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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 

 51/0/5011مؤرخ  ( 033-222)متحدالمال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی:

رياساات محتاارم عمااومی تاادقيق و  91/99/9111( مااور  9911بااارثر نامااه شااماره )
 ل را افاده می نمايد.مطالعات، استهدائيه محکمه استيناف وريت ننگرهار خالصه ذي

))محکمه استيناف وريت ننگرهار در رابطه به موضوع چگاونگی تصاحيو وثاايق زماان 
هااای قباال بااار بااار اسااتهداء و پرساا  بعماال  ورده انااد و  ن اينکااه جااوا  اسااتهدائيه کااه در 

مقاااام شاااورايعالی ساااتره محکماااه  5/99/9115( ماااور  811ماااورد تصاااويه شاااماره )
 يه متذکره را مقيد ساخته می تواند يا خير؟مواصلت ورزيده  يا تصو

( شاان باه 9189بار9118همچنان رياست استيناف وريت کاپيساء طی استهدائيه شماره )
 ارتباط تصحيو وثايق اجراء شده زمان های قبل طاله استهداء گرديده اند((
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ون اينکااه اسااتهدا ت فااور الااذکر باااهم م،ااابه بااوده ، ماادققين قضااائی نظاار واحااد را پيراماا
 چگونگی اجرا ت ذيالً ارائه نموده اند.

هرگاه در وثايق اجراء شده زمان قبال کلمااتی کاه وثيقاه را از مساير و هادف اصالی  -9))
 ن بارثر تصحيو منحرف سازد درين صورت کميسيون رؤسای دواوين رياست اساتيناف 

ر مورد وثيقاه پيرامون موضوع با رعايت احکام قوانين وثيقه را مالحظه و تحليل نموده د
مطروحااه نظاار م،ااخا شااانرا ارائااه و موضااوع را بااه محکمااه مربااوط جهاات بررساای 
صحت و سقم محول نمايناد و محکماه مرباوط طباق احکاام قاانون در ماورد وثيقاه متاذکره 

 رسيده گی قضائی و تصميم قانونی اتخاذ نمايد.
دد در در صااورتيکه تصااحيو وثيقااه باعاا  انحااراف از مسااير و هاادف اصاالی  ن نگاار -1

چنين حالت کميسيون رؤسای دواوين رياست اساتيناف نظار م،اخا خاوي  را در ماورد 
وثيقه متذکره ارائه و به  مريت وثايق مربوط در مورد تصحيو وثيقه مطلوبه هادايت رزم 
فرموده  مريت وثايق بعد از معلومات همه جانبه پيرامون وثيقه به تصحيو  ن اقدام نماوده 

 ر وثيقه مورد نظر تحرير، امضاء و مهر نمايند.((و کيفيت موضوع را د
مقاام  95/99/9111مطله ماورد اساتهداء و نظار تادقيقی مرتاه بار  ن در جلساه ماور  

 ( هدايت ذيل صدور يافت.181محترم شورايعالی مطرح و تصويه شماره )
))نظر رياست عمومی تادقيق و مطالعاات تائياد اسات، تماام محااکم و ادارات ثبات اساناد و 
وثايق حين تصحيو وثايق طبقاً اجرا ت بعمال  ورناد، موضاوع باه جمياک محااکم و مراجاک 

 مربوط طور متحد المال اخبار گردد.((
مراته مندرج تصويه شماره فور بدينوسايله باه عماوم محااکم اساتيناف ورياات و مراجاک 

سات نقاالً  نظر تدقيقی که مورد تائياد مقاام محتارم شاورايعالی قارار گرفتاه ا ومربوط اخبار
نگاشااته ماای شااود، البتااه  ناارا بااه مراجااک ذيااربد خااوي  تک ياار نمااوده مطااابق  ن اجاارا ت 

 مقتضی و قانونی بعمل  رند.
  5/4/5011مؤرخ  ( 071-035)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:
مقااام محتاارم شااورايعالی سااتره  9/4/9111( مااؤر  145حسااه هاادايت مصااوبه شااماره )

  نقااره خااالا در ش،ااماه اول و دوم سااال قباال از د افغانسااتان باناا  محکمااه اوسااد ناار
مطالبااه و مطااابق مصااوبات کميساايون دوم ساايمينار رؤسااای محاااکم وريااات منعقااده سااال 

قال نقره خالا محاسبه و برای سال بعد معيار اندازه ديات در ـنر  هفت هزار م  9148
 دعاوی حق العبدی قضايای جزائی قرار داده مي،ود.

نار  وساطی خرياد فای  9111اساس هدايت فور بمنظور ت بيت نر  ديات بارای ساال  بر
از رياست عمومی د افغانساتان بانا   9111گرام نقره خالا در ش،ماه اول و دوم سال 

فی گرام نقره خاالا در  12/1/9111( مؤر  888مطالبه شد، بان  مذکور طی نامه )
انی و فاای گاارام نقااره در ش،ااماه دوم ( افغاا5988/18را معااادل ) 9111ش،ااماه اول سااال 

( افغانی معلومات داده اند که اوسد نر  های فور فی 9211/41را معادل ) 9111سال 
( 411(افغانی را بدست ميدهد و ي  م قال نقره حسه مصاوبه )19185/42گرام مبلغ )

مقام محترم شورايعالی مبنای بار مساايل فقهای معاادل پان  گارام معاين شاده  12/1/9111
ت که با رعايت هدايت مصوبه فور قيمت مقدار هفت هزار م قال نقره مطابق به قيمات اس

 های ارائه شده از د افغانستان بان  حسه فارمول ذيل:
( گارام، قيمات وساطی يا  گارام نقاره 15222هفت هزار م قـال نقاره مسااوی اسات باه )

قيماات هفاات  ( افغااانی، بنااءً 19185/42مساااوی باه ) 9111طای ش،ااماه اول و دوم ساال 
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= 15222*19185/42( گااااارام عباااااارت از )15222هاااازار م قاااااـال نقاااااره معاااااادل )
( ي  ميليون چهار صادو ده هازار و ناه صادو ه،اتاد و يا  اع،ااريه 15/914921119

جهت رسيدگی به دعااوی حاق العبادی در  9111بيست و پن  افغانی نر  ديت برای سال 
 محاکم محاسبه گرديده است.

مقاام محتارم شاورايعالی گازارف يافاات و در  18/1/9111ه ماؤر  مراتاه فاور باه جلسا
 ( هدايت ذيل صدور يافت:918نتيجه قرار تصويه شماره )

))باسااس معلوماات حاصاله از د افغانساتان بانا  اوساد نار  فای گارام نقاره خاالا طاای 
( افغااانی ت بياات و بااا درنظرداشاات  ن 19185/42مبلااغ ) 9111ش،ااماه اول و دوم سااال 

( گاارام بااا رعاياات مصااوبه 15222ر هفاات هاازار م قااال نقااره خااالا معااادل )ناار  مقاادا
( 45مناادرج صاافحه ) 9148کميساايون دوم ساايمينار رؤسااای محاااکم وريااات منعقااده سااال 

(ياا  ميليااون چهااار صاادو ده هاازار نااه 15/914921119ن،ااريه ساايمينار مااذکور مبلااغ )
ت بنابر  ن مبلغ متاذکره صدو ه،تاد و ي  اع،اريه بيست و پن  افغانی سنج  گرديده اس

تصويه شد متن مصوبه به مقصد توحياد مرافاق قضاائی باه  9111بحي  ديت برای سال 
تمام محاکم و مراجک ذيربد طور متحدالمال اخبار و در مجله قضاء و جرياده ميازان ن،ار 

 گردد.((
مراته مندرج تصويه شماره فور بدينوسايله باه عماوم محااکم اساتيناف ورياات و مراجاک 

ربااوط طااور متحاادالمال اخبااار ميگااردد البتااه  ناارا بااه مراجااک ذيااربد خااوي  تعماايم نمااوده م
 عندالموقک مطابق  ن اجرا ت مقتضی و قانونی بعمل  رند.

 5011ر0ر51( مورخ   5314( الی ) 5351متحد المال شماره  ) 
 امریت عمومی اداری قوه قضائیه :

قطعای محااکم در ساطو  اساتيناف و طوريکه مال حظه مي،ود ، فارمت ن،ار فيصاله هاای 
ابتدائيه  از طريق شاما  وقتااً فوقتااً باه رياسات پاليسای و پاالن  ساتره محکماه ارساال و از 

 انطريق منحي  ارتباط به رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات  فرستاده مي،ود .
ريت بناء هدايت داده مي،اود تاا پاس ازيان باه هادف جلاوگيری از ضاياع وقات و ايجااد مادي

سالم ،  فارمت های فور الذکر طبق احکام طارز العمال ن،ار فيصاله هاای قطعای و نهاايی 
شاورای عاالی ساتره محکماه کاه طای متاـحد المـاـال  9111ر1ر99-814محاکم مصاو 

به تمامی محاکم ک،اور تعمايم گردياده و نياز  9111ر1ر11مور   1142-1989شماره
رسايده ،  مساتقيماً باه رياسات محتارم مجله قضاء باه ن،ار  9111درشماره ماه قوس سال 

عمااومی تاادقيق و مطالعااات فرسااتاده شااود تااا بعااداز  مطالعااه وبررساای ، ت،ااخيا ، درج 
اصالحات و تغييرات  و  تصحيو امالء و ان،اء ازجاناه کميتاه مو اف منادرج  مااده نهام 
طاارز العماال ، بااه منظورن،اار در سااايت سااتره محکمااه ، بااه رياساات تکنااالوژی معلوماااتی 

 ال گردد .ارس
به کاپی اين نامه  به  رياست محتارم عماومی تادقيق ومطالعاات  نگاشاته مي،اود تاا هرگااه 
مالحظاااتی در قبااال خااا نااه پااری فارماات ازجانااه محاااکم داشااته باشااند ،  ازطريااق کميتااه 
مو ااف مناادرج طرزالعماال بااه  گاااهی ريااا ساات هااای محاااکم اسااتيناف برسااانند تااا محاااکم 

،ار فيصاله هاا را باه صاورت دقياق و بارعايات  نکااتی کاه باه مطابق به ان فارمت های ن
 نااان رهنمااود داده  مي،ااود  خانااه پااری و ارسااال بدارنااد  تااا رونااد گذاشااتن  فارماات هااا در 

نهادينااه گرديااده  و بي،ااتر ازياان پروسااه  9111سااايت سااتره محکمااه از  غاااز سااالجاری 
 گذاشتن فارمت ها در سايت ستره محکمه  به تاخير نگرايد  .
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همچنان به رياست محترم  تکناالوژی معلومااتی نياز هادايت داده مي،اود  تاا فارمتهاايی را 
که از طريق رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات به  نرياست ارسال مي،ود باه گوناه 
   منظم شامل سايت ستره محکمه نموده  و ازجابجايی  نها در سايت اطمينان حاصل نمايد .

 
 
 

 

 «عدالتخواه»پوهنوال عبدالقادر تتبک و نگارف: 
 

  **شیوه های تفسیر قوانین مدنیشیوه های تفسیر قوانین مدنی
 فهرست:

 

 5 .............................................................................................. مقدمه
 3 ........................................................ یمدن نيقوان یادب ريتفس: اول مبح 
 2 ..................................................... یمدن نيقوان یمنطق ريتفس: دوم مبح 
 8 ................................................... یمدن نيقوان یخيتار ريتفس: سوم مبح 
 20 ................................................. یمدن نيقوان کيوس ريتفس: چهارم مبح 

 

  مقدمهمقدمه
اجتماعی و سياسی خاص  اندي،هعلمأ و دان،مندان حقور، مطابق به افکار و 

خود و مکتبی که به  ن تعلق دارند نظريات مختلفی در مورد طرر و شيوه های تفسير 

 قوانين ابراز داشته اند.
حقور پيرامون تفسير قوانين بي،تر  به صورت عموم، نظريات علمأ و دان،مندان

در دو ساحۀ حقوقی )حقور مدنی و حقور جزأ( مطرح بح  بوده و برای هر کدام از اين 

 دو ساحه، طرر و شيوه های مختلف تفسير را پي،نهاد مينمايند.

ميباشند که چون  نظردر ساحۀ حقور مدنی، علمأ و دان،مندان حقور به اين 

ات و امور مالی افراد را تنظيم نموده و به موضوعات مربوط قوانين مدنی بي،تر مناسب

به حيات،  زادی و حي يت  نها  نقدر ها تماس نمی گيرد، بناًء قضات و محاکم در تفسير 

قوانين مدنی از  زادی بي،تری برخوردار بوده و حتی در موارديکه حکم قانون راجک به 

شيوه های مختلف تفسير از قبيل: تفسير  ي  قضيۀ حقوقی موجود نباشد،  نها ميتوانند از

های ادبی، منطقی، تاريخی و تفسير وسيک و يا  زاد استفاده به عمل  ورده و راه حلی را 

 در زمينۀ قضايای احاله شده به محکمه جستجو نمايند.

                                                 
*
مجلۀ  3131 در شماره های دوم، سوم و چهارم سال عنوان فور الذکر و اک ر مطاله مربوط به  ن قبالً  
ارگان ن،راتی انجمن حقوقادانان افغانساتان انت،اار يافتاه باود کاه از  ن زماان تاا کناون « حقور و اجتماع»

( سال سپری شده است. در جريان همين مدت طورنی شماره های مختلاف مجلاۀ متاذکره 62تقريباً مدت )
نااه ديگاار تحااورت زيااادی در عرصااه هااای مختلااف علااوم حقااوقی بااه وقااوع کااامالً نايااا  گرديااده و از جا

پيوسااته اساات. بناااًء رزم دانسااته شااد کااه مطالااه عنااوان متااذکره مااورد بااازنگری قاارار گياارد. ايناا  مقالااۀ 
 متذکره بعد از تجديد نظر کامل به مطالعه کننده گان محترم تقديم ميگردد.
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دارند که  نظربر عکس در ساحۀ حقور جزأ، حقور دانان به صورت عموم 

نهايت مهم از قبيل حيات،  زادی و حي يت انسان ها  چون قوانين جزائی بر موضوعات

تماس مستقيم دارد، بناًء در تفسير اينگونه قوانين بايد از احتياط کار گرفت و نبايد  ن را 

به صورت وسيک تفسير کرد. در بين علمای اخير الذکر عدۀ نيز وجود دارند که طرفدار 

است نائی و  نهم با احتياط رزم تفسير وسيک قوانين جزائی، در بعضی موارد خاص و 

 ميباشند.

به هر صورت، تفسير قوانين جزائی
**
در واقک خارج از محدودۀ اين مقاله بوده  

شيوه »و  نچه که دلچسپی ما را پيرامون عنوان فور الذکر فراهم می سازد، عبارت از: 

 ميباشد.« های تفسير قوانين مدنی

عه مينمائيم؛ به ترتيبی که در مبح  بناًء اين موضوع را طی چهار مبح  مطال

اول تفسير ادبی قوانين مدنی را بررسی نموده و در مبح  دوم تفسير منطقی قوانين 

مدنی را ارزيابی مينمائيم. به تعقيه  ن در مبح  سومی پيرامون تفسير تاريخی قوانين 

تحليل  مدنی صحبت نموده و تفسير وسيک و يا  زاد قوانين مدنی را طی مبح  چهارمی

 نموده و بارخره با ي  نتيجه گيری مختصر به محتويات اين مقاله خاتمه ميدهيم.

  مبحث اول: تفسیر ادبی قوانین مدنیمبحث اول: تفسیر ادبی قوانین مدنی
اين شکل تفسير بي،تر در مواردی مصدار پيدا مينمايد که مواد قوانين مبهم و 

، مجمل باشد که در  ن صورت توسد دقت های ادبی و توجه به معانی کلمات و جمالت

ابهام و اجمال مواد قانونی مرفوع ميگردد. بدين معنی جهت تفسير ادبی مواد قانونی رزم 

است که معانی هر ي  از لغات و کلماتی را که در متن قوانين استعمال شده است در 

نظر گرفت و ساختمان جمالت  ن را از نقطه دستور زبان دانست تا مفهوم مادۀ غامض 

گردد. زيرا طوريکه ميدانيم روابطی که بين جمالت متعدد وجود و پيچيدۀ قانونی برمال 

دارد و همچنان روابد کلمات از جهت مضاف بودن ي  کلمه با کلمۀ ديگر و يا از نقطه 

نظر صفت واقک شدن ي  کلمه بر کلمۀ ديگر امکان دارد مفهوم مادۀ قانونی را به ُکلی 

 تغيير دهد.

( خود فاميل را چنين تعريف 62مادۀ ) به طور م ال قانون مدنی ک،ور ما در

فاميل انسان مت،کل از اقاربی است که توسد ي  اصل م،ترک با هم »نموده است: 

 ( 33: 31« )جمک شده باشد.

طوريکه ديده مي،ود مفهوم کلمۀ فاميل در مادۀ فور الذکر مبهم و غامض بوده و 

می سازد. بناًء به خاطر حدود اشخاصی را که در ترکيه فاميل شامل ميگردند، معين ن

اينکه مفهوم اصطالح فاميل
*
واضو شده باشد، ايجا  مينمايد تا به مفهوم کلمۀ فور الذکر  

 از نقطه نظر ادبی و معانی لغوی و اصطالحی  ن توجۀ دقيق مبذول گردد.

                                                 
**
را در يکی از شماره های بعادی ايان مجلاه ماورد مطالعاه « ائیشيوه های تفسير قوانين جز»إن شاءهللا  

 قرار خواهيم داد.
*
دری نيز معمول و متداول بوده  –ي  اصطالح خارجی بوده و در زبان فارسی  (Family)کلمۀ فاميل  

خانواده، دودمان، خاندان، زن و بچه، عايلاه، »از نگاه لغوی به معنی  و به ک رت استعمال ميگردد. فاميل

 ( 633: 1) «استعمال شده است. غيرهاهل خانه، قبيله، اصل و نسه، تبار و 
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به اين ارتباط بايد گفت که قوانين بعضی ک،ور ها به چندين زبان ن،ر ميگردد. 

ک،ور ها تفسير ادبی و توضيو مواد غامض و پيچيدۀ قانونی  سانتر از  معمورً در اين

ک،ور های ميباشد که در  نها قوانين به ي  زبان منت،ر ميگردد. از جملۀ ک،ور هائيکه 

قوانين شان به چندين زبان ن،ر ميگردد، ميتوان ک،ور سوئيس و ک،ور ما افغانستان را 

عهدات ک،ور سوئيس به سه زبان ) لمانی، نام برد. به طور م ال قانون مدنی و ت

قانونی يکسان برخوردار  تفرانسوی و ايتاليوی( به ن،ر رسيده و هر سه  ن از قو

هـ.ف به  3166ميباشند. به همين ترتيه قوانين نافذۀ ک،ور ما منجمله قانون مدنی سال 

قانونی  تدو زبان رسمی ملی يعنی پ،تو و دری منت،ر گرديده که هر کدام دارای قو

يکسان ميباشند. معمورً اگر مواد قانونی اين ک،ور ها غامض و پيچيده باشد، با استفاده 

از شيوۀ تفسير ادبی و مقايسۀ محتوا و مفاد کلمات در زبان های مختلف ميتوان معانی 

 مواد مبهم و غامض قانونی را به درستی درک کرد.

اجمال از مادۀ قانونی وجود  در صورتيکه توسد تفسير ادبی امکان رفک ابهام و

نداشته باشد، ناگزير برای بدست  وردن معنی قانون بايد از تفسير منطقی کم  خواست 

 که اين مسئله، موضوع مبح  دوم اين مقاله را ت،کيل ميدهد.

  مبحث دوم: تفسیر منطقی قوانین مدنیمبحث دوم: تفسیر منطقی قوانین مدنی
و تفسير منطقی عبارت از  ن نوع تفسيری است که جهت بدست  وردن منظور 

مقصود مواد قانونی توسد مراجعه به مواد ديگر و همچنان در نظر گرفتن ترتيه و نظم 

مواد مجموعه و توجه به عنوانيکه مادۀ مبهم مذکور در تحت  ن گنجانيده شده است از 

 ( 343: 6قبيل: فصل، با ، مبح  و ام ال  ن صورت ميگيرد. )

زوج به مرض،    بودن ( قانون مدنی مصا332اساس مادۀ )به طور م ال به 

 333يکی از موارد تفريق ميان زوجين محسو  ميگردد که اصطالح مرض در مواد )

 ( قانون مذکور به نام عيه تعبير شده است.386 –

 البته واژۀ عيه دارای مفهوم کلی و عمومی بوده و دارای انواع مختلف ميباشد.

ه مراجعه و ادعا کند که اگر زوجه به استناد مادۀ متذکره قانون مدنی به محکم

شوهرف به مرض عقامت مصا  بوده و توانائی توليد م ل را ندارد و اين ادعا را از 

( قانون مدنی عندالمحکمه ثابت نمايد. محکمه به 333طريق اهل خبره با رعايت مادۀ )

منظور اتخاذ تصاميم قضائی در گام نخست به قانون مدنی مراجعه می کند و متوجه 

عقامت زوج بحي  يکی از موارد تفريق در قانون متذکره پي،بينی ن،ده است.  مي،ود که

                                                                                                                          
فاميل از نگاه اصطالحی از دو نقطه نظر تعريف شده ميتواند: يکی از نقطه نظر خاص يا محدود کلمه و 

 که پيرامون هر کدام ذيالً روشنی انداخته مي،ود: ديگری از نظر عام و يا وسيک کلمه
زن و شاوهر و فرزنادان تحات سرپرساتی  نهاا اسات » :عبارت از ی و يا محدود کلمهتخنيکفاميل از نظر 

که معمورً با هم زندگی مينمايند و تحت رياست شوهر و پدر هستند. معيار ت،خيا اين شاکل از خاانواده 

 ( 36: 3) همان رياست ي  شخا بر اعضای  ن است.
اسات مرکاه از شاخا و خوي،ااوندان نسابی و گروهای »فاميل از نظر عام و يا وسيک کلماه عباارت از: 

از يکاديگر ارث مای برناد و گااهی هام تماام خوي،ااوندان ساببی در مفهاوم خاانواده  کاه همسر او، گروهی

 ( 31 – 3: 2خذ شماره )آجهت معلومات بي،تر رجوع شود به م« شامل ميگردد.
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نا گزير مطابق فقرۀ
*
دوم مادۀ اول قانون مدنی اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسالم را  

جستجو مينمايد و بعد از مطالعه متوجه مي،ود که در فقه حنفی سه نوع عيه شوهر که 

ينعبارت از مجبو  )مقطوع ارله(، عن
**
و خصی 

***
بودن شوهر زمينۀ فسخ ازدواج  

را فراهم ميسازد و عقامت شوهر بحي  دليل فسخ ازدواج در مذهه متذکره مسکوت 

 گذاشته شده است.

ً محاکم افغانستان در م ال فور الذکر و موارد م،ابه  ن مستقالنه تصميم  يقينا

ستره محکمۀ ج.ا.ا. طاله اتخاذ نکرده و در ارتباط با چگونگی حل قضيه از شورايعالی 

 هدايت و رهنمائی مي،وند. 

در قضيۀ متذکره نيز رياست محکمۀ استيناف بدخ،ان از شورايعالی ستره 

( مور  21محکمۀ ج.ا.ا. طاله هدايت و رهنمائی گرديده و در نتيجه مصوبۀ شماره )

 عقامت زوج که»شورايعالی صادر و در قسمتی از  ن چنين  مده است:  33/3/3134

در نتيجه با )خصی بودن( يکسان است، در اهداف معاشرت زوجيت، از جمله عدم توليد 

م ل مؤثر بوده و اين موضوع باع  ايجاد ضرر ميگردد. بناًء عقامت، از جملۀ امراضی 

است که در قانون، به عنوان )دليل صحت دعوی تفريق به سبه عيه( پي،بينی گرديده 

 ( 63: 6« )است.

فور الذکر ديده مي،ود که ستره محکمۀ ج.ا.ا. با استفاده از  طوريکه در م ال

تفسير منطقی و يا هم احياناً تفسير قياسی عقامت زوج را به نسبت يکسان بودن نتيجۀ  ن 

)عدم توليد م ل و ايجاد ضرر( با خصی بودن شوهر از جملۀ موارد تفريق به سبه عيه 

 دانسته است.

 ً به صورت است نائی ديده می شود که شی  بر عکس پرنسيه بار در عمل بعضا

مورد نظر که موضوع عقد را ت،کيل ميدهد، با وجوديکه در حين انعقاد عقد وجود 

نميداشته باشد و بعداً موجود ميگردد، اين نوع قرار داد مجاز دانسته مي،ود. م الً 

ت شخصی با ي  موسسۀ بوت دوزی عقدی را منعقد ميسازد که بر مبنی  ن موسسۀ بو

دوزی بوت مورد ضرورت شخا مقابل را در  رف مدت معين  ماده می سازد. در 

( قانون مدنی که قبالً مطالعه نموديم ديده مي،ود 3166اين م ال بر عکس محتوای مادۀ )

( 3483که اين نوع عقد گرچه  اهراً به بيک معدوم شباهت دارد، ولی با توجه به مادۀ )

ديگری که به نام )مقاوله، استصناع و تعهدات مرافق  قانون مدنی که در فصل جداگانۀ

عامه( ياد ميگردد، بر اساس تفسير منطقی عقد مذکور مجاز دانسته شده است. گرچه 

 اهراً مادۀ اخير الذکر صرف مقاوله را به صورت عام تعريف نموده و به عقديکه فوقاً 

                                                 
*
شد، محکمه مطابق به اساسات در مواردی که حکم قانون موجود نبا»فقرۀ متذکره چنين صراحت دارد:  

 « کلی فقه حنفی شريعت اسالم حکم صادر می نمايد که عدالت را به بهترين وجه ممکن  ن تأمين نمايد.
**
عنين به مردی اطالر ميگردد که به مرض عنن )بفتو عين و نون اول( مصا  باشد. عنانن عباارت از  

،اار نکارده و در نتيجاه شاخا ماذکور از انجاام ي  نوع بيماری است که در اثر  ن  لت تناسالی مارد انت
 عمل مباشرت جنسی عاجز ميماند. 

***
خصاای بااه مااردی گفتااه مي،ااود کااه خصاايتين )بيضااتين( او ک،اايده شااده باشااد. جهاات معلومااات بي،ااتر  

 (163 – 146: 3پيرامون اصطالحات فور الذکر رجوع شود به ماخذ شماره )
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مادۀ مذکور م،عر خاطر ن،ان ساختيم به صورت صريو تماس نگرفته است. چنانچه 

مقاوله، عقدی است که به موجه  ن يکی از طرفين ساختن چيزی يا اجرای »است: 

« عملی را به صورت مؤقت يا غير مؤقت برای طرف ديگر به مقابل اجرت تعهد نمايد.

(33 :468 ) 

به هر صورت در قوانين مدنی عالوه بر تفسير های فور الذکر ي  نوع تفسير 

ه بنام تفسير تاريخی ياد ميگردد که اين موضوع در مبح  سومی ديگری وجود دارد ک

 ذيالً مورد مطالعه قرار ميگيرد.

  مبحث سوم: تفسیر تاریخی قوانین مدنیمبحث سوم: تفسیر تاریخی قوانین مدنی
تفسير تاريخی به  ن نوع تفسيری اطالر مي،ود که به وسيلۀ دانستن من،أ 

 تاريخی و يا دانستن سبه وضک قانون در مورد اجرای  ن به عمل می  يد.

 نجائيکه قوانين موضوعه هر ک،ور از منابک مختلف سرچ،مه می گيرد،  از

بناًء در حالتيکه قانون من،أ تاريخی خود را از قوانين قديمی گرفته باشد جهت تفسير 

 ( 343: 6) تاريخی  ن بايد به قوانين قديمی که از  ن سرچ،مه گرفته است مراجعه شـود.

يکی از حارتی « لعان»مدنی ک،ور ما  ( قانون361به طور م ال مطابق مادۀ )

است که موجه فسخ عقد ازدواج شناخته مي،ود پس اگر بخواهيم کلمۀ لعان را که در اين 

ماده ذکر شده است از نقطه نظر تاريخی تفسير نمائيم بايد به حقور اسالم و  رأ فقهای 

مائيم. البته بدون اسالمی که منبک اساسی و عمدۀ قانون مدنی ک،ور ما ميباشد، مراجعه ن

مراجعه به  رأ فقهای اسالمی که اساس  ن بي،تر از چهارده قرن قبل گذاشته شده است، 

دانستن اصطالح لعان
*
 امکان پذير نمی باشد. 

ً خاطر ن،ان گرديد جهت تفسير تاريخی قوانين مدنی  با توجه به نکاتی که فوقا

گرفته است مراجعه کرد و بدون رزم است به منبک اصلی که قوانين از  نها سر چ،مه 

 مطالعۀ سوابق تاريخی درک مفهوم اصلی مواد قانونی نا ممکن خواهد بود.

بايد گفت که در عمل بعضی قوانين وجود دارد که سابقۀ تاريخی طورنی ندارد. 

ً از قوانين ک،ور های خارجی اقتباس ميگردد؛ و يا اينکه  معمورً اينگونه قوانين بعضا

                                                 
*
ر و از نگاه لغوی به معنی لعنت گفتن و ناا سازأ گفاتن ميباشاد. مطابق نظر فقهای اسالم لعان اصالً مصد 

 یدر اصطالح عبارت از لعنت گفتن هر يکی از زوجين )زن و شوهر( به يکديگر است باه ترتياه خاصا

 ( 61: 6که در فقه اسالمی پي  بينی شده است )
از نگااه اصاطالحی  يا باه عباارۀ ديگار لعاان از نگااه لغاوی عباارت از طارد کاردن و دور سااختن باوده و

 (132: 8عبارت از شهاداتی است که مقرون به لعن و غضه بوده و در بين زوجين جاری مي،ود. )
که هر ي  از زوجين بايد نزد حاکم و يا قاضی حاضر شده و شوهر بعد  است اجرای لعان طوری ۀطريق

خداوند را شااهد ميگيارم  :د کهاز نسبت دادن عمل زنا به زن خود و يا نفی ولد از خود، چهار مرتبه بگوي
که در عمل زنائيکه بزن خود نسبت داده ام و يا نفی ولد از خود، از راستگويانم و سپس در مرتبه پنجمی 
بگويد که: خ،م و غضه خداوند بر من هر گاه از دروغگويان باشم. زن پس از گفتار شوهر چهار مرتبه 

( در امری کاه باه مان از زناا و ياا نفای ولاد نسابت داده از بگويد که: گواه ميگيرم خداوند را که او )شوهر
دروغگوياان اساات، بعاد از  ن ياا  مرتبااه ميگوياد: خ،اام و غضاه خداونااد باار مان اگاار او از راسااتگويان 

 ( 138: 8باشد. )
کاه فوقااً  یالبته بعد از ادای اينگونه کلماات توساد زن و شاوهر در نازد قاضای و ياا حااکم شارع باه ترتيبا

 رديد، نکاح اي،ان فسخ گرديده و رابطۀ زوجيت ميان اي،ان قطک ميگردد.خاطر ن،ان گ
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به ضرورت، مسودۀ  نها را تهيه نموده و به پارلمان جهت تصويه می  دولت ها نظر

سپارند. جهت تفسير تاريخی اين نوع قوانين به قوانين ک،ور های خارجی و يا به طرح 

و پروژه های مقدماتی قوانين مذکور و همچنان به پي،نهاد، گزارف و مذاکرات جلسات 

 ً ً بعضا از بررسی مقدمۀ اين نوع قوانين نيز  پارلمانی مراجعه صورت ميگيرد. عالوتا

ً در مقدمۀ بعضی از قوانين،  مراد و مقصد اصلی  نها استنباط شده ميتواند. زيرا غالبا

مقررات و لوايو علل و عواملی که باع  وضک، تعديل و اصالح  نها شده است، بيان 

 ميگردد.

ون گذاری به مذاکراتيکه در هنگام تصويه قوانين در پارلمان و يا مجالس قان

عمل می  يد تا اندازۀ مفاد، حدود و طرر اجرای قوانين تصويه شده را روشن می 

سازد. اين عمل امکان دارد در تفسير قانون کم  شايانی نمايد، ولی نبايد اين نکته را از 

نظر دور داشت که اين مقدمه های قوانين و مذاکرات که در هنگام تصويه قوانين در 

اری صورت ميگيرد به تنهائی جهت تفسير قوانين کافی نمی باشد. از مجالس قانون گذ

طرف ديگر در اغله موارد، قوانين توسد کميسيون های مرکه از متخصصين ورزيده 

با توجه به اساسات علمی تهيه ميگردد و قوۀ مقننه هم نظر به اعتماد کاملی که به تهيه 

سطحی و يا ي  تغيير کوچ  ادبی  نها  کننده گان متن قوانين ميداشته باشد با ي  نظر

را به تصويه ميرساند. عالوه بر  ن اک ريت کسانيکه نماينده گان قوۀ مقننه ميباشد، 

اشخاص مسلکی نبوده و بعضی از  نها از قواعد و اساسات علمی و تخنيکی قوانين 

 کوچکترين اطالعی نمی داشته باشند.

تصويه قوانين ا هار می نمايند،  بناًء نظرياتيکه در مذاکرات خود در موقک

همي،ه نميتواند مدرک تفسير قوانين قرار گيرد. مگر اينکه مفاد  ن در قانون تصويه 

شده انعکاس يابد و يا اينکه قرائن خارجی باع  درلت مواد قانونی بر امور مبهم و 

 غامض قانونی گردد.

ری که قبالً مطالعه به هر حال در قوانين مدنی عالوه بر طرر و شيوه های تفسي

گرديد ي  نوع تفسير ديگری نيز وجود دارد که به نام تفسير وسيک يا  زاد قوانين ياد 

 ميگردد که اين موضوع در ضمن مبح  چهارمی قرار ذيل مطالعه ميگردد.

  مبحث چهارم: تفسیر وسیع قوانین مدنیمبحث چهارم: تفسیر وسیع قوانین مدنی
اد می کنند عبارت تفسير وسيک قوانين مدنی که بعضاً  نرا به نام تفسير  زاد نيز ي

معنی مواد قانونی را تا  نجائيکه قابليت ک،  را دارد با »از  ن نوع تفسيری است که 

 ( 346: 6« )رعايت انصاف و عدالت قضائی توسعه دهند.

يا به عبارۀ ديگر تفسير وسيک يا تفسير  زاد همانگونه که از نام  ن هويدا 

ر و يا قاضی مقيد به الفا ، کلمات و ميگردد، عبارت از  ن نوع تفسيری است که مفس

عبارات قانون نبوده، بلکه برای تفسير مواد مبهم و پيچيدۀ قانون به تتبک پرداخته و چنين 

تصور نمايد که هر گاه مقنن فعالً به ارتباط قضيۀ مربوط وجود می داشت چه نوع 

جای قانون  حکمی را در قانون درج مينمود و همچنان او تصور نمايد اگر خود او به

گذار قرار ميگرفت، برای حل موضوع چه نوع حکمی را در قانون داخل ميساخت که 
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در نتيجه با در نظر داشت اين نوع تفکر و تتبک  زاد قاضی موضوع را تفسير نموده و به 

 حل مطله توفيق می يابد.

 Ballot) يکاای از قضااات و حقااور دانااان م،ااهور فرانسااوی بااه نااام بااالوبوپره 

Beaupre) :قاضی نباياد لجوجاناه در پای  ن باشاد کاه فکار صاد ساال قبال »چنين ميگويد

مؤلفان قانون را که فالن ماده را ان،أ کرده اند، درياباد او باياد از خاود ساوال کناد کاه اگار 

: 3امروز همين ماده به وسيله  نان ان،أ مي،د، فکر ان،أ کننده گان در بارۀ  ن چه ميباود؟ )

343  ) 

در کتا  خود تحت عنوان  (Depage)يگری به نام دوپاژ همچنان مؤلف د

حق دارد  زادانه، اوضاع و احوال را با اصول »)تفسير قوانين(، تائيد ميکند که قاضی 

کلی، که حقور از  نها الهام ميگيرد. نه با قواعد فنی که غير قابل دستکاری ميباشد 

 ( 361: 3« )منطبق کند.

ان حقور که فوقاً خاطر ن،ان گرديد، چنين بر می از خالل گفتار علمأ و دان،مند

 يد که قضات جهت تفسير قوانين دست باز داشته و نا گزير اند که قوانين را در مورد 

قضايائی که امکان پي  بينی  ن در هنگام وضک قوانين وجود نداشته، ولی در  ينده به 

هنگامی صدر مينمايد که وقوع خواهد پيوست انطبار دهند. البته اين مسئله بي،تر در 

پي،رفت علم و تخني  وسايل جديدی را در اختيار انسان می گذارد و در اثر  ن مناسبات 

جديد اجتماعی به وجود می  يد که بايد توسد قوانين تنظيم گردد. ولی تنظيم اينگونه 

 مناسبات که بعداً به وجود می  يد در قوانين تصويه شده امکان نمی داشته باشد. اگر

قاضی منتظر  ن باشد که اينگونه مناسبات نيز توسد تصميم پارلمان در قوانين انعکاس 

يابد، معمورً اين انتظار قاضی نيز وقت زيادی را در بر خواهد گرفت. زيرا که تصويه 

ً در بر گيرندۀ زمان  قوانين توسد پارلمان ايجا  شکليات زيادی را مينمايد که واضحا

 ن قاضی مجبور است تا با در نظر داشت ايجابات عصر و شرايد  طورنی ميباشد. بنابر

اقتصادی و اجتماعی قوانين را به صورت وسيک تفسير نموده و راه حلی را  ن طوريکه 

انصاف و عدالت قضائی ايجا  مينمايد دريافت نموده و مطابق  ن موضوع احاله شده به 

 محکمه را حل و فصل نمايد. 

( قانون مدنی فرانسه را در نظر 3186اگر مادۀ )برای روشن شدن موضوع 

هر شخا از تمام حيواناتيکه در »بگيريم می بينيم که مادۀ متذکره چنين وضاحت دارد: 

اختيار دارد مسؤول ميباشد. يعنی هر گاه حيوان شخصی به شخا ديگری ضرری وارد 

ۀ را که از طرف نمايد مسؤوليت  ن به دوف مال  حيوان بوده و مال  حيوان بايد خسار

حيوان مذکور به شخصی ديگری عايد گرديده است، جبران نمايد. به همين ترتيه در 

هر شخا از تمام »( چنين قاعده درج گرديده است: 3182مادۀ بعدی  ن يعنی مادۀ )

يعنی هر گاه توسد عمارت ي  شخا م الً « عماراتيکه در اختيار دارد مسؤل ميباشد.
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عمارت، ضرری به شخا ديگری عايد گردد، مسؤليت  ن بر دوف در اثر انهدام ديوار 

صاحه عمارت بوده او بايد ضرر وارده را به شخا متضرر جبران کند
*
 

به ارتباط احکام دو مادۀ متذکرۀ فور سوالی مطرح می شود و  ن اينست که هر 

گاه ي  شخا نه توسد حيوان و نه توسد عمارت بلکه توسد موتر شخا ديگر 

 خير؟ ند شده باشد،  يا مسؤليت  ن متوجه مال  موتر ميباشد ياخساره م

در جوا  اين سوال بايد گفت که قانون مدنی فرانسه در مورد فور هيچ نوع 

ً حل و فصل اينگونه موضوعات که به محکمه ارجاع مي،ود  صراحتی ندارد. واضحا

ً بررسی نموديم، استفاد ه نمايد. بناًء قاضی قاضی نميتواند از شيوه های تفسير که فوقا

مجبور است به تفسير  زاد اقدام نمايد و در اثر تفسير  زاد ممکن است قاضی به اين 

نتيجه برسد که علت عدم گنجانيدن خسارت ناشی از تصادم موتر توسد مقنن در قانون 

اين می باشد که در وقت تصويه قانون مدنی فرانسه هنوز موتر ايجاد ن،ده بود، بناًء 

ً در اين قاضی ت صور مينمايد که هر گاه مقنن قانون مذکور فعالً وجود ميداشت، يقينا

مورد نيز عين راه حلی را که در مورد خسارت ناشی از حيوانات و عمارات پي  بينی 

نموده در نظر ميگرفت و همچنان قاضی يا مفسر استنباط مينمايد که هر گاه خود او به 

شی از موتر را متوجه مال  موتر خواهد گردانيد. جای قانون گذار قرار گيرد ضرر نا

پس برای اين نوع طرز تلقی قاضی قانون را تفسير نموده و مال  موتر را مسؤل تمام 

 خساراتی ميداند که در اثر تصادم موتر او وارد گرديده است.

خوشبختانه قانونگذاران ک،ور ما در هنگام وضک و تصويه قانون مدنی 

( 333 – 331مال حيوان و اشيا را در مبح  جداگانه ضمن مواد )مسؤليت ناشی از اع

 به بهترين شکل  ن تنظيم نموده است.

( قانون مدنی به قرار ذيل 331در مورد مسؤليت ناشی از عمل حيوان مادۀ )

حادثۀ جنائی ايکه از حيوان به وقوع ميرسد، مسؤليت بار نميآرد. مال  »حکم مينمايد: 

رۀ عايده از حيوان ميگردد که عدم اتخاذ احتياط رزم از طرف وقتی مسؤل جبران خسا

 «وی، برای جلوگيری از وقوع حادثه ثابت گردد.

هر گاه مال ، »( قانون مذکور چنين صراحت دارد: 334به تعقيه  ن مادۀ )

حيوان را در حال رساندن ضرر به مال غير ديده و  نرا جلوگيری نه نمايد و يا از عيه 

 «بوده و  نرا محافظت نکرده باشد، مسؤل پنداشته مي،ود.حيوان  گاه 

( قانون 332به همين ترتيه مسؤليت ضرر ناشی از انهدام عمارت در مادۀ )

( محافظ 3»)مدنی پي،بينی گرديده است که مادۀ متذکره به قرار ذيل حکم مينمايد: 

جزئی باشد، مسؤل عمارت گرچه مال   ن نباشد، از ضرر ناشی از انهدام با  نکه انهدام 

پنداشته مي،ود. مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبه اهمال در صيانت نبوده يا به اثر 

 «کهنه بودن عمارت يا عيه  ن صورت گرفته است.

                                                 
*
مضمون سيستم های  3128مورد تفصيل و توضيو تفسير  زاد از لکچر نوت های درسی سال  البته در 

حقااور و علااوم  هنځیپاود بازر  حقااوقی معاصار کااه توسااد محتارم پوهانااد دوکتااور حفايظ هللا داناا  اسااتا
 تدريس گرديده، استفاده به عمل  مده است.سياسی پوهنتون کابل 
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( 333عالوه بر موارد فور الذکر مسؤليت ناشی از  رت تخنيکی نيز در ماده )

ی که  رت تخنيکی يا ديگر اشيا را شخص»قانون مدنی به قرار ذيل پي،بينی شده است: 

در اختيار داشته باشد که جلوگيری از توليد ضرر  نها مستلزم توجه خاص باشد، در 

صورت وقوع ضرر از اشيا و  رت مذکور، مسؤل شناخته مي،ود. مگر اينکه ثابت نمايد 

ينه در جلوگيری از وقوع ضرر احتياط کافی را بکار برده است. احکام خاصی که در زم

 «بعداً وضک گردد نيز رعايت ميگردد.

بايد خاطر ن،ان ساخت که مسؤليت مدنی و جزائی ناشی از تصادم موتر تحـت 

( در فصل جداگانۀ کود جزای ک،ور ما 628 – 663عنـوان جداگانـه ضـمـن مــواد )

 ( 663 – 661: 36تنظيم و تدوين گرديده است. )

نست که تفسير وسيک و يا تفسير  زاد عاری نکتۀ که رزم به ياد  وری می باشد اي

از ي  سلسله نواقا و معايه نمی باشد. مهم ترين عيه و يا نقا اينگونه تفسير در 

ً جای مقنن را  اين امر نهفته می باشد که قاضی دارای صالحيت وسيک گرديده و تقريبا

ائيه و قوۀ احراز مينمايد که از اثر  ن از ي  طرف  ميزف و اختالط در بين قوۀ قض

مقننه به وجود  مده و به پرنسيپ تفکي  قوا تا حدودی صدمه ميرسد و از سوی ديگر 

امکانات سؤ استفاده را به ميان ميآورد. بدين معنی مفسر به بهانه اينکه در تفسير قوانين 

دست  زاد دارد شايد موضوع را قسمی تفسير نمايد که مخالف هدف واقعی مقنن و 

ًء حتی ارمکان کوش  به عمل  يد که از اين نوع تفسير جلوگيری عدالت باشد. بنا

صورت گيرد و در قدم اول سعی شود تا با استفاده از ساير شيوه های تفسير که قبالً 

مطالعه گرديد موضوع حل و فصل گردد. ولی هر گاه به هيچ صورت استفاده از ساير 

ده از اين نوع تفسير و  نهم با شيوه های تفسير مؤثر واقک نگردد در  ن صورت استفا

 احتياط رزم، مجاز می باشد.

به هر صورت به نظر ما اين نوع تفسير تا حدودی در مسايل مدنی با وجود 

معايه و نقايا  ن قابليت تطبيق را دارا می باشد. زيرا در قوانين مدنی، همانطور که 

ً از روابد و مناسبات حقوقی بح  می شود که بي،تر جنبۀ  قبالً اشاره به عمل  مد غالبا

مالی داشته و عواقه استفاده از تفسير وسيک در مسايل مدنی  نقدر ها وخيم و خطرناک 

نمی باشد و اگر احياناً در اثر استفاده از اين گونه تفسير تخطی از مواد قانونی صورت 

گيرد و در نتيجه شخا متضرر گردد، امکان جبران خسارات وارده به شخا متضرر 

 تصور می باشد.م

 نتیجه
از خالل مطالعات و بررسی که پيرامون شيوه های تفسير قوانين مدنی صورت 
گرفته بر می  يد که در ارتباط با تفسير قوانين مدنی به صورت عموم چهار نوع شيوه و 
روف تفسير وجود دارد که به نام های تفسير ادبی، تفسير منطقی، تفسير تاريخی و 

اد قوانين مدنی ياد ميگردد که هر کدام به نوبۀ خود در ک،ف حقيقت تفسير وسيک يا  ز
مواد قانونی و رفک ابهام و غموض  ن نق  نهايت ارزنده و مفيدی را بازی مينمايد. 
زيرا، قانونگذار دساتير کلی و عمومی را تنظيم و  نها را در قوانين مدونۀ خوي  

له مواد اينگونه قوانين در مورد انعکاس ميدهد. بنابرين، تطبيق و اجرای ي  سلس



 قضاء شیوه های تفسیر قوانین مدنی

 

*********** 
14 

 

 

ً مطالعه  قضايای احاله شده به محکمه بدون استفاده از طرر و شيوه های تفسير که فوقا
 گرديد، م،کل و تقريباً ناممکن به نظر ميرسد.

بايد خاطر ن،ان ساخت که قانون مدنی ک،ور ما به صورت عموم در مطابقت با 
تاً به صورت است نائی نظريات ساير فقهای مذاهه فقه حنفی قرار داشته ولی بعضاً و ندر

ديگر اسالمی نيز در  ن انعکاس يافته است. به همين ترتيه مقنن ک،ور ما در حين 
تدوين و تهيۀ اين قانون از قوانين مدنی ساير ک،ور های اسالمی چون جمهوريت های 

تفسير و تحليل عربی مصر، عرار، سوريه و غيره نيز استفاده نموده است. بناًء جهت 
مواد قانون فور الذکر ايجا  مينمايد تا قاضی و يا مفسر بايد به اساسات فقه تمام مذاهه 
اسالمی خاصتاً مذهه مهذ  حنفی معرفت کامل داشته و به علوم متداولۀ مربوط به  ن 
از قبيل: فقه، اصول فقه، تفسير، حدي ، صرف، نحو، منطق و غيره  شنائی کامل داشته 

 باشد.
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  پنځم مطلب: د ثابتوالي او تغیر له پلوه د موخو ډولونهپنځم مطلب: د ثابتوالي او تغیر له پلوه د موخو ډولونه
ر مومي، يير سره تغييير له پلوه چې د وخت، ځای او وګړو په تغيعلماوو مصحلتونه د تغ

لکه تعزيرات، له منکراتو څخه منک کول او دوي ته ورته نور... متغيرو مصلحتونو ته 
ير نه مومي، لکه د يير سره تغياو د ثابتوالي له پلوه چې د وخت، ځای او وګړو په تغ

  تېري، قتل، غال او زنا حراموالی، ثابتو مصلحتونو ته وې،لې دي.
ر له ي: مصلحتونه د وخت، ټولنې او وګړو د تغيدکتور مصطفی شلبي په دې اړه وايي

متغيرو   پلوه لکه، تعزيرات، له منکراتو څخه منک کول او دوي ته ورته نور...
ر نه مومي لکه د يمصلحتونو ته او د ثابتوالي له پلوه چې د ورځو په تېرېدو سره تغي
 تېري، قتل، غال او زنا حراموالی، ثابتو مصلحتونو ته وې،ل کېږي.

يقت خو دا دی چې شرعي حکم په خپل ذات کې هېڅکله تغير نه کوي، خو د پلي کولو حق
ير سره ځينې وخت حکم ير مومي، د بېلګې په توګه د حارتو په تغيررې چارې يې تغي

ير کوي، لکه د واکمن تصرف د نرخونو په ولکه کولو کې، ځکه چې د حکم او يتغ
 واکمنۍ سياست دا چاره ايجابوي.
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ت يو حکم څو اړخونه لري، چې د مصحلت له مخې يې د نورو په پرتله يو ځينې وخ
 اړ  پلی کېږي، لکه په أسيرانو کې تصرف کول.

ير مومي، لکه د ناروغۍ ير سره تغيخو کله داسې هم کېږي چې حکم د خپل تړوني په تغي
 پر مهال د اوبو څخه د پاکوالي حکم را ګرځېدل تيمم ته.

ته پرکتنه هم چې د شريعت سره ټکر و نه لري د حکم د پلي کولو او کله د خلکو عوائدو 
 ر مومي، لکه د مهر وې،ل معجل او مؤجل ته.يچاره تغي

 ر نه مومي.يخو په دې ټولو پورته حالتونو کې اصلي حکم بدلون او تغي
همدا شان مصلحتونه د رسته راوړلو د هيلې له پلوه قطعي،  ني، شکمنو او دروغجنو 

 دې توګه وې،ل کېږي:ته په رن

  لومړی: یقیني )قطعي( مصلحتونهلومړی: یقیني )قطعي( مصلحتونه
دا هغه مصلحتونه دي چې م،روعيت يې په ګڼو او بې شماره دريلو سره ثابت دی، لکه 
هغه نصونه چې د تأويل وړ نه دي او ګڼ شمېر نور دريل چې تکيه يې پر استقراء ده هم 

چې د دوي په رسته د دوي په شتون درلت کوي او يا عقل پرې داسې درلت کوي 
راوړلو کې ستر مصلحت او د ضد په رسته راوړلو کې يې امت لره ستر زيان پروت 

 دی.
يې په مراعات کولو او معتبر ګڼلو کې  واو دا هغه مصلحتونه دي چې علماوو او مجتهدون

هېڅ ډول اختالف او ګوت نيونه نه ده کړې، لکه پنځه ګوني ضروريات، د قر نکريم 
 نه او د اسالمي شريعت د يسر ) سانۍ( او نرمښت ثابتوالی.حفظ او سات

ر نه ير سره تغييپه ټوله کې دا هغه مصلحتونه دي، چې د وخت، ځای او وګړو په تغي
 مومي.

ددې مصلحتونو بېلګې هغه دي چې له قرانکريم څخه پرې په پرله پسې توګه دريل داسې 
وي، لکه د شارع موخه چې  سانتيا درلت کوي چې د مجاز او مبالغې ريښه ترې نفې ک

راوستل دي، دا هغه موخه ده چې د اسالمي شريعت د موخو په اړه څېړونکی اړباسي 
چې ووايي: د اسالمي شريعت له موخو څخه يوه هم  سانتيا راوستل دي، ځکه په دې اړه 
پلټل شوي دريل عموميات، څو ځلې تکرار شوي او شارع ته يې نسبت ځکه قطعي دی 

 له قر نکريم څخه اخېستل شوي او قر نکريم قطعي دی.چې 
ابن عاشور رحمه هللا په دې اړه وايي: په دې برخه کې فقهاوو لره ډېر اړين هغه څه دي 
چې د قطعي موخو په رڼا کې داسې يو جوړښت رامنځته شي چې د ځان پوهولو او 

 اختالف په حالت کې ورته د يو اصل په توګه رجوع وشي.
 مصلحتونه د الندې وسیلو څخه پر یوې ثابتېږي:یاد قطعي 

 هغه نا چې د تأويل شونتيا و نه لري، -أ
 ء(،   ـ له شريعت څخه د ډېرو دريلو پلټنه )استقرا

ج ـ چې عقل پرې داسې درلت وکړي چې ددې په رسته راوړلو کې ستر خېر او 
 دی.مصلحت او د ضد په رسته راوړلو کې يې امت لره ستر زيان پروت 

 خو هغه مهال مصلحتونه قطعي ګڼل کېږي چې الندې شرطونه ورسره مل وي:
يوې حقيقي يا عرفی مانا سره، ثابتوالی، څرګندوالی، ټاکلوالی او يا عاموالی  لهکله چې 

ملګری شي، له دې څخه دا رسته راځي چې دا شرعي مصحلت دی، چې په رندې توګه 
 په هر يو باندې جال جال رڼا اچوو:

په دې مانا چې مصحلت په حقيقي او جازمي توګه او يا جزم او يقين ته په  ابتوالی:ث
 نېږدې ګمان سره ثابت وي.



 قضاء داسالمی شریعت موخي مقاصد

 

*********** 
17 

 

 

موخه به په داسې توګه څرګنده وي چې علماء يې د ټاکلو او پرې د عمل  څرګندوالی:
کولو برخه کې کوم اختالف و نه لري، ځکه دا معقوله نه ده چې يوه موخه دې په 

 موصوفه او په هغې کې دې پټوالی او اختالف شتون ولري.عموموالي 
شرعي موخه بايد داسې ټاکلې او سمه اندازه ولري، چې له هغې بريد څخه  ټاکلوالی:

ې اندازه لتېری او کمی و نه کړي، ځکه کله چې يو شی شرعي موخه بلل کېږي داسې ټاک
 ر لرونکی نه وي.بايد ولري چې م،کوکه نه وي او د وګړو ترمنځ يې شتون توپي

موخه به د احوالو په توپير سره توپير نه مومي، هغه که اقليمي، ټولنيز، زماني  عاموالی:
 او بل هر ډول توپير وي.

  دویم: ظني مصلحتونهدویم: ظني مصلحتونه
دا هغه مصلحتونه دي چې له شرعې څخه پرې  ني دليل درلت او يا عقل په  ني توګه 

 ددې غوښتنه کوي چې دا شرعي مصلحت دی.
ا هغه مصلحتونه دي چې تمه کېږي رسته راوړل به يې د ګټې رمل او د ضرر دفک او د

کول وي، چې د اصولې فقهې کتابونو کې يې په اتفاقي توګه د بېلګې په توګه قصاص 
راوړل شوی، ځکه چې په غاله ګمان سره د قصاص پلي کول سربېره پر دې چې قاتل 

 کېږي. ته زجر دی، د خلکو د نفسونو د ساتلو رمل
 په ورته توګه یې ځینې بېلګې په الندې توګه دي:

  د انګورو، خرما او دېته ورته د نورو لږو اوبو )نبيذ( حراموالی چې په غاله ګمان
 د ن،ې تر بريده نه رسېږي او عقل ته ضرر نه رسوي.

 .د ورک شوي )مفقود( مېړه څخه يې د ښځې طالقولو مصلحت 
 کې د تورن وهل.د استنطار او اقرار لپاره په غال  
 خوا مطلقې ميرمنې ته ميراث ورکول.ه د مړينې په ناروغۍ د اخته ناروغ ل 

  دریم: شکمن مصلحتونهدریم: شکمن مصلحتونه
امام  مدي رحمه هللا ددې ډول مصلحتونو په اړه وايي: په حقيقي يا په تقريبي توګه په 
اسالمي شريعت کې دې ډول مصلحت لره ډېرې کمې بېلګې تر سترګو کېږي، لکه د 

د ساتنې په موخه په شرا  څښونکي باندې د حد پلي کول، ځکه يادې موخې ته د  عقل
رسېدو په رر کې دغه چاره متردده ده، ډېر ځلې موږ وينو چې خل  ترې منک کېږي او 
ډېر ځلې بيا نور ګورو چې هغوي ر هم شرابو څښلو ته دوام ورکوي، پرته له دې چې 

يتو  ورکړو، خو دا بېلګه ځکه سمه نه ده چې کومې ډلې ته پر بله په عادت کې لومړ
دلته يو ډول تور په شارع راځي چې ولې يې ددې جرم په اړه منک کوونکې سزاء نه ده 

 ټاکلې؟
او په بدهي توګه دا ښکاره ده چې د شارع حکمت غوښتنه کوي چې سزاء بايد غالباً زجر 

ه سترګه ورته نه پورکوونکې او منک کوونکې وي، خو ځينې ګورو چې هېڅ د سزاء 
اء وروسته ترې منک کېږي، اما بهتره بېلګه چې ددې ډول مصلحت زګوري او نه له س

رندې راوستل شي هغه د  يسې )ناهيلې( ښځې نکاح ده، ځکه چې په دې نکاح کې د 
  مصلحت رسته راوړل مرجوح دي.

  څلورم: دروغجن مصلحتونهڅلورم: دروغجن مصلحتونه
چې په دې کې به ګټه او مصلحت، يا دا هغه څه دي چې د سړي خيال او وهم داسې وي 

د فساد او ضرر لرې کېدل وي، خو په حقيقت کې به ددې تمې خالف وي، چې دا ډول 
 شيان مردود او باطل دي.
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ابن عاشور رحمه هللا يې دا رنګه تعريف کړی: دا هغه څه دي چې د سموالي او خېر 
رر دی، چې ددغې خيال پرې کېږي، خو د ژور ليد څخه وروسته مالومېږي چې دا ض

توهم رمل د ضرر پټوالی او يا دا چې په دې کې اصالح او فساد دواړه دي اګر که دغه 
  اصالح په فساد سره پوښل شوې وي.

 چې ددې دروغجنو مصلحتونو بېلګې یې په الندې توګه دي:
 .په سود کې چې هللا هلالج لج حرام کړی د مصلحت لټول 
 حت لټول.ښځو ته په چارو سپارلو کې د مصل 
 .په ميراث کې د ښځې او سړي ترمنځ برابروالي کې د مصلحت لټول 
  د ختيځوال او لويديځوال ترمنځ واده کې مصلحت لټول، پداسې حال کې چې په

 قطعي توګه ثابته وي چې ترمنځ يې هر ډول جوړ جاړی ناشونی دی.
م له  نده د موخو له پورته بهير او وي  څخه وروسته رزمه ګڼم چې د العز بن عبدالسال

وي  ته د هغو درسته راوړلو د تمې له نظره، چې د پورته وي  سره نېږدېوالی لري په 
 رندې توګه اشاره وکړم:

 هغه یاد مصلحتونه الندې ډولونو ته وېشي:
 هغه مصلحتونه چې د رسته راوړلو تمه يې کېدای شي. -۱
څښاک، جامو، نکاح او همدا  ب،پړ مصلحتونه چې بايد تررسه شي، لکه د خوراک، -۲

 رنګه د ب،ړې راکړې ورکړې مصلحتونه.
هغه مصلحتونه چې د قطعي او  ني ترمنځ واقک دي، لکه کفارات او مالي عبادتونه،  -۳

ځکه يو د دوي عاجل مصلحتونه دي چې ورکوونکی ورسره مخ شوی او بل يې 
 وروستي مصلحتونه دي چې ده سرښندنه کړې.

وروسته رزمه ده چې دېته هم اشاره وکړم، چې کله د قطعي له يادو څرګندونو 
مصلحتونو ټکر د  ني او دروغجنو مصلحتونو سره راشي قطعي مصلحتونو ته پر ټولو 
باندې لومړيتو  ورکول کېږي، همدا شان  ني مصلحتونو ته په شکمنو او دروغجنو 

 مصلحتونو باندې هم لومړيتو  ورکول کېږي.

  هغه بریده چې په خپله څومره پلې کېږيهغه بریده چې په خپله څومره پلې کېږيشپږم مطلب: موخې له شپږم مطلب: موخې له 
 موخې د پورته سرلي  سره سم رندې ډولونو ته وې،ل کېږي:

  لومړی: حقیقي موخېلومړی: حقیقي موخې
دا هغه موخې دي چې په خپل ذات کې ځکه پلې کېږي چې سالم عقلونه يې له مصلحتونو 

و ته سره مناسبې ګڼي او يا يې پداسې توګه ردوي چې په هغې کې د عقل او قانون پېژندل
 هېڅ اړتيا نه ليدل کېږي، لکه د عدل ګټورتيا او د تېري ضرروالی.

يا پر بل تعبير، دا هغه مصلحتونه دي چې عقل يې ښه والی او بد والی پرته د شرعې او 
 له عرف څخه درک کوری شي.

  دویم: اعتباري موخېدویم: اعتباري موخې
ق ورسره اعتباري موخې هغه ماناګانې دي چې د نورو حقايقو په پرتله ځانګړي حقاي 

تړلي دي او عقل يې ځکه درک کوری شي چې له حقايقو سره تړاو لري، خو په خپل 
 ذات ورړ نه بلکې شتون يې د نورو حقايقو تابک دی، لکه وخت، ځای او يا اضافتونه.

د بېلګې په توګه رضاع )شېدې ورکول( د حراموالي سبه ګڼل، چې د رضاعي خور 
امله د بح  وړ ده، چې دا ډول د لومړي عد نسه م سره نکاح حرامه ده، ځکه چې دلته

 ډول پورې تړلی دی.
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  دریم: عرفي عامې موخېدریم: عرفي عامې موخې
عرفې عامې موخې هغه دي چې عقل يې ښه والي په تجربې سره درک کوری شي او دا 

 ی شي چې د عامو خلکو لپاره په کې خېر دی.رهم جوته و
ې ټول امت دې د نېکۍ چلند خپل توګه پداسې توګه د نېکۍ مانا درک کول چ  د بېلګې په

کړي، همدا رنګه د سزا د مانا درک کول چې سزاء جاني له بيا ځلې جنايت څخه منک 
 کوي او د نورو خلکو د منعې رمل هم ګرځي.

  څلورم: عرفي ځانګړې )خاص( موخېڅلورم: عرفي ځانګړې )خاص( موخې
عرفي ځانګړې موخې هغه دي چې عقل يې مناسبوالی په تجربې سره درک کوری شي، 

نه بلکې ځانګړی عرف بلل کېږي، خو سره له دې اسالمي شريعت اړ اما عام عرف 
شوی چې په خپلو موخو کې ورته ارزښت ورکړي، ځکه چې په دې کې د خېر تررسه 

 کول او د ضرر لرې کول پراته دي.
لکه دا شرط ګڼل چې خليفه بايد قري،ي وي او يا هم د أمارت او قضاء کولو لپاره 

 داسې مسايلو کې فقيه بايد ژور فکر وکړي. نارينتو  شرط ګڼل، خو په
کله چې په ټوله کې داسې ګمان تررسه شي، چې دا چاره د شارع موخه او هغې فرعي 
مسايلو ثابته کړې وي چې له اصل سره نېږدې او د خپل راغلي ځای څخه تېری نه 

دا  کوي، لکه د ځينې علماوو مذهه دی چې هغوي وايي په خليفه کې د قري،ي شرط ګڼل
د هماغې وخت د ټولنې له حارتو سره سم شرط و چې په عصبيت ورړه وه، خو کله چې 
په ځواکمن ګمان سره ثابته شي چې دا د اسالمي شريعت عامه موخه او هغه اصل دی 
چې د خپل راغلي ځای څخه تېری کوي، نو بيا ورته ارزښت ورکول کومه ستونزه نه 

 کې نارينتو  شرط ګڼل. لري، لکه په أمارت او قضائي وريت
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  دیت مرد آزاد مسلمان از شتر در قتل خطاء:دیت مرد آزاد مسلمان از شتر در قتل خطاء:  --754754
ديت مرد  زاد مسلمان از شتر در قتل خطاء، صد شتر است. باه دليال حادي  رساول اکارم 

ترجمااه: در قتاال نفااس مااؤمن صااد شااتر دياات « ن ارباالفاای الاانفس المؤمنااۀ مائااۀ ماا»)ص(: 
 واجه است.

البته اين صد شتر در پان  دساته باياد ادا گاردد: بيسات شاتر بنات مخااض، بيسات شاتر ابان 
مخاض، بيست شتر بنت لبون، بيست شتر حقه و بيست شتر جذعۀ.

1
 

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

اسالمی و رئيس ديپارتمنت  ن در پوهنحی حقاور پوهنتاون بغاداد، اساتاد و رئايس ساابق ديپارتمنات ادياان 
و رئيس سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کار زموده پوهنتون پوهنحی ادبيات پوهنتون بغداد، استاد 

 بغداد.
2
 و مابعد  ن. 3330، ص 20و مابعد  ن، البدايک ج  232، ص 2المغنی ج  - 
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عای و اين مذهه حنابله است و قاول عبادهللا بان مساعود )رض( نياز ميباشاد و هام چناان نخ
 حنفيان نيز به همين قول اند.

عمر بان عبادالعزيز، سالميان بان يساار، زهاری، ليا ، ربيعاۀ، مالا  و شاافعی رحماۀ هللا 
عليهم گفته اند: ديت صد شتر است که به پن  کتگوری پرداخته مای شاود، مگار اي،اان باه 

 جای شتر های ابن مخاض، شترهای ابن لبون را قرار داده اند.
عنه، حسن، شعبی و غيرهم روايات کارده اناد کاه ديات در قتال خطاا از  از علی رضی هللا

شتر به چهار دسته است مانند قتل عمد، و ديت قتل عمد: بيسات و پان  شاتر بنات مخااض، 
 بيست و پن  شتر بن لبون، بيست و پن  شتر حقه و بيست و پن  شتر جذعه است.

سای شاتر حقاه، سای  شاتر بنات از زيد بن ثابت رضی هللا عنه روايت شده است کاه: ديات 
 لبون، بيست شتر ابن لبون و بيست شتر بنت مخاض است.

ابو ثور گفته است: ديت ها همگی پن  دستگی هستند مانند ديت قتال خطاا؛ زيارا ديات بادل 
چيزی تلف شده يعنی بدل نفس مقتاول اسات، و مانناد سااير چيزهاای تلاف شاده و باه سابه 

 ی را به خود نمی گيرد.عمد بودن و خطا بودن احکام مختلف
از ابو ثور اين قول را نيز روايت کرده اند که گفته است: که ديت قتل عمد مغلَّظه اسات و 
ديت قتل شبه عمد و قتال خطاا پان  قسامتی اسات، زيارا ديات قتال شابه عماد را عاقلاۀ قاتال 

 متحمل می شوند، پس به مانند ديت قتل خطا اخماساً يعنی پن  قسمتی است.

  راجح و برتر:راجح و برتر:  قولقول  --754754
 را ترجيو داده اسات و عباارت از  نقول راجو و برتر قولی است که ابن قدامه حنبلی  ن 

است که مقدار ديت در قتل خطا همان مقاداری اسات کاه ماذهه حنبلياان و ماوافقين اي،اان 
إنَّ فی ديۀ الخطاء ع،رون حقۀ و ع،رون جزعۀ »است؛ بدليل حدي  رسول اکرم )ص(: 

روه ابااوداود و « خاااض و ع،اارون بناات لبااون و ع،اارون بناای مخاااضو ع،اارون بناات م
 نسائی و ابن ماجه.

ترجمه: در ديت قتل خطا بيست شتر ماده حقۀ، بيسات شاتر مااده جزعاۀ، بيسات شاتر مااده 
بنت مخاض، بيست شتر ماده بنت لبون و بيست شتر نر ابان مخااض، واجاه ميباشاد. ايان 

 ايت کرده اند.حدي  را ابوداود، نسائی و ابن ماجه رو
اين را نيز بايد گفت که ديت قتال عماد ضارورت باه تغلايظ دارد و ديات قتال خطاا مقتضای  
تخفيف است، لذا ديت قتل خطا اخماساً يعنی بطور پان  دساته گای و ديات قتال عماد ارباعااً 

 يعنی بطور چهار دسته گی است.
خات ايان امار را تائياد مای  ثاری که بعد ازين ان شاءهللا تعالی باه ذکار  ن هاا خاواهيم پردا

 کنند.

  دیت از شتر در قتل عمد:دیت از شتر در قتل عمد:  --754754
هرگاه در قتل عمد، قصااص باه يکای از اسابا  منتفای و سااقد گاردد و ديات واجاه شاود 
بطوری که گفتيم مقادار  ن از شاتر اربااع يعنای چهاار دساته گای اسات و عباارت اسات از 

ت و پان  شاتر حقاه، و بيست و پان  شاتر بنات مخااض، بيسات و پان  شاتر بنات لباون، بيسا
بيست و پن  شتر جذعه، اين مقدار را در ديت قتل عمد، طوری که ابن الخرقی حنبلای در 
مختصر خود ذکر کرده و  ن را برگزيده است، جماعتی از علمای حنبلی از امام احمد بان 

                                                                                                                          
1
بنت مخاض: شتر مادۀ يکساله، ابن مخاض: شتر ي  سالۀ نر، بنت لبون: شتر ماده دو ساله، حقه:  - 

ار سواری و جفت گيری است و جذعۀ شتر مادۀ چارساله. )ارحکام شتر مادۀ سه سالۀ که مستحق و سزاو
 و مابعد  ن( )مؤلف( 208السلطانيه للماوردی ص 
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حنبل )رح( روايت کرده اناد و ايان قاول زهاری، ربيعاۀ، مالا ، ساليمان بان يساار و اماام 
يفه )رح( نيز ميباشد. هم چنان اين قول را از ابن مسعود رضای هللا عناه نياز روايات ابوحن

 کرده اند.
جماعتی ديگری از علمای حنبلی از امام احماد بان حنبال )رح( روايات کارده اناد کاه ديات 

قتل عمد، سی شتر حقه، سی شتر جذعه و چهل شتر خلفه
1
است که جوجه هاای  ن هاا در  

به اين نظريه اند: عطاء، دمحم بن حسن امام شافعی )رح( و اين قاول شکم های  ن ها باشد. 
را از عمر، زيد و ابوموسی اشعری رضای هللا عانهم نياز روايات کارده اناد؛ بادليل حادي ی 
که عمرو بن شعيه از پدرف از جدف روايت کرده است کاه رساول اکارم صالی هللا علياه 

قتول فان شاؤواقتلوه وان شااؤوا اخاذوا الدياۀ من قتل عمداً دفک الی اولياء الم»وسلم فرمود: 
رواه « وهاای ثالثااون حقااۀ وثالثااون جذعااۀ واربعااون خلفااۀ، ومااا صااولحوا عليااه فهااو لهاام

 الترمذی و قال هو حدي  حسن غريه.
ترجمه: هرگاه شخصی ديگری را باه طاور عماد ک،ات، او را باه اولياای مقتاول بساپارند، 

ند او را بک،اند اگار خواساتند از او ديات بگيرناد و اوليای مقتول اختيار دارند، اگار خواسات
دياات عبااارت اساات از ساای شااتر حقااه، ساای شااتر جذعااه و چهاال شااتر خلفااه )شااتر حاملااه، 
باردار( و بر  نچه که به صورت مصالحه بر  ن توافاق مای کنناد بادل صالو از  ن اولياای 

و گفتاه اسات مقتول است و همان مقدار رزم ميگردد. اين حادي  را ترماذی روايات کارده 
اين حدي  حسن و غريه است. هم چنان مؤيد اين قول است  نچه را که عمارو بان شاعيه 
روايت کارده اسات کاه ماردی کاه او را قتاادۀ مای گفتناد، پسارف را باا شم،اير زد و او را 
ک،اات، پااس عماار )رض( از او ساای شااتر حقااه، ساای شااتر جذعااه و چهاال شااتر خلفااه دياات 

 ر مؤطای خود روايت کرده است.گرفت. اين حدي  را امام مال  د
 ديت قتل شبه عمد از شتر: -330

هرگاه قتل شبه عمد باشد، ديت  ن مانند ديت قتال عماد اسات يعنای ديات  ن طاوری کاه در 
ديت عمد ياد کرديم ارباعااً )چهاار دساته گای( واجاه ميگاردد. بناابر  نچاه کاه اماام خرقای 

نزد غير حنابله بنابر اقاوال  نهاا اسات حنبلی ذکر کرده است، اين مذهه حنابله است و در 
که ما از  نها در ديت قتل عمد تذکر داديم. فرر ديت قتال شابه عماد از ديات قتال عماد تنهاا 
در اين است که ديت شبه عمد را عاقلۀ قاتل متحمل می شوند چنانچاه ان شااءهللا تعاالی در 

 مباح ی که بعد از اين خواهد  مد به بيان  ن ميپردازيم.

  مذهب زیدیه در مقدار دیت در قتل:مذهب زیدیه در مقدار دیت در قتل:  --764764
 زيديه در مقدار ديت گفته اند که: ديت به طور ارباع )چهار دسته گی( است.

ديت در نفس و در مادون نفس به طور ارباع »در کتا  ارحکام از امام هادی  مده است: 
ي  چهارم جزعاه، يا  چهاارم حقاه، يا  چهاارم  –يعنی چهار دسته گی گرفته می شود 

هرگاااه مااردی »بااون و ياا  چهااارم  ن بناات مخاااض. قباال از اياان تااذکر داده اساات: بناات ل
مسالمانی مرتکااه قتال شااود، پاس دياات کامال واجااه ميگاردد و دياات در ماورد کسااانی کااه 
شتردار هستند به تعداد صد شتر است، و چنين به نظار ميرساد کاه ايان مقادار  از ديات در 

يکسان است؛ زيرا  نان ايان قاول خاود نفس در قتل خطاء و در قتل غير خطاء به صورت 
«را به طور مطلق گفته اند و  ن را مقيد به قتل خطا نکرده اند.

2
 

                                                 
1
الخلفۀ: بفتو اول و کسر ثانی، جمک  ن َخِلٌف و خلفات: شتری که حمل داشته باشد. )معجم لغۀ الفقهاء،  - 

 د. قلعه جی و...(
2
 183-185، ص 1کتا  ارحکام لالمام الهادی ج  - 
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  11مذهب جعفریه در مورد مقدار دیت در قتل:مذهب جعفریه در مورد مقدار دیت در قتل:  --764764
نزد جعفريه مقدار ديت نفس در قتل خطای محض، بيسات شاتر بنات مخااض، بيسات شاتر 

ت نفاس در قتال عماد، صاد شاتر ابن لبون، سی شتر بنت لبون و سی شتر حقاه اسات، و ديا
از شترهای ُمَسنَّ است وعبارت اند از شاترهای ثناياا و باارتر از  ن، و ماراد از شاترهای 
، شااترهای کااالن سااال اساات و مااراد از شااترهای ثنايااا، شااترهای  اساات کااه در شاا   ُمَساانَّ

 سالگی و بارتر از  ن رسيده باشند.
ر با اين فرر که سن  ن ها کمتر از سن ديت نفس در قتل شبه عمد نيز، صد شتر است مگ

شترهای ديت عمد ميباشد از جهت اينکه در قتال شابه عماد سای و چهاار شاتر پان  سااله و 
بارتر از  ن که جفت گيری کرده و حامله باشند و سی و ساه شاتر بنات لباون کاه سان  نهاا 

از  ن باشاد، دو سال و باارتر از  ن باشاد و سای شاتر حقاه کاه سان  نهاا ساه ساال و باارتر 
 رزم ميگردد.

  دیت مرد آزاد مسلمان از غیر شتر:دیت مرد آزاد مسلمان از غیر شتر:  --764764
بي،تر از اين ما گفتيم و ترجيو داديم که استيفا و ادای ديت ممکن اسات باه اضاافه شاتر از 
طال يا نقره يا گوسپند يا گاو يا از کارهای پوشيدنی صاورت بگيارد و بناابر ايان قاولی کاه 

ت از طااال يکهاازار دينااار يعناای يکهاازار م قااال از طااال مااا  ن را تاارجيو دادياام، مقاادار دياا
است.

2
 

و از نقره ده هزار درهم است. اين قول حنفيان و فقهای عرار که ماوافقين حنفياان در ايان 
مسأله اند ميباشد. دليل عمدۀ اي،ان در اين باره حدي ی است که از عمر بن خطاا  )رض( 

قيمت گذاری کرد لاذا يکهازار ديناار طاال روايت شده است که او ي  دينار را به ده درهم 
 مساوی ميگردد به ده هزار درهم نقره.

هم چنان در نزد حنفيان، مقدار ديت از گوسپند، دو هازار گوساپند، از گااو دوصاد گااو، و 
از کار های پوشيدنی دوصد حله )دو صد دست( است که هر حله )هر دساتی( م،اتمل بار 

 ازار و رداء باشد.
ول در مقادير ديت که ما  ن را ذکار کارديم، حادي  اُبَای بان ابای شايبه اسات از دريل اين ق

که از عطا روايت کرده که رسول اکرم ملسو هیلع هللا یلص ديت را باری مردم در اموال  نها وضک نمود: 
بر شتر داران، صد شتر، بر گوسپند داران، دو هزار گوسپند، بر گاو داران، دو صاد گااو 

ه هااای پوشاايدنی، دو صااد ُحلَّااه )دوصااد دساات کاااری پوشاايدنی( تعيااين باار دارناادگان جاماا
فرمودند.

3
 

از دريل اي،ان به خصوص مقدار ديت از نقره و اينکه ده هزار درهم نقاره اسات ايان نياز 
گفتاه شاده کااه در شارع شااريف يا  دينااار معاادل ده درهاام اسات، بااه ايان دلياال کاه نصااا  

ره در زکات دوصد درهم اسات. فقهاای ديگار زکات در طال بيست م قال است و نصا  نق
گفتااه انااد کااه مقاادار دياات از نقااره دوازده هاازار درهاام اساات اياان قااولی اساات کااه اباان قدامااه 
حنبلی  ن را ترجيو نهاده و گفته است که اين قول حسن، عروه، مال  و در ي  قاولی از 

 ده است.شافعی است و اين قول از عمر، علی و ابن عباس رضی هللا عنهم روايت ش

                                                 
1
 و مابعد  ن. 223، ص 20الروضۀ البهيۀ فی شرح اللمعۀ الدم،قيه ج  - 

2
 اهراً از به کارگيری کلمه دينار توسد فقهاء چنين دانسته می شود که اي،ان طالی نقد را قصد دارند  - 

برخای  و اينکه اين نقدينه طال وزن  ن ي  م قال است و م قال در اوزان مروج زمان ما بر اساس تحقياق
 ( گرام است. )مؤلف(4.25از متخصصين اين امور، مساوی به )

3
 035-033، ص 1بدايۀ المجتهد ج  - 
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ابن قداماه بارای ايان قاولی کاه  نارا تارجيو داده چناين اساتدرل کارده اسات کاه ايان دوازده 
هزار درهم از نقره، مقداری است که عمر )رض(  ن را از نقره برای ديت مقدر فرماوده 
اند. بر عالوه ي  دينار طال معادل دوازده درهم از نقره است بر  حسه قيمت گذاری کاه 

رض( در تعيااين مقاادار جزيااه تعيااين کاارده انااد. چااون کااه  ن حضاارت عماار باان خطااا  )
)رض( جزيه را بار شاخا غنای چهاار ديناار ياا چهال و ه،ات درهام نقاره و بار شاخا 
متوسااد الحااال دو دينااار يااا بيساات و چهااار درهاام نقااره، و باار شااخا فقياار  ياا  دينااار يااا 

کاار وی باادان  دوازده درهام نقاره وضاک فرمودنااد. ايان عمال عمار )رض( و  نچااه کاه ايان
درلاات دارد کااه قيماات گااذاری ياا  دينااار بااه دوازده درهاام اساات باارای اسااتدرل، برتاار از 
دليلی است که صاحبان قول اول بدان استدرل ورزيده اند و گفته اناد کاه نصاا  زکاات از 
طال بيست م قال و از نقره دوصد درهم است، زيارا از ايان امار رزم نمای  ياد کاه نصاا  

)طال و نقره( معادل يعنی مساوی نصا  ديگری باشد.يکی از  نها 
1
 

  دیت زن مسلمان:دیت زن مسلمان:  --767767
دياات زن مساالمان از شااتر و امااوال ديگااری کااه ادای  نهااا در دياات جااواز دارد، باار نصااف 
ديت مرد مسلمان است. اجماع اهل علم بر همين است بر اساس  نچه که ابن المناذر و ابان 

لام اجمااع کارده اناد بار اينکاه ديات زن نصاف ديات اهال ع»عبدالبر تذکر داده و گفتاه اناد: 
 «مرد است.

ابن قدامه حنبلی بعد ازانکه قول ابن المنذر و ابن عبدالبر را نقل کرده است گفته اسات: از 
 ابن ُعليَّۀ و اصم حکايت کرده اند که  نان گفته اند:

المؤمناۀ  فی الانفس»ديت زن، م ل ديت مرد است.  نان به اين فرمودۀ رسول اکرم )ص(: 
يعنی در قتل نفس مؤمنی، صاد شاتر ديات رزم مای گاردد. در حاليکاه زن « مائۀ من اربل

 هم نفسی مؤمنی شمرده می شود، پس ديت  ن نيز به مانند ديت مرد، صد شتر است.
ابن قدامه اين قول را به حق و شايساتگی رد کارده اسات و گفتاه اسات کاه ايان نظرياه شااذ 

يرمعمااول( اساات. اياان نظريااه مخااالف اجماااع صااحابه )رض( و )نامتعااارف، نامتااداول، غ
مخاالف سانت نبای کاريم ملسو هیلع هللا یلص اسات؛ زيارا در فرمااان ناماه عمار و بان حازم در حاليکاه قااول 

« دياۀ الماارأۀ علای النصااف مان ديااۀ الرجاال»رساول خاادا در  ن نگاارف يافتااه چناين اساات: 
 يعنی ديت زن بر مقدار نصف ديت مرد است.

ه تصريو و نا در قول پيامبر )ص( خاص تر از  ن حدي ی است که ابن ُعلياه و اين گون
اصم بدان استدرل ورزيده اند در حاليکه هردو فرمودۀ رسول اکرم )ص( در ي  نامه باه 

دياۀ المارأۀ علای النصاف مان »نگارف در مده اند، لذا اين قسامت ناماۀ رساول خادا )ص(: 
دۀ  ن قسمت از ناماۀ  ن حضارت )ص( اسات کاه تفسير کننده و تخصيا دهن« ديۀ الرجل

)لاذا اساتدرل و اساتناد ابان « فی النفس المؤمنۀ مائاۀ مان اربال» نان بدان استناد نموده اند: 
ُعليَّه و اصم بدين قسمت  ن نامۀ مبارک بدون نظرداشت  ن قسامت مفسار و مصاحو ناماه 

درست نيست.(
2
 

 
 
 

 فرع دوم

                                                 
1
 230، ص 2المغنی ج  - 

2
 282، ص 2المغنی، ج  - 
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 مقدار دیت نسبت به غیر مسلمان ها
  دیت مرد غیر مسلمان:دیت مرد غیر مسلمان:  --اوالا اوالا   --766766

فقهاء در مورد ديت مرد غير مسلمان اختالف نظر دارند، ممکن است اختالف  نهاا را در 
 ضمن چهار  قول بيان نمود که از اين قرارند:

  قول اول:قول اول:  --764764
ديات کتاابی يعنای يهاودی ياا نصارانی بار مقاادار ديات مارد مسالمان اسات، يعنای باه اناادازۀ 

 ی است که مذکر باشد.نصف ديت مسلمان
ديت غير کتابی م ل مجوسی )منسو  به  ئين مجوسيت، قومی که  تا ،  فتاا  و ماهتاا  
را می پرستند.( ه،ت صد درهم است. اين قول مال  و احمد اسات مگار باا ايان فارر کاه 
امااام احمااد در صااورتيکه مساالمانی ياا  ذماای يااا ياا  مسااتأمنی را عمااداً بک،ااد، دياات باار 

د کرده است.مسلمان را دو چن
1
 

  دیت کتابی یک سوم دیت مسلمان:دیت کتابی یک سوم دیت مسلمان:  --764764
ديت مجوسی دو ثل  ع،ر ديت مسلمان، و هم چنان ديت بت پرست مستأمن، مانناد ديات  

مجوسی است و اين مذهه امام شافعی است.
2 

  قول سوم:قول سوم:  --764764
ديت کتابی يهودی ياا نصارانی و ديات مجوسای ه،تصاد درهام اسات و غيار از ايان گاروه 

ين ديگر، ديتی نيست و اين مذهه جعفريه است.برای غيرمسلم
3
 

 قول چهارم: -320
ديت غير مسلمان، خواه کتابی باشد يا غير کتابی و خواه ذمی باشد يا مساتأمن، مانناد ديات 

مسلمان است. اين مذهه حنفی ها، زيديه، سفيان ثوری و موافقين شان است.
4
 

  ادلۀ اقوال قول راجح و برتر:ادلۀ اقوال قول راجح و برتر:  --744744
به ادلۀ زيادی از اثر و نظر استناد کرده اند در حاليکه ايان اساتدرل هاا  صاحبان هر قولی

 از رد، تضعيف و تأويل سالم نيستند.
به نظر ما از ميان هماه ايان اقاوال قاول چهاارم راجاو و برتار اسات، يعنای مسااوات ديات 
غير مسلمان باا ديات مسالمان و ايان قاول حنفياان و ماوافقين  نهاسات. گرچاه ايان قاول نياز 

الم از تضعيف نيست ولی فی الجمله نسبت به ادلۀ اقوال ديگر بي،تر قابل قبول است.س
5
 

  دیت زن غیر مسلمان:دیت زن غیر مسلمان:  --)مکرر()مکرر(  --744744
ديت زن  غير مسلمان به مقادار نصاف ديات مارد غيار مسالمان اسات باه هماين امار فقهااء 

ی و ديات زناان اهال هار دينا»تصريو کرده اند، از جمله صاحه کتا  المغنی گفته اسات: 

                                                 
1
و مابعاادها، شاارح  22، ص 3و مابعااد هااا، ک،اااف القناااع فاای فقااه الحنابلااۀ ج  280، ص 2المغناای ج  - 

، ال،اارح 282، ص 3و مابعااد  ن، شاارح المؤطااا للزرقااانی ج  02، ص 3الخرشاای فاای فقااه الممالکيااۀ ج 
 .033، ص 1الصغير للدردير ج 

2
 52، ص 3مغنی المحتاج ج  - 

3
 و مابعد ها. 023، المختصر النافک ص 280، ص 20اللمعۀ الدم،قيۀ و شرحها الروضۀ البهيۀ ج  - 

4
و مابعدها،  002، ص 3علی الهدايۀ ج  ، الهدايۀ و فتو القدير و شرح العنايۀ3330، ص 20البدايک، ج  - 

، الروض النضير 031، ص 0، سبل السالم و شرحه للصنعانی ج 003، ص 1احکام القر ن للحصاص ج 
 .310ص  3، شرح ارزهار فی فقه الزيديه ج 123ص  3شرح مجموع الفقه الکبير فی فقه الزيديه ج 

5
اعتراض بر  ن ادله وجاود دارد و نياز قاول چهاارم  ما ادلۀ اين اقوال و ايراد های را که از تضعيف و - 

را که ترجيو نهاده ايم و سبه اين ترجيو را بيان داشته ايم در کتا  خود )احکام الذميين و المستأمنين فای 
 ( ذکر کرده ايم، اگر خواستی در  نجا مراجعه کن. )مؤلف(125دار ارسالم( در صفحه )
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بر مقدار نصف ديت مردان  نهاست.
1

به همين گونه ساير فقهای مذاهه مختلف اساالمی « 
همين قول را گفته اند.

2
 

  دیت به سبب اختالف عمر تفاوت نمی کند:دیت به سبب اختالف عمر تفاوت نمی کند:  --744744
مقدار ديت به سبه اخاتالف سان کسايکه ديات بارای او واجاه شاده اسات از غيار مسالمين 

د. چنانچاه نسابت باه مسالمانان نياز هماين مرد باشد ياا زن، مختلاف ن،اده و تفااوت نمای کنا
حکم است از جهت ثبات مقدار ديت و عدم تفاوت  ن به اختالف سن کسيکه ديت بارای او 
واجه شده باشد و  ن مسلمان خواه صغير باشد يا کبير هايچ تفااوتی و فارر و اختالفای باه 

ا تذکر داده ايم.اين اعتبار در ديت وی به ميان نمی  يد طوری که ما قبالً اين مسأله ر
3
 

 

                                                 
1
 .282، ص 2المغنی، ج  - 

2
ص  1. ال،رح الصغير للدردير فی فقاه الممالکياۀ ج 01و  02ص  3خرشی فی فقه المالکيه ج شرح ال - 

، الروضةۀ البهيۀ شرح اللمعۀ الدم،قيۀ ج 330ص  3، شرح ارزهار ج 52ص  3، مغنی المحتاج ج 033
 .282ص  20

3
 ( رجوع شود.335به فقره ) - 
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  11دحکم او علت ترمینځ مناسبت .دحکم او علت ترمینځ مناسبت .  --441441
ونو کې يا دونه وشوه چې : د علت له شرايطو څخه يودادي چې د په مخکنيو مبح 

حکم لپاره يو مناسه وصف وي يعنی دحکم دحکمت د تحقق لپاره مظنه او دهغه له 
ت،ريک ځينې د پام وړ موخه وي ، خو البته ، د دې مناسبت  ت،خيا د افرادو د  رزو 

ي ، نو مناسبت هغه مهال اوهيلې په واک کې نه دی ، بلکې دا کارپياوړي ضوابد  لر
ثابتيږي چې شارع په يوه ډول د ډولونو هغه ته اعتبار ورکړی وي او تائيد کړی يې وي  

وصف ، دشارع له خوا هغه ته د اعتبار ورکولو او  و په همدې دليل، اصوليون ، مناسها
 د هغه د لغوه کولو له اړخه ، په رندې انواعو) ډولونو( وي،ي :

  زناک ) مؤثر( مناسب :زناک ) مؤثر( مناسب :اغیاغی  ––لومړی لومړی   --444444
هغه وصف دی چې د شارع خبره پرې درلت لري چې نوموړی دهغه عين د يوعلت 
په عنوان پخپله دحکم لپاره اعتبارنيولی دی ، يعنی د هغه حکم لپاره چې شارع هغه د 
نوموړي وصف پربنسټ ت،ريک کړی دی ، دانوعه ) ډول( د وصف د اعتبار نيولو خورا 

مؤثر مناسه نوميږي ، ځکه په دې ب،پړاعتبارنيولوسره چې شارع ب،پړه نوعه ده او 

                                                 
1
 اوله هغې وروسته . 155ص 1موت جاوله هغې وروسته  ، فواتو الرح 305ص 0ار مدی ج  - 
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دهغه په نسبت ترسره کړی دی ، ته به وايي چې ) مونږ( ته يې په دې درلت راکړی دی 
چې اصال حکم ترې سرچينه نيولی يا داچې حکم يو دهغوی له  ثارو څخه دی . دا 

ه قياس قايالن دقياس دسموالي په دمناسبو انواعو ) ډولونو( ځينې ډيره لوړه نوعه ده اوپ
تړاو پرې هيڅ اختالف نه لري م ال يي لکه څرنګه چې سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايي : ) 
 –ويسألون  عن المحيض قل هوأذی فاعتزلوا النساء فی المحيض ( ) دا لبقره سورت 

  يت ( . -222
ايه چې دا هغه پليتی ) ژباړه : او دوی له تانه د حيض په با  پوښتنه کوی ، ورته وو

 ګندګي ( ده چې اذيت کوي نو دحيض په وخت کې له ښځونه ګوښه شئ .
چې ليدل کيږي د مياشتيني عادت) حيض( پرمهال له ښځو څخه په ګوښه کيدلو په 
ايجا  حکم په دې نا  سره ثابت شوی دی او نا  په صريحه توګه بيان کړی دی چې 

دحکم علت دی . نواذيت او درديو مؤثر)  له حيض څخه راورړشوی اذيت اوزيان
اغيزناک ( وصف دی . همدارنګه دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص فرمايي : )انمانهيتکم رجل 
الدافة ( يعنی : ما تاسې يوازې دبيوزله اعرابيانو په خاطر چې مدينې ته راتلل او خوړو 

وښوله ذخيره کولو څخه نهې ) منعه ( کړئ ؟ ته د هغوی داړتيا له مخې مې د قربانۍ دغ
چې دا نا په صريو ډول بيانوي چې د غوښوله ذخيره کولو ځينې د نهې علت ، ) دافة 
( ) هغه بيوزله اعرا  چې مديني ته راتلل ( دي ، نو ) دافة ( مؤثروصف دی ، په همدې 

بلغوالنکاح فان  نستم منهم توګه سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايي : ) وابتلوا اليتمی حتی اذا 
  يت ( . -6 –رشدا ٌ فادفعوا اليهم أموالهم ( )دالنساء سورت 

ژباړه : اويتيمان وازمويي څوچې د نکاح عمرته رسيږي که چيرې دوی دښه 
 تدبيرخاوندان شول نو د دوی مالونه ورکړئ .

ه دولي وينوچې د اقر ني نا دې ته اشاره لرې چې پرغير بالغ فردمالي وريت د د
لپاره ثابت دی اوداچې  د دې حکم علت د ده صغير والی دی اواجماع هم پردې حکم 

 واقک شويده ، يعنی : صغيروالی دصغير پرمال په وريت دحکم علت دی .

  دوهم : همغږی مناسب دوهم : همغږی مناسب   --444444
هغه وصف دی چې دشارع له خوا کوم دليل دهغه دعين پراعتبارنيولو مبني ،  دخپل 

علت په عنوان شتون نه لري ، بلکې يوازې يو شرعي دليل ، اعم له  حکم لپاره دکوم
نا يا اجماع څخه دحکم د جنس لپاره ديوعلت په عنوان دهغه دعين پراعتبارنيولو مبني 
، يا دهغه دجنس اعتبار دحکم دعين لپاره د يوعلت په عنوان دحکم دجنس لپاره ديوعلت 

رعي حکم له مناسه ځينې په دې نوع سره په عنوان شتون لري ، نوکه چيرې مجتهد يوش
معلل کړي ، د ده تعليل به د احکامو په تعليل اوبناکې د شارع له ميتود سره همغږی وي 
او په پايله کې ، د ده تعليل جايزاو قياس پرې صحيو دی ، رندې د دې مناسه نوع ) 

 ډول(  دبيال بيلو انواعو لپاره څوم الونه ذکرکوو:
پاره م ال چې  شارع دهغه عين دحکم دجنس لپاره ديو علت په الف: دهغه وصف ل

عنوان معتبربللی دی دپالر لپاره دخپلې  باکره اوصغيرې لور په وادولو) تزوي ( ( کې  
ۍ صغيروالی دنجل د احنافو درأی له مخې په دې حکم کې علت  –دوريت ثبوت دی چې 

والي ګواهي ورکړي  ده ، دی نه دهغې باکره تو ، ځکه شارع د دې وصف پرمعتبر
ځکه دا وصف يې پرمال دوريت لپاره يوعلت ګرځولی دی او څرنګه چې د وريت دا 

څخه دي ، ګواکې  –يعنی مطلق وريت  –ډول ) نوعه( او پرتزوي  وريت له يوجنس 
چې شارع صغير والی دهرڅيزلپاره يوعلت ګرځولی دی چې د وريت له جنس ځينې دی 

يې د وريت د ټولوانواعو) ډولونو( لپاره يوعلت ګڼلی دی . ، يعنی صغيروالی 
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نوصغيروالی هماغه يومناسه وصف دی چې حکم) دصغيرې لورپه تزوي  وريت ( 
 پورې پيوند خوړلی دی که دانجلۍ باکره ) پيغله( وي اوکه کونډه .

  : دهغه وصف لپاره م ال چې شارع دهغه جنس ديوعلت په عنوان دعين حکم 
عتبر بللی دی : په بارانی ورځ د دوولمونځونو) صالتين( ترمينځ جمک ده دهغه لپاره م

ډلې فقهاوو په نزد لکه امام مال  رحمه هللا چې پرهغې قايل شوی دی ، چې په سنت ) 
حدي  ( کې د باران ) اورښت ( په ورځوکې  د دوولمونځونو ترمينځ جمک جايزبلل 

ت نه دی بيان شوی ، خوليدل شويدي چې شويده ، مګرپه صريحه توګه د دې حکم عل
شارع د دې وصف له جنس څخه يو وصف ) يعنی باران( د دوولمونځونو) صالتين( 
ترمينځ دجمک دحکم لپاره يوعلت بللی دی او هغه  وصف، سفردی ، ځکه سفراو باران 
دواړه له يوجنس ځينې دي او داجنس ، د هغه م،قت ) ستونزي ( مظنه ده چې  

 سانتيا اوهغوی ته تخفيف ورکول ، له هغه سره مناسه اوهمغږی دی او په پرمکلفانو 
سفرکې د دوولمونځونو دجمک په  اباحت حکم ، هماغه دهغه عين دی چې د باران په 

پرمسافرد  سانتيا او تخفيف لپاره ، سفر د دوو  تړاوهم وارد شويدی ، نودا چې شارع
بر ګڼلی دی ، پرهغه درلت لري چې هرهغه لمونځونو دجمک لپاره د يوعلت په عنوان معت

مکلفانو ته د تخفيف دمباح کولو اود  –لکه باران  –څيزچې دسفر له جنس څخه وي 
دوولمونځونو )صالتين ( ترمينځ د جمک لپاره د يوعلت په عنوان معتبر دی ، او په دې 

ې اوږلۍ ترتيه ، باران د دوولمونځونو دجمک په جواز دحکم علت هم کيږي او د واور
 وريدلو او داسې نوروڅيزونو پرمهال د دوولمونځونو جمک هم پرې قياس کيږي .

ج :  دهغه وصف لپاره م ال چې شارع دهغه جنس ديوعلت په عنوان دحکم دجنس 
لپاره معتبر بللی دی : حيض دی له حايضه ښځې څخه د لمونځونو په ساقطولو کې ، په 

ضه ښځه دخپل حيض په ورځوکې روژه دې شرط چې شرعي حکم ، هغه دی چې حاي
ونه نيسی ، لمونځ ونکړي  اوکله چې له حيض ځينې پاکه شوه ، د روژی قضايی راوړل 
پرې واجه دي ، خود لمانځه قضايي راوړل پرې واجه نه دې ، په دې حکم کې علت 
هم ، دا دی چې د فوت شويو لمونځونو په قضايي راوړلوکې له حيض څخه  له پاکيدو 

ه د حايضه ښځې الزام ، دهغی لپاره د ستونزې اوم،قت درامينځ ته کيدو موجه وروست
کيږی ، نو شارع حيض پخپله له حيض څخه د راورړشوي م،قت ځای ناستی کړی دی 
او هغه يې د لمانځه د قضايي راوړلو په نه شتون دحکم علت ګرځولی دی ، په شريعت 

ی چې هغه څه چې د حيض له جنس کې هم يو داسې څيز شتون لري چې پردې ګواه د
له حايضه ښځې څخه دلمانځه  –په دې اعتبار چې دم،قت مظنه ده  –ځينې دي 

دساقطولو له جنس څخه دهغه څه لپاره يو معتبر علت ګرځيدلی دی لکه څرنګه چې  م الٌ 
سفر دم،قت مظنه ده او د لمانځه د قصر او دهغه دجمک حکم او د روژې په مياشت کې د 

اباحت هم پرې بناشوی دی اوله حايضې څخه د لمانځه دساقطولو له حکم سره د افطار 
دی ټولو احکامو م،ترک قدر دمکلف په مورد کې د تخفيف قايليدل اوله ده ځينې دم،قت 
 –رفک کول ) ليرې کول( دې ، نو ټول له يوجنس ځينې دي ، لکه هماغسې چې سفرهم 

اوله دې امله ، سفر او حيض د م،قت  د م،قت مظنه ده –چې د دې احکاموعلت دی 
 مظنې دی ، د واړه له يوه جنس څخه کيږي .

بل م ال ، دخمر د ډيرلږ مقدار دڅښلوحرمت دی که څه هم د دې لږ مقدارڅښل 
دن،ې ) مست کيدلو( سبه هم نه شي ، چې مجتهد دا حکم دارنګه تعليلوي ، چې د دې لږ 

ر په څښلو منجررروتړل دي چې ن،ه مقدار دڅښلو د تحريم علت دخمرد ډير مقدا
راوړي او البته نوموړی د دې حکم لپاره ، دشريعت له احکامو څخه يوګواه هم لري 
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اوهغه داچې له پردۍ ښځې سره ځانته کښيناستل ياخلوت کول حرام دي اوله هغه ځينې د 
مخنيوي علت دخورا سترحرام له ترسره کولو څخه مخنيوی دی ، له دې امله ، دلږ 

قدار خمر) شرابو( څښل اوله پردۍ ښځې سره خلوت له يوه واحد جنس ځينې دوه م
وصفه دي چې هماغه حرامو ته درسيدو رره ده ، او دهغو دواړوحرمت ) حرام والی ( 
هم له يوه واحد جنس يعنی مطلق حرام څخه عبارت دی ، نو دلږ مقدار نبيذ څښل هم ، په 

 قياس کيږي .حرمت کې ، دخمر دلږ مقدار په څښلو 
بل م ال ، دپي،ود باقي پاته شويو او بواوخوړو ) پسخوردې ( پاکوالی اوغير نحبس 
والی دی او دسترڅښتن هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص هم د دې حکم په تعليل کې فرمايي : ) انها من 

سخورده ( الطوافين عليکم والطوافات ( .  ژباړه : د پي،و باقي پاته شوې غذا اوڅښاک ) پ
نجس نه دي ، ځکه پي،و ) د خادم او دکوردنورو اوسيدونکوپه څير( ډيرستاسې په 
شاوخواکې ګرځي راګرځی يعنی اوړي رااوړي ( . دانا پردې درلت لري چې د 
طهارت علت دا دی چې پي،و د انسان په کوراو ژوند کې ډيره راځې او دانسان په 

رنګه چې د پي،و ډيرګرځيدل راګرځيدل شاوخوا کې بې هدفه ګرځي راګرځي ، او څ
دم،قت او ستونزې مظنه ده ، که چيري دپي،و د غذا اواوبو د پسخوردې په نجس والي 
قايل اوسو، نو دهغه په  طهارت حکم مکلف ته د تخفيف له امله او له هغه ځينې دم،قت 

ليدلو د دفک کولو لپاره دی او له دې کبله کوری شو دطبيه له خوا دښځې د عورت د
جواز، د پي،و د غذا او څښاک دپسخوردې پرپاکوالي د قياس پربنسټ ، پردې ، قياس 
کړو اوپه دې دوه مسألو کې م،ترک قدر، دستونزې )حرج( ليرې کول دي او دا چې  دا 
دوه مسألې له يوه جنس څخه دي چې هماغه د )حرج مظنه ( ده ، که چيرې هماغسې د 

 داړتيا سره سره ، دهغه په نه جوازقايل اوسو. طبيه په واسطه دعورت ليدلو ته

  درییم مرسل مناسبدرییم مرسل مناسب  --444444
هغه وصف دی چې کوم خاص دليل دهغه اعتبار يا لغوه نده اعالم کړی ، خودهغه 
مطابق دحکم مترته کول يا پرې حکم بناکول، داسې يومصلحت ته تحقق ورکوي چې په 

ډول( له دې امله چې دشريعت له  کلي توګه دشريعت عموميات هغه تائيدوي او دانوعه )
مصالحو) مصلحتونو( څخه يومصلحت ته تحقق ورکوي مناسه ګڼل کيږي اوله دې حي ه 

خالص  –چې دهغه د اعتبار يا لغوه په تړاوکوم دليل شتون نه لري ، مرسل]  زاد شوی 
شوی [ او همدا نوعه ده چې مرسله مصلحت نوميږي او دمالکيه وو او حنابله وو او د 

وی د موافقانو په نزد دحجيت درلودونکی دی ، خو نورله هغې جملې احناف اوشافعيه د
هغه حجت نه بولي ، بيلګه يې : لکه د قر ن جمک کول) راغونډول( ،  دسکې ضر  ) 
وهل( ، د زندان رامينځته کول) جوړول ( په فتو شويو) مفتوحه ( کرنيزوځمکو دخراج 

 وضعه کول او داسې نور.

  ملغا مناسبملغا مناسب  ––  څلورمڅلورم  --447447
هغه وصف دی چې کله کله ، دشخا د ګمان اوتصوراوخيال له مخې دارنګه 
بريښی چې ديوه ټاکلي حکم دبناکولو لپاره  به پرې مناسه وي ، خو شارع دهغه 
اعتبارلغوه  کړی دی ، لکه دارنګه  چې يوڅوک ګمان وکړي چې په فرزندتو  ) بنوت 

ترکه  کې په سهم وړلو کې دهغوی د برابرۍ ) ډون ) اشتراک( په دزوی او لورگ( کې 
مساوات ( لپاره يو مناسه وصف دی ، چې دا يومحض توهم ) خيال اوتصور( دی او 

شارع ، په نا سره پردې چې مذکر)  -لکه څرنګه چې وموويل –مناسه نه دی ، ځکه 
يې لغوه  نارينه ( د مؤن  ) ښځينه ( دوه چنده ) دوه برابره ( سهم وړي ، د هغه مناسبت
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کړی دی او نورپردې وصف دحکم بناکول جايز نه دي ، ځکه په قطعي  توګه خطا 
 اوباطل دی .

  11دعلت مسالک )الري ،طریقې (دعلت مسالک )الري ،طریقې (  --445445
دعلت له مسالکوځينې موخه ، هغه ررې چارې دي چې دعلت د شتون دپيژندلو په 

کيږي چې خورا  اصل کې له هغو څخه استفاده کيږي ، علت په بيالبيلو ررو سره پيژندل
 م،هوريې رنديني  موارد دي : نا ، اجماع ، سبر او تقسيم .

  نص :نص :  ––لومړی لومړی   --446446
کله کله نا په دې درلت کوي چې کوم ټاکلی وصف دهغه حکم لپاره علت دی چې 
نا يې په تړاو وارد شوی دی اوپه پايله کې به دعلت ثبوت په نا سره صورت 

صوص عليه بولی ، خو دپام وړتکی دا دی چې ومومي او په دې حالت کې ، علت من
پرعلت دنا درلت تل صريو نه دی ، ځکه کله کله په کنايې ، رمز او اشارې سره هم 
صورت مومي اوکه چيرې صريو هم وي ، پرعلت يې درلت قطعی يا ني کيږي ، چې 

 رندې ، دا ټول انواع ) ډولونه ( دم ال له ذکر کولو سره بياينږي : .
يو قطعي صريو نا سره پرعلت درلت چې له علت پرته د بل څيزاحتمال  الف: له

نه لري ، چې په دې حالت کې ، پرعلت د صريو نا درلت قطعي دي او دانوعه ) 
ډول( له هغه صيغو او الفا و سره ترسره کيږي چې په لغت کې د تعليل لپاره وضعه 

 شويدي ، لکه :
، د م ال په توګه سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايي : لکيال ، رجل کذا ، کی ر اوداسې نور

 –) رسالمب،رين ومنذرين لئاليکون للناس علی هللا حجة بعدالرسل ( ) د النساء سورت 
  يت(. -561

ژباړه : مونږ خلکو ته پيغمبران زيري  ورکوونکي او ويروونکي ليږلي ترڅو 
 ليل، عذر، بهانه ( پاتې نه شی .دپيغمبرانو وروسته  په هللا باندې دوی ته هيڅ حجت) د

ليدل کيږي چې په دې  يت کې ، نا په صريحه توګه بيان کړی چې دپيغمبرانو 
 داستولوعلت دا دی چې ) لئاليکون للناس علی هللا حجة ( .

څښتن تعالی هلالج لج د ) فئ ( لګښتونو له بيان وروسته چې د فقيرانو او همدارنگه ستر
، فرمايی : ) کی ريکون دولة بين ارغنياء منکم ( ) د  مسکينانو او....لپاره دي

  يت ( . -7 –الح،رسورت 
ژباړه : داپه دې خاطر دی چې مالونه يوازې ستاسو د شتمنو اشخاصو ترمينځ رس 

 په رس نه شي .
ګورو چې دا نا په صريحه توګه بيانوي چې علت ، له دې ځينې  مخنيوی دی چې 

کې رس په رس شي او له دوی پرته نورڅوک کوم مال ته مال يوازې دشتمنو په رس 
 رسرسی ونلري  .

همدارنګه سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايی : ) فلما قضی زيدمنها وطرا زوجنا کها لکی 
 ريکون علی المؤمنين حرج فی ازواج ادعيائهم ( .

  يت ( . -77 –) دارحزا  سورت 

                                                 
1
او له هغی وروسته ، التلويو  108ص 1اوله هغې وروسته ، فواتو الرحموت ج 033ص 0ارمدی ج - 

 اوله هغې وروسته 33ص 1والتوضيو ج
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حاجت او اړتيا پوره کړه نوتاته مو در په  ژباړه : نوکله چې زيد له هغی څخه خپل
نکاح کړه د دې لپاره چې دمؤمنانو لپاره د دوی دزويولۍ يا دزوی په ځای نيولو ) بنوت 

 يا پسرخوانده ګۍ ( د ښځو په نکاح کې تکليف اوګناه نه وي .
چې دا نا پردې صريو او قطعي درلت لری چې له زينه سره دڅښتن تعالی جل 

ملسو هیلع هللا یلص دواده علت ، وروسته له هغې چې زيد ورته طالر ورکړ، دا دی چې جالله د رسول 
 مؤمنان دخپلو پسرخواندګانو له ښځو سره په واده کې دستونزې احساس ونکړي .

دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص وروسته له هغې چې مسلمانان يې دقربانۍ دغوښو له 
کړل ، هغوی ته يې اجازه ورکړه چې دا کاروکړی  اوويې  ذخيره کولو څخه نهې

 فرمايل: ) انما نهيتکم عن ادخارلحوم ارضاحی رحل الدافة فکلو و ادخروا ( .
ژباړه : ) ماتاسې د قربانۍ دغوښې له ذخيره  کولو ځينې يوازې دفقيرانو ) 

رې وخورئ او بيوزرنو( د اړتيا په خاطرمنعه کړلۍ ، خو) اوس کوری شئ ( هم يې ت
ذخيره يې هم ترې کړئ ( ، نو په ابتدا کې ، دنهې علت خوړو )غذا ( ته دبيوزرنو اړتيا 
وه  او څرنګه چې دا علت له مينځه ورړ ، دهغو غوښود ذخيره کولو په تحريم حکم هم 

 زايل شو .
رستئذان من اجل همدارنګه ، دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص فرمايي : ) انماجعل ا

البصر( ) اجازه اخيستل يوازې دسترګولپاره قرارورکړل شويدی ) ترڅو له هغه شيانو 
څخه خبرتيا چې نه ښايي له هغو ځينې خبرتيا پيدا کړي مخنيوی وشي (  دا نا په 
صريو اوقطعي ډول پردې درلت لري چې د اجازې اخيستلو علت پرهغه څيزونو دانسان 

يوی دی چې له هغوځينې د ده خبرتيا موندل حالل نه دي ، نود بل چا له خبرتيا څخه مخن
دکوردننه ته دکړکۍ له ررې دانسان له کتلو څخه منعه هم  ددې حدي  له مخې  قياس 

 کيږي  .
  : په عليت کې له غيرقطعي صريو نا سره پرعلت درلت  ، يعنی دا چې 

دې پرته احتمال هم لري ، هغه پرعلت درلت لري ، خو په يو مرجوح  صورت سره له 
احتمال چې په علت کې دنا له  هورڅخه  نه مانک کيږي  اوپه پايله کې ، پرعليت 
دهغه درلت صريو او ني دی ، د بيلګې  په توګه  سترڅښتن تعالی هلالج لج فرمايی : ) کتا  

 ( . يت  -5 –أنزلنا الي  لتخرج الناس من الظلمت الی النور( ) د ابراهيم سورت 
ژباړه  : دا هغه کتا  دی چې مونږ په تا نازل  کړی دی څوخل  د دوی دپروردګار 

 په حکم له تياروڅخه  رڼا ته وباسي .
چې په دې ځای کې رم د ) لتخرج(  په لفظ کې دتعليل لپاره اعتبار کيږي ، خو 

 احتمال هم لري چې دعاقبت دبيان لپاره وي نه دتعليل لپاره .
په هغه نا سره چې په علت کې صريو نه دی ، خو علت ته  ج : پرعلت درلت

اشاره لري او ذهن ورته متوجه کوي . له دې نوعې څخه کوری شو رندنيو مواردو ته 
 اشاره وکړو :

پرحکم له م،تملې جملې وروسته په ) ا ن ( سره د مؤکدې جملې راتلل ، لکه دا  -
پسخوردې ( د پوښتنې په ځوا  کې  حدي  چې له پي،و ځينې  دباقي پاتې خوړو اواوبو)

 راغلی دی : ) انه ليس بنجس انها من الطوافين عليکم والطوافات  ( .
 -ژباړه : ) د پي،و باقي پاته شوې غذا اوڅښاک ) پسخورده ( نجس نه دي ، ځکه پي،و) 

( ډيرستاسې په شاوخوا کې ګرځي راګرځي  -دخادم او دکور دنورو اوسيدونکو په څير
 رااوړي ( . يعنی اوړي
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دځوا  په ځای کې دکالم واقک  کيدل، م ال دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص ، هغه چاته  -
چې ده  ته يې ويلي ؤ د روژې په مياشت کې يې له خپلې ښځې سره کوروالی کړی دی ، 

 وفرمايل ) اعتق رقبة ( : ژباړه ) يومريی  زاد کړه ( .
کيدل ، چې دا اقتران پردې درلت کوي چې هغه  له حکم سره د وصف مقترن -

وصف چې په حکم مقترن شوی دی ، دهغه علت دی او دا هماغه څه دي چې اصوليون 
له هغه څخه په تعبيرکې وايي : پرم،تق دحکم معلق کول دهغه څيز دعلت والي 
بيانوونکی دی چې اشتقار ترې صورت موندلی دی لکه د دې  يت په څير: ) والسارر 

  يت (. -73 –السارقة فاقطعوا ايديهما() د المائده سورت و
 ژباړه : او دغل اوغلې رسونه غوڅ کړئ .

 -2 –اودا  يت : ) الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة( )دالنور سورت 
  يت (.

 ژباړه : زنا کاره ښځه او زنا کارنارينه هريو په سلو درو ووهئ .
رث القاتل ( : ژباړه : ) قاتل ميراث نه وړي ( او) روصية لوارث اودا حدي  : ) ري

( ژباړه : ) هيڅ ) مالي ( وصيت د هيڅ کوم وارث لپاره اغيزناک ندی ( او) ريقضی 
القاضی وهو غضبان( ژباړه : ) قاضي کوم مهال چې په  غصه اوقهردی قضاوت دې نه 

 کوي ( .

  اجماعاجماع  ––دوهم دوهم   --444444
ف د اجماع له ررې ثابتيږي ، لکه پردې اجماع چې په پلرني کله کله ، دعلت دا وص

او مورني ورور) سکه ورور( کې د دوه نسبونو ګډوالی ) امتزاج( يعنی دپالر او مورله 
اړخه خپلوي ) قرابت ( ، دواړه په ميراث کې هماغه پرپلرني ورور د ده د لومړيتو  

رور د ده لومړيتو  هم ، پرهغه علت دی اوله دې کبله پرنفس په وريت کې پرپلرني و
قياس کيږي او هم په ميراث  وړلوکې په ترتيه : سکنی وراره  اوسکنی د تره زوی په 

 پلرني وراره او پلرني د تره زوی باندې په لومړيتو  قياس کيږي .

  سبراو تقسیمسبراو تقسیم  ––درییم درییم   --444444
ه سبر او که چيرې علت په نا او اجماع سره ثابت نه شو مجتهد دعلت استنباط ته پ

تقسيم سره رجوع کوي ، سبر د  زمونيې اوخبريدلو په معنادی او تقسيم په دې معنادی 
چې مجتهد ټول هغه اوصاف چې د دې وړيې ويني چې دحکم علت وي ، يو دبل ترڅنګه 
ږدي او بياهغوی هريو ترڅيړنې ،  زموينې اوتأمل رندې نيسي .اوهغه څه چې د باقي 

ي باطلوي يې ، دعلت والي لپاره وړ)صالو( اوصاف باقي پاتې کيدلو وړيې نه بول
پريږدي ، ترڅو، چې له دې الغا او ابقا ځينې وروسته ، دې پايلې ته ورسيږي چې يو 

 م،خا وصف دحکم علت دی ، نه له دې پرته نور.
مجتهد په دې عملياتو کې ، له هغه شرطونو څخه چې دمخه دعلت لپاره ذکرشول 

يوازې ، هغه وصف باقي پريږدي چې  اهر، منضبد ، مناسه او ررښوونه غواړي ، او
دسرايت ) انتقال( وړی دم ال په توګه نا دخمرد تحريم په تړاو وارد شوی دی ، خو د 
) کل مسکرحرام ( حدي  يوه مجتهد ته نه دی رسيدلی ، يا رسيدلی خوهغه يې صحيو نه 

قه د خمرد تحريم له علت څخه بولي ، په دې حالت کې ، نوموړی د سبراوتقسيم په طري
په بح   رس پورې کوي اوپه دې  موخه ، هغه اوصاف چې ممکن دي يو له هغو ځينې 
دخمرد تحريم علت وي راغونډوي لکه دارنګه چې : خمرله انګورو څخه دی ، يا خمراو 
بلن ) مايک ( دی يا: خمر ن،ه راوړونکی دی ، اوبيا، دعلت شرطونو ته په پام ، د دې 

افو په څيړنه  رس پورې کوي اولومړی وصف په دې علت چې قاصردی لغوه اوص
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کوي ، ځکه شرط دا دی چې علت يو دسرايت ) انتقال( وړ وصف دی ، او بيا، دوهم 
وصف ، يعنی دخمراوبلن تو  هم لغوه کوي ، ځکه داطردي ، يعنی اتفاقي وصف دی 

ه لری ،بيا درييم وصف ، دهغه اوله حکم سره هيڅ اړيکه نه لري او په هغه کوم اغيزن
 ن،ه راوړل باقي پريږدی ، ځکه دا وصف يو  اهر وصف اوله حکم سره مناسه دی .

همدارنګه لکه دباکره اوصغيرې لورپرتزوي  ) واده کولو، و دولو( کې دپالر د 
وريت په تړاو دنا ورود ، د دې حکم علت نه په نا سره اونه په اجماع سره ثابت 

نو مجتهد نا ته ګوري  اوعلت له دې دواړو څخه په يوه کې دنجلۍ په شوی نه دی ، 
باکره تو  يا صغيروالي کې محصور دی او هغه ترڅيړنې او ځيرنې رندې نيسي او له 
تأمل وروسته ، له انتظاره داليرې بولي چې علت ، دنجلۍ باکره تو  دی ، ځکه شارع 

ه پايله کې ، نوموړی دصغير والي په هيڅ شان دې وصف ته اعتبارنه دی ورکړی او پ
وصف باقي پريږدي ، ځکه شارع هغه د صغير پرمال د وريت داثبات لپاره د يوعلت په 
عنوان معتبرنيولی دی ) اعتباريې ورکړی دی ( او دا پردې درلت لري چې شارع يو 

دحکم د جنس لپاره ديو علت په  -چې په دې  ځای کې صغيروالی دی –ټاکلی وصف 
يعنی مطلق وريت لپاره معتبر نيولی دی ، ځکه پرمال وريت او د باکره  – عنوان

صغيرې پرتزوي  وريت له يوه جنس څخه دي ، نو مجتهد پرهغه علت حکم کوي چې د 
هغه په لټه  کی دی ، صغير والی دی نه باکره تو  ، او په دې وخت کې ، صغيره کونډه 

په ثبوت کې ، پرصغيرې باکره نجلۍ ) لور( ښځه ، د دې پرتزوي   کې دپالر د وريت 
 قياس کوي .

په دې کې ش  نه شته چې د سبراو تقسيم په عمل کې دمجتهد انو نظريو له بله 
توپيرلري ، ځکه ځينې وختونه يو مجتهد يووصف مناسه بولي حال داچې بل مجتهد هغه 

ره اوصغيرې لور په مناسه نه ګڼي ، م ال ٌ احناف ګروهمن ) معتقد( دي چې : دخپلې باک
تزوي  کې دپالرد وريت علت ، دهغې صغير والی دی نه ددې باکره تو  ، په داسې 

 حال کې چې شافعيان معتقد دی چې علت د نجلۍ باکره تو  دی نه د دې صغيروالی .
دعلت پاه اساتنباط کاې دفقهااوو لاه ناورو اختالفااتو څخاه دا دي چاې: پاه سانت کاې پاه 

بڼااه د دوی لااه خپاال جاانس سااره د ځينااو کاااليو)  –باال ځينااې زياتااه يعناای يولااه  –متفاضااله 
امتعويااصنافو( مبادله حراماه شاويده او دا امتعاې عباارت دي لاه : طاال) ساره زر( نقاره ) 
سپين زر( ، اورب،اې ، غانم ، کجاورې ) خرماا( او ک،ام  ) وڅکاې ( اوپاه بال روايات ، 

کوم شرعي دليل شتون نه لاري  .  مالګه ، او د دې حکم په علت هم له نا يا اجماع څخه
دسابراو تقسايم  –نومجتهد د دې حکم دعلت په پلټنه رس پورې کوي اوپه خپل اجتهادساره 

کله کله ، دې پايلې تاه رسايږي چاې : علات ، د جانس اتحااد او ددې اجناساو د  –په طريقه 
اويااا  –ل دی چااې دا داحنااافو او د دوی د موافقااانو قااو -وزن کياادلو) تلاال کياادلو( وړتياااده ، 

دې پايلې ته رسيږي چې : علت ، دجنس اتحاد ، اويا دد ې اجناسو د توکيو غذايي تاو  ياا 
اوياا  –ثمن تو  ) قيمتاي تاو  ( دی ، چاې داد شاافعيه وو او دهغاوی د موافقاانو قاول دی 

دې نتيجې ته رسيږی چې علت ، د دوی دجنسونو اتحااد او لاه غاذايي توکيوڅخاه د دوی د 
 –چااې دا دمالکيااه وواو دهغااوی د موافقااانو قااول دی  -وياثمن تااو  وړتيااا ده ، ذخيااره کياادل

دهغه علت د ډول )نوع( پاه بنساټ چاې فقهاا وو اساتنباط  کړيادی ، دی چاې قيااس ترساره 
کيږی . نو د احنافود رأی پربنسټ ، ټول هغه څيزونه چاې د تاوزين ) وزن کيادلو( وړدي 

کياادو وړغااذايي توکيااو څخااه هاام نااه دي ، دنااا  ذخيااره ، کااه څااه هاام لااه غااذايي توکيااو ياااد 
پرموضک قياس کيږي ، او دشافعيه وو د رأی له مخاې ، واجاه ده چاې مقايس خاواړه او د 

 ذخيره کيدو وړغذايي ماده اويا ثمن ) قيمت لرونکې( وي .



 قضاء داسالمی فقهې بنسټونه

 

*********** 
35 

 

 

  د مناط  تنقیح یا) تنقیح المناط (د مناط  تنقیح یا) تنقیح المناط (  ––څلورم څلورم   --444444
له ررواوطريقو څخه ده ، خو د  دځينواصوليونو له نظره ، دمناط تنقيو هم دعلت

ځينو نورو په رأيه ، دعلت طريقه او رره نده ، تنقيو په لغت کې د تهذيه او تمييز) 
پاکولو او جالکولو( په معنا ده اومناط دعلت په معنا دی او دمناط تنقيو ځينې موخه ، د 

يې  الح کې هم ، له هغه اوصافو څخه دعلت پاکول دي چې هغهطاصوليونو په اص
راچاپير کړی دی اوپه علت کې هم هيڅ د خالت نه لري ، په دې ترتيه چې نا په وارد 
شوي علت م،تمل او د ځينو هغه اوصافو سره مقترن وي چې له حکم سره هيڅ اړيکه 

بانډيڅي يا دعربو حدي  کې وارد شويدی يو اعرابي ) ونه لري ، م ال يي دا دی چې په
اشتې په ورځ کې عمدا ٌ له خپلې ښځې سره کوروالی دبانډواوسيدونکي( د روژې دمي

وکړ او بيا دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص حضور ته راغی اوماجرايې ورته وويله او هغوی) 
صلعم ( هم نوموړي ته په کفاره امروکړ.

1
 

ليدل کيږي چې دا حدي  دحکم پر عليت درلت لری ، خو پريوه ټاکلي وصف دحکم 
ره دعلت په عنوان درلت نه لري يعنی نا دعلت شامل دی خو پريو ټاکلي وصف په لپا

دې عنوان چې دهغه علت وی درلت نه دی کړی ، نونا پرعلت م،تمل دی ، خوعلت 
له ناپاکيو اوله عليت سره له غيرمرتبطو اوصافو ځينې پاک نه دی ، مجتهد راځي او 

اکوی ،  لکه دارنګه چې هغه فرد چې حقيقي علت له دې اوصافو او عوارضو څخه پ
کوروالی يې کړی دی اعرابي ؤ اوواقعه په مدينه او کوروالی دهغه کال د روژې په 
مياشت کې پيښ شويدی ، مجتهد دا اوصاف له انتظاره ليرې بولي ، له هغې وروسته ، 

ايلې ته رسيږي  چې عمدي ) قصدي ( کوروالی د روژې دمياشتې په ورځ  کې د پدې 
ارې په وجو  دحکم علت دی او دا د شافعيه وو او د دوی د موافقانو ليدتوګه ده ، خو کف

احنافو او دهغوی موافقانو ، دعلت په تهذيه کې ، په ليرې ځای کې قدم ايښی دی او 
دهغه له ب،پړتهذيه  –دکوروالي ځانګړې چاره علت نه بولي ، بلکې معتقد دي چې علت 

رمت عمدي ترپښو رندې کول د روژې يوه مفطراو د روژې دمياشتی دح –وروسته 
فاسد کوونکي څيزته رس غځول او دکوروالي  ترسره کول ياخوړل څښل دي ، اوپه دې 
صورت کې جماع او کوروالی ، د روژې ديوه فاسد کوونکي په عنوان ، په ) عبارة 

                                                 
1
دحدي  دنا  اصل په دې شرحه دی چې : له ابوهريره رضی هللا عنه څخه روايت شويدی چې  - 

رسول ملسو هیلع هللا یلص حضور ته راغی او ويې ويل دخدای هلالج لج رسوله ! هالک شوم او  يوسړی دڅښتن تعالی هلالج لج
دڅښتن تعالی هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل: څه شی ستا دهالکت سبه شو؟ هغه سړي وويل : په داسې حال  کې 

  رسول ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل:  يا کوری چې روژه وم له خپلې ميرمنې سره مې کوروالی وکړ . دڅښتن تعالی هلالج لج
شي يو مريې  زاد کړې ؟ نوموړي سړي  وويل: يه . پيغمبر ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل :  يا کوری شې دوه مياشتی 

انو ته پرله پسې روژه ونيسې ؟ هغه سړی وويل: يه . پيغمبر ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل : ايا کوری شی  شپيتومسکين
خواړه  ورکړي ؟ سړي وويل: يه. پيغمبر ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل: نو کښينه . په همدې حال کې ؤ چی د څښتن تعالی 
هلالج لج رسول ملسو هیلع هللا یلص  يوه شکرۍ ) شکور، ټوکرۍ ( کجورې )خرما ( راوړې او ويې فرمايل : هغه چا چې له 

سړي وويل: زه يم . پيغمبر ملسو هیلع هللا یلص وفرمايل : نو دا واخله اوصدقه ماځينې پوښتنه وکړه چيرې دی ؟ هغه 
ورکړه . سړي وويل :  يا هغه له ځان څخه خو رابيوز له افرادو ته ورکړم  ؟ په خدای هلالج لج سوګند چې په 

 رسول دې خاوره ) مدينه ( کې  له ماځينې خو را بيوزله کورنۍ شتون نه لري . خود څښتن تعالی هلالج لج
ملسو هیلع هللا یلص وخندل اوويې فرمايل: هغه خپلې کورنۍ ته ورکړه . د بخاري ، مسلم ، ابوداؤد ، ترمذی اوابن ماجه 

 030ص 1په روايت . و. ګ : تيسير الوصول ج
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ه ) درلة النا ( سره ثابتيږي اوخوړل څښل ، د روژې د يوه فاسد کوونکي په عنوان پ
النا ( سره ثابتيږي .

1
 

د مناط دتنقيو په تړاو دمجتهدانو شاليد) پس منظر(  هم يوله بله سره اختالف پيدا 
کوي ، ځينې ديووصف  په عليت معتقد اوځينې نورديوبل وصف په علت والي معتقد  دي 
، لکه څرنګه چې د بانډيڅي ) اعرابی ( سړي په ماجرا اوپه دې هکله د احنافو 

 وشافعيانوپه نظرکې وليدل شول .ا

  د مناط تخریج او دمناط تحقیق یا) تخریج المناط و تحقیق المناط ( : د مناط تخریج او دمناط تحقیق یا) تخریج المناط و تحقیق المناط ( :   --411411
د نورو اصولي  اصطالحاتو له جملې څخه چې کله کله له نورو اصطالحاتو سره 

 اختالط  پيدا کوي ) ګډيږي ( ، د مناط د تخري  او دمناط د تحقيق اصطالح ده .
دی ، هغه علت چې هيڅ  –يعنی د حکم علت  –نا : دعلت استخراج دمناط تخري  مع

نا او اجماع پرې درلت نه لري ، دعلت له ررو چارو څخه دهريو د استفادي په وسيله 
، لکه سبراو تقسيم ، نو دمناط تخري  د حکم دعلت د استنباط  په معنا دی ، دهغه حکم 

کومه اجماع هم پرې منعقد شوې نه علت چې په تړاويې کوم نا وارد شوی نه دی او 
ده دهغه رروچارو ځينې په استفادې چې د غيرمنصوص يا غيرمجمک عليه علت د 

په کاروړل کيږې لکه دې ته رسيدل چې د خمرد تحريم علت ، دهغه ن،ه  پيژندلو لپاره
راوړل دي اوپه تزوي  کې  د وريت علت د نجلۍ )لور( صغيروالی دی اوپه عمدي قتل 

صاص د ايجا  علت ، قتل دی په هغه ابزارو سره چې د عادت له مخې وژونکي کې دق
دي اوله دې کبله ، په هرقتل کې ، دقصاص حکم ثابت دی که چيرې په هغه ابزارسره 
چې وژونکی دی اوله بدن څخه د روح دوتلو) خروج( سبه دی ترسره شي، که چيرې 

اوکه دنويو ابزارونو لکه ټوپ  په  دا ابزار له لرغونو ابزارونو لکه چاړې ) تورې (
 څيروي .

په نا يا  –او دمناط  له تحقيق څخه موخه ، دعلت په تحقق کې نظر او بح  دی 
له هغه پيښې پرته چې په تړاو يې نا وارد  –اجماع يا په استنباط سره ثابت شوی علت 

، هغه شويدی ، م ال ٌ دحيض پرمهال له ښځو څخه دليرې اوسيدو) څنګ کولو( علت 
ځوريدنه او درد دی چې ښځه يې لري ، چې مجتهد د دې علت د تحقق په څيړنه کې په 
نفاس رس پورې کوي او که چيرې دا علت په هغه کې هم ومومي ، قياس جاري کوي ، 

 –چې دنفاس پرمهال له ښځې ځينې دڅنګ کولو وجو  دی  –يعنی اصل حکم  –حکم 
 . فرع ته هم سرايت ورکوي ) انتقالوي (

بله بيلګه : د خمرد تحريم علت ، دهغه ن،ه راوړل دي ، چې مجتهد په نورو نبيذونو 
کې ددې علت د تحقق په تړاو په بح  اوڅيړنه  رس پورې کوي اوکه  چيرې داعلت يې 

هغو ته هم سرايت ورکوي  –د څښلو تحريم دی  –په هغو کې هم وموند ، اصل حکم چې 
. 

                                                 
1
له عبارة النا څخه موخه دنا وصفي درلت له نا ځينې  په ترمخه شاوی معناا څخاه دی ، کاه دا  - 

لی صورت د پام وړنا  لاه سايار ځيناې وي او کاه پاه تبعاي صاورت ساره ، ما ال سترڅښاتن معنا په اص
 يات ( چاې لاه دې ناا څخاه  -125 –تعالی هلالج لج فرمايي : ) واحل هللا البيک وحرم الربا ( ) دالبقاره ساورت 

م دنا اصلي راورړه شوې معنا د بيک ) تجارت (او ربا)سود ( ديوخيل والي ) مماثلت ( نفې ده اوهمدا ه
معنا ده اومعنا دمسکوت  عنه لپاره دمنطور به حکم ثبوت په يوه علت کې د دې دواړو د اشتراک په دليل 
دی . دهغه دوهمه معنا دا ده چې د بيک حکم حاللوالی او د ربا  حکم حرمت دی . خو درلة النا  پرحکم 

 رييم با  کې راشي .په د -ان شاء هللا  -د لفظ د درلت په معنا دی . دا بح   به
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له م،کوکو ) شکمنو( چارو څخه دعلت پاکول او له هغه  لنډه دا چې : دمناط  تنقيو 
چاروځينې يې جالکول دي چې دهغه شاوخوا يې نيولې ده او په عليت کې هم هيڅ اغيزنه 
لري  اود مناط تخري  د غيرمنصوص يا غيرمجمک عليه علت استنباط دعلت د پيژندلو له 

علت د شتون په هکله بح  يوې ررې سره دی ، او دمناط  تحقيق ، په فرع  کې داصل 
 ده . –د هغه له ثبوت او پيژندلو وروسته  –او څيړنه 

 نوربيا               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح،مت ابوستيت  -تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری  
 ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"  
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  رومانی :رومانی :  --کششهای کششهای   --مدرسه مدرسه 

 : فقه و قضاء در قانون جديد فرانسه
به مراته بارتر از  ن در قانون انگلستان است، اما جايگاه فقه در قانون فرانسه 

جايگاه قضاء در قانون فرانسه، کمتر از  ن در قانون انگلستان می باشد. و اين جايگاه 
بزر  فقه، و جايگاه محدود قضاء در قانون فرانسه، اثرات فقه و قضاء را به شکل 

قضاء هر دو " بنا به رأی مجموع، در اين قانون نزدي  ميکند، گذشته از  نکه فقه و 
راجو " مصدر تفسيری قانون جديد فرانسه بوده و هيچ کدام  نها مصدر رسمی قانون 
نمی باشند. "  نچنانيکه فقه و قضاء هر دو مصدر رسمی قانون رومان بوده است " و 

 قضاء تنها مصدر رسمی قانون انگلستان می باشد.

  قضاء :قضاء :
وده، و جايگاه  ن به فقه نزدي  می شود، زيرا اهميت قضاء در فرانسه روز افزون ب

گاهی قضاء بر فقه پي،ی گرفته و گاهی در سطو  ن قرار دارد. اما هنوز همانند فقه به 
عنوان مصدر تفسيری قانون شناخته می شود، با مالحظه  نکه قضاء بر فقه از حي  

عاوی تطبيق می عملی بودن تمايز دارد، که احکام قضاء بر دادخواهان و اطرافيان د
شود، شايان ذکر است که سوابق قضائی در فرانسه مرجک استئناسی بوده و همانند احکام 

 و سوابق قضايی انگلستان الزام  ور نمی باشد. 
گفتنی است که در بسياری از موارد احکام محاکم استئنافی با احکام محکمه تميز در 

حکمه نقض خود از مبادئی را که بنيان تصادم قرار ميگيرد، بلکه در بسياری از موارد م
گذاشته است مخالفت ميکند، و حکم محکمه نقض الزام  ور نمی باشد مگر دري  حالت 
که طعن در حکم به منظور و شيوه نقض باشد که در اين صورت حکم استئنافی نقض 
گرديده، و برای رسيدگی مجدد به محکمه استئنافی ديگری " غير از محکمه حاکمه " 

 به که –اله می شود تا در قضيۀ منقوضه اصدار حکم نمايد. و اگر بار ديگر اين قضية اح
 محکمه شد، مواجه نقض به تميز محکمه پي،گاه در –فرستاده شده بود  مماثل محکمه
 می حکم اصدار خود  ن دوائر همۀ انعقاد با قضيه اين مورد در – ابرام و نقض – تميز
 حکم و داد، حکم  استئنافی دوم حکم نقض به تميز حکمهم اگر صورت اين در و نمايد،
نقض کرده بود، دراين حالت دعوی را "  را اول حکم که بود اسبابی عين بر مبنی  ن

پس از نقض دوم " به محکمه استئنافی سومی فرستاده و اين محکمه ملزم است که به 
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م به مبادئ مقرره نقض مبادئ مقرره محکمه تميز پايبند باشد. و اين التزام محکمه سو
 منحصر به همين قضيه بوده و به قضايای همانند تسری نميکند. 

گذشته از  نکه فرانسوی ها اصرار دارند که احکام قضاء را به عنوان قانون ملزم 
قرار نداده، تا احترام جدائی ميان قوای دولت حفظ گردد، زيرا و يفه قوه قضائيه 

است نه وضک  ن، همچنانکه ماده پنجم قانون مدنی منحصر به تطبيق و تفسير قانون 
فرانسه تصريو نموده، قضات حق ندارند که برای رسيدگی و حل و فصل قضايا خود 
مبادئی عمومی را وضک کنند که در قضايای همانند مورد تطبيق قرار گيرد. درحاليکه 

 بوده برخوردار -پارلمانها –قضات از اين حق در سايه محاکم قديمی فرانسه معروف به 
 از حق اين دولت قوای ميان کامل جدايی مبدأ شدن تقويت و زمان گذشت با که اند،
 حاکم گرفته شد، تا محاکم در عين زمان خود قوه قضائيه، و قوه مقننه  نباشند. م

  رأی دیگر :رأی دیگر :
علی رغم وجود مبدأ جدائی کامل ميان قوای ثالثه و علی رغم وجود ماده پنجم قانون 

رانسه، اما عده از فقهاء بر ن اند که قضاء مصدری از مصادر قانون است. بدليل مدنی ف
  ورده، بوجود را قانونی قواعد از بسياری – نقض مبادی استقرار راه از – نکه قضاء 

به  ن نديده است که با وجود اين مبـادی  ن را در قـوانين نيز  نيازی خود گذار قانون که
وله تـن داده اسـت که " قضاء قانون می گذارد " اما گفته نخواهد بگنجانـد، و به اين مقـ

شد، قواعدی را که قضاء بوجود می  ورد، در حقيقت ناشی از اعتراف قوه مقننه به 
اصل وجود  ن است؟ زيرا اين مبادی از خالل تطبيق، و تفسير قواعد قانونی بدست  مده 

 به قضاء استقالليت عدم –ن اعتراض است؟ در پاسخ به اين تساؤل ميتوان گفت اگر اي
 چنين باشد، وارد ملتبس و واضو، غير قانونی نا وجود حالت در – مبادی وضک

 وضک در قضاء حق به اعتراف اصل و نبوده، وارد اصالً  ذيل حالتهای در اعتراضی
مبادئ ثابت می ماند، زيرا: گاهی اصالً نا قانونی وجود ندارد که نيازی به تفسير  ن 

ود  يد. همانند، تنظيم قانونی ملکيتهای ادبی، هنری و صنعتی، و همچنان حارت سوء بوج
استفاده از حق، و نظريه تهديد مالی که در واقک نا قانونی تنظيـم کننده ای وجـود 

 را – قانونی –نداشـته، تا قضـاء  ن را تطبيق و تفسير کرده و از راه  ن مبادی قضائی 
 .  ورد بوجود

 ن، قضاء در بعضی از حارت از نا قانون هم گذشته است، م ل مجموع اضافه بر
 است گفته و کرده صادر – اموال تقسيم –احکامی را که محاکم مختلد مصر در مورد 

 ايجاد کننده  ن نمی باشد.  و بوده، حقور مقرر ويا کاشف – قسمت – که
ننده  ن نمی باشد، در به عبارت ديگر قسمت " کاشف " مرکز قانونی بوده، و ايجاد ک

قانون مدنی مختلد مصر، قسمت مال را ايجاد کننده مرکز  555حاليکه صراحت ماده 
 قانونی  و نوعی از بيک ميان شرکاء دانسته است. 

قانون مدنی قديم که شرط جزائی را تنظيم  911و در حالت ديگری نسبت به ماده 
 تعيين – جزائی شرط –بي،تر از  کرده و گفته است که جائز نيست قاضی به کمتر ويا

 .کند صادر حکم شده
اما قضاء در بسياری از حارت شرط جزائی را تعديل کرده است، که اين تعديل خود 
خروج واضحی از نا قانون است. پس با اين موقف قضاء چگونه  ميتوان گفت که 

قضاء نق  و عمل قضاء منحصر به تطبيق و تفسير قانون است ؟ در واقک عملکرد 
دراين مجال ايجاد موقف و مبدأ قانونی است و از اين جهت مناسه است که گفته شود 

 قضاء از جمله مصادر قانون است. 
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و در پاسخ به اعتراض دوم دراين زمينه که گفته است: مادامی که احکام محاکم در 
زام "فرانسه و مصر" نسبت به قضايای همانند حتی بر خود محکمه صادر کننده حکم ال

 نبوده، گذشته از  نکه بر محاکم پايين تر الزام  ور نمی باشد. 
پس چگونه ميتوان گفت: که قضاء از مصادر قانون است؟ طرفداران رأی دوم گفته 

 پايبندی – تمـيز محکـمه همانند –اند : اگرچه قاضی ملـزم نيسـت به رأی محاکـم بارتر 
 تقدير و احترام از تر پايين محاکم قضات نزد در – تميز احکام – احکامی چنين اما کند،

 در خود احکام شدن نقض از کسانيکه است، پيدا خود اين و است برخوردار بزرگی
نان عمل ميکنند،   معروف مبادئ و مقررات وفق ترديد بدون دارند، هراس  نان پي،گاه

م  ور بوده، و و از اين موقف محاکم درجه اول معلوم است که قضايای محاکم بارتر الزا
اين گونه الزام عملی " اگرچه به قوت قانونی هم نباشد " کافی است که قضاء را از جمله 

 مصادر قانون بگرداند. 

  رد این رأی :رد این رأی :
  نچه گذشت خالصۀ از رأی دوم بود که ميتوان  ن را بگونه ذيل مردود دانست :

را پيدا نميکند،   نگاه که قاضی نا واجه التطبيق بر قضية وارده بر ن -: اول
رجرم به مصادر ديگر قانون مراجعه ميکند که از جمله، عرف و قواعد عدالت است. 
همچنانکه مالحظه کرديم م الهائی را که به عنوان قضاء مصدر قانون ياد ور شديم همين 

م الها را در صدد قانون طبيعی و قواعد عدالت ياد ور شديم.
1
پس قانون طبيعی و قواعد   

 در واقک مصدر رسمی قانون است. نه قضاء.  عدالت
قضاء حتی در حالتهائی که از نا قانون تجاوز ميکند، سعی ميکند که  -: دوم

پ،تيبانی و مؤيده قانونی موقف خود را از خود قانون پيدا کرده و به  ن استناد کند. به 
انونی عنوان م ال " در تعديل شرط جزائی، قضاء سعی کرده است. به نا قاعده ق

 ". است ضرر مقدار به -تاوان –استناد کند که ميگويد: مقدار تعويض 
در پايان " و مهم " هرگاه اين مبدأ را پذيرفتيم که سوابق قضائی در " فرانسه و 
مصر " الزام  ور نيست پس چيزی باقی نمی ماند جز  نکه گفته شود: قضاء مصدر 

 تفسيری قانون است. 

  مأموریت محکمه تمیز :مأموریت محکمه تمیز :
ه قطک نظر از  رای فقهاء در مورد قضاء " در غير از ک،ورهای انگلوسکسون " ب

که  يا قضاء مصدر تفسيری، ويا مصدر رسمی قانون است، بدون ترديد محکمه تميز در 
هر دو حالت رسالت جليل القدری را انجام داده، و حتمی می نمايد که نق   ن خالصةً به 

 گونه ای ذيل توضيو يابد :
تمايل اک ريت ک،ورها بر ن است که بايد در رأس کليه محاکم محکمه ای ک،  و 

وجود داشته باشد که از تطبيق صحيو قانون نظارت کند، تا عدالت در راستای  ن قرار 
داشته و وحدت تطبيق قانونی تضمين شود، و امر اختالف محاکم استئناف، در تفسير 

کار نادر الوقوعی نمی باشد. بلکه گاهی نصوص قانون و رفک التباسات وارده در  ن هم 
شده است که رأی ي  محکمه استئناف برعکس رأی استئناف ديگری می باشد. و اين 
اختالف ديدگاه ها به  ن می رساند که يکی از دادخواهان فقد به خاطری که دعوای خود 

ای ديگری  را در پي،گاه اين محکمه اقامه کرده ببازد، در حاليکه اگر در پي،گاه محکمه
اقامه ميکرد به نفک وی حکم ميداد، و اين موقف نادرست و شاذی است که عدالت،  ن را 

                                                 
1
 ملکيت ادبی، هنری، صنعتی، سوء استفاده از حق، و نظريه تهديد مالی.  - 
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نمی پذيرد. گذشته از  نکه شهروندان به  ن باور می شوند که حکم قانون يکسان نيست. 
 –از اين جهت بسياری از ک،ورها از جمله " فرانسه و مصر " به  ن شدند که محکمه 

 باشد قانون صحيو و درست تطبيق از نظارت  ن ای و يفه که  ورند بوجود را – تميز
 قانون حکم و گرديده متحقق عدالت"  تميز"  محکمه سوی از مأموريت اين انجام با که
بايد کار محکمه " تميز " منحصر به  ن  و. شود می يکسان ک،ور انحای ای کليه در

 ابق به قانون است يا خير؟ باشد که  يا حکمی که به  ن طعن وارد شده است مط
لهذا محکمه " تميز " به قانونيت حکم می نگرد نه به وقايک دعوی زيرا محکمه تميز 
درجه سومی از درجات دادخواهی نمی باشد. و اين بدان معنا است که محکمه تميز بايد 
به وقايک دعوی  نچنانکه از سوی قاضی " که حکم  ن به طعن مواجه شده است " ت بيت 

رديده تسليم بوده، و فقد حکم قاضی را از  ن حي  ارزيابی کند که  يا قانون را بر گ
 وقايک ثابت شده درست تطبيق کرده است يا خير؟

را رد کرده، و  – طاعن –پس اگر قاضی قانون را درست تطبيق کرده بود، طعن 
وضوع " اگر قانون درست تطبيق ن،ده بود طعن را قبول کرده و قضيه را به محکمه م

عين محکمه حاکمه  نچنانکه در مصر و افغانستان است " ويا محکمه استئناف ديگری 
 نچنانکه در فرانسه است " احاله ميکند، زيرا خود اصالة حق حل و فصل منازعات را 

 ندارد.

  فرق میان وقایع و قانون :فرق میان وقایع و قانون :
را  به منظور اينکه گفته های گذشته واضو باشد بايد فرر ميان وقايک و قانون

 توضيو داد. 
منازعاتی که به پي،گاه محاکم می رسد به دو نوع است، زيرا اين منازعات يا متعلق 
به وقايک دعوی بوده ويا متعلق به قانون و بيان حکم  ن است. " و گاهی هـم نـزاع به 

ايا تدليسی که از سوی غير اطرافيان  -شـأن وقايک و قـانون اسـت ". به گونه ای م ال :
د انجام می شود تعاقد را باطل ميکند يا خير؟ اين اختالف در شأن قانون است. اما تعاق

 اگر اختالف بر ن باشد که  يا تدليسـی ر  داده يا خيــر؟ اين اختالف در شأن وقايک است. 
و در م ال ديگری که  يا قانون؛ اثبات به شهادت شهود را جائز دانسته يا خير؟ اين 

است. اما اينکه شهادت شهود مطابق به حقيقت واقک بوده يا خير  اختالف در شأن قانون
 اين اختالف در شأن وقايک است.

و در م ال سومی گفته می شود:  يا عرف رکن مادی خود را تکميل کرده است يا 
 – الزام –خير؟ اين اختالف در شأن وقايک است اما اگر اختالف در مورد رکن معنوی 

 قانون و وقايک ميان گذاشتن فرر موضوع و. است قانون شأن رد اختالف گونه اين باشد
 هرگاه زيرا است، بزرگی اهميت دارای تميز محکمه رقابت و صالحيت انعقاد مورد در

 محکمه حکم است –وع دعوی موض يا – دعوی وقايک پيرامون نزاع که شود ثابت
 و است، بدور ميزت محکمه رقابت و نظارت حدود از و بوده نهائی – حاکمه – موضوع
 در است، وقايک  ن بر قانون تطبيق صحت پيرامون اختالف که شود ثابت هرگاه برعکس

 . شود می وارد تميز محکمه رقابت تيغ زير قاضی حکم حالت اين
به هر رو بايد گفته شود که تعيين حد فاصل ميان  نچه که در چهارچو  وقايک وارد 

ن قرار ميگيرد خيلی دقيق بوده و در بسياری از گرديده، و  نچه که در چهارچو  قانو
 حارت خود مورد اختالف قرار ميگيرد. 
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  فقه :فقه :
فقه در فرانسـه حق قانونگــذاری را نـدارد، و در قانـون جـديـد اين ک،ـور نيـز 
نصی وجود ندارد. "  نچنانکه در قانون رومان قديم بود " که فتاوی فقهاء را الزام  ور 

و نه هم در فرانسه فقهای مجتهدی وجود دارد. " همانند شريعت اسالمی " دانسته باشد. 
 که اقوال  نان مصدر رسمی قانون باشد. 

پس فقهای فرانسه هر اندازه که به عظمت و منزلت برسند، رأی  نان بر قاضی الزام 
 ور نمی باشد. لهذا فقه مصدری از مصادر قانون نبوده، بلکه قاضی از  رای فقه به 

وان مرجک استئناسی بهره گرفته ميتواند به  ن اعتبار قايل شده و هم ميتواند  ن را نا عن
 ديده بگيرد. پس فقيه در فرانسه قانون را تفسير کرده اما وضک نميکند. 

  همکاری فقه و قضاء :همکاری فقه و قضاء :
فقه و قضاء در فرانسه همکار يکديگر بوده، و در جهت تفسير و تطبيق درست 

و نيازهای عملی در تعاون اند. زيرا  رای فقه بر قضاء الزام   قانون وفق مبادی علمی
 ور نبوده، و احکام قضاء بر فقه الزام  ور نميباشد. بلکه نوعيت رابطه ميان  نها 
همکاری و رقابت است. قاضی در فرانسه با فقيـه همکـار بـوده و از وی نظـارت ميکند 

ضيو پوشيده گيها و ملتبسات قانون، قاضی و بـرعکس فقـيه نيز با ابراز رأی و نظر و تو
را همکاری کرده و اعمال وی را نظارت ميکند. و با  نکه  رای هري  از فقهاء و 
قضات در قانونگذاری حايز اهميت فراوان و عظيمی بوده، اما هيچ کدام  نها به عنوان 

 قانون مدار اعتبار نمی باشد. 
 نه –قضاء به عنوان مصدر تاريخی و در بسياری از حارت رأی اجماعی فقه و 

 و ترقی سبه قضاء و فقه ميان تعاون و همکاری اين و شود، می تلقی قانون – رسمی
رصت استفاده ف همکاری شديم، ياد ور قبالً   نچنانکه زيرا باشد، می فرانسه قانون تعالی

يز ميسر از مزايای هري  از فقه و قضاء را فراهم کرده، و اجتنا  از عيو   نها را ن
 می کند، و بدين سان فقه و قضاء ميتوانند يکديگر را تکميل کنند. 

گذشته از  نکه اين همکاری ميان فقه و قضاء از قديم وجود نداشته و حتی نيمه های 
اخير قرن نوزدهم هري  از فقه و قضاء کامالً جدا بوده و فقه به تنهايی ميان چهار 

 که است بوده محاکم  تطبيقی –ه و به دور از احکام ديواريهای تاررهای پوهنتونها زيست
هايی فقه تخيلی و دور از زندگی عملی بوجود  مده و مدرسه تن و عزلت اين نتيجه در

 برای مصدری"  وضعی قانون نا"  جز که است کرده رشد"  متن بر شرح –فقهی 
 . شناسد نمی قانون

. همچنانکه اين نصوص بايد بدين لحا ، فقد " نا " ميتواند متضمن قانون باشد
وفق نيت حقيقی قانونگذار هنگام وضک قانون تفسير گردد، که البته با اين نگاه به اضافه 
 نکه فقهاء به ديگر مصادر قانون اهميت چندانی قايل نبوده، تحورت نظامهای اجتماعی 

نيت حقيقی و اثر  ن بر نصوص قانون را ناديده ميگرفتند. زيرا همه اعتبار و اهميت به 
قانونگذار هنگام وضک قانون بوده، و نيت احتمالی  ن هنگام تطبيق قانون مدار اعتباری 

 نمی باشد. 
شايان ذکر است که اين مدرسه فقهی در طول سالهای قرن نوزدهم بر فکر قانونی 
فرانسه حاکم بوده، تا  نکه فقه به عنوان تعبير تخيلی و توهمی از قانون گرديده و تدريس 

تباطی به ار هيچ که بود گرديده نظری درسهای عنوان به -ها دان،گاه –ن در پوهنتونها  
زندگی عملی نداشته است. در حاليکه تعبير زنده ای قانون در نزد قضات باقی مانده بود. 

 متن بر شرح –و هرگاه که فقهای نوين فرانسـه به اين حقيقت پی بردند مدرسه کالسي  
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 ميکرد تطبيق عملی زندگی رويدادهای بر را قانون که قضاء با زديکین با و گذاشته را –
که قانون چيزی ديگری غير از  ن است که در کتابها شرح ميکنند، همچنانکه  دانستند

دانستند که قانون منحصر به نصوص وضک شده نبوده، بلکه قانون دارای مصادر ديگری 
را استنباط کرده و قواعد قانونی را است که بايد فقه و قضاء با همکاری يکديگر  ن 

 بوجود  ورند که نصوص وضعی از توليد  ن به عنوان قاعده قانونی عاجز شده است.
با درنظرداشت  نکه قضاء اين حقيقت را درک کرده و به مقتضای  ن عمل ميکند، با 
نزدي  شدن فقه به قضاء تعاون و همکاری بوجود  مد که نتيجه  ن تفسير و تطبيق 

 ست قانون وفق مقتضای مبادی علمی و نيازهای عملی می باشد.در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «واثق»قضاوتمل نجم الدین گارش : تتبع ون
 

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

  مبحث دوم:انواع،ارکان وشرایط وکالتمبحث دوم:انواع،ارکان وشرایط وکالت
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 33 ................................................................... وکال تعدد  يح از:چهارم

 32 ................................................................ وکالت زمان اعتبار به:پنجم

 32 ......................................... گريد موضوع به وکالت قيتعل اعتبار به:ش،م

 32 ................................................................. اجرت نييتع اعتبار به:هفتم

 33 ........................................................... ليتوک تيصالح اعتبار به:ه،تم

 38 ................................................................ وکالت موضوع  يازح:نهم

  مطلب اول:انواع وکالتمطلب اول:انواع وکالت  
 مختلف منقسم شده است که عبارت انداز: وکالت از جهات مختلف به تقسيمات

  اول:به اعتبار تخصیص وتعمیماول:به اعتبار تخصیص وتعمیم
از اين جهت وکالت به

1
ذيالً   ن که هر ي .وکالت عام و وکالت خاص تقسيم می شود

 تعريف می گردد:
وکالت عام:وکالت عام،وکالتی است که موضوع  ن کار خاص را احتوا نکند  .2

وتمامی و ايف نيابت مؤکل را شامل شود
2

» نظر سليم باز،شارح مجلة ارحکام: .به
هرگاه مؤکل به وکيل «.می نمايد چيز را احتوا وکالت عام معنای تصرف در همۀ

چيز جايز است،اين شخا وکيل عام می  توبه حي  وکيل من درهمۀتصرفات گفت:
مگر،امر او درابراء  گردد ومال  بيک،شراء،هبه،وقف،صدقه وام ال اينها  می گردد.

اول  فقرۀ«.ن مديون نافذنمی گردد.زيرا،اين امر از موارد تبرع می باشد.وتقليل دَي
(وکالتی که به 2»)(قانون مدنی درمورد وکالت عام تصريو می نمايد که:2530مادۀ)

الفا  عام طور مطلق ذکرگرديده ودر ن هيچ گونه تخصيا به نوعيت عمل قانونی 
«.ه کسه می نمايد.نيامده باشد وکيل صفت وکالت را صرف دراعمال ادار

3
پرس  اين 
است که  اعمال اداره کدام هااند؟درپاسخ به اين پرس  فقرۀ دوم مادۀ فور تصريو می 

( اجاره دادن مال مؤکل م،روط براين که مدت  ن ازسه سال تجاوز نکند 1»)نمايد که:
داشت اموال مؤکل،پرداخت دَين وقبض حقور وی منقطک هدرکارهای مربوط به حفظ ونگ

مستحيل ودعوی  یتن مرور زمان،ثبت عقد رهن در وثيقه،سعی به رفک دعوساخ
ذواليدی از جمله اعمال اداره محسو  می شود.سلسله تصرفات حقوقی ای که عمل اداره 
 ن را ايجا  نمايد،مانند بيک محصورت زراعتی زود تلف وخريدن مواشی و رت 

«زراعتی دراعمال اداره شامل است.
4
. 

                                                 
1
 .220بن دمحم بن سالميه.المختصرفی الفقه،مطبعة دارالکتا  العربی،ص .الطحاوی.ابوجعفراحمد 

حنفی  وی احمدبن دمحمبن سالمه ازدی اهل طحا از توابک مصر بود. او يکی از بزرگان فقه»الطحاوی
از  ثار بارز اي،ان است. « ارختالف بين الفقهاء»و « أحکام القر ن»م،هور به امام طحاوی است. 

/ 1؛الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛قرشی«. قمری دار فانی را وداع گفت 012طحاوی در سال 
171-171. 

2
ربن قدامه،مصر:دارالکته . ابن قدامه،موفق الدين ابودمحم بن عبدهللا،بن احمد بن دمحم.المغنی  

 .33،ص5العربی،ج
دقائق،ابن بطى،   للاّ   بن احمدبن قدامه مقدسی است. او از هبه  نام کامل وی ابودمحم عبدهللا»ابن قدامه

الدين عبدالرحمن بن ابوعمر،ابن  عبدالقادر گيالنى و ديگران كسه حدي  كرد. قاضى القضات شمس 
، «البرهان فى مسألة القر ن»تاليف دارد؛ از جمله:  13وى در حدود  نقطه و... از جمله شاگردان اوست.

هجری در دم،ق وفات  310و... ابن قدامه در سال « فضائل عاشورا»المقنک، »، «الكافى»، «المغنى»
 .222-233/ 23ذهبی؛ سيرأعالم النبالء؛«. يافت و در کنار دامنه کوه قاسيون دفن گرديد

3
 .2530(مادۀ 2ی،فقرۀ). وزارت عدليه.قانون مدن 

4
 .2530(مادۀ 1. همان،فقرۀ) 
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به خوبی بر می  يد که:اَعمال اداره شامل اجاره دادن مال،م،روط براين  ازنا اين ماده
که مدت  ن از سه سال تجاوزنکند درکارهای مربوط به حفظ ونگه داشت اموال 
مؤکل،پرداخت دَين وقبض حقور،منقطک ساختن مرور زمان،ثبت عقد رهن در 

اداره محسو  می وثيقه،سعی به رفک دعوی مستحيل ودعوی ذواليدی از جمله اعمال 
شود.همچنين،تصرفات حقوقی ای که عمل اداره  ن را ايجا  نمايد،مانند:بيک محصورت 
زراعتی زود تلف وخريدن مواشی و رت زراعتی نيز ازجملۀ اَعمال اداره 

 است.بنابراين،نگهبان می تواند اين اعمال را انجام دهد.
موضوع  ن به امر  وکالت خاص:وکالت خاص به وکالتی اطالر می گردد که  .1

خاصی تعلق گيرد.مانند:اعطايی وکالت به امور بيک،شراء اجاره وام ال اينها.به طورم ال 
مؤکل به وکيل خود چنين صالحيت دهد که خانه او را به فروف رساند وياباغی رابراي  

 خريداری کند. 

  دوم:به اعتبار تقیید واطالقدوم:به اعتبار تقیید واطالق
وکالت به اعتبار قيد واطالر به

1
وکالت مطلق و وکالت مقيد که هري  ذيالً دونوع است:

 تعريف می گردد:
وکالت مطلق:وکالت مطلق  ن است که وکيل ياموضوع وکالت به چيزی مقيد   .2

مانند اينکه:مؤکل به وکيل بگويد:ترا برای فروف اين باغ وکيل نمودم.دراين  نباشد،
د.طور م ال وکالت که موضوع وکالت فروف باغ است به هيچ چيز ديگرمقيد نمی باش
 نگفته است که درچه وقت ودرکجا ويابه چه قيمتی  ن رابه فروف برساند.

وکالت مقيد:وکالت مقيد،عبارت از وکالتی است که در ن وکيل به چيزی مقيد شده باشد 
يعنی مؤکل به وکيل بگويد که:فالن زمين را برای من به فالن قيمت ويادر فالن وقت 

ل وکيل مقيد به قيمت يازمان معين وم،خا شده له کن که دراين وکالت عمممعا
 ارعايت شرايد بايدب است.دراين صورت وکيل

(قانون مدنی  دراين مورد وکالت مقيد 2532مندرج وکالت نامه،اجرای و يفه نمايد.مادۀ)
در وکالت مقيد وکيل به اجرايی امور معين در وکالت وتوابک »تصريو می نمايدکه:

«.جاری اقتضانمايد،مقيد می باشد. ضروری که طبيعت امر وعرف
2

همچنين،فقره های 
(مقيد ساختن وکالت 2» (قانون مدنی دراين باره ُحکم می نمايد که:2531اول ودوم مادۀ)

درنوع عمل قانونی درساير تصرفات حقوقی غير مربوط به اداره باشد 
 صلو،اقرار،حکميت،توجيه قسم واقامۀ دعوی رزم می باشد.

،مانند:عقد،هبه وعاريت تقييد وکالت درنوعيت وموضوع عمل (درتصرفات تبرع1
«.قانونی شرط است.

3
 

نا اين ماده مبهم وناقا به نظر می رسد.طبق نا فقرۀ اول اين ماده مقيد ساختن 
وکيل درتصرفات حقوقی که مربوط ادارۀ مال نباشد.مانند:صلو،اقرار،حکميت وتوجيه 

رسدطبق نا اين ماده وکالت مطلق  قسم توسد مؤکل ضروری است.لذا،به نظر می
دراين مورد جواز ندارد.همچنين طبق فقرۀ دوم اين ماده درتصرفات هبه وعاريت مقيد 
 نمودن وکالت در موضوع توسد مؤکل شرط است.با نهم درمورد انتخا  وکيل

                                                 
1
يم،سعيد -. الکاسانی.عالء الدين ابوبکر بن مسعود.بدائک الصنائک فی ترتيه ال،رائک،کراچی:اي  

 .15.00،صا 3م،ج 2820کمپنی،
2
 .2532. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 

3
 .2531(مادۀ2.1. همان،فقرهای) 
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صورت ه وکيل گرفتن ب»(چنين حکم نموده:2552مطلق،مقيدو...قانون مدنی درمادۀ)
«لق به شرط ياموکول به  ينده صحيو است.مع مطلق،مقيد،

1
.  

  سوم:ازحیث اختیار وانتصابسوم:ازحیث اختیار وانتصاب
وکالت از نگاه تعيين  ن به شکل اختياری از جانه مؤکل وياانتصا   ن از جانه محکمه 

 به دونوع است:وکالت اختياری يا وکالت محض و وکالت اجباری يامسخر: 
که مؤکل خود با  وکالت اختياری يا وکالت محض:وکالت اختياری  ن است  .2

گرفتن مصلحت خوي ،کسی را درخصوص امرمعين وم،خا از جانه خود  درنظر
وکيل تعيين نمايد.

2
به طور م ال،کسی را برای خريد يافروف يابرای پي  برد مخاصمه 

 درمحکمه وکيل بسازد.
وکالت اجباری يا وکالت مسخر:وکالت اجباری ياتسخيری  ن است که وکيل از   .1

صالح برای دفاع ازحقور،منافک يامصلحت شخا غايه تعيين می ذي جانه محکمۀ
گردد.

3
 

وچنين وکالتی درقضايايی مدنی  درچنين وکالت مؤکل نق،ی درتعيين وکالت ندارد
ی وکيل مسخربرای يبرای دفاع ازخصم غايه بوده.ودرموضوعات جزا درموردم،خا

بضاعت ومتهم غايه  بلکه محکمه برای اشخاص بی دفاع ازمتهم مورداستعمال نداشته،
(قانون وکالی مدافک که مساعد 5مادۀ) (1(وفقرۀ)0طبق روال پذيرفته شده مطابق مادۀ)

 به منظور حکم مندرج مادۀ سی ويکم قانون اساسی،»تعيين می نمايد:است حقوقی 
وزارت عدليه مکلف است درقضايای جنائی برای اشخاص بی بضاعت درهر مرحلۀ از 

«قی تعيين نمايد.تعقيه عدلی مساعد حقو
4

ومساعد حقوقی:وکيل مدافک است که .»
درموضوعات جنائی از طرف وزارت عدليه برای اشخاص بی بضاعت تعيين 

«گردد. می
5
. 

  چهارم:از حیث تعدد وکال چهارم:از حیث تعدد وکال 
 وکالت از حي  تعداد وکال به وکالت انفرادی و وکالت جمک تقسيم شده است:

ل برای اجرای موضوع وکالت وکالت انفرادی:وکالت انفرادی  ن است که مؤک .2
برای موضوعات م،خا تعيين کند تنها ي  وکيل را تعيين نمايد ويا چند وکيل را 

ی که و يفه هر وکيل معين وم،خا باشد وهري  درمحدودۀ وکالت خوي  ايفای طور
 و يفه به عمل  ورد. 

وکالت جمک:وکالت جمک به وکالتی اطالر می گردد که برای ي  موضوع   .1
،خا چند وکيل تعيين شوند تاموضوع  وکالت را به اتفار هم وباجله رای هم معين وم

در مورد وکالت جمک  2135ديگر وبه اتفار نظر انجام دهند.مجلة ارحکام العدليه درمادۀ 
هرگاه ي  نفربرای انجام کاريی دونفر را وکيل تعيين نمود هيچ »تصريو می نمايدکه:

به ايفای  ن وکيل شده اند تصرف کرده نمی که  کدام به تنهايی درمورد و يفۀ
تواند.اما،اگربرای رد وديعت ياايفای دَين وکيل شده باشند هري  می تواند که وکالت را 
به تنهايی انجام دهد،ولی در صورتی که شخا،ي  نفر را برای به سر رساندن امور 

 ف سازد،هريکی وکالت تعيين نموده باشد،بعداً کسی ديگری را نيز به وکالت مذکور مؤ

                                                 
1
 .2552.همان،مادۀ  

2
 .132(عقود معين،ص1،نظام الدين.شرح قانون مدنی افغانستان حقور وجايه). عبدهللا 

3
 .132. همان، ص 

4
 .0. وزارت عدليه.قانون وکالی مدافک،مادۀ  

5
 .5(مادۀ 1. همان،فقرۀ) 
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«يفا نمايد جواز دارد.ااز دو نفر که امور وکالت را 
1

مجلة .برای توضيو مادۀ فور 
اگر واهه دونفر را برای تسليم هبه برای »م ال ذيل را چنين بيان نموده است:ارحکام 

موهو  له وکيل تعيين نمود،پس هرکدام از دو وکيل به تنهايی وکالت را اجرا نموده می 
اگر دونفر ازطرف موهو  له درقبض هبه وکيل طرف واهه تعيين شده باشند توانند و

 هيچ کدامی از دو وکيل به تنهايی عمل وکالت را اجرا نمی توانند.حالت اول م ل رد
(قانون مدنی نيز دراين 2533مادۀ )«.وديعت بوده وصورت دوم مانند استرداد ن است.

د وکالی متعدد تعيين وبه اجرا ت انفرادی هرگاه به عقد واح»مورد تصريو می نمايد که:
اجازه داده ن،ده باشند،مکلف اند به صورت دسته جمعی به اجرای عمل بپردازند،مگراين 
که اجرای عمل مانند تاديه دَين وام ال  ن به تبادل رأی احتياج نداشته يااجماع در ن مانند 

«.دعوی ممکن نباشد.
2
 

  پنجم:به اعتبار زمان وکالتپنجم:به اعتبار زمان وکالت
 ز حي  اعتبار زمان به وکالت مؤقت و وکالت غيرمؤقت تقسيم شده است:وکالت ا

وکالت مؤقت:وکالت مؤقت وکالتی را احتوامی نمايد که به اساس  ن وکيل برای  .2
ماه  3مدت معين ومحدود تعيين گردد،مانند:اين که مؤکل به وکيل بگويد که برای مدت 

تأريخ تعيين وکالت،صالحيت  ماه از3امور خريدوفروف مرا به عهده بگير! باگذشت
 وکيل منتهی می گردد.

وکالت غير مؤقت:وکالت غيرمؤقت  ن است که زمانی برای انجام وکالت از   .1
جانه مؤکل تعيين ن،ده باشد.

3
 

  ششم:به اعتبار تعلیق وکالت به موضوع دیگرششم:به اعتبار تعلیق وکالت به موضوع دیگر
وکالت از حي  اين که به موضوع ديگروابسته باشد به دونوع است:وکالت معلق و 

 معلق: غير وکالت
وکالت معلق:وکالت معلق که به نام وکالت م،روط،نيز يادمی گردد وکالتی را   .2

ت،کيل می دهد که وابسته به تحقق امرديگری باشد.چنان که مؤکل به وکيل بگويد که اگر 
روز شنبه عيدباشد گوسفندی برای من خريداری کن!در اين وکالت خريد گوسفند م،روط 

 ز شنبه عيدباشد در غير  ن تحقق نمی پذيرد.ومعلق براين است که رو
وکالت غيرمعلق:وکالت غيرمعلق به وکالتی اطالر می گردد که وجود  ن به  .1

تحقق هيچ امر ديگری وابسته نباشد،مانند:اين که مؤکل به وکيل بگويدگوسفندی برای من 
نمی  خريداری کن! در اين وکالت خريد گوسفند به تحقق يانفی هيچ اثرديگری وابسته

 باشد.

  هفتم:به اعتبار تعیین اجرتهفتم:به اعتبار تعیین اجرت
وکالت ازحي  اعتبار دريافت اجرت به وکالت مجانی و وکالت مأجور تقسيم بندی شده 

 است: 
وکالت مجانی:وکالت مجانی وکالتی را دربرمی گيرد که برای وکيل درانجام  .1

موضوع وکالت حق الزحمه تعيين ن،ده و او اين و يفه را مجانی اجرا 
هرگاه وکالت بدون »(قانون مدنی دراين مورد تصريو می نمايد که:2531ۀ)نمايد.ماد

اجرت باشد،وکيل مکلف است درتنفيذ وکالت چنان توجه نمايد که در امور شخصی خود 

                                                 
1
 .2132هـ ف،مادۀ2050. اتاسی،دمحمخالد وپسر ن دمحمطاهر.مجلة ارحکام،مصر:دارالکته الحلبی، 

2
 .2533نون مدنی،مادۀ . وزارت عدليه.قا 

3
 .253،ص2.نذير،داددمحم.حقور فاميل درشريعت اسالمی وقانون مدنی افغانستان،ج 
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«می نمايد وبه هيچ وجه بي،تر از توجه شخا عادی،مکلف نمی باشد.
1

.دليل اين امر 
مصلحت  نند امور شخصی توجه نمايد،اين است که اگر وکيل در تنفيذ موضوع وکالت ما

مؤکل متحقق می شود،زيرا معمورً افراد در امور شخصی از افراط وتفريد پرهيز می 
  نمايند.

وکالت مأجور وکالتی را احتوا می نمايد که وکيل درقبال انجام :وکالت مأجور .2
و يفه وکالت چيزی ويا مبلغی را به عنوان دستمز واجرت می پذيرد.مطابق حکم 

هرگاه اجرت در وکالت شرط گذاشته شده باشد،وکالت انجام »(مجلة ارحکام:2132مادۀ)
«واگرشرط نکرده بود نمی تواند. يابد وکيل مستحق اجرت شده می تواند

2
.دراين مورد 

(دراين مورد تصريو می نمايد 2132قانون مدنی نيز از فقه پيروی نموده است.مادۀ)
کيل به اجرای عمل مستحق اجرت معينه می گردد هرگاه وکالت به اجرت باشد و»که:

واگر اجرت شرط ن،ده  باشد و وکيل از جملۀ اشخاصی باشد که به اجرت اجرای و يفه 
«می نمايد، مستحق اجرت م ل ودر غير ن متبرع شناخته می شود.

3
. 

  هشتم:به اعتبار صالحیت توکیلهشتم:به اعتبار صالحیت توکیل
يه را دارد به دونوع وکالت از حي  اين که وکيل صالحيت تعيين وکيل ديگرويانا

 است:وکالت بالتوکيل و وکالت مجرد وم،خا:
وکالت بالتوکيل وبالنيابه:وکالت بالتوکيل وبالنيابه  ن است که مؤکل برای وکيل   .2

اجازه می دهد که در صورت لزوم می تواند اين صالحيت را به وکيل ديگرتفويض نمايد 
تواند  د ويا وکيل میکه دراين صورت وکيل دوم وکيل مؤکل دانسته می شو

(مجلة ارحکام 2133بنابرضرورت طبق اجازۀ وکيل برای خود نايه تعيين کند.مادۀ)
شخصی که دري  موضوع وکيل تعيين شده »العدليه  دراين مورد اشعار می دارد که:

است صالحيت ندارد که شخا ديگری را ازطرف خود وکيل تعيين نمايد مگر اين که 
اجازه داده باشد.يابه وکيل گفته باشد که به رأی خود عمل  مؤکل اورا دراين باره

نمايد.دراين حالت وکيل می تواند که شخا ديگر را وکيل تعيين نمايد،به اين 
منظورشخصی را که وکيل تعيين نموده وکيل مؤکل است  و وکيل اين وکيل شمرده نمی 

«.د.شود حتی  وکيل دوم به عزل وکيل اول يافوت مذکور عزل نمی گرد
4

درتوضيحی که 
 مجلة ارحکام  به ارتباط شرح مادۀ فور به عمل  مده دونکته قابل توجه است:

 هرگاه دو وکيل به عزل نمودن مؤکل،ياوفات مؤکل از وکالت معزول می شوند. .1
اگر مؤکل به وکيل اول بادادن صالحيت توکيل چنين گفته باشد که:به رأی خود  .2

ده.دراين صورت وکيل اول صالحيت عزل وکيل عمل نما وهرچه می خواهی انجام ب
 دوم را دارا می باشد.درقانون مدنی به ارتباط اين موضوع احکام ذيل تنظيم شده است:

اول:وکيل نمی تواند بدون اذن مؤکل شخا ديگری را به حي  وکيل انتخا  نمايد.هرگاه 
ؤکل وکيل م اجرای عمل برای وکيل مفوض گردد،می تواند شخا ديگری را به اجازۀ

تعيين نمايد.دراين صورت وکيل دوم وکيل مؤکل شناخته شده به عزل وکيل اول يافوت 
«.او عزل نمی گردد.

5
 

                                                 
1
 .2531. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  
2

  .2132. مجلة ارحکام،مادۀ
3
 .2132. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 

.
4
 .2133مجلة ارحکام،مادۀ 
5
 .2538. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  
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هرگاه وکيل  بدون  ن که اجازه داده شده باشد شخا ديگری را درتنفيذ وکالت به »دوم:
 ً  ن  نيابت از خود مؤ ف نمايد از عمل نايه مسؤول  بوده چنان تلقی می گردد که شخصا

تضامنی دارند.اگربه وکيل اجازه گرفتن نايه  يتوکيل ونايه مسؤول را انجام داده باشد.
بدون تعيين شخا معين داده شده باشد وکيل تنهادر مورد خطا در انتخا  نايه ياخطا 

«.در رهنمايی مسؤول شناخته می شود.
1
 

ياشخا ثال  که سوم:احکام نيابت پي  بينی شده درقانون مدنی برعاليق وکيل ومؤکل 
باوکيل معامله می نمايد تطبيق می گردد.

2
 

.وکالت مجرد وم،خا:وکالت مجرد و م،خا  ن است که مؤکل صرف صالحيت  1
اجرايی کار را به وکيل داده باشد.دراين صورت وکيل صالحيت ندارد که به  توکيل 

امور خود  د همۀديگری اقدام کند وياکسی را نايه خود بسازد،بلکه طبق ايجا  وکالت باي
 را انجام دهد.

  نهم:ازحیث موضوع وکالتنهم:ازحیث موضوع وکالت
متون کته فقه وقوانين وضعی به مالحظه می رسد تقسيم بندی موضوع درتاجای که 

 وکالت به صورت عموم شامل سه طبقه بندی می باشد:وکالت شراء)خريد(،وکالت
 ياوکالت بالدعوی است: وکالت بالخصومت و بيک)فروف(

وکالت به خريد  ن است که مؤکل وکيل را برای خريداری وکالت شراء)خريد(:  .1
د رعايت شرايد  تی الت دهد.طبق فقه در وکالت به خريمال منقول وياغيرمنقول وک

 ضروری است:
معلوم بودن جنس،نوع ومقدار شی موضوع وکالت:شرط است که جنس،عين،نوع ومقدار 

ين مورد تصريو می نمايد (مجلة ارحکام درا2133شی موضوع وکالت معين باشد مادۀ)
رزم است که مؤکل به معلوم باشد يعنی چيزی که وکيل به ايفای  ن مأمور است به » که:

(مجلة ارحکام 2158نحوی معلوم گردد که انجام  ن وکالت را بنا برحکم فقرۀاخيرمادۀ)
 سزاوار گرداند و ن عبارت از اين است که مؤکل جنس چييزی راکه ارادۀ خريداری  نرا
دارد بيان کند واگر جنس  نرا بيان نکرد يابيان کرد ولی انواع مختلف داشت ونوع پول 

اين که وکيل را به وکالت عامه تو يف ر،مگ. ن را تعيين نکرد وکالت صحيو نمی گردد
نمايد.م الً:اگرشخصی يکی را وکيل انتخا  نمود که براي  اسپ خريداری کند،وکالت 

راده کرد که کسی را تعيين کند تارخت جامۀ ای را صحيو می گردد.هرگاه شخصی ا
براي  خريداری نمايد،رزم است که جنس  نرا بيان نمايد،يعنی رخت ابري،می يا رخت 
پنبه ای  بابيان نوع  ن که هندی باشد وياشامی ويا پول  ن رخت جامه را تعيين کند که 

من حيوان يا جامۀ ابري،م  دارای چه قيمتی باشد. اگر جنس را بيان نکرد وگفت گه برای
خريداری کند ونوع پول  ن را بيان نکرد وکالت صحت ندارد.اما،اگر گفت:برای من 
پارچه ابري،می را خريداری کن از هرجنس ونوعی  که باشد مفوض به رأی تو است 
دراين صورت وکالت عام بوده و وکيل می تواند از هرنوع وجنس که باشد خريداری 

«.نمايد.
3
 
(قانون مدنی 2552د اين شرايد قانون مدنی نيز از فقه پيروی نموده است.مادۀ)درمور

برای صحت وکالت به خريد شرط است که شئ که »دراين مورد تصريو می نمايد که:
خريده می شود عين يا جنس ومقدار  ن معلوم باشد.درتعيين مقدار شئ تعيين ثمن کفايت 

                                                 
1
 . 2522. همان،مادۀ  

2
 .2521. همان،مادۀ  

3
 .2158. مجلة ارحکام،مادۀ  
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يد که:عين ياجنس،نوع ومقدار شئ که توسد ازنا اين ماده به خوبی برمی  «.می کند.
 وکيل برای مؤکل خريداری می شود بايد معلوم باشد.

م،صنف و دسته است سُ تعيين جنس واثرمخالفت وکيل با اين شرط:جنس درلغت به معنی قِ 
. شرط اول صحت وکالت به خريداين است که جنس شی ای که توسد وکيل خريداری 

رت که مؤکل جنس شی را که بايد توسد وکيل می شود معلوم باشد. پس،درصو
خريداری شود،تعيين نمايد ودرنتيجه برای وکيل جنس معلوم باشد و وکيل خالف  ن عمل 

( مجلة ارحکام دراين مورد 2120مادۀ) نه نمايد،چنين بيک نسبت به مؤکل نافذ نيست،
فت:از فالن هرگاه وکيل درجنس مخالفت ورزيد،يعنی اگرمؤکل گ»تصريو می نمايد که:

جنس خريد کن و وکيل عوض  ن ديگری را خريد،بيک درحق مؤکل نافذ نمی گردد گرچ 
مفاد مالی را که وکيل خريداری نموده است،بي،تر باشد.جنس را که وکيل خريداری 
نموده است به خود وکيل تعلق می گيرد و وکيل برای مؤکل م،تری محسو  می 

«.شود.
1
 

ل به اين شرط:شرط دوم صحت وکالت برای خريد اين است تعيين نوع واثر مخالفت وکي
که نوع شئ که توسد وکيل خريداری می شود،معين باشد.درصورتی که مؤکل نوع شی 
را تعيين نمايد و وکيل خالف  ن چيزی ديگری را برای مؤکل خريداری نمايد،چنين بيک 

می نمايد (قانون مدنی دراين مورد تصريو 2523) درحق مؤکل نافذ نيست.مادۀ
هرگاه مؤکل نوع شئ را که توسد وکيل خريداری می شود تعيين نمايد و وکيل نوع »که:

«.ديگری را خريداری نمايد اين خريداری درحق مؤکل نافذ شمرده نمی شود.
2
 

داری يتعيين مقدارشی:شرط سوم صحت وکالت به خريد اين است که مقدار شئ که خر
عيين مقدار شئ تعيين ثمن نيز کافی است.زيرا،وکيل می شود بايد معلوم ومعين باشد.درت

 نمايد. معمورً مقدار شی را برحسه ثمنی که مؤکل برای او می دهد،خريداری می
عدم موجوديت جهالت فاح  درشئ موضوع وکالت دروکالت خاصه:توکيل دربيک 

جايز است.زيرا،مؤکل مال  بيک وشراء «رح»فقهاء  وشراء به اتفار نظر همۀ
س،می تواند جهت اجرای  ن وکيل بگيرد.باوجود اين،در وکالت به شراء ي  است.پ

شرط وجود دارد و ن عبارت از خالی بودن شی موضوع وکالت از جهالت فاح  در 
وکالت به شراء را به دونوع تقسيم می «رح»وکالت خاصه است.فقهای حنفيه
 نمايند:وکالت عامه و وکالت خاصه:

مؤکل بگويد:برای من هرلباس وياخانه ای را خواستی  وکالت عامه:مانند اين که:
خريداری کن.چنين وکالتی علی الرغم وجود جهالت فاح  بدون بيان نوع،صفت و ثمن 
صحيو است.زيرا،مؤکل صالحيت را به وکيل تفويض نموده است.پس،باوجود جهالت 

مه درجواز وکالت عا«رح»نيز بافقهای حنفيه«رح»فاح  صحيو است.فقهای مالکيه
نيابت در  ن صحيو باشد که موافق هستند ودر  ن  نچه از امور مالی،ازدواج وطالر را 

گفته اند وکالت عام به سبه وجود «رح»داخل می نمايند.برعکس،فقهای حنابله وشافعيه
 غرر صحيو نيست.

وکالت خاصه:مانند  اين که:مؤکل به وکيل  بگويد:برای من لباس،خانه،جواهر،گوسفند 
ينها خريداری کن.جواز اين امر برمبنی قياس واستحسان متفاوت می وام ال ا

شود.زيرا،بر اساس قياس خريد شی با وجود جهالت اعم از اين که فاح  باشد وياغير 

                                                 
.
1

 .2120همان،مادۀ
2
 .2523. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 
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جز بيان جنس،نوع،صفت ومقدار ثمن نيست زيرا،بيک وشراء  فاح  صحيو نيست.چارۀ
نها نيز صحيو باوجود جهالت غير فاح )يسير(صحيو نيست.پس،وکالت دراي

نيست.اما،بر مبنای استحسان جهالت يسير برعقد وکالت تأثير وارد نمی کند و نچه تأثير 
ديناری را به َحکم بن  (ملسو هیلع هللا یلص)می نمايد،چهالت فاح  است.زيرا،روايت شده است که پيامبر

حزام داد تابرای او اضحيه خريداری نمايد.اگرجهالت غيرفاح  مانک صحت توکيل به 
اين کار را انجام نمی داد.همچنين،جهالت غير فاح  دروکالت  (ملسو هیلع هللا یلص)پيامبرشراء می بود،

موجه بروز منازعه نمی گردد.ضابطۀ جهالت غير فاح  اين است که:اگراسم  نچه که 
جهت فروف  ن وکيل گرفته شده است.شامل نوع واحد ب،ود ودر ن يکی از صفت ويا 

.اما،اگر اسم  نچه که جهت مقدار ثمن ذکرشود،چنين جهالتی،جهالت غير فاح  است
فروف  ن وکيل تعيين می گردد شامل انواع مختلف باشد،چنين جهالت فاح  
است.پس،وکالت در ن جايز نيست.مگر،اين که مؤکل نوع  ن را بيان نمايد وبيان مقدار 

ر جهالت نوع محض که درقيمت يبنابراين،جهالت يس ت در ن کفايت نمی کند.اثمن وصف
 اما،جهالت فاح ،جهالت جنس است. اح  وجود نداشته باشد،است.احاد  ن تفاوت ف

م ال های جهالت غير فاح  فراوان است از  ن جمله:هنگامی که مؤکل به وکيل  
د،وکالت صحيو است.زيرا،صفت شی ييداری کنيد:برای من لباس انگليسی،هندی خربگو

ر افغانی خريداری دراين وکالت بيان شده است،يا بگويد:برای من لباس به قيمت هزا
کن،وکالت صحيو است.زيرا،در ن مؤکل مقدار ثمن را بيان نموده است.همچنين،اگر 
مؤکل به وکيل بگويد برای من ِحمار،اسپ،شتر وياگاو خريداری کن وبرای وکيل صفت 
اينها ونيز مقدار ثمن را بيان نه نمايد،وکالت صحيو است.زيرا،نوع شری معلوم است 

مختلف نمی شود وصفت  ن نيز در اين توکيل معلوم است و ن برحسه ونظر به افراد  ن 
 حال مؤکل است.

ه:اگر وکيل برای مؤکل بگويد:برای من لمم ال های جهالت فاح  نيز فراوان است.ازج
لباس،زمين،جواهر،خانه وام ال اينها خريداری کن،چنين وکالتی به سبه جهالت  حيوان،

اشياء دارای اسم است که برای انواع مختلف  فاح  صحيو نيست.زيرا،هري  از اين
اطالر می گردد،به عنوان م ال،لباس برلباس حرير،پخته ای وام ال اينها اطالر می 
گردد.پس،چارۀ جز ذکرنوع معين از لباس نيست،مانند اين که:مؤکل بگويد:برای من 

ه اين قدر وزن لباس کتَّان ساخته شده در ِدَم،ق خريداری کن ويابگويد:برای من َگندم ب
واين قدر پول خريداری کند .

1
 

درمورد مجهوليت شئ موضوع وکالت در وکالت به شراء خاص قانون مدنی نيز از فقه 
(قانون مدنی دراين مورد تصريو می نمايد 2523حنفيه پيروی نموده است.مادۀ )

 هرگاه امرخريداری شی مجهول برای وکيل تفويض گرديده باشد اين نوع وکالت»که:
صحت داشته و وکيل می تواند از هرنوع  وهرجنس که خواسته باشد خريداری 

«.نمايد.
2

(قانون مدنی دراين مورد تصريو می 2522همچنين،فقره های اول ودوم مادۀ)
(هرگاه امر خريداری شئ مجهول برای وکيل تفويض گرديده وجهالت شئ 2) »نمايدکه:

(درصورتی که 1يو شده باشد.)فاح  باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن  ن توض
جهالت شئ فاح  نبوده،طوری که جنس شئ را تذکرداده نوع  ن را بيان نکرده باشد 

                                                 
1
 .3030و3028، صا 5. الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته،ج  

2
 .2523. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  
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«.وکالت صحت دارد گرچه ثمن  ن توضيو ن،ده باشد.
1

طبق فقه وقانون مدنی  ثار ذيل 
 بروکالت به خريدمرته می گردد:

لق تصرف به صورت مطلق ومقيد واثر هري :وکيل به خريد يامطی خريدش -
است ويا مقيد تصرف.اگروکيل مقيد تصرف باشد،بايد قيود وشرايد مؤکل را به اتفار 

 رعايت کند.«رح»نظر فقهاء
پس،اگروکيل باقيود وشرايد مؤکل مخالفت کند،تصرف او به مؤکل نافذ نيست ومتوقف   

اينکه مخالفت درجهت نفک مؤکل باشد.به عنوان م ال،اگر ،مگر.براجازۀ مؤکل است
ؤکل به وکيل بگويد:باغ رابرای من در برابر هزارافغانی بخر و وکيل  ن را بي،تر از م

ي  هزار افغانی بخرد،چنين عقدی نافذنيست.اما،اگر ن را کمتراز هزار افغانی 
( قانون 2528بخرد،چنين عقدی نافذ است.زيرا،اين امر به مصلحت مؤکل است.مادۀ)

هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نمی »کم می نمايد که:مدنی بااقتباس از فقه در اين مورد حُ 
«.تواند درخريد شی از  ن مخالفت نمايد.مگر،اينکه به نفک مؤکل باشد.

2
همچنين،اگرمؤکل 
به وکيل بگويد:باغ رابرای من به نسيه بخر و وکيل  ن را به صورت مؤجل بخرد،چنين 

مؤکل وکيل را به بيک مؤجل بيک نافذ نيست ونفاذ  ن متوقف براجازۀ مؤکل است.اما،اگر
( قانون مدنی 2530وکالت دهد و وکيل  ن را به نسيه بخرد،چنين بيک نافذ است.مادۀ)

هرگاه مؤکل اندازۀ ثمن رابرای خريداری شئ معين بصورت »دراين مورد تصريو می نمايدکه:
 در ميگردد ونقد تعيين نموده و وکيل  ن را بصورت نسيه خريداری نمايد مؤکل به قبول  ن مکلف 

که وکيل بخريداری بصورت نسيه مامور شده ولی  ن را بصورت نقده  صورتی
 3«.خريداری کند وکيل به  ن ملزم شناخته می شود.

وکيال مای تواناد برحساه «رح»اما،اگر وکالت به خريد مطلق باشاد،به نظار اماام ابوحنيفاه
خريااااداری  ارادۀ خااااوي   ن را بااااه صااااورت نساااايه،يانقد هرچندبااااه غاااابن فاااااح  باشااااد

نمايد.زيرا،اصل درلفظ مطلق باقی ماندن  ن بار اطاالر اسات وتقيياد  ن جاواز نادارد،مگر 
باراين نظراناد کاه اگروکالات مطلاق باشاد، «رح»بنابردليلی مانند وجود تهمت.اما،صاحبان

 4وکيل نمی تواند شی را خريداری نمايد مگربه ثمن راي  وبه قيمت م ل.
( مجلة ارحکام است دراين مورد تصريو 2180جمۀ مادۀ)(قانون مدنی که تر2531مادۀ )

هرگاه وکيل برای خريد شی طور مؤجل مامور گردد خريداری وی به »می نمايد که:
هرنحوی که باشد درحق مؤکل مؤجل می باشد.و وکيل نمی تواند ثمن را فی الحال از 

ده باشد مؤکل مطالبه نمايد مگردرصورتی که وکيل به خريدشئ طور نقد مامور ش
 5«.ومؤکل ثمن رامؤجل نمايد وکيل می تواند ثمن را فی الحال از مؤکل مطالبه نمايد.

دريافت ثمن از مؤکل درصورت پرداخت ثمن توسد وکيل:اگر وکيل ثمن شی ای را  -
که برای مؤکل خريداری نموده است پرداخته باشد،می تواند  ن را از مؤکل مطالبه 

پرداخت ثمن امتناع ورزد،وکيل می تواند الی پرداخت ثمن نمايد.درصورتی که مؤکل از 
از حق حبس مبيک استفاده کرده وچيزی راکه برای مؤکل خريداری نموده است حبس 

هرگاه وکيل برای خريد »(قانون مدنی دراين مورد تصريو می نمايدکه:2532نمايد.مادۀ)

                                                 
1
 2522(مادۀ1و2. همان،فقرات) 

2
 .2528،مادۀ همان.  

3
 .2530. همان،مادۀ 

4
 .3080-3082، صا5.الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته،ج   

5
 .2531. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  



 قضاء بررسی فقهی وحقوقی نیابت در عقد

 

*********** 
53 

 

 

ومی تواند مبيعه را  ثمن،مبيعۀ راازمال شخا خود بپردازد حق رجوع رابرمؤکل داشته
الی زمان حصول ثمن  ن ازمؤکل نزد خودنگاه داردگرچه ثمن  ن را به بايک نه پرداخته 

 اين حق زمانی منتهی می شود که مؤکل ثمن را به وکيل پرداخت نمايد.1«.باشد.

(قانون مدنی 2530خريدن وکيل به شئ که برای خريدن  ن وکيل تعيين شده است:مادۀ)
وکيل بخريد شی معين نمی تواند شی مورد نظر را »ريو می نمايد که:دراين مورد تص

درغيا  مؤکل برای خود خريداری نمايد.مگر،اين که  ن رابه ثمن بي،تر از ثمن معينه 
(مجلة ارحکام نيز دراين مورد 2135مادۀ)2«.يابه جنس ديگری خريداری نموده باشد.

تاع را که به خريداری  ن وکيل وکيل صالحيت ندارد مال وم»تصريو می نمايد که:
گرديده است،برای خود خريداری کندواگر حين خريدن گفت که:اين مال  رابرای خود 
خريدم،مبيعه ملکيت وکيل محسو  نمی شود وخاص از مؤکل است مگر اينکه به ثمن 
زياد تر از ثمنی که مؤکل تعيين نموده است يابه غبن فاح  درصورتی که مؤکل ثمن را 

نکرده باشد خريداری کند.دراين صورت،مال به وکيل تعلق می گيرد.اگر وکيل تعيين 
بگويد که:اين مال را برای خود خريدم درحاليکه مؤکل حاضر باشد،همچو مال نيز 

 3«.متعلق به وکيل است.

به مؤکل:طبق فقه وقانون مدنی اگر وکيل مال خوي  رابرای مؤکل وکيل فروف مال 
(مجلة 2133(قانون مدنی که ترجمۀ مادۀ)2531يست.مادۀ)بفروشد چنين بيک صحيو ن

نمی تواند مال خودرا به ،وکيل به خريد»ارحکام است دراين مورد تصريو می نمايدکه:
 4«.مؤکل خود بفروشد.

 هور عيه درشی ای که  توسد وکيل برای مؤکل خريداری می شود:مادۀ 
است دراين مورد تصريو می  (مجلة ارحکام2138(قانون مدنی که ترجمۀ مادۀ )2535)

هرگاه وکيل برای خريد،درشی خريداری شده عيه قديمی رابيابد درحاليکه » نمايد که:
شی هنوز درنزدف باشد می تواند  ن را رد نمايد.درصورتی که  ن را به مؤکل خود 

 5«. تسليم نموده باشد بدون اجازۀمؤکل  ن رابه سبه عيه رد نموده نمی تواند.

( 2»)(قانون مدنی دراين مورد تصريو می نمايدکه:2533يک نزد وکيل:مادۀ)تلف شدن مب
مبيعه نزد وکيل برای خريد،حي يت امانت راداشته اگربدون تجاوز وکيل از بين رفته 

( اگر وکيل 1).ياناقا گردد خساره برمؤکل تحميل شده ازثمن  ن چيزی کاسته نمی شود
درعين زمان از بين رفته ياناقا گردد نسبت حصول ثمن شی رانزد خودنگاه داشته و

( مجلة ارحکام  2181نا اين ماده ترجمۀ مادۀ)6«.ثمن  ن بر وکيل رزم می گردد.

اگر مال خريداری شده در دست وکيل بال،راء تلف شود يا »است که تصريو می نمايد:
 به تقدير الهی ضايک شود واز دست برود،اتالف مذکور از مال مؤکل محاسبه می شود

                                                 
1
 2532. همان،مادۀ  

2
 .2530،مادۀ همان.  

3
 .2135. مجلة ارحکام،مادۀ  

4
 .2131. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 

5
 .2535ادۀ. همان،م 

6
 .2533. همان،مادۀ  
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وچيزی از پول ساقد نمی گردد.اما،اگر وکيل مبيعه را بخاطر حصول ثمن حبس نمايد 
 1«.ودر اين حال تلف گرديد يا از دست رفت،اين پول بر وکيل رزم است.

( 2180( قانون مدنی که ترجمۀ مادۀ)2532عدم صالحيت وکيل جهت اقالۀ بيک:مادۀ)
وکيل به خريد نمی تواند بيک را »ه:مجلة ارحکام است دراين مورد تصريو می نمايد ک

  2«.بدون اجازه مؤکل اقاله نمايد.

وکالت به بيک )فروف(:وکالت به بيک  ن است که مؤکل وکيل را برای فروف جايداد  
خوي  ويافروف ساير اموال منقول وکالت دهد.طبق فقه وقانون مدنی بر وکالت به 

 فروف  ثار ذيل مرته می گردد:
ال مؤکل را برا ی خود خريداری نمايد:پرس  اين است که  يا وکيل وکيل نمی تواند م

می تواند مالی که جهت فروف  ن وکيل تعيين گرديده است برای خود خريداری نمايد 
گفته است «رح»ياخير؟درپاسخ به اين پرس  درفقه دونظريه وجود دارد:امام مال 

 داری نمايد. که:وکيل می تواند مال را به قيمت بي،تری برای خود خري
بنابر اهر دو روايت گفته اند که:وکيل حق «رح»3امام ابوحنيفه،امام شافعی وامام احمد

ندارد چيزی راکه وکيل فروف  ن است برای خودبخرد.زيرا،انسان برحسه عادت 
حريا است که برای خودف اشياء را ارزان بخرد وهدف مؤکل اين است که وکيل 

 4تر بفروشد واين دوغرض باهم متضاد اند. تالف کند که کاری او را گران
قانون  (2580) مادۀ را اختيارنموده است.«رح»قانون مدنی دراين مورد نظرجمهورفقهاء

وکيل »( مجلة ارحکام است در اين مورد ُحکم می نمايد که:2138) مادۀ مدنی که ترجمۀ
چه مؤکل به  ن نمی تواند شی را که به فروف  ن مأموراست برای خود خريداری کند گر

 5«.تصريو نموده باشد.
وکيل نمی تواند مال مؤکل را برای کسانی که شهادت  نها به نفک وکيل قابل پذيرف نيست 
به فروف رساند:همان طورکه وکيل نمی تواند مال مؤکل را برای خود خريداری 

کمتر از وکيل نمی تواند مال مؤکل را به ثمن م ل ويا «رح»نمايد،به نظر امام ابوحنيفه
يرف ذکه شهادت  نها به نفک او قابل پ  ن به پدر،پدرکالن،فرزند و ساير کسانی

و زوجه به فروف رساند زيرا،فروف مال برای اينها فروف «نواسه»نيست،مانند:ولد ولد
بر «رح»مال به خود وکيل به سبه اتصال منافک مل  هري  از اينها است.اما،صاحبان

ند برای اينها،نه برای خود،مال مؤکل را به قيمت م ل به اين نظر اند که وکيل می توا
فروف رساند.زيرا،توکيل مطلق است و فروف مال به اين گروه و اشخاص اجنبی 
مساوی است و تهمتی  در اينجا مطرح نيست.زيرا،امالک اينها از همديگر جدا است و 

                                                 
1
 .2181. مجلة ارحکام،مادۀ  

2
 .2532. وزارت عدليه.فانون مدنی،مادۀ 

3
دمحم بن حنبل ال،يبانی الوائلی يکی از ائمه اربعه اهل سنت،امام وصاحه  مذهه حنبليه می ،. احمد 

 132ومتوفی سال: هـ ر در بغداد 233باشد.اصل وی از مرو بوده وپدرف والی سرخس بودمتولدسال: 
هـ ر می باشد . امام،فقيه وی مجتهدبوده ودارای تأليفات زيادای می باشد،تاريخ ناسخ ومنسو  ،الرد علی 
الزنادقه فيما ادعت به من مت،ابه القر ن ،تفسير ،فضائل الصحابه ،مناس ،ارشربه،العلل والرجال 

 سماه محبو13صم باهلل وغيره.به خاطر امتناع از نظريه مخلور بودن قر ن توسد معت
 (.100ص 2شد.)الزرکلی،ج

4
.و الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه  030و 008،صا 3. سيد سابق.فقه السنة،ترجمۀ محمود ابراهيمی،ج  

 .3082و3083صا5ارسالمی وادلته ،ج 
5
 .2580. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 
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فته اند گ«رح»بنابر اين يکی از اينها مال  مل  ديگری نيست.فقهای مالکيه
که:جايزنيست وکيل  نچه را وکيل فروف  ن تعيين گرديده است برای خود ويا کسانی که 
تحت حجر او قرار دارند اعم از صغير،سفيه و مجنون خريداری نمايد.اما،وکيل می 
تواند برای زوجه و ولد رشيد خود مال مؤکل را به فروف رساند.فقهای شافعيه و 

گفته اند که:وکيل نمی تواند مال مؤکل را «رح»مام احمددر ي  روايت از ا«رح»حنابله
برای ولد صغير خود به فروف رساند.اما،می تواند مال مؤکل رابرای 

 1پدر،پدرکالن،پسربالغ و ساير فروع مستقل خوي  خريداری نمايد. 

( 2533را اختيار نموده است.مادۀ )«رح»قانون مدنی در اين مورد نظر فقهای حنفيه
وکيل به فروف نمی تواند شی ای را که »در اين مورد تصريو می نمايد که: قانون مدنی

به بيک  ن وکيل است باری اشخاصی بفروشد که شهادت  نها به نفک او جواز ندارد،مگر 
اما،مجلة ارحکام عالوه بر بي،تر بودن 2«.در صورتی که ثمن از قيمت  ن بي،تر باشد.

( مجلة ارحکام در اين 2182جايز می داند.مادۀ )ثمن،در صورت وکالت  ن چنين بيک را 
وکيل بالبيک نمی تواند که مال مؤکل خود را برای کسی که شهادت »مورد م،عر است که:

اف بر او جايز نيست بفروشد،مگر اينکه به بي،تر از پول معيين فروخته باشد.پس،در 
عام به اين گفتار اين صورت عقد صحيو می شود.همچنين،اگر مؤکل وکيل را به وکالت 

اف که بفروف به شخصی که خواسته باشی وکيل ساخت،در اين حال بيک وکيل به پول 
 3«.م ل جايز است.

وکالت به فروف مطلق و مقيد و اثر هري :وکيل به فروف يا مطلق تصرف است ويا 
مقيد تصرف.اگر وکيل مقيد تصرف باشد،بايد قيود و شرايد مؤکل را به اتفار نظر 

رعايت کند.پس،اگر وکيل با قيود وشرايد مؤکل مخالفت کند،تصرف او «رح»فقهاء
نسبت به مؤکل نافذ نيست و متوقف بر اجازۀمؤکل است مگر اين که مخالفت در جهت 

(افغانی 2000نفک مؤکل باشد.به عنوان م ال،اگر مؤکل به وکيل بگويد:باغ مرا در برابر)
فروف رساند،چنين عقدی نافذ نيست.اما،اگر (افغانی ب2000بفروف و وکيل  نرا کمتر از)

 نرا بي،تر از هزار افغانی بفروشد،چنين عقدی نافذ است زيرا،اين امر به مصلحت مؤکل 
تواند برحسه  وکيل می«رح»است.اما،وکالت به خريد مطلق باشد، به نظر امام ابوحنيفه

زيرا،اصل در ارادۀ خوي  به صورت نسيه،يا نقد هرچند به غبن فاح  باشد بفروشد.
لفظ مطلق باقی ماندن  ن بر اطالر است و تقييد  ن جواز ندارد،مگر بنابر 
دليلی،مانند:وجود تهمت.اما،صاحبان بر اين نظر اند که اگر وکالت مطلق باشد،وکيل نمی 

 4تواند شی را خريداری نمايد مگر به ثمن راي  و به قيمت م ل. 
با «رح»هري  قانون مدنی نيز از فقه حنفيه در مورد وکالت بفروف مطلق و مقيد و اثر

( قانون مدنی در اين مورد تصريو می نمايد 2538اندکی تفاوت پيروی نموده است.مادۀ)
(هرگاه ثمن شی از طرف مؤکل تعيين شده باشد وکيل بفروف نمی تواند شی را 2»)که:

ف می به ثمن کمتر ازان بفروشد درصورت تخلف بيک منعقد وبه اجازۀ مؤکل موقو
مؤکل فروخته ومبيعه  (اگر وکيل مالی رابه مقدار کمتر ازثمن  ن بدون اجازۀ1باشد.)

                                                 
1
 .3082و3083صا5. الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه  ارسالمی وادلته ،ج  

2
 .2530. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  

3
 . 2182. مجلة ارحکام،مادۀ  

4
 .3080- 3082، صا 5. الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته،ج  
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«.شود. رابه م،تری تسليم نمايد ضامن نقصان ثمن دانسته می
1

اثری که بر فروف مال 
توسد وکيل مرته ميگردد،انتقال ملکيت مبيک از مؤکل به م،تری است.از همين 

ل ملکيت مبيک به م،تری مکلف نموده است.مادۀ رو،قانون مدنی وکيل را در انتقا
وکيل مکلف است مبيعه را »( قانون مدنی در اين مورد تصريو می نمايد که:2580)

«.بعداز قبض ثمن درحاليکه عقد به صورت معجل باشد به م،تری تسليم نمايد.
2
 

همچنين،وکيل مکلف است ثمن مبيک را به مؤکل بدهد.زيرا،غرض از وکالت به فروف 
انتقال ملکيت مبيک از مؤکل به م،تری و از ثمن به مؤکل است.بنابر اين،وکيل مکلف 

(قانون مدنی در اين مورد تصريو 2581)ۀاست ثمن را بعد از قبض به مؤکل بدهد.ماد
قبض ثمن حق وکيل فروف می باشدنه حق مؤکل وم،تری می تواند از »می نمايد که:

ت تاديه  ن به مؤکل م،تری  ن بری الذمه شده تاديه ثمن به مؤکل امتناع ورزد درصور
«.ومؤکل نمی تواند ثمن را ازوکيل مطالبه کند.

3
از نا اين مادۀ به خوبی بر می  يد که 
دريافت ثمن حق وکيل است و وکيل مکلف است تا  نرا از م،تری اخذ و به مؤکل 

د.اما،اگر بنابر هر بدهد.بنابر اين،مؤکل نمی تواند دريافت ثمن را از م،تری مطالبه نماي
او بری می گردد و وکيل نمی تواند  دليلی م،تری ثمن را به مؤکل پرداخت نمايد ضمۀ

پرداخت  نرا از م،تری مطالبه نمايد.در صورتی وکيل مال مؤکل را به قرض)نسيه(به 
فروف رساند،جهت اطمينان حصول دَين،می تواند از م،تری ضامن 

هرگاه شی از طرف وکيل فروف »ريو می نمايد که:(در اين مورد تص2582بگيرد.مادۀ)
به صورت نسيه فروخته شود وکيل می تواند از م،تری ضامن بگيرد گرچه مؤکل بوی 

«.امرنکرده باشد.
4

در چنين حالت،وکيل مکلف نيست پول مؤکل را از مال خود 
نی وکيل فروف تازما» (قانون مدنی در مورد تصريو می نمايد که:2583) مادۀ.بپردازد

که ثمن  نچه را که فروخته است قبض نکند به تاديه ثمن ازمال خود مکلف نمی 
«.گردد.

5
  

  به استحقار برده شدن مبيک:در صورتی که بعد از فروف،مبيک توسد شخا
ثال  به استحقار برده شود،قانون مدنی دو حالت را پي  بينی نموده است:اگر م،تری 

تواند بر وکيل مراجعه و مطالبۀ ضمان دفک  ثمن را به وکيل پرداخته باشد،صرف می
دعوی و در صورت محکوم عليه قرار گرفتن وکيل مطالبه پرداخت ضمان نمايد.در اين 
حالت فرر نمی کند که ثمن نزد وکيل باشد ويا  نرا به مؤکل خوي  پرداخته باشد.در اين 

 مطالبۀحالت،وکيل می تواند به مؤکل رجوع و در صورت محکوم له شناخته شدن،
پرداخت مصارف دعوی را و درصورت محکوم عليه شناخته شدن ضمان ناشی از 

 استحقار را که به م،تری پرداخته است از مؤکل مطالبه نمايد. 
اما،اگر م،تری به هر دليلی ثمن را به مؤکل پرداخته باشد،نمی تواند به وکيل مراجعه و 

(قانون مدنی در اين مورد 2583)مطالبه دفک دعوی ويا پرداخت ضمان را نمايد.مادۀ
هرگاه مبيعه به استحقار برده شود م،تری درصورتی که ثمن را » تصرح می نمايد که:

کند اعم ازاين که ثمن نزد وکيل بوده ويا  ن  پرداخته باشد اعادۀ ن را از وکيل مطالبه می
د به مؤکل را به مؤکل تسليم نموده باشد و وکيل درصورتی که ثمن را تاديه نموده باش

                                                 
1
 .2538(مادۀ1و2. وزارت عدليه.قانون مدنی،فقرات) 

2
 .2580. همان،مادۀ 

3
 .2581قانون مدنی،مادۀ همان،.  

4
 .2582. همان،مادۀ  

5
 .2583. همان،مادۀ  
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کند ودرحاليکه م،تری ثمن را به مؤکل تسليم نموده باشد حين استحقار  رجوع می
«.برمؤکل رجوع می نمايد.

1
  

  هور عيه در مبيک:در صورت فروف مبيک توسد وکيل برای م،تری و  هور ُ
عيه در مبيک و واجد خيار عيه بودن م،تری،قانون مدنی مانند به استحقار برده شدن 

حالت را پي  بينی نموده است:اگر ثمن مبيک نزد وکيل باشد و وکيل  نرا به مبيک دو 
مؤکل پرداخته باشد ويا نزد خودف باشد،در اين حالت م،تری می تواند بر وکيل مراجعه 
نمايد،عقد را فسخ و پرداخت دوبارۀ ثمن را از وکيل مطالبه نمايد.اما اگر وکيل به هر 

 ً تواند عقد را بر مبنای خيار عيه فسخ  پرداخته باشد،می دليلی ثمن را به م،تری مستقيما
( قانون مدنی در مورد اين دو حالت 2583پرداخت ثمن را از مؤکل مطالبه نمايد.مادۀ ) و

هرگاه م،تری عيه دائم را درمبيعه م،اهده کند اعاده ثمن را از »تصريو می نمايد که:
طالبه اعاده از مؤکل صورت می وکيل درصورتی که به مؤکل تسليم داده شده باشد،م

«.گيرد.
2
 

 (قانون مدنی در اين مورد تصريو می2582اقالۀ بيک توسد وکيل:مادۀ)  نمايد
وکيل فروف می تواندقبل از قبض ثمن بيک را بدون اجازه مؤکل خود اقاله »که:

نمايد.مگر،عقد درحق مؤکل نافذتلقی ن،ده وکيل به تاديه ثمن به مؤکل ملزم می باشد 
«.تواند بعداز قبض ثمن بيک را اقاله نمايد. نمی وکيل

3
 

وکالت بالخصومت يا وکالت بالدعوی: ن است که مؤکل وکيل را برای پي  برد  .2
قضيه متنازع فيه که بحي  مدعی يا مدعی عليه در برابرف مواجه می باشد وکالت 

ن و ساير دهد.بر اساس فقه وکيل گرفتن برای اقامۀ دعوی در اثبات دَين،ملکيت اَعيا
حقور مربوط به حق العبد خواه مؤکل مدعی ويا مدعی عليه باشد،مرد باشد ويا زن خواه 
طرف دعوی راضی باشد ويا نباشد،جواز دارد.زيرا،اقامه دعوی حق مؤکل است پس 
مؤکل می تواند خود  نرا اجرا نمايد ويا جهت اجرای  ن ديگری را وکيل 

بگيرد.
4

هري  از مدعی »ين مورد تصريو می نمايد که:(مجلة ارحکام در ا2523مادۀ)
و مدعی عليه هر شخصی را که خواسته باشند می توانند وکيل تعيين نمايند،رضايت 

در مورد م،روعيت و جواز وکالت به «.جانه مقابل در اين زمينه شرط نيست.
( قانون مدنی در مورد 2588خصومت قانون مدنی نيز از فقه پيروی نموده است.مادۀ )

وکالت به دعوی برای اثبات دَين،عين و »واز وکالت به خصومت اشعار می دارد که:ج
سايرحقور که تصريو  ن در وکيل گرفتن رزم است صحيو می باشد وکالت به دعوی 

«.در وثيقه رسمی درج می گردد.
5

در وکالت برخصومت طبق فقه و قانون مدنی با توجه 
 معيين مرته می گردد: به نوع عمل موضوع وکالت به خصومت  ثار 

  اقرار وکيل به نيابت از مؤکل:اقرار وکيل به نيابت از مؤکل درحدود وقصاص
 به هيچ وجه قابل قبول نيست خواه وکيل درمجلس قضاء اقرار نمايد وياخارج از ن.

همچنين،اقرار وکيل به نيابت از مؤکل درغير حدود وقصاص به اتفار نظر همه 
قضاء صحيو نيست.اما،اگر وکيل به نيابت از مؤکل درمجلس  پي،وايان فقه درغير مجلس

قضاء اقرار نمايد،دراين مورد نظريات مختلف توسد فقهاء ارايه شده است:امام 

                                                 
1
 .2583،مادۀ همان.  

2
 .2583. همان،مادۀ  

3
 .2582. همان،مادۀ  

4
 .002، ص 3. سيد سابق.فقه السنه، ترجمۀ محمود ابراهيمی، ج  

5
 .2588. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 
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براين نظر اند که:وکيل به خصومت وکيل به جوا  دعوی  «رح»ابوحنيفه،وامام دمحم
 .مدعی به بيان واثبات حق و جوا  می تواند اقرار ويا انکار باشد

قيد کرده اند که اقرار بايد درمجلس قضاء  «رح»با وجود اين،امام ابوحنيفه،وامام دمحم
اقرار وکيل درمجلس قضاء وغير قضاء را اجازه داده «رح»باشد.اما،امام ابويوسف

گفته اند که:اگرکسی شخصی را «رح»است.امام زفر،امام مال ،امام شافعی وامام احمد
رار او نسبت به مؤکل قابل قبول نيست.زيرا،معنی وکيل درخصومت تعيين نمايد،اق

وکالت به خصومت توکيل به منازعه است که بااقرار منافات دارد چراکه اقرار مسالمت 
است.

1
درمورد اقرار وکيل به نيابت از مؤکل قانون مدنی نظر امام ابوحنيفه وامام دمحم 

و 2522مواد) (قانون مدنی که ترجمۀ2302را اختيار نموده است.مادۀ) «رح»
اقرار وکيل به دعوی »(مجلة ارحکام است دراين مورد تصريو می نمايد که:2523

درحاليکه صالحيت اقرار بوی از طرف مؤکل تفويض شده باشد نزد محکمه صحيو 
پنداشته می شود.مگر،اين که مؤکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی از  ن منک 

«.شده باشد.
2

هرگاه »(قانون مدنی دراين مورد اشعار می داردکه:2301همچنين مادۀ)
مؤکل وکيل را از اقرار عليه خود منک نموده باشد وکيل به اقرار عليه مؤکل عزل می 

«.گردد.
3
  

  صالحيت قبض:کسی به وکالت به خصومت تعيين شده است،برای قبض مالی
برای  که درمورد  ن قاضی قضاوت نموده است،وکيل نيست.زيرا،ممکن است شخصی

اقامۀ دعوی دارای کفايت وصالحيت باشد،امابرای دريافت وقبض مال امين نباشد.اين 
براين نظر اند که:وکيل به «رح»نظرفقهای سه گانه است اماجمهور علمای حنفيه

خصومت می تواند مالی که درمورد  ن به نفک مؤکل قضاوت شده است قبض 
ی که  نرا نگيرد،خصومت منتهی نمی دعوی است وتازمان ءنمايد.زيرا،دريافت مال جز

شود.پس،وکالت درخصومت شامل وکالت درقبض نيز است.
4

درمورد قبض مجلة 
را اختيار نموده «رح»وفقهای مذاهه سه گانۀ اهل سنت«رح»ارحکام نظر امام زفر

وکالت به خصومت »(مجلة ارحکام دراين مورد تصريو می نمايد که:2528است.مادۀ)
بض نيست،بنابراين،وکيل به دعوی تاوقتی که وکيل به قبض مستلزم وکالت به ق

«.نباشد،صالحيت قبض مال محکوم به را ندارد.
5
  

وکالت به قبض »(مجلة ارحکام دراين مورد تصريو می نمايد که:2510همچنين،مادۀ)
«.مستلزم وکالت به خصومت شده نمی تواند.

6
درمورد صالحيت قبض وکيل به خصومت 

را اختيار نموده «رح»ظر امام زفر وفقهای سه گانه اهل سنتقانون مدنی نيز ن
وکالت به دعوی مستلزم »(قانون مدنی دراين مورد م،عر است که:2303است.مادۀ)

وکالت به قبض نمی باشد مگر ن که درعقد وکالت تصريو شده باشد وکالت به قبض 
«.مستلزم وکالت به دعوی نيست.

7
 

                                                 
1
 .3030 – 3032،صا 5الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه ارسالمی وادلته،ج   

2
 .2502ليه.قانونون مدنی،مادۀ . وزارت عد 

3
 .2301. همان،مادۀ  

4
 .003و 002،صا3. سيدسابق.فقه السنة،ترجمۀ محمود ابراهيمی،ج   

5
 .2528. مجلة ارحکام،مادۀ  

6
 .2510. همان،مادۀ  

7
 .2303. همان،مادۀ  
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 (قانون مدنی 2300جر وقبض اجرت:مادۀ)صالحيت انتقال عين مستأجره به مؤ
وکيل به اجاره حق مخاصمت دراثبات اجاره وقبض »در اين مورد تصريو می نمايد که:

به اجاره داده می که اجرت را به اجازه مؤکل خود داشته ومکلف است عين چيزی را 
«. شود،به اجاره گيرنده تسليم نمايد.

1
 

 نمی تواند در )رح(ی حنيفه وشافعيهصلو و ابراء:وکيل به خصومت به نظر فقها
مورد مؤکل با طرف ديگر صلو نمايد ويا از  ن ابراء دهد.

2
در مورد صلو و ابراء از 

را اختيار نموده «رح»قانون مدنی نيز نظر فقهای حنفيه و شافعيه مؤکل
وکيل به دعوی نمی  »(قانون مدنی دراين زمينه تصريو می نمايد که:2305است.مادۀ)
«.به را به مدعی عليه بخ،  ويا از  ن ابراء نمايد. تواند مدعی

3
 

 ندارد.،همچنين،وکيل به دعوی صالحيت صلو را که وکيل به صلو خصومت دارد   
وکيل به دعوی صالحيت صلو »قانون مدنی در اين باره حکم می نمايد: (2300مادۀ)

«.وکيل به صلو خصومت رابدون اجازۀ خاص مؤکل ندارد.
4

 
 

بقیه درشماره بعدی                     

                                                 
1
 .2300. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ  

2
 .3033،ص 5لته،ج . الدکتوروهبة،الزحيلی.الفقه ارسالمی واد 
3

 .2305. وزارت عدليه.قانون مدنی،مادۀ 
4

 .2300. همان،مادۀ 
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 څیړونکی: قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(
 

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

 فهرست:

 

 30 ................................. اثرونه کفالت د ځمن تر( لياص) ونيمد او ليکف د:  

 30 ...................................... رجوع ليکف د ته لياص پاره له ېوجه کفالت د-2

 32 ............................... سقوط نه نيد شوي ميتحک د سره افالس په ونيمد د-۲

 32 .......................................... اطالع اداء د نيد د ته لياص خوا له ليکف د-۳

 32 ...................... رجوع ليکف د ته النويکف نورو ېک صورت په اداء د نيد د-۴

 31 ....................... اثرونه کفالت د وريل ديل له  قانون مدني رانيا د: نايو مهيدو

 31 ................... حاضرول لياص د لهيوس په ليکف د وخت او یاځ اکليټ په: الف

 31 ................. کولور مهلت مناسه ته ليکف پاره له احضار د لياص هيغا د:  

 30 ........... اثبات امتناع د له مکفول د خهڅ ميتسل د لياص د لهيوس په شهادت د: ج

 30 ............................................................................... برائت ليکف د: د

 33 ..................................... تسلسل احضار د ليکف د ېک ونړت په کفالت د: هـ

 33 ................................... رجوع ليکف د ته لياص پاره له ېوجه د کفالت د: و

 
  

  اثرونهاثرونهب: د کفیل او مدیون )اصیل( تر منځ د کفالت ب: د کفیل او مدیون )اصیل( تر منځ د کفالت 
د افغانستان مدني قانون کې د کفالت ځينې اثرونه د مديون او کفيل تر منځ درج شوي چې 

 په هغې کې د کفيل او اصيل مکلفيتونه بيان شوي او په رندې ډول ورته اشاره کيږي.

  د کفالت وجهې له پاره اصیل ته د کفیل رجوعد کفالت وجهې له پاره اصیل ته د کفیل رجوع--44
ورکاړه ملازم ګڼال کياږي او کلاه  د کفالت تړون په ب،پيړيدو سره کفيال د کفالات وجهاې پاه

ړي، ځکه ديان چې هغه اداء کړي، نوموړی کوری شي د کفالت وجه له اصيل څخه وغوا
ؤ چې د دين په ورکړه د داين )مکفاول لاه ( ځاای ناساتی ګرځاي، پاه د اصيل پر ذمه رزم 

نوموړي صورت کاې کاه چيرتاه ديان مؤجال وي او کفيال هغاه پاه عاجال ډول اداء کاړي، 
ځکاه اصايل پاه ټااکلې  کوری د نيټې د رسيدو مخکې اصايل تاه رجاوع وکاړي، کفيل ن،ي

وخت د دين په ورکړه مکلاف ګڼال شاوی او د نيټاې د رسايدو څخاه مخکاې چاې کفيال ديان 
اداء کړی، د هغې اړوند اثر نه لري، ولې مؤجل دين د ماديون )اصايل( پاه وفاات ساره پاه 

ل ډول شااوې وي، ځکااه د ميااراث د عاجاال ډول د اداء وړ دی، مګاار دا چااې موافقااه پااه باا
قاعاادو پاار اساااس د دياان اداء د مياات د متروکااې څخااه تاار ترکااې وړاناادې اداء کيااږي، د 

 افغانستان مدني قانون په دې اړوند داسې حکم کوي.
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مال د خپل مال څخه اداء کي، کولی شي هغه څه چې يې اداء  ه شویړکه کفيل کفالت ک »
ي، پاه دې صاورت کښاې کفيال پاه ټولاو حقوقاو کړي دي د پوروړي څخه ياې غوښاتنه وکا
 «کښې د پور ورکوونکي قايم مقام ګرځي.

کااه کفالاات شااوی پااور مؤجاال وه او کفياال هغااه پااه معجاال صااورت پااور ورکااوونکي تااه » 
ورکړو، نو ن،ي کاولی چاې د ماودې د رسايدو تار مخاه د پاوروړي څخاه د هغاې غوښاتنه 

 «وکي.
ورت اداء کيږي مګر دا چاې موافقاه بال که پوروړی مړ شو نو مؤجل پور په معجل ص» 

رنګه شوې وي. پاور ورکاوونکی کاولی شاي چاې خپال پاور د پاوروړي د متروکاې څخاه 
«واخلي نه د کفيل څخه.

1
 

  د مدیون په افالس سره د تحکیم شوي دین نه سقوطد مدیون په افالس سره د تحکیم شوي دین نه سقوط--۲۲
د مديون په افالس سره دين د اداء وړ نه دی، ځکه مديون د افالس په صورت کاې څاه ناه 

اين ته يې ورکړي، ولې که چيرته دين د کفالت تړون او يا هم د ماالي تاأمين پاه لري چې د
وسيله تحکيم شوی وي، بيا د مديون په افالس سره دين نه ساقطيږي، ځکاه دايان )مکفاول 
له( کوری شي خپل دين د کفيل يا تأمين شوي مال څخه تر رسه کړي، د افغانساتان مادني 

 ي.قانون په دې هکله داسې حکم کو
که پور په کفالې يا ګروی ټينګ شوی وي بيا پوروړی مفلس شي او مړ شي نو پور ياې » 

«د ذمې څخه نه ساقطيږي.
2
 

  د کفیل له خوا اصیل ته د دین د اداء اطالعد کفیل له خوا اصیل ته د دین د اداء اطالع--۳۳
وړاندې له دې چې کفيل د کفالت وجه اداء کاړي، مکلاف دی چاې موضاوع د اصايل ساره 

اصيل ته اطالع ورکاړي ديان اداء کاړي، ړی بې له دې چې که چيرته نوموشريکه کړي، 
ن،ااي کااوری اصاايل تااه رجااوع وکااړي، خااو اصاايل تااه د کفياال نااه رجااوع يااوا ځااې پااه هغااه 
صورت کې ده چې اصيل نوموړی دين اداء، يا هم دين په کوم سبه سره باطل او يا هام د 

ايان دين نيټه پای ته رسيدلې وي، ځکه د کفيل له خوا اصيل ته د اطالع موخاه دا ده چاې د
)مکفول له( و ن،ي کوری خپل دين دوه ځله واخلي او يا هم باطل يا تر وخت تير ديان تار 

 رسه کړي، د افغانستان مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي.
کفيل مکلف دی د پور اداء کولو تر مخه د موضوع څخه پوروړي ته خبرتياا ورکاي، د » 

قطيږي، خاو پاه دې شارط چاې پاوروړي هغې په غير په پوروړي د هغه د رجوع حق ساا
پور اداء کړی وي يا د استحقار په وخت کښې د هغه سره داساې ساببونه موجاود وي چاې 

«د پور په باطليدو يا تيريدو حکم کوي.
3
 

  د دین د اداء په صورت کې نورو کفیالنو ته د کفیل رجوعد دین د اداء په صورت کې نورو کفیالنو ته د کفیل رجوع--۴۴
ه او بال څخاه که چيرتاه څاو تناه د ياوه شاخا څخاه ماديون وي او پاه عاين حاال کاې د ياو

ضامن وي، دنوموړو څخه يو شخا کفالت وکړي، پاه هغاه صاورت کاې چاې کفيال ديان 
ي، کااوری شااي دټااول دياان لااه پاااره هاار يااوه مااديون تااه رجااوع وکااړي، ځکااه ټااول  اداء کااړ،
مديونين د يوه او بل څخه ضاامن دي او کفيال د هغاوی قاائم مقاام ګڼال کياږي، د افغانساتان 

 حکم کوي. مدني قانون په دې هکله داسې

                                                 
1
 مادې. ۱۱۱۲او  ۱۱۱۱، ۱۱۱۱مخکينی قانون،   

2
 ماده. ۱۱۱۳مخکينی قانون،   

3
 ماده. ۱۱۱۴مخکينی قانون،   
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که پاه ياوه پاور کښاې څاو متضاامن پاوروړي موجاود وي، کاوم کفيال چاې د ټولاو څخاه » 
ضمانت کړی وي، کولی شي کومه اندازه پور يې چې اداء کړی وي د هغې ټول غوښاتنه 

«د هر يوه څخه وکي.
1
 

کااه چيرتااه پااورتني بحاا  تااه وکتاال شااي، د افغانسااتان ماادني قااانون د اهاال ساانت جمهااورو 
ظر څخه پيروي کاړې ده، جمهاورو فقهااوو کفالات ياو عهادي او تاوثيقي تاړون فقهاوو له ن

د اصايل ساره د کفيال ذماه ياو ځاای کياږي، کاوم اثروناه چاې د  ټګڼلی چې د هغې پر بنسا
کفالت تړون څخه منځ ته راځي، د فقهاوو په نظريو کې بيان شول چاې د افغانساتان مادني 

رت کاې کيادای شاي نوماوړي بحا  تاه پر ځای شوي دي، د اړتياا پاه صاو یقانون کې ځا
رجوع وشي، يواځې هغه څه چې د فقهاوو له نظريو څخه عالوه په مدني قاانون کاې درج 
شوي، د کفالت تړون ت،ريفات دي، د م ال په ډول د مديون له پاره د افاالس خاد جاوړول 

ګڼل کياږي، تو پورې اړوند أميناتو انتقالول... چې تر اجراأد مکفول له، له خوا کفيل ته د ت
له همدې امله ويالی شو چې په کفالت کې د افغانستان د مدني قانون احکاام د اهال سانت د 

 جمهورو فقهاوو له نظريو څخه اخيستل شوي دي.

  دویمه وینا: د ایران مدني قانون  له لید لوري د کفالت اثرونهدویمه وینا: د ایران مدني قانون  له لید لوري د کفالت اثرونه
ړوناد ګڼال د ايران په مدني قانون کې د کفالت تړون ياواځې د شاخا تار احضاار پاورې ا

شوی او مالي تضمينونه د ضمان او حوالې په تړونونو کې ځای پار ځاای شاوي دي، چاې 
 د کفالت اثرونه د ايران په مدني قانون کې په رندې ډول بيانيږي.

  الف: په ټاکلي ځای او وخت د کفیل په وسیله د اصیل حاضرولالف: په ټاکلي ځای او وخت د کفیل په وسیله د اصیل حاضرول
خات وي ځاای او کلاه چاې د کفالات تاړون ب،اپړ شاي، کفيال مکلاف دی چاې اصايل پاه ټااکل

حاضر کړي، که چيرته يې د تړون مطابق حاضر ن،و کړای، بايد هغه حق چې په اصيل 
باندې رزم دی مکفول له ته ورکړي، که چيرته د کفالت په تړون کې کفيال پار دې مکلاف 
وي چې که يې اصيل په ټاکلي ځای او وخت حاضر نه کړ، مکفول له ته باه ټااکلې انادازه 

پااه نومااوړي صاورت کااې د هغااې پاه ورکااړه ملاازم ګڼال کيااږي او کااه ماال ورکااوي، کفيال 
چيرته په تړون کې د اصيل د تسليمولو ځای نه وي م،خا شاوی، پاه هغاه صاورت کاې 

کفيل مکلف دی تر څو هغه د تړون په ځای کې مکفول له ته تسليم کړي.
2
 

 د ايران مدني قانون په دې اړوند داسې حکم کوي:
و ځاي کې چې وعده يې کړې مکفول )اصيل( حاضر کاړي او کفيل بايد په هغه وخت ا» 

که يې حاضر نه کړ با يد دهغې عهدې څخه ووځي چې د مکفول )اصايل( پار عهاده ثابتاه 
 «ده.
که چيرته کفيل ملتزم شوی وي چې د مکفول )اصيل( د نه احضاار پاه صاورت کاې باه » 

 «يو مال ورکوي، بايد په هغه څه چې ملتزم شوی عمل وکړي.
ه په کفالت کې د تسليم ځای نه وي ټاکل شوی کفيل باياد د تاړون پاه ځاای کاې مکفاول ک» 

«)اصيل( تسليم کړي مګر دا چې تړون بل ځای ته  وښتی وي.
3
 

  ب: د غایب اصیل د احضار له پاره کفیل ته مناسب مهلت ورکولب: د غایب اصیل د احضار له پاره کفیل ته مناسب مهلت ورکول
کله چې د احضار په ټاکلي وخت کې مکفاول )اصايل( غائاه وي، کفيال دا حاق لاري چاې 

ناسه مهلت ورته ورکاړل شاي، ځکاه کاه نوماوړي تاه مهلات ورناه کاړل شاي، پاه هغاې م

                                                 
1
 ماده. ۱۱۱۱مخکينی قانون،   

2
 م. ۳۸۳ټ،  ۲امامي، سيد حسن، مخکينی مرجک،   

3
 مادې. ۱۴۲او  ۱۴۱، ۱۴۱ي قانون، د ايران مدن  
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شاي مکلاف ه باندې د توان څخه لوړ تکليف ايښودل کيږي چې هيڅ شاخا پاه هغاه څاه نا
کيدای چې د توان څخه يې لاوړ وي او کاه چيرتاه اصايل د کفيال لاه خاوا پاه بال ځاای او د 

مکفاول لاه اختياار لاري چاې نوماوړې ټاکلي وخت څخه پرته په بل وخت کاې تساليم شاي، 
تساليمي قبولاه او ياا رد کااړي، ځکاه کفيال د هغااه ژمناې پاه پاوره کولااو مکلاف دی چاې پااه 
تړون کې يې په غاړه اخيستې ده، همدا رنګه که چيرته مکفول لاه د ژمناې څخاه خاالف د 
کفيل څخه د مکفول )اصايل( د احضاار غوښاتنه وکاړي، کفيال د هغاي پاه قباول مکلاف ناه 

 دی.
 د ايران مدني قانون په دې هکله دا سې حکم کوي:

که مکفول )اصيل( غائه وي په هغه اندازه چاې د مکفاول ) اصايل( د احضاار لاه پااره » 
 «کافي وي مهلت ورکول کيږي.

که کفيل د ټاکلي وخت او ځای څخه په غيار ياا د هغاو شارائطو څخاه خاالف چاې کاړي » 
ل لاه د هغاې قبلاول رزم ناه دي، ولاې کاه يې دي، مکفاول )اصايل( تساليم کاړي، پار مکفاو

چيرته يې قبول کړ، کفيل برئ الذمه ګرځي، همدا رنګه کاه مکفاول لاه د طرفيناو د ټااکنې 
«خالف د تسليمی غوښتنه وکړي، کفيل د هغې په منلو ملزم نه دی.

1
 

  ج: د شهادت په وسیله د اصیل د تسلیم څخه د مکفول له د امتناع اثباتج: د شهادت په وسیله د اصیل د تسلیم څخه د مکفول له د امتناع اثبات
د کفالاات تااړون د شاارايطو مطااابق کفياال، مکفااول لااه تااه اصاايل  پااه هغااه صااورت کااې چااې

وسپاري، ولې مکفول له د هغې له تسليمی امتناع وکړي، کفيال کاوری شاي دا موضاوع د 
شاهدانو په شهادت سره د حاکم پر وړاندې ثابته کاړي چاې پاه نتيجاه کاې حااکم د کفيال پاه 

چااې مکفااول لااه د اصاايل لااه برائات تصااميم نيسااي، ځکااه کفياال پااه خپاال تعهااد وفااا کااړې، دا 
 تسليمی امتناع کړې، قصور همدې ته متوجه کيږي.
 د ايران مدني قانون په دي هکله داسې حکم کوي:

کلاه چاې کفيال خپاال مکفاول )اصايل( د مقاررو شاارائطو مطاابق حاضار او مکفاول لااه د » 
 هغې له قبلولو امتناع وکړي، کفيل کوری شي د مکفاول )اصايل( احضاار او د مکفاول لاه

«امتناع په معتبر شهادت سره د حاکم پر وړاندې ثابت کړي.
2
 

  د: د کفیل برائتد: د کفیل برائت
د کفالت تړون په ب،پړيدو سره کفيال د تعهاد پاه پاوره کولاو ملازم کياږي او تار هغاه وختاه 
ملزم پاتې کيږي تر څو يې چې اصيل نه وي حاضر کړی، اصيل په خپلاه ناه وي حاضار 

کرځاولی، د مکفاول لاه حاق بال چاا تاه ناه وي  شوی، مکفول لاه اصايل بارئ الذماه ناه وي
انتقال شوی او يا هم مکفول )اصيل( نه وي وفات شوی ، خو د مکفول له وفاات د کفيال د 
برائت سبه ن،ي کيدای،  په نوموړو حارتو کاې کفيال بارئ الذماه ګرځاي، ځکاه پاه ځيناو 

حاارتو حارتو کې د تړون هدف چاې د اصايل حضاور دی پاوره کياږي او پاه ځيناو ناورو 
کې يا د اصيل حاضرول نااممکن ګرځاي ياا کفالات شاوی حاق پاه بال شاخا پاورې تاړاو 

 ري الذمه ګرځوي.بشي غوښتی او يا هم مکفول له، کفيل ه مومي چې مکفول له هغه ن
 د ايران مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي:

 په رندې مواردو کې کفيل برئ کيږي:» 
 مکفول )اصيل( حاضرول. په هغه ډول چې متعهد شوی د-۱
 په هغه صورت کې چې مکفول )اصيل( په ټاکلی وخت حاضر شي.-۲

                                                 
1
 مادې. ۱۴۴او  ۱۴۳مخکينی قانون،   

2
 ماده. ۱۴۱مخکينی قانون،   
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په هغه صورت کې چې په يوه ډول د هغه حق څخه چې مکفول له يې پر اصايل لاري، -۳
 د اصيل ذمه برئ شي.

 په هغه صورت کې چې مکفول له، کفيل برئ کړي.-۴
 بل شخا ته انتقال شي. په هغه صورت کې چې په يوه ډول د مکفول له حق-۱
 «د مکفول )اصيل( د وفات په صورت کې.-۳
«د مکفول له وفات د کفيل د برائت رمل نه ګرځي.» 

1
 

او د اماميه فقهاوو په  ند د مکفاول ) اصايل( پاه وفاات ساره د کفالات تاړون باطال او کفيال 
برئ الذمه ګرځي.

2
 

  هـ: د کفالت په تړون کې د کفیل د احضار تسلسلهـ: د کفالت په تړون کې د کفیل د احضار تسلسل
پاه تاړون کاې د کفيال څخاه بال کفيال و غوښاتل شاي، کاه چيرتاه ياو شاخا د بال  د کفالت

شخا څخاه کفيال وي، هار ياو ياې مکلاف دی خپال کفيال حاضار کاړي او هار کفيال چاې 
اصيل حاضر کړ، سره له دې چې د اصيل احضار د يوه کفيل مسؤوليت دی، ټول کفايالن 

ره کياږي، لاه همادې بري الذمه ګرځي، ځکه اصلی موخه د اصايل حاضارول دي چاې پاو
امله ټول کفيالن د اصيل په احضاار ساره بارئ الذماه ګرځاي، پاه ځيناو حاارتو کاې کيادای 

د يوه کفيل له خاوا کې شي د يوه شخا څخه څو اشخاص کفالت وکړي، په هغه صورت 
د اصيل په احضار سره په اولی توګه د نورو کفيالنو مساؤوليت ختمياږي، خاو کاه چيرتاه 

څخاه د څاو اشخاصاو لاه پااره کفالات وکاړي، نوماوړی د هار ياوه يو شخا د بل شاخا 
 مکفول له پر وړاندې د اصيل د احضار مکلفيت لري.

 د ايران مدنې قانون په دې اړوند داسې حکم کوي:
په هغه صورت کې چې يو شخا د کفيل، کفيل وي، هغه او هر کفيل بايد خپل مکفول » 

حاضر کاړ، هغاه او ټاول کفايالن بارئ  حاضر کړي او هر يوه چې اصلي مکفول )اصيل(
مااادې د درج شاوو جهتونااو څخاه باارئ وګرځاي، د هغااه  ۱۴۳کياږي او هاار ياو يااې چاې د 

 «څخه وروسته ټول کفيالن برئ ګرځي.
کله چې يو نفر د څو نفرو په مقابل کې د يوه شخا څخه کفالت وکړي، يوه مکفاول لاه » 

«ندي نه برئ کيږي.ته د مکفول )اصيل( په سپارلو سره د نورو پر وړا
3
 

  و: د کفالت د وجهې له پاره اصیل ته د کفیل رجوعو: د کفالت د وجهې له پاره اصیل ته د کفیل رجوع
کله چې کفيل د اصيل د احضار د نه امکان په صاورت کاې هغاه وجاه چاې مکفاول لاه پار 
اصيل درلوده اداء کړي، کوری شي مکفول ته رجوع وکاړي، پاه دې شارط چاې کفالات د 

فيل يې متحمل شاوی د اصايل لاه اصيل په اجازه تر سره شوی وي، ځکه هغه تاوان چې ک
قصور څخه سرچينه اخلي، که چيرته اصيل پاه خپال وخات حاضار شاوی وای، د مکفاول 
له د حق د ورکړې موقک نه پيدا کيده، خو د اصيل  قصاور هغاه وخات مطارح کياږي چاې 
کفالت د هغې په اجازه تار ساره شاوی وي، رمال ياې دا دی چاې د اصايل د اجاازې پرتاه، 

ضايت نه لري او خپل ځان د تړون په وسيله په حضور باندې مکلاف ناه اصيل په تړون ر
 ګڼي. 

 د ايران مدني قانون په دې هکله داسې حکم کوي:

                                                 
1
 مادې. ۱۴۸او  ۱۴۳مخکينی قانون،   

2
 م. ۳۸۴بروجردي عبده، دمحم، مخکينی مرجک،   

3
 مادې. ۱۱۱او  ۱۴۷مخکينی قانون،   
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کله چې کفالت د مکفول )اصيل( په اجاازه وي او کفيال د مکفاول د احضاار د ناه تمکان » 
اء کاړي، په وسيله هغه حق چې دهغې په ذمه دی اداء کړي او يا د هغاې پاه اجاازه حاق اد

تر رساه ياې کاړي  کوری شي مکفول )اصيل( ته رجوع وکړي، هغه څه يې چې ورکړي
«صيل( له اجازې پرته يې اداء کړی وي، د رجوع حق نه لري.ااو که د مکفول )

1
 

که چيرته د ايران مدني قانون احکاامو تاه وکتال شاي، د نوماوړي قاانون احکاام د جعفاري 
ي، پااه جعفااري فقااه کااې د کفالاات تااړون يااواځې د فقهااې لااه احکااامو څخااه اخيسااتل شااوي د

شخا تر احضار پورې اړوند ګڼل شوی چې د ايران په مادني قاانون کاې هام د نوماوړې 
فقهې څخه په پيروی د کفالت تړون د اصيل تر احضار پاورې منحصار ښاودل شاوی دی، 

احکاامو  که چيرته د کفالت اړوند د اياران مادني قاانون احکاام د افغانساتان مادني قاانون لاه
سره پرتله کړو، د کفالت اړوناد د افغانساتان مادني قاانون احکاام تار نفساي او ماالي کفالات 
پورې اړوند ګڼل شوي چې مالي کفالت بياا پاه عيناي او ديناي کفالات وي،ال شاوی دی او د 
ايران په مدني قانون کاې لکاه څرنګاه چاې يادوناه وشاوه د کفالات تاړون ياواځې تار نفساي 

شاوی او د ماالي ضاامانت اړوناد احکاام د ضامان تار عناوان رناادې کفالات پاورې منحصار 
بيان شوي دي، چې د کفالت اړوند د ايران مادني قاانون احکاام د افغانساتان مادني قاانون د 
نفسااي کفالاات اړوناادو احکااامو سااره نااږدې يااو شااان دي، خااو پااه مااالي ساااحه کااې چااې د 

قاانون کاې د ضامان تار عناوان  افغانستان په مدني قانون کې د کفالات او د اياران پاه مادني
رندې ترې بح  شوی، په خپلو کې سره بنسټيزې بيلګې لري، له هغې څخه ياوه دا چاې د 
افغانستان مدني قانون د احکامو مطاابق پاه ماالي کفالات کاې د کفيال ذماه د اصايل لاه ذماې 
 سره په غوښتنه کې يو ځای کيږي، خو د ايران د مدني قاانون د احکاامو اړوناد پاه ضامان
کې دين د اصيل له ذمې څخه د کفيل  ذمې ته انتقاليږي، لاه همادې املاه د افغانساتان مادني 
قانون د احکامو مطابق د کفالت په تړون سره د اصايل ذماه ناه خالصايږي، بلکاې مکفاول 
له کوری شاي د اصايل تار څناګ کفيال تاه هام رجاوع وکاړي، خاو د اياران مادني قاانون د 

د مضمون عنه له ذمې څخه د ضامن ذمې تاه انتقااليږي  احکامو مطابق په ضمان کې دين
او د مضمون عنه ذمه خالصيږي، سره له دې چې د مالي کفالات او ضامان تړونوناه چاې 
د افغانسااتان او ايااران پااه ماادني قوانينااو کااې بيااان شااوي پااه ماهياات کااې سااره بنسااټيز تااوپير 

عناه تاه د مکفاول لري، خو د مضمون له مراجعه ضامن ته او د ضامن مراجعه مضامون 
له مراجعه کفيل ته او د کفيل مراجعه اصيل ته ساره ورتاه والای لاري، د م اال پاه ډول پاه 

شاي کاوری کفيال تاه رجاوع وکاړي همادا ه کفالت کې مکفول له د نيټې له رسيدو مخکې ن
شاي کاوری ضاامن تاه رجاوع ه رنګه په ضمان کې د نيتې له رسيدو مخکې مضمون له نا

ه کفالاات کااې د کفالاات وجهااې لااه اداء څخااه وړاناادې کفياال اصاايل تااه وکااړي، هماادا رنګااه پاا
شي کوری په ضمان کې هم د ضمانت وجهې له اداء وړاندې ضامن مضامون ه مراجعه ن

شي کوری، په همدې ترتيه که چيرته کفيل د اصيل لاه اجاازې پرتاه د ه عنه ته مراجعه ن
شاي ه ياږي اصايل تاه مراجعاه ناکفالت وجه اداء کړي، له دې امله چې کفيل متبارع ګڼال ک

شااي کااوری ه کااوری پااه ضاامان کااې هاام کااه څااوک د چااا څخااه تبرعااا  ضاامانت وکااړي، ناا
مضمون عنه ته رجوع وکړي.

2
 

په هر حال سره له دې چې د کفالت تاړون د افغانساتان پاه مادني قاانون کاې د نفاس، عاين، 
ې تاار احضااار دياان او درک اړونااد د تااړون وړ دی او د ايااران پااه ماادني قااانون کااې يااواځ

                                                 
1
 ماده. ۱۱۱مخکينی قانون،   

2
مادو ته  ۱۲۱او  ۱۱۷، ۱۱۲دې مبح  لومړی وينا او د ايران مدني قانون  د معلوماتو له پاره دې د  

 مراجعه وشي.
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پااورې اړونااد ګڼاال کيااږي، چااې پااه ماهياات کااې سااره تااوپير لااري، خااو د دواړو قوانينااو د 
 احکامو مطابق د کفالت تړون د عهدي تړونونو له ډلې څخه ګڼل شوی دی. 

د کفالت تړون تر نورو تړونونو پورې تړلای تاړون دی، پاه هار تاړون کاې چاې د الزاماي 
ن په کې جواز لري، خو په جايزي تړونوناو کاې د تړونونو له ډلې څخه وي، د کفالت تړو

شي را تاالی ځکاه د کفالات د مهماو اثروناو څخاه د تعهاد پار پاوره ه کفالت تړون منځ ته ن
کولو د کفيل الزام دی او دا هغه وخت تحقاق ماومي چاې اصال تاړون، چاې کفالات پاه کاې 

ړون وړ ناه دی، شوی واجه ارداء وي، له همدې امله کفالت په جايزي تړونونو کاې، د تا
که منځ ته هم راشي، د کفالت ماهيت به نه لري، پر همدي بنسټ و يالی شو چې د کفالات 
تړون د عهدي تبعي تړونونو له ډلې څخه دی چې دهغه رزمي تړونونو سره چې اداء ياې 
يواځې تر مديون پورې اړوند ګڼل کيږې، د تړون وړ دی چې د نوموړي تاړون د اثروناو 

ه، دين په کفالت سره توثيقيږي، خو سره له دې چاې کفالات د تبعاي تړونوناو د تحقق له پار
لااه ډلااې څخااه دی، ولااې پااه خپلااه د کفالاات تااړون د اصاايل او کفياال پااه حااق کااې د رزمااي 
تړونونوله ډلې ګڼل کيږي چې په تړون سره يې تر هغه وختاه چاې د ساقوط اسابا  وجاود 

 ملزم دي.ونه لري، اصيل او کفيل د کفالت وجهې په اداء 
د يادو شوو بح ونو په نظر کې نيولو سره چې په کې د کفالت له مفهوم، د کفالت اناواع، د 
کفالت پرتله له ضمان او حوالې سره همدا رنګه د کفالت له اثرونو څخاه چاې د افغانساتان 
او ايران مدني قوانينو کې درج شوي په ټولو مواردو کې فقهاوو مختلف نظروناه درلاودل 

 شوو قوانينو ور څخه پيروي کړې ده. چې يادو
     

     
 «خرداد»نویسنده: قضاوتمل عبدالباری 
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)اجرای مستقيم( ياا الازام باه اجارای  ن باه وسايله قضاات و دساتگاه قضاائی )اجارای غيار 
 مستقيم( است.

تحقق اين هدف غايی )اجرای قواعد حقوقی(،  نگاه کاه حکام قاعاده و موضاوع  ن )چاه    
قی( روشن باشد، به سادگی امکان پاذير اسات، ولای به لحا  مفهومی و چه به لحا  مصدا

ياا  –در بي،تر موارد، اجرای قاعده حقوقی باه دليال تردياد در حکام قاعاده ياا موضاوع  ن 
با م،کل مواجه می شود و مجری قانون را وادار مای کناد باا تالشای جدياد و دو  –هر دو 

 چندان به رفک ترديد از حکم يا تعيين و ت،خيا موضوع بپردازد.
در ادبيااات حقااوقی، از مجموعااه اياان تااالف هااا، کااه بااه منظااور روشاان ساااختن حکاام يااا    

در عام تارين مفهاوم  -« تفسير قانون»موضوع قاعده حقوقی انجام می گيرد، تحت عنوان 
  ن ياد می شود.

تفسااير قااانون يکاای از بحاا  هااای مهاام در ساااحه قااانون شاامرده مي،ااود. عااده زيااادی از    
استای تفساير قاانون در تاالف اناد تاا تفساير قاانون، صافت الزامای داشاته قانون دانان در ر

کاه مفسار  اباراز ميدارنادتجاوز بر حقاور قاانون گاذار دانساته و  بعضی ها اين تالفباشد،
خود را به جای قانونگذار قرار ميدهاد و شاايد مفسار اراده قانونگاذار را بصاورت درسات 

تفسااير نمايااد، اماا از جانااه ديگاار ضاارورت  درک نکناد و  ناارا در عکااس اراده قانونگاذار
های جامعه وجود تفسير قانون را ايجا  ميکند، زيرا ماتن قاانون نمای تواناد هماه حاوادث 
 ينااده جامعااه را زياار چتاار خااوي  بصااورت واضااو قاارار دهااد؛ جامعااه همااواره دسااتخوف 

ماياد. بنااً تغيير بوده؛ قانون گذار هر قادری کاه دقات نياز کناد، نمای تواناد  نارا پاي  بينای ن
برای وضاحت موضوع؛ در اين مقطک ابتاداء تفساير قاانون را تعرياف نماوده و دو مکتاه 
عمده تفساير قاانون را بياان ميادارم، ساپس ضارورت باه تفساير قاانون را بياان داشاته و از 
مواردی بح  می کنم که قانون تفسير را ايجا  ميکناد و ضارورت  نارا بمياان مای  ورد، 

تفسير قانون بح  نموده در  ن از مکته های تفسير متنای، تااريخی و بعداز  ن از مکاته 
 زاد بيانی خواهم داشت و در اخير از مراجک تفسير )انواع تفسير از لحا  مراجک تفساير( 

   1بح  خواهم کرد.
واژگان کليدی: تفسير قانون، مکاته تفسيری، تفسير لفظی، تفسير تاريخی، تفسير علمای، 

 قانونی، تفسير اداری، تفسير اکاديمی. تفسير قضايئ، تفسير

  بحث اول: تعریف تفسیر قانونبحث اول: تعریف تفسیر قانون
  مطلب اول: تعریف لغوی تفسیر:مطلب اول: تعریف لغوی تفسیر:

تفسير در اصل کلمه عربی باوده کاه از عربای باه پارسای راه يافتاه، کاه معناای بياان را    
افاده ميکند عربها ميگويناد )فََسار( يعنای بياان داشات،  نارا روشان کارد، از ابهاماات پارده 

شاات و مفهااوم کلمااات پيچيااده را واضااو ساااخت، در قر نکااريم بااه همااين معنااای لغااوی بردا
استعمال گرديده است. خدواند )ج( ميفرمايد: ترجمه:  نها هيچ م االی بارای اباـطال دعاوت 
تو نمی  ورند مگر اينکه هللا )ج( حق را برای تائيد تو نازل ميکند که دارای بيان خاو  و 

بعضی هاا گفتاه اناد کاه  3جا تفسير بمعنی بيان وضوح  مده است.که در اين 2 بهتر ميباشد.
کلمه )فََسر( مصدر  ن )تفسير( در عربی مقلو  کلمه )َسفَر( ميباشد که از )سفور( گرفتاه 

يعناای « اساافر الصاابو»شااده و بمعناای پاارده باار داشااتن اساات، از همااين رو عربهااا ميگوينااد 
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در مورد تفسير قانون رک: ناصر کاتوريان، کليات حقور )نظريه عمومی(، انت،ار شرکت سهامی،  - 

 .523ه.ف، ص 2023چاپ سوم، 
2
 .00قران کريم، سوره الفرقان،  يه  -  

3
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ا چنين معنا کارد: تبياين معناای الفاا  صبو روشن شد.  نچه در کتا  های لغت  مده،  ن ر
 برای دستيابی به قصد گوينده.

  مطلب دوم: تعریف اصطالحی تفسیر:مطلب دوم: تعریف اصطالحی تفسیر:
وقتيکه تفسير بصورت عام و مطلق ذکر گردد، مراد از  ن علم تفسير ميباشد کاه مفسار    

عبارت از علمی اسات کاه در  ن از کيفيات نطاق »ابوحيان  نرا چنين تعريف نموده است: 
ر نکااريم و ماادلول  ن و احکااام افاارادی و ترکيباای و از امااور ماارتبد بااه  ن بحاا  الفااا  ق

واضو نمودن مفهوم  يات قر نکريم هدف اساسی علم تفساير ميباشاد کاه « صورت ميگيرد
گاای هااای لفظاای قر نکااريم  مال و ابهااام، گ،ااودن پيچاادهـدر  ن بااه توضاايو معااانی، رفااک اجاا

ری باين محتوياات و مفااهيم  ن پرداختاه رسيدگی صورت ميگيرد، و به رفاک تنااقض  ااه
مي،ود، و  نچه مورد بح  قرار ميگيرد که با توضيو معانی قر نکريم رابطه داشته باشاد. 
اما اگر کلمه تفسير بصورت مطلق ذکار نگاردد بلکاه باه ماتن ياا حادثاه و ياا علام م،اخا 

هادف بياان منسو  گاردد، مانناد اينکاه گويناد تفساير ايان حادي  نباوی چيسات؟ در ايان جاا 
معانی همان حدي  شريف و رفک غموض و اشکال فهم در  ن ميباشد، که در اين استعمال 
به معنای بيان متن و توضيو  ن می  يد خواه اين متن  يات قر نکاريم باوده، ياا ماتن حادي  
نبوی، يا متن فقهی و اصولی از علمای قديم و يا معاصر باوده باشاد، و خاواه ايان ماتن در 

شااعر بااوده و يااا در ساااحه قااانون باشااد، همچنااان ميگوينااد تفسااير اياان حادثااه ساااحه اد  و 
چيست؟ و مراد  نها تحليل علت ها و پی  ماد هاای  ن ميباشاد و گااهی نياز کلماه تفساير باه 
علم م،خصی منساو  ميگاردد مانناد تفساير قاانون کاه موضاوع ايان بحا  ماا ميباشاد، در 

ود دارد، بعضای هاا  نارا در بياان نماودن مورد تعريف تفسير قانون دو توجياه اساسای وجا
معنای متن غامض و مبهم منحصر دانساته و بعضای هاا  نارا وسايک سااخته و ميگويناد کاه 

 1رفک تناقض ميان متن های قانونی و برطرف کردن خالی قانونی را نيز شامل مي،ود.
ر توجيااه اول: مفهااوم خاااص و محاادود تفسااير: اصااحا  اياان اتجاااه مفهااوم تفسااير را د   

برداشتن غموض از ماتن قاانون و بياان معناای قاعاده قاانونی و منطاق تطبياق  ن منحصار 
دانسااته انااد، و ميگوينااد کااه تفسااير معناای و مفهااوم مااتن قااانونی را واضااو ميساااازد؛ در 
صورتيکه معانی متعدد داشته و يا اصالً معنای مابهم و غيار واضاو داشاته و در ت،اخيا 

يعناای روشاان ساااختن معنااای ياا  مااتن پيچيااده و  مصاااديق  ن م،ااکل وجااود داشااته باشااد،
م،کل است. به همين دليال، موضاوع تفساير حقاوقی، عماالً باه  ن دساته از قواعاد حقاوقی 
محدود و منحصر می شود که به صورت متنی مکتو  جلوه مای کنناد، م،اروط بار  نکاه 

تفساير،  نوعی پيچيدگی و اجمال در  نها وجود داشته باشد. پس بارای تحقاق ايان مفهاوم از
دو رکن رزم است: يکی؛ لفظی و مکتو  بودن قاعاده قاانون و ديگار، اجماال و پيچيادگی 
 ن. پس اين جا ضرورت به تفسير قانون ميباشد، همچنان وفق اصحا  اين قول ت،اخيا 

 منطق و ساحه تطبيق قواعد قانونی در واقعيت های جامعه را نيز تفسير قانون گويند.
ممنوعيات »ياا قاعاده « است ، تفسير نمای شاود  نچه روشن»ويد ضر  الم لی که می گ   

، نا ر بر همين معنای از تفسير است. پيچيدگی و اجمالی که رکان «اجتهاد در برابر نا
تفساير باه شامار مای  ياد، ممکان اسات جنباه درونای داشاته و در ذات قاعاده قاانونی وجاود 

ت و موجه پيداي  شابهات حکمياه و سيداشته باشد، م ل  نجا که الفا  قانون چندا روشن ن
موضوعيه شود، يا  نکه جنبه بيرونی داشته و از تعدد قوانين، به تنهاايی روشان و  شاکار 
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باشااد. در هاار ياا  از اياان دو صااورت، بيااان مااراد قانونگااذار، جااز در پرتااو تفسااير ميساار 
دادن تفسير قانون، يعنای توضايو »نيست. تعريف برخی از دان،مندان حقور که می گويد: 

 ن، استخراج و رفک نقصاان  ال موجود در عباراتـالفا  مبهم  ن، تکميل کاستی ها و اجم
 1،«جااود در احکااام  ن و ايجاااد هماااهنگی و رفااک تناااقض بااين اجاازای مختلااف  نهااای مو

همين مفهوم محادود و خااص را توضايو مای دهاد. اماا بي،اتر حقوقادانان باا انادک تساامک، 
کرده اند که معنا شناسی را نيز در بر ميگيرد: تعريف تفساير  تعريف هايی از تفسير ارايه

تعيااين معنااای درساات و گسااتره قاعااده »يااا  2«تعيااين ماادلول حقيقاای قااوانين متااداول»بااه 
تعيااين قلماارو »يااا  4«تبيااين معااانی الفااا ی باارای دسااتيابی بااه قصااد گوينااده»يااا  3«حقااوقی

ر از  ن اساتفاده کارده اسات و تطبيق قانون، بح  و جساتجوی معاانی الفاا ی کاه قانونگاذا
و تعرياف  5«رسيدن به مراد قانون گذار، بی  نکه تغيير ياا تباديلی در قاانون باه وجاود  ياد
 های ديگر از اين دست، مفهوم خاص و محدود تفسير را توضيو می دهند.

توجيه دوم: مفهوم عام و موسک تفسير: ايان توجياه مفهاوم تفساير را وسايعتر مای پنادارد    
عالوه از بيان معانی متن قانون، اصالح نمودن کمبوديهاا و خطاا هاای ماتن قاانون،  که بر

رفک نمودن تعارض بين متنهای متعدد قانون، و برداشتن نقا و خالی قاانونی را نياز در 
برميگياارد، در صااورت حاادوث اعمااال حقااوقی کااه قاعااده قااانونی، موجااود  ناارا پااي  بيناای 

تااوان گفاات: در موارديکااه حکاام صااريو قااانون وجااود  نکاارده باشااد. و بناااً بااه قااول دوم ماای
نداشته باشد، نقا و خالی قانونی وجود داشته، يا ماتن  قاانون غاامض و مابهم باوده و از 
صراحت رزم برخوردار نباشد، يا حکم قانون دارای احتمارت متعادد باوده، ياا اشاتباهاتی 

خاوي  در تضااد و تعاارض در متن قانون وجود داشته و باا محتاوای دو ماتن قاانونی باين 
بوده باشد. تعريف تفسير به يافتن حکم هر موضوع حقوقی از ديدگاه قانونگذار، يا به کاار 
گيری مجموعاه روشان هاايی کاه باه قاضای ايان امکاان را مای دهاد تاا در تماامی حاارت، 
حکم هر مسله را بيايد. که نا ر به هماين معناای عاام تفساير اسات. باديهی اسات تفساير باه 

معنا، ديگر به قواعد حقوقی لفظی و مکتو  )قانون( اختصاص نادارد و ديگار قواعاد  اين
 حقوقی را نيز در بر می گيرد.

قانونگذار و سلطه ت،ريعی و ياا قاضای کاه صاالحيت حکام و فيصاله در قضايه را دارا    
ميباشد، و يا قانون دانان و افراد متخصا تالف کنناد تاا حکام قضايه معاين و ماورد نظار 

در روشاانائی مقاصااد عمااومی شااريعت اسااالمی و قااانون، يااا در چوکااات درلتهااای مااتن  را
قانونی، يا در روشنائی الهام از مقاصد قانونگاذار در وقات ماتن قاانونی، اساتنباط نماوده و 

 بيان دارد،  نرا تفسير قانون گويند.
 مطله سوم: مقايسه بين دو توجيه: 

يارا؛ تفساير از لحاا  لغات باه رفاک غماوض در از لحا  منطقی نظار اول موجاه باوده ز   
متون اطالر ميگردد و رعايت اصل م،روعيت قانون و اصل الحار تفسير ماتن باه اصال 
متن نيز ايجا  ميکند که قول اول مورد ترجيو قارار گيارد زيارا؛ رفاک تنااقض باين متاون 

قاوانين قانونی و رفک خالهايی قانون از و ايف مجاالس تقنينای باوده کاه صاالحيت وضاک 
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را دارا ميباشااد، زياارا؛ مفساار قااانون، غياار از کساای اساات کااه قااانون را وضااک ميکنااد، امااا 
عرف قانون دانان معاصر به اصطالح دومی در تفسير قانون مايالن ميکنناد، و سابه ايان 

قانونگذاری در جواماک ميباشاد، زيارا غالبااً ضارورت باه  یميالن ضرورت ها و واقعيتها
و غير قابل تاخير ميباشاد و وضاک نماودن قاعاده قاانونی جدياد، تاا وضک تفسير قانون، حاد 

در نتيجه  ن تناقض بين متون قانونی برداشاته شاود و ياا خاالی قاانونی رفاک گاردد، زماان 
گير بوده، و نمی توان قضاايای ماورد نظار را باه  ن باه تااخير اناداخت، از ايان رو جهات 

عااه صااورت ميگياارد، و روی همااين حاال م،ااکالت واقعاای در اينجااا بااه مفساار قااانون مراج
استدرل تفسير قانون را بنا به توجيه دوم بصاورت مختصار چناين تعرياف ميکنايم؛ تفساير 
قااانون عبااارت از برداشااتن ابهااام، تناااقض متااون قااانونی و فهاام احکااام خالهااايی قااانونی 

 ميباشد.
قاانون خاود سوال مهم و اساسی اين است که تفسير قانون به چه معنی اسات؟  ياا تفساير    

قااانون جدياادی اساات يااا شاارحی اساات باار قااانون ماابهم؟ در صااورتی کااه تفسااير قااانون خااود 
وضک قانون جديد باشد، هيچ گاه نهااد هاای غيار مقانن از ايان صاالحيت بار خاوردار نمای 
باشند و ايان مهام صارف از صاالحيت قاوه مقنناه )پارلماان( خواهاد باود. در ماورد معناای 

واقاااک ابهاااام زدايااای از قاااوانينی اسااات کاااه از وضاااوح رزم تفساااير گفتاااه شاااده، تفساااير در 
برخااوردار نيسااتند. بنااابراين، تفسااير وضااک قااانون جديااد نيساات، بلکااه قاباال فهاام نمااودن و 
روشن ساختن قوانين موجود می باشد. دقيقاً به همين دليال، هماواره اجارای قاانون باه فهام 

بتدا دارای اعتبار بوده و بايد باه خاصی از  ن مبتنی است، بنابراين تفسير قانون از همان ا
 مرحله اجرا گذاشته شود.

  بحث دوم: موضوع تفسیر و موارد آنبحث دوم: موضوع تفسیر و موارد آن
موضوع تفسير، بسته به مقصود ما از مفهوم تفسير )اخا، خاص و عام(، قابال تعياين    

است. بديهی است اگر مقصود از تفسير، مفهوم اخا  ن، يعنی روشن سااختن افاا  مابهم 
باشااد، موضااوع تفسااير حقااوقی، بااه قواعااد حقااوقی مکتااوبی منحصاار و  گوينااده و نويساانده

محاادود ماای شااود کااه نااوعی ابهااام و پيچياادگی داشااته باشااد. اگاار چااه  مصاادار روشاان اياان 
ی عالی ساتره راتصاويه قضائی شو»است، به  ن اختصاص ندارد و « قانون»موضوع، 
مکن اسات الفاا  هماين را که در حکم قانون است نيز در بر می گيرد؛ چرا که م« محکمه

 را نيااز، همچااون الفااا  قااانون، دارای پيچياادگی و ابهااام بااوده، نيازمنااد تفسااير باشااد. متااون 
يق دپيچيده و مبهم معاهدات بين المللای و قارار دادهاای خصوصای را نياز مای تاوان مصاا

ديگری برای موضوع تفسير حقوقی به مفهوم اخا  ن دانسات. بناابراين، از يا  طارف 
ياد شده،  نگاه که خالی از ابهام و پيچيدگی باشند )استظهار( و از طارف ديگار، فهم متون 

فهم مراد قانون گاذار  نجاا کاه ابهاام و پيچيادگی ناشای از الفاا  نباشاد )اساتنباط( را در بار 
اسات نياز  –و نه لفظی  -نمی گيرد؛ چنان که عرف را، از  ن نظر که قاعده حقوقی عملی

مفهاوم خااص تفساير، يعنای رفاک هرگوناه ابهاام باشاد،  ،قصاودشامل نمای شاود. اماا اگار م
موضوع تفساير، هماان قواعاد حقاوقی لفظای و مکتاو  اسات، جاز انکاه رزم نيسات حتمااً 
الفااا   ن پيچياادگی و اجمااال داشااته باشااد، بلکااه تفسااير دو قااانون روشاان، ولاای متعااارض و 

 دريافت قاعده حقوقی در چنين مواردی را نيز دربر ميگيرد.
در صااورتی کااه مقصااود از تفسااير، مفهااوم عااام  ن باشااد، موضااوع تفسااير، افاازون باار    

موارد پاي  گفتاه، ديگار قواعاد حقاوقی، همچاون عارف را نياز شاامل مای شاود؛ چارا کاه 
برای م اال ممکان اسات قاضای در مقاام اساتناد باه عارف، باا دو عارف متعاارض )عارف 

دريافاات قضاايه، چاااره ای جااز جااامک بااايک و عاارف م،ااتری( مواجااه باشااد و طبعاااً باارای 
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باي  از « قاانون»سنج  )تفسير( عرف ها ندارد. با اين همه، بايد اذعان کرد از  نجاا کاه 
ديگر قواعد حقوقی نيازمند تفسير ی شود، در بي،تر کتا  هاا، قاانون باه عناوان موضاوع 

کارده تفسير معرفی شده و نويسندگان  نها پيرامون تفسير قانون )باه مفهاوم عاام  ن( بحا  
 اند. 

  بحث سوم: ضرورت به تفسیر قانونبحث سوم: ضرورت به تفسیر قانون
ضوابد عمومی قانونگذاری ايجا  ميکند؛ متن قاانون واضاو باوده و مادلول خاوي  را    

بدون نياز به تفسير باه هماه ماردم يکساان افااده کناد، در وقات تهياه مساوده ساند تقنينای در 
متعادد باياد تاالف فرعی از فروع قانون و صياغت احکام  ن و همچنان در مراحال تادقيق 

صورت گيرد تا از تناقض خالی بوده و باا سااير قاوانين نافاذه در تضااد ناه باوده باشاد، باه 
همين منظاور در سيساتم قانونگاذاری افغانساتان دو ارگاان تادقيقی در نظار گرفتاه شاده کاه 

حقااوقی و کميتااه تخصصاای  –عبااارت از انسااتيتوت امااور قانونگااذاری و تحقيقااات علماای 
وزيران ميباشد. اين دو ارگان به صورت دقيق و يفه دارند تاا از مطابقات  قوانين شورای

سااند تهيااه شااده بااه معيااار هااای عااالی تقنااين اطمينااان حاصاال نماينااد، تکاماال سااند تقنيناای و 
جامعيت  ن يکی از اين معيار های است که ثباات و اساتمرار قاوانين را ضامانت ميکناد و 

د،  و از ضرورت به تفسير قاانون ميکاهاد، و باه در از بين بردن خالی قانون سهم ميگير
قانون توانائی ميبخ،د تا حوادث و احتمارت متعادد را در وقات تطبياق و در نتيجاه  هاور 

 تغييرات در جامعه احتوا کند.
اسات  یبح  تفسير قانون از با  ضرورت مطرح ميگردد و تقسير قانون در ذات کاار   

انون گذار، و تفساير اراده کسای اسات کاه خاودف نادرست؛ زيرا تصرفی است در غيا  ق
وجااود ناادارد و شااايد زمينااه اسااتفاده جااويی هااا نيااز در صااورت توسااک در  ن مهيااا شااود، و 
عدالت بصورت درست  ن تطبيق ن،ود، اما با وجاود ضارورت تاالف بارای پاائين  وردن 

جساات؛ مسااتوای ضاارورت بااه تفسااير قااانون، باااز هاام نماای تااوان از تفسااير قااانون اسااتغناء 
که دارد، نمی تواند حاوادث جامعاه را بصاورت دقياق   يیانسان با ناتوانی ها و محدوديتها

پي  بينی کند، و نمی تواند احتمارت متعدد را در وقت تطبياق ماتن قاانون در نظار گيارد، 
و گاهی تعدد اسناد تقنينی در ساحات متعدد و گاهی نيز در يا  موضاوع سابه مي،اود تاا 

ی هاام سااطو يااا در سااطوح مختلااف تناااقض بميااان  يااد، گاااهی بااا نصوصاای بااين اسااناد تقنيناا
روبرو مي،ويم که حکم  ن در برابر حادثه معينی غامض و غير واضو باشد، وگاهی نياز 
مدت زمانی زياد بر وضک متن قانونی بگذرد که تفاوت عصار تفساير  نارا ايجاا  ميکناد، 

تفسير قانون که شکل الزاميت را  در اين همه صورتها به تفسير قانون ضرورت می افتد،
بخود بگيرد م ل تفسير قانون توسد قاضای کاه در برابار قضايه معاين قارار دارد، در ايان 
نوع تفسير بايد دقت بکار برد و ساحات  نرا تنگ نمود و محدويتهای بايد در زمينه وضاک 

بار عکاس  گردد، زيرا شايد تفساير کنناده قاانون عادالت را بوجاه درسات تطبياق نکناد، اماا
تفسااير قااانون توسااد نظريااه پااردازان و نويسااندگان در ساااحه قااانون در رشااد و انک،اااف 
قانون سهم ميگيرد و قانونگاذار در وقات تجدياد نظار در قاانون از  ن اساتفاده بعمال  ورده 

 که در تکامل و جوابگو بودن همه جانبه  ن نق  بازی ميکند.
موجه مای شاود کاه قاانون نيااز باه تفساير چرا تفسير قانون ضروری است؟ چه دريلی    

پيدا نمايد؟ اگر قارار اسات قاانون ماورد تفساير قارار گيارد، کادام نهااد و مرجاک قاانونی از 
صالحيت تفسير قانون برخوردار می باشد؟ معمورً قانونگذاری تالف می کناد تاا مقصاود 

ی انتقاال مقصاود خود را ضمن عبارات کوتاه و گويا به صورت ف،رده بيان نمايد، اما برا
خود همواره توفيق نادارد و لاذا گااهی ماتن قاانون  باا ابهاام و عادم وضاوح رو باه رو مای 
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گاردد. در ايان صاورت قاانون نيااز باه شارح و تفسااير پيادا مای کناد. چارا باه تفساير قااانون 
نيازمنديم؟  يا قانون گذار نمای تواناد باه گوناه ای قاانون را وضاک نماياد کاه نيااز باه تفساير 

ه باشد؟ در پاسخ به اين ساوال باياد گفات، بلای، بهتارين قاانون  ن اسات کاه نياازی باه نداشت
تفسير نداشته باشد و يا حد اقل کمتر نياز به تفسير داشته باشد. اما قانونگذار هر چند دقياق 
و نکتااه ساان  نماای توانااد بااه گونااه ای قااانون را تاادوين نمايااد کااه ضااروت تفسااير  ن منتفاای 

ی در مورد تفسير قانون ياد  وری است: بي،تر حقور داناان تفساير را گردد. دو نکته ی کل
اختصاص می دهند و معتقدند قوانين عرفی، نقاا و ابهاام نادارد؛ « قوانين موضوعه»به 

زيرا عرف يعنی رفتاری کاه باه صاورت عاادت در ماده اسات و در صاورت فقادان قاعاده 
مقاارر دارد. بااه هاار حااال  عرفاای در ياا  موضااوع، قاضاای اختيااار دارد قاعااده ای ديگاار

تفسااير، يکاای از موضااوعات رزم و مااورود نياااز در اماار قانونگااذاری اساات و از ابعاااد 
مختلف دارای اهميت و ضرورت می باشد. که بح  هذا را در دو بح  مورد غاور قارار 

 می دهيم.
 
 
 
 
 

  
 ترتیب کننده: قضاوتمل غالم دستگیر "اوریاخیل"

 

                                           

  تجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکمتجدید نظر بر فیصله های قطعی ونهائی محاکم
 (قسمت اخير)

 فهرست:

 

 21 ........ اعدام به نيمحکوم یايقضا در یخواه نظر ديتجد یدگيرس تيصالح: ج

 21 ............................................... 0/20/2081 مور ( 2183) هيتصو -2

 20 ............................................. 18/22/2081 مور ( 2311) هيتصو -1

 20 ............................................. ۱۳۸۷/ ۱/  ۱۱ مور (  ۴۱) هيتصو –0

 20 ............................................... 1/22/2080 مور ( 2321) هيتصو -3

 23 .................................................................................... یريگ جهينت
 

  ج: صالحیت رسیدگی تجدید نظر خواهی در قضایای محکومین به اعدام ج: صالحیت رسیدگی تجدید نظر خواهی در قضایای محکومین به اعدام 
    44444444//4141//44( مورخ ( مورخ 44444466تصویب )تصویب )  --44

از  نجائيکااه مسااير اجااراأت بعاادی قضااايايکه متهمااين  نهااا بحکاام قطعاای سااتره محکمااه بااه 
( قااانون اساساای در مسااير احالااه بااه مقااام 218اعاادام محکااوم گرديااده انااد طبااق حکاام ماااده )
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رد بنااابر  ن قباال از محااول شاادن بااه  ن مقااام صاادور ياامحتاارم رياساات جمهااوری قاارار ميگ
 جديدنظر از صالحيت مقام عالی رياست جمهوری ميباشد.هدايت مبنی بر ت

    44444444//4444//4444( مورخ ( مورخ 46444644تصویب )تصویب )  --44
غور بر تجديدنظر درمورد محکومين به اعدام بعد طی مراحل محااکم ثالثاه از صاالحيت 
رئيس جمهور است او شان ميتوانند مجازات بر محکومين را تنفيذ و يا تنزيال دهناد و هار 

حکاام را غياار قاباال تعمياال سااازد قباال از تطبيااق حکاام مااورد غااور دلياال جديااد و موثريکااه 
 دشورايعالی قرار گرفته ميتوان

 د: تصاويه متفرقه مربوط تجديد نظر
 23/1/2082( مور  ۱33تصويه )  -2
به ارتباط حضور وزير عدليه و يا نمايناده باا صاالحيت وی در جلساات شاورايعالی حاين  

 ور عامه.رسيدگی قضايای تجديدنظر مربوط به حق
بمنظور حمايت و صيانت از حقور عاماه رعايات باال انحاراف قاوانين ، رعايات بموقاک و 

( قاانون ت،اکيل و 08مستند با ارائه معلومات کافی و همه جانبه از  ن طباق هادايت مااده )
صااالحيت قااوه قضااائيه حينيکااه تقاضااای تجديااد نظاار رياساات عمااومی قضااايای دولاات در 

مه مورد رسيده گی قرار ميگيارد شاخا وزيار عدلياه و ياا جلسات شورايعالی ستره محک
نماينااده بااا صااالحيت  ن وزارت بااا عضااو مساالکی اداره قضااايای دولاات و مساائولين بااا 
صالحيت و وارد به قضيه ادارات موکل، حضور به هم رسانند، رياسات دارارن،ااء حاين 

 تدوير جلسات شورايعالی ستره محکمه مأمول فور را رعايت نمايد.
باه جلساات  څاارنوالدر ماورد حضاور لاوی  ۲۱/۷/۱۳۷۳( ماور   ۱۴۱۸تصويه ) –1

 شورايعالی
به منظور ارزيابی همه جانبه تقاضای تجديد نظر بار قضاايای جزائای کاه بناا بار خواسات 
محکوم عليهم از جانه لوی څارنوال پي،انهاد ميگاردد رزم اسات باا در نظار داشات حکام 

ت قوه قضائيه بر عالوه محکوم يا نمايناده قاانونی وی ( قانون ت،کيل و صالحي ۳۷ماده ) 
 ، لوی څارنوال و يا نائه لوی  څارنوال نيز حضور داشته باشند.

    ۰۳۳۱۰۳۳۱//  ۰۰/ /   ۰۱۰۱( مورخ ( مورخ   ۴۴۴۴تصویب )تصویب )  ––44
در صااورتيکه مراحاال تجديااد نظاار خااواهی باار قضااايا سااپری گرديااده تجديااد نظاار خااواهی 

 مجدد محل ندارد.

    44444141//4444//44( مورخ ( مورخ 46444644تصویب )تصویب )  --77
درمورد  اينکه تجديادنظر باه نفاک يا  شاخا باه م،امولين  قضايه نياز ارتبااط مای گيارد 

 حسه ذيل صادر گرديده است.
بمنظور ايجاد ي  رويه واحد در قبال  نعده از فيصله های که باه اثار تجدياد نظار خاواهی 
ی برخی از شاملين  ن از جانه شورايعالی به دليل  هاور دريال جدياد ماورد لغاو قارار ما

گيرد در حاليکه عده ديگر از م،مولين اين فيصله ها تقاضای تجديدنظر را مطرح نکارده 
اند تصويه نمود که محااکم  حاين رسايدگی مجادد طباق قاانون مکلاف باه رعايات و تاامين 
منفعاات تمااامی شاااملين اينگونااه فيصااله هااا ميباشااند موضااوع بااه ديوانهااای محتاارم سااتره 

 .تحدالمارً اخبار گرددمحکمه و محاکم استيناف وريات م
 پي،نهادات

 :ايجاد ي  کميسيون مستقل جهت رسيدگی قضايای تجديد نظر – ۱
بااا در نظاار داشاات رجحااان اصااحا  دعااوی در دعاااوی حقااوقی و گااراف بلنااد تقاضااا هااای 

متقاضاايان محکااومين ، مبناای باار مطالبااه تجدياادنظر  قضااايای شااان و تااراکم حاصااله از 
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ايجااا  ماای نمايااد تااا ت،ااکيل عليحااده ياا  کميساايون  يلیقضااايای حقااوقی، تجااارتی و فااام
بمنظاور رساايدگی قضااايای تجدياد نظاار شااکل گياارد تاا از ياا  طاارف ف،اار کاااری کااه هاام 
اکنون بر ديوان های ستره محکمه از اين بابت وجاود دارد کاساته شاود و از طارف ديگار 

ت ماادنی قااانون اصااول محاکمااا ۴۸۷رساايدگی بااه قضااايا تجديااد نظاار در مطابقاات بااه ماااده 
م،عر بر اينکه : ميعاد رسايدگی بار تجدياد نظار بعاد از تقاديم اعتاراض مادت ساه مااه مای 

 باشد به وجه احسن  ن رعايت گردد.
 ارزف مدعی بها در پروسه تجديد نظر: شدنم،خا  – ۲

بمنظااور اينکااه وقاات محاااکم بااه موضااوعات عااادی و کاام ارزف تلااف نگااردد در رساايدگی 
ارزف مدعی بهاا معاين و م،اخا گردياده چنانچاه طباق فقاره  قضايای ابتدائی و استينافی

( قانون ت،کيل و صالحيت قوه قضائيه يکی از حارت قطعيت حکم محکماه 21( ماده )0)
ابتدائيه حالتی است که ارزف مدعی بها از يکصد هزار افغانی بي،تر نباشد و همچناان در 

محکمه ابتدائيه حالتی را پاي  ( ماده مذکور مبنی بر قطعيت حکم 3قضايای جزائی فقره )
بينی مينمايد که حکم مبنی بر مجازات نقادی در جارم قباحات ياا مجاازات نقادی الای پنجااه 
هزار افغانی در جنحه م،روط بر اينکه در قانون مجاازات حابس پاي  بينای ن،اده باشاد و 

( قااانون مااذکور در مااورد قطعياات فيصااله هااا و قاارار هااای 55( ماااده )0همچنااان فقااره )
 کمه استيناف ذيالً صراحت دارد:مح

در صورتيکه ارزف مدعی بها در قضايای مدنی، حقور عاماه و احاوال شخصايه الای دو 
صااد هاازار و در قضااايای تجااارتی الاای پنجصااد هاازار افغااانی و نيااز در قضااايای جزائاای 
ماهيت جرمی قضيه قباحت و جنحاه ای باشاد کاه در  ن صارف مجاازات نقادی حکام شاده 

 رد.باشد صراحت دا
بادر نظر داشت اينکه وقت گرانبهای شورای عالی ستره محکمه در رسيدگی قضايای کاه 
کم ارزف و بی بها است تلف نگردد پي،نهاد ميگردد تا در قسمت  نعاده قضاايای کاه منات  
به تجديد نظر خواهی ميگردد ي  حد و مرز مبنی بر ارزف مدعی بها تعياين و م،اخا 

 گردد.
 که تقاضای شان رد می گردد: تجديد نظر نعده متقاضيانتعيين محصول بر   – 0

محاااکم جمهااوری اسااالمی افغانسااتان ضاامن اينکااه خاادمات قضااائی را بااه اصااحا  دعااوی 
ارائه ميدارد جهت رسيدن  به خود کفايی و تقويه بنيه دولات جمهاوری اساالمی افغانساتان 

ينااه دولاات تحوياال در روشاانی قااوانين نافااذه محصااول تعيااين شااده اخااذ ميدارنااد کااه بااه خز
 ميگردد.

بهتاار خواهااد بااود تااا ياا   اناادازه محصااول باااری متقاضاايان تجديااد نظاار از باباات عرضااه 
 .د خدمات وضک گرد

  نتیجه گیرینتیجه گیری
بح  پيرامون تجديد نظر خاواهی بار قرارهاا و فيصاله هاای قطعای و نهاائی محااکم باا در 

اويه و متحدالمال هاا نظر داشت منابک اندک و امکانات ناچيز دست داشته در روشنی تص
ی شورای عالی و نا قاوانين نافاذه و باارخا تجرباه چنادين سااله کاار در ايان عرصاه 
تمرکاز اصالی بناده را مبنای بار باه تصاوير ک،اانيدن روناد عاادی ايان پروساه و چال،ااهای 

 موجود در اين راستا به خود مبذول داشت.
ظرخواهی را بطور عملای از مبادأ در اين رساله حتی المقدور کوشيده ام تا پروسه تجديد ن

 تقديم عريضه الی نتيجه تجديد نظر خواهی به رشته تحرير در  ورم .
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در اين رساله پروسه تجديد نظر خواهی در روشنی قوانين نافذه ت،ريو گرديده و کار برد 
متحدالمال ها و تصاويه شورای عالی ستره محکمه که جان اصلی پروسه تجديد نظار را 

 هد به نحو احسن  ن  تبارز داده شده است.ت،کيل می د
بااا در نظاار داشاات اينکااه در مااورد تجديااد نظاار خااواهی باار فيصااله هااا و قاارار هااای نهااائی 
محاااکم در افغانسااتان کاادام رساااله و يااا مقالااه از نظاار بنااده نگذشاات تااا بااا اقتباااس از  ن در 

مال  ماده اسات تاا غنامندی مقاله حاضر استفاده به عمل می  ماد ولای باا  نهام کوشا  باه ع
عط  هم مکتباان عزياز خاود را در ايان خصاوص انادک مرفاوع ساازم . توقاک ميارود تاا 

عناوان شااگرد کوچا  از مکتاه حقاور  باهسعی و تالف بنده در راساتای خادمت گاذاری 
 مورد پذيرف هم فکران و دوستان قرار گيرد .

 منابک و ماخذ:
 ميه، چاپ بيروتزيدان، عبدالکريم، نظام القضاء فی ال،ريعه ارسال .2
 هـ . ف. 5/5/2033( مور  230قانون اصول محاکمات مدنی، مصو  شماره ) .2
( مااااااور  32مصااااااو  شااااااماره )قااااااانون ت،ااااااکيل و صااااااالحيت قااااااوه قضااااااائيه،  .1
 هـ . ف.15/20/2082
 هـ . ف. 25/1/2080( مور  2201قانون اجرا ت جزائی، شماره ) .0
مااه ج.ا.ا طاای سااالهای مجموعااه متحاادالمالها، مصااوبات و رهنمااود هااای سااتره محک .3

2035-2033 . 
مجموعااه متحاادالمالها، مصااوبات و رهنمااود هااای سااتره محکمااه ج.ا.ا طاای سااالهای  .5

2038-2085 . 
 تصاويه شورای عالی ستره محکمه . .3
 سايت  انترنيتی حقوقی )فرهنگ فارسی داکتر دمحم معين( .2
 هـ . ف. 2081نحوه اجرا ت جزائی، چاپ مطبک انک،اف کابل، قوس  .3
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  دوم: وحدت مسؤولیت جزائی و مدنیدوم: وحدت مسؤولیت جزائی و مدنی  مطلبمطلب
کاه درحقاور افغانساتان  شاود ینی ک،ور معلاوم مابا مطالعه عميق وهمه جانبه درقانون مد

نظريه تعدد مسؤوليت مورد پذيرف قرار گرفته است. به دليل اين که قانون گذار مساؤليت 
قرار دادی را در ردياف  ثاار قارار داد، قارار داده ومساؤوليت قهاری را ازمناابک تعهاد باه 

کاه  شود یدنی معلوم مگفت با بررسی قانون م توان یحسا   ورده است. به ديگر سخن، م
قانون گذار منابک ايجاد کننده حق را منحصار دردو چياز: تصارف )عمال( حقاوقی وحادثاه 

مناابک : »دارد یقاانون مادنی مقارر ما 381)واقعه( حقوقی دانسته وبارهمين اسااس درمااده 
حق عبارت از عوامل حقوقی ايست که حق را به وجود  ورد وم،اتمل برتصارف حقاوقی 

ودرمواد بعادی تصارف وحادثاه حقاوقی را قاانون گاذار اصال را « باشد یموحادثه حقوقی 
 برتقصير افراد مزبور نهاده و نها را مقصر فرض کرده است.

کاه عادم تقصاير درانجاام و اايف  ابنادي یها در صورتی ازمسؤوليت رهاايی م بنابراين،  ن
ناشای از عمال  مساؤوليت1قاانون مادنی،  281خوي  را اثبات نمايند. البتاه براسااس مااده 
مزباور مقارر شاده اسات:  ٔ  ، زيرا درماادهشود یغير سرانجام برخود عامل زيان مستقر م

جباران خسااره ای را کاه پرداختاه اسات، ازعامال مطالباه  تواناد یمسؤل ازعمال غيار، ما»
 «.نمايد

برخالف مساؤوليت مادنی کاه بار اسااس يا  نظرياه غالاه درحقاور کناونی، قصاد وعماد 
ساات وعماال زيااان بااار چااه از روی عمااد باشااد ياااغير عمااد، ايجاااد در ن شاارط مسااوليت ني

، براساس نظريه مزبور مسؤوليت مدنی مبتنی شاخا وشخصايت راي. زکند یمسؤوليت م
. شااود یفردمسااؤل، مطاارح نيساات، بلکااه اياان مااال او اساات کااه جااايگزين مااال تلااف شااده ماا

 رد.برخالف مسؤليت جزايی که مجازات با جان،  برو شخصيت او ارتباط دا
، تواناد یلذا، درصورتی که اخالقاً قابل مالمت وسرزن  نباشاد، مساؤوليت جزايای نياز نما

 داشته باشد.
که براساس ي  نظريه غالاه )نظرياه خطار( درحقاور کناونی،  2برخالف مسؤليت مدنی

قصد وعمد در ن شرط مسؤليت نيست وعمل زيان بار چه از روی عمد باشد ياغير عماد، 
 3.دکن یايجاد مسوليت م

زياارا براساااس نظريااه مزبورمسااؤوليت ماادنی مبتناای برمسااؤوليت اخالقاای وتقصااير فاعاال 
. به دليل اين که درمسؤليت مدنی شاخا و شخصايت فارد مساؤل، مطارح باشد یزيان، نم

. باارخالف مسااؤليت شااود ینيساات، بلکااه اياان مااال او اساات کااه جااايگزين مااال تلااف شااده ماا
 ارتباط دارد. جزايی که مجازات با جان،  برو وشخصيت او

                                                 
1
 وزارت عدليه، مجله ارحکام العدليه، ماده يکم. -  

2
 .251، ص 2سنهوری، عبدالرزار احمد، الوسيد فی شرح القانون المدنی الجديد، ج  -  

3
 .03اخالقی، قاسمی، همان اثر، ص  -  
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، تواناد یلذا، درصورتی که اخالقاً قابل مالمت وسرزن  نباشاد، مساؤوليت جزايای نياز نما
 داشته باشد.

برخالف مسؤليت مدنی که بر اساس يا  نظرياه غالاه )نظرياه خطار( درحقاور کناونی، 
قصد وعمد در ن شرط مسؤليت نيست وعمل زيان بار چه از روی عمدباشاد يااغير عماد، 

 1.کند یليت مايجاد مسؤ
رود، که مرتکه  طورکه ازنظر جزايی انسان تنها درجايی مسئول به شمار می يعنی همان

ماادنی نيااز فقااد درصااورت ارتکااا  تقصااير،  تيخطااا و تقصاايری شااده باشااد. درمسااؤول
 2اند. مسئول محسو  خواهد شد. در حقور روم نيز اين دو مسؤوليت م،ترک بوده

تعاليم کليسا مساؤوليت  یمذهبی کليسا بوده است. برمبنا نظريه تقصير تحت تأثير تعليمات
درجاايی اسات، کااه وجادان ازعمال انجااام شاده شرمساراسات. بااه هماين دليال طاارف داران 

بناادی بااه اياان نظريااه راه مناساابی، باارای رساايدن بااه  ینظريااه تقصاايربراين باورنااد، کااه پااا
 درحقور است. يی رمان اخالر گرا

حقور دانان اتفاار نظروجاود نادارد. ما الً کاولن و کاپيتاان  درباره مفهوم تقصيرنيزدرميان
تقصايرعبارت اسات، ازخاروج ازرفتاار يا  انساان  گااه ياا »اناد:  ر وردهيدرتعريف تقصا

 «.رفتاری که رزم بوده است
؛ ساديامانوئل ازجمله نويسندگانی است، که برمفهاوم اجتمااعی تقصايرتأکيد داشاته ومای نو

رفتارنمايناااد، کاااه موجاااه جلاااه اعتمااااد ديگاااران شاااود و  یا افاااراد جامعاااه باياااد باااه گوناااه
البته ايان تعرياف ضاابطه  3.اند رشدهيدرصروت تجاوزبه اين اعتماد عمومی مرتکه تقص

 .دارد یروشنی برای تقصير بيان نم
باه بعاد قاانون مادنی باراين باورناد، تقصايرعبارت  852نويسندگان داخلی با توجه به مواد 

 ثارفقهااا هرچنااد تقصاايرتعريف ن،ااده اساات، ولاای تقصااير بااا اساات از تعاادی و تفااريد در
باااه عناااوان نموناااه  تعاااابيری چاااون تعااادی، تفاااريد، اهماااال و عااادم تحفاااظ ذکرشاااده اسااات.

چااه کااه تاارک  ن  انجااام  ن»ميرعباادالفتاح مراغاای در تعريااف تعاادی و تفااريد  ورده اساات: 
ساارعت واجااه اساات، ماننااد سااواری گاارفتن ازحيااوان بااي  از مسااافت مااورد توافااق يااا 

نيزعبارت ازترک  ن چيزی است، که انجاام  ن رزم اسات. مانناد     ديغيرمتعارف. تفر
تقصااير تااا اواخاار قاارن  هيااوعلااف ناادادن بااه حيااوان يااا حفا اات کااافی از او نداشااتن. نظر

کلی مبنای مسؤوليت در برخی ک،اورها چاون فرانساه شاناخته  ٔ  نوزدهم، به عنوان قاعده
تم دچاار تزلازل شاد و ماورد تهااجم قرارگرفات. باا گساترف . لکن از اوايل قرن بيسشد یم

نيازهااای روز نبااود،  یگااو جامعااه و پيچياادگی روابااد مااردم نظريااه تقصااير ديگاار جوا 
هااا اشاااره  اندي،اای نمااوده و پي،اانهاداتی ارائااه شااد، کااه مختصااراً بااه  ن دانااان چاره حقور

 .شود یم
نهاا کاافی اسات، اثباات شاود، کاه در مسؤوليت قراردادی نيازی به اثبات تقصاير نباوده و ت

 متعهد به تعهد خود عمل نکرده است.
منادان باه  درنتيجه زياانی باه باار  ماده کاه باياد جباران شاود. در تعقياه هماين هادف، عالقه

نظريه تقصيربا تالف خوي  سعی داشتند، متصدی حمل و نقال را باا اساتفاده از قارارداد، 

                                                 
1
 .03همان  -  

2
مال غير را خواه درتصرف  شخصی که»گويد:  قانون مدنی افغانستان درهمين راستا می 258ماده  -  

خودف باشد يا امين او، قصداً ويا بدون قصد تلف نمايد، بضمان ضررناشی ازعمل خود مکلف شناخته 
 «.شود می

3
 225نا، ص  ، مصر: بیالمسووليه المدنيه التقصيريه و العقديه م.(، 2853عامر، حسين ) -  
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نند. تا اگار کسای از ايان طرياق دچاار خساارت ضامن حفظ ايمنی کار و مسافران قلمداد ک
 شد، ناچار به اثبات تقصير متصدی نباشد.

ها حکم کردند، که متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقال مساافر، شارط  حتی محکمه
ضمنی به نفک ثالا  يعنای بازمانادگان او کارده و باا ايان تمهياد وارثاان مساافر را از اثباات 

ها کارفرمااا را بااا  عاااف شااناختند. بااه همااين ترتيااه محکمااهتقصااير متصاادی حماال و نقاال م
مساائول سااالمت کااارگران اعااالم « قاارارداد کااار» ويز تعهااد ضاامنی وی در ضاامن  دساات
 1نمودند.

  غیرغیر  ازعملازعمل  ناشیناشی  مسؤولیتمسؤولیت  تاریخچهتاریخچه: : سومسوم  مطلبمطلب
گاردد تنهاا فعال خطاکااراِن انساان نيسات بلکاه فعال  در قرن اخير،  نچه موجاه ضامان می

هاا را در اختياردارناد.  ء نيزمای تواناد موجاه مساؤوليت کساانی گاردد کاه  نناشی از اشيا
  يامسؤوليت مدنی ناشی از مالکيت شائ )اعام از اشاياء جاندارواشاياء بيجاان(،  نيبنابرا

 يد و تغيير و تحول روابد اجتماعی و ايجاد صانايک  مسؤوليت جديد در حقور به شمار می
توجه بي،تری گردد. از سوی ديگار عليارغم اينکاه مختلف سبه شده تا به اين نوع ضمان 

شاده در متاون حقاوقی ک،اورهای پي،ارفته  ضمان ناشی از اشياء حياوان از مباحا  مطرح
حااال بااا  دنيااا اساات لاايکن در متااون حقااوقی مااا دارای عنااوان خاااص و ويااژه نيساات. بااين

ر تااوان درپرتااو از چنااين مساائوليتی را د بررساای جوانااه حقااوقی برخاای موضااوعات می
مالا  ياا متصارف »برخی مواد قانونی مالحظه نمود. در همين راستا قانون مدنی ک،ور 

شناساد مگار اينکاه در حفاظ حياوان  حيوان را مسوؤل خسارت وارده از ناحياه حياوان نمی
واساطه عمال شاخا خساارت را تولياد کارده  مرتکه تقصير شده باشد ولی اگر حياوان به

فقه حنفی نياز در باا  ضامان ناشای «. خواهد بود باشد مسؤوليت مال  يا متصرف منتفی
از مالکياات حيااوان دارای محتااوای بسياراساات کااه در کتااه فقهاای و احادياا  وزياان پيااامبر 

 اسالم به اين موضوع اشاره گرديده است.
باين نويساندگان و علماای حقاور « مساؤوليت جزائای از عمال غيار»برداشتی که ازمفهوم 

عنوان يکاای از  وجااود دارد عماادتاً متااأثر از اصاال شخصاای بااودن مسااؤوليت جزائاای بااه
ای مغااير باا  های مهام حقاور جزائای عصرحاضراسات کاه برمبناای  ن چناين مقولاه  موزه

ر و  تاوان گفات کاه حقوقادانان کاامن یاصول اساسی عدالت و براباری اسات. درمجماوع م
يا  از  های متفااوتی از ايان مقولاه دارناد کاه ازنظار نگارناده هيچ ژرمنی برداشات-رومی

را بااه تصااوير « مسااؤوليت ماادنی و جزائاای از عماال غياار»توانااد مفهااوم واقعاای  هااا نمی  ن
مقالاه بعاد از ای از ايان مفهاوم باشايم. در ايان  رو بايد به دنباال برداشات تاازه بک،د و ازاين

مسؤوليت مدنی جزائای از عمال » ٔ  های مرسوم و موجودی که از مقوله بررسی برداشت
 وجود دارد سعی خواهيم کرد برداشت موردنظر خود از اين مقوله را تبيين نماييم.« غير

  جزاییجزایی  مسؤولیتمسؤولیت: : دومدوم  مبحثمبحث
ساؤول به شخا مسؤوليت مدنی را به بار  رد چه شخا م تواند یبه هرحال عمل غير م

مال اشااخاص باشااد کااه تحااات محافظاات و ياورياات اف باشااد ماننااد اورد، مجناااون و ـاعاا
مساؤوليت ناشای از   ديگران ويا اينکه شخا مسؤول اعمال حيوانات خود باشد، همچنان

از انهاادام عمااارت و يااا مسااؤوليت شااخا از اشاايايی  تشاای باشااد ماننااد مسااؤوليت محافظاا
 .باشد یتخنيکی که تحت حفا ت اف م
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خااود را مباارا نمايااد   ها تياز اياان مسااؤول توانااد یه هاار صااورت بااه ياا  شاارط شااخا مااباا
کاار گرفتاه و ياا اينکاه سابه خاارجی بادون اراده ايان   ثابات نماياد کاه از احتيااط رزم  که

 شخا باع  ضرر شده.
قااانون مادنی افغانساتان کاه چنااين م،اعر اسات )مسائول ازعماال  281وياا اينکاه طباق مااده 

جبااران خساااره ای را کااه پرداختااه اساات، ازعاماال مطالبااه نمايااد( جبااران  توانااد یغياار، ماا
 خساره را که پرداخته به شخا متضرر از عامل مطالبه نمايد.

مسؤوليت ناشای ازحياوان از روزگاار کهان در جواماک ب،اری مطارح باوده اسات. هرچناد 
فروضاای از اياان مسااؤوليت کااه يکاای ازاقسااام مسااؤوليت ناشاای ازاشااياء اساات دربرخاای 

پژوه  مستقلی درحقور ک،ورمان واقاک ن،اده اسات و باا   شده، اما مورد قوانين مطرحاز
ايان مقالاه باه مطالعاه تطبيقای  يیها هياتوجه به اساتفاده ازحيواناات در جواماک شاهری و قر

مبناااای مساااؤوليت ناشااای ازحيواناااات درفقاااه وحقاااور برخااای از ک،اااورهای اساااالمی و 
مصااديقی از مساؤوليت  نيرداخته است. همچنغربی از قبيل انگليس وفرانسه پ یک،ورها

ن،ااده اساات،  بينی شاادن حيااوان، در قااوانين ک،ااور پي  ناشاای از حيااوان، ماننااد فاارار يااا گم
سعی شده است با رجوع به فقه و حقور تطبيقی، مسئول در اين فروض م،اخا  نيبنابرا

ال  ياا ای که حاصل شاد  ن اسات کاه ايان مساؤوليت همي،اه مبتنای برتقصايرم جهيشود. نت
متصاارف حيااوان نيساات و مبااانی ديگاار ماننااد مسااؤوليت محااض و تعهااد بااه ايمناای نيااز در 
مسؤوليت مدنی ناشی از حياوان حااکم اسات و در خساارت ناشای از حيواناات در شاهر ياا 

مساتندات طارح مساؤوليت شااروالی ارائاه شاد وپي،انهاد توزياک مساؤوليت باه نحاو  ها هيقر
 داده شد. ميان مسئولين در فروضی« تضامنی»

باار اساااس  ن بايااد از نگهااداری  ،چنانچااه قوانينکااه دراياان اواخاار بااه تصااويه رساايده اساات
نيااز تنهااا حيوانااات اهلاای و  ها هيااحيوانااات در شااهرهای بااا جمعياات ممانعاات گااردد و در قر

اند. اما با توجه به مهجور بودن ايان  مجاز شرعی مجاز به پرورف و نگهداری اعالم شده
ناشی از حيوان يکی از اقساام مساؤوليت مادنی ناشای   م که مسؤوليت مدنینامه دانستي  يين

طورکلی اگر مال  ياا متصارف  به« فقه»يا تصرف بر اشياست. در  تيازعمل غير. مالک
حيوان از حيوان محافظت نماوده باشاد ياا از حالات غيرطبيعای  ن  گااه نباوده باشاد ضاامن 

شاده اسات و مبناای اصالی در  ت اساالمی بيانباشد. اين مفهوم در قانون مدنی و مجازا نمی
اسات اماا ماواردی از قبيال « تئاوری تقصاير»مسؤوليت ناشی از حيوان در حقاور ک،اور 

از بنااای تئااوری   تحرياا  حيااوان و اذن ورود بااه محلاای کااه در  ن حيااوان وجااود دارد،
اذن تقصير پياروی ن،اده و باه ترتياه امااره تقصاير و تعهاد باه ايمنای بارای برانگيزناده و 

باشاد. در  شده است. بيان شد صرف مالکيت حياوان مساؤوليت زا نمی دهنده در نظر گرفته
شاده اسات. و در حقاور فرانساه  بيان« محافظ»حقور مصر فرض تقصير برای مسؤوليت 

تواناد از مساؤوليت مباری گاردد. و  نيز مال  يا متصرف جز با اثبات فاورس مااژور نمی
تئاوری تقصاير بناای مساؤوليت ناشای از حيواناات اهلای درحقور انگليس نياز دانساتيم کاه 

است و مبناای مساؤوليت محاض در خصاوص حياوان خطرنااک مجاری اسات. در انتهاای 
ن،ااده اساات بررساای شااد و  ن فاارار حيااوان يااا  مباحاا  فروضاای کااه در حقااور ک،ااور بيان

تند شادن را مسا که بتوان فارار و گم رسد تنها درصورتی شدن حيوان است که به نظر می گم
شاده امکاان  به تقصير مال  يا متصرف نمود او مسئول است. و با توجه به مستندات ارائه

 ها هياطرح مسؤوليت شاروالی يا قرياه داری درخساارات ناشای ازحيواناات در شاهر ياا قر
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ناشاای ازحيااوان درحقااور ک،ااور بيااان « مسااؤوليت تضااامنی»وجااود دارد. و امکااان طاارح 
 1شد.

  غیرغیر  ازعملازعمل  وجزاییوجزایی  مدنیمدنی  درمسؤلیتدرمسؤلیت  ناننانحقوقداحقوقدا  نظریاتنظریات: : اولاول  مطلبمطلب
« مسااؤوليت ماادنی وجزاياای ازعماال غياار»های حقوقاادانان نظااام جزائاای ازمفهااوم  برداشاات

ازحقوقااادانان مفهااوم موساااعی از  ن را درنظااار داشاااته وحتّااای از  ن  یيکاای نيسااات. برخااا
ياا  مفهااوم کااامالً مضاايق از اياان مفهااوم  ٔ  ديگاار بااه دنبااال ارائااه یانااد. برخاا حماياات کرده

اند.  خاارج شاده« مسؤوليت جزائی ازعمل غير» ٔ   نکه بدانند عمالً ازمحدوده اند و بی ودهب
ای را  اناد رويکارد مياناه عالوه بر اين دو گاروه، گروهای نياز وجاود دارناد کاه ساعی کرده
 درپي  گرفته و درا هارنظرخود ازچارچو  منطق فراترنروند.

 الف( مفهوم موسک مسؤوليت جزائی ازعمل غير؛
های  مريکااا وبرخاای ديگاار  ای ازحقوقاادانان وقضااات محکمااه ق اياان برداشاات کااه عاادّهطباا

ر بادان معتقدناد مساؤوليت جزائای ازعمال غيار  ازک،ورهای متعلّق باه نظاام حقاوقی کاامن
ای کاه در اثار  يا  فارد و نتيجاه ٔ  هيعليّت است که بين رفتار اول ٔ  مبتنی بر نوعی رابطه

 شود. ايجاد میتداوم  ن رفتار به بار  مده است 
سان، مسؤوليت جزائای ازعمال غيار عباارت اسات ازمساؤوليتی کاه فاردی باه خااطر  بدين

او و  ٔ  هياکند م،روط بر اينکه بتاوان رابطاه عليتای را باين رفتاراول فعل ديگری تحّمل می
عنوان م ااال، اگاار  قااای الااف در هنگااام ارتکااا  جاارم  مجرمانااه برقاارار کاارد. بااه ٔ  جااهينت

مسلحانه( باا پاوليس درگيار شاود و در اثار تيرانادازی پاوليس رهگاذر شديدی )م ل سرقت 
گنااهی بااه قتاال برسااد  ن فاارد )سااارر مساالّو( بايااد در محکمااه بااه خاااطر دو اتّهااام مااورد  بی

محاکمه قرار گيارد: اتّهاام ارتکاا  ياا شاروع باه ارتکاا  سارقت مسالحانه و اتّهاام قتال  ن 
اطر عملای کاه از ديگاری سار زده اسات رهگذر در واقک، درخصوص اتّهام دوم او باه خا

 2گيرد و اين همان مسؤوليت جزائی از عمل غير است. تحت تعقيه جزائی قرارمی
 دريل مختلفی درتوجيه اين نوع مسؤوليت جزائی عمل غير مطرح شده است.

طور که قبالً هم اشاره کرديم ايان اسات کاه از نظار طرفاداران ايان  يکی ازاين دريل همان
فاردی اسات کاه مباادرت  ٔ  هياتلی که در اين شرايد ر  داده است نتيجه رفتار اولديدگاه، ق

به ارتکا   ن جرم شاديد کارده اسات؛ بناابراين  ن فارد درايان ماورد قابال سارزن  اسات. 
گرايان حقوقی  مريکا و طرفادار ايان ناوع مساؤوليت جزائای  که يکی ازواقک ورهولمزياول
تنها  قااانون مرتکااه  ن جاارم شااديد را نااه»کنااد:  میباشااد، در اياان باااره چنااين اسااتدرل  می

توانساته  بينی کند بلکه در مورد نتايجی هام کاه نمی توانسته پي  درخصوص نتايجی که می
ديگری که  ليدل«. داند گذار غير قابل قبول است مسئول می بينی کند، اّما ازنظر قانون پي 

رم شااديدی بااوده اساات گفتااه شااده اساات اياان اساات کااه چااون مرتکااه در صاادد ارتکااا  جاا
ديگر، باا  عبارت توان يا  قصاد ضامنی بارای ارتکاا  قتال را هام باه او نسابت داد. باه می

تاوان قصاد ارتکاا  ايان جارم و عنصار  توجه به شدت زياد خطرناکی جرم مورد نظر می
اساتدرل ديگاری هام صاورت گرفتاه  نيروانی جرم قتل را يکساان در نظار گرفات. همچنا

تفااوت  ها بی شاوند نسابت باه جاان انساان ی که مرتکه جرم شاديد میاست و  ن اينکه کسان
دانناد کاه رفتاار اي،اان چاه خطارات مهلکای باه هماراه دارد، اّماا  ها می هستند. در واقک،  ن
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کنناد. ايان ذهان شايطانی مارتکبين جارم شاديد  باوجود اين مبادرت به ارتکاا   ن عمال می
 ود دارد.گويا در مورد نتاي  احتمالی  ن رفتار هم وج

های ماذکور هرچقادر هام کاه محکام باشاند قاادر نيساتند تعاارض  ناگفته پيداست که استدرل
اين نوع مسؤوليت جزائی ازعمل غير باا برخای از اصاول بنياادين حقاور جزائای را رفاک 
نماينااد. اينکااه فااردی قصااد ارتکااا  ياا  جاارم فجيااک را داشااته اساات دلياال کااافی نيساات کااه 

قتال باشاد. طباق اصاول  ٔ  دهنده ليجاايگزين عنصار روانای ت،اک تواند بگوييم اين قصد می
توان فردی را به خاطر عملی ماورد سارزن   اساسی حقور جزائی مدرن در صورتی می

قاارار داد کااه  ن عماال توّسااد خااود او و در شاارايد کااامالً ارادی صااورت گرفتااه باشااد. 
ممکان 1زائای اسات رفتار شارط رزم بارای مساؤوليت ج ٔ  ديگر، انتخا   زادانه عبارت به

است فردی در ي  مورد از برخی از هنجارهای حقور جزائی سرپيچی کارده باشاد، ايان 
تواند مجوز  ن باشد که هر نوع لطمه به هنجارهاای ديگار حقاور جزائای را  سرپيچی نمی

حلاای مغاايرت  شااکار باا اصاال برائاات  باه او نساابت دهايم. در واقااک، ضامن اينکااه چناين راه
حقور جزائی مدرن نياز متعاارض اسات کاه تقصاير ماتّهم را باياد بادون دارد، با اين اصل 

توان ادّعا کرد کاه مرتکاه جارم شاديد، بادون  هيچ ترديد معقولی اثبات نمود. در اينجا نمی
تنها عنصاار  هايچ ترديااد معقااولی، در خصااوص اتهاام قتاال نيااز مقصاار اسات. درحقيقاات، نااه

 نکاه  ماادی هام مفقاود اسات و حال روانی قتل عمدی در اينجاا موجاود نيسات بلکاه عنصار
بدون رفتارمادّی اساساً هيچ جرمی و هيچ مسؤوليتی قابل تصّور نيست؛ بنابراين اين ناوع 
مسؤوليت مدنی وجزايی ازعمل غير با توّجاه باه تعارضای کاه باا اصاول عادالت و منطاق 

 تواند ي  مسؤوليت جزائی معقول باشد. دارد نمی
 ازعمل غیر؛ب( مفهوم مضیق مسؤولیت جزائی 

در مفهااوم مضاايق، منظااور ازمسااؤوليت جزائاای ازعماال غياار مسااؤوليتی اساات کااه فااردی 
شرط اينکاه خاود دساتور ارتکاا   ن رفتاار را باه  ن  قانوناً نسبت به رفتار ديگری دارد به

 2ديگری داده باشد.
تا زمانی که دستوری ازطرف کسی مبنی برانجام عملای صادرن،اده باشاد  گريعبارت د به
  ن عمل شخصاً مسئول اعمال خود خواهد بود ورغير. ٔ  دهنده انجام فقد

مساؤوليت جزائای »ای تحات عناوان  کلی مخاالف مقولاه در واقک، طرفاداران ايان ديادگاه باه
هستند و با اين رويکرد به دنبال  نند که قلمرواين مسئله را تا  نجا که ممکن « ازعمل غير

ای نيسات  گوناه مناق،اه جاای هيچ»گوياد:  زميناه می است محدود نمايند. لرد ريموند در ايان
تاااااوان اصااااايل را نسااااابت باااااه  کاااااه بااااارخالف حقاااااور مااااادنی در حقاااااور جزائااااای نمی

مسئول دانست. هرکس فقد به خاطر اعمال خود بايد پاسخگو بوده و باه  نماينده رفتارهای
 خاطر رفتار خود مؤاخذه يا ت،ويق شود.

اناد؛ اصايل در صاورتی از  فکيا  را پذيرفتهنويساندگان حقاور جزائای مبناای ايان ت ٔ  همه
«. پذيرد که خود دساتورارتکا   ن رفتاار را باه نمايناده داده باشاد... رفتار نماينده تأثير می

تااوان برداشاات کاارد: اورً، باارای تحقّااق مسااؤوليت جزائاای  عبااارات دونکتااه را می نيااازا
م وجاود داشاته باشاد منطقی و کاری بين مرتکه جارم وماتّه ٔ  ازعمل غير بايد ي  رابطه

ً ياکه بتوان يکی را اصيل و ديگاری را نمايناده او درنظار گرفات. ثان نحوی به ، اصايل فقاد ا
 درصورتی مسئول جزائی عمل نماينده است که خود دستور انجام  ن را داده باشد.

                                                 
1
 213،ارات گن  دان ،، تهران: انتترمينولوژی حقور (،2023لنگرودی، دمحمجعفر ) جعفری -  
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باياد دياد دساتوری کااه توّساد اصايل صاادرمی شااودازجهت ميازان تأثيرگاذاری بار مااأمور 
؟ اگردستورصاادره چناان ازموضاک قادرت و اقتادار باشاد کاه از ماأمور چگونه باوده اسات

جای مأموربايد مساؤوليت جزائای عمال ارتکاابی را تحّمال  سله اراده نمايد دستوردهنده به
رغم تأثيرگذاری برمأمور نتوانسته باشد از او ساله اختياار  کند، اّما اگردستورصادره علی

رساد مساؤوليت  مور را ناديده گرفت. باه نظار میتوان مسؤوليت جزائی مأ نمايد ديگر نمی
شود يا  مساؤوليت جزائای عااريتی اسات ناه نياابتی.  جزائی که در اين وضعيت ايجاد می

جزائی عااريتی مرتکاه اصالی مجارم اسات و باياد پاساخگو باشاد اّماا بخ،ای  تيدرمسؤول
يات داده ازمسؤوليت اوبه فرد ديگری که به نحوی در وقوع جرم نق  داشته است باه عار

شاود تاا تعقياه جزائای شاخا اخيرمبناای منطقای داشاته باشاد. طبيعتااً وقتای فاردی باه  می
بااا  گاااهی و اراده کاماال وارد قلماارو حقااور  دهااد یديگااری دسااتور ارتکااا  جرماای را ماا

 1جزائی شده است وبايد تحت عنوان معاونت در ارتکا  جرم تحت تعقيه قرار گيرد.
کلی ازمأمورسله اختيار کارده اسات  ه دستورصادره بهوانگهی، حتی اگر فرضی را هم ک

توان گفت مسؤوليت جزائی  مر يا  مساؤوليت جزائای نياابتی  در نظر بگيريم باز هم نمی
است. در واقک، در اينجا  مر از باا  مباشارت معناوی تنهاا مسائول جزائای جارم ارتکاابی 

ه در  ن مرتکااه خواهاد بااود. منظاور ازمباشاارت معنااوی حاالتی از ارتکااا  جاارم اسات کاا
النفس يااا  دخااالتی در عنصاار مااادّی جاارم ناادارد، اّمااا درحقيقاات بااا اسااتفاده از افااراد ضااعيف

 مورد نظر دست پيدا کند. ٔ  جهيکند به نت ارراده سعی می مسلو 
دهناد کاه  قوانين جزائی ک،ورها اغله درايان حالات جارم را عماالً باه  ن فاردی نسابت می

گذارک،اورما  قانون جارم باوده اسات. ٔ  کاره ا در واقاک هماه اهراً دستی بر  ت  نداشته، امّ 
 ای از اين نوع مسؤوليت جزائی را پذيرفته است. نيز نمونه

ای  قدير، رفتار فردی که از کودک نابالغ نا گاه يا غير مميّز ارتکا  رفتار مجرماناههرت به
را درخواست کرده باشد همچاون مباشارت معناوی در ارتکاا  جارم باوده و مساؤوليت او 
در اياان شاارايد  اااهراً نااوعی مسااؤوليت جزائاای از عماال غياار در مفهااوم مضاايق اساات. 

توانااد مسااؤوليت  وع مسااؤوليت نيااز در واقااک نمیگونااه کااه گفتاايم اياان ناا وجود، همان بااااين
جزائی از عمل غير باشد؛ زيرا مسئول جزائی مورد نظر در واقک خاود مباشار معناوی ياا 
معاون در جرم است. حقيقت اين است کاه رويکارد مضايّق باه مساؤوليت جزائای از عمال 

مقولاه باوده و ر باه ايان  ترين رويکرد نظام جزائای کاامن غير به شرحی که گفته شد قديمی
باشااد. امااروزه بااا پيااداي   شاادت مقاوماات اياان نظااام حقااوقی در براباار  ن می ٔ  دهنده ن،ااان

اشااکال مختلااف مسااؤوليت جزائاای عاااريتی از قبياال معاوناات و مباشاارت معنااوی در جاارم 
عنوان مسؤوليت جزائی از عمل غيار  ديگر تمايلی به تلقّی مصاديقی اين نوع مسؤوليت به

 2وجود ندارد.
 يکردمفهوم مسؤوليت جزائی ازعمل غير؛ج( رو

ر به مساؤوليت مادنی وجزايای ازعمال غيرساعی شاده اسات ضامن  در رويکرد ميانه کامن
قبااول چنااين مسااؤوليتی مرزهااای  ن را کااامالً م،ااخا نماينااد تااا خااارج از  ن چااارچو  
نتااوان فااردی را بااه خاطرعماال ارتکااابی فاارد ديگاار مساائول دانساات. طبااق اياان رويکاارد، 

يت جزائی عمل غير  ن مسؤوليتی است که فردی به خاطر رفتار ارتکابی فاردی مسؤول»
شود م،روط به اينکاه اعماال  ن ديگاری قانونااً قابال انتساا  باه ايان فارد  ديگر متحمل می

طبق اين برداشت، مساؤوليت جزائای از « باشد يا اينکه  ن ديگری نماينده قانونی وی باشد

                                                 
 

1
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2
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د: از طرياق نماينادگی و از طرياق انتساا  قاانونی شاو عمل غيار از دو طرياق حاصال می
 اعمال.

  ژرمنیژرمنی  --مطلب دوم: مسؤولیت جزائی ازعمل غیر؛ در تحلیل مفهوم رومیمطلب دوم: مسؤولیت جزائی ازعمل غیر؛ در تحلیل مفهوم رومی
های حقوقدانان از مفهوم مسؤوليت جزائای عمال  ژرمنی برداشت - در نظام جزائی رومی

اراده  غياار همااواره در حااال تحاااّول بااوده اساات. بعاااد از پيااداي  مفاااهيم عااادالت و  زادی
ها وجود نداشات هرچناد  درعصر روشنگری تمايلی به پذيرفتن اين مفهوم در بين حقوقدان

طور ضاامنی مسااؤوليت جزائاای از عماال غياار را  گااذاران برخاای ازک،ااورها گاااه بااه قانون
هاای جديادی در  گيری مفااهيم و ارزف پذيرفته بودند. در اداماه باا انقاال  صانعتی و شاکل

ای نسابت باه ايان مقولاه در باين حقوقادانان غربای  يکارد تاازهاقتصاد و تجارت رو ٔ  حوزه
ای در  شاناخته شادن دکتارين تاازه تيتوان در به رسم وجود  مد. اوج اين تحّورت را می به

يافته  موجه  ن صرف تعلّق به ي  گروه سازمان الملل م،اهده کرد که به حقور جزای بين
ري  تلقّای شاده و مساؤوليت جزائای  ن کافی است تا فردی در جرائم ارتکابی  ن گروه شا

 دهيم را تحّمل نمايد. در ادامه اين قسمت اين تحّورت را مورد بررسی قرارمی
 

 
 ”سادات“شمس العارفين  نويسنده: سيد

 

  حق مالکیت از دیدگاه های مختلفحق مالکیت از دیدگاه های مختلف
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هبه اي مال نيز در قانون مدني بر رسميت شناخته شده و از روال قانوني 
ت.برخوردار اس

1
هبه بايد بر اساس اراده اي  زاد اهدا کننده براي پرداخت و  

گيرنده براي دريافت مال باشد. هبه می تواند مبتني بر شرط باشد و در صورت 
عدم تحقق م،روط هبه کننده می تواند خواستار برگردانده شدن مال خود شود. به 

ه يا ديگر اهداف عنوان م ال: اگر کسي قطعه زميني را براي ساخت مسجد، مدرس
خيريه اهدا کند و  ن زمين به منظور ديگري مورد استفاده قرار گيرد، مال  

 اصلي می تواند تقاضاي استرداد  ن را بکند.
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هبه يا بخ،   سانترين طريقه اي انتقال ملکيت از شخا به شخا ديگر است. 
 هبه به اساس احکام ذيل بيان ميگردد:

ون عوض به شخا ديگر است. احمد ي  هبه عبارت از تملي  ي  مال بد -2
مال خود را بدون اينکه بدون اينکه در برابر  ن چيزي دريافت کند به محمود 

انتقال ميدهد. گاهي هبه به مقابل عوض نيز صورت می گيرد.
1
 

شخا اهليت تبرع را داشته و محجور نباشد، می تواند در حال صحت جمک  -1
 که خواسته باشد هبه نمايد.مايمل  خود يا قسمتي از  ن را براي هر

هر بخ،  کننده مال بايد داراي اهليت تصرف باشد، بنابر  ن شخا فاقد  -0
اهليت تصرف نمی تواند مال را به شخا ديگري ببخ،د، مگر به اجازه اي ولي، 
وصي، قيم. اما چنين اشخاص ميتوانند مال بخ،  را به اجازه اي ولي، قيم يا 

 وصي خود بپذيرند. 
صورت می گيرد که مال بخ،  شده به طرف مقابل تسليم داده هبه وقتي  -3

 قبض ياد شده است. شود که  ن را در قانون مدني بنام قبول
هبه در برابر تعاطي مال نيز صورت گرفته می تواند. م الً زلمی انگ،تر  -5

 . خود را به ادريس مي بخ،د و از طرف مقابل ساعت او را مي خواهد
عمليه اي تسليم دهي، هبه اي مال غير منقول توسد هبه اي مال منقول توسد  -3

 اسناد يا قباله و محکمه صورت می گيرد. 
بعضاً چنان واقک می شود که شخا از شخا ديگري مالي را طور عاريت  -2

ويا امانت می گيرد. بعد از چند روز صاحه مال  ن مال را براي او مي بخ،د به 
 عاريتي که نزد تو داشتم به تو بخ،يدم. قسميکه براي  ميگويد که من مال امانتي يا

 داين هم می تواند طبق اساسات وجائه دين خود را بر مديون ببخ،د.  -3
مال هبه شده بايد معين باشد و مال   ن يعني هبه دهنده بايد مال  اصلي  ن  -8

باشد، زيرا بعضاً هم می شود که شخا براي خوشي خاطر شخا ديگر جنس 
اف به شخا ديگر مي بخ،د اين عمل او درست برادر خود را بدون اجازه 

 نيست.
 هبه يا بخ،  بايد دايمي باشد نه مؤقتي. -20
 هبه دهنده از نقا و عيه مال کدام مسؤليت ندارد.  -22

  گفتار چهارم: به سبب شفعگفتار چهارم: به سبب شفع
تمل  قهري )اخذ به شفعه( مال ديگري هر چند در برابر عوض باشد به مراته 

زيرا بي،تر مردم تملي  را به رغبت  دشوارتر از تملي  رايگان )مفت( است.
پذيرا مي،وند و جز در موارد است نائي، براي  نان خوشنود کننده است. در مالي که 
تمل  قهري تحميل واقعي است که به اکراه صورت ميپذيرد. باوجود اين مصلحت 
مربوط به رهايي شري  از وضک نامطلو  اشاعه و همزيستي با شري  

است که قانونگذار در اخذ به شفعه  ن را مباح سازد: يعني به ناخواسته باع  شده 
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م،اع اختيار دهد تا با پرداخت ثمن مورد توافق  شري  پي،ين فروشنده ي مل 
بيعه را از خريدار بگيرد و تمل  قهري را بر او تحميل کند.

1
  

يکي از مهمترين روال کسه ملکيت، از طريق شفک می باشد و نيز يکي از 
هاي که تصرف مال  زمين براي جلوگيري از افراط و اختالف  ينده محدوديت 

در حقور اسالم و قانون وضعي پي  بيني شده است، حق شفعه است که به شري  
عقار همجوار داده شده است و بر اساس اين حق شري  ويا همجوار ي  زميني 
 را که در معرض فروف گذاشته می شود حق دارد در صورت عدم رضايت فسخ
عقد را تقاضا نموده و زمين را خودف به همان قيمت خريداري کند. چنانچه قانون 

 مدني در اين مورد چنين بيان نموده:
"شفک عبارت از حق تمل  تمام يا بعضي از عقار فروخته شده است بر م،تري 

به مقابل و مصارفيکه صورت گرفته ولو به صورت اجباري باشد."
2
 

است با عقار فروخته شده، اعم از اينکه اتصال از  سبه شفک اتصال مال  شفيک
 رهگذر شرکت باشد يا جوار. 

براي اينکه موضوع از زواياي مختلف بررسي شود، بهتر است معني شفعه اساس 
 حقوقي و احکام فقهي  ن را مفصل توضيو نمائيم:

 شفعه که از اسبا  ملکيت تام است در لغت به معني )خم نمودن وزياد( می باشد.
و در اصطالح فقهي مال  شدن عقاري است که  ن در مقابل عوض مال به 

 شخا ديگر انتقال نموده باشد. البته با پرداخت مصارف و ثمن معين  ن. 
اساس اين حق دفک ضرر و وقايه از وقوع م،کالت احتمالي  ينده بوده که احياناً 

ف اصل مالکيت شفيک از جانه م،تري جديد احساس می کند و چون حق شفعه خال
بوده و بنابر ضرورتي به ميان  مده است. لهذا اين حق تنها بقدر ضرورت در 
حارت خاص استفاده شده می تواند. مبني بر اين اساس فقه هاي مذهه حنفي اين 
حق را به عقار فروف شده و ملحقات  ن از قبيل خانه و باغ تخصيا داده اند. که 

کن نيست. همچنان در قانون مدني افغانستان در غير  ن از اين حق استفاده مم
 م،روط شفعه را دو نوع ميداند:

 چنين تذکر به عمل  مده است: 1125درماده 
"شرکت در شفک دو نوع است. يکي شرکت در نفس عقار فروخته شده و ديگري 

 شرکت در حقور  ن."
 چنين واضو گرديده است.  1123الي  1123همچنان اين حکم طي مورد  

ت در نفس عقار فروخته شده  نست که شفک در  ن حصه اي م،ترک داشته "شرک
اي خاص و  قآبهباشد. شرکت در حقور عقار فروخته شده عبارت از شرکت در ح

 راه خاص می باشد. خواه تخصيا مذکور منحصر به يکي باشد يا متعدد." 
 الف: ثبوت شفک

قار و اموال باشد، چند علماي فقه حنفي براي شفعه عالوه بر  نکه موضوع  ن ع
 شرطی براي ثبوت  ن رزم دانسته اند.

                                                 
1
 .30کاتوزيان، همان، ص    

2
 .۲۱۱۲قانون مدنی. ماده  
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اول: براي ثبوت شفک در عقار رزم است، مل  عقاري از ملکيت مال  اول در 
مقابل عوض مال خارج شده باشد ورنه شفيک دعوي شفعه را کرده نمی تواند. به 

ه در بيک اين اساس هرگاه بيک زمين به شرط خيار بايک صورت گيرد، به شکلي ک
 بايک با شرايد معين حق فسخ را داشته باشد. 

چون مدت خيار هنوز ملکيت از بايک به م،تري انتقال نکرده و حق رجوع باقي 
است، جريان شفک در  ن مفهوم ندارد. البته اگر بايک خيارف را ساقد نمايد، يا 

اين  خيار تنها به م،تري گذاشته شده باشد، حق شفک ثابت خواهد شد. چه در
بيعه از ملکيت بايک خارج شده می تواند، که اين موضوع در قانون مدنی مصورت 

 ک،ور ما چنين توضيو گرديده است:
 بيعي که در  ن شفک ثابت می شود بايد واجد شرايد  تي باشد:

 بايد عقار مملوک باشد، اگر چه غير قابل قسمت باشد. .2
د باشد حق فسخ در  ن ساقد بيک، صحيو و نافذ بوده يا در صورتي که بيک فاس .1

 گرديده و از اختيار شخا به نفک بايک عاري باشد. 
بدل مبيعه مال باشد. .0

1
 

 چنين تذکر رفته است: 1115همچنان در ماده 
قت خريدن عقاريکه ودر عقاريکه توسد  ن شفک ثابت ميگردد، شرط است که در 

ک رضائيت به بيک به شفک برده می شود، ملکيت شفيک باشد و شرط است که از شفي
 صراحتاً يا درلتاً صادر ن،ده باشد. 

هم چنان در صورتي که ملکيت عقار بدون عوض انتقال کرده باشد، م الً توسد 
 هبه، وقف، وصيت يا ميراث، حق شفعه مرفوع شده نمی تواند. 

گاهي چنين اتفار مي افتد که ملکيت عقار در عوض مال توسد مهر يا طالر به 
تقال می کند. دراين صورت ها نيز شفعه جاري شده نمی تواند، شخا ديگر ان

 زيرا شرط انتقال ملکيت زمين است در مقابل عوض مال. 
شفک در موارد  تي نيست:

2
 

 در هبه بال عوض يا در صدقه يا ارث يا عقاري که بدله اي  ن مال نباشد. .2
ه فروخته در منقورت منصو  در زمين و اشجار. بدون زمينيکه در  ن ايستاد .1

که در  ن ايستاده فروخته شود يشود و اگر منقورت منصوبه و اشجار. بدون زمين
 و اگر منقورت و اشجار به تبعيت زمين فروخته شود در  ن شفک ثابت می شود.

 در بنا و اشجاري که در زمين ملکيت دولت استوار باشد. .0
 در تقسيم عقار بين شرکا. .3
 در وقف. .5
يار شرط داشته باشد، مگر اينکه بايک خياري را ساقد در بيک که در  ن بايک خ .3

 نموده و بيک رزم گردد.
در بيک که به مزايده ي علني يا مطابق اجراأت مجوزي قانوني از طرف  .2

 دولت فروف  ن صورت می گيرد. 

                                                 
1
 .۲۲۲۴قانون مدنی. ماده  

2
 .۲۲۲۳قانون مدني، ماده   
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در بيک ايکه بين اصول و فروع يا بين زوجين يا بين اقار  درجه چهارم يا  .3
 م فروخته می شود. بين خوي،اوندان تا درجه دو

مسجد يا الحار به  ن فروخته می  ردر بيعه ايکه  به منظور استمالک اعما .8
 شود.
 ساير مواردي که قانون خاص پي  بيني نموده باشد. .20

دوم: باقي بودن ملکيت شفيک در زميني که توسد  ن شفعه را دعوت می کند. لهذا 
ار و همسايه گي، ادعاي اگر عقاري بفروف ميرسد و شفيک بنابر حق شرکت يا جو

شفعه مينمايد و بعد از  ن سهم خود را به فروف ميرساند، حق شفعه و مطالبه  ن 
 از بين ميرود.

سوم: عدم رضايت شفيک به انتقال ملکيت عقار به جانه مقابل. هرگاه شفک به 
تصرفات بايک اطالع يافته و به عقد بيک زمين به شخا ثال  رضايت ن،ان دهد. 

را در  ينده نخواهد داشت. م،روط بر اينکه شفيک از طرف بايک يا حق شفعه 
م،تري فريه نخورده باشد. اشکال فريه خوردن بايک را ميتوان در م ال ذيل 

 توضيو کرد. 
ک گفته شود که يم ال: م،تري براي شفيک نام بدل معرفي شده باشد. م الً به شف

س باشد. در اين صورت م،تري عقار صابر است. ولي در حقيقت م،تري اليا
رضايت شفيک معيو  بوده حق شفعه اي وي را از بين برده نمی تواند. زيرا ممکن 
شفيک به فروف زمين به صابر راضي باشد، ولي اين رضايت در فروف الياس 

 وجود نداشته باشد. 
 مطالبه شفک - 

چون حق شفک ي  حق خفيف است. شفيک بايد بعد از  نکه علم  به بيک عقار 
ميرسد، خود حق شفک را ادعا می کند و اگر هنگامه اين ادعا شاهدي داشته باشد، 
بهتر است بعداً مطالبه نکرده و دومي را در حضور شهود نزد بايک يا م،تري که 
محل فروف قرار گرفته صورت بگيرد. در اين مطالبه حضور شهود رزمي 

د( با شروط فور در دعوي شفعه می کن کهدانسته می شود. هرگاه شفيک )شخا 
حضور شهود مطالبه عقار را نموده باشد، حق شفعه ثابت گرديده و اگر مطالبه اي 
سوم که موضوع به محکمه و قضا ک،انيده هر قدر تأخير ر  دهد حق شفعه به 
نزد امام ابوحنيفه از بين نميرود ولي امام دمحم وي  عده از فقهاي ديگر فقهي 

ه بايد از وقت اطالع شفک الي يکماه توسد رضاي نظريه ميدهند که موضوع شفع
جانبين فيصله ويا به محضر قضا ک،انيده شود. در غير  ن حق شفعه به مرور 
زمان زايل می شود. قانون مدني نيز اين نظريه را تأئيد نموده که دراين مورد در 

 چنين حکم نموده است: ۲۲۳۱ماده 
 پي،گاه محکمه.. طله تمل  عبارت از طله مخاصمت است در 2
بيعه قادر نه گردد مهاد به گرفتن اش. هرگاه شفک به اساس طله مبادرت و طله 1

بايک و م،تري مبني بر ممکن است در خالل يکماه از تاريخ علم او براي هري  
ار رسمي صادر نمايد. و ارحق خطاخريداري مبيعه به طريق شفک،  خود به ترغب

  شفک او ساقد می شود.
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اثبات حق شفعه بر شفيک مطالبه اي فوري شفک رزم دانسته شده، لهذا چون براي 
مالکانه انجام دهد. بنابر  ن در  ينده  تنبايد م،تري در عقار موضوع شفعه تصرفا

اين تصرفات را عذر پنداشته از حقور ديگران سرک،ي نمايد چه ممکن نيست 
قار موضوع شفعه از چنين تصرفات حق شفيعه را از بين ببرد. بدين اساس اگر ع

مهر گذاشته شود، شفيک  حطرف م،تري به کسي به فروف برسد يا در عقد نکا
حق بطالن تمام اين تصرفات را داشته عقار را واپس بدست  ورده می تواند. البته 

 جبران خساره جانه مقابل بدوف م،تري خواهد بود. 
 دراين مورد قانون مدني چنين صراحت دارد:

 هال بادي نمايد يا ن ،عد از ابالغ رسمي شفيک در زمين خانه م،فوعهرگاه م،تري ب
غرس نمايد، شفيک می تواند م،فوعه را ترک نموده يا  ن را در مقابل ثمن مسمي 
و پرداخت قيمت مواد بناء يا اشجار بگيرد ويا م،تري را به قلک بنا و اشجار 

مکلف نمايد.
1
 

 از بين ميرود: سقوط حق شفعه: حق شفعه در حارت ذيل  -ج
. ترک مطالبه اي شفيک بعد از اطالع وي که عالمه اي رضايت وي گرديده در 2

  ينده حق  را در شفعه ساقد مينمايد.
. وفات شفيک يعني در صورتيکه مستحقين شفعه خودف وفات کند، ورثه اي وي 1

 د.دعوي شفعه کرده ميتوانند، زيرا نزد امام ابو حنيفه توارث را قبول نمی کن
. ضمانت شفيک به م،تري يعني اگر م،تري قدرت پرداخت پول را فعالً ندارد و 0

مستحق شفعه را در عقد بيک ضامن ميسازد، شفيک حق مطالبه اي شفک را از دست 
 ميدهد. چون اين امر رضايت شفيک را به اصل عقد ن،ان ميدهد. 

يرا شفعه تابک . فروف زمينيکه شفيک توسد  ن حق شفک را کسه نموده است. ز3
عقاري است که توسد  ن حق شفعه کسه می شود البته دراين صورت مال  جديد 

 حق شفعه را دعوت کرده می تواند. 
. در صورتيکه شفيک ي  حصه اي عقار را ادعا کند، و حصه اي ديگر را 5

بگذارد، دراين حالت اگر عقار ي  قطعه باشد شفعه ساقد می شود. زيرا اين حق 
قبول نمی کند. تجزيه را

2
 

دراين مورد قانون مدني تيز احکامی دارد.
3
 

 
 

                                                 
1
 .۲۲۴۱ون مدنی. ماده قان 

2
 .83 – 38( ص 2053. )کابل: پوهنځی حقور وعلوم سياسی پوهنتون کابل. مجله حقورعتيقي،    

3
 .1132الي  1133بنگريد به: قانون مدنی. از ماده اي  
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  دجزایي دعوې پړاوونهدجزایي دعوې پړاوونه
په افغانستان کې جزاياي دعاوه متعادد پړاووناه لاري چاې ماونږ هرپاړاو تاه پاه بېال بېال     

 عنوان کې اشاره کوو

  و :و :دابتدائیه محکمې پړادابتدائیه محکمې پړا  --مړى مطلبمړى مطلبوولل
نوماوړي  تو دتکميل ناه وروساته دوسايه دياو رسامي مکتاو  لاه ررې د دڅارنوالۍ داجرا

 کيږي ،هرکله چې دوسايه محکماې تاه احالاه شاي ناو يا لېږل ارګان څخه محکمې ته احاله
ورځاې او نېټاې لرونکاي  قضاايي ناساتې د ده چې پرته له ځنډه ابالغ پاڼه چې د اړمحکمه 
ماادافک وکيل،څااارنوال او  لااږه پنځااه ورځااې دمخااه تااورن، قضااايي ناسااتې نااه لااږ تاار وي د

مجني عليه ته واستوي.
۱
 

که چېرته تورن مفقود وي محکمه دهغه په مفقوديت حکم کوي مدافک وکيل ورته ټاکي     
 ناسااته کااېقضااايي ماادافک  تااورند او اباالغ پاڼااه دهغااه ماادافک وکياال تااه ورکوي،کااه چېرتااه 

نااو  لااه حاضاارېدو څخااه ډډه وکااړيا تااورن حاضاارېدل حتمااي وي او حاضاار نااه شااي، ياا
کااه تاورن او يااا د هغااه  موضاوع تااورن کاس تااه ابااالغ او غوناډه باال وخاات تاه موکااوليږي،

مدافک وکيل نه حاضرېدل تکرار کړي، يا قضايي جلسه بدون له عاذر څخاه پرېاږدي او ياا 
وني د ناستې په نېټه باندې د خبرتيا سره ناستې ته حاضار ناه شاي او ياا ياې حاضارول ناشا

                                                 
۱
 .ماده ۲۱۱ ،۱۱۳۲، عدليې وزارت، پرله پسې ګڼهتو قانون جزايي اجرا 
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پال تصاميم خاً شتون لري او په اړه ېې محکمه وی نو داسې انګيرل کيږي چې تورن حکم
نيسي.

1
 

دناستې له دايرېدو څخه دمخه دمحکمې من،ي بايد مخکې له دې ناه چاې قضاايي هيئات     
دناسااتې تاررتااه راننااوځي تااارر کنتاارول او خپاال ځااان مطماائن کااړي چااې نومااوړى ځاااى 

ه نااه، کااه چېرتااه پااه قضااايي جلسااه کااې الکترونيکااي او تخنيکااي دناسااتې لپاااره اماااده دى کاا
وسايلو ته ضرورت وي ناو ددې شايانودموجوديت  او فعاالوالي څخاه باياد ځاان ډاډه کاړي 
او په همدې ترتيه ددعوې دلوريو او نوروهغه کسانو له شتون څخه هم چې په جلسه کاې 

 دهغوى ګډون مهم وي او ورته رابلل شوي وي ځان ډاډه کړي.
ناسااتې  د وروسااته دپااورتني چمتااووالي څخااه دناسااتې رئاايس تااه اطااالع ورکااوي ترڅااو    

ناساتې تاارر  اعالن څخاه وروساته د من،ي د غړي د ناستې رئيس او ننوځي د تارر ته را
 ته راننوځي.

قضايي هيئت په راننوتو سره په تارر کې موجود کساان دهغاوى پاه احتارام  ته د تارر     
ې هغوى په خپلو ځايونو کاې کښېناساتل ورړ کساان هام کيناي لاه دې څخاه ودريږي کله چ

جالله  په پاک او ساپېڅلي ناوم پرانيازي او  ناستې رئيس غونډه دلوى خداى جل وروسته د
په دې توګه قضايي جلسه پيل کيږي.  
۱
 

  د قضایي ناستې مراحلد قضایي ناستې مراحل--لومړی جزلومړی جز
رکاتي مرحلاې، لاه تادا قضايي جلسه په عمومي ډول درې مرحلې لري چاې عباارت دي   

عبارت دي چې په هر يوه مرحله بېال  قضايي مباح ې له مرحلې څخهتحقيقاتي مرحلې اود
 بېل بح  کوو.
 ه:تدارکاتي مرحللومړی فقره: 

 په تدارکاتي مرحله کې ليدل کياږي چاې دقضاايي ناساتې دپارمخ بيولاو لپااره خاو کاوم خناډ
باياد وليادل شاي چاې  هماداراز رړشاي،وجود نه لري،که چېرې موجود وي بايد له منځه و

شاته  شوي دي کنه او په دې ډول داهم بايد وليدل شي چاې اياا ايا رابلل شوي کسان حاضر
 .؟څېړنه کورى شي او کنه ېقضيد قضايي هيئت 

  دویمه فقره: تحقیقاتي مرحله :دویمه فقره: تحقیقاتي مرحله :
مړي ولا کيږي کوم چې دول ارز ناستې په تحقيقاتي برخه کې ټول هغه دريل او اسناد د   

پاه  ټول شوي يا په قضايي جلسه کې دهغوى څخه يادوناه شاوې ده، تحقيق په وخت کې را
خبارې اورېادل کياږي  ناورو اشخاصاو دې برخه کې عدلي پوليس،اهل خبره،څارنوال يا د

 او دهغوى څخه رزمې پوښتنې مطرح کيږي.

  دریمه فقره: د قضایي مباحثې مرحله :دریمه فقره: د قضایي مباحثې مرحله :
پايلاه قضاايي تحقياق څخاه  رخاه کاې ددعاوې ګاډونوال دقضايي مباح اتو پاه ب د په پای کې
 ادعاوې پياوړې کوي. سره خپل دريل او ګټه اخيستنېهغې څخه په  د اخلي او

 د دناساتې پااه پاااى کااې تااورن تااه وخاات ورکااول کيااږي ترڅااو  وروسااتۍ خباارې وکااړي،   
 پاه هاېڅ وجاه تورن حق دى او خبرو کولو فرصت ورکول د ناستې په پاى کې تورن ته د
نه  وخت کوم محدوديت هم نه لري او دا حق واخستل شي او نه شي کېداى له هغه څخه دا

څوک کورى شي په دې وخت کې له تورن څخه پوښتنه وکړي ؛اما  کاه چېرتاه تاورن لاه 

                                                 
1
 .ماده ۲۱۲ ،۱۱۳۲رله پسې ګڼه، عدليې وزارت، پتو قانون جزايي اجرا 
۱
 .ماده ۲۱۳ ،۱۱۳۲، عدليې وزارت، پرله پسې ګڼهتو قانون جزايي اجرا 
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 ه کولااه کااوم چااې دګټااسااپکاوي يااا داسااې چااارو پااه منظااور  قضااا د دې فرصاات څخااه د
 .هغه خبرې پرې کړي يس کورى شي دنه لري نو بيا دناستې رئ موضوع سره تړاو

 :هغه دحقوقو اعالن تورن ته د -جز دویم
هغه حقور اعالنوي،نوماوړي حقاور  ناستې رئيس تورن ته د دقضايي ناستې په پيل کې د

مخ بېولاو  پر محاکمې د حتماً بايد تورن ته  تفهيم شي او په عين حال کې دهغه څخه بايد د
 هم تررسه شي.  ډاډ
پاه خپلاه اووماه مااده کاې  نهـ ف کاال د جزاياي اجرا تاو قاانو ۱۳۷۳د حقور  نوموړى    

پاه رنادې ډول  ياېخورا مهم ورکړي دي چې  حقور ددفاعيې دترتيه لپاره ځېنې  متهم ته
 دي:

مظنااون ، تااورن او د حااق العبااد ماادعي مساائول د عاادلي تعقيااه پااه پړاوونااو کااې د رناادې 
 حقوقو لرونکی دی .

وي جارم پوهيادل او د وارد شاوي تااور او د قضايې د اجرا تاو پااه پاه نسابت ورکاول شاا_ ۱
 .هکله د څرګندونو تر رسته کول  

ددې قانون د حکمونو ساره سام لاه پاه خپال سار نيولاو ياا توقياف څخاه خوناديتو  او د _ ۲
 .زيان د جبران د رسته راوړلو حق 

چلنااد څخااه  لااه تااوهين ، تحقياار ، جساامي ، روانااي ځااورونې او هاار ډول غيرانساااني_ ۳
 خونديتو  .

د نياوونکي مراجعاو لاه خاوا د نيولاو پاه وخاات کاې د هغاه کاورنۍ ياا خپلواناو تاه خباار _ ٤
 .ورکول  

 .په  زادانه ډول د مطالبو بيانول او د دريلو وړاندې کول _ ٥
د سندونو ، مدارکو او شاهدانو وړاندې کول ، له هغاه شااهدانو څخاه اساتجوا  چاې د _ ٦

شهادت ورکړی او د هغه شاهدانو حضور او اوريدل چې د هغه په ګټاه هغه پر خالف يې 
 شاهدي ور کوي .

 د سکوت له حق څخه ګټه اخيستل او له هر ډول بيانونو )ويناوو( څخه ډډه کول . -۱
 د قانون د حکمونو مطابق د مدافک وکيل ټاکل يا د حقوقي مساعد لرل . -۸
 . نظر ا هار هکله په مدارکو او شيانو شويو ضبد د – ۷

 . لرل( ترجمان) ژباړن د – ۱۱
په ابتدائيه يا استيناف محکمه کې په دوسيه کاې درج شاويو پااڼو نقال ، د شااهدانو او  - ۱۱

جرماي شاريکانو د څرګنادونو ، قضاايې پاورې اړوناد فيزيکااي او مساتندو مادارکو د عاادلي 
ۍ اذن )اجاازه( او د طبي رپوټونو ، د مخفي څارنې د ترسره کولو وړانديز او حکم د تالش

دفاااعيې د ترتيبولااو لپاااره د پااوره وخاات او امکاناااتو لاارل مګاار پااه هغااو حااارتو کااې چااې 
مؤ ف څارنوال د ځينو ملحو اتو پر بناء ، لکه د احتياط د تحقيق په بهيار کاې اخاالل ، د 
عاادالت پااه تااأمين کااې اخااالل يااا پاار ملااي ګټااو باناادې د منفااي اغيااز لااه مخااې د محکمااې پااه 

 ددغه رس رسي خنډ وګرځي . وړانديز
 د قضايي ضبد د مامور ، اهل خبره ، څارنوالۍ او محکمې پر اجرا تو اعتراض. -۱۲
 پاه صاادريدو د قارار د هکلاه پاه قانونيت د توقيف د هغه د څخه محکمې واکمنې له – ۱۳
 . غوښتنه ېډغون( اوريدنې) استماعيه د اړه
 د توګاه محرماه او  زادانه په سره استازي نيقانو خپل له مطابق حکمونو د قانون د – ۱۴
 ي يا شفاهي اړيکې ارتباط .ليکل
 . محاکمه توګه( علني) څرګنده په مطابق حکمونو د قانون ددې – ۱۱
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 . حق حضور د کې بهير په محاکمې د – ۱۳
 . ويل(  کالم)  خبرې وروستۍ د کې محکمه په – ۱۱
 . حق جرح د شاهدانو د – ۱۸
. حق رد د خبره اهل او وکيل د مدافک ، ارنوالڅ ، قاضي د – ۱۷

1
 

پورته ياد شوي حقور چې مونږ ورڅخه يادونه وکاړه ځيناې ياې د تحقياق لاه جرياان څخاه 
ې اړه لاري هغاه باه پاه حکمه پورمخکې او ځينې په محکمه پورې اړه لري هغه چې په م

 :لنډډول واضو کړو
شاوي تاور او د قضايې د اجرا تاو  او د وارد په نسبت ورکول شوي جرم پوهيادل لومړی :

: يعناې کلاه چاې ماتهم نياول کياږي او د تحقيقااتو لپااره ه هکله د څرګندونو تر رسه کاول پ
څارنوالۍ ته معرفي کياږي ناو هغاه جارم چاې پاه اسااس ياې تعقياه کياږي باياد هغاه جارم 

تااه مااو د  ۍورتااه م،ااخا شااي چااې ددې جاارم پااه اساااس مااونږ تاسااو توقيااف او څااارنوال
 و لپاره معرفي کوو .تحقيقات

يا توقياف څخاه خوناديتو  او د  دوهم : ددې قانون د حکمونو سره سم له په خپل سر نيولو
زيان د جبران د رسته راوړلو حق : يعنې پوليس نه شي کاوری چاې پاه خپال سار بادون د 
محکمې د حکم څخه ونيسي ، او که چيرتاه مظناون کاس باري الذماه وپيژنادل شاو کاوری 

 سارې د جبران غوښتنه له محکمې څخه وکړي .شي چې د خ
او هار ډول غيرانسااني چلناد څخاه  دريم : لاه تاوهين ، تحقيار ، جسامي ، رواناي ځاورونې

خونديتو   : ددې لپاره چې د محکمې جريان په ښه توګه ترسره شي نو تاورن کاس  باياد 
ځوروناو څخاه  د تحقيق په ټولو پړاوونو کې له هر ډول توهين ،جسمي ، تحقيار او رواناي

 مصئون وي .
او د دريلو وړاندې کول : يعناې تاورن کاس باياد د  څلورم :په  زادانه ډول د مطالبو بيانول

محکمې په جريان کې په  زادنه توګه وکوری شي هغاه دريال چاې د هغاه څخاه د تاور پاه 
 لېرې کولو رول لوبوي په  زادنه توګه وړاندې کړي .

له هغه شاهدانو څخه استجوا  چاې د  شاهدانو وړاندې کول: پنځم : د سندونو ، مدارکو او
هغه پر خالف يې شهادت ورکړی او د هغه شاهدانو حضور او اوريدل چې د هغه په ګټاه 

 شاهدي ور کوي .
ټول هغه سندونه ، مدارک او شاهدان چې د تورن کس په خالف يا په ګټه موجود وي بايد 

 د وړاندې کولو مخنيوی يې ون،ي .
او لاه هار ډول بياانوو )وينااوو( څخاه ډډه کاول :  : سکوت له حق څخاه ګټاه اخيساتل شپږم

کله چې تورن کس وغاواړي چاې د ځيناو ملحو ااتو پاه اسااس لاه بياان ورکولاو څخاه ډډه 
 حق څخه استفاده وکړي . ېوکړي  کوری شي چې له د

رل : کاه تاورن ياا د حقاوقي مسااعد لا اووم : د قانون د حکمونو مطابق د مدافک وکيل ټاکال
کس په خپله خوښه وغواړې چې مدافک وکيال ځاان تاه ونيساي ناو کاوری شاي چاې لاه دې 
حق څخه استفاده وکړي ، د مدافک وکيل نيولو منطق همدغه دی چاې کلاه کاه مظناون کاس 
چې له حقوقي ژبې څخه نه دی برخمن او نه کوم موقف لري نو که په داساې حالات کاې د 

شي نو حتمي ده چې د مقابل لوري څخاه باه متااثره او لاه خپال څارنوال يا قاضي سره مخ 

                                                 
1
 ماده. ۱، ۱۱۳۲قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
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ځان څخه به دفاع ون،ي کړای ، نو ضاروري ده چاې تاورن کاس د ښاې دفااع پاه موخاه د 
ځان لپاره مدافک وکيل ولري .)

1
) 

 حق په برخه کې بايد رندې څوخبرې په پام کې ونيول شي. ټاکنې د مدافک وکيل د د
 په خوښه وټاکل شي._ مدافک وکيل بايد دمتهم ۱
_که متهم دمادافک وکيال دټااکنې لپااره ماالي تاوان وناه لاري ناو باياد پاه وړياا توګاه ورتاه ۲

 وټاکل شي،نړۍ والو اسنادوددې حق په برخه کې دوه شرطونه په پام کې نيولي دي:
مړى داچې ټولنيز عدالت دهغه ايجا  وکاړي اودوهام داچاې ماتهم دمادافک وکيال دټااکنې ول

 ونه لري.مالي توان 
 _ مدافک وکيل بايد يو مسلکي اومجر  شخا وي.۳
 _ متهم بايد سم له واره له مدافک وکيل څخه برخمن شي.٤
 ل شيړوکيالنو ته بايد ددولت له خوا دهرډول مصؤنيت ډاډ ورک-٥
_ وکيالن بايد دخپلومسلکي دندو پاه پارمخ بيولاو کاې لاه هارډول جزاياي اومادني تعقياه ٦

 څخه مصؤن وګڼل شي.
_  له وکيل سره بايدبدچلند ونه شاي پاه دې معناى چاې پاه هغاوى باياد داساې ګوماان وناه ۱

 شي چې هغه له يومجرم اويا دهغه له جرم څخه دفاع کوي.
_ دوکيل او موکل ترمنځ هرډول ارتباط بايد دتيري څخه خوندي اوسي.۸

2
 
 دى.په همدې ډول دافغانستان په قوانينو کې دمدافک وکيل حق هم تسجيل شوى 

کال اساساي قاانون څرګنادوي چاې هرڅاوک کاورى شاي لاه ځاناه دمنساو  اتهاام  ۱۳۸۲د
ددفک کولو يا دخپل حاق دثاابتولو لپااره مادافک وکيال تعاين کړي،دولات پاه جناايي پېښاو کاې 
دبې وزله متهم لپاره وړيا مدافک وکيال تعيناوي،دمتهم اودهغاه مادافک وکيال تارمنځ هارډول 

له تيري څخه خوندي دي.مکالمات،مراسالت اومخابرات 
3
 

 تونوی قانون وايي: په همدې ډول دجزايي اجرا
و ناکيږي،دقاانوني وکيال مظنون اومتهم ته حقوقي مرستې دمسلکي اشخاصوله خوا ترسره

نوم او پېژندګلوي چاې دشارعياتو ياادحقوقو دپوهنځياو ددپلاوم لرونکاي وي دجاال لسات پاه 
ون اوتااورن تااه پااه ټولوحااارتو کااې ضاامن کااې دعاادليې وزارت لااه خااوابرابريږي اومظناا
 دهغوى دمنتخه مدافک وکيل په واسطه مرسته کيږي.

په همدې ډول دمخدره موادو پرضد دمبارزې قانون دمخدره ماوادو دمتهميناو لپااره داحاق 
 خوندي ګڼي.

متهم لپاره نوموړى حاق دژنياو پاه کنوانسايون کاې چاې  د ژباړن څخه ګټه اخيستنه: اتم : د
کال کې تصويه شوى په رسميت پېژندل شوى دى او دافريقايي ب،اري  ميالدي ۱۷٤۷په 

والو اسنادو کې ځاى په ځااى شاوى يحقوقودسند په است ناء تقريبا دب،ري حقوقو په ټولو نړ
دى،نوموړى حق دمتهم لپااره ډېاراړين دى ځکاه کاه ماتهم دهغاه ژباې ساره بلدتياوناه لاري 

ع پورې مربوط ټول حقونه باه باې ګټاې چې منسو  اتهام پرې درک کړي نو دمناسبې دفا
وي.

4
  

                                                 
1
 . هماغه ګڼه۱٦۱ت،صـغالم حيدر،عالمه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدال  - 
2
  ۱٦٥غالم حيدر،عالمه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صــ  
3
 ماده ۳۱، ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
4
 الکساندر هيالل، ګوروپ اونور،دعادرنه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پالن  انستيتوت ررښود 

 څلورم چاپ ۷۱صـــ
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نن ورځ په اک رو هېوادونو کې يو تعداد بهرني اشخاص کوم چې دهغه هېاواد لاه ژبوساره 
بلدتيانه لري اوپردې سربېره په بين المللي محاکمو کې چې تورنان ياې اک اره هغاه وګاړي 

و کې نوماوړي حاق اوافراد وي کوم چې دمحاکمې په ژبه نه پوهيږي نو په دې ډول حارت
کيااږي لااه هماادې املااه مااتهم تااه بايااد پااه خپلااه ژبااه ددفاااع اسااانتياوې براباارې  پياادا تااه اړتيااا

لاورى پاه هغاه ژباه چاې محاکماه پارې  یشي،دافغانستان داساسي قانون له مخې کاه ددعاو
دايرياږي وناه پاوهيږي ناو دقضاايې پاه ماوادو اواسانادو او پاه محکمااه کاې پاه ماورنۍ ژبااه 

ترجمان له ررې ورته تامينيږي.دخبروکولو حق د
1
   
ناګ وي دهغااوى وناګ وي يااا کاو  او ګوپاه همادې ډول کااه چېرتاه ددعاوه لااورى کاو  ياګ

لپاره هم ترجمان ټاکل کياږي تار څاو لاه هغاه جارم اواتهاام څخاه چاې وربانادې واردشاوى 
خبرشي

2
 

ض : او محکمې پار اجرا تاو اعتارا نهم : د قضايي ضبد د مامور ، اهل خبره ، څارنوالۍ
سره سم دا د تورن کس يو مسلم حاق دی ناو ددې پاه اسااس تاورن کاس  د ذکر شوي فقرې

هر وخت کوری شي چې د تحقيق په هر پړاو کې د قضايي ضبد مامور ، د اهال خباره ، 
څانوال او قاضي په ترسره شويو اجرا تو او يا يه تر سره کيدونکو  اجرا تو نيوکه وکاړي 

(
3
) 

پاه هکلاه د قارار د صاادريدو پاه  څخه د هغه د توقياف د قانونيات لسم : له واکمنې محکمې
اړه د استماعيه )اوريدنې( غونډې غوښتنه : تورن کس کوری شي ددې لپااره چاې توقياف 

 يې قانوني ثابت شي له محکمې څخه د اوريدنې غونډې غوښتنه وکړي .
کماه کاې ګاډون متهم حق لري چاې پاه محا يولسم : د محاکمې په بهير کې د حضور حق  :

وکړي او په خپله يادمدافک وکيل په مرسته له ځانه دفاع وکړي.
4
 

مګرکه متهم په خپله دخپلې محاکمې په بهېرکې دګډون څخه ډډه وکړي نو په دې صورت 
کااې دهغااه غيااابي محاکمااه ممکنااه کيااږي ،همااداعلت دى چااې پااه ډېاارو نااادرو مااواردو کااې 

د وويل شي چاې کاه چېرتاه محاکماه دهغاه پاه شوې ده،مګر داباي منلدمتهم غيابي محاکمه 
هغاه قاانوني مم ال  باياد دمحااکمې پاه جرياان کاې دهرومارو غيا  کې صورت نيساي ناو 

خپاال قااانوني مم اال پااه واسااطه  محاااکمې لااه جريااان څخااه د اوسااي او هغااه بايااد د حاضاار
 خبرشي.

هم حاق دغه حق هم دافغانستان په قوانينو کې تسجيل شوى دى،اساسي قانون واياي چاې مات
هغه مودې په دننه کې چې قانون يې ټاکي په محکمه کې حاضر شي. لري د

5
 

تو قانون په دې هکله متعدد مواد لري چې مونږ يې ځېنو ته پاه رنادې توګاه  دجزايي اجرا
 اشاره کوو:

  الف_ تورن ته د حقوقو په اړه د مقاماتو الزامیت:الف_ تورن ته د حقوقو په اړه د مقاماتو الزامیت:
ته دنياول کېادو ساره سام او لاه  وليس،څارنوال او محکمه مکلف دي چې مظنون او تورنپ

استنطاقه دمخاه دساکوت د حاق، پاه ټولاو مراحلاوکې مادافک وکيال دټااکلود حاق،دتفتي  پاه 

                                                 
1
 ماده ۱۳٥ ۱۳۸۲کال  ۸۲۱عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه   - 
2
 ماده . ۱۱هـ ف ، عدليې وزارت ، کابل ،  ۱۳۷۳د افغانستان د جزايي اجرا تو قانون ،  
ه

 فقره . ۱۲هماغه ، اوومه ماده ،
4
 ماده ۱٤ي اوسياسي حقوقو نړۍ وال مي ار ندمد 
5
 ماده ۳۱، ۱۳۸۲کال  ۸۱۸مي جريده،اساسي قانون،ګڼه عدليې وزارت،رس 
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وخت کې دحاضريدود حق،دصف ددرېدو لاه ررې دمجرميناو دپېژنادنې مقاررات اوداهال 
خبره و په واسطه دکتنو اومحاکمې په هکله څرګند معلومات ورکړي.

1
 

 حق: حضور قانوني مم ل د هغه د د متهم يا د کې  _ دتحقيقاتو په مرحله
مدافک وکيل اومظنون حق لاري چاې دتالشاۍ پاه صاف کاې دمجرميناو دپېژنادنې پاه مقابلاه 

کې،داهل خبره و له خوا په کتنې اومحاکمې کې حاضراوسي.
2
 

په همدې ډول دقضايي ضابد مااموراو ابتدائياه څاارنوال مکلاف دي چاې دتحقياق پاه بهېار 
مدافک وکيل او مجني عليه له هغه فعاليتونو څخه چې کوي يې خبر کړي.کې مظنون او

3
 

 : غورچا  اصولو نا رو د حقوقو متهم په دفاعي ددريم جز : 
  دبرائت اصل: دبرائت اصل: 

معنااى داچااې دذمااې برائاات اصاالي حالاات دى،ترهغااې چااې مااتهم دباصااالحيته محکمااې پااه 
قطعي حکم محکوم عليه ثابت نه شي بې ګناه ګڼل کيږي.

4
 

يي اجرا تو قانون د برائت ذمې په اړه داسې وايي ) د ذماې برائات اصالي حالات دی د جزا
چې د واکمنې محکمې په قطعي حکام ساره محکاوم علياه وناه ګڼال شاي ، باې ګنااه پيژنادل 

 کيږي .
دجزايي دعوې له پيل څخه دجرمي مسؤليت ترت بيت پورې چې شخا دمحکمې په  يعنې

ې ګناااه ګڼاال کيږي،کااه چېرتااه پرېکااړه دشااخا وروسااتي حکاام محکااوم عليااه بلاال کيااږي باا
ب،ااري حقوقااو دسااله يااا محاادوديت ساابه  ګرځااي بايااد پااه هغااه قااانوني دريلااو بناااوي چااې 

دحقيقت په ک،ف پورې محدود وي.
5
 

دپورته توضيحاتو په رڼاکې ويالى شو چاې دماتهم دبرائات اصال ددرې ګوناو محکماو تار 
ل محادوديت ايجاادول باياد پاه قاانوني حکم پورې خوندي ساتل کيږي او دمتهم لپاره هارډو

 دريلواستوار وي.
 :تفهيم اصل افهام او د

بانادې پوهاه هغاه علات او موضاوع  پاه شاخامکلف دی چې  پوليس، څارنوال او قاضي
د کاومې پار بنساټ چاې شاخا بانادې شا  کياږي او ياا  کاړيياې څخه خبار کړي او ور 

.تورن پېژندل شوی دی
6
 

 : سکوت حق دج .
کورى چې له بل شخا څخاه حتاي دحقاايقو دتررساه کولاو لپااره کاه څاه هېڅوک نه شي 

هم ترتعقيه،نيونې ياتوقيف رندې وي او يا په جازا محکاوم وي دهغاه دتعاذيه لپااره اقادام 
وکړي او يايې دتعذيه امر ورکړي.

7
 

د سکوت له حق څخه ګټه اخيستل او له هر ډول بيانونو )ويناوو( څخاه ډډه کاول  په همدې
لري چې ساکوت اختياارکړي او دهارډول بياان لاه ا هاارولو ې ډول تورن کس حق په د .

پوښـتنې رندې راشي. تر د هر ارګان له خوا څخه ډډه وکړي که 
1
 

                                                 
1
 ماده ۱، ۱۱۳۲قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
2
 فقره۳،ماده ۳هماغه، 
3
 فقره ۳،ماده ۳، هماغه 
4
 ماده ۲٥  ۱۳۸۲کال  ۸۲۱، ګڼه ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
5
 

5
 ماده۱۱۳۲،۱قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
 فقره ۱
6
 ماد ه. ۱٥،  ۱۳۸٤،کال ۸٦۲عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه  
7
 ماده ۲۷، ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
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 :اصل دساتنې کرامت دانساني – د
دافغانستان په قوانينو کې دانساني کرامات پاه سااتنه ډېار ترکياز شاوى او څاو څاو ځاياه لاه 

 اساسي قانون وايي: هغه څخه يادونه شوې ده،
زادۍ اوعامااه مصاالحو څخااه پرتااه چااې  عااي حااق دى داحاق دنااورود يزادي دهرانساان طب 

زادي لاه تېاري څخاه خونادي ده اودانسااني  قانون يې ټاکي حدودنه لري،انساني کرامات او
کرامت مخالفې جزاټاکل منک دي.

2
 

 : ت اصليعنومم د (شکنجېزورونې ) –هـ  
جراأتاو پاه قاانون کاې دا ډول صاراحت وجاود لاري )) مظناون ، شکنجې په اړه د جزايي ا

ډول تااورن او د حااق العبااد مساائول لااه تااوهين، تحقياار، جساامي، روانااي زورونااې او هاار 
 ((غيرانساني چلند څخه خونديتو 

 دانسان تعذيه منک دى او هېڅوک نه شي کاورى چاې دياو چاا څرنګه چې معلومه ده لکه 
ته اقدام وکړي پاه همادې ډول ماتهم او مظناون دهاېڅ ډول تعذيه امر وکړي يايې تعذيه  د

جسمي اوروحي ف،اررندې نه شي راتالى.
3
 

شکنجه هغه عمدي عمل دى چې دهغې له امله يو چا او يا درېيم ګړي ته داطالعااتو او ياا 
اقرار اخستلولپاره جسمي اويا رواناي ساخت درد اورناځ ورسايږي،همدارنګه  هغاه فاردي 

رېيم ګړي يو کړنه سرته رسولي وي يا اټکل کيږي چې هغه باه سارته سزا چې هغه اويا د
ورسااوي پااه ګااواج او اجبااار سااره او يااادتوپير پااه اساااس ددرداورنااځ رسااونه چااې ددولتااې 
مامور يابل هرمقام نه مخنيوى،رضايت او هڅاونې لاه ررې سارته ورسايږي شاکنجه بلال 

کيږي.
4
  

 :اصل دمدافک وکيل څخه دبرخمن کېدو -و 
 اړه په مخکنيو بح ونو کې قانوني مواد او توضېو تېره شوې ده.په دې 

 : اصللرلو حق  د ژباړن د –ز 
هرشخا حق لري که په هغه ژبه چې په محکمه کاې پارې خبارې کياږي ناه پاوهېږي او 

نه شي کورى چې په هغې خبرې وکړي نو هغه ته بايد وړيا ترجمان وټاکل شي.
5
 

ه ددعوې لورى پاه هغاه رسامي ژباه چاې محاکماه پارې ياپه بله ژبه که ووايوچې که چېرت
صورت نيسي ونه پوهېږي نودقضيې په موادو اواسنادو باندې دخبرتيا حاق او پاه محکماه 

کې په مورنۍ ژبه دخبروکولوحق دترجمان په واسطه ورته تامينيږي.
6

 
 :له خپل سري توقيفونو څخه دازادۍ اصل -ح  

ري )) هايڅ ياو عمال جارم ناه ګڼال کياږي خاو د اساسي قانون په دې اړه داډول صراحت لا
 هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکا  د مخه نافذ شوی وي .

 هيڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقيبدای ، نيول کيدای او يا توقيفېدای نه شي.

                                                                                                                          
1
 

1
 ۱۱۳۲،۱قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  ده،دمحاکمولپارهعدليې وزارت،رسمي جري 
 فقره ۱ ماده

2
 ماده ۲۷او  ۲٤، ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
3
 

3
 ۱۱۳۲،۱قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
 فقره ۳ ماده

4
 ماده ۱مجازات اوانساني ضد چلند پرخالف تړون دشکنجې، المانه  
5
 .ماده ۱٤دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال مي ار  
6
ماده،دمحاکمو دت،کيالتواو  ۱۳٥، ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  

 ماده. ۲۲ماده اوداطفالوسرغړونوته درسيده ګۍ قانون  ۱۲واک قانون 
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ددې مفهااوم دادى چااې هېڅااوک دقااانون لااه حکمااه پرتااه نيااول کېااداى اوياااتوقيف کېااداى نااه 
ه شي ورکول کېداى مګر دباصالحيته محکمې په حکم او دهغه قانون له شي،هېچاته سزان

 احکاموسره سم چې داتهام وړ فعل ترارتکابه مخکې نافذ شوى وي.
هيچا ته سزا ن،ي ورکول کيادای مګار د باصاالحيته محکماې پاه حکام او د هغاه قاانون لاه 

احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوی وي .
1
  

د جزايي اجرا تو قانون په دې اړه دا ډول صراحت لاري ))د توقياف خوناو مسائولين ن،اي 
کوری ، پدې قانون کې درج شويو واکمنو مقاماتو له امرونو او قراروناو پرتاه مظناون ياا 
ه تورن په توقيف خونه کې ومني يا لاه هغاه ماودې څخاه زياات چاې د توقياف امار کاې يااد

(( وساتي شوي ده په توقيف خونه کې
2
 

همدا شان د جزايي اجرا تو قانون پاه بال ځاای کاې د نوماوړي اصال يادوناه کاړي ده او دا 
يې د تورن لپاره يو حق نومولی دی چې وايي ) ددې قانون د حکموناو مطاابق لاه پاه خپال 

سر نيولو يا توقيف څخه خونديتو  ( 
3
 

شاي پاه خپال سار د ياو خو ددې اصل په اړه ځينې است نأ ت شتون لري چې پوليس کاوری 
پاه خپال داچې پوليس په کومو حارتو کې کورى شاي يوشاخا چا نيولو ته اقدام وکړي ، 

توپه قانون کې موندلى شو چې نوموړي قاانون دغاه  ځوا  يې دجزايي ا جرا؟ ونيسيسر 
 پې  بيني کړي دي:په يو اتيايمه ماده کې حارت په رندې توګه 

رنادې حاارتو کاې شاخا  کوری شاي پاه خپال واک پاه )) پوليس او د ملي امنيت مؤ ف
 .ګرفتار کړي

 _ دجنايت ياجنحې دجرم دارتکا  په وخت کې چې جزايې متوسد حبس وي.۱
_ هغه شاخا چاې دجنايات يااجنحې پاه ارتکاا  قلمدادشاوى وي اودغايبيادو امکاان ياې ۲

((متصور وي
4
 

قضاايي مقامااتو ددساتور پاه په نورو حارتوکې دپوليسو په واسطه نياول دواکمناو عادلي او
اساس صورت نيسي.

5
   

( سااعتونو پاورې د ۱۲پوليس مکلف دي زيات نه زيات د مظنون له نياونې وروساته تار )
اجرا تو محضر له پاڼو ، سندونو او راټولو شاوو دريلاو ساره رساماً څاارنوالۍ تاه وړانادې 

کړي او مظنون هم د تحقيق په غرض اړوندې څارنوالۍ ته وسپاري .
6
 

څارنوال کوری شي د مظنون له تسليمۍ وروسته ، د جنحی پاه جارم کاې د هغاه د توقياف 
( ورځاو لپااره ۱۱( ورځاو ماودې او د جنايات پاه جارم کاې لاه احوالاو ساره سام د )۱امر )

صادر کړي .
7
 

( ورځاې ۱۱( ورځې ماوده او د جنايات پاه جارم کاې د )۱که چيرې د جنحې په جرم کې )
او د صااورت دعااوی د ترتيبولااو لپاااره کااافي نااه وي ، څااارنوال مااوده د تحقيااق د ب،ااپړولو 

کوری شي ددې مادې په دوهمه فقره کې د درج شويو مراتبو لاه پاه پاام کاې نيولاو ساره د 
                                                 

1
 ماده ۲۱ ۱۳۸۲کال  ۸۱۸ده،اساسي قانون،ګڼه عدليې وزارت،رسمي جري 
2
 ماده۱۱۳۲،۷۷قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
 فقره ۲
3
 

3
 

3
 فقره۲ ماده ۱، هماغه  

4
 فقره ماده ۸۱، هماغه  
5
 ماده ۲٥،  ۱۳۸٤،کال ۸٦۲عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه  
6
 ۱۱۳۲،۸۱قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  يې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپارهعدل 

 فقره ۱ ماده
7
 فقره ۱ ماده ۱۱۱ هماغه  
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تورن د توقيف د تمديد وړانديز له احوالو سره سم په رندې توګه اړوندې ابتدائياه محکماې 
 ته وړاندې کړي :

 و پورې .د جنحی په جرم کې تر لسو ورځ .2
د جنايت په جرم کې تر ديرشو ورځو پورې . .1

1
 

ددې مودې په دننه کې حتماً باياد دياومتهم سرنوشات تعاين شاي ،کاه  يعنې حداک ر .0
چېرته ديو متهم نسبتي دوسيه دپورتنۍ مودې په دننه کاې ب،اپړه ناه شاي دمحابس يااتوقيف 

څااارنوالۍ  ورځااې دمخااه ۱٥ځاااى اداره مکلفااه ده ديااادې شااوې مااودې دپاااى تااه رسااېدو 
اواړوندې محکمې ته دنوموړې ماودې لاه ب،اپړ ېادو څخاه پاه ليکلاي ډول خبرورکړي،کاه 
چېرتااه هغااوى ځااوا  ورنااه کااړي دمحاابس ياااتوقيف ځاااى اداره محبااوس يااا توقيااف شااوى 

شخا بايد خوشې کړي.
2
 

په همدې ډول دمتهم دفاعي حقور ډېرزيات دي چې مونږه په همدې لوستل شاوو  .3
 بسنه کوو.. حقوقو

: د دفاع حق:ط 
3
 

مظنون او تورن کوری شي شخصاً يا د قانوني استازي په واسطه ،د عدلي تعقياه پاه هار 
پړاو کې له ځان څخه دفاع کړي .

4
 

 : قانون له مخې برابرچلند د دقانون په وړاندې دبرابري اوي : 
ول قانون په وړاندې برابري او دقانون لاه مخاې برابار چلناد پاه دې معناى دى چاې پاه ټا د 

ات او قضااايي يضاااقضااايي بهيرکااې ددعااوه دلوريااو تاارمنځ هاارډول تبعاايض منااک دى او ق
کارکوونکي بايد دتبعيضي چلند څخه  کاروانه خلي.

5
  

په يو شخا باندې دجرم اتهام بالعموم دڅارنوال ياا مادعي العماوم لاه لاوري واردياږي او 
صوصاي فارد دى چاې دغه ارګان دحاکمه قدرت يوه برخه ده بل لورى بيا بر عکس ياو خ

دکوم قدرت درلودونکى نه دى بناًء دجزاياي دعاوه ياو لاورى ددولتاي قادرت څخاه بارخمن 
دى او باال لااورى هااېڅ قاادرت نااه لااري نااو پااه دې ډول حااارتو کااې يااو محاکمااه هغااه وخاات 
عادرنه ګڼل کيږي چې قضا ددواړو لوريو سره مساوي چاال چلناد وکاړي او څاارنوال تاه 

ل شااي،که نومااوړى اصال رعاياات نااه شااي نااو ړمااه تارجېو ورنااه کااباياد پااه مااتهم باناادې کو
عي ده چې يوتعداد بې ګناه افراد باه پاه ناه ترساره شاوو جرايماو اعتاراف وکاړي او پاه يطب

 بې ګناه ډول به مجازات شي.
لنډه داچې ددعوې هر لورى خاصتاً متهم بايد په پوره ازادۍ سره خپل مطاله محکمې تاه 

وړاندې کړي.
6
 

 : نو څخه پوښتنه کولله شاهدا -ک
شاهد ټول هغه معلومات چې د قضيې په هکله يې لري ، په خپلو الفا و او تعبيار بياانوي  
. 

                                                 
1
 

1
 

1
 فقره ۳ ماده ۱۱۱،هماغه 

2
 ماده. ۲۱، ۱۳۸٤،کال۸٥٤عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحبسونو اوتوفيف ځايونو قانون،گڼه  
3
 ۳۱جزايي صـــ عبدالقيوم، نظامي اصول محاکمات 
4
 ماده ۱۱۳۲،۷قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره 
 فقره ۱
5
ګوروپ الکساندر هيالل  اونور،دعادرنه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پالن  انستيتوت ررښود  

 څلورم چاپ ٦صــ
6
 هماغه ګڼه ۱٦٥ين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صــ غالم حيدر،عالمه ،حق دفاع متهم دراسنادب 
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د معلوماااتو لااه وړاناادې کولااو ورسااته مجنااې عليااه ، تااورن يااا د هغااوی قااانوني اسااتازی ، 
 څارنوال او د قضايي هيئت غړی کوری شي له شاهد څخه پوښتنه وکړي .

ته صالحيت ورکوي چې دخپل ځان په نفک يا دخپل ځان په ضاد  کس  ماده تورننوموړى 
. له شاهدانو څخه پوښتنه وکړي

1
 

 په همدې ډول نوموړى قانون و ايي :
دشاهدانو شهادت اوداهل خبره تخصصي کتنې هغه وخات دتصاميم بنساټ جاوړورى شاي 

راوساي او چې پايلې وښايي چې تورن او دهغه مدافک وکيل يې دتحقياق پاه بهيار کاې حاض
پااه داسااې موقااف کااې قرارولااري چااې وکااورى شااي خپاال سااوال او اعتااراض وړاناادې 

 کړي،پرته له دې پورتني اسناد يواځې دقريني جنبه لري.
مخاادره مااوادو پرضااد دمبااارزې قااانون دشاااهدانو پااه شااهادت کااې  وړده چااې د يااادونې د

و تحقياق پاه دقضايي ضبد مامورته اجازه ورکوي چاې دمخادره ماوادو دجرايماو دک،اف ا
منظااور لااه پټااو اومخفااي همکااارانو څخااه اسااتفاده وکړي،مخفااي همکاااران کااورى شااي 
دمحکماې پاه وړاناادې شاهادت اداکاړي مګاار دمعقولاو دريلاو دشااتون پاه صاورت کااې ددې 
لپاااره چااې دهغااوى هوياات اف،ااانه شااي اوخطرورتااه متوجااه نااه شااي يادتحقيقاااتو جريااان 

غوى هويت پټ ساتل کيږي.دخطرسره مخامخ  کوي نودمحکمې په حکم ده
2
 

توناوی  قانون له پورتنۍ مادې څخه په ډاګه څرګنديږي چې نوموړي مواد دجزاياي اجرا د
مادوسره په ټکر کې دي ځکاه کلاه چاې دشااهدانوهويت داف،ااکېدو څخاه  ۱۴او ٥۳قانون د

 اعتراض امکان له منځه ځي. په هغوى د سوال او هغوى څخه د د وساتل شي نو
 :په مراحلو کې د حضور حقل : د محاکمې 

يااا توقيااف شااوى تااورن مکلااف دى هغااه وخاات چااې دهغااه حضااورله شااهودو سااره  زاد  
زيکي حضور دمحکمې پاه وړانادې  اړيان وګڼال شاي محکماې تاه يدمخامخ کېدو يا دهغه ف

حاضر شي.
3
 

  دقضایي ناستې دپرمخ بېولو طرز او قانوني تسلسل :دقضایي ناستې دپرمخ بېولو طرز او قانوني تسلسل :  --دویم مطلبدویم مطلب
 نظرکې نيولوسره پرمخ بيول کيږي: قضايي جلسه درندې مراتبو په

 دقضايي غور په پيل کې مربوطه محکمه صورت دعوي لولي. -۱
توقياف رنادې وي محکماه مکلفاه ده پرتاه لاه ځناډه  په هغه صورت کې چې تاورن تار - ۲

يا توقيف قانوني دى کاه ناه او پاه هغاه صاورت کاې چاې  قضيه تر غوررندې ونيسي چې 
وري ت،ااخيا کاړي دتاورن پاه خالصاولو پرېکاړه صاااد توقياف غيار قاانوني اوغيار ضار

 روي.
ابتدائيه څارنوال دقضيې دتحقيق قرار دتحقيق دپايلو په څرګندولو سره په شفاهي توګاه  -۳

 وړاندې کوي.
عدلي پوليس چې دتحقيق چارې په غاړه لري دترسره شاوو فعااليتونو شافاهي رپاورټ  -٤

 وړاندې کوي.
وسته دنورو شاهدانو اواهل خبره و ا هاارات اورېادل مړى شاهد مجني عليه دى ورول -٥

 کيږي.

                                                 
1
 

1
 فقره ۱ ماده۳۱، ۱۱۳۲قانون،ګڼه اجرا تو  دجزايي هـ ف  ۱۳۷۳د  عدليې وزارت،رسمي جريده 

 
2
،  دمخدره ۱۳۸٤،کال ۸۱٥عدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادوپرضد دمبارزې  قانون،ګڼه  

 ماده ٥۱موادو پرضددمبارزې قانون 
3
 فقره ۱۱،  ماده ۱، ماغهه 
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په هغه صورت کې چې تورن ونه غواړي دخپل ساکوت لاه حاق څخاه اساتفاده وکاړي  -٦
 کورى شي رزم توضيحات وړاندې کړي.

کااه چېاارې شاااهدان دروغتيااايي معاااذيرو لااه املااه دمحکمااې پااه وړاناادې حاضاارنه شااي  -۱
 استوګنځي کې واوري. محکمه کورى شي شاهدي دهغوى په

 ابتدائيه څارنوال او مدافک وکيل کورى شي له تورن څخه پوښتنه وکړي. -۸
محکمه په ټولو حارتو کې کورى شي په قضايي جلسو کې له شااهدانو او تاورن څخاه  -۷

قتضاء دنظرياتو په تبادله امر وکړي.رپوښتنه وکړي او عندا
۱
 

 

  ::هغوى نقشهغوى نقش  په قضایي جلسه کې دپه قضایي جلسه کې د  د قضایي ناستې ګډونوال اود قضایي ناستې ګډونوال او  --ءءلومړی جزلومړی جز
 قضايې د هغه مدافک وکيل حق لري چې د د قانون سره سم تورن او د تو جزايي اجرا د    
حاق لاه اسات نايي حاارتو پرتاه  وي دا کولو په وخت کې په قضايي  جلسه کې حاضر غور

 په هيڅ صورت کې زايليداى نه شي.
ه مدافک وکيل له قانوني جاواز پرتاه لاه دې پردې سربېره که چېرته محکمه تورن يا دهغ   

حااق څخااه  بااې برخااې کااړي ټااولې ساارته رساايدلې چااارې لااه اعتباااره لوېاادلې ګڼاال کيااږي 
داېرېدوڅخه پنځه ورځې مخکې دې اشخاصاو تاه کتبااً له محکمه مکلفه ده دقضايي ناستې 

 خبرورکړي

  ::د قضایي ناستې پاىد قضایي ناستې پاى--ءءدویم جزدویم جز
تې رئايس دقضاايي غاور کولاو پااى اعالناوي او له پورتاه مراحلاو څخاه وروساته دناسا    

دمحکمې ساالون دحکام دليکلاو پاه منظاور پرېاږدي، دحکام لاه ليکلاو څخاه وروساته بېرتاه 
.سالون ته راننوځي او حکم لولي دحکم لوستل دهغه دابالغ حي يت لري

1
  

  د محکمې پرېکړه:د محکمې پرېکړه:--ءءدریم جزدریم جز
ه قضااايي جلسااه کااې هغااه تصااميم څخااه عبااارت ده چااې محکمااه پاا دمحکمااې پرېکااړه د     

دهغې په واسطه  تورن ته برائت ورکوي  يايې محکوموي.
۳
 

 د استېناف محکمې پرېکړه د رندې مطالبو لرونکي وي.
 د محکمې نوم او ترکيه . .2
 د حکم د صادرېدو مکان او زمان. .1
 د ګډون کوونکي څارنوال نوم. .0
 د تورن او د هغه د قانوني استازي شهرت. .3
 لې د محتوی لنډيز.د ابتدائيه محکمې د فيص .5
 د اعتراض محتوی. .3
د شاهدانو، تورن، څارنوال او نورو ګډون کوونکو د څرګندونو او بياانونو لناډيز  .2

 او د هغو ارزونه.
 پايله اخيستنه او د قانون د حکمونو په رڼا کې، د اړوندو ارزونو تحليل. .3
د حکم نا . .8

2
 

                                                 
 
1

 ماده . ۲۳۱، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲: عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه 
۳
 ۸۷صـــ ۱۳۸۸عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقور جنايي، 
2
 ماده . ۲۳۸، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه   
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نوال حق دى چې په هغاه څار وروسته له هغه چې محکمه پرېکړه صادره کړي دتورن او
وکې دابتدائياااه محکماااې پرېکاااړه حااالتون اعتااراض وکاااړي البتاااه يااواځې پاااه څاااو محااادودو

 ناف غوښتنې وړنه ده او قطعي ګڼل کيږي،نوموړي حارت په رندې ډول دي:يداست
( تااورن يااا د هغااه قااانوني اسااتازی او څااارنوال کااوری شااي ددې قااانون د حکمونااو پااه ۱)

ونو کې د ابتدائياه محکماې پاه حکام د ناه قناعات پاه صاورت کاې، حدودو کې په ټولو جرم
خپاال اعتااراض مسااتقيماً يااا د حاااکمې محکمااې لااه ررې د اسااتېناف اړوناادې محکمااې تااه 

 وړاندې کړي.
( پااه قباحاات کااې د ابتدائيااه محکمااې پاار حکاام اعتااراض پااه رناادې احوالااو کااې صااورت ۲)

 موندری شي.
ت کاې چاې حکام لاه نغادي مجاازاتو اعتراض د محکوم عليه لخوا، په هغه صاور .2

 بغير صادر شوی وي.
اعتااراض د څااارنوال لخااوا، پااه هغااه صااورت کااې چااې حکاام  د تااورن پااه برائاات  .1

 صادر شوی وي.
پااه جاارم کااې د ابتدائيااه محکمااې پاار حکاام اعتااراض پااه رناادې حااارتو کااې  ې( د جنحاا۳)

 صورت موندری شي.
انون پاه حکام هغاه تاه اعتراض د محکوم عليه لخوا، په هغه صورت کې چې د قا .2

له حبس يا نغدي مجازاتو څخه يوه اټکل شوي وي او محکمې د حبس په جزاء حکم کاړی 
 وي.
اعتراض د څارنوال لخوا، په هغه صورت کې چاې پاه قاانون کاې د حابس جازاء  .1

او يا  دواړه اټکل شوي وي او محکمې يوازې په نغدي جزاء او ياا د اټکال شاوو مجاازاتو 
 ايي څخه په کمه)لږ( حکم کړی وي.د اک ر حد  له نيم

( فقارو کاې لاه درج شاوو حاارتو څخاه بغيار )پرتاه(، تاورن ياا ۳او  ۲( ددې مادې پاه )۴)
ې د اعتاراض وړ حکام چاڅارنوال ن،ي کوری د استېناف د حکم غوښتونکی شي، خاو دا 

وي ياا  له قانون سره په مخالفت يا د هغه په تطبيق يا تاويل کې پر خطا باندې بناء مونادلې
ې چاپه حکم کې کوم بطالن صورت موندلی وي يا په احرا تو کې بطاالن پاېښ شاوی وي 

پر حکم يې اغيزه کړي وي.
1
 

 اوله دې څخه عالوه نورهغاه ماوارد چاې پاه قوانيناو کاې پاې  بيناي شاوي وي.    لاه ياادو
ابتدائيه محکماې پاه پرېکاړه اعتاراض وکاړي  پرته که چېرته ددعوې لوري د شوو حارتو

ناف محکماې يورځو په دننه کې دهماغاه محکماې ياا داسات ۲۱و خپل اعتراض لي  بايد دن
دتحريراتااو دفتاار تااه وړاناادې کااړي چااې لااه دې نااه وروسااته جزايااي دعااوه يااو باال پااړاو تااه 
داخليږي چې مونږ به نوموړى پړاو ديو جال عنوان پاه تارڅ کاې پاه لناډه توګاه ترمطاالعې 

 رندې ونيسو.
 

  محکمې پړاو :محکمې پړاو :داستیناف داستیناف --دریم مطلبدریم مطلب
ورتاه اشااره وکاړه پاه  کاې ماو ءپرته له يادو شوو حاارتو څخاه  چاې پاه مخکيناي جاز     

لورېاو لاه خاوا تار اعتاراض رنادې  نورو ټولو حارتو کې دابتدائيه محکمې حکم ددعوې د
پاه ياوه جزاياي دعاوه کاې پريکاړه  يعنې هرکله چې دابتدائيه محکماې لاه خاوا راتالى شي،

                                                 
1
  :

1
 ماده . ۲۴۳، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه   
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وماوړې پريکاړه ددعاوې دلورياو څخاه دياو لاه خاوا تراعتاراض رنادې صادره شي مګر ن
راشي نو جزايي دعوه يو بل پړاو اومرحلې ته ننوځي چې نوموړى پړاو دسترې محکماې 

 دپړاو څخه عبارت دى.
يا په بل عبارت محکوم علياه ياا څاارنوال حاق لاري چاې دابتدائياه محکماې دپرېکاړې پاه  

په خاالف  ېخپل اعتراض دابتدائيه محکمې دپرېکړخالف استېناف طلبي وکړي،دوى بايد
ورځو په دننه کې دحکم صادرونکې محکمې دتحريراتو دفتار يااد اړونادې اساتېناف  10د 

محکمې دتحريراتو دفتر ته واستوي نوموړې موده دمحااکمې دناساتې دپااى دورځاې څخاه 
وي محاساابه کيااږي مګاار کااه چېرتااه محکمااې پااه خپاال حکاام کااې دحکاام دصاادور درياال نااه 

ذکرکړى نوموړې موده له هغه وخته محاسبه کيږي کله چاې دحکام دصادور دريال تاورن 
يادهغه مدافک وکيل ته ابالغ شي، په همدې ډول که چېرته دغايه تورن محااکمې صاورت 
نيولى وي دهغه په برخه کې داعتراض موده له هغاې نيټاې څخاه محاسابه کياږي کلاه چاې 

ښتنې غوښتنلي  دتورن يا دهغه قانوني مم ل ياا هام فيصله هغه ته ابالغ شي داستېناف غو
دڅارنوال له خوا رسلي ء کيږي او بيا اړونده دفتر ته وړاندې کيږي که چېرتاه تاورن پاه 
رسلي  قادرنه وي نو ګوته بايد ولګوي او که چېرتاه هغاه باې ساواده وي ناو خپال بياناات 

 .دتحريراتو دفتر ته اوروي او هغه يې په کتا  کې درج کوي
داستېناف غوښتنې په غوښتنلي  کې دمحکمې فيصاله او هغاه دريال باياد توضايو شاي     

 چې دهغې په اساس دابتدائيه محکمې فيصله تراعتراض رندې راغلې ده.
اعتاراض  د مادې له حکم سره سم۲۴۳د جزايي اجرا تو قانون د دابتدائيه محکمې فيصله  
 شي: ندې راتالیر
 تو په قانون کاې وي ياا د ې تېروتنه او خطا کيداى شي دجزايي اجرادقانون په تطبيق ک    
 په احکامو کې وي. کوډ جزا
تو دم،اروعيت او قانونيات تار  خطا څخه موخه داجرا تو په قانون کې د دجزايي اجرا     

محکمې پرېکړه حتما بااطليږي ياا پاه بال عباارت  سوال رندې راتلل دي چې په پايله کې د
و په قانون کې مهمه  تېروتنه دقانون داحکامو تر پښاورندې کاول دي  چاې ت دجزايي اجرا

په پايله کې  ددعوې دګډونوالواساسي حقور هغوى ته ورنه کاول شاي ياا هغاه دمحادوديت 
تو په قانون کاې دټولاو مهماو قاانوني تېروتناو  رندې راوستل شي، که څه هم دجزايي اجرا
دو تاه دځغلناده نظار څخاه معلاوميږي چاې مهام لست نه شاته مګار ددې قاانون يوتعاداد ماوا

ترين ددغه تخطيو به دقاضي يا څارنوال نه اهليات ياا پاه قضاايي جلساه کاې دڅاارنوال ناه 
 ګډون او ياهم نور اوسي.

په همدې ډول دجزادقانون داحکامو پاه تطبياق کاې خطاا او تېروتناه پاه مختلفاو ډولوناو     
تفادې وړ قاانون احکاام  پاه ياو موضاوع کاې سره کيداى شي رامنځ ته شي م ال ديو ناه اسا

 تطبيقول يا برعکس داستفادې وړ قانون احکام نه تطبيقول په يو ه قضيه کې.
دم ال په ډول يو پخواني قانون يو عمل جرم نه دى ګڼلاى مګار وروساته ياو بال قاانون      

نافذيږي چې هغاه نوماوړى عمال جارم ګڼلاى وي مو اف څاارنوال دناوي قاانون ساره سام 
او محکمااې تااه احالااه کااړې ده محکمااه هاام دنااوي قااانون پااه اساااس تااورن  لااېضااوع څېړمو

محکوموي، په داسې حال کې چې ))هېڅ عمل جرم نه ګڼل کياږي مګار دقاانون پاه اسااس 
چې دعمل دارتکا  څخه دمخه نافذشوى وي((
۲

 تطبياق د سامنا کوډ ،په همدې ډول دجزا د
 څخااه عبااارت دى داسااې چااې د لااوپلااي کو ساامقااانون دعمااومي او خصوصااي برخااو لااه نا

                                                 
۲
 ماده ۲۱،  ۱۳۸۲کال  ۸۱۸عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه  
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نه اټکل شويو ماوادو  جزا په ټاکنه کې په قانون کې د جرمي وصف ،جزايي مسوليت او د
 څخه استفاده شوي وي.

محکمه په دې ډول حارتو کې فيصله تصحيو کوي خوپاه دې شارط چاې دټاکال شاوې      
 مادې جزا شديده نه وي او دتورن ددفاع حق مختل نه کړي.

ې ډول دقانون په تطبيق کې تېروتنه دهغه له نادرست تفسيرڅخه عبارت ده کاوم په همد   
 چې دقانون له اصلي متن سره په ټکرکې وي.

قتال جازا پاې  بيناي شاوې ده اوس پاه ياوه قضايه  ماده کاې د (333) په  کوډم ال دجزا     
اعال ف خاله ځاوى د وى وژلى دى محکمه په خپل تفسير کې دزکې يو شخا دخپلې خاله 

 همدې فقرې سره سم حکم صادروي. د له فروعو څخه گڼي او
ه او ارزياابي پاه نقضيې له حارتو او وقايعو څخه غير واقعاي پايلاه اخسات په همدې ډول د 

محکمې پايله اخستنه دقضايې لاه حقيقاي حاارتو ساره پاه ټکار کاې وي او  ده چې د انادې م
خفات او  جارم د تاورن لاه شخصايت او د د جازا پاه ټاکناه او انادازه کاې تېروتناه بارخره د

پاه څرګناد ډول غياار  چاې ټاکال شاوې جازا هغاې ناه ساره سامت دى معناى دا شادت ساره د
 تااورن لااه شخصاايت او د د ضااعيفه يااا ډېااره شااديده وي مګاار هعادرنااه وي هغااه کااه ډېاار

ارتکا  شوي عمل سره سره سمت ونه لري.
1
 

دابتدائياه محکماې حکام ددعاوې دلاورو  هرکله چې ديادو شوو دريلو څخه ديو پاه سابه    
تحريراتو دفتار تاه وساپارل  اعتراض غوښتنلي  هم د له خوا داعتراض رندې راشي او د

دى چې پرتاه لاه ځناډه هغاه اساتېناف محکماې تاه واساتوي، پاه  اړتحريراتو دفتر  شي نو د
 همدې ډول نوموړى دفتر مکلف دى چې نوماوړې دوسايه او اړوناده اساناد لاه ضابد شاوو

قضاايي  لاه دې ناه وروساته محکماه د .شيانو ساره ياو ځااى اساتېناف محکماې تاه واساتوي
؛ ټول هغه مواد چې د ابتدائيه محکمې پاه غوناډو کاې د اړخوناو ناستې نېټه او ساعت ټاکي

وړ ديکيدو د پلي  کېپه حضور باندې پلي کيږي هغه ټول د استېناف په غونډو
2

تورن،  ، 
د مسائول ياا د هغاوی قاانوني اساتازی او څاارنوال باياد خپال د حق العبد مدعي، د حق العبا

( ورځااو  پااورې د اسااتېناف محکمااې تااه ۲۱اعتااراض د حکاام د ابااالغ لااه نېټااې څخااه تاار )
وړانااادې کاااړي، د محکماااې د تحريراتاااو لخاااوا ورتاااه د رسااايدو تصاااديق ورکاااول کياااږي، 

ميم پاه خاالف همدارنګه د استېناف څارنوالۍ رئيس کوری شي د ابتدائياه څاارنوالۍ د تصا
د جنحای او جناياات پاه جرمونااو کاې د څااارنوالۍ د تحريراتاو دفتاار تاه د حکاام د رسايدو لااه 

( ورځااو پااه تاارڅ کااې وړاناادې کااړي، د جناياات پااه جرمونااو کااې لااوی ۱۱نېټااې څخااه تاار )
څارنوال د استېناف د څارنوالۍ د رئيس په خالف د تحريراتو دفتار تاه د پااڼو لاه رسايدو د 

رځو پورې خپل اعتراض وړاندې کړي، تر څو د ابتدائيه محکمې د ( و۲۱نېټې څخه تر )
حکاام پاار خااالف اسااتېناف غوښااتنه وکااړي؛

3
د دريلااو وړاناادې کااول هاام د پاااس ذکاار شااوي  

( ناورو ۱اد تابک دي، بايد وواياو چاې د اعتاراض ماوده د ځيناو دريلاو پاه پار بنساټ د )عيم
ورځو لپاره تمديد کيدای شي.

4
 

                                                 
1
 ۷٦-۷٥صــ  ۱۳۸۸عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقور جنايي، 

22
 ماده۲۱۳، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه  

3
 ماده۲۱۳هماغه،  

4
 ماده۲۳۴هماغه ،   
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مخاه اړوناده  ساتې دتادوير لاه ورځاې ناه لاږ تار لاږه پنځاه ورځاې دنوموړې اباالغ پاڼاه دنا
هغاه مادافک وکيال  استېناف څاارنوال محکاوم علياه او د راز د کسانو ته سپارل کيږي همدا

حق لري چې اسناد مطالعه کړي او ضبد شوي شيان وګوري.
1
  

ه پرېکاړه محکماې پا دلته ديادونې وړياوه خباره داده چاې کاه چېرتاه ابتدائياه څاارنوال د    
ورکوي لاوړه څاارنوالي حاق  خپل تصميم څخه لوړې څارنوالۍخبر د قناعت ونه کړي نو

تصميم رد يا يې قبول کړي نو که چېرتاه دلاوړې څاارنوالۍ لاه  لري چې دټيټ څارنوال دا
ابتدائياه څاارنوال دناده پااى تاه رسايږي او  لوري داتصميم تائياد شاي  ناو لاه همادې ځاياه د

 نده پيل کيږي.داستېناف څارنوال د
اساتېناف  پورې منحصردى چې د استېناف محکمې صالحيت صرف په هغه مواردو د    

غوښااتنې اعتااراض پااه هغااه کااې صااورت نيااولى دى پااه هغااه صااورت کااې چااې اعتااراض 
شااوى وي محکمااه کااورى شااي يااو لااه رناادې  يااا د قضاايې د اړخونااو لااه خااوادڅااارنوال 

 تصاميمو څخه ونيسي:
 حکم تائيد کړي؛ کوری شي چې صادر شوی .2
 کوری شي چې صادر شوی حکم نقض کړي؛ .1
 کوری شي چې صادر شوی حکم الغاء کړي؛ .0
کوری شي چې صادر شاوی حکام تعاديل کاړي پاه داساې ډول چاې ياا د مجاازاتو  .3

 شدت وغواړي او يا د مجازاتو خفت وغواړي.
فاار ددې خبرې ياادول اړيان دي چاې د برائات پاه موضاوع کاې د قضاايي هيئات د راياو ات

شرط دی او پرته له رايو د اتفار څخه ن،ي کوری چې په برائت حکم وکړي.
2
 

خو که اعتراض د تورن له خوا وړاندې شاوی وي ناو محکماه کاوری شاي چاې لاه رنادې 
تصميمونو څخه يو ونيسي، ياا ياې تايئاد کاړي،  ياا پاه تخفياف او برائات خپال حکام صاادر 

په سختولو )ت،ديد( حکم صادر کړي.کړي. محکمه نه شي کوری چې د محکوم بها 
3
 

 :ه د جزايي اجرا تو له قانون سره سم په رندې ډول مخته وړل کيږيناستا د    
د هغه لومړنۍ رپوټ اورېدل چې د اړونده دېوان د قضايي غړي له خوا جاوړ شاوی وي، 
د څارنوال بيانونه او د اعتراض دريلو اورېدل خو دا په هغاه صاورت کاې چاې اعتاراض 

وونکی محکااوم عليااه وي، د اسااتېناف غوښااتونکي د څرګناادونو او دريلااو اورېاادل، پااه کاا
قضيه کې د نورو شااملو خاواوو د څرګنادونو اورېادل؛ همادا ډول د وروساتي وياونکي پاه 
توګاه د تاورن د څرګنادونو اورېادل او پااه پاای کاې ياې حکام د قااانون لاه احکاامو ساره ساام 

صادريږي.
4
 

، د پرېکړې تصحيو، په هغه صورت کې چې غلطاي د حکام بايد ووايو چې د حکم بطالن
.و څيړنو په اړه د قرار صادرولتپه نا کې تاثير ونه لري او يا د زيا

5
 

 داستيناف محکمې دپرېکاړې څخاه وروساته پاه هغاه صاورت کاې چاې داپرېکاړه هام د    
ه ته دقناعت وړنه وي نو کورى شي فرجام غوښتنه وکړي يعناې پا دعوې دلوريو څخه يو

                                                 
1
 ماده۲۱۱هماغه ،  
2
 ماده۲۳۱، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه  
3
 ماده۲۱۳هماغه ،   
4
 ماده .۲۳۴هماغه ،   
5
 

5
 : 

5
 ماده . ۲۳۱، ۱۳۷۳، کال ۱۱۳۲عدليې وزارت، رسمي جريده، د جزايي اجرا تو قانون، ګڼه   
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غوښتنه وکاړي چاې دساترې محکماې پاړاو  ېپرېکړ موضوع کې دسترې محکمې څخه د
 .مطالعې رندې نيسو تر په بېل څپرکي کېمونږه  
 

 
 

 نویسنده : عبدالغفار فیاض سوری

 
  مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر اسناد تجارتیمطالعه تطبیقی اصول حاکم بر اسناد تجارتی

(2) 

 فهرست:

 

 205 .................................... : یتجارت اسناد تيموضوع اي تيقيطر= 2-1-2

 203 .................................................. : یتجارت اسناد یها یژگيو= 2-1-1

 202 ................................ : یبروات اتيعمل بودن یتجارت وصف=  2-1-1-2

 202 .................................. : یبروات اتيعمل بودن یشکل وصف=  2-1-1-1

 203 ................................. : یبروات اتيعمل بودن یزيتنج وصف= 2-1-1-0

 203 ...................................... : یبروات اسناد انتقال تيقابل اصل=  2-1-1-3

 208 .............................. : کنندگان امضاء یتضامن تيمسول اصل=  2-1-1-5

 208 .................................................. : مضائاتا استقالل اصل= 2-1-1-3

 220 ................................... : یبروات اتيعمل بودن یديتجر اصل= 2-1-1-2

 220 ............... : سند درخود یبروات تعهدات و حقور انعکاس اصل=  2-1-1-3

 222 ..... سند درخود فيتکال ديبا چرا: )اصل نيا وعلت قيمصاد= 2-1-1-1-3-2
 

  = طریقیت یا موضوعیت اسناد تجارتی : = طریقیت یا موضوعیت اسناد تجارتی : 44--44--44
موضوعيت و طريقيت )از اصطالحات اصول فقه؛ گاهی صفت قطک واقاک شاده وگااهی صافت 
اماره ميباشند. درهاردو ماورد؛ اگار قطاک ياا  ان در حکام قاانون وشاريعت قياد شاده باشاند وحکام 
شرعی يا قانونی متوقف بر تحقق  ن باشد، از  ن به موضاوعيت يااد مي،اود. واگار ايان دو "قطاک 
و اان" در حکاام شاارعی دخياال نبااوده وفقااد راهاای باارای ک،ااف حکاام يااا واقااک خااارجی )موضااوع 

 ميگردد.صفت طريقيت ياد   ن دو باخارجی( ، از 
به عباارتی ديگار: هرگااه يا  عمال حقاوقی مطاابق باه غارض وهادف مقانن صاورت گرفتاه    

است.ولی باقسمتی از قوانين معينای ساازگار نيسات،درين صاورت ميگويناد قاانون طريقيات دارد 
ر که درينصورت قانون طريقيات داشاته وباه  ن مخالفات  ااهری نباياد ترتياه اثار داده شاود . ود

مقابال اياان واژه، اصااطالح موضااوعيت بکااار مياارود . باه اياان معناای کااه هرياا  از خصوصاايات 
قااانون معااين کااه از نظاار هاادف مقاانن  ن قااانون، قاباال غمااض عااين نباشااد، ن خصوصاايت قااانونی 

 (. 984و 924/ 5831دارای صفی است که از ان صفت به موضوعيت تعبير مي،ود)لنگرودی/
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جارتی)منظور اسناد برواتی اند(از مطالعه ويژگی های اسناد ت
1
برميايد که اين اساناد بارخالف  

اسااناد عااادی و ماادنی اعاام از رساامی وعرفاای ، دارای ارزف ماااهوی بااوده و خااود سااند تجااارتی 
موضوعيت دارد. به عبارتی، اسناد مدنی دارای صفت اثباتی اند حارنکه اساناد تجاارتی متصاف 

 به صفت ثبوتی ميباشند. 
انين افغانستان وايران به گونه واضاو قابال لماس اسات. چنانچاه ازايان اساناد در اين باور در قو

قانون افغانستان به اسناد قابل معامله و در قانون ايران به اسناد بهاء دار تعبير گرديده است. 
2
 

چنانچه ي  سند خودف دارای ارزف مبادرتی بوده و بهااء دار توصايف گاردد، ايان مطلاه را 
ف ماهوی داشته و بالذات موضوع معامله قرار ميگيارد کاه نفاس ايان نامگاذاری ميرساند که ارز

بداهتا فارض موضاوعيت داشاتن ايان اساناد را ثابات سااخته و پژوه،اگر را بای نيااز از اساتدرل 
 ميسازد.

پيرو گفته های فور بايسته اسات کاه نظار دکتاور بهاروز اخالقای اساتاد حقاور تجاارت دان،اگاه 
کااه بااسااتدرل گرانساانگ  بااه روف اسااتقرائی، موضااوعيت داشااتن اسااناد  تهااران را  بيااان داشاات

برواتاای را چنااين بااه اثبااات ميرساااند :  هرسااندی کااه درقلماارو ماادنی تنظاايم مي،ااود مبتناای برياا  
رابطاه حقاوقی اسات و وقتای ايان رابطاه حقاوقی زائال شاد، ساند نياز از اثارف زائال ميگاردد. بااه 

يای ي  رابطه حقوقی اناد باا فساخ ياا اقالاه بياک واجااره ايان عنوان م ال، اسناد اجاره و بيک که گو
اسناد نيز  ثار حقوقی خود را ازدست ميدهند؛ اما درقلمرو حقور تجارت همينکاه ساندی تجاارتی 
تنظيم شد وبه ذينفاک تساليم گردياد باا زوال رابطاه حقاوقی ساابق، ساند از باين نرفتاه و  ثار  ن نياز 

حقوقی من،ا سند، تجارتی يا مدنی باشد. وبرهمين دليل است که زايل نمي،ود. اعم ازاينکه رابطه 
برخالف اسناد مدنی که جنبه طريقيت دارند، اسناد تجارتی جنباه موضاوعيت دارناد، يعنای فاارغ 
از رابطااه حقااوقی سااابق، خودشااان موضااوع مي،ااوند. بااه اياان موضااوعيت يااافتن اسااناد تجااارتی ، 

عل وانفعارت حادث شده دررابطه حقاوقی ، تااثيری وصف تجريدی گفته مي،ود به اين معنی که ف
برسند ندارد واساسا رابطه حقوقی طارفين قابال تساری برشاخا ياا اشاخاص ثالا  نيسات. وايان 

 (. 5834/81حفظ شدن اعتبار دليلی بر موضوعيت داشتن سند تجاری است{)اخالقی/

    = ویژگی های اسناد تجارتی := ویژگی های اسناد تجارتی :44--44--44  
ه پاااره ای از اوصاااف و ويژگاای هااا، از ساااير اسااناد معتبااره اسااناد تجااارتی بااه لحااا  اتصاااف باا

متماييز شده و مطالعات اختصاصای را ميطلباد. بارای م اال، کسای کاه براتای را دريافات مينماياد 
نبايد مجبور باشد پيرامون ماهيت پنهان روابد من،اء صدور برات )تعهادات پاياه( تحقياق نماياد . 

خااودی خااود اهمياات داشااته وباارای اسااتيفاء حقااور وی  بلکااه از نظاار او، صاادور سااند تجااارتی بااه
کفايات ميکند)وصاف تجرياادی( وياا باه همااين ترتياه، اونباياد از ساامت نماينادگی احتماالی بعضاای 
امضاء کنندگان سند تجاری بيم ناک باشاد چارا کاه ايان موضاوع اقتضااء اصال )عمال باه  ااهر( 

                                                 
1
قيد جمله ميان پرانتز به دليل اين است که دفاتر تجارتی دارای چناين مااهيتی نباوده بلکاه ازجملاه اساناد   

ر تجااارتی کااه فاااتمااامی درزمينااه بيااان نمااوده اساات : )دعااادی محسااو  ميگردنااد. چنانچااه مرحااوم دکتاار ا
برطبق قانون تجارت تنظيم مي،ود اگر چه درعرف تجاری باه دفااتر رسامی م،اهور اسات، ولای از نظار 
حقوقی ازاسناد عادی محسو  ميگردند زيرا مامور رسمی در نوشتن  ن مداخله نادارد...... اماا قاانون از 

اصی به دفااتر تجاارتی داده نظر نظم امور تجاری که نق  مهمی را دراقتصاديات ک،ور دارند، اعتبار خ
{( گذشته از  ن، دفاتر تجارتی دارای وصف موضوعيت نباوده بلکاه بساان 125ص  2082است  امامی 

قاانون  888و  883قاانون مادنی اياران و ماواد  2182اسناد مدنی طريقيت دارناد . مراجعاه شاود باه مااده 
ر ـــااـاتـــدف مينااه مقاارر نمااوده اساات :  قااانون ماادنی افغانسااتان در ز 883ماااده  1ماادنی افغانسااتان. فقااره 

ده ــــذکور به ثبت رسيــه در دفاتر مــــاراتيکــــواند، مگر ا هــــده نميتــــارتی بر غير تجار دليل شــــتج
رای يکی از طرفين نزد محکمه شده ميتواند، و  نهم در موارديکه اثباات ـــــوجيه قسم بـــاشد، اساس تــــب

 {که دال بر طريقيت اين اسناد است.واز داشته باشد ن به شهادت ج
2
قاانون تجاارت اياران و  5/22/2032ماور   822قانون اسناد قابل معامله منت،ره جريده رسامی نمبار    

 2022ت ،هارديب 20مصو  
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اف وويژگای هاای اساناد تجاارتی ( .  با عنايت باه ايان مطالاه، اوصا524است. )مسعودی/بی تا/
 عبارت اند از:

  =  وصف تجارتی بودن عملیات برواتی :=  وصف تجارتی بودن عملیات برواتی :44--44--44--44
بااا مطالعااه نوشااته هااای دان،اامندان حقااور تجااارت درميااابيم )چنانچااه قاابال نيااز تااذکر رفاات( 

1
کااه 
پيداي  اسناد تجارتی به تاريخ حقور تجاارت بااز گ،اته وحاصال نيااز هاای تجااری باوده و علات 

ايان اساناد، ساه ضاارورت اصالی سرعت،ساهولت و امنيات اسات کاه از مواصاافات  عماده پياداي 
 عمده معامالت تجاتی ميباشد. 

بناء هرچند تجارتی بودن معامالت مربوط به اين اسناد بديهی به نظر ميرسد، با نهم پژوه،اگر 
 را از مراجعه به متون قانونی جهت دستيابی به استدرل مقنک علمی، بی نياز نميسازد.

مقرر نموده است:  احکام قوانين تجارتی در  5881اده اول قانون تجارت افغانستان مصو  م
باره تمام معامالت تجاريه جاری اسات{ ودر فقاره ساوم مااده ناوزدهم ايان قاانون معاامالت اساناد 

تجارتی )برات حجات وچا (  را از جملاه معاامالت تجاارتی بالاذات پنداشاته اسات
2

.وفصال اول 
تجارت افغانستان نيز به اسناد برواتی، عنوان اسناد تجارتی را داده است.با  سوم قانون 

3
 

قاانون اساناد قابال معاملاه افغانساتان نياز در فقااره ساوم مااده دوم خاوي  از جملاه اهاداف وضااک 
قانون ، يکی را به جله سارمايه گاذاری وتوساعه تجاارت اختصااص داده اسات. باه هماين شاکل؛ 

نياز در بناد ه،اتم مااده دوم خاود، معاامالت اسانادی را  5855 قانون تجارت ايران مصاو  ساال
ازجمله معامالت تجارتی قلمداد نموده است.

4
 

  =  وصف شکلی بودن عملیات برواتی : =  وصف شکلی بودن عملیات برواتی : 44--44--44--44
در تمام نظامهای حقوقی، همواره بخ،ی از مباح  عمليات براتای باه بررسای شاکل وصاورت 

ارد. قاوانين تجاارتی اياران و افغانساتان نياز برات وفورم تنظيم و  ثار مرتاه بر نهاا اختصااص د
 عنايت خاصی بر شکل، محتويات و اوصاف  اهری اسناد برواتی را مبذول داشته اند چنانچه :

58815هرچنااد کااه قااانون تجااارت افغانسااتان مصااو  سااال    
باارای هرکاادام از انااواع اسااناد  

خااود  935ه م ااال  در ماااده تجااارتی شااکل و محتويااات جداگانااه را پااي  بيناای نمااوده بااود بااه گوناا
محتويات برات را در ه،ت فقره تصريو نموده 

6
است.   اما در قانون اسناد قابل معامله مصو   

م ل قانون قبلی برای هرکدام از برات،حجت )سفته( وچ  محتويات م،خصای را مقارر  5833
م،اترکا بياان نماوده خود شرايطی رابرای تماام اساناد قابال معاملاه  1ماده  5ننموده بلکه در فقره 

است که عبارت از غير م،روط بودن، م،خا بودن مبلغ قابل تاديه و معين بودن طرف معامله 
ميباشد

7
  . 

                                                 
1
 ذيل عنوان استفاده از پول وبديلهای  ن در معامالت تجارتی، همين مقاله مطالعه شود. 

2
 0ر داشته است: معامالت ذيل بدون رعايت نيت طارفين، تجاارتی پنداشاته مي،اود ....... اين ماده اشعا  

 معامالت برات وحجت )اعم ازمحرر به نام و محرر به حامل( وچ {.
3
ملغای گردياده اسات، باازهم  2032هرچناد ايان قاانون براسااس قاانون اساناد قابال معاملاه مصاو  ساال   

 نتقال کرده است.اک ريت مفاهيم  ن به قانون جديد ا
4
معاامالت برواتای اعام ازاينکاه  3اين ماده مقرر داشته است : معامالت تجارتی از قارار ذيال اسات ...   

بين تاجر باشد يا غير تاجر{که از اين ماده نيز برداشت ميگردد که معامالت برواتی از معامالت تجارتی 
 ذاتی بوده و ضرورت به تاجر بودن معامله کننده ندارد.

5
 احکام اين قانون در خصوص اسناد قابل معامله ذريعه قانون جديد اسناد قابل معامله لغو گرديده است .  

6
=کلماه بارات 2اين قانون چنين اشعار داشته است :  برات باياد محتاوی شارايد ذيال باشاد :  322ماده    

= اسام 0ال قياد وشارط.= امار تادياه مبلاغ معاين با1درمتن ساند باه هار زباانی کاه بارات تحريار شاده اسات.
= اسام شخصايکه مبلاغ در وجاه او ياا حوالاه 3= محل تادياه .5= موعد تاديه.3مخاطه )تاديه کننده برات(

 =امضای صادر کننده برات {3= محل وتاريخ تحريرات2کردف بايد تاديه شود.
7
ذيال، قابال  قانون اسناد قابل معامله چنين م،اعر اسات :  ساند درصاورت داشاتن شارايد 3ماده  2فقره   

 معامله دانسته مي،ود : 
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قانون تجارت ايران نيز در خصوص شرايد شکلی ايان اساناد مقرراتای شابيه قاانون تجاارت    
ناوا در رابطاه باه ژي 5484افغانستان وضک نموده که هردوی اين قوانين برگرفتاه از کنوانسايون 

اسناد تجارتی ميباشاد
1

ايان قاانون تاکياد نماوده اسات کاه هرگااه ساند متضامن شارايد  221.  مااده 
 متذکره نباشد، وصف برات بودن را حائز نميگردد.  

  ::  = وصف تنجیزی بودن عملیات برواتی= وصف تنجیزی بودن عملیات برواتی44--44--44--44
به امار ديگاری  مفهوم کلی  اصل هذا اين است که نميتوان پرداخت مبلغ مندرج برات را معلق 

نمود که درين صورت، ساند متاذکره وصاف بارات باودن را حاائز نگردياده بلکاه در شامار اساناد 
ماااده سااوم قااانون اسااناد قاباال معاملااه افغانسااتان در تعريااف  2عااام ماادنی محسااو  ميگااردد.  فقااره 

ه ندبرات مقرر نموده است :  سند کتبی حاوی دستور بادون قياد وشارط اسات کاه توساد صاادرکن
مضاء ودر ان شخا معين ملزم ميگردد که تا عندالمطالبه يادرموعد معينه در  ينده، مبلغ معين ا

پول را دروجه شخا معين يا به دستور وی يا به حامل سند، تاديه نمايد{ کاربرد کلمه بدون قياد 
وشرط در متن ماده متذکره بر پذيرف ايان اصال بطاور صاريو درلات داشاته و پژوه،اگر را از 

 رل بي،تر بی نياز ميسازد.استد
لزوم وجود وصف تنجيزی بودن در رابطه به قبولی برات و همچنين  هر نويسای  ن نياز       
قااانون تجااارت ايااران  288در 

2
ژنيااوا  5484کنوانساايون  52و ماااده 

3
بااه رسااميت شااناخته شااده 

 است.

  : :   =  اصل قابلیت انتقال اسناد برواتی=  اصل قابلیت انتقال اسناد برواتی77--44--44--44
ناد برواتای تااذکر رفاات کااه فلسافه وجااودی اياان اسااناد، کاااربرد  ن چنانچاه قاابال در خصااوص اساا

بجای پاول باوده و جهات تساهيل پروساه تجاارت ايجااد گردياده و اساتفاده مي،اود.حتی در يکای از 
تعاااريفی کااه درحقااور فرانسااه از اسااناد قاباال معاملااه ارائااه شااده اساات اصاال قابلياات انتقااال جاازء 

ل معاملاااه عباااارت از کلياااه تعهااادات تجااااری را عناصااار نعرياااف دانساااته شاااده اسااات  اساااناد قابااا
دربرميگيرد که قابل داد وستد بوده ازطريق  هر نويسی يا صارف واگاذاری قابليات نقال وانتقاال 

(. قانون اسناد قابل معامله در افغانستان، قانون تجاارت اياران و 5843/93را دارند{ )ميرزائی/
ناد. از باارز تارين شاخصاه هاای ايان اصال، کنوانسيون ژنيوا در زمينه، صراحت فور العاده دار

پااذيرف  هاار نويساای جهاات انتقااال اياان اسااناد اساات کااه در نظامهااای حقااوقی دو ک،ااور ايااران
4
و  

                                                                                                                          
 غير م،روط بودن. -2
 م،خا بودن مبلغ قابل تاديه. -1
 معين بودن طرف معامله{. -0

1
درخصاوص محتوياات بارات چناين مقارر داشاته اسات :  2022قانون تجارت ايران مصو   110ماده   

ه بارات در روی = قياد کلما2 برات عاالوه برامضااء ياامهر بارات دهناده باياد حااوی شارايد ذيال باشاد : 
= تااريخ 5= تعياين مبلاغ بارات. 3= اسم شخصی کاه باياد بارات را تادياه کناد. 0= تاريخ تحرير. 1ورقه. 

= اسام 2= مکان تاديه وجه برات اعام از اينکاه محال اقاماه محاال علياه باشاد ياا محال ديگار.3تاديه برات.
نکه نسخه اول ياا دوم ياا ساوم ياا = تصريو به اي3شخصی که برات دروجه يا حواله کرد او پرداخته شود.

 چهارم الخ است{.
2
قانون تجارت ايران مقرر داشته است : )اگر قبولی م،روط به شرط نوشته شد، برات نکول  100ماده   

شده محسو  ميگردد. ولی معهذا قبول کنناده باه شارط در حدودشارطی کاه نوشاته، مساول پرداخات وجاه 
 قابل پرداخت برات است(.

مقرر داشته است :   هر نويسای باياد بادون قياد وشارط باشاد  2800وانسيون ژنيوا مصو  کن 21ماده   
 .}.....

3
  

4
قانون تجارت ايران در زمينه تصريو داشته است :  انتقال برات به وسيله  هر نويسی به  135.  ماده  

 عمل ميايد{. 
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افغانستان
1
واسناد بين المللی به رسميت شناخته شاده کاه باه دليال حجام کام ايان نوشاته ووضااحت  

 کامل اين بح  از توضيحات بي،تر خود داری ميگردد.

  صل مسولیت تضامنی امضاء کنندگان :صل مسولیت تضامنی امضاء کنندگان :=  ا=  ا55--44--44--44
طبق اين اصل هرشخا که دربرات امضای او موجود باشد، مسول پرداخت در زماانی اسات 

قااانون  53( طوريکااه درماااده  283/ 5843کااه مااديون اصاالی  ن را پرداخاات ننمايااد )ميرزائاای/
زمااان صااادرکننده حجاات وچاا  از  -5اسااناد قاباال معاملااه افغانسااتان تصااريو گرديااده اساات : 

صدور، صادر کننده برات تازمان قبولی وقبول کننده برات به حي  مديونين اصلی درقباال اساناد 
مذکور مسوليت دارند....{ ايان اصال در حقاور اياران نياز باه صاراحت ماورد تائياد قارار گرفتاه 

قانون تجارت ايران در زمينه مقرر داشته است :  برات دهنده،کسای کاه  294است چنانچه ماده 
ن يمابارات مساوليت تضاامنی دارناد{. باه هات را قبول کرده  و هر نويس ها در برابر دارنده بر

کنوانسيون ژنيوا نياز باه رساميت شاناخته شاده اسات 93ترتيه ، اصل متذکره در ماده 
2

. برمبنای 
اين اصل، دارنده ميتواند برای حصول دين خود به هري  از صادرکننده،  هار ناويس و ضاامن 

 (.5843/35ويا عليه اي،ان اقامه دعوی نمايد )ميرزائی/ مراجعه نموده

  ::  = اصل استقالل امضائات= اصل استقالل امضائات66--44--44--44
چنانچه قبال نيز اشاره صورت گرفت، اسناد تجارتی به دليل رعايت حال دارناده باحسان نيات،  

 از اوصاف وويژگی های خاصی برخوردار اند.
نسابت باه امضاائات ديگار اسات. از  نجمله هم يکی وصف عدم تسری ابطال برخی امضاء ها  

برمبناای اياان اصاال صااحت يااا بطااالن هرياا  از امضاااها در سااند تجااارتی قاباال تسااری بااه مااورد 
امضاهای ديگر نيست.زيرا هر امضاء بيانگر تعهد مستقل و جداگانه ای نسابت باه ديگار تعهادات 

تای باه (. باه بياانی ديگار، هنگاامی کاه يا  ساند برا5834/288منعکس در سند است )ميرزائی/
گردف در  مده واز طريق  هر نويسی باه اشاخاص ثالا  منتقال شاود، فقادان هار يا  از شارايد 
اساساای،موجه سااله اعتبااار سااند تجااارتی و مسااوليت ساااير امضاااءکنندگان سااند نخواهااد بااود. 

 (.  22)اخالقی/بی تا/
 3ماده  اصل استقالل امضائات در کنوانسيون ژنيوا به رسميت شناخته شده است به نحوی که  

ضااميمه اول اياان کنوانساايون در مقااام اياان اصاال چنااين مقاارر داشااته اساات :  درصااورتيکه باارات 
دارای امضای اشخاصی باشد کاه فاقاد اهليات بارای متعهاد سااختن خاود از طرياق بارات هساتند، 
يابرات متضمن امضاهای مجعول باشاد ياامضاای اشاخاص موهاوم ياا امضااهائی کاه باه هردليال 

ضاکنندگان  ن يا کسانی که از طارف  ن هاا امضااء انجاام گرفتاه اسات را متعهاد ديگری نتوان ام
نمااود، مسااوليت امضاااء کنناادگان ديگاار بااه اعتبااار خااود باااقی اساات{. قااانون اسااناد قاباال معاملااه 

خاود ايان اصال را ماورد پاذيرف قارار داده ومقارر نماوده اسات:  هرگااه  24افغانستان  در ماده 
ری ياباادون اجااازه شااخا ذيصااالح امضاااء گااردد، درياان صااورت سااند قاباال معاملااه طااور تزوياا

امضای تذويری يا غير مجاز، فاقد اعتبار بوده وهيچ گونه حقی مبنی برحفظ سند،برائت از تادياه 
وحصول مبلغ مندرج سند از اشخاص طرف مرته نميگردد،مگرطرفی که حفظ سند ياا تادياه  ن 

ری باودن امضااء ياا عادم موجوديات صاالحيت از وی مطالبه گردد، از جق ادعای مبنای برتزويا

                                                 
1
ضاوع اشااره گردياده اسات ازجملاه در درقانون اسناد قابل معامله افغانساتان درماوارد متعادد باه ايان مو  

می  مده است :  انتقال مالکيت اسناد قابل معامله است بطاور يماده سوم اين قانون در تعريف تسل 23فقره 
اين قانون در مورد مقرر نموده اسات  08حقيقی يا اعتباری ازي  شخا به شخا ديگر{.همچنين ماده 

ين قانون به دست مياورد، ميتواند مبلغ منادرج  نارا دريافات :  دارنده که سند را مطابق به احکام مندرج ا
 نموده، نرا مجددا معامله نمای. وبه اسم خوف به استناد  ن اقامه دعوی نمايد{.

2
نيوا در خصوص اساناد قابال معاملاه تصاريو داشاته اسات :  بارات دهناده، قباول ژکنوانسيون  32ماده   

در بارات ، همگاای در براباار دارناده مسااوليت تضااامنی  کنناده،  هاار ناويس يااا ضااامن باه واسااطه ضاامانت
 دارند{. 
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ايان قاانون نياز در رابطاه باه ممنوعيات انکاار  543محروم شده باشد{ باه هماين ترتياه در مااده 
امضاء ازجانه  هر نويس اشاره نموده و برقبول اين اصل تاکيد نموده است

1
 . 

حقاور درخصوص پذيرف اين اصل درحقور ايران ترديد اسات کاه برخای چناين اصالی را در 
تجارت ايران به رسميت ن،ناخته وبرخی ديگر به قبول اين اصل تاکيد نماوده بياان داشاته اناد کاه 
باعنايت به پذيرف مسوليت تضامنی امضاء کنندگان برات درحقور ايران ، ميتوان ايان اصال را 

استنباط نمود
2
. 

  : :   = اصل تجریدی بودن عملیات برواتی= اصل تجریدی بودن عملیات برواتی44--44--44--44
ز امضای سند  نسبت به تعهدات علت وسبه امضاای ساند(چنانچه )مجرد بودن تعهدات ناشی ا 

قبال گفته شد، عمليات اسنادی عماومی، عموماا متعاقاه يا  رابطاه حقاوقی اناد چنانچاه قرضادار 
بعد از انجام عقد قارض و در زماان پرداخات بجاای پرداخات مبلغای پاول، ساند براتای را امضااء 

، جهات رعايات حاال دارناده  باحسان نيات و رفاک مينمايد. اما در عمليات برواتی باه معنای اخاا
تزلزل موجود در معامالت مدنی از معامالت تجارتی وپي  بينی فرض اينکه گااهی هايچ رابطاه 
حقوقی بين برات نويس اصلی ودارنده ممکن وجود نداشته باشاد، وصاف تجريادی اساناد برواتای 

دارد کاه دارناده وجاه دارا شادن به رسميت شناخته شده است. چنانچاه در اساناد برواتای لزومای نا
خود را به اثبات برساند بلکه نفس داشاتن ايان گوناه اساناد، مباين داشاتن حاق مالکيات دارناده ساند 

داناانر ميباشد. به همين دليل برخی از حقو
3
اصاولی چاون اصال عادم توجاه باه ايارادات واصال  

، 541صال ميداننااد.مواد اساتقالل امضااء هاارا نتيجااه و  فارع ايان اصال دانسااته و ناشای از ايان ا
قانون اسناد قابل معامله افغانستان تلويحاا دريان خصاوص مقرراتای را بياان داشاته  543و  543
 است.

  :  :    =  اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی درخود سند=  اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی درخود سند44--44--44--44
مطالعااه اياان اصاال کااه هاادف عمااده اياان پااژوه  را ت،ااکيل ميدهااد، مسااتلزم مطالعااه سااه مبناای 

 ميباشد:
 رعمليات براتی که فاقد شرايد شکلی باشد، بالاثر است.: هاور 
: عمليات براتی و تمام شروط جاائز  ن صارفا باياد در خاود ساند مانعکس شاود؛ بناا باراين، ثانيا

صدور، قبولی،ضمانت و هر نويسی ونيز کلياه شاروط جاائزی کاه ضامن هريا  از ايان ماوارد 
س گردناد . بناا باراين عملياات براتای کاه بين طرفين مقرر مي،ود، همگی بايد در خاود ساند مانعک

درسند منعکس ن،ود، به لحا  تجاری بالاثر است. به همين اساس است که اين اصل را به اصال 
 ناشی شدن تعهدات از خود سند هم تعبير نموده اند.

: سااند باارات فاای نفسااه موضااوعيت دارد ودارای ارزف اساات؛ بنااا بااراين جنبااه طريقياات ثال ااا 
 ( .5834/512ه نميباشد. )عبدالمالکی/نداشته واز ادل

لزوم عنايت به شاکليات فاور ناشای از  ن اسات کاه باه بااور حقوقادانان ، حقاور اساناد تجاارتی 
(. وعلاای القاعااده باتوجااه بااه لاازوم 5841/12حقااور شااکل گاارا و فورماليساات اساات )کاويااانی/

بنی اعتبار قرار داده سرعت واعتبار در معامالت تجارتی بايد شکل و محتويات مندرج در سند م
 شده و زمينه تفاسير موسک و مضيق از اسناد برواتی محدود گردد.

اگاار بااه شاارايد شااکلی اسااناد برواتاای در قااوانين داخلاای واسااناد بااين المللاای دقاات شااود، محاارز  
ميگردد که اساسا هيچ تعهدی بيارون از محتوياات خاود ساند بااری هايچ يا  از افاراد ذيادخل در 

                                                 
1
اين قانون مقرر نموده است :   هر ناويس دردعاوی اقاماه شاده در ماورد ساند قابال معاملاه  203ماده    

توسااد دارنااده مابعااد، نميتوانااد از امضاااء يااا صااالحيت عقااد قاارار داد يکاای از طاارفين اساابق سااند، انکااار 
 نمايد{.

2
ه بي،تر درين خصوص مراجعه شود به مقاله اوصاف اسناد تجارتی از مهادی عبادالمالکی برای مطالع  

 .2038بهار  38مجله حقور دادگستری. شماره   230الی  230صا 
3
 باب  مسعودی، اصول حاکم براسناد تجارتی.  
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توان بار کرد. به عبارتی سند تجارتی به ذات خود کافی است . وخود، خودف را سند تجارتی نمي
تفسير مينمايد. طوريکه مبلاغ بارات درساند قياد ميگردد،تااريخ بارات درساند ذکار ميگاردد،  هار 
نويسی در روی برات يا در ورر ملصق به  ن صورت ميگيرد، قبول مخاطاه در خاود ساند قياد 

 ل....ميگردد،ومواردی از اين قبي
همچناااين ساااند تجاااارتی باياااد خاااودف کاااافی باشااادوبه رواباااد خاااارجی اشاااخاص احالاااه داده   

ن،ااودوهمچنين بااه روابااد خااارجی اسااناد نيااز نبايااد مسااتند گردد،چااه اياان روابااد خااارجی قباال از 
 ( .283/ 5843صدور سند شکل گرفته باشد و يا بعد از صدور سند شکل بگيرد.)ميرزائی/

اينکه تمام حقوقی دارناده ساند از خاود ساند ناشای مي،اود ، اصاور کلياه ازطرفی هم ، چنانچه   
حقااور وتعهاادات ناشاای از اسااناد تجااارتی بايااد درخااود سااند تجااارتی ماانعکس شااود. وشاارط وتعهااد 
خااارج از مااتن دربراباار دارناادگان بااا واسااطه و دارای حساان نياات غياار قاباال اسااتناد وفاقااد ارزف 

 (. 22/ 5843برواتی اند )محسنی/ 
تمام مباح  فور به ي  مطله مکررا اشاره گرديد وان اينکاه کااربرد و پاذيرف اساتفاده از در 

اسناد تجارتی به منظور تامين امنيت،سرعت، حمايت از فعاليت های تجارتی بازرگانان صاورت 
گرفته و قانونگذار هم باعنايت باراين مهام، توجاه خاصای بار اساناد تجاارتی مباذول داشاته اسات، 

انکار کرد که اين اهداف جز به حمايت از اعتماد م،روع تاجر، ودفک  ضرر از دارنده بناء نبايد 
براساااس قاعااده رضاارر و همچنااين اعتبااار  اااهر اسااناد تجااارتی محقااق نميگااردد. چااه مصااروف 
ساختن دارندگان اسناد تجارتی به اثبات ادعا ها ودفک اعتراضات خارجی دربرابر اسناد تجاارتی 

 ز اسناد تجارتی گرديده و سرعت درمعامالت را ناممکن ميسازد.مانک تحقق مامول ا
با تاکيد بر لزوم اين اصال در اساناد برواتای اسات کاه حقوقادانان ايتالياائی بارای توجياه ماهيات 
حقوقی برات، نظريه  اهر را بنا نهادناد. طباق ايان نظرياه وجاود تعهادات براتای وحقاور دارناده 

. البته بايد توجه داشت که شرايد عمومی تاثير  اهر باياد برات صرفا ناشی از  اهر برات است
 (.4/ 5834وجود داشته باشد. )اسکينی وديگران/ 

ازجهتی هم برخی از حقوقدانان برای اسناد تجارتی ماهيتی بسان ماهيت پولی ميدهند با تفااوت 
)عبادالمالکی/ اينکه پول از طريق دولت چاپ گرديده ولی اساناد برواتای را تجاار خلاق مينمايناد. 

5831  /34.) 
قانون اسناد قابل معامله افغانستان در خصوص لزوم ايان اصال در اساناد برواتای در فرايناد     

صدور و گردف مباح  متعددی را مطرح نموده است
1
ايان  84. که بگونه م ال ميتوان باه مااده  

)بااه اساات نای  قااانون اشاااره نمااوده کااه چنااين م،ااعر اساات :  شخصاای کااه سااند قاباال معاملااه را
صادرکننده يا قبول کننده  ن( امضاءمينمايد،  هر نويس پنداشته مي،ود، مگر اينکه قصد خاود را 
بادرج کلمات مناسه که درلت برامضاء درموقف ديگری نمايد،به صراحت بيان کند.{. همچناان 

م تخيلی  که باه اين قانون مقرر نموده است:  قبول کننده نميتواند برات صادر شده به اس 28ماده 
دستور صادر کننده قابل تاديه باشد، به دليل تخيلی بودن اسم از تادياه مبلاغ منادرج ساند در برابار 
دارنده باحسن نيت اباءورزد. م،روط براينکاه ساند ياا  هار نويسای  ن باه خاد و امضاای صاادر 

 کننده ترتيه گرديده باشد{.

کالیف درخود سند کالیف درخود سند = مصادیق وعلت این اصل: )چرا باید ت= مصادیق وعلت این اصل: )چرا باید ت44--44--44--44--44--44
    منعکس شود؟(منعکس شود؟(

 درپاسخ به اينکه چرا بايد تکاليف در خود سند منعکس شود بايد گفت که:
الف: دليال ومبنای ايان قاعاده حمايات از دارناده باحسان نيات اسات. باه تعبيار ديگار: اگار حقاور 

و  وتعهداتی خارج از سند ايجاد شود، ممکن است به زيان دارناده باحسان نيات باشاد. وايان مطلا
صورت گرفته وبعدا معامله بين طرفين باه هردليلای باه  Xنيست. م ال :  صدور چ  در وصف 

                                                 
1
سناد قابل ، و..... قانون ا01،03،02، 28ماده  1فقره 1، بند8،20، 3برای مطالعه بي،تر به مواد   

 مراجعه شود. 2032معامله افغانستان مصو  سال 
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چا  را قابال  Xهم خورده ودرصورت جلسه اين چ  به هردليلی بی اعتبار ميگاردد درحاليکاه 
به غير منتقل نموده است. واين غير اگر بخواهد به صاورت جلساه اساتناد کناد، نفار دوم متضارر 

از صورت جلسه خبرنداشته است نتيجه اين مي،اود کاه ديگار هايچ کاس باه اساناد  ميگردد. وچون
تجارتی اعتماد نکند. بناء باياد ايان اصال عملای شاود وايان اصال در مقاررات باين المللای )ژنياو، 
 نسيترال وحقور فرانسه( پي  بينی شده است. واگر درمقررات داخلی هم پاي  بينای ن،اده باشاد، 

اسااتناد نمااود. ومقااررات بايدقساامی طراحاای شااود کااه اعتماااد  ور باشااد.  بايااد براصاال عقالئاای  ن
واستناد به خارج ازمحتويات سند، باتوجه به اوصاف وماهيت اسناد برواتی، غيار عقالئای اسات.  
منظور ازقيد باحسن نيت اين است کاه دارناده ، ساند را ازطرياق قاانونی دريافات کارده باشاد واز 

کليفی هام باه دانساتن نداشاته باشاد. وبادون حسان نيات در م اال فاور دسايس پنهانی خبر نداشته وت
در م ال فور با نفر دوم تبانی کرده است، باازهم   "Xاست . ويا هم ثابت شود که "  "Xشخا "

 دار حسن نيت نيست. صم
   : مصاديق : اين مصاديق عبارت اند از:

برات ه،ت شرط درمااده درصدور سند برخی شرايد شکلی وجود دارد چنانچه برای صدور   -
 قانون تجارت ايران پي  بينی شده چنانچه قبال به  ن اشاره گرديد. 227

مصدار ديگر اين است که درخود صدور سند برخی شرايد الزامای اسات، کاه گفتاه شاد. ولای   -
برخی شرايد اختياری هم هست که به دلخواه جانبين ميباشد. م ال يکای از اناواع بارات، بارات باه رويات 

ت و ياهم سفته ياحجت  عندالمطالبه؛ که ابتکاار عمال باه دسات دارناده ميباشاد و هروقات خواسات  نارا اس
اجراء مينمايد. درين نوع سند دارنده هروقت که بخواهد مطالبه نمايد ولی برات دهنده با وصف به رويات 

ود ودرغيار  ن اعتباار بودن، ميگويد : يکماه بعد برو وپولت را بگير. درين نوع بايد درمتن برات درج ش
ندارد. برات به رويت باا شارط اختيااری و يااهم سافته عندالمطالباه پرداخات ميکناد وشارط بيسات روز را 

 بعدا شرط ميگذارد.
ضرورت رعايات ايان اصال در  هار نويسای هام اعتباار داده شاده اسات. چنانچاه  هار نويسای 

اعتبار ميباشد. و هار ناويس ممکان خارجی از سند نيزبه دليل خطری که برای دارنده دارد، فاقد 
است قيد وشروطی داشته باشد واگر  هر نويس بخواهد اين قيد وشاروط مرعای گاردد، باياد  نهاا 

 (.10/ 2083در  هر نويسی رعايت نموده وتصريو کند.)محسنی/ 

  = پي،نهادات := پي،نهادات :22
دعی و نگارنااده اياان مقالااه منحياا  وکياال ماادافک و م،اااور حقااوقی سااالهای زيااادی را در مقااام ماا

مدعی عليه و م،اوره دهناده باا دعااوی تجاارتی سار وکاار داشاته اسات و نسابتا بارعالوه مطالعاه 
قوانين تجارتی ، با رويه قضائی محاکم ک،ور در وريات مختلف نيز  شنائی دارد. که مک ارساف 
کمتاار ديااده شااده اساات کااه درفراينااد رساايدگی قضااائی در دعاااوی اسااناد تجااارتی بااه ت بياات جايگاااه 

وقی اياان اسااناد بااه لحااا  داشااتن موضااوعيت توجااه صااورت گياارد و در مقااام اصاادار تصاااميم حقاا
 قضائی ، توجهی به ماهيت سند دارنده نميگردد.

از  نجائيکه طبق نظريات دان،مندان و روح قوانين حاکم براسناد تجارتی دانسته مي،ود کاه ايان 
ت داشته و جنباه ثباوتی دارناد، باياد اسناد جان،ين پول بوده و در داشتن حق دارنده خود موضوعي

در مقام رسيدگی به دعاوی از جانه محاکم اعتناء بي،تری نسبت به  نها صورت گرفته و يکسان 
با ساير اسناد مورد رسيدگی قرار نگيرند. چراکه با پذيرف اوصااف فاور، اهميات و اعتباار ساند 

رادات، از اسااناد رساامی هاام قاباال معاملااه شاابيه پااول بااوده و حتاای بااااحراز وصااف عاادم توجااه اياا
{ قاااانون اصاااول محاکماااات مااادنی افغانساااتان در 133ارزشاامند تااار ميگردناااد. درحاليکاااه مااااده  

خصوص اعتبار اسناد رسمی که حاوی اقرار مقر باشد چنين تصريو نموده اسات  اساناد رسامی 
سات{ کاه در درمورد مقر، ورثه و قائم مقام  ن، قبل از دوران دعاوی قابال اعتباار ودليال الازام ا

رويه قضائی محاکم نيز معمول بوده و احکام صادره برمبنی اسناد رسمی بااری مقار و خلاف  ن 
 عير قابل اعتراض است، اما نسبت به اسناد رسمی چنين رويکردی به م،اهده نميرسد.

هرچند نبايد انکار نمود که مسئله ت،خيا درست سند تجارتی از سند غير تجارتی باه اسات نای 
الی از اشاکال نميباشاد کاه ايان چاال  مي،اود باارائاه کلي،اه ای از جاناه بانا  مرکازی چ ، خا
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وياهم چاپ برات و حجت از  ن طريق و قراردادن شان در دساترس تجاار متقاضای، حال گاردد. 
تااا بتااوانيم در خصااوص جلااه اعتماااد و حماياات از تجااار و همچنااين زمينااه سااازی باارای ساارمايه 

و تحکمای اطميناان سارمايه گاذاران خاارجی باه سيساتم قضاائی  گذاری بي،تر خاارجی در ک،اور
 ک،ور اقدام عملی را بنمائيم.

 نتيجه گيری
از نچه گفته شد، دانسته مي،ود که تمام اصول و اوصاف پي  بينی شده برای اساناد تجاارتی باه 
نحاوی در حتميات وجاود اصال انعکااس حقاور وتعهادات برواتای در خاود ساند ماوثر باوده و ايان 

گذار افغانستان و ايران به اين اصال ن در تمام اصول فور دائر ميباشد. به همين اساس قانواصل 
عنايت نموده اند

1
. باتوجه باه ويژگيهاای پاي  بينای شاده بارای بارات و فوائاد اساتفاده از  ن بارای 
ه تجار و مت،ب ين بازهم مک ارسف ناه تنهاا اينکاه اساتفاده ازيان ساند در جامعاه افغانساتان کمتار با

/ 5848هويادا/(نظر ميرسد )هرچناد ايان ادعاا درخصاوص جامعاه ايرانای هام مطارح شاده اسات
(  بلکه با مراجعه به محکمه تجارتی دريافتم که قواعاد شاناخته شاده ای هام در روياه قضاائی 52

محاکم افغانستان به نظر نمی رسد. ونياز است تاجهت حمايت از تجار و باه هادف يکساان ساازی 
تجااارتی بااا نظاام کنااونی جهااانی طبااق پي،اانهادات مناادرج اياان مقالااه، اقاادام عملاای قواعااد محاکمااات 
 صورت گيرد.

نپذيرفتن اصل اخير الذکر، موجه ميگردد که از ي  ساوء فلسافه وجاودی ايان اصال محکاوم   
 به عدم گردد وازجانبی هم از ميزان اعتماد مردم نسيت به اين اسناد کاسته م،ود.
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1
هرچند قوانين تجارتی در خصوص پي  بينی اين اصل مقررات صريحی را وضک ننموده است، اما   

 در تفسير حقوقدانان، برپذيرف اين اصل در رابطه به اسناد تجارتی قرائن قاطعه به نظر ميخورد.
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  چکيدهچکيده
ن حقاور جازا وکيفرشناساان يصاجوانان از ديرباز مورد توجاه متخص)تخلفات( اطفال ونو

بوده است. در صورت که طفل مرتکاه تخلاف شاود چگوناه باا وی برخاود شاود وچگوناه 
 چه باشد.  ين مجازات در اطفاليبايد مجازات شود، معيار تع

ين مجازات معيار های متعددی را جزاشناسان ارايه کرده اند. قانون گذار افغانساتان يدرتع
کود جزا محاکم را مکلف  نموده هنگام تعاين جازا وصادور حکام باه ماوارد  ۲۱۸در ماده 

ذيل توجه داشته باشند. انگيزه وماهيت جرم، تناسه جارم، مناساه خطار، زياان اجتمااعی 
تکابی، احوال وسوابق متهم، احاوال مخففاه وم،ادده جارم، باتوجاه باه ماتن وفردی جرم ار

ماده فور وبررسی های انجام شده می توان گفت که معيار برای تعيين مجاازات در روياه 
عملی محاکم اطفال و نوجوانان بي،تر سن اطفال متهم است بادون در نظرداشات وضاعيت 

 شده اند.  فردی اطفال که روی چه علل وعوامل مرتکه جرم
روف جمااک  وری مطالااه دراياان تحقيااق توصااايفی تحليلاای بااوده وبعضاای مااوارد بااارای 
بهترروشن شدن موضوع به  رای قضاايی و گازارف هاای مادد گااران اجتمااعی مراجعاه 

 شده است .
ن جازای مناساه در يدرنتيجه برای بهبود در رسيدگی باه تخلفاات اطفاال ونوجواناان ، تعيا

متخلف بهتراست محاکم در هنگاام صادور حکام  بتواناد تصاميم جهت اصالح مجدد اطفال 
مناسه با وضعيت طفل اخذ نمايد و درصاورت ت،اخيا از وضاعيت اصاالحی طفال وی 

 را از مرکزاصالحی رهانمايد 

  مساله پژوه مساله پژوه 
 اسات کاه عليه محکوم سن يا و متهم سن جزايی  های سيه دو در اساسی مهم نکات از يکی
 شاکايت بارای قاانونی اهليات همچناين جزا ميزان و نوع جزايی تعيين مسئوليت قسمت در
 .دارد عمده جزايی تأثير محاکم صالحيت قبيل از مسائل ساير و گذشت و
 شناساااان، روان و جااازا حقاااور متخصصاااين موردتوجاااه ديربااااز از اطفاااال( تخلفاااات)

 ر،فقاا را اطفاال  تخلفااات ايان ري،اه. اساات باوده تربيات و تعلاايم متخصصاين و جزاشناساان
 اناد کرده ذکار... و کااری، بی ساوادی، بی والادين، باين صحيو،اختالف تربيت و تعليم فقدان
وروياه هاا و تادابيری را ماورد توجاه  .اسات خارج بح  اين موضوع از ها  ن بررسی که

 جرمای مرتکاه کاودکی اگار قرار داده اند تا اثرات اصالحی بر کودک داشته باشاد مانناد:
 .است چگونه اطفال در مجازات تعيين های  معيار و شود؟ تمجازا بايد شد،  چگونه

 گاردد می اطاالر شخصای باه طفال.  تخلفاات قانون 3 ماده با مطابق که شد ياد ور توان می
   است بردونوع طفل حقوقی ازنظر. باشد نکرده تکميل را سال هجده سن
کاودک قاوه  سان نايا تاا زيارا اسات؛ سالگی هفت سن تا معمورً   ن و مميز غير کودک - ۱
 هاام از را بااد و خااو  و دهااد نمی را شاار و خياار و فساااد و صااالح ت،ااخيا ، ناادارد ياازيتم
 .شناسد نمی باز
 و ها خرياادوفروف و  گرفاات و داد از اجمااال طور بااه کااه اساات کساای  ن مميااز کااودک  -۲

  ن مساتلزم فاروختن. کند درک بتواند که نحوی به دهد؛ انجام  ن احسن وجه به را معامالت
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 باه کاودک وقتای. شاود منتقل خريدار مل  به و رفته بيرون فروشنده ازمل  کالً  که است
 شاود می تار بزر  چاه هار و گاذارده پاا زياتمي و ت،اخيا  ستانه در رسيد سالگی هفت سن
 .گردد می بي،تر اطراف  وقايک و حقايق از او درک و رشد

 ساالگی هفت سان کاه اسات صایشخ مميز غير طفل اطفال، تخلفات قانون 3 ماده با مطابق
  باشد نکرده تکميل را

 شخصای نوجاوان و باشاد کارده تکميال را ساالگی دوازده سان کاه است شخصی مميز طفل
 طباق هرحال به باشد نکرده تکميل را سالگی هجده و تکميل را یگسال دوازده سن که است
 طفاال باشااند نکاارده تکمياال را سااال 23 ساان اشخاصاايکه تمااام قااانون اياان 3 ماااده اول فقااره

  .شود می محسو 
 قااانون اياان 5 ماااده 2 فقااره بااه مطااابق باشااد نکاارده تکمياال را یسااالگ دوازده ساان کااه طفاال

  .ندارد جزايی مسئوليت
  اطفااال در مجااازات تعيااين معيارهااای ت،ااخيا دنبااال بااه تحقيااق اياان در مااا يکااهئ نجا از

کاد  ۲۱۸چنانچاه مااده  نايم هستيم تا ناگزيريم اين معيار ها را در قوانين جساتجو ک متخلف
جزای افغانستان محاکم را مو اف نماوده هنگاام صادور حکام باه ماوارد ذيال توجاه داشاته 
باشاااد: انگيااازه وماهيااات جااارم، تناساااه خطروزياااان اجتمااااعی ياااافردی جااارم ارتکاااابی، 

 شخصيت، احوال وسوابق متهم، احوال مخففه وم،دده جرم. 
 ماتهم اطفاال بارای جازا تعياين هنگاام کاه داردميا بياان اطفاال تخلفاات قانون ونهم سی ماده

 : است گرفته نظر در ذيل مراته
 باشاد ه نکارد تکميال را یساالگ شاانزده و  تکميال را یساالگ دوازده سن که طفل مجازات

 از بلنادتر اشاخاص توساد شاده ارتکاا  جارم عاين بارای کاه مجاازات حداک ر سوم ي  از
  .تواند نمی بوده بي،تر است يدهگرد بينی پي  جزا قانون در سالگی هجده سن

 از باشاد نکارده تکميال را یساالگ هجاده و تکميال را یساالگ شاانزده سان طفليکه مجازات
 در ساالگی هجده سان از بلنادتر اشاخاص توسد جرم عين برای که مجازات حداک ر نصف
  ..تواند نمی بوده بي،تر است گرديده بينی پي  جزا قانون

 فقاد  قاانون ايان در مجاازات تعيين برای معيار که گفت توان می فور ماده متن به توجه با
 و علاال چااه روی کااه اطفااال فااردی وضااعيت داشاات نظاار در باادون اساات مااتهم اطفااال ساان

 ويااهم باوده فقر يا بوده، والدين کوتاهی جرم ارتکا  دليل  يا. اند شده جرم مرتکه عوامل
 مرتکاه و شاده مافياايی هایه گرو ابانده شکار طفل يا بوده زا جرم محيد در گرفتن قرار
  .است گرديده جرم
 معيارهاای کاه باود خواهاد ايان دنباال باه تحقيق اين در محقق فور موارد داشت نظر در با

 معيااار قااانون صاارف  يااا. اساات معيااار کاادام اطفااال اختصاصاای محاااکم در مجااازات تعيااين
 علال جزا تعيين هنگام در ويااينکه است معيار قضايی رويه يا مجازات، تعيين برای است
  .است تخلف شده مرتکه و قرارگرفته  ن تأثير تحت طفل که عوامل و

  . ميعارهای تعين جزا. ميعارهای تعين جزا۱۱. . 
ين مجازات از حي  نوع وميزان  ن در برابر هر جارم خااص و متفااوت اسات. يمالک تع

قانون گذاران براساس اهداف ومقاصدی که در نظر دارند جزا های قانونی ای را درقباال 
مرتکه جرم معين مای ساازد کاه گماان مای برناد باه عادالت ومصالحت اجتمااعی وفاردی 
مرتکه نزديکتر است. رزم به تذکراست که معمور معيار های تعيين مجاازات درقاوانين 
جزايای بيااان نمای شااوند، بلکاه همچااون ساتون پنهااان بارای  نهااا عمال کننااد ايان اهااداف در 
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جبااران، ارعااا ، واصااالح ارائااه ومطاارح  تئاوری هااای جزاياای م،خصاای از قبياال نظرياه
 1گرديده است . 
ن مجارات واعمال ان يکی از موضوعات مهم اساسی در مقوله حقور جازا يچگونگی تعي

ميباشد زيرا پس از  نکه چرايی مجازات م،خا شد وبه ايان نتيجاه رسايديم کاه مجاازات 
ما چگااونگی ابااد. مساالي امااری موجااه اساات کااه بااا توجااه بااه جاارم ويااا تخلااف تخصاايا ماای

مجازات نمی تواند از چرايی  ن مجزا باشاد واگار کلای ترباه قضايه بنگاريم مای تاوان ايان 
 گونه بيان کرد که فلسفه مجازات می بايست به سه سوال عمده پاسخگو باشد:

 اول :اينکه که کسی مجازات شود؟  
 دوم: اينکه چه کسی مجازات کند؟

 سوم: اينکه مرتکه چگونه مجازات  گردد
به سوال ساوم ميتاوان باه مسائله تعياين مجاازات ياا هماان چگاونگی  پاسخ انچه درمقام چن 

 صدور  ن اشاره کرد . 
فلساافه جاارايم واعمااال مجااازات در نظامهااای حقااوقی مااذهبی وغيرمااذهبی تفاااوت عميقاای 
دارد. بح  در مورد حق اعمال مجازات وهمچنين اهداف مجازات که عمده ترين مباحا  

ازات را در برمی گيارد بساته باه ناوع نگارف وجهاان بينای کاه سيساتم فلسفه ای جرم ومج
های حقوقی دارند متفاوت است.  نچه در سيستم های حقوقی غيرمذهبی از اهميت اساسای 
برخاوردار باوده وبي،ااتر مباحا  فلساافی از قاديم اريااام تااکنون را معطااوف کارده ودر اياان 

ظريااه ضاارورت ضاامانت اجاارای باااره نظريااات مختلفاای ارايااه گرديااده اساات از جملااه ن
بااا اياان حااال  2مجااازات، نظريااه قاارارداد اجتماااعی و نظريااه اخالقاای ارائااه گرديااده اساات. 

جزاهااای متفاااوت توجيهااات ودرياال متفاااوتی ر اماای طلبااد از اياان رو مساائورن و متوليااان 
تعيين مجازات ممکان اسات از توجيهاات متفااوتی بارای مجاازات مجارم اساتفاده کنناد ايان 

جر به به ايجاد شيوه )التقاطی( تعيين مجازات ميگردد يعنای وقتای کاه فرايناد تعياين امر من
مجااازات هاادف م،خصاای را دنبااال نماای کنااد انگاااه تعيااين کنناادگان مجااازات ماای تواننااد 
هرمجازاتی را که تصور می کنناد بارای مرتکاه مناساه اسات، صاادر واعماال ميکننادو 

ه اختيااارات گسااترده ای باارای تعيااين نبااود اصااولی کلاای نااا ر باارتعيين مجااازات موجاا
کنناادگان مجااازات ميگااردد و نااو وری قااانونی کااه باهاادف محاادود کااردن اختيااارات تعيااين 

 کنندگان مجازات به وجود امده باشد  عقيم  و غير قابل اجرا باقی ميماند.
و اما در عصار تحاورت جدياد حقاوقی و قاانونی در قباال تخلفاات اطفاال و قانونمنادی ان  

رن تعيين مجازات استدرل ميکنند که مجازات مرتکه جارم  يا  علام نيسات بلکاه ،مسئو
فاان وهنراساات کااه باتاادوين ورعاياات رهنمااود هااا قواعااد ومقااررات در مااورد چگااونگی 
برخاورد باه هنگاام تعيااين جازا محااکم اطفاال ميتوانااد مجاازات دارای اهاداف اصااالحی را 

 3صادر و تطبيق انرا تنظيم و کنترول نمايد 

  نظريه های تعيين جزانظريه های تعيين جزا  ۱۱--۱۱
ن جاازا وجااود دارد کااه يکاای نظريااه  فلساافی و يدر کاال دو نظاارمهم ومطاارح در مااورد تعياا

 ديگری نظريه علمی ميباشد. 

                                                 
ايی.  فری، دمحم رضا، مبانی عدالت جز 
1
  

 ارشد، کارشناسی نامه پايان . پيران نيکچه، اميرحسين، ميانی کيفرگذاری در جرايم مستوجه حد،

 ۱۳۷۴ به،تی، شهيد دان،گاه
2
  

. مهرا، نسرين، کيفر وچگونگی تعيين  ن در فرايند کيفری انگلستان باتکيه برکارکردهای کيفر. 
3
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نظريه فلسفی اخالقی در رابطه با جرم ومجازات اين اسات کاه فارد باا اراده  زاد مرتکاه 
دار ايان نظرياه اسات جرم می شود وقوانين اجتماعی را زيرپا می گذارد. کسانيکه طرف 

 زادی اراده ي  موضوع اساسی ومهم است  انها  به اين نظر اند کسی که   زادانه قواعاد 
را نقا می کند اخالقا ايجا  می کند که مجازات شاود و اجارای مجاازات بارای حمايات 

 از مبانی اخالقی ضروری است و ي  ارزف به حسا  می  يد.
ت که جرم را مانند ساير پديده های خاارجی ماورد نظريه دومی  نظريه علمی وتجربی اس

نرا نتيجه عوامل خارجی ميداند که فرد در  ن نقا  نادارد ياا نقا   ارزيابی قرار ميدهد و 
کم تری ميتواند داشته باشد. طبق اين نظريه مرتکه جرم به عنوان مقصر ديده نمای شاود 

ردد کاه ابيری برای او اتخاذ گدکه بايد تدبلکه به او به عنوان ي  فرد مريض ديده می شو
عااالوه بااراين نظريااه نظريااه هااای  1وی مااورد اقاادامات تااامينی قاارار گياارد تااا بهبااود يابااد.

 ديگری هم وجود دارد که مختصراَ به  ن پرداخته می شود. 

  نظريه جبران نظريه جبران   ۱۱--۱۱--۱۱
ارسطواولين کسای اسات کاه ماالک تعياين جزاهاارا جباران اسايبهای وارده ناشای از جارم 

 وبراين اعتقاد بود که مجرم بايد به تناسه جرم ارتکابی مجازات ببيند. دانسته
نظريااه جبااران پااس از ارسااطو بااا تحااول اندي،ااه انسااان، دگرگااون شااد اگاار ارسااطو مبنااای 
نظريه جبران را عدالت طبيعی می دانست ونقا  کيفار را جباران  سايبهای وارد شاده مای 

ای زيساتن بروفاق قاوانين الهای وتبعيات انگاشت  در اندي،ه رواقی عادالت طبيعای باه معنا
 . 2 گاهانه از م،يت خداوند ميباشد وجزا نوعی انتقام الهی دانسته می شود

  نظريه ارعا نظريه ارعا   ۱۱--۱۱  --۲۲
در اياان نظريااه جزابايااد طااوری انتخااا  و اعمااال  شااود کااه موجااه عاادم ساارايت باادی بااه 

 ديگران گردد. 
مل ساود مناد ر سر می پرورانند، به تأز او را درم بايد کسانی راکه وسوسه تقليد اتنبيه مج

ومفيد وادارد. به همين لحا  است که قاانون گاذار اغلاه باه هادف ارعاا  انگيازی جمعای 
توجااه دارد وبنااابراين مجااازاتی را پااي  بيناای ميکنااد کااه بااه لحااا  شاادت ساارعت وحتمياات 

 در ضامن اندي،اه اساسای بکارياا هام 3ن افکار عماومی را تحات تااثير قراردهاد.  اجرای 
اين است که جزا بايد فايده ای دربر داشته باشاد. در ماورد مجاازات غالبااَ از ضارورت ياا 
سودمندی همگانی سخن می راند ودقيقاَ براين باور است که تنها هدف مجاازات بازداشاتن 
مجرم از صدمه رساندن به جامعه در  ينده وباز گرداندن ساير شهروندان از رفاتن باه راه 

ه هادف جزاباياد بي،اتر پي،اگيری باشاد تاتنبياه و نقا  انصاراف  ور تبهکاری است.چرا ک
کااه درحقيقاات جاازا بايااد  4وپي،ااگيرانه بايااد بااه دو صااورت باشااد پي،ااگيری عااام و خاااص. 

 يکنوع ارعا  را در بين جامعه به بار بيآورد و باع  پي،گيری از ارتکا  جرم شود. 

                                                 
ای کيفرساله  زادی( ان،ارات جنگل، چاپ سی . صفاری، علی، کيفرشناسی )تحورت، مبانی واجر

۱۳۷۱ويکم، 
1
  

.  فری، دمحمرضا، مبک قبلی 
2
  

ی لمی وفرهنگبلوک، برنار، کيفرشناسی، ترجمه علی حسين نجفی ابرند  بادی، ويراست پنجم، مجمک ع

۱۳۸۱مجد، 
3
  

۱۳۷۴ . پرادل، ژان، تاريخ اندي،ه های کيفری، ترجمه علی حسين نجفی ابرند بادی، سمت،
4
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  نظريه اصالح نظريه اصالح   ۱۱--۱۱--۳۳
م عدالت جزايی اين است کاه بااعماال مجاازات ضاربه طبق اين نظريه هدف ازت،کيل نظا

روحی ای برمجرم وارد شود تاوی دريابد عمل زشتی که مرتکه شده است صحيو نباوده 
 ونبايد  ن را تکرار کند. 

دراين نظريه از باين مجازاتهاا، برمجاازات زنادان بي،اتر تاکياد مای شاود و بي،اتر بار ايان 
لی ازنظااام جزاياای حااذف گااردد، زياارا هاادف محااور ميچرخااد تااا مجااازات اعاادام بااه طااورک

ازمجازات تغيير روح واندي،ه شاخا مجارم، وتحاول بيان  اواسات وايان منظاور بي،اتر 
 در زندان و با اعمال مجازات های جايگزين اعدام قابل دستيابی است. 

ازاين رو پااره از جارم شناساان اتخااذ تدابيروسياسات جناايی خاصای را پ،انهاد مای کنناد. 
کبان جرم رانندگی درحال مستی باياد ملازم شاوند در بخا  تصاادفات بيمارساتان م الَ مرت

ها، م،غول به کارشوند ياکسی که به کودکی تجاوز کرده وموجه  سيه جسمی و روانای 
وی شده است. تحت شرايد کنترل شده باقربانی جرم روبه روشود واز ايان طرياق رنجای 

 رس بياموزد. راکه خود باع   ن شده شاهد باشد و از  ن د
طبق اين نظريه تعيين جزا از لحا  اجارا  ساان تار وازنظار هزيناه کام خارج تراسات ودر 

 1برابر برخی جرايم ومجرمان می تواند نق  موثری داشته باشد. 

  معيارهای خاص تعيين مجازاتمعيارهای خاص تعيين مجازات  --۲۲
عالوه بارمالک ومعيارهاای عاام يااعمومی در تعياين مجاازات معيارهاای خاصای نياز در 

ساان اسات  اي،اان تاکياد ميکنناد تاا ماوارد ذيال باياد در دوسايه هاای جزاياای در نظرجزاشنا
 تعيين مالک معيار های خاص مورد نظر قرار گيرد:  

  تقبيو يا زشت شماری ارتکا  جرمتقبيو يا زشت شماری ارتکا  جرم  ۲۲--۱۱        
مجازات جرايم خطرناک بايستی به اندازه کافی جاباه جاايی احساساات ياا رنا  و نااراحتی 

ياات شااهروندان احساااس ماای شااود را ماانعکس کناادمجازات ناشاای از  ن هااا کااه توسااد اک ر
بايستی به انادازه  ن رنا  ونااراحتی باشاد کاه دراثار ارتکاا  جارم بار ماردم وارد گردياده 
اساات. اياان ياا  اشااتباه اساات تااا اهااداف مجااازات را باااز دارناادگی يااا باااز سااازندگی يااا 

نيساات کااه  پي،ااگيرندگی فاارض کاارد ونااه چيزهااای ديگاار..... توجيااه نهااايی مجااازات اياان
 مجازات باز دارنده است بلکه ي  تقبيو موکد وبرجسته از جرم به وسيله جامعه است. 

ه ايجااااد کناااد اياااده ايااان اعتقااااد کاااه مجاااازات بايااادتنفر اجتمااااعی عمياااق از جااارم در جامعااا
 2پرطرفداری است.

  تناسه جرم بامجازاتتناسه جرم بامجازات  ۲۲--۲۲
مفهوم ومعناست که بايد  هنگامی که سخن از اصل تناسه به ميان می  يد در بردارنده اين

هنگی وجاود داشاته باشادان گوناه کاه هار جاه جارم زياان وهمآميان جرم ومجازات توازن 
بااار تاار باشااد وبااا ارزف هااای اجتماااعی مبايناات داشااته باشااد نکوهيااده تاار و در نتيجااه بااا 
مجازات شديد تاری پاساخ داده مای شاود وبارعکس هار چاه جارم  ثاار ويرانگار اجتمااعی 

                                                 
 فر، دمحمرضا، منبک قبلی.  
1
  

صفاری، علی، توجيه يادليل  وری برای مجازات، مقارت در جرم شناسی وکيفرشناسی، انت،ارات  

 ۱۳۷۴جنگل، چاپ سوم، 
2
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داشته باشد وکمتر به ارزشهای جامعه تعرض کند مجازات کمتری درپای وفردی کم تری 
 1خواهد داشت. 

  مناسه بودن مجازات برای مرتکهمناسه بودن مجازات برای مرتکه  ۲۲--۳۳
تناسه جزا باا شارايد مرتکاه ياهماان اصال فاردی کاردن جزانياز مهام اسات کاه از ابعااد 
مختلفی قابل طرح وبح  است. که يکی از  ن ابعاد تواناايی ماالی مرتکاه جارم اسات کاه 
نااه تنهااا در مجااازات هااای مااالی بااه طااور مسااتقيم کااه در ساااير مجااازات هااا نيااز بااه طااور 

 غيرمستقيم تعيين کننده باشد. 
شاارايد جساامی وروحاای نيااز بااه عنااوان دوبعااد مسااتقل بايسااتی در تعيااين مجااازات ماادنظر 
قرارگيرد. درغير ان  هدف مورد نظار از مجاازات  بدسات نخواهاد  ماد ونتيجاه بارعکس 

 خواهد شد. 

  قابل اجرا بودن مجازاتقابل اجرا بودن مجازات  ۲۲--۴۴
مجازات بايد طوری تعيين گردد که قابليت اجارارا داشاته باشاد چنانچاه مچاازات  از نظار 
اجراياای و تطبيااق حتماای ان باار مرتکااه جاارم اثاار ارعااابی بي،ااتر داشااته و در صااورتيکه 
مسله حتميت اجرای جزا در نظر گرفتاه ن،اودهدف مجاازات در ارعاا  جامعاه واصاالح 

ت نيآمده و ازطرفی هام اجارای حتمای مجاازات را ازلحاا  اداری واجرايای باه مجرم بدس
 م،کل مواجه ميسازد. 

  مفيد بودن مجازاتمفيد بودن مجازات  ۲۲--۱۱
مفيد بودن مجازات يعنی پديد  وردن  ثار ونتاي  م بت برای مرتکاه وجامعاه ياا دسات کام 

ظير از تنبيه مرتکه بدون ايجاد عوارض منفی وجانبی زيان بار برای فرد وجامعاه باشادن
هااام پاشااايدن خانواده،بيکااااری فااارد داغ ونناااگ خاااانوادگی وفاااردی کاااه  در نتيجاااه اعماااال 

   2مجازات به بار خواهد امد.
 معيار های تعيين مجازات در حقور جزای افغانستان  -۳

  : سن متهم معياری برای صدور حکم: سن متهم معياری برای صدور حکم۳۳--۱۱
سان ماتهم  نرا رعايت کند موضوع يکی از موارد که محاکم اطفال در هنگام صدور حکم 

اساات کااه در منااابک ديناای مااورد تأکيااد قرارگرفتااه کااه هاار طفلاای را مسااتوجه مجااازات 
شده است که طفل متهم بايد معيار سنی مقرر  اند معيار سنی م،خصی در نظر گفته ندانسته

 را تکميل نموده باشد تا بتوان انرا مجازات نمود. 
داناد  فطاری نمی اماری ذاتای وانحاراف را  فطرت انسان خوشابين اسات و اسالم به ذات و
اساااس حاادي  پيااامبر  )ص( کااه فرمااوده رفااک اقلاام عاان الصاابی.... سيسااتم  در اسااالم باار

شااده اساات در متااون فقهاای اسااالمی اصاال  نااوع تااأديبی در نظاار گرفته مجااازات کودکااان از
حساا   برنداشتن مسئوليت جزايی کودکان است کاه سان شارعی بلاوغ را سان مسائوليت به

قصاص علياه  کند که جزاهايی نظير حدود و ور جزايی کودکان اقتضاء میحق  ورد. و می
پرهياز از  کودکان اجرا ن،ود ولی در فقه اسالمی کلماه تأدياه ياا تعزيار در حاد مناساه و

 در  3کاربرده شاده اسات.  توجه به شرايد کاودک باه وتفريد برای تربيت کودکان با افراط

                                                 
جوانبخت، دمحم جواد و سهيال دمحمی، تعارض اصل تناسه جرم بامجازات با اهداف مجازات ها در حقور  

۱۳۷۱سال  ۱۱ماره کيفری، وکيل مدافک، ش
1
  

2
علی، صفاری، منبک قبلی  
2
  

خانعباسی، هاشمی و سيدعلی روکا حامد، بررسی مبانی فقهی حقوقی مجازات های جايگزين اطفال  

 ۳۷شماره  ۱۳۷۳بزهکار وتطبيق  ن با اسناد بين المللی، مجله فقه اوصول، بهار 
3
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ال فاقاد مسائوليت جزايای هساتند در مقاررات سا ۱۸از  اک ر ک،ورهای جهان اطفال کمتار
مداخلاه در اماور اجتمااعی مالزماه  المللی نيز بين سان مسائوليت کيفاری باسان رشاد و بين

هاای  شده است که  غاز سن مسائوليت جزايای باا توجاه باه واقعيت توصيه برقرار گرديده و
ياا  حابس اباد واحساس طفل تعيين شود. اما در مواردی که مجاازات  بلوغ ، عقل، روان و

هااای عضااو بايااد تضاامين نماينااد مجااازات  ناای شااده اساات دولتياعاادام باارای جاارائم پااي  ب
هاای دنياا در ماورد تعياين  سال تعيين نگاردد هرچناد دولت ۱۸مذکوربرای اطفال کمتر از 

اند. باا ايان اوصااف ايان قاعاده  درک م،اترک رسايده حداقل سن مسئوليت باه يا  تفااهم و
از  باشاند کودکاان کمتار هفت سال کامالً غيرمسائول می کودکان تا مطلق نيست در فرانسه

هرگااز بااه تحماال مجااازات  برنااد و عاادم مساائوليت مطلااق کيفااری بهااره می سااال نيااز از ۱۳
يا  عادم مسائوليت نسابی  سال فقاد از ۱۸الی  ۱۳شوند در حاليکه نوجوانان  محکوم نمی

ک ايجااا  نمايااد تاادابيری که شاارايد رفتاااری و شخصاايتی کااود اسااتفاده نمااوده درصااورتی
المللای  اساناد بين نگااهی باه قاوانين ک،اورهای جهاان و با 1گردد.  جزايی بروی اعمال می

يابيم که يکی از معيار مهم برای صادور حکام در محااکم اطفاال سان ماتهم اسات کاه  درمی
اناد کاه بااه سان اطفاال متخلااف توجاه داشاته باشااند کاه در کاادام  قضاات محااکم اطفااال مکلف

سااال قاارار داشااته باشااد  ۱از ساان قاارار دارد، اگاار طفاال در مرحلااه ساانی کمتاار از  مرحلااه
اگر بارتر از  ن است با توجه باه سان  وی باياد تصاميم رزم  مطلقا بدون مسئوليت است و

 اتخاذ گردد.
برای صادور حکام  قانون رسيدگی به تخلفات اطفال ک،ور، سن اطفال به عنوان معيار در

ساالگی را  ۱۲دارد کاه طفال کاه سان  (اين قانون بيان مای ۱ت ماده )شده اس در نظر گرفته
شاود.اين  تکميل نکرده باشاد در صاورت ارتکاا  جارم مسائوليت جزايای باه او راجاک نمی

به جزا گاردد کاه حتمااً مرحلاه سانی  تواند محکوم دهنده اين است که طفل می موضوع ن،ان
 جزايی ندارد.  گونه مسئوليت اگرنه هيچ م،خصی را طی کرده باشد و

(ساالگی  ۱نيزسن مسئوليت جزای اطفال را)  ۱۳۱۱( قانون جزای سال ۱۲چنانچه ماده )
 در نظر گرفته بود 

  توجه به انگيزه ارتکا  جرم توجه به انگيزه ارتکا  جرم     ۳۳--۲۲
 را واحاادی و خاااص علاات تااوان نمی تنهااا و اساات جاارم مااؤثر بااروز در گوناااگونی عواماال
 ، اقتصااااادی ، اجتماااااعی عواماااال نظياااار مختلفاااای عواماااال.  گرفاااات نظاااار در  ن باااارای

 بااه اطفااال و نوجوانااان در تخلفااات کااه شااوند می باعاا  هاام کنااار در...  و فيزيولااوژيکی
برسد و قضات محاکم اطفال نيز مکلف گردياده اسات کاه در وقات صادور   هور ی منصه

 حکم علل که باع  شده طفل يا نوجوان مرتکه جرم شاود درياباد و مناساه باه  ن علال و
بهباود روياه و سالوک و اصاالح پاذيری وی حکام صاادر کناد تاا طفال در انگيزه به جهات 

مسااااايری قااااارار نگيااااارد کاااااه انگيااااازه ارتکاااااا  جااااارم در وی دوبااااااره تقويااااات گاااااردد 
واتخاذراهکاردرساات ميتوانااد در اصااالح مجاادد طفاال متخلااف از قااانون  مااؤثر واقااک شااود 

توجه قارار گيارد  درتعيين مجازات نيز بايدمعيارهای راکه قانون گذار درنظرگرفته مورد
 (کد جزاافغانستان به صراحت دريافت.  ۲۱۸اين توصيه را ميتوان در )

 تعياين برای معيار که گفت توان می فور وبررسی های که انجام شده  ماده متن به توجه با
 در بادون اسات ماتهم اطفاال بي،اتر سان رويه عملی محاکم اطفال ونوجواناان  در مجازات

 اند. شده جرم مرتکه عوامل و علل چه روی که طفالا فردی وضعيت داشت نظر

                                                 
۱۳۸۸ سال مجد، انت،ارات متحد، ملل سازمان دراسناد اطفال کيفری حقور مريم، عباچی، 

1
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جارم شناساان متفااوت  های ارتکا  جرم درنظر کارشناسان حقور اطفال و انگيزه علل و 
 شود. است که به  ن اشاره می

  محيد خانوادهمحيد خانواده
.   ماوزد می را هنجارهاا و کناد می رشاد  ن در فارد کاه اسات محيطای اولين خانواده محيد
 گاام در اما اند دخيل نوجوانان و اطفال وقوع تخلفات در عوامل از اریبسي اينکه رغم علی

 چنانکااه.  دارنااد اطفااال سرنوشاات در ای کننااده تعيين نقاا  کااه هسااتند هااا خانواده اياان نخساات
 را محاايد و شاارايد يااا و کننااد هاادايت صااحيو راه بااه را کااودک تواننااد می درساات باتربياات
 متخلف نوجوانان يا اطفال والدين معمورً .  ندساز مهيا اطفال توسد بزهکاری تحقق برای
 توجاه بی بسايار خاود فرزناد باه نسبت يا و هستند گير سخت خ،ن بسيار يا رفتاری ازنظر

ً .  هستند انگار سهل و  کاردن برقرار ارتباط در نوجوانان و اطفال از دسته اين والدين غالبا
 بااه نساابت خااود تکاااليف بااه یدرساات به تواننااد نمی و هسااتند اشااکال دچااار خااود فرزنااد بااا

 . کنند عمل فرزندشان
 جارائم باروز در را خاانوادگی محايد نابسامان وضک ، اجتماعی های پژوه  با دان،مندان

 حالات باروز با مستقيم ی رابطه شخا خانوادگی وضک که اند داشته اذعان و اند کرده تأييد
 فرزناااادان ، یفرهنگاااا مسااااائل و تحصاااايالت ازنظاااار.  دارد وی بزهکاااااری و خطرناااااک
 و روشاانفکر هاای خانواده فرزنادان از بي،ااتر مراته باه متوساد و پااايين ساطو هاای خانواده
 سياساات نبايااد بنااابراين.  هسااتند مختلااف جاارائم ارتکااا  معاارض در جامعااه باااری سااطو
.  دانساات جاادا خااانواده حماياات سياساات از را نوجااوان و صااغير متخلفااان خاااص جنااائی

 بار کارشناساانه و اساسای نظاارت و خاانواده مقادس نهاد از درست حمايت ديگر عبارت به
 . شد خواهد نوجوانان در اجتماع و صغار خاص جرائم کاه  سبه  ن
 و جسامی اساسای نيازهای رفک ازنظر خانواده محيد در شخصی اگر روان،ناسان نظر به

 باه دور نادانچ نه ای  يناده در فاراوان احتمال باه ، ن،ود ارضا عاطفی نيازهای مانند روانی
 ، صاميمی ارتباطاات ، محبت وجود عدم ميزند دست ضداجتماعی اعمال به مختلف طرر
 ، طااالر ، خااانواده گساايختگی ازهم ، خااانواده در ت،اان  وجااود حااال درعين و متقاباال تفاااهم
 ماؤثر اطفاال و نوجواناان توساد بازه وقوع در که هستند عواملی ازجمله... و والدين فوت
 . است

و اعمال انحرافای  کودک های سرپيچی مقابل در والدين تنبيه نحوه ميخواهم  دردر اين جا 
 ماذکور قاانون 58 ماده 2 بند به قانون مجازات اسالمی ايران اشاره نمايم چناانچه طبق ان
 باا هماراه باياد اين قانون اعماال مجاازات بار اطفاال منخلاف  38 ماده 1 تبصره همچنين و
ً  و باشد متعارف حد در بايد اطفال تأديه اورً  : باشد شرط دو  ضارورت باياد تنبيه اين ثانيا

 نوجواناان و اطفال بزهکاری از گيری پي  جنبه نوعی به ماده دو اين درواقک.  باشد داشته
 . دارند

 ن،اده  ورده اطفاال تنبياه ضارورت بارای معيااری و مبناا ما موضوعه قوانين در متأسفانه
 از بسااياری.  شاود می تعياين جامعاه عارف توساد ئلهمساا ايان کاه رساد می نظار باه و اسات
 اناد داده گونااگونی نظارات ، کناد می پيادا ضارورت تنبياه که ميزانی و حد مورد در فقيهان

 . گنجد نمی مجال اين در و دارد بح  جای خود که

  اجتماعیاجتماعی  عواملعوامل
ً  و نيست برخوردار اجتماعی پايداری و ثبات ي  از که ای جامعه  ومارج هارج دچاار دائما

 بدمعي،ات و وضاک ، هاوا  لودگی ، طبقاتی اختالفات ، شورف ، جنگ قبيل از نظمی بی و
ً  ، باشد...  و بار جمعيت ، سکونت  تخلاف ارتکاا  بارای را مساعدی بستر و شرايد قطعا
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 است برخوردار واقعی اجتماعی نظم و ثبات ي  از که ای جامعه بالعکس و کند می فراهم
 . بخ،کاند خود در را  ن عوامل و بزهکاری های ري،ه مانمرورز به تواند می ،

  اقتصادیاقتصادی  عواملعوامل
. جرايم در بزرگساارن وتخلفاات در اطفاال و نوجواناان ميباشاد ايجاد اصلی عوامل از فقر

 شااود می باعاا  مسااکن و پوشاااک ، خااوراک ، بهداشااتی امکانااات نظياار امکانااات کمبااود
 هااای بزه ارتکااا  بااه هااا  ن يااهترغ تحرياا  موجااه و ن،ااده برطاارف اشااخاص نيازهااای
 ارتکااا  باارای خااود کودکااان از والاادين از برخاای شاارايطی چنااين در.  شااوند می مختلفاای
و  گاری تکادی باه فرزندان،اان کردن وادار با يا و کنند می استفاده سرقت همچون جرائمی

 را هااا يااا فااروف مااواد مخاادر و يااا تعمياال کااار شاااقه در روی ساارک و يااا کارخانااه هااا،  ن
 . دهند می قرار امرارمعي،ت خود برای در  مد و  ای لهوسي

  همسارنهمسارن  وو  دوستاندوستان  نق نق 
 و فاسااااد افااااراد باااا دوسااااتی ، اطفااااال و نوجواناااان  نخلفااااات در ماااؤثر عواماااال ديگااار از
 دوساااتان  ديگااار رفتااااری الگوهاااای باااا را خاااود رفتاااار اغلاااه نوجاااوان.  اسااات بندوبار بی

 طاارد خااانواده از کااه نوجااوانی.  پااذيرد می تااأثير  نااان از شاادت به و کنااد می همانندسااازی
 بااه تأييااد و حماياات کسااه باارای ، اف رواناای و عاااطفی کمبودهااای جبااران باارای شااود می

 خاودف مانند که گردد می افرادی دنبال به وی.   ورد می خودروی ل سا و سن هم دوستان
 اعمااال هبا دسات خااود ناباا  دوساتان ت،ااويق و تحريا  باا دارد احتمااال رو ازايان.  هساتند

 . بزند خالف و ضداجتماعی

  ییشناختشناخت  روانروان  عواملعوامل
 تخلفاان اطفاال باا.  اناد کرده احصاا اطفاال تخلفاات بارای را گونااگونی عوامال روان،ناسان

 هاوف از اند عبارت ها  ن از برخی که است همراه متنوعی و مختلف شناختی روان صفات
 کاااه اناااد کرده ثابااات اساااانروان،ن... .  و پرخاشاااگرانه خاااوی و خلاااق ، متوساااد از کمتااار

 تری پااايين نفااس  عاازت از مراته بااه افااراد ديگاار بااه نساابت مجرمااان بزرگسااال و متخلفااان 
  . اند بوده برخوردار

 قرياه اک ار کاه دياد خواهيم ، باشيم داشته توجه متخلف نوجوانان و اطفال ی گذشته به اگر
 مباحاااا  در.  انااااد رفتهقرارگ اذياااات و  زار مااااورد انحاااااء از نحااااوی بااااه ، هااااا  ن اتفار باااه

 کاه کاودکی اگار کاه دارد وجاود روان،ناساان از ق،اری باين در نظريه اين ، شناختی روان
 طارر باه  يناده در  بار خواهاد  مدکاه گرا برون فردی است  قرارگرفته اذيت و  زار مورد

  زار ايان زمان مادت و اذيات و  زار ميازان همچناين.   ماد خواهد بر انتقام مقام در مختلفی
 تحات عوامال ايان کاه اسات نوجواناان و اطفاال در تخلاف ارتکا  مؤثر عوامل از اذيت و

 باه و گنجاد نمی مجال اين در که طلبد می را ای جداگانه و مفصل بح   زاری کودک عنوان
 . کرديم بسنده  ن مورد در مختصر توضيو

  نخلفات اطفال و نوجواناننخلفات اطفال و نوجوانان  ديگرديگر  هایهای  علتعلت  ۳۳--۳۳
 از مهااجرت باه تاوان می ، شاود می نوجواناان و تخلاف اطفاال افزاي  سبه که عواملی از

 . کرد اشاره ن،ينی حاشيه به مربوط م،کالت و شهر به روستا
 ، المللای بين طاور همين و داخلای هاای مهاجرت امروزه که معتقدند شناسان جرم از بعضی
ً  جرم نر  افزاي  ی عمده دريل از يکی  . است مهاجران اول نسل ميان در مخصوصا

جااارم در  عوامااال ديگااار از تواناااد می جمعی ارتبااااط وساااائل گساااترف و پي،ااارفت همچناااين
 و رزمای هاای فيلم پخ  که صورت بدين.  باشد بزرگسارن و تخلف در اطفال و نوجوانان

 باار منفاای تااأثيراتی توانااد می نوعی بااه هرکاادام...  و ساارقت هااای روف دادن ن،ااان ، جنگاای
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 گردد گوناگون تخلفات ارتکا  به ها  ن دادن سور هموج حال عين در و بگذارد کودکان
. 

چنانچاااه در صاااورتيکه رساااانه هاااای صاااوتی و تصاااويری جهااات جلاااه شااانونده و بينناااده  
تاثيرپذيری اطفال و نوجواناان خاانواده هاا از ن،ار مطالاه مبتاذل و فلمهاای دارای اثارات 

ن ساريالها و فلمهاا باا مخر  اخالقی در نظر نداشته باشند اطفال با الگو گيری از قهرماناا
قهرمان پاردازی خاود در خاانواده و اجتمااع دسات باه اعماال همانناد و تخلفاات باه مراتاه 

 خطرناک خواهند زد
 جارائم ناوع ايان اصالی مباشار و مساتقيم عامل ، گفت توان می واقک عالم در که طور همان
 در حاال يندرع.  گاردد می واقاک وی توسد جرم مادی عنصر و است نوجوان يا طفل خود
 ی خاانواده فقار، ، اجتمااعی ثباات عادم مانند نيز ديگری عوامل گفت توان می مجازی عالم
 طور باه و هستند مؤثر تخلفات گونه اين وقوع در جرم معاونان عنوان به...  و گسيخته ازهم

 هاا  ن عمال بار را خود تأثير نوجوانان يا اطفال ترغيه و تحري  ی وسيله به و غيرمستقيم
 . گذارند می
 داشات توجاه مهام نکتاه اين به بايد ، شوند می گوناگون جرائم مرتکه که اطفالی مورد در
 همچاون عنااوينی نباياد ، جامعاه افاراد از ق،ار ايان ويژه و حساس سنی شرايد دليل به که

 اياان کاااربرد بااه و زنی برچسااه درواقااک.  کاااربرد بااه هااا  ن مااورد در را بااالفطره مجاارم
  . باشد داشته اطفال بر زيانباری تأثيرات تواند می شخصيتی و وحیر ازلحا  عناوين
 شاده م،خا موضاوع ايان ، شاده انجام متخلف اطفال مورد در که مطالعاتی طبق متأسفانه

 بي،اتر ها خانواده سوی از مراته به قانون کننده نقا يا مجرم عنوان زير زنی برچسه که
  !گيرد می قهری انجام نهادهای از
 پي،اگيری و نوجواناان و اطفاال تخلفاات مسئله شدن کن ري،ه برای است شايسته الهرح به
 امنيات و نظام که مطلو  ای جامعه به رسيدن درنهايت و  ينده در جرائم گونه اين وقوع از

 باااا متناساااه روف اتخااااذ در ، باشاااد حااااکم  ن بااار اجتمااااعی عااادالت حاااال درعين و نسااابی
 غياار و نساانجيده برخااورد اساات ممکاان زياارا.  شااود تااالف نوجوانااان و کودکااان وضااعيت

 بزهکااری و انحرافای وضاعيت ت،اديد موجاه و دهاد باار باه معکوس نتيجه ، کارشناسانه
 گرد جامعه افراد از ق،ر اين

  نتيجه گيری نتيجه گيری 
 در واساساای مهاام بساايار مرحلااه از يکاای متخلااف اطفااال باارای مجااازات تعيااين چگااونگی
 کاه گيارد مای تصاميم محکماه کاه اسات رحلاهم درايان کاه زيارا باشاد مای رسيدگی جريان
 شاود تااموثرواقک گاردد تطبياق طفال باری جزا وکدام گيرد صورت برخود طفل با چگونه
 دارد هاای معياار سلساله يا  باه نياز عمل اين که. گردد فراهم طفل مجدد اصالح وزمينه

 تحقيااق مرحلااه از. کاارد تعيااين را مناسااه جاازای ميتااوان معيارهااا  ن نظرداشاات در بااا کااه
  .شود تبعيت  نها از حکم صدرور الی شروع وتعقيه

 در ميتاوان اطفاال تخلفاات باه رسايدگی قاانون و قبلای جزای قانون مطالعه با افغانستان در
 يعنای. اسات شاده توجاه  طفل سن به بي،تر متخلف اطفال برای مجازت تعيين در که يافت
 هاای ماواد در قاانون اسات تهمما سان شاود مای تاکياد  ن روی خيلی که معيارهای از يکی

. شاااده توجاااه نياااز  ن وخفااات وشااادت جااارم ناااوع باااه البتاااه. ميکناااد بياااان  ياااد مااای مختلاااف
 را حکام صادور هاای معياار م،اخا  ن ۲۱۸ مااده در جدياد جازای کود در وخوشبختانه

 ميازان جارم، ناوع جاا درايان کاه. اسات نماوده  ن رعايت به مکلف را ومحکمه کرده بيان
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 کااه. گياارد قاارار توجااه مااورد مااتهم وشخصاايت وی سااوابق و مااتهم لاحااوا و وارده ضاارر
  .کند کم  حکم صدور برای ميتوان

 سوابق به حکم صدور در قضات که شود می م،اهده بخوبی جزايی های دوسيه بامطالعه
  .ياخير دارد جرمی سابقه طفل که جهت اين به صرف توجه اما نموده توجه طفل

 ابعااد از را متخلاف طفال ساوابق شناساان جارم نظرياه قومطااب شناسی جرم در درحاليکه
 کادام کاه شاود شاناخته انحاراف اصالی هاای ري،اه تاا داد قرار مطالعه مورد بايد گوناگون
 ياا شاود صاادر حکام عامال  ن باه باتوجه و شده جرم مرتکه طفل که گرديده باع  عامل

  .گردد بر خود عادی زندگی به دوباره تا کند کم  طفل به به بتواند که کردد تدابيراتخاذ
 بااه نمااوده پيااروی قضااايی رأفاات از قضااايا از بعضاای در قضااات کااه اساات  وری ياااد قاباال
 دهناده ن،اان کاه دانساته کافی وی بحال را توقيف مدت ويا اند داده کمتر مجازات يا اطفال
 باشد می اطفال با قضات م بت ديد و بيانگر اطفال با همکاری روحيه

  منابک ومأخذمنابک ومأخذ
 کته الف:
 پاانجم، ويراساات  بااادی، ابرنااد نجفاای حسااين علاای ترجمااه کيفرشناساای، برنااار، بلااوک، -۱

 ۱۳۸۱ مجد، یوفرهنگ یلمع مجمک
 ابرناد بادی، نجفای حسين علی ترجمه کيفری، های اندي،ه تاريخ ژان، پرادل، -۲ 
 ۱۳۷۴ سمت،

 ساال جاد،م انت،اارات متحاد، ملال ساازمان دراسناد اطفال کيفری حقور مريم، عباچی، -۳
۱۳۸۸  

 شناساااای جاااارم در مقااااارت مجااااازات، باااارای  وری يادلياااال توجيااااه علاااای، صاااافاری، -۴
 ۱۳۷۴ سوم، چاپ جنگل، انت،ارات وکيفرشناسی،

 ان،ااارات(  زادی کيفرساااله واجاارای مبااانی تحااورت،) کيفرشناساای علاای، صاافاری، -۱
 ۱۳۷۱ ويکم، سی چاپ جنگل،

 باتکيااااه انگلسااااتان کيفااااری فراينااااد در  ن تعيااااين وچگااااونگی کيفاااار نساااارين، مهاااارا،. 
   ۳.کيفر برکارکردهای
  : پايان نامه 

 نامااه پايااان حااد، مسااتوجه جاارايم در کيفرگااذاری ميااانی اميرحسااين، نيکچااه، پيااران. -۱
 ۱۳۷۴ به،تی، شهيد دان،گاه ارشد، کارشناسی
 ج: مقارت 

 حقاااوقی فقهاای مباااانی بررساای حاماااد، روکااا سااايدعلی و هاشاامی خانعباساای، -۱ 
 صاول،او فقاه مجلاه المللی، بين اسناد با  ن وتطبيق بزهکار اطفال جايگزين های زاتمجا
 ۳۷ شماره ۱۳۷۳ بهار
 اهاداف باا بامجاازات جارم تناساه اصال تعاارض دمحمی، ساهيال و جاواد دمحم جوانبخت، -۲

   ۱۳۷۱ سال ۱۱ شماره مدافک، وکيل کيفری، حقور در ها مجازات
 جزايی، سايت نورمکز  فری، دمحمرضا، مبانی عدالت -۳

 

 
 
 

 



 قضاء فعالیت های بانکداری از نظر قوانین افغانستان

 

*********** 
127 

 

 

 قاضی غالم سعيد سعيدنگارف : 
 

  فعالیت های بانکداری از نظر قوانین افغانستانفعالیت های بانکداری از نظر قوانین افغانستان

 فهرست:

 

 212 ........................................................................................ :دهيچک

 213 .......................................................................................... مقدمه

 213 ..................................................................................... اول فصل

 213 .......................................................... یبانک یها تيفعال: اول مبح 

 218 .......................................................... :مجاز یها تيفعال: دوم مبح 

 202 ....................................................... :ممنوعه یها تيفعال: سوم مبح 
 

  چکیده: چکیده: 
بر اساس اصولنامه تجارت افغاستان، فعاليت بانکداری يا به تعبيری واضو تر؛ کار 

که به قصد و نيت طرفين نيز بان  و معامالت بانکی بذاته تجارتی محسو  شده تا جائي
توجه ن،ده و بدون در نظرداشت  ن، تجاری است. قانون بانکداری در فصل ش،م فعاليت 
ها و تکاليف بان  ها را يکاي  برشمرده و حصر نموده همچنانکه در فصل هفتم به 

ی از فعاليت بانکداری اسالمی پرداخته است. در اين ميان، بان  مجاز نيست تا دسته
يت ها را همچون توليد محصورت صنعتی، حمل و نقل، زراعت، ماهی گيری، فعال

معدن، ساختمان، يا ساير فعاليت های تجاری خارج از  نچه قانون بانکداری به  ن 
رسد بي،ترينه به منظور جلوگيری تصريو نموده، انجام دهد؛ اين ممنوعيت ها به نظر می

دی باشد که فردا ها رقيه قدرت شده و دولت از تبديل شدن بان  به دستگاه بزر  اقتصا
توان بر توجيه اين ممنوعيت ها رديف را به چال  بک،د، گرچه دريل ديگری نيز می

-کرد. اما، ماهيت فعاليت های ممنوعه علی ارغله به زير بناها مربوط بوده و چنين می
ول اند، در مسائل خواهد/نخواسته است تا بان  ها که فعال بازار پنمايد که دولت نمی
توليدی دخيل باشند. به هر روی، در فصل و با  مربوطه چگونگی -بزر  اقتصادی

رسيدگی به اين امر )يعنی اگر بانکی به انجام چنين فعاليت ها بپردازد!( واضو نيست که 
ی واضو چه بايد کرد، همچنان که عواقه انجام فعاليت های ممنوعه بر بان  ها به گونه

رسد که در صورت انجام فعاليت های ممنوعه، د افغانستان ه و به نظر میتبيين ن،د
بان  طبق ماده چهارم قانون بانکداری، نماينده يا نماينده های خوي  را به منظور 
بررسی فعاليت های غير مجاز، تعيين نموده و اعمال صالحيت خواهد کرد، عواقه 

ر نهايت مدير تصفيه را در پی خواهد انجام فعاليت های ممنوعه نيز تعيين متولی و د
داشت و سرانجام به انحالل بان  منتهی خواهد شد. همچنان که فعاليت در اين راستا 
منوط به اجازه قبلی و کتبی د افغانستان بان  و با درنظرداشت قيوداتی برای مدت، 

 هدف م،خا/معين و موقت می باشد.
 واژگان کليدی
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ک، فعاليت های ممنوعه، فعاليت های بانکی اسالمی، بان ، بان  متعارف، شرکت تاب
 عامل

  مقدمهمقدمه
واضو و روشن است که بح  در مورد فعاليت های بان  ها از اهميت باری برخوار 
دار بوده و اين اهميت علی ارغله مرتبد به اين است که بخ  ها و حوزه های ممنوع 

عالين بازار پول را م،خا برای ورود بانکها را تبيين نموده و خطوط قرمز دخول ف
کند. از  ن جائيکه عرصه های مجاز وغير مجاز فعاليت بانکها در قانون تصريو و می

حصر شده، بناء تبيين علل و دريل اين ممنوعيت ها و عواقه انجام  ن اهميت اين بح  
جزء قواعد  مره  کند و اين مسئله بايد روشن شود که فعاليت های ممنوعهرا دوچند می
 اند يا تکميلی. 

به هر حال، در اين نوشته به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرس  ها هستيم: چرا بان  
های از انجام تعدادی از فعاليت ها ممنوع قرار گرفته اند؟ اساسا فعاليت های ممنوعه 

گيرد؟ عواقه انجام  ن از سوی بانکها چه خواهد کدام حوزه ها و بخ  ها را در بر می
 بود؟ 

رسد که اساسی ترين دليل برای ممنوعيت بانکها از انجام برخی از فعاليت ها به نظر می
گردد که نبايد اين غول بازار پول در  ينده رقيه دولت قرار گرفته و  ن را به اين بر می

به چال  بک،د. همچنان که علی ارغله اين ممنوعيت ها در بخ  های توليدی و 
ی جزء دولت، به سکتور ها اجازه ورود داده شود و چنين می زيرساختی بوده و نبايست

نمايد که عواقه انجام اين گونه فعاليت ها برای بانکها تبعات خطرناک و جدی همچون 
تعيين متولی و مدير تصفيه و سرانجام انحالل  ن را در پی دارد. تا جائيکه نوشته ها در 

ه ن،ده، خصوصا همچون تحقيق مورد حقور بانکی مطالعه شد به اين بح  پرداخت
کند، همين مستقل؛ اين موضوع ضرورت تحقيق را در اين حوزه بي،تر برجسته می

مسئله نيز به عنوان ي  چال  در فر يند اين تحقيق قرار داشت. اين نوشته حاوی سه 
فصل بوده که فصل اول شامل سه مبح  در مورد مفاهيم و بيان فعاليت های بانکی، 

ل دو مبح  در مورد چگونگی ممنوعيت از فعاليت های بانکی و فصل فصل دوم شام
سوم شامل چهار مبح  در مورد است ناء ت بر فعاليت ممنوعه و مويدات مرته بر انجام 

 گيرد.فعاليت های ممنوعه از طرف بانکها را در بر می
 
 

  فصل اولفصل اول
بررسی قرار  در اين فصل مفاهيم عرصه بانکی و فعاليت های مجاز و ممنوعه مورد

 خواهد گرفت.

  مبحث اول: فعالیت های بانکیمبحث اول: فعالیت های بانکی
امر که فعاليت های بانکی چيست ابتـداء بايد مفاهيم بان  و فعاليت را برای تبيين اين
 توضيو دهيم:

بنداول: مفهوم فعاليت: پرکاری، تالف، جديت، سخت کوشی، کار، کوش ، م،غله.
1
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عانی از اين دست  مده که يکی از  نها در معنای لغوی فعاليت به تالف و پرکاری و م
م،غله است؛ ممکن هدف همان م،غله باشد و در کل کار بانکی به فعاليت تعبير شده و 

 منظور همان کار ي  بان  است. 
 بند دوم: مفهوم بان : فقره اول ماده دوم قانون بانکداری چنين تصريو نموده:

ه های پولی يا ساير وجوه قابل بان : شخصی حکمی که به منظور دريافت سپرد-2» 
نمايد و بازپرداخت از مردم و اعطای اعتبارات جهت کسه منفعت خوي  فعاليت می

 باشد.شامل بان  اسالمی و بان  متعارف می
بند سوم: مفهوم فعاليت بانکی: اصولنامه تجارت )قانون تجارت( افغانستان معامالت 

 نزدهم چنين تصريو نموده: تجارتی را تبيين و م،خا نموده و در ماده 
 -3شود؛ فقرهمعامالت ذيل بدون رعايت نيت طرفين، معامله تجارتی محسو  می»

ت،کيل شرکت  -3معامالت بانکهای خصوصی و عمومی فقره  -5معامالت صرافی فقره 
«های تجارتی و خريد و فروف اسهام

2
با توجه به اين ماده فعاليت های بانکی جزء  

باشد که حتی قانونگذار معامالتی از اين دست را بدون نيت ری میمعامالت اصلی تجا
)قصد( طرفين، به حکم قانون تجاری محسو  نموده است. بان  ها در حقيقت همان 
صراف های بزر  هستند که معامالت صرافی را به شکل کالن تر و گسترده تر انجام 

ت )فعاليت ها( بانکی را ماده متذکره به صراحت معامال 5دهند. چنانچه در فقره می
تجارتی محسو  نموده و همچنان که ت،کيل شرکت های تجارتی نيز از جمله معامالت 

ماده دوم قانون بانکداری  مده است که جواز  3باشد؛ چنانچه در فقره اصلی تجارتی می
بانکداری سند کتبی است که جهت تاسيس بان  و انجام فعاليت های بانکداری از طرف 

گردد. بناء چون بان  در قاله انستان بان  به شرکت واجد شرايد، صادر مید افغ
 شود از اين لحا  نيز  معامالت و فعاليت های بان  تجارتی است.شرکت تاسيس می

قانون بانکداری افغانستان، فعاليت های بانکی را تصريو نموده و ساحت های که ي  
معامله است تبيين نموده که بر اساس  ن، بان  مجاز به کار و سرمايه گذاری و انجام 

فعاليت  -2شود. فعاليت های بانکداری، در ي  تقسيم بندی کلی به دو دسته تقسيم می
که در قانون بانکداری افغانستان جريده فعاليت های ممنوعه. از اين -1های مجاز و 
اسالمی هـ( به بخ  بانکداری 2083( عقر  سال )10( منت،ره )2282رسمی شماره )

نيز توجه رزم صورت گرفته بناء فعاليت های مجاز نيز به دو دسته قرار ذيل تقسيم بندی 
 شود.می

  مبحث دوم: فعالیت های مجاز:مبحث دوم: فعالیت های مجاز:
 اين فعاليت ها طبق قانون بانکداری افغانستان به دو دسته تقسيم شده است: 

انکداری، بند اول: فعاليت های مجاز )بان  های متعارف(: طبق فصل ش،م قانون ب
فعاليت های مجاز بان  در ماده شصت و ش،م برشمرده شده که برخی از  نها قرار  تی 

 است: 
دريافت سپرده های پولی، اعطای اعتبارات تضمين شده يا تضمين ناشده، درلی پولی، »

«صدور پول الکترونيکی و عرضه خدمات بيمه اعتبارات.
1
 

فعاليت های اصلی و مجاز بان  شمرده شده، بان  جميک اين فعاليت ها را که همه جزء 
دهد. در مطابقت به احکام قانون بانکداری، مقررات، لوايو و طرزالعمل ها انجام می

                                                 
2003اصولنامه تجارت افغانستان منت،ره سال    

2
  
هـ( 9114( عقر  سال )12منت،ره ) ( 9918قانون بانکداری افغانستان منت،ره جريده رسمی شماره ) 
1
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بان  در راستای انجام اين فعاليت ها مکلف به پيروی از محدوديت های جواز بانکداری 
ر داخل ک،ور و دستور های صادره دافغانستان بان  است. بان  اين فعاليت ها را د

بايستی انجام دهد مگر اينکه انجام  ن از طريق دفتر فرع در خارج از ک،ور مجاز 
 دانسته شده باشد. 

بند دوم: فعاليت های مجاز )بان  داری اسالمی(: يکی از ابداعات خو  قانون گذار 
افغان در امور بانکی، اختصاص فصلی از قانون بانکداری به بانکداری اسالمی است. 

دم افغانستان به لحا  اعتقادی مسلمان و پيرو دين اسالم هستند که تاسيس نظام ها در مر
همه عرصه ها بايستی با اعتقادات و ارزف های پذيرفته عام مردم مطابقت داشته و اگر 
برخواسته از اين ارزف ها و اعتقادات نباشد، دست کم در مخالفت به  نها نيز نبايد باشد. 

ا وجود اينکه فعاليت های بان  های متعارف نيز در مخالفت به بسياری از مردم ب
اساسات شرع نيست اما، از با  احتياط ممکن است با بان  های متعارف معامله ننموده 
و برای پرهيز از ربا که در شرع اسالمی به اتفار علماء حرام است، در بان  های 

ی اسالمی اين اطمينان خاطر را به متعارف حسا  بانکی باز نکنند. از اين لحا  بانکدار
دهد و حد اقل با انواع معامالت  ن که در شرع نيز وجود دارد  شنايی دارند مردم می

عالوه بر  همانند عقد استصناع، مرابحه، م،ارکه، مضاربه، اجاره، بيک سلم و يا وديعت.
 از:   ن اين فعاليت ها علی ارغله بر سه ويژه گی بنا شده اند که عبارت اند

 -0مد نظر قرار دادن جنبه های اجتماعی،  -1خارج نمودن معامالت مبتنی بر ربا، -2»
.«ايجاد پيوند بين توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی

1
  

گی های فعاليت های بانکی اسالمی خارج نمودن چنانچه در فور تذکر رفت يکی از ويژه
ر بر نظام بانکی متعارف حمله معامالت مبتنی بر ربا است، بسياری از فقهای معاص

نموده و اساسا ايجاد بان  ها را از بن با مقررات شرع ناسازگار می انگارند؛ به عنوان 
ی نمونه: مفتی دمحم شفيک ع مانی، يکی از علماء برجسته معاصر پاکستان بان  را اداره

تعداد سرمايه شود. او اين رباخواری نام گرفته که توسد تعدادی سرمايه گذار تاسيس می
-گذار کالن را تصميم گيرنده های اصلی دانسته که از سپرده های مردم بهره ک،ی می

کنند و در زمينه های اقتصادی و حتی سياسی تصميم گيرنده اند. او می نويسد که وام 
دهند و با شود چون بهره زياد میهای بزر  برای سرمايه داران بزر  اعطاء می

گيرند و به مردم کم در مد اصال کنترول بازار را به دست می دريافت اين پول بزر 
رسد. او در ادامه تاکيد نموده که برای جبران احتمالی خساراتی که به سرمايه ی نمیفايده

داران بزر  ميرسد ي  سيستم ديگر بنام بيمه ايجاد شده که اصال پول را از ق،ر کم 
که به ي  سرمايه گذار رسيده است.شود در مد و فقير جمک و جبران خسارتی می

2
  

رسد که ديدگاه مفتی دمحم شفيک ع مانی از قوت خوبی برخوردار نبوده چنانچه می به نظر
سود از نظر اسالم و »ابوارعلی مودودی يکی ديگر از علماء پاکستانی در کتا  

موده و برخالف ديدگاه ع مانی به اصل ضرورت بان  در جامعه امروز تاکيد ن« اقتصاد
 ن را جزء حسنات تمدن غر  عنوان کرده است.

1
  

                                                 
 

 ر مبنای فقه حنفی و جعفری، چاپالگوی بانکداری اسالمی برای افغانستان ب غرجستانی، دمحم، توسلی 2
 32سينا، صفحه  ابن دان،گاه انت،ارات 2080 تابستان اول

2
 اول صديقی، انت،ارات سعدی، عبدالعزيز ترجمه اسالم، ديدگاه از ربا مسئله شفيک، دمحم مفتی ،ع مانی 

 222-220 صفحات 2033
1
 912صفحه  9118مطبعه بلخ،  به نقل از شهرانی، نعممت هللا، سود از نظر اسالم و اقتصاد،   
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ماده ه،تاد و ه،تم تصريو شده که بان  اسالمی اداره و فعاليت خود را به  1در فقره 
طور سالم و محتاطانه مطابق احکام اين قانون، اصول شرعی، مقرره ها و شرايد 

قانون  82حال، ماده نمايد. به هر  منضمه جواز بانکداری اسالمی تنظيم و اجرا می
تواند مطابق مندرجات جواز بانکداری، بانکداری تصريو نموده که بان  اسالمی می

شريعت اسالمی ومقرره مربوط، فعاليت های همانند دريافت سپرده های پولی، تمويل 
دهد. چنانچه فعاليت ها يا سرمايه گذاری، صدور اسناد بهادار و غيره موارد را انجام می

  بعدی توضيو خواهم داد که اين فعاليت ها از جمله است نا ت وارده بر فعاليت در مباح
 قانون بانکداری است. 32های ممنوعه مندرج ماده 

  مبحث سوم: فعالیت های ممنوعه: مبحث سوم: فعالیت های ممنوعه: 
بند اول: فعاليت های ممنوعه طبق قانون د افغانستان بان : فعاليت های ممنوعه طبق 

( 2، مواردی متفاوت از قانون بانکداری است: فقره )قانون د افغانستان بان  223ماده 
د افغانستان بان  به است نای موارديکه اين قانون براي  »اين ماده چنين تصريو نموده: 

اعطای کم   -2تواند فعاليت های  تی را انجام دهد. تفويض صالحيت نموده است، نمی
خريد قرضه م،ارکت  مالی به شکل قرضه مستقيم، کم  بالعوض، تعهد م،روط، يا

در قرضه باشد يا ديگر بدهکاری يا به شکل قبول قرضه يا بدهی م،روط يا ساير اشکال 
اشتراک در تجارت  -1و يا اشتراک در ساير فعاليت های بانکی مندرج قانون بانکداری. 

و خريداری شرکت سهامی به شمول سهام موسسه مالی يا به صورت ديگری که منافک 
گونه ت،ب  مالی، تجارتی، زراعتی، صنعتی يا ساير تعهدات داشته باشد.  مالکيت در هر

دستيابی از طريق خريداری، اجاره يا نحو ديگر به حق مالکيت در اموال غير  -0
منقول، مگر اينکه به منظور اجرای و ايف اداری و فعاليت های خود و يا برای اسکان 

م،ابه مطابق احکام اين قانون صورت  کارکنان مربوط يا کم  به ساير نيازمندی های
«گرفته باشد.

2
 

 ( 328بند دوم: فعاليت های ممنوعه طبق قانون بانکداری سابق )جريده رسمی شماره 
تواند بدون حصول جواز هيچ شخا نمی»ماده دوم قانون متذکره چنين تصريو نموده: 

پولی يا ساير وجوه  بانکداری از د افغانستان بان  به فعاليت های دريافت سپرده های
قابل بازپرداخت از عموم، به منظور ايجاد اعتبار يا سرمايه گذاری در ک،ور اقدام 

«نمايد.
1
  

در ادامه همين ماده تعدادی از اشخاص از حکم فقره فور مست نی شده اند. در فقره دوم 
بوط به ماده متذکره استفاده از کلمه بان  را بدون جواز منک قرار داده مگر اينکه مر

 فعاليت های غير بانکی باشد. 
رسد که فعاليت های ممنوعه همانندی که در قانون نافذ فعلی م،خصا به  ن به نظر می

پرداخته شده در قانون سابق به اين منوال نبوده و چنانچه در فور تذکر رفت، در قانون د 
در قانون  افغانستان بان  فعاليت های ممنوعه ذکر شده ولی نه به اين شرحی که

 بانکداری نافذ فعلی  مده است. 
بند سوم: فعاليت های ممنوعه طبق قانون نافذ بانکداری: قانون بانکداری انجام ي  سری 
فعاليت ها را از  درس بان  ممنوع قرار داده و نيز انجام ساير فعاليت های تجاری را 

ی؛ جزء ممنوعيت منهای فعاليت های مندرج ماده شصت وش،م و بخ  بانکداری اسالم

                                                 
 12/99/9111( مور  191منت،ره جريده رسمی شماره )قانون د افغانستان بان   
2
  

(328قانون بانکداری سابق منت،ره جريده رسمی شماره ) 
1
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ها است. البته اين قاعده و اصل دارای است ناء هم است که بعدا در مباح  بعدی به  ن 
 خواهيم پرداخت. 

-جهت روشن شدن موضوع هر ي  از فعاليت های ممنوعه را به ترتيه ذيل شرح می
 دهم:

ای از بنگاه های الف( توليد محصورت صنعتی: صنعت چيست؟ صنعت شامل مجموعه
کنند.تصادی است که نياز های ي  بازار م،خا را تامين میاق

2
  

محصورت صنعتی طبق تعريف فور، جهت های مختلف توليد نظير ساخت وساز موتر، 
شود. بان  ها ماشين با ، محصورت خانگی و حتی بخ  معدن و نفت را نيز شامل می

ند. البته در ک،ور ما قانون بانکداری در اين عرصه حق فعاليت را ندار 32طبق ماده 
بخ  از صنعت همانند موترسازی و نفت وگاز و معدن و غيره يا هيچ موجود نبوده و يا 

 اينکه اندک است.
حمل و »قانون هوانوردی ملکی چنين تصريو نموده:  0ماده  25 ( حمل و نقل: فقره 

و حيوانات  نقل هوايی: انتقال مسافرين، ميت، لوازم سفر، اموال )کارگو(، پست، طيور،
«گيرد.است که توسد طياره از ي  نقطه به نقطه ديگر صورت می

2
 

تعهد حمل و نقل اموال و يا »اصولنامه تجارت چنين تصريو نموده:  312همچنان ماده 
اشخاص در خ،که و دريا و فضاء در مقابل اجرت از طرف نقل دهنده بنام مقاوله نقليات 

«شود.خوانده می
3
موال م،مول نا ماده شصت و هفتم شده که به تعهد حمل و نقل ا 

صراحت از حمل و نقل نامبرده و در عين حال، جزء فعاليت های تجارتی بوده و در 
شود )يا ساير ماده شصت و هفتم قانون بانکداری م،مول اين قسمت ماده متذکره نيز می

 فعاليت های تجارتی بپردازد(.
ر فهرست و تعريف اصطالحات و مفاهيم ج( فعاليت های زراعتی: با مرور کوتاه ب

کلکسيون قوانين بخ  زراعتی از جمله قانون شکار و ابقای حيات وح  جريده رسمی 
 285، قانون علفچر ومرعی جريده رسمی شماره شماره 2033مور   285شماره 
، قانون 0/3/2032مور   838، قانون کوپراتيف ها جريده رسمی شماره 2312مور  

، قانون تنظيم امور جنگالت جريده 3/1/2033مور   830ی شماره    جريده رسم
و ساير قوانين، مقررات و اساسنامه مربوطه،  10/3/2082مور   2032رسمی شماره 

به تعريف م،خا از زراعت و فعاليت های زراعتی دست پيدا نکردم. در قانون مدنی 
 2301اغبانی مندرج مواد )( و ب2302الی  2322افغانستان از عقد دهقانی مندرج مواد )

(  به عنوان عقود معين ياد  وری شده و همچنان اجاره زمين زاعتی مندرج 2333الی 
( در بح  عقد اجاره اشاره شده است. چنانچه بعدا به اين بح  2320الی  2083مواد )

رسد که فعاليت های بخ  زراعتی مربوط به حوزه حقور خواهم پرداخت، به نظر می
شود و بايستی از قلمرو فعاليت و از اين لحا  نيز مربوط به بخ  تجارتی نمی مدنی بوده

بانکی خارج باشد؛ به لحا  اينکه تمام فعاليت های بانکی می بايد تجارتی باشد. البته 
طبق قانون تجارت افغانستان اگر ي  دهقان و صاحه زمين محصورت ارضيه خود را 

را بفروشد و يا توسد دستگاه شکل  ن را تبديل و و يا مالدار محصورت حيوانيه خود 
بفروشد بازهم معامله عادی است اما اگر به مقصد فروف يا تبديلی موسسه ای دايمی را 
باز کند که اوصاف موسسه صناعتی تجارتی را داشته باشد معامالت  ن تجارتی است. 

                                                 
. motamen.orgسايت  کجاست؟ در صنعت و بازار تفاوت چيست؟ صنعت( درسی جزوه) مقاله

2
 

2
 02/3/2031 مور  308 شماره رسمی دهقانون هوانوردی ملکی، جري 
2003اصولنامه تجارت افغانستان منت،ره سال  
3
  



 قضاء فعالیت های بانکداری از نظر قوانین افغانستان

 

*********** 
133 

 

 

زراعت به نظر قانون تجارت  مده و فعاليت بان  در بخ   22اين موضوع در ماده 
رسد نا ر بر همين بخ  است و بان  نيز خود ي  موسسه است و اگر در بخ  می

 زراعت نيز فعاليت کند طبعا به شکل موسسه صنعتی است.
رسد که ماهيگيری نيز جزء صنعت بوده و کار در عرصه گيری: به نظر مید( ماهی

بر  ن به محدوديت های  صنعت نيز به نحوی ارتباط به محصورت صنعتی دارد. عالوه
اين بخ  به لحا  محيد زيستی و قوانين حمايت از    و حيوانات بايد توجه شود. به هر 

-ی بانکی بوده و بان  نمیروی، اين مورد شامل نا و از جمله فعاليت های ممنوعه
 تواند ت،ب  به چنين فعاليت های کند.

ار در عرصه معدن نيز داخل در رسد که کهـ( فعاليت ها در بخ  معدن: به نظر می
تواند در عرصه استخراج قلمرو فعاليت ها صنعتی بوده و بان  طبق ماده متذکره نمی

 معادن و فعاليت های مرتبد اين بخ  سرمايه گذاری و کار نمايد.
و( فعاليت های ساختمانی: طبعا که ساختمان سازی که به نحوی مرتبد به مسائل شهر 

رسد به انجام فعاليت در اين عرصه نبوده و اين هم به نظر می سازی است بان  مجاز
که جزء سرمايه گذاری های کالن بوده  و فعاليت در اين بخ ، بان  را از مسير اصلی 

 و درست  ن منحرف می کند.
 بند چهارم: ساير فعاليت های تجاری: بر اساس اصول نامه تجارت فعاليت های تجاری

اموال منقول و به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمارت و  تعهد تهيه هر نوع»شامل 
ان،اء ت، تاسيس فابريکه، ن،ريات و فروف کته، افتتاح تياتر، سينما، تماشاگاه ها، 
گ،ودن مقامات عموميه، نقليات مسافرين، توزيک    و گاز و برر، تاسيس مخابرات، 

اصولنامه  23و  22در مواد و بقيه مواردی که « کمي،ن کاری، درلی، عقد هر نوع بيمه
قانون بانکداری افغانستان، بانکها از انجام  32تجارت  مده است. بناء با توجه به ماده 

فعاليت های تجاری به جزء  نچه در قانون متذکره در فصل و با  فعاليت های بان  و 
  در بخ  بانکداری اسالمی  مده؛ ممنوع شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 

  اااجمـالی از فعالیتهاجمـالی از فعالیته

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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مباارزه باا جارايم ناشاي از فسااد اداري وريات  هفعاليتهااي قضاائي محكماۀ ابتدائياگزارف 

 كابل

 گزارف .5

 9/4/1399مبارزه با جرايم ناشي از فسااد اداري وريات كابال از تااريخ ) همحكمۀ ابتدائي

جارايم ناشاي از فسااد اداري را دوسايۀ جرماي مرباوط باه  (9) تعاداد 31/4/1399الاي 

باه اتهاام  نفار( 22در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که   همورد رسيدگي قضائي قرار داد

    تزويار، اخااذی هاای غيار قاانونی  و سوء استفاده  از صاالحيت و يفاوی ،  اخاذ رشاوت 

 ام برائات( تان  ناان باه نسابت عادم وجاود دريال کاافی الاز1گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )
قارار ذيال به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 12حاصل  و )

 .نده امحكوم گرديد

 نفر  5 حبس ي  ماه الی ي  سال. 

  نفر . 1حبس ي  سال الی پن  سال 

        نفر 91محکومين جرايم نقدی. 

 د.( دالر  مريکائی مي،و98488) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد  (5جدول شماره )

 است 5011در ماه سرطان سال  اداری والیت کابل
 تصميم قضائی

ضيه
تعداد ق

 

 نوع قضيه

ره 
شما

 
 

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی

تعداد 

 محکوم

ت
رائ
ب

تعداد متهم 
 

جريمه 
 نقدی

ن 
کومي

ح
م

ی
رايم نقد

ج
 

5 
- 

9
5

س 
حب
ل 
سا

 

9 
- 

5 
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سسا

حب
 

ی 
  ماه ال

ي

ل 
سا
  

ي
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95284 1   9 92 9 99 1 
سوء استفاده از 

 صالحيت و يفوی
1 

 2 اخذ رشوت 9 9  9  9   

 3 تزوير 1 8  8 9 9  4 1421

    1 1 9 4 1 
اخاذی های غير 

 قانونی
4 

 مجموعه 1 11 1 12 5 1  91 98488

( دوسيه قرار قضاائی صاادر و  نهاا را 8ۀ متذکره طی اين مدت در مورد )همچنان محکم

 .ه استبه مرجک مربوطه ارسال نمودو نواقا غرض تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 2جدول شماره )

 فساد اداری
 است 5011در ماه سرطان  سال  والیت کابل 

 مرجک مربوط

 سبه قرار

 شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
 خال و نواقا

 0 22 0 څارنوالی
سوء استفاده از 
 صالحيت و يفوی

1 
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 2 1 2 څارنوالی
شراکت درجرم 

 رشوت
1 

 0 اختالس 2 21 2 څارنوالی

 3 تزوير 2 2 2 څارنوالی

  تمرد از حکم محکمه 2 2 2 څارنوالی

 
 وعهمجم 8 18 8

مباارزه باا جارايم ناشای از  هابتدائيا همحکماصاادره نمونه های از خالصۀ احکاام  .2

 فساد اداری وريت کابل

 22/4/1299حکم 

 څارنوال تحقیق ولسوالی  کهمرد والیت بامیان به جرم اخذ رشوت محکومیت 

 څارنوالی عمومی کنترول و يکتن از باشنده گان ولسوالی کهمرد وريت باميان به رياست

څااارنوال تحقيااق ولسااوالی کهماارد ورياات باميااان در و تحرياار داشااته کااه مراقباات عااارض 

گ هاای تنظيمای از ساوی اشاخاص ديگاری باه قتال رابطه به قتل يکتن کاه در جرياان جنا

است و تمام اساناد و شاواهد  کرده عليه من تحرک  2032رسيده ، دوسيه قتل را  در سال 

ميباشد و از من مطالباه رشاوت مينماياد از اينکاه مان  در اين قضيه ام نمايانگر بی گناهی 

دهقان کار هستم  و توان پراخات پاول را نادارم  و در قضايه قتال بای گنااه ميباشام از مقاام 

 قااانونی پيگااردڅااارنوالی خواه،اامندم تااا قضاايه را مااورد رياساات کنتاارول و مراقباات لااوی 

و  ت نمااوده  يااه اجااراقباات جهاات اخااذ هاادايت در زمنکنتاارول و مراقاارار دهااد کااه رياساات 

ئيت مو ف و  نماينده حوزه دهم امنيتی پوليس داخل اقادام شاده و مبلاغ دوصاد ه با  ههمرا

هاازار افغااانی پااول اوپراتيفاای را ن،ااانی و بدسااترس شااخا همکااار قاارار داده و بعااد از 

پول متذکره تو سد هئيت مو ف گرفتار و باه متهم بالفعل با  پروسه ک،فی و مستند سازی

ای عدلی و قضايی معرفی ميگردد که قضايه وارد محکماه ابتدائياه مباارزه باا فسااد ارگانه

خاااوي  در  10/3/2088اداری وريااات کابااال گردياااده محکماااه در جلساااه قضاااايی ماااور  

متهم څارنوال تحقيق ولساوالی کهمارد وريات بامياان را حضور داشت طرفين قضيه متفقآ 

، (۳۱۱( مااده )۱( فقره )۱بق حکم بند )در قضيه اخذ رشوت مبلغ دو صد هزار افغانی ط

و ۲۱۱( کاود جازا باا رعايات احکاام ماواد )۳۸۱( مااده )۱( و فقاره )۳۱۱( ماده )۱فقره )

پن  سال و يا  مااه حابس ( کود مذکور  از ابتدای ايام نظارت و توقيفی اف به مدت ۲۱۳

گردياده  تنفيذی و جزای نقدی معادل و جه رشوت وانفصال از و يفه محکوم باه مجاازات

       است .

 11/4/1299حکم مورخ 

 محکومیت دوتن از کارمندان امنیت ملی به جرم تزویر 

فعاليات هاا تروريساتی از مربوطاات وريات  جارم گرهار باه از مسکونين وريت نن تن دو

کنر توسد مو فين ک،ف و استخبارات وزارت دفاع ملی گرفتار ميگردند و از ايان دوتان 

همکار اطالعاتی معرفی نموده و برعالوه ميگويد کاه بااری پاروژه هاا نان خود را  يکتن 

ماای نمايااد و شااماره تماااس شخصاای را  کااه همااراي   کااار   همکااارانمهاام اوپراتيفاای بااا 

مجرم  به مو فين وزارت دفاع ميدهد مو فين وزارت با شخصی که با  همکاری مينمود 

و شااخا همکااار  سااازند ماای همکاااری داشااته بااه تماااس شااده و از موضااوع وی را  گاااه 
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بااا  ماار حااوزه اول رياساات  کااه فعااال ميکنااد را تائيااد ماای نمايااد و اضااافه  مجاارم ا هااارات 

با امر حوزه رياست امنيات ملای در تمااس  مل  بريد  امنيت ملی کابل همکاری دارد ، بعد

قضاايا تروريساتی را بادون  مجارمين يکتن از  يیشده و نزدف ميرود ورر پي،نهادی رها

و نمبر صادره از ادرس امنيت ملی وريت کابال تار تياه و نگاشاته اسات کاه شاخا  ثبت

همکار اداره بوده و جهت اجرای و يفه در مربوطات زون شارر مصاروف باوده  مجرم 

. و بريدمن پي،نهاد را به رياست ک،اف و اساتخبارات وزارت دفااع ملای بمنظاور رهاايی 

توسااد مسااولين اداره از شااخا رئاايس  قضاايه ميباارد کااه بااه اساااس معلوماااتی کااه  مجاارم 

رئايس امنيات ملای از همکاار باودن شاخا   ، امنيت ملای کابال در ماورد صاورت گرفتاه

قضاايه ا هااار باای خبااری نمااوده و پي،اانهاد را تزويااری عنااوان ماای نمايااد بعااد    مجاارم در 

رياست ک،ف  و استخبارات وزارت دفاع موضوع را رساما باه ارگاان امنيات ملای اخباار 

( امنياات ملاای بااه جاارم تزويرگرفتااار و  بااه 255کااه دوتاان از کارمناادان رياساات )نمااوده  

ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد قضيه محول محکمه ابتدائياه مباارزه علياه فسااد 

به حضور داشت  22/3/2088اداری وريت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مور  

ت امنيات ملای وريات کابال را در قضايه طرفين قضيه متفقآ امر حاوزه اول  شاهری رياسا

کاود جازا بمادت  123و 120باا رعايات ماواد  303مااده  2تزوير اسناد طبق هادايت فقاره 

امنيات ملای را در  255يکسال و ي  ماه حبس تنفيذی و متهم ديگر قضيه کارمند رياست 

ا در و با 58باا رعايات مااده  303ماده  2قضيه معاونيت در جرم تزوير طبق هدايت فقره 

کااود جاازا بماادت شاا  ماااه حاابس تنفيااذی محکومااان  بااه  125و  120نظاار داشاات مااواد 

 مجازات نموده است .    

اسااتيناف مبااارزه بااا جاارايم ناشااي از فساااد اداري  هفعاليتهاااي قضااائي محكمااگاازارف و   

  وريت کابل

 ( گزارف9

 9/4/9111ريخ )محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري وريت کابل از تاا

( دوساايۀ جرمااي مربااوط بااه جاارايم ناشااي از فساااد اداري را 1( تعااداد )19/4/9111الااي 

باه اتهاام  نفار( 4در ارتبااط باه ايان دوسايه هاا تعاداد ) کاه مورد رسيدگي قضائي قرار داده

( تاان 9گرفتاار شاده و از ايان تعاداد ) و اخاذ رشااوت  ساوء اساتفاده از صاالحيت و يفاوی 

ماورد محاكماه قارار ( تان 1حاصال  و ) دم وجود دريل کافی الازام برائات نان به نسبت ع

 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختلف حبس  ه و به گرفت

   نفر  9 حبس ي  ماه الی ي  سال  . 

     نفر  .   1محکومين جرايم  نقدی 

 ( دالر  مريکائی مي،ود.1288) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

محکمااه اسااتيناف مبااارزه بااا جاارايم ناشاای از فساااد اجرا ت ( بيااانگر  مااار3ل شااماره )جاادو

 است 9111سال  ه سرطان در مااداری وريت کابل 
 تصميم قضائی

تعداد 

ض
ق

يه
 

 نوع قضيه

رهشما 
  

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی

موکحم دادعت
 

ئارب

ت
 

مهتم دادعت
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  ماه 
ي

  
ی ي
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س
حب
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سا

 

 1 سوء استفاده از صالحيت و يفوی 9 1  1    1 1288

 1 اخذ رشوت 9 1 9 9 9    

 مجموعه 1 4 9 1 9   1 1288

ی صاادر و  نهاا را ي( دوسيه قرار قضاا1متذکره طی اين مدت در مورد ) ههمچنان محکم

 .ه استبه مرجک مربوطه ارسال نمودواقا و نغرض تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 

 

مبارزه با جرایم ناشی از  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )

 است 5011سال  سرطانماه  ل در فساد اداری والیت کاب

 مرجک مربوط 
 سبه قرار

 شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم
 خال و نواقا

 1 2 1 څارنوالی
وء استفاده از س

صالحيت 
 و يفيوی

1 

 2 غدر 3 11 3 څارنوالی

 3 اخذ رشوت 1 1 1 څارنوالی

 1 تزوير 2 2 2 څارنوالی

 1 2 1 څارنوالی
اکتسا  غير 

 قانونی سالح
5 

 
 مجموعه 1 19 1

استيناف مبارزه با جرايم ناشی از فساد  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .1

 لاداری وريت کاب

 23/4/1299کم مورخ ح 

 محکومیت کارمندان ثبت احوال نفوس به جرم سوء  استفاده از صالحیت وظیفوی  

پراتيفای يکاتن  از کارمناد اداری ثبات احاوال نفاوس در بادل اصاالح به اساس اطالعات او

( دالاار امريکااايی مطالبااه نمااوده و مااو فين 500ساان تااذکره يکااتن  از مااراجعين مبلااغ  )

م شاده ماتهم را در سااحه ناحياه دوم شاهر کابال دساتگير مای نمايناد   و  مربوطه  داخل اقدا

در جريان ا هارات از  يکتن از شرکای جرمی اف که در ثبت احوال نفوس نيز  کارمناد 

می باشد  ياد اور شده  که هر دو تن  از متهماين دساتگير و باه ارگانهاای عادلی و قضاايی 

مبارزه عليه فسااد اداری وريات کابال گردياده  معرفی ميگردند قضيه وارد محکمه ابتدائيه

خااوي  در حضااور داشاات طاارفين قضاايه  3/21/2083محکمااه در جلسااه قضااايی مااور  

متفقا متهمين )کارمندان ثبت احوال نفاوس( را در قضايه ساوء اساتفاده از موقاف و يفاوی 

( افغااانی و 30000( کااود جاازا هاار واحااد  بااه جاازای نقاادی مبلااغ )300طبااق حکاام ماااده )

فصااال از و يفااه و طاارد از مساال  محکااوم بااه مجااازات نمااوده  امااا قضاايه نساابت عاادم ان

قناعاات متهمااين قضاايه وارد محکمااه اسااتيناف رساايده گاای بااه جاارايم ناشاای از فساااد اداری 

بااه اتفااار  را بااه حضااور داشاات  00/3/2088گرديااده محکمااه  در جلسااه قضااايی مااور  
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( مااده 2حيت قاوه قضاائيه و فقاره )( قاانون ت،اکيل و صاال53طرفين قضيه مطاابق مااده )

محکماه ابتدائياه مباارزه باا فسااد  3/21/2083ت جزايی فيصله مور  را ( قانون اج132)

 اداری وريت کابل را تائيد نموده است .

 

 
 21/4/1299حکم مورخ 

محکومیتتت عضتتو متتدیریت بالستتتیک ریاستتت کریمنالستتتیک وزارت داخلتته بتته جتترم اختتذ 
 رشوت 

خااوي  بااه مااديريت بالسااتي  رياساات    ديااد کااارت دومياال اساالحهشخصاای بااه منظااور تم
العماال خواهاان معاينااه  بالسااتيکی سااالح هااا خااوي   زکريمنالتخنيا  مراجعااه و طبااق طاار

طبق ريحه و ايف خاوي  ساالح هاا را از نازدف تساليم و از منان څارن گردد يکتن از مي
ست متقاضی صاحت تاذکر گچه را بعد از معاينه تخنيکی طی فورم در خواجمله سالح تفن

داده ، ولی در مورد سالح کالشينکوف اف  به متقاضی ا هار ميدارد که نمبر سالح شاما 
خراشيده شده و قابل خوان  نبوده و در صورتيکه مبلغ دوصد دالر امريکايی و ياا معاادل 

ن کاارت ساالح  ان را به افغانی برايم  پرداخت نمائيد انرا صحت تصديق ميکنم  در غيار 
ا خاالص نخاواهم  کارد  . شاخا متضارر  موضاوع را باه رياسات تحقيقاات مباارزه باا ر

جرايم جنايی وزارت امور داخله اطالع داده  که بعاد از اطاالع مساولين رياسات تحقيقاات 
مبااارزه بااا جاارايم جنااايی داخاال اقاادام گرديااده بعااد از ترتيااه پااالن ماانظم و کااار ک،اافی ، 

ينيکه مبلغ شانزده هزار افغاانی پاول اوپراتيفای و از اوپراتيفی و با تفاهم متضرر قضيه ح
قبل ن،انی شده از جانه متضرر قضيه همرا با اسناد سالح متاذکره باه ماتهم پرداخات مای 

در ساااحه مقاباال  لفعاال و  څااارنوال باگااردد همزمااان از جانااه مسااوولين تاايم گرفتاااری 
تار و پول اخاذ شاده از گاه روبروی شفاخانه شيخ زايد گرفدی مراجعين قرار ودروازه ور

و مااتهم دساتگير و بااه ارگانهاای عاادلی و قضااايی  داخال خريطااه از نازد مااتهم بدسات امااده 
معرفی ميگردد. قضيه محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری وريات 

خااوي  در حضااور داشاات  12/0/2088کاباال گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااور  
عضو ماديريت بالساتي  رياسات کريمناا لتخنيا  وزارت اماور داخلاه  طرفين قضيه متهم

( 022( مااده )1را در قضيه اخذ رشوت مبلغ ) شانزده هزار افغانی ( طبق صراحت بند )
(  125و 120( کود جزا باا رعايات ماواد )035( ماده )2( و فقره )025( ماده )1و فقره )

هفات مااه حابس تنفياذی معاادل وجاه  کود مذکور به شمول اياام نظاارت و تاوقيفی باه مادت
رشاوت  و انفصااال از و يفاه محکااوم بااه مجاازات نمااوده و شاري  جرماای اف در قضاايه 

( 105شراکت اخذ رشوت مبلغ مذکور نسبت عدم موجوديت دريل الزام طباق حکام مااده )
( کود جزا بری الذمه شناخته شده اسات .اماا قضايه نسابت 5قانون اجراات جزايی و ماده )

ده گاای بااه محکمااه اسااتيناف رسااي واردڅااارنوال مو ااف قضاايه غاارض غااور ناعاات عاادم ق
جااارايم ناشااای از فسااااد اداری وريااات کابااال  گردياااده محکماااه در جلساااه قضاااايی ماااور  

خوي  به اتفار  را در حال حضور داشت طارفين قضايه طباق هادايت مااده   02/3/2088
محکماه ابتدائياه  12/0/2088( قانون ت،کيل و صاالحيت قاوه قضاائيه فيصاله ماور  53)

 رسيده گی به جرايم ناشی از فساد اداری وريت کابل را تائيد نموده است .    
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 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مباارزه علياه مساکرات و ماواد  ختصاصی ه اگزارف اجرا ت قضائی محکمۀ ابتدائيالف: 

 مخدر 

 گزارف  .9

الاااای  9/4/9111مبااااارزه علياااه مسااااكرات و ماااواد مخاااادر از تااااريخ ) همحكماااۀ ابتدائيااا

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسايدگي قضاائي 51( تعداد )19/4/9111

به اين دوسيه ها . در ارتباط ه استصادر نمودهای رزم قرار داده و در مورد  نها فيصله 

( تان 1گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )  به اتهام قاچار و انتقاال ماواد مخادر نفر( 11تعداد )

ماورد محاکماه قارار ( نفار 12 نان به نسبت عدم وجود دريال کاافی الازام برائات يافتاه و )

  گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذيل محکوم گرديده اند .

  نفر 11ال س 5سال الی  9حبس . 

  نفر. 11سال  95سال الی  5حبس 

  نفر . 95سال  12سال الی  95حبس 

  نفر . 5سال  12سال الی  12حبس 

  ( کيلااوگرام18981418 مقاادار )حکاام بااه محااو همچنااان بااه ارتباااط قضااايای فااور الااذکر 

 .شده استانواع مواد مخدر نيز صادر  ( ليتر1422)و

 

 

 

 

مبارزه با مسکرات  اختصاصی  ایی محکمه ابتدائیه(: آمار اجراآت قض5جدول شماره )

 5011سال   سرطان در ماه و مواد مخدر 

 تصمیم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 

 قضيه
 شماره نوع قضيه

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی

تعداد 

 محکوم
 برائت

تعداد 

1 متهم
2

-
1
2

س 
حب
ل 
سا

 

9
5

-
1
2

س 
حب
ل 
سا

 

5 
- 

9
5

س 
حب
ل 
سا

 

9 
- 

5 
ل 
سسا

حب
 

 
4 1 1 19 

 
 9 مت امفتامين 98 180241 19
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1 8 3 91 11 
 

 1 هيروئين 98 951014 11

4 1 
 

1 8 
 

 1 مورفين 4 8801 8

  
 4 چرس 99 9192055 95 1 91 1 5

 
4 2 9 8 

 
 5 ترياک 5 19401 8

   
1 1 

 
 8 بنگدانه 1 8855 1

  
9 9 1 

 
1 1422 LT 1 

م،روبات 
 الکولی

1 

  
 1 مواد کيمياوی 1 810154 8 9 5 1 1

 مجموعه 51 18981418 11 1 12 11 11 15 5

   مبارزه عليه مسکرات وموادمخدر.اختصاصی   ابتدائيهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 1

 1/4/1299حکم مورخ 

( کیلتتو گتترام هیتتروئین و یتتک گتترام متتت 2)ده ستتال حتتبس بتته اتهتتام قاچتتاق مقتتدار شتتانز

 امفتامین

با هيئت مبارزه علياه مساکرات   ه مريت اطالعات و تحقيقات رياست قطعات خاص همرا

و ماواد مخاادر بتاساای از اطالعااات دسات داشااته خااوي  از قاچااار يا  مقاادار مااواد مخاادر 

از و  ی چاوبی باه گوناه ماهراناه جاساازی شااده تحات ناام هياروئين کاه در يا  پاياه صااندل

وريت  بدخ،اان توساد قاچااقبران  در ماوتر لينای مساافر باری باه کابال انتقاال مای گردياد  

خبر ميدهد . که با در نظر داشت اطالع فور مو فين مربوطه داخل اقدام شده و در  کمار 

بدخ،اان کابال را  بند شهر پلخمری وريات بغاالن چا  پاينات افاراز و تماام وساايد مساير

 -( لينای بدخ،اان باه303مورد کنترول و چ  قرار ميدهند در نتيجه از يکعراده واساطه )

کاباال متوقااف و مااورد تفتااي  و کنتاارول دقيااق قاارار داده ماای شااود کااه از يکپايااه صااندلی 

( بساته 3چوبی مربوطه شخا نيز مورد تالشی قارار داده مای شاود کاه از  ن باه تعاداد )

( کيلاو گارام ماواد مخادر تحات ناام هياروئين ک،اف و 0ساتيکی باوزن )خريطه کوچ  پال

بدست ميآيد و به اين ترتيه متهم در پيوند باه قضايه گرفتاار و تحات بااز داشات قارار مای 

گياارد . اياان در حاليساات کااه در پيونااد بااه قضاايه و دخالاات در قضاايه هااذا شااخا ديگاار از 

فتاار دارالوکالااه صااميم از طاارف حااوزه دوم امنيتاای شااهر کاباال واقااک مارکياات  ريانااا از د

کارمندان  مريت عمومی اطالعات و تحقيقات به همکااری  مريات ک،اف مباارزه باا ماواد 

در پيوناد  10/21/2083مخدر حوزه دوم امنيتی نيز گرفتار می گردد هام چناان باه تااريخ 

 به همين قضيه  متهم ديگری  که در رأس شبکه قاچاقبران و تک ير کننده گان ماواد مخادر

بود  از شهرک مالعزت در يکعراده واسطه کرور تحت دريوری خودف حضاور داشات 

و ي  شخا ديگر نيز با وی بود بعد از فرار متوقف و گرفتار می گردد. به ايان ترتياه 

( کيلو گرام هيروئين و ي  گرام مت امفتامين سه تن دستگير و 0به ارتباط قضيه قاچار )

.  که قضيه وارد محکماه ابتدائياه اختصاصای دندميگر به ارگانهای عدلی وقضايی معرفی
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 2/3/2088مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکماه در جلساه قضاايی ماور  

به اتفار  راء بحضور داشت طارفين حقيقای قضايه يکاتن از متهماين قضايه   را در قضايه 

( کااود جاازا بااا 001( ماااده )2( فقااره )5( کيلااو گاارام هيااروئين طبااق بنااد )0قاچااار مقاادار )

( کاود جازا از ابتادای اياام نظاارت و تاوقيفی 32( و مااده )30( مااده )1-2رعايت فقرات )

( گارام مات امفتاامين طباق بناد 2به مدت دوازده سال و ش  ماه حبس و در قضيه قاچار )

( کود جازا باه مادت 30( ماده )1-2( کود جزا با رعايت فقرات )000( ماده )1( فقره )2)

( کاود جازا باه تنفياذ جازای شاديد کاه عباارت از 20کماه حبس با رعايت مااده )يکسال و ي

و در قضيه فاروف ماواد گرديده محکوم ( سال و ش  ماه حبس تنفيذی می شود 21مدت )

( کاود 30( مااده )1-2( کود جزا باا رعايات فقارات )022مخدر باری معتادين طبق ماده )

( کاود جازا مجماوع مجاازات 25مااده ) جزا به مدت سه سال و ش  مااه حابس باا رعايات

سال حبس تنفيذی ( می شود باري   قابال تطبياق ميباشاد 23داده شده که عبارت از مدت )

( 5( کيلاو گارام هياروئين طباق بناد )0. و يکتن از متهمين ديگار در قضايه قاچاار مقادار )

م نظاارت و ( کاود جازا از ابتادای اياا32( کاود جازا باا رعايات مااده )001( ماده )2فقره )

توقيفی به مدت دوازده سال حبس تنفيذی محکوم بمجاازات و ماتهم اخيار در قضايه قاچاار 

( کااود جازا بااا رعاياات 001( ماااده )2( فقاره )5( کيلااو گاارام هياروئين طبااق بنااد )0مقادار )

( کااود جاازا از ابتاادای ايااام نظااارت و تااوقيفی بااه ماادت پاان  سااال حاابس 123و120مااواد )

( قانون مبارزه علياه مساکرات و ماواد 01گرديده   و طبق ماده )تنفيذی محکوم بمجازات 

( افغاانی قاباال مصااادره 0150مخادر شاا  سايت مبائياال معاه ساايم کااارت هاای  ن و مبلااغ )

( قانون اخير الذکر باه محاو مقاادير ماواد مخادر بدسات 28پنداشته شده و هکذا طبق ماده )

  مده نيز اصدار حکم شده است  . 

 22/4/1299حکم مورخ 

گتترام متتت  21( کیلتتو گتترام چتترس و مقتتدار 29ده ستتال حتتبس بتته اتهتتام قاچتتاق مقتتدار )

 امفتامین 

پرساااونل ماااديريت مباااارزه باااا ماااواد مخااادر قومانااادانی امنياااه وريااات ننگرهاااار بتااااريخ 

درساااحه خياار  باااد ولسااوالی ساارخرود باااری ساارک عمااومی تالشاای ساايار  13/1/2088

بجه بعاد از  هار يکعاراده واساطه کارور از  0اعت وسايد نقليه را افراز نموده  که در س

صو  ولسوالی خوگيانی به طرف شهر جالل  باد در حال حرکات باوده کاه حاين م،ااهده 

چا  پايناات مسااير راه خاود را تغياار داده و بااه طارف قريااه خياار ابااد داخاال ساارک فرعاای 

کاه راکباين  فرار نموده بعد   پرسونل مو ف چ  پاينت  نرا تعقيه و باارخره توقاف داده

 ن سه نفر باوده يکای  نهاا باا ساالح کالشانيکوف مسالو باه اخطاار پاوليس اعتناا نکارده از 

محاال فاارار و يکااتن از انهااا  همااراه بااا ياا  مياال تفنگچااه کمااری گرفتااار ميگااردد  کااه در 

( کيلاوگرام چارس 05( گارام مات امفتاامين  و مقادار )12جريان تالشای از ماوتر  مقادار )

يگاااردد قضااايه وارد محکماااه ابتدائياااه اختصاصااای مباااارزه علياااه نياااز ک،اااف و دريافااات م

بااه اتفااار  راء  13/3/2088مسااکرات و مااواد مخاادر گرديااده  و در جلسااه قضااايی مااور  

کيلاوگرام چارس از  05بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه متهم  در قضايه قاچاار مقادار 

ود جازا بمادت ده ساال کا 005مااده  2فقاره  2ابتداء ايام نظارت و توقيفی وفاق هادايت بناد 
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ماااده  1فقااره  0گاارام ماات امفتااامين وفااق هاادايت بنااد  12حاابس تنفيااذی و در قساامت مقاادار 

کااود جاازا  021کااود جاازا بماادت دو سااال حاابس و در قساامت حماال سااالح طبااق ماااده  000

جاازا شااديد تاارين جاازا کااه کااود  20بماادت سااه سااال و ش،ااماه حاابس تنفيااذی  کااه طبااق ماااده 

ي،اود بااري   قابال تطبياق و تنفياذ دانساته شاده اسات   همچناان ده سال حبس معبارت از  

 01افغاانی طباق مااده  15000ي  سيت مبائيل بدست امده معه سيمکارت های  ن و مبلغ 

قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر و يکعراده موتر نوع کرور حامال ماواد مخادر 

مباارزه علياه مساکرات و ماواد قاانون  28کود جزا مصاادره و طباق مااده  003طبق ماده 

 مخدر مواد  بدست امده قابل محو دانسته شده است .

مبتارزه علیته مستکرات و متواد  اختصاصی  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

 مخدر 

 . گزارف9

الااای  9/4/9111)محكماااۀ اساااتيناف مباااارزه علياااه مساااكرات و ماااواد مخااادر از تااااريخ 

ربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسايدگي قضاائي ( دوسيۀ م11( تعداد )31/4/9111

صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها های رزم قرار داده و در مورد  نها فيصله 

بااه  و هبااه اتهااام قاچااار و انتقااال مااواد مخاادر مااورد محاكمااه قاارار گرفتاا نفاار( 88تعااداد )

 .نده اگرديد محکوم مجازات هاي مختلف حبس قرار ذيل 

 نفر. 91 سال  5سال الی 1 حبس 

  نفر.   42  سال     95 –5 حبس 

  نفر.. 99  سال    12 –95حبس 

  نفر . 1سال     12  -12حبس 

 ( کيلااوگرام4044,178 مقاادار )حکاام بااه محااو همچنااان بااه ارتباااط قضااايای فااور الااذکر 

 .شده استانواع مواد مخدر نيز صادر 

 ( دالر  مريکائی مي،ود.5845) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين

مبارزه با  اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف2جدول شماره )

 می باشد 5011سال سرطان  ماه مسکرات و مواد مخدر طی 

 تصميم قضائی

 مقدار مواد

ضيه
تعداد ق

 

 نوع قضيه

ره
شما

 

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی
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1 متهم

0
-
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 مجموعه 11

 عليااااه مسااااکرات مبااااارزه اختصاصاااای  محکمااااۀ اسااااتينافحکاااام صااااادره خالصااااه :  1

 .وموادمخدر

 22/4/1299حکم مورخ 

 ( کیلو گرام چرس 212ده سال حبس به اتهام قاچاق )

مبااارزه بااا مااواد مخاادر قوماناادانی امنيااه ورياات ننگرهااار در دروازه پرسااونل مااديريت 

بودند  که به اساس اطاالع تيليفاونی شاخا اعتماادی مبنای شده  کنترولی ثمرخيل مو ف 

بر اينکه ي  نفر در موتر خاود  ماواد مخادر را جاساازی نماوده و از صاو  شاهر جاالل 

 ن   يکعااراده مااوتر نااوع هينااو  بااد بااه طاارف مااارکو در حااال حرکاات ميباشاد ، و متعاقااه 

بدون نمبر پليت به محل چ  پاينت رسيده ، و از جانه مو فين  شناسائی و مورد تفتاي  

( کيلاو گارام چارس کاه در باادی زيار 123و تالشی قرار مای گيارد  کاه در نتيجاه مقادار )

فرف موتر بطور ماهرانه جاسازی گرديده بود ک،ف و بدست مياياد و در پيوناد باه قضايه 

شاود  کاه قضايه محاول   دريور موتر گرفتار  و به ارگانهاای عادلی و قضاايی معرفای مای

محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات گردياده محکماه در جلساه 

به اتفاار  راء بحضاور داشات حقيقای طارفين قضايه ماتهم  را  28/0/2088قضايی مور  

م چارس از ابتاداء اياام نظاارت و تاوقيفی  اف وفاق ( کيلو گرا123در قضيه انتقال مقدار )

( کود جزا بمدت )پان ( 123و  120( و رعايت مواد )005( ماده )2( فقره )2هدايت بند )

سال حبس تنفياذی و در قسامت درياوری عاراده بادون پليات نمبار جاواز ساير وفاق هادايت 

غ بيساات هاازار ( کااود جاازا بااه مبلاا25( کااود مااذکور و رعاياات ماااده )530( ماااده )2فقااره )

افغانی جزای نقدی محکوم بمجازات نماوده و همچناان يا  سايت مبائيال بدسات  ماده معاه 

( قانون مبارزه عليه مواد مخدر و مسکرات  و يا  01سيمکارت های  ن را  طبق ماده )

( کاود جازا مصاادره و 003عراده نوع هينو بدون پليت حامال ماواد مخادر را طباق مااده )

( کيلاو 123مباارزه علياه ماواد مخادر و مساکرات باه محاو مقادار ) ( قاانون28طبق ماده )

گرام چرس بدست  مده نيز اصدار حکم می نمايد. اماا قضايه نسابت عادم قناعات څاارنوال 

مو ف قضيه محاول محکماه اساتيناف اختصاصای مباارزه علياه ماواد مخادر و مساکرات 

ر حال حضور داشات به اتفار  راء د 10/3/2088گرديده محکمه در جلسه قضايی مور  

( قاااانون اجااارا ت جزائااای فيصاااله ماااور  132حقيقااای طااارفين قضااايه متکااای باااه مااااده )

( 123محکمه ابتدائيه را تعديل و استينافاً  ماتهم  را در قضايه انتقاال مقادار ) 28/0/2088
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( کااود جاازا بماادت )ده( سااال حاابس 005( ماااده )2( فقااره )2کيلااو گاارام چاارس طبااق بنااد )

و در قسمت دريوری عراده بدون پليات نمبار جاواز ساير طباق مااده محکوم به جزا نموده 

( کود جزا به مبلغ )بيست( هزار افغاانی جازای نقادی 25( کود جزا و رعايت ماده )530)

محکااوم شااده  و هکااذا بااه مصااادره ياا  عااراده مااوتر نااوع هينااو و اشااياء مناادرج فيصااله 

زه عليااه مااواد مخاادر و ( قااانون مبااار01( کااود جاازا و ماااده )003متااذکره طبااق مااواد )

 مسکرات نيز اصدار حکم نموده است .

 22/4/1299حکم مورخ 

 ( گرام هیروئین.41( گرام مت امفتامین و )29دو سال حبس به اتهام حیازت مقدار ) 

پرسونل مديريت مبارزه با مواد مخدر وريت کندز به اشتراک نمايناده څاارنوالی اساتيناف 

 منازل تالشای،  اذن بار مبنای حکماه ابتدائياه وريات کنادزو پوليس به اساس قرار قضائی م

 نتيجاه در کاه داده قرار تفتي  و تالشی مورد را کندز شهر چهارم ناحيه گان باشنده از يکتن

 (21) مقدار خالا وزن به پوری (32) تعداد به شده قفل چوبی دخل داخل از فرد منزل از

 باه مخادر ماواد پاوری (557) تعاداد باه و امفتاامين( )مات شي،اه ناام تحات مخادر مواد گرام

 بدسات نقاد پاول افغاانی (51211) مبلاغ و هيروئين نام تحت گرام (25) مقدار خالا وزن

 مااواد ربراتااواری تساات نتيجااه بروياات کااه ميگااردد گرفتااار مااتهم قضاايه بااه پيونااد در و  امااده

 وارد تحقيقاات الاکم از بعد و گرديده ت بيت م بت هيروئين و امفتامين مت  مده بدست مخدر

 مااور  قضااايی جلسااه در محکمااه گرديااده مخاادر مااواد عليااه مبااارزه اختصاصاای محکمااه

به اتفار  راء بحضور داشت طرفين حقيقی قضيه متهم را  در قضايه حياازت 10/0/2088

( کاود جازا 000( مااده )0( فقاره )1( گرام مت امفتامين مطاابق صاراحت بناد )15مقدار )

( گارام هياروئين مطااابق 32فياذی و در قضايه حياازت مقادار )باه مادت )دو ساال( حابس تن

( کود جزا به مدت )يکساال و شا  مااه( حابس تنفياذی 001( ماده )1( فقره )2هدايت بند )

( کاود جازا مجاازات شاديد 20طوری محکوم به مجازات شده  که با در نظر داشت مااده )

ماات امفتااامين باااري   ( گاارام 15ماادت دو سااال حاابس تنفيااذی  از رهگااذر حيااازت مقاادار )

در خصوص قضيه عرضه و فاروف ماواد مخادر بااری و قابل تطبيق و تنفيذ دانسته شده  

( کاود جازا نسابت عادم موجوديات دريال کاافی الازام باه  برائات 5ساير افراد  طباق مااده )

( قااانون مبااارزه عليااه مااواد مخاادر و 01،  همچنااان مطااابق ماااده )شااده مااتهم اصاادار حکاام 

( قاانون 28( افغانی پول نقد بدست  مده مصادره  و مطاابق مااده )20300غ )مسکرات مبل

اخير الذکر مقاديرمواد مخدر بدست  ماده قابال محاو پنداشاته شاد ه اسات  اماا قضايه نسابت 

اساتيناف رسايدگی باه جارايم ماواد څارنوال مو ف قضيه به محکماه اساتيناف عدم قناعت 

باه اتفاار  10/3/2088ساه قضاائی ماور  در جلگردياده محکماه راجاک مخدر و مسکرات 

( قاانون ت،اکيل و صاالحيت قاوه 53 راء و بحضور داشت حقيقی طرفين متکای باه مااده )

محکماه  10/0/2088( قانون اجرا ت جزائی باه تائياد فيصاله ماور  132قضائيه و ماده )

 .  ابتدائيه  حکم نموده است 

 


