده در قوانين 
 وضع شده از سوی هي ت قانون گذاری اصلی صادر می شود.

انون اساسی باشد؛ اين قوانين فرعی همتنانکه قوانين اصلی بايد برمبنای ق
 هم بايد برمبنای قوانين اصلی صادر شود. تا از بطالن  ن جلوگيری شود.

  نظارت قضاء بر قانون وضعی :نظارت قضاء بر قانون وضعی :
از  نکه قانون پايين تر نبايد با قانون باالتر در تصاد  بوده و اگر نه قانون 

ه اين موضوع پايين تر باطل ويا غير اساسی است، و از  نکه قضاء است که ب
رسيدگی ميکند، پس بايد دانست که  يا قضاء در چنين مخالفتهايی حکم نموده يا 
خير؟ به عبارت دي ر  يا قضاء ميتواند از اساسی بودن قوانين، و قانونی بودن 

                                                 
1
تفوي  از سوی هي ت قانون گذاری گاهی به شاکل دائام و بار مبناای قاانون اساسای مای باشاد، همانناد  - 

به قوه اجرائيه در گذاشتن لوائب و طرزالعمل ها به منظور اجرای قاانون، و گااهی اعتراط قانون اساسی 
هم اين تفوي  در صدد قانون معينی و تفوي  خا  انجا  ميشود  نتنانکه نسابت باه قاانون معاشاات در 

صااورت گرفاات کااه قانون ااذار، بااه شااورای وزيااران صااالحيت داد کااه در مااورد  2007مصاار در سااال 
 ميتواند  ن را به هر گونه ای که درست ميداند  ن را تفسير کند.  اجرای اين قانون
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لوائب و طرزالعمل ها نظارت کند يا خير؟ که اين مس له به اساسی بودن قوانين 
 معروط است. 

رد اختالط های واضب دارند زيرا قوانين اساسی عده از کشورها در اين مو
کشورها همانند " بلژيم، و لهستان " اين حق را از محاکم ســلب کـرده، 
درحاليـکه قوانيـن اسـاسی شـماری دي ری از کشورها همانند " سويزرلند، 
رومانی و قبل از همه قانون اساسی اياالت متحده  مريکا که قانون اساسی  ن را 
محکمه عليای فيدرال بوجود  ورده اين حق را به محاکم اعتراط کرده اند که 
براسا   ن محاکم ميتوانند هر قانونی را که با قانون اساسی در تصاد  باشد  ن 
را ملغاء نمايند، و محاکم اين کشور در بسياری از موارد از اين حق استفاده 

ه  مريکا حکومت قضائی کرده و حتی گفته می شود که حکومت اياالت متحد
است. و بدين اسا  مبادی قانون اساسی کشور اياالت متحدۀ از هر گونه تغييری 

 که در اثر اختالفات و کششهای حزبی ويا هداط سياسی باشد در امان است.
اما اگر قانونی از قوانين اساسی در اين مورد " نظارت قضائی " نصی را 

سه و مصر است بدون ش  مس له ای به چنين وارد نکرده باشد  نتنانکه در فران
اهميت مورد اختالط قرار مي يرد. اگرچه ر ی راجب در چنين حالتی عد  
اعتراط به حق نظارت قضائی است م ر در حدود معينی که دائره حق نظارت 

 و گرديده، تر گسترده – ها وزارت –نسبت به قوانين صادره از هي تهای فرعی 
ه از هي ت اصلی تنگ تر و صادر قوانين به نسبت"  ظارتن حق"  حق اين دائره

محدودتر می شود، که البت  دليل اين ر ی نيز همان احترا  گذاشتن به جدايی 
 ميان قوای سه گانه کشور است. 

 : جزئيات اين مس له مهم ب ونه ذيل توضيب داده می شود
ميکند  اگر ارکان شکلی قانون وضعی اصلی،  نتنانکه قانون اساسی حتم

فراهم نشده بود، محاکم  ن را مورد تطبيق قرار نميدهد. زيرا صدور  ن وفق 
شکلياتی که از سوی قانون اساسی درنظر گرفته شده است ي انه دليل وجود 
قانون است، و در صورتيکه اين شکليات فراهم نشده باشد وصف قانون بر ن 

 صاد  نيست. 
صادر شده بود، ولی از حيل  اما اگر قانون وضعی از ن اه شکلی درست

 وضعی قانون  نکه مثل بوده، اساسی قانون با مخالفت در – ماهيت –موضوع 
 در گرديده، تضمين اساسی قانون با که شخصی  زاديهای مظاهر از يکی با

 باشد، بوده قانون برابر در مرد  مساوات مبد  با مخالفت در ويا بوده، تصاد 
اء " حق ندارد قض"  که است بر ن دو هر نسهفرا اداری قضای و عادی قضای

از تطبيق اين ونه قانونی امتناع ورزد، و در غير  ن در حق قوه مقننه تجاوز 
 کرده است. و اکثريت فقهاء از اين موقف قضاء پشتيبانی ميکنند.

" Dugiut " و دي ی "  Hauriouاگرچه شماری از علماء همانند هريو " 
اکم حق دارند از اساسی بودن قوانين چه از حيل شکل و دي ران بر ن اند که مح
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 تطبيق از نتيجه در که کنند، نظارت – ماهيت –و چه هم از حيل موضوع 
 می خودداری – ماهيت – موضوع حيل از اساسی قانون با مخالف قوانين
.نمايند

1
 

و حالت در مصر نيز همانند فرانسه است، که اکثريت بر  ن اند که محاکم 
ت بر اساسی بودن قوانين از حيل موضوع را نداشته و فقط به نظارت حق نظار

 بر اساسی بودن قوانين از حيل شکل اکتفا کنند. 
اما چنين معلو  است که ر ی  ترجيب يافته به نحو دي ری است، زيرا 
شماری از فقهاء، و بعضی از محاکم بر  ن اند که بايد محاکم از قوانين وضعی 

 کنند نظارت – ماهيت –ون گذار از حيل شکل و موضوع صادره از هي ت قان
 قوانين بودن اساسی از قضائی نظارت حق تثبيت در که حکمی نخستين شايد و
 ماه اول در مصر اهلی محکمه از صادره حکم گرديده صادر موضوع حيل از
.باشد بوده 8398 سال می

2
که پس از  ن محکمه قضای اداری نيز حکمی را  

يل و در تثبيت حق محاکم در نظارت از اساسی بودن قوانين از بر مبنای دال
 . است کرده صادر – ماهيت –حيل موضوع 

محکمه قضای اداری مصر در تثبيت اين حق " نظارت از حيل موضوع " 
برای محاکم گفته است :  نته که در مورد وجوب جدائی ميان قوای دولت گفته 

که محاکم مصر را از تصدی بحل  می شود، در قانون مصر نصی وجود ندارد
نظارت از اساسی بودن قوانين از حيل موضوع جلوگيری کند.

3
محکمه قضای  

                                                 
1
و ماا بعاد  ن "  001" در کتااب  ن " المختصار فای القاانون الدساتوری    Hauriouاساتاذ هرياو "  - 

مي ويد : مس له اقحا  قضاء در موضوع اساسی بودن قوانين مس له بسايار خطرنااکی اسات، زيارا اگار ماا 
وضااوع دخياال نمااائيم هاارا  از سياساای شاادن قضاااء اساات، و امااا اگاار موضااوع را از قضاااء را در اياان م

نظارت قضاء بيارون کنايم قواعاد قاانون اساسای بای اثار مای شاود. پاس اساتاذ هرياو علای رغام ايان خطار 
 تارا  –بازهم نظارت از قواعد اساسی را از وظيفه قاضی ميداند و در اين صدد فقهاای فرانساه باه قضايۀ 

 نکه در قانون رومانی نصی وجاود نادارد کاه باه حاق  رغم علی اند، گفته و کرده اشاره بوخارست – وی
"  روماانی"  کشاور  ن ابارا  و نقا  محکماه باازهم باشاد، کرده اعتراط – موضوعی –نظارت قضائی 

 بار ن وقايال کرده، استناد قوانين بودن اساسی از موضوعی نظارت به اعتراط در فرانسه فقهای  رای به
ر حدود م موريات طبيعای قاضای وارد مای شاود، و اگار ايان مباد  د و بوده واجب نظارت گونه اين که اند

تاکنون در همۀ کشاورها عموميات نيافتاه، باه چنادين سابب برمي اردد، کاه از جملاه نباودن فائادۀ عملای از 
وياااهم  اعتااراط بااه چنااين حقاای، ويااا هاارا  از سياساای شاادن قضااا، ويااا منافااات  ن بااا اسااتقالل پارلمااان،

تعارض ظاهری با نصاو  اسات کاه گوئياا چناين حقای را از قضااء سالب ميکناد، اماا باا وجاود هماۀ ايان 
اعتبارات بازهم توجهاتی وجود دارد که به  رامی رشد کرده و مبنی بر ن است که پارلماان باياد از ساوی 

ادر ميکند خطر حقيقای قضاء نظارت شود، زيرا قوانينی را که با کششها و تمايالت حزبی و انتخاباتی ص
 است که  زاديهای عمومی را به تهديد ب يرد. 

2
 اگرچه اين حکم از سوی محکمه استئناط مصر لغو گرديد. - 

3
در خطاب  ن به محاکم منصو  داشته است که نافاذ باودن قاوانين ساابق بار  237بلکه برعکس ماده  - 

اشد، پس ايان ناص قاانونی از محااکم ميخواهاد قانون اساسی مرهون توافق  ن با احکا  قانون اساسی می ب
که موضاوع اساسای باودن قاوانين از حيال موضاوع را نياز نظاارت کنناد، زيارا اعطاايی حاق نظاارت از 
مطابقت قانون با قانون اساسی، و حل تعارضاتی  که شايد مياان قاانون عاادی و قاانون اساسای بوجاود  ياد 

 خود تاکيدی بر حاکميت قانون اساسی می باشد. 
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اداری افزوده است که اعتبار دادن اين مبد  در تاکيدی به حاکميت قانون اساسی 
 به عنوان مصدر همۀ قوای دولت می باشد. 

 –ا قانون اساسی اضافه بر  ن در صورتيکه محاکم از تطبيق قانون مخالف ب
 از توقف ويا قانون الغای به امتناع اين با کنند، خودداری –ضوع مو حيل از

 چهارچوب در بودن اساسی بر رقابت حق انجا  از بلکه نداده، حکم  ن اجرای
 .اند کرده استفاده  ن تطبيق عد  ويا تطبيق،

 – با درنظرداشت  نکه اين اختالط نظر فقط در مورد قانون وضعی اصلی
 و ها طرزالعمل –اما نسبت به قوانين وضعی فرعی  است مطر  – عادی قانون
 انجا  در محاکم حق به اختالط بدون مصر در هم چه و فرانسه در چه – لوائب

 – موضوع و شکل ن اه از ها طرزالعمل و لوائب بودن قانونی بر نظارت
 . است گرديده اعتراط – ماهيت
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است که جهان و حق در  ن  حق و عدالت باشد وکيل در حکم  ئينۀمظهرعالی و 
 بازتاب و هويدا می گردد. 

د درياااااا  جامعااااااه زناااااادگی ماااااای چااااااون انسااااااانها موجااااااودات اجتماااااااعی اناااااا
کننااااد،درطول حيااااات شااااان برخاااای مااااوارد اساااات کااااه انسااااان طبيعتاااااً بااااه  ن 
ضاااااارورت دارد يکاااااای از ن مااااااوارد ضاااااارورت بااااااه وکالاااااات اساااااات،زيرا 
هرانساااان قادرنيسااات کاااه کارهاااای خاااوي  را مساااتقيماًخودش انجاااا  دهد،بلکاااه 
نياااازدارد تاااا کسااای دي اااری را باااه جاااای خاااوي  ب ماااارد تاباااه صاااداقت وايماااان 

اری کااااری او را باااه نيابااات از وی انجاااا  دهاااد.اين عمااال ازنظرشااارع جاااائز د
باااوده کاااه پيامبردرزماااان حياتشاااان در اماااور کااااری خاااوي  وکيااال تعياااين کااارده 

.بودناااد،و مسااالمانان باااه جاااواز وکالااات اجمااااع کااارده اناااد
 1

وايااان عمااال را يااا  
نااااوع تعاااااون وهمکاااااری خوانااااده انااااد،واز ن اااااه قااااوانين نافااااذۀ کشااااور وکالاااات 

مرجااااع تاااا مين کنناااادۀ عاااادالت اجتماااااعی ميااااان طاااارفين دعااااوی بااااوده و ي انااااه 
و قاااانونی  عیتواناااد توساااط وکيااال مااادافع بااارای اثباااات حقاااو  شااار هااارکس مااای

خااااااوي  وارد مرجااااااع عاااااادلی و قضااااااائی شااااااده و از حقااااااو  خااااااوي  دفاااااااع 
کنناااد.از نجای کاااه وکالااات ي اناااه موضاااوع بسااايار مهااام کاااه اماااروزه درصاااحنه 

و فصاااااااال دعاااااااااوی اعاااااااام هااااااااای اجتماااااااااعی واقتصااااااااادی باااااااارای حاااااااال 
تجااااارتی وجزائاااای ماااای باشد.خواساااااتم  ازموضااااوعات:مدنی،احوال شخصاااايه،

در ايااااان فصااااال موضاااااوعات مرباااااوط باااااه وکالااااات را در روشااااانای نصاااااو  
 :گير  شرع،ابعاد فقهی و قانونی به بررسی

  مطلب اول:مفهوم وکالتمطلب اول:مفهوم وکالت
 اول:معنای لغوی

،ن هدارندگی معنای حفظبه .ودرلغت ربودهوکالت به فتب واو وبه کسرواو،مصد
است. مده وکارسازی 

2
  

 فرموده است: « »چنانته خداوند
همان کسانی که}برخی از {مرد  به ايشان گفتند مرد مان برای}جنگ »ترجمه

لی اين سخن { برايمان شان افزود وبا{ شماگرد  مده اند پس از  ن بترسيد}
«. وگفتند خدامارا بس است ونيکوحمايت گری است

3
می  « »همتنين خداوند 

 فرمايد:

                                                 
1
، دراساا  وتحقيااق: فااؤاد عبااد الماانعم  حمااد، اإلجماااع،  بااو بكاار دمحم باان ِبااراهيم باان المنااذر، النيسااابوري . 

 .37،  2،  مـ1003هـ/ 2313الطبع : األول  ، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع
2
الناشاار: فيروز بادى،مجااد الاادين  بااو طاااهر دمحم باان يعقوب.القااامو  المحيط،تحقيااق مؤسساا  الرساله، .  

 1003 - هااااـ 2313الثامناااا ،: لبنان،الطبعاااا  –مؤسساااا  الرسااااال  للطباعاااا  والنشاااار والتوزيااااع، بيااااروت 
 .310، 3 ،حرط)و(، 

3
 .270.  ل عمران :  
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اوست{ پروردگار خاور وباختر خدايی جز اونيست پس اورا کارساز »}ترجمه
«.خوي  اختيارکن.

 1
 

،چنانکه  مده استاين کلمه درزبان عرب به معنای تفوي  و واگذارکردن نيز 
ن شخص سپرده وياتفوي  الکارش را به ف«َوکنَل امرهُ ِلی فالن»گفته می شود:
نموده است.
 2

 
 کريم به ارتباط اين معناچنين  مده است:درقر ن 
وچرابرخداتوکل نکنيم وحال  نکه مارا به راه های مان رهبری کرده »ترجمه

است والبته  زاری که به ما رسانيديدبر ن شکيبايی خواهيم کرد وتوکل کنندگان 
«.بايد تنها برخدا توکل کنند.

 3
 

 دو :معنای اصطالحی
فوي  تصرط مشروع دري  کارمعلو  عبارت از ت»دراصطال  فقهی وکالت

«.از جانب ي  شخص به شخص دي ری که قابل نيابت باشد.
4
 

وکالت شرعاًعبارت از اين است »درتعريف وکالت می گويند:«ر »فقهای حنفيه
و اين عبارت .که شخصی دي ری را درتصرط جايزومعلو  قايم مقا  خود سازد

«از تفوي  تصرط و حفظ به وکيل است
5
 

عقدی است که به موجب  ن يکی از »حقوقی وکالت عبارت از دراصطال 
«.را برای انجا  امری نايب خود قبول می نمايد. یطرفين عقد،شخص

6
 

وکالت تفوي  صالحيت شخص »( شر  مجل  االحکا 2333طبق هدايت مادۀ )
قا  ساختن وی است به جای خود که تفوي  کنندۀ ماست به دي ری وقايم 
که به اوتفوي  صالحيت شده)وکيل(وموضوع  یصصالحيت را)مؤکل(وشخ

«.تفوي  شده را)مؤکل به(گويند.
7
 

وکالت را چنين ودرتعريف وکالت قانون مدنی نيز ازفقه حنفيه پيروی نموده 
وکالت عقدی است که به موجب  ن مؤکل شخص دي ری » تعريف نموده است:

«.را درتصرط قانونی ومعلو  قايم مقا  خود می سازد
8
 

در رابطه به وکالت کدا  تعريف مشخص به نظرنمی رسد.با ن هم  جزاودرکود
قانون مدنی که وکالت را تعريف نموده،به دست می  يد  (2333) ازظاهرمادۀ

                                                 
1
 .3. المزمل : 

2
فيروز بادى،مجااااااد الاااااادين  بااااااو طاااااااهر دمحم باااااان يعقوب.القااااااامو  المحيط،تحقيااااااق مؤسساااااا   .  

 .310، 3الرساله،حرط)و(، 
3
 .21: . ابراهيم 

4
 .237، 1.الکرمی.غاي  المنتهی،الطبع  األولی،دمشق،المکتب  اإلسالمي ،  

5
 .23، 3بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع،  . 

6
 .1103، 0. مسعودانصاری ودمحم علی طاهری.دان  نامۀحقو  خصوصی،  

7
دولااات، ژوبل.مجموعاااه قواعاااد فقهااای شااار  مجلااا  االحکا ،جلاااد چهار ،)کابااال:مطبع  . دمحم عثماااان 

 . 1و 2(، 2003،طبع دو  : 2002
8
 .2333. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  
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رمادۀ که:قانون گزاروکالت را تنها به اعمال حقوقی اختصا  نداده است؛زيرا د
ومعلو  مؤکل شخص دي ر را درتصرفات قانونی »قانونی تصريب شده است که 

درحقو   تصرفات قانونی اعم از حقوقی ومادی است.«قائم مقا  خود می سازد.
  برخی کشورها درمورد قلمرو وکالت بحل جدی وجود دارد  وبرخی از حقو

دانان درتفسير مواد قانونی  ن کشور هااعتقاد به اختصا  وکالت به اعمال 
حقوقی دارند.

1
 

رای اثبات عين وياسايرحقوقی که رتی وکيل می تواند بدرحقو  مدنی وتجا
وکالت در ن صحت دارد،به جای مؤکل به دعوی بپردازد.چنانته مادۀ 

د چنين مشعر رما درمور(قانون اصول محاکمات تجارتی کشو13)
هرشخصی که به اقامۀ دعوی اهليت دارد می تواند دعوی خودرا بالذات »است:

کم تجارتی اقامه وتعقيب ويا توسط وکيلی که  زادانه انتخاب می کند درمحا
«.نمايد.ممثلين قانونی نيز دارای اين حق می باشند.

2
 

  مطلب دوم:بررسی سیر تاریخی  وکالت دفاع در جهان و افغانستانمطلب دوم:بررسی سیر تاریخی  وکالت دفاع در جهان و افغانستان
 وکالت دفاع در جهان اول:تاريختۀ

به تاريخ اورا  گر اطوالنی دارد  شغل وکالت دفاع درتاريخ بشرسابقۀ
حقو 

3
که درعصرفرعونيان،اغريقی ها،عصر شود،درخواهيم يافت  يستهن ر

اسال ،عصرممال  عثمانيه وعصردورۀ انقالب کبير فرانسه شغل وکالت دفاع 
 وجود داشته است.

ناگفته نبايد گذاشت که وکالت دفاع درعصر مصری ها و اغريقی هاباهم فر   
درعصر ،اما.داشته که درعصر مصری ها وکالت دفاع به شکل تحريری بوده

 دفاع می پرداختند.  به به شکل شفوی  الءبه اغريقی ها وک
در زبان  لمانی وکيل مدافع را نمايندۀ حق می نامند و اصطالحی که بکار      

 ريشتن والت است. Reantrain Walt می بردند
در زبان فرانسوی هم برای کلمۀ وکيل واژه اتکا استعمال می نمايند،اين      

از دو کلمه اشتقا  يافته  ،گرفته شده   advocates از کلمه واژه التينی که
که معنای مظلو  را افاده  Vocatesبه معنای دست يری و دي ر  ن  Adيکی 

 می نمايد هرگاه هردو کلمه يکجا شود مفهو  ياری از مظلو  را ميرساند. 
در کشور ما کلمه وکيل مدافع را استعمال می نمايند که عبارت از شخص حقو  

است که با مظنون و متهم يا مدعی و مدعی عليه کم  و  دان و قانون دان
رنوال يا څامساعدت حقوقی نموده و به نيابت از نها از طريق وکالت در برابر 

                                                 
1
(،تهران،شارکت سااهامی انتشاار،چاا چهااار  3. کاتوزيان،ناصاار.حقو  مادنی:عقود اذنی)عقااود معاين) 
 .203و  200،صص 2001،

2
 .13،مادۀ 2030(27. وزارت عدليه.قانون اصول محاکمات تجارتی،جريده رسمی) 

3
 71هـ ش، 2037 زی،پوهاند نصرهللا.اصول محاکمات مدنی،چاا پنجم،انتشارات سعيد،ستان.  
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مدعی و مدعی عليه در محاکم دفاع می نمايد،که دفاع از عدالت و مساوات از 
 وظايف ي  وکيل مدافع بوده و است. 
وي  قاضی را در ميدان عدالت رهنمائی ي  وکيل خوب با ارائه اسلوب دفاع خ

 نمايد.  می
طوالنی داشته و دارد،نمی توان  ن را به  دفاع از متهم از طريق وکالت سابقۀ

ي  عصرو ي  مدنيت خا  نسبت داد.زيرا،مطالعات ميرساند که اين قبيل 
مده است.اگر به سير تحوالت حقو  جزا  وظيفه در عصر فراعنه مصر بوجود 

صالً قوانين در اجتماعات بشری همه متکی به اديان بوده،چنانکه توجه شود،ا
 و انتقا  فردی به تعوي  مال و به اختيار مجنی عليه و يا ورثۀ مقتول مبدل شد

باآلخره مجالس استقرار و تحکيم يافت و منازعات توسط همين مجالس حل 
رای وفصل می گرديد بعداً همين مجالس به هيات قضايی انکشاط کرد.که ب
زيربه  واضب شدن بهتر،سير تاريخته وکالی مدافع را درجهان به ش  مرحلۀ

گيريم: مطالعه می
1 

 :مصر فراعنه عصر •
 ها: اغرقی عصر •
 ها: رومی عصر •
 :اسال  عصر •
 :عثمانيه ممال  عصر •
 :فرانسه دورۀانقالب عصر •
 عصر فراعنه مصر .0
ت دفاع از متهم در کشور مطالعات تاريخی مبين  ن است که برای بار نخس   

قبل از ميالد در زمان فرمانروايی  1771سال  مصر مالحظه شده در محدودۀ
اسالط سو  و چهار  فراعنه که  نرا بنا  خندان واحرامات ياد می نمايند برای 
حل مناقشات اشخا  محاکم را ايجاد نموده بودند که به منظور رسيدگی به 

شد.اين رويه مدت تقريبا ده سال  ه موظف میدعوی يکتن از  نها در ر   محکم
دان تر کسب نمودند در دورۀ پنجم خانادامه داشت بعد ها محاکم استقالليت بيش

دفاع بطور شفوی بود  فراعنه در مصر محکمۀ عالی ايجاد شد در  غاز مرحلۀ
 بعدا شکل تحريری را به خود گرفت .

 عصراغرقی ها .1
چون:بابل سوريه،شا   طقیميالد در مناقبل از  8398ر سنه اين اقوا  د    

وعرا  حاکم بودند،بعدا حکومت  نها استحکا  بيشتر يافت مناطق مصر را هم 
امپراتوری خود در  وردند در  ن زمان پادشاه حمورابی توانسته بود  تحت سلطۀ

قانون تنظيم نمايد در زمان حکومت وی سه نفر تحت محاکمه قرار گرفتند 

                                                 
1
 .70ستان زی،پوهاند نصرهللا.اصول محاکمات مدنی، .  
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ه ه تعداد نُ ـــاکمـين خود را نيز مسول قتل دانست در اين محهمسر يکتن از متهم
ه نفر وکيل مدافع از متهمين قتل و دو نفر وکيل مدافع از زن نفر متهم بودند نُ 

دفاع نمودند باآلخره محکمه به الزاميت مردان و برائت زن حکم نمود در اين 
 .گرفت دوره مدافعه مطابق قانون که تصريب شده بود صورت می

 عصر رومی ها .9
ميالدی در زمان رومی ها سيستم محاکم به  8911الی  8911در سالهای      

شکل بدوی به ميان  مد و در اين عصر به و کيل مدافع هم حق داده می شد تا در 
محکمه از مؤکل خود دفاع نمايد.
 1 

 در عهد اسال   .9
بهترين  ه طور شفوی بودهدر صدر اسال  و در زمان خلفای راشدين قضاوت ب 

محل قضاوت در مسجد بود،قاضی برای حل منازعات مرد  در مسجد جلسه می 
احکا  صادر می ) ( نمود و به اسا  احکا  قر ن مجيد و سنت رسول هللا 

نمودند،در اين دوره وکيل دفاع وجود نداشته اما بعدها در دورۀ تابعين وظيفه 
 دند.وکيل مدافع را بعضاً علماء و مجتهدين تمثيل می کر

 عصر ممال  عثمانيه .5
ميالدی ساحات مصر و بعضی مناطق  8591الی  8151در محدودۀ سالهای

شبه جزيره عرب توسط عثمانی ها اداره می گرديد در اين دوره فساد بی حد بود 
 مقا  قضاوت و ضمنا وکالت دفاع از اهميت چندانی برخوردار نبود.

 دورۀ انقالب کبير فرانسه  .9
ميالدی مبانی حقو  بشر اسا  گذاری و  8713انسه سال در دورۀ انقالب فر

  دست به  8181اعالن گرديد.بعد ها ناپليون بناپارت به قدرت رسيد در سال 
تشکيل وکيل مدافع در قانون جديد به منظور تحکيم سلطه قضا بميان  ورد. 

2
 

 دوم:ظهور وکالت و وکیل مدافع درافغانستان  
گ پايه های وجود وکيل مدافع در دولت شاهی تاريخ نشان دهندۀ  نست که سن
برای بار اول موضوع وکالت دفاع طر   8919دمحم ظاهرگذاشته شد.در سال 

ريزی و تعليمات نامه  ن در بيست يکم ثور سال فو  الذکر پا  گرديد.در اين 
وکالت مدافع ي  انتقال »تعليمات نامه وکيل مدافع چنين تعريف شده بود،

 ری در کدا  کار صالحيت خود را ت که شخص به ديصالحيت مشروع اس
در اين تعليمات نامه وکالت «.ي  می نمايد و او را قايم مقا  خود می گرداند.تفو

را در چيز های که تصرط  ن شرعا برای خود مؤکل جايز باشدجواز دانسته 
باطل و ناجايز  اند.اما،وکالت را در مسايلی،چون:استقراض،حلف و)...(

تعليمات  19رعکس،در استحالط جايز خوانده شده بود.در ماده دانسته.ب

                                                 
1
 .

 
 .70 ستان زی،پوهاند نصرهللا.اصول محاکمات مدنی،

2
 .73  ،همان. 
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نامه،وکيل  را بيان داشته که دارای ديپلو  شرعيات يا حقو  يا معادل  ن،دارای 
معلومات در اصول و لوايب رسمی امانت دار و دارای اخال  حميده 
ی باشد.مرتکب جر  سن ين نشده باشد.شهرت بد نداشته باشد.حد اقل سن  ن از س

سال کم نباشد.در بيشتر حصص اين تعليمات نامه حقو  و وجايب وکيل تسجيل 
قانون مدنی احکا  معين را با اقتبا  ازفقه حنفيه  8955شده بود. درسال

 کرد. ومجل االحکا  درموردوکالت وضع
 8911/دلو9(181رۀجريده رسمی )منتش 8911انفاذ قانون اساسی سال با 

ستا برداشته شده و برای متهم حق داده شده است درين را گامی بس مهم وعمدۀ
تا در تما  مراحل دعوی از زمان گرفتاری برای دفع اتها  برای خود وکيل 

هر »قانون مذکور تسجيل گرديده است که: 98مدافع ب يرد.چنانته در ماده 
تواند برای اتها  به مجرد گرفتاری و يا برای اثبات حق خود وکيل  شخص می
کند.متهم حق دارد به مجرد گرفتاری،از اتها  منسوب اطالع يابد و  مدافع تعيين

کند در محکمه حاضر گردد.در قضايای  در داخل ميعادی که قانون تعيين می
که متهم بی بضاعت بوده و نتواند برای دفاع از حقو   تیجنايی،در صور

رميت خوي  وکيل مدافع تعيين کند،دولت برای وی وکيل مدافع تعيين ميکند.مح
مراسالت و مخابرات بين متهم و وکيل  ن از هر نوع تعرض مصئون  مکالمات،
«.وظايف و صالحيت های وکالی مدافع توسط قانون تنظيم می گردد. ميباشد.

1
 

مورخ  888ذريعه فرمان  8919در روشنايی نص اين ماده درسال 
حامدکرزی رئيس جمهور،جمهوری اسالمی افغانستان  قانون  1/3/8917
ماده توشيب گرديد و وزارت عدليه مؤظف شد  11کالی مدافع درپنج قصل وو

تادرخالل سه ماه بعداز انفاذ قانون تدابيری الز  را به منظور ايجاد انجمن 
مستقل وکالی مدافع اتخاذ نمايد.
 

اسد  9درنتيجه مجمع عمومی انجمن به تاريخ 
ننتل داير و در روز توسط وکالی مدافع سرتاسر کشور درهوتل انترکانتي 8917

در روز دو  اعضای شورای رهبری هيات واول اساسنامه انجمن تصويب 
 ومستقيم انتخاب گرديدندوانجمن اجرائيه وهيات نظارت به شکل  زاد،سری

وکالی مدافع افغانسان منحيل ي  نهاد مستقل غيرسياسی وغير حکومتی  مستقل
شروع به فعاليت نمود.
 2

 
قانون وکالی مدافع" سال افغانستان مطابق به "در  وکالی مدافعفعالً 

 نمايند. فعاليت می  8919/قو /19(مورخ 399) ره جريده رسمیمنتش8919

                                                 
1

  .02،ماده 2001/دلو/3(مورخ020.وزارت عدليه.قانون اساسی جريده رسمی)
2
  .177(عقودمعين، 1بدهللا،نظا  الدين.شر  قانون مدنی افغانستان حقو  وجايب)ع.
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  مطلب سوم:مشروعیت وکالتمطلب سوم:مشروعیت وکالت
چون عمل وکالت مورد نياز مرد  است،شرع  ن را جايز دانسته.زيرا،هرانسانی 

ن،نياز مند است قادر نيست تاکارهای خوي  را مستقيماً خودش انجا  دهد.بنابراي
 تادي ری را به جای خودب مارد تاوکيل  ن کار را به نيابت از مؤکل انجا  دهد.

واجماع امت ثابت است.مبر) ( لت بر مبنای قر ن کريم،سنت پياوکا
 
 

اول:قر ن کريم
1
 

 درداستان اصحاب کهف می فرمايد:) (خداوند
پرس  کنند گوينده واين چنين بيدارشان کرديم تا ميان خود از يکدي ر »ترجمه

ای از  نان گفت چقدر مانده ايد؟گفتند روزی يا پارۀ از روز را مانده 
ايم}سرانجا {گفتند پروردگار تان به  نته مانده ايد داناتر است اينکه يکی از 

تاببيند کدا  ي  از غذاهای  ن خود تان را به اين پول خود به شهر بفرستيد 
ان بياورد وبايد زيرکی به خرچ دهد وهي  تراست واز  ن غذای برای ت پاکيزه

«.کس را از }حال{ شما گاه ن رداند.
 2

که اين وکالت به شراء است. همتنين  
به سلطان گفت: « ع»حضرت يوسف درقر ن کريم فرموده است،که « »خداوند
{ گفت مرا بر خزانه های اين سرزمين ب ماريد که من  «ع»يوسف »} ترجمه

.«ن هبانی داناهستم.
 3

 
 فرموده است: « »همتنين خداوند

اگرن ران جدايی ميان  نان بوديد؛َحکمی از خانوادۀ زن ومرد برای »ترجمه
« .تصميم گيری درمورد  شتی وياجدايی به نزد  نها بفرستيد.

 4
 

 حکما وکالی زوجين تلقی می گردند. مبارکه فو ، طبق  ي  
« ملسو هیلع هللا یلص»پيامبر دو :سنت

5
 

نيز ثابت است. زيرا،دراين مورد  (ملسو هیلع هللا یلص)لت برمنای سنت پيامبرمشروعيت وکا
 احاديل متعددی وارد شده است:

َوَعن ُعرَوةَ البارقیعِ  َنن َرُسوُل هللان بَعََل َمعَهُ بديناٍر َيشتَري لَهُ  ُ (»2
«.ضِحيَ ً.

6
مرا با ي  دينار فرستاد؛تا (ملسو هیلع هللا یلص)عروه بارقی می گويد:پيامبر»ترجمه

 .«.براي  قربانی بخر 

                                                 
1
لبنان،چاااا  –. اباان عرباای،دمحمبن عباادهللا.احکا  القر ن،ت:عطا،دمحمعباادالقادر،دارالکتب العلميااه،بيروت  

 . 133، 3 ،  1000 -هـ 2313سو ،
2

 .23. الکهف : 
3
 .33. يوسف :  

4
 .03. النساء:   

مماا اتفاق  من كاال  خيار األناا  عمدة األحكا ، اإلما  الحافظ  بي دمحم عبد الغني بن عبد الواحد، ِسيالَمْقدِ .  5
 .213،  2. بی تا،  دمحم زمان زماني:ترجمه ،عليه الشيخان، البخاري ومسلم

للجمعاه حاديل  .القشيری،مسلم بان الحجاا  بان مسلم.صاحيب مسالم،کراچی:قديمی کتابخاناه، بااب الطياب 6
0331   3   271. 
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دقَِ . بَعَلَ »َوَعن  َبي ُهريرةَ قاَل:(»1  «.َرُسوُل هللان ُعَمَر َعلَی الصن
1

 ترجمه
رسول خدا عمر را برای جمع  وری صدقه  می گويد:)رض(ابوهريره»

 «.فرستاد.
ً  ن َيذبََب (»0 ً َوستيَن َو ََمَر عليعا َوَعن جابر: َنن النعبين نََحَر ثالثا

«.الباقي.
2

شتر را به دست  30در حجت الوداع (ملسو هیلع هللا یلص)گويد:پيامبر جابر می»ترجمه
 «.دستوردادتابا قی مانده را قربانی کند.)رض(خود ذبب کرد،وبه حضرت علی

 سو :اجماع امت
.مسلمين نيزبرجواز وکيل تعين کردن،اجماع کرده اند

3
 

  مطلب چهارم:موانع وکالتمطلب چهارم:موانع وکالت

 اول:درفقه
 بيان نمودند: راجع به موانع وکالت فقهای کرا  دو ديدگاه ذيل را

واستيفای 4دراثبات قصا ( موارد اتفاقی: 0
:)نماز،روزه وطهارت 6درموضوع وکالت، عبادات بدين5 ن،سفيه،جهالت

، ايمان، نذور، لعان، ايال، قسامه، در 7ازناپاکی(، محجورعليه، شهادت
 کمعاصی:مثل)سرقت،قذط،قتل وغيره(، توکيل به بيع شراب وخو

 8 وشخص محجورعليه.
 9 حج فرضی، ظهار،اقرار درحق و زن بودن.ارد اختالفی:( مو7 

 دوم:درقانون
( قانون وکالی مدافع در مورد اين موانع تصريب می نمايد 7ماده )

 قضات، (8اشخا   تی نمی توانند به وکالت دفاع اشتغال ورزند:» که:
بان اردو،پوليس،امنيت ملی،م مورين خدمات صصاحب من ارنواالن،څ

شاروالی ها و اعضاء شورای ملی،شورای واليتی و  ملکی و کارکنان
)به تولسوالی حين تصدی وظيفه.استادان دانشکده های حقو  وشرعيا

(اشخاصی که 1موافقه پوهنتون(و مساعدين حقوقی از اين امر مستثنی اند،

                                                 
1
، حاديل 22،  3القشيری، مسلم بن الحجا  بن مسلم، صحيب مسلم، همان، باب تحر هدايا العماال،  .  

 (.3030شماره)
2
 (.731صحيب مسليم، شماره).  

3
، دراساا  وتحقيااق: فااؤاد عبااد الماانعم  حمااد، اإلجماااع،  بااو بكاار دمحم باان ِبااراهيم باان المنااذر، النيسااابوري . 

 .37،  2،  مـ1003هـ/ 2313الطبع : األول  ، م للنشر والتوزيعالناشر: دار المسل
4
 .223،  3المبسوط للسرخسی، .  

5
 .13،  33الموسوعه الفقهيه، .  

6
 .02، 33همان، .  

7
 .00، 33همان، .  

8
 .02، 33همان، .  

9
 .02، 33همان، .  



قوقی نیابت در عقدبررسی فقهی وح  قضاء 

 

52 

 

به ارتکاب جرايم جنايت محکو  يا به حکم محکمه از وظايف خوي  طرد 
طبق حکم محکمه از اشتغال به وکالت دفاع  (اشخاصی که9گرديده باشند و

 .1«محرو  گرديده باشند.
 

بقیه درشماره بعدی                     
 
 

                                                 
1
 .7،مادۀ 2003/قو /13(مورخ303کالی مدافع افغانستان جريده رسمی)و. وزارت عدليه.قانون  
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(څیړونکی : 
 

 

 

  د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره

 فهرست:

 

 30 ....................... اثرونه کفالت د مطابق احکامو قانوني د: لمبح ميدو

اثروناه کفالات د مطاابق حکموناو د نقاانو مادني د افغانستان د: نايو ۍړلوم
 ......................................................................................... 33 

 33 ................................... اثرونه کفالت د ځمن تر ليکف او نيدا د: الف

 33 ................................. رجوع له مکفول د ته ليکف وخت اکليټ په-۱

 33 .................................... کفالت اشخاصو وڅ د خهڅ شخص وي د-۰

 33 ... وخت اداء د نيد د او مهلت یشو لړورک ته لياص پاره له ليکف د-۳

هړورکا نياد مؤجال د ناه ېمتروک له ليکف د ېمخک خهڅ دويرس د يټېن د-۲
 ......................................................................................... 33 

 33 ........................... برائت ليکف د سره استحقا  په سويپ د ېعيمب د-۱

 33 .......................... مراجعه نه ليکف د ته لياص ېاندړو خهڅ اداء د-۶

 37 ....................................... ولړجو خط افال  د ېباند لياص په -۱

 37 ............................................... اثرونه ابراء د خوا له مکفول د-۸

 30 ...................................... مراجعه نه له مکفول د ته ليکف ځېواي-۹

 33 .......................... موليتسل اسنادو د خوا له له، مکفول د ته ليکف-۱۲

 

 

  دویم مبحث: د قانوني احکامو مطابق د کفالت اثرونهدویم مبحث: د قانوني احکامو مطابق د کفالت اثرونه
دا چې د کفالت تړون د دواړو اړخونو له پاره يو لړ اثرونه لري، د فقهي احکامو 

م نوموړي اثروناه بياان کاړي چاې پاه النادې توګاه د څيړناې وړ تر څنګ قانون ه
 دي.
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 د حکمونو مطابق د کفالت اثرونه نوينا: د افغانستان د مدني قانو ۍلومړ
د افغانستان مدني قانون د کفالات اثروناه پاه دوو برخاو ويشالي چاې ځيناې ياې بار 

کفياال  دائاان )مکفااول لااه( او کفياال پااورې او ځينااې نااور يااې تاار مااديون )اصاايل( او
 پورې تړاو لري چې هر يو يې په جال توګه د څيړنې وړ دی.

  الف: د داین او کفیل تر منځ د کفالت اثرونهالف: د داین او کفیل تر منځ د کفالت اثرونه
لکه مخکې چې بيان شول، د افغانستان د مادني قاانون د احکاامو مطاابق د کفالات 

م شااخص ياثروناه ځيناې تار کفيال، ځيناې تار مکفاول لاه او ځيناې ناور ياې تار دريا
داين او کفيل تر منځ د کفالت اثرونه په الندې توګه څياړل پورې تړاو لري چې د 

 کيږي.

  په ټاکلي وخت کفیل ته د مکفول له رجوعپه ټاکلي وخت کفیل ته د مکفول له رجوع--۱۱
کله چې د کفالت تړون بشپړ شي،د معجل دين په صاورت کاې مکفاول لاه کاوالی 
شي کفيل ته رجوع وکړي او که چيرته دين مؤجل وي، نوماوړی د ټااکلې ماودې 

ل ته رجوع وکاړي او کاه چيرتاه ديان پاه شارط او په رسيدو سره  کوالی شي کفي
يا هم تر معينې نيټې پورې معلق وي، په هغه صورت کې مکفول له نشي کوالی 
د شرط له پوره کيدو مخکې کفيل ته رجوع وکړي او که چيرته د دين څرنګوالی 
او يا هم کو  قيد په تړون کې شرط شوی وي، د شرط پاه پاوره کيادو ساره د ديان 

او قيد هم په اداء کې اړين ګڼل کيږي چې پاه دې هکلاه د افغانساتان مشخص ډول 
 مدني قانون دا سې حکم کوي.

پور ورکوونکی کولی شي پاه هغاه صاورت کښاې چاې پاور معجال وي د هغاې »
غوښتنه د کفيل څخه فوراْ او که مؤجل وؤ نو د ت جيل د مودې د پاوره کيادو ساره 

د شرط پورې يا د راتلونکي وخات  سم د کفيل څخه د هغې غوښتنه وکي، که پور
پورې موکول وؤ نو د شرط د تحقاق ياا د ټااکلې ماودې د رسايدو تار مخاه د کفيال 

 «څخه د هغې غوښتنه نشي کولی.
«د شرط د تحقق سره د صفت او قيد تحقق هم الز  دی.» 

1
 

  د یو شخص څخه د څو اشخاصو کفالتد یو شخص څخه د څو اشخاصو کفالت--۲۲
ی وړی کفالات کياداڅو کسان کوالی شي د ياوه شاخص څخاه کفالات وکاړي، نوما

شي د يوه تړون په وسيله او کيدای شاي د څاو پار لاه پساې تړونوناو پاه وسايله تار 
سره شي، که چيرته څو کسان د يوه دين څخه پاه ياوه تاړون کاې کفالات پار غااړه 
واخلي، مکفول له کوالی شي د هر کفيال د حصاې پاه انادازه نوماوړو کفيالناو تاه 

يالناو کفالات د مختلفاو تړونوناو لاه الرې رجوع وکړي او که چيرته د نوموړو کف
تر سره شوی وي، مکفول له کوالی شي هر يوه کفيل تاه د ټاول ديان د اداء کولاو 
له پاره رجوع وکړي، کاه چيرتاه ياو د کفيالناو ټاول ديان اداء کاړ، ټاول کفايالن د 
مکفول له پار وړانادې بارئ الذماه ګرځاي خاو هغاه کفيال چاې ديان ياې اداء کاړی 

                                                 
1
 مادې. ۱۶۸۹او ۱۶۸۸د افغانستان مدني قانون،   
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فيل ته د هغې د حصې په اندازه رجاوع وکاړي چاې د افغانساتان کوالی شي هر ک
 مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي.

کااه څااو نفااره د يااوه پااور کفاايالن شااي او هاار يااوه پااه ځااانګړي ډول د ټااول پااور » 
کفالت په پر له پسې عقدونو کړی وي، د هر يوه څخه د پور د ټاول پاور غوښاتنه 

ورکول شي نور برئ الذمه کيږي. که يو د بل د  کيدای شي، که پور د يوه له خوا
ټول پور په ادء کولو کښې کفيل وو، نو چا چې پور اداء کاه هغاه کاولی شاي چاې 

 «په نورو د هغوی د پور په اندازې رجوع وکي.
که څو نفرو د يوه پور په ډله ايزه توګه په يوه عقد کښې کفالات کاړی وي د هار »

د حصې په انادازې غوښاتنه کيادای شاي، کاه  يوه څخه د اصيل د پور څخه د هغه
هر يوه په جال ډول د ټول هغه پور چې د بل په ذمه دی کفالات کاړی وؤ ناو پاور 
ورکااوونکی کااولی شااي چااې د هاار يااوه څخااه پااه جااال ډول د ټااول پااور غوښااتنه 

«وکي.
1
 

  د کفیل له پاره اصیل ته ورکړل شوی مهلت او د دین د اداء وختد کفیل له پاره اصیل ته ورکړل شوی مهلت او د دین د اداء وخت--۳۳
يان وي، نوماوړی ديان د کفيال لاه پااره هام مؤجال ګڼال کله چې پر اصيل مؤجال د

کيږي او که مکفول لاه اصايل تاه د ديان د اداء لاه پااره مهلات ورکاړي، نوماوړی 
مهلت د کفيل او دکفيل د کفيل لاه پااره د محاسابې وړ دی، همادا رنګاه کاه چيرتاه 
کفيل د معجل دين څخه په مؤجل ډول کفالت وکړي، د کفالات ت جيال شاوې نيټاه د 

ل لااه پاااره هاام محاساابه کيااږي، خااو کااه کفياال نومااوړې نيټااه د ځااان لااه پاااره اصااي
ځااانګړې کااړې وي، او يااا هاام مکفااول لااه ياااده شااوې نيټااه يااواځې د کفياال لااه پاااره 
ځانګړې کړې وي، په هغه صورت کې اصيل د هغې څخاه ناه بارخمن کياږي او 

ډول د  د يااوه کفياال لااه پاااره ت جياال د دوهاام او نااورو کفيالنااو لااه پاااره پااه مطلااق
 محاسبې وړ دی، د افغانستان مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي.

که پور په اصيل باندې مؤجل وؤ او بل څوک د هغاې څخاه کفالات وکاي، ناو د » 
 «کفيل په باره کښې هم مؤجل ګڼل کيږي.

کااه څااوک د معجاال پااور څخااه پااه مؤجاال صااورت کفالاات وکااي نااو دا ت جياال د » 
بار لري مګر دا چې کفيل د ت جيل موده ياواځې د ځاان اصيل په باره کښې هم اعت

د پاره تخصيص کړې وي يا دا چې پور ورکوونکی د کفالت په وخت کاې مهلات 
يواځې د کفيل په باره کاې شارط کاړی وي، ناو پاه دې دوه وروساتيو حاالونو کاې 

 «ت جيل د اصيل په باره کې اعتبار نه لري.
وي اصايل تاه مهلات ورکاي ناو دا  که پور ور کوونکی چاې پاه خپلاه پاوروړی» 

مهلت د کفيل او د کفيل د کفيال پاه بااره کاې هام اعتباار لاري. کاه لمړناي کفيال تاه 

                                                 
1
 مادې. ۱۶۹۱او  ۱۶۹۲مخکينی قانون،   
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پور ت جيل شي د دوهم کفيل په باره کښې ت جيال اعتباار لاري او د اصايل پاه بااره 
«کښې اعتبار نه لري.

1
 

  د نیټې د رسیدو څخه مخکې د کفیل له متروکې نه د مؤجل دین ورکړهد نیټې د رسیدو څخه مخکې د کفیل له متروکې نه د مؤجل دین ورکړه--۴۴
د کفالت په تړون کې کفيل مکلف دی په هغه نيټه چې اصيل د دين په اداء مکلاف 
دی کفالاات شااوی دياان اداء کااړي، خااو کااه کفياال د ټاکاال شااوې نيټااې څخااه مخکااې 
وفات شي، دين په عاجله توګه د کفيل د متروکې څخه ورکول کيږي، علت يې دا 

 لومړيتااوبء تااه دی چااې د ميااراث پااه قواعاادو کااې د ترکااې نااه وړاناادې د دياان ادا
 ورکړل شوی دی او د افغانستان مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي.

مؤجل پور د کفيل په مړينه يواځې د هغه په باره کښې د مړينې د نيټاې څخاه د » 
اداء کولااو وړ دی، پااور ورکااونکی کااولی شااي چااې پااور د هغااه د متروکااې څخااه 

وارثانو  له خوا ورکول شاي،  واخلي. که پور ورکوونکي ته د هغه پور د مړي د
«نو وارثان نشي کولی چې د مودې د رسيدو تر مخه اصيل ته رجوع وکړي.

2
 

  د مبیعې د پیسو په استحقاق سره د کفیل برائتد مبیعې د پیسو په استحقاق سره د کفیل برائت--۵۵
که چيرته د کفالات وجاه پاه اساتحقا  ياوړل شاي، کفيال بارئ الذماه ګرځاي، همادا 

څه قباول کاړې هغاه  رنګه که مکفول له د کفيل څخه د کفالت د وجهې په بدل کې
که په استحقا  هم يوړل شاي کفيال بارئ الذماه کياږي، علات ياې هام دا دی چاې د 
مبيعااې پااه اسااتحقا  سااره مکفااول لااه د اصاايل پاار وړاناادې ضااامن ګڼاال کيااږي، پااه 
مقابل کې د مبيعې ثمن )قيمت( پر اصيل نه الزميږي، نو کله چې اصيل د کفالات 

چاې د هغاې نمايناده دی ملاز  ناه ګڼال شوي څيز په ورکړه ملز  ناه وي کفيال هام 
کيږي، دا چې د کفيل له خوا د کفالت بدل په ورکړې سره که څه هام پاه اساتحقا  
يوړل شي کفيل برئ الذمه ګرځي علات ياې دا دی چاې پاه نوماوړي صاورت کاې 
بې له دې چې د مکفول له خوا شرط شي، که چيرته بادل پاه اساتحقا  ياوړل شاي 

پااه معااوض څيااز موافقااه شااوې ده او دا د کفياال د  کفياال تااه مراجعااه کااوالی شااي،
 برائت المل ګرځي، د افغانستان مدني قانون په دې اړوند داسې حکم کوي.

که مبيعه په استحقا  وياوړه شاي ناو کفيال د کفالات کاړه شاوي ثمان څخاه بارئ » 
 «الذمه کيږي.

که پور ورکوونکی د پور په بدل کښې د بل شي اخساتل قباول کاي، کفيال بارئ » 
«لذمه ګڼل کيږي که څه هم هغه شی په استحقا  ويوړ شي.ا

3
 

  د اداء څخه وړاندې اصیل ته د کفیل نه مراجعهد اداء څخه وړاندې اصیل ته د کفیل نه مراجعه--۶۶
کفيل د کفالت تړون پار بنساټ مکلاف دی چاې د کفالات وجاه ورکاړي او تار هغاه 
وخته چې د کفالت وجه يې نه وي اداء کاړې اصايل تاه رجاوع نشاي کاوالی، د و 

                                                 
1
 مادې. ۱۶۹۲او  ۱۶۹۳، ۱۶۹۰مخکينی قانون،   

2
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3
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ل په هغه صورت کاې اصايل تاه رجاوع کاوالی جهې د اداء څخه وروسته هم کفي
شي چې د کفالت وجاه ياې د صاحيب التصارط اصايل پاه امار اداء کاړې وي، کاه 
چيرته څه څيزونه د مکفول به د ت ميناتو له پاره ټاکل شوي وي او د مکفاول لاه د 
قصاور پااه پايلاه کااې ضااايع شاي، کفياال د ضااايع شاوي څيااز پااه انادازه باارئ الذمااه 

 مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي. ګرځي، د افغانستان
که کفيل هغه څه چې يې کفيل شوی دی د خپل مال څخه اداء کاي ناو کاو  شای » 

چې يې اداء کړي کولی شي په هغې اصيل ته رجوع وکي خاو پاه دې شارط چاې 
کفالت د اصيل په امر صورت موندلی وي او کفيل د هغه اشخاصو د جملې څخاه 

 «ځان معتبر ګڼل کيږي.وي چې اقرار يې په خپل 
کفيل د هغې ت ميناتو په حادودو کښاې چاې د پاور د تضاميناتو د پااره تخصايص » 

شاوی او د پااور ورکااوونکي د خطااا پااه اساا  ضااايع شااوی وي، باارئ الذمااه ګڼاال 
کيږي، که څاه هام ذکار شاوي ت ميناات د کفالات ياا د قاانون د حکام څخاه وروساته 

 «ټاکل شوي وي.
دې چاې کفالات کاړه شاوی پاور، پاور ورکاوونکي تاه  کفيل نشي کولی پخاوا لاه» 

«ورکړه شي، د اصيل څخه د هغې غوښتنه وکي.
1

 

  په اصیل باندې د افالس خط جوړولپه اصیل باندې د افالس خط جوړول  --۷۷
پاه هغااه صاورت کااې چااې ماديون) اصاايل( مفلاس شااي، مکفااول لاه مکلااف دی پااه 
مديون افال  خط جوړ او کفيل ته ياې وړانادې کاړي، کاه چيرتاه ياې دا کاار وناه 

له نشي کوالی د هغه ضرر په اندازه چې کفيل ته له دې املاه پاي   کړ نو مکفول
شااوی وي، نومااوړي تااه رجااوع وکااړي ، پااه دې اړونااد د افغانسااتان ماادني قااانون 

 داسې حکم کوي.
که پوروړی مفلس شي، پور ورکوونکی مکلاف دی چاې پاور د ثاابتولو د پااره » 

کفيال بانادې د هغاه د په افال  خط کښې ښکاره کي او که دا کاار وناه کاي ناو پاه 
رجوع حق کفيل تاه د رسايدلي ضارر پاه حادودو کښاې چاې د پاور ورکاوونکي د 

«اهمال په سبب رسيدلی ساقطيږي.
2
 

  د مکفول له خوا د ابراء اثرونهد مکفول له خوا د ابراء اثرونه--۸۸
د کفيل يا اصيل له خوا د ديان اداء د دواړو د برائات المال کياږي، خاو کاه چيرتاه 

ابراء سره کفيل برئ الذماه ګرځاي مکفول له اصيل ته ابراء وکړي د نوموړي په 
ولې که چيرته مکفول لاه کفيال تاه اباراء وکاړي، هغاه د اصايل د برائات المال ناه 
کيږي، ځکه کفيل د تعهد په پوره کولو کې د اصيل قاائم مقاا  دی، لاه همادې املاه 
اصيل ته د مکفول له ابراء کفيل ته هم ابراء ګڼل کياږي او اصايل بياا د کفيال قاائم 

همدا المل دی چې کفيل ته د مکفول لاه اباراء د اصايل د برائات المال  مقا  نه دی
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نشي کيدای. که چيرته دائن )مکفول له( وفات شي او د هغې څخاه ياواځې اصايل 
وارث پاتې شي، په دې صورت کاې کفيال بارئ الذماه کياږي، ځکاه کفالات شاوی 

ت تار دين تر مديون )اصيل( پورې اړوند کيږي چاې کفيال د هغاې پاه نيابات کفالا
ساره کااړی، خااو کاه پااه نومااوړي صاورت کااې د اصاايل څخاه پرتااه باال وارث هاام 
ولري، بيا کفيال ياواځې د اصايل لاه برخاې څخاه بارئ الذماه ګرځاي، د افغانساتان 

 مدني قانون په دې اړوند داسې حکم کوي.
که کفالت کړه شوی مال د اصيل يا کفيل لاه خاوا اداء شاو ناو د دواړو د برائات » 

 «موجب کيږي.
که پور ورکوونکي پوروړي ته ابراء وکړه نو د کفيال د ذماې د برائات موجاب » 

کيږي. خو د کفيل برائت د اصيل د برائت موجب نه دی ناو کاه پاور ورکاوونکی 
 «کفيل ته برائت ورکي، اصيل نه برئ الذمه کيږي.

که هغه پور ورکوونکی چې د پور کفالت يې شوی مړ شي او پوروړی د هغاه » 
وي، کفيل برئ الذمه ګڼل کيږي. که پاور ورکاوونکی د پاوروړي  يواځينی وارث

په غير بل وارث هم ولري نو کفيل يواځې د پوروړي د حصاې څخاه بارئ الذماه 
«کيږي نه د نورو وارثانو د حصې څخه.

1
 

  یواځې کفیل ته د مکفول له نه مراجعهیواځې کفیل ته د مکفول له نه مراجعه--۹۹
ي، سره له دې چې مکفول له د دې واک لري چې اصيل ياا کفيال تاه رجاوع وکاړ

ولې نشي کوالی يواځې کفيل ته رجوع وکړي مګر دا چې لاومړی ياې اصايل تاه 
رجوع کاړې وي، ځکاه اصايل  ماديون دی او کفيال د ديان د توثياق لاه پااره خپلاه 
ذمه د اصيل سره شريکه کړې، نو ترڅو چې د اصايل لاه خاوا د ديان اداء ممکناه 

څو چاې مکفاول لاه د  وي، کفيل ته د مکفول له مراجعه سمه نه ده. همدا رنګه تر
اصيل له مال څخه ياوه برخاه ناه وي تار الساه کاړې او اصايل تاه ناور ماال پااتې 

کااړي، کااه چيرتااه د کفالاات  وي، نوموړی نشي کوالی د کفيل مال ترالسه
شوي دين لاه پااره عيناي تا مين شاتون ولاري او کفيال د ماديون شاري  ناه وي، د 

کاول جاواز ناه لاري، خاو کاه ت مين شوي مال څخاه وړانادې د کفيال ماال ترالساه 
کفيل د مديون شري  وي کفيال ناه شاي کاوالی د نوماوړي ماال څخاه د ماديون د 
تجريد غوښتنه وکړي او کاه کفايالن د ياوه او بال ضاامن وي، او د دوی څخاه ياو 
يې دين اداء کړي، نو کفيالن بارئ الذماه ګرځاي، پاه نوماوړي صاورت کاې هغاه 

رو کفيالناو تاه د هغاوی د برخاې پاه  کفيل چې دين ياې اداء کاړی کاوالی شاې ناو
 اندازه رجوع وکړي، د افغانستان مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي.

( پوروړی نشي کولی چې يواځې کفيل ته رجوع وکي، مګر پاوروړي تاه د ۱» )
 رجوع کولو وروسته.
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( د کفيل د مال څخه د پور ورکوونکي د پاور اخساتل جاواز ناه لاري، مګار دا ۰)
ر د يوې برخې د اداء کولو وروساته پاوروړي تاه ماال پااتې ناه شاي، پاه چې د پو

هغه صورت کښې چې د کفيل  څخه د پور غوښتنه کيږي، مکلف دی چې په دې 
 «حق استناد وکي.

که پور د داسې عيني ت ميناتو لرونکی وؤ چې د قاانون ياا د ماوافقې ساره سام د » 
دې تضامين څخاه وروساته پور د تضمين د پااره تخصايص شاوی وؤ او کفالات د 

او يا ورسره يو ځای شوی وؤ، د ت مين د پاره د تخصيص شوو ت ميناتو د ماالونو 
 «څخه د حاصلولو تر مخه د کفيل د مالونو څخه د پور تحصيل جواز نه لري.

متضامن کفيل نه شي کولی چې د مال څخه د پوروړي د تجرياد ِغوښاتنه وکاي » 
وکي چې غير متضامن کفيل د پاور پاه بااره  مګر حق لري چې په هغه څه استناد

 «کښې په هغې استناد کوي.
کااه کفاايالن پااه خپلااو مينځااو کښااې سااره متضااامن وو، نااو کااه کااو  يااو د نيټااې د » 

ې د هغاوی کارسيدو په وخت کښې پور اداء کي، کولی شي چې په نورو پاه پاور 
ې د حصااو پااه اناادازې او د مفلااس کفياال د حصااې هاام د هغااوی د حصااو پااه انااداز

«رجوع وکي.
1
 

  کفیل ته د مکفول له، له خوا د اسنادو تسلیمولکفیل ته د مکفول له، له خوا د اسنادو تسلیمول--۱۱۱۱
کله چې مکفول له د کفيال څخاه خپال ديان تار الساه کاړي، نوماوړی مکلاف دی د 
مطالبې اړوناد ټاول اساناد کفيال تاه وساپاري، همادا رنګاه کاه چيرتاه د ديان تا مين 

ول ماال منقول مال وي، مديون مکلف دی هغه کفيال تاه وساپاري او کاه غيار منقا
وي، مکفول له مکلف دی هغه د کفيل په مصرط سره هغې ته وساپاري او کفيال 
د انتقال مصارط د اصيل څخه اخلي، د افغانستان مدني قانون په دې هکله داساې 

 حکم کوي.
( کو  وخت چې پور ورکوونکی د کفيل څخه پور اخلي ناو مکلاف دی ټاول ۱» )

ښاې د حاق د اساتعمال د پااره الز  هغه سندونه چې پوروړي ته په رجوع کولاو ک
 وي، کفيل ته تسليم کي.

( که پور منقول تضمينونه د ګروی يا بندولو پاه توګاه ولاري، پاور اخساتونکی ۰)
 مکلف دی چې هغه کفيل ته تسليم کي.

( کااه پااور عقاااري ت مينااات ولااري، پااور ورکااوونکی مکلااف دی د کفياال پااه ۳)
ه اقاادا  وکااي، کفياال بااه د نقلولااو مصاارط د ذکاار شااوو ت ميناااتو د نقلولااو چااارو تاا

«مصرفونه د پوروړي څخه غواړي.
2
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  ««م ني علیهم ني علیه»»متضررمتضررجبران خسارت جبران خسارت مطالعه مطالعه 
 در سیاست تقنیني افغانستان سرقت و حمایت نن

 قسمت اخیر

 فهرست:
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  و خدمات مربوط به ننها: و خدمات مربوط به ننها:   قربانیانقربانیانهاي هاي   نیازنیاز
يشود، رفتار م متضررين و قربانيانکه در حال حاضر چ ونه با  لهمس ينا
 يا باا  ناان رفتارکنناد،  يادچ ونه با جزايیدست اندرکاران نظا  عدالت و 

و نحاوه عملکارد نظاا  و برخاورد  ياساتس يادگاه،است و باه د یمسئله ادار
. يباشاد ناان مارتبط م ينماراجع و يکننادکاار م  نظاا يانکاه در ا یمتقابل  نان

 يشوندنظا  برخوردار م يناز ا يکهکسان یبا تمام يد،گرد يانهمان ونه که ب
تفااهم، محبات  ی،کاردار يتد کاه باا نزاکات، حساسارفتار نمو ینوعه ب يدبا

بدون در نظار گارفتن  يدنوع رفتار با ين  باشد. ااْ  نان تو يثيتواحترا  به ح
مجار ،  يا يهعل یمتهم، مجن يا یشاک ينکه نان اعم از ا ياتخصوص يانق  

باشاند، درماورد هماه  ياهسا ياا يدساف ی،غنا ياا يرمرد، فق ياجوان، زن  يا يرپ
 جزايیدست اندکاران نظا  عدالت  یکل يدگاه هایباشد. بهبود د نيکسا نان 

شاااد. يبام یو ضااارور ياادمف يارنظااا  بسااا ياااندر قبااال اساااتفاده کنناادگان از ا
کاه نسابت باه  يابنادش ز ماو ینحوه ب يدبا يکنندنظا  کار م يندر ا يکهافراد
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 يکاهخاود، حساا  و عالقمناد باشاند. باه افراد ينو سرنوشات ماراجع يازهان
جار  هساتند،  متضارريناز  یاناواع خاصا يااهاا ه باه گارو يدگیول رسمسئ
 نااان مسااتلز   يااتفعال يکااهافراد ينداده شااود. همتناا يااژهو ی مااوزش هااا ياادبا

 يباشاد،م یخاانوادگ یهاا خشاونت يالاز تعارضات از قب یدر پاره ا مداخله
 دارند. يژهبه  موزش و يازن

جا  یکه در عنوان کل ه گانقربانيان و يا زيان ديداز  يت: حمايتحما مفهو 
اساات کااه بااه  ياافتعر يااندر ا یکلمااات کاااربر ينتاار ياادیگرفتااه انااد و از کل

 يخیوشااواهد تااار ينکااه قاارا ياانوا حماياات يينوتب ياافصااورت الز  بااه تعر
 شود. یچه بوده؟ پرداخته م قربانياناز  يتدرباره حما

 مااودنن ياازدادن، پره ياااري ،کااردن یداشااتن، ن هباان ن اهي بااه معنااايات حما
کردن  يبانیکردن، پشت یدر اصطال  عبارت از ن اهبان  مده است. حمايت
نماودن از  ن، واجاب  يااري کاه محافظات و يازيچ يا یودفاع کردن از کس

ضارر باه موضاوع ماورد  يصاالاز ا يريممانعات وجلاوگ ياااست  یوالزام
کاه ممکان اسات باه اشاکال متعادد صاورت  متضارر ياا قرباانيمثالً  يتحما
موضاااوع کاااه دفااااع  يااا از  حماياااتممکااان اسااات باااه منظاااور  ی.حتااايردگ

امار را باا توسال باه  ينگذار ا از  ن الز  وضروري است، قانون يبانیوپشت
از  يااتحما 1.بدهااد یگااذاري در  ن مااورد خااا  جنبااه وصاابغه قااانون قانون

از  ياريگ ي جلوه اي از پاسخ به جار  از گاذر پا يدگاه،د يناز ا متضررين
 .2است يیجنا ياستس يفدر تعر متضرر شدن

حمايت: از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطب تقنيني، قضاايي  انواع
توانااد بااه حماياات از  هن ي و مشاااركت جامعااه ماادني ماايهو اجرايااي بااا هماا

ماد و شافاط )اعام  جامه عمل بپوشاند. وضع قاوانين جاامع، كار متضررين
و  ياااانمتضاااررين و قرباناز مااااهوي و شاااكلي( باااا ت كياااد بااار شخصااايت 

 نها، مانند زنان و كودكان به داليلي همتون جنس و  ازپذيري برخي   سيب
، ترسايمي از «كيفري»سن، و پيشبيني ضمانت اجرايي مشخص و معموالً 

ال ااوي حمااايتي اساات كااه بايااد در اياان سااطب درنظاار گرفتااه شااود. حماياات 
ين تر ترين و سنتي رايج« ان اري جر »كيفري از ره ذر سازوكاري به نا  

در چااارچوب سياساات جنااايي تقنينااي شااناخته  متضااررينگونااه حماياات از 
خااا ، از جملااه  ياادگاند شناسااانه بزه شااود. بااا توجااه بااه وضااعيت  ساايب مااي

                                                 
1
 چاااا ، نشار انتشاارات دادگساتر، تهاران حماايتی ، شناسای دياده (، بزه 2030مهارداد ) اصالی، رايجياان 

 210    دو  ،
2
 شاهيد دانشا اه دانشا اهی نشر انتشارات جهااد، تهران مدنی، ( مسئوليت 2070)نژاد، حسينقلی  حسينی 

  23  ، دو  چاا بهشتی،
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گاذار ملاز  شاود در  زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان، ممكان اسات قانون
كنار ضمانت اجراي كيفري، ساازوكارها ياا ضامانت اجراهااي دي اري از 

را  متضاررينو مانند  ن در جهت حمايت از  يني، اداري، انضباطنوع مد
 وضع نمايد و به اجرا ب ذارد.

و  متضاررينهااي حمايات از  ترين گونه حمايت مادي يكي از برجسته :الف
جبران »كه از  ن معموالً به است  «طبي حمايت مالي»رساني به  نان  كمك

حمايات ممكان اسات باه شود. ايان ناوع  ياد مي« خسارت و پرداخت غرامت
از طريااق ساارقت،  مجنااي عليااههاااي  دلياال  ساايب ناشااي از جاار  بااه دارايااي

هاي بدني يا رواني وارد بار او  امانت و مانند  ن، يا در پي  سيب درخيانت 
ها به  سيب  در قالب ضرب و جر  ضرورت پيدا كند. چون برخي از جر 

ترين و  ها برجسته يباين  س طبيانجامد، درمان  مي متضرربدني يا رواني 
شاود. حمايات  ماي تهشاناخ متضاررانيترين گونه حمايت از چنين  ضروري

هاي فوري )اورژانسي( ضرورت پيادا كناد. در  ممكن است در درمان طبي
هااي قضااايي  باراي پي ياري طباي گااواهيتصاديق و ايان صاورت، دريافات 

مادركي هاا، ايان گاواهي تنهاا  بعدي بسيار اهميات دارد، چراكاه بيشاتر وقات
قرباااني بااراي اثبااات خسااارت متحماال شااده در اختيااار متضاارر يااا اساات كااه 
هاي  كه بعدا پي يري متضررينبراي  داكتر ياطبيباوليه  هاي قدارد. تصدي

همتنين، ايان « كنند از اهميت اساسي برخوردار است. قضايي را دنبال مي
د. عماومي باشا طابهاي عادي يا درمان  حمايت ممكن است به شكل درمان

هااااي خاااان ي و در ماااواردي مانناااد  هاااا، باااه وياااژه در خشاااونت ايااان درماااان
ـ در  طبااي زاري، بساايار اهمياات دارد. در نهاياات، حماياات مااالي و  كااود 

هاي بادني بر ماده از  چارچوب درمان فوري يا درمان عادي ـ نه تنها  سيب
 دهد. هاي رواني برخاسته از جر  را نيز پوش  مي جر ، بلكه  سيب

هاي مادي،  زردگي خاطر  يت معنوي هر جرمي گذشته از خسارت: حماب
اي كاااه رو  و روان افاااراد را  را نياااز باااه هماااراه دارد، باااه گوناااه متضااارر
نمايد و اگر به موقع ترميم ن ردد، به افسردگي و درد و رنج  دار مي جريحه

 نندانجامد و ممكن است به شكل تر ، خشم، كينه و ما عاطفي و حيثيتي مي
هااي  غاازين  برده معموالً جزو ت ثيرپاذيري هاي نا  گر شود. واكن  وه ن جل

درناگ نماياان شاده، باه  شوند كه پس از رويداد جنايي بي از جر  دانسته مي
خااااطر كاااه از  سااايب باااه عواطاااف و  پذيرناااد. ايااان  زردگاااي روشاااني اثباااات

هااااي مختلاااف  خيااازد و در جر  احساساااات فااارد ياااا حيثيااات شاااخص برماااي
طلباد تاا  هااي عااطفي و رواناي را ماي  نااگوني دارد، حماياتگو هاي تابباز
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را كاه  داده و او را از نظر روحاي و رواناي تقويات  متضرررنج و  ال  
 . 1نمايد

رساني مناسب  خدمات و كمك متضرريكي از انواع مهم حمايت از  همتنان
تارين  هاي گوناگوني دارد كه برجساته جنبه متضرررساني به  . كمكباشد یم
شناساانه و اجتمااعي اسات. هادط ايان  ، روان طبيهااي ماادي، ها، حمايات ن

 ساايب  اباراي مقابلاه با متضاررينرسااني عباارت اسات از كماك باه  خادمات
عاااطفي، مشاااركت در فراينااد عاادالت جنااايي بااراي بااه دساات  وردن جبااران 

. باادون تردياد، تحقااق اياان متضاارر شادنهااي  خساارت و مقابلااه باا دشااواري
يابي به ت سيس و تجهيز ياك سياسات جناايي واحاد  رو دسترساني در گ كمك

در قبال قربانيان جر  است كاه خاود نيازمناد همكااري، همااهن ي و تعامال 
رسمي و غيررسمي، به ويژه مشااركت نظاا  عادلي غيررسامي و  هادهاين

 هاي موجود جامعه مدني است. ظرفيت

  در قوانین افغانستان، امریكا و اروپادر قوانین افغانستان، امریكا و اروپامتضررین متضررین از از   حمایتحمایت
از  ن دارد کاااه قاااانون گاااذار،  ياااتافغانساااتان حکا يفااارینظاااا  ک بررسااای
قارارداده اسات؛  ياتماورد حما یمتعادد یهاا يهرا از زاو يمجرا متضررين

جباران خساارات،  يل،حبس طو وا ،اعدا ، حبس د یمجازات ها ينیب ي پ
ساال  هاا  یو از همه مهم تر اصل برابر يهو دفاع يحهال يمطر  دعوا، تقد

ماتهم و  یبرابار دفااع و احقاا  حقاو ، بارا یو فرصات هاا سهيالتت يجادا
 ي ارد یاز ساو ارنوالڅاو  ياهعل یمجن یسو و برا ي از  یمدافع و يلوک
 يادادعا اسات. بادون ترد ينا يدو احقا  حقو   نان مؤ گیرسيده  پروسهدر 
در  یشناسا مجناي علياه یاز  ن کاه متا ثر از جناب  هاا ي ها ب يتحما ينا

حاااکم باار جامعااه  يناایو د یارزشاا ی،فرهن اا یدر مبااان يشااهغاارب باشااد ر
افغانستان  یحکومت اسالم یاصل يفاز وظا يکیافغانستان دارد و اصوال 

هم  ماده اسات :  یازقانون اساس 3. همان گونه که در ماده يد  یبه حساب م
دولت به ايجاد ي  جامعه مرفه و مترقي بر اسا  عادالت اجتمااعي، حفاظ 

حقو  بشر، تحقق دموکراسي، تاامين وحادت ملاي،  حمايتکرامت انساني، 
برابرى بين هماه اقاوا  و قبايال و انکشااط متاوازن در هماه منااطق کشاور 

نظاا   يارشاده نااقص و غ ينایب ي پا یها يتاگر چه حما .2مکلف مي باشد
 یجد یبازن ر يازمندن متضررينهمه جانبه و مؤثر از  يتمند بوده و حما

                                                 
1
(،جاي اه بزه ديد گان در نظريه سزادهي ، مترجم، مهارداد رايجياان اصال، نشار 2000جر  پي، فلتر) 

 200   مجله داد گستر، 
2
  2001قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان مصوب سال  
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است و جاادارد کاه قاانون  يننو يفریک یها ياستس وينموجود و تد ينقوان
اختصاا  دهاد؛ لکان  متضارراز  ياترا به حما یو مستقل يدگذار فصل جد

در قااانون جاازا و  یمتعاادد قااانون یهااا يااتانصاااط  ن اساات کااه وجااود حما
قانون گذار است که خود  يتیو حما یانسان يشهاند يایاصول محاکمات، گو

 ينرا در مورد وضع قوان یمند و راهبرد روش یتيحما ي اهو جا يدافق جد
 یدهد. نمونه هاا یم يدجر  نو متضرريناز  يتحما یمناسب تر در راستا

تاوان در ضامن  یافغانساتان را ما يندر قاوان مجني علياهاز  يتمختلف حما
 کرد:  يهبه شکل فهرست ارا یامور
 متضاررينکااه  صادمات و برگردانادن  یبرا یقانون یها يز : مکان الف
 ياریگ ي شناسان اتفاا  نظار دارناد کاه پا جر   يتاز جنا ي پ يته وضعب

بااه مراتااب باار واکاان  و  يریاتخاااذ تااداب يااقاز وقااوع حادثااه و جاار  از طر
مجناي از  ياتو حما يمبخ  جارا يان ثار ز يلاعمال مجازات تقد  دارد، تقل

ضاارر و  يااادازد يماساات کااه در کنتاارل جاارا یوضااع يااریگ ي نااوع پاا عليااه
 يانقانون گاذار در ا يرتداب ين. مهم تريدنما یم يفارا ا یموثر خسارت نق 

از  ي عرصااه عبااارت اساات از الاازا  مجاار  بااه برگرداناادن اوضاااع بااه پاا
اما تحوالت قاوانين  متضررين،ساختن مساعدت با  یارتکاب جر  و اجبار

و ت ساايس  مجنااي عليااهجزايااي بسااياري از كشااورها در جهاات حماياات از 
هااي  و موفقيات جناب  شاكوفايياي خيرياه، مؤياد او  ه ها و انجمن سازمان

است. تبياين بيشاتر ايان مطلاب نيازمناد ذكار تحاوالت يااد  قربانيحمايت از 
در  مريكاا قرباني يا متضارر شده در  مريكا و اروپاست.چنانته حمايت از 

،جناب  2330درساال هااي حمايات از حقاو  زناان همزمان با ظهور جنب 
بنيااادين را در تحااوالت نظااا  كيفااري  نقاا   متضااررين،حماياات از حقااو  

معاصر كشور  مريكا ايفا نمود. اين جنب  در ابتدا با تقاضاي تدوين قوانين 
حركت نمود و سپس خواهان كاه   ثار  متضرردر جهت جبران خسارت 

سااان، تااا سااال  شااد. باادين متضااررينهااا باار  ضااربات شااكننده روحااي دادگاااه
كشور  مريكا ايجااد  در متضررين  ، تحوالت اساسي در مورد حقو2303

گرديااااد. در پااااي  ن، بيشااااتر اياااااالت قااااوانين مشخصااااي را در خصااااو  
كنناده و  و ت مين حقو   نان تصويب نمودند كاه در واقاع مانعكس متضررين

گوي پيشنهادهاي سنج  ويژه رياست جمهوري بود و اماروزه تقريباا  پاسخ
 متضاررينخساارت  درصد اياالت متحده، قوانين خاصي باراي جباران 30

مدعي است كه پدياده حقاو   «دونالد» سور يرو، پروف جرايم دارند از همين
در حاااال حاضااار در نظاااا  عااادالت كيفاااري  مريكاااا، ياااك جااازء  متضاااررين
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جارايم در متضاررين و حتي حساسايت مسائله توجاه باه  باشد یيافته م تكامل
الوه، دولاات مركاازي و تعاادادي از اياااالت بااه او  خااود رساايده اساات. بااه عاا

ارتبااط  متضاررين،از قوانين موجود با موضاوع جباران خساارت  بسياري
هااا و  اساسااي دارناادواقعيت اماار اياان اساات كااه هرچنااد در  مريكااا، سااازمان

تحااوالتي را در سياساات جنااايي اياان  متضااررينمؤسسااات دفاااع از حقااو  
ل  متضررينكشور مبني بر حمايت از حقو   ايجاد نمودند، ولي با اند  ت مع

شود كه غالب ايان تغييارات، تغييراتاي در قاوانين شاكلي اسات تاا  مي نروش
اجاازه  متضاررينماهوي، زيرا بر اسا  نظا  دادرسي كيفري  مريكاا، باه 

داده شااد كااه بااا ادامااه اليحااه و ايااراد خطابااه در مرحلااه دادرسااي از حقااو  
 مينو تا  متضاررتضييع شاده خاود دفااع نمايناد. اماا اينكاه جباران خساارت 

ناه ضارر و زياان وارد باار او از چاه طرياق تاا مين گاردد و كادا  نهاااد عادال
ـ مساائول  ن  مجاار دولتاي ياا غيردولتااي ـ در صااورت در دساتر  نباودن 

متضرر و قوانين مدون و روشني وجود ندارد طوريكه حمايت از  باشد، یم
در اروپا كشورهاي اروپايي به دليل اينكه خاسات اه حمايات از  مجني عليه 
هاااي مااؤثري در  ،حركاات1انااد هاااي مربااوط بااه  ن بااوده و جنااب  متضااررين

و ت مين خسارات  نان انجا  دادند. تدوين  متضررينجهت حمايت از حقو  
در استراسابورگ فرانساه باه  2300ناوامبر  13كنوانسيون اروپايي كاه در 
در  متضاااارريناي از اقاااادامات عملااااي حماياااات از  تصااااويب رساااايد نمونااااه
و نحااوه  متضااررينون حاااوي نكااات مهاام در مااورد اروپاسات. اياان كنوانسااي
ر ماي 1. ماده باشد یجبران خسارات  نان م دارد: وقتاي كاه  كنوانسايون مقارع

ترميم كامل خسارات به وسيله ساير منابع، قابل تضمين نيسات، دولات باياد 
 زير اقدا  نمايد: 2زدايي از افراد به خسارت

اناد،  ياا ساالمت خاود شاده. كساني كه متحمل لطمات شديدي علياه جسام الف
  ميز ناشي شده باشد. مشروط به اينكه مستقيما از يك جر  عمدي خشونت

اند كه پس از ارتكاب جار  علياه او،  . كساني كه تحت تكفل شخصي بودهب
 فوت شده است.

بيني شده در بند قبلي، حتي اگر مباني جار  قابال تعقياب  پي  زدايي خسارت
بيناي  شود، پاي  گونه كه مالحظه مي شود. همان نباشد،انجا  مي هم يامجازات

ت مين خسارت توسط دولت، به ويژه در مواردي كه مرتكب جار  باه عللاي 
                                                 

1
نشار  تهران، ابرند بادی، نجفی حسين وعلی  شوری دمحم  ترجمـه اجتماعی، (،دفاع 2073)  نسل، مارک 

 273 سو ،   انتشارات ميزان ،چاب
2
 ، نشار "المللاي بين هاي کنوانسيون و اسناد در ديدگان بزه از حمايت جاي اه"(، 2000توجهي، عبدالعلی) 

 33   قم،  موزش مجتمع مجله
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)از جملااه فااوت( قاباال تعقيااب نيساات، يااا بااه خاااطر صااغر و جنااون قاباال 
 متضاررينكارهاي مهم در جهت حمايات از  يكي از راه باشد، ینم مجازات

 اار اياان كنوانساايون ذكاار مااوارد جبااران رود. از امتيااازات دي بااه شاامار مااي
زداياااي را شاااامل  كنوانسااايون يااااد شاااده، خساااارت 3خساااارات اسااات. مااااده 
هاااي پزشااكي، مخااار  كفاان و دفاان، در ماادهاي از  مااواردي از قبياال هزينااه
داناد. در مياان كشاورهاي اروپاايي، فرانساه نقا   دست رفته و مانند  ن ماي

ابعاااااد مختلااااف  ، متضااااررينبااااارزتري را در جهاااات حماياااات از حقااااو  
هاااي حماياات از  نااان، نساابت بااه ساااير كشااورها  مساااعدت، و ايجاااد انجماان
، دفتار حمايات از هماه 2301هاا باود كاه در ساال  دارد. در پي هماين تاالش

اي بااراي  و زمينااه 1فرانسااه ت ساايس شااد دادگسااتريجاارايم، در  متضااررين
قاااانون تحكااايم »، تحااات عناااوان 2300 جاااواليتصاااويب قاااانوني در هشاااتم 

فااراهم  مااد. طبااق تحلياال يكااي از انديشاامندان، اياان  « متضااررينماياات از ح
را در دعاوي كيفاري و تساهيل و جباران خساارت  متضررينقانون مداخله 

خسارت و ساده كردن  يين دادرسي  خذ نان را بخصو  با توسعه موارد ا
 . 2تضمين كرده است

    جزایيجزایيدر دعاوي در دعاوي متضرر یا م ني علیه متضرر یا م ني علیه تاریخي نقش تاریخي نقش   بررسيبررسي
در فرايناد وقاوع عمال مجرماناه كاه از نيما  قارن بيساتم  مجناي علياهنق   مطالع 

ي نيست  توسط جر  شناسان صورت علمي و سازمان يافته به خود گرفت، مسئله

از همااان باادو تولااد حقااو   متضاارر شاانا باشااد.  كااه تاااريخ حقااو  كيفااري بااا  ن نااا

اي در  نقاا  عماادهكيفااري در جوامااع باسااتاني تااا روزگاااراني نزديااك بااه امااروز، 

كرده و در واقع خود به تنهايي بازي ر نيمي از اين صاحنه  دعاوي كيفري ايفا مي

هاا و حماورابي گرفتاه تاا قاوانين يوناان، رو  باساتان و  بوده است. از قاانون هيتي

هاي كهاان و باسااتاني نظياار مصاار و چااين و از اديااان باازرگ الهااي چااون  تماادن

يساا در قارون وساطي و ديان مباين اساال ، كل هاي تهشريعت موسي گرفتاه تاا نوشا

در دعاوي كيفري و لزو  جباران خساارت  متضررينهمه و همه بر اهميت نق  

چنانتااه سياساات جنااايي اسااال  عااالوه باار توجااه  .3وارده بااه  نااان ت كيااد داشااته انااد

هاااي  در بااه جريااان انااداختن دعاااوي عليااه خااود، حمايت مجنااي عليااهكيفااري بااه 

اقباات از او در نظاار گرفتااه كااه از جهاات باارر سااي سااير اي را در جهاات مر ويااژه

                                                 
1
 231    نسل، همان مار  
2
 33  توجه ، همان، عبدالعل  
3
 ،«کيفااری دادرساای  يااين فر ينااد ديدهاادر بزه بنيااادين حقااو »(، 2031)ابوالقاساام دمحم،خاادادادی،  شااوری، 

 03 ،  ، 1 شماره کيفری، حقو  های  موزه نشر مجله
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نيز واجد اهميت فراوان است. نظر به اينكه مباحل ايان  متضررتاريخي توجه به 

تحقيق عالوه بر ارزش نظري و عملي، بيان ر سوابق و پيشين  ايان موضاوع در 

بيااان  ازسياساات جنااايي اسااال  از بااي  از چهااارده قاارن قباال تاااكنون اساات، لااذا 

مباحل و تكرار  نها در تاريخته اجتناب مي كنيم. جر  شناسان به تادريج  تفصيل

كاماال و همااه جانبااه از جاار ، بايااد همزمااان بااه  هيااك مطالعاا هدريافتنااد بااراي ارائاا

عليه و نيز وضعيت قبل از ارتكاب جر  بپردازناد. لاذا  بررسي مجر  و نيز مجني

. انديشااه 1ردو شخصاايت او روي  و متضااررمطالعااات جاار  شناسااي بااه ساامت 

پس از جنگ جهاني دو  تحت عناوين گونااگوني همتاون  متضررين ،حمايت از 

حااق مطالبااه ضاارر و زيااان در ضاامن طاار  دعااواي كيفااري و جبااران خسااارت »

نويسااد:  وارد حقااو  موضااوعه شااد. مااار   نساال در اياان زمينااه مااي «مجنااي عليااه

دياده از    زياانهار چاه بيشاتر حقاو ننتيجه منطقي اين افكار در توجه باه تضامي»

شود، چه در واقاع، شاكايت  جر  و ت مين مؤثر جبران خسارت از وي، متجلي مي

ديااده عليااه مجاار  ـ كااه اغلااب اوقااات نيااز معساار اساات ـ  ن هاام در  قااانوني زيااان

يابي به وي، براي جباران خساارت كاافي نيسات. بادين جهات  صورت امكان دست

خاااذ تاادابير گوناااگون و مااؤثر مختلااف بااه ات ورهايگااذاران در كشاا اساات كااه قانون

 . 2اند بر مده

جنااب  هااايي بااا هاادط  2330: از دهااه هاااي  متضااررحماياات از  –نظااري  مباااني

 غااز شاد نقطاه عطاف پياداي  ايان حقاو ،  زيان ديده يا مال باختهدفاع از حقو  

ساوء اساتفاده از قادرت " طاي  متضاررينتصويب " اصول بنيادين عادالت باراي 

در اياان اعالميااه بااه چهااار  3عمااومي سااازمان ملاال اساات مجمااع 03/30قطعنامااه 

از حقو  دسترسي به عادالت، جباران خساارت، غرامات و مسااعدت اشااره  ستهد

 ینقاا  عمااده را باااز يبکااه توضاا یيماز مفاااه یشااده اساات .بناااء الز  اساات برخاا

داناان عباارت اسات  حقو  ال داده شود. مبنا در اصط يبو توض یبررس کنند، یم

رات حقاوقي بار از اصل يا قا عده كلاي كاه نظاا  حقاوقي مبتناي بار  ن باشاد و مقارع

تواناد چناين نقشاي  اسا   ن وضع گاردد. باه اصاول و قواعادي كاه در حقاو  ماي

                                                 
1
 Bassiouni, M. Cherif; International Protection of Victims; Paris, Association 

International De Droit, eres,2300 
2
 ابرناد بادی، تهاران ، نجفای حساين وعلی  شوری دمحم ، ترجمـه ،"اجتماعي دفاع"( 2073)  نسل، مارک 

  232   سو  ، چاب
3
(، جبااران خسااارت ناشااي از ارتكاااب جنايااات بااين المللااي در ديااوان بااين المللااي 2037سااليمي ،صاااد ) 

   10،    03شماره  0تو  راء صادره، نشر مجله بين امللي پژوه  دوره كيفري بزاي بزه ديده در پر
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، در اصاطال ، مبااني 1داشته باشد و معيارهاي كلي دي ر نيز بار  ن مبتناي باشاد

وري به كيفيت حمايت طر  ايان ساؤال ضار رداختنشود پي  از پ حقو  گفته مي

چيست و بر اسا  چاه اصال  مجني عليهاست كه اساسات مبناي طر  حمايت از 

مجنااي عليااه در مبحاال  مجنااي عليااهيااا اصااولي اسااتوار اساات؟ بااا توجااه بااه اينكااه 

علمي در تحقق بسياري از جارايم نقا  داشاته و مقصار اسات، حمايات از  شناسي 

ای  مباني  ن ،متضرريوي چه توجيه شرعي و قانوني دارد؟ طراحان حمايت از 

گاردد. اماا باياد يااد  اند كه به برخاي از  نهاا اشااره ماي را در اين زمينه ياد ور شده

دو  عاكه به علت مناسب نبودن عمل انجا  شاده ياا باه علات م ی ور شد در صورت

ال ـيااا خطاار نااا  محاا  ورنتيجااه زيااان « ارتكااابي تحقااق »بااودن علاات هاادط عماال 

 .  2شود انجا  نمي« مجازات » باشد جبران 

در  متضاااررين: برخااي انديشااامندان بااه ابعااااد ارزش حماياات از یهنجاااار مبااانی

هاااي يااك جامعااه  داري از ارزش جامعااه اشاااره نمااوده و معتقدنااد: حراساات و پااا 

سااارلوحه حقاااو  جااازا قااارار دارد و اصاااوالً از اهاااداط بنياااادين سياسااات جناااايي 

 متضاررين ،وياژه شود، زيرا حمايت از نيازمندان، مستضعفان و به  محسوب مي

رو، حمايات از  ناان مبنااي ارزشاي دارد:  هاي جوامع اسات و از ايان جزو ارزش

هاااي اساسااي  جاار  و كمااك بااه  نااان بايااد بخشااي از ارزش متضااررينحماياات از »

بايااد از نظاار  متضااررين. تعهاادات هاار جامعااه نساابت بااه 3جامعااه محسااوب شااود

رو، ايجااد مناابع  . از ايانندااعتقادي، در اعما  نظا  كلي  ن جامعه ريشاه ب ساتر

 4«. از  نها سيراب شود اهميتي بسزا دارد. متضررينقانوني كه حقو  

اي دي ار، خاسات اه حمايات  مجرمانه: عاده يدهاز پد يریدولت ها درجلوگ کوتاهی

داننااد. در  هااا در جلااوگيري از جاارايم مااي را در ناااتواني حكوماات مجنااي عليااهاز 

بر اثار نااتواني  متضررينويسد: جنب  حمايت از ن همين زمينه، ريموند گسن مي

 00ـا10در  عمال جرمايگياري از رشاد صاعودي و ماداو   جوامع غربي در پاي 

اي كه بر اثار فقادان قادرت عمال در ماورد  سال اخير به وجود  مده است، به گونه

و تخفياااف اثااارات پدياااده  متضاااررينعمااال جااار ، تنهاااا چااااره ممكااان، حمايااات از 

را  مجناي علياهاست بر اسا  اين نظريه، مبنااي حمايات از مجرمانه عنوان شده 

                                                 
1
(، راه كار هاي حمايت از بزه ديدگان در سياست جناايي اساال  و اساناد باين 2007سكندري، عبدالكريم) 

 21الملل، نشر مجله حقوقي دادگستري،تهران،    
2
 033رت طر  نو،چاا دو ،   (، حقو  جزاي عمومي، تهران، نشر انتشا2001صانعي، پرويز) 
3
 21همان ، سكندري،    
4
(،از سياساات مبااارزه بااا باازه كاااري تااا سيااـاست دفاااع از باازه ديااده ترجمااه :علااي 2332عباادالفتا ) عاازت 

 03   حسين نجفي ابرند ابادي،
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هاا  يكاي از اهاداط اساساي دولات ياددهاد، زيارا بادون ترد قصور دولت تشكيل ماي

 ايجاد نظم، و حراست از امنيت، حقو ،  زادي و حيات شهروندان است.

ذكار شاده  متضاررين: مبناي دي اري كاه در توجياه حمايات از يفرینظا  ک الغای

هاي وارد بر او نقا  ماؤثري  و ت مين خسارت مجني عليهه حمايت از اين است ك

در الغاااي حقااو  كيفااري دارد. جنااب  مبااارزه بااا حقااو  كيفااري را كااه پروفسااور 

و در  زدايااي اتهااا هلناادي لااو  هولساامن بنيااان نهاااد، در سااه مرحلااه كيفرزدايااي، 

بار اساا  نهايت، الغاي سياست كيفري، به مبارزه با حقو  جازا برخاساته اسات. 

و جبااران خسااارت فااوري  نهااا از طريااق  متضاارريناياان دياادگاه، نهاااد حماياات از 

و حقااو  جاازا را بااه  جزاياایمصااالحه و قطااع خصااومت غياار قضااايي، سياساات 

 .1راند حاشيه مي

را در كااه   مجناي علياهازجر : برخي انديشمندان مبناي حمايات از  يریگ پي 

گذشاته از  مجناي علياه،حمايت از »اند:  وجو كرده و چنين گفته جست عمل جرمي

دارد، زيارا هام از  عمال جرمايگياري از  ابعاد ارزشي  ن، نق  ماؤثري در پاي 

باه ياك انساان  متضاررنماياد و هام ماانع تباديل  مكرر جلاوگيري ماي متضرر شدن

در درماان بيماار، حتاي  طبيابگوناه كاه مسااعدت  شود. در نتيجه، همان مي مجر 

دخالات داشاته اسات، عماالً تاالش باراي از باين مريضي كه در مري  شدن خود 

نيااز در  متضااررسااازي جامعااه اساات، حماياات از  بااردن خطاار  ن بيماااري و سااالم

 متضارر. بر اسا  اين ديدگاه، حتاي اگار 2«انجامد نهايت به تقليل  مار جرايم مي

خوي  نقا  هام داشاته باشاد حمايات از وي اماري  متضرر شدندر تحقق جر  و 

سو، اين حمايت و تا مين ضارر و زياان، او  د است، زيرا از يكعقاليي و ارزشمن

نخساات اوساات  متضاارر شاادن مكاارر كااه ناشااي از ناااتواني و متضاارر شاادنرا از 

هاااي فااردي و كاان  خودساارانه و  نمايااد و از سااوي دي اار، مااانع انتقااا  مصااون مااي

هااي  يكاي از شايوه متضاررينشاود. طباق ايان مبناا، حمايات از  ماي جار گسترش 

ي از جر  است. تحقيقات نشان داده است كه اوالً، كسااني كاه ياك باار در گير پي 

اناد، باه راحتاي باراي دفعاات بعاد، قربااني جاار   واقاع شاده متضارر شادنمعارض 

. ثانياا، نيااز ايان افااراد باه توجاه و پشاتيباني باي  از سااير اقشااار 3شاوند ماي اقاعو

اماروز باه  نمتضاررياست، چراكه صادمات ناشاي از جار  باعال خواهاد شاد تاا 

                                                 
1
نشار  ،تهاران، باادي علاي حيسان نجفاي ابرناد  :ترجمه ،تاريخ انديشه هاي كيفري( 2033) ،پرادل، ژان 
سااازمان مطالعاه و تاادوين كتااب علاو  انساااني دانشا اهها )ساامت( مركااز تحقياق و توسااعه علااو  شاارات انت

 233 و 231 ،   ، چاا نخستانساني
2
 01   توجه ، همان، عبدالعل  
3
 .www.andishe.net انديشه، باش اه سايت از نقل مفتا ، دمحمصالب به 
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فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد زنان و كودكان بيشتر قابل توجاه  مجرمان

هااي كار ماد،  و اتخاذ سياست زا هاي جر  هاي مقابله با زمينه است.  موزِش روش

جلااوگيري  متضاارر شاادنگونااه افااراد، از تكاارار  هنااگ بااراي اياانهمشااتر  و هم

 1كند.  مي

 يعوتشار یقاانون گاذار یمبناا بارا ينتر نومطمئ ين: در اسال  بهتريدتیعق مبانی

تار وخشا  از منظار  ن فروگاذار نشاده  ي خود قر ن ها يرحکم قر ن است به تعب

گفاتن دارد از  ن جملاه قار ن  یجامعاه حارط بارا يريتقر ن در عرصه ماد يعنی

باااراي نموناااه  اناااد،خو فراماااي متضاااررينكاااريم در  ياااات متعاااددي باااه حمايااات از 

ر راه خاادا و در راه مااردان و زنااان و كودكاااني كااه بااه دساات چاارا د»فرمايااد:  مااي

گويناد:  اي كاه ماي دياده كنياد؟ هماان افاراد ساتم اند پيكار نماي ستم ران تضعيف شده

خدايا ما را از اين شهر )مكه( كه ستم رند، بيرون بر و براي ما از طارط خاود 

 .«.براي ما يار و ياوري تعيين فرما ودسرپرست قرار بده و از طرط خ

  یرییریگگ  نتی هنتی ه
 یحقاااوق ینظامهاااا يکاااردو رو مجناااي علياااه ی،جااار  سااارقت عااااد دريااان مقاااال تعرياااف

متضارر و از  يتدر رابطه به حما یالملل ينکه در اسناد ب یمختلف و احکام یکشورها

 ياریعالوه بر ن، قانون جزا اماروزه در بسا به بحل گرفته شد وجود داشت مجني عليه

 یعاااد يمساارقت در جاارا اررفتاا متضااررينتان از از کشااورها و خصوصااا در افغانساا

 یعااد یجر  در سرقت هاا مجني عليهاز  يتنموده اند. و همتنان موضوع حما يتحما

و  یمنااد بهااره يسااتهشا متضااررين ييکااه،گرفتااه شااده اساات. از  نجا یبااه بحاال و بررساا

و  باه عادالت یتا بتوانناد در جهات دسترسا اند يیجنا ياستس ينددر فرا یاز حقوق يتحما

ماورد  یکاه فارد یهام زماان يیخود اقدا  كنناد. از ساو های ديدگی يانو ز ها يب س انجبر

 ياابا ارجاع به محاکم مربوطه دو قسم خسارت از طرط ساار  و  يردگ یسرقت قرارم

کاه جباران  ی،و خسارت معناو یخسارت ماد می نمايدوارد  مجني عليهسارقان به فرد 

شاده اسات. اماا خساارت  بينای ي تان به دو روش پافغانس یدر نظا  حقوق یخسارت ماد

 ياااانتشااار اخبااار ناااگوار  ياادها،تهد يااقاز طر یرواناا یهااا يباوقااات،  ساا یگاااه ی،معنااو

اعماال،  يانا ی يجاه. در نتشاود یو مقدساات اشاخا ، وارد م یاهانت به معتقدات مذهب

ورد جامعااه ماا ياا و باااور ماارد  در  ياادهعق یافااراد، حااق  زاد یشخصاا يااتو امن ی زاد

حقااو  ساابب هاار  وماار  در جامعااه شااده و حقااو   ياان. نقاا  اگياارد یقاارار م رددسااتب

باه متضارران وارد  ياق،طر يانکاه از ا ی. درد و رنجاگيرد یقرار م يداجتماع مورد تهد

باه عناوان  یالملل ينو ب یا اسناد منطقه يناز کشورها و همتن یبرخ يندر قوان شود، یم

 ی،حقا ينشاده اسات. نااق  چنا شاناخته يته رسممتضرر ب يا یحق از حقو  قربان ي 

                                                 
1
 10همان، سكندري، عبدالكريم    
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مورد بازخواست قرار گرفته و ملز  به جبران خساارت  يیدست اه عدالت جزا یاز سو

از  ياتافغانساتان در ماورد حما يندر قاوان ی. با توجه به  نته گفتاه شاد، ماواردشوند یم

باه  تاوانيوجود دارد، کاه از جملاه م یعاد یسرقت ها يمدر جرا متضرر يا مجني عليه

در  یجباران خساارت معناو ياا ن و  يماتق يا يلمانند رد مال مسروقه، بد هجبران خسار

کاه  یالمللا يناشااره نماود. بارعالوه، اساناد با يیو قضاا یعادل یصورت توجاه نهااد هاا

مجناي از  ياتدر رابطاه باه حما یبه اکثر  نها ملحق است، موارد مشخصا يزافغانستان ن

. امااا مشااکل ردکااه متضاارر گااردد، وجااود دا ي ااریدهرشااخص  ياااو عليااه يااا متضاارر 

مجناي علياه ياا از  ياتجباران خسااره باه هادط حما یعمل یدر قسمت راه کارها یاساس

 .است مال باخته

 منابع:
 یدادرسا ياين  يندفر  يدهدرد بزه يادينحقو  بن(»2031ابوالقاسم) ی،دمحم،خداداد  شوری،

  1ره شما يفری،حقو  ک یها نشر مجله  موزه ،«يفریک
 ینجفااا ينحسااا یوعلااا یدمحم  شاااور  ترجماااـه ،(دفااااع اجتمااااعي2073) ماااارک  نسااال،
 چاا سو  ی،تهران،ابرند باد

 یو حقااو  او در مقااررات دادرساا یبااه منزلااه شاااک ديااده بزه»،(2003)يمااانپ ابراهيماای،
  30و  31ش  ی،دادگستر ینشر مجله حقوق ،«يرانا يفریک

فري، ترجمه: علي حيسن نجفاي ابرناد  باادي، (،تاريخ انديشه هاي كي2033ژان) پرادل،
تهران، نشر انتشارات سازمان مطالعاه و تادوين كتاب علاو  انسااني دانشا اهها )سامت( 

 مركز تحقيق و توسعه علو  انساني، چاا نخست
هاي  ( "جاي ااه حمايات از بازه ديادگان در اساناد و کنوانسايون2000)ی،عبدالعل توجهي،

 ع  موزش قم، المللي"، نشر مجله مجتم بين
( جاي اااه باازه ديااد گااان در نظريااه ساازادهي، ايااران، متاارجم: 2000پااي، فلتاار،) جاار 

 مهرداد رايجيان اصلي نشر پاي اه علو  انساني، 
 یتهران، نشر انتشارات جهاد دانش اه ی،مدن يتمسئول ،(2070)ينقلینژاد، حس حسينی

 چاا دو  ی،بهشت يدشه
فقه و حقاو ، « توسط بزهكار يدهد ن خسارت بزهاز جبرا( »2007احمد)  بادى،حاجي ده

 تهران، ايران، نشر انتشارات سمت، چاا نخست، 
( پاسخ دهي مجريان عدالت باه اطفاال باا كااربرد از فرايناد 2030رياض، احمد شكيب )

 233عدالت ترميمي ،مجله عدالت نشر وزارت عدليه شماره 
، تهااران، نشاار انتشااارات يتیحمااا یشناساا ياادهد ( بزه2030مهاارداد،) ی،اصاال رايجيااان

 دادگستر، چاا دو ، 
تهاران اياران نشار انتشاارات ميازان،  شناسا ، يادهد و بزه يادهد ( بزه2073فيلزوال،) ژينا،

 چاا نخست، 
تهاااران اياااران، نشااار انتشاااارات  ی،ماادن يتجااازوه مسااائوول ،(2000)یحسااان اماااام ساايد

 چاا نخست،  ی،بهشت يددانشکده حقو  دانش اه شه
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( جبران خسارت ناشي از ارتكاب جناياات باين المللاي در دياوان 2037 ،)، صادسليمي
بين المللي كيفري بزاي بزه دياده در پرتاو  راء صاادره، نشار مجلاه باين امللاي پاژوه  

 ،03شماره  0دوره 
( راه كااار هاااي حماياات از باازه دياادگان در سياساات جنااايي 2007عباادالكريم،) سااكندري،

 مجله حقوقي دادگستري،تهران، اسال  و اسناد بين الملل، نشر
( حقاو  جازاي عماوي، تهاران، نشار انتشاارت طار  نو،چااا 2001پروياز،) صانعي،

 دو ،
( ،فرهنگ عميد، تهران، نشر انتشارت چاا حانه سپهر تهران چااا 2033عميد،حسن)

 سو ، يك جلدي
 اياران، ياده،دفااع از بازه د ياساتتا س یمبارزه بزهکار ياست( از س2007فتا ،) عزت

 نشر مجله حقوقي داد گستر،  ی،ابرند باد ینجف ينحس یترجمه: عل
 2130نشر جريده رسمي وزارت عدليه مصوب شماره  2033كود جزا 
 www.andishe.netدمحمصالب به نقل از سايت باش اه انديشه،  مفتا ،
 اا چهار  انتشارات فجر،فرهنگ معين، تهران، چ (2030دمحم، ) معين،

Bassiouni, M.Cherif; International Protection of Victims; Paris, 
Association International De Droit, eres   

 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاوتمل غالم دستگیر "اوریاخیل"ترتیب کننده: 
 

                                           

  ونهائی محاکمونهائی محاکمت دید نظر بر فیصله های قطعی ت دید نظر بر فیصله های قطعی 
(3) 

 فهرست:

 

 70 ................... نظر ديتجد مورد در محکمه ستره یعاليشورا بيتصاو:   سو  گفتار
 70 ...................................................... 20/3/2000 مورخ( 300) بيتصو -2
 73 .................................................. 13/22/2031 مورخ( 2313) بيتصو -0
 73 .................................................. 23/22/2030 مورخ( 2331) بيتصو -3
 73 .................................................... ۱۳۹۲/ ۳۱/۶ رخمو( 032) بيتصو -3

 

http://www.andishe.net/


 قضاء ت دید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم

 

73 

 

 73 .................................................... 0/20/2033 مورخ( 2237) بيتصو -3
 73 ................................. یعال یشورا ۱/۱۳۹۰/ ۱۱ مورخ(  ۱۱۳) بيتصو –7
 73 ................................................. ۱۳۸۱/ ۱/ ۰۱ مورخ(  ۱۸۲) بيتصو  -0
 73 .................................................... ۱۰/۳/۱۳۸۸ مورخ(  ۱۱) داشت ادي –3
 73 .......................................... نظر ديتجد پروسه از قبل یقطع احکا  قيتطب: ب
 73 ...................................................... 3/22/2000 مورخ( 303) بيتصو -2
 73 ...................................................... 23/3/2003 مورخ( 300) بيتصو -1
 77 ...................................................... 11/3/2033 مورخ( 303) بيتصو -0
 77 ........................................................ 3/3/2000 مورخ( 023) بيتصو -3
 77 ..................................................... 17/3/2033 مورخ( 303) بيتصو - 3
 70 ............................................. 17/3/2037 مورخ( 303) شماره بيتصو -3
 70 ................................................. ۱۳۹۲/ ۱/ ۰۱ مورخ(  ۹۱۲) بيتصو –7
 70 ......................................... ۱۳۹۲/   ۱۱/  ۰۲  مورخ( ۱۳۱۹)  بيتصو - 0
 70 .................................................... 12/0/2007 مورخ( 303) بيتصو – 3

 

 و  سگفتار 
  در مورد ت دید نظردر مورد ت دید نظر  ستره محکمهستره محکمه  تصاویب شورایعالیتصاویب شورایعالیگفتار سوم :  گفتار سوم :  

مودی داشته که عنداللزو  محاکم و مراجاع معموالً تصاويب شورايعالی جنبه رهن
ذيربط را هدايت ميدهد و صادور تصااويب خاصاتاً در ماورد تجدياد نظار مشاتمل 

 بر موضوعات ذيل ميباشد:
 الف: رهنمائی داراالنشاء شورايعالی در تنظيم قضايای تجديد نظر 

    01880188//11//0101( مورخ ( مورخ 118118تصویب )تصویب )  --00
زايی به وفرت صورت می گيرد از  نجاکه تجديد نظر خواهی در قضايای ج

در حاليکااه محکااومين يااا اعااوان اطااراط شااان دلياال جدياادی در مااورد ارائااه نماای 
نماينااد بنااا باار  ن رئاايس داراالنشاااء شااورايعالی نظريااات کميساايون هااای سااتره 

 را مطالعه نمايد و مراتب ذيل را رعايت نمايد: ارنوالیڅمحکمه و لوی 
ه محکمااه و نيااز کميساايون موظااف .  در صااورتيکه کميساايون مربااوط سااتر2
تقاضای تجديد نظر را تائيد نماوده باشاند و قضايه را قابال  تجدياد   ارنوالیڅ لوی

 نظر وانمود سازند همتو قضايا به  جندای شورايعالی شامل گردد.
.  در صااورتيکه يکاای از کميساايون هااای فااو  قضاايه را قاباال تجديااد نظاار 1

لز  رد تشاخيص نماوده باشاند دريان حاال بدانند و کميسيون دي ری تقاضا را مسات
 نيز همتو قضايا به  جندای شورايعالی شامل گردد.

.  در صااورتيکه هااي  ياا  از کميساايون هااای مااورد بحاال تقاضااا را تائيااد 0
 ننموده باشند داراالنشاء اورا  را مسترد و به شورايعالی رجعت ندهند.

   3/0/2032( مورخ 2007تصويب ) -1
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اه متقاضاای تجدياادنظر غاارض پااي  باارد موضااوع بااه وقاات درمااورد اينکااه هاار گاا
معينه حاضر ن ردد تقاضای تجديد نظر رد شده تلقی می گردد حسب ذيال صاادر 

 شد.
 نجاکه  رسيدگی به موضوعات تجديدنظر بر فيصله های قطعی محااکم در  )) از
ال حضااور طاارفين صااورت مي ياارد بناااء دوساايه هااای کااه پااس از ابااراز نظاار ـحاا

بر عاد  حضاور تجدياد نظار خاواه طای مادت يکساال تاراکم و تعطيال کميسيون بنا
 رسيدگی قضايا را سبب مي ردد تجويز شد:

هر گاه تجديدنظر خواه در مدت معينه فو  حاضر ن ردد تقاضای تجديادنظر وی 
 رد شده محسوب گرديده دوسيه بمرجع  مسترد گردد.

    01110111//0000//1111( مورخ ( مورخ 01110111تصویب )تصویب )  --11
ر خاواه باه جلساه شاورايعالی در قضاايای مادنی حساب درمورد حضاور تجديادنظ

 ذيل صادر شد.
))با توجه به پيشنهاد داراالنشاء شورايعالی و با رعايات اينکاه پروساه تجديادنظر 
بصاورت ساريع صاورت گيارد قباال از احالاه قضاايای تجديادنظر در موضااوعات 

يال گاذر مدنی به کميسيون مربوط نمبر تيلفون همراه تجديادنظر خاواه، اقاران، وک
و ملاا  قريااه وی اخااذ گااردد بمجاارد وصااول اورا  از کميساايون عاااجالً بااه وی 
اطالع داده شود تاا باا موجوديات محکاو  لاه باه جلساه شاورايعالی حضاور ياباد و 
اگر تجديدنظر خاواه باا وجاود اطاالع تاا ساه مااه حاضار ن اردد. تقاضاای وی رد 

 شده تلقی می گردد

    01110111//0000//0101( مورخ ( مورخ 01110111تصویب )تصویب )  --11
درماااورد غياباااات متقاضاااای تجدياااادنظر بعاااد از تقااااديم عريضااااه بااااه داراالنشاااااء 

 شورايعالی حسب ذيل صادر شد.
))هاار گاااه پااس از اسااتدعای تجدياادنظر خااواهی متقاضاای تجدياادنظر ماادت يکماااه 
اعتراض خاود را باه داراالنشااء شاورايعالی تقاديم نکناد حاق اساتدعای تجديادنظر 

 د.دخواهی وی ساقط می گر

  ۱۳۹۴۱۳۹۴//  ۶۶//۳۱۳۱( مورخ ( مورخ 881010تصویب )تصویب )  --11
 درمورد ايجاد کميته ارزيابی عراي  تجديدنظر حسب ذيل صادر شد.

))کميته ارزيابی عراي  تجديدنظر مشتمل بار محتار  عبادالجبار عضاو مسالکی 
رياست نشرات ستره محکمه ، محتر  صديق هللا عضاو مسالکی رياسات عماومی 

ماه و محترماه وحياده نظارت بر تطبيق احکاا  قطعای و نهاائی محااکم ساتره محک
عضو ديوان تجارتی محکمه استيناط واليت کابل در چوکات رياسات داراالنشااء 
شااورايعالی سااتره محکمااه طااور خاادمتی توظيااف شاادند تااا دالياال مناادر  عااراي  

 17/3/2033( مااااورخ 303تجديااادنظر خاااواه را بااااا در نظااار داشاااات مصاااوبه )
داشاات شااورايعالی شااورايعالی سااتره محکمااه مااورد غااور قاارار داده و ضاامن يا

 اجرا ت مقتضی بعمل  رند.
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قابل ذکار اسات اينکاه قضاات منادر  تصاويب عضاويت دايمای کميتاه متاذکره را 
 ندارند بلکه منظور مصوبه از ايجاد کميته ميباشد.

    01110111//0101//88( مورخ ( مورخ 00110011تصویب )تصویب )  --11
درمورد شرط بودن نظر کميته ارزيابی عراي  مبنی بر عاذر موجاه تجديادنظر 

 ذيل صادر شد. خواه حسب
شااورايعالی در صااورتيکه  13/21/2031( مااورخ 2313))بااا رعاياات مصااوبه )

عااذر موجااه تجدياادنظر خااواه از طاارط کميتااه ارزيااابی عااراي  تجدياادنظر تائيااد 
شااود اورا  دوساايه مربااوط، مطالبااه و تجدياادنظر خااواهی بااه شااورايعالی مطاار  

 گردد.

  شورای عالی شورای عالی   ۱۳۹۲۱۳۹۲//۵۵//  ۱۵۱۵( مورخ ( مورخ   ۷۱۳۷۱۳تصویب )تصویب )  ––11
شااورای عااالی کااه دوساايه  ۹/۸/۱۳۹۱( مااورخ  ۱۲۲۱بااه موجااب مصااوبه ) بالً قاا

های تجديد نظر بر قضايای مدنی ، احوال شخصيه و تجارتی پاس از اباراز نظار 
دار االنشاء واصل و بعد حضور تجديد نظر خاواه طای مادت يکساال ه کميسيون ب

الی مای تراکم و تعطيل رسيدگی قضايا موضوع  مااده غاور مقاا  محتار  شاورايع
گرديااد و عااد  حضااور تجديااد نظاار خااواه طاای ماادت يکسااال ، تااراکم و تعطياال 
رسيدگی قضايا را سبب می گرديد ، تجويز شد: هر گاه تجديد نظر خواه در مدت 
معينااه فااو  حاضاار ن ااردد تقاضااای تجديااد نظاار وی رد شااده محسااوب و دوساايه 

دت يا  بمرجع  مسترد مي اردد ، در جرياان تطبياق مصاوبه فاو  و رعايات ما
سال انتظار حضور تجديدنظر خواه ، متقاضيان تجدياد نظار اکثار  حضاور نيافتاه 
و سبب تعطيال رسايدگی بار قضاايا شاده اناد و مشاکلی را بارای محکاو  لاه ايجااد 
نموده بنا بر  ن شورايعالی ستره محکمه به تعقيب مصوبه فو  و به مقصد تنظايم 

 يل را تصويب نمود:بهتر موضوع تجديد نظر بر احکا  قطعی مراتب ذ
زمانيکه اورا  مربوط به تجدياد نظار خاواه از ادارات حقاو  باه داراالنشااء  – ۱

شورايعالی مواصلت ميورزد بايستی اداره مربوط هويت متقاضی تجدياد نظار را 
تو   با  در  و سکونت فيزيکی اش ، نمرات موبايال وی و اقاارب نزديا  او و 

ت نمايااد تااا احضااار طاارفين عناادالموقع از طاارط مقاباال او را ناازد خااود ياااد داشاا
 طريق تيلفون در کمترين زمان ميسر شده بتواند.

هر گاه متقاضی تجديد نظر با وجاود تماا  مخاابره تيلفاونی مبنای بار تقاضاا  – ۰
باز هم طی مادت يا  هفتاه از تااريخ ورود دوسايه از کميسايون باه  احضارشبه 

جانب مقابال باه شاورای عاالی  دار االنشاء حضور نيابد موضوع در حال حضور
 محول و شورای عالی در مورد تجديد نظرخواهی تصميم اتخاذ می نمايد.

موضوع به تما  محاکم استيناط والياات و وزارت محتار  عدلياه متحادالماالً  – ۳
 تعميم گردد.
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    ۱۳۸۵۱۳۸۵//  ۷۷/ / ۲۷۲۷( مورخ ( مورخ   ۵۸۱۵۸۱تصویب )تصویب )    --88
صاورتيکه بااالی ) بمنظور رسيدگی سريع و بموقع تقاضاای تجدياد نظار در 

حکم قطعی زياده از مدت ساه مااه ساپری گاردد باه همتاو تقاضاا ترتياب اثار داده 
نشود و تجدياد نظار خاواهی قابال رسايدگی نمای باشاد ولای اگار در زميناه بعاد از 
قطعياات حکاام ، سااند قاااطع و دلياال مااوثر جديااد سااوای ماادارک و سااوابق مناادر  

سای مای باشاد. رابال غاور و براورا  بروز نمايد   ن اه موضوعات تجديد نظار ق
داراالنشاء اورا  قضيه مورد بحل را به مارجع  غارض تطبياق فيصاله قطعای 

 محول سازد .(

    ۱۳۸۸۱۳۸۸//۳۳//۱۲۱۲( مورخ ( مورخ   ۵۱۵۱یاد داشت )یاد داشت )  ––11
از  نجاييکااه موضااوعات تجديااد نظاار در حااال عااد  حضااور طاارفين مااورد غااور 

ز نظاار شااورای عااالی قاارار گرفتااه نميتوانااد بناااء دوساايه هااای کااه پااس از اباارا
کميسيون بنا بر عد  حضور تجديدنظر خواه که بعاد حضاور وی باه جلاب طارط 
دي ر اقدا  مي ردد و زياده از ي  سال به  ن سپری گرديده به مراجع مرباوط  ن 

 مسترد گردد.

  د: تطبیق احکام قطعی قبل از پروسه ت دید نظرد: تطبیق احکام قطعی قبل از پروسه ت دید نظر
    01880188//0000//11( مورخ ( مورخ 111111تصویب )تصویب )  --00

در رابطه به قضايای تجارتی )پولی( کاه فيصاله  باالثر استهداء رياست تحريرات
های محاکم ثالثه بر عليه شان اصدار يافته و نهائی گرديده  هدايت شورای عاالی 

))بمنظاور تطبياق دقياق احکاا  محکماه مطاابق باه مااده .حسب ذيل صاادر گردياد 
 23/3/2007( ماااورخ 000( قاااانون اساسااای و بخااااطر رعايااات مصاااوبه )213)

رتيکه محکااو  بهااا در فيصااله هااای قطعاای پااول باشااد مبلااغ شااورايعالی در صااو
محکو  بها بنابر تجويز محکمه حاکمه الی ختم پروسه تجديدنظر خواهی بحسااب 

امانت تحت نظر محکمه در بان  تحويل گردد.
1
 

    01810181//11//0101( مورخ ( مورخ 111111تصویب )تصویب )  --11
 در مورد اينکه محکو  لاه قضايه بعاد از تطبياق حکام الای خاتم پروساه تجديادنظر
خااواهی در محکااو  بهااا از بعضاای تصاارفات محاارو  مي ااردد حسااب ذياال صااادر 

 گرديده.
))با تاکيد بر مصوبات شورايعالی مبنی بر تطبيق فيصله هاای قطعای بار محکاو  
عليااه کااه بااه همااه حااال قاباال تطبيااق اساات تااا بااه محکااو  لااه تسااليم گااردد ولاای در 

بهااای غياار  صااورت تجديااد نظاار خااواهی محکااو  عليااه ، محکااو  لااه در محکااو 
منقول تصرفات مبنی بار بياع قطعای ، بياع جاايزی ، تعميار ، تغييار و تخرياب را 
الی زمان نتيجه تجديدنظر خواهی اعمال کارده نمای تواناد ادارات حقاو  وزارت 

                                                 
1
 لغو گرديده است. 17/3/2033( مورخ 303طی مصوبه )(  303مصوبه )  
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عدليه از محکو  له در همتو موارد استحضاری اخذ و مقا  ساتره محکماه را در 
جريان قرار دهند.

1
 

  01110111//11//1111( مورخ ( مورخ 111111تصویب )تصویب )  --11
بمنظااور تاادابير  :درمااورد تاادابير احتياااطی موضااوعات بعااد از لغااو حکاام نهااائی  

 بااالثری بعاد از لغاو حکام قطعای و نهاائی محااکم اراحتيااطی در موضاوعات عقا
محکمااه مربااوط بااه تسااليمی محکااو  بهااا الاای  ،تجدياادنظر خااواهی محکااو  عليااه

 اصدار حکم مجدد نهائی به شخص ثالل و امين تجويز اتخاذ نمايد ، 

    01880188//11//11( مورخ ( مورخ 101101تصویب )تصویب )  --11
تقاضاای  بااالثرو فيصاله ماذکور  باشاد در صورتيکه فيصله دعوی طرفين قطعی

هاات محکاو  عليااه مااورد تجديااد نظاار قاارار گرفتااه و لغااو گااردد باااالثر موضااوع ج
انفصال مجدد بين طرفين يا ممثل قانونی شان به محکماه مرباوط راجاع ميشاود و 
در اين حالت ملکيات غيار منقاول )مادعی بهاا( در تصارط ده افغانساتان بانا  و 
تحت قيموميت محکمه مربوط قرار گيارد. بانا  ماذکور عواياد حاصاله از عقاار 

ير عاادی خاود را را بحساب امانات محکماه تحويال نماياد و در زميناه دعاوی مسا
 23/2/2000( ماورخ 333مطابق به احکا  قانون طای نماياد در ماورد اساتهداء )

محکمه استيناط واليت کابل قرار فو  و در ساير موارد مشابه نيز عين اجارا ت 
 صورت گيرد.

    01110111//11//1111( مورخ ( مورخ 181181تصویب )تصویب )  --  11
تجديد نظار باه شورايعالی ستره محکمه در راستای رسيده گی به تقاضا های   قبالً 

هااادط  خااارين تاااالش در جهااات تااا مين عااادالت، رعايااات احتيااااط و جلاااوگيری از 
( ماااورخ 300، )3/22/2000( ماااورخ 303مشاااکالت بعااادی طااای مصاااوبات )

کاااه بعاااد از تطبياااق احکاااا  نهاااائی الااای نتيجاااه تجدياااد نظااار بعضااای  3/0/2003
 (2003محدوديت هاا را بار مادعی بهاا اعماال نماوده باود اخياراً ضامن مصاوبه )

شورايعالی مبنی بر تعطيل تطبياق احکاا  نهاائی محااکم در  13/21/2030مورخ 
اموال غير منقول و گذاشتن ديون به حسااب امانات در يکای از بانکهاا باه ارتبااط 
قضايای مدنی و تجارتی ايکه مستند به اسناد جديد قاانونی ماورد اعتاراض تجدياد 

د امااا تصاااويب فااو  کااه رد تجاااويز فااو  اتخاااذ شااده بااوياانظاار خواهااان قاارار مي 
حيثيت تدابير احتياطی را داشت مت سفانه نتيجه مطلاوب ناداده و بار عکاس باعال 
تاراکم اماور و کثاارت تقاضاا هااای تجدياد نظار گرديااده بااالثر اسااباب التاوای تنفيااذ 
فيصله های نهائی محاکم را فراهم نموده بنااء شاورايعالی ساتره محکماه در پرتاو 

( قانون تشاکيل و صاالحيت قاوه قضاائيه 23ساسی و )( قانون ا213احکا  مواد )
( قاانون 07فيصله هاای نهاائی محااکم را مطلقااَ واجاب التنفياذ ميداناد و نياز مااده )

تشکيل و صالحيت قوه قضائيه در رابطه به تقاضا هاای تجدياد نظار در قضاايای 

                                                 
1
 لغو گرديده است  . ۰۱/۱/۱۳۹۲مورخ  ۶۸۲باالثر مصوبه  ۲۲۲مصوبه  
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مدنی و تجارتی که مانع تطبيق حکم قطعی محکمه نمي ردد صراحت داشاته بنااء 
وبات فو  لغو، و داراالنشاء مکلف گرديد تا پس از اين تقاضاای تجدياد نظار مص

را با اخذ اطمينان از تنفيذ حکم قطعی و نهائی محاکم مربوط در حاليکاه متضامن 
يکی از داليل پنج انه در قضايای مدنی و تجارتی و هفت انه در قضايای جزائای 

  نعده از قضايای حقو  عاماه از مجرای قانونی طی مراحل نموده و  اصوالً باشد 
 که مدعی بها در يد و تصرط اشخا  باشد شامل  جندای مستعجل نمايد. را

  01110111//11//1111( مورخ ( مورخ 111111تصویب شماره )تصویب شماره )  --11
درمورد قضايای که مدعی بهای  ن پول باشد شورايعالی ستره محکماه بمنظاور  

 احکا  قطعی محاکم درمورد قضايای پول ذيالً تصويب بعمل  ورد.
الای خاتم  ،هر گاه مدعی بها در احکا  قطعی محاکم پول نقد باشاد محکاو  باه -:۱

پروسااه تجدياادنظر خااواهی بااه حساااب اماناات در باناا  دولتاای تحاات تااامين قاارار 
 گيرد.

روز خاتمااه يابااد رياساات  ۲۱پروسااه تجدياادنظر خااواهی در خااالل حااد اکثاار  -:۰
ضااايای مااذکور را داراالنشاااء شااورايعالی و کميساايون تجدياادنظر سااتره محکمااه ق
 شامل  جندای عاجل نموده و هرچه سريع ابراز نظر بعمل  رند.

 مريت محتر  عمومی اداری قوه قضائيه باه زود تارين فرصات يا  حسااب  -:۳
بااانکی خااا  اماناات در د افغانسااتان باناا  و يااا باناا  ملاای افتتااا  نمايااد تااا پااول 

 محکو  به، به حساب امانت انتقال بايد.

    ۱۳۹۴۱۳۹۴//  ۷۷/ / ۲۱۲۱( مورخ ( مورخ   ۹۱۱۹۱۱تصویب )تصویب )  ––11
هر گاه تقاضای تجديد نظر بر فيصله های قطعی محااکم کاه در  ن باه قلاع و قماع 
تعميرات و بناهاای معماوره حکام صادور يافتاه صاورت گيارد از اينکاه تطبياق و 
تنفيذ فيصله های قطعای در چناين ماوارد قبال از نتيجاه تجدياد نظار ، ممکان قابال 

تطبياق فيصاله هاا الای معلاو  شادن نتيجاه  ساتثناءاتالفی و جباران نباشاد بناا بار ن 
 تجديدنظر معطل قرار گيرد.

کميسيون های تجديد نظر ستره محکمه مکلف اند قضايای مذکور را شاامل  جنادا 
عاجااال نماااوده و رياسااات داراالنشااااء شاااورای عاااالی باااه شاااموليت  ن در  جنااادای 

 شورايعالی حق اوليت دهد.

      ۱۳۹۴۱۳۹۴/  /    ۱۱۱۱//    ۲۱۲۱( مورخ  ( مورخ  ۱۳۷۹۱۳۷۹تصویب ) تصویب )   --  88
هر گاه حکم نهائی و قطعی به نفع شخص صاادر و قضاايای دولات محکاو  علياه 

تطبيق همتاو فيصاله هاا الای  ،قرار گيرد به منظور انتفاء شايبه انتقال محکو  بها
 نتيجه تجديد نظر خواهی اداره قضايای دولت معطل قرار گيرد.

  01810181//88//1010( مورخ ( مورخ 111111تصویب )تصویب )  ––  11
قبالً به اثر تجديد نظر خواهی حااجی  د  خاان علياه  شورايعالی ستره محکمه
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حقو  عامه ستره محکمه غور نموده و به استناد داليل قانونی به لغو حکم قطعی 
مذکور تصميم اتخاذ نموده است و راجع انتقال ذواليادی مادعی بهاا از محکاو  لاه 

نظاار رياساات  1/22/2003( مااورخ 733صااله هااای لغااو شااده ضاامن مصااوبه )في
تدقيق و مطالعاات مبنای بار اينکاه ))طوريکاه از جرياان بار مای  ياد فيصاله هاای 

شورايعالی لغاو گردياده  3/3/2007( مورخ 01محاکم ثالثه ذريعه قرار قضائی )
ت و جهت صدور فيصله جدياد باه محکماه تحتاانی ارساال داشاته اسات طباق هاداي

( قانون اصول محاکماات مادنی بعاد از اينکاه شاورايعالی فيصاله هاای 300ماده )
نهايی محاکم را لغو نموده و جهت رسيدگی مجدد به محکمه تحتانی ارسال داشته 
تما   ثار مرتبه بر فيصله های قبلی از باين ميارود محکماه مرباوط قضايه را سار 

مدنی مورد رسايدگی قاانونی ( قانون اصول محاکمات 100از نو با رعايت ماده )
قرار دهند.(( تائيد نموده و هدايت صادر نموده بود تا )مدعی بها به حالات اصالی 
خااود توسااط قااوه اجرائيااه قاارار گياارد.( باااالثر بمنظااور رفااع مشااکل و شااکايات 
اصحاب دعاوی مبنی بر لغو فيصله قطعی و رسايدگی مجادد قضاايا اکياداً هادايت 

( 733ت خوي  را در مورد ذواليدی مطاابق مصاوبه )داده ميشود تا محاکم اجرا 
فو  شورايعالی همساان ساازند و بعاد از اخارا  ذواليادی از  1/22/2003مورخ 

 يد محکو  له قبلی در موضوع مطابق احکا  قانون رسيدگی نمايند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیاثی نهاد پاک امداد هللاترتیب کننده: 
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از عمل غیر، در از عمل غیر، در ناشی ناشی جزایی جزایی مسؤولیت مسؤولیت بررسی بررسی 
  افغانستانافغانستانجزای جزای   فقه و کودفقه و کود

 فهرست:

 
 00 .................................................................................. دهيچک

 02 ................................................................................... مقدمه
 01 .............................................................................. اول بخ 
 01 ......................................................................... اتيکل و ميمفاه
 01 ..................................................................... ميمفاه: اول مبحل
 03 ............................................................. مسئول مفهو : اول مطلب
 03 ................................................................. درلغت تيمسؤول-الف
 03 ............................................................. دراصطال  تيمسؤول -ب
 03 .................................................................... یمدن تيمسؤول - 
 07 ................................................................... یجزائ تيمسؤول -د
 00 ...............................................ريغ عمل از یناش یمدن تيمسؤول - هـ
 03 ................................................. ريغ ازعمل یناش یجزائ تيمسؤل -ز
 30 ...............................................................................ء یش –و
 30 ........................................................................ ء یش فعل –  
 32 .......................................................................... فقه مفهو  -ی
 32 ........................................................................ :لغت در فقه. 2
 32 ........................................................... :فقه یعلما اصطال  در. 1

 
  چکیدهچکیده

در  ايو اش وانياز عمل غير، ح یمدنی و جزائ تيمسؤول چنانته مبرهن است
و سپس مبانی مسئوليت مدنی و مبانی نظری مسئوليت  شده فيتعر کودجزافقه و

 .ی دهدمجزا موردمطالعه قرارم رادربخ جزايی 
اصل شخصی بودن اينکه برخی از حقوقدانان با استدالل بديهی است که 
 «مسئوليت جزائی از فعل غيربررسی »در شناخت مفهو   مسئوليت جزائی

 ني، ضمن تبيين برداشت متداول و اشتباه از امقاله نياند. در ا شده دچار اشتباه
ايم مفهو  و قلمرو واقعی اين نوع مسئوليت جزائی را ترسيم  مفهو  سعی کرده

در حقو  مدنی درکناربحل مسئوليت ناشی از عمل غير که فرد انجا   .نماييم
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جا  داده است که دي ری ان یداده است نوعی مسئوليت مدنی هم به خاطر عمل
بينيم که ي  فرد ملز   گيرند؛ بنابراين در قلمرو حقو  مدنی گاه می در نظر می

ً به وجود نياورده است بلکه اين  به ترميم خسارتی می شود که خود شخصا
شده است که تحت نظارت يا تعليمات  خسارت در اثر تقصير فرد دي ری حادث

در اثر حرکت و عمل حيوان ملکيت و کرده است يا  فهيوظ يا به دستور وی انجا 
 اشيای تحت نظارت  ن به ميان  مده است. اي

جای فرد دي ر  توان فردی را به برخالط مسئوليت مدنی که در  ن می
بودن مسئوليت حاکم  یمسئول دانست در قلمرو مسئوليت جزائی اصل شخص

و  انتو یموجب  ن مسئوليت جزائی امری کامالً شخصی است و نم است که به
 محاکمه و مجازات نمود.  ريجای فرد د نبايد فردی را به

نوع محکوميت به   ينوع تعقيب جزائی و ه  ي، اصوالً ه ريد عبارت به
مجازات مندر  در قانون جزائی در مورد فردی که نه مباشر جر  بوده است و 

ر ن ء عالی کشور فرانسه در  را واني. دستينه شري  و نه معاون  ن قابل تصوع
صراحت اعال  نموده است که:  زمينه صادر کرده است به نيمتعددی که در ا

ً مرتکب شده  هي » کس قابل مجازات نيست م ر به خاطر جرمی که شخصا
 «.است

 20موجب ماده  است که به شده ینيب  يصراحت پ اين حکم البته در کود جزا به 
که  گردد یممسؤوليت جزايی و تطبيق جزا به شخصی متوجه »کود جزا، 

  زاد و در حالت صحت عقل و ادراک، عمل جرمی را مرتکب شود ٔ  بااراده
 اين است وضاحت حکم ماده دهم کود جزا کشور.

عمل غير، کود جزای  جزائی، تيمدنی، مسؤول تيواژگان کليدی: مسؤول
 افغانستان، فقه

  مقدمهمقدمه
ٍد، و ِله وصح به ومن  من به الحْمد هلل، والصالة والسال  عل  رسول هللا محمع

 :واهتدى بهداه ... وبعد
شاهوارتحيات ابدُاآلبادنثاربارگاه    و اصحاب و  لگوهر  بدار صلوات و دُرعِ

 ی جاه  باد.ز
هويداست اصوالً هرکس مسئول عمل خوي  است و درواقع مسؤوليت ناشی از 

ديده، مجبور  گذار برای جبران ضرر زيان قانون کنياست، ل يیعمل غير، استثنا
توان به دودسته  مقررات را می نيشده است. ا ريبه ايجاد مسؤوليت برای غ

که شخص ملز  به ن هداری از شخص است که ضرورت  تقسيم کرد: اول وقتی
به مراقبت دارد و شخص مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است و دو  

 ودرمسؤوليت قراردادی نيز، که متبوع مسئول اعمال تابع خود باشد وقتی
هميشه از ناحيه متعهد نيست. بلکه گاهی اوقات شخص متعهد به  یعهدشکن

شود،  شده مسئول شناخته می جهت تقصيرونق  عهد که توسط دي ری انجا 
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يابد که متعهد به متعهد له  زمانی تحقق می قراردادی از عمل غير تيمسؤول
ايد و قراردادی منعقد نمايد و برای اجرای  ن شخص دي ری را استخدا  نم

شخص مستخد  عهدشکنی کند لذا از جهت عمل وی شخص متعهد مسؤوليت 
  کند. پيدا می

تنها مسئول عمل خود است بلکه  اشخا  نه ريناشی از عمل غ تيدر مسؤول
وسيله اشخا  تحت نظارت و يا اشيايی تحت  مسئول ضررهای وارده به

ود است يا اين  طور مثال پدرمسؤول از اعمال کودک خ ن هداری خود است. به
 وسيله حيوان  ش مسئول است. شخص از ضررهای وارده به

ه به  نته مسؤوليت جزائی از عمل غير، که بر اسا   ن م فردی  توان یبا توجع
نشده  بينی را به خاطر رفتار ارتکابی دي ری دارای مسؤوليت جزائی دانست پي 

ا سؤال اين است که چرا چنين مسؤوليتی پي  نشده است؟  يا دليل  یبين است، امع
بينی مسؤوليت جزائی از عمل غير  ن بوده است که اين مقوله مغاير با  عد  پي 

ً مسؤوليت مدنی و جزايی  اصل شخصی بودن مسؤوليت جزائی است؟ يا واقعا
اينکه  ايبودن مسؤوليت جزائی است؟ و  یاز عمل غيرمغايربا اصل شخص

است.هرچند  اءيؤوليت ناشی از اشيکی از اقسا  مس وانيناشی از ح تيمسؤول
و  731 یا حت مادهتافغانستان کود جزا  گفت که در توان یصورت اشاره م به

مبانی مسؤوليت ناشی از هذا  قالهجهت م نيشده است. بر هم مطر  037ماده 
 .کند یمبررسی  جانبه صورت همه بهرا افغانستان جزا  عمل غير، در فقه و کود
. ميدهها پاسخ  به اين پرس ی ا کتابخانه -طالعه تحليلیو بر  نيم که در ي  م

مسؤوليت جزائی از »هدط ما از اين مطالعه  ن است که نشان دهيم اوالً مفهو  
رمی« عمل غير ی در مقابل اين ان ار سهل ايو   چيست شود از نته تصوع

 صورت بهدارد موارد فقه را انشاء هللا  در قبالی را جزاهاچه  تيمسؤول
  .ميده یمومداقه قرار  موردبحل جانبه همه

  اولاول  بخشبخش
  کلیاتکلیات  وو  مفاهیممفاهیم

  مبحث اول: مفاهیممبحث اول: مفاهیم
کتاب حقاو  جزايای  در تماا  شاده شناختهازعمل غير ي  پدياده  يیجزا تيمسؤول

اساالمی راجاع باه  و فقهجزای افغانستان  کوددول مختلف جهان است.خوشبختانه 
بحل ماا روی  نجايدر اپس  .ددار فراوانی ها بحلجزايی ازعمل غير  تيمسؤول
جازا ميباشاد بحال صاورت خواهاد  و کاودجزايای از عمال ازمنظرفقاه  تيمسؤول
 گرفت.
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ی را کااه دارای شاارايط عااا  مسااؤوليت هر شخصاامطااابق بااه کااود جزاياای کشااور
.دنده یمجزايی باشد مورد مؤاخذه قرار 

1
 

و  هجينتی ريگ شکلبه  ،ی کود ذکره شدهها مادهمطلق در  طور به جرائم نيا
ی جرمی ضرری رفتارهاسببيت ضرورت ندارند يعنی برابر است اين  رابطه
 جر  ارتکاب يافته است. درهرصورتنرساند  ايو برساند 
مباحل حقو  جزای عمومی به  نيتر قيو دق نيتر از مهمجزايی يکی  تيمسؤول
دانشمندان حقو  جزا  موردتوجهبدين سو  رزمانيد. اين مبحل از رود یمشمار 
 مسؤول ن  در قبالجرمی رخ دهد، چه کسی  که  ن اه ه است. بدين معنی،بود

 مسؤوليت جزايی به چه مفهو  است؟ و اصوالً است 
تاريخ تحوالت زيادی را  در طول، شده دادهمسؤوليت جزايی طوری که تذکر 

 پشت سر گذرانده است.
و ي  جر  حتی حيوانات  در قبالی را شاهد بوده که روزگارحقو  جزا 

امر ، اين جيتدر به اما ،شدند یم و مجازات شدند یم پنداشته مسؤول مردگان
جر   در برابر تواند یمانسان زنده است که  هم  نشد که فقط انسان،  تيتثب

 2.قلمداد شود و مجر تلقی شده  مسؤول
به توجه  منظر الز ي  جر  از دو  در قبالتلقی شدن فرد،  و مجر  مسؤول
عنصر مادی جر   در تحققدخالت ويکی  از منظری کي د:ی بحل دارو جااست 
ی ارتکاب جر  از سوی وی  ريو دقابليت انتساب جر  به وی   ريد عبارت و به

 تحقق عنصر معنوی جر .  ريد عبارت و به مجرمانهبا ذهنيتی 
 در ارتکابازمنظررابطه مجر  با عنصر مادی، بايد گفت که دخالت شخص 

همتنين،گاهی «.معاون» ايو « شري »عنوان  بهيا « فاعل» عنوان بهجر  يا 
 ابدي یمو نه اشخا  حقيقی(، قابليت انتساب ) یحکمرفتار جرمی به اشخا  

مطر  « اين امر، بحل مسؤوليت جزايی اشخا  حکمی بر اسا که 
 3.شود یم

اما از منظر رابطه مجر  با عنصر معنوی، بايد اشاره کرد که عنصر معنوی 
عمدی يا  جرائمقصد جرمی در اضافه بهت از اراده مجرمانه جر  عبارت اس

 و مجازاتدر تحقق مسؤوليت جزايی  اما ی؛رعمديغ جرائمخطايی جزايی در 
الز   نيبه اجر ، اين مقدار، شرط الز  است، ولی کافی نيست؛ بلکه عالوه 

باشد. شرط اعتبار اراده برای تحقق « معتبرهاراده »است که اراده مجرمانه 
« اهليت جزايی»سؤوليت جزايی  ن است که مجر  اهليت جزايی داشته باشد.م

بدين معنی است که مرتکب جر  از سوی قانون جزا، قابليت بازخواست، 

                                                 
1
، جلاد ساو  کتااب دو  احکاا  اختصاصای، نشار: بنيااد  سايا، محال چااا کابال: 2030شر  کاود جازا،  - 

 . 33،  چاپخانه سعيد، نشر: خزان
2
 .33همان،   -  

3
 همان. -  
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را داشته باشد. اهليت جزايی به نحوی با مسؤوليت جزايی  و مجازاتمسؤوليت 
و دارای ، شخصی اهليت جزايی دارد گذار ازنظر قانونمترادط است.  ريو تقص

اين  ادراکو اختيار داشته باشد. منظور از « اداره»است که « اراده معتبر»
 است که مرتکب از عقل ورشد جزايی برخوردار باشد.

 فيدر تعر ی حقوقی،ها  موزهکود جزا به پيروی از  20 در مادهنيز  گذار قانون
جه جزا به شخصی متو قيو تطبمسؤوليت جزايی »: ديگو یممسؤوليت جزايی 

، عمل جرمی را و ادراک زاد ودرحالت صحت عقل  باارادهکه  گردد یم
 1«مرتکب شود.

هم دقيقاً به پيروی از انديشه استادان حقو  جزا  گذار قانونکه  گردد یممالحظه 
به بيان مفهو  مسؤوليت جزايی پرداخته است. منظور از اراده  زاد همان 

است که « ادراک»همان  هادارعقل و  از صحت و مقصوداست « اختيار»
مسؤوليت جزايی دانسته شده است، به همين دليل  دو شرط دانان حقو درسخنان 

. شوند ینمشمرده  مسئولکسانی که فاقد اين دو شرط باشند، ازنظر جزايی 
و نکرده باشد  ليتکمسال را  21مجنون، افرادی که سن  افراد ، ريد عبارت به

و مجازات  و قابلجزايی هستند  تيمسؤولی موانع دارا مجبور، شخص
سال، به دليل عد   21ی سن کمتر از و دارامجنون  افراد نيستند. بازخواست

مجبور به دليل عد   و افراددرک مفهو  عمل جرمی، مسؤوليت جزايی ندارند 
نخست مفهو   خواهم یم تيدرنها وجود اختيار، مسؤوليت جزايی ندارند.

 که ريغ از عملمدنی  تيو مسؤول ت مدنی،جزايی، مسؤولي تيمسؤول ،مسئول
از ی اين موضوع که مسؤوليت مدنی نائبماصلی اين مقاله هم بر  و جانرو  
 قرارمی دهيم. موردبحلجزايی افغانستان است  و کودفقه  از منظرغير  عمل

  مطلب اول: مفهوم مسئولمطلب اول: مفهوم مسئول
مسئول

2
و  از نجاکه اسم مفعول است، به معنی پرسيده شده و درخواست شده 

از  ٔ  فهيبازخواست شده است. لفظ مسئول در قر ن کريم، در  ياتی چون  يه شر
صافات  مده است، که خداوند متعال به فرشت ان درباره  ٔ  مبارکه ٔ  سوره

 :ديفرما یمجرمين م
ْسئُولُوَن﴾ ِِننُهم من ﴿َوقِفُوُهْم 

3
از گفتار « هستند یو بازداشتشان کنيد که  نان سؤال شدن

 . يو رفتار خو
حساب متوقف نموده و بازداريد و سپس بعد از حساب،  یيعنی  نان را برا

حضرت عبدهللا ابن مسعود  تيبه روا فيشر ليسوی دوزخ برانيد. در حد به
ال تزول »هللا عليه وسلم فرمودند:  عنه  مده است که رسول خدا صلی هللا رضی

                                                 
1
 .323،    کود جزا، جلد چهار ، کابل، نشر: بنياد  سياشر 
2
 - Liable or Responsible. 
3
 .13سوره صافات،  يه  -  
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عمره فيما  فناه  قدما ابن  د  يو  القيام  من عند ربه حتی يس ل عن خمس عن
«وعن شبابه فيما  باله وعـن ماله من  ين  کتسبه وفيـم  نفقه وما عمـل فيما علم

1
 :

شود تا از  از نزد پروردگارش دور ساخته نمی امتيفرزند  د  در روز ق یها قد 
 :پنج چيز مورد سؤال قرار ن يرد

 . ن را فنا کرده است یزيکه در چه چ  ياز عمر خو
 . ن را کهنه و فرسوده کرده است یه در چه راهک اش یاز جوان

 .که از کجا  ن را به دست  ورده است  ياز مال خو
 .خر  کرده است یرا در چه راه  يمال خو که نياز ا
کرده است. یکه در  نته عمل  يو از علم خو -3

2
 

کلکْم  ال » ديفرما یهللا عليه وسلم( م وهکذا پيامبر اعظم اسال  حضرت دمحم )صلی

 3«راعٍ َو کلکْم َمْسُؤول  َعْن َرِعيِتهِ 

تما  شما چوپان هستيد وهر کدا  شما مسؤل رعيت خود هستيد. وخانواده های 
تان که مبين مسؤوليت اجتماعی است و نزدي  به مفهومی است، که امروزه از 

 .دي  یمسئول به ذهن م
ل واژه ومعلوليت ساخته شده ومعاد تيليت نيزمانندالفاظ مالکيت، الوهلفظ مسؤو

Responsibility  ،در ان ليسی است وبه تعبيرنويسندگان عبارت است
ازضرورت پاسخ گويی توسط شخصی که ازتعهدات و وظايف خود تخلف 
نموده است، که اين چه تعهدات حقوقی باشند وچه جنبه اخالقی ومعنوی داشته 

 .شود یمگفته  باشند
در قانون مدنی به جای مسئول ومسؤوليت ازضامن وضمان استفاده شده است.

4
 

ازمسؤوليت جبران خسارت به ضمان تعبيرشده است  یاسالمفقه  امادر
 نيچيزی درذمه کسی به حکم شارع است. بنابرا ومنظورازضمان، ثبوت اعتبار

سؤوليت يا مصونيت که بيان نمود، که بحل معافيت از م توان یبا کمی ت مل م
درادبيات حقوقی امروزی متداول است ودراين پژوه  به کاررفته، با مسقطات 

 شود. یساز نزدي  و همسان تواند یضمان رايج درکال  فقها م

  درلغتدرلغت  مسؤولیتمسؤولیت--الفالف
مسؤوليت، ي  واژه عربی ازريشه س ل يس ل، مصدر صناعی مسؤل بوده وبه 

معنای ضمان، تعهد، ومؤاخذه است.
5
« پاسخ وی»که در زبان فارسی به  

                                                 
1
، ناشار: قاديمی کتاب خاناه، حاديل شاماره 1-2، صحيب البخاری،   2073بخاری، دمحم بن اسماعيل،  -  

22210. 
2
 102، چاا دقت،   3 ، تفسيرانوارالقر ن، چاا اول، جلد2002مخلص، عبد الروط، -  

3
 .30بخاری، دمحم بن اسماعيل. همان اثر،    -  

4
ه ش(، مسااووليت ماادنی کارفرمااا ناشاای از عماال کااارگر، تهااران، انتشااارات  2003دمحم خزائلاای ) -  

 .0موسوی،   
5
 (، لغت نامه، تهران، نشر: دانش اه تهران، بی چا، حرفميم.2003دهخدا، علی اکبر ) -  

https://bahjat.ir/fa/content/9913
https://bahjat.ir/fa/content/9913
https://bahjat.ir/fa/content/9913
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. مسؤل، اسم مفعول ازمصدر سؤال به معنای کسی شود یبرگردانده وترجمه م
.رديگ یاست که مورد سؤال ومؤاخذه قرار م

1
درقر ن کريم نيز واژه مسؤل  

در يات متعدد قسميکه قبالً ياد  ور شد  به همين معنی به کار رفته است.
2
 

  دراصطالحدراصطالح  مسؤولیتمسؤولیت  --دد
ليت دراصطال  نيز از معنای لغوی خوي  بي انه نمانده وبه معنای حالت مسؤو

در ن وضعيت شخص را درقبال اعمال خالط و نا  توان یو وضعيتی است که م
ً به او نسبت داده م ، مسؤل دانست، اگر هنجاری شود یبه هنجاری که عرفا

ی از ن شکنی دراثر تعرض به قاعده اخالقی صورت گرفته باشد، مسؤوليت ناش
نيز، اخالقی است و درصورتی که اختالل به سبب نق  مقررات قانونی، به بار 

 مده باشد، مسؤليت حاصل از ن، حقوقی خواهد بود.
3
 

  مدنیمدنی  مسؤولیتمسؤولیت  --جج
 يد و به  مسؤوليت مدنی مسؤوليتی است، که دربرابر ايجاد خسارت به وجود می

مدنی به  تي. مسؤولنمايد وجود  ورنده خسارت را ناگزيرجبران خسارت می
معنی مسؤوليت پرداخت خسارت است.

4
بنابراين هرجا که شخص دربرابر  
 جا مسؤوليت مدنی وجود دارد. دي ری مسئول جبران خسارتی باشد، در ن

خا  به وجود  یا ، رابطهدهيد انيو ز زننده انيبر مبنای مسؤوليت مدنی بين ز
سؤوليت مدنی درمعنی عا  و  يد، که همان جبران خسارت است. بنابراين م می

وسيع  هم مسؤوليت قراردادی وهم مسؤوليت خار  از قرارداد را در بر 
مهم، بحل جبران خسارت است. اما تفاوت  ٔ  گيرد. زيرا درهردو مسئله می

گردد، به وجود يا عد  وجود قرارداد بين طرفين.  اساسی اين دو با هم برمی
شود، که بين طرفين قراردادی برای  قلمرو مسؤوليت مدنی از جائی  غاز می

انجا  تعهد وجود نداشته باشد. مسؤوليت مدنی ناشی ازنق  قرارداد نيست، 
تخلف ازمفاد  ٔ  جهيکه مسؤوليت قراردادی مسؤوليتی است، که درنت یدرحال

معنی  نيا  يد. به عبارت دي ر مسؤوليت قراردادی به قرارداد خصوصی پديد می
خود وفا نکرده و باعل ضرر طرط قرارداد خود است، که کسی که به عهد 

  شده باشد، بايد زيان وارده را جبران نمايد. 
منظورازمسؤوليت اخالقی اين است، که انسان درمقابل خداوند يا وجدان خوي  

مسؤوليت در فعل يا ترک فعلی که به  نيجواب گوی خطای ارتکابی باشد. ا
 ی. ولگردد یالقی و وجدان باشد ظاهرمشکل مخالفت با تعاليم دينی يا قواعد اخ

رفتار متداول افراد  ٔ  هيمعيارهای خارجی و بر پا يیگو اگرمنشا الزا  به پاسخ

                                                 
1
 همان. -  

2
ه ش(، مساؤوليت مادنی ناشای از نقا  قارار داد، ناشار: دانشا اه کاتاب،  2031قاسامی، عبادالخالق ) -  

 .13کابل،   
3
 .13همان،    -  

4
 333ه ش(،    2070لن رودی، دمحمجعفر، ) -  



از عمل غیر،درفقه وکود جزای  بررسی مسوولیت جزایی ناشی

 افغانستان
 قضاء

 

87 

 

مسؤوليت را مسؤوليت حقوقی  نيجامعه و در برابرحقو  موضوعه باشد، ا
 گويند.

درونی وشخصی داشته وبرای مسئول شناختن فاعل  ٔ  مسؤوليت اخالقی جنبه
و وجدان وی بازرسی  شهيو اوضاع و احوال شخصی واند زيان، بايد شرايط

)نوعی( در مقايسه با ي   ینيطور ع که مسؤوليت مدنی به یشود. درحال
ساده ممکن است،  ٔ  شهياند  ي. لذا رديگ یرفتارعادی مورد ارزيابی قرارم

موجب ضرر قابل لمسی به دي ری  که نيموجب مسؤوليت اخالقی شود. ولو ا
به صورت فعل يا ترک  شهياند یِ يت مدنی مستلز  ظهور خارجنشود. اما مسؤول

فعل، که همراه با ضرر و زيانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق 
 مسؤوليت است.

وجدان و احسا   یسار برخالط مسؤوليت اخالقی که ضمانت اجرای  ن شر 
 یها ضمانت اجرای مسئووليت مدنی و جزائی، جبر والزا  دست اه  گناه است،

 .باشد یقانونی و قضائی کشور م

  مسؤولیت جزائیمسؤولیت جزائی  --دد
مسؤوليت جزای عبارت ازپاسخ گويی فردی است که جرمی از جرائم مصر  
در قانون را مرتکب وبه امنيت و رام  جامعه را  سيب می زند. گرچه عمل 
مجرمانه به شخص خاصی ضرر نرساند، بازهم مجر  در برابر جامعه مسؤول 

ه منظور برگرداندن احسا  امنيت به جامعه، اصال  مجر ، است وقانون گذار ب
عبرت  موزی دي ران و پيش يری ازجر ، متناسب با هرعمل مجرمانه مجازات 

. بدان اميد که مجر  با چشيدن طعم تلخ کيفرعمل کند یخاصی را تعيين م
خوي ، رفتار خوي  را اصال  نموده ودي ربار  رام  روان  ٔ  مجرمانه

ه دار و وجدان عمومی را مکدرنسازد.جامعه را خدش
1
 

فعل يا ترک فعلی شود، که به  دمرتکبيدرمسؤوليت جزائی فرِد مسئول، با
 دي ری ضرر رساند.

درمسؤوليت مدنی ضررمتوجه شخص خصوصی ودرجزائی متوجه جامعه 
است. لذاهدط ازمسؤوليت جزائی مجازات مجر  است و مجازات بايد متناسب 

ابی باشد. اما هدط از مسؤوليت مدنی جبران ضرر و با اهميت تقصير ارتک
 .شود یاست و با ميزان اين زيان سنجيده م دهيد انيزيان وارده به ز

در مسؤوليت جزائی قصد و نيت يکی از ارکان اساسی مسؤوليت است و در 
استثنايی داشته و موردی وجود ندارد، که  ٔ  حقو  جزائی جر  غيرعمد جنبه

 تقصير مجر  شناسد.قانون کسی را بدون 
مسؤوليت  ٔ  هييابد. اولين پا مسؤوليت جزائی با اجتماع سه عنصر، تحقق می

است، که عبارت از وجود ي  متن قانونی است که ي   یجزائی، عنصرقانون

                                                 
1
 .32اخالقی، قاسم، همان اثر،    
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 ن، عنصرمعنوی است، که به  ٔ  هيکند. دومين پا عمل را مجرمانه قلمدادمی
يابد. سومين عنصر،  حقق می ور ومجرمانه ت قصد ارتکاب عمل زيان ٔ  واسطه

تواند جنحه، جنايت يا  عنصر مادی است، که انجا  عمليات مجرمانه است ومی
خالط باشد.

1
 

با اين وجود بين مسؤوليت مدنی و جزائی گاهی ارتباطاتی وجود دارد. مثالً 
 هر دو مسؤوليت را در پی داشته باشد. تواند یعمل واحد م

، که نق  مقررات شود ین مطلب اکتفا مدر مورد مسؤوليت انتظامی به اي
ي  نفر از افراد  ن صنف مانند صنف قضات، وکال،  ٔ  لهيصنفی به وس

. مثالً تخلفات شود یکارشناسان دادگستری و... تخلف انتظامی محسوب م
. کيفر تخلف انتظامی تناسب و دينما ی ن را مشخص م یها انتظامی و مجازات

؛ از قبيل توبيخ، تعليق موقت، انفصال موقت ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد
يا دائم از شغل و... در اين حاالت خطا نوع خاصی است، که اسا   ن انضباط 
شغلی و مسلکی است و از چارچوب مسؤوليت مدنی خار  بوده و مرتکب 

 تخلف انتظامی تنها مسؤوليت انتظامی دارد.

  غیرغیر  عملعمل  ازاز  ناشیناشی  مدنیمدنی  مسؤولیتمسؤولیت  --  هـهـ
 یت ناشی ازعمل غيرگاه به دليل وظيفه مراقبت، ن هدارمبنای مسؤولي

ومحافظتی است که شخص به عهد دارد. به عنوان مثال فعل مضرازجانب 
ن هدارنده او مفروض است اين تقصيرکه  ريکودک ويا مجنون ايجاد شود، تقص

، ليکن دليل دهد یبيشتر از نوع ترک فعل است، درفعل مضره کود که انجا  م
صير ن هدارنده است. اين تقصير در پدرو قيم هم مبنای مسؤوليت اصلی  ن تق

 .باشد یها م  نها و هم مبنای حق زيان ديده درگرفتن خسارات از  ن
در برخی کشورها مسؤوليت ناشی از عمل غير مثل مسؤوليت صاحب کاران و 
کار فرمايان در قبال عمل کارکنان و مستخدمين عينی و بدون توجه به رفتار و 

 ثبات تقصير مسول به وجود ميايد.ا
بنا براين قانون امکان معافيت را پي  بينی نکرده و برای ايشان مسؤوليت بدون 

امر به لحاظ مصلحت سهولت در جبران  نيتقصير به و جود  ورده است. ا
  خسارات متضرر است.

نی باشد که سبب مسؤوليت باشد، يع یا البته دراينجا نيز فعل مضرربايد به گونه
هم تقصير  ميز باشد وهم رابطه سببيت برقرارشود، ليکن به کارفرما امکانات 
اثبات دليل مخالف داده نشده است، زيرا درغير اين صورت  نها ممکن است به 

 راحتی از زير بار مسؤوليت شانه خالی نمايند.

                                                 
1
دوره ای مسؤليت انديشی درمفهو  مسئوليت جزائای ازعمال غيار،  ه ش(، مقاله 2033).مجتبی ،جعفری 
 .173  ،  10، شماره 3

http://jclr.atu.ac.ir/?_action=article&au=16065&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
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قانون به معنای کنونی، بر روابط  ٔ  هيبه شهادت تاريخ در روزگاران اول
 .کردند یرا رعايت م  ريد  ي ی حاکم نبود و افراد تا حدودی حقو  اجتماع

ولی پس ازظهورمکاتبی که بر نق  قانون ت کيد داشتند. حقو  و تکاليف افراد به 
 صورت قانون مدون تنظيم گرديد.

لذا هر تکليف مبنای نظری و قانونی پيدا کرد و بنابراين مطالعه مبانی نظری 
 جه قرار گرفت.نهادهای حقوقی مورد تو

اشاره شود  دراين فصل الز  است، هم برمبنای مسؤوليت مدنی درحقو  نوين 
 و هم مبنای مسؤوليت مدنی در فقه اسال  تبيين گردد.

لذا بيان خواهد شد، که مبنای مسؤوليت مدنی در حقو  اروپايی تقصير عامل 
حقو  اشخا  گذار درحمايت از زيان يا خطری که ايجاد نموده يا تضمين قانون

است، هر ي  از اين سه نظريه، اگرچه بخشی از حقيقت را با خود به همراه 
مبنای منحصر مسؤوليت پذيرفته   دارد، ولی نتوانسته است، به تنهايی به عنوان

 شود.
مبنای ضمان در فقه جهان اسال  به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و بيان  

چون تقصير و خطر  يیها هيکه نظر  نخواهد شد، که در حقو  اسال  بدون 
مطر  شده باشد، اصول کلی وجود دارد، که هدط  ن رفع خسارت و جبران  ن 

اصول درقالب قاعده الضرر، يد، اتالط و تسبيب، غصب و ديه و  ني. اباشد یم
 مانند  ن تجلی يافته است.
، که براين باوراست یغربی نيزبه همراه دارد، مبتن اين نظريه که خاست اه

مسؤوليت انسان در جايی است، که خطايی مرتکب شده است. حتی ادعا شده 
مبنای مسؤوليت خطای عامل ورود زيان  نيوعقالنی تر نيتر یهياست، که بد

 است. پيداي  نظريه تقصيرتحت ت ثيردوجريان بوده است:

  مسؤلیت جزائی ناشی ازعمل غیرمسؤلیت جزائی ناشی ازعمل غیر  --زز
که شخص عمل جرمی را  شود یمسؤوليت جزايی باالی متهمين زمانی عملی م

انجا  داده باشد، و فاعل بودن ويا داشتن ربطی به عمل جرمی در شرايط عادی 
، و عوامل موجهه  ن به شرايطی شود یسبب ايجاد مسؤوليت جزايی متهم م

يا  ن را مبا   دهند یکه به عمل مجرمانه صورتی موجهه م شود یعينی اطال  م
فع مسؤوليت جزايی به شرايط شخصی و ذهنی و درمقابل، عوامل را سازند یم

که به رغم وقوع جر ، موجب رفع مسؤوليت جزايی از  شود یدر مرتکب گفته م
. صرط نظر از اينکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع شوند یفاعل  ن م

، اما از جهت شوند یمسؤوليت جزايی، درصورت احراز، مانع مجازات متهم م
ت مينی و تربيتی، مسؤوليت مدنی متهم، دفاع در برابر  قابليت اعمال اقدامات

 يیها متهم، قابليت مجازات شرکا ومعاونين جر ، بار اثبات و  يين قضايی تفاوت
با هم دارند. همتنين با توجه به ترتب  ثارمختلف بر عوامل موجهه جر  و 
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ها، مثل اضطرار و  عوامل رافع مسؤوليت جزايی، تشخيص مصاديق مشتبه  ن
 اشتباه ضروری است.

قانون گذاران افغانستان با در نظر گرفتن احواالت متهمين، درقانون جزايی 
اند که  افغانستان عوامل مشخصی برای رفع مسؤوليت جزايی را در نظر گرفته

، مانند کودکی، برد یها به طور کامل مسؤوليت جزايی را ازبين م وجود  ن
که تا حدودی باعل زوال مسؤوليت جنون، اجبار واکراه... و برخی دي ر 

کيفری مجر  خواهد شد.
1
 

  ءء  شیشی  ––وو
جامد، مايع، گاز، دود، اموا  ويا تشعشات  تواند یچنانته ممکن است شی م

باشد؛ لذا هر شييئی اعم ازجاندار )به جز انسان( وبی جان، منقول وغير منقول، 
 ینشيی بفرق ني. همتنباشد یخطرناک وغير خطرناک داخل درتعريف شی ء م

ء متحرک  یء متحرک وساکن از جهت ايجاد مسؤوليت وجود ندارد، وتنها درش
ء متحرک نق   یمسؤوليت وجود ندارد، وتنها درش ،وساکن از جهت ايجاد

ء ساکن مانند پله، درب  یء در حال جنب  را اثبات نمايد، ولی درشی با شیماد
با زيان ديده يا اموال او شيشيه ای، زمين ويا شيئی که متحرک بوده ولی تماسی 

برقرارنکرده باشد، مانند ايجاداختالل ديد به واسطه چراغ وسايل نقليه، ترساندن 
ء حرکات ويراژ اسکی باز، الز  است نق  فاعلی شیء نيز  یکشيبه وسيله 

درايجاد خسارت اثبات گردد. گاهی نيز وضعيت غير عادی شی ء به عنوان 
. مثالً لغزندگی زمين يا کمبود نور، عد  محافظت گردد یمعيار فعل مثبت لحاظ م

منساب از پلکان يا عد  نصب نرده در لبه  ن وشکنندگی درشيشه ها يا عد  
.گردند یء تلقی م یش نشانه گذاری بر روی  ن فعل مثبت

2
 

  یءیءشش  فعلفعل  ––  حح
ء دشوار است. درمورد حيوان، همه قبول دارند که ممکن درک مفهو  فعلی شی

 یش  يناحيه  ن صادر شود؛ ليکن تصور صدور عملی به وسيله است فعلی از 
ء که برحسب تعريف  ن بی جان است بسيار دشوار است. اين امر قابل تصور 

 ء بی جان، عمل انسان باشد، بدين معنی که یش  ينيست م ر اينکه منشافعل 
او ء پس ازاين که به وسله انسان به حرکت در مده است، اختيار  ن از دست  یش

خار  شود.
3
 

                                                 
1
 11،  و عوامل رافع  ن در کودجزای افغانستان مسئوليت جزايیه ش(، 2037گروه نويسندگان ) -  

2
هاای حقاوقی  ، پژوه ه ش(، مبانی مساؤوليت مادنی ناشای از فعلشای ء وحياوان 2033مهدی، دمحم، ) -  

 .3تطبيقی،   
3
 .3   مهدی، دمحم، همان اثر، -  

http://paianamah.blogfa.com/post/11


از عمل غیر،درفقه وکود جزای  بررسی مسوولیت جزایی ناشی

 افغانستان
 قضاء

 

91 

 

  فقهفقه  مفهوممفهوم  --یی
علم فــقه: لفظ مرکب از مضاط و مضاط اليه از قبيل اضافت عا  بر خا  

، بعد از معنای اضافی عدول نموده و َعلم بر فن مخصو  گرديد، بدون باشد یم
 نکه اجزای  ن در نظر گرفته شود.

1
 

ی علم و : يکدييفرما یوقتی علم فقه گفته شود، اينجا دو کلمه را مالحظه م

دي ری فقه. کلم  اول علم است مضاط و منسوب به فقه گرديد؛ پس علم عا  و 

و علم فقه از  رود یفقه خا  است؛ زيرا فقه شعب  از شعبات علم بشمار م

معنای اضافی خار  و لقب برای ي  علم خا  گرديده است، بنحويکه اگر علم 

و علم فقه از لحاظ معنای  دارد ین وييم و تنها فقه گفته شود همان معنا را افاده م

اضافی خود مرکب و از زاويه معنای لقبی مفرد است؛ بنابر قولی: علم عبارت 

از: صفتی است که شخص به  ن متصف گردد و حقائق کلی را  نطور متمايز 

که احتمال نقص در  ن راه نداشته باشد. عدة ازدانشمندان اعتقاد جاز   سازد یم

.اند دهيعلم ناممطابق بر واقعيت را 
2
 

  ::لغتلغت  دردر  فقهفقه. . 00
اند خواه دقيق باشد يا سطحی. اين گفتار  مطلق فهم، دان ، علم و حکمت را گفته

ِِننا َلنََراک ديفرما یخداوندی است که م ا تَقُوُل َو من : )قَالُوا يا ُشَعيُب َما نَْفقَهُ کثِيًرا معِ

(.َما  َنَت َعلَينَا بِعَِزيزٍ وَ  ٔ    َلَرَجْمنَاک َرْهطُ  َولَْواَل  ٔ  فِينَا َضِعيفًا 
3

 

)و گوشمان به  ميفهم ینم یگوئ یرا که م یزهائياز چ یاري! بسبيشع یگفتند: ا

)و قادر به  مينيب یم فيخود ضع اني( و ما شما را در مستيسخنانت بدهکار ن

اندک  ٔ  لهي(. اگر )به خاطر احترا ( قبميدان ینم  رانيو اقناع د شتنيدفاع از خو

ما   يو تو در پ ميکرد یسن باران م ا( ما تو رباشند یما م نيد )که بر  ئتو نبو

و از کشتن تو صرط نظر  مي)تا تو را بزرگ و محتر  دار یندار یقدر و ارزش

ت و قدرت  ن را ندار م،يکن  .(یدفاع کن شتنيکه از خو یو در برابر ما قوع

  ::فقهفقه  علمایعلمای  اصطالحاصطالح. در . در 11
ملي  المکتسب من ادلتها التفصيلي ()العلم باالحکا  الشرعي  الع

4
 به ترجمه: فقه  

باالی احکا  شرعی عملی مستنبط از ادله تفصيلی که  گردد یعلمی اطال  م

. يقين وظن هردو گردد یباشد. در تعريف فو  علم جنس بوده شامل تما  افراد م

                                                 
1
 .االحکا  عدليه  ُ ، مجلهوزارت عدلي -  

2
 همان. -  

3
 32هود يه سوره  -  

4
، مجلا  االحکاا  العدلياه، جلاد اول، نشار: کميسايون مساتقل اصاالحات عادلی 2002، دمحم عثمان،ژوبل -  

 .23وقضائی داراإلنشاء،   
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  . احکاشود یرا در بر دارد؛ زيرا احکا  عملی به دليل قطعی و يقينی ثابت م

شرعی، عملی، مکتسب و ادله تفصيلی هري  فصل تعريف است. علم فقه در 

استنباط احکا  از کتاب، سنت، اجماع، قيا  و برخی مصادر تشريعی اسال  

 .طلبد یاستمداد م

 : موضوع فقه: افعال مکلفين است از حيل ِحل و حرمت خواه فعل باشد مانند  

الزنی(نماز يا ترک فعل باشد بدليل )والتقربوا 
1

يا اختيار و تخيير مانند  کل و 

 شرب. وصول و نيل به سعادت دارين هدط فقه است.

                                                 
1
 01اسراء سوره  -  
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 ”سادات“شمس العارفين  نويسنده: سيد
 

  حق مالکیت از دیدگاه های مختلفحق مالکیت از دیدگاه های مختلف
(۳) 

 فهرست:

 

 30 ........................................ ارتفا  حق و شخصي حق بين فر . ۱

 30 .............................................. انتفاع حق و ارتفا  حق مقايسه. ۰

 دو  بخ 

 33 ....................................... ملکيت انتقال و کسب اسباب: اول گفتار

 
 

 گفتار ششم: فرق بین حق شخصی. حق ارتفاق و حق انتفاع و مقایسه نن
  . فرق بین حق شخصي و حق ارتفاق. فرق بین حق شخصي و حق ارتفاق۱۱

الف. حق شخصي براي منفعت شخص بسته گي دارد. اما حق ارتفا  براي 
مصلحت مال غير منقول مقرر شده است. هرچند که بالواسطه نفع  ن به مال  

 برسد.  ن مال غير منقول 
ب. حق شخص به ذمه ي شخص معين )اعم از حقيقي و حقوقي( است و ليکن 

 حق ارتفا  به عهده مل  است نه به عهده ي مال . 

  . مقایسه حق ارتفاق و حق انتفاع. مقایسه حق ارتفاق و حق انتفاع۲۲
الف: حق ارتفا  بر مال غير منقول است، اما حق انتفاع ممکن است به منقول و 

 غير منقول. 
ري مقرر می شود. به همين جهت  ن را ب: حق ارتفا  به سود مل  دي

)ارتفاقي ملکي( ناميده اند. حق ارتفا  عيني ناميده شده است، اما حق انتفاع به 
 سود شخص معين مقرر می شود. به همين جهت  ن را انتفاع شخص خوانده اند.

  : حق انتفاع حق اصلي است، اما حق ارتفا  حق تبعي است. 
ي است. م ر اينکه شرط محدود بودن  ن را د: حق ارتفا  اصول، حق دايم

کرده باشد. اما حق انتفاع هميشه مؤقت است.
1
 

                                                 
1
 .170 – 137،   همان جعفري لن رودي،    
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  بخش دومبخش دوم
  گفتار اول: اسباد کسب و انتقال ملکیتگفتار اول: اسباد کسب و انتقال ملکیت

اين بخ  به قوانين تنظيم کننده انتقاالت زمين و امالک بين اشخا  انفرادي 
ن يا امالک ميپردازند. دعاوي مربوط به امالک که معموالً در حاالت انتقال زمي

يا دعاوي متناقص در مورد حق مالکيت متبارز شده و در برگيرنده امالک 
منقول مثل پول، لواز  و تجهيزات منزل، حيوانات اهلي يا امالک غير منقول 

 مانند زمين، خانه و دي ر ساختمان ها می باشد. 
، بخ  عمده اي انتقال زمين و امالک بين افراد از طريق توارث، هبه، فروش

اجاره، کرايه، رهن و ازدوا  صورت می گيرد. و در اين بخ  به تبيين هر 
ي  می پردازيم.

1
 

 انتقال ملکيت: -الف
ين اين موضوع که چه کسي مال  مشروع قطعه زمين يا مالي می باشد يتع

مسلماً کار اصلي نظا  قانوني است که مسائل مربوط به اداره زمين و امالک را 
يرات در مالکيت اهميت يامر براي ثبت معامالت و دي ر تغبه عهده دارد. اين 

ويژه اي دارد و براي حل و فصل دعاوي مربوط به زمين و امالک نيز 
 ضروري است.

مال  ي  قطعه زمين بايد مدارک الز  بشکل اسناد کتبي رسمي يا تصديق 
ين شفاهي شاهدان مورد اعتماد را براي اثبات مالکيت مشروع خود ارائه کند. ا

 مالکيت بايد ثبت و در مرجع مطمئن ن هداري شود. 
هرگونه انتقال متعاقب از طريق فروش، اجاره، هبه، توارث، مبادله، تقسيم يا 
دي ر تغيرات در مالکيت نيز بايد ثبت شود. هرچند اصوالً اين امر فر يند ساده 

 اي است. 
قانون مدني کشور ما رهنمود هاي مفصلي

2
نوني مربوط به درمورد مقتضيات قا 

فروش يا انتقال زمين ارائه کرده است. براي به رسميت شناخته شدن انتقال 
مال  بايد عريضه اي به رياست امالک وزارت زراعت، رياست حقو  
وزارت عدليه يا به قاضي ناحيه ويا واليت بدهد. اين عريضه بايد جزئيات زمين 

توسط مسئول محلي يا مربوط را بيان کرده ويا عريضه رسمي امضاء شده 
بزرگ قريه همراه باشد. اگر سابقه اي در مورد مالکيت زمين موجود باشد،  ن 
سابقه به عنوان مبناي فروش مورد استفاده قرار می گيرد. در غير اين صورت 

کرده، با همسايه  هاي متفاوت از زمين مربوط بازديدنمايندگان و مسؤالن بخ  
له را روشن مينمايند. طرط هاي معامله گان صحبت نموده و جزئيات مس 

احضار شده و قيمت در حضور قاضي يا مسؤل دولتي فيصله می شود. اين 

                                                 
1
 .37،   همانکانرفولي،    

2
 .1323 – 2333، مواد 2033قانون مدني افغانستان،    
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فر يند هزينه اي را در بر گرفته و مالياتي نيز به دولت مرکزي پرداخته می 
شود. اين انتقال ثبت می شود، سوابق رسمي  ن اصال  شده و نقل هاي  ن در 

له انتقال فروش را گواهي می کند  و رسيد هاي براي دفتر حفظ می شود. قبا
محصول و پرداخت نيز صادر خواهد شد. اين اسناد و سوابق رسمي می تواند 
بعد ها براي اثبات مالکيت زمين مورد استفاده قرار گيرد. انواع متفاوت اسناد 
به مالکيت و انتقال زمين متناسب با ماهيت انتقال زمين صادر شده و می تواند 

عنوان سند مالکيت براي انتقال بعدي يا دعاوي مربوط به مالکيت مورد استفاده 
 قرار گيرد.

بسياري از افراد ترجيب ميدهند تا بر قواعد عرفي براي ثبت معامالت امالک 
تکيه نمايند. سيستم قواعد عرفي براي بسياري از افغانها ارزانتر و سهل الوصل 

اب از پرداخت محصول يا بي اعتنايی به سيستم بسياري براي اجتن تر می باشد.
قضايي رسمي روال هاي غير رسمي را بر روال هاي رسمي ترجيب ميدهند. لذا 
گمان ميرود که در حال حاضر شمار اندکي از معامالت زمين و امالک رسمي 

  ثبت شده باشد.
ول اصول کلي انتقاالت امالک بر اسا  قانون عرفي يا غير رسمي مشابه با اص

قانون مدني است. در چنين مواردی که  تاکيد بيشتری به تصديق شهود گردد تا 
اسناد رسمی که معموالً مال  زمين از همسايه گان و بزرگان اجتماع ميخواهد 
تا بر  مشروعيت ملکيت او شهادت دهند تا وي بتواند از حق فروش يا انتقال 

ز جمله مقدار زمين و مبلغ قابل زمين و امالک استفاده کند. ماهيت اين انتقال ا
ً به همين  پرداخت نيز ثبت می شود. اسناد مرسو  يا قباله هاي عرفي غالبا
منظور صادر ميشوند. قباله هاي عرفي می تواند به عنوان سند مالکيت بعدي 
استفاده شود. اما اعتبار  ن از قباله اي رسمي کمتر بوده و محکمه يا مسؤلين 

باله اي عرفي ترجيب ميدهند.قباله رسمي را بر ق
1
 

 کسب ملکيت از طريق تصاحب -ب
شخصي که بالفعل مال را صاحب می شود، ملکيت  ن مال مطلق به اوست. 
تصاحب مال در هر وقت و زمان قابل تطبيق است. همتنان تصاحب در موارد 

 اموال مبا  جواز دارد. اموال مبا  از جمله مال هاي غير مملوک می باشد. 
که مال منقول مبا  را قبل از دي ران بدست  رد مال   ن شناخته می شخصي»

«شود.
2
 

مال در حاليکه مال   ن از  ن مال منصرط شود به مال مبا  تبديل می »
«شود.

3
 

 اموال مبا  توسط اسباب ذيل کسب می شود:
                                                 

1
 .70،   همانکانر فولي،    

2
 .۱۹۸۱قانون مدنی. ماده  

3
 .۱۹۸۶قانون مدنی. ماده   
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 . در صورت احيا و  باد نمودن زمين هاي مبا :۱
به اجازه اي اوليا امور شر  است. در اين صورت از نظر اما  ابوحنيفه  

اراضي باير غير قابل انتفاع که المال  باشد، مل  شخصي شناخته می شود، 
که به اجازه حکومت  ن را تصرط و  باد نموده باشد. اگر اراضي المال  به 
اجازه حکومت  باد گردد و در  ن کشت و زراعت و يا بنا  باد کنند.  باد کننده 

ی شود و به ت ديه ماليات مکلف می شود؛ م ر اينکه قانون مال   ن شناخته م
 خا  طور دي ري حکم کرده باشد. 

 . استخرا  کننده معدن۰
دراين مورد قانون مدني احکا  خا  را در نظر گرفته: "هرگاه معدن، خزانه 
يا  ثار باستاني در اراضي مملوک شخص کشف گردد، ملکيت  ن از دولت بوده 

 کافات براي مال  زمين مطابق به قانون استمالک مي ردد."عالوه بر اعطاي م
کسيکه در اراضي دولتي، معدن، خزانه اي دفن شده يا اثر باستاني را بيابد. 
مال   ن دولت شمرده شده مقامات با صالحيت در مقابل به يابنده اي  ن مکافات 

ن ويا خانه ن می کنند. و همتنان از نظر علماي اسال  هرگاه در زمييمناسب تعي
شخص دي ر معدن کشف گردد، پنجم حصه اي  ن به دولت و چهار حصه اي 
 ن به مال  ملکيت يا شخص دريافت کننده داده می شود. و در صورتيکه در 

 زمين هاي حکومتي يا دي ر زمين ها چيزي را پيدا کنند داده نمی شود. 
 . شکار نمودن حيوانات و پرندگان مبا  و امثال  ن۳
نمودن حيوانات و پرندگان مبا  و امثال  ن چه در خشکه باشد چه در  شکار 

که در زمين مبا  به شکل طبيعي ميرويند درو کننده  یدريا يا هوا همتنان نباتات
 ن، مال   ن دانسته می شود. و هرگونه تصرط را در  ن دارا بوده می تواند.

1
 

 انتقال ملکيت به سبب التصا  - 
ً از سبب  ب خي زي دريا ها ي  حصه زمين در  ب فرو مي رود ويا بعضا

برعکس حصه  از دريا بدون  ب باقي ميماند واين زمين با زمين همجوار  ن 
ملحق مي ردد و بدين ترتيب صاحب  ن زمين، صاحب ي  حصه اي زمين 
دي ر شده است. اين نوع مالکيت مدار حقوقي ندارد. زيرا اراضي نو پيدا 

ته در قانون مدني در اين مورد چنين تذکر به عمل  مده مربوط دولت است. چنان
 است:

"اگر از اثر  ب خيزي دريا، زمين جديد به وجود  يد و بر زمين مملوکه شخص 
دي ري اتصال يابد، زمين جديد ملکيت دولت شمرده می شود."

2
 

                                                 
1
( احکاا  خاا  در 2331 – 2303در ماورد تصااحب در جلاد چهاار  قاانون مادني افغانساتان از ماواد ) 

 نظر گرفته شده است.
2
 .۰۱۹۸قانون مدنی. ماده  
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اراضي که در اطراط  ب هاي ايستاده جديداً مکشوط می شود به  -
ن همجوار شناخته نمی شود. اگر ملکيت زمين را که هي  صورت ملکيت مالکي

در اثر ارتفاع  ب زير  ب نشده است از دست نميدهد.
1
 

اراضي که در دوطرط دريا منکشف مي ردد، مل  دولت شناخته  -
 می شود.

ملکيت اراضي که در اثر تغير مسير دريا بوجود ميهيد و جزيره  -
 ا  تنظيم می شود. هاي که در مسير  ن تشکيل مي ردد توسط قانون خ

همجوار شناخته نمی شود م ر ملکيت زميني را که در اثر ارتفاع  -
  ب، زير  ب شده است از دست نميدهد. 

تما  بناها، اشجار غر  شده و ت سيسات دي ر که از عمل مال   -
زمين بوجود  مده باشد مل  او شناخته می شود.

2
 

 کسب ملکيت از طريق عقد بيع -د
ت از تملي  مال از طرط بايع به مشتري در مقابل مالي که عقد بيع عبارت اس

ثمن بيعه باشد. حق ملکيت به سبب عقد بيع نيز از شخص به شخص دي ر انتقال 
يافته می تواند. 

3
 

ملکيت و ساير حقو  عيني در عقار و منقول بوسيله عقد انتقال مي يابد، 
نعقد گردد.مشروط بر اينکه عقد بصورت صحيب، قاطع، نافذ و الز  م

4
 

ملکيت عقار و ساير حقو  عيني که در  ن شرايط مقرره قانوني مبني بر ثبت 
 اسناد رعايت نشود، انتقال نمي نمايد. 

منقوليکه بدون توضيب نوع تعيين شده نتواند بغير از افراز  ن مطابق احکا  
قانون ملکيت  ن انتقال نمی کند.

5
 

يخواهم تذکر بدهم اينست که اکثر حق ولي، غير از مطالب متذکره  نته را که م
هاي ملکيت به شکل قطعي توسط رابطه ي عقد بيع که بين دو نفر بوجود مي 
 يد، صورت می گيرد. جزئيات و تفصيالت عقد بيع در بين دو طرط بايع و 

 مشتري موضوعي است که مربوط به حقو  وجائب است. 
ی گيرد، اساسات مختلف در عقد بيع که بين دو طرط، بايع و مشتري صورت م

ياد می « عقود معين»حقوقي وجود دارد که در قانون مدنی که تحت عنوان 
 شود. بناً در اينجا صرط تعريف مختصري از عقد مينمائيم، که:

"عقد عبارت از: بستن، جمع نمودن و ارتباط بين دو چيز است. عقد کلمه اي 
 عربي بوده و به معني گره استعمال شده است."

                                                 
1
 .۰۱۹۹قانون مدنی. ماده  

2
 .۰۰۲۰قانون مدنی. ماده  

3
  .  . ا. مطالبي در اين باب موجود است. 1121 – 1120مواد در مورد در   

4
 .۰۰۱۲قانون مدنی. ماده  

5
 .۰۰۱۱قانون مدنی. ماده  
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 ار دوم: انتقال ملکیت به سبب وفاتگفت
 ملکيت به سبب فوت به دو شکل انتقال می کند:

 از طريق ميراث. -الف
 از طريق وصيت. -ب
 از طريق ميراث -الف 

ميراث نيز يکي از اسباب انتقال ملکيت است که مال متوفي را قرار تقسيمات به 
 ورثه انتقال ميدهد.

شخصي است. چون براي انتقال ملکيت با وجوديکه ميراث ي  بخ  از اموال 
ً مواردی چند در اين باره  بايد از  ن در قانون مدني تذکر به عمل  ورده، بنا

 متذکر شد:
ميراث همان قرابتي است که بعد از  ن عايله تشکيل می شود که از اين رابطه 

 دو قرا بت بوجود مي  يد:
 قرابت خوني. .2
 قرابت صخري )خويشاوندي(. .1

ي فوت حق ملکيت متوفي زايل گرديده به عوض  ن حق تصرط  بعد از حادثه
و انتفاع پيدا می شود. اين حق مربوط به بازماندگان متوفي است. که مستحق 

 درجه اول اين حق تصرط اصل و فرع متوفي است. 
مس له تقسيم ميراث در قر ن کريم طوري است که مال موروثي به دو زن يا دو 

ي  مرد. ي  پسر متوفي برابر دو دختر حق  دختر مساوي است به حصه ي
می گيرد. مثالً اگر وارث ي  پسر و دو دختر داشته، نصف مال متروکه به پسر 

 و نصف دي ر به دو دختر تقسيم مي ردد. 
و هرگاه متوفي داراي ي  پسر و ي  دختر باشد، دو ثلل به پسر و ي  ثلل به 

نفر باشند به تما   نها چه دو دختر ميرسد و در صورتيکه دختران بي  از دو 
دو ثلل مي رسد. و اگر از متوفي صرط ي  دختر مانده  -باشند چه بيشتر دو

باشد، نصف مال متروکه براي  ميرسد. اگر از متوفي تنها پسر باقي مانده باشد، 
 چه ي  باشد چه بيشتر، تما  اموال متروکه به پسر يا پسران ميرسد. 

نن صراحت دارد: ملکيت اموال منقول و عقار و و در زمينه قانون مدنی چي
حقوقي که از مورث به ارث گذاشته می شود، مطابق قواعد و حصص مندر  

مواد ذيل به ورثه انتقال مي يابد.
1
 

همتنان در مورد ميراث احکا  مفصل در قانون مدني بخ  حقو  عيني تذکر 
به عمل  مده است.

2
 

 از طريق وصيت -ب

                                                 
1
 .۱۹۹۳قانون مدنی. ماده  

2
 .۰۱۲۰الی  ۱۹۹۳قانون مدنی. مواد  
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سباب انتقال ملکيت به شمار ميرود و نيز وصيت از جمله وصيت نيز يکي از ا 
اسباب ملکيت تا  دانسته می شود به شرط  نکه وصيت به عين و ذات مال باشد، 
نه تنها به منفعت  ن، اين حق به ايجاب و قبول صورت می گيرد و به شکلي که 
شخص مي ويد، حصه اي از مال  را بعد از مرگ وي به شخص دي ر ميدهند. 

لبته قبول شخصي که براي  وصيت صورت گرفته بعد از فوت موصي يا ا
 وصيت کننده، اعتبار دارد. 

اگر وصيت کننده وارث نداشته و مديون هم نباشد، می تواند تما  مال خود را 
وصيت کند. اگر قرضدار باشد، اوالً از اموال متروکه متوفي قرض هاي  

 ال می کند. پرداخته می شود، بعداً به موصي له انتق
بايد در نظر داشت که وصيت براي کسانيکه از مال وصيت کننده ميراث ميبرند 
جايز نيست و براي غير ورثه از ثلل مال ويا کمتر از  ن بدون اجازه ورثه 
صحيب است ولي اگر موصي ورثه داشته باشد، نمی تواند اضافه از ثلل مال  

 را وصيت کند، م ر به اجازه ورثه.
 انون مدني وصيت را چنين تعريف کرده است:همتنان ق

"وصيت عبارت است از تصرط در ترکه به نحوي که اثر  ن در مدت بعد از 
وفات وصيت کننده منسوب باشد."

1
 

وصيت توسط قول يا کتابت منعقد مي ردد. در صورتيکه وصيت کننده قادر به 
 ند. کتابت و گفتار نباشد، به اشارت معروط نيز منعقد شده می توا

قانون مدني هم چنان براي وصيت کننده حق از وصيت را نيز داده  1203ماده 
است. و در ماده بعدی  ن چنين تذکر ميدهد:

2
 

"وصيت کننده از تمامي يا بعضي وصيت که صراحتاً يا داللتا کردهً عدول نموده 
اين  قانون چنين حکم  1211می تواند. در مورد قبول يا رد وصيت در مواد 

 يده است:گرد
وصيت با قبول صريب يا ضمني شخص که به او وصيت می شود،  .2

 بعد از وفات وصيت کننده الز  است.
هرگاه شخص که بر او وصيت می شود، جنين يا قاصر يا محجور  .1

عليه باشد، قبول يا رد وصيت از طرط شخص صورت می گيرد که به اسا  
  محکمه حق واليت را بر مال او دارا باشد. استيذان

اگر وصيت به مؤسسات، تصدي ها و شرکت ها و امثال  نها باشد  .0
 قبول يا رد از طرط اشخا  صورت می گيرد، که  ن را تمثيل مي نمايند. 

 
 

                                                 
1
 .۰۱۲۳قانون مدنی. ماده  

2
 .۰۱۰۱قانون مدنی. ماده  
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 "صابر" منور: ترتیب کوونکی 

 

  کمې پړاوونهکمې پړاوونهااد جزایي محد جزایي مح
(۱) 

 فهرست:

 200 .............................................................................. : زهيسر
 202 ....................................................................... یپرکڅ ړیلوم
 202 ........................... تشيکالت او تړښجو محاکمو جزايي د ېک افغانستان په
 202 ....................................................... محکمه ستره:  مطلب ړیلوم
 201 .................................................... : محاکم ناطېاست د:  مطلب دويم
 201 ...................................................... : محکمه ابتدائيه:  مطلب دريم
 201 ......................................................................... یپرکڅ دويم
 201 .............................................................واکونه محاکمو جزايي د

 201 .................................. : ټبنس حقوقي او تعريف واک د:  مطلب ړیلوم
 201 ........................................................................... : تعريف واک د: الف
 201 .................................................................... : ټبنس حقوقي واک د:  ب

 ۍارنوالڅا د او عوامال محادودونکي کوا د مراجاع، پرتاه خهڅ ېمحمک د:  مطلب دويم

 ....................................................................................... 200 
 200 ............................. : مراجع ګۍ رسيده د ته قضاياو پرته خهڅ ېمحکم د: الف
 203 ............................................................ : عوامل محدودونکي واک د:  ب
 203 ......................................................................... : واک ۍارنوالڅ د:   

 203 .................................................. : واک موضوعي:  مطلب ړیلوم
 203 ....................................................... : واک حوزوي:  مطلب دوهم
 203 ...................................... : کرټ واک د ځمن تر محاکمو د:  مطلب دريم
 144 .............................................................................. : واک ۍارنوالڅ د
 200 ..................تفکي  واک حوزوي د ټبنس پر تعدد د جرمونو:  مطلب لور څ
 200 ...................................................... : تفوي  واک د:  مطلب مځپن

 

  ::  سریزهسریزه
مخکې له دې څخه چې خپلې موضوع ته ننوځو الزماه باولم چاې د قضاائيه قاوې 

 هکله عمومي معلومات وړاندې کړ .  په
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رامااي   دا يااو واضااب حقيقاات دى چااې پااه يااوه ټولنااه کااې هغااه وخاات امنياات او    
بل چاا پاه حاق بانادې تېاری موجاود  وي او د راتالى شي چې هلته عدالت موجود

څااوک  چااې يااو نااه وي نااو کااه چېرتااه څااوک دچاپااه حااق باناادې تېااری وکااړي يااا دا
امنيات تاه صادمه  جاامعې نظام او د هغاه څخاهعمال اجارا کاړي چاې لاه  داسې يو

همادې  د ناو ورساول شاي؛ خپلاو اعماالو پاه سازا ورسيږي  نو داسې خلا  باياد د
هدط دتحقق  لپار په  هره ټولنه کې داسې يوارګان تاه ضارورت دى چاې عادالت 

ته وسپاري دا ارګان عبارت له قضا څخاه دى چاې  هغه خاوند حق د کړي او پلی
 .شوي دهراڅرګنده ې خپلواکې قوې په توګه يو په ننۍ نړۍ کې د

  لومړی څپرکیلومړی څپرکی
  په افغانستان کې د جزایي محاکمو جوړښت او تشیکالتپه افغانستان کې د جزایي محاکمو جوړښت او تشیکالت

  لومړی مطلب : ستره محکمه لومړی مطلب : ستره محکمه 
ناط دمحااکمو او ياسات قضائيه قاوه پاه افغانساتان کاې لاه ياوې ساترې محکماې،    

لي ابتدائيه محاکمو څخه ترکيب شوې ده چاې پاه را  کاې ياې ساتره محکماه دعاا
ساتره محکماه لاه نهاو غاړو څخاه جاوړه  ترين قضايي ارګاان پاه توګاه قرارلاري،

جمهاور رئاايس لاه لااوري دولساې جرګاې پااه تائياد ټاکاال  شاوې ده چاې غااړي ياې د
کيږي
۱
. 

عامه حقوقاو، دتجاارت  دمدني او عامه امنيت، ستره محکمه دعمومي جزا،    
۰

 ،
ني او بهرني امنيت په ضاد کور جرايمو او د دنده پورې اړوندنظامي منسوبينو  د
جرايمو دېوانونه لري د

۳
. 

ستره محکمه داساسي قانون سره دقوانينو،تقينيني فرمانونو بين الادول معاهادو     
او بين الدول ميثاقونو سره سمت او تفسير،دقضايي چارو تيظيم په برخه کې ملاي 

رنوال شورى ته دقوانيناو دطرحاې وړانادېز، دقاانون پاه چوکااو کاې او دلاوى څاا
تناازع  محااکمو تارمنځ د محاکمو پر وروساتيو پرېکاړو ناوي کتناه،د پهْ غوښتنه د

مجرمينو داعادې پاه برخاه کاې  کې بهرني دولت څخه د رڼاقانون په  کول، د حل
 داليلااو څېړنااه کااول،بهرني دولاات تااه دافغانسااتان داتباااعو د تصااميم نيااول او د د

تصميم نياول او پاه قضاايي چاارو  د داليلو څېړنه کول او تسليمولو په برخه کې د
ځواب وړاندې کولو واکوناه لاري. تو څېړنه او هغوى ته د محاکمو داستهدا کې د

 

۱
. 

                                                 
۱
 مواد ۱۱۱-۱۱١ ۱۳۸۰کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
۰
 ماده ۱۸دقضائيه قوې دمحاکمو دتشکيالتو او واک قانون  
۳
  ۱۹۱صـــ ۱۳۸۱ګڼه سرطان  ١٦عدالت، دعدليې وزارت نشراتي ارګان لسم کال  
۱
، ۱۳۸١،کاال ۸٦۱عدليې وزارت،رسامي جريده،دقضاائيه قاوې دمحکماو دتشاکيالتو اوواک قانون،ګڼاه  
 ماده ۰١
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  دویم مطلب : د استېناف محاکم :دویم مطلب : د استېناف محاکم :
ناط يااوه محکمااه ياساات قااانون داحکااامو سااره ساام د هېااواد پااه هاار والياات کااې د د

 د نياات دېااوان،عامااه ام د دېااوان، عمااومي جاازا ناط محاااکم ديايجاااديږي چااې داساات
اطفاالو تجاارت دېاوان او د  مدني او شخصي احوالو دېوان، دعامه حقوقو دېوان،د

دېوانونه لري
۰
. 

  دریم مطلب : ابتدائیه محکمه :   دریم مطلب : ابتدائیه محکمه :   
متعاددو ابتدائياه  په اړونده قضاايي حاوزو کاې د هناط محکمياست د بايد ووايو چې

، داطفاااالو هماامرکااز ابتدائياااه محکد واليااات  محاااکمو لرونکااې ده چاااې عبااارت د
شخصاااي  او د هولساااوالۍ ابتدائياااه محکمااا ،دهتجاااارت ابتدائياااه محکمااا ده، محکمااا
ابتدائيه محکمې څخه دي احوالو د

۳
. 

تشااکيل پااه  سااترې محکمااې د ابتدائيااه محکمااو تشااکيل د د مراکاازو د والياااتو د    
ترافيکااو دېااوان اضااافه دى دلتااه صاارط د څېاار دى خااو

١
دېااوان  ،نومااوړى هاار 

منازعاتو تاه رسايده ګاي کاوي مګار دولساوالۍ ابتدائياه محکماه  خاصو جرايمو او
بيا هرډول جزايي،مادني او شخصاي احوالاو پاورې مربوطاو قضااياوو تاه رسايده 

ګي کوي
٦
. 

د ښه وضاحت په موخه به د څو مبحثونو په شتون سره د دريګونو محکمو څخاه 
 د هرې محکمې پړاو په باندې بحل وکړو.

  دویم څپرکیدویم څپرکی
  واکونهواکونه  د جزایي محاکمود جزایي محاکمو

  لومړی مطلب : د واک تعریف او حقوقي بنسټ :لومړی مطلب : د واک تعریف او حقوقي بنسټ :
په دغاه مبحال کاې د واک تعرياف، د واک حقاوقي بنساټ، د محکماې څخاه پرتاه 

د واک محادودونکي عوامال د څاو مطاالبو پاه او رسايده ګاۍ مراجاعتاه د وقضاياو
 مطالعه کوو.کې ترڅ 

 الف: د واک تعریف :
ړي محکمې د سلطې او حاق څخاه يوې قضيې ته د رسيده ګې په پار د يوې ځانګ

عباارت دی، چاې حادود ياې د اساساي قااانون او ياا ناورو قوانيناو پاه واساطه ټاکاال 
 کيږي.

 د : د واک حقوقي بنسټ :
ماده  محاکمو  د واک مشروعيت په اړه داسې وايي ) قضائيه قاوه  ۱۱۶د اساسي 

 د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواک رکن دی.

                                                 
۰
 مواد ۳۰او  ۳۱هماغه قانون   
۳
 ماده ١۲هماغه قانون   
١
 ماده ١۱هماغه قانون   
٦
 ماده ١۸هماغه قانون   
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وې سترې محکمې، د استېناط له محکمو او ابتدائيه محکمو څخه قضاېيه قوه له ي
 ميږي.يجوړه ده چې تشکيالت او واکونه يې د قانون له ليارې تنظ

ستره محکماه د ساتر قضاايي اورګاان پاه توګاه د افغانساتان اساالمی جمهوريات د 
 قضائيه قوې په سر کې ځای لري.

 يوسلو شلمه ماده:
ټولو هغو دعوو غور شاامل دی، چاې د دولات  د قضائيه قوې په صالحيت کې په

په شمول د حقيقي يا حکمي اشخاصو لاه خاوا د مادعي ياا مادعي علياه پاه حيال د 
 قانون له حکمونو سره سم د محکمې په وړاندې اقامه شي.

 يوسلو دوه ويشتمه ماده
هيڅ قانون نشي کوالی په هيڅ حال کې کومه قضيه يا سااحه پاه څاه ډول چاې پاه 

له صالحيت څخه وباسي او بال مقاا  تاه قوې تحديد شوې د قضائيه دې فصل کې 
 يې وسپاري.

دا حکم د هغو خاصو محکمو چې ددې اساساي قاانون )نهاه شاپېتمې، اتاه اوياايمې 
او يااو ساالو اوه ويشااتمې( ماااده کااې راغلااې او پااه مربوطااو قضاايو کااې د نظااامي 

 محکمو د تشکيل مانع نه ګرځي.
 يت د قانون له ليارې تنظيميږي.ددې ډول محکمو تشکيل او صالح

 قضائيه قوې د تشکيل او واک قانون دويمه ماده
د افغانسااتان اسااالمي جمهورياات قضااائيه قااوه د دولاات خپلااواک رکاان دی، خپلااې 

 دندې د قانون د حکمونو مطابق سرته رسوي،
 قضائيه قوې د تشکيل او واک قانون دريمه ماده

حکماي اشخاصاو د قضايو او شاخړو حال قضايه قوه د دولت په شمول د حقيقي يا 
او فصاال، د عاادالت تااامين، د فاارد او ټااولنې لااه حقوقااو څخااه مالتااړ، د قااانون د 

 يد په مقصد تامينوي.حپه هېوادکې د قضايي مرافقو د تو حکمونو مطابق،
په يوه فضيه کې ذيصال  محکماه د هغاه محکماې څخاه عباارت ده چاې پاه ځيناو 

او په ځيناو ماواردو کاې د منازعااتو د حال او مواردو کې د رسيده ګۍ حق ولري 
فصل مکلفيت ولري. که ذکر شوي منازعات د حقيقي اشخاصاو تارمنځ وي او ياا 

 د دولت او حکمي اشخاصو ترمنځ وي، لکه شرکتونه .

نکي عوامل نکي عوامل وودویم مطلب : د محمکې څخه پرته مراجع، د واک محدودودویم مطلب : د محمکې څخه پرته مراجع، د واک محدودو
  او د څارنوالۍ واک :او د څارنوالۍ واک :

 د اورېدنې واک لري؟ وارګانونه د قضاياو  يا د محاکمو څخه پرته نور
 نکي عوامل کو  دي؟ود واک محدودو

 د څارنوالۍ واکونه کو  دي؟
 ښتونو ته به په بېل بېل ډول د جال سرليکونو الندې ځوابونه ورکړو.ودريو پ ید

 و ته د رسیده ګۍ مراجع :والف: د محکمې څخه پرته قضایا
 د اورېدنې واک لري؟ ود قضاياو يا د محاکمو څخه پرته نور ارګانونه 
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و اکااې پااه منځګړيتااوب توصاايه وکااړي  ومحاااکم کااوالی شااي پااه بعضااې قضاااياو
 په( وهي.اوروسته د منځکړيتوب پر پايله د صحت ُمهر )ټ
 چې په اړه يې د ځينو قوانينو موادو ته اشاره کوو

 د مدني محاکماتو اصول قانون دېرشمه ماده
ړو خواوو رغبت احسا  کړي د ا  ته د دوپه هغه قضيو کې چې اصال)محکمه 

 يه کوي(.صاصال  کوونکو په ټاکلو تو
 دوه سوه يو دېرشمه ماده:

دواړه خواوې خپل منځ کې ساره اصاال  کاړي پاه هغاه صاورت  ی(که د دعو۱)
کې چاې د دعاوې لاه دوران او د محکماې لاه بهيار څخاه د مخاه وي اصاال  پاڼاه 

 ول کيږي.ليکلي کيږي او موضوع ته يې خاتمه ورک
صااورت ونيسااي کااې ( کااه اصااال  د دعااوې د دوران او د محاااکمې پااه بهېاار ۰)

ددغه اصال  صورت په پرېکړه کې در  کيږي، د اصال  په تجويز او د دواړو 
 حکم صادروي. وخواوو د شخړې په پای ته رسيد

 دوه سوه دوه دېرشمه ماده :
تار دوران النادې  )که دواړه خواوې اصال  ته موافقه ونه کړی محکمه موضوع

 نيسي او پرېکړه کوي(.
په داسې حال کې چې قضائيه قوه خپلې چارې په پوره خپلواکۍ ساره مختاه وړي 

 ت منلي دی. خو په ځينو حاالتو کې يې بيا استثنا
چې د قضائيه قوې د خپلواکۍ په اړه د قضاائيه قاوې د تشاکيل او واک قاانون  پاه 

 دويمه ماده کې داسې وايي.خپله 
فغانسااتان اسااالمي جمهورياات قضااائيه قااوه د دولاات خپلااواک رکاان دی، خپلااې )د ا

 دندې د قانون د حکمونو مطابق سرته رسوي(.
 نکي عوامل :ود : د واک محدودو

 د محاکمو صالحيت د الندې عواملو پر بنسټ محدود کيږي؛
 د قضيې ډول )جزايي، مدني او نور .....( ؛

 د اوښتي زيان ځای او ډول ؛
 اړخونو څخه د هر يو استوګنځی ؛ د قضيې د

 د پېښې يا قضيې د واقع کيدلو ځای  ؛
 د نيونې ځای ؛

 ج : د څارنوالۍ واک :
له څرنګه چې مدني محاکم د تخصص، تشاويق او مثمريات پار بنساټ موضاوعي 

يااي واک پااه بېالبېلااو دېوانونااو ويشاال شااوی دی، همداسااې جزايااي محاااکم د حزا
الناادې درونکااي دی، پااه دغااه ځااای کااې کااوالی چااې قضاااياو د بېالبېلااو دېوانونااو ل

 محاکمو نومونه ياد کړو.
 د عامه امنيت محاکم ؛
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 ابتدائيه عمومي محاکم؛
 د اداري فساد په وړاندې د مبارزې محاکم؛

 مخدره توکو سره د مبارزې ځانګړي محاکم؛
 د ماشومانو ځانګړي محکمه؛

 د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ځانګړي محکمه؛
 ي محاکم؛نظام

مخدره توکو ساره د مباارزې ځاانګړي محااکمو واک د مخادره توکاو مباارزې پاه 
برخه کاې ياې موضاوعي واک محادود شاوی دی. عاادي ابتدائياه محااکم پاه ځيناو 
حاالتو کې د محدوديت د نه تکميل په نسبت دغه ډول ځاانګړيو موضاوعاتو تاه د 

ياو بېال تعميار کاې  رسيده ګۍ واک لري. ياد ځاانګړي محااکم کېادلی شاي چاې پاه
و له تاالر څخه په ګاډه تشتون ولري او په ډېرو مواردو کې کوالی شي چې د ناس

ټه واخلي. خو د ځانګړو محاکمو څارنواالن او قاضيان د خپل کار په دايره کاې گ
 زده کړې کړي وي او د ځانګړو تجربو څخه برخمن وي.

  لومړی مطلب : موضوعي واک :لومړی مطلب : موضوعي واک :
د تخصص، تشاويق او مثمريات پار بنساټ موضاوعي له څرنګه چې مدني محاکم 

زايااي جواک پااه بېالبېلااو دېوانونااو ويشاال شااوی دی، همداسااې جزايااي محاااکم د 
چااې شااو رونکااي دی، پااه دغااه ځااای کااې کااوالی د بېالبېلااو دېوانونااو ل وقضاااياو

 الندې محاکمو نومونه ياد کړو.د
 د عامه امنيت محاکم ؛
 ابتدائيه عمومي محاکم؛

 ه وړاندې د مبارزې محاکم؛د اداري فساد پ
 مخدره توکو سره د مبارزې ځانګړي محاکم؛

 د ماشومانو ځانګړي محکمه؛
 د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ځانګړي محکمه؛

 نظامي محاکم؛
مخدره توکو ساره د مباارزې ځاانګړي محااکمو واک د مخادره توکاو مباارزې پاه 

ئياه محااکم پاه ځيناو برخه کاې ياې موضاوعي واک محادود شاوی دی. عاادي ابتدا
حاالتو کې د محدوديت د نه تکميل په نسبت دغه ډول ځاانګړيو موضاوعاتو تاه د 
رسيده ګۍ واک لري. ياد ځاانګړي محااکم کېادلی شاي چاې پاه ياو بېال تعميار کاې 

و له تاالر څخه په ګاډه تشتون ولري او په ډېرو مواردو کې کوالی شي چې د ناس
رنواالن او قاضيان د خپل کار په دايره کاې ټه واخلي. خو د ځانګړو محاکمو څاگ

 زده کړې کړي وي او د ځانګړو تجربو څخه برخمن وي.

  دوهم مطلب : حوزوي واک :دوهم مطلب : حوزوي واک :
په جزايي قضاياوو کې د محکمې حوزوي واک په ياوه قضايه کاې د اورېادنې پار 

 بنسټ په الندې موادو کې محدود شوی دی.
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 د جر  يا پېښې د واقع کېدلو ځای؛ 
 ونې ځای؛مجر  د ني

 د مدعي عليه )تورن( د استوګنې ځای.
 ۱۱۹د محاکمو حوزوي واک پاه جزاياي قضايو کاې د جزاياي اجرا تاو قاانون پاه 

 ماده کې تصريب شوی دی .
 ماده : ۱۱۹ا تو قانون رد جزايي اج

( د جزايي قضيې د څېړنې واکمنه محکمه د جر  د ارتکاب د ځای محکماه ياا ۱)
 مه او يا د اوسېدنې د ځای محکمه ده.د تورن د نيولو د ځای محک

( په جار  بانادې د پيال پاه حالات کاې، واکمناه محکماه هغاه محکماه ده چاې پاه ۰)
جر  باندې د پيل د اعمالو له جملې څخه وروستی عمل د هغاې پاه قضاايي حاوزه 

 کې سرته رسيدلی وي.
د  ( د مستمرو جرمونو په هکله، هغه ځای چې جر  هلته پايتاه رسايدلی دی او۳)

اعتيادي )روږدي کېدو( جرمونو په هکله د هغاه عمال د سارته رسايدو ځاای چاې 
 دو ځای ګڼل کيږي.ياعتيادي منځته راوړي، د جر  د پېښ

( ستره محکمه کوالی شي په داسې احوالو کې چې امنيتي اوضااع ياې ايجااب ۲)
کړي يا نور داسې قانوني معاذير مخې ته راشي چاې د اړونادو اشخاصاو ياا لاوی 

رنوال لخوا سترې محکمې ته وړانديز شاي، د قضايې څېړناه لاه واکمناې څخاه څا
ې ټاکل شاوې محکماه واکمناه پېژنادل کبلې محکمې ته وسپاري، په هغه صورت 

 کيږي.
( په هغه حاالتو کې چې قاانون د قضايې څېړناه د خاصاې محکماې پاه واساطه ۱)

واکمناه اټکل کړي وي، هغاه ځاای چاې خاا  قاانون د محکماې مقار ټااکلی وي، 
 محکمه پېژندل کيږي.

  دریم مطلب : د محاکمو تر منځ د واک ټکر :دریم مطلب : د محاکمو تر منځ د واک ټکر :
( ماااده کااې واک د ټکاار پااه اړه داسااې ۱۸۰ا تااو قااانون پااه خپلااه )رد جزايااي اج

 صراحت لري؛
هغه وخت راڅرګنديږي چې دوه محکمې د يوې جزايي قضايې د  ع) د واک تناز

 (څېړنې د واک لرلو يا نه لرلو په اړه قرار صادر کړي
برعکس مدني قضيې چې په هغه کې موضوعي واک دی چې باياد د اړخوناو پاه 
واسطه مطر  شي، په جزايي قضيو کې محکمه کاوالی چاې قضايې تاه د رسايده 

 ګۍ  واک نه لرلو په اړه قرار صادر کړي.
 ۱۸۳واک د ټکر د حل او فصل مرجع په اړه د جزاياي اجرا تاو قاانون پاه خپلاو )

 صراحت لري؛( مادو کې داسې ۱۸۲او 
( که چېرې د محکمې په وړاندې څرګناده شاي چاې د قضايې څېړناه د قاانون د ۱)

حکمونو مطابق، د هغې په واک شامله نه ده، خپل قرار د موضوع په څېړنه کاې 
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د نااه واک او د واکمنااې محکمااې د تشااخيص پااه اړه صااادروي او دوساايه اړونااد 
 څارنوالۍ ته اعاده کوي.

ر موضاوع هغاې محکماې تاه چاې واکمناه تشاخيص ( څارنوالي هار څاومره ژ۰)
شويده، ارجاع کوي او په هغه صورت کې چاې دغاه محکماه هام ځاان د ناه واک 
لرونکااي تشااخيص کااړي، پااه هکلااه يااې د نااه واک قاارار صااادروي او موضااوع 

 اړونده څارنوالۍ ته اعاده کوي.
 ( ماده۱۸۲)

د نااه واک د  )کااه چېاارې ددې قااانون پااه يوساالو درې اتيايمااه ماااده کااې در  شااوي
قرارونو د صاادروونکي محکماې د ياوه واليات د اساتېناط د محکماې پاه قضاايي 
حوزه کې واقع وي، د اړوناد واليات د اساتېناط محکماه، د تناازع د حال او فصال 
مرجع ده او په هغه صورت کې چې تناازع د دوو واليتوناو د اساتېناط د محکماو 

شاوي وي، ساتره محکماه  پاه قضاايي حاوزه کاې واقاع دوو محکماو تار مانځ واقاع
 تنازع رفع کوي( .

تار  ې دغاه مسائوليت د څاارنوال پاه غااړه دیکابايد ووايو چې پاه ټولاو قضااياوو 
هغې چې واک لرونکاي محکماه تشاخيص کاړي او پاه همغاه محکماه کاې دعاوی 

ټکار داقامه کړي، پاه هغاه صاورت کاې چاې د ابتدائياه محااکمو تارمنځ د واکوناو 
اسااتېناط محکمااه او يااا سااتره محکمااه پااه هغااه موضااوع حاال نااه شااي، د والياات 

صورت کې چې د واک د ټکر موضوع د بېالبېلو واليتونو د جملاې څخاه وي پاه 
 اړه يې وروستی )نهايي( پرېکړه صادروي.

 د څارنوالۍ واک :
لکه څرنګه چې محاکم د تشويق، تخصص او مثمريت پر بنسټ په موضاوعي او 

هام د جزاياي قضااياو لپااره د بېالبېلاو شوي دي، څاارنوالي  ويشلحوزوي واکونو
 واحدونو لرونکي دي؛ چې کوالی شو په الندې توګه يې نومونه واخلو .

 د عامه امنيت څارنوالي؛
 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنوالي؛

 د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څارنوالي؛
مانو د تخلفااااتو د ښاااځو پااار وړانااادې د تااااوترېخوالي ساااره د مباااارزې او ماشاااو

 څارنوالي؛
 نظامي څارنوالي

ماادې ساره سام د ياوې څاانوالي حاوزوي واک پاه  ۱۱۹د جزايي اجرا تو قانون د 
عا  ډول بايد د محکمې حوزوي واک وڅاري يا تعقياب کاړي، د جار  د ارتکااب 

 ځای، د تورن د نيونې ځای او يا د تورن د استوګنې ځای.
ر د تحقيق څارنواالن، د جار  د ارتکااب ځاای، د تحقيقاتي کړنو د اجراء په منظو

 د تورن د نيونې ځای او يا د تورن د استوګنې ځای سره يو ډول دي.
 ماده داسې صراحت لري؛ ۱۲۱چې په اړه يې د جزايي اجرا تو قانون 
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د جر  تحقيق، په عادي صورت په ترتيب ساره د جار  د پېښاېدو د ځاای، د نيولاو 
د ځااای د څااارنوالۍ واک دی. دغااه اماار د نااورو  د ځااای او د تااورن د اوسااېدنې

څارنواالنو د تحقيق د هر يوه په اړوناده حاوزه کاې ياا پاه مشخصاو قضايو کاې، د 
 لوی څارنوال لخوا د څارنوال د ټاکنې، خنډ نه کيږي.

  څلورم مطلب : جرمونو د تعدد پر بنسټ د حوزوي واک تفکیکڅلورم مطلب : جرمونو د تعدد پر بنسټ د حوزوي واک تفکیک
وي پاه اړه ياې قاانون په هغه صورت کې چې شخص د متعددو جرمونو مرتکب 

 ځانګړي حکمونه لري.
لومړۍ : په هغه صورت کاې چاې شاخص د څاو جرموناو مرتکاب وي، ناو واک 
لرونکااي محکمااه هغااه محکمااه ده چااې شااديد جاار  تااه د رساايده ګااۍ واک لااري او 

 کوالی شي چې په تورن ته نسبت کړی شوي حکمونه و څېړي.
ماادې لاومړۍ  ۱۲ن پاه خپلاې چې په اړه يې د قضائيه قوې د تشکيل او واک قانو

 فقره کې داسې حکم کوي.
) تااورن پااه هغااه محکمااه کااې محاکمااه کيااږي چااې ددې قااانون او نااورو قوانينااو د 

 حکمونو پربنسټ د څېړلو واک يې لري.
په هغه صورت کې چاې شاخص د متعاددو جرموناو مرتکاب شاي چاې د واک لاه 

ه کې صاورت ماومي لحاظه د متعددو محاکمو تابع وي،  څېړل يې په هغه محکم
 چې د ډېر شديد جر  د څېړلو واک لري.

په هغه صورت کې چې ارتکابي جرمونه د مجازاتو له لحاظه پاه ياوه درجاه کاې 
وي، هغه محکمه چې پر تورن باندې د لګول شاوو توروناو څېاړل ياې پيال کاړي 

 دي، د محاکمې واک لري.
لحاظااه د  ( کااه چېاارې شااخص د متعااددو جرمونااو مرتکااب شااي چااې د واک لااه۰)

لاااو واک ياااې د جااار  د او عماااومي( محکماااو تاااابع وي، د څېړ دوو )اختصاصاااي
ماهيت په اعتبار هره يوه اړونده محکمه لري. په هغه صورت کاې چاې ارتکاابي 
جرمونااه د نااه تجزيااې وړ متعااددو جرمونااو لااه ډول څخااه وي، څېااړل يااې د هغااې 

 محکمې واک دی چې د ډېر شديد جر  د څېړلو واک لري( .

  مطلب : د واک تفویض :مطلب : د واک تفویض :  پنځمپنځم
د واک تفوي  هغه وخت په وجود راځي چې محکماه حاوزوي او ياا موضاوعي 
يااا دواړه واکونااه ونااه لااری، خااو د واک لرونکااو مقاماااتو پااه الز  ګڼلااو او يااا د 

 اړخونو د غوښتنې پربنسټ د رسيده ګۍ واک کسب کوي.
 لري. ماده يې په اړه داسې صراحت ۸۸د مدني محاکماتو اصولو قانون 

) که د دعوی د دواړو خاواوو ياو تان د محکماې پار واک بانادې اعتاراض ولاري 
چااې نومااوړي دعااوی څېااړي بايااد خپاال اعتااراض د دعااوی د دايرېاادو نااه د مخااه 
همغې محکمې ته وړاندې کړي پرته له دې د محکمې واک قبول کړی شوی ګڼل 

 کيږي.
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هغاه محکماه کاې  په يوه جزايي دعوا کې ډېاره مهماه ده چاې څاارنوال دعاوی پاه
اقامه کړي چاې د حاوزوي ياا موضاوعي او ياا د دواړو واکوناو لرونکاي وي. پاه 

ماناا ده چاې  ېهغه محکمه کې د دعوې اقامه کول چې واک لرونکي نه وي پاه د
 هره پرېکره د محکمې له خوا کيږي باطله پېژندل کيږي.
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  ـ ناقض منشور بودنـ ناقض منشور بودن11
را در صالحيت ديوان قرار   مکرر تنها عمل تجاوز کارانه 0ماده  2بند      
دهد که ماهيت، شدت و گستره  ن عالوه بر شديد بودن موجب نق  منشور  می

دد..ملل متحد گر
1
 

المللی جزايی  نامه محکمه بين کود جزای افغانستان نيز در اين مورد از اسا    
داند که در کنار  پيروی نموده و عنصر مادی جنايت تجاوز را زمانی محقق می

 ساير موارد ذکر شده نق  منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد. 

  ـ نقض نشکار بودن ـ نقض نشکار بودن 11
هيت، شدت و گستره  ن عمل تجاوزکارانه، موجب کلمه  شکار در عبارت ما   

شود، اولين بار در اين معاهده  مده است يعنی  نق   شکار منشور ملل متحد می
شود و  مجمع عمومی ديده نمی 0023در منشور سازمان ملل و در قطعنامه 

موجب « نق   شکار » مفهو   ن به طور دقيق مشخص نشده است. از  نجا که 
گردد مورد انتقاد علما حقو  قرار گرفته است. به  جنايت می محدوديت دامنه

طوری که تا کنون سه نظر متفاوت در اين مورد ارايه گرديده است: مطابق 
نظر اول منظور از نق   شکار استفاده غير قانونی زور در سطب گسترده 
ميباشد. نظر دو  بيان ر اين است که منظور از نق   شکار گسترده بودن و 

توسل به زور نيست بلکه بايستی به شکل  شکار يا روشن مخالف منشور  شدت

                                                 
1
 .73همان،    
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ملل متحد باشد. اما نظر سو  با رد دو مورد فو  اعتقاد بر اين دارد که منظور 
از نق   شکار در ماده مذکور مستثنی قرار دادن درگيری های با شدت کم يا 

 حوادث مرزی است. 
مرزی و اتفاقات کم شدت با عبارت شدت در رد نظر سو  بايد ب وييم حوادث    

رسد  شود نه با نق   شکار منشور ملل متحد. به نظر می و گستره خار  می
منشور سازمان ملل متحد که هدط ايجاد سازمان  2بتوان گفت با توجه به ماده 

داند و ماهيت جنايت تجاوز حمايت  المللی می مذکور را حفظ صلب و امنيت بين
شد. منظور از نق   با ی تماميت سرزمينی و حاکميت دولت میاز استقالل سياس

باشد. در اين   شکار در ماده مذکور مخالفت  شکار با اهداط سازمان ملل می
ً مغاير با    صورت حتی برنامه ريزی و تدارک عمل تجاوز کارانه که ماهيتا

 د.المللی و اهداط منشور سازمان ملل باشد جنايت تجاوز خواهد بو صلب بين
المللی  کود جزای افغانستان نيز در اين مورد از اساسنامه دادگاه کيفری بين   

پيروی نموده و تحقق عنصر مادی جنايت تجاوز را در کنار ساير شرايط منوط 
 به تحقق نق   شکار منشور سازمان ملل متحد دانسته است. 

ورد تحقق شود اين است که، در م نتيجه کلی ايکه از اين بحل گرفته می   
عنصر مادی جنايت تجاوز بادرنظرداشت اوضاع و احوال کود جزای افغانستان 

المللی جزايی پيروی نموده و بصورت کامل باهم  بين  نامه محکمه از اسا 
همسان و همخوانی دارند و اين يکی از مهمترين نکته اشتراک ميان کود جزای 

 باشد.  می المللی جزايی نامه محکمه بين افغانستان و اسا 
 مصاديق عمل تجاوز کارانه . 1

با پيروی از قطعنامه جزايی المللی  بين محکمه ی نامه مکرر اسا  1ماده  1بند 
سازمان ملل متحد مصاديقی را برای تحقق عمل تجاوز کارانه بر شمرده اند و 

ماده مذکور: هري  از اعمال زير، صرط نظر از اعالن  1بر اسا  بند 
99891قطع نامه  جنگ، مطابق با

 89مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  
 شوند. به عنوان عمل تجاوز کارانه شناخته می 8379دسامبر 

لب ي  کشور در قلمرو ـهاجم توسط نيروهای مسـهرگونه حمله و ت :الف»    
غال نظامی ) هرچند مؤقت (، ناشی از چنين حمله يا تجاوزی، ـکشور دي ر يا اش
 ؛ا بخشی از  ن، به دولت دي ر با استفاده از زورين ي  دولت يا انضما  سرزمي

 ؛بمباران ي  کشور توسط کشور دي ر :ب
 ؛محاصره بنادر يا سواحل ي  دولت از سوی نيروهای مسلب دولت دي ر ا:
 ؛حمله زمينی، دريايی، يا هوايی ت:
د اک دولت دي ر قرار دارنخاستفاده از نيروی مسلب ي  دولت که در داخل ث: 

                                                 
1
 یالمللا نيبا یفاريک دادگاه اساسنامه در تجاوز تيجنا قيمصاد عنوان به کهيا موادر است ی ور ادي قابل 

 .است تجاوز فيتعر مورد در متحد ملل سازمان یعموم مجمع قطعنامه 0 ماده از برگرفته است  مده
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شرايط مقرر در موافقت نامه يا هرگونه  با توافق دولت دريافت کننده، مغاير با
 ؛توسعه حضور  نان در چنين سرزمينی فراتر از پايان توافقنامه

اجازه استفاده ي  کشور برای استفاده از خاک  ن کشور توسط دولت دي ر  : 
 ؛برای حمله به ي  دولت ثالل

يروهای شبه نظامی يا مزدوران مسلب ) توسط يا اعزا  دسته ها، گروه ها، ن  :
از جانب ي  دولت ( به منظور انجا  عمليات مسلحانه عليه دولت دي ر باچنان 
شدتی که در زمره اعمال مذکور در باال باشد، يا درگير شدن جدی  ن کشور در 

اين اقدامات
1
» 

و قطعنامه ايی جزالمللی  محکمه بين نامه کود جزای افغانستان نيز از اسا     
صورت  هب اتعريف تجاوز در مورد مصاديق جنايت تجاوز پيروی نموده و  نر

  .پذيرفته استری يدون هي  گونه تغيخود ب 998مکمل در ماده 
چنانته ديديم که مصاديق جنايت تجاوز يا اعمال تجاوز کارانه در قطعنامه    

تان باهم ـود جزای افغانسللی و کـالم بين يوان کيفریتعريف تجاوز، اساسنامه د
به دوبخ  راين اعمال مذکور ـگونه تفاوت از هم ندارند  بناب سان بوده و هي ـيک

 مستيقم و غير مستقيم تقسيم می شوند.
 عمل تجاوز کارانه مستقيم. 1-8
 رفتارهايکه تجاوز مستقيم محسوب می گردند قرار ذيل اند.   
 تهاجم نیروی مسلح . 0-7-0
هاجم، استفاده از نيروهای مسلب ي  کشور عليه حاکميت، تماميت يورش يا ت    

سرزمينی يا استقالل سياسی دولت دي ر است که در تعارض با منشور سازمان 
دارد. در حمله مسلحانه اقدا  نظامی به صورت شديد وسريع عليه  رملل قرا

يابی به ي  هدط مشخص صورت   قلمرو دولت دي ر و به منظور دست
د.يرذکه ممکن است از طريق هوا، زمين و يا دريا صورت پ گيرد می

2
 

 اشغال نظامی . 7-7-0
اشغال نظامی ي  سرزمين به اين معنی است که نيروهای مسلب دشمن در    

سرزمين اشغال شده استقرار يافته و اقتدار نظامی خودرا در  نجا گسترده کنند و 
ترل مؤقت  ن سرزمين را به دست کنترل تقريباً ثابت و دائمی، اما در اسا ، کن

.دنب ير
3
 

ترين پيامدهای منازعات مسلحانه است که از ابتدای تدوين  اشغال از مهم    
مقررات الهه  91الملل مورد نظر بوده است. مطابق ماده  حقو  بشردوستانه بين

گردد که عمالً تما  يا بخشی از ن  ي  سرزمين زمانی اشغال شده محسوب می

                                                 
1
 .مکرر 0 ماده دو  فقره بند ،محکمه بين المللی جزايی اساسنامه  
2
  (، حقاو  بااين الملال کيفاری، چااا اول، تهااران، انتشاارات  نشار مياازا،  8935ساهراب صاالحی )  
30. 

3
 .37   ،پيشن ،یسالم مهرداد 
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  درگيری مسلحانه تحت اقتدار ارت  دشمن واقع شده و قدرت در جريان ي
.اشغال ر اقتدار يا کنترل مؤثر سرزمين اشغالی را به دست گيرد.

1
  

نخست اشغال دوستانه که خود بر دونوع ؛ اشغال نظامی انواع مختلف دارد   
است: اشغال مسالمت  ميز با موافقت دولت اشغال شده. دو  اشغال خصمانه که 

نوع اشغال هم دوحالت دارد: اشغال سرزمين دشمن در زمان جنگ توسط  اين
نيروی متخاصم و اشغال نظامی در زمان جنگ برطبق قرارداد. بديهی است که 

 محکمهنامه  منظور از اشغال ذکر شده در قطعنامه تعريف تجاوز، اسا 
شی از و کودجزای افغانستان اشغال خصمانه است. که بايد ناجزای المللی  بين

.حمله يا تهاجم نظامی باشد
2
 

 لحاق کلی یا جزئی. ا9-7-0
ن به  الحا  يعنی تسری حاکميت به سرزمين دي ر از طريق وارد نمودن       

گيرد  قلمرو دولت. الحا  يا انضما  معموالً متعاقب فتب و تصرط صورت می
مکرر  1ماده  1فقره  8اما هميشه اين طور نيست. منظور از الحا  در بند 

استفاده از زور از سوی  با، الحاقی است که جزايی المللی بينمحکمه  نامه اسا 
گيرد به  کشور متجاوز صورت گرفته باشد و معموالً پس از اشغال صورت می

اين گونه که دولت متجاوز پس از اشغال ي  سرزمين، قلمرو سرزمين اشغال 
.نمايد شده را به قلمرو دولت خود ضميمه می

3
 

 بمباران کردن قلمرو کشور دیگر. 4-7-0
گيرد که لزوماً، تهاجم يا  بمباران سرزمين ي  دولت مواردی را در بر می   

شود زمين دولت دي ر را شامل نمیرحمله واقعی به س
4

.منظور از اين بند 
ً بمباران تما  يا قسمتی معين از دولت دي ر می باشد بدون اينکه عنوان  صرفا

يد. بمباران کردن سرزمين دولت دي ر به طور مطلق  مده حمله به  ن صد  نما
 باشد. و اعم از بمباران تاکتيکی و استراتيژي  می

 ن اهداط نظامی: مانند سربازان، در اولی نوع بمباران هوايی است که     
گيرند. اما در بمباران  تجهيزات نظامی مورد هدط قرار می ت سيسات و

رهای دشمن به منظور کاه  ظرفيت جن ی، استراتيژي ، کارخانه ها و شه
توليدات نظامی دشمن و تضعيف اراده مرد  غير نظامی برای ادامه جنگ مورد 

گيرند. بمباران کردن سرزمين دولت دي ر از جمله مواردی است  حمله قرار می
باشد. و با اين  شرط نمی وزد کشور متجاوز به قلمرو کشور مورد تجاوکه ور

.گردد ارانه محسوب میحال عمل تجاوز ک
5
 

                                                 
1
 .33   ،همان ،یصالح سهراب 
2
 .37   همان ،یسالم داد مهر  
3
 .33   ،پيشين ،یصالح سهراب 
4
 .33   ،همان 
5
 .33   ،پيشين ،یسالم داد مهر 
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 ستفاده از هرگونه سالح. ا5-7-0
و دي ر  کيمياویبی، وسالحهای هسته ای، مکر کابرد هر نوع سال  مانند    

سال  های دارای قدرت انهدا  گسترده از سوی نيروی مسلب دولتی عليه قلمرو 
و با تحقق ساير شرايط موجب  گرديدهدولت دي ر عمل تجاوز کارانه محسوب 

.سؤليت کيفری فردی برای افراد دخيل در فرايند برنامه ريزی می گرددم
1
 

 محاصره بنادر یا سواحل. 7-7-0
محاصره يا بلوله کردن به معنی انسداد تمامی راه های ورودی و خرو  به    

از  یي  شهر يا ي  قلعه به قصد تسخير  ن است. اقدامی که برای جلوگير
گيرد. منظور از    از  ن صورت میدسترسی به سرزمين دشمن يا خرو

محاصره دريايی جلوگيری کردن از ورود و خرو  کشتی ها به سواحل برای 
محرو  کردن دولت از تجارت خارجی خود به منظور از بين بردن و تضعيف 

باشد و هدط  ن محرو  کردن کشور مورد  منابع الز  برای ادامه جنگ می
محاصره کشتی ها و سواحل کشور  محاصره از تما  با ساير کشور هاست.
طرط به منظور وفای به عهد شان  دشمن به خصو  از طرط کشورهای بی

باشد. محاصره معموالً به شکل محاصره زمينی يا دريايی است  اصوالً جايز می
 اما نيروی هوايی نيز ممکن است درگير شود.

ر زمان تواند صورت پذيرد و هم د محاصره بنادر هم در زمان جنگ می   
صلب، حتی محاصره ي  بندر، اگر  ثار و تبعات شديدی داشته باشد مشمول اين 

.تعريف می گردد
2
بنا بر اين عنصر مادی اين عمل تجاوز کارانه فعل مثبت  

.ممانعت کردن برای رسيدن به بندر ها ياسواحل می باشد
3
 

 هاجم علیه نیروهای کشور دیگر. ت6-7-0
متحد در مورد تعربف  مجمع عمومی سازمان ملل در زمان تصويب قطعنامه    

جنايت تجاوز در اين بند تنها اختالط در مورد قسمت نخست اين بند، يعنی ) 
حمله نيروهای مسلب ي  دولت به نيروهای زمينی، دريايی يا هوايی ( دولتی 
دي ر بر سر عمدی يا غير عمدی بودن حمله بود. در جريان بحل  شکار گرديد 

ست شورای امينت با توجه به اختياراتی که دارد ي  حادثه غير عمدی که بعيد ا
يا اتفاقی را اقدامی تجاوز کارانه تشخيص دهد. بنا بر اين از ذکر کلمه عمدی 

.خودداری شد
4 

تهاجم نظامی يا يورش شديد با به عبارت بهتر تاخت و تاز شديد، حمله مسلحانه 
ولت دي ر است. باتوجه به بند نيروی مسلب ي  دولت عليه نيروی نظامی د

                                                 
1
 .200   ،پيشين ،یسالم مهرداد  
2
 .33   ،پيشين ،یصالح سهراب 
3
 .200   ،همان ،یسالم مهرداد  
4
طار  سری، مسعو، عبدالرحمن عالم .. و دي ران، مفهو  تجاوز در حقاو  باين الملال، زيار نظار دکتار  

 .12  ممتاز، پرتال جامع علو  انسانی،  جمشيد
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کند در چه مکانی يا در چه موقعيتی انجا  پذيرد. ابتدا در  پيشين فرقی نمی
  در ميان اعمال تجاوزکارانه، حمله به کشتی ها يا هواپيماهای 8399تعريف 

کشور دي ر اشاره شده بود خواه نظامی باشد يا غير نظامی. اما کميته ويژه 
دود به نيروهای نظامی نمود تا به عنوان عمل تجاوز تعريف تجاوز  ن را مح

کارانه تلقی شود. ممکن است اين توهم پي  بيايد که اين بند مانع اعمال 
صالحيت حقوقی کشورها بر  ب های سرزمينی شان خواهد شد اما واقعيت اين 
است که اين بند به حق حاکميت کشورها در دفاع از قلمرو سرزمينی خود خللی 

کند. بنابراين اگر به سواحل کشوری حمله شود اين کشور کامالً حق  میوارد ن
خواهد داشت که در حيطه  ب های سرزمينی خود به دفاع مشروع بپردازد. 

توان گفت در اين مورد عنصر مادی به صورت  باتوجه به مطالب بيان شده می
ت.فعل مثبت حمله به نيروی دولت دي ر اس

1
 

 غیر مستقیم کارانه  وزعمل ت ا. 7-7
ای است که کشور متجاوز  عمل تجاوز کارانه غير مستقيم اعمال خصمانه   

( تشکيل نيروهای نامنظم يا 8ن شود از طريق:  بدون  نکه خود مستقيماً درگير 
گروهای مسلب از جمله مزدوران را برای يورش به داخل قلمرو کشور دي ری 

( فعاليت های برا 1نمايد.  حمل میکند يا  ن ها را تشويق يا ت سازمان دهی می
اندازی، تروريستی يا مسلحانه در جهت سرن ونی خشونت  ميز رژيم کشوری 
دي ر را سازمان دهی، کم ، تشديد، ت مين، تحري  يا تحمل کرده يا در 
ً تابع  منازعه داخلی کشورهای دي ر مداخله کند. فعاليت های نوع دو  عمدتا

داخلی ي  کشور است اما به عنوان عمل  اصل ممنوعيت مداخله در امور
 تجاوز کارانه غير مستقيم نيز توصيف شده است.

وساطت کشور  خصوصيت بارز عمل تجاوز کارانه اين است که متجاوز با   
دي ر به عمل تجاوز کارانه دست بزند. تشويق جنب  های شورشی، دسته ها و 

ری، به منظور  شوب در گسيل مزدوران مسلب يا نيروهای نامنظم از سوی کشو
کشور دي ر از جمله اقداماتی است که سران کشور ها برای مغلوب نمودن 

توانند استفاده کنند. بنابراين باتوجه به مطالب بيان شده، اين بند  دشمنان شان می
که باشرط دولت بودن طرفين عمل تجاوز کارانه خار  را های تمامی گروه

کند: شرط نخست اين  عمل تجاوز کارانه میشدند با دوشرط وارد تعريف  می
است که از سوی ي  دولت يا به نا  ي  دولت اقدا  کند. شرط دو : شدت 
اعمال شبه نظامی به لحاظ شدت همانند ساير مصاديق عمل تجاوز کارانه باشد 

.ياکم  اساسی به اين اعمال نمايد
2
 

  ج: عنصر معنوی

                                                 
1
 .33   ،پيشين ،یصالح سهراب 
2
 .203   ،پيشين ،یسالم مهرداد 
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نايت تجاوز، عبارت از قصد به عنصر معنوی يا روانی الز  برای ج      
ً اين باشد می همراه علم محکمه نامه  اسا  91همان چيزی است که ماده  . دقيقا

.کيد دارد ت نيز بر ن بين المللی جزايی
1
عنصر معنوی  ماده مذکور در مورد 

 :جر  چنين مقرر داشته است
 ( جااز در مااواردی کااه بااه نحااو دي ااری مقاارر شااده باشااد، هااي  کااس دارای8»  

مای کاه رسايدگی يتواند به دليل ارتکاب يکای از جرا یمنيست و ن جزايیمسؤليت 
ن ها در صالحيت ديوان است مجازات شود م ر اين کاه عنصار ماادی جار   به 

 همراه با قصد و علم نيز باشد.
( مطابق اين ماده وجود قصد مفروض اسات ماوقعی کاه شاخص: الاف( نسابت 1 

ته باشااد. ب( نساابت بااه نتيجااه عماال، قصااد بااه اصاال عماال قصااد ارتکاااب  ناارا داشاا
ايجاد نتيجه را داشته باشد يا  گاه باشد که  اين نتيجه در مسير طبعی حوداث پاي  

 خواهد  مد.
( مطابق اين ماده وجاود علام مفاروض اسات ماوقعی کاه شاخص  گااه باشاد کاه 9 

عی حوداث اتفا  خواهاد يشرايط ارتکاب جر  وجود دارد و يا نتيجه در مسير طب
افتاد. الفاظ  گاهی و علم مطابق اين تعريف تفسير خواهند شد

2
» 

بااه جااز در مااوارد اسااتثنايی، قصااد و علاام را همااراه بااا عنصاار مااادی  91ماااده    
داناد. بناابر ايان، بارای ارتکااب جنايات تجااوز و  المللای ضاروری مای جنايات بين

اعماال ضاروی اقدامات تجاوز کارانه و جود قصد و عمد به همراه  گاهی از اين 
است

3
. 

خااود عنصاار معنااوی جاار  را چنااين تعريااف  99کااودجزای افغانسااتان در ماااده    
عنصر معنوی جار  عباارت اسات از قصاد جرمای، علام و  گااهی » نموده است: 

به جر  و نتيجه  ن ياخطای جرمی
4
   » 

شود تعريف کود جزای افغانستان از عنصار  طوريکه ديده می بنابراين همان      
همخاوانی داشاته و از  جزايای المللی نبي محکمهنامه  جر  با تعريف اسا  معنوی

معناوی  هم تفاوتی ندارند. تنها کود جزای افغانستان خطاای جرمای را باه عنصار
جاار  زمااانی غياار »  خااود چنااين مقاارر داشااته اساات 99اضااافه نمااوده و در ماااده 

فلاات يااا عااد  شااود کااه بااه اثاار اهمااال، باای احتياااطی، غ عماادی يااا خطااا شااناخته ماای
ينی ـرعايت قوانين و مقررات صاورت گرفتاه و فاعال نتاايج عمال خاودرا پاي  با

نموده باشد هن
5
اديق جنايات تجااوز باه سابيل ـساب اگار يکای از مصاـو با اين حا«  

گاردد بلکاه  خطا ارتکاب يافته باشد نه تنها باعل بوجود  مادن مساؤليت مادنی مای

                                                 
1
 .233   ن،يشيپ ا،ينی فروغ نيحس و زادهی موس رضا. 
2
 .00 ماده ،محکمه بين المللی جزايی  اساسنامه. 
3
 .233   ،پيشين ا،ينی فروغ نيحس و زادهی موس رضا 

4
 .03 ماده ان،افغانستی جزا کد 

5
 332 ماده افغانستان،ی جزا کد 



 قضاء عناصر متشکله جرم ت اوز ارضی از منظر اسناد بین المللی وکودجزا

 

117 

 

جزايای المللای  باين محکماهناماه  ه اسا مسؤليت کيفری نيز ببار می  ورد. حاالنک
تنها از قصد ياد نموده است و خطارا شامل حاالت تحقاق عنصار معناوی ندانساته 

 .است

  نتی ه گیری:نتی ه گیری:
ی در اسناد بين المللی و کود کل مقايسه ا نته از البالی تحقيق مذکور به ش

 جزای افغانستان به دست  مده به قرار زير است.
عنوان ي  راهکار جهات حال و فصال اختالفاات مياان  . در گذشته ها جنگ به8

گرديد، که ايان امار خاود ذاتاا باعال افازاي  تجااوز، و نقاص  کشورها استفاده می
، زيرا در  نزمان از يکسو تجاوز تعريف نشاده باود شد حاکميت ملی کشورها می

و از ساوی دي ار بارای مرتکاب  ن مجاازات پااي  بينای ن ردياده باود، اکناون باار 
د دهه گذشته تجاوز به عنوان ي  جر  بين المللی که از ماهيات جنايات خالط چن

ب و روشن بر خور ب ملی و بين المللی از تعريف واضبر خور دار است در سط
 دار گرديده است؛

المللی در اين است که جنايت مذکور  . تفاوت جنايت تجاوز با ساير جنايات بين1
می باشد و افراد عادی مانند عمل خا  رهبران سياسی و نظامی ي  دولت 

 د؛نسربازان نمی توانند از انجا  عمل تجاوز کارانه متهم شناخته شو
. تجاوز به عنوان ي  عمل جرمی که از ماهيت جنايت برخوردار است در 9

اساسنامه محکمه بين المللی جزايی و کود جزای افغانستان دارای عناصر سه 
 ؛گانه؛ قانونی، مادی و معنوی می باشد

المللی جزايی در خصو  رسيدگی به جنايت تجاوز  . صالحيت محکمه بين9
 صالحيت تکميلی می باشد.

  منابع و مأخذمنابع و مأخذ
 الف: کتب

(، حقو  کيفری بين المللی، ترجمه:  8917ـ چايساری، کريانگ ساک کيتی )8
 دکتر حسين اقايی جنت مکان، تهران، چاا دو ، انتشارات جن ل.

(، ارکان و عناصر جنايت تجاوز از منظر  2033، مهرداد ) یسالمـ 1
 اساسنامه ديوان کيفری بين المللی، چاا اول، ارديبيل، چاپخانه ن ين.

(، حقو  بين الملل کيفری، چاا اول، تهران،  8935ـ  صالحی، سهراب ) 9
 انتشارات  نشر ميزان. 

ا (، صالحيت ديوان کيفری بين المللی، چا 8938ـ طهماسبی، دمحم جواد ) 9
 دو ، تهران، انشتارات جاودانه جن ل.

 ب: پايان نامه ها 
( بررسی ارکان و عناصر جنايت تجاوز از منظر  8938ـ سالمی، مهرداد ) 5

اساسنامه ديوان کيفری بين المللی، پايان نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشکوده 
 حقو  دانش اه قم.
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 ا: مقاالت
تعريف، عناصر و شروط اعمال » (،  8931ـ  قايی جنت مکان، حسين ) 9

صالحيت ديوان کيفری بين المللی نسبت به جنايت تجاوز با ن اهی به موافقت 
 .99، شماره 11، مجله حقوقی بين المللی، سال «نامه کامپاال 

، عبدالرحمن عالم .. و دي ران، مفهو  تجاوز در حقو  دـ طار  سری، مسعو7
 پرتال جامع علو  انسانی. بين الملل، زير نظر دکتر جمشيد ممتاز،

(، بررسی مفهو  جنايت  2031ـ موسی زاده، رضا و حسين فروغی نيا ) 0
تجاوز ارضی با ت کيد بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازن ری کامپاال، 

 .31فصلنامه ديدگاه حقو  قضايی، شماره 
 ت: قوانين و کنوانيسون ها

 (. 8939تان، سال ) ـ وزارت عدليه، جريده رسمی، کود جزای افغانس3
 .1111ـ اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی 81
 8379ـ قطعنامه سازمان ملل متحد ـ تعريف تجاوز .88
 .1181ـ  قطعنامه کنفرانس بازن ری کامپاال 81
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  چکیده : چکیده : 
ای اسات کاه باا قواعاد و تشاريفات حقاو  مادنی ساازگاری طبيعت حقو  تجارت ب ونه 

نداشاته و بيشاتر مبتنای برساارعت، اعتباار و امنيات ميباشاد کااه ايان خصيصاه هاا حقااو  

 تجارت را از حقو  مدنی متمايز ميسازد. 

حقو  تجارت برمبنی اصول فو ، جهت حمايات از دارناده باحسان نيات در معاامالت   

ناد تجارتی را معتبار دانساته واساتناد باه خاالط  نارا تجارتی، اصل عمل به ظاهر دراس

مساتلز  اثبااات پنداشااته اسات . بااه همااين منظاور نياااز اساات تاا اسااتفاده کنناادگان از اسااناد 

تجاری اعام از صاادر کنناده، حامال، ضاامن و ظهار ناويس هاا باا عنايات برلازو  اصال 

راين امر در حين انعکا  حقو  وتعهدات برواتی در خود سند تجارتی، توجه الز  را ب

معااامالت مبااذول داشااته وتاادابير ضااروری در جهاات رعاياات مقااررات قااانونی در حااين 

 معامالت اسنادی را مرعی بدارند. 

هرچند اين اصل بطور صريب در قوانين کشورهای افغانستان واياران بياان ن ردياده     

ه تطبيقای اما درين نوشته کوش  به عمل  مده تا باا مطالعا .(2  2032است )محسنی 

در حقاو  دو کشااور ومطالعااه اساناد بااين المللاای و پژوهشااهای انجاا  شااده درياان حااوزه، 

ضرورت وجود اين اصل را ثابت ساخته و اهميت  نرا نياز باا واکااوی مصااديق متعادد 

به روش استقرائی به اثبات رسد. تاباشد که ازجانبی حقو  دارنادگان بااحس نيات ماورد 

هاام مسااوليت صاادرکنندگان،ظهر نويسااان و ضااامن هااا  حمايات قاارار گرفتااه واز طرفای
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بازتاااب يافتااه و بالمقاباال جهاات تعماايم رويااه واحااد قضااائی در محاااکم کشااور، ممااد واقااع 

 گردد.

دارنده با حسن نيت، اعتبار ظاهر، تعهدات برواتای :  گان کليدیواژه 

 و سند تجارتی .

  مقدمهمقدمه
نکاار باوده و دولات هاا اقتصاد در زندگی امروزی بشر از ضروريات غير قابل ا

باارای حماياات از فعالياات هااای اقتصااادی راهکارهااای متعااددی را پايااه گااذاری و 
تطبيق نموده تاحدی که فعاليت اقتصادی جزئی از حقو  قانونی مارد  در قاوانين 
اساساای و حماياات از  ن در رديااف عمااده تاارين مکلفياات هااای دولاات هااا بااه شاامار 

قتصادی اعم از زراعت، مالاداری، دادوساتد ميرود. چنانته  در زمره فعاليتهای ا
های مدنی وغيره،  جاي اه تجارت بطور برجساته تار قابال لماس اسات کاه قواعاد 
بيشااماری در بخاا  هااای متعاادد مربااوط  ن وضااع والز  االجااراء گرديااده اساات. 
درکشورهای درحال توسعه، کوش  بيشتر صاورت مي يارد تاا چرخاه اقتصاادی 

ا برپاياه اصاول باه روز شاده پاياه گاذاری، توساعه نيازی همپاا باا سااير ساکتور ها
وتحکاايم گااردد. ازهمااين رو کشااورهای افغانسااتان وايااران بااا بااازن ری وتعااديل 
قوانين قبلی و وضع قوانين جديد، اسباب همراهای مارد  خاود باا کااروان تجاارت 
جهااانی را فااراهم ساااخته و قواعااد مفيااد و مااوثری را در زمينااه وضااع مينماينااد. 

ر جمهااوری اسااالمی  افغانسااتان درحااوزه تجااارت و فعالياات هااای چنانتااه کشااو
تجارتی بيشتر از چهل قانون را نافذ وبه منصه اجراء قرارداده است که اکثر اين 

 قوانين در ده سال گذشته     الز  االجراء گرديده است. 
درين ميان، اسناد تجارتی که مهم تارين بخا  از مباحال حقاو  تجاارت را باه    

صا  داده در قوانين دو کشور و اسناد بين المللی هم ماورد توجاه قارار خود اخت
قانون اسناد قابال معاملاه در جمهاوری   2007گرفته است، چنانته اخيرا درسال 

اسااالمی افغانسااتان تصااويب رساايده ونافااذ گرديااده کااه تحااول نااوينی را در حااوزه 
ال نيااز مباحاال حقاو  اسااناد تجااارتی در کشااور ايجاااد نمااوده اسات.  هرچنااد کااه قااب

اصاولنامه تجاارت افغانساتان  300الای  372مربوط به اسناد تجارتی ضمن مواد 
پااي  بيناای گرديااده بااود. قااانون تجااارت جمهااوری اسااالمی  2003مصااوب سااال 

خااود بااه بيااان قواعااد حاااکم براسااناد تجااارتی   003الاای 110ايااران نيااز در مااواد 
 پرداخته است. پرداخته و به تفصيل به بيان حاالت مختلفه مربوطه

نوشته حاضر درپی  ن است تا به تبيين اصول حاکم براسناد تجارتی وباه وياژه    
اصل عمده ودرخور توجهی که از  ن باه }اصال انعکاا  حقاو  وتعهادات اساناد 
تجارتی در خود سند{ تعير مي ردد را که به لحااظ تئوريا  و عملای دارای  ثاار 

وی ناشی از  نهارا به جاای مي اذارد، مهمی در معامالت و همتنين رسيدگی دعا
واکاااوی نمااوده وقواعااد دوکشااور درياان حااوزه را در معاارض مطالعااه و پااژوه  
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قرارداده ونقاط اشتراک وافترا   نرا واضب ساخته وهمتناين ميازان تاکياد باراين 
 اصل را در حقو  دوکشور برجسته سازد. 

  طرح مسئله طرح مسئله 
ب فروشانده و خريادار را اقتضااء انجا  معاامالت تجاارتی وجاود دو بادل از جانا 

نموده و با ن اهی به تااريخ معاامالت واضاب مي اردد کاه پاول واساکنا  بهتارين 
باادل باارای انجااا  معااامالت در درازنااای زمااان پنداشااته شااده اساات "بااه حاادی کااه 
امروزه حيات اقتصاادی بشار  نتناان باا وجاود پاول در ميختاه کاه مارد  بای  نکاه 

ن پديااده را ضااروری بداننااد، بااه دشااواری ميتواننااد انديشاايدن راجااع بااه ماهياات اياا
(. اماااا گاااذر زماااان 69   6931اقتصااااد بااادون پاااول را باورکنناااد" )کاوياااانی،

دشواری اساتفاده پاول در مباادالت، بخصاو  حاوزه تجاارت باين الملال را ثابات 
ساااخته و چالشااهای اسااتفاده از پااول منحياال باادل جاانس را نمايااان نمااوده اساات . 

بااا جاانس نيااز در گفتمااان حقااوقی وفقهاای از نظاار دورنمانااده  هرچنااد مبادلااه جاانس
است. که از اين نوع معامالت به بيوع مقايضه

1
تعبيار مي اردد. هماين امار سابب  

گرديدکه تجار باه داليال مختلفای از جملاه دشاواری حمال پاول، مشاکالت پاذيرش 
نقااود مااورد توافااق طاارفين، خطاار ساارقت اسااکنا ، تغيياارات وارده باارارزش و 

پااول، جعاال پااول، وقاات گياار بااودن شاامارش پااول، فرسايشاای بااودن، عااد  نوعياات 
امکان کنترول دولت برچ ون ی جابجائی ثروت وکشاف مفاساد اقتصاادی، مادت 

(وخطارات احتماالی دي اری در ادای تعهاد 6931/61پذير نبودن پول، )کاويانی/
از جانااب متعهاادين بااه پرداخاات ، بااه فکاار ايجاااد بااديل هااای پااول وحتاای تغيياار در 

حااوه پرداخاات  ن گردنااد کااه بيشااتر در حااوزه تجااارت بااين الملاال معمااول اساات.  ن
ازاين ميان در خصو  استفاده از اسناد قابال معاملاه در تجاارت باين الملال يا  
روش پرداخت، ذيال عناوان روش وصاولی پاي  بينای گردياده کاه در تعرياف  ن 
ه بياااان شاااده اسااات :}در روش وصولی،فروشااانده باااه بانااا  ماموريااات ميدهدکااا

اسنادحمل را از طرط فروشنده در اختيار خريدار قرار دهد که شرايط مقارر در 
دستور وصول محقق شود. دستور وصول ممکن است پرداخات وجاه يا  بارات 

( . اساتفاده 349/ 6931به رويت ياقبولی باشد يا ي  برات مادت دار{)شايروی/
ر در معاامالت از پول در معامالت تجارتی با توجه به لزو  اصل سرعت واعتباا

تجارتی، معايب فراوانی داشته که اماروزه باه هماين اساا  ارزش اساناد بهاادار، 
اعتبارات اسنادی و کارتهای اعتبااری باه تادريج جانشاين اساکنا  گردياده و ايان 

  فرايند رونق بيشتری پيدا ميکند. 

                                                 
2
. نوعی از عقد بيع که طی  ن جنس در برابر جانس ماورد معاملاه قارار مي يارد. )قاامو  اصاطالحات  

 (. 100   2007حقوقی 
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  = سند:= سند:00
ساناد اساتسند در لغت به معنی تکيه گاه و  نته پشت به وی گذارند وجمع  ن ا 

1
 

( .امااااا در تعريااااف 413 6  6911،  نتااااه بااااه  ن اسااااتناد کننااااد )ملعااااوط،
 اصطالحی  ن تعاريفی بيان شده است که ذيال به  نها اشاره ميشود : 

سند عبارت از نوشته ای که در مقا  اثبات به  ن استناد گردد. گاهی به مطلاق دليال)اعم 
ماااااادرک اساااااات.  از نوشااااااته و لفظاااااای( گفتااااااه ميشااااااود. درياااااان صااااااورت ماااااارادط

 ( . 691/5914)لن رودی/
ساااااند عباااااارت از نوشاااااته ای کاااااه در مقاااااا  دعاااااوی ودفااااااع قابااااال اعتباااااار باشاااااد 

 ( .641/ 6911)استانکزی/
از نظر حقاوقی نياز حقوقادانان ساندرا عباارت از نوشاته ای ميدانناد کاه دراثباات اعماال 

مرحااو  بااه نقاال از مقدمااه علاام حقااو   69315363حقااوقی بااه کااار مياارود. )ميرزائاای/
 کاتوزيان(. 

  = انواع سند : = انواع سند : 00--00
مطابق تعاريف فو ، سند به اعتبار جاي اه به دو قسم تقسايم ميشاود کاه درقاوانين 

قاانون اصاول محاکماات  313ايران وافغانستان به  ن تصريب گرديده است. ماده 
ماادنی افغانسااتان 

2
قااانون ماادنی ايااران  6311وماااده  

3
در رابطااه قاباال مالحظااه 

 ميباشد.

  =  سند رسمی :  =  سند رسمی :  11--00--00
قااانون ماادنی افغانسااتان چنااين تعريااف گرديااده اساات :  336سااند رساامی در ماااده 

}ورقی که موظاف عماومی ياا کارکناان خادمات عاماه براساا  احکاا  قاانون در 
حاادود صااالحيت اختصاصاای خااوي   نتااه را بااه حضااور شااان گااذارش ميابااد، يااا 

يند{.باتوجاه باه ماتن ايان ازاشخا  ذيعالقه کسب ميکنناد در  ن در  وثبات مينما
ماااده، واضااب مي ااردد کااه تنهااا سااندی بااه عنااوان سااند رساامی تلقاای مي ااردد کااه 
عناصر پاي  بينای شاده در مااده فاو  را حاائز گردياده باشاد. درغيار  ن از جملاه 

 اسناد عرفی است. 
قانون مدنی ايران نيز در خصو  تعريف اسناد رسمی شبيه قاانون افغانساتان    

اياان قااانون درتعريااف سااند رساامی مقاارر داشااته  6311نتااه ماااده حکاام نمااوده چنا
است : }اسنادی که در اداره ثبت اسناد وامالک، يا دفاتر اسناد رسامی ياا در نازد 
ساير مامورين در حدود صالحيت  نهاا برطباق مقاررات قاانون تنظايم شاده باشاد، 
از رساامی اساات{.  ديااده ميشااود کااه ازن اااه عملاای، در قااانون ايااران باارای احاار

                                                 
1
 .  لغت نامه دهخدا، نسخه برقی . 

2
ناد رسامی و اسااناد قاانون اصاول محاکماات مادنی افغانسااتان :)اساناد باه دو ناوع اسات : اسا 101مااده    

 عرفی(. 
3
 قانون مدنی ايران : )سند بردو نوع است: رسمی و  عادی(.  2103ماده    
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وصف رسميت اسناد، قواعد  سان گير تری در نظر گرفتاه شاده 
1
ودامناه شامول  

 تعريف ، گسترده تر است. 
اما درخصو  اسناد غير از اسناد رسمی در قاانون ، باه لحااظ عناوان دو تعبيار 
مختلف صورت گرفتاه اسات چنانتاه در قاانون مادنی اياران از  ن باه ساند عاادی 

محاکمااات ماادنی افغانسااتان  ز  نهااا بااه اسااناد  (  و درقااانون اصااول6311)ماااده 
( تعبير گرديده است. ومراد از هردو عناوان، ساندی اسات کاه  313عرفی )ماده 

شرايط سند رسامی را احاراز ننماوده اماا در حضاور مراجاع صاالحه قابال اساتناد 
باشد

2
  . 

با عنايات باه احکاا  ماواد قاوانين افغانساتان واياران در خصاو  اساناد فاو ، در 
بيم کااه مااراد از اياان نااوع سااند، اساانادی اساات کااه بااه منظااور اثبااات دعااوی در ميااا

حضور محاکم بکار رفته وسند درين تعريف حيثيت اثباتی داشاته و در خصاو  
د خود، طريقيت دارد نه موضوعيت. که نقطه افتارا  مياان اساناد تجاارتی مور

نهفتااه کااه مطمااب نظاار اياان نوشااته اساات بااا اسااناد ماادنی نيااز درهمااين خصيصااه 
 است.چون اسناد تجارتی خود موضوعيت داشته و حيثيت ثبوتی دارند.

  = اسناد عرفی:  = اسناد عرفی:  11--00--00
اثبات دعوی باه وسايله ساند، بهتارين روش در روناد محاکماه و دادرسای پنداشاته 

ميشود، از همين رو، قانون ذار افغانستان و اياران در خصاو  اساناد از تساامب 

نداشاتن مواصافات ساند رسامی، حيثات ساند  کار گرفته و باه اسانادی کاه باه علات

عرفای را پياادانموده و در مقاباال مراجااع صااالحه قابلياات اسااتناد را حااائز شااده انااد، 

 سند عرفی و ياهم سند عادی خطاب کرده است. 

قانون مدنی افغانستان سند عرفی را تعريف ننموده اما بعداز تعريف سند رسامی، 

 336درفقره اول ماده 
3

ين ماده در خصو  اساناد عرفای اشاعار ، در فقره دو  ا

در صااورتيکه ور  مااذکور صافت سااند رساامی را کسااب ننمااوده، داشاته اساات : }

م ر اشخا  ذی عالقه به  ن امضاء، مهر يا نشان ان شت نموده باشاند، حيثيات 

 {.   سند عرفی را دارد

                                                 
1
قاانون مادنی اياران ، باه اصاطال  وسااير ماامورين رسامی برميخاوريم کاه  2107با مطالعه متن ماده    

 نسبت به قانون افغانستان توسعه بيشتری را ميرساند. 
2
قانون مدنی افغانستان مقرر داشته اسات : )در صاورتيکه ور  ماذکور صافت  332پراگراط دو  ماده   

سااند رساامی را کسااب ننمااوده م اار اشااخا  ذيعالقااه بااه  ن امضاااء، مهاار يااا نشااان ان شاات نمااوده باشااند، 
قااانون ماادنی ايااران اشااعار داشااته اساات : )غياار از اسااناد  2103حيثياات سااند عرفاای را دارد(. ونيااز ماااده 

 ساير اسناد، عادی است( . 2107مذکور درماده 
3
ساند رسامی ورقای قانون مدنی افغانستان سند رسمی را چناين تعرياف نماوده اسات : } 332ماده  2فقره  

ت ـدود صالحيااـه اسااا  احکااا  قااانون در حااـه بااـدمات عامااـار کنااان خااـااـا کـاساات کااه مؤظااف عمااومی ياا
عالقه کسب ميکناد، در  ن در  خوي   نته را بحضور شان گذارش می يابد يا از اشخا  ذي ياختصاص

 {وثبت نموده باشند
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ند قانون مدنی ايران نيز از سند عادی تعريفی ارائاه ننماوده و بعاد از تعرياف سا  

63111رسمی در ماده 
خود از سند عاادی چناين تعبيار  6313خوي  ، در ماده  

 ساير اسناد عادی است{.  6311نموده است : }غير از اسناد مذکور درماده 

قااوانين ايااران وافغانسااتان در خصااو  کسااب حجياات اسااناد عرفاای يااا عااادی نيااز 

ارزش اثبااتی پيادا  قواعد مشابهی دارند. چنانته در هردو قانون اين اسناد زماانی

مينمايند که ياا از جاناب امضااء کنناده و قاائم مقاا   ن تصاديق شاده و يااهم محارز 

گردد که امضاء منسوب به تکذيب کننده  ن اسات. دريان مقاال باه دليال امتنااع از 

 اطاله کال  از ايراد مباحل مفصل تر درين خصو  احتراز مي ردد.

  = سند ت ارتی : = سند ت ارتی : 11--00
د تجااارتی بااه گونااه تعريااف از  ن برميخااوريم کااه اولاای درخصااو  تعريااف اساانا

تعريااف ترکيباای )بااه معناای اعاام( ودي ااری تعريااف اضااافی يااا اساامی )بااه معناای 

اخااص( ميباشااد. دائااره اسااناد تجاااری در تعريااف ترکيباای وساايع تاار بااوده و دائااره 

شاامول در تعريااف اساامی، محاادود ميباشااد. ودلياال ارائااه چنااين راهکاااری باارای 

ارتی عد  وحدت نظر ميان قوانين و حقوقدانان در رابطه باه ايان معرفی اسناد تج

موضوع است. چنانته  مقننين ومولفين تجااری کشاور هاای عربای اکثارا عناوان 

)االورا  التجاريااه( واسااتثناء )االسااناد التجاريااه( را بااه موضااوع اطااال  نمااوده 

ه ازتعرياف ايان اساناد، نا 6966ونظر باه ساکوت قاانون تجاارت اياران مصاوب 

تنها که در خصو  تعريف  ن اختالط بوجود  مده بلکه در تسميه  ن نياز تردياد 

بااه نظاار ميخااورد. جمعاای از حقوقاادانان اسااناد تجاااری يااا تجااارتی، برخاای اورا  

تجاااارتی و گروهااای اساااناد و اورا  تجاااااری وبااااالخره بعضااای  نهاااار ا اسااااناد 

2(.9بازرگانی ناميده اند. )اخالقی،بی تا  
   

قاااوقی افغانساااتان نياااز اخاااتالط عناااوان دريااان خصاااو  باااه چشااام در متاااون ح   

عنااوان  6991ميخااورد چنانتااه باااب سااو  اصااولنامه تجااارت افغانسااتان مصااوب 

اسناد تجارتی را برای مصاديق اين موضوع پي  بينی نموده اسات اماا در قاانون 

                                                 
1
قاانون مادنی اياران ساند رسامی را چناين تعرياف نماوده اسات : }اسانادی کاه دراداره ثبات  2107مااده   

اسناد وامالک ويا دفاتر اسناد رسمی يا درنزد سااير ماامورين رسامی در حادود صاالحيت  نهاا وبار طباق 
 است{.  مقررات قانونی تنظيم شده باشد، رسمی

2
دکتور يوسف روي  هويدا در مقاله اش تحت عنوان ) عدالتی متفاوت برمبنی قانونی نارسا؛ تفسير هاا   

 2030فصالنامه قضااوت در ساال  00و رای متناق  قضائی در خصو  اسناد تجاری ( کاه در شاماره 
يحی نادارد نشر گرديده است، مدعی شاده کاه }قاانون تجاارت ماا در خصاو  اساناد تجاارتی قواعاد صار

واين امر سبب گرديده است تا ازي  سو اختالط نظر های گسترده ای درخصو  تعريف، بياان شارايط 
واصول حاکم براين اسناد واز طرفی دي ار، تناقضاات بيشاماری در صادور  رای قضاائی در زميناه پدياد 

  يد.{
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اسناد قابل معامله 
1
ا ، عنوان اسناد قابل معامله بر نها اختصا  يافته اسات کاه با 

اين عنوان بطور مطلق به اسناد تجارتی به مفهو  اخاص  ن مصادا  پيادا ميکناد. 

در توجيه اين تفاوت عنوان  مده است که قاانون جدياد افغانساتان دريان خصاو  

متاااثر از قااوانين کشااورهای  ن لااو ساکسااون بااوده وقواعااد حاااکم بااران نيااز مشااابه 

اين اسناد درنظر گرفتاه قواعد کشور های مزبور است. و مفهو  موسعی رابرای 

( . فقااره اول ماااده سااو  اياان قانون)قااانون اسااناد 361/ 6931اساات . )ميرزائاای/

قاباال معاملااه(،  اسااناد قاباال معاملااه را چنااين تعريااف نمااوده اساات : )اسااناد قاباال 

معامله ، اسناد بهادار مالی
2
به شمول برات،حجات و چا  ميباشاد(. 

3
اماا قاامو   

ابال معاملاه ناامی نبارده اماا ساند تجاارتی را چناين اصطالحات حقاوقی از اساناد ق

تعريف نموده است : )سندی که در معامالت تجارتی بين اشخا  اعام از حقيقای 

(.اخاااتالط در خصاااو  641/ 6911و حکمااای تبادلاااه مي اااردد(. )اساااتانکزی/

ساحه  شمول اسناد تجارتی و معرفی مصااديق کامال  ن جهات ارائاه تعريفای کاه 

ومانعيت باشد، شامل حقو  فرانسه نياز مي اردد. ماولفين  داری اوصاط جامعيت

حقااو  تجااارت از دياار باااز در زمينااه تعريااف و مصاااديق اسااناد تجااارتی اخااتالط 

نظر داشته اند، سالها قبل عقيده براين بود که مفهو  اسناد تجاری ، بارات، حجات 

 )ساافته( و راناات را دربرمي ياارد. برخاای در اينکااه چاا  از اياان مصاااديق باشااد،

ش  داشته اند . برعکس، عاده ای اساناد دروجاه حامال وقاب  رسايد صاادره از 

 (.  /6931/36انبار های عمومی را درزمره اين مفهو  ميهوردند )ميرزائی/ 

 بنا بران ناگزيريم که اسناد تجارتی را به معنی عا  تعريف نموده بپذيريم که :

رط طلب يا ماالی باوده و باه که معاند اسناد تجاری به معنی عا  کلمه، اسنادی    

د. مثاال اسااکنا ، ناانحااوی از انحاااءدر قلماارو تجااارت مااورد اسااتفاده قاارار مي ير

                                                 
1
مااورخ  372ماره خورشاايدی توشاايب گرديااده و درجريااده رساامی شاا 11/20/2007اياان قااانون بتاااريخ   
 ن، قااانون متااذکره بعااد از  200وزارت عدليااه افغانسااتان نشاار گرديااد. برمبناای حکاام ماااده  3/22/2007

 توشيب نافذ مي ردد. 
2
( از اساناد بهااء 2001سال  023قانون دافغانستان بان  )منتشره جريده رسمی شماره  3ماده  10فقره   

دار سند مالی قابال معاملاه اسات)به شاکل ساند ياا باه شاکل دار چنين تعريف به عمل  مده است : }سند بها 
 ثبت دردفتر( است که شامل انواع ذيل ميباشد :

 سهم،سند سهم يا رسيد سهم. -
 اسناد بها دار قرضه)چه قابل تبديل به سهم باشد يا نه(. -
 اين ماده  مده است(. 3مشتقات )تعريف  در فقره  -
 ری.سها  واحد های اشتراک در صندو  سرمايه گذا -
 سائر اسناد اقبل معامله که در مقررات دافغانستان بان  من حيل سند بها دار شناخته ميشود{. -
3
هرچند درتعريف فو  از اصطال  )به شمول( استفاده شده است، اما در ماتن قاانون هاي  گوناه اشااره    

 ای به سند دي ری منحيل سند قابل معامله صورت ن رفته است.
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برات، سفته، چ ، اورا  قرضه، اسناد خزانه، قب  انباار هاای عماومی، ساها  

شاارکت هااای تجااارتی، بارنامااه و غيااره. اياان اسااناد ساارمايه نااوينی را بااا امکااان 

 (.3اخالقی/بی تا/ی مينمايد. )گوناگونی از  ن معرفترکيب های 
اما اسناد تجارتی به معنی اخص عبارت از اسانادی اناد کاه موضاوع  نهاا پاول    

است وبراساا  قاوانين ومقاررات، ودارای شارايط شاکلی معينای باوده ومتضامن 

دستور پرداخت مبلغ معينی به رويت يا سررسيد کوتاه مدت ياقابال تعياين باشاند . 

خاات مااورد اساتفاده قاارار گرفتااه وامتياازات وويژگاای هااای وباه عنااوان ابازار پردا

خا  قانون را داشته باشد. براين اسا ، اسناد تجارتی )برواتای( عباارت اناد از 

 (.631/ 6913برات، سفته و چ  )عبدالمالکی/

به نظار ن ارناده، هر ئيناه منظاور از اساناد تجاارتی، مصااديق تعرياف اعام  ن    

اساناد باوده کاه غيار از موضاوعيت جنباه طريقيات  باشد، همان ن اه کالساي  باه 

)قابلياات اسااتناد و کاشاافيت داشااتن( را نيااز دارا باشااد باارخالط تعريااف اخااص کااه 

 صرفا بر اسنادی که جنبه موضوعيت دارند، مصدا  پيدا ميکند. 

بااااين تعريااف، سااند تجااارتی کااه در افغانسااتان از  ن بااه سااند قاباال معاملااه تعبياار  

 صر و شاخصه های ذيل ميباشد: مي ردد، دارای عنا

 اسناد تجارتی قابليت نقل و انتقال را دارند.
 اين اسناد متضمن پرداخت مبلغ معين وجه نقدی ميباشند.

 پرداخت وجه  نها به رويت يا به سررسيد کوتاه مدت ميباشد.
 (.66ازمقررات ويژه قانونی تبعيت ميکنند. )اخالقی/بی تا/
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 تیار لطف هللا رهسپارقضاونوسنده :
 

  بررسی یمین از دیدگاه شریعت وقانونبررسی یمین از دیدگاه شریعت وقانون
 

در شوماره مواه  بررسی یمین از دیدگاه شوریعت وقوانون قسمت اول و دوم 

اینک قسمت اخیر  است م له قضاء به نشر رسیده ۱۳۹۸عقرد و قوس 

 .نن درین شماره به نشر سپرده میشود

 قسم متمم -گفتاردوم

 فهرست:

 

 217 .........................................................:متمم قسم: فيتعر -الف

 210 ........................................................ : متمم سوگند طيشرا -ب

 213 ....................................................:متمم برسوگند  ثارمرتب -د

 213 ......................... :متمم وسوگند قاطع سوگند انيم فر :  سو  گفتار
 

  ::تعریف: قسم متممتعریف: قسم متمم  --الفالف
عبارت از قسمی اسات کاه قاضای  نارا جهات تکميال علام خاود باه هرطرفای کاه  

ل راجع می نمايد.خواسته باشد ، درصورت عد  کافی بودن دلي
1
 

حکاا  مجلا  اال 2301ف نامياده شاده اسات . مااده قسم متمم درمجل  االحکاا  تحاال 

ف  ن است که هاردو خصام باه ساوگند مکلاف تحال:»دراين مورد تصريب مينمايد 

 .  اشاعارميدارد کاه :  2011ودرمورد توجيه سوگند ماتمم مااده «. ساخته شوند.

قسام را باه يکای ازطارفين ،جهات اساتناد حکام ( محکمه می تواناد ، مساتقيماً 2»)

( ايان 1درموضوع دعوی يا قيمت  نتاه باه  ن حکام مای نماياد ، راجاع نماياد ؛ و)

نوع قسم وقتی توجيه شده می تواند که در دعوی دليل کامل وجود نداشاته وخاالی 

ازنااص اياان ماااده بخااوبی واضااب ماای گااردد کااه شخصاای کااه «. ازدلياال هاام نباشااد.

يکی ازطرفين می نمايد ، قاضی است. زيرا، چنانته گفته شاد ، سوگند را متوجه 

توجيه يمين متمم از صالحيت هاای قاضای اسات . قاضای مای تواناد ساوگند ماتمم 

رادرهرمرحله دعاوی قبال ازصادور حکام متوجاه هار يا  ازطارفين مادعی وياا 
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ماادعی عليااه درصااورت عااد  کااافی بااودن وسااايل اثبااات راجااع نمايااد . همتنااين ، 

را کاه مادعی  یند در هرمرحله که بارای وی ظااهر شاود کاه داليلااتوقاضی می 

ه کرده اند ، کافی است ، می تواناد ئويا مدعی عليه برای اثبات ويا دفع دعوی ارا

 ازسوگند متمم رجوع نمايد.

  شرایط سوگند متمم :شرایط سوگند متمم :  --دد
برای تحقق توجياه ساوگند ماتمم شارط اسات کاه جهات اثباات دعاوی دليال کامال   

باشااد . بنااابراين ، درصااورت کااه باارای اثبااات دعااوی دالياال کاماال  وجااود نداشااته

وجااود داشااته باشااد ،جااای باارای توجيااه سااوگند مااتمم باااقی نماای مانااد. درنتيجااه ، 

ه شاده اسات ، حال وفصال ئقاضی بايد دعوی را مطابق وسايل اثباتيه کافی که ارا

 نمايد . 

مقتاابس ازفقااه برخاای ازاحااوال ماارتبط بااه موضااوع: طبااق  . . و .ا. .  کااه  - 

هساتند ، حااالت مشاخص وجاود دارد کااه در ن حااالت قاضای مای تواناد يمااين را 

 .  . بااقتباا  ازفقاه حنفياه درايان ماورد اعاال   2010متوجه طرفين نمايد. ماده 

( 2محکمه می تواند دراحاوال  تای مساتقيماً قسام را توجياه نماياد : )» ميدارد که: 

ثابت شود ، محکمه مادعی را قسام ميدهاد  درحالی که دعوی حق ، راجع به ترکه

که ايان حاق را بارای خاود ياا شاخص دي اری باه هاي  صاورت ازمتاوفی حاصال 

 تااوفینکاارده ، ابااراء وحوالااه در ن صااورت ن رفتااه، حااق مااذکور را از غياار م

( درحاليکاه 1بدست نياورده وازمتوفی درمقابل دين رهن نزد اووجود نادارد ؛ و)

عيااب تقاضااا نمايد،محکمااه بااه اوقساام ميدهااد کااه مشااتری رد مبيعااه را مبناای بر

 .ا. .  نيااز  031ماااده « صااراحتاً يااا داللتاااً بااه عيااب رضااايت نشااان نااداده اساات 

محکمااه بانظرداشاات احکااا  مناادر  مااواد »دراياان مااورد تصااريب مينمايااد کااه: 

(قانون مدنی بدون طلاب خصام ، مساتقيماً ساوگند را باه مادعی 2013الی  2011)

سوگند ازصاالحيت قضااء باوده وساوگند متمماه اسات کاه ماوارد  توجيه نمايد. اين

( دردعوی استحقا  که مدعی بها نازد شاخص دي اری 2 ن قرار  تی می باشد : )

باشد ومستحق راجع به  ن دعوی اساتحقا  نماياد محکماه مادعی را بعاد از ثباوت 

مدعی بهاا را  -2مور ذيل سوگند ميدهد :  احق وی وقبل ازصدور حکم راجع به 

مدعی بهارا به کسی طورهديه وصادقه ناداده اسات ؛  -1به کسی نفروخته است ؛ 

( دردعاوی ديان وياا حاق برمتاوفی 1مدعی بهارا به کسی هبه نکرده اسات ، ) -0

ر ذياال ومحکمااه ماادعی را بعااد ثبااوت حااق وی وقباال ازصاادور حکاام راجااع بااه اماا

راي  نرسايده مدعی بها بالاذات ياا بالواساطه ازجاناب متاوفی با -2سوگند ميدهد : 

ز صادور حکام ، ( دردعوی شفع محکمه بعد از اثبات حاق شافع وقبال ا0است ؛ )
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شفعه را به وقت  ن خواساته اسات ؛  -2ر ذيل سوگند ميدهد : شفيع را راجع به ام

دردعاوی رد مبيعاه  -3حق شفعه خود را به هي  صورت ازبين نبرده اسات ؛  -1

يب وقبل ازصادور حکام راجاع باه به سبب عيب محکمه مدعی را بعد از اثبات ع

صراحتاً يا داللتاً به عيب رضاايت نشاان ناداده اسات ؛  -2امر ذيل سوگند ميدهد : 

( دردعااوی نفقااه بااه زو  غايااب محکمااه زوجااه را بعااد از ثبااوت حااق وقباال 3و )

شوهر بارای وی نفقاه نماناده اسات  -2ازصدور حکم به امور ذيل سوگند ميدهد : 

 .«.خود فارغ نساخته است  اورا از عقد نکا  -1؛ و

  نثارمرتب برسوگند متمم:نثارمرتب برسوگند متمم:  --دد
طاارط دعااوی کااه سااوگند مااتمم متوجااه وی گرديااده اساات ، فاقااد اختيااار اساات .  

بنابرين ، چنين شخصی بايد يا  نرا اداء نمايد ويا ازادای  ن نکول نماياد . بناابرين 

ساوگندی ، چنين شخصی نمی تواند  نرا متوجاه خصام نماياد . زيارا ، ادای چناين 

 .   2013توسط قاضی جهت تکميل علم قاضی به وی پيشنهاد شاده اسات. مااده 

شخصای کاه قسام ماتمم باه او توجياه شاده ، » دراين مورد تصريب می نمايد کاه : 

درنتيجه ، درصورت توجياه ساوگند ، «. نمی تواند  نرا به طرط مقابل رد نمايد. 

اداء ياا نکاول از ن نادارد .  طرفی که سوگند متوجه وی شده است ، چاره ای جاز

درصورت توجيه سوگند به يکای ازطارفين ، طرفای کاه ساوگند متوجاه اوگردياده 

است بايد خاودش ساوگند را اداء نماياد . بناابرين ، هماانطوری کاه نيابات در ادای 

سوگند قاطع جواز ندارد ، درادای سوگند متمم نيز جاواز نادارد. اماا، درصاورتی 

مجل  االحکا  به قاضی دستور ميدهاد  2732نمايد ، ماده که ازادای سوگند نکول 

اگرقاضی به شخصی که دعاوی متعلق به معاامالت باه او متوجاه اسات ، » که : 

سوگند را توجيه نمايد واوصراحتاً نکول به عمل  ورد وب وياد : قسام نمای خاور  

 وياا نکاول او داللتااً عاارض وجاود نماياد ، مانناد : سااکوت بادون عاذر، قاضای بااه

سبب اين نکول حکم صادر می نمايد . اگر بعد ازحکم ، اراده حلف نمود، التفاتی 

 «.به  ن نمی شود وحکم قاضی به حال خود باقی ميماند.

  گفتار سوم : فرق میان سوگند قاطع وسوگند متمم:گفتار سوم : فرق میان سوگند قاطع وسوگند متمم:
از نته تااکنون درباره سوگند قاطع ومتمم گفته شد ، چنين نتيجاه گرفتاه مای شاود 

 د متمم وسوگند قاطع فر  های ذيل وجود دارد.که : ميان سوگن

 سوگند قاطع حق طرفين دعوی است . اما ، سوگند متمم حق قاضی است ؛ و -2

سوگند قااطع را طارفين جهات اثباات حاق متناازع فياه درصاورت عاد  وجاود  -1

سايروسااايل اثباااات دعاااوی باااه کاااارمی برناااد. بناااابرين ، ساااوگند ماااتمم را قاضااای 

 ومدعی عليه ازطريق قاضی متوجه همدي ر می نمايند ؛  مدعیرا وسوگند قاطع 
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خصم نمی تواند ازسوگند قاطع بعدازاينکه جانب مقابل ادای  نرا قبول نماياد ،  -0

 رجوع نمايد . 

 اما، قاضی می تواند درهرمرحله بعدازتوجيه سوگند متمم ، از ن رجوع نمايد ؛

رد سااوگند مااتمم بااه جانااب ردسااوگند قاااطع بااه جانااب مقاباال جااواز دارد. امااا،  -3

را جهاات تکمياال علاام خااوي  متوجااه يکاای  ن مقاباال جااواز ناادارد . زياارا، قاضاای 

 ازمتداعيين يا هردو  نها می نمايد؛  

سوگند قاطع جهت اثبات دعوی به کاارمی رود. اماا، ساوگند ماتمم جهات يقاين  -3

 قاضی به کارمی رود؛ و

،حکام خاوي  دعی علياه قاضی مکلف است براسا  سوگند قاطع مادعی ياا ما -3

. زيرا، چنانته گفته شد ، طرفين اصوالً زمانی باه ساوگند ونکاول را صادر نمايد

ازسوگند متوسل می شوند کاه وسايله اثباات دي اری ازقبيال : ساند وشاهود نداشاته 

باشند . اما ، قاضی می تواند سوگند متمم يکی ازطرفين دعوی را ناديده ب يرد.
1
 

 نتی ه گیری
موضااوعات ومطالااب چااون يمااين ، تعريااف ، مشااروعيت ، انااواع ، بعدازاينکااه 

شرايط ،  ثار يمين ونکول از ن را ازديدگاه فقه اسالمی وقانون نافذه کشاور باادر 

نظرداشاات  را ونظريااات فقهااای اسااالمی وحقااو  دانااان تحاات مداقااه وبررساای 

قااارارداديم درفرجاااا  وخاتماااه باااه ايااان نتيجاااه رسااايديم کاااه مااادعی علااای العماااو  

ورت عجزازارايه بينه به منظور اثبات ادعاي  ومدعی عليه به طورخا  درص

درواقعاااه کاااه باااين طااارفين واقاااع گردياااده اسااات مااای توانناااد مطالباااه ادای ساااوگند 

يکدي ررا ازپيش اه قضاء نمايند. وقاضی هم درنهايت ناگزيری حساب احاوال باه 

ين نيسات تحليف متداعيين که حجت قاصره است متوسل می گردد . درحاليکه چنا

وتکليف مدعی است که شرعاً وقانوناً باارايه بيناه ماا ادعااي  را ثابات نماياد . باه 

همااه حااال يمااين ونکااول  را شااريعت اسااالمی وقااانون نافااذه کشااور غاارض حاال 

وفصل دعاوی حقوقی منحيل وسايل اثباات پذيرفتاه اسات . ومسالماً انساان متادين 

ق وبخاااطر بدساات  وردن وبااا ايمااان بااادرک مضاارت ومفساادت سااوگند زور وناااح

حق غيرخداوند) ( را منحيل گاواه برصاد  گفتاار خاوي  قرارنميدهاد. وازادای 

سااوگند ناااحق جااداً اجتناااب ماای نمايااد . ودرک مضاارت ومنفعاات سااوگند بااه حااق 

وضاعف ايماان ساوگند خورناده دارد. وشخصای کاه باه  وناحق هم بست ی به قوت

ای سااوگند کاااذب حااق باارادر عااالم معاااد وزناادگی بعااداز ماارگ باااور ناادارد بااااد
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مسالمان خااودرا ظالمانااه تصاااحب مينمايااد. درصاورتيکه سااوگند بااه حااق صااورت 

گرفته باشاد درحقيقات شاخص عمال مشاروع ومجااز راانجاا  داده اسات . واگرباه 

 منظوربدست  وردن مال ويامنفعتی وی به سوگند ناحق متوسل مای شاود باه يقاين

 .که مرتکب گناه کبيره گرديده است
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد 
 مخدر

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 
 كابل

 گزارش .0
مبااااارزه بااااا جاااارايم ناشااااي از فساااااد اداري والياااات كاباااال از تاااااريخ  هۀ ابتدائياااامحكماااا

دوسايۀ جرماي مرباوط باه جارايم ناشاي از  (1) تعاداد 31/3/1399الاي  8/3/1399)
در ارتبااط باه ايان دوسايه هاا تعاداد کاه  هفساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قارار داد

، اخاذی هاای غيار ،  اخذ رشوت ویسوء استفاده  از صالحيت وظيفبه اتها   نفر( 13)
( تان  ناان باه نسابت عاد  8گرفتار شاده و از ايان تعاداد ) قانونی  و وساطت در رشوت 
بااه  ه وماورد محاكمااه قارار گرفتا( تان 81حاصال  و ) وجاود داليال کاافی الاازا  برائات

 .نده امحكو  گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختلف حبس 
 نفر  9 حبس ي  ماه الی ي  سال. 
 نفر 1حکومين جرايم نقدی       م. 
 ( دالر  مريکائی ميشود.5859) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

بیانگر نمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  (0جدول شماره )
 است 0911در ماه جوزا سال  فساد اداری والیت کابل

 تصميم قضائی

تعداد 
 قضيه

 نوع قضيه
 
 شماره
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1623 9 
   

9 
 

9 1 
سوء استفاده از 
 صالحيت وظيفوی

1 

117 8 
  

1 9 
 

 2 اخذ رشوت 1 9

    
1 1 8 9 1 

اخاذی های غير 
 ونیقان

3 

3324 9 
   

9 
 

 4 وساطت در رشوت 1 9

5859 1 
  

 مجموعه 1 89 8 81 9
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( دوسيه قرار قضائی صادر و  نها 7همتنان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص را غرض تکميل خالهای تحقيقاتی  

   
قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  ( بیانگر قرار های7جدول شماره )

 فساد اداری
 است 0911در ماه جوزا   سال  والیت کابل 

 مرجع مربوط

 سبب قرار

 شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
 خال و نواقص

 3 10 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحيت 

 وظيفوی 
1 

 1  اخذ رشوت  2 2 2 څارنوالی

 0  اختال  2 2 2 لیڅارنوا

 3 اعاده حيثيت 2 1 2 څارنوالی

 مجموعه 7 19 7  

مبارزه با جرايم ناشی از  هابتدائي همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکا   .7
 فساد اداری واليت کابل

 21/3/2033حکم مورخ 
 بگرامی والیت کابل به جرم اخذ رشوتمحکومیت څارنوال تحقیق ولسوالی 

گرديده و ن اشته عارض   څارنوالی لویکنترول و مراقبت رياست يکتن عنوانی   
است که پدرش  در ي  قضيه حقوقی که در ولسوالی ب رامی تحت کار می باشد  
ضامن بوده و در نظارت خانه واليت کابل به سر ميبرد به مشکل جدی مواجه گرديده  

ر   هيت ونه  رامی در حاليکه در قضيه پدڅارنوال ولسوالی بطوريکه يکنفر 
می نمايد و پول ميخواهد و  صالحيت رسيدگی قانونی ندارد مداخله نموده و تهديد

مي ويد که  اگر پول ندهيد دوسيه تان را جنبه جزايی ميدهم و از حقوقی به جزايی 
پس از طی  .څارنوالی ارسال می نمايم تبديل ميکنم  و  از حقو  ولسوالی ب رامی به 

کنترول و ی هئيت موظف متشکل از نماينده گان څارنوالا  لوی  مراحل واخذ هدايت مق
دالر  ۲۲۲امنيت ملی داخل اقدا  شده و  مبلغ  031و رياست  لوی څارنوالی مراقبت

پول اوپراتيفی  را در حضور داشت هئيت موظف نشانی و به دستر  امريکايی 
ا شده و وارد مارکيت که همکار  پس از گرفتن تما  با متهم يکج همکار قرار ميدهند  

ابن سينا مي ردند پس از انکه  مبلغ متذکره براي  داده ميشود  هيئت گرفتاری داخل 
اقدا  شده و متهم  پول اوپراتيفی را  که  از قبل نشانی شده  بود به تهکوی پرتاب می 
نمايد که پول متذکره در حضور داشت مظنون قضيه از صحن تهکوی بدست امده با 

قت داده ميشود و متهم دست ير به ارگانهای عدلی وقضايی معرفی می گردد کاپی مطاب
. قضيه وارد محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل 

خوي  به حضور داشت طرفين  12/0/2033گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 
قضيه اخذ رشوت مبلغ   رامی را درڅارنوال ولسوالی بقضيه به اتفا  ارا متهم 

کود  003و  073ماده  2فقره  072ماده  2فقره  0( دالر امريکايی طبق حکم بند 300)
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کود مذکور به شمول ايا  نظارت و توقيفی به مدت  120و  122جزا با رعايت مواد 
دو سال حبس تنفيذی ، انفصال از وظيفه و جزای نقدی معادل وجه رشوت محکو  به 

 ست .       مجازات نموده  ا
 41/3/1344حکم مورخ 

محکومیت عضو مدیریت بالستیک ریاست کریمنالستیک وزارت داخله به جرم اخذ 
 رشوت
خوي  به عضو مديريت بالستي  رياست  شخصی به منظور تمديد کارت دوميل اسلحه

العمل خواهان معاينه  بالستيکی سال  ها خوي   زکريمنالتخني  مراجعه و طبق طر
طبق اليحه وظايف خوي  سال  ها را از نزدش تسليم و از منان څارن تن از  ردد يکمي

 ته را بعد از معاينه تخنيکی طی فور  در خواست متقاضی صحت جمله سال  تفن
تذکر داده ، ولی در مورد سال  کالشينکوط اش  به متقاضی اظهار ميدارد که نمبر 

ورتيکه مبلغ دوصد دالر سال  شما خراشيده شده و قابل خوان  نبوده و در ص
امريکايی و يا معادل ان را به افغانی برايم  پرداخت نمائيد انرا صحت تصديق ميکنم  
در غير ان کارت سال  را خال  نخواهم  کرد  . شخص متضرر  موضوع را به 
رياست تحقيقات مبارزه با جرايم جنايی وزارت امور داخله اطالع داده  که بعد از 

ياست تحقيقات مبارزه با جرايم جنايی داخل اقدا  گرديده بعد از ترتيب اطالع مسولين ر
که مبلغ شانزده هزار يپالن منظم و کار کشفی ، اوپراتيفی و با تفاهم متضرر قضيه حين

با اسناد سال   هافغانی پول اوپراتيفی و از قبل نشانی شده از جانب متضرر قضيه همرا
و  څارنوال زمان از جانب مسوولين تيم گرفتاری متذکره به متهم پرداخت می گردد هم

گاه روبروی شفاخانه شيخ زايد دی مراجعين قرار ودر ساحه مقابل دروازه ور  باالفعل 
و متهم دست ير و به  گرفتار و پول اخذ شده از داخل خريطه از نزد متهم بدست امده 

دائيه مبارزه با ارگانهای عدلی و قضايی معرفی مي ردد که قضيه محول محکمه ابت
جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 

خوي  در حضور داشت طرفين قضيه متهم عضو مديريت بالستي   12/0/2033
رياست کريمنا لتخني  وزارت امور داخله را در قضيه اخذ رشوت مبلغ ) شانزده 

( 2( و فقره )073( ماده )1( و فقره )072( ماده )1هزار افغانی ( طبق صراحت بند )
( کود مذکور به شمول ايا  نظارت  123و 120( کود جزا با رعايت مواد )003ماده )

و توقيفی به مدت هفت ماه حبس تنفيذی معادل وجه رشوت  و انفصال از وظيفه 
محکو  به مجازات نموده و شري  جرمی اش در قضيه شراکت اخذ رشوت مبلغ 

( قانون اجراات جزايی و 103عد  موجوديت داليل الزا  طبق حکم ماده ) مذکور نسبت
 ( کود جزا بری الذمه شناخته شده است .                                                                                      3ماده )

  مه والیت  رسیدگی به جرایم امنیت عا هفعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیگزارش
 هرات   

 گزارش .9
الي  8/8/1399از تاريخ )رسيدگی به جرايم امنيت عامه واليت هرات  همحكمۀ ابتدائي

دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد  (9) تعداد 91/1/1399
سوء به اتها   نفر( 7در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که   هرسيدگي قضائي قرار داد
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گرفتار و   عد  رعايت احکا  قانون فاده  از صالحيت وظيفوی ،  اخذ رشوت و است
 .نده امحكو  گرديدقرار ذيل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت

 نفر  1 حبس ي  ماه الی ي  سال. 
  نفر 8حبس ي  سال الی ي  ماه. 
        نفر 9محکومين جرايم نقدی. 
  ( دالر  مريکائی ميشود.511) بالغ به محکومينمجموعه مجازات نقدی 

رسیدگی به جرایم امنیت بیانگر نمار محکومین محکمه ابتدائیه  (9جدول شماره )
 عامه

 والیت  هرات 
 تصميم قضائی 

ضيه
تعداد ق
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ره 
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 1 سوء استفاده از صالحيت وظيفوی   1 9  9 8 8  8 77

 1 اخذ رشوت  8 8  8 8    91

 9 عد  رعايت احکا  قانون  8 9  9    9 997

 مجموعه 9 7  7 1 8  9 511

  رسیدگی به جرایم امنیت  دائیه ابت همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام
 عامه

 والیت  هرات
  44/4/1344حکم مورخ 

محکومیت عضو امریت جنایی حوزه پن م امنیتی پولیس هرات به جرم سوء استفاده 
 از صالحیت وظیفوی

گااان والياات هاارات  عنااوانی رياساات يکااتن از باشاانده  مطبااوع عاارض  بااه اسااا  ورقااه
ت پن  روز قبل من در موقعيت مارکيت اعلم واقع امنيت ملی واليت مبنی بر  اينکه  مد

جااده عيادگاه باادون موجاب توسااط ماوظفين حاوزه پاانجم امنيتای گرفتااار و در يا  اطااا  
تحاات نظااارت قاارار گاارفتم در همااين اثنااا شخصاای کااه خااود را معاااون جنااايی ان حااوزه 

، و  کم  کنم چقد ر پول بارايم ميادهی ت نزد من امد و گفت اگر با خود ه معرفی نمود
من گفتم مرا از اين اتا  بيرون کن و تيليفون برايم بدهيد کاه باا خاانواده  باه تماا  شاو  
اماار جنااايی ماارا از اتااا  بياارون کاارد و تيليفااون را باارايم داد و از دادن تيليفااون از ماان 
دوهزار افغانی گرفت و گفت اگر ضمانت خط  برايت ترتيب  کنم چقدر پاول ميادهی  و 

افغانی موافقه نمود  با ايشان بدهم به اسا  ورقه عرض   10000مبلغ  با امر جنايی  به
څااارنوال پااالن ترتيااب و مبلااغ پااول اوپراتيفاای نشااانی شااده در حضااور داشاات نماينااده 

از نازد همکاار گرفتاه و  را امر جنايی  پول متذکرهبدستر  شخص قرار داده ميشود و 
 ااردد کااه قضااه وارد محکمااه دساات ير بااه ارگانهااای عاادلی وقضااايی معرفاای مي بالفعاال

ابتدائيه ديوان جرايم امنيت عامه شهری واليت هرات گرديده محکماه در جلساه قضاايی 
خوي  به اتفا   را متکی به داليل متهم عضو امريت جنايی حاوزه  11/1/2033مورخ 
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پنجم امنيتی پوليس را در خصو  سو استفاده از صالحيت وظيفوی طباق هادايت مااده 
به مدت يکسال و ي  ماه حبس تنفيذی ، انفصاال از وظيفاه و طارد از  ( کود جزا300)

 مسل  محکو  به مجازات گرديده است .
استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري  هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و 

 والیت کابل
 ( گزارش0

 محكماااۀ اسااااتيناط مباااارزه بااااا جاااارايم ناشاااي از فساااااد اداري واليااات کاباااال از تاااااريخ
( دوسايۀ جرماي مرباوط باه جارايم ناشاي از 9( تعداد )98/9/8933الي  8/9/8933)

در ارتبااط باه ايان دوسايه هاا تعاداد  کاه فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قارار داده
گرفتاار شاده و از ايان  و تزويار  ساوء اساتفاده از صاالحيت وظيفاوی باه اتهاا   نفر( 9)

ماورد ( تان 8)حاصال  و د داليل کافی الزا  برائت( تن  نان به نسبت عد  وجو1تعداد )
 .نده امحكو  گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختلف حبس  ه و به محاكمه قرار گرفت

  جرايم  نقدی  يکنفر . محکو 
  ( دالر  مريکائی ميشود.199) مجموعه مجازات نقدی محکو 

م ناشی از فساد محکمه استیناف مبارزه با جرایاجرانت ( بیانگر نمار4جدول شماره )
 است 0911جوزا سال ه در مااداری والیت کابل 
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199 8    8  8 8 
سوء استفاده از صالحيت 

 وظيفوی  
1 

 1 تزوير 1 1 1      

 مجموعه 9 9 1 8    8 199

ی صادر و  نها ي( دوسيه قرار قضا1متذکره طی اين مدت در مورد ) ههمتنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص را غرض تکميل خالهای تحقيقاتی  

مبارزه با جرایم ناشی از  استینافی محکمه یر های قضا( بیانگر قرا5جدول شماره )
 است 0911سال ماه جوزا ل در فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 تعداد متهم
تعداد 
 قضيه

 شماره نوع قضيه
 خال و نواقص

 3 3 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحيت 

 وظيفيوی   
1 

 5 غدر  3 1 3 څارنوالی
 جموعهم 1 1 1  

استيناط مبارزه با جرايم ناشی از فساد  همحکمصادره نمونه های از احکا  خالصه  .1
 اداری
 لواليت کاب

 07/9/0911حکم مورخ 
قوماندان بلوک تولی دوم حوزه اول  امنیتی کابل  به جرم  سوء استفاده از محکومیت 

 صالحیت وظیفوی
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انه ميونااد کراچاای دساات شخصاای ميخواساات کااه در ساااحه جاااده سااينمای پااامير و شاافاخ
، اما از طرط قومانادان بلاوک اول تاولی دو  حاوزه اول  نمايدفروشی خوي  را جابجا 

نخسات مبلاغ بيسات ممانعات صاورت گرفتاه و در مقابال گذاشاتن کراچای  امنيتی پاوليس
، از  در بدل مبلغ هشت هزار افغانی توافاق مينمايناد مطالبه و بعداً رشوت  هزار افغانی 
عنااوانی  ۱۹/۹/۱۳۹۸فااروش تااوان تاديااه پااول را نداشااته نااا گزياار بتاااريخ اينکااه دساات 

مااديريت امنياات حااوزه اول عااارض و خواسااتار گرفتاااری افساار مااذکور مي ااردد ،  ن 
در حضورداشات نمايناده  ۰۱/۹/۱۳۹۸مديريت به ارتباط قضيه داخل اقدا  شده بتااريخ 

ئاات گرفتاااری طااور هيتوسااط  ( هشاات هاازار افغااانی۸۲۲۲څااارنوالی حااين اخااذ مبلااغ )
و به ارگانهای عادلی وقضاايی معرفای مي اردد کاه قضايه وارد محکماه لفعل  گرفتار ابا

ابتدائيه رسيدگی باه جارايم ناشای از فسااد اداری واليات کابال گردياده محکماه در جلساه 
قومانادان  ماتهم  درحضورداشت طرفين قضيه متفقااً خوي   2/22/2030قضايی مورخ 

ه اول امنيتاای پااوليس شااهرکابل را  درقضاايه سااوء اسااتفاده بلااوک اول تااولی دو  حااوز
( 185و189( کود جزا بارعايت احکا  ماواد )919ازموقف وظيفوی طبق حکم ماده )

انفصااال ، ( شصاات وپاانج هاازار افغااانی 95111کااود مااذکور بااه جاازای نقاادی مبلااغ )
ت موده است . اما قضيه نسابت عاد  قناعاازوظيفه وطرد ازمسل  محکو  به مجازات ن

محکمه استيناط  رسيدگی به جرايم ناشای از فسااد اداری واليات کابال متهم قضيه وارد 
به اتفاا  اراء باه حضاور داشات  21/0/2033گرديده محکمه  در جلسه قضائی مورخ  

( قااانون تشااکيل و صااالحيت قااوه قضااايه فيصااله 33حقيقاای طاارفين قضاايه مطااابق ماااده )
اشای از فسااد اداری واليات  کابال را تائياد محکماه ابتدائياه جارايم ن 2/22/2030مورخ 

 نموده است .
 

 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه عليه مسکرات و  ه اختصاصی گزارش اجرا ت قضائی محکمۀ ابتدائيالف: 
 مواد مخدر 

 گزارش  .8
الی  8/9/8933مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي 98( تعداد )98/9/8933
. در ارتباط به اين ه استصادر نمودهای الز  قضائي قرار داده و در مورد  نها فيصله 

گرفته مورد محاکمه قرار  به اتها  قاچا  و انتقال مواد مخدر نفر( 91دوسيه ها تعداد )
  محکو  گرديده اند .و به مجازات های مختلف حبس قرار ذيل 

  نفر 91سال  5سال الی  8حبس . 
  نفر. 89سال  85سال الی  5حبس 
  نفر . 5سال  11سال الی  85حبس 
  نفر . 8سال  91سال الی  11حبس 
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 ( کيلوگرا 6464,306 مقدار )حکم به محو همتنان به ارتباط قضايای فو  الذکر 
 .شده استانواع مواد مخدر نيز صادر 

مبارزه با  اختصاصی  (: نمار اجرانت قضایی محکمه ابتدائیه0جدول شماره )
 0911سال   جوزادر ماه مسکرات و مواد مخدر 

 
 تصميم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 
 قضيه

 نوع قضيه
شمار
 ه

کو  تعداد محبو  به حبس تنفيذی
ح
تعداد م

 

ت 
رائ
ب

تعداد متهم 
 

1
1

-
9
1

 
ل 
سا
س
حب

 

8
5

-
1
1

 
ل 
سا
س
حب

 

5 
- 

8
5

 
ل 
سا
س
حب

 

8 
- 

5 
ل 
سسا

حب
 

 
1 

 

 
9 

 
9 89 19 

 
 0 مت امفتامين 81 8718291 19

 
 
 

 
 
 

1 9 9 
 

 7 هيروئين 9 7982399 9

 
 
 

 
 
 

1 
 

8 
 

 9 مورفين 8 1 8

  
1 11 11 

 
 4 چر  88 1899219 11

 
 
 

 
1 

  
9 9 

 
 5 ترياک 5 879219 9

   
8 8 

 
 7 بن دانه 8 8711 8

  
9 

 
9 

 
 8 مواد کيمياوی 8 82911 9

1 5 89 91 91 
 

 مجموعه 98 9999 306, 91

مبارزه عليه مسکرات اختصاصی   ابتدائيهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 1
  وموادمخدر.
  71/9/0911حکم مورخ 

 ( کیلو گرام چرس 715پنچ سال حبس به اتهام حیازت مقدار )
قريه پاچا خاان قلعاه پرسونل قوماندانی امنيه وازيخواه واليت پکتيا طی ي  عمليات در 

( کيلاو گارا  چار  را گرفتاار مای نمايناد کاه از 135مقادار ) يکاتن وازيخواه از منزل 
در محال حرياق  انارا( کيلو گارا  را باه مرکاز انتقاال و متبااقی 7جمله تما  مقدار مواد )

 ماتهم گرفتاار و تحات بااز داشات قارار ميدهناد .  ماتهم را می نمايناد و باه ارتبااط قضايه 
قيقااات ابتاادائی بدساات  ماادن مااواد مخاادر را از مناازل  و هاام چنااان اينکااه مقاادار طاای تح

( کيلااو گاارا  چاار  را مااوظفين کشااف نمااوده بودنااد  ، پذيرفتااه و هاام چنااان اينکااه 171)
( کيلاو گارا  را انتقاال کارده اناد . 7مجموعاً مقادار زيااد را ماوظفين محاو نماوده اناد و )

مي اااردد . قضااايه وارد محکماااه ابتدائياااه گانهاااای عااادلی وقضاااايی معرفااای ماااتهم باااه ار
اختصاصاای مبااارزه عليااه مسااکرات و مااواد مخاادر گرديااده  محکمااه در جلسااه قضااايی 

باه اتفاا   راء بحضاور داشات طارفين حقيقای قضايه مااتهم را در  11/9/8933ماورخ  
( ماااده 8( فقااره )7( کيلااو گاارا  چاار  وفااق صااراحت بنااد )135قضاايه حيااازت مقاادار )

( کاود ماذکور باه مادت )پانج ساال( حابس 189و189رعايت مواد )( کود جزا با 915)
( قانون مباارزه علياه مساکرات 83تنفيذی محکو  بمجازات نموده  . هکذا مطابق ماده )
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کيلاو گارا  چار  قابال محاو پنداشاته مای شاود . البتاه متبااقی  11,9و مواد مخدر مقدار
 شد. اصدار حکم  مواد قبالً در محل محو گرديده است 

 06/9/0911مورخ حکم 
 کیلو گرام مت امفتامین  1پنچ سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

پرسونل مديريت مبارزه عليه مسکرات و مواد مخادر قومانادانی امنياه واليات نن رهاار 
مبناای باار اينکااه در يکعااراده   (IIUبااه اسااا  اطااالع مااديريت اطالعااات و تحقيقااات )

باه کشاور  از طريق بندر تورخمو گرديده  مواد مخدر جاسازی واسطه باربری يکمقدار
پاکستان انتقال مي ردد موطفين متذکره داخال اقادا  شاده واساطه ماورد نظار را در بنادر 

ی متوقاف و ماورد تالشای قارار داده کاه در نتيجاه تالشای يتورخم بعد از تثبيت و شناساا
اسازی گرديده کيلوگرا  مت امفتامين از داخل بالون هوا که به شکل ماهرانه ج 3مقدار 

و بااه گرفتااار دو تاان از متهمااين بااود کشااف و دريافاات ماای گااردد  و بااه ارتباااط قضاايه 
د محکماااه ابتدائيااه مبااارزه باااا مااواد مخااادر نااگانهااای عاادلی وقضاااايی معرفاای مي ردار

بااه اتفااا   راء و بحضااور داشاات  87/9/8933ومسااکرات در جلسااه قضااائی مااورخ  
کيلااوگرا  ماات امفتااامين از  3نتقااال مقاادار حقيقاای طاارفين قضاايه متهمااين  را در قضاايه ا
و  189و رعايت مواد  919ماده  1فقره  5ابتداء ايا  نظارت و توقيفی وفق هدايت بند 

هاار واحااد بماادت پاانج سااال پاانج سااال  حاابس تنفيااذی محکااو  بمجااازات نمااوده  و  189
ول مبلاغ سای هازار افغاانی پا همتنان سه سيت مبائيل بدست  مده معه سيمکارتهای  ن و

قاانون مباارزه علياه مساکرات  و ماواد  91نقد بدست امده از نزد متهماين را طباق مااده 
کيلاوگرا  مات امفتاامين  3قانون ماذکور باه محاو مقادار  83مخدر مصادره و طبق ماده 

 بدست امده نيز اصدار حکم گرديده است .
مبووارزه علیووه مسووکرات و  اختصاصووی  گووزارش اجوورانت قضووائی محکمووۀ اسووتینافد: 

 مواد مخدر 
 . گزارش0

الااای  8/9/8933)محكماااۀ اساااتيناط مباااارزه علياااه مساااكرات و ماااواد مخااادر از تااااريخ 
( دوساايۀ مربااوط بااه انااواع مااواد مخاادر را مااورد رساايدگي 17( تعااداد )31/9/8933

قضائي قرار داده و در مورد  نها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه هاا 
( تان 1گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )ا  قاچا  و انتقال مواد مخدر به اته نفر( 91تعداد )

مورد محاكمه قارار  نفر( 91)يافته و    نان به نسبت عد  وجود داليل کافی الزا  برائت
 .نده اگرديد محکو  به مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل  و هگرفت
  نفر.  9 سال   5سال الی 1حبس 
  نفر.   89  سال  85 –5حبس 
  نفر. 18  سال  11 –85حبس 
  نفر . 1سال   91 -11حبس 

 ( کيلاوگرا 13881871 مقادار )حکام باه محاو همتنان به ارتبااط قضاايای فاو  الاذکر 
 .شده استانواع مواد مخدر نيز صادر 

 ( دالر  مريکائی ميشود.8557) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين
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مبارزه با  اختصاصی  محکمه استیناف ( بیانگر اجرانت قضایی7جدول شماره )

 می باشد 0911سال  جوزا ماه مسکرات و مواد مخدر طی 

  
 تصميم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 
 قضيه

کو  تعداد محبو  به حبس تنفيذی شماره نوع قضيه
ح
تعداد م

 

 
 

ی
ی نقد

زا
ج
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ب

تعداد متهم 
 

1
0

-
0
0

س 
حب
ل 
سا

 

8
5

 -
 

1
1

س 
حب
ل 
سا

 

5 
- 

8
5

س 
حب
ل 
سا

 

8 
- 

5 
س
حب
ل 
سا

 

 8 مت امفتامين  85 512871 83 1 649 81 1 88 5  

 1 هيروئين  1 9915 9     9     1 8

 9 مورفين  9 91715 5 1 649 9     9 1

 9 ترياک 9 1195 89   153 89 1   88  

   چر   8 891 1     1   1    

 مجموعه 17  1388ُ1871  91 1 8557 91 9 89 18 1

 عليه مسکرات مبارزه اختصاصی  محکمۀ استيناطحکم صادره خالصه :  1
 .وموادمخدر

 18/3/1344حکم مورخ 
 گرام هیروئین کیلو   16,500شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

( باه ماديريت مباارزه I I Uاطالع مديريت عماومی اطالعاات و تحقيقاات )باالثر 
ت بغاالن مبنای بار اينکاه يکمقادار ماواد مخادر با مواد مخدر قوماندانی امنيه واليا

( در 919تحت نا  هيرويين ، توسط يکتن در ي  عراده موتر مساافربری ناوع )
واليت بدخشان جاسازی گرديده و ميخواهند کاه  از مساير شاهر پلخماری  نارا باه 
کابل انتقال دهند ، موظفين مديريت مبارزه با ماواد مخادر قومانادانی امنياه بغاالن 

واسطه متذکره را که ميخواسته شهر پلخمری را به قصاد  83/88/8931مورخ 
واليت کابل عبور نمايد ، در محل  تالشی شر  شهر متذکره  ماورد شناساايی  و 
تالشی قارار داده کاه در نتيجاه از قسامت بااالی تاب گياربکس واساطه متاذکره باه 

کيلاو گارا  ( 895511( بسته مواد مخدر که وزن مجموعی  ن مقادار )91تعداد )
و نوعياات  ن هياارويين تثبياات گرديااده اساات را کشااف و بدساات ماای اورنااد  و در 
پيوند به قضيه دو تن دست ير و  باه ارگانهاای عادلی و قضاايی معرفای مي اردد . 
قضيه وارد محکمه  ابتدائيه مبارزه عليه مواد مخدر و مساکرات گردياده محکماه 

ت حقيقای طارفين قضايه باه حضاور داشا 89/1/8933در جلسه قضائی ماورخ  
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( کيلاو گارا  895511به اتفا   راء متهم  را در قضيه قاچا  مواد مخادر مقادار )
و  189( کود جازا باا رعايات ماواد )911( ماده )8( فقره )5هيروئين طبق بند )

بااه ماادت  83/88/8931( کااود جاازا از ابتاادا ايااا  نظااارت و تااوقيفی تاااريخ 189
و در قضايه واگاذاری عاراده بادون پليات باه  شانزده سال و ش  ماه حبس تنفياذی

( کود جزا به مبلغ بيسات هازار افغاانی باا رعايات مااده 591دريوری طبق ماده )
( کود جزا محکاو  باه مجاازات و ماتهم دي ار را  در قضايه راننادگی عاراده 75)

( قااانون تشااکيل و 71( کااود جاازا بااا رعاياات ماااده )591باادون پلياات طبااق ماااده )
ه به مبلغ بيست هزار افغانی جزای نقدی محکو  به مجازات صالحيت قوه قضائي
( قانون مبارزه علياه ماواد مخادر يا  سايت موبايال معاه 91نموده  و طبق ماده )

( کاود 000( افغانی مربوط متهماين  طباق مااده  )89111سيمکارت  ن و مبلغ )
ه و ( مسافربری بدون پليت قابل مصاادره پنداشاته شاد303جزا ،  يکعراده موتر )

( قانون مبارزه علياه ماواد مخادر باه محاو ماواد مخادر بدسات  ماده 23طبق ماده )
نيز اصدار حکم نموده است اما قضيه نسبت عد   قناعت يکاتن از متهماين قضايه 
محول محکمه استيناط اختصاصای مباارزه علياه مساکرات وماواد مخادر گردياده 

 راء در حضاور خاوي  باه اتفاا   20/0/2033محکمه در جلسه  قضايی ماورخ 
( مااده 1( قانون اجرا ت جزائی و فقاره )137داشت طرفين قضيه متکی به ماده )

 20/1/2033( قااانون مبااارزه عليااه مااواد مخاادر و مسااکرات فيصااله مااورخ 27)
 محکمه ابتدائيه را تاييد نموده است .

 71/9/0911حکم مورخ 
( کیلو گرام 4.44) ( کیلو گرام تریاک ،44قاچاق مقادیر )شانزده سال به اتهام 
 ( کیلو گرام  پرستامول ، کافین و نرکوتین4.444مورفین و  )

باااالثر اطااالع و هاادايت تيليفااونی  مرياات عمااومی اطالعااات و تحقيقااات مبناای باار 
والياات بدخشاااان   اينکااه شخصاای ماای خواهااد از قريااه دهم ااس ولسااوالی ارگااو

ولسااوالی ارگااو يکمقاادار مااواد مخاادر را ذريعااه يکعااراده واسااطه بااه شااهر وحاادت 
انتقاال دهااد   پرسااونل  مرياات کشااف ماواد مخاادر قوماناادانی امنيااه ولسااوالی ارگااو 
جهت شناسايی و گرفتاری افراد شامل اطالع در ساحه قريه شاه مری  نولساوالی 
محل تالشی افراز نموده اند ، که واسطه شامل اطالع که نوعيت  ن سراچه باوده 

ن متوقاف و باه قومانادانی امنياه ولساوالی به محل تالشی رسيده و از سوی موظفي
متااذکره انتقااال و مااورد تالشاای قاارار ماای گياارد   ، کااه در نتيجااه از دالااه واسااطه 

(  6MAM( کيلاااو گااارا  ماااواد مخااادر کاااه نوعيااات  ن )7.300متاااذکره مقااادار )
پرستامول ، کافين و نرکوتين تثبيت گرديده ، کشف و بدست  مده است و همتنان 

 مريت اطالعات و تحقيقات مبنای بار موجوديات يکمقادار ماواد بالثر اطالع قبلی 
منزل متهمين  نيز مورد تالشی قرار گرفته که در ، متهمين مخدردي ر در منزل 

داخال از ( کيلو گرا  تريااک 11( کيلو گرا  مورفين و مقدار )3.30نتيجه مقدار )
فااای  ير باااه ارگانهاااای عااادلی وقضاااايی معرو متهماااين دساااتحاااويلی بدسااات  ماااده 
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اختصاصااای مباااارزه باااا ماااواد مخااادر و مي ردناااد قضااايه وارد محکماااه  ابتدائياااه 
خاوي  در حاال  12/1/2033مسکرات  گرديده محکمه در جلسه قضائی مورخ  

حضور داشت طرفين قضيه به اتفاا   راء ماتهم  را در قباال قضايه قاچاا  مقادار 
ر از ايا  نظاارت ( کود جزا اعتبا003( فقره )3( کيلو گرا  ترياک طبق بند )11)

( کيلاو گارا  3.30و توقيفی  بمدت )شانزده( سال حبس در  قضايه قاچاا  مقادار )
( کود جازا بمادت چهاارده ساال و شا  001( ماده )2( فقره )3مورفين طبق بند )

( کيلااو گاارا  مااواد مخاادر تحاات نااا  7.300ماااه حاابس و در قضاايه انتقااال مقاادار )
( 31و  30( باا در نظار داشات ماواد )001( مااده )2( فقره )3هيروئين طبق بند )

( کاود 70کود جزا بمدت )پنج( سال حابس طوريکاه شاديدترين جازا حساب مااده )
( کيلااو گاارا  ترياااک کااه عبااارت از 11متااذکره از باباات قضاايه قاچااا  مقاادار )

در قباال  را )شانزده( سال حبس ميشود قابل تطبيق و تنفيذ می باشد  و متهم دي ر
( ماااده 2( فقااره )3( کيلااو گاارا  هيااروئين طبااق بنااد )7.300) قضاايه انتقااال مقاادار

( کاود متاذکره اعتباار از اياا  نظاارت و 31و  30( با در نظر داشت مواد )001)
توقيفی بمدت سه سال حبس تنفيذی محکاو  باه مجاازات نماوده  و متهماين  را در 

د  بال قضااايه انتقاااال و قاچاااا  مقااادار )ده( کيلاااو گااارا  هياااروئين باااه نسااابت عاااـقااا
باری الذماه دانساته وباه ( کاود متاذکره 3موجوديت داليل کافی الازا  حساب مااده )

( کود جزا و 000واسطه نقليه نوع سراچه حامل مواد مخدر طبق ماده ) مصادره
( قاانون مباارزه باا ماواد 01دو سيت مبايل  وسيله ارتباط با قاچاقبران طبق ماده )

حساب ماااده  رادر بدسات  مااده و مااواد مخا اصاادار حکام نماودهمخادرو مساکرات  
قضايه نسابت عاد  قناعات متهماين  اسات ( قانون فو  الذکر قابل محو دانسته 23)

قضاايه محااول محکمااه اسااتيناط اختصاصاای مبااارزه بااا مااواد مخاادر و مسااکرات 
خااوي  بااه اتفااا   راء در  10/0/2033گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 

( قاانون اجارا ت جزائای و فقاره 137حضور داشت طرفين قضيه متکی به ماده )
( قااااانون مبااااارزه بااااا مااااواد مخاااادر و مسااااکرات فيصااااله مااااورخ 27( ماااااده )1)

محکمااه ابتدائيااه را در قساامت يکااتن  از متهمااين   تاييااد نمااوده و در  12/1/2033
اساتينافًا ماتهم  را در قضايه  بتدائياه را  تعاديل وقسمت ماتهم دي ار حکام محکماه ا

( 2( فقاره )3لو گرا  کافين ، نرکوتين و غيره طبق بناد )( کي7.300انتقال مقدار )
( کود جزا بمدت )پانج ساال( حابس تنفياذی 31و  30( با رعايت مواد )001ماده )

محکااو  بااه جاازا  و در قساامت برائاات متهمااين  در قضاايه قاچااا  مقاادار )ده( کيلااو 
را ( قاانون اجارا ت جزائای  حکام محکماه ابتدائياه 103گرا  هيروئين طبق ماده )

( قاانون مباارزه باا ماواد مخادر و مساکرات و 01استينافًا تائيد  و نيز طباق مااده )
( کود جزا بمصادره اشيای مندر  فيصله محکمه ابتدائيه اصدار حکام 000ماده )
 است. نموده
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