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  26/4/1398مؤرخ  ( 1274-1200)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :
رياست محترم عمومی تدقيق و  8/4/1398( مؤرخ 387باالثر نامه شماره )

هدائيه ديوان رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری محکمه مطالعات است

رياست  8/3/1398( مؤرخ 154بر1193استيناف کابل که ذريعه نامه )

استيناف کابل غرض ابرازنظر بشرح ذيل مواصلت ورزيده محکمه تحريرات 

 است.
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))اوراق قضيه تزوير باتهاام داکتار اماان هللا ناورزی ولاد فات  محماد غارض  ای 

سااااتينافی واصاااال و بمالحظااااه اوراق مااااتهم ماااا کور ذريعاااا  في ااااله مراحاااال ا

محکمه محترم ابتدائياه جارايم ناشای از فسااداداری 3/11/1397(مؤرخ139نمبر)

والياات کاباال بماادت سااه سااال حاابو تنفياا ی محکااوم بااه مهااازات گرديااده حينيکااه 

ماورد غاور و مداقاه قارار  10/1/1398اوراق موضوع در جلساه قضاايی ماؤرخ

مدافع متهم ما کور از وخايم باودن حالات صاحی ماوکلآ يااد  ور و گرفت، وکيل 

يکتعداد اسناد را که شامل نظار کميسايون فاوق العااده وزارت صاحت عاماه باوده 

(قاانون 332تقديم جلسه قضايی نمود، هيئت قضايی اين دياوان  باق هادايت مااد )

اجرا ت جزايی اوراق موضوع را غرض کسب نظر اهل خبره در مورد صاحت 

بمرجاع مرباو   ن  10/1/1398( ماؤرخ2م م کور  ی قرار قضاايی شاماره)مته

ارسال نمود اخيراً  اوراق قضايه بعاداز تحليال قارار قضاايی ايان دياوان واصال و 

بعلت وخايم 8/1/1398 وريکه مالحظه گرديد څارنوالی محترم  ی قرار مؤرخ

ه کاه بودن حالت صحی متهم حبو تنفيا ی را الای صاحت ياابی ماتهم تنجيال نماود

ج.ا.ا نيز ميباشد روی جرياان  څارنوالقرار م کور مزين به امضای محترم لوی 

(قاانون اجارا ت 332زيرا ماد )  فوق به ارتبا  موضوع ذيالً  الب هدايت هستيم

جزايی تنجيل تنفي  به سبب مرض  را بعداز کسب نظر اهل خباره پيشابينی نماوده 

ه اساات درحاليکااه در مااوارد اساات امااا ارگااان ت ااميم گيرنااده را مشااخ  ننمااود

مشابه مانند کفالت بالماال، تعياين قسار در تندياه  محکاوم بهاا و تنجيال تنفيا  حکام 

زن حاملااه از صااالحيت محکمااه دانسااته شااده اساات ولاای در برخاای مااوارد ديااده 

خود به تنجيل  تنفيا  حابو ت اميم اتخااذ و بعاداز تنجيال تنفيا   څارنوالیميشودکه 

استيناف محول مای نماياد مانناد قضايه ماورد بحا  کاه حبو دوسيه را به محکمه 

بعااداز ت ااميم مبناای باار تنجياال تنفياا  حاابو اوراق موضااوع را محااول اياان ديااوان 

( قاانون اجارا ت جزايای   ای قارار 332نموده در حاليکه  ديوان ه ا  باق مااد )

قضايی خواهان نظر هيئت  بی در مورد محکوم م کور شاده باود در ايان حالات 

ضايی ديوان ه ا خود را در يک عمل انهاام شاده قارار داده و ت اميم اگر هيئت ق

را تائيد نمايد در حقيقت يک رويه خاالف قاانون را تائياد نماوده  څارنوالیمت کره 

بدين ملحوظ هيئت قضايی بدين نظر اندکه با قياا  باه ماوارد مشاابه مانناد کفالات 

يال تنفياا  حاابو نيااز از بالماال و تعيااين قساار در تندياه محکااوم بهااا،  صااالحيت تنج

محکمه بوده زيرا که حکم به مهازات وساايل مارتبر باه  ن از جملاه تنجيال تنفيا  

حکم از صالحيت های خاص محکمه بوده در صورت ضرورت محکمه ميتواناد 

ت ميم مبنی بر تنجيل تنفيا  حابو اتخااذ نماياد  څارنوالیمستقيماً يا به اثر پيشنهاد 

و جلاااوگيری از  والینڅااااره واحاااد در محااااکم و بناااابر ايااان بمنظاااور ايهااااد رويااا
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اجاارا ت پراگناااده  موضاااوع احتراماااً اساااتهداء گردياااد و در ضااميمه کااااپی قااارار 

و تحليال قارار قضاائی  څارنوالمبنی بر تنجيل تنفي  حبو لوی  8/1/1398مورخ

( ورق تقديم اسات اميادواريم 4اين ديوان در ظرف) 10/1/1398(مؤرخ2شماره)

 يوان را رهنمايی خواهند فرمود.تادر زمينه اين د

صالحيت  څارنوالیبه نظر ما به تائيد نظر مرجع مستهدی »ت ميم کميسيون:

ی و تنجيل تنفي  في له های محاکم را نداشته با  نهم غرض توحيد رويه قضاي

جلوگيری از اجرا ت پراگنده غرض اخ  هدايت بمقام محترم ستره محکمه 

 «((ارجاع گردد.

ئی رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات درمورد ذيالً که مدققين قضا

 ابرازنظر نموده اند.

وه، څرنګه چې ياده استهدائيه تر هر اړخيزې څېړنې او غور الندې ونيول ش))

، مستهدي مرجع د تنفي ي حکم د تنجيلولو واکمنې مرجع په اړه پوښتنه کړې

ام مونو څخه په الهزموږ په  ند د جزايي اجرا تو قانون، د اووم څپرکي حک

مې کل« جواز لري»مادې لومړې فقرې د  ۳۳۲اخېستنې او په ياد څپرکي، کې د 

څخه جوتيږي څرنګه چې محکمه د تنفي ي حکم واکمنه مرجع بلل کېږي په 

ه د ورته توګه د تنجيل په اړه يې هم بايد واک تر پوښتنې الندې رانشي، ځک

ۍ رنوالتنفي  کې نو لکه څرنګه چې څاتنفي ي حکم تنجيلول يو ډول تعديل دی په 

 واک د پرېکړې د صادرولو واک نلري په ورته توګه يې د تعديلولو )تنجيلولو(

يل تنج د اړتيا پر مهال د یلاهم نلري، نو بهتره ده په ورته مواردو کې څارنو

 ((وړانديز واکمنې محکمې ته د تهويز اخېستلو په موخه واستوي.

 18/4/1398ر تدقيقی مرتب بر ن در جلسه مؤرخ مطلب مورد استهداء و نظ

( هدايت ذيل صدور 317مقام محترم شورايعالی مطرح و ی ت ويب شماره )

 يافت.

و  )) نظر رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات تائيد است، به عموم محاکم

 مراجع مربو  متحدالماالً اخبار گردد.((

 25/4/1398( مؤرخ 171)مراتب مندرج ت ويب شماره فوق ذريعه نامه 

به  برياست محترم محکمه استيناف واليت کابل اخبار گرديده است، بدينوسيله

تا  گرددعموم محاکم استيناف واليات و مراجع  مربو  نيز متحدالماالً اخبار مي

ً اجرا ت مقتضی و قانونی  عمل ب نرا به مراجع ذيربر خويآ تعميم نموده وفقا

  رند.

 

  16/5/1398 ( مؤرخ 1360 -1285 )متحدالمال شماره 
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 داراالنشاء شورای عالی :

رياساات محتاارم عمااومی تاادقيق و  25/1/1398( مااورخ 98باااالثر نامااه شااماره )

اسااتهدائيه محکمااه اسااتيناف والياات بلاار مواصاالت ورزيااده اساات کااه  ، مطالعااات

 خل  استهداء حاوی شرح ذيل ميباشد.

ا  موضاوع اشاکال در تنفيا  حکام ))رياست محکمه اساتيناف واليات بلار باه ارتبا

دو  استهداء نماوده اناد کاه  ياا محکماه ابتدائياه در موضاوع اشاکال در تنفيا  حکام،

 1350مرتبااه قاارار صااادر نمااوده ميتواننااد يااا خياار  در حاليکااه در ساامينار سااال 

 چنين صراحتی موجود نمی باشد.

محتارم  مقاام 5/4/1397( ماورخ 123با در نظر داشت هدايت ياد داشت شماره )

مقاااام  11/12/1397شاااورايعالی، موضاااوع بعاااد ازابرازنظااار در جلساااه ماااورخ 

( هاادايت فرمودنااد کااه 388محتاارم شااورايعالی مطاارح و اای يادداشاات شااماره )

)رياساات محتاارم تاادقيق و مطالعااات بااا اشااتراک رياساات داراالنشاااء تحاات نظاار 

محتاااارم متااااين صاااااحب احاااادی صاااااحب و ساااانگری صاااااحب اعضااااای محتاااارم 

تره محکمااه بااادرنظر داشاات تمااام جوانااب و سااوابق موضااوع نظاار شااورايعالی ساا

 مهدد ارايه نمايند.(

حسااب هاادايت، رياساات محتاارم تاادقيق و مطالعااات تحاات اشااراف اعضااای محتاارم 

 شورايعالی در مورد ذيالً ابرازنظر نموده اند.

شااااات قواعاااااد رفاااااع اشاااااکال در تنفيااااا  منااااادرج م اااااوبات باااااا در نظردا -1))

ع اشااااکال  در تنفياااا  در چهااااار چااااو  توضااااي  و (، رفاااا1350ساااايمينار سااااال )

تفساااير اصااال في اااله، از وظاااايا محکماااه ابتدائياااه کاااه عقاااار محکاااوم بهاااا در 

حاااوزه قضاااائی  ن قااارار دارد باااوده، کااااه باااا صااادور قااارار قضاااائی صااااورت 

 گرفته و تابع مرحله استينافی نمی باشد

موضاوع  رگاه محکمه بعد از انهام تماام تحقيقاات داليال و کواياا واقعای دره-2

رفع اشکال کرده نتواند در خ وص موجوديت اشکال که از جانب هينت تطبياق 

 و يا  رفين قضيه مطرح ميگردد قرار موجوديت اشکال را صادر می نمايد.

دره قضاايی مناتب باه رفاع اشاکال در تنفيا  نگردياده  وياا سابب اگر قارار صاا -3 

وده بابع احکاام تهدياد نظار تغيير در اصل في له گرديده باشد، اين قرار صرفاً تاا

 و محکمه نميتواند در  ن باز نگری نمايد. ((

 8/5/1398مطلااب مااورد اسااتهداء و نظاار تاادقيقی مرتااب باار ن در جلسااه مااورخ  

( هادايت ذيال صادور 360مقام محترم شورايعالی مطرح و  ای ت اويب شاماره)

 يافت.
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فاق قضاائی ))نظر رياست عمومی تدقيق و مطالعات تائيد اسات جهات توحياد مرا

 به جميع محاکم و مراجع مربو  متحدالمال گردد.((

 مراتب مندرج ت ويب شماره فوق بدينوسيله به عماوم محااکم اساتيناف والياات و

م مراجااع مربااو  متحاادالماالً اخبااار گرديااد تااا  ناارا بااه مراجااع ذيااربر خااويآ تعمااي

 نموده وفقاً اجرا ت مقتضی و قانونی بعمل  ورند.

 داراالنشاء شورای عالی : 1398ر4ر22مورخ  1073 متحد المال شماره

خويآ ضامن  4/4/1398)) شورای عالی محترم ستره محکمه در جلسه مورخ  

رساايدگی قضااايای شااامل  جنااداء بمنظااور  گاااهی عامااه از اجاارا ت قضااائی  اای 

 ( ذيالً هدايت فرمودند:275م وبه )

ات وظيفاه دارناد رؤسای محاکم استيناف و رؤسای محاکم شهری و مرکز و واليا

تا به منظور تطبيق هرچاه بهتار قاانون دسترسای باه ا العاات و  گااهی عاماه از 

شفافيت اجرا ت قضاائی حاد اقال ياک ياک سااعت را در ساه روز هفتاه باه هادف 

رساايدگی بهتاار بااه عاارايا و شااکايات مااراجعين و اصااحا  دعااوی و افاازايآ 

د و بااا صااحبت ميازان اعتماااد مااردم نساابت بااه حاال مشااکالت شااان اخت اااص دهناا

مساتقيم در حال مشاکالت و مطالباات قاانونی ا اراف قضاايا رسايدگی الزم بعماال 

اهی  ورند، عالوتاً  مريت عمومی اداری قوه قضائيه بمنظور نشر في له ها و اگ

 عامااه از اجاارا ت محاااکم، کميتااه را توظيااا نمايااد تااا در مااورد تنااوع، غنامناادی،

 ستره محکمه همه وقته اجارا ت بعمالتوسعه و تعميم بخشيدن سايت ها و نشرات 

  ورند.((

بناء کميته با عضويت نمايناده رياسات محتارم عماومی تادقيق و مطالعاات، رئايو 

و سرپرساات دفتاار سااخنگوی تحاات رياساات  ITصاااحب پااالن و پاليساای، رياساات 

رئيو صاحب نشارات مؤظاا اناد  باق هادايت م اوبه شاماره فاوق شاورايعالی 

ر مسااتمر اجاارا ت بعماال  ورده و از نتيهااه، سااتره محکمااه بااه سااهم خااويآ بطااو

 گزارش ارائه بدارند.
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 : ظهور اندیشۀ قانون طبیعی در زمانهای مختلف

ر در با  اول اين کتا  ياد ور شديم که فکر و انديشه قاانون  بيعای در هار ع ا

و زمانی مختلا بوده و چهاره معينای را باه خاود گرفتاه اسات، قاانون  بيعای در 

ن رونزد يونانياان رناف فلسافه داشاته و در نازد روماان قاديم قاانون باوده، و در قا

وسطی به ديان تباديل گردياده، و در ع اور ناوين باه رناف سياسات نماودار شاده 

 است. 
همچنانکه دانستيم انديش  قانون  بيعی ثابات اليتغيار در زماان و مکاان باا پديادار 

شدن م هب تحوالت تاريخی از ميان برداشته شده، اما با گ شت زماان باار ديگار 

ون  بيعای حادود متغيار عارض انادام انديشه مههور قاانون  بيعای باه عناوان قاان
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کرده، نحو  نگرشی که قانون  بيعی را باه عناوان مبادئی مای شناساد کاه ميتواناد 

انسان را بسوی بهبود نظام اجتماعی و ت ور عادالت رهنماون باشاد. نگااهی کاه 

بسياری از فقهاء را به خود جلب کارده، بحادی کاه تنکياد کارده اناد کاه علای رغام 

 ن گ ار بايد به  ن احترام گ اشته به اصول  ن پايبندی کند. قلت اين مبادی قانو
 و زماان هاا باه نحاوی  از انحااء هابدين سان انديشه قانون  بيعی در هماه ع ار

وجود داشته به شمول ع ر حاضر، و هاي  گااهی نباوده اسات کاه انديشاه قاانون 

  بيعی وجود نداشته باشد. 

 : گذشته اثر قانون طبیعی و قواعد عدالت در قوانین
 قااوانين رومااان قااديم از قااانون  بيعاای و قواعااد عاادالت بگونااه ای  شااکاری متاانثر

ديم اساات. زياارا قااانون ملتهااا باار مبنااای قااانون  بيعاای بنياااد يافتااه و قضااا  زمااان قاا

تاارير  قانون  بيعی را در پهلوی قانون مدنی قديم تطبيق ميکردند. و  نچنانکه از

و قااانون " پرتيااوری ملتهااا " در پهلااوی  قااانون رومااان پياادا اساات قااانون ماادنی

 يکديگر ماورد تطبياق باوده باه حادی کاه در مرحلا  معاين مياان  نهاا جادائی نباوده

 است. 
ورد همچنانکه شريعت اسالمی از راه اعتماد به رأی و اجتهاد قواعد عدالت را ما

ر دتطبيق قرار ميدهد. و در  ينده توضي  خواهيم داد که چگونه شاريعت اساالمی 

هاـل استای اعتماد به قواعد عدالت به دو مدرسه تقسيم شده اسـت. اول مدرساـه را

م رأی و در رأ   ن امااـام ابوحنيفااه و دوم مدرسااـه اهاال حاادي  و در رأ   ن امااا

اثار  مالک بوده اند کاه  بيعتااً رأی و اجتهااد در بوجاود  مادن فقاه اساالمی دارای

 بسيار مهمی است. 
ه، و يا نيز در اين اواخر از قواعاد عادالت رناف گرفتابريتان قانونگفتنی است که 

مود و ـااـمملکاات انگلاايو ديااوان استشاااری را بوجااود  ورده اساات کااه مااردم از ج

کهنااه گاای و نگاااه تنااف بينانااه قااانون انگلسااتان بااه اياان ديااوان شااکايت باارده و 

د مستشاران قضائی اين ديوان قواعد عدالت را بار ا رافياان دعاوی تطبياق ميکننا

ه باا ن خود به معنای بوجود  مدن قانون جديدی در پهلوی قانون قديم است کاکه اي

 ند. گ شت زمان زير سايه قواعد عدالت هر دو قانون قديم و جديد در هم می  ميز

 :  اثر قانون طبیعی و قواعد عدالت در قوانین جدید
عااد واقااوانين جديااد هماننااد قااوانين قااديم تااا حااد زيااادی از مباااد  قااانون  بيعاای و ق

ی عدالت متنثر است، همچنانکه قانون  بيعی بر قانونگا ار و قاضای اثار گا ار ما

 اسات کاه باشد، البته اثر قانون  بيعی بر قانونگ ار اثر تقييدی بوده و از  ن حي 

 قانونگ ار نميتواند هنگام وضع قانون از مبادی  ن تخطی کند. 
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ام ست، زيرا اگر قاضای هنگااما اثر قانون  بيعی بر قاضی بيآ از قانون گ ار ا

وی ناا  قاباال تطبيقااـی را در م ااـادر  شااده در ناازدرساايدگی بااه قضاايه مطاارح 

مختلااا واجااـب التطبيااق پيااـدا نکنااد، بااه قواعااد قااانون  بيعاای روی ماای  ورد بااه 

 عنوان مثال در ماده اول قانون سويو  مده است " قاضی اگار نا  قابال تطبيقای

ار قاانونی حکام ميکناد کاه اگار خاود قاانون گا را در قانون پيدا نکرد به مقتضاای 

ناد ميبود  ن را وضع ميکرد، و در اين راستا باه عاادات و رساوم ماردم پايبنادی ک

 ." 
 ماده  شايان ذکر است که در قوانين عده ای از کشاورها همانناد ايتالياا و چاين نياز

در صاورتيکه قاضای نا  ماورد تطبياق را در م اادر  ن پيادا نکارد، در  :است

به قانون  بيعی و مبادی عادالت و مباادی عماومی قاوانين داخلای کشاور  عوض،

 التهاء کند. 
ون در واقع همه اين عبارت ها " قانون  بيعی، قواعد عدالت، مباد  عمومی قاان

" بنا به تعبير  رح توضيحی قانون مدنی جدياد " م ار " قاضای را باه ضاابطه 
اصادار حکام در  د داری درخاوخاصی رهنمائی نکرده، بلکه برای جلاوگيری از 

قضاايه مطاارح باار محکمااه بااوده، تااا قاضاای اجتهاااد و اعمااال عقاال نمايااد. کااه البتااه 
 اجتهاااد قاضاای در چنيااـن حالتااـی مبناای باار اعتـااـبارات موضـااـوعی پ يااـرفته شااده

ه ، و ناشی از انديشاه و ساليقه خااص وی نمای باشاد. لها ا قاانون قاضای را باهبود
اعاد که گاهی  ن را قانون  بيعی گفتاه، و گااهی قو قواعدی ارجاع و احاله ميکند

دياد جعدالت ناميده، و گاهی هم  ن را مباد  عام قاانون مای ناماد. و قاانون مادنی 
ده باود هم تعبير " مبادی قانون  بيعی و قواعد عدالت " را که در قانون ملغاء  ما
رچو  استبعاد نکرده، و خواسته است کاه اجتهااد قضاات را در محال  ن در چهاا

 گسترده تری قرار دهد. 
ع له ا در  خر فقره دوم مااده اول  ن گفتاه اسات " ...... اگار قاضای حکام موضاو

را در مباااد  شااريعت اسااالمی پياادا نکاارد، بااه مقتضااای مبااادی قااانون  بيعاای و 
ه قواعد عدالت حکم ميکند. که در واقاع محااکم م ار در ساايه ايان مباادی توانسات

لای، ه در قوانين کشورهای مختلا يا معاهادات باين الملاند، بعضی از قواعد وارد
به اضافه مبادی عمومی قاوانين م ار و شاريعت اساالمی را ماورد تطبياق قارار 

کاه دهند. که اينک به شاماری از ايان تطبيقاات اشااره ميکنايم. باا در نظرداشات  ن
اسااتعانت از اياان قواعااد در مسااائل جزائاای بااه هااي  وجااه وارد نيساات. زياارا باادون 

 قانونی جنايت مهازاتی وجود ندارد.  ن 
 : تطبیقات مختلف
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محاکم م ر مباادی قاانون  بيعای و قواعاد عادالت را در حااالت مختلفای تطبياق 
کاارده کااه از  ن جملااه اساات : ملکياات هااای ادباای، هنااری، صاانعتی، نظرياا  سااوء 

 1استفاده از حق، نظريه تحمل تبعه، و نظري  حالتهای فوق العاده
 : ری و صنعتیملکیت ادبی، هن

 مايالدی " قاانونی 1928علی رغم اهميت ايان ناوع ملکيتهاا باازهم تاا " ساالهای 
وجاااود نداشاااته کاااه  ن را تنظااايم کناااد. اگرچاااه در قاااانون مااادنی، و قاااانون جناااائی 
ن وصی وجود دارد که به ملکيت های ادبی، هنری و صانعتی اشااره نماوده اماا 

ارد وضااع نشااده اساات، از اياان " قااانون خاصاای در اياان مااو1928تااا اياان تااارير "
ء جهت محاکم مختلر و محاکم داخلی م ر به قانون  بيعی و قواعد عدالت التهاا

کرده اناد، تاا حقاوق مؤلاا، هنرمناد، و اصاحا  ملکيتهاای صانعتی را نگهاداری 
کنند، له ا محااکم م ار وفاق " قواعاد عادالت " احکاامی را صاادر کارده اناد کاه 

 ان خسارت و پرداخت تاوان ملزم کرده اند. متهاوز براين حقوق را به جبر
ياد وری می شود که حکومت م ر به منظور حمايت ملکيت ادبی  رح قاانونی 
را  ماااده کاارده کااه از سااوی کنفاارانو ملکياات هااای ادباای و هنااری منعقااد در ماااه 

 در قاهر  مورد استحسان قرار گرفته است. 1929دسامبر
 : نظریة سوء استفاده از حق

استفاده از حق در قضای م ر همانند قضای فرانساه مساتقر و ثابات  نظريه سوء
کساايکه فقاار حااق خااود را مااورد  :اساات، موضااوع جديااد در اياان نظرياا   ن اساات

را  استفاده قرار داده اما نحاوه اساتفاده  ن از حاق وی بگوناه ای اسات کاه ديگاری
ه متضرر ميکند صاحب حق از ايراد  ن ضرر مسائول اسات، مخاالفين ايان نظريا

چگونااه شخ اای کااه حااق خااود را مااورد اسااتعمال قاارار داده و از  :انتقاااد ميکننااد
 حدود  ن نگ شته مورد مسئوليت قرار ميگيرد  

که البت  پاسر اصحا  ايان نظريا   ن اسات کاه حقاوق مطلاق نباوده بلکاه مقياد باه 
و هرگااه   2اهداف اجتماعی است که باه منظاور  ن اصال حاق بوجاود  ماده اسات.

 ن در غياار از هاادف تعيااين شااده اسااتفاده کاارده، و بااه ديگااران  صاااحب حااق از
ضاارری وارد کنااد بايااد تاااوان خسااارت را بپااردازد. و اياازاد هاادف اجتماااعی باار 

 حقوق چيزی جز تطبيق مبادی قانون  بيعی و قواعد عدالت نمی باشد. 

                                                 
ه دعاوی در در تطبيق نظري  حالتهای فوق العاده محاکم م ر حکم کرده اند که اقام - 1

پيشگاه محکمه غير مخات  " بای صاالحيت " از ساقو  حاق جلاوگيری ميکناد، اگرچاه 
در قانون مدنی در اين مورد ن ی وجود ندارد. همچنانکه محکمه حکام کارده اسات کاه 
زوجه مسيحی نميتواند مبلغ پولی را که وفق نظام " دوتاه " هنگاام ازدواج باه شاوهرش 

مبلغ را به عنوان امانت نداده بلکه به عناوان همکااری  داده بازپو بگيرد، زيرا زن اين
 و ادامه امور زوجيت به وی پرداخته است. 

قبالً در بيان م هب تضامن اجتماعی ياد ور شديم کاه ملکيات وظيفاه اجتمااعی اسات  - 2

 که نميتوان از  ن در خارج از اهداف وظيفه استفاده کرد. 
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از مثالهای اين نظريه استعمال حق ملکيت شخ  در بنای ديوار بلندی اسات کاه 
و هوا را از همسايه  ن گرفته، بدون  نکه فايده ملموسی هام از  ن بدسات  روشنی
ويا صاحب کار " اربا  " کارگری را بدون سبب قانونی ويا در وقت نا   1 ورد.

مناسب از کار بيرون کند، همچنانکه فقهاء اقامه دعوای کيدی را سوء اساتفاده از 
د در مااده پانهم  ن نظرياه ساوء حق اقامه دعوی دانسته اناد. اماا قاانون مادنی جديا

استفاده از حق را تنظيم کرده، و بدين اسا  م در رسمی  ن از قانون  بيعای و 
 قواعد عدالت به قانون وضعی " تشريع " تحول يافته است. 

 : نظریه تحمل اضرار ناشی از اعمال تابع " وابسته "
ن  بيعاای و بعضاای از محاااکم م اار اعمااال اياان نظرياا  را مبناای باار مباااد  قااانو

اگرچااه اصاال  ن اساات کااه شااخ  فقاار از اشااتباه   2قواعااد عاادالت دانسااته انااد.
شخ اای خااود مساائول اساات، و اگاارچنين خطااايی وجااود نداشااته و ثاباات نشااود 
مفتااارض  ن اسااات کاااه وفاااق اعماااال نظريااا  " مسااائوليت تق ااايری " شاااخ  از 
ار اضاارار وارده بااه غياار مساائوليتی نداشااته باشااد، امااا پيشاارفت ماادنيت و انتشاا

وسااايل، و اختراعااات ميکااانيکی و صاانعتی، و وسااايل نقلااـيه همـااـزمان بااا  نکااه 
منافـااـع زيااـادی را باارای مالااک فراهااـم ميکنااد، خطااـرات زيااادی را نيااز همااـراه 
دارد. پااو همچنانکااه مالااک اياان فوايااد را بدساات ماای  ورد از عاادالت اساات کااه 

 اضرار ناشی از  ن را نيز تحمل کند. 
 ب خطايی نشده باشد، زيرا ضرر به انداز  فايده است.اگرچه شخ اً مرتک

از جملاااه مثالهاااای تطبيقااای ايااان نظريااا ، تحمااال تبعاااات حاااوادث وساااائل نقلياااه، و 
  سيبهای وارده به کارگران است.

 : نظریة حوادث فوق العاده
ن  اين نظري  از سوی محکمه استئناف داخلی اعمال گرديده اما محکماه تمياز باه 

توان ست. نظريه حوادث فوق العاده نظري  عادالنه ای است که مياعتباری نداده ا
 اعتبار  ن را به مبادی قانون  بيعی و قواعد عدالت بر گرداند. 

اصل بر ن است که قرارداد کننده به همه بندهای قرارداد پايبناد باشاد، مگار  نکاه 
ياداد اجرای  ن به قوت قاهره مستحيل شود. و قوت قااهره حادثاه ای اسات کاه رو

 ن غياار قاباال انتظااار و جلااوگيری از  ن نااا ممکاان بااوده و اجااـرای قااـرارداد را 

                                                 
ثبيت نظري  سوء استفاده از حق حکم داده اناد، محاکم م ر در گامی پيشتر در راه ت - 1

در صورتيکه شخ  نه تنها که از حق خود سوء استفاده نکرده بلکه احتيا ااتی را نياز 
اتخاااذ کاارده امااا همسااايه از اقاادامات  ن متضاارر شااده باشااد بااازهم اعمااال نظرياا  سااوء 

سااارت اسااتفاده از حااق وارد اساات، شاار   نکااه خسااارت وارده باار همسااايه از حاادود خ
عادی گ شته باشد. محااکم م ار مسائوليت ماالکی را ثابات دانساته اناد کاه از ملاک وی 
صااداهای بلنااد ويااا دود ساانگين، ويااا گازهااای مضااری بلنااد شااود کااه بااه ديگااران ضاارر 

 برساند، اگرچه احتيا ات الزم را هم اتخاذ کرده باشد. 
 اعتبار نداده اند. اگرچه قضاء در فرانسه و در م ر به شکل کل به اين نظري   - 2
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مستحيل ميکند، بدان معنا که اگر حادثاه رخ داده اجارای تعهاد را مساتحيل نساازد 
ماادين " بااده کااار " از اجاارای التاازام اعفاااء نگرديااده، اگرچااه اجاارای قاارارداد باار 

ر  اخياار " سااختی و ساانگينی جانااب متعهااد سااخت و ساانگين هاام باشااد. و اياان شاا
اجرای قرارداد " عادالنه نمی باشد، زيرا قواعد عدالت مقتضی  ن اسات کاه اگار 
حالات تغييار کاارده، و حادثاه ای رخ دهاد کااه در اصال غيار قاباال انتظاار بااوده، و 
اجرای تعهد را ساخت و سانگين مای نماود. عادالت مقتضای  ن اسات کاه مادين از 

ه در واقاع مفهاوم نظريا  حاوادث فاوق العااده مای بعضی التزامات اعفاء گردد، کا
 باشد. 

گفتناای اساات کااه محکمااه عليااای اداری فرانسااه اياان نظريااه را تطبيااق کاارده و باار 
اسا   ن در قضيه شرکت برق شهر " بردو " که تعهاد داشات بارق را باه قيمات 
معينی برای شهروندان وارد کند، پو از  غاز جنف جهانی اول که قيمات زغاال 

يافاات توليااد باارق بااه قيماات ماورد اتفاااق سااابق باارای شاارکت ساانگين شااد،  افازايآ
محکمااه اداری فرانسااه نظرياا  حالاات فااوق العاااده را در اياان قضاايه مااورد تطبيااق 

 قرار داد. 
همچنانکااه محکمااه اسااتئناف داخلاای م اار اياان نظريااه را پ يرفتااه و در قضاايه ای 

هاا " قاوای حمايات مرز تاجری که تعهد سپرده بود غله جاتی را به نهاد مرزبانی
 " به قيمت معينی وارد کند که پو از  زاد شدن قيمتهاا باه حساب باازار عارض و
 لااب بهااای غلااه جااات دو چنااد باااال رفتااه و اجاارای تعهااد را باارای " بااده کااار " 

 سنگين و سخت نمود . 
 1محکمه استئناف م ر نظري  " حالت فوق العاده " را مورد تطبيق قرار داد.

 ادامه دارد                                                                                 

                                                 
اگر محکمه تميز مبدأ محکمه استئناف " در اعتراف به نظري  حوادث فوق العاده " را تنييد  - 1

 ماده اسات " ... باا  147نکرد اما اين نظري  در قانون مدنی جديد وارد گردياده و در نا  مااده 
، و التاازام تعاقاادی  ن هاام اگاار حااوادث اسااتثنائی و فااوق العاااده رخ دهااد کااه مااورد انتظااار نبااوده

اگرچه مستحيل االجراء نگردد اما اجرای  ن برای مدين " بده کار " سخت و سنگين باوده و او 
را به خسارت بزرگی مواجه کند، قاضای ميتواناد وفاق " حالات " و پاو از موازناه و ارزياابی 

ی بارخالف ميان م ال  دوجانب، تعهد مورد نظر را به حد معقول بر گرداند، و هر گونه اتفااق
 اين ن  با ل است .
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 در بیان آنچه که قصاص به وسیلۀ آن گرفته می شود و چگونگی آن

 و مکان و زمان آن و به کارگیری احسان و نیکویی نسبت به قاتل

 تمهيد: -210

استيفای ق اص از جانی )قاتل( گاهی به خاود هماان  لات و باه هماان کيفيتای 

قتل مهنٰی علياه باه  ن انهاام يافتاه اسات، صاورت ميگيارد، و گااهی ايان که عمل 

استيفاء بدون اين استيفاء بعمال مای  ياد، ماثالً قاتال را باه شمشاير بقتال ميرساانند، 

پو  يا برای استيفای ق اص شر  است که به  لت معينی باشد، يا به خود هماان 

                                                 

اسااتاد فقااه مقايسااوی ديپارتمنات تحقيقااات اسااالمی پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون صاانعاء،  1

استاد سابق شريعت اسالمی و رئايو ديپارتمنات  ن در پاوهنحی حقاوق پوهنتاون بغاداد، 

اسااتاد و رئاايو سااابق ديپارتمناات اديااان پااوهنحی ادبيااات پوهنتااون بغااداد، اسااتاد و رئاايو 

 پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کار زموده پوهنتون بغداد.سابق 
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ت و به نفو کيفيتی کاه در  ل  که جانی در ارتکا  جرم خود از  ن کار گرفته اس

 ن مرتکب جرم شده است صورت می پ يرد  يا اين ها شار  نيساتند، و ماراد از 

اسااتيفای ق اااص ازهاااق روح و از بااين بااردن حيااات قاتاال اساات، هاام چنانکااه او 

 روح مهنٰی عليه را ازهاق نموده و حيات او را نابود کرده است 

رخای از فقهااء گفتاه اناد: در در اين موضاوع در مياان فقهااء اخاتالف اسات، ب

استيفای ق اص شر  است که باه وسايله خاود هماان  لا  کاه جاانی  ن را باه کاار 

 گرفته است، و به همان کيفيتی که جرم به  ن انهام يافته است، عمل شود.

 برخی ديگر از فقهااء گفتاه اناد: ق ااص از جاانی تنهاا باه وسايل  شمشاير باياد

يفای ق ااص احساانی هام در کاار اسات کاه باه گرفتاه شاود. ساپو  ياا قبال از اسات

 جانی تقديم گردد  و  بيعت و خ وصيت اين احسان چيست 

 وانگهی  يا برای استيفای ق ان مکان و زمان معنای معينای وجاود دارد  ايان

ا  ها همه مواردی است که در اين مطلب به بيان  نها خواهيم پرداخت، و بر اسا

 م می نمائيم: ن اين مطلب را به فروع ذيل تقسي

 ر مورد  ل  استيفاء و چگونگی  ن.د -ول اولق -فرع اول

 ستيفای ق اص به وسيل  شمشير.ا -ول دومق -فرع دوم

 کان و زمان استيفاء و احسان به جانی.م -فرع سوم

 

 
 فرع اول

 قول اول در مورد آلۀ استیفاء و چگونگی آن
کشاته اسات ق اصااً  اتل به مثل  نچاه کاه باه توسار  ن مهناٰی علياه راق -211

 کشته می شود:

 اين قول مالکيان، شافعيان و ظاهريان است، و از جمله اقوال شان است:

از قاتل باه هماان صافتی »در کتا  بداي  المهتهد از ابن رشد  مده است:  -اوالً 

کااه قتاال را انهااام داده اساات، ق اااص گرفتااه ماای شااود، اگاار قتاال را بطااور غاارق 

وی باه غارق کاردن صاورت گيارد، و کسايکه  کردن مرتکاب شاده باود، ق ااص

مهنٰی عليه را توسر ضرب  سنف کشته باشد، به ضارب  سانف کشاته مای شاود و 

 1«به اين قول است امام مالک...

                                                 
 ۳۳۸ص  ۲بداي  المهتهد ج  - 1
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قاتاال بااه »در کتااا  الشاارح الکبياار للاادردير در فقااه مالکيااان  مااده اساات:  -دوم

د، گرچاه بااه هماان چيازی کشاته مای شاود کاه قتاال را باه وسايل   ن انهاام داده باشا

 1« ور سوختاندن به  تآ باشد.

و کسای کاه »در کتا  مغنی المحتاج در فقه شاافعی نگاشاته شاده اسات:  -سوم

به  ل  تيزی مانند شمشير، يا به  لا  سانگين وزنای مانناد سانف ياا باه عمال تخنياق 

)خفااه کااردن( يااا بااه فعاال گرساانه ساااختن و ماننااد  ن همچااون غاارق نمااودن يااا 

يا انداختن از بلندی کوه باه قتال رسايده باشاد، ولای مقتاول، باه سوختاندن به  تآ، 

 2«همان گونه از او ق اص بگيرد.

قاتل قتال »در کتا  المحلی از ابن حزم در م هب ظاهريه  مده است:  -چهارم

عمد به همان چيزی کشاته ميشاود کاه مهناٰی علياه را توسار  ن چياز کشاته باشاد، 

ردن مهنٰی عليه او را بقتل رسانده باشاد الباد اگر به گرسنه نگهداشتن و يا تشنه ک

 3«بايد او را گرسنه و تشنه نگهدارند تا  ن زمانی که بميرد.

 ادل  اين قول: -212

ْبتُْم َوإِْن َعاااقَ »در اسااتيفای ق اااص مماثلاات اعتبااار دارد باادليل فرمااان الهاای: 

 (۱۲۶)سوره النحل:« فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُم بِهِ 

ه: و هرگاااه خواسااتيد مهااازات کنيااد، پااو بااه مقااداری کااه بااه شااما ترجماا  -أ

 تعدی شده مهازات کنيد.

ثْلَُهااا»و  ه: مهااازات باادی، ( ترجماا۴۰)سااوره الشااوری:« َوَجااَزاُء َساايٍِئَ ي َساايٍِئَ ْ ِمٍ

 مهازاتی است هم مانند  ن.

( ۱۹۴وره البقاره:)سا« لَاْيُكمْ عَ تَادَٰى فََمِن اْعتَدَٰى َعلَْيُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اعْ »

و ترجمه: هرکو بر شما تهاوز کرد، هم مانناد تهااوز او بار وی تهااوز کنياد و ا

 را مهازات نمائيد.

و مماثلاات و هاام مانناادی در مهااازات امااری اساات ممکاان، و جااواز دارد کااه 

 4استيفای ق اص به مماثلت و هم مانندی بوده باشد.

ده اسات کاه نبای کاريم )ص( باه کوبيادن  : در صحيحين )بخاری و مسلم،  م

ساار يهااودی در بااين دو ساانف اماار فرمودنااد، و  ن يهااودی دختااری را بااه همااين 

                                                 
 ۲۶۵ص  ۴الشرح الکبير للدردير ج  - 1
 ۴۴ص  ۴مغنی المحتاج ج  -2
ص  ۲، المها   ج ۳۳۹-۳۳۷ص  ۲، بدايا  المهتهاد ج ۴۴ص  ۴مغنی المحتااج ج  - 3

۱۸۶ 
 مراجع سابق - 4
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مان حارق حرقنااه و »صورت کشته بود، و ديگر اينکه پيامبر )ص( فرموده اناد: 

ترجمه: کسيکه شخ ی را به وسيل  سوختاندن به  تاآ کشاته  1«من غرق غرقناه

ی امار ميادهيم و کسايکه شخ ای را باه وسايل  غارق باشد، ما هام باه ساوزاندن و

 کردن در    کشته باشد، ما هم به غرق کردن وی امر می دهيم.

منظااور و مااراد از ق اااص تشاافی )فاارو نشسااتن خشاام و خوشااحال شاادن(  -ج

ولی دم )صاحب خون( است، و اين امر تنها به صاورتی انهاام مای ياباد کاه قاتال 

 2ا به قتل رسانده است.به مانند  ن کشته شود که مقتول ر

  اص به وسيل  شمشير جواز دارد:ق -213

  قتل قاتل به مانند  نچاه کاه مهناٰی علياه را بادان کشاته اسات، در نازد اصاحا

ايان قاول اسااتيفای ق ااص باادون  ن را مناع نماای کناد، زياارا اساتيفای ق اااص از 

سات و قاتل جاانی بمانناد  نچاه کاه مهناٰی علياه را بادان کشاه شاده اسات، واجاب ني

بلکااه حااق اوليااای مقتااول اساات، پااو باارای  نااان جااايز اساات کااه از اياان حااق شااان 

 عدول نمايند و از قاتل بوسيل  شمشير ق اص بگيرند.

و کسيکه به  ل  تيز، ياا باه عمليا  تخنياق، »در کتا  مغنی المحتاج  مده است: 

از او  يا به وسيل  گرسنه ساختن و مانند  ن مرتکب قتل شده باشد، به هماان شايوه

ق اص گرفته شود، و اين حق ولی مقتول است، که اگر خواسته باشد ميتواناد از 

 ن کار بگيرد، و به اين معنی نيست که ايان کاار بار او معاين و مقارر باشاد، پاو 

اگر ولی مقتول از  ن عدول کند و بخواهد که بوسيل  شمشير ق ااص خاود را از 

کسايکه از ق ااص گارفتن کاه در  ن  قاتل بگيرد، اين کار برای او جايز است، و

مماثلت جواز دارد، به استيفای ق ااص باه وسايل  شمشاير عادول کناد، ايان روی 

گرداندن برای او جواز دارد، فارق نميکناد کاه قاتال راضای باشاد ياا نباشاد، زيارا 

اين کار سريع تر و  سانتر و بلکه به جهت بر مدن از اختالف بهتار نياز هسات و 

شمشااير، گااردن زدن قاتاال بااه شاايو  مرسااوم اساات، و در منظااور از عاادول بااه 

 3«صورتيکه بخواهد او را به مانند حيوان چارپا ذب  کند، جواز ندارد.

ای ق اااص در صااورتيکه مهنااٰی عليااه بااه ساابب ساارايت کيفياات اسااتيف -214

 مهروحيتآ فوت کند:

هرگاه جانی، مهناٰی علياه را باه جراحتای مهاروح سااخت کاه در  ن ق ااص 

شود مانند اينکه دست او را قطع نمود، و قطع  ن باه جاان مهناٰی علياه جاری می 

                                                 
 مراجع سابق - 1
، و اياان جااواز عاادول بااه شمشااير ماا هب حنابلااه اساات: ۴۵ص  ۴المحتاااج ج مغناای  - 2

 ۶۸۶ص  ۷المغنی ج 
 ۴۵ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 3



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 17  

 

سرايت کرد و او را هالک نمود، پو ولی مقتول ابتداًء حق دارد گاردن جاانی را 

توسر شمشير قطع کند. زيرا اين کار از قطاع دسات جاانی و ساپو بريادن گاردن 

تواناد برياادن وی باه شمشاير  ساان تار اسات، و اگاار ولای مقتاول خواساته باشاد، مي

گااردن جااانی را بااه تاانخير اناادازد، بعااد از  نکااه دساات جااانی را قطااع کنااد، انتظااار 

سارايت قطاع را بکشاد تااا  ن گااه کاه ساارايت قطاع باه اتمااام برساد، گاردنآ را بااه 

 1شمشير بزند.

 يفيت استيفاء به وسيل  تهويع )گرسنگی دادن( و مانند  ن:ک -۲۱۳

)غاارق کااردن( يااا تحريااق ) تااآ زدن، هرگاااه جااانی بوساايل  تهويااع يااا تغريااق 

سوزاندن( يا مانند اين ها مهنٰی عليه را کشته باشد، و ولای مقتاول بخواهاد کاه از 

جانی بمثل  نچه که مهنٰی عليه را توسار  ن بقتال رساانده اسات، ق ااص بگيارد، 

پو در ماورد تهوياع جاانی را باه اناداز  مادتی کاه او مهناٰی علياه را حابو کارده 

ند و در خالل  ن  عاام را از او بااز دارناد، تاا  نکاه از گرسانگی بود، محبو  کن

بمياارد. و در انااداختن در    يااا  تااآ، در    يااا  تشاای هاام ماننااد    يااا  تشاای کااه 

مهنااٰی عليااه را در  نهااا انداختااه بااود، انداختااه شااود، و بااه همااان مقاادار ماادتی کااه 

بگ ارناد، و باا  ن هام  مهنٰی عليه در  ن ها بااقی ماناده باود، جاانی را رهاا کنناد و

اگر جانی نمرد، در مدت زمان وی بيفزايند تا  ن گاه کاه بميارد، تاا قتال جاانی باه 

کاه در ايان حالات »مثل قتل مهنٰی عليه بوده باشد، و در قاولی از شاافعيان اسات: 

بااه شمشااير کشااته شااود. و در ماادت نگهااداری وی در بناادی خانااه يااا در    يااا در 

زيارا مماثلات حاصال شاده و چيازی از  ن بهاز ناابود   تآ افازايآ باه عمال نياياد

کردن روح جانی باقی نماناده اسات، پاو ناابود کاردن روح جاانی باه  ساان تارين 

روشاای کااه عبااارت از برياادن گااردن وی بااه شمشااير اساات، واجااب و ضااروری 

 2«پنداشته می شود.

 ماثلت در استيفای ق اص به فعل حرام و ناروا جايز نيست:م -۲۱۴

ل، مهنٰی عليه را به فعل حارام و نااروايی کشاته باشاد، پاو باه ولای هرگاه قات

مقتول جواز ندارد، تاا باه مانناد فعال حارام وی از او ق ااص بگيارد، مانناد  نکاه 

جانی مهنٰی عليه را به  شاميدن مقادار زيااد شارا  مهباور مای ساازد تاا  نکاه باه 

و از اثار ايان لاوا   اثر  ن می ميرد، يا  نکه جانی بر مهنبای علياه لوا ات ميکناد

فوت می نمايد، يا  نکه جانی، با دختر صغيره يی فعل شنيع زناء را انهاام ميدهاد 

و  ن دختر صغيره به اثر ايان جمااع حارام، جاانآ را از دسات ميدهاد، پاو ولای 

                                                 
 ۴۵ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 1
 ۴۵-۴۴ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 2
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مقتااول نميوانااد از جااانی بااه مثاال  نچااه کااه باار مهنااٰی عليااه کاارده اساات، ق اااص 

واساات و بلکااه بايااد او را بااه وساايل  شمشااير بگياارد، زياارا اياان فعاال حاارام و نار

 1ق اصاً به قتل برساند.
 فرع دوم

 قول دوم: استیفای قصاص به وسیلۀ شمشیر است
 هز شمشير، به چيز ديگری از جانی ق اص گرفته نمی شود:ب -۲۱۵

 م هب حنفيان: -اوالً 

قول دوم در ماورد  نچاه کاه ق ااص بوسايل   ن گرفتاه ميشاود، عباارت از  ن 

ه ق اااص بااه شمشااير گرفتااه ماای شااود، و شمشااير  لااه و وساايل  اجاارای اساات کاا

ن ق اص است، و به همين قول اند حنفيان، زيديه و جعفريه، و در ما هب حنبلياا

 دو قول است:

دَ ال قَاوَ »اصحا  اين قول به اين حدي  رسول اکرم )ص( استدالل نموده اناد: 

، و قاود عباارت از ق ااص يعنی جز به وسيل  شمشير قََوِدی نيسات،« اال بالسيا

و ق اااص عبااارت از اسااتيفاء اساات، يااا عبااارت از چياازی اساات کااه اسااتيفاء بااه 

وسيل   ن انهام می پ يرد. پاو ايان حادي  داللات بار نفای اساتيفای ق ااص بادون 

 شمشير دارد.

همچنان قطع عضو يا جراحت بدن اگر سرايت بدان هاا مت ال شاود و مهناٰی 

 نچه بر مهنٰی عليه واقع شده، قتل است، پاو جاانی عليه بميرد معلوم ميگردد که 

بهز قتل به مهازات ديگری، جزاء داده نمی شود. پو اگار عضاو جاانی قطاع ياا 

بدن وی مهروح ساخته شود و سپو ضرورت به قطع گردن او باه شمشاير پايآ 

 يااد، اياان کااار جمااع در بااين قتاال و برياادن گااردن پنداشااته ماای شااود، )و درساات 

 2حنفيان و استدالل شان است.نيست(. اين قول 

 جعفريه: وم هب زيديه  -دوم -۲۱۶

ماا هب زيديااه ماننااد ماا هب حنفيااان اساات، و در ناازد  نااان ق اااص گاارفتن از 

 جانی جز به وسيل  شمشير با تف يلی که داده اند، جواز ندارد و گفته اند:

ولی دم )صاحب خون( به زدن گردن جانی بوسايل  شمشاير از وی ق ااص »

ی و برای وی جواز ندارد که به جانی همان کار را بکند کاه باه ماورث وبگيرد، 

)مقتول( کرده است، از قبيل ضربه زدن باا نيازه ياا شکساتن اعضاای بادن وی ياا 

 خفه کردن يا مانند اين ها.

                                                 
 ۴، الشاارح الکبياار للاادردير ج ۶۸۸ص  ۷، المغناای ج ۴۵ص  ۴مغناای المحتاااج ج  - 1

 ۲۶۵ص
 ۴۶۴۴ص  ۱۰البدايع ج  - 2
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هرگاه بر ولی مقتول ق اص گرفتن از قاتل به گردن زدن بوسيل  شمشاير باه 

ر يا به علت ديگاری متعا ر باود، پاو باه ها علت نبودن  له يا تر  از فرار جانی

 رزی که به ازهاق روح جانی و از بين بردن حيات وی برايآ ممکان باشاد از 

دم  قبيل خفه کردن، يا به تير کماان زدن، ياا باه مرمای تفناف، ياا باه سانف، ياا باه

 برق دادن و يا ديگر شيوه های که توسر  ن ازهاق روح مقت  منه بدون تعا يب

 ق اص گرفتن جواز دارد.ممکن باشد، 

هرگاااه اسااتيفای ق اااص باادون تعاا يب جااانی امکااان نداشااته باشااد، باارای ولاای 

مقتااول جااواز دارد کااه حااق ق اااص خااود را از جااانی بگياارد گرچااه اياان کااار بااه 

 1«تع يب جانی بيانهامد.

و ق ااص گرفتاه »م هب جعفريه نياز باه هماين گوناه اسات و  ناان گفتاه اناد: 

و گردن جانی را بزند نه جای ديگرش را، و مثله کردن نشود مگر به شمشير، پ

جانی جايز نيست،  وريکه بعضی از اعضای بدنآ را قطع کناد، گرچاه جنايات 

مرتکبه وی مثله کردن باشد، يا قتل به وسيل  غرق کردن، يا سوختاندن يا ضاربه 

ياد با مثقل ) ل  سنگين وزن( واقع شده باشد، بلکه در تمام اين حااالت، ق ااص با

 2«به وسيل  شمشير گرفته شود.

 3م هب حنبليان: -سوم -۲۱۷

ود و هرگاه مهنٰی عليه را بادون شمشاير کشاته با»ابن قدامه حنبلی گفته است: 

دن مثل  نکه او را با سنف، يا هدم و درهم کوبيدن، ياا غارق کاردن و ياا خفاه کار

دو روايات به قتل برساند، پو  ياا ق ااص باه مثال  ن گرفتاه مای شاود  در اينهاا 

ه است: )در يک روايت(: بلی! ولی مقتول ميتواند به همان  وری که مهناٰی عليا

کشته شده است، قاتل را ق اص کند. در روايت دوم: ق ااص جاز باه شمشاير و 

 زدن گردن جانی گرفته نميشود.

)دليل روايت اول(: حديثی است که ابن ماجه از نبی کريم )ص( روايت کرده 

يعناای ق اااص جااز بااه وساايل  شمشااير « ال قااود اال بالساايا»اساات کااه فرمودنااد: 

گرفته نشود. عاالوه بار ايان ق ااص يکای از دو چيازی اسات کاه در بادل از باين 

بردن نفو واجب ميگردد، پو قطع  رف در حکم جمله داخل اسات مانناد ديات، 

زيرا در صورتيکه ديت واجب شود، در  نها ديات نفاو الزم ميگاردد. از  ارف 

ز ق اص در نفو معطل ساختن کل و اتالف هما  جاانی اسات، و ديگر منظور ا

                                                 
 ۲۷۹ص  ۴التاج الم هب ج  - 1
 ۱۰۲ص  ۱۰الروض  البهي  فی شرح اللمع  الدمشقي  ج  - 2
 ۶۸۸-۶۸۶ص  ۷المغنی ج  - 3
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اين امر به زدن گردن وی امکان پ ير است، پو تهاوز از  ن باه اتاالف ا اراف 

و اعضای وی جايز نيست چنانکه اگر مهنٰی عليه را توسار شمشاير کنادی کشاته 

 باشد، الزم نيست که با همان شمشير کشته شود.

ص به مثل عملای کاه جاانی باه مهناٰی علياه کارده ديگر اينکه در استيفای ق ا

مثل  است، ا مينان وجود ندارد که زيادتی نيايد، پو ق اص به مثل  ل  قتل و به

 فعل جانی واجب نيست.

)دلياال رواياات دوم(: وجااه رواياات دوم در ماا هب حنبلاای از امااام احمااد، اياان 

( ۱۲۶ل:)ساوره النحا« م بِاهِ ا ُعاوقِْبتُ َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما»فرمان الهی است: 

 ترجمه: و هرگااه خواساتيد مهاازات کنياد، پاو باه اناداز  کاه باه شاما تعادی شاده،

 مهازات کنيد.

ْعتَادَٰى اِمثْاِل َماا لَْياِه بِ فََماِن اْعتَادَٰى َعلَاْيُكْم فَاْعتَادُوا عَ »و اين فرماود  حاق تعاالی: 

تهااوز  و بر شما تهاوز کرد هم مانناد( ترجمه: هرک۱۹۴)سوره البقره: « َعلَْيُكمْ 

 او بر وی تهاوز کنيد )او را مهازات کنيد(.

ااه رأ  جارياا  ماان »ديگاار اينکااه نباای کااريم )ص(  َرضَّ رأ  يهااودی لرضَّ

يعنی به کوبيدن سر يهاودی در مياان دو سانف دساتور داد « االن ار بين حهرين

ه ياان دو سانف کوبيادبرای  نکه  ن يهودی سر دختری از ان ار )مدينه( را در م

 و او را کشته بود.

ارق حرقنااه و»چنانکه از نبی کريم )ص( روايت کرده اناد کاه فرماود:   مان حَّ

ق غرقناه د يعنی هر که ديگری را بساوزاند و توسار  تاآ باه قتال برساان« من غرَّ

ق ما هم او را می سوزانيم، و هرکو که ديگری را غرق نمايد، ما هام او را غار

 رف ديگر ق ااص بار مماثلات وضاع شاده اسات، و لفاظ  ن بادان  می نمائيم. از

مشعر است، پو واجب اسات تاا از جاانی باه مانناد  نچاه کاه کارده اسات ق ااص 

اسات  اماام احماد در باار   ن گفتاه« ال قاود اال بالسايا»گرفته شود، و اما حدي : 

 که: اسناد  ن خيلی خو  و جيد نيست.

 :سنديده تر در نگاه ابن قدامهپ -۲۱۸

اباان قداماا  حنبلاای بعااد ازانکااه هاار دو رواياات ماا هب شااان را ذکاار کاارده گفتااه 

 است:

ه را وقتی که ما به ولی مقتول گفتيم که از جانی به همان فعلای کاه مهناٰی عليا

بدان کشته است، ق اص بگيارد، اماا ولای مقتاول دوسات داشات کاه تنهاا باه زدن 

و  و جااواز دارد بلکااه بهتاارگااردن قاتاال اکتفاااء کنااد، اياان کااار نااه تنهااا کااه باارای ا

 پسنديده تر نيز ميباشد.
 فرع سوم



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 21  

 

 مکان و زمان استیفاء و احسان به جانی
 حسان به جانی )قاتل( در هنگام استيفای ق اص:ا -۲۱۹

بر ولی مقتول واجب است تا در حين استيفای ق اص از قاتال، بار او احساان 

 کند و اين احسان در امور  تی صورت می پ يرد:

يل   ن تعاا يب يااد  لاا  ق اااص مناسااب و کار مااد باشااد کااه جااانی بااه وساابا -اول

 نشود، يعنی  وری باشد که بدون تع يب وی مق ود از  ن بر ورده گردد.

و بر سلطان واجب است تا  لا  »فقيه شافعی صاحب کتا  المه   گفته است: 

د، را که ق اص بدان  له گرفته ميشود، مورد بررسی قرار دهاد، هرگااه ُکناد باشا

از استيفای ق اص با  ن ممانعت کند، چون شاداد بان او  )رض( روايات کارده 

 إنَّ هللا َکتَااب اسحسااان علاای کاال شاال، فاااذا قتلااتم»اساات نباای کااريم )ص( گفاات: 

« ِرح ذبيحتاهته وليُافاحسنوا الِقتلَ َ، واذا ذبحاتم فاحسانوا الِ بَحا َ، وليُِحادَّ احادکم شافر

و نيکااويی را باار هاار چياازی مقاارر کاارده  ترجمااه: بااه راسااتی کااه خداونااد احسااان

است، پو هرگااه مای کشاتيد، کشاتن را باه خاوبی انهاام دهياد، و هرگااه ذبا  مای 

باياد  کرديد، به نيکو وجهی ذب  کنيد، بايد يکای از شاما کاارد خاود را تياز کناد، و

 م بوح  خود را راحت دهد.

وم و اگااار  لااا  کاااه بوسااايل   ن ميخواهاااد باااه اساااتيفای ق ااااص بپاااردازد، مسااام

زهر لود بود، از استيفای ق اص به وسيل   ن منع شود، زيارا زهار، بادن مقتاول 

 1«را فاسد می کند و از شستشوی  ن ممانعت می نمايد.

دوم: قبل از استيفای ق اص جانی را باه  نچاه کاه از نمازهاای کاه ادا نکارده 

کناد و است و به وصيتی که برای اوست يا بر اوست و به توب  ن وح ياد دهانی 

خا ر نشان سازد و اينکه در بردن او تا جای کاه از او ق ااص ميگيارد باا رفاق 

و مهرباانی رفتااار نمايااد، و عااورتآ را بپوشااد و چشاامانآ را ببناادد، و در حااالتی 

کاااه ق ااااص گااارفتن از او باااه وسااايل  شمشاااير باشاااد، گاااردنآ را کشااايده و  زاد 

 2بگ ارد.

 زمان استيفای ق اص: مکان و -۲۲۰

ق اااص اگرچااه در حاارم باشااد رواساات. در کتااا  المهاا   در فقااه اسااتيفای 

و کسيکه به علت کفار ياا رد  )برگشاتن از اساالم( ياا زنااء ياا »شافعی  مده است: 

ق اص قتل بار او واجاب شاده باشاد، و او باه حارم پنااه ببارد، کشاته مای شاود، و 

ْقتُلُاوُهْم َوا»حرم مانع قتل وی نمی گردد، و دليل بار  ن فرماود  حاق تعاالی اسات: 

                                                 
 ۲۷۹ص  ۴، التاج الم هب ج ۶۹۱ص  ۷، المغنی ج ۱۸۵ص  ۲المه   ج  - 1
 ۴۱ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 2
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( ترجمه: و هرجا  ن ها )کفار( را يافتيد، باه ۸۹)سوره النساء: « َحْيُ  َوَجدتُُّموُهمْ 

 قتل برسانيد.

از  رف ديگر اين قتلی است که حرم موجب ضمان  ن نميگاردد، پاو بمانناد 

ولای اگار قاتال باه مساهدی پنااه گازين  1«قتل مار و عقر  مانع  ن نيز نمی شود.

ز مسهد بيرون بياورناد و بعاد ازان از او ق ااص بگيرناد، و در شود پو او را ا

و اگار قاتال باه »داخل مسهد نبايد کشته شود. در کتا  مغنی المحتاج  ماده اسات: 

کعبااه يااا بااه مسااهد الحاارام يااا بااه مسااهد ديگااری پناااه باارد، يااا داخاال حااريم ملکياات 

ساانند، باه جهات انسانی شد، پو اوالً او را از  نها بيارون  ورناد و ساپو بقتال بر

صيانت مسهد، و به خا ر اينکه استعمال و اساتفاده از ملکيات غيار بادون اجااز  

وی ممنوع اسات، و ظااهر کاالم رافعای ميرسااند کاه اساتيفای ق ااص در مساهد 

 2«اگر خوف ملوث شدن  ن وجود داشت حرام و در غير  ن مکروه است.

گرچاه مارض مهام از جانی قاتل در موسم گرما، سارما و در حالات مريضای 

باشد، ق اص گرفته می شاود، زيارا منظاور ازهااق روح و از باين باردن حياات 

جانی است، ل ا تنخير  ن به سبب گرما، سارما و مريضای هاي  معنای و مفهاومی 

 3ندارد.

و به همين گونه استيفای ق ااص در هنگاام شاب و در هنگاام روز نياز جاايز 

 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
رح الکبياار ، و ماننااد  ن اساات در ناازد مالکيااان، ببااين: الشاا۱۸۸ص  ۲المهاا   ج  - 1

 ۲۶۱ص  ۴للدردير ج 
 ۲۶۱ص  ۴، = الشرح الکبير للدردير ج ۴۳ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 2
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 «قویم»ال احمد فهیم: قضاوتپتتبع ونگارش
 

  جایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولتجایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولت
  ضعیکيد به نظريات دانشمندان حقوق وبا تن»

 «قوانين ملی و اسناد بين المللی ،و فلسفه

 (2) 

 فهرست:

 

 25 ................................... : ییقضا حکم ۀدربار هیقضائ ۀقو استقالل -اول مبحث

 25 ....................................................... :هیقضائ ۀقو ینهاد استقالل -اول جزء

 26 .............................................................. :قضات یفرد استقالل -دوم جزء

 27 ................................. : قضاء منصب ۀدربار هیقضائ ۀقو استقالل - دوم حثمب

 27 ....................................................................... : قضات نشیگز-اول جزء

 27 ................................................................................... :افغانستان -الف

 28 ............................................................................. : کایامر متحد االتیا

 28 ....................................................................... : سیسو ونیکنفدراس -ج

 29 ......................................................................................... : کیبلژ -د

 29 ........................................................:قضات بودن عزل رقابلیغ -دوم جزء

 30 .................... :یقاض عزل عدم اصل ۀبار در ،یاسالم عتیشر موقف -سوم جزء

 31 ........................................................................................ :ظلم و فسق

 32 ........................................ :قضأ تیاهل استمرار یمناف امور به یقاض اتصاف

 32 ......................................... .شدن مرتد و عقل ،ییشنوا ،یینایب دادن دست از

 قضات یمال نیوتأم ییاجرا ،ینیتقن بامشاغل ییقضا مناصب رتیمغا - چهارم جزء

 32 ................................................................................................ :یعال

 عتیشر بشر، حقوق یالملل نیب اسناد دگاهیازد عادالنه ۀومحاکم قضا -سوم مبحث

 33 .......................................................................... : یمل نیقوان و یاسالم

 33 ............................................ :بشر حقوق یالملل نیب اسناد  دگاهید - جزءاول

 33 .................................................................... : محاکم بودن یقانون – الف

 33 ................................................................................ :قضا استقالل – ب

 34 ....................................... : یدعو نیباطرف محاکم قضات یمساو برخورد -ج

 



 قضاء جایگاه قوۀ قضائیه در ساختار دولت
 

 24  

 

 35 ........................................................................: محاکمه بودن یعلن – د

 36 .................................................................... : قضات بودن یتخصص – ر

 36 ........................................................ : یدعو نیطرف حقوق تمام تیرعا -ز

 36 ............................................................. : اسالم عتیشر دگاهید - دوم جزء

 37 ................................................ (:یمل)افغانستان نیقوان دگاهید – سوم جزء

 38 ...................................................... : ییقضا استقالل حدود – چهارم مبحث

 

 فصل دوم

 استقالل قوۀ قضائیه

 قابل ميکند که قضات با تمايل قوای مقننه ومهريه ايها ومت قانون، اهميت حک

 عزل نباشند. 

 ٬برای اجرای عدالت، قاضی ضرورت دارد که در حل اختالف حقوقی خاص

بی  رف باشد. از اين  ٬ميان دو قو  ديگر وهمچنان در حل دعاوی ميان افراد

نمی توان و گيرندرمعرض کنترول سياسی قرارد نبايد رو حقوق دانان وقضات

 نها را به استثنای  نچه درجريان امور، مورد رسيده گی واقع شده است 

 1مهبورنمود.

منظور از استقالل قضايی به صورت عام اينست که قاضی بدون نگرانی 

وهرا  ازتالفی وانتقام جويی قو  مهريه يا مؤسسات صاحب نفوذ يا شرکت 

ری و صنفی يا گروه های خرابکار، های ثروتمند يا اتحاديه های مقتدر کارگ

وظايا خود را انهام دهد. اما قاضی را نميتوان به استناد استقالل قضايی 

ازداوريهای افکار عمومی بح  های  زاد  دررسانه های همگانی م ون 

دانست. استقالل قضايی به معنی جدا شدن قاضی ازجامعه نيست. جامعه منشن 

 2داده است وحق دارد ازاو بازخواست کند .حاکميت است و به قاضی استقالل 

استقالل قو  قضائيه شامل اعتبار احکام قضايی ومن ب قضا است که ذيال 

ل ستقالدر ی دو مبح  به  ن ميپردازيم و به دنبال  ن، حدود استقالل قضايی وا

العه مورد مطنيز قو  قضائيه ومحاکم  عادالنه را دردو مبح  جدا گان  ديگر، 

 م .قرارميدهي

                                                 
علی ،  قابخشی ، و ميناو افشااری راد . فرهناف علاوم سياسای ، تهاران : انتشاارات  - 1

 .357ص 1383چاپار ، سال

، ص  1376: نشرداد گستر ، سال  جعفر، بوشهری . مسايل حقوق اساسی ، تهران - 2

117. 
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 استقالل قوۀ قضائیه دربارۀ حکم قضایی : -مبحث اول

اعتبار قدرت اجرايی احکام قضايی نتيه  منطقی استقالل قو  قضائيه است که 

درحقوق ايران   1به  ن دراصطالح حقوق ما به " واجب التعميل بودن في له ها"

ضاوت " اعتبار قضي  محکوم بها" و درحقوق فرانسه به قاعد  " اعتبار حکم ق

 شده" مشهوراست.

ً حل وف ل  فلسف  قاعد  مزبور  نست که دعاوی وخ ومات درجامعه سريعا

شده ، مناقشات بر رف شود. به عبار  ديگر غرض ازوضع اين قاعده  نست که 

برای دعوی ، سرانهام بايد پايانی باشد. و ل ا به منظور رسيدن به اين مطلو  

شده که به موجب  ن هي  مرجعی به ت ميمات محاکم اعتبار خاصی داده 

نميتواند حکم رامعلق کند و يا با صدور ت ميم مخالا،  ثار  ن را ازبين ببرد. 

همين که رأی يا حکم محاکم درموضوع اعالم شد، احترام به  ن براصحا  

 2دعوی واجب ميگردد.

. بود  نچه در باال گ شت، بيانگر  استقالليت قو  قضائيه در صدور حکم قضايی

م دين مفهوم که قضات قو  قضائيه بايد در صدور احکام خويآ بر وفق احکاب

ی انونققانون مطلقاً تحت تنثير و فشار قرار نگيرد و همچنان احکام صادر شده 

زم محاکم، به عنوان حکم مختومه قضايی، بايد واجب االتباع باشد. اکنون ال

و دشود و ما نيز  ن است تا در همين مبح  به دو موضوع مهم ديگر پرداخته 

 موضوع را تحت دو جزء به بح  می گيريم.

 استقالل نهادی قوۀ قضائیه: -جزء اول

از  همانگونه که در ف ل قبلی نيز گ شت، استقالل نهادی قو  قضائيه مستخرج

 اصل تفکيک قواء است.

 راپور تر مخ وص سازمان ملل متحد، در ارتبا  به استقالل قضات و وکالی

 يکی از گزارش های خود، چنين خا ر نشان کرده است:مدافع، در 

اصل تفکيک قواء، مبنای است که بر اسا   ن مقدمات ضروری استقالل » 

 3«قضايی و بی  رفی بنيان گ اشته شده است.

                                                 

قااانون تشااکيل وصااالحيت قااو  قضااائيه .(۱۱۰۹جريااد  رساامی) ٬وزارت عدليااه - 1

 (.45ماد  )۱۳۹۲سال ٬مطبع  دولتی ٬جمهوری اسالمی افغانستان. کابل

 .119. ص۱۳۷۶سال٬تهران: نشر داد گستر ٬بوشهری. مسايل حقوق اساسی ٬جعفر-2
ماکو پالنک برای حقوق اساسای افغانساتان. ترجما  داکتار رامين، مشتاقی. رهنمود  -3

حسااين غالماای، هاياادلبرک  لمااان: نشاار انسااتيتوت حقااوق مقايسااوی عامااه و حقااوق بااين 

  .139خورشيدی، ص1387المللی ماکو پالنک. سال
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تفکيک قواء، مقتضی هريک از قوای عمومی)ثالثه(، استقالل متقابل  نها و 

به نقآ مربو   ن است. در نتيهه،  تضمين استقالل محدود شد  هرکدام از قواء 

قو  قضائيه بايد دارای صالحيت قضايی نسبت به هم  مسايلی دارای ماهيت 

قضايی و دارای اختيارات انح اری، جهت تعقيب  ن باشد. و همچنان 

صالحيت  ن را داشته باشد که  يا مسنل  که جهت ت ميم گيری  ن عرضه شده 

 1رتيب مقرر در قانون است يانه.است، در صالحيت رسيده گی  ن به ت

نکت  مهم ديگر در خ وص تفکيک قواء و استقالليت نهادی قو  قضائيه، شکل 

گيری قو  قضائيه مثالً در ارتبا  به چگونه گی انت ا  يا انتخا  قضات است. 

چيزی که ما تف يل  ن را در ف ل گ شته شرح داديم، اما  نچه در هر نظام 

اين است که قاضی منتخب يا انتخابی ، از مرجع و  حقوقی واجد اهميت است،

نهاد من و  کننده مستقل باشد، و به بهترين شکل، تضمين شود که  رزالعمل 

 2مربو ه تنها در دستان يک قو  حکومتی واقع نگردد.

 استقالل فردی قضات: -جزء دوم

ل قالتهمان گونه که قبالً اشاره شد، استقالل قو  قضائيه نه تنها مستلزم اس

 نهادی، بلکه مستلزم استقالل فردی قضات نيز ميباشد.

 قاللهر دو مفهوم م کور بايک ديگر مرتبر بوده ودر هم پيچيده شده اند. است

ه فردی مستلزم  ن است که يک يک قضات، از فشار و تنثير خارجی و داخلی ب

شمول فشار ناشی از داخل نظام قضايی م ون باشد. شراير ارائ  خدمات 

ايی مانند امنيت دور  ت دی به شمول موضوع برکناری و عزل قضات از قض

سمت قضاء، در اين رابطه دارای اهميت بسياری است. ضروری نيست که 

داقل يد حقضات الی األبد به شغل قضاء من و  يا انتخا  شده باشند، اما  نها با

، نابراينبرای مدت چند سال به عنوان قاضی من و  يا انتخا  شده باشند. ب

به  قضات نبايد تنها به خا ر سؤرفتار شديد يا ارتکا  تخلفات انضبا ی، يا

 خا ر اشتباهات ناشی از حسن نيست يا به جهت عدم موافقت يا تفسير خاصی

 از قانون برکنار گردند.

جنب  ديگری استقالل فردی قضات، مربو  به موضوع تدابير انضبا ی و 

 يه يادساتير و فشار ها به هنگام مديريت يک قضجزاها است.  زادی از اوامر، 

 دوسيه مرتبر به اين موضوع است.

                                                 
 .149همان مرجع، ص- 1
ر رامين، مشتاقی. رهنمود ماکو پالنک برای حقوق اساسی افغانستان. ترجما  داکتا - 2

حسااين غالماای، هاياادلبرک  لمااان: نشاار انسااتيتوت حقااوق مقايسااوی عامااه و حقااوق بااين 

 .150، ص خورشيدی1387المللی ماکو پالنک. سال
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 قضات نبايد به هنگام رسيده گی قضايی به يک موضوع، تحت اداره و رياست

عاليت فبه  کسی بوده ويا به نحوی وابسته وغير مستقل باشند.  نها بايد در ارتبا 

و نواهی بوده و نبايد در  های قضايی خاصی خود م ون از در يافت اوامر

ی از قانون با وجود حسن نيست، مشمول تدابير ايضری قصورت ارائ  تفسي

يق تنديبی قرار گيرند. تضمين وحدت رويه و صحت اجرای عدالت، نبايد از  ر

 د.تطبيق تدابير انضبا ی، بلکه بايد از  ريق بررسی محاکم عالی صورت گير

نکت  مهم ديگر، مسنل  امنيت شخ ی و به  در ارتبا  به استقالل فردی قضات،

 1عالوه معاش کافی  نان ميباشد.

 استقالل قوۀ قضائیه دربارۀ منصب قضاء : -مبحث دوم 

 د کهاستقالل قو  قضائيه درارتبا   به من ب قضاء، چند مسال  رامطرح ميساز

عدم توجه به  نها موجب خدشه دار شدن عدالت ميگردد  و درذيل ؛  نها 

 رت فشرده مورد مطالعه قرارميدهيم :راب و

 گزینش قضات :-جزء اول

که يک قاضی  اجرای عدالت وحفظ استقالل قضايی، وقتی ممکن وميسر است

شيند، يک قاضی که عادل،  گاه به امور قضايی، خو  برمسند قضاوت بن

مدبرومعروف به امانت داری وتقوی باشد . عادل؛ يعنی کسيکه دراعمال و 

ه لحاظ شرعی، کژی وانحراف وجود نداشته باشد. يعنی  ن صفت کرفتار او از

 درانسان منشاء انهام واجبات وترک محرمات است. و تقوی، يعنی  ن نيروی

 بازدارند   که مانع افتادن انسان درکژی ها وگناهان ميشود.

استقالل وحرمت  دستگاه قضايی وقتی محفوظ ميماند که قضاوت و عملکرد 

گونه ضعا باشد ويکی ازوظايا قو  قضائيه که درحقيقت قضات عاری ازهر

معموال  2 استقالليت  نرا مشروعيت می بخشد، موضوع گزينآ قضات است.

برای گزينآ  قضات در کشور های مختلا شيوه های وجود دارد که ما به ذکر 

 چند مثال ذيل اکتفاء می کنيم.

 افغانستان: -الف

تره محکمه ) ديوان عالی ( که عاليترين قضات س ٬درکشور عزيز ما افغانستان

ئيو جمهور وبا تنييد مرجع قضايی درافغانستان محسو  ميشود از رف ر

                                                 
رامين، مشتاقی. رهنمود ماکو پالنک برای حقوق اساسای افغانساتان. ترجماه داکتار  -1

ين حسااين غالماای، هاياادلبرک  لمااان: نشاار انسااتيتوت حقااوق مقايسااوی عامااه و حقااوق باا

 .143 -142خورشيدی ص ص1387المللی ماکو پالنک. سال
، ص  1382منوچهر،  با بائی مؤتمنی . حقوق اساسی ، تهران : نشرميزان ، سال - 2

 .115و114ص 
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از رف قو   تنييدمهلو نماينده گاه ( انتخا  ميشوند. يعنی اصل ولسی جرگه )

مقننه)مهلو نماينده گان( پ يرفته شده است. چنانچه ماد  يک دوهفده هم قانون 

 در مورد چنين صراحت دارد: اساسی افغانستان

)) ستره محکمه مرکب است ازنه عضو که از رف رئيو جمهور با تائيد 

ولسی جرگه و با رعايت احکام مندرج  فقر   خر ماد  پنهاهم و ماده 

همچنان مطابق جزء  1يک دوههدهم اين قانون اساسی .... تعيين ميگردند.((

قو  قضائيه جمهوری اسالمی چهارم ماد  سی ودوم قانون تشکيل و صالحيت 

افغانستان، ت ويب پيشنهاد تعيين قضات و مستشاران قضايی به رياست 

جمهوری از جمل  وظايا و صالحيت های اداری شورايعالی ستره محکمه 

 2ميباشد.

 ایاالت متحد امریکا :

لک  ع ذابااينکه در اياالت متحد  امريکا نظري  تفکيک سه قوه  پ يرفته شده، م

انون اساسی  ن کشور، قضات ديوان عالی فدرال، توسر رئيو جمهوری  بق ق

 برای مدت عمر)مادالعمر( من و  ميشوند. 

شر   تخ  ، حسن شهرت، و وجه  انتخا  شده گان، همرا با اصل مادام 

العمر بودن قضات، ضمانتی برای استقالل قضات  ن کشور، تلقی شده است . 

تند، البته در  غاز کار از سوی فرمان داران قضات ايالتی  ن کشور انتخابی هس

ميالدی  (1860تا)(ميالدی،1812دند ولی ازسال های )اياالت من و  ميش

امريکا به سوی انتخا  قضات متمايل شد. چنانچه  مـردمافکارعمومی م

دراکثراياالت، قضات ازسوی مردم انتخا  ميشوند  ودرچند اياالت گزينآ  

 3التی واگ  ارشده است.نی اييقضات به مهالو تقن

 کنفدراسیون سویس : -ج

دراين کشور اعضای داد گاه فدرال يعنی باالترين مرجع قضايی، توسر مهلو 

من و  ميشوند. درسط  کانتون ها فدرال )شورای ملی وشورای دولت ها( 

دولت عضو( شيو  مسلر انتخا  ازسوی قو  مقننه کانتون ها است ولی در )

                                                 
وزارت عدليه، جريد  رسمی )فوق العااده(. قاانون اساسای افغانساتان. کابال: مطبعا   - 1

 (.117ماد )1382دولتی، سال
(قاانون تشاکيل وصاالحيت قاو  قضاائيه ۱۱۰۹يد  رسامی شاماره)جر ٬وزارت عدليه - 2

 (.34، ماد )1392سال ٬مطبع  دولتی ٬کابل ٬جمهوری اسالمی افغانستان
ابو الفضل قاضی، شريعت پنااهی. حقاوق اساسای و نهااد هاای سياسای، تهاران: نشار - 3

 .515، ص1383ميزان، سال
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ای بخآ)ناحيه( و دادگاه های صل  ، انتخا  ازسوی مورد قضات دادگاه ه

 1مردم پ يرفته شده است.

 بلژیک : -د

در اين کشور، نحو  تعيين قضات، ترکيبی ازشيوه های انت ا ، خود انتخابی، 

ً ازسوی  انتخابات وپيشنهاد است . قضات صل  و قضات دادگاه ها، مستقيما

سا و معاونان دادگاه های پادشاه من و  ميشوند. مستشاران استيناف ورؤ

شهرستان ها، براسا  دوليستی  که يکی به وسيله خود ديوان عالی و ديگری به 

وسيل  شوراها شهرستان تهيه ميشود، ازسوی پادشاه من و  ميگردند. 

مستشاران ديوان عالی کشور، ازميان فهرست های پيشنهادی سنا و ديوان عالی 

 2ند.کشور به وسيل  پادشاه من و  ميگرد

 غیرقابل عزل بودن قضات: -جزء دوم

اين اصل بدون شک نتيه  منطقی تفکيک قو  قضائيه ازدو قو  مقننه ومهريه به 

شمار می  يد، زيرا برابری قواء، ايها  ميکند که مقامات دو قو  ديگرنتوانند 

درانت ا  ويا عزل قضات مداخله ای داشته باشند. اما گ شته از مطلب فوق، 

ناپ يری، شر  استقالل قو  قضائيه نيز به شمار  مده است. ليکن اين  اصل تغيير

ی که يبدان معنی نيست که مخالفان تفکيک قو  قضائيه ازدو قو  ديگروحتی  نها

امرقضا را بخشی ازاعمال اجرايی می پندارند، به اصل تغيير ناپ يری قضات 

 3عقيده نداشته باشند.

مانند  ٬تن او عمال ازچند راه مت وراستاعمال نفوذ بر قاضی وزير فشارگ اش

عزل قاضی ازمقام قضاوت، تبديل شغل او ازرست  قضايی به رست  اداری، 

من و  کردن قاضی به مشاغل اجرايه وی و اداری وتغييرمحل خدمت او 

 4ازنقط  به نقط  ديگر.

بادرنظرداشت حالتيکه ممکن است درموارد فوق پيآ  يد، قانون اساسی 

موضوعی راپيآ بينی کرده  که خود بيانگر استقالليت قوه قضائيه افغانستان 

                                                 
 همان اثر، همان صفحه. - 1
عت پناهی. حقوق اساسای و نهااد هاای سياسای، تهاران: نشار ابو الفضل قاضی، شري - 2

 .516، ص1383ميزان، سال
ص  1382منوچهر،  با بائی مؤتمنی . حقوق اساسای ، تهاران : نشارميزان ، ساال - 3
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( قانون اساسی افغانستان چنين صراحت 132ميباشد. چنانچه فقر  دوم ماد )

 دارد:

، تبدل ، ترفيع، مواخ ه و پيشنهاد تقاعد قضات، مطابق به احکام قانون ر)) تقر

 ٬راجع در موارد فوقاز صالحيت ستره محکمه ميباشد.(( بدين مفهوم که ساير م

حق دخالت را ندارند. اصل غيرقابل عزل بودن قضات، ازحدود قرن شانزدهم 

درفرانسه و بريتانيا مورد قبول واجرای  ن معمول بوده است و ن را به منظور 

پاسداری ازحقوق حق  شاکيان ومتضرران پ يرفته بودند، ل ا استقالل قضات 

ه ميشود نه براسا  انگيزه های صرف برای دفاع ازعدالت، ضروری شمرد

 1ديگر.

 موقف شریعت اسالمی، در بارۀ اصل عدم عزل قاضی: -جزء سوم

در و القيقضاء را واقعاً تقدير نموده است. زيرا قضن مسؤليت  و وظيف  ع ،اسالم

 بلند مرتبه ميباشد.

جای شک نيست که قاضی در اسالم جانشين و خليف  حضرت محمد)ص(، 

 ميباشد.

ن وظايا  ن جنا  )ص( وظيف  قضن بود. بدين مفهوم که خداوند)ج(  يکی از 

 حضرت)ص( را به پيشبرد وظيف  قضن مکلا ساخته بود.

َّبِع   هُ للَّـافَاحُكم َبينَُهم بَِما أَنَزَل  »خداوند)ج( در قر نکريم می فرمايد: َواَل تَت

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقٍِ   (48)سور  مائده،  يت:« أَهَواَءُهم َعمَّ

از  ترجمه: پو بر  بق احکامی که خداوند نازل کرده، در ميان  نها حکم کن!

 هوی و هو  های  نان پيروی نکن! واز احکام الهی، روی مگر دان.

ی مقضات در ميان مردم محافظين عدالت اند و ان اف را در ميان  نها قايم 

ی  عنايت بزرگنمايند. به همين منظور است که فقه اسالمی در انتخا  قضات، 

ت نموده ودر اين مورد قوی ترين شرو  را وضع کرده، تا بهترين افراد رعي

مسلمان، باداشتن اوصاف علم، دانآ، اخالق، زهد  و پاکی در من ب قضن، 

 توظيا گردند.

ست ادر رابطه به عزل قاضی، فقهای اسالمی اختالف دارند. اما فتوی به اين 

گر مام ويا والی نمی تواند اورا عزل کند، که در صورت سالمت حال قاضی، ام

 در صورت جلب م لحت ويا دفع مفسده.

پو ماداميکه قاضی در تطبيق حکم خداوند)ج( قايم باشد، به عدالت حکم نمايد 

وبه عهد و امانت خود و فادار باشد، حافظ عقل و فهم خود باشد، والی نميتواند 
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سالم، قاضی به علت يکی از در شريعت ا 1او را از من ب قضن عزل نمايد.

 اسبا  سه گان  ذيل معزول ميگردد:

 فسق و ظلم:

فسق عبارت از جرح در عدالت است که در نتيه  پيروی از شهوت و تابع 

 داری خواهشات نفسانی  ودر نتيه   استناد برشبهات بميان می  يد.

ر  داءً به  ور عموم  فاسق در ديانت خود متهم است و قضن شيو  امانت است، بن

صورتيکه شخ  بر نفو خودش مورد امانت نباشد، چگونه بر قضن مسلمانان 

 امين دانسته شود.

 خداوند در قر نکريم می فرمايد:

ُسو» اتُِكم َوأَنتُم نُوا أََمانَتَُخوَل وَ يَا أَيَُّها الَِّ يَن  َمنُوا اَل تَُخونُوا اللَّـهَ َوالرَّ

 (27سور  انفال،  يت:«)تَْعلَُمونَ 

 نيز درد! وجمه: )ای کسانيکه ايمان  ورده ايد! به خداوند و پيامبر خيانت نکنيتر

 ت.(ی اسامانات خود خيانت روا مداريد، در حاليکه ميدانيد اين کار، گناه بزرگ

ظلم عبارت است از تهاوز از حق به  رف با ل، ب ورت عمومی، ظلم از 

 ز  ننآ حرام و نها را اجمل  اموری است که خداوند)ج(  ن را باالی بنده گا

 منع نموده است. زيرا ظلم حاوی مفاسد، بدی ها و گناه ميباشد.

ا َمن ظَ »سور  کها چنين فرموده است:  87در  ي )ج( ند وخدا وَف لََم فَسَ قَاَل أَمَّ

 «.اكرً نُعَِ ٍبُهُ ثُمَّ يَُردُّ ِإلَٰى َربٍِِه فَيَُعِ ٍبُهُ َع َابًا نُّ 

ستم کرده است مهازات خواهيم کرد، سپو به سوی  ))ترجمه: اما کسی را که

  2پروردگارش باز می گردد وخدا او را مهازات شديدی خواهد نمود.((

 جهل و نادانی :
جاهل از ابتداء، فاقد اهليت می باشد، زيرا از جمل   شرو  توظيا به من ب 

ی که قضن داشتن  علم و فقاهت در اموردين و دنيا  است. به همين دليل  ن قاض

جاهل باشد، عزلآ واجب است، به دليل اينکه در اثر جهالت وی باالی مردم 

 3ظلم صورت می گيرد.

                                                 

(. کتاا  رهنماا بارای قضاات افغانساتان، IDLOسازمان بين المللی انکشاف حقاوق)- 1

 .22خورشيدی، ص1387کابل: سال
(. کتاا  رهنماا بارای قضاات افغانساتان، IDLOسازمان بين المللی انکشااف حقاوق)- 2

 .23خورشيدی، ص1387کابل: سال
 همان اثر، همان صفحه. - 3
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 اتصاف قاضی به امور منافی استمرار اهلیت قضأ:

ورد در رابطه به اختيار قاضی فقهاء شريعت اسالمی توجه به خرچ داده، در م

 متعددی را وضعتحقق اهليت قضاء چنانچه قبالً ت کر به عمل  مد، شرو   

 ت ازنموده اند تا توظيا قاضی صحت يافته واحکام وی ناف  گردد. زيرا مسؤلي

لحاظ بزرگی، قدر، رفعت، جسامت و خطورت، از جمل  وظايا بزرگ به 

ا شمار می رود. فقهاء فرموده اند، هرگاه يکی از چهار عارضه  در قاضی ج

 رض عبارت اند از :گرفت، اهليت قضايی او را زايل می سازد واين عوا

 از دست دادن بینایی، شنوایی، عقل و مرتد شدن.

قابل ذکر است که شرو  م کور، شراير توظيا به من ب قضن و استمرار در 

 ن است. هرگاه قاضی يکی از  نها را از دست بدهد، صالحيت پيشبرد وظيف  

 1را از دست می دهد و عزل وی الزم ميگردد.

صب قضايی بامشاغل تقنينی، اجرايی وتنمين مالی مغايرت منا -جزء چهارم 

 قضات عالی:

اصل تفکيک قوا بويژه اصل بی  رفی ايها  ميکند تا قاضی مادام که دراين 

سمت باقی است ، از اشتغال به مقامات تقنينی و اجرايی ممنوع باشد تا استقالل 

 2قو  قضائيه،  ن  ور که الزم است تنمين شود.

دو تان نيز، مطلب فوق را پيآ بينی کرده و درماد  يک قانون اساسی افغانس

 چنين ت ري  نموده است که: ٬پنهاه ودوم خود

ضای شورای ملی )) رئيو جمهور، معاونين رئيو جمهور، وزرأ، روسن واع

ل ارنوال وقضات نميتوانند درمدت ت دی وظيفه به مشاغوستره محکمه، لوی څ

دوپنهاه وسوم قانون مزبور چنين ديگراشتغال ورزند.(( همچنين ماد  يک 

 مشعراست:

ارنواالن، صاحبمن بان قوای مسل  و پوليو ومنسوبين امنيت څ)) قضات؛ 

( ملی، درمدت ت دی وظيفه نميتوانند دراحزا  سياسی عضويت داشته باشند.(

حقوق مالی اعضای )ستره محکمه ( را  ٬افزون بر ن قانون اساسی کشورما

 ششم  ن چنين  مده است:ودرماد  يک دوبيست تنمين و ضمانت نموده و 

)) اعضای ستره محکمه بعد ازختم دور  خدمت برای بقي  مدت حيات ازحقوق 

مشرو  براينکه به مشاغل دولتی و سياسی  ٬مالی دور  خدمت مستفيد ميشوند

                                                 

(. کتا  رهنماا بارای قضاات افغانساتان، IDLOنکشاف حقوق)سازمان بين المللی ا - 1

 .24خورشيدی.، ص 1387کابل: سال
ص  1382منوچهر،  با بائی مؤتمنی . حقوق اساسای ، تهاران : نشارميزان ، ساال - 2
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چنين استنبا  ميگردد که کليه  ٬اشتغال نورزند ((. از محتوای احکام مواد فوق

رد  پيآ بينی شد  مزبور درقانون اساسی افغانستان تالشی است حاالت و موا

 درارتبا  به دو قو  ديگر. ٬درجهت استقالل قو  قضائيه

قضا ومحاکمۀ عادالنه ازدیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر،  -مبحث سوم

 شریعت اسالمی و قوانین ملی :

ای حاکميت قانون، استقالل  قضاو عادالنه بودن محاکمه، يکی ازمسايل  مهم بر

 ٬عدالت ورعايت حقوق بشر درجوامع ميباشد. با توجه به اهميت اين موضوع

دراسناد مختلا حقوق بشر مواد زيادی پيرامون استقالل قو  قضائيه و حقوق 

افراد در جريان محاکمات، اعم از مدنی وجزايی پيآ بينی گرديده ودولت ها را 

امات مختلا درسط  ملی نموده است. متوجه به رعايت  ن از ريق اتخاذ اقد

قضن  ٬خوشبختانه بايد مت کرشويم که درشريعت اسالم وقوانين کشورما نيز

جايگاه ويژ  خود را دارا بوده و به استقالل و عادالنه بودن قضن و محاکم، 

درذيل روی اساسی ترين موازين برای  1احکام مشخ  پيآ بينی گرديده است .

ادالنه به صورت بسيارمخت رازديگاه اسناد بين المللی استقالل قضاو محاکم  ع

 شريعت اسالم وقوانين کشورما، مکثی می نماييم . ٬حقوق بشر

 دیدگاه  اسناد بین المللی حقوق بشر: -جزءاول 

اد اسن موجوديت شراير ذيل درحقيقت استقالل قضا ومحاکم  عادالنه را ازديدگاه

 د :مشروعيت می بخش ٬بين المللی حقوق بشر

 قانونی بودن محاکم : –الف 

نخستين پيآ شر  محاکم  عادالنه، قانونی بودن محکمه ميباشد. يعنی محاکم 

بايد به اسا  حکم قانون تشکيل گرديده و صالحيت رسيده گی قضايا را داشته 

( کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی 14باشند. چنانچه بند يک ماد )

 ٬هرمحکم  که دعوی راميشنود بايد توسر قانوندرزمينه صراحت دارد:))

 2تشکيل شده باشد.((

 استقالل قضا: –ب 

قضابايد مستقل وبی  رف باشد بدين معنی که قضن بايد ازاستقالل الزم 

برخودار ومتعلق به گروه خاصی نبوده وازمداخل  بيهای سايرادارات م ون 

را درقوانين خود تضمين  ناين مکلفيت دولت ها است که بايد استقالل قض باشد و

                                                 
رهنمااود  ارز رساايده گای قضااايای مادنی درافغانسااتان. کابال : ناشرموسساا  گلوباال  - 1
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(اصول اساسی استقالل قضا)پيآ نويو کنگر  ۴و۳٬۲٬۱نمايند. چنانچه مواد)

هفتم کميت  پيآ گيری از جرايم سازمان ملل متحد، م و  قطعه نام  مورخ 

ميالدی ( درزمينه  1985دسامبر 14مؤرخ40/۱۴۶نوامبر و  ۲۹مؤرخ  40/۳۲

 چنين صراحت دارد .

 ))اصل اول :

اير ل قضا بايد از رف دولت ها پيشبينی گردد و درقانون اساسی ويا ساستقال

رات قوانين کشور ها شامل شود. اين وظيف  تمام ادارات دولتی، مؤسسات وادا

 ديگراست که رعايت واحترام استقالل قضا را نمايند .

 اصل دوم :

ايق قضا بايد مسايلی راکه با  ن روبرو ميگردد دربيطرفی کامل وبه اسا  حق

 ديد،مبنی برقانون، بدون هي  نوع محدوديت ونفوذ نامناسب، ترغيب، فشار، ته

اشد بيا مداخل  مستقيم وغيرمستقيم يا ازهر ريقی که باشد وبه هرمنظوری که 

 حل وف ل نمايد .

 اصل سوم :

قضابايد قدرت قضايی برتمام مسايل مربو  به قضاو مسايل که خ وصيت 

ه کاشد د و همچنان اين صالحيت عام وتام را داشته بقضايی دارند را داشته باش

 يا موضوعی که غرض حل وف ل برايآ داده ميشود درداخل چوکات 

 شامل است يا خير  ٬صالحيت هايآ  وری که درقانون تعريا گرديده

 اصل چهارم :

مداخل  نامناسب وبی موجب، بايد درجريان قضايی صورت نگيرد . همچنان 

ه صورت ميگيرد تغيير داده نشود و دراين اصل غور و في له های قضايی ک

بررسی امور قضايی وياهم تخفيفی که مطابق قانون داده شده باشد از رف يک 

 ((1مقام با صالحيت مهازشمرده ميشود.

 برخورد مساوی قضات محاکم باطرفین دعوی : -ج

قضات بايد برخورد مساوی با رفين قضيه باتوجه به اصل برابری همه 

ر، ق بشبرابر قانون داشته باشد . بدين معنی که ازنظراسناد بين المللی حقودر

دی، ملحوظات قومی، نژا ٬نبايد در رسيده گی به قضايا، توسر محاکم يا قضات

ن منطقه يی، جنسی وساير ملحوظاتيکه باع  برخورد نامساوی در مقابل  رفي

 در نظر گرفته شود. ٬دعوی گردد

                                                 
رهنمود  رز رسيده گای قضاايای مادنی در افغانساتان. کابال: ناشار مؤسسا  گلوبال  -  1

 .۵. ص۱۳۸۵سال ٬رايتو
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سيون کنوان 26اعالمي  جهانی حقوق بشروماد   10و7اد چنانچه دراين زمينه مو

 حقوق مدنی و سياسی چنين ت ري  نموده است :

 اعالمي  جهانی حقوق بشر:10))ماد  

،  هرکو بامساوات کامل حق دارد که دعوی اش بوسيله دادگاه مستقل ، بيطرف

ً رسيده گی شود وچنين دادگاه دربار  حقوق والزامات او  ا يمن فانه وعلنا

 هراتهام جزايی که به اومنسو  شده، ت ميم الزم را اتخاذ بنمايد .

 اعالمي  جهانی حقوق بشر: ۱۷ماد  

همه دربرابر قانون مساوی هستند وحق دارند بدون تبعيا ازحمايت يکسان 

ي  قانون برخوردار شوند . همه حق دارند درمقابل هرتبعيضی که ناقا اعالم

که برای چنين تبعيضی به عمل  يد بطور  حاضر باشد وبرعليه هرتحريکی

 مساويانه ازحمايت قانون بهره مند شوند .

 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی : 26ماد  

تمام اشخاص درمقابل قانون برابرومستحق اند که بدون هي  نوع تبعيا از 

 رف قانون حفاظت گردند و قانون بايد هرنوع تبعيا را ممنوع قرار دهد 

مساوات تمام افراد را تضمين کند وم ئونيت وحفاظت تمام مردم را درمقابل و

تبعيا به هراسا  که باشد مانند رنف ، نژاد ، جنو ، زبان ويا ملحوظات 

 1ديگرمانند مليت، اهليت اجتماعی اصل ونسب ويا موقا ديگرتعيين کند.((

 علنی بودن محاکمه : –د 

م  عادالنه ميباشد. محاکم بايد قضايا را محاکمه يکی ازشراير محاک ودنعلنی ب

ب ورت علنی رسيده گی نمايند، جز درمواردی که قانون ايها  سری بودن 

 نرا نمايد سری بودن  ن مهاز است. مانند قضايای فاميلی وغيره، اما ابالغ حکم 

 2درتمام حاالت ب ورت علنی بايد صورت گيرد.

تنکيد به علنی بودن محاکمه  ٬ياسی( کنوانسيون حقوق مدنی وس14بند يک ماد )

نموده است که هرمحاکم  که دريک قضي  جزايی ويا دريک دعوی مدنی 

علنی  ٬به استثنای موارديکه منافع اشخاص نابالغ ٬دايرميشود بايد علنی باشد

                                                 
کابال: ناشار مؤسساه گلوبال ٬رهنمود  رز رسيده گی باه قضاايای مادنی در افغانساتان- 1

 .6. ص۱۳۸۵سال ٬رايتو
افغانسااتان، کابال: مطبعاا   جرياد  رساامی)فوق العااده( قااانون اساسای ٬وزارت عدليااه - 2

 (.۱۲۸. ماد )۱۳۸۲سال ٬دولتی
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بودن  نرا ايها  نکند يا جريان مربو  به مسايل اختالفات زنا شويی وياهم 

 1ا فال باشد.مربو  به حفاظت وسرپرستی 

 تخصصی بودن قضات : –ر 

اشخاص که به حي  قاضی ايفای وظيفه مينمايند، بايد واجد شراير قضاوت 

 د. باشند. اشخاصی باشند که دررشت  مربو ، تح يالت عالی الزم داشته باشن

ی گيده هرگاه تمام شراير محاکم  عادالنه مهيا گردد ولی قضاتيکه به قضايا رس

ه کرد نباشند  به هي  وجه عدالت را  وريکه الزم است تنمين می نمايند مسلکی

( اصول اساسی استقالل قضا دراين مورد چنين صراحت 10نميتوانند. ماد )

 دارد .

))اشخاصيکه برای شغل قضا برگزيده ميشوند بايد اشخاص صادق وراستکار 

 بوده ودرمسايل حقوقی  موزش ديده باشند. هرميتوديکه برای گزينآ قضات

درنظرگرفته ميشود بايد عاری ازانگيزه های منفی باشد. درانتخا  قضات بايد 

هي  نوع تبعيا ازلحاظ محل سکونت، رنف، جنو، منطقه، عقايد سياسی، 

منشن ملی واجتماعی، دارايی، محل تولد وحالت مدنی درنظرگرفته نشود به 

ست قضا استثنای اينکه قضات بايد شهروند همان کشوريکه خود را برای پ

 2انتخا  ميکنند ، باشند که اين مسنله نبايد تبعيا تلقی گردد.

 رعایت تمام حقوق طرفین دعوی : -ز

 رفين دعوی دارای يک سلسله حقوقی هستند که محاکم مکلا به رعايت  نها 

می باشند؛ که بدون رعايت  ن حقوق، محاکمه را عادالنه گفته نميتوانيم. مانند 

ورت ضرورت ، حق گرفتن وکيل دفاع يا مشاور حق گرفتن ترجمان درص

حقوقی، حق دفاع کافی و مناسب حق محاکم  بدون تنخير، حق مرافعه خواهی 

وسايرحقوق که در اسناد بين المللی حقوق بشرو قوانين ملی کشورها برای 

 3 رفين دعوی، محاکمه و محکمه پيآ بينی گرديده است .

 دیدگاه شریعت اسالم : -جزء دوم 

قالل قضا ومحاکم  عادالنه درشريعت اسالمی بطور گسترده انعکا  يافته و است

يکی از واجبات محاکم بشمارميرود. حضرت پيغمبر)ص( درمورد بيطرفی و 

عادالنه بودن قضا چنين فرموده است . ))ترجمه : شخ يکه به من ب قضا 

                                                 
کابل: ناشار مؤسساه گلوبال .رهنمود  رز رسيده گی به قضايای مادنی در افغانساتان - 1

 .7. ص۱۳۸۵سال ٬رايتو
کابل: ناشار مؤسساه گلوبال .رهنمود  رز رسيده گی به قضايای مادنی در افغانساتان - 2

 .7. ص ۱۳۸۵سال ٬رايتو
 . 8ص همان اثر،  - 3
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تن، برگزيده شد) امتحان شد( بايد مساوات رادربين  رفين دعوی درسخن گف

نشستن، اشاره ونظر، رعايت نمايد وصدايآ را باالی يکطرف نسبت به  رف 

 ديگربلند نکند .((

عمر بن خطا ) رض( خليف  دوم اسالم که ابوموسی اشعری را دريکی 

ازواليات به حي  قاضی تعيين نموده بود ونامه يی به وی ارسال نموده که نمونه 

يده است . حضرت عمر) رض( دراين  ن نامه تا حال درتمام جهان تکرار نگرد

نام  خود استقالل قضا و محاکم  عادالنه را بطور مکرر ت کر داده وابوموسی 

اشعری راملزم و مکلا به رعايت اساسات عدالت، استقالليت درقضا ومحاکم  

عادالنه نموده است. مطالب مهم اين نامه چنين است، ترجمه:)) گاه باش باخبر! 

مبادا ضعيفان از عدالت ات منيو  شوند  ٬الت، و درنشستدررويا رويی، درعد

و بق  اشراف از تو  مع ببرند.(( همچنان نکات ديگر محاکم  عادالنه را در 

شريعت اسالمی، مشوره گرفتن قاضی درامور قضاوت ازعلما و دانشمندان 

بخآ ، درک درست قاضی ازمنازعه يا قضيه وهمچنان تقوی قاضی، تشکيل 

 1ميدهد.

 دیدگاه قوانین افغانستان)ملی(: –سوم  جزء

قوانين کشورما افغانستان نيز، براستقالليت قضا تاکيد ورزيده است. چنانچه فقر  

( قانون اساسی درزمينه چنين صراحت دارد:))قو  قضائيه رکن 116اول ماد  )

همچنان ماد  دوم قانون  2مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد.((

الحيت قو  قضائي  جمهوری اسالمی افغانستان، در زمينه چنين تشکيل وص

 صراحت دارد:

ن )) قو  قضائيه رکن مستقل دولت بوده، وظايا خويآ را مطابق احکام قانو

 ( قانون م کور چنين  صراحت دارد:19ايفا می نمايد.(( وهمچنان ماد )

اسا  قناعتی  )) محاکم حين رسيده گی به قضايا مستقل بوده، حکم خويآ را بر

که از داليل مطروحه  نزد  ن فراهم ميشود، در حدود احکام قانون، صادر می 

نمايد. رسيده گی  و اصدار حکم توسر محکمه بر اسا  اصل تساوی  رفين 

  3قضيه در برابر قانون بارعايت عدالت وبيطرفی صورت می گيرد.((

                                                 
رهنماود  ارز رسايده گای قضاايای مادنی در افغانساتان. کابال: ناشار مؤسساه گلوبال - 1

 .9، ص1385رايتو، سال
مطبعا   ٬قاانون اساسای افغانساتان. کابال ٬جريد  رسمی )فاوق العااده( ٬وزارت عدليه  - 2

 (.۱۱۶. ماد )۱۳۸۲سال ٬دولتی
قاااو  قضاااائيه  قاااانون تشاااکيل وصاااالحيت٬(۱۱۰۹وزارت عدلياااه، جرياااد  رسااامی) - 3

 (.۱۹و۲مواد) ۱۳۹۲سال ٬کابل مطبع  دولتی٬جمهوری اسالمی افغانستان
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ه يم کاين نتيهه ميرس باتوجه به موضوعاتی که درفوق از ن ت کربه عمل  مد به

ن مچنااستقالل قضاو عادالنه بودن محاکم در شريعت اسالم وقوانين کشورما و ه

يت رعا اسناد بين المللی حقوق بشر، مورد تنييد و تنکيد قرارگرفته است. بناء

د. ی  ياستقالل قضا ازمکلفيت های ملی ، دينی وبين المللی دولت ها به حسا  م

که  استقالل قضا وعادالنه بودن محاکمه، درعين زمان پو بارعايت نمودن اصل

ی مکلفيت بين المللی خويآ را انهام ميدهيم بدون شک يک مکلفيت دينی ومل

 خويآ را نيز ادا کرده ايم.

 حدود استقالل قضایی : –مبحث چهارم 

با همه استقاللی که در با  صدور حکم به قضن ويا قاضی داده شده و ما در 

ه  ن اشاراتی داشتيم، نبايد گمان برد که قاضی از نظارت مباح  قبلی ب

افکارعمومی پنهان و برکناراست. اصل علنی بودن محاکمات، متضمن حضور 

مردم ورسانه های همگانی در روند محاکمه وگزارش مشروح ومف ل جريان 

 ن به عامه است. قاضی هنگامی ميتواند رسيد ه گی راسری اعالم ومانع 

نماينده گان رسانه های همگانی شود که قانون چنين اجازه يی حضور مردم و 

 1را برايآ داده باشد .

چنانچه قانون اساسی افغانستان دراين مورد چنين حکم ميکند:))درمحاکم 

افغانستان، محکمه ب ورت علنی دايرميگردد وهرشخ  حق دارد با رعايت 

 احکام قانون در ن حضوريابد .

که درقانون ت ري  گرديده ، يا سری بودن محاکمه محکمه ميتواند درحاالتي

ضروری تشخي  گردد، جلسات سری داير کند ولی اعالم حکم بايد به هرحال 

 2علنی باشد. ((

جرايم مربو  به امنيت کشور، مخل نظم عمومی، منافی عفت، تخلفات ا فال 

ودربرخی کشورها دعاوی که علنی بودن  نها به)صنعتی يا اختراعی( زيان 

 3رساند، غيرعلنی خواهد بود .

داد گاه مکلا است سری شدن دادرسی وهمچنين داليل سری شدن  نها را علناً 

اعالم کند . رسانه های همگانی که جريان داد رسی را به عامه گزارش  ميدهند 

                                                 
 1376جعفاار. بوشااهری . مسااايل حقااوق اساساای ، تهااران : نشاار دادگسااتر ، سااال - 1

 .106ص
مطبعا   :کابال  .وزارت عدليه، جريد  رسمی )فوق العااده(. قاانون اساسای افغانساتان- 2

 (.۱۲۸. ماد )۱۳۸۲سال ٬دولتی
. ۱۳۷۲ساااال ٬تهران:نشااار داد گساااتر  ٬بوشاااهری. مساااايل حقاااوق اساسااای ٬جعفااار  - 3

 .۱۰۶ص
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بايد درگزارش خود امانت را رعايت نمايند و اال ممکن است به اتهام نقا 

مورد تعقيب قرارگيرند. چنانچه دربرخی کشورها، رسانه قانون يا توهين وافترا 

های همگانی مهازنيستند دردعاوی خانواده گی جزئيات داليل  رفين وحکم 

 دادگاه را افشاء کنند .

حق  ٬همچنين اگردرجريان داد رسی نام کودکی يا نوجوانی به ميان  مده باشد

چاپ وانتشار جريان داد  ندارند نام او را افشاء کنند. علنی بودن محاکمات  و

 1رسی محدودبه دادگاه است وشامل عمليات پوليو ودادسرا نيست .

 ادامه دارد                                                     
 

                                                 
 .۱۰۶. ص۱۳۷۲سال ٬تهران:نشر داد گستر  ٬بوشهری. مسايل حقوق اساسی ٬جعفر - 1
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 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم
(6) 

 فهرست:

 40 ........................................................................................ :هیف محکوم

 مبحث ړیلوم

 41 ........................ . طیشرا هیف دمحکوم ای طیشرا صحت د تیدمکلف ېپور فعل په

 مبحث دوهم

 48 ........ يیږک( منسوب) اومتصل مضاف ېپر ېچ لحاظه له جهت دهغه هیف محکوم

 

 درییم فصل

 :فیهمحکوم 

او :  محکوم فيه هغه څيزدی چې د شارع خطا  ورپورې تعلق موندلی دی 68

که چيرې دشارع خطا  يوتکليفي حکم وي ، محکوم فيه به له فعل پرته بل 

څيزنه وي ، خوپه وضعي حکم کې محکوم فيه کله کله د مکلا فعل دی ، لکه 

عقود او جرايم ، او کله هم د مکلا فعل نه دی ، بلکی دهغه فعل ته ورګرځي ، 

ژې دوجو  سبب لکه د رمضان ) روژې ( د مياشتې ليدل چې شارع هغه د رو

ګرځولی او روژه د مکلا فعل دی . محکوم فيه ته محکوم به هم وايی ، ليکن 

 1لومړنی نوم غوره او خورا وړدی .

ې چدی  نودا الهي قول: ) و توالزکا  ( ) د مال زکو  مو ورکړ  ( دوجو  لپاره

ی له دې حکم څخه استنبا  شوی دی د مکلا د يوفعل پورې متعلق اواړيکمن د

 غه دزکو  له ورکړې ځينې عبارت دی چې هغه يې واجب کړی دی .او ه

ړه :  يت ( ژبا 32-اود الهي په قول کې : ) والتقربوا الزنا( ) د االسراء سورت 

 اوزناته مه نږدې کيږ  .
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 فعل له دې حکم ) د زناتحريم (  څخه  استنبا  شوی تحريم  دمکلا ديواړيکمن

 يې حرامه کړې ده . ) زنا( پورې تعلق پيدا کړی او هغه

بقره دال او دالهې  په قول کې : ) اذا تداينتم  بدين الی أجل مسمی فاکتبوه ()

  يت (. 282 –سورت 

 ژباړه : که چيرې ترټاکلي وخته د دين معامله کو  نوويې ليکل .

 –له دې حکم څخه استنبا  شوی استحبا  د مکلا ديوفعل يعنی د پور ) دين 

 کلوپورې تعلق موندلی او هغه يې مستحب کړی دی .قرض( لپاره د سند لي

 -267 -ورتاود الهي په قول کې : ) والتيمموا الخبي  منه تنفقون ( ) د البقره س

 . يت(

 ه دېلژباړه : د نابودو) ناپاکو( شيانو ق دمه کو  چې خلکو ته به يې ورکو  

 يعنی د حکم څخه په ال  راغلی کراهت ، د مکلا له افعالو څخه د يوفعل ،

 ه کړی دی .وناپاکو څيزونو له انفاق پورې تعلق پيدا کړی او هغه يې مکر

ع  اود الهي په قول کې : ) فاذاقضيت ال ال  فانتشروا فی االرض( ) دالهم

  يت ( . -10 –سورت 

ه لل . شژباړه : کله چې لمونځ اداء شي بيا په ځمکه کې تيت او خواره )خپاره( 

يدو کحت ، د مکلا په يوفعل يعنی په ځمکه کې له تيت دې حکم څخه راوتلي ابا

 اوخپريدو پورې تعلق پيدا کړی او هغه يې مباح کړی دی .

 خونواصوليونو هغه افعال چې پرتکليا ) مکلفيت ( يې تعلق موندلی له دوه اړ

څخه ترڅيړنی الندې نيولي دي : لومړی ، د دې افعالو پورې د مکلفيت د 

او دوهم دهغه جهت له اړخه چې دا افعال په هغه صحت دشر ونو له اړخه 

و جهت پورې مضاف اواړيکمن کيږي . او  دا دواړه هريو په ځانګړيو مبحثون

 کې ترڅيړنې الندې نيول کيږي .

 لومړی مبحث

 په فعل پورې دمکلفیت د صحت شرایط یا دمحکوم فیه شرایط .

کې دځينو شرايطو دې لپاره چې په يوه فعل تکليا صحي  وي ، په هغه د -69

 له: يشتون الزم دی ، چې عبارت د

لومړی : فعل په بشپړه توګه د مکلا لپاره جوت وي ترڅوسرته رسولو ته يې 

دهغه ق د او اقدام ، په کوم شکل سره چې ترې غوښتل شوي ، مت وروي او 

له  دې کبله ، په يوې مههولې چارې حکم صحي  نه دی او په همدې  دليل هم 

ر څښتن تعالی )ج( استازي رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دهغه حق دی چې دست

او اختيارپربنسټ چې د قر ن مهيد د احکامو په بيان او تفسيرکې يې لري ، هغه 
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تکاليا چې په قر ن مهيد کې په مهمله بڼه وارد شوي دي لکه لمونځ اوزکو  ، 

 تفسيرکړی دی .په داسې توګه چې دهغوی اجمال له مينځه وړي ، روښانه او 

( )  ليهماسترڅښتن تعالی )ج( فرمايي : ) وأنزلنا اليک ال کرلتبين للنا  مانزل 

  يت ( . -34 –دالنحل صورت 

ې دهغه څه وښيې چې په ژباړه : اومونږ په تا قر ن نازل کړی ترڅوخلکو ته 

 .قر ن کې دي

 اچېيا د له علم ) پوهې ( څخه موخه دا ده چې مکلا عمال ْ پرې علم ولري او

ْ يا په  په هغه يې دعلم موندلو امکان شتون ولري ، په دې ډول چې شخ ا

نه واسطې او له علما ووڅخه په پوښتنه ، دخپل تکليا ) مکلفيت ( په پيژند

کې د  يوادهقادروي . په خپل مکلفيت د ده د پوهيدلو د امکان قرينه ، د اسالم په 

ه پمي احکامو د خپريدا او رواج ده شتون دی ، ځکه په دې هيواد کې د اسال

ل علت ، دا هيواد په شرعي احکامو د پوهيدا ځای دی او د دې احکامو معمو

) څوک  يي :کيدل هم په هغو د افرادو دپوهيدلو قرينه ده او په همدې دليل فقها وا

رعي شچې د اسالم په هيواد کې او سيږی ، دهغه په اړوند فرضيه دا ده چې په 

 )عنی ي ( د) الي   الدفع بالههل باالحکام فی داراالسالم ( ياحکامو علم لر

دي    نهداسالم په هيواد) داراالسالم ( کې په احکامو د ناپوهۍ پلمه  کول صحي

مي ( فقهي قاعده هم ، په هماغه څه والړه ده چې ذکريې وشو، خو په غيراسال

رعي هيواد کې وضعيت د دې په خالف دی ، ځکه په هغه هيواد کې د ش

احکامو د نه خپريدو او معموليدو په علت ، په شرعي احکامو دهغه ځای 

داستوګنو افرادو علم مفروض ) فرض شوی ( نه دی او په همدې دليل ، که 

چيرې يوڅوک په هغه ځای کې مسلمان شو او دلمانځه له وجو  ځينې يې 

غو ، ده خبرتيا نه درلوده او وروسته يې دهغه له وجو  څخه خبرتيا وموندله

ه يا پلمونځونو قضا پرې واجب نده ، او که د مسکراتو له تحريم څخه دنه خبرت

 خا ريې ، شرا  وڅښل ، او اسالمي هيواد ته د راستنيدو په صورت کې ، د

 .دې کارپه خا ر نه مهازات کيږي 

او په  ،په وضعي قوانينو کې هم ، د شرعي قوانينو په څير، دا قاعده شتون لري 

 ځپاڼههم ، همدا چې قانون په قانوني توګه ، لکه په رسمي جريده ) ورهغی کې 

( کې خپورشو، داسې فرض کيږي چې مکلفين پرې علم لري او شر  نه دی 

 چې هغوی عمال ْ هم په هغه علم ولري .
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يعنی  1) دوهم ( : د مکلا دفعل ترسره کول بايد د مکلا په توان  کې وي  -70

مکلا يې د ترسره کولو يا پريښودلو)ترک( امکان  له هغه افعالو څخه وي چې

لري ، ځکه له تکليا ) مکلفيت ( څخه موخه ، دهغه ا اعت او ترسره کول دي 

اوکه چيرې د دې فعل ترسره کول دمکلا له توان او قدرت ځينې بهروي ، 

ا اعت او فرمان برداري مت وره نه ده او تکليا )مکلفيت ( به بيهوده او عب  

ه ده چې ستر څښتن تعالی )ج( له دارنګه څيزڅخه پاک اومنزه دی . وي اوجوت

 :په دې شر  دوه څيزونه مترتب کيږې 

 دوه دالا : په محال ) ناشوني ( تکليا شتون نه لري ، که ذاتي محال وي لکه 

ې چمتناقضو امرونو ترمينځ جمع ، يا داچې لغيره محال وي ، چې هغه دا دی 

ْ جريان نه لري . لکه له يوې وسکه څه هم عقل يې جايز بو يلې لي ، خوعادتا

رې و الاځينې له استفادې پرته الوتنه کول ) الوتل ( څرنګه چې د کائناتو دود 

ه نچارې د دارنګه فعل په شتون جاري نه دي يا) د دارنګه کارپيښيدل شتون 

 ت دیلري ( نو په دواړو محال نوعو تکليا ) مکلفيت ( ، په هغه شيانو مکلفي

 او په همدې دليل، شرع ، هم دارنګه تکليا نه دی کړی ) يا شريعت نه دی

 راوړی (.

 رې ،  : په هغه څه تکليا چې د انسان ترارادې الندې نه داخليږي شتون نه ل

لکه دارنګه چې فرد مکلا کړو چې له ده پرته يوبل شخ  يو ټاکلی فعل 

ه اوپ کې نه داخليږي ، ) ترسره کړي ، ځکه دا فعل د انسان په اراده او قدرت

 دارنګه حالت کې ( ټول هغه څه چې فرد کوالی شي ترسره يې کړي دا دي چې

 ړي .يا په معروف امروکړي او يا بل ته ديو ټاکلي فعل په ترسره کولو امروک

په هغه وجداني او قلبی چارو تکليا چې پرنفو السبری او غلبه مومي او 

، هم له دې ډول څخه دی او په همدې دليل ،  انسان يې د دفع کولو توان نه لري

روايت شوی دی چې دسترڅښتن تعالی)ج( رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دخپلو 

بيبيانو دشپې تيرولو په نوبت کې ، عدالت رعايت کاوه او فرمايل يې: ) اللهم 

ه اقسمی فيما أملک ، مالتؤ اخ نی فيما تملک والأملک ( ) ای خدايه ! دازمان 

الت اوتقسيم دی په هغه څه کې چې په توان کې يې لرم ، نوما دهغه څه په عد

خا رچې ستا په توان کې دي او زما په توان کې نه دي ، مه مؤاخ ه کوه ( يعنی 

ي دي  چې دی دهغه زياتې رسول)ص( له څښتن تعالی څخه غوښت دخدای )ج(

مالمت نه کړي ، ځکه  قلبي ليوالتيا په خا ر چې خپلو ځينو بيبيانو ته يې لري ،

دا چاره د ده په توان کې نده ، همدارنګه د) التغضب( )مه په قهر کيږه( حدي  
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شريا څخه موخه دغضب اوقهرله ذات ځينې نهی دهغه د موجباتو د تحقق په 

صورت کې نه ده ، بلکې يوازې ، له بې قيد او بند ، قهر څخه نهی اودهغه 

لو وافعالو څرګندونه ده ، ځکه پرانسان ااقو زادول او ليرې کول او دغيرجايزو 

واجب ده چې ) د قهراو غ ې په مهال ( ، چوپ واوسي ترڅوچې قهراوغ ه  

يې په د ننه کې مړه شي ، لکه هماغسې چې په انسان واجب هم ده چې که 

چيرې په خپل ځان کې دقهراو غ ې دصفت په شتون خبروي اوپوه شي چې 

وان نه لری ، له هغه  څيزونو څخه دې ليرې والی دهغه دکابو کولواو کنترول ت

غوره کړي چې د ده دغ ه کيدوالمل ګرځي ، ځکه دی کوالی شي دا کارونه 

ترسره کړي ترڅو دخپلې غ ې او قهرپه پايله کې په غيرجايزو چارو کې ونه 

 لويږي .

په دې ځای کې، البته بايد په پام کې ولرو چې که څه هم قلبي ليوالتياوې په 

کليا ) مکلفيت ( کې شاملې نه دې ، لکه دارنګه چې فرد ته خپله يوه ميرمن ت

له نورو څخه ګرانه وي يا دپالر عالقه يوه فرزند ته د ده له نورو ځينې زياته 

وي ، ليکن له دې سره سره پرانسان واجب ده چې دخپلو او الدونو او ميرمنو 

کړي او په همدې دليل ترمينځ عدالت رعايت کړي او دهرچا حق دې ورته ور

جايزنده چې پالرد زياتې عالقې په خا ر يوه فرزند ته يو څه زيات شيان 

ورکړي ، ځکه دا چاره د پرديتو  او دنورو دنا  رامتيا د احسا  او دورونو او 

خويندوتر مينځ د دښمنۍ د راپيدا کيدو المل ګرځي او په همدې دليل ترې نهې 

 1شويده .

که له سترڅښتن تعالی )ج( او د ده له پيغمبر)ص( سره مينه خوقلبي ليوالتياوې ل

دا پرمکلا واجب دي اوترې غوښتل شويدي  –چې دايمان له لوازموڅخه دي  –

چې د دې مينې او عالقې دسببونو په رامينځته کولو سره هغه په خپل وجود کې 

قې ايهاد کړي او هغه ددې عالقې اومينې دنه حاصلولو په خا ر او يا ددې عال

اومينې دضد شتون په خا ر ، يعنی دسترڅښتن تعالی )ج( او پيغمبر)ص( 

بغا، به مع رونه وي ، ځکه ددې مينې اوعالقې نه شتون يا دهغې دضد شتون 

يې ) له خدای)ج( او پيغمبر)ص( سره بغا( د ده په نه ايمان داللت لري ، 

                                                 
ن بن بشيرله خپلو فرزندانو څخاه ياوه تاه په صحي  حدي  کې راغلي دي چې ) نعما - 1

يو څيز اعطا کړ او داخبريې دسترڅښتن تعالی)ج( رسول صلی هللا عليه وسلم ته ورکړ 

او پيغمبر)ص( ورته وفرمايل:  يا دخپلو ټولو فرزندانو په حق کې يې دارنګه يوه اعطاا 

پلو فرزندانو پاه کړيده   بشيروويل: يه . پيغمبر)ص( وفرمايل: له خدايه و ډارشل او دخ

 267-266اړوند په عدالت چال چلند وکړ  (  رياض ال الحين ، ص
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او که چيري  ځکه ايمان له خدای )ج( اوپيغمبر)ص( سره له مينې جالنه دی 

 منفک شي ، دا دفرد  دنه ايمان دليل دی .

 ستونزمن اعمال -71

 وموويل چې : شر  ده چې  فعل دمکلا په توان کې وي ،  يا دا هم شر  دی

ه واقعيت کې هيڅ فعل له ستونزو پچې فعل ستونز من اوسخت نه وي   

ی ، اومشقت ځينې خالي نه دی ، ځکه چې مشقت د تکليا له لوازموڅخه  د

ږي ليکن که چيرې مشقت متعارف او دبشر په توان کې وي ، هغه ته پام نه کي

 هغه ته دفرد د تکليا) مکلفيت ( خنډ نه ګرځي ، خو که چيرې غيرمتعارف 

ه پمشقت چې فرد يوازې د سختۍ اومشقت  اوزيات  فشار په زغملو سره دهغه  

 دا کوي :سرته رسولو قادروي ، حکم يې په الندې توګه اختالف پي

لومړی : هغه غيرعادي مشقت چې د مکلا دخاصو شرايطو په سبب پرفعل 

ره ه خبرامينځ ته کيږي ، لکه په مسافرت او رنځورتيا کې روژه نيول او د کفرپ

اکراه او لکه په معروف امراوله منکرڅخه  نهې ، په هغه صورت کې چې 

 ع ، په دې ټولودهغه دترسره کوونکی هالکت له ځان پسې ولري ، حکيم شار

حالتونو کې ، دهغه رخ تونو په ورکولو سره چې تشريع کړي يې دي دا 

 رفع دمشقتونه دفع کړي دي او د مشقتونو د دفع کولو او حرج) فشار اوسختۍ ( 

ره کولو په موخه يې د واجبو افعالو پريښوول )ترک( او دحرامو کارونو ترس

ع د ځينو غيرعادي او کول مباح کړي دي ، خو له دې سره سره ، شار

په  نامتعارفو مشقتونو تحمل دمستحبو اعمالو په جمله کې درولی دی ، دمثال

 توګه هغه کو چې د  کفر دخبرې په بيانولو اکراه او مهبورشوی دی کوالی

به راوړي ، خو په وارد شوې ژشي په رخ ت په عمل سره ، دکفرخبره په 

ه که څه هم د ده پ –خه امتناع ځورونې او  زارونې صبر او دکفرله خبری څ

 ده ته مستحب ده او همدارنګه د هغه چاپه څير چې په –هالکت پای ومومی 

معروف امر او له منکرځينې نهی کوي ، دارنګه يو شخ  کوالی شي په 

ه رخ ت په عمل اوله ظالموحکامو ) واکمنانو( له ظلم او ستم څخه دويرې پ

په معروف او مرونکړی ،او له خا ر ، چوپتيا غوره کړي اوهغوی ته 

منکرځينې يي راونه  ګرځوي ، خو په عين حال کې په معروف دامراو له 

منکرڅخه  دنهې دفريضې سرته رسول د ده لپاره مستحب دي ، که څه هم دا 

برو خکار د ده په هالکيدو هم پای ومومي ، ځکه په دې ځای  ځايګي يا دکفرد 

و تيا ادعزت د پياوړتيا او دهغه دا هل دغښلپه مورد کې صبراو بردباري د دين 

 د ظالمانو او اهل با ل دکمزورتيا المل ګرځي .
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دوهم : هغه مشقت چې غيرعادي دی ، ليکن  دکفايي فرضو د ترسره کولود 

ې چاړتيا په خا ر، دهغه له تحمل پرته بله چاره شتون نه لري ، لکه جهاد 

 تل او دحيات سلبيدل او دجسمکفايي فرض دی که څه هم په هغه کې د نفو ق

هم  ستړيا او رنځورتيا او دسختۍ اوفشاراو غيرعادي مشقتونو د انواعو تحمل

له  ،شته ، ځکه دغليمانو پر وړاندې له هيواد اوخاورې څخه د دفاع په موخه 

ه لکه څرنګ –هغوی سره له جهاد څخه پرته بله چاره نه شته ، دا ډول مشقت 

په حقيقت کې په کفايي فرضونو پورې  -ه وشوه چې په مثال کې يې يادون

 اړيکمن دي نه عيني واجباتو پورې . په معروف امراو له منکرڅخه نهې هم

 دجهاد په څيراو يو دجهاد له ډولوځينې دی او څرنګه چې کفايي فرض دی ،

واجب دی چې دامت په مينځ کې هست کړل شي ، که څه هم له ځان پسې 

لري ، نو په معروف امراو له منکر څخه نهی چې ستراوغيرعادي مشقتونه و

 اکليټدهغه دترسره کوونکي لپاره ځورونه او کړاوونه په ځان پسې ولري ، ديو 

ت فرد لپاره مستحب دی ، خو دټول امت لپاره واجب دی ، که څه هم ډير زيا

 ی چېکړاوونه له ځان پسې ولري ، ځکه يوله کفايي واجباتو ځينې دی اوالزم د

 په مينځ کې هست کړل شي .دامت 

ه درييم : هغه غيرعادي مشقت چې دفعل له ذ ات اوحيثيت څخه راوالړ شوی ن

دی ، بلکې يوازې په دې خا ر رامينځ شويدی چې مکلا خپل ځان په هغه 

 ستونزمنو افعالو ملتزم ) پرخپل ځان الزم ګرځول ( کړی دي چې شرعې پرې

 ، ځکه روايت دی چې : دستر څښتنامرنه دی کړی . دا ډول افعال جايزندی 

 والندېعليه وسلم يوسړی وليد چې د لمرتروړانګهللا تعالی )ج( رسول هللا صلی 

دای والړ دی ، دوی دهغه  په اړوند پوښتنه وکړه اوخلکو ځوا  ورکړ : ای دخ

)ج( رسوله )ص( ! ده ن رکړی دی چې دلمرتروړانګوالندې و دريږي 

 شي او خبرې ونکړي او روژه ونيسي .اوکښينني اوسيوري ته والړنه 

پيغمبرصلی هللا عليه وسلم وفرمايل : هغه ته وواياست خبرې وکړي او کښيني 

ځينو اصحابو شپه په  ېهمدارنګه ، هغه مهال چ 1اوخپله روژه ترسره کړي .

ويښه تيروله او ځينو صيام الد هرپيل کړی ؤ اوت ميم يې درلود چې روژه ماتی 

وځينو يې له ښځو څنګ کړی او واده يې ترک کړی ؤ ، ) افطار( ونکړي ا

پيغمبر صلی هللا عليه وسلم ورته وفرمايل: ) اماوهللا انی أل خشاکم هلل واتقاکم له ، 
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لکنی أصوم وأفطروأصلی وأرقدو أ تزوج النساء ، فمن رغب عن سنتی فليو 

 1منی ( .

له او يه ډيرويريږمژباړه : ) په خدای)ج( سوګند چې زه له تاسوټولوڅخه له خدا

وم تاسو ټولو ځينې خوراپرهيزګاره يم ، ليکن روژه  هم نيسم او افطارهم ک

ې وک چاولمونځ هم کوم اوويده کيږم هم اوله ښځو سره واده هم کوم ، او هغه څ

 زما له سنت او  ريقی څخه مر ګرځوي زما له امت څخه نه دی . (

ځورول اود مشروع هدف ددې ټولو چارو فلسفه اوحکمت دا دی چې دبدن 

ڼل ګاوم لحت له شتون پرته پرهغه دمشقتونو او سختيوتحميل ، يوبيهوده کار 

کيږي او د بدن په ځورولو کې ، شارع کوم م لحت نه لري ، بلکې م لحت 

و دهغه په ساتنه اوهغه ته په پاملرنه کې  دی ترڅومکلا وکوالی شي دصالح

ت که چيرې يو دليل لکه د يوم لح اعمالو ترسره کولو ته اقدام وکړي ، خو

تحقق يايوشريا او غوره هدف ته رسيدل او يا يو مشروع مق ود دمشقت او 

ويا استونزي د تحمل او زغم لپاره شتون ولری ، دمکلا لپاره مباح يا مستحب 

 واجب کيږی چې ستونزمن افعال وزغمي .

 لحو او نيکوله دې امله ، پرمونږ واجب ده چې دهغه څه علت چې زمونږ دصا

اسالفو له سيرت څخه روايت شوی دی چې هغوی په سختۍ کې ژوند کاوه او 

زيږ اغوستن  )لبا ( يې درلود اوښه خواړه يې نه درلودل ، ومومو، لکه 

څرنګه چې عمربن خطا  )رض( اوعلی بن  الب )رض( اوعمربن 

و اتو عبدالعزيز)رح( او داسې نوروپرخپل ځان سختي کوله اوپه سختۍ اومشکال

ه ستونزو کې يې ژوند کاوه ، څرنګه چې هغوی د امت د چارو مسئوولين ، ذم

ول کلرونکي ؤ او الرښوونکي ؤ اوپه همدې دليل ، دهغوی د دارنګه کارترسره 

 غوره ؤ او دهغه په خا رهم وستايل شول .

نه ونداهمدارنګه په نورو دخپل ځان ايثارول هم دستاينې وړدی ، که څه هم په ژ

 سختۍ اومشقت په زغملومنهرشي ، ځکه داعمل اړمنو) محتاجو( افرادو کې د

سره مرسته اوپرخپل ځان دهغوی لومړي تو  دی . همدارنګه ، شخ  د 

 رد ظالمانو له دربارڅخه دليرې والې اوله هغوی سره دمرستې نه کولو په خا

نه ونداژستاينې وړدی ، که څه هم دا کارد ده  په رزق او روزۍ کې د تنګسيا او 

 کې دناخوالو په رامينځته کيدو هم پای ومومي .

نوپه دارنګه حالتونو کې دمشقتونو او ناخوالو او ژوندانه د ستونزو زغم دستاينې 

وړدی ، خونه پخپله دمشقت  په دليل ، بلکې په دې دليل چې هغه اعمال اوکړنې  
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ټ ، ديو مشروع غرض اوشريا هدف په خا ر ترسره شوي دي او پردې بنس

له دې حالتونو پرته ، هغه کسان چې خپل ځان د سختۍ او تنګسياپروړاندې 

 دروي ، دهيڅ ستاينې او تمهيد وړندي .

 دوهم مبحث

 محکوم فیه دهغه جهت له لحاظه چې پرې مضاف اومتصل )منسوب( کیږي 

فعالو له هغه ډلې ځينې مق ود دی چې د شرعي احکامو ادمکلفينو د  -72

يولې ده ، يا عمومي م لحت اويا خ وصي م لحت دی ، پورې يې اړيکه ن

که چيرې ترې مق ود د ټولنې عمومي م لحت  وي ،  نوموړی فعل حق هللا 

دی اوکه چيرې مق ود ترې خ وصي م لحت وي ، نوموړی فعل دخلکوحق 

په ق اوحدی ، کله کله هم ، په يوه واحد فعل کې ، هم دهللا حق دی اوهم دخلکو 

و لونککې ، کله د هللا حق او کله دخلکو حق غالبيږي . په رات دارنګه افعالو

 کرښوکې د دې حقوقو دهريو په ځانګړې څيړنه ال  پورې کوو .

  (.هللادهللا حق ) حق  -73

دهللا حق ) حق هللا ( د ټولنې حق دی او په همدې دليل ، دهغه په تعريا کې 

رې اړيکه پيدا کوي ، وايي چې : هغه څيزدی چې عمومي ګټي ) منافع ( ورپو

پرته له دې چې په کوم چاپورې اخت اص )ځانګړتيا( ولري او په همدې دليل 

او دهغې داهميت او هراړخيزو ګټو په خا ر د ټولوخلکوپروردګار) ر  ( ته 

د دې ډول حق ساقطول جايزندی او څوک له دې  1منسو  شوی دی . 

م حق نه لري او دا ډول حقوقوڅخه دصرف نظرکولو حق يا دهغوی پرضد د اقدا

 حق دحقوقپوهانو په نزد دعمومي حقوقو په څيردی .

په استقرا سره ثابت شويده چې کوم حقوق چې خال  د هللا حق دی النديني 

 2موارد دي .

هاد لومړی : خال  عبادتونه : لکه ايمان ، لمونځ ، زکو  ، روژه ، حب ، ج 

 ،څه چې پرايمان بناشويدي  اوداسې نور، ځکه له ايمان څخه مق ود او هغه

داړينې چاري يعنی دين تح يل دی او دين هم د ټولنې دجوړښت اودهغه 

تونه هم دهغه م الحو) ښيګڼو( لپاره ددسازمان لپاره ضروري دی او عبا

 تشريع شوی دی چې د ټولنې لپاره يې عامې ګټې ورګرځي .

و دهغوی لپاره دوهم : هغه عبادتونه چې په هغو کې دنورو د مرستې معنا ا

ت زکو  دی ، په  دلګښت شتون لري ، لکه د فطرصدقه ) سرسايه ( چې دا دعبا
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دی دليل چې فرد اړمنو ته په صدقې ورکولو سره ، سترڅښتن تعالی )ج( ته 

نږدی کيږي او په دې دليل په هغې کې د مرستې او د نورود باروړلو معنا پرته 

بب پرفرد واجب شوی دی ، لکه ده ) شتون لری ( چې دا عمل د نورو په س

څرنګه چې د خپل لګښت ورکول پرې پخپله واجب شوي دي ، دخال و 

عبادتونو پرخالف ، ځکه خال  عبادتونه دنورو په سبب په مکلا واجب شوې 

 نه دي .

نوعه  ول )درييم : پرعشريه ځمکو ماليات : اصوليونو دهللا دحق ) حق هللا ( دا ډ

 ت معنا شتون لري ، ددي دي چې په هغه کې دعبا( دهغه لګښت ورکول نومول

غه ه دهلګښت دليل يې هم دا دی چې د ځمکو ماليه ده او په دې مالياتو سره ځمک

ې د خاوندانو په ال  کې پاتې کيږي او څوک پرې دتيرې حق نه  لري او د د

دليل چې په هغه کې دعبادت معنا شتون لري دا دی چې اخيستل شوی عشر، 

ی زکو  دی چې په ځمکه کې رازرغونيږي او د زکو  دم رف په دهغه کرکيل

 ځايونو کې لګول کيږي او د اچاره هم له عمومي ښيګڼواو ګټوڅخه ده .

څلورم : خراج : يعنی هغه ماليات چې له خراجي ځمکو څخه اخيستل کيږي 

 خراجي ځمکې هغه ځمکې دي چې دمسلمانانو په ال  دهغو له فتحې او پرهغو

قی ې باکو له واکمنيدو وروسته ، دهغو دغيرمسلمانو خاوندانو په ال  دمسلمانان

پريښودل کيږي او پرې ټاکلي ماليات فرض کول کيږي ، لکه څرنګه چې 

 دعراق او شام د ځمکو په اړوند پيښ شول او عمربن خطا  )رض( له اصحابو

سره له سالمشورې او دهغوی دهوکړې ترالسه کولو وروسته ، يادې شوې 

ه پې  دهغو دخاوندانو په ال  کې پريښودلې ، دا عوايد د اسالمي دولت ځمک

 عمومي م الحو کې لګول کيږي .

ې پنځم : حدوديا هغه مهازات چې يوزې د مهازاتو دمعنا درلودونکي دي ، چ

هماغه حدود يعنی له وړاندې څخه ټاکل شوي مهازات دي چې د عمومي 

 ه شميرپدليل د هللا دحق ) حق هللا (  م لحت لپاره تشريع شوي دي او په همدې 

کی ځای ورکړل شويدی لکه د زناحد ، د شرابو دڅښلوحد، دسرقت حد او 

 دالرې وهونکوحد .

دا مهازات د ټولنې دم لحت لپاره تشريع شوي دي اوله دې کبله ، څوک دهغو 

 د ساقطولو امکان ) شونتيا( نه لري او په همدې دليل هم ، کله چې د بني مخزوم

څخه يوې ښځې غالوکړه او اسامه بن زيد وغوښتل د ستر څښتن تعالی )ج( د 

رسول صلی هللا عليه وسلم پروړاندې دهغې لپاره شفاعت وکړي ، دخدای )ج( 

رسول)ص( په قهر شو او خلکو ته يې خطبه و لوسته او له هغې جملې يې په 

يوازې دا ؤ خطبه کې وفرمايل: ) له تاسې څخه ترمخه امتونود هالک علت ، 
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چې  که دهغوی په مينځ کې يونهيب زاده فرد غال کوله ، هغه يې خوشې کاوه 

 .د غال کوله ، هغه يې مهازات کاوهاوکه چيرې يوکمزوري فر

په خدای سوګند ، که چيرې فا مه د محمد لورهم غالوکړي ، ال  يې غوڅوم 

.1 

د  تل محرومول .شپږم : قاصره عقوبات ) مهازات ( : لکه له ميراث څخه د قا

ون دې ډول مهازاتو دقاصروالي دليل دا دی چې په هغه کې ، بدني ځورونه شت

د  پارهنه لري او يا د جنايتکار فرد  زادی نه محدوديږی ، بلکې يوازي د ده ل

نوي مالکيت دثبوت دنه شتون موجب کيږي ، نو دا ډول مهازات ، سلبي 

 مهازت دي .

ه د ې په هغو کې دعبادت معنا شتون لری : لکاووم : کفارات ياهغه مهازات چ

ه سوګند د ماتولو کفاره ، د رمضان په مياشت کې د عمدي روژې خوړلو کفار

يت دمهازات والي دليل، هغه دی چې د يومع ډلې او دخطا قتل کفاره ، د دې 

چې  پروړاندې مهازات دي اوپه هغوکې دعبادت د معنا دشتون دليل هم ، دا دی

ل ه ، يا دمريي  زادونهرکيږي  چې عبادت دی لکه روژه يا صدقپه هغه څيزم

 .او داسې نور

ه اتم : په خپل نفو ) ذات( قايم حق : يعنی هغه حق چې د کوم مکلا په ذم

ا ادپورې تعلق نه لري ترڅو هغه يې دسترڅښتن تعالی )ج( دا اعت په عنوان 

 ً تنمين دصدو ی )ج( د ) مقادستر څښتن تعال او ابتداً  کړي ، بلکې دحق دا ډول ذاتا

وله ا( لپاره واجب شوی دی لکه د غنيمتونو خمو ) پنځمه برخه ( او دمعادنو 

 .ستل شويوخزانو خموځمکې څخه د راوي

 بنده حق ( دخلکو حق ) د -74

دخلکوخال  حق هغه دی چې مق ود ترې په فرد پورې اړيکمن خاص 

وڅيزونو ضمانت ، د م لحت دی ، لکه د افرادو مالي حقوق يا دتلا شوي

و يستلپورونو پوره اخيستل او ديت او داسې نور. د دې ډول د پوره او بشپړواخ

اختيار دمکلا شخ  په ال  کې دی که چيرې يې وغوښتل ، هغه ساقطوي او 

ال  خکه ليوالتيا يې درلوده ، پوره يې اخلي ، ځکه انسان کوالی شي په خپل 

 ي .حق کې هرډول ت رف چې غواړي يې، وکړ

په هغوکې نوموړي دوه حقه شتون لري خو د هللا حق په کې  هغه شيان چې -75

 غالب دی :

                                                 
 14ص 2تيسيرالوصول الی جامع االصول من حدي  الرسول ج - 1



 قضاء داسالمی فقهې بنسټونه
 

 51  

 

حد  . ق ف د افرادو د نامو  او حيثيت پروړاندې جرم دی او په  1لکه د ق ف 

ټولنه کې دفحشاد خپريدو المل کيږي . د دې ډول جرم د مهازاتو په ترتيب کې 

رمانو مخنيوی او دافرادو دحيثيت ، يو عمومي م لحت شتون لري ځکه د مه

څخه د مالتړاو له فساد څخه د ټولنې دپاک کولو په موخه وضع شوي دې ،  

خو له بلې خوا ، په دې مهازاتو کې دمق وف )هغه فرد چې  يدحق هللا جنبه لر

په زنا متهم شوی دی ( لپاره هم يو خاص م لحت شتون لري ، ځکه دهغه پاک 

ا(  څرګندوي او ننګ او شرم ترې دفع کوي اوپه همدې لمني او پاکې ) سپيڅلتي

دليل ، په دې مهازاتو کې دبنده حق ) حق النا  ( هم شتون لری ، يوازې 

دومره دی چې حق هللا په کې غالب دی او له دې امله ، مق وف نه شي کوالی له 

قاذف )هغه فرد چې تهمت يې لګولی دی ( څخه حد ساقر کړي ، ځکه حق هللا د 

 نګهګانو په ال  دهغه په ساقطولو سره نه ساقطيږي  ، که څه هم خال  او بند

ډول سره ده او ميړه په کې حق هللا هم نه دی . په عدت کې هم وضعه په همدې 

، خود دې باوجود ساقطول يي دميړه په ال  نه ساقطيږي ، ځکه په حق لري

 2هغه کې حق هللا هم شتون لري .
دوه يا دشوي حقه شتون لري  خو حق النا  په کې  هغه څه چې په هغو -76

کې غالب دی : لکه ق اص له هغه چاڅخه چې په عمديې يو څوک وژلی دی ، 
ځکه چې ق اص د افرادو د ژوندانه د تنمين او امنيت ساتنې او سوکالۍ 

بار دخپريدا المل کيږي اودا ټول ، له عمومي م الحو ځينې دي او په دې اعت
کيږي . له بلې خوا ، ق اص د فرد لپاره يو خاص  سره ق اص د هللا حق

م لحت ته تحقق ورکوي ،څرنګه چې د مقتول داولياوو د ذهن او ضمير د 
ې په د رامتيا او د قاتل په نسبت دقهر اوکينې دله مينځه تللو موجب کيږې او

ه چې دبنده حق ( کيږي ، خو له هغه ځاي –اعتبارسره ، د خلکو حق )حق النا  
له  سره يکه له مهني عليه )مقتول( او دمقتول له اوليا وو سره د ټولنېدجرم اړ

اړيکې څخه خو را پياوړې او خورا څرګنده ده ، په ق اص کې حق النا  
 ا چېدغالب شويدی او له دې امله دمقتول ولي کوالی شي قاتل عفوه کړي او يا 

د  چيرې قاضي له هغه ځينې د ديت په اخيستلو بسنه ) اکتفا( وکړي اوحتی که
و اقاتل په ق اص حکم وکړي ، بيا هم دمقتول ولي کوالی شي قاتل عفوه کړي 

 دمهازاتو داجرا ) او دقاضي دحکم ( مانع شي .

                                                 
په زنا ديوې ښځې ياا ساړي د ماتهم کولاو پاه معناا دی . ماثال ياو فارد ياوې ښاځې تاه  - 1

 ووايي  : ای زنا کارې .
نورکسان معتقد دي چې په ق ف کې حق النا  د خلکو يا بنده حاق ،غالاب دی ، خاو  - 2

 ذکرشول زمونږه مختاره رأی ده .هغه څه چې په متن  کې 
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خو څرنګه چې په ق اص کې حق هللا هم شتون لري ، په دې خا ر که چيرې 
قاتل دمقتول دولي په عفوه له مرګ څخه خالصون وموند ، دولت کوالی شی د 

 1ه پر وړاندې تعزيري مهازات ترسره کړي :د
د قتل له جرم سره د شريعت د چال چلند  ريقه د موضوعه قوانينو له  ريقې 
سره اختالف لري ، ځکه وضعي حقوقي نظامونو ، له قاتل څخه ق اص خال  

بنسټ  ېد ټولنې حق بللی او يوازې له عمومی حقوقو ځينې يې ګڼلی دی او پرد
قتل په جرايمو کې د دعوا  رحه کول د څارنوال د اختيار په يې ويلی دی چې د 

ساحه کې دی او د مقتول ولي نه شي کوالی جاني عفوه کړي ، بلکې عفوه 
دچارو دمسئوول او حاکم په اړوند دشريعت د چال چلند  ريقه دموضوعه 
قوانينو له  ريقې سره اختالف لري ، ځکه په وضعي قوانينو کې ، زنا يوازي 

هال جرم دی چې ښځه پيغله ) باکره ( وي ، يا دا چې ښځه دعقل يا جسم  هغه م
له لحاظه نيمګړې وي اويا دا چې جاني د مهني عليه له خپلوانو څخه وې ، زنا 
په خپل ذات کې جرم نه انګيرل کيږي ، بلکې په هغه صورت کې چې له بل 

جرم انګيرل څيزسره مقرون وي ، همدارنګه ، دزوجې زنا په دې قوانينو کې 
کيږي ، ځکه د ميړه  په حق کې تيری دی اوپه دې ترتيب سره ، په دې باره کې 
مهازات هم دميړه خ وصي حق دی او په همدې دليل ، يوازې  زوج د دعوا د 
 2 رحه کولو حق لري او نوموړی کوالی شي دهغه اجرا ت هم متوقا کړي .

ازات يې خال  دهللا حق ، خو اسالمي شريعت بله الروهلې ده ، ځکه د زنا مه
يعنی عمومي حق بللی دی اوپه هغه کې يې کوم خ وصي حق نه دی ځای 
کړی او په همدې خا ر، د زنا حد دچا په ساقطولو سره نه ساقطيږي اوهم په 

کوالی شي دعوا   رحه  –بلکې د ټولنې ټول افراد  –دې جرم کې ، څارنوال او 
ورې له دعواوو او چارو پورې اړيکمن کړي ، ځکه دا جرم په عمومي منافعو پ

 دی.

 نوربیا            
 
 
 ا

 

                                                 
دا موارد چاې مالکياانو بياان کاړي دي د تعزياری مهاازاتو لاه جملاې څخاه دي . کاه  - 1

چيااري قاتاال دمقتااول د ولاای لااه خااوا عفااوه شااو، امااام يااي ساال درې وهااي او يوکااال يااې 

 259ص 2محبو  کوي ، و. ګ : تب ر  الحکام ، ابن فرحون مالکی ، ج
مااادې دعااراق نااوي  240او 236-232رغونااو مهااازاتو قااانون و . ګ : د بغااداد دل - 2

 ( شميره کې همدا الره تعقيب کړې ده .111کال په ) 1969مهازاتو قانون هم د
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 «بختیاری»قضاوتیار محمدالیاس 
 

  نحوۀ استمالک ملکیت های عقاری نحوۀ استمالک ملکیت های عقاری 

 در حقوق افغانستان
 

 چکیده

به  انتقال مالکيت ملکيت های اشخاص به دولت در بدل تعويا قبلی و عادالنه

ا همالک محسو  می گردد. شاروالی منظور تطبيق پروژه های عام المنفعه است

ر در محدود  ماسترپالن شهری و وزارت ها و ادارات دولتی خارج ساح  ماست

الک پالن شهری  به همکاری ادار  اراضی به استمالک اقدام می نمايند. استم

 ممکن است کلی، قسمی، عاجل و عادی باشد.

، ژه عام المنفعهکلمات کليدی: استمالک، حق ملکيت، تعويا، عادالنه، پرو

 ماسترپالن شهری، اداره استمالک کننده، تثبيت حق مالکيت.

 مقدمه

 از گ شته ها به اينطرف دولت ها برای تطبيق پروژه های عام المنفعه به

و  استمالک ملکيت های اشخاص اقدام می کنند. به منظور ايهاد مراکز نظامی

  مراجع ذي الح، تنسيسات دفاعی و امنيتی، تطبيق پالنهای منظور شد

ث استخراج معادن و ذخاير زير زمينی، احداث پارک های صنعتی دولتی، احدا

 شاهراه ها، سرک ها و غيره استمالک صورت می گيرد. 

 1421سال   794در ابتدا قانون استمالک منتشر  جريده رسمی شماره     

 بعدی، هـ.ق، در زمان  البان ناف  و مورد اجرا قرار می گرفت. در مرحل 

 ناف  1384 /31/2بتارير  849قانون استمالک زمين در جريده رسمی شماره 

 /20/11مؤرخ  23گرديد. بعداً قانون فعلی استمالک براسا  م وبه شماره 

از  رف رئيو ج.ا.ا.  14/12/1395کابينه ج.ا.ا. ت ويب و بتارير  1395

رديده قانون ملغی گاين  53توشي  گرديده و قوانين قبلی استمالک مطابق ماده 

 ماده می باشد. مقرره  رح استمالک 53است. اين قانون دارای هفت ف ل و 

در  2/12/1396ماده بتارير  31ف ل و  5امتدادی در  -پروژه های خطی

 نشر و ناف  می باشد. 1283جريده رسمی شماره 

 مفاهيم .1
 مفهوم استمالک .1.1
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، استمالک کردن و استمالک در لغت به معنای تملک، بملک گرفتن،  ت رف

 را« استمالک»قانون استمالک،  3ماده  1مالک شدن است. در اصطالح، جزء 

انتقال مالکيت ملکيت های اشخاص به دولت است »چنين تعريا نموده است: 

 .«در بدل تعويا قبلی و عادالنه به منظور تطبيق پروژه های عام المنفعه

 مبانی فقهی و حقوقی استمالک .2
ين ر اسالم مبتنی بر  يات و روايات بيشماريست که مشهورتراصالت مالکيت د

عده می باشد که در فقه به قا« النا  مسلطون علی اموالهم» نها حدي  نبوی 

 موالتسلير معروف شده است. بر اسا  اين قاعده مردم همه گونه سلطه را بر ا

ا ی رخود دارند و به وسيله اين سلطه مالک می تواند هرنوع ت رف و انتفاع

 هی وکه بخواهد از  ن برده می تواند. اما اين اصل نيز همچون ساير اصول فق

 حقوقی بدون استثناء نيست. 

در فقه اسالمی، براسا  قاعد  الضرر و قواعد ديگر که داللت بر نفی ضرر و 

جلوگيری از ورود ضرر دارد، به تعبير ديگر، خاصيت مشترک اين قواعد اين 

خوف ضرر، بايد از ايهاد وارد شدن ضرر  است که در صورت وجود

 1جلوگيری نمود. 

 است براسا  قوانين و مقررات کشور مان، مالکيت افراد محترم شمرده شده    

می  ولی بنابه مقتضای م ال  و منافع عمومی مالکيت افراد را محدود يا سلب

ئون م قانون اساسی  مده است که ملکيت از تعرض  40نمايند. چنانچه در ماده 

است. هي  شخ  از کسب ملکيت و ت رف در  ن منع نمی شود مگر در حدود 

 احکام قانون. ملکيت هي  شخ ، بدون حکم قانون و في ل  محکم  باصالحيت

 م ادره نمی شود. استمالک ملکيت شخ ، تنها به مق د تنمين منافع عامه،

 . در بدل تعويا قبلی و عادالنه، به موجب قانون مهاز می باشد

قانون استمالک زمين، ملکيت شخ  را صرف به منظور تطبيق  5همچنان 

ايهاد مراکز نظامی  -1پروژه های عام المنفعه ذيل قابل استمالک دانسته است: 

تطبيق پالن های منظور شد  مراجع ذي الح،  -2و تنسيسات دفاعی و امنيتی، 

ی صنعتی دولتی، احداث پارک ها -4استخراج معادن و ذخاير زير زمينی،  -3

احداث شاهراه ها، سرک ها، خطو   هن و ساير خطو  مواصالتی و  -5

 -7احداث پايپ الين نفت و گاز،  -6تنسيسات مربو  شامل پروژه های دولتی، 

                                                 
، «حقااوقی ساالب مالکياات توساار دولاات –مبااانی فقهاای ». زهاارا گااواهی، مااريم ثقفاای،  1

ص  ،1395، تابسااتان 15ترويهاای اقت اااد و بانکااداری اسااالمی، ش  –ف النامه علماای 

43. 
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احداث تنسيسات  -8احداث ميدان های هوايی دولتی و تنسيسات مربو   نها، 

نوری، شبکه های راديو و مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی، شبک  لين فايبر 

احداث و ن ب شبکه های برق رسانی و پايه های  ن،  -9تلويزيون دولتی، 

احداث  -10شبکه های مرکز گرمی و بخار خانه های شامل پروژه های دولتی، 

بندهای برق، بندهای    گردان، کانال ها، نهرها و کاريزهای شامل پروژه های 

انی و کاناليزاسيون، مراکز جمع  وری و احداث شبکه های  برس -11دولتی، 

احداث تنسيسات  -12ذخير  کثافات و تخلي  فاضال  شامل پروژه های دولتی، 

و مراکز صحی، تعليمی، تح يلی، تحقيقاتی، ورزشی، تفريحگاه ها، کودکستان 

ها، پرورشگاه ها و ساير تنسيسات اجتماعی و فرهنگی شامل پروژه های 

 -14جد و ساير اماکن م هبی شامل پروژه های دولتی، اعمار مسا -13دولتی، 

ملکيت های  -15احداث مهتمع ها و شهرک های رهايشی شامل پروژه دولتی. 

اين ماده نيز  1اشخاص به منظور حفظ حريم، توسعه و تمديد موارد مندرج فقره 

 استمالک شده می تواند.

 انواع استمالک .3
ه دی قرار گرفته است که در ذيل باستمالک از ابعاد مختلا مورد تقسيم بن

 بررسی انواع استمالک می پردازيم.

 انواع استمالک از لحاظ کمی .3.1
 ست:اقانون استمالک، استمالک را از لحاظ کمی به دو دست  ذيل تقسيم نموده 

 الا( استمالک کلی

قانون استمالک، هرگاه تمام ملکيت استمالک شود  15ماده  1مطابق فقره 

و  می گردد. و در صورتی که ملکيت به صورت کلی استمالک کلی محس

  و استمالک گردد، سند مدار اعتبار ملکيت از  رف ادار  استمالک کننده اخ

ک ستمالبعد از تنديه تعويا از نام مالک در دفتر مربو  وضع و به اسم اداره ا

 کننده در دفتر مربو  ثبت و حفظ می گردد.

  ( استمالک قسمی

قانون استمالک، هرگاه قسمتی )جزئی( از ملکيت  15ده ما 2براسا  فقره 

استمالک گردد، استمالک قسمی محسو  می گردد. در صورتی که قسمتی از 

ند سملکيت استمالک گردد در اين حالت به انداز  قسمت استمالک شده در اصل 

 ملکيت وضع و در دفتر ثبت درج و سند م کور، نزد مالک باقی می ماند.

هرگاه قسمتی از ملکيت شخ  »اده م کور ت ري  می دارد اينکه: م 3فقره    

 وری استمالک گردد که مالک بتواند از قسمت باقيماند   ن استفاده  نمايد در 

اگر قسمت باقيمانده ملکيت «. اين حالت قسمت باقيمانده استمالک نمی گردد
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حالت ادار  اين ماده برای مالک قابل استفاده نباشد، در اين  3مندرج فقره 

استمالک کننده مکلا است به موافقه مالک  ن را نيز تحت عين شراير 

ماده م کور در  5قانون استمالک(.  بق فقره  15ماده  4استمالک نمايد )فقره 

اين ماده موافق نباشد در  3صورتی که مالک به استمالک ملکيت مندرج فقره 

ذي الح  ن را مورد اين صورت مکلا است مطابق پالن منظور شد  مرجع 

 استفاده قرار دهد.

 انواع استمالک از لحاظ زمانی .3.2
 دد.از لحاظ زمانی، استمالک به دو دست  استمالک عادی و عاجل تقسيم می گر

 الا( استمالک عاجل

 5 قانون استمالک، ملکيت با رعايت حکم مندرج ماده 16ماده  1مطابق فقره 

 -1جل استمالک شده می تواند: اين قانون، جهت تنمين مقاصد ذيل  ور عا

وع زلزله،  تشفشان، در حاالت وق -2غرض تنمين منافع دفاعی و امنيتی کشور، 

سيال ،  وفان، لغزش کوه، انفهار و ساير حاالت غيرمترقبه، غرض اسکان 

 مهدد اشخاص متضرر. 

عد اين ماده حداقل ملکيت به تناسب ضرورت مبرم، ب 1در حاالت مندرج فقره 

قانون  16ماده  3يب حکومت استمالک می گردد. مطابق فقره از ت و

استمالک، حکم مندرج ماده نهم اين قانون در حاالت استمالک عاجل قابل 

ه بماده فوق ال کر، در حاالت استمالک عاجل  4رعايت نمی باشد. حسب فقره 

اعتراضات و شکايات مالکين و اشخاص متضرر بعد از تطبيق پروژه رسيدگی 

 می گيرد. صورت 

  ( استمالک عادی

قانون استمالک، استمالک عادی محسو  می  16در غيرحاالت مندرج ماده 

 گردد و تمام احکام مندرج قانون استمالک رعايت می گردد.

 انواع استمالک از لحاظ کيفی .3.3
انواع استمالک از لحاظ کيفی در اين گفتار مورد بح  و بررسی قرار می 

 گيرد.

 يت دارای ساختمان و تنسيساتالا( استمالک ملک

هرگاه باالی  -1»قانون استمالک، در زمينه چنين صراحت دارد:  13ماده 

ملکيت تحت استمالک، ساختمان و تنسيسات اعمار شده باشد، مالک می تواند 

 نها را تخريب و مواد تعميراتی مربو  را در خالل مدت سه ماه انتقال نمايد. 

اين ماده از تخريب ساختمان يا  1  مندرج فقره هرگاه مالک در مدت معين -2

تنسيسات و انتقال مواد تعميرانی امتناع ورزد، ادار  استمالک کننده می تواند به 
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تخريب  ن اقدام نمايد. در اين صورت مالک مستحق مواد تعميراتی نمی گردد. 

  پاک کاری ساحه بعد از تخريب ساختمان يا تنسيسات در هماهنگی با ادار -3

ملی حفاظت محير زيست و شاروالی مربو  به عهد  اداره استمالک کننده می 

ساختمان هايی که تخريب  ن نياز به دقت مسلکی دارد، ادار  استمالک  -4باشد. 

کننده مکلا است با توظيا اشخاص فنی و مسلکی به م رف خويآ به 

و متضرر  ادار  استمالک کننده، مالک، مت رف -5تخريب  ن اقدام نمايد. 

مکلا اند، حين تخريب ملکيت تحت استمالک به منظور حفاظت کيبل های 

مخابراتی، لين های برق، تنسيسات  برسانی و کاناليزاسيون، لوله های گاز و 

ساير شبکه های عرضه خدمات عامه، تدابير الزم را اتخاذ نمايند در غير ن 

ختمان و تنسيسات تخريب سا -6مکلا به جبران خساره وارده می باشند. 

ملکيت هايی که مالک معين نداشته باشد به عهد  ادار  استمالک کننده می 

 «. باشد

  ( قطع اشهار و نباتات ملکيت استمالکی

 هرگاه ملکيت -1»قانون استمالک، در زمينه چنين مقرر نموده است:  14ماده 

تطبيق  تحت استمالک دارای اشهار، نباتات و امثال  ن باشد در صورتی که

به  پروژه سبب از بين رفتن  نها گردد، مالک می تواند در خالل مدت سه ماه

 -2 قطع و انتقال  ن اقدام نموده حاصالت  ور رايگان به وی تعلق می گيرد.

باتات و ناين ماده به قطع و انتقال اشهار،  1هرگاه مالک در ميعاد مندرج فقره 

، ال دهدانتق وکننده می تواند،  نها را قطع امثال  ن اقدام ننمايد، ادار  استمالک 

وری حاصالت در هرگاه جمع   -3در اين ورت مالک مستحق  ن نمی گردد. 

 اند، ميعاداين ماده ممکن نباشد، ادار  استمالک کننده می تو 1ميعاد مندرج فقره 

معينه را تا زمان جمع  وری حاصالت تمديد نموده و در صورت استعهاليت 

مت ار، نباتات و امثال  ن را قطع نموده و به مالک تسليم و قيپروژه، اشه

ت ملکيت تحت استمالک به هرگاه حاصال -4حاصالت را نيز به وی بپردازد. 

رديده، گاين ماده فاقد اعتبار  3اثر  فات  بيعی تلا گردد، ميعاد مندرج فقره 

 «.ادار  استمالک کننده می تواند به تطبيق پروژه اقدام نمايد

 ( استمالک ملکيت تحت حيازت مت رفج

هرگاه ملکيت تحت  -1»قانون استمالک در زمينه چنين صراحت دارد:  17ماده 

استمالک به اسا  عقد در حيازت مت رف قرار داشته باشد، مالک و مت رف 

مکلا اند در خالل سه ماه اول مدت مندرج ماده هشتم اين قانون، حسا  معامل  

د در غير ن ادار  استمالک کننده غرض جلوگيری از مربو  را ت فيه نماين

ضياع حقوق مالک يا مت رف تدابير الزم را به تهويز محکم  ذي الح اتخاذ 
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اين ماده، حق ثابت  1ادار  استمالک کننده در حالت مندرج فقره  -2می نمايند. 

مت رف را اداء و متباقی تعويا را به مالک ملکيت تسليم می نمايد. در 

که از تسليمی  ن اباء ورزد وجوه حاصله به حسا  امانت در يکی از  صورتی

بانک های دولتی گ اشته شده و ادعای بعدی وی در زمينه قابل سمع نمی باشد. 

اين ماده ضرر وارده را حسب  1ادار  استمالک کننده در حالت مندرج فقره  -3

 «.احوال به  رفين عقد جبران می نمايد

 ل ملکيت وقفید( استمالک و انتقا

 قانون استمالک، در صورتی که ملکيت تحت استمالک 21ماده  1مطابق فقره 

 در صورتی که -1وقفی باشد تحت شراير ذيل استمالک و انتقال می گردد: 

ملکيت  ور موقت وقا گرديده باشد، ملکيت مورد نظر مطابق احکام اين 

دايمی وقا گرديده ر صورتی که ملکيت  ور د -2قانون، استمالک می گردد. 

 باشد، ادار  استمالک کننده مکلا به تنديه تعويا  ن می باشد.

ردد گاين ماده استمالک  1فقره اين  2هرگاه ملکيت وقفی در حالت مندرج جزء 

در اين ورت ادار  استمالک کننده مکلا است به عوض ملکيت وقفی در محل 

 ه ادار  اوقاف مربو مناسب زمين ديگر و به عوض ساختمان، قيمت  ن را ب

 تنديه نموده و در صورت تخريب ساختمان و پاک کاری ساحه به عهد  ادار 

 استمالک کننده می باشد.

 مراجع ذي الح .4
 استمالک به عنوان يک پروسه انتقال ملکيت شخ  به دولت مستلزم اجرا تی

است که در توسر مراجع اداری از قبيل شاروالی و اراضی صورت می گيرد. 

ه بايق از سپری نمودن مراحل اداری، محاکم ابتدائيه ولسوالی  و محاکم وث بعد

 زند.عنوان مراجع قضايی به ترتيب و اجرای قباله و توثيق عقد مبادرت می ور

 مراجع اداری ) اداره استمالک کننده( .4.1
 در قانون استمالک و مقرره استمالک پروژه های خطی، مراجع اداری که در

ه آ دارند به  ور پراکنده  در سه بخآ معرفی شده است کپروسه استمالک نق

 9 شامل شاروالی، اراضی و ساير ادارات دولتی ذيربر می باشد. مطابق ماده

ميته سر کقانون استمالک، ادار  استمالک کننده مکلا است، بعد از تنييد پالن تو

 بيقارزيابی و ت ويب پروژه توسر حکومت، موارد ذيل را شآ ماه قبل از تط

 ن از  ريق رسانه های همگانی و مرجع اداری ذي الح محل به مالک و 

 متضرر ملکيت تحت استمالک ا الع دهد:

 مق د استمالک. -1

 وعيت و انداز  مناسب ملکيت مورد ضرورت استمالک.ن -2
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 پالن تف يلی پروژه. -3

لکيت مورد ضرورت استمالک بادرنظرداشت حداقل و متخمين ارزش  -4

 ارزش زمين.حداکثر 

  مينان از تخ ي  تنديه تعويا قبلی و عادالنه.ا -5

 تارير  غاز پروژه. -6

 الا( شاروالی

ی به قانون استمالک، شاروالی ها را در محدود  ماسترپالن شهر 3ماده  3جزء 

انون ق 4عنوان ادار  استمالک کننده پيآ بينی نموده است. همچنان حسب ماده 

  ماسترپالن شهری ، مرجع تطبيق احکام قانون م کور، شاروالی در محدود

 استمالک می باشد.

  ( اراضی

قانون استمالک، ادار  اراضی را در محدود  خارج ساح   3ماده  3جزء 

ق ماسترپالن شهری به عنوان اداره استمالک کننده معرفی نموده است. مطاب

، مرجع قانون م کور، اراضی در خارج از محدود  ماسترپالن شهری 4ماده 

 تطبيق احکام قانون استمالک می باشد.

ان قانون استمالک، ادار  اراضی جهت ايهاد هماهنگی مي 11مطابق ماده     

 ادارات ذيربر دارای مکلفيت های ذيل می باشد: 

 و ت فيه زمين تحت استمالک و زمين قابل تبادله و انتقال. سروی، کدستر -1

 استمالک به موافقه مالک  ن به تقاضای بادله زمين دولتی با ملکيت تحتت -2

 ادار  استمالک کننده.

 بادله زمين دولتی با زمين ادار  استمالک کننده.ت -3

 عطاء قباله برای مالک در صورتی که تعويا استمالک، زمين باشد.ا -4

ستمالک شده از دفتر ثبت مربو ه و ا الع  ن به ادارات وضع ملکيت ا -5

 ذيربر.

 ربو ه.مت استمالک شده در دفتر ثبت تثبيت ملکي -6

 ارزش زمين قبل از پروس  استمالک و بعد از تطبيق پروژه. تعيين حداقل -7

 ظارت از تطبيق پروژه استمالک.ن -8

 ج( وزارت ها و  ادارات دولتی ذيربر

 3 در کنار شاروالی و اداره اراضی، وزارت های و ادارات دولتی مطابق جزء

 وانند به استمالک ملکيت مبادرت ورزند.ماده فوق ال کر می ت

 مراجع قضايی .4.2

 الا( محاکم وثايق
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(، 1392قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه ) 74در شهرها، براسا  ماده 

 گردد.در حوز  قضايی هر محکم  استيناف، ادار  ثبت اسناد و وثايق ايهاد می

اصی که رئيو و اعضای مسلکی ادارات ثبت اسناد و وثايق ازجمل  اشخ

ت گردند. در واليات و ولسوالی هايی که اداراصالحيت قضايی دارند، تعيين می

ثبت اسناد و وثايق ايهاد نگرديده است، وظايا و صالحيت های مربو  را 

 ند. بالترتيب محاکم ابتدائيه شهری و محاکم ابتدائيه ولسوالی دارا می باش

  ( محکمه ابتدائيه ولسوالی

را  سوالی تمام قضايای جزای عمومی، مدنی و احوال شخ يهمحکمه ابتدائيه ول

ر که مطابق احکام قانون به پيشگاه  ن اقامه ميگردد، رسيدگی مينمايد. د

 617 – 556قانون م کور و متحدالمال شماره  75ولسوالی ها، مطابق ماده 

ق را ، محاکم ابتدائيه ولسوالی صالحيت ترتيب و تنظيم وثاي1387 /26/2مؤرخ 

 يز دارند.ن

 اقدامات و مکلفيت های مالک و متضرر ملکيت تحت استمالک .5
ا قانون استمالک، مالکين ملکيت و اشخاص متضرر از پروژه را مکل 10ماده 

 به انهام اقدامات ذيل نموده است:

 سند مدار اعتبار مالکيت به ادار  استمالک کننده جهت اخ  تسليمی اصل  -1

  .تعويا و ساير امتيازات مربو

 خليه ملکيت تحت استمالک در خالل مدت يک ماه بعد از اخ  تعويا.ت -2

 نتقال ملکيت  بق احکام قانون به اداره استمالک کننده.ا -3
 

 محدوديت و ممنوعيت استمالک .6
ی، قانون استمالک، استمالک ملکيت دارای  ثار تاريخ 6ماده  1مطابق فقره 

ه جواز ندارد. اما استمالک فرهنگی و ساحات حفاظت شد  ملی به هي  وج

 وملکيت های زراعتی و باغی، فارم های زراعتی، جنگالت، حريم منابع  بی 

ه بساحات سبزی که از لحاظ حفاظت محير زيست دارای اهميت می باشند، تنها 

 ت ويب حکومت جواز دارد.

 نحو  استمالک ملکيت  .7
 تدابير مقدماتی .7.1
ک قدماتی ذيل در رابطه به استمالقانون استمالک، تدابير م 8براسا  ماده 

 ملکيت توسر ادار  استمالک کننده بايد صورت گيرد:

تعيين دقيق حداقل ساح   -2ارائه داليل مبنی بر عام المنفعه بودن پروژه؛  -1

مطالعه و ارزيابی تنثيرات محير زيستی و اجتماعی  -3مورد ضرورت پروژه؛ 
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 -5ن پروژه مطابق احکام قانون؛ تهيه و ترتيب پال -4ناشی از تطبيق پروژه؛ 

کسب نظر کميته ارزيابی پروژه استمالک قبل از تطبيق پالن استمالکی پروژه؛ 

 -7ترتيب پالن استمالکی به همکاری ادار  اراضی و ساير ادارات مربو ؛  -6

ترتيب ليست مالکين، مت رفين و اشخاص متضرر در ساح  تحت استمالک؛ 

پيآ بينی  -9حت استمالک در مورد تطبيق پروژه؛ مشوره با اهالی ساح  ت -8

بودج  مورد نياز جهت تنديه تعويا ملکيت های تحت استمالک و پرداخت 

پيشنهاد انتقال  -10جبران خسار  مربو  و تنمين م ارف تطبيق پروژه؛ 

کسب موافق  ادار   -11ملکيت دولتی شامل پروژه عام المنفعه ادار  اراضی؛ 

ادله ملکيت دولتی يا مالک در صورتی که ملکيت قابل تبادله اراضی مبنی بر تب

 يا وجوه مالی کافی غرض تنديه تعويا در اختيار نداشته باشد.

 تعيين مسير .7.2
ن مقرره استمالک پروژه های خطی، برای تعيين مسير و انداز  زمي  7ماده 

 :تمورد ضرورت استمالک، ادار  استمالک کننده را قرار ذيل مکلا نموده اس

 عيين نمايد.تامتدادی را  -انداز  زمين مورد ضرورت پروژه های خطی -1

طالعه و مامتدادی را  -گزينه های مختلا مسير پروژه های خطی -2

مؤثرترين مسير را به منظور تطبيق  ن، تشخي  و جهت تعيين مسير 

 و ت ويب به حکومت پيشنهاد نمايد.
مالک باالی امتدادی را جهت کاهآ م ارف است –پروژه های خطی  -3

 ملکيت های عامه و دولتی تطبيق نمايد.
ری را انتخا  نمايد که کمترين امتدادی مسي -در پروژه های خطی -4

 صدمه را به ملکيت های شخ ی وارد نمايد.
 عالمت گ اری .7.3
الک ( ادار  استم1امتدادی،  –مقرره استمالک پروژه های خطی  8مطابق ماده 

روی  امتدادی مسير پروژه را در –ژه خطی کننده بايد بعد از تعيين مسير پرو

 نقشه و ساح  تطبيق پروژه عالمت گ اری نموده و درخواست کتبی تثبيت حق

دار  ( ا2مالکيت و تعيين ارزش تحت پروژه را به ادار  اراضی ارائه نمايد. 

ق حاين ماده را به  ور رسمی به هيئت تثبيت  1اراضی درخواست مندرج فقره 

ئه امتدادی تطبيق می گردد ارا –يتی که در  ن پروژه خطی مالکيت زمين وال

 نمايد.

 تثبيت حق مالکيت .7.4
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به  1حق مالکيت ملکيت های تحت استمالک، توسر هيئت تثبيت حق مالکيت

مقرره استمالک پروژه  9ماده  1اسا  اسناد مدار اعتبار، تثبيت می گردد )فقره 

الک، هيئت تثبيت حق مقرره استم 10امتدادی(. مطابق ماده  -های خطی

تثبيت و تفکيک  -1مالکيت از وظايا و صالحيت های  ذيل برخوردار اند: 

زمين های شخ ی، دولتی، عامه، وقفی و مرعی عامه و خاصه تحت استمالک 

جمع  وری معلومات در  -2امتدادی و جرايم  نها،  -در مسير پروژه های خطی

و  18، 17به احکام مندرج مواد  رابطه به اندازه زمينداری اشخاص در مطابقت

تعيين درج  زمين های تحت استمالک در  -3، 2قانون تنظيم امور زمينداری 19

                                                 
 امتدادی.  -مقرره استمالک پروژه های خطی 9ماده  2. فقره  1

ی مامقرره م کور، هيئت تثبيت حق مالکيت به ترکياب ذيال ايهااد  9ماده  2مطابق فقره 

داره اراضی به حيا  اعضااء، تيم کدستر ا -2ضی به حي  رئيو، نماينده ارا -1گردد: 

رت نماينااده وزا -4بااه حياا  عضااو، ماينااده وزارت زراعاات،  بياااری و مالااداری ن -3

نماينااد   -6رت ماليااه بااه حياا  عضااو، نماينااده وزا -5اناارژی و    بااه حياا  عضااو، 

 -8ره اساتمالک کنناده باه حيا  عضاو، نمايناده ادا -7شاروالی مربو  باه حيا  عضاو، 

 نماينده مالکين به حي  عضو.
الکيات بار زماين باه حق م»قانون تنظيم امور زمينداری ت ري  نموده است:  9. ماده  2

 «.  اسا  اسناد مدار اعتبار که مبطل  ن موجود نباشد، ثابت می گردد

( زميناای کااه وقااا ماای گااردد از ملکياات و 1»)قااانون تنظاايم امااور زمينااداری:  17ماااده 

( 2ت ارف مالااک يااا واقااا خااارج شااده و در ملکيات موقااوف عليااه داخاال نماای گااردد. )

ده باشااد، مفاااد  ن بااه همااان مق ااد بااه زمااين وقااا شااده بااه هاار مق اادی کااه وقااا گردياا

( فروش، هبه، ترکه، تبادله، وصيت و ساير ماوارد تملياک زماين 3م رف می رسد. )

( ادار  اوقااف در مرکاز و والياات مکلاا اسات زماين هاای 4های وقفی جاواز نادارد. )

ماين ( سااير اماور مرباو  باه ز5وقفی را در دفاتر مربو  ثبت و از  ن مراقبت نمايد. )

 «.وقفی در سند تقنينی مربو  تنظيم می گردد های

( شاخ  حقيقای کاه مت ارف زماين باوده و 1»)قانون تنظيم امور زميناداری:  19ماده 

سند مادار اعتباار نداشاته باشاد درصاورتی کاه دارای شاراير ذيال باشاد الای پانب جرياب 

 زمين درجه اول يا معادل  ن باا نظرداشات ت ارف مالکاناه،  اور رايگاان ملکيات وی

وی ثبات دفتار اساا  ثبات  زماين مت ارفه -1محسو  و به وی قباله اعطااء مای شاود: 

ند مادار اعتبااار مبنای بار مالکياات  ن را سااشاخاص ديگاار  -2زماين هاای دولتاای نباشاد، 

ساال ت ارف  15بيشاتر از  1357ثاور ساال  7ن قبال از پلاوان شاريکا -3نداشته باشد، 

 «.وی يا اصول وی را تنييد نمايند...

( ادار  اراضای مکلاا اسات 1»)مقرره تنظيم امور ملکيت های غيار رسامی:  8ه ماد -

منزل رهايشی، محل تهارتی، تنسيسات خدمات عامه، قطع  سفيد و ساحه قابل حفاظ را 
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ترتيب کروکی ساحه تحت استمالک در  -4امتدادی،  –مسير پروژه های خطی 

احاله منازعات و دعاوی مربو  به  -5امتدادی؛  -مسير پروژه های خطی

ارائه نتايب عمليه تثبيت  -6ع مربو ه؛ ملکيت های تحت استمالک به مراج

امتدادی جهت کسب  –مالکين ملکيت های تحت استمالک در پروژه های خطی 

ارسال نتايب تنييد شد  عمليه تثبيت حق مالکيت ملکيت  -7تنييد به والی مربو ه؛ 

امتدادی به اداره استمالک  –های تحت استمالک در مسير پروژه های خطی 

 اضی واليت مربو ه و ادار  اراضی.کننده، رياست ار

ودن مقرره م کور، مکلا به فراهم نم 11ادار  استمالک کننده حسب ماده     

رره تسهيالت الزم جهت تدوير جلسات هيئت های مندرج مواد نهم و دهم اين مق

ق می مقرره، والی واليتی که در  ن پروژه خطی تطبي 12می باشد. مطابق ماده 

پروسه استمالک ملکيت های تحت پروژه در ساح  مربو   گردد مکلا است از

 نظارت نمايد. 

 –تثبيت حق مالکيت ملکيت های تحت استمالک در مسير پروژه های خطی  

ر عتباامتدادی در محالتی که دفاتر اسا  امالکی ادار  اراضی و اسناد مدار ا

يکان و مقرره به ت ديق پلوان شر 16زمين از بين رفته باشد مطابق ماده 

 شورای محل صورت می گيرد.

اين مقرره، نتايب تثبيت حق مالکيت ملکيت های تحت  17حسب ماده      

فتر ثبت رياست اراضی دامتدادی در  -استمالک در مسير پروژه های خطی

واليت مربو ه با ذکر مشخ ات کمی و کيفی  ن، ثبت می گردد. رياست 

ا راين ماده  1نتايب مندرج فقره اراضی واليت مربو ه مکلا است کاپی های 

 رسالبه ادار  اراضی، ادار  استمالک کننده، شاروالی و دفتر واليت مربو  ا

 نمايد.

 قيمت گ اری .7.5

امتدادی، قيمت  -مقرره استمالک پروژه های خطی  19ماده  1براسا  فقره 

امتدادی در هر واليت  -ملکيت های تحت استمالک در مسير پروژه های خطی

                                                                                                              

( سند ملکيت صرف برای مت رف منازل 2در ساحات غير رسمی شهری ثبت نمايد. )

 2ند ملکيات منادرج فقاره ( سا3رهايشی ساحات غير رسمی شهری اعطااء مای گاردد. )

در صااورتی کااه مت اارف مناازل  -1اياان ماااده تحاات شااراير ذياال اعطاااء ماای گااردد: 

در صورتی که از منازل رهايشای صارف باه منظاور  -2رهايشی، شخ  حقيقی باشد. 

در صورتی کاه باين شارکا ياا ورثاه  ن هاا در رابطاه باه منازل  -3سرپناه استفاده گردد. 

در صاورتی کاه منازل رهايشای دارای  -4نداشته باشد.رهايشی دعوی يا منازعه وجود 

 «.اسناد عرفی باشد که بر مبنای اسناد مدار اعتبار ترتيب شده باشد...
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قانون استمالک، چنين مقرر  23قانون استمالک تعيين می گردد. ماده مطابق 

هيئت  رح اليحه قيمت گ اری ملکيت های تحت استمالک مکلا »نموده است: 

است حين تهيه  رح اليحه قيمت گ اری ملکيت های تحت استمالک و ارائه  ن 

نی قيمت تخمي -1غرض ت ويب به حکومت، معيارهای ذيل را در نظر بگيرد: 

ملکيت در بازار محل و ساحات همهوار در خالل مدت سه ماه قبل از ترتيب 

رعايت نوعيت، موقعيت، درجه و ارزش محراق تهارتی ملکيت  -2اليحه؛ 

 «. های تحت استمالک

هيئت تخنيکی به منظور قيمت گ اری ملکيت های تحت استمالک، متشکل از 

مل رزالعيا نماينده مالکين  بق  انهنيران مسلکی اداره استمالک کننده و مالک 

ه اشخاص متضرر  گاهی دهی ب -1مربو  ايهاد و دارای وظايا ذيل می باشد: 

ن يا مت رفين تثبيت مالکي -2پروژه از چگونگی پرداخت جبران خساره؛ 

 -3ملکيت های تحت استمالک و ارزيابی ليست ابتدايی اشخاص متضرر؛ 

ت ابق احکام اين قانون و اليحه قيمسنهآ قيمت ملکيت های تحت استمالک مط

ار  هرگاه شاروالی در تشکيل خود ادقانون استمالک(.  24ماده  1)فقره گ اری 

 اين 1استمالک داشته باشد در اين صورت اداره م کور وظايا مندرج فقره 

 قانون استمالک(. 24ماده  2)فقره ماده را انهام می دهد 

ک ستمالک، قيمت ملکيت های تحت استمالمقرره ا 19ماده  2مطابق فقره      

در مسير پروژه های خطی که توسر هيئت استمالک در واليت مربو  تثبيت 

می گردد از  رف مهلو اداری واليت مربو  تنييد و جهت ت ويب به مراجع 

 ذي الح ارائه می شود.

و  به عنوان مثال، به اسا  ت ويب کابينه، اليحه قيمت گ اری و قيمت زمين

ً مبلغ ساخ تمانهای تحت مسير سرک بديل جاده وزير اکبرخان، مهموعا

چهارصدو نود و سه ميليون و يک د و پنهاه و نه هزار و چهارصد و هفت 

 افغانی تعيين شده است و ادار  انکشاف زون پايتخت را در قسمت استمالک

 ملکيت های شخ ی مسير سرک مکلا نموده است.
  

 استمالکتعويا )بدل( ملکيت های تحت  .7.6
امتدادی،  -تعويا ملکيت های تحت استمالک در مسير پروژه های خطی

 ،تار مطابق احکام مندرج ف ل پنهم قانون استمالک، تثبيت می شود. در اين گف

 روش های تعويا استمالک مطرح می گردد.

 الا( تثبيت تعويا ملکيت دارای ساختمان و تنسيسات

تمان يا ساير تنسيسات اعمار شده باشد، هرگاه باالی ملکيت تحت استمالک، ساخ

قيمت ساختمان و تنسيسات بانظرداشت معيارهای فنی و انهنيری توسر 
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 1)فقره انهنيران مسلکی مربو ، تثبيت و بر قيمت اصل زمين افزوده می شود 

اگر يک قسمت ملکيت تحت استمالک دارای ارزش قانون استمالک(.  25ماده 

ای ارزش کمتر باشد، در اين ورت قيمت هر بيشتر و قسمت ديگر  ن دار

 25ماده  2)فقره قسمت با رعايت احکام اين قانون  ور جداگانه تثبيت می شود 

 استمالک(. 

  ( تثبيت تعويا ملکيت زرع شده

ده شقانون استمالک، هرگاه ملکيت تحت استمالک، زرع  26ماده  1مطابق فقره 

يری، کود کيمياوی و م ارف باشد، عالوه بر قيمت ملکيت، قيمت تخم پ 

، دهفانی سنهآ و در صورتی که کشت به ثمر رسيد و دان   ن ظاهر شده باشد

ن قيمت حاصالت بر قيمت ملکيت افزوده می شود، مگر اينکه مطابق احکام اي

 قانون به مالک يا مت رف، حق جمع  وری حاصالت داده شده باشد.

 که باالی ملکيت تحت استمالکادار  استمالک کننده مکلا است اشهاری را 

مغرو  می باشد در صورتی که مطابق نقشه مرتبه، شامل ساحه سرسبزی 

 قانون استمالک(. 26ماده  2)فقره باشد حفظ نمايد 

 ج( تثبيت تعويا ملکيت دارای اشهار

قانون استمالک در مورد تثبيت تعويا ملکيت دارای اشهار چنين  27ماده 

 رگاه ملکيت تحت استمالک دارای اشهار غيرمثمر( ه1»)ت ري  نموده است: 

باشد، قيمت اشهار به نرخ چو  سوخت،  بق عرف محل تثبيت و بر قيمت 

( هرگاه ملکيت تحت استمالک، دارای اشهار 2ملکيت افزوده می شود. )

غيرمثمر زينتی باشد، قيمت اشهار، پنب چند نرخ چو  سوخت  بق عرف 

ر ( هرگاه ملکيت ثمر اشها3زوده می شود. )محل تثبيت و بر قيمت ملکيت اف

 ظاهر شده باشد، قيمت حاصالت بر قيمت مح والت پنب ساله نيز افزوده می

 شود. مگر اينکه مطابق احکام اين قانون به مالک يا مت رف حق جمع  وری

 «.حاصالت داده شده باشد

 د( تثبيت تعويا ساح  تهارتی

ملکيت تحت استمالک شامل ساح   اگر -1قانون استمالک،  29مطابق ماده 

غيرتهارتی بوده و مساحت  ن از يک الی ده بسوه باشد مالک ملکيت بعد از اخ  

تعويا،  ور امتيازی مستحق دريافت يک نمره زمين يا يک با  واحد 

رهايشی به قيمت معين  شاروالی در همان پروژه  يا يکی از پروژه های مشابه 

ت تحت استمالک شامل ساح  غير تهارتی بوده و اگر ملکي -2شناخته می شود. 

مساحت  ن بيشتر از ده بسوه باشد در برابر هر ده بسوه، مالک بعد از اخ  

تعويا،  ور امتيازی مستحق دريافت يک نمره زمين يا يک با  واحد 
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رهايشی به قيمت معينه شاروالی در همان پروژه شناخته می شود، مشرو  بر 

 ا واحدهای رهايشی از پنب نمره يا واحد، تهاوز ننمايد.اينکه مهموع نمرات ي

 هـ( تثبيت تعويا ساختمان های خودسر

 ( شخ ی که1»)قانون استمالک، در زمينه چنين مقرر نموده است:  22ماده 

در ساح  تطبيق پروژه، ملکيت دولتی را جهت سرپناه ت رف و ساختمان 

ه و اختمان به وی پرداخته شدخودسر در  ن اعمار نموده باشد، تنها م ارف س

 1 ( حکم فقره2مستحق دريافت يک نمره زمين در بدل قيمت معينه می باشد. )

ر همان شخ  مت رف د -1اين ماده، تحت شراير ذيل قابل تطبيق می باشد: 

ل باالی ملکيت مورد نظر حداقل ده سا -2شهر مسکن ديگری نداشته باشد. 

 اين ماده در مورد 2و  1رج فقره های ( احکام مند3سکونت داشته باشد. )

 طبيقساختمان های خودسر که بعد از انفاذ اين قانون اعمار می گردد، قابل ت

ن ( شخ ی که بعد از اين قانون، زمين دولتی را ت رف و در  4نمی باشد. )

ر ساختمان خودسر اعمار می نمايد،  بق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرا

 می گيرد.

 تعويا ملکيت دارای سند غير رسمی )عرفی( و( تثبيت

اح  تطبيق پروژه، سشخ ی که در  -1قانون استمالک :  33مطابق ماده 

ملکيتی را که شخ ی بوده به سند غيررسمی )عرفی( خريداری و ساختمان 

 23خودسر در  ن اعمار نموده باشد، ساختمان براسا  معيارهای مندرج ماده 

ن ديده و قيمت ساختمان مربو  بر قيمت اصل زمياين قانون، قيمت گ اری گر

اين ماده در محدود  همان  1ندرج فقره هرگاه شخ  م -2افزوده می شود. 

شهر، سرپناه نداشته باشد در اين صورت مستحق دريافت يک نمره زمين در 

خته بدل پرداخت قيمت معينه در همان پروژه يا يکی از پروژه های مشابه شنا

 می شود.

 تمالک و تثبيت تعويا ملکيت شخ  فاقد اهليت و غايبز( اس 

قانون استمالک، هرگاه مالک يا مت رف عقار تحت استمالک  35براسا  ماده 

فاقد اهليت حقوقی باشد، تعويا مطابق احکام قانون به نماينده قانونی وی تنديه 

( هرگاه مالک ملکيت تحت استمالک 1قانون م کور، ) 35می گردد. حسب ماده 

يا نماينده قانونی وی از تارير اعالن پروژه استمالک در خالل مدت مندرج ماده 

نهم اين قانون، حاضر نگردد ادار  استمالک کننده بعد از کسب معلومات الزم، 

( هيئت 2موضوع را به محکم  ذي الح جهت تعيين قيم پيشنهاد می نمايد. )

عيين قيم توسر محکمه می اين ماده، بعد از ت 1تخنيکی در حالت مندرج فقره 

تواند، ملکيت تحت استمالک را مطابق احکام اين قانون قيمت گ اری نموده و 
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( ادار  3ادار  استمالک کننده پالن پروژه استمالکی را تطبيق می نمايد. )

اين ماده را الی  2استمالک کننده مکلا است تعويا ملکيت مندرج فقره 

وی به حسا  معينه،  ور امانت در يکی   حاضر شدن مالک يا نماينده قانونی

از بانک های دولتی، تحويل و مالک يا نماينده قانونی وی حين مراجعه، مستحق 

 دريافت  ن می باشد.

 اجرا ت محکمه راجع به ترتيب قباله ملکيت تحت استمالک .8
هنگامی اجرا ت استمالک ملکيت تحت استمالک از  رف مراجع اداری 

گرفت، محکمه به منظور ترتيب قباله از اقرار شخ  استمالک کننده صورت 

 حقيقی به دولت  اجرا ت ذيل را انهام می دهد:

تشر  امتدادی، من -مقرره استمالک پروژه های خطی 9اده مهيئت مندرج  -1

در قسمت تثبيت ملکيت های  2/12/1396مؤرخ  1283جريده رسمی شماره 

م المنفعه تحت استمالک اشخاص که غرض احداث سرک ها و پروژه های عا

قرار می گيرند موضوع را ب ورت همه جانبه مطابق قوانين و مقررات 

مربو  علی الخ وص ماده دهم مقرره م کور بررسی و نظريه خويآ را به 

 شکل تخنيکی و مسئوالنه درج فورم تثبيت حق ملکيت نموده و رياست اراضی

 ستمالک اصل فورم م کوراصل فورم را به رياست استمالک ارسال و رياست ا

اشت را مع  مکتو  اجرای قباله به محاکم و  مريت های وثايق مربو ه بانظرد

 سلسله مراتب ارسال بدارد تا نياز به ارسال و مرسول مکاتيب بدون موجب

 نشود.

ر و يت های ثبت اسناد و وثايق بعد از مطالبه دقيق فورمه م کومحاکم و  مر -2

می  که ايها  معلومات مزيد را نمايد از هيئت م کوراسناد مرتبه در صورتی 

 تواند معلومات حاصل نمايند.

 يت های ثبت اسناد و وثايق به فورم تثبيت حق ملکيت که اصلمحاکم و  مر -3

 وتيب  ن با مکتو  اجرای قباله مواصلت می نمايد اکتفا نموده و ضرورت به تر

 دولتی نمی باشد.  ی مراحل مهدد فورم دورانی جهت اجرای قباله

رات ثبت اسناد و وثايق در قسمت تحويل ماليه و مح ول  بق محاکم و ادا -4

ً اخبار و از صورت تحويل  ن  قانون موضوع را به مراجع مربو ه اش رسما

 ا مينان حاصل نمايند.

ً يک نماينده خويآ رياست استمال -5 ک و رياست اراضی واليت کابل رسما

 قباله استمالکی و رفع مشکل به محاکم و ادارات جهت پيشبرد امور اجرای

 مربو ه معرفی نمايند. محاکم و  مريت های وثايق نواق  و مشکالت را از

  ريق نماينده و تفاهم و با توسل به وسايل ممکن حل نمايند.



عقارینحوۀ استمالک ملکیت های   قضاء 
 

 68  

 

لکيت شخ  تثبيت و فورمه تثبيت حق مالکيت از  رف مدر صورتی که -6

 ه باشد نياز به ترتيب وثيقه ذواليدی بههيئت مؤظا مربو ه ترتيب گرديد

 منظور استمالک جايداد نمی باشد.

در صورتی که در رابطه قبالً وثيقه ذواليدی ترتيب گرديده باشد محاکم و  -7

 مريت های وثايق می توانند از صورت ثبت وثيقه مت کره رسماً ا مينان حاصل 

 /30/3ناف واليت کابل، تارير )ت ويب جلسه هماهنگی محکمه استي 1و اجرا ت نمايند

1398.) 

چه  برعالوه موارد فوق ال کر، با توجه به اينکه شخ  حقيقی از ملکيت خويآ

 اسنادی به دست دارد، نحو  اجرا ت کمی متفاوت است که شامل دو مورد می

 باشد را در اين بح  مطرح می کنيم. 

 حالت اول: در صورت داشتن قباله قطعی

شخ  به مق د تنمين منافع عامه استمالک می گردد،  در صورتی که ملکيت

اوالً هويت مالک يا ورث  وی تثبيت، سپو سند ملکيت  ن تحت غور و مداقه 

قرار داده می شود. اگر ملکيت موروثی باشد، ح روراثت مالک ترتيب گردد. 

بعد از تثبيت قيمت ادار  استمالک مکتو  حاوی نوعيت ملکيت، موقعيت، 

و قيمت با معرفی سند ملکيت و شهرت بايع و مشتری را به مقام  مساحت، حدود

واليت راجع می نمايد. والی واليت مربو ه مکتو  استمالک را به رياست 

                                                 
صورت جلسه هماهنگی ». نظر تدقيقی رياست تدقيق و مطالعات ستره محکمه ج.ا.ا:  1

بال امتادادی شااهراه کا –راجع باه ميکاانيزم اجارای قبالاه هاای اساتمالکی پاروژه خطای 

لوگر ضمن پيشنهاد رياست عمومی محااکم اساتيناف واليات کابال باه مقاام محتارم ساتره 

محکمه تقديم و  بق هدايت جنا  محترم قاضی القضات و رئيو ساتره محکماه باه ايان 

رياست محول گرديده اسات. موضاوع تحات غاور و بررسای قارار داده شاد و در ماورد 

نادرج پيشانهاد جلساه همااهنگی باه ارتباا  چنين ابراز نظر می گردد. از اينکاه ماوارد م

امتادادی شااهراه کابال لوگرکاه از  –ميکانيزم اجرای قباله های استمالکی پروژه خطای 

 ااارف  مريااات هاااای وثاااايق ششاااگانه و نماينااادگان ادارات ذياااربر باااه اشاااتراک رئااايو 

اراضاای، رئاايو اسااتمالک شاااروالی، و نماينااده والياات کاباال کااه تحاات رياساات رئاايو 

يناف واليت کابل داير گرديده، با وجوديکه  رح ميکانيزم در برخی ماوارد عمومی است

اجرای قباله هاا همخاوانی نادارد، اماا اساتثناًء هفات ماوردی کاه از  رياق همااهنگی در 

موضوع خاص ترتيب شاده خاالی از فاياده نباوده، بنااًء بخاا ر تطبياق پاروژه و سارعت 

در ماورد  نچاه اولياای اماور هادايت عمل بهتار اسات ماوارد فاوق عملای گاردد، باا  نهام 

 «.فرماينده موجب تعميل است
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محکمه استيناف منحي  ارتبا  راجع و سپو رئيو محکمه استيناف، مکتو  

 مت کره را به محکمه يا ادار  ثبت اسناد و وثايق ارسال می نمايد. 

 ی مراحل و تکميل فورم دورانی، محکمه به ترتيب قباله قطعی مبادرت  بعد از

می ورزد. در اين قباله، شهرت شخ  حقيقی به عنوان بايع و والی واليت 

قانون ارگانهای محل بحي  وکيل دولت به عنوان  14ماده  8مطابق فقره 

يز مشتری تحرير می گردد. در ستون موضوع قباله، نمبر مکتو  استمالکی ن

  1درج می گردد.

 حالت دوم: در صورت نداشتن قباله قطعی 

ه در صورتی که مالک ملکيت تحت استمالک قباله قطعی يا اسناد شرعی نداشت

باشد در اين ورت از  رف ادار  استمالک کننده، تثبيت حق مالکيت صورت 

 ست:امقرره استمالک در زمينه ت ري  نموده  9ماده  1می گيرد. چنانچه فقره 

حق مالکيت ملکيت های تحت استمالک توسر هيئت تثبيت حق مالکيت به »

يئت همقرره م کور،  10اسا  اسناد مدار اعتبار تثبيت می گردد. مطابق ماده 

ودن بتثبيت حق مالکيت بايد زمين ها را ازلحاظ شخ ی، دولتی، عامه يا وقفی 

 ين واری، درجه زمتثبيت و تفکيک نمايد و همچنان در رابطه به اندازه زميند

 ترتيب کروکی  ن اجرا ت الزم را انهام دهد. 

بعد از خانه پری و تکميل فورم تثبيت حق مالکيت، ادار  استمالک  

کننده)رياست استمالک يا ارگانهای ديگری که در قانون پيآ بينی شده يا توسر 

و  حکومت توظيا شده باشد( فورم مت کره ذريعه مکتو  به مقام واليت ارسال

از  ريق والی و محکمه استيناف، مکتو  با اصل فورم تثبيت حق مالکيت يا 

نقل مطابق اصل يکها منحي  ارتبا  به محکمه وثايق محول می گردد. در 

اين ورت به فورم دورانی ضرورت نيست و به اسا  مکتو  استمالک، فورم 

ايداد موروثی تثبيت حق مالکيت به اجرای قباله اقدام می شود. در صورتی که ج

باشد، ترتيب ح روراثت الزامی پنداشته می شود و در اين مکتو  نمبر وثيقه 

ً به  ً يا وکالتا ح روراثت و وکالت خر بايد درج گردد و همچنان ورثه اصالتا

عنوان بايع به محکمه حاضر می شوند و شهرت والی در ستون مشتری درج 

د ماليات بر عايدات که توسر بايع می گردد. بعد از اقرار بايع و تحويل يک في 

صورت می گيرد. محکمه ذريعه استعالم از پرداخت يک في د ماليه از رياست 

عوايد ا مينان حاصل می نمايد. مح ول و ماليه از مبلغی که اداره استمالک 

                                                 
، ص 1391، 1. عتيااق هللا رؤفاای، ثباات اسااناد و وثااايق، کاباال، انتشااارات نعمااانی، چ  1

98. 
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کننده  ن را در مکتو  و فورم تثبيت ملکيت تحرير نموده، اخ  می گردد. 

ق قانون مکلفيت دارد تا دو في د مح ول محکمه مشتری که دولت است مطاب

را به بانک دولتی تحويل نمايد . وثيقه م کور بعد از ثبت مهر و امضاء توأم با 

مکتو  و اسناد سابقه به مرجع استمالک کننده راجع می گردد. و همچنان کاپی 

 مکتو  به دفاتر امالک مربو  غرض معامله و قيديت اخبار می شود.

 یگیرنتیجه

ر و در فقه اسالمی، براسا  قاعد  الضرر و قواعد ديگر که داللت بر نفی ضر

ن جلوگيری از ورود ضرر دارد، به تعبير ديگر، خاصيت مشترک اين قواعد اي

است که در صورت وجود خوف ضرر، بايد از ايهاد وارد شدن ضرر 

ترم جلوگيری نمود. براسا  قوانين و مقررات کشور مان، مالکيت افراد مح

ا شمرده شده است ولی بنابه مقتضای م ال  و منافع عمومی مالکيت افراد ر

 محدود يا سلب می نمايند. 

می اظ کاستمالک از ابعاد مختلا مورد تقسيم بندی قرار گرفته است. از لح     

ادی استمالک به استمالک کلی و قسمی، از لحاظ زمانی به استمالک عاجل  و ع

 الک به عنوان يک پروسه انتقال ملکيت شخ  به دولتمنقسم شده است. استم

 مستلزم اجرا تی است که در توسر مراجع اداری از قبيل شاروالی و اراضی

لی  صورت می گيرد. بعد از سپری نمودن مراحل اداری، محاکم ابتدائيه ولسوا

 عقد و محاکم وثايق به عنوان مراجع قضايی به ترتيب و اجرای قباله و توثيق

به  رت می ورزند. ملکيت ها در صورتی که قباله شرعی نداشته باشند نظرمباد

 ثبيتتقانون و مقرره جديد استمالک، بدون ترتيب وثيقه ذواليدی ذريع  فورمه 

حق مالکيت، استمالک شده و براسا   ن قباله قطعی برای دولت از  رف 

 محکمه ذي الح ترتيب می گردد. 
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 دریم مطلب: د تعلیل ډګر

 الندې دوو ډولونو ويشل کېږي:په په اعتبار سره  شرعي حکمونه د تعليل

لومړی: هغه حکمونه چې په هغو کې تحکم )بندګي او د مانا پټوالی( غالب او د 

ماناګانو پسې تګ پکې لږ تر سترګو کېږي، لکه عبادتونه او شرعي مقدرات 

 1)ټاکل شوي شيان(.

حکمتونو پټوالی  دلته له تحکم څخه موخه زموږ په نزد، د هغوي د ماناګانو او

دی، د بېلګې په توګه د سهار لمونځ دوه رکعته، د ماسپښين، مازديګر او 

ماسختن څلور رکعته، د ماښام درې رکعته دی، همدارنګه حدودات، کفارات، د 

زکاتو مختلا ن ابونه، چې په ټولو کې يو ډول مهرباني او م لحت دی پر 

نه کړې، چې د دوي په کولو او په خپل علم سره پرې لوري هلالج لجبندګانو چې هللا 

ته نېږدې کېږي او د ګناهونو او بدبختيوو څخه پرې  هلالج لجپېروۍ سره بندګان هللا 

 2رې کېږي.يل

خو موږ ددغې حکمونو په ماناګانو او حکمتونو نه پوهېږو چې ولې دغه 

 ځانګړي وختونه او ياد توپيرونه په نظر کې نيول شوي.

تعبدي( کړنو پېروي بايد د ن ونو پر بنسټ خو د يادو حکمونو او سوچه بندګۍ )

او د هغه څه پر بنسټ ترسره شي چې د ن ونو په مانا سره وي او چېرته چې 

ن ونو د هغوي لور ته الرښوونه نه وي کړې هلته بيا بندګي او پېروي هم 

 3نشته.

امام غزالي رحمه هللا د امام شافعي رحمه هللا څخه کيسه کوي چې هغه به په 

و کې قيا  نه کاوه، مګر په هغو ځايونو کې چې هلته به يې مانا پداسې عبادتون

توګه ښکاره او په ډاګه وه چې هېڅ شک به پکې شتون نه درلوده، د همدې المله 

هغه په تکبير، تسليم، فاتحه، رکوع او سهده باندې نور څه نه دي قيا  کړي، 

قيا  کړي، په ورته  يهمدارنګه يې د پاکوالي برخه کې پر اوبو نور څه نه د

ات ډګر کې پر من وصو شيانو د هغوي بديلونه او قيمتونه نه دي کتوګه يې د ز

ً مسايلو کې يې احتيا قيا  کړي، بلکې د زکات په ټولو  له قيا  څخه ځان  ا

 4ساتلی، ځکه چې د عبادتونو بنسټ، شرعي حکمونو ته غاړه کېښودل دي.

                                                 
 .۲/۲۸۷. او المست فی، ۲۰۳-۲۰۳وګوره! شفاء الغليل، صـ   1
 .۲۰۴-۲۰۳. او شفاء الغليل، صـ ۲/۲۴۴وګوره! المست فی،   2
 .۴۶۱المنخول، صـ وګوره!   3
 .۲/۲۸۷. او المست فی، ۲۰۴-۲۰۳وګوره! شفاء الغليل، صـ   4
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خه د عبادتونو او عادتونو ترمنځ توپير امام شا بي رحمه هللا وايي: د شارع مو

دی، پدې مانا چې په عبادتونو کې بندګي او تعبد او په عادتونو کې ماناګانو ته 

 1کتنه لومړيتو  لري.

ابن عاشور رحمه هللا وايي: له حکمونو څخه ځينې يواځې تعبدي بڼه لري چې په 

پدې حالت کې هغو کې د حکمتونو پېژندلو کوم څرک نه تر سترګو کېږي، نو 

پر فقيه واجبه ده چې په کوم ډول حکم راغلی په هماغه شان ساتنه يې وکړي، 

کې جاري وبابونو پرته په نورچې دا چاره د مالي راکړو ورکړو او جزائي 

 2شوې.

دويم: هغه حکمونه چې په هغو کې د ماناګانو پسې تګ غالب او سوچه بندګي 

حکمونه له عبادتونو او مقدراتو )ټاکل )تحکم( پکې لږه تر سترګو کېږي، چې دا 

 3شوو شيانو( پرته له نکاح، معامالتو، جناياتو او ضمانتونو څخه عبارت دي.

چې له ډېرو قرينو څخه مالومه شوې چې دغه حکمونه پر معقولو ماناګانو او 

  4دنياوي م لحتونو باندې والړ دي.

چې  کويه ې کوښښ  دې نلي چوابن عاشور رحمه هللا فقهي امامان ټول دېته راب

 په مالي معامالتو کې تعبدي حکمونه پېدا کړي او ددې بلنه هم ورکوي چې

ځانونه دې ډاډه کړي چې کوم حکمونه چې د هغو الملونه پټ شوي هماغه 

ه ډاډ کار واخلي او ځان تعبدي حکمونه دي، چې بايد فقيه پکې له ژور فکر څخه

 ونه دي.ښتيا هم دا حکمونه تعبدي حکمکړي چې ر

اصل په ټولو شرعی حکمونو کې د قيا  قبلول دي، ترڅو چې پر هغو ماناګانو 

والړ وي چې د شارع موخه وي، نو بناًء د هغې حکمونو شتون لږ دی چې 

قيا  نه قبلوي، د همدې المله فقهاوو يووالی کړی چې د عبادتونو بنسټونه په 

 5قيا  سره نه ثابتېږي او قيا  پکې جواز نلري.

م يا هه لدې چې علماوو د عبادتونو پر نه تعليلولو باندې ترکيز کړی، خو بسر

ددې څخه انکار نکوي چې ځينې عبادتونه ځانګړي حکمتونه لري، چې په 

 :کيږیالندې توګه ستاسې حضور ته وړاندې 

                                                 
 .۳/۱۳۸الموافقات،   1
 .۲۴۴-۲۴۰وګور! المقاصد الشريع  االسالمي ، البن عاشور، صـ   2
 . ۵۸. او أسا  القيا ، صـ ۲۰۳وګوره! شفاء الغليل، صـ   3
 .۲/۲۸۷وګوره! المست فی،   4
 .۲۴۴ن عاشور، صـ مقاصد الشريع ، الب  5
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په ذکر  هلالج لجامام غزالي رحمه هللا ليکلي چې د عباداتو څخه موخه د هللا  -۱

ر السه کول دي، پداسې توګه چې بندګان تل پاتي کورته روږدي کېدل او ډاډ ت

رې والی غوره کړي، دا چې ولې ډول ډول عبادات يرجوع او فاني کور څخه ل

په ډېرو يادولو سره ستره اغېزه ومومو او د  هلالج لج راغلي  موخه يې دا ده چې د هللا

تې يو ډول عبادت په کولو سره مو زړونه ستړي نشي، ځکه په يو ډول عبادت پا

 1کېدل، عبادت څخه هغه عادت جوړوي چې پر زړه باندې يې اغېزه کمه وي.

امام غزالي رحمه هللا ليکلي چې د جمراتو له ويشتلو او د صفا او مروا  -۲

ترمنځ له کوښښ کولو څخه موخه د بندګانو ازمايښت دی پر هغو کړنو باندې 

ته پداسې توګه چې معقوله مانا نلري، ترڅو بندګان خپله سوچه بندګي ر  

ښکاره کړي چې موږ ستا بندګي کوو پرته له کومې بلې مانا څخه، ځکه چې د 

هغې حکمونو په منلو کې چې د معقولې مانا لرونکي وي، شونې ده چې د بنده 

اخالص او صداقت له معقولي مانا څخه سرچينه اخېستې وي، خو چې کله بنده د 

نلري، دلته يواځې د سوچه بندګۍ هغې حکمونو پېروي وکړي چې معقوله مانا و

  2له ت ور پرته نور څه نشته.

غوښتنو او جنسي  يامام غزالي رحمه هللا ليکلي چې د روژې موخه د انسان -۳

ه چې دغه د دښمنۍ وسيلې دي او کل هلالج لج غريزو ماتونه ده، چې همدغه شيان د هللا

د هللا  ې،چ و شيبښتينې پرهېزګارۍ پداسې توګه ملشيان مات شي انسان په ر

شي، د بلې خوانه د روژې خوښۍ او  وزګارتياوو څخه خبندګۍ ته د ټولو بو هلالج لج

 کويراز پدې کې دی چې د انسان په بدن کې هغه شيطاني پياوړتياو کمزورې 

چې د شر او بدۍ المل ګرځي او روژه زړه پداسې توګه سپېڅلې او ت فيه کوي 

 3شي. وزګارته  هلالج لجچې يواځې هللا 

رې کولو څخه موخه نظافت او پاکوالی دی، له همدې ي)حدث( ل د بې اودسۍ -۴

 َما﴿وايي:  هلالج لجالمله يې غالباً ظاهري غړو پورې ځانګړی کړی دی، پدې اړه هللا 

ُ  يُِريدُ  نْ  َعلَْيُكم ِليَْهعَلَ  َللاَّ ِكن َحَرجي  ِمٍ َرُكمْ  يُِريدُ  َولَٰ نه غواړي  هلالج لجژباړه: هللا  .4ِليَُطِهٍ

 وترهاولي، بلکې هغه غواړي چې تاسې سباندې ر در )تنګسه(چې تنګوالی

 کړي.

                                                 
 .۹۸م، ۱۹۹۴وګوره! االربعين في  صول الدين، االمام غزالي، دار البلخي،   1
 .۳۴۹-۱/۲۸۰وګوره! احياء علوم دين،   2
 .۳۴۹ـ۳۱۳ـ۱/۳۰۹وګوره! االحياء،   3
 .۶المائد /  4
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پورته  يت پدې هم داللت کوي چې انسان پخپله انساني کړۍ کې لدې څخه 

رې وي او اسالمي شريعت پاکوالی او نظافت يخالص ندی چې خېرې دې ترې ل

خوښوي، همدا المل دی چې اسالمي شريعت ورته د پاکوالي امر کوي ترڅو له 

  1او نظيا شي. خيرو څخه پاک

ته  هلالج لجپه لمونځ کې له رکوع او سهدې څخه موخه په ځانګړي هيکل سره هللا  -۵

په تعظيم سره ډاډ ترالسه  هلالج لجد بنده عاجزي او تواضع ده، ترڅو د بنده نفو د هللا 

 2کړي.

امام غزالي رحمه هللا وايي: عربانو له سر ټيټولو څخه ډېره بده منله، پداسې 

څخه به قمچينه ولويده نو د راپورته کولو لپاره يې نه توګه چې د چا د ال  

ګه که د چا د بوټانو بند به پرې يا خالص شو د سمولو لپاره يې نه نټيټېده، همدار

ټيټېده، نو هرکله چې د هغوي په نزد سهده ذلت او سپکاوی ګڼل کېده، همدا المل 

او غرور مات  ورته د سهدې کولو امر وکړ تر څو ددوي دغه لويي هلالج لجو چې هللا 

 3او په زړونو کې يې تواضع او عاجزي ځای ونيسي.

بل ځای وايي: د ټولو عبادتونو او  اعتونو څخه موخه له اندامونو پرته د زړه 

ير دی، نو تاسې دا فکر مکو  چې په سهده کې د تندي ياو صفاتو )کړنو( تغ

بلکې عادتاً لګولو څخه په ځمکه باندې موخه د تندي او ځمکې يوځای والی دی، 

  4ترې موخه په زړونو کې د عاجزۍ پېدا کېدل دي.

موخو په اړه امام شا بي رحمه هللا وايي: د لمونځ لومړۍ موخه په دد لمانځه  -۶

ته رجوع او عاجزي کول دي او بل پدې سره چې د هغه  هلالج لجنيت سره هللا  وترهس

 5ياد کړي. پر وړاندې خپله بې وسي او عاجزي څرګنده او هغه په عاجزۍ سره

دويمه موخه يې د فحشاء او بدۍ څخه منع والی دی، پدې مانا چې له دنيا څخه 

په  هلالج لجرې والي دعاء، د هللا يانکار، د روزۍ او جنت غوښتنه، د اړتياوو ل

 6رحمتونو کې د ننه کېدل او د لوړو پوړيوو د ترالسه کولو هڅه وشي.

موخه دا ده چې د زړه مينه له  هد لوي اختر په قربانۍ کې له وينې تويولو څخ -۷

د شعائرو په تعظيم سره  هلالج لجسره زياته او زړه د هللا  هلالج لجا څخه لږه او هللا يند

                                                 
 .۴۹۲وګوره! المنخول، صـ   1
 .۲۱۲ين، صـ . او اربعين في أصول الد۱/۳۴۹، علوم دين وګوره! االحياء  2
 .۳/۴۵۸وګوره! االحياء،   3
 .۵/۱۰مخکنۍ مرجع،   4
 .۳/۱۴۲الموافقات،   5
 خپله مخکنۍ مرجع.  6
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َ  يَنَالَ  َلن﴿پدې اړه وايي:  هلالج لجپرهيزګارۍ ته ورسېږي، ځکه خو هللا   َواَل  لُُحوُمَها َللاَّ

ِكن ِدَماُؤَها ته رسېږي او  هلالج لجغوښې هللا ژباړه: نه د هغه  1.ۚ  ِمنُكمْ  التَّْقَوىٰ  يَنَالُهُ  َولَٰ

 نه وينې، بلکې هغه ته ستاسې پرهيزګاري رسېږي.

په ځانګړو وختونو کې د لمونځ څخه د منع والي موخه د شيطان د بندګۍ د  -۸

ورته والي څخه ځان ساتل دي، لکه څرنګه چې په ټولو وختونو کې په يو شان 

ونو په منع والي لمونځ کولو سره شخ  د ستړيا احسا  کوي، نو د ځينو وخت

کې شخ  تازه او ليوالتيا يې ال د لمانځه سره زياتېږي، له همدې المله ځينې 

وختونو کې لمونځ منع شوی، خو پکار ده پدغې وختونو کې تسبيحات، استغفار 

يادونه وشي ترڅو شخ  په يو ډول عبادت کولو باندې ځان له ستړيا  هلالج لجاو د هللا 

دتونو کولو کې ځانته خوند شتون لري، له څخه وساتي، ځکه په ډول ډول عبا

همدې المله لمونځ يواځې سهده، يواځې رکوع او يواځې والړه نده، بلکې 

عبادتونه د مختلفو کړنو او ذکرونو ټولګه ده، چې بنده يې له هرې کړنې او 

 2يادونې څخه جال جال خوند اخلي.
اړه چارې رانغاړي، د امام غزالي رحمه هللا له نظره زکات له ځانه سره دو -۹

له يوه پلوه سوچه بندګي )تعبد( او له بله پلوه ماناګانو او موخو ته پاملرنه ده، 
پدې مانا که چېرته په زکات کې د جنسونو جال والي او مختلفو ن ابونو ته 
وګورو چې له قيمت پرته دې د هر مال له خپله جنسه او وصفه، ټاکلې ونډه 

اتو ډلو باندې وويشل شي، دا چاره يواځې تعبدي ورکړل شي او بيا دې هغه په 
امر دی چې مانا ته پکې هېڅ ځای نشته، ځکه چې د قيمت ورکول په زکات کې 
جواز نلري، بلکې د ټاکلي مال، ټاکلي صفت او ټاکلي ن ا  څخه به ځانګړې 

 3ونډه ورکوي چې همدېته تعبدي امر ويل کېږي.
يې  لپاره ګڼ شمېر موخې دي چې ځينېله بل پلوه پرته له تعبدي اړخه، زکات 

 په الندې توګه دي:
بايد بل  هلالج لجپدې مانا چې بنده ته پرته له يو هللا  :د يووالي )توحيد( د مانا تحقق -۱

خوښ او محبو  نه وي، خو مالونه بندګانو ته ددې کبله خوښ دي چې  هېڅ شی
وند سره مينه په وسيله يې له دنياء څخه ګټه واخلي، د همدې المله ددې دنيا ژ

لري او له مرګ څخه نفرت کوي سره له دې چې په مرګ کې د محبو  مالقات 
هم شته، نو راځل چې بندګان پداسې توګه د زکات په ورکولو سره امتحان کړو 

رې يترڅو پورې د محبو  سره د محبت دعوی يې ثابته او د مالونو مينه ترې ل

                                                 
 .۳۷الحب/  1
 .۱/۲۷۴وګوره! األحياء،   2
 .۱/۲۸۰مخکنۍ مرجع،   3
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او د زړه له تله د خپلو  نه ولريسره مي هلالج لجشي او په پای کې يواځې د يو هللا 
 1.مالونو زکات ورکړي

د بخيلۍ څخه د خالصون الره هغه وخت  :د نفو پاکوالی له بخيلۍ څخه -۲
 سانه کېږي چې نفو هغه څه ولګوي چې محبت ورسره لري او کله چې يې دا 
چاره ترسره کړه او نفو يې د زکات ورکولو سره عادت کړ نو ښکاره ده چې د 

 2خه به خالصون مومي.بخيلۍ څ
پر بندګانو د نفو او مال لورينه کړې  هلالج لجهللا  :د نعمتونو شکر ادا کول هلالج لجد هللا  -۳

نو بدني عبادتونه د نفو د لورينې شکرانه ده او زکات ورکول د مال د لورينې 
 3شکرانه ده.

په زکات سره بله ستره موخه چې السته  :د بېوزلو د اړتياوو پوره کول -۴
 4ورسره ژمنه کړې. هلالج لجد بېوزلو د اړتياوو پوره کول دي، چې هللا راځي هغه 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
 .۱/۲۸۱وګوره! األحياء،   1
 .۲۱۲-۶۷-۶۶وګوره! األربعين في أصول الدين،   2
 .۱/۲۸۲وګوره! األحياء،   3
 .۱/۲۸۰وګوره! األحياء،   4
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(
 
 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 ب: د نفس کفالت اړوند احکام

د نفااو کفالاات د تااړون ځااايونو او د تااړون د څرنګااوالي پااه هکلااه فقهاااوو مختلااا 

 ول بيانيږي.بحثونه کړي چې په لنډ ډ

 په تړون کې د مکفول له رولد نفس کفالت  -1

ياا شاته بنسټيزه پوښتنه دا ده چې  يا د نفو په کفالت کاې د مکفاول لاه قباول تاه اړت

که نه  کاه چيرتاه ځاوا  مثبات وي  ياا قباول باياد د تاړون پاه مهلاو کاې ترساره 

 شي، که مکفول له کوالی شي د مهلو څخه يې وروسته هم قبول کړي 

ړې پوښتنې په ځوا  کې باياد يادوناه وکاړو چاې د کفالات پاه تاړون کاې د ود نوم

ه فقهاوو په اتفااق ساره د مکفاول لاه قباول شار  دی، دا چاې قباول باياد د تاړون پا

مهلو کې تر سره شي او که د مهلو څخه وروسته هم تار ساره کيادای شاي، پاه 

 دي چاې مکفاولدې اړوند د فقهاوو تر منځ اختالف دی، جمهور فقهاء په دې  ناد 

له کاوالی شاي د تاړون لاه مهلاو څخاه وروساته هام تاړون ومناي، ولاې اماام اباو 

يوسا )رح( په دې  ند دی چې مکفول له بايد د تړون پاه مهلاو کاې هغاه ومناي 

 که نه تړون نه تر سره کيږي.

جمهور فقهااء اساتدالل کاوي چاې د کفالات تاړون د عهادي او تاوثيقي تړونوناو لاه 

صيل سره د مرستې لپاره بنا شوی، په نوموړي تړون کاې د ډلې څخه دی چې د ا

اصيل د ذمې پوره کول مهم عن ر ګڼل کيږي، له دې امله هر مهال چې مکفاول 

 ړي.قبول يي ک له تړون د ځان په ګټه تشخي  کړي کوالی شي

 امام ابو يوسا )رح( استدالل کوي چې د کفالت په تړون کاې کفيال د اصايل ذماه

نوماوړي تاړون کاې ياو ډول انتقاال مانځ تاه راځاي چاې پاه دې  پر غاړه اخلي، په

 ډول تړونونو کې د بيع د تړون په شان بايد تړون پاه هماغاه مهلاو کاې تار ساره

 شي چې دهغې لپاره جوړ شوی وي.

کااه چيرتااه د فقهاااوو نظرياااتو تااه کتنااه وشااي، د کفالاات تااړون د عهاادي او تااوثيقي 

راغلای، پاه ته لو د روانيدو لپاره منځ تړونونو له ډلې څخه دی چې د کار او معام

څاو تاړون صاحت تر ي،خه کار واخيساتل شاڅبايد د  سانتيا دې ډول تړونونو کې 

پااه نومااوړي تااړون کااې د جمهااورو فقهاااوو نظاار مااوزون  لااه دي املااهومااومي، 
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ښکاري، ځکه که په داسې مواردو کې قيودات ډير شي، خلاک باه د مشاکل ساره 

 مر شي.

 ن چاپیریالدنفس کفالت د تړو -۲

ه د کفالت تړون د چاپيريال اړوند پوښتنه مطارح کياږي چاې  ياا د کفالات تاړون پا

 مطلق ډول ترسره کيږي او که په مقيد ډول )مشرو  په شر  يا تر ټااکلې ماودې

پورې( هم ترسره کيدای شي  په دې هکله ويالی شو چاې کفالات پاه نفاو کيادای 

ه ترساره شاي، خاو شار  باياد د شي هم په مطلق ډول او هم مشرو  په شر  سار

تړون سره سمون ولري او همدا رنګه کيادای شاي تار ټااکلې ماودې پاورې تاړون 

 وکړي، سره له دې چې ځينې فقهاء د کفالت په تړون کې شر  سم نه ګڼي.

د پورتني بح  په رڼا کې دا پوښتنه مطرح کيږي چې که چيرته ياو شاخ  د بال 

ت يوه مياشتنې پر غاړه واخلي ولې مياشت قيد نکاړي  ياا د شخ  د احضار کفال

يااوې مياشااتې پااه تيرياادو سااره د کفالاات مااوده ختميااږي او کااه د هاارې مياشااتې پااه 

تيرياادو سااره بلااه مياشاات تمديااديږي  پااه دې اړونااد فقهاااء پااه دې  نااد دي چااې کااه 

چيرته په تړون کې مدت مشخ  وي کفيل تر هماغه مودې پورې مکلفيت لاري 

صيل حاضر کړي او د ماودې پاه تيريادو ساره د کفيال مکلفيات خالصايږي، چې ا

اما که چيرته ماوده محتملاه وي کفيال ياواځې د اصايل د احضاار پاه صاورت کاې 

فارغ ال مه ګڼل کيږي که ناه د هارې مياشاتې پاه تيريادو ساره بلاه مياشات د هغاې 

 1موده غځيږي.

 رایي ضمانتکفیل له لوري د اصیل د نه احضار په صورت کې اج د -۳

يرته کفيل د تړون مطابق اصيل حاضر نکړي د کاومې مؤيادې ساره باه مار که چ

کيږي  په دې اړوند اکثريت فقهي کتابونو د فقهاوو نظار داساې بياان کاړی چاې د 

مکفول له په غوښتنه کيدای شي کفيل د حاکم له خوا تر هغه وخته بندي شاي چاې 

ساې واټان کاې قارار ولاري چاې اصيل حاضر کړي، البتاه کاه چيرتاه اصايل پاه دا

ولاې د  2حضور يې وخت ته اړتياا ماومي هغاې تاه مناساب وخات ورکاول کياږي،

د احنااافو پااه  نااد کااه چيرتااه کفياال و نااه » سرخسااي پااه مبسااو  کتااا  کااې راغلااي

توانيږې چې اصيل حاضر کړي بايد کفيل هغه دين چې د اصيل پار ذماه دی اداء 

                                                 
م دارالفکاار،  ۴۲۴ټ  ۵افناادی، محمااد عالوالاادين اباان عاباادين، حاشاايه رد المحتااار،   1

 هـ ق.۱۴۲۱بيروت 
ئع ال انايع فای ترتياب الشارائع، الکاسانی، عالوالدين ابوبکر بن مسعود بن احمد، بدا  2

ټ  ۱۰خکينای مرجاع، م، شامله الکترونيکی کتابتون، الباابرتی، محماد، م ۳۷۱ټ،  ۲۱

 م. ۴۷



 قضاء دکفالت عقد د فقهي او حقوقو له نظره

 

 80  

 

کاړې چاې د ابان ابای ليلای پاه  ناد پاه  هغې دا استحسان ګڼلی او يادوناه ياې« کړي

 1نوموړي صورت کې په کفيل څه نه الزميږي.

 که چيرته د فقهااووپورتنی نظروناه تحليال شاي، پاه دې مسائله کاې دوه لياد لاوري

نظر ته راځي، ياو دا چاې د کفيال حابو د اصايل د ناه احضاار پاه صاورت کاې د 

اء اصايل د ديان پاه اد جمهورو فقهاوو نظار وګڼال شاي او د احناافو پاه  ناد کفيال د

مکلا وګڼل شي، دوهام دا چاې د کفيال حابو پاه هغاه صاورت کاې مت اور شاي 

چې د نفاو کفالات پاه موضاوع کاې اصايل ماديون ناه وې، پاه دې صاورت کاې د 

کفيل لپاره حبو عملي الره ګڼل کيدای شي، ځکه کاه اصايل ماديون وي د کفالات 

وي، ري نوماوړې موخاه پاوره کاموخه د دين ايفاء ده او د دين ايفاء د کفيل لاه لاو

 نو کوالی شو په نوموړې مسئله کې دواړه نظرونه سم و ګڼو.

جمهور فقهاء د کفيل د حبو اړوند استدالل کوي چې هر څوک د خپلې ژمنې پار 

وړاندې ملزم ګڼل کيږي، له دې امله کفيل چې د اصيل د احضاار ژمناه ياې کاړې 

 اضر نشو کړای يواځينی الر يېبايد په ټاکلي وخت  يې حاضر کړي او که يې ح

 دا ده چې کفيل د حاکم له لوري بندي شي.

احناااف بيااا اسااتدالل کااوي، سااره لااه دې چااې د قيااا  د اصااولو مطااابق بايااد کفياال 

يواځې د اصيل د حاضرولو مسؤول وي، ولې د دې لپاره چاې د کفالات پاه تاړون 

ه مرساته او د خلي او هدف هام پکاې د اصايل سارمه پر غاړه اکې کفيل د اصيل ذ

 ول لاه دمکفول له دحق اداء ده، له دې امله  کفيل د بندي کيدو پر ځای بايد د مکفا

 حق په اداء مکلا شي او دا هدف د کفيل په بنادي کيادو ساره ناه تار ساره کياږي،

 نو بايد په استحسان عمل وشي.

کاام د افغانستان مدني قانون د نفو کفالت په تړون کې د احنافو رايې ته ناږدې اح

د نفو د کفالت موضوع د هغه چا حاضرول تشکيلوي » لري، دا سې حکم کوي:

چې د هغه څخه کفالت شاوی دی. کاه د هغاه تساليمول پاه ټااکلي وخات کاې شار  

شااوی وي نااو کفياال مکلااا دی د چااا د پاااره چااې د هغااه کفالاات شااوی ورتااه يااې د 

کلي غوښتنې په صورت کې په ټاکلي وخت کښې حاضار کاړي، ناو کاه ياې پاه ټاا

وخت کښاې حاضار کاړ، کفيال د کفالات څخاه باری ال ماه کياږي، د هغاې پاه غيار 

محکمه کولی شي چې کفيل په تهديدوونکې نقدي جزا محکاوم کاړي مګار دا چاې 

 2«د کفالت کړه شوي د حاضرولو عهز ثابت شي.

                                                 
 م. ۱۵۴ټ ،  ۱۹سرخسی، شمو الدين، مخکينی مرجع،   1
 ماده. ۱۶۸۴د افغانستان مدني قانون،   2
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که چيرته د افغانستان د مدني قانون حکم ته ځير شاو، پاه ياوه نقطاه کاې د احناافو 

سمون لري، هغاه دا چاې کاه چيرتاه کفيال و ناه تاوانيږي چاې اصايل  له نظر سره

حاضاار کااړي، د حاابو پاار ځااای بايااد پيسااې ورکااړي، ولااې يااو تفاااوت پکااې لياادل 

کفيل د اصيل د نه حضور په صورت کاې باياد  ند  په هغه دا چي د احنافوکيږي، 

د کفالت وجه مکفاول لاه تاه ورکاړي او د مادني قاانون د حکام پاه اساا  کفيال پاه 

تهديدي نقدي جزا محکاوميږي، چاې پاه دې اړوناد د احناافو فقهااوو پاه  ناد د جازا 

موضوع مطرح نه ده بلکه موضوع تر مکفول له پورې اړوناد ګڼال کياږي او پاه 

مااادني قاااانون کاااې د جااازا موضاااوع مطااارح ده چاااې  بعااااْ د دولااات خزاناااې تاااه 

حکام د تحويليږي، له دې اړخه چې جزا مطرح ده ويالی شو چاې د مادني قاانون 

جمهورو فقهاوو له نظر سره سمون لري ځکه حبو او نقدي جزا دواړه مهاازات 

بلل کيږي،صرف مدني قاانون د حابو پار ځاای نقادي جريماه ټااکلې چاې د مادني 

قانون دا حکم د افغانستان د اساسي قاانون ساره سامون لاري، د افغانساتان اساساي 

دی زاوالای د هغاې د  د شاخ  ماديون » قانون د دين په هکله داسې حکم کاوي: 

د افغانسااتان د اساسااي قااانون پااه بنسااټ چااې خپلااه 1«دساالبولو الماال نااه ګرځااي...

مديون د دين په سبب نه بندي کيږي کفيل چې دهغې قاايم مقاام دی پاه اولای توګاه 

 نه بندي کيږي، له دې امله قانون ګ ار ورته بديله الر چې نقدي جزا ده ټاکلې ده.

نقدي جريمې او د اصايل د ذماې ادا هغاه مهاال مطارح د ويلو وړ ده چې د حبو، 

کيږي چې کفيل د اصيل په احضار باندې قادر وي ولي که کفيل ثابات کاړي چاې 

داصيل په احضار باندې نه تاوانيږي، پاه هغاه صاورت کاې د فقهااوو پاه اتفااق او 

 2همدا رنګه د افغانستان د مدني قانون د حکم مطابق کفيل بری ال مه ګڼل کيږي.

اميه فقهاء  چې د کفالت تړون تر نفو پورې مخ وص ګڼي، تړون په حال او ام

او د کفيل د مکلفيت په هکله د اهل سنت د جمهورو فقهاوو  3موجل شکل سم ګڼي

پااه شااان نظاار لااري ، د دوی پااه  نااد کااه چيرتااه مکفااول لااه د کفياال څخااه د اصاايل 

ياې حابو احضار وغواړي او هغه يې حاضار نکاړي، کاوالی شاي د حااکم څخاه 

وغواړي،که چيرته اصيل غاياب وي او کفيال دهغاې احضاار تاوان ولاري، حااکم 

                                                 
( نيټااااه ۸۱۸د عاااادليې وزارت، د افغانسااااتان اساسااااي قااااانون، رساااامي جريااااده)   1

 ماده. ۳۲هـ ش کابل دولتي مطبعه،  ۸/۱۱/۱۳۸۲
 ۱۶۸۴م، د افغانساتان ماادني قااانون،  ۴۷ټ،  ۱۰الباابرتی، محمااد، مخکينای مرجااع،   2

 ماده.
 م. ۱۶۶ټ ،  ۲شهيد ثانی، زين الدين، مخکينی مرجع،   3
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کوالی شي کفيال حابو کاړي او کاه چيرتاه کفيال خپال عهاز ثابات کاړي پاه هغاه 

 1صورت کې بری ال مه کڼل کيږي.

ځينې اماميه فقهاء په دې  ند دي چې که په کفالت کاې اصايل پاه ق ااص محکاوم 

 2هغه په وسيله اصيل حاضر شي. وي، کفيل حبو کيږي تر څو د

ځينې نور اماميه فقهاء بيا په دې  ند دي چې که قاتل د چا له لوري  د ق اص لاه 

اجرا څخاه و تښاتول شاي، تښاتوونکی د کفيال حيثيات پيادا کاوي، تار څاو ياې چاې 

 3قاتل نه وي حاضر کړی بايد حبو شي.

د اصايل احضاار الزم د ايران مدنی قانون د کفالت په تړون کې د کفيل په وسايله 

ګڼلی او که چيرتاه کفيال وناه تاوانيږي چاې اصايل حاضار کاړي کفيال مکلاا دی 

چې د کفالت وجه ادا کړي، مګر په هغه صورت کې چې اصايل وفاات شاي هغاه 

 4بيا ملزم نه ګڼل کيږي.

 د نفس په کفالت کې د مکفول له پر وړاندې د کفیل مکلفیت -1

مکلاا دی چاې اصايل پاه ټااکلي وخات  د نفو په کفالت کې د تړون مطاابق کفيال

حاضار کااړي، پوښااتنه دا ده چااې کااه اصاايل غايااب او يااا وفااات شااي کفياال تااه کااوم 

مسؤوليت پاتې کيږي او که نه  په ځوا  کې بايد وويل شي، په هغه صورت کې 

چې کفيل د چا د نفو کفالت پر غاړه واخلاي او اصايل د تعهاد د پاوره کيادو څخاه 

قهاااء پااه دې نظاار دي چااې کفياال بااری ال مااه ګڼاال وړاناادې وفااات شااي، جمهااور ف

کيږي، له دې املاه  پاه هغاه کاوم څاه ناه الزمياږي، د ځيناو فقهااوو څخاه حکايات 

شوی چې په نوموړي صورت کې په کفيل د کفالت وجه الزميږي او ابان قاسام د 

اصيل وفات په حضور او غيا  کاې متفااوت ګڼلای، پاه دې تف ايل ساره چاې کاه 

لت کې وفات شي، په کفيل څه نه الزميږي و لې که اصايل اصيل د حضور په حا

د غيا  په حالت کې وفات شي په هغه صورت کې بايد وليادل شاي چاې د اصايل 

واټن په څه اندازه دي کاه چيرتاه واټان پاه هغاه انادازه وي چاې کفيال کاوالی شاي 

هغااه پااه ټاااکلي وخاات حاضاار کااړي پااه هغااه صااورت کااې پااه کفياال د کفالاات وجااه 

که واټن په داسې انادازه وي چاې کفيال نشاي کاوالی پاه ټااکلي وخات الزميږي او 

                                                 
 م. ۱۷۴-۱۶۷ټ  ۲مخکينی مرجع،   1
هااـ ق( اسااتفتاءات جديااد، دوهاام چاااپ، انتشااارات  ۱۴۲۷مکااارم شاايرازي، ناصاار، )  2

 م. ۱۲مدرسه 
می، ژباااړونکی: هااـ ق( مبااانی فقهاای حکوماات اسااال۱۴۰۹منتظااري، حسااين علاای، )  3

 م. ۴۳صلواتی، محمود و شکوری، ابوالفضل، لومړی چاپ، قم، کيهان موسسه،
 مادې. ۷۴۶-۷۴۰د ايران مدني قانون،   4
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دا موضاوع پاه  1هغه حاضر کړي په هغه صورت کې په کفيل څاه ناه الزمياږي،

کوم تف يل سره چې ذکر شوه د بداي  المهتهد و نهاي  المقت د په کتاا  کاې ذکار 

 شوې او په اکثاره فقهاي کتاابو کاې راغلاي چاې د اصايل د وفاات پاه صاورت کاې

کفيل بری ال مه ګڼل کيږي، ځکه کله چې اصيل وفات شاي د کفيال حقيقاي  عهاز 

ثابتيږي او هيڅوک نشي کيدای پاه داساې څاه ملازم شاي چاې پاه تاوان کاې ياې ناه 

 2وي.

په هغه صورت کې چې اصيل غايب وي د کفيل مسؤوليت څه دي  په دې اړوناد 

 د اهل سنت فقهاوو څخه دری قوله نقل شوي دي.

د اصايل پاه احضاار مکلاا ګڼال کياږي، کاه چيرتاه ياې حاضار ناه کاړ اول: کفيل 

مکلاا دی تااوان ورکاړي، دا قااول  مالکياه او د مادينې فقهاااوو تاه منساو  شااوی 

 دی.

مالکيان په هغه حدي  شريا استدالل کوي چې د عبدهللا ابان عباا  )رض(څخاه 

ياا يوه چا د کفيل څخه وغوښتل ماال ياې) دکفالات وجاه( ورکاړي او » روايت دی

 هم اصيل ورته تسليم کړي، کفيل ونه توانيده چې اصيل ورته حاضر کاړي دواړه

رسول کريم )ص( ته مراجعه وکړه، او رسول کريم )ص( کفيل په تااوان مکلاا 

دوی اسااتدالل کااوي چااې نومااوړی حاادي  پااه مطلااق ضاامانت کااې م ااداق « کااړ.

 لري.

تار څاو اصايل دوهم: کفيل د اصيل د نه حاضرولو په صورت کې بايد حبو شاي 

حاضاار او يااا هاام د اصاايل وفااات ښااکاره شااي، دا قااول امااام ابوحنيفااه )رح( او د 

 عراق فقهاوو ته منسو  دی.

المؤمناون عناد » نوموړي درسول کريم )ص( په قول استدالل کوي چاې فرماايي:

ژباااړه: مؤمنااان پاه خپلااو شاار و باناادې ملازم ګڼاال کيااږي، دوی يادونااه «شارو هم

د نفاو پاه کفالات کاې ياواځې د اصايل د احضاار ژمناه کوي چې که چيرتاه کفيال 

وکړي نشو کوالی هغه د کفالت په وجاه ملازم کاړو ځکاه د هغاې ژمناه ياې ناه ده 

 کړې او د اصيل د احضار يواځينی الر د کفيل حبو دی.

درياام: کااه چيرتااه کفياال تااه د اصاايل د اوساايدو ځااای معلااوم وي کفياال د هغااې پااه 

بنادی کياږي ځکاه کفيال دهغاې پاه احضاار  احضار مکلفيږي که يې حاضر نه کړ

قادر ګڼال کياږي او کاه ياې د اوسايدو ځاای ورتاه ناه وي معلاوم کفيال د اصايل پاه 

                                                 
 م. ۲۹۵ټ  ۲ابو وليد، محمد، مخکينی مرجع،   1
م، الزحيال، وهباه، مخکينای  ۱۴۱ټ  ۱۶ابان الهماام، کماال الادين، مخکينای مرجاع،   2

 م. ۱۸ټ  ۶مرجع، 
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احضار مکلا نه ګڼل کيږي، ځکه هغه د اصيل په احضار توانا نه ګڼل کياږي او 

هيڅوک په هغه څه نه مکلفيږي چې توانايي يې نه لاري، دا قاول اباو عبياد القاسام 

 سو  دی.بن سالم ته من

نوموړی استدالل کوي چې شخ  په هغه څاه ملازم کيادای شاي چاې تواناايي ياې 

ولري په نوماوړې موضاوع کاې کاه کفيال د اصايل د اوسايدو لاه ځاای څخاه خبار 

وي، ويالی شو چې هغاه د اصايل پاه احضاار قاادر دی، لاه همادې املاه کاه کفيال 

اصاايل د  اصاايل حاضاار نااه کااړ کياادای شااي بناادي شااي، او کااه چيرتااه کفياال تااه د

اوسيدو ځای معلوم ناه وي د کفيال لپااره د اصايل احضاار نااممکن ګڼال کياږي لاه 

 1دې امله نه شي کيدای چې څوک په تکليا مااليطاق مکلا شي.

ل صيل د غيا  په صورت کې اماميه فقهاء په دې  ند دي چې، که کفيل د اصايد ا

لو پااه پااه احضااار قااادر وي، مکلااا دی چااې هغااه حاضاار کااړي او د نااه حاضاارو

ه حاابو کړي،ولااې کااه کفياال د اصاايل د غااصااورت کااې حاااکم کااوالی شااي چااې ه

 حضور نه امکان ثابت کړي، په هغه صورت کې کفيل بری ال مه ګڼل کيږي.

نوموړي استدالل کوي چې شخ  هغاه مهاال پاه ياو څاه مکلاا ګڼال کياږي چاې 

توانااايي يااې ولااري، کااه چيرتااه څااوک د عهااز پااه صااورت کااې مکلااا وګڼاال شااي 

 اال يطاق ګڼل کيږي چې په هيڅ صورت جواز نه لري.تکليا م

د افغانستان مدني قانون د اصيل د غيا  په صورت کې دوه حالته وړاندې کړي، 

يااو دا چااې کااه اصاايل کفياال تااه معلااوم وي، پااه دې صااورت کااې کفياال د اصاايل پااه 

احضار مکلا ګڼل کيږي حتی مکفاول لاه کاوالی شاي چاې د کفيال څخاه پاه هغاه 

اصيل د احضار لپاره ځاي بال کفيال وغاواړي. دوهام دا چاې د صورت کې چې د 

اصيل ځاای مههاول وي او کفيال هغاه ثابات کاړي، پاه هغاه صاورت کاې کفيال د 

کاه » اصيل په احضار مکلاا ناه کڼال کياږي او پاه دې اړوناد داساې حکام لاري: 

کفالت کړه شوی پاه ياوه معلاوم ځاای کښاې غاياب وي او د چاا د پااره چاې کفالات 

حاضرولو مکلا کيږي، په دې حاضرول وغواړي، کفيل دهغه په شوی هغه يې 

ې د چا د پاره چې کفالت شوی کولی شي چې کوم وخت کفيل د هغاه د صورت ک

حاضرولو د پاره سفر کوي د هغه د توثيق د پاره بل وکيل واخلي، که کفالت کړه 

 شوی غاياب وي او کفيال ثابتاه کاي چاې ځاای ياې ناامعلوم وي، ناو کفيال د کفالات

 2«کړه شوي په حاضرولو نه مکلا کيږي.

                                                 
 م. ۲۹۶ټ  ۲وليد، محمد، مخکينی مرجع، ابو   1
 ماده. ۱۶۸۵د افغانستان مدني قانون،   2



 قضاء دکفالت عقد د فقهي او حقوقو له نظره

 

 85  

 

د اياران مادني قاانون د اصايل د غياا  اړوناد حکام کاوي چاې کفيال تاه د اصاايل د 

احضااار مهلاات ورکااول کيااږي، ولااې کااه کفياال و نااه تااوانيږي چااې اصاايل حاضاار 

کړي، په دې هکله قانون صري  حکم نه لري، خو که چيرته کفيل اصايل حاضار 

دا کاړي کفيال باری ال ماه ګڼال کياږي، مګار دا چاې کړي او يا هم د کفالات وجاه ا

 1اصيل وفات شي.

د نوموړي قانون د احکامو څخه جوتيږي چې که کفيل و ناه تاوانيږي چاې اصايل 

 حاضر کړي بې له دې چې د کفالت وجه ادا کړي بله الر نه لري.

 لت د څو کسانو څخه  د نفو کفا-۵

څخه کفالت کوالی شي که  پوښتنه دا مطرح کيږي چې  يا يو شخ  د څو کسانو

 نه  که يې کوالی شي په هغه کوم احکام مرتبيږي  

د اهل سنت ټول فقهاء په دې متفق دي چې د يوه شخ  څخه د څو کسانو کفالات 

ساام دی او پااه دې صااورت کااې ټااول کفاايالن د مکفااول لااه پاار وړاناادې مسااؤوليت 

ول کفايالن لري، که چيرتاه د کفيالناو لاه ډلاې څخاه ياو ياې اصايل حاضار کاړي ټا

دلياال يااې هاام دا دی چااې هاادف د کفالاات څخااه د اصاايل  2بااری ال مااه ګڼاال کيااږي،

احضار دی او دا چې د هر کفيل له خوا پوره شي کاافي ګڼال کياږي او ضارورت 

 د تعهد تکرار ته نه ليدل کيږي.

هماادا رنګااه يااو شااخ  کااوالی شااي د څااو کسااانو څخااه کفالاات وکااړي، لکااه چااې 

څخاه ضامانت وکاړي، ځکاه د نفاو پاه کفالات کاې کوالی شي د څو کسانو د دين 

ه پاهدف د اصيل احضار دی او يو شخ  کوالی شي څو کسان حاضر کاړي او 

   3دې اړوند کوم ممانعت وجود نه لري.

که چيرته څو کسان د يوه شخ  څخه کفالت وکړي، او يو يې هم اصايل حاضار 

ڼال ورکړه مکلاا ک نه کړي، هر کفيل د خپلې بر خې په اندازه د اصيل د تعهد په

کيږي، مثاْل که دری کسان د ياوه شاخ  څخاه کفالات وکاړي او ياو ياې هام کفيال 

 حاضر نه کړي، هر کفيل د اصيل د تعهد په دريمه بر خه مکلا ګڼل کيږي.

د اصيل د تاوان اړوند هغه فقهاء چې د اصيل د نه احضار پاه صاورت کاې کفيال 

احضار عوض ګڼي او هغه فقهااء په ورکړه مکلا ګڼي تاوان د  ېد کفالت د وجه

چااې د کفياال مسااؤوليت يااواځې د اصاايل احضااار ګڼااي يااواځينی الر يااې دا ده چااې 

                                                 
 موادو ته. ۷۴۶او  ۷۴۳، ۷۴۰د معلومات لپاره د رجوع وشي،د ايران مدني قانون   1
 م. ۳۸۵ټ  ۱۲الکاساني، عالوالدين، مخکينی مرجع،   2
حمااد، مخکيناای م، مااال خسارو، م ۴۲۲ټ  ۱۱الزيعلااي، فخرالادين، مخکيناای مرجاع،   3

 م. ۳۷۰ټ  ۷مرجع، 
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کفيل د اصيل د احضار لپاره حبو شي د دې نظريې مطابق هر کفيل کيادای شاي 

 د مکفول له په مطالبه د تعهد د نه پوره کولو په صورت کې حبو شي.

 نې وجه اداد مع ه احضار په صورت کېند اصيل د -۶

د نفو په کفالت کې کيدای شي چې شر  شي که چيرته کفيال و ناه تاوانيږي چاې 

 اصيل حاضر کړي بايد معينه اندازه وجه ور کړي 

په دې موضوع کې د عامو فقهااوو بالخ اوص احناافو نظار دا دی چاې کفيال پاه 

خپل تعهد مکلا ګڼل کيږي، له دې امله که څوک و وايي چاې زه د فاالن شاخ  

حضار کفيل يم، که چيرته مې هغه حاضر نه کړ يوه معينه اندازه وجه ادا کاوم د ا

دا تړون سم دی او د تعهد د نه پوره کولو په صورت کې د تعهاد پاه معيناه انادازه 

ورکړه مکلاا ګڼال کياږي، ولاې اماام محماد )رح( پاه دې نظار دی چاې کاه کفيال 

ه هغه خپل تعهاد پاوره ووايي چې: زه د فالن شخ  د احضار کفيل يم، که چير ت

نه کړ زه يې ادا کوم، دا تړون سم دی او کفيل د اصايل د تعهاد پاه ورکاړه مکلاا 

ګڼل کيږي،او که چيرته کفيل ووايي: زه د فالن شخ  د احضار کفيل يم کاه ماې 

هغه  حاضر نه کړ يوه معينه اندازه وجاه ادا کاوم، دا تاړون سام ناه دی او کفيال د 

  1کيږي. څه په ورکړه ملزم نه ګڼل

دا د احنافو عام فقهاء استدالل کوي چې هر څوک د خپل تعهاد مطاابق د هغاه پاه ا

ناې ملزم ګڼل کيږي،او د امام محمد )رح( د ليال دا دی چاې کاه چيرتاه کفيال د معي

ال مپه ادا مکلا و ګڼل شي او اصيل بيا هغه کفيل ته ور نه کړي، د کفيل  ېوجه

تاه متوجاه ناه شاي، لاه دې املاه نوماوړی  هدر ځي، دا يو خطر دی چې بايد کفيال

شر  د تړون سره مناسب نه ګڼل کيږي او تړون با ل شميرل کيږي او په با ال 

 تړون کوم الزام نه ثابتيږي.

که چيرته کفيال پاه نفاو د عاوض پاه مقابال کاې تاړون سااقر کاړي، د فقهااوو پاه 

او اتفاق شر  با ل ګڼل کيږي، ځکه تاړون د شاخ  پاه احضاار تار ساره شاوی 

دهغې اسقا  په عوض د تړون سره سامون ناه لاري، لاه دې املاه نوماوړی شار  

با ال ګڼال کياږي، ولاې دا چاې کفيال بااری ال ماه ګڼال کياږي کاه ناه، د اهال ساانت 

ي فقهاوو څخه دوه روايته راغلي، اول روايت دا دی چې په کفيال څاه ناه الزمياږ

 اوتړون هم ختميږي. 

ی پاااتې کيااږي، او پااه کفياال څااه نااه دوهاام رواياات دا دی چااې تااړون پااه خپاال ځااا

 الزميږي.

                                                 
م، الکاساااانی، عالوالااادين،  ۴۲۸ټ  ۵افنااادی، محماااد عالوالاااين، مخکينااای مرجاااع،   1

 م. ۳۸۲ټ  ۲۱مخکينی مرجع، 
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د لاومړي قااول فقهااء اسااتدالل کاوي چااې نوماوړی شاار  د تاړون سااره سامون نااه 

 لري، خو مکفول له د کفيل سره د تړون انحالل په شر  سره منلی، دا چې شار 

 را منځ ته نه شو تړون هم له منځه ځي. 

ن ساره سامون ناه لاري د دوهم قول فقهاء استدالل کوي چې نوموړی شر  د تړو

الل اړوناد د حاـاصيل او کفيال موافقاه د تاړون د اننو شر  با ل ګڼل کيږي، او د 

الل موضاوع، لاه دې حاتون سره شوې ناه د تاړون د مطلاق انړي شر  په شمونو

امله که تړون منحل وګڼو دا د مکفاول لاه پاه ضارر تمااميږي هغاه هام باې لاه دې 

دا د عادالت د غوښاتنې ساره سامون ناه چې مکفول لاه تاه کوماه ګټاه ورسايږي او 

 1لري.

اماميه فقهاء او ايراني حقوق دانان په دې نظار دي چاې کاه د نفاو پاه کفالات کاې 

کفيل شر  کړې چې که اصيل حاضر ناه کاړي معيناه وجاه باه ادا کاوي دا شار  

پااه ادا  ېد نومااوړې وجهااکااې پااه صااورت  رساام دی او کفياال د اصاايل د نااه احضااا

 2مکلا ګڼل کيږي.
 ادامه لری              
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 مقدمه 

ِ  اْلَحْماااادُ  ِ  إالَّ  قُااااوَّ َ  َواَل  َحااااْولَ  اَل  لِِلَّ ِ  إالَّ  تَااااْوفِيِقي َوَمااااا بِااااالَِلَّ اااااَل ُ  بِااااالَِلَّ اااااَلمُ  َوال َّ  َوالسَّ

ِ  َرُساااولِ  َعلَاااى ااادِ  َسااايٍِِدنَا َللاَّ ِ  َعْبااادِ  ْبااانِ  ُمَحمَّ ِ  أَْنبِيَااااءِ  َجِمياااعِ  َوَعلَاااى َللاَّ ِ  َوَماَلئَِكااا ِ  َللاَّ  َللاَّ

ُ  َوَرِضيَ  َحابَ ِ  َعنْ  َللاَّ ِ  أَْوِليَاءِ  ال َّ ِ  ِدينِ  فِي لَُهمْ  التَّابِِعينَ  َوَعنْ  َللاَّ  . َللاَّ

وبعاااااد انساااااان از  غااااااز پيااااادايآ ماااااورد عنايااااات خاااااالق هساااااتی قرارداشاااااته  

وغاااارض اصاااالی وهرگاااااهی درمسااااير تکاماااال وپيمااااودن زناااادگی از مق ااااود 

اش فاصااااااله گرفتااااااه، جهاااااات اصااااااالح ورهنمااااااونی وی ، رسااااااولی از ميااااااان 

همناااوعآ انتخاااا  وبااااا برناماااه و راهباااارد مشاااخ  ازجانااااب خداوناااد متعااااال 

واپسااين رسااول بااا  -صاالی هللا عليااه وساالم-ارسااال گرديااده اساات تااا اينکااه محمااد

واپسااااااين، جااااااامعترين، کاااااااملترين، عااااااامترين، شاااااااملترين برنامااااااه ودياااااان 

ين راهباااارد درهرزمااااان ومکااااان باااارای هاااادايت بشااااريت ارسااااال وسااااازگارتر

شاااده اسااات. راهبااارد وبرناماااه جاويااادانآ از جاناااب خداونااادمتعال ، ديااان اساااالم 

يَن »نامگااا اری شاااده ولقاااب گرفتاااه اسااات،  وريکاااه هللا متعاااال ميفرماياااد: إِنَّ الااادٍِ
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ِ اِسْساااااالَمُ  . يعنااااای؛ ديااااان برگزياااااده نااااازد هللا متعاااااال، اساااااالم اسااااات 1(ِعنااااادَ َللاَّ

امر بيعااای اسااات کاااه ديااان و يااان اساااالم جهااات دفاااع مفساااده وجلاااب م ااالحت 

درکليااه اماااور اعااام از عباااادی ومعاااامالتی بااارای پياااروانآ امااار ونهااای دارد کاااه 

تهاااااااوز وتخلااااااا از نهااااااا جااااااواز نداشااااااته ودر صااااااورت عاااااادول وتخلااااااا 

ازدسااااااتيرايهابی وياااااا سااااالبی، مرتکاااااب ماااااورد سااااارزنآ ومهاااااازات قااااارار 

ر دياااان مقااااد  اسااااالم نظربااااه اهمياااات ميگياااارد واياااان ساااارزنآ ومهااااازات د

م االحت وخطياار بااودن مفساااده ساانهآ وموازنااه گرديااده، باااه همااين لحاااظ باااه 

مهااااازات حاااادود وق اااااص وتعزياااارات انقسااااام يافتااااه، هرچنااااد درخ وصاااايت 

، سااه نااوع ماا کور مشااترک انااد ولاای هريااک از مهااازات ماا کور  جاازا بااودن

رساااد کاااه ويژگااای واحکاااام خااااص خاااود را دارد کاااه در ديگاااری باااه نظااار نمااای 

 اين تحقيق به تبيين همين ويژگی ها ميپردازد.

موضاااوع تفااااوت مهاااازات، حااادود باق ااااص وتعزيااارات دراجتمااااع اساااالمی 

بخ ااااوص در محاااااکم از اهمياااات باااااال وبرتاااار برخااااور دار اساااات. قاضاااای بااااا 

درک موضااااوع فااااوق ميتوانااااد، صااااالحيت اصااااحا  دعاااااوی ومکلفياااات هااااای 

تعيااااين کنااااد،  وريکااااه در   نهااااا را تشااااخي  نمااااوده ومرجااااع ذي ااااالح  ناااارا

مهاااازات ق ااااص، ساااارنوال صاااالحيت اقاماااه دعاااوی را نداشاااته وباياااد، ولااای 

الاادم مقتااول بااه اقامااه دعااوی در ديااوان جاازا بپااردازد وحااق تنااازل و اعتيااااض 

در  ن محفااااوظ ميباشااااد وباااارعکو در حااااادود صااااالحيت قضااااات در مرحلاااااه 

م جاااواز نااادارد، اثباااات بيشاااتر باااوده و بعاااد از اثباااات تناااازل از  نهاااا بااارای حااااک

ولاااای در تعزياااارات صااااالحيت اقامااااه دعااااوی  از  ن سااااارنوال بااااوده واقامااااه 

دعااااوی افااااراد خ وصاااای در  ن باااارای قاضاااای مقبااااول نيساااات وموجااااب رد 

 ميگردد.

فاارق حاادود باااتعزير دررابطااه بااه پيشااينه موضااوع مااورد بحاا  بايااد گفاات کااه 

 اماااااام قرافااااای ماااااالکی وبعااااادا درکتاااااا )انوار الباااااروق فااااای اناااااواء الفاااااروق(

فقااااه اسااااالمی وادلتااااه( ذکاااار گرديااااده اساااات وموضااااوع فاااارق حاااادود درکتا )

باق اااص در کتاااا ) اشاااباه ونظااااير علااای مااا هب ابااای حنيفاااه)رح(( تااااليا ابااان 

نهاااااايم م ااااااری وبعاااااادا درکتااااااا  )ردالمحتااااااار علاااااای الاااااادرالمختار شاااااارح 

تنويراالب ااار( وباااه نقااال  ن صاااحب فقاااه اساااالمی وادلتااه پرداختاااه اسااات. ولااای 

باااه صااااورت مساااتقل وتخ  ااای وتطبيقااای باااين نظريااااات تاااا اکناااون تحقيقااای 

                                                 
 .19.سوره  ل عمران،  يه1
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فقهاااای مااا اهب چهارگاناااه اساااالمی درموضاااوع تحريااار نشاااده اسااات کاااه اينهاااا 

 امتيازات اين تحقيق به شمار ميرود. 

 فرق مهازات حدود باق اص وتعزير

اياااان موضااااوع در   اااای دو مبحاااا  دنبااااال ميگااااردد،  وريکااااه در مبحاااا  اول 

رمبحاااا  دوم تفاااااوت  نهااااا بااااه مفهااااوم مهااااازات حاااادود، ق اااااص وتعزياااار ود

 تبيين گرفته شده است.

 مبحث اول: مفهوم مجازات حدود، قصاص وتعزیر

 ايااان مبحااا  دارای ساااه گفتاااار باااوده،  وريکاااه در گفتاااار اول مفهاااوم حاااد ودر

گفتااااار دوم مفهااااوم ق اااااص  ودر گفتااااار سااااوم مفهااااوم تعزياااار مااااورد تحقيااااق 

 وبررسی قرار گرفته اند.

 دودمهازات حاول: مفهوم  گفتار

کلماااه حااادود دارای معاااانی لغاااوی واصاااطالحی اسااات کاااه در ذيااال ماااورد مداقاااه 

 قرار ميگيرد.

 مجازات حدود در لغت -الف 
حاادود جمااع حااد اساات و حااد در مفهااوم لغااوی بااه معااانی ذياال کااار باارد دارد:  

ف اااال وحاااااجز بااااين دو چيااااز کااااه از اخااااتال  ويااااا تعاااادی يکاااای برديگاااار  -1

تهاااای شااای؛ مثااال حااادود زماااين وخاناااه ان -2 1جلاااوگيری و ممانعااات مااای نماياااد.

کاااه باااه معنااای انتهاااای  نهاااا ميباشاااد. همچناااان گفتاااه ميشاااود کاااه هللا متعاااال از 

تيااازی وبااااريکی شااای ؛ مثااال  -3حااادود مبااارا اسااات، حاااد، نهايااات معنااای ميدهاااد.

دفاااع  -4حدساااکين يعنااای تيااازی چااااقو وحديااادنظر يعنااای تيااازبين معنااای ميدهاااد. 

)حاااداد( ميگويناااد، زيراکاااه از  ومناااع؛ باااه هماااين لحااااظ عربهاااا دروازه باااان را

دخااول وياااخروج افاااراد جلااوگيری بااه عمااال ميااآورد. بااه هماااين معناای درقااار ن 

إِنَّ الَّااااِ يَن »کااااريم نيااااز اسااااتعمال شااااده اساااات،  وريکااااه هللا متعااااال ميفرمايااااد:

َ َوَرُساااولَهُ  تادياااب وجااازای گنهکاااار؛ باااه هماااين  -5يعنااای يماااانعون.2«يَُحاااادُّوَن َللاَّ

تميزياااک چيااازاز چيزديگااار؛  -6ره را حاااد گويناااد. لحااااظ مهاااازات ساااارق وغيااا

باااه لحااااظ هماااين معنااای درعلااام منطاااق تعرياااا شااای باااه  نچاااه کاااه درمااااهيتآ 

 -7چونکاااه ذريعاااه  ن شااای از غيااارش امتيااااز مااای ياباااد. 3باشاااد را حاااد مينامناااد،

                                                 
، 1،جقلم. راغب اصفهانی، حسين بن محمد، مفردات الفاظ القر ن، دمشق، دارال1

 ،  _ت.216ص
 .5.سوره مهادله،  يه 2
 .83، ص1388ی ، سال .ن ير، دادمحمد. نگاهی به منطق قديم. کابل: نعمان3
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تقااادير  وانااادازه کاااردن ؛ مثليکاااه گفتاااه ميشاااود )حاااددت الااادار( يعنااای خاناااه را 

 » وريکااااه هللا متعااااال ميفرمايااااد: 2احکااااام هللا،بااااه معناااای  -8 1اناااادازه نمااااودم.

ِ فَاااالَ تَْقَربُوَهاااا يعنااای؛  نهاااا احکام)ممنوعاااات( هللا متعاااال اناااد  3«تِْلاااَك ُحااادُودُ َللاَّ

ِ فَقَااْد َظلَااَم »بااه  نهااا نزديااک مشااويد. همچنااان ِ َوَماان يَتَعَاادَّ ُحاادُودَ َللاَّ تِْلااَك ُحاادُودُ َللاَّ

تعاااال اناااد، کسااايکه از احکاااام هللا تهااااوز نماياااد يعنااای؛  نهااحکاااام هللا م4«نَْفَساااهُ 

باااه خاااودظلم کااارده. ميتاااوان گفااات کاااه کلياااه معاااانی مااا کور در مهاااازات حااادود 

وجااااود دارد، زيراکااااه مهااااازات حاااادود احکااااام هللا متعااااال بااااوده وازجانااااب او 

مقدرشاااده وفاصااال باااين حاااالل وحااارام ميباشاااد وبسااايار باااه تيااازی تطبياااق  نهاااا 

ردياااده وجااازای مهااارم ميباشاااد وافاااراد را از باعااا  انتهاااای فسااااد از جامعاااه گ

ارتکاااا  دوبااااره اسااابا   نهاااا مناااع مااای نماياااد. در ذيااال باااه معنااای اصاااطالحی 

 حدود پرداخته ميشود.

 مجازات حدود دراصطالح فقها -ب

بايااااد گفاااات کااااه فقهااااای اسااااالمی درکاااال  کلمااااه حاااادود را درمهااااازات جاااارايم  

نفااای وشاااافعی مشاااخ  باااه کاااار ميبرناااد کاااه در ذيااال تعرياااا علماااای مااا اهب ح

 ومورد مقايسه قرار ميدهيم. را نقل کرده -رحمهم هللا–وحنبلی ومالکی 

 

 رحمهم هللا–اول: مجازات حدود دراصطالح فقهای حنفی 

حااادود را چناااين تعرياااا نماااوده اند:الحاااد، عباااار   -رحمهااام هللا–فقهاااای حنفااای 

يعناااای حاااادعبارت ازمهااااازات  5عاااان عقوباااا  مقاااادر  واجباااا  حقااااا هلل تعااااالي.

اسااااات کاااااه جهااااات رعايااااات حاااااق هللا الزم ومشاااااروع شاااااده اسااااات. معينااااای 

کلمه)عقوباااا ( درتعريااااا ماااا کور جاااانو اساااات هرنااااوع جاااازا را اعاااام از دره 

زدن وقطااااع کااااردن و سنگسااااار نمااااودن وکشااااتن ، چااااه حاااادی باشااااد يااااا ناشاااای 

ازق اااااص وياااااهم تعزياااار، شااااامل ميشااااود وکلمه)مقاااادر ( در تعريااااا ماااا کور 

                                                 
بيدي ، محٍمد1 ،  8الهدايه،ج القامو . ناشر: دار جواهر من العرو  محٍمد. تاج بن . الزَّ

 ،  _ت.8-6ص
 .215، ص1. راغب اصفهانی، همان اثر، ج2
 .187.سوره بقره،  يه3
 .1.سوره الطالق،  يه 4
ارالکتا  العربی، . بيروت: دبدائع ال نائع في ترتيب الشرائع ، عالء الدين. .کاسانی5
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ع اصااالی شااارع اعااام ازکتاااا  ف ااال اسااات ، چونکاااه مهاااازات تعزياااری درمنااااب

وياساااانت ويااااا اجماااااع مقدرنميباشااااد، باااادين لحاااااظ از تعريااااا خااااارج ميشااااود، 

همچنااااان مهااااازات مقاااادر درقااااوانين وضااااعی نيااااز خااااارج ميگااااردد، چونکااااه 

شاااارعا مقدرنميباشاااااد و کلماااااه)حقا هلل( نياااااز ف ااااال اسااااات، زيراکاااااه مهاااااازات 

اد ق ااااص باااا اينکاااه درشااارع مقااادر ومعاااين باااوده، ولااای بااارای تالفااای حاااق عبااا

مشااااروع شااااده اساااات نااااه حااااق هللا، باااادين جهاااات از تعريااااا ماااا کور خااااارج 

ميگاااااردد. منظاااااور از حاااااق هللا اينسااااات کاااااه مهاااااازات حااااادود، بااااارای حفاااااظ 

وصاااايانت نسااااب هااااا، امااااوال، عقااااول واعااااراض مشااااروع گرديااااده کااااه  نهااااا 

م ااااال  عامااااه مااااردم ميباشااااند ونظاااار بااااه شااااموليت منفعاااات امااااور ماااا کور و 

باياااد نگاشااات  1تعاااال منساااو  شاااده اسااات.عظااايم وخطيااار باااودن شاااان باااه هللا م

درتعرياااا شااارعی  -رحمهااام هللا–کاااه در بعضااای کتاااب فقهااای مااا هب احنااااف 

عاااالوه برکلماااه  3ودر  برخااای ديگااار2حاااد کلمه)واجبااا ( صاااريحا تااا کر نيافتاااه 

ماااا کور کلمااااه)حقا( نيااااز صااااريحا درتعريااااا شاااارعی حااااد تحرياااار نگرديااااده 

ديرا جاااارومهرور اسااات، ولااای اخاللااای درتعرياااا ايهااااد نميکناااد، زيااارا کاااه تقااا

درلفااااظ جاللااااه )هلل( متعلااااق بااااه محاااا وف ميباشااااد. بااااه اسااااا  تعريااااا ماااا کور 

تعاااداد مهاااازات حااادی انگشااات شااامار ميباشاااد. وتعاااداد  نااارا فقياااه کاساااانی پااانب 

حدالقااا ف -4حدالساااکر-3حدالشااار  -2حااادالزنا -1گفتاااه کاااه قااارار ذيااال اسااات: 

بااان نهااايم فقياااه ا 4وقطااااع الطرياااق را درسااارقت داخااال ميداناااد. السااارق  حاااد-5

تعاااااداد  نااااارا چهاااااار دانساااااته وحدالساااااکر را داخااااال در  -رحماااااه هللا–حنفااااای 

 5حدشر  ميداند.

                                                 

حاشي  رد المختار على الدر المختار شرح تنوير ابن عابدين، سيد محمدامين.  .1

 .3،ص4،جهـ1421سن  ،دار الفكر  . بيروت:األب ار فقه أبو حنيف 

. مرغينانی، برهان الدين ابی الحسن علی.  الهداي  شرح بداي  المبتدي. کراچی: مکتب  2

 .68،ص4هـــ، ج 1429البشري،  بع  الثاني  

هـــ، ج 1435.نسفی، عبدهللا بن احمد. کنزالدقايق. کراچی: مکتب  البشري،  بع  3

 .87،ص2
 .33،ص 7، عالء الدين. همان اثر، ج . کاسانی4
،  _ت، دار المعرف  . بيروت:البحر الرائق شرح كنز الدقائق.زين الدين هيم، ابن ن .5

 .3،ص5ج
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 -رحمهم هللا–دوم: مجازات حدود دراصطالح فقهای شافعی 

 حااااادود را شااااارعا چناااااين تعرياااااا نماااااوده اناااااد: -رحمهااااام هللا-فقهاااااای شاااااافعی

يعنااای؛ حااادود درمفهاااوم شااارع عباااارت از  1.شااارعا كااال عقوبااا  مقااادر ، الحااادود

رمهاااازات مقااارر ومعاااين شاااده، ميباشاااد. ايااان تعرياااا عاااام اسااات، باااه حاااق هللا ه

وحاااق العبااااد مقيااااد نشااااده اساااات. باااادين جهاااات ق اااااص را هاااام شااااامل ميشااااود، 

چونکاااه شااارعا مقااادر اسااات، ولااای تعزيااار از  ن خاااارج اسااات باااه دليااال عااادم 

تعريااا عااامتر ديگاارهم درکتااب فقهاای ماا هب شااافعی نيااز باارای حاادود  تقاادير.

ُ بَِهااااا اْلِعبَااااادَ َعااااِن اْرتَِكاااااِ  َمااااا َحَظااااَر ،  : فَِهاااايَ وجااااود دارد ُعقُوبَاااااْت َزَجااااَر َللاَّ

يعنااای؛ حااادود عباااارت از جزاهاااای اناااد کاااه  2.َوَحاااثَُّهْم بَِهاااا َعلَاااى اْمتِثَااااِل َماااا أََمااارَ 

هللا متعاااااال ذريعاااااه  نهاااااا بنااااادگان را از اجااااارای ممناااااوع، مناااااع وباااااه اجااااارای 

سااايع باااوده وحتااای تعزيااارات مشاااروع تشاااويق مااای نماياااد. ايااان تعرياااا بسااايار و

را هاااام شااااامل ميشااااود، چونکااااه قيااااد تقاااادير وحااااق هللا هااااردو درتعريااااا ذکاااار 

نگردياااده اسااات. پاااو باااه اساااا  تعرياااا مااا کور هااار مهاااازاتی کاااه در  ن حاااق 

هللا يااا حااق العبااد ويااا حااق مشااترک باشااد، حااد ناميااده ميشااود ، بااا اياان ديااد تعااداد 

نشااااان ساااااخت کااااه مهااااازات حاااادود زياااااد بااااه نظاااار ميرسااااد. ولاااای بايااااد خا ر

درکتااااا  المهمااااوع شاااارح المهاااا   هفاااات مااااورد از جملااااه حاااادود محسااااو  

 4،الزناااا - 3،الااارد  – 2،المحاربااا – 1وح ااار شاااده اسااات کاااه عباااارت اناااداز: 

  3.تناول الخمر  - 7،جحد العاري - 6،السرق  – 5،الق ف بالزنا -

 -رحمهم هللا–سوم: مجازات حدود دراصطالح فقهای مالکی 

ی حاااد را چناااين تعرياااا نماااوده اسااات: الحاااد، شااارعا مارسااام زروق فقياااه ماااالک

يعناااای؛ حااااد  درشاااارع عبااااارت از  نچااااه  4بوجااااه خاااااص.  لمنااااع امورمعلوماااا

اسااات کاااه بااارای عااادم ارتکاااا  موضاااوعات مشاااخ  باااه گوناااه خااااص مقااارر 

شااده اساات. تعريااا ماا کور نيااز عااام بااوده و بااه الفاااظ وساايع بيااان شااده وحتاای 

ود، چونکاااه مهاااازات مااا کور مهاااازات ق ااااص وتعزيااارات را هااام شاااامل ميشااا

                                                 
الطالبين على حل ألفاظ فت  المعين  حاشي  إعان دميا ی، ابی بکر ابن سيدمحمد.  .1

 . 142 ،ص4،  _ت،جدار الفكر . بيروت:لشرح قر  العين بمهمات الدين
دار الكتب  . بيروت: في فقه الشافعي الحاوي ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد. .2

 .184 ،ص13،جهـ 1414الطبع   األولى ، العلمي 
 ،  _ت.3،ص20، جالمهموع شرح المه   . أبو زكريا محيي الدين يحيى .نووی،3
. زروق، شها  الدين ابوالعبا  احمد. شرح زروق علی متن الرساله. بيروت: 4

 .834،ص2دارالکتب العلميه،  بعه االولی، _ت، ج
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نياااز بااارای مناااع ارتکاااا  امورمعلاااوم باااه گوناااه خااااص وضاااع ومقررشاااده اناااد. 

بااااه همااااين دلياااال درکتااااا  نويساااانده ماااا کور ومااااتن  الرساااااله قيرواناااای، حاااادود 

درجنااااب دماااااء : )يعناااای احکااااام قتاااال نفااااو، ق اااااص وديااااات در قتاااال نفااااو 

وق ااااص دياااات درجناياااات ماااادون نفاااو يعنااای ق ااااص ودياااات در اعضاااای 

کاااه  مخت ااار العالمااا  خليااال بااادن(  درياااک کتاااا  تااا کر يافتاااه اسااات. درکتاااا 

يکاااای از متااااون بااااوده، حاااادود بااااه ماهياااات  -رحمااااه هللا-در مااا هب امااااام مالااااک

تعرياااا نگردياااده، بلکاااه تعاااداد حااادود باااه هفااات ح ااار شاااده  وتحااات اباااوا  

باااا  فاااي بياااان حاااد  -1مساااتقل  ماااورد بحااا  قااارار گرفتاااه اناااد وقااارار ذيااال اناااد: 

باااا  فاااي حاااد  -3 باااا  فاااي بياااان حقيقااا  الااارد  وأحكامهاااا -2 امهااااالباغيااا  وأحك

 -6باااا  فاااي أحكاااام السااارق  -5باااا  فاااي بياااان أحكاااام القااا ف -4 الزناااا ومتعلقاتاااه

 1بااا  فااي بيااان حااد شااار  الخماار-7 بااا  فااي بيااان حقيقاا  المحااار  وأحكامااه

، تحاااات عنااااوان کتااااا  الحاااادود، التاااااج واسكلياااال لمخت اااار خلياااالودرکتااااا  

ماااا کور، ق اااااص ودماااااء نيااااز مااااورد بحاااا  قاااارار گرفتااااه  عااااالوه باااار حاااادود

 2است.

 -رحمهم هللا–چهارم: مجازات حدود دراصطالح فقهای حنبلی 

 ،الحاااادودحاااادود را چنااااين تعريااااا نمااااوده انااااد : -رحمهاااام هللا-فقهااااای حنبلاااای

 3.العقوبااااات المقاااادر  شاااارعا فااااي المعاصااااي، لتمنااااع ماااان الوقااااوع فااااي مثلهااااا

هاااای معاااين شااارعی اسااات کاااه در  يعنااای؛ حااادود شااارعا، عباااارت ازمهاااازات

ارتکااااا  معاصاااای وجهاااات جلااااوگيری از وقااااوع هماننااااد  ن، مشااااروع ومقاااارر 

شاااده اسااات. درتعرياااا مااا کور قياااد تقااادير شااارعی وجاااود داشاااته و مهاااازات 

غيرمقااادر يعنااای تعزيااارات از  ن خاااارج ميشاااود، ولااای ق ااااص وکفاااارات را 

ياااز شاااامل ميگاااردد، چونکاااه از جاناااب شاااارع مقااادر شاااده اناااد وقياااد معاصااای ن

درتعريااااا ماااا کور زياااااد گرديااااده تاکيااااد براخااااراج تاديبااااات اساااات، چونکااااه  

تاديااااب  فاااال ومهنااااون درمقاباااال معاصاااای نميباشااااد وقيااااد تمنااااع در تعريااااا 

ماااا کور اشاااااره بااااه حکماااات وهاااادف مشااااروعيت حاااادود دارد وقيااااد احتاااارازی 

                                                 
دار  (. قاهره:أجمد جاد ، تحقيق:)مخت ر العالم  خليل. خليل بن إسحاق الهندی، .1

 .246 -237 ، ص هـ1426الطبع  األولى  ، الحدي 
سن  ، دار الفكر . بيروت:التاج واسكليل لمخت ر خليل. محمد بن يوسا .عبدری ،2

 .229 ،ص6هـ، ج1398
)المحقق : زهير ، نار السبيل في شرح الدليلم .ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم .3

 .360 ،ص2،جهـ 1409الطبع  السابع   ،الناشر : المكتب اسسالمي(. الشاويآ
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نيسااات. چونکاااه منظاااور اصااالی از مشاااروعيت حااادود، مناااع ارتکاااا  و وقاااوع 

کاااه درکتاااب فقهااای ماا هب حنبلااای جناياااات ودياااات  معاصاای اسااات. باياااد نگاشاات

در کتااا  مسااتقل جاادای از حاادود بحاا  شااده انااد وتعااداد  حاادود بااه هفاات نااوع 

حاااااد  -3،حاااااد القاااا ف -2،حاااااد الزنااااى -1ح اااار شاااااده وقاااارار ذيااااال ميباشااااند:

 1.حكم المرتد-7،قتااللبغا -6،حد قطاع الطريق-5،السرق حد-4،المسكر

 ذاهب چهارگانهپنجم: مقایسه مفهوم حدود نزد فقهای م

باااااا امعاااااان نظااااار ودقااااات در تعااااااريا مهاااااازات حااااادود نزدفقهاااااای مااااا اهب 

واضااا  ميگاااردد کاااه فقهاااای مااا کور درعقوبااات باااودن  -رحمهااام هللا–چهارگاناااه 

ومقااادر بااااودن مهاااازات حاااادود ازجانااااب شاااارع اتفاااااق نظااار دارنااااد، همچنااااان 

مهاااازات جااارم زناااا، مهاااازات جااارم شااار ، مهاااازات -اتفااااق نظااار دارناااد کاااه

ت ومهااااازات جاااارم محاربااااه درشااااريعت ساااارقجاااارم  مهااااازات جاااارم قاااا ف،

-اسااااالمی از مهااااازات حاااادی ميباشااااند. قاباااال تاااا کر اساااات کااااه فقهااااای حنفاااای

درتعرياااا مهاااازات حااادود قياااد حاااق هللا را نياااز اضاااافه نماااوده کاااه  -رحمهااام هللا

باااه اساااا   ن ق ااااص ودياااات از م ااااديق مهاااازات حااادود خاااارج ميشاااود کاااه 

قاااع حاادود باااا ق اااص تفااااوت عملااای دارد، در واقااع نظااار دارنااد، چونکاااه در وا

 ن قياااد را تااا کر ناااداده اناااد -رحمهااام هللا–ولااای فقهاااای ساااايرم اهب چهارگاناااه 

کاااه باااه اساااا   ن مهاااازات ق ااااص داخااال درمهاااازات حااادی ميباشاااد. همچناااان 

مهاااازات جااارم تنااااول  -رحماااه هللا-برخااای فقهاااای حنفااای همانناااد اماااام کاساااانی

ت حااادی دانساااته، ولااای فقهاااای ماااواد مساااکر را هااام ب اااورت مساااتقل ازمهاااازا

حتاااای برخاااای فقهااااای حنفاااای هماننااااد اباااان  -رحمهاااام هللا-ساااايرم اهب چهارگانااااه

مهاااازات جااارم تنااااول ماااواد مساااکر را داخااال درحدشااار   -رحماااه هللا–نهااايم 

ميدانناااد وفرقااای مياااان  ن دو قايااال نميباشاااند. همينطاااور فقهاااای مااا اهب شاااافعی 

وجااااارم بغااااااوت را مهاااااازات جااااارم ارتاااااداد  -رحمهااااام هللا-وماااااالکی وحنبلااااای

 ن دو  -رحمهاااام هللا-ازم اااااديق مهااااازات حاااادی ميداننااااد، ولاااای فقهااااای حنفاااای

 -رحمهاااااام هللا-را مهااااااازات حاااااادی نخوانااااااده انااااااد. همچنااااااان فقهااااااای شااااااافعی

                                                 
 .همچنان404 -365 ،ص2همان اثر،ج .ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم .1

العد  شرح العمد  ) لمحقق : صالح بن محمد . عبد الرحمن بن إبراهيم، المقدسي

. 188-170 ،ص2،جهـ1426الطبع  الثاني ،  ، دار الكتب العلمي  (. بيروت:عويض 

 ،ص4.جلكافي في فقه اسمام المبهل أحمد بن حنبل.اعبد هللا مقدسی، بن قدام  همچنان ا

54-104. 
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-مهاااازات جااارم جحااادالعاريت را حاااد خواناااده وساااايرفقهای مااا اهب چهارگاناااه

 مهازات  نرا حدی نگفته اند. -رحمهم هللا
 

 
 
 

 ابوالتقي-ح
 

  ېري او مجازات یېېري او مجازات یېري ملکیتونو پر حقوقو تري ملکیتونو پر حقوقو تد فکد فک
(۲) 

 : د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق )څیړونکي( د حقوقو د مواردو شرحه۱

 الف، د اصطالحاتو تعریف

د کتا  تعريا: کتا  پنځه زره کلن لرغونتو  لري. لومړني کتابونه د خټينو 

بشر ال  رسۍ ته  لوحو په بڼه ؤ. خو د وخت په تيريدو سره، نويو امکاناتو ته د

په پام او اړيکو او خبرتياوو ته د بشر د اړتيا په بدلون، د کتابونو بڼې بشپړتيا 

( او د چاپ د ماشين په اختراع سره، دا کار  سان او خورا فني شو، 1وموندله )

ځکه د چاپ ماشين له اختراع څخه وړاندې، له کتابونو څخه نسخه اخيستل 

له مخې ځينې د ليکني له الرې شوني ؤ چې د کتا  )استنساخ( يوازې د کتابونو 

( او په ليکلو کې د اشتباهاتو په صورت کې 2توليد يې ډير پڅ او ستونزمن کاوه)

ميالدي کال ۱۴۳۹ليکونکي د کتا  د هغې پاڼې بيا ځلي ليکلو ته اړووت. خو په 

  د کې د  لماني يوهانو ګوتنبرګ په واسطه د چاپ ماشين په اختراع سره د کتا

(. خود کتا  د 3خپراوي په صنعت کې خورا ستر تحول صورت وموند )

تعريا په اړوند، که د تنليا يا ت نيا له نوعي ځيني وي، تر اوسه يو مشخ  

او بشپړ تعريا چې وکوالي شي د کتا  د ټولو انواعو مفهوم را ونغاړي، 

پاره وړاندې وړاندې شوي نه دي. خو يو له معتبرو تعريفونو ځينې چې د کتا  ل

                                                 
له سايټ څخه  rg/wikishttps://fa.wikipedia.o/داير  المعارف کتا  داری، د  - 1

 په نقل
اسفند  ۲۳( بازبيني شده در ۱۳۸۳ ذر ) ۵ګودرزی می رانی؛ مقاله روزنامه جوان  - 2

۱۳۸۴. 
دانشنامه رشد، تاريخچه چاپ و نشار کتاا  واحاد انتشاارات دانشاګاه علام و صانعت  - 3

 ايران.

 

https://fa.wikipedia.org/wikis/
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کتا  يو ډول صحافي »شوي دي، د يو نسکو په سازمان پورې اړه پيدا کوي: 

څخه زيات مخونه ولري او د خپرونو په څير تر  ۴۹شوي چاپي اثر دي چې له 

( يو بل تعريا هم کتا  1) «يو ثابت عنوان الندې، په دوره يي بڼه خپور نه شي

اغ  د پاڼو، د هوسۍ د پوټکي د لرګو يا عاج د لوحو يوه مهموعه يا د ک»

)پوستکي( يا د هغې په څير مهموعه، اعم له السکښلې يا چاپي چې يو له بله 

(. 2، )یمعرفي کړيد «سره په سپڼسي )تار( ګنډل شوي يا صحافي شوې وي

داسې بريښي چې يو نسکو د کتا  لپاره دوه ځانګړنې ذکر کړيدي. يو د مخونو 

نه وي او دوهم دا چې په يو ثابت عنوان او په مخونو ځينې لږ  ۴۹شمير چې له 

دوره يې بڼه نشر نه شي چې کتا  له مقالې څخه جال کوي. نوموړي تعريا، له 

هم « الکترونيکي کتا »کتا  ځينې دوديز تعريا دي، خو څرنګه چې نن ورځ 

لرو چې عبارت دي له: ))داسې کتابونه دي چې د ديهيټال دوسيو په بڼه توليد او 

کيږي(( خو د هيواد د مؤلا، م نا، هنرمند او محقق )څيړونکي( د  لوستل

حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون څلورمې مادې دولسمې فقرې له کتا  څخه يو 

ت نيفي اثر: هغه اثر دي چې د نورو مواردو »جامع تعريا وړاندې کړي دي: 

ترتيب په دليل  او مطالبو له را ټولولو او تهمع څخه چې د محتوياتو د انتخا  يا

يو نوي فکري اثر مينځته راغلي او د ماشين له الرې يا په بل شکل سره د 

تعبير د کتا  ټول انواع  «په بل شکل سره»د  «لوستلو، ليدلو يا اوريدو وړ وي.

له هغې جملې الکترونيک کتا  رانغاړي. الکترونيکي کتابونه يوازې د ليکل 

، بلکې کوالي شي پر متن او ت وير شويو مطالبو الکترونيکي نسخې نه دي

)انځور( سربيره په فلم او صوت )غږ( هم شامل شي. ايبوکونه د کمپيوتر د 

(. په دې 3ښودونکي يا نورو الکترونيکي وسايلو په واسطه لوستل کيږي )

ترتيب سره د دې مادې په لومړۍ فقره کې د کتا  ا الق په ټولو کتابونو 

 شامليږي.

                                                 
لاه ساايټ  https://fa. Wiki Pedia.org/Wiki/دايار  المعاارف نشار و کتاا  د  - 1

 څخه په نقل.
له ساايټ څخاه  https://fa. Wiki Pedia.org/Wiki/داير  المعارف کتا  داری  - 2

 په نقل.
3Gardiner, Eileen and Ronald G.Musto. <The Electronic Book.>   

In Suarez, Michael Felix, and H.R.oxford:oxford University Press, 

2010, P. 164. The oxford Companionto The Book. Woud huysen  
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کنې )پايان نامه( تعريا: د قانون په متن کې د رسالې او د رسالې او پاي لي

جزوې ذکر د مثال له با  څخه دي او د قانون موخه له ټولو ليکل شويو 

)مکتو ( اثارو ځينې مالتړ دي که چيرې ليکلي اثر لکه رساله، پاي ليکنه ) 

اټ( پايان نامه( او جزوه او مقاله په فيزيکي بڼه او که په ديهيتالي قالب )چوک

( هغه ليکنه ده 1کې وړاندې شي، حکم يې په ټولو شامليږي. پايان نامه يا رساله )

چې زده کړياالن )مح الن( يې په خپلې تح يلي څانګې پورې اړوندې يوي 

خاصې موضوع کې، د تح يلي مدرک د ترالسه کولو لپاره ليکي. په پاي ليکنه 

او تحليل يا عملي يا  کې مح الن يوه موضوع يا پوښتنه څيړي او د تهزيې

 زمايښتي الرې څخه ورته ځوا  وايي. په بله وينا پاي ليکنه په موضوعي 

استدالل، د تهربې څيړني وړاندي کول، د زده کړي حاصل يا د مح ل په 

تح يلي دوران کې د زده کړل شويو درسونو په نچوړ )ع اره( شامل ده چې 

يږي. د ليسانو د دورې ډيري پاي د استادانو په الرښوونه ليکل کيږي او تدوين

ليکنې د نورو تحقيقاتو )څيړنو( له راغونډولو څخه ال  ته راغلي ليکلي بڼه ده. 

سې حال کې چې د ماسترۍ او ډاکترۍ په دوره کې پاي ليکنه لزوماً بايد يوه اپه د

 نوي موضوع هدف وګرځوي.

ه په ي ليکنې سرتوپير د ليسانو يا ماسترۍ د دورې له پا «دکتورا د رسالې»د 

 دشي  دې کې دي چې د ليسانو يا ماسترۍ په دوره کې پاي ليکنه کله کله کيداي

ل ي کومخکنيو په مطالعاتو او څيړنو کې د پراختيا ډوله څيړنيزو پايلو وړاند

ً بايد د نوي ايډيا د څيړنو څخه د ال  ته راغليو «رساله»وي خو   پايلو لزوما

حل الرې وړاندې کول چې تراوسه حل شوي  حاصل يا د هغه مسنلې لپاره د

 نې څخهليک نده، وي. نو له دې امله رساله هم له کمي او هم له کيفي بابته له پاي

 توپير لري.

له کتا  څخه د يونسکو د تعريا مطابق، هره  تعريا: «مقالې»او  «جزوې»د 

او مخونو څخه لږه وي، که څه هم د کتا  په بڼه وي، جزوه  ۴۹ليکنه چې له 

چپتر ورته ويل کيږي. مقاله په لغت کې د وينا، مبح ، خبرې، قول او د يو 

کتا  يا رسالې د يوه ف ل په معنا ده. په اصطالح کې مقاله هغه انشاء ده چې 

                                                 
د رساله کلمه په فارسي متونو کې )نامه( مرقومه، پيام او هغه کالم په معناا چاې بال  - 1

با ..... »ته واستول شي، رواج او دود ؤ؛ لکه هماغسې چې سعدي په ګلستان کې وايي: 

ګفت: تا قاصد ملوک نواحی مراسله دارد. ملک به هم بر  مد و کشا اين خبر فرمود و 

خود جزا کودکې له رسالی څخه موخاه د مح الۍ پاه . «را ګرفتند و رساله را بخواندند

 دوره کې څيړنيز )تحقيقي( کار دی.



 قضاء دفکري ملکیتونو پرحقوقو تېري او مجازات یې

 

 99  

 

منځني )متوسر( حهم لري او په ټاکلې موضوع کې بح  کوي. ليکوال بايد د 

ړي. له دې امله، موضوع حدود رعايت کړي او په روښانه ډول يې توضي  ک

مقاله هغه ليکنې ته ويل کيږي چې د هغه د ليکونکي له موخو ځينې د علمي، 

ادبي، ټولنيزو، اخالقي او داسې نورو مسايلو څخه د يوي څيړل وي او ق د 

 (. 1لري په دقيقې څيړنې سره موضوع اثبات يا رد کړي )

جزوه په خپل او يا په دې ترتيب، که چيرې يو شخ  کتا  يا رساله يا مقاله يا 

د بل په نامه د هغه د خاوند له ليکلې اجازې پرته چاپ او نشر کړي يا يې د 

( کړي، مثآل د کتا  يا 2خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي يا هغه تحريا )

، يو «د محکمې قاضي بايد عادالنه چال چلندوکړي»مقالې ليکوال ليکلي وي: 

د »د بل چا په نامه تغيير ورکوي او ليکي:  بل څوک د ده ليکنې ته په خپل يا

د قاضي الزامي تکليا . «محکمې قاضي ښه ده چې عادالنه چال چلند وکړي

)مکلفيت( يې د عدالت په رعايت کې د عدالت د رعايت په اختياري چاره تبديل 

کړي دي. يا د هغوي ظاهري بڼې ته تغيير او بدلون ورکړي او يا په کې په يو 

ړي، د مثال په توګه يو کتا  چې د څلورو ف لونو )څپرکو( ډول ت رف وک

يو څپرکي يې ح ف کړي تر څو د هغه د قيمت په ښکته راتللو  ید یدرلودونک

سره، زيات وپلورل شي يا د بل چا مقاله يا جزوه د هغه د مالک له اجازې پرته، 

بل له ليکنيو  په خپل يا د بل چا په نامه وژباړي، يا په هره  ريقه او ميتود چې د

 ثارو څخه مادي يا معنوي استفاده وکړي، مثالً د يوه بل چا يوه علمي او 

شخ  د  کېڅيړنيزه مقاله په خپل نوم ثبت کړي، په پورتنيو ټولو مواردو

 فکري  ثارو پر وړاندې د جرم مرتکب شوي دي.

د شعر او ت نيا تعريا: د شعر تعريا هم ستونزمن دي، په دې ترتيب نه شو 

والي له شعر څخه يو خاص تعريا وړاندې کړو خو ځينو دوديز شعر دارنګه ک

شعر يوه متفکرانه، مرتبه، معنوي، موزونه، متکرره، »تعريا کړي دي 

د »( خو 3) «متساوي خبره ده وروستي حروف )توري( يې يو د بل په څير دي

چې  فارسي نوي شعر د فارسي زاړه شعر پروړاندې يو عنوان دي له هغه ځايه

په عروضي وزن او قالب کې له دوديز زاړه شعر څخه پيروي نه کوي نوي 

                                                 
1 -.https://WWW.natiAos. ir/Site./ 
تحرياا پاه ياوه خباره ياا ليکناه کاې د تغييار او بادلون پاه معناا چاې اصالي معناا وناه  - 2

 رسوي.
 له سايټ څخه په نقل. danesh. Roshd.irم فی شعايرالعهم قيو رازی، المعه - 3
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(، له دې امله، دوديز او نوي شعر، په حقيقت کې د عا فې او 1شعر يې بولي )

وي او د دې  یتخييل غوټه کيدل دي چې په  هنګ لرونکي  ژبه يې شکل نيول

 ي.مادې په لومړۍ فقره کې شعر د هغه په ټولو انواعو شامليږ

د ت نيا لپاره هم بيالبيل تعريفونه ذکر شويدي چې له هغې جملې دي: شعر 

وزمه خبرې، له مساوي يا غير مساوي ټوټو څخه مرکب، ډيري د قافيې او 

عروضي وزن درلودونکي او کله له هغي پرته، چې معموال له موسيقي سره 

له، که چيرې (. له دې کب2ويل کيږي او نن ورځ دې ډول خبرو ته ترانه وايي )

يو شخ  شعر يا ت نيا د هغه د مالک له اجازې پرته، په خپل يا د بل چا په 

نوم چاپ او خپور کړي يا يې د خرڅالو په ق د بازار ته وړاندې کړي يا هغه 

تحريا کړي يا په هره  ريقه د نورو له شعر يا ت نيا ځينې ګټه واخلي يا له 

ت نيا متن په خپل يا د بل چا په نوم په اجازې پرته د فارسي يا )پښتو( شعر يا 

 .یدی انګليسي وژباړي د بل د فکري حق پروړاندې د جرم مرتکب شو

د نمايشنامې )ډرامې( تعريا: نمايشنامه او تئاتر هغه متن دي چې نمايآ يې له 

مخې ويل کيږي )لوستل کيږي(، تمرين او اجراء او هغه د ادبي متونو يوه نوعه 

اره تنظيميږي. نمايآ ډيري په څو برخو ويشل کيږي او هره ده چې د نمايآ لپ

برخه د پردې په ښکته راتللو يا پردې په اچولو خاتمه مومي او راتلونکې برخه 

د پردې په يو خواته کيدلو پيل کيږي، له دي امله د نمايآ هرې برخې ته 

کلي ( د مؤلا د حق قانون څلورمې مادې دوه ويشتمې فقرې په 3وايي ) «پرده»

د اثر نمايآ: په مستقيمه توګه يا د فلم، »توګه د اثر نمايآ تعريا کړي دي: 

ساليد، تلويزيوني ت ويرونو، متحرکو ت ويرونو يا نورو ممکنو وسايلو په 

( ت ويرونو يا سمعي او 4واسطه د اثر د اصل يا کاپۍ ښودل دي. د متحرکو )

که  «رونو کې شامليږي.ب ري اثر نمايآ په غير مرتب ډول په انفرادي ت وي

چيرې يو کو يا کسان د بل شخ  يا نورو اشخاصو نمايشنامه د هغوي له 

اجازې پرته، په خپل نوم يا د بل په نامه اجرا کړي يا د هغه ضبر شوي ننداري 

)نمايآ( ته کښيږدي يا يې خرڅالو ته وړاندې کړي يا د نمايشنامې متن تحريا 

د يو شخ  د علمي ځواک )قدرت(  کړي، مثآل د نمايشنامې اصلي متن

دي، خو نور افراد يې دارنګه نمايآ ورکړي چې د هغه شخ  د  یڅرګندو

                                                 
 .۹۰، ص ۱شمو لنګرودی، تارير تحليلی شعرنو، ج  - 1
 ش.۱۳۷۴مهدی ستايشګر، واژه نامه موسيقي ايران زمين، تهران  - 2
3 - .http://mek.rozb log. Com/Forum/Post/13. 
 رونه تعريا کړی دی.مې فقرې متحرک ت وي -۲۵د مؤلا، م نا د حق قانون  - 4
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. يا په هغې کې ت رف وکړي يا د ید یعلمي کمزورتيا )ضعا( بيانوونک

نمايشنامې متن په بله ژبه د اړوندې مرجع له اجازې پرته په خپل يا د بل په نوم 

ادي يا معنوي استفاده وکړي، د دې فکري اثر وژباړي يا که ترې په هر ډول م

 .ید یپروړاندې د جرم مرتکب شو

د ژباړي )ترجمه( تعريا: له ژباړې څخه بيالبيل تعريفونه وړاندې شوي دي له 

د يوې ژبې، د متني موادو ځاي ناستي کول دي په بله ژبه )مق د »هغې جملې 

فن دي چې په يوه ژبه کې ژباړه هغه »يا  «ژبه( کې له برابرو متني موادو سره

( په دې 1) «ليکلي پيغام په هماغه پيغام سره په بله ژبه کې ځاي ناستي کوي

ترتيب يو شخ  چې کتا  يا مقاله يا رساله چې د بل فرد په واسطه ژباړل 

شويده، د ژباړونکې له اجازې پرته، په خپل يا د بل په نامه نشر کړي يا يې د 

ندې کړي يا اصلي ژباړه تحريا کړي، د مثال په خرڅالو لپاره بازار ته وړا

توګه د اصلي ژباړې په متن کې يې شخ  د هغه د نوم په يادولو سره توصيا 

خو  «محمود د قانون  جوړونې د بنسټ لپاره غوره خدمت کړي دي»کړي دي 

هغه شخ  چې د قانون جوړونې د بنسټ »تحريا کوونکي شخ  ليکي: 

دي کار سره غواړي د محمود مشخ  نقآ په  «لپاره يې خدمت کړي دي

اورول له مينځه يوسي. يا په يو ژباړل شوي متن کې ت رف کوي يا په هره 

 ريقه يو کار کوي چې د ژباړونکي له اجازې پرته له ژباړل شوي متن څخه 

مادي يا معنوي استفاده وکړي او يا دا چې پخپله شخ  د هغه ژباړې ته اقدام 

فارسي متن يو بل څوک په عربي ژباړي او او  دا کوي، مثآل په پيل کې 

شخ  هغه د مالک له اجازې پرته او په خپل يا د بل په نامه په فرانسوي 

اړوي، په ټولو پورتنيو حاالتو کې شخ  دا د بي اثر پروړاندې د جرم مرتکب 

 شويدي.

ې د نقاشۍ او رسامۍ تابلو تعريا: نقاشي يا انځورګري يا رسم، يوه پروسه ده چ

د هغې په ترڅ کې رنګ د يوي سطحې پرمر لکه کاغ  او نورو نقآ رامينځته 

ت کيږي. نقاشي او رسامي د مهسمې هنرونو يو له اصلي سکوي او يو اثر ه

څانګو څخه دي او لرغونتو  يې د ليکنۍ ژبې شپږ برابره )چنده( دي. ځينې 

قاشي څيړونکي ګروهمن دي په غارونو او سمڅو کې موندل شوې لومړۍ ن

ګانې له دي څخه حکايت کوي چې لومړنيو انسانانو د حيواناتو او د هغوي د 

ښکار د نقآ په کاږلو سره په يوه ډول خپل ځان له هغوي سره جګړې ته چمتو 

                                                 
جااالل الاادين کااز ازی، ترجمااانی و ترزبااانی، کناادوکاوی در هناار ترجمااه، تهااران،  - 1

 مه پاڼه.-۱۲مه او  ۱۱-۱۳۷۴جامی، 
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(. د نقاشۍ تابلو چې د نقاشۍ اثردي، د مؤلا د حق قانون څلورمې مادې 1کاوه )

: دوه بعدي يا درې بعدي اثر نقاشي اثر»شپاړسمې فقرې دارنګه تعريا کړيده: 

دي چې د يوه يا څو رنګونو په وسيله د يوه يا څو اشخاصو په وسيله مينځته 

له دې کبله، نقاشي او رسامي يعنې د هغه پديدې مينځته راوړل  «وي. یراغل

 –چې د يو تفکر پيغام رسوونکي ده. هنرمند د هغه ابزارونو )اوزارونو 

يې لري يوه پديده يا فکر له نيستۍ څخه په افزارونو( څخه چې په واک کې 

هستۍ بدلوي او خپل تفکر له نورو سره د نقاشۍ او رسامۍ له الرې په مينځ کې 

 ږدي.

لي په دې توګه، هر کله که يو شخ  د بل شخ  د نقاشۍ او رسامۍ تابلو د اص

ي ښيږدنقاش او رسام له اجازې پرته په خپل او يا بل شخ  په نوم نندارې ته ک

ون بدل و يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي او په هغه کې تغيير اوا

ا يدي  رامينځته کړي مثآل د هغه رنګ ته تغيير ورکړي يا ترې په هره  ريقه ما

ت م ثبمعنوي استفاده وکړي، د مثال په ډول په اړونده اداره کې يې په خپل نو

رم جو رسامي اثر پروړاندې د کړي په ټولو يا دو شويو مواردو کې د نقاشي ا

 مرتکب شويدي.

د جغرافيايي نقشې تعريا: د نقشې د تهيې کار، د پرله پسې پيړيو په ترڅ کې، 

تر دې چې د بشري پوهې   ید یپه ابتدايي او غير هندسي  ريقې صورت موندل

د پرمختګ په پلوشو کې د رياضي جغرافيايي پوهانو، ستورو پيژندونکو، 

و ځمکپوهانو چې د نړۍ د پيژندنې او معرفۍ په لټه کې ؤ د رياضي پوهانو ا

کارتو ګرافۍ پوهنې ته يې لوري وباخښه. پوهانو چې د نړۍ څخه د خپلو 

نظرياتو په ت ور، جهان نما )نړۍ ښودونکي( نقشې تهيه کړې. جغرافيه پوهانو 

نقشې پخپله د ګڼ شمير نقشو رسمولو ته اقدام وکړ او دې ته په پام چې ډيري دا 

د پوهانو په ت وراتو بناوې )والړې وې( د خپل وخت په نسبت د ځانګړي 

اهميت درلودونکي دي چې په دې مينځ کې جغرافيايي نقشي له ځانګړي اهميت 

ځينې برخمنې دي. په دې لنډې توضي  سره، جغرافيايي نقشه کښنه عبارت ده د 

عوارض او  ځمکې له سطحې څخه له افقي ت وير ځينې چې د ځمکې پر مر

(. له دې امله، که يو شخ  2) «پديدې يې په اړتيا وړاندازې کوچنۍ کړې دي.

په خپل يا د بل په نوم جغرافيايي نقشه د هغه د خاوند له ليکلې اجازې پرته، 

چاپ او خپره کړي يا يې د خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي يا په کې بدلون 

                                                 
1 - .https://fa. Wiki Pedia. Org/ Wiki./ دانشنامه رشد 
2 - .http://tehrantauri Sm. blogfa. Com/tag. 
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خلي، مثآل د هغه د مالک له اجازې پرته، راوړي يا ترې مادي يا معنوي ګټه وا

له هغې څخه د سيالنيانو د الرښووني لپاره استفاده وکړي، د جغرافيايي نقشې 

 پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.

د  هنګ )سندرې( تعريا:  هنګ په فارسې کې ډيري د ق د او عزم په معنا 

شوي دي. ترانه د  دي. همدارنګه د نوا،  وا، لحن او  واز په معنا په کاروړل

شعر او  هنګ په معنا چې سندر غاړي هغه تر موسيقايي قواعدو الندې اجرا 

کړي وي، ورته ويل کيږي. په بل تعبير هر شعر چې موسيقايي وړتيا ولري 

يا  « ر  انګيزه اوږد غږ»کوالي شو ترانه او  هنګ يې وبولو. له دې کبله 

 (.1هنګ لپاره ذکر شويدي )د   «هغه هنر چې موزون اشعار  هنګين کوي»

عر له شعر سره د ترانې او  هنګ توپير په دې کې دي چې شعر که د کالسيک ش

و يپه قالب کې وي که د  زاد شعر په قالب کې يوازې يوه ادبي پيښه ده چې 

 احسا  د کلماتو او خيال پردازۍ په مرسته سندر غاړي ته منتقلوي چې په

و کې خپلې خاصې غوښتنې او قاعدې لري. خ دواړو  زادو او کالسيکو سبکونو

ل ليک ترانه او  هنګ هغه سندره ده چې له موسيقۍ سره د يو ځاي کيدو په موخه

يا  پارهلکيږي. دا ليکنه بايد وکوالي شي د سندر غاړي د پام وړ موسيقايي قالب 

هغه څه چې د  هنګ جوړوونکي سره په همغږۍ کې ټاکل کيږي، مناسبه کار 

ه پ. شعر کيداي شي د ترانې په عنوان هم ترې استفاده وشي )لکه کړنه ولري

ه پدوديزه موسيقۍ کې د حافظ شعرونه( خو ترانه په شعر پورې محدوده نده. 

ا ده دهمه ترانه کې د شعري پارامترونو په رعايت کوم الزام او اجبارنه شته او م

ورې ترکيب چې ترانه وکوالي شي تر پام الندې موسيقۍ سره يو په زړه پ

 رامينځ ته کړي. په دې ترتيب که چيرې يو شخ  د خپل ځان يا بل لپاره د

ې  هنګ او سبک د خاوند له اجازې پرته، د ده  هنګ اجرا کړي يا په هغه ک

ک بدلون راوړي، مثآل د احمدظاهر د  هنګ سبک د  رياناسعيد د  هنګ له سب

ه هغه څخه مادي يا سره ګډ کړي يا په هغه کې مالکانه ت رف وکړي يا ل

ه نګ پمعنوي ګټه واخلي د مثال په توګه  هنګ په خپل نامه د ا العاتو او فره

 وزارت کې ثبت کړي، په ټولو پورتنيو مواردو کې شخ  د  هنګ د هنري اثر

 پروړاندې د جرم مرتکب شوي دي. 

ي د سينمايي فلم او تلويزيوني سريال توپير: سيمنا پر ټکنالوژۍ والړه يوه ب ر

او سمعي )ليدل کيدونکي او اوريدل کيدونکي( رسنۍ ده چې د هغې په وسيله 

                                                 
له مقالې  « هنګ»ر  المعارف بزرګ اسالمي، د دانشنامه بزرګ اسالمی، مرکز داي - 1

 .۵۳۶، ص۲څخه اخيستل شوی، ج
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اقت ادي فعاليت صورت مومي او همدارنګه د هنري استفادې وړتيا لري. يو فلم 

د فلمنامې پر بنسټ او د لوبغاړو، کارګردان، فلم اخيستونکي او نورو عواملو د 

ډيره نوي څانګه، په اووم  ټولګي )مهموعي( په واسطه جوړ يږي. سينما د هنر

هنر مشهوره ده چې نن ورځ خورا عمومي او خورا د مينې وړ )محبو ( هنري 

( په دې ترتيب فلم يا پرده ليدنه )پرده بيني( هغه 1توليدات وړاندې کوي )

اصطالح ده چې په عام ډول په متحرکو ت ويرونو او عکسونو شامليږي. يا 

عې ځينې تشکيل شويدي کوم مهال چې په فلمونه د انفرادي قابونو له مهمو

چټکتيا او يو له بل پسې ښودل کيږي په ليدونکي کې د حرکت توهم )ت ور، 

خيال( را مينځته کوي. د ت وير د دوام لرونکې په نامه د يوې پديدې په اثر چې 

د هغې له مخې يوه منظره د يوې ثانيې د يوې برخې لپاره د هغه د له مينځه تللو 

 ه ذهن کې پاتې کيږي.وروسته پ

تلويزيوني مهموعه يا سريال يا تلويزيوني پروګرام دي چې له يو بل پورې نښتو 

داستانونو د ټولګې په بڼه جوړيږي تر څو هره شپه يا هره اونۍ د هغې يوه 

ځينې تشکيليږي.  «ف لونو»برخه خپره شي. دا مهموعي معموالً له دوو يا څو 

پټولو پر بنسټ والړ دي تر څو وکوالي شي په دې  سريالونه معموالً د داستان د

چې په ف لي او دوره يې بڼه د دې مهموعې ننداره  –کار سره خپل مخا بان 

وساتي. په همدې خا ر ځينې تلويزيوني مهموعې، د خپلې هرې خپرې  -کوي

شوي برخې په پاي کې، د راتلونکې برخې لنډيز نندارې ته ږدي او کار ګردان 

ل کې ځينې مرموز او تياره ټکي باقي پريږدي چې دا پخپله د هم په، سريا

ليدونکي د تحريک يو ډول قابليت او وړتيا رانغاړي او ليدونکي کوالي شي 

خپله غوښتنه په دې لنډيز کې وګوري او د مرموزو ټکيو په نه ليدلو سره، 

ليدونکي هماغسې د سريال د اصلي مخا ب په عنوان باقي پاتې کيږي. له 

يزيوني سريال سره د سينمايي فلم ترمينځ توپير په دې کې دي چې په سريال تلو

کې يوه سره تړلې مهموعه او په څو مياشتو يا کلونو کې خپريږي، خو سينمايي 

فلم د يو ځل لپاره او په مکرره بڼه خپريږي. په دې ترتيب، که چيرې يو شخ  

وني سريال د واکمنې مرجع له په خپل يا د بل چا په نامه سينمايي فلم  يا تلويزي

اجازې پرته ننداري ته کښيږدي يا هغه بيا ځلي توليد کړي يا يې يازار ته د 

خرڅالو لپاره وړاندې کړي يا د فلم يا سريال يوه برخه تحريا او ح ف کړي يا 

                                                 
1 - .. Wiki Pedia. Orghttps://fa 
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يي متن په بله ژبه په خپل يا د بل چا په نوم وژباړي يا ترې مادي  يا معنوي ګټه 

 ايي فلم يا تلويزيوني سريال پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.واخلي د سينم

يو له فکري  ثارو څخه د راډيو او تلويزيون  راډيويي او تلويزيوني پروګرامونه:

ي. په دي دليل که پروګرامونه دي چې تر جزايي مالتړ الندې نيول شوي د

 راډيويي يا تلويزيوني پروګرام چې د بل شخ  د فکري چيرې يو شخ  يو

فعاليت نتيهه ده، په خپل يا د بل چا په نوم د هغه د مالک له ليکلې اجازې پرته، 

( مثآل تلويزيوني فلم 1چاپ او خپور کړي يا يې اجرا يا يې ننداري ته کښيږدي )

د اصلي مالک له اجازې پرته او په خپل نامه يې خپور کړي او يا يو بل 

بل په نامه د هغه د خاوند له اجازې راډيويي او تلويزيوني پروګرام په خپل يا د 

( مثآل له راډيويي او تلويزيوني پروګرام څخه کاپې 2پرته، بيا ځلي توليد کړي )

واخلي که څه هم د هغه په خپرولو بريالي نه شي، د دې جرم مادي چال چلند 

. يا د راډيو يا تلويزيون پروګرام بازار ته د خرڅالو لپاره ید یتحقق موندل

ي او يوازې د خرڅالو لپاره وړاندې کول د مادي عن ر د تحقق وړاندې کړ

لپاره کافي دي او دي ته چې که په خرڅالو بريالي هم شي، اړتيا نه شته. يا 

راډيويي او تلويزيوني پروګرام تحريا کړي، مثآل د پروګرام يوه برخه ح ف 

الکانه کړي يا د هغه په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي يا په هغي کې م

ت رف وکړي يا د راډيو يا د تلويزيون پروګرام له ليکلې اجازې پرته په خپل يا 

د بل په نوم وژباړي يا په هره توګه له راډيويي او تلويزيوني پروګرام څخه 

مادي يا معنوي استفاده وکړي، د پورتنيو هرو يو ومواردو په ترسره کولو سره، 

او شخ  د راډيويي او تلويزيوني  ید دې جرم مادي چال چلند تحقق موندل

 .یپروګرام پروړاندې د جرم مرتکب شويد

                                                 
د مؤلا، م نا، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايات( قاانون  - 1

توګااه يااا د فلاام، ساااليد،  د اثاار نمااايآ: پااه مسااتقيمه»د څلااورمي مااادې دوه ويشااتم جاازء: 

تلويزيوني ت ويرونو، ُمتحرکو ت اويرونو ياا ناورو ممکناو وساايلو پاه واساطه د اثار د 

 «اصل يا کاپۍ ښودل دی....
د مؤلا، م نا، هنرمند او محقق )څيړونکی( د حقوقو مالتړ )کاپي رايات( قاانون  - 2

ساتقيمه ياا غيار مساتقيمه د اثر بيا توليد: په بشپړه يا قسامي، م»څلورمې مادې نهم جزء: 

توګه شکلونو څخه په هر شکل چې وي، د اثر، فونوګرام د يوې يا له يوې څخه د زياتو 

کاپيو برابرول، خپرول يا هر ډول نمايآ دی چې د وساايلو پاه کاارولو ساره د بياا تولياد 

 «لپاره د الکترونيکي مؤقتی يا دايمي زيرمې په شمول صورت مومي.
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ې چمهسمه: مهسمه جوړونه يا پيکرتوږنه د تهسمي، هنرونو له څانګو څخه ده 

 د اود يوي انديښني )فکر( د بيان لپاره تر سره کيږي. د مؤلا، م نا، هنرمن

 لسم ييمې مادي اووهمحقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د در

پيکره: هغه دوه بعدي يا درې بعدي »جزء پيکره دارنګه تعريا کړي ده: 

 یاثردي چې له هر ډول موادو څخه د يوه يا څو اشخاصو په واسطه جوړ شو

په دې ترتيب سره، که چيرې يو شخ  د بل شخ  مهسمه په خپل يا د  «وي.

ې د يننداري ته کښيږدي يا  بل په نامه د هغه د مالک له ليکلې اجازې پرته،

يې  خرڅالو لپاره بازار ته وړاندې کړي يا هغه تحريا کړي، مثالً يوه برخه

ي اصل وتوږي يا د هغې په ظاهري بڼه کې بدلون راوړي، د مثال په توګه  د هغه

به هرنګ ته تغيير ورکړي يا په کې مالکانه ت رف وکړي، مثآل کوم چا ته يې 

د  ،ینوي ګټه واخلي، مثآل مهسمه چې د بل فرد اثر دکړي يا ترې مادي يا مع

يوو مهسمه جوړولو هنرونو په برخه کې په خپل نامه ثبت کړي، د پورتنيو هرو

 مواردو په ترسره کولو د دې جرم مادي چال چلند تر السه کيږي او شخ  د

 مهسمه جوړولو اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويدي.

ا ي د ښکلې ليکلو يا د ښکال له پنځولو سره خوشنويسي اثر: خوشنويسي يا خط

يو ځاي ليکنه ده. خوشنويو د يو متن پر ليکلو سربيره، هڅه کوي د ښکال 

(. د مؤلا، م نا، 1پيژندنې  له ارزښتونو سره يو هنري اثر هست کړي )

هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايټ( قانون څلورمې مادې 

اثر: د هغه ډول، د بيان ډول، اهميت »رنګه تعريا کړي دي: دوهم جزء، اثر دا

نو د  «او هدف ته په نه پاملرنې سره ادبي، هنري او علمي اصلي پديده ده.

 یچې د قانون تر مالتړ الندې راغل یخوش نويسۍ اثر يو له دې پديدو څخه د

. له دې امله، که چيرې يو شخ ، د بل فرد د خوش نويسۍ اثر د هغه له ید

اجازې پرته، په خپل ياد بل په نامه چاپ او خپور کړي، يا يې نندارې ته 

کښيږدي يا يې بياځلي توليد کړي، مثآل د هغه له مخې يې کاپي واخلي يا يې د 

پلورلو په ق د بازار ته وړاندې کړي، په دې ټولو مواردو کې د خوشنويسي اثر 

بل خوشنويسي اثر د پروړاندې د جرم مرتکب شويدي. همدارنګه که چيرې د 

هغه د مالک له اجازې پرته او په خپل يا د بل په نامه تحريا کړي يا د هغه په 

ظاهري بڼه کې بدلون راوړي يا په کې مالکانه ت رف وکړي مثآل په خپل يا د 

بل په نامه خوش نويسي اثر د ا العاتو او فرهنګ وزارت ته هديه ورکړي، په 

                                                 
 .۲۰۷دائر  المعارف هنر، انتشارات فرهنګ معاصر صروئين پاک باز،  - 1
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ې جرم مادي چال چلند تحقق مومي او مرتکب ټولو پورتنيو مواردو کې  د د

 شخ  د تعقيب او محاکمې وړ دي.

عکاسي او ګرافيکي اثر: عکاسي په لغت کې د عکاسۍ د  ريقې او عکو 

اخيستلو په معنا دي. او عکاسي په اصطالح کې يعنې د يوه ت وير رامينځ ته 

وربين په کول او ثبتول؛ چې په دوه پړاوونو کې تر سره کيږي: لومړي، د د

واسطه د ت وير ال   ته راوړل او د )فلم( يا د الکترونيکي ت وير د 

اخيستونکي پرمر د هغه ثبتول او دوهم د عکاسۍ له دوربين څخه د ال  ته 

راغلي مخفي ت وير ښکاره کول او د هغه دايمي کول. په دې پروسه  کې د 

لکه د ت وير  نورموندنه، او ثبتونه او په نور د يوې حساسې سطحې پرمر،

اخيستونکي، د دې المل کيږي له شيانو څخه نوري ځليدلې يا پورته شوې نمونې 

د حساسې سطحې پرمر، په نور يا اخيستونکي اغيزو کړي او د ت ويرونو د 

( د مؤلا، م نا، هنرمند او محقق )څيړونکي( د حقوقو 1ثبت المل وګرځي. )

لسم جزء عکاسي اثر دارنګه مالتړ )کاپي رايت( قانون د څلورمې مادې پنځ

عکاسي اثر: هغه دوه بعدي او درې بعدي اثر دي چې د »تعريا کړي دي: 

مې مادې په  -۷۴۲د جزا کود د  «عکاسۍ په هره وسيله اخيستل شوي وي.

لومړۍ فقره کې د عکاسۍ کلمه مطلقه ده او د عکاسۍ په ټولو انواعو )ډولونو( 

 شامليږي.

وه د)رسمولو( او ليکلو په معنا دي. ګرافيک په ګرافيک په لغت کې د ترسيم 

اړو مفهومونو لرغوني )دوديز( او جديد )نوي( کې سره توپير لري چې د دې دو

 ا ۍ،ترمينځ د چاپ پديده قرار لري. )لرغوني( يا هماغه دوديز ګرافيک په خط

نو تابودوه بعدي نقاشيو، کنده کارۍ شامليږي چې خورا ډيره څرګنده بڼه يې د ک

لد جه سينګارولو )ښکلي کولو( کې ده چې د نقاش، خوش نويو، ت هيب کار او پ

 )پوښ، پښتي( جوړوونکي د کار مح ول دي. 

خو ) نوي( يا موډرن ګرافيک په کتا  ښکلي کولو سربيره د سوداګريزو 

تبليغاتو، ديوالي او مطبوعاتي اعالنونو او نښانونو )لوګو( او نورو په برخه کې 

او حتي په سينما او تلويزيون کې هم تري استفاده کيږي، لکه د فلم استعمال لري 

د دوه   عنوان ايښودل او  راحي شوي ت ويرونه، له دې امله، ګرافيکه  راحي

بعدي  ثارو د هستولو د بيالبيلو تخنيکونو په کاروړل د بيالبيلو سطحو پرمر لکه 

ه څرګندوي )نمايشګر(، کاغ ، ديوال، فلز، لرګي، ټوکر، پالستيک، د کمپيوټر پ

                                                 
جاکوبسون، سی،  ی .... ظهور )در عکاسای و ساينما(. ترجماه اکبار عاالمی، دوهام  - 1

 .۱، ص۱۳۶۸چاپ تهران: سروش، 
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ډبره او .... دي چې ليدونکي )ننداره کوونکي( ته د خاص پيغام درسولو په 

موخه تر سره کيږي او په يوه جمله کې ګرافيک يو هنري اثر دي چې غواړي 

له ب ري الرې يو پيغام په ډير ممکن لنډ وخت کې مخا ب ته ورسوي. په دې 

سي يا ګرافيکي اثر د ده له ليکلې ترتيب، که چيرې يو شخ  د بل فرد عکا

اجازې پرته په خپل يا د بل چا په نامه، چاپ او خپور کړي يا د نندارې لپاره يې 

په نندارتون کې وړاندې کړي يا ترې کاپي واخلي او يا يې بازار ته د پلورلو 

لپاره وړاندې کړي؛ د پورتنيو هرو يوو مواردو په ترسره کولو سره د دې جرم 

چلند تحقق مومي. همدارنګه که چيرې يو شخ  د بل فرد عکاسي يا  مادي چال

ګرافيکي اثر په خپل يا د بل چا په نامه او د هغه د مالک له ليکلې اجازې پرته، 

تحريا کړي او يا يې په ظاهري بڼه کې بدلون رامينځته کړي او يا د بل فرد په 

په دې عنوان سره عکو او ګرافيکي اثر کې، ت رف وکړي، يا په هره  ريقه 

چې مال د ده خپل اثر دي، له هغه څخه مالي يا معنوي استفاده وکړي، په ټولو 

پورتنيو مواردو کې د دې جرم مادي چال چلند تحقق موندلي، له دې امله، 

 .ید یشخ  د عکاسي او ګرافيکي اثر پر وړاندې د جرم مرتکب شو

د  احي هنر او علم څخه.معماري اثر: معماري په لغت کې عبارت دي له: د  ر

سان ن د انټولنيز په عنواټولو تر  دټولنيز ژوندانه له نظره، معماري د بشري هنر

 شوي . له هنر، علم او رياضياتو څخه اخيستلید ا رافو له فضا سره اړيکمن د

ږي، د ښکال پيژندني اصول د معمارۍ په  راحۍ کې تر استفادې الندې نيول کي

ن نور اور رنګ به کاروړل د يوې الګو )نمونې( توازلکه د خر، شکل، فضا، 

ا، هنرمند او محقق د مؤلا، م ن -او وحدت د مينځته راوړلو لپاره

زء )څيړونکي( د حقوقو مالتړ )کاپي رايت( قانون د څلورمې مادې ديارلسم ج

ه معماري اثر: هغه  رح ده چې د هغې په وسيل»: ید یمعماري اثر تعريا کړ

قشه نډول څرګنده شي چې د هغې ودانول، تعميراتي پالنونه يا ودانۍ په عيني 

کشي نغاړي )په بر کې نيسي( د  راحۍ کلي شکل په نوموړي اثر کې شامل 

 په «نه په کې شامليږي.( «کړکۍ»دي، معياري جوړښتونه )دروازه يا کلکين 

لې دې ترتيب، که چيرې يو شخ ، د بل چا معماري اثر، د هغه د مالک له ليک

ي يا ې کړکاپي تهيه کړي يا يې د پلورلو لپاره بازار ته وړاند يايېجازې پرته،ا

د بل شخ  معماري اثر تحريا کړي، مثآل يوه برخه يې ح ف کړي يا 

ا په ړي يمعماري اثر د هغه د مالک له اجازې پرته، د خپل ځان يا بل لپاره وژبا

 دتنيو مواردو کې هره بڼه ترې مادي يا معنوي استفاده وکړي په ټولو پور

 .یاو د تعقيب او محاکمې وړ د یمعماري اثر پروړاندې د جرم مرتکب شويد
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چې د مليتونو هويت او د انسانانو د  ید السي صنايعو اثر: صنايع هغه هنر د

دي. افغانستان د خپل خاص جغرافيايي موقعيت  یژوندانه د څرنګوالي بيانوونک

. له دې ځانګړنو څخه يو د وريښمو یله مخې د بشري سترو تمدنونو مرکز د

الر او تم ځايونه ؤ. د دارنګه نړيوالې سوداګريزې سترې الرې شتون د دې 

المل شو تر څو دا هيواد د هند، چين، اروپا، عربانو او باالخره انګليو د 

تمدنونو پيوند وګرځي. هغه پاچاهانو چې په دې هيواد کې واکمني وکړه او د 

وي ته يې اقدام وکړ، د دې تمدنونو له اختال  او ګډولي دوي د تمدنونو خپرا

. د یاو له هغې جملې، د السي صنايعو هنر د ید یڅخه نوي تمدن مينځته راغل

افغانستان صنايع عبارت دي له ګنډلو، او بدلو، نساجۍ معمارۍ، نقاشۍ، کنده 

کارۍ، حکاکۍ، نهارۍ )ترکاڼۍ( فلزکارۍ، سراميک جوړولو، کرکيلې، ګنبد 

 (1)ګومبت( جوړولو، بوټ ګنډلو، درمل جوړولو او نورو څخه )

کلې په دې ترتيب که چيرې يو شخ  د بل فرد د السي صنايعو اثر د هغه له لي

وليد لي تځاجازې پرته، په خپل او يا د بل په نامه ننداري ته کښيږدي يا يې بيا 

ه پړي يا يې کړي يا يې بازار ته د خرڅالو لپاره وړاندې کړي يايې تحريا ک

 ظاهري بڼه کې بدلون راوړي يا په کې ت رف وکړي يا په هر ډول چې شويدي

د  سره له هغه څخه مالي يا معنوي استفاده وکړي، په پورتنيو، هرو يوو اعمالو

او شخ  د السي صنايعو  د اثر  یدې جرم مادي چال چلند تحقق موندل

 .یاندې د جرم مرتکب شويدړپرو

ومړۍ فقره لمې مادې په  -۵۴۲لې چارې چې د جزا کود د د يادونې وړ ده ټو

کې د مؤلا، م نا، هنرمند او محقق د حق د م اديقو په عنوان ذکر شوې 

ې فقر دي د نمونې او مثال له با  څخه دي او نه د ح ر له بابه، ځکه تر همدې

ه د بل شخ  له فکري فعاليتونو څخه را مينځت»الندې په عام عبارت وايي: 

حاظ د له دې امله، هر هغه څيز چې په قانوني يا عرفي ل «نور حقوق .... شوي 

بل شخ  فکري حقوق وانګيرل شي، د جزايي او غير جزايي قانون تر مالتړ 

 و کېالندې راغلي دي، د مثال په توګه هغه تخنيکونه چې په بيالبيلو ورزشون

ي کري او تخنيکترې کار اخيستل کيږي، که چيرې د يو نفر يا څو کسانو له ف

خالقيتونو څخه راوالړ شوې وي، د هغه مادي او معنوي حقوق د هغه د 

ته، پنځوونکو مال دي او که چيرې يو بل شخ  يې د هغه د خاوند له اجازې پر

 په خپل نامه ثبت کړي، د دې فکري اثر پر وړاندې د جرم مرتکب شويدي.

                                                 
تاريخچه صنعت در افغانستان نوشاته ګاليناه پوګااچينکوا، ترجماه صاديق  ارزی، د  - 1

 کال چاپ، مطبعه دولتي، کابل. ۱۳۵۷



 قضاء دفکري ملکیتونو پرحقوقو تېري او مجازات یې

 

 110  

 

ړاندې جرمونو : د فکري مالکيت حق د لومړۍ برخې پرو ( مادي عن ر

د  یم نا، هنرمند او محقق حق عبارت دمادي چال چلندونه؛ يعنې د مؤلا، 

ليد ي توهغوي له مواردو څخه د يوه چاپ او نشر يا نندارې ته ايښودل يا بيا ځل

ا ييا خرڅالو ته وړاندې کول او همدارنګه تحريا يا د بڼې بدلول يا ت رف 

ثر اله  ه چې د مؤلا يا هنرمند يا محققژباړل يا هر ډول مادي يا معنوي استفاد

 څخه يې وکړي، دا ټول د دې جرم د مادي چال چلند تشکيلوونکي ګڼل کيږي.

ه له د خرڅالو لپار»نوموړي ډيري جرايم د مقيد جرم له ډول )نوعې( ځينې دي 

 مورد څخه پرته چې يوازې وړاندې کول د جرم د تحقق لپاره «وړاندي کولو

 ه دي چې په خرڅالو هم بريالي شي.کافي دي او الزم ن

 ر لکه څرنګه چې وړاندې يادونه وشوه، د نوموړو جرايمو د تحقق د مادي عن

 اساسي شر  يا يو له مهمو اجزاو و څخه يې دا دي چې مرتکب شخ ، اثر په

، له کړي خپل او يا د بل په نامه د مالک له ليکلي اجازي پرته مثآل چاپ او نشر

ل په بد اصلي مالک په اجازې سره مثآل فلم په خپل او يا د دې کبله که چيرې 

د  نبعېمنوم خپور کړي يا د بل له علمي اثر لکه کتا ، مقالې يا رسالې ځينې د 

رم  در  په ذکر کولو سره او پخپله د ليکونکي په نامه استفاده وکړي، د ج

 مرتکب شوي نه دي او د دې فقرې له حکم څخه بهر دي.

د دې مادي د لومړۍ فقرې ټول جرمونه، له عمدي جرايمو  ر:ج( معنوي عن 

تر  څخه دي، په دې دليل په نوموړې فقره کې د ذکر شويو اعمالو ځينې د يوه

سره کول، که چيرې په خبرتيا او ق د او ارادي سره وي، د دې جرمونو د 

 معنوي عن ر تشکيلوونکي وي. 
 

 

 امدادهللا غیاثی: نگارش
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  چکیدهچکیده
است که قانون گ اراين جرم را هم مثل  یجرم حريق عمدی از جمله جرايم

ن وتشخي  نموده است.حريق از زمان يتعي ،ديگر جرايم  بررسی
، اجداد و نياکان ما به حريق  ،همواره انسان را مه و  خود نموده استپيدايآ

، پخت کردن جانوران وحشی يا حشراتبرای دور گ اشتند و از  ناحترام می
، همواره از  ن . از زمان شناخت حريقنمودندشدن و غيره استفاده می، گرموپز

 .گرديدبه عنوان يک سالح جنگی يا به صورت وسيله انهدام نيز استفاده می
همچنان  تآ سوزی ويا سوختاندن ازخود عاليم ونشانه های فراوان دارد که 

ئت موظا  نرا به صورت عميق جستهوميکند که عوامل وعلل بروز حادثه هي
  ن پيدا شود.
پيآ جزا  کود که در ن را  مهازات و غير عمدیو جرم حريق عمدیاين مقاله  
تنها که دررابطه  اين مقالاست نيز مورد غور و بررسى قرار می هد بينی شده 

ه است بلکه علل پرداختزاء کود ج 349الی  344در پرتو مواد به مهازات  ن 
با تاريخچه اش بيان می کند. روش کاری  رام حريق ايوعوامل واقسام جر

ديدگاه حقوق دانان وفقهای در پيرامون کتابخانه يی می باشد که در نخست 
وسپو درمرحله بعدی تحليل وتشري  ماده های مرتبر با  شدهرابطه جرم بح  
 رار گرفته است.جزا مورد بح  وبررسی ق موضوع ازکود
 افغانستان. ءحريق، حريق عمدی، کودجزا : جرم، یواژه گان کليد
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  مقدمهمقدمه
، رغم منافعی که حريق از زمان پيدايآ خود در زندگی انسان داشته علی

شروع برای  ني. بهتراستفاده نابها از  ن منهر به خسارات زيانباری شده است
، شواهد و مستندات ی مدارک ورعمدی، شامل جمع انهام بررسی علل حريق

. م احبه با سوزی است و اين کار از اهميت بسزايی برخوردار استحريق 
های شاهدان عينی سوزی نيزاهميت زيادی دارد، زيرا گفتهشاهدان عينی  تآ 

های که بايد گفته سوزی محل بررسیدرصورت درست بودن و صحنه  تآ 
های شاهدان عينی با محل حريق مطابقت  شاهدان عينی را اثبات نمايد وگفته

، کمک شايانی نمايد، همچنين در درکشا علت حريق تواندی، مداشته باشد
، اما بايد توجه نمود گاهی شاهدان عينی گرددیجويی م صرف زمان نيز صرفه

، مثالً که  ن هم داليل مختلفی دارد ندينمایگويند يا شما را گمراه مدروغ می
نمايی ، بزرگ سوزی به دلخواه خودحريق   ، تفسيرجرم و جنايت پنهان کردن

سوزی تا مثل يک قهرمان با او برخورد خود و يا خودنمائی درا فاء حريق 
، ، ازخود فرضيه يا ت وری غلرشود و، کارشنا  بايد دارای ديد باز بوده

ه وهرگزنبايد های موجود در محل توجه نمودبلکه بايد به عالئم و نشانه  نسازد
، بلکه بايد به رفتارشاهدان عينی توجه کند وازشاهدان درکار بررسی عهله کند

موقعيت ها )، محل قرارگرفتن  نسوزی، درموردحاالت وچگونگی حريق عينی
، سپو گسترش ( سؤال کندسوزیزمانی ومکانی شاهدان عينی نسبت به  تآ 

 .را بپرسد ) ا فائيه(نشانیيق ، پيآ از رسيدن نيروی حرحريق وهرعملی
 جرم حريق عمدی ازديدگاه کود جزا افغانستان ترتيب يافته است که دربخآ

ست مروربرگ شته موضوع را به معرفی درنخ :گرددیهای ذيل عرضه م
گرفته سپو مفاهيم جرم ازديدگاه حقوق،، علل وعومل حريق عمدی، محافظت 

ن قانون کودجزا، ب ورت مشروح بيا ازمحير زيست وجزای مرتبه  ن ازديدگاه
 شده يک نتيهه گيری وفهرست منابع اختتام يافته است.

  اول: مفهوم جرماول: مفهوم جرم  مبحثمبحث
  مطلب اول: مفهوم لغوی جرممطلب اول: مفهوم لغوی جرم

 الف: جرم درلغت
جرم و جريمه ازجرم به فت  جيم و سکون راء گرفته شده که به معني قطع 

وادارکردن به کاري ناپسند نيز ا الق شده است چنانچه  کردن است. به معني
در  يه چهارم و دوازدهم سوره مائده جرم درهمين معني به کاررفته است با 

 شودیتوجه به معاني لغوي جرم و  نچه از قر ن کريم وتفسير  ن مستفاد م
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نتيهه گرفت که جرم وجريمه درلغت به ارتکا  کارهاي زشت و ناپسند  توانیم
 1.شودیمخالا حق وعدل، ا الق مو

 ب( جرم دراصطالح:
ز معنی حقوقي جرم در لغت مورد بح  قرار گرفت که مشابهت به معنی فقهی ا

 شودیمگفت بين  نها هي  تفاوتي ديده ن توانیعظام داردبلکه م یديدگاه فقها
 اند:زيرا فقها جرم را چنين تعريا کرده

ا ريابر زبان راندن سخني که اسالم  ن جرم عبارت است از انهام دادن فعل 
 ل کهمقرر داشته است. يا ترک فعل يا قو یحرام شمرده است و بر فعل  ن جزاي

 قانون اسالم  ن را واجب شمرده و بر ترک، جزايي مقرر داشته است.
 در هکاما بايد دانست که ازلحاظ اسالم مهازات جرم يا دنيوي است و يا مهاز 

 رم خواهد گرديد. خرت گريبان گير مه
 اند:حقوق دانان اسالم با توجه به اين مطلب جرم را به دوبخآ تقسيم کرده

پيشگاه قضاي اسالم نه تنها که اثبات  نها درمحکمه شرع و در يیهاجرم - ۱
 ثباتبسيار دشوار است بلکه محال به نظرميرسد زيرا اکثراً شواهد وي براي ا

  نها دردست نيست مثالً دروغ.
 نها را درمحکمه قضايي اسالم مطرح کرد و براثبات  توانیکه م يیهاجرم - ۲
ها شواهدي را اقامه نمود و ازشواهد وحاضران درصحنه ارتکا  جرم کمک  ن

 2گرفت.
  مطلب دوم: مفهوم لغوی حریقمطلب دوم: مفهوم لغوی حریق

صورت  و از روی ق د عمدکه به شودیا الق م یسوزحريق در لغت به  تآ
ً بهگيرد. احراق، به معنای حر صورت فعل يق زدن و سوزاندن است که عمدتا

صورت ترک فعل نيز واقع گردد. احراق از است؛ اگرچه ممکن است به
از تخريب  ترنيم اديق تخريب است، با اين تفاوت که کيفر  ن سنگ

 3است. عمدی صورت، به سوزاندن اموال ديگران بهعمدی حريق است.

                                                 
، تطبيااق در حقااوق جاازاي عمااومي اسااالم، تهااران، نشاار: 1379،رضااایفاايا، عل 1

 .78انتشارات اميرکبير، ص:
 .۱۹۵همان اثر، ص  2

، ۴، نشر: دارالکتاب اسساالميه، جلاد الفقه الهنائي في اسسالم ،۱۱۳۳ محمود، نهيب،3

 .۱۳۳ص 
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احتمال  رايب اوقات مشکل است، زکشا عوامل ايهادکننده حريق عمدی اغل
در حريق سوزی  دارد مدارک و شواهدی که داللت بر عمدی بودن حريق دارد

 ايهادشده، توسر فرد از بين رفته باشد.
محا رسيدن به محل تهربه نشان داده است که بيشتر اوقات کارشنا  حريق به

به  و همين امر باع  ظن و شک متوجه وضعيت غيرمعمول موجودمی شود
عمدی بودن حريق است اما اثبات عمدی بودن حريق گاه بسيار مشکل و حتی 

 غيرممکن است.
خسارت عمدی است ولی  دارد يقينبنابراين بعضی مواقع بيمه عليرغم اينکه 

چون مستندات الزم جهت اثبات ادعای خود رانداردناچاراست خسارت را 
 Arsonون دميب خسارات، خسارات  ر س گونهنيپرداخت کند که به ا

)damage1.نديگوی( م 
  مطلب سوم: مفهوم اصطالح حریقمطلب سوم: مفهوم اصطالح حریق

 یتهاجم است، هرکو بدون ع ر قانون کيمفهوم اصطالحی حريق عبارت از 
به  قيديگران از  ر ايخود و  يیدرصد مه زدن ونابودکردن جان اموال و دارا

 2.شودیها بر يد متهم و مهرم تلقی محريق کشيدن  ن
  اریخچه حریقاریخچه حریقمطلب چهارم: تمطلب چهارم: ت

 ۱۹۳۰دريافتم که تاريخچه حريق عمدی تا اواخر سال  یازالبالی مقاله و بررس
اين بر مدن تا شاهد باشند  یدانشمندان در پ ۱۹۳۰رواج نداشته اما بعد از سال 

و چه  افتدیو چگونه اتفاق م رديگیکه حريق عمدی چطور صورت م
را برای جرم انگاری  ینيقوان حوادث گرفته و گونهنيبرای رفع ا یهایراهکار

مدی مال واموال ديگران ها کسی ديگری به شکل ع ندِ ي ن مشخ  سازند تا در 
عقيده دانشمندان  ی را مرتکب نشوندق د ءوسو نگرفتهتمسخر را به باد

حريق اتفاق بيفتد که ومتخ  ين حريق سوزی براين بود که درهرنقطه ای 
م از بين رفته وبرگه ای برای تعقيب کليه  ثار وعالئم ومدارک ارتکا  جر

. و روی همين عقيده بود که منمورين کشا جرائم کمتر ماندیمهرم باقی نم
يا ندانسته در مورد علل يک حريقی ودرپی کشا حقيقت بر مده ودانسته 

 3.نمودندیاظهارعقيده نموده ويک يا چند نفررا بنام مهرم معرفی م

                                                 
 .۱۲۹ص هاشمی، قربان، همان اثر، 1
 ۱۲۹همان. 2
هاا، تهاران، نشار: عمادی و  ارق کشاا  ن یهااقي، حر۶۱۳۹رزمهاو، جهاانبخآ،  3

 .۳۶کار موز، ص 
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ت وسعه دانآ تشريحی و زمايشگاهی وپيشرفه تهيببعد درنت ۱۹۳۰لکن از سال 
 فنون مختلفه وبهره برداری از  نها مانند:

 اسپتروگراف-۱
 وارء بنفآمااشعه -۲
 اشعه مادون قرمز-۳
 جاروهای الکتريکی-۴

عمدی  یهاقياسان  زموده ومتخ  ين ويژه حرتر وجود کارشنوازهمه مهم
را  نی کشا جرائم حريقعمدی و نشا یهاقيومنمورين تربيت شده راجع به حر

 وعللاز وجود کمترين  ثار جرم درصحنه حريق  توانیسهل نموده واکنون م
 برده وحقيقت را روشن نمود.پی عمدی بودن وغير عمدی بودن وجهات حريق 

منمورين مربو ه در اولين برخورد بآنها ومشاهده صحنه حريق عمدی بودن 
 تن مهرم برميآيند. نرا تشخي  داده درصدد کشا علل حريق وياف

مهرم  وريست که هرگونه شبهه عمدی بودن  یدگيهم مهارت و ورز یوزمان
ن . لکن درهميدينمایحريق را از بين برده ومنمورين را حتی گاهی گمراه م

اسناد ومدادرک وضع بخ وص هم منمورينی هستند که با نظر تيز بين خود 
 ازند.جرم را بدست  ورده ومهرم را بدست عدالت می سپ

ست ين اايک نکته مهم را بايد منموران ا فائيه هميشه درمد نظرداشته باشد و ن 
 که:
هرحريق سوزی را عمدی تلقی نمايند وبا اين ت ور درصدد کشا علل »

 «وجهات  ن بر يند تا خالف  ن ثابت گردد
متخ  ين حريق ومنمورين کشا جرائم حريق و حتی منمورين حريق نشانی 

ی ورود ب حنه حريق با نظردقت وکنهکاوی هرچيزی را مورد بايد از ابتدا
ت يا اقدامی را ناديده وبی اهمي اقعهتوجه مخ وص قرار داده وکوچکترين و

ل تلقی ننمايند زيرا چه بسا اتفاق افتاده است که يک عمل جزئی بايک تحو
 کوچک راهنمای کشا يک موضوع مهم واساسی شده است.

وع نايد جه منمورين ا فاييه حريق وباز پرسان را بنماولين چيزيکه بايد جلب تو
 حريق سوزی ونحوه حريق است:

حريقهای عادی فقر دريک محل و نهم بطورخيلی ساده ويا بطی وکندی معموالَ 
 حريق ساده نيست وبايدتعمدی درايهاد ن بکاررفته باشد.

( Zapباگزارش ) 1951رديابی وسم شناسی حريق ازسال  یهابررسی جنبه
 غازگرديد. گزارش مدعی بود که استنشاق گازهای سمی، مسؤول عمده مرگ 
افراد در حريق سوزی است، زيرا که دربسياری ازموارد قربانيان حريق 
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که در نها هي  نشانی ازحريق، گرما ويا حتی اثر  شوندیدرمنا قی کشا م
ها بعدبررسی های . سالباشدیعينی نم تواضحی از دود ويا مشاهدا

دميولوژيک اين وقايع نشان داد که علت مرگ افرادی که در حريق سوزيها اپي
در صد موارد استنشاق گازها وبخارات  ۸۰، در دهندیجان خود را از دست م

 حرارتی. یهایحاصل از حريق است تا تما  يا شعله و سوختگ
امروزه صاحب نظران يکی ازعوامل افزايآ مرگ دراين حوادث رابه 

خ ازل رکه درمواد مورد استفاده درساختمانها داخلی من دهندیت متغييراتی نسب
 داده است.

گسترش يافته وبسرعت به  ترعيکه اوالًحريق سر گردندیاين تغييرات سبب م
َ يدرجه حرارتهای افزايآ يابد. ثان نوع وغلظت دودها و بخارات در حريق ا

شی وسپو خفگی تغييريافته که اين مواد بسرعت سبب رخوت بی هو هایسوز
 1.گردندیومرگ م

  مبحث دوم: اقسام حریقمبحث دوم: اقسام حریق
عمدی بدون انگيزه و  قي: حرشودیحريق عمدی معموالَبه دودسته تقسيم م

 عمدی با سبب وانگيزه شامل:غيرحريق 
  ریق عمدیریق عمدیحح

به  يیهاقيبسياری ازحريق های خرا  کارانه وبزرگ را بايد در زمره حر
 .شوندیهاد مشمار  ورد که بدون سبب وانگيزه اي

رايهاد معموالً توسر افرادنامتعادل وخسته ازيک نواختی کا هاقياين نوع حر
 .شودیم

فقدان وسايل تفريحی وسرگرمی وعدم کنترل والدين درمورد فرزندان می 
 تواندزمينه سازايهاد اين نوع حريق باشد.
 یاادهسوسايل  نبا به کاربرد اندوانهيافرادعقب افتاده ويا افرادی که مهنون يا د

ً ازنقطه ای به نقطه ديگر  گوگردمثل  فته روشمع ومايعات قابل اشتعال غالبا
 بی هدف ايهادمی نمايند. یهایوحريق سوز

در  حريق عمدیجرم مهازات شده و کود جزا توضي  داده درواين نوع حريق 
 چنين بيان شده است: 344ماد  

ه برا  به مق د ضرر رسانيدن  كه عمداً مال منقول يا غير منقول یشخ ( 1)
 محكوم می گردد. ،به حبو ق ير، خود يا ديگران،  تآ بزند

                                                 
عماادی و  اارق کشااا  نهااا، تهااران، نشاار:  یهاااقي، حر۱۳۹۶رزمهااو، جهااانبخآ،  1

 .۳۶کار موز، ص 
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جسمی   ( اين ماده منهر به مرگ، يا صدم1)  هرگاه جرم مندرج فقر( 2)
 ، نمندرج اين قانو مرتکبهگردد، مرتکب با نظرداشت نتيهه، به مهازات جرم 

 گردد.نيز محکوم می
به حبو ،  مرتكب ،صورت گيرد ذيلاز محالت  ی تآ زدن در يك ( هرگاه3)

 محكوم می گردد: ،2درجه دوام
ملحقات  يا اسلحه و نيرو های نظامی مواد مورد ضرورت یفابريكه و ديپو -1

  ن. 
 چاه نفت يا گاز.، معدن -2
 ه .ذخيره خانه مواد سوخت يا مواد قابل احتراق و يا مواد منفهر -3
 .هسته يیيا ی ،  بیرتحراهای توليد برق دستگاه  -4
باشد  خاصاش حاملكه  یدستگاه های  قطار  هن، ماشين قطار  هن يا واگون -5

 يا بندرگاه  ن. یيا  ياره و يا كشت يیو يا ميدان هوا
 .محالتی که در  ن عامه مردم سکونت يا رفت و  مد داشته باشند -6
 ن قرار  امه درع سه هایسؤيا م یيا ت د یاز ادارات دولت یكه يك یبنائ -7

 داشته باشد.
تكا  ( اين ماده  سان ساختن ار3)  هرگاه هدف از ارتکا  جرم مندرج فقر( 4)

 ، بهمرتکبهجنايت  يا از بين بردن  ثار  ن باشد، مرتكب عالوه بر جزای جرم 
 گردد.یمحكوم م، نيز متوسر تا سه سال حبو 

 حريق عمدی با سبب وانگيزه شامل: -2
 .ازمحل کاريا ناراضی بودن ازکارفرما سرپرست ويا رئيو اخراج قطعی -1
 حسادت ورزيدن به اموال ودارائی ديگران. -2
ل تقلب و فريب، که اغلب به منظوردريافت خسارت وجايگزين کردن اموا -3

 واجنا  با کيفيت بهتربه جای اموال کهنه وفرسوده، اجنا  فاقد ارزش يا
 رابرحق بيمه به شرکت بيمه تحت پوشآدارايی ارزش کم را با پرداخت چندب

 قرارمی دهند.
 کم شدن کسب وتهارت دراثرموفقيت رقبا. -4
 اختالفات خانوادگی. -5

 ازجمله مهمترين داليل عمدی بودن حريق
ً يمشاهده چندين حريق جداگانه که تقر -1 ه است دريک زمان به وقوع پيوست با

 بيعی باشد. شکارمعمولی ويا   یهابدون اين که دارای علت
 جاهايی که احتمال احتراق خودبه خود وجود نداردوخطر حريق کم است -2

 وعلت  شکارومعلومی وجود ندارد.
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ه رخ دادولی  فتدتمال نمی رودحريق سوزی اتفاق بيحريق درمحلی که اح -3
 است.

سوختن اجنا  به ويژه درلحظات  یوضعيت غير بيعی وغيرمعمول -4
 ق زياداست.ومراحل اوليه که شدت حري

که  ني، رزنيبوهای غيرمعمول وغير بيعی ازقبيل بوی بنزين، پاراف -5
 .شودیاستشمام م یابطورقابل مالحظه

 يافتن مواد واجناسی که به  ورمعمول درجای خودقرارندارندواحتمال -6
 که درتوسعه حريق نقآ داشته باشندمانندشمع، چراغ وگاز پيک نيک رودیم

 وغيره.
د، ايی که اجنا  انبارشده دارای ارزش کم وکيفيت پائين باشندرمکانه -۷

ً اگرمالک  ن ها مدعی شودکه اجنا  سوخته شده دارای کيفيت خ وصا
 .اندبرتروارزش بيشتری بوده

  مطلب اول: حریق عمدیمطلب اول: حریق عمدی
و از روی ق د، صورت  عمد که به شودیحريق عمدی به  تآ سوزی ا الق م
ً بهگيرد. احراق، به معنای حريق زد صورت فعل ن و سوزاندن است که عمدتا

صورت ترک فعل نيز واقع گردد. احراق از است؛ اگرچه ممکن است به
از تخريب  ترنيم اديق تخريب است، با اين تفاوت که کيفر  ن سنگ

 1.باشدیم عمدی صورتحريق عمدی، به سوزاندن اموال ديگران به است.
احتمال  راياوقات مشکل است، ز کشا عوامل ايهادکننده حريق عمدی اغلب

در حريق سوزی  دارد مدارک و شواهدی که داللت بر عمدی بودن حريق دارد
 ايهادشده، توسر فرد از بين رفته باشد.

محا رسيدن به محل تهربه نشان داده است که بيشتر اوقات کارشنا  حريق به
به و همين امر باع  ظن و شک  متوجه وضعيت غيرمعمول موجودمی شود

عمدی بودن حريق است اما اثبات عمدی بودن حريق گاه بسيار مشکل و حتی 
 غيرممکن است.

دارد خسارت عمدی است ولی  يقينبنابراين بعضی مواقع بيمه عليرغم اينکه 
چون مستندات الزم جهت اثبات ادعای خود رانداردناچاراست خسارت را 

                                                 

، ۴، نشر: دارالکتاب اسساالميه، جلاد الفقه الهنائي في اسسالم ،۱۱۳۳ محمود، نهيب،1

 .۱۳۳ص 
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( Arson damage(ميب پرداخت کندکه به اينگونه خسارات، خسارات  رسون د
 1می گويند.

يک تهاجم است، هرکو بدون ع رقانونی درصددصدمه زدن  عمدی حريق
ونابودکردن جان واموال ودارايی خود ويا ديگران از ريق به حريق کشيدن  نها 

 2.شودیبر يدمتهم ومهرم تلقی م
  غیرعمدیغیرعمدی  ققییدوم: حردوم: حر  مطلبمطلب

وان يند گرچه ارتبا  به عنعوامل متعددي ممکن است ايهاد حرارت و حريق نما
 بطورمقاله ندارد نسبت نزديک بودن به موضوع در اينها به ذکر بعضی از  نها

 :پردازمیمخت ر م
م ممکن است بدليل زيرانها شوندیحريق هائيکه بوسيله جريان برق توليد م

 :روندیغير عمدی به شمار م یهاقيازجمله حرکه  گيرند
 .3گرفتن با بيآ از ظرفيت سيمها تحميل بار بر ظرفيت، يعنی-۱
 .اشتباهی یهاات ال-۲
 .انهاي کوتاهجرقه دراثرجري-۳
 .بی احتيا ی در حمل و نقل و استفاده از دستگاههاي الکتريکی -۴

ر و مدا ات ال کوتاه: دراثر ات الی اتفاقی بين دو نقطه از مدار دريک نقطه از
ان و جريانی باالتر ازجري ، زيرا مداراصلی کوتاه شدهگرددیزمين ايهاد م
 . چنانچه اينشود یکه درنتيهه توليد حرارت زياد م  وردیعادي بوجود م

ات ال کامل صورت گيرد جرقه نخواهد زد، فقر باراضافی موجب حرارتی 
اشد، ب. ولی چنانچه ات الی کامل نبوده و بين دو هادي فاصله گرددیخطرناك م

ريق مواد قابل احتراق و عايقها را با ح جرق  پرحرارتی ميزند که قادر است
 .بکشاند

 قوس الکتریکی:
قو  الکتريکی و نقا  داغ بيشتر درکليدها و پريزهاي برق مستعمل و يا 

ي است که براثر قو  الکتريکی حرارت زياد هاميات االت سست وشکستگی س
يکی  يزنسوخت مايع و گاز  یها، نزديک بودن کيبل برق به لولهگرددیتوليد م

 .رديگیاز داليل ايهاد  ن است که حريق غيرعمدی صورت م
 است: شدهکود جزا چنين واض   345در تحت ماد   مهازات حريق غير عمدی

                                                 
 .۹۱۲ص هاشمی، قربان، همان  ثر، 1
 ۱۲۹همان،  2
 .۵۰۲هاشمی، قربان، همان اثر، ص  3
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هرگاه به اثر غفلت يا بی احتيا ی شخ ، مال منقول يا غير منقول ( 1) 
ديگری حريق گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی هزار تا ش ت هزار 

 .گرددیوم ممحك، افغانی
جسمی   ( اين ماده منهر به مرگ، يا صدم1)  هرگاه جرم مندرج فقر( 2)

ج غير عمدی، مندر مرتکبهگردد، مرتکب با نظرداشت نتيهه، به مهازات جرم 
 گردد.اين قانون نيز محکوم می

معطل  ی( اين ماده، مواصالت عموم1)  هرگاه به اثر جرم مندرج فقر( 3)
به اموال عايد گردد، مرتكب به حبو متوسر، محكوم گردد و يا ضرر بزرگ 

 گردد.یم
 انتقال مواد قابل احتراق

 :346ماد  
يا  ی ب، ینقليه زمين يراز وسا یكه مواد قابل احتراق را در يك یشخ ( 1)

به خالف مقررات مربو  انتقال دهد،  ستیپ یها يا در وسايل و پارسل يیهوا
 گردد.یمحكوم م ی،زار افغانجزای نقدی از سی هزار تا ش ت ه

رول، سلفر يا ساير موادی است که به طمواد قابل احتراق شامل، گاز، پ( 2)
 1 سانی  تآ بگيرد.

  عمدی درکود جزای افغانستانعمدی درکود جزای افغانستان  ققییمبحث سوم: حرمبحث سوم: حر
 مطلب اول: مبانی ممنوعيت حريق عمدی در کودجزا افغانستان

سايآ عمومی مبانی جلوگيری وممانعت ازحريق عمدی درکودجزا کشور 
وايهاد هرنوع اضرار وبی بندباری در حق ديگران وحفظ نگهداری ازاموال 

ن يکايک بيا الً يکه ذ باشدیمنفعه وملکيت های شخ ی مالوملکيت های عامه 
 :شود یم
 اضرار برحق ديگران -۱

ازاينکه جرم حريق عمدی در درختان وگياهان ازجمله جرائم برمنافع عامه 
زيربنای جرم بودن  نرا همانا اضرار  نيترینظر بنده اساس به گرددیمحسو  م

. به اين معنی که استفاده ازمنابع  بيعی و موزه دهدیبرحق ديگران تشکيل م
ها به شمول های دينی وقوانين وضعی بشری مال همگان بوده وهمه انسان

موجودات ديگر حق دارند که دريک فضای سبز وزيبا زندگی کند. واز بيعت 
فِي  َما لَُكمْ  َخلَقَ  ُهَو الَِّ ي»: ديفرمایک خدا داد استفاده نمايند چنانچه خداوند مپا

                                                 
 .101وزارت عدليه، کود جزا، ص  1
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اُهنَّ َسْبَع َسَماَواتي َوُهَو بُِكِلٍ َشْيءي َعِليم اأْلَْرِض َجِميعًا َماِء فََسوَّ « ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ
 ْۚ1 

 ما(  فريده است.خداوند ذاتيست که تمام  نچه در زمين است به نفع انسان )ش
المسلمون شرکاء فی ثالث، فی الماء ›:ديفرمایودرحديثی نبی مکرم اسالم م

 2در  ، چراگاه وحريق. اندکيمسلمانان درسه چيز شر‹ والکال والنا
مبانی جرمی که برای قطع وحريق  نيعلماء ودانشمندان اسالمی ميگويند: ا

قهی ال ضرر است که اين درختان و.... ذکرشد مقتبو ازهمان قاعده مشهورف
الضرر وال ›است: قاعده در اصل پاره حدي  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

 3‹.ضرار فی االسالم
ضرر رسانيدن به ديگران وهمچنان قبول وعمل ضرر ازديگران دراسالم 

 جايگاه ندارد.
نتيهه اينکه تخريب زمين، مزارع، ساحات سبز، قطع جنگالت وحريق عمدی 

 ن اعمال مضر برمحير وساير زنده جانهای ديگر بوده واضرارجدی  ن اعمال 
برحيات ديگران بوده وزندگی انسانها وساير موجودات ديگر را به گونه مستقيم 

 .اندازدیدر مخا ره م
 عامه: یهاتيتالف ملکتخريب وا -۲

ازيک منظر ديگر درهر اديان گر احريق عمدی درختان وگياهان  در پهلوی
نين وضعی بشری مزموم وممنوع بوده بويژه درشريعت اسالمی سماوی وقوا

ها بمثابه جائهايشان ازهر نوع تخريب وتعرض اموال ودارايی های انسان
م ون است چنانچه قر نکريم مهرمين ومتخلفين اموال مردم را مفسدين فی 

 :ديفرمایاالرض خطا  نموده م
ُ  اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ  َويُْهِلكَ  هایف ِسدَ ِليُفْ  َسعَى فِي اأْلَْرِض  َوِإذَا تََولَّى » يُِحبُّ  اَل  َوَللاَّ

 4«.اْلَفَسادَ 
تا درزمين فساد  کوشدیوچون به قدرت، حاکميت و واليت زمين دست يابد م

 کنن. کشت ودام مردم را نابود سازد وخداوند فساد را دوست ندارد.

                                                 
 ۲۹سوره بقره  يه  1
، ۲، ج نشاار: دارالكتااب العلميااه ،روتياا، ب10الساانن الكباارى، ج  ،1424احمااد بيهقااى،2

 .۳۴۷۷حدي  شماره 
 .۵۵۷شماره   ي، حد۲، ج احمد بيهقى 3
 ۹۹ هيسوره بقره،   4
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و او قرار دارده ونبی مکرم اسالم: حرمت مال مسلمان را درجنب حرمت نف
 1.داندیهر نوع تعرض را بر ن را حرام م

 2‹.کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه›
 تمام جان، مال و  بروی يک مسلمان برمسلمان ديگر حرام است.

فقهای امت اسالمی ازمحتوای اين ن وص قر نی وسنت نبوی قاعده را تحت 
فی ستنبا  نمودند وبر ن مسائل مختلاعنوان قاعده اتالف که محور ضمان است 
 جرائم زير  اين قاعده است. شماررا بنانمودند که ازجمله جرم حريق عمدی از

نتيهه اينکه اقدامات منفی ازقبيل قطع وحريق عمدی جنگالت درختان وگياهان، 
بخا ر درپی داشتن اتالف وتخريبات اموال ودارايی های عامه مردم وصدمه 

ی مردم از رف  گاهان حقوقی جرم انگاری گرديده و نرا شديد به محير زندگ
 جرمی محسو  نمودند. یهادهيدر زمره پد

مبانی ديگری برای جرم انگاری مبنی قطع وحريق درختان درمتون ون وص 
 .ميکنیو مورد بسنده مدوجود دارداما به اين نيزشرعی وحقوقی 

  مطلب دوم: مصادیق جرم حریق عمدیمطلب دوم: مصادیق جرم حریق عمدی
 هانين وگياهان وبه حريق کشيدن تخريب وسوختاندن اقطع جنگالت، درختا

ازجرايمی اند که در افغانستان به انواع واشکال گوناگون وبه اهداف مقاصد 
 .ميپردازیکه بگونه فشرده به گزيده  ن م ابديیواغراض گوناگون انهام م

 قطع جنگالت ودرختان مربو  به اماکن عمومی به مق د تهارت ودر مد: -۱
َ اين مو درمنا ق وساحات کنرها رد دربسياری ازمنا ق افغانستان خ وصا

وپکتيا ونورستان ازسالهای متمادی به اين سو بدون درنف ادامه دارد که دراثر 
 ن هزاران اصله درخت چو  چهارتراش، چو  جلغوزه وغيره قطع گرديده 

هکتار  م ما خساره وارد گرديده، وده هادوميليونها افغانی به سرمايه ملی مر
زمينی از اراضی کوهی اين واليات به صحرا تبديل گرديده که اثرات ناگوار 

 زيست محيطی را نيزدرقبال داشته است.
 قطع درختان وگياهان بمنظور سوخت: -۲

بسياری مردم در افغانستان در اثرنبود وياهم کمبود مواد سوخت به اينگونه 
 شودیافغانستان ديده م احی زيادبارز ن درنو یهاکه نمونه زنندیاعمال دست م

که مردم بخا ر سرمای شديد زمستان ونبود مواد سوخت زمستانی درختان 

                                                 
الحيااوان الكباارى، بيااروت، نشاار: انتشااارات  اتياا، ح1285،نيالاادشااير کمالدُِمْيااِرْى، 1

 دارالفكر.
 ۹۹۵حدي  شماره همان  ُر،  احمد بيهقى، 2
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، زرنف، شکندی وبته های زيادی ديگر یجنگلی وکوهی موسوم به ارچه، راغ
خين سوجهت ت کشندیازقبيل خار، پوش بلک وغيره را قطع وياهم از ريشه م

 .ندينمایها وپخت وپز از ن استفاده مخانه
 مزورعی: یهانيقطع درختان، جنگالت وگياهان به ق د ايهاد زم -۳

دور ودربرخی منا ق اکنون هم موارد زيادی وجود دارد که مردم  یهادرگ شته
تا که صحرا زايی کنند  سوزانندیويا م کنندیمقطع درختان وگياهان را از ريشه 

 و زمين به وجود بياورند.
 درختان به غرض زغال سازی:حريق زدن جنگالت و-۴
که  شودیاين کاردرجاده ها ومنا ق مختلا افغانستان توسر  هنگران انهام م 

واماکن درخت دار مراجعه نموده  هاالقيي –ها نان درف ول مختلا سال به کوه
واز  ن بخا رپيشبرد کارخود  کنندیودرختان جنگلی را قطع نموده حريق م

 1.سازندیزغال م
چنين  347در ماد   را حريق عمدی جنگالتجزای کشور مهازات اما کود 

 اشعار داشته است:
صورت عمدی  تآ زند، به حبو ( شخ ی که جنگل خ وصی را به1)

 .گرددیممتوسر، محکوم 
 ، تآ زند، به حبو  ويل را ب ورت عمدی جنگل دولتی که شخ ی( 2)

 گردد.محکوم می
 چرحريق علا

 :348ماد  
چر را  تآ بزند به جزای نقدی ازپنب هزار تا سی هزار علا  که شخ ی
 .گرددیمحکوم م، افغانی

 جبران خساره
 :349ماد  

نيز محکوم  ،وارده  در تمام حاالت مندرج اين ف ل، مرتکب به جبران خسار
 2گردد.می

 جزا افغانستان مطلب سوم: انواع حريق عمدی درکود

                                                 
، حيااا  الحيااوان الكبارى، بيااروت، نشاار: انتشااارات 1285دُِمْيااِرْى، شااير كماال الاادين، 1

 .۴۵۶دارالفكر، ص 
 .102وزارت عدليه، کود جزا، ص  2
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من ا  سوم تحت عنوان جرائم عليه باتوجه به کودجزای کشور قانون گ اردر با
 ونظم عامه جرم حريق را به دو دسته تقسيم نموده است که قرارزيراست:

 الا( حريق عمدی
 حريق عمدی را چنين بيان داشته است: ۳۴۱کودجزا کشور تحت ماده 

به خود  نمال منقول يا غير منقول را به مق د ضرر رسانيدخ ی که عمداَ ش-۱
 .گرددید حسب احوال به حبو ق ير محکوم ميا ديگران،  تآ بزن

صدمه جسمی گردد،  اياين ماده منهربه مرگ،  ۱رگاه جرم مندرج فقره ه-۲
مرتکب با نظرداشت نتيهه، به مهازات جرم مرتکبه مندرج اين قانون 

 .گرددینيزمحکوم م
دن دريکی ازمحالت ذيل صورت گيرد، مرتکب به حبو دوام هرگاه  تآ ز -۳

 .گرددیمحکوم م
 ابريکه وديپوی موادمورد ضرورت عسکری يا اسلحه ومحلقات  ن.ف -۱
 فت يا گاز.نمعدن يا چاه  -۲
 خيره خانه مواد سوخت يا مواد قابل احتراق ويا مواد مننفهره.ذ -۳
 روی.ذويا  یتوليد برق حرارتی،  ب یهادستگاه -۴
ا اشخاص باشد وي واگونی که در ن قطار هن يا نيقطار  هن، ماش یهادستگاه -۵

 ميدان هوائی يا  ياره ويا کشتی يا بندرگاه  ن.
 حالتی که در ن عامه مردم سکونت يا رفتو  مد داشته باشند.م -۶
ته ی از ادارات دولتی يا ت دی يا مؤسسات عامه در ن قرار داشبنائی که يک -۷

 باشد.
ارتکا  ( اين ماده  سان ساختن ۳هرگاه هدف از ارتکا  جرم مندرج فقره )

 ، بهجنايت يا از بين بردن  ثار  ن باشد، مرتکب عالوه بر جزای جرم مرتکبه
 .گرددیحبو متوسر تا سه سال محکوم م

  ( حريق غير عمدی
کودجزا هرگاه به اثر غفلت يا بی احتيا ی شخ ، مال  ۳۴۲(  بق ماده ۱)

زار منقول يا غير منقول ديگری حريق گردد، مرتکب به جزای نقدی از سی ه
 .گرددیافغانی تا ش ت هزارافغانی محکوم م

دد، صدمه جسمی گر اي( اين ماده منهربه مرگ، ۱( هرگاه جرم مندرج فقره )۲)
مرتکب با نظرداشت نتيهه، به مهازات جرم مرتکبه غير عمدی، مندرج اين 

 .گرددیقانون نيز محکوم م
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عمومی معطل  ( اين ماده، مواصالت۱( هرگاه به اثر جرم مندرج فقره )۳)
گردد ويا ضرر بزرگ به اموال عايد گردد، مرتکب به حبو متوسر، محکوم 

 1.گرددیم
  چهارم: عناصرجرم حریق عمدیچهارم: عناصرجرم حریق عمدی  مطلبمطلب

 الا( عن ر قانونی
بعدازبح  ومروری که به موارد قطع وحريق درختان وجنگالت داشتيم که 

می حای جديد که ه قوانين ومقررات بالخ وص کودجزاک مينگریاکنون م
قوانين محير زيست محيطی کشوراست دراين رابطه چه نوع اقداماتی را برای 

 مرتکبين  ن پيآ بينی نموده است.
وزرات ها وادارات  ديگویماده هفتاد وپنهم م ۱راجع به محير زيست در بند 

 یهاره ملی حفاظت زيست جهت تنظيم بخآااند به همکاری اديربر مکلاذ
 ساحات وحآ، حيات –احه جنگالت، علفچرها فرعی امورمحير زيست درس

 مربو  قوانين  بق اه بخآ وساير عامه صحت –ملی  یهاپارک شده حفاظت
 تدابير الزم اتخاذ نمايند.

 مينگارد: ۸۳۷کود جزا افغانستان درماده 
شخ يکه درخت يا ساحه سبزمتعلق به اماکن عامه را قطع يا تخريب کند، به 

د کودرگفت که  دي. باگرددیده هزار افغانی محکوم مجزايی نقدی پنب هزار تا 
 و ی نسبت به ديگر قوانين ومقررات، جلوتر رفته قطع درختانجزای جديد جزا

 2ساحات مستند را به هروسيله که باشد جرم انگاری نموده است. بيتخر
  ( عن ر مادی

عن رمادی اينگونه جرم زيست محيطی را نوع فعل )رفتارمثبت( تشکيل 
زيرا قطع کردن وحريق زدن جنگل درختان وگياهان ازجمله افعال  -دهدیم

کود م کور به همين مطلب اشعاردارد  ۸۳۷چنانچه ماده  رودیمثبت به شمار م
 که شخ يکه درخت يا ساحه سبز مطلق به اماکن عامه را قطع يا تخريب کند.

 ج( عن ر معنوی
وکشآ صورت  ليه توام، مبه اين معنی که اگر اعمال م کور با ق د مهرمان

 گرددیگرفته باشد دراين صورت عمل م کور ازجمله جرم عمدی محسو  م

                                                 
 .۳۴۳الی  ۳۴۲کود جزا ماده  1
حقاوق جازای افغانساتان، کابال،  دگاهيا، مقاله عناصار جارم از د۱۳۹۲، نيفروتن، فرد2

 .۴۵۱ص 
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واگرقطع وسوزاندن در اثر اهمال، غفلت وبی پروايی بدون ق د مهرمانه انهام 
 1.دي یيافته باشد عمل م کور ازجمله جرائم غيرعمدی به حسا  م

  افغانستانافغانستان  پنجم: مجازات جرم حریق عمدی در کود جزایپنجم: مجازات جرم حریق عمدی در کود جزای  مطلبمطلب
 چنين بيان نموده 344را درماد   کود جزای افغانستان مهازات حريق عمدی

 است.
يهاد حريق را در اين اماکن اهرگاه  تآ مرتکبين  قسميکه در باال ت کر رفت 

 کنند 
ملحقات  يا اسلحه و نيرو های نظامی مواد مورد ضرورت یفابريكه و ديپو -1

  ن. 
 چاه نفت يا گاز.، معدن -2
 ه .ذخيره خانه مواد سوخت يا مواد قابل احتراق و يا مواد منفهر -3
 .هسته يیيا ی ،  بیحرارتهای توليد برق دستگاه  -4
باشد  خاصاش حاملكه  یدستگاه های  قطار  هن، ماشين قطار  هن يا واگون -5

 يا بندرگاه  ن. یيا  ياره و يا كشت يیو يا ميدان هوا
 .ردم سکونت يا رفت و  مد داشته باشندمحالتی که در  ن عامه م -6
 ن قرار  عامه در سه هایسؤيا م یيا ت د یاز ادارات دولت یكه يك یبنائ -7

 داشته باشد.
 2.گرددیمحكوم م ،2درجه  به حبو دوام ،مرتكب ،کود جزاء 344نطربه ماده 

حريق زدن نباتات درمزارع و باغات داخل يا »: ديگویمودرقانون محير زيست 
 هاورجنگل بدون اجازه و نظارت منموران جنگل باني ممنوع است.م
درجنگل ايهاد شود مرتكب به حبو  حریق مباالتي،بي  درصورتي كه در نتيهه 

هزار افغانی شروع تا  ۶۰جزای نقدی که از ه متوسر مدت دوسال ويا ب
 3«.افغانی محكوم خواهد شد. ۱۲۰۰۰۰

  نتیجه گیرینتیجه گیری
 ورد اهميت اموال و عرض و  برو حيثيت و مکانت نچه در کود جزا کشوردرم

و  عمدی صورتاست. چنانچه که حريق عمدی، به سوزاندن اموال ديگران به
 .شودی، ا الق میرقانونيمغرضانه و يا سوزاندن اموال خود با اهداف غ

                                                 
 .۱۳۹۶دلو  ۲۵ -جديد افغانستان یکود جزا 1
 .101وزارت عدليه، کود جزا، ص  2
کابال، ص  ،۱۳۹۵حوت  ۳۰ستانکزی، ن رهللا، مقاله قانون جديد افغانستان، دوشنبه 3

۱. 
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 قيصدمه زدن و نابود کردن جان، اموال و دارايی خود يا ديگران، از  ر
عمدی،  قيو حر قيگويند. حر حريق عمدی زه قبلی را،ق د و انگيحريق به

بودن  ن، موجب  یبوده و عمد جرم ارتکا  یهاوهياز ش یکي
 . شودی ن م مهازات تشديد

که توسر افراد با ق د قبلی و عالمانه  يیهاقيحريق عمدی عبارت حر بررسی
حريق  افتدیزندگی ديگران اتفاق م ايبرای تخريب و  سيب اموال و 

موجب قانون ممنوع و براي ها به، که حريق زدن جنگلدنشویناميده م دیعم
اي كه در ارتبا  با ماده نيترشده است. مهمدر نظر گرفته یمرتكبان  ن مهازات

قانون حفاظت «  47به  ن استناد كرد ماده  توانیها محريق زدن عمدي جنگل
ا براي مرتكبان اين جرم است که مهازات سنگيني ر« افغانستان ستيزرياز مح

کشور  ی چندين ماده از قانون قبل کرده تشديد  یتعيين كرده است که کود جزا
موجب اين مواد قانون جرم حريق عمدی تعيين نموده است. به یالرا در البه

را ايهاد كند به حبو مهرد از سه تا ده سال  یسوزهركو عمداً حريق و  تآ
جنگل بان باشد به حداكثر مرتكب، منمور  هکیمحكوم خواهد شد و درصورت

حريق زدن »: ديگویاين قانون نيز م 45ماده  .شودیمهازات م كور محكوم م
نباتات در مزارع و باغات داخل يا مهاور جنگل بدون اجازه و نظارت منموران 

مباالتي، حريق در جنگل ايهاد بي ههيدرنت کهیجنگلباني ممنوع است. درصورت
بر اسا  « تكب به حبو تنديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.شود مر
، هر كو مبادرت به كت زدن يا روشن كردن حريق در تنه درخت 46ماده 

 .جنگلي نمايد به حبو تنديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
  ::منابع وماخذمنابع وماخذ

 ، رهنمودماکو پالنک، کابل، نشر:۱۳۸۷خانه، محمد صدر، ديتوح .1
 مؤسسه ماکو پالن.

، ترمينولوژي حقوق. تهران، 1346جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .2
 چاپخانه خواجه.

ها، عمدی و  رق کشا  ن یهاقي، حر۱۳۹۶بخآ، رزمهو، جهان .3
 تهران، نشر: کار موز.

 /۳۰/۱۲ستانکزی، ن رهللا، مقاله قانون جديد جزای افغانستان،  .4
۱۳۹۶. 

ران، چاپخانه شركت ، حقوق جزا، ته1333سميعي، حسين، .5
 مطبوعات.



 قضاء جرم حریق عمدی درکودجزای افغانستان

 

 128  

 

، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم تهران: 1371صانعي، پرويز، .6
 گنب دانآ.

کانون يابی جرم حريق،  ،۱۳۹۳،محسن  القانی، .7
 نشر:ديدگاه. تهران،
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

ي زه با جرایم ناشمبار هفعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتدائیگزارش الف: 

 از فساد اداري والیت كابل

 گزارش .1

ارير تامبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابال از  همحكم  ابتدائي

دوسااي  جرمااي مربااو  بااه  (16) تعااداد 31/5/1398الااي  1/5/1398)

در کااه   هجارايم ناشااي از فسااد اداري را مااورد رسايدگي قضااائي قاارار داد

الحيت سوء استفاده  از صبه اتهام  نفر( 37ها تعداد )ارتبا  به اين دوسيه 

اکتسااا  غياار قااانونی ، غاادر  اخااتال  ، ، تزوياار ،وظيفااوی ،  اخاا  رشااوه 

بت ( تان  ناان باه نسا21گرفتار شده و از ايان تعاداد ) قاچاق  ال  و  سالح 

 مورد محاكمه قرار( تن 16حاصل  و ) عدم وجود داليل کافی الزام برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل هازات هاي مختلا حبو به م ه وگرفت

 نفر  4 حبو يک ماه الی يک سال. 

  نفر.  5    سالحبو يک الی پنب 

  نفر  2سال     15الی   5حبو. 

  نفر .   5محکومين جرايم نقدی 

 . ( دالر  مريکائی 12101) بالغ به مهموعه مهازات نقدی محکومين

 ميشود.

رایم ر محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جبیانگر آما (1جدول شماره )

 است 1398سال  اسد در ماه  ناشی از فساد اداری والیت کابل
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6153 3  1  4  4 3 

سددددددددددددوء 

اسدددددتفاده 

از 

صددالحیت 

 وظیفوی 

۱ 

5692 2 1 1 3 7  7 6 
اخددددددددددددددددذ 

 رشوت 
۲ 

 ۳ تزویر 1 1  1 1    

 ۴ اختالس  1 1 1      

 ۵ غدر 2 13 13      

  1 1  2 5 7 2 

اکتسددددداب 

غیددددددددددددددر 

قدددددددانونی 

 سالح 

۶ 

256   2  2 2 4 1 
قاچددددددددداق 

 طال
۷ 

 مجموعه 16 37 21 16 4 5 2 5 12101

( دوسايه قارار قضاائی 9همچنان محکم  مت کره  ای ايان مادت در ماورد )

بااه مرجااع و نااواق  صااادر و  نهااا را غاارض تکمياال خالهااای تحقيقاااتٰی 

 .ه استمربو ه ارسال نمود
 

 

 

 ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با2جدول شماره )

 تاس 1398در ماه اسد   سال  والیت کابل  ریجرایم ناشی از فساد ادا

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 3 4 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
1 

 2 تزویر 2 3 2 څارنوالی
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 3 غدر 2 3 2 څارنوالی

 4 اکتساب غیر قانونی سالح 1 2 1 څارنوالی

 5 اخذ رشوت 1 2 1 الیڅارنو

 
 مجموعه 9 14 9

مبدارزه بدا  هابتدائید همحکمدصدادره نمونه هدای از خالصدۀ احکدام  .2

 جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل

 5/5/1398حکم مورخ               

ت څارنوال استیناف ریاست عمومی څارنوالی منع خشونت علیه محکومی

 زن در قضیه اخذ رشوت
شونت عليه زن از جانب محکمه به مدت هشت ماه حابو يکتن در قضيه خ

څااارنوال رياساات گرديااده و دوساايه مااتهم ناازد تنفياا ی محکااوم بااه مهااازات 

څارنوالی منع خشونت علياه زن قارار داشاته کاه څاارنوال ما کور از ماتهم 

گاردد کاه در نتيهاه قضيه خواهان مبلغ سه هزار دالر امريکاايی رشاوت مي

ل روی پرداخت پول صحبت مينمايد و څارنوال څارنوابرادر متهم همرای 

موظا برای برادر متهم هدايت ميدهد که پول را برای  شپز شرکت افغاان 

اميد تسليم نمايد بعد برادر ماتهم موضاوع را برياسات څاارنوالی کنتارول و 

مراقباات عااارض و مبلااغ سااه هاازار دالاار امريکااايی پااول اوپراتيفاای مهاار و 

تسليم داده ميشود که پول را در منطقه شهر نو  نشانی شده برای برادر متهم

ء کارمندان کوچه ق ر بختاور برای  شپز شرکت تسليم نموده در همين اثنا

څارنوالی کنترول و مراقبت څارنوالی  شپز را ماورد تالشای بادنی رياست 

قاارار داده کااه در نتيهااه تالشاای پااول مهاار و نشااانی شااده از جياابآ دريافاات 

څارنوال برايم تيليفاون کارد کاه شاماره تيليفاون رد که گردد و اظهار ميدامي

 ت ات را باارای شخ اای داده ام مبلااغ سااه هاازار دالاار امريکااايی را  برايااا

مياورد تسليم شويد که بعد با څارنوال به تما  ميشود که پول را تسليم شدم 

څاارنوال  21/3/1398بيايد پول تان را تسليم شويد هماان اسات کاه ماورخ 

ق ر بختاور جهت اخ  پول داخال دفتار شارکت سااختمانی  قضيه در کوچه

گااردد کااه کارمناادان رياساات افغااان اميااد شااده و دوباااره از دفتاار خااارج مي

را مورد تالشی بادنی قارار داده در نتيهاه  وی  څارنوالکنترول و مراقبت 
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تالشی بدنی مبلغ سه هزار دالر امريکايی پول مهر شاده اوپراتيفای رياسات 

گاااردد و باااه ارتباااا  باااه قضااايه ياااب پطلاااونآ دريافااات ميکنتااارول ار از ج

گير و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگاردد کاه قضايه څارنوال دست

وارد محکمه ابتدائيه مبارزه عليه فسااد اداری واليات کابال گردياده محکماه 

بحضااور داشاات وکياال ماادافع مااتهم بااا  5/5/1398در جلسااه قضااايی مااورخ 

ماااتهم څاااارنوال   ات جزايااای باااه اتفااااق  راقاااانون اجااار 212رعايااات مااااده 

ع خشونت عليه زن را در قضايه اخا  ناستيناف رياست عمومی څارنوالی م

( افغانی  بق حکام ۲۳۸۱۷۰رشوت مبلغ سه هزار دالر امريکايی معادل )

( ۳۸۵( ماده )۱( ، فقره )۳۷۵( ماده )۱( فقره )۳۷۱( ماده )۱فقره ) ۵بند 

ء به شمول اياام نظاارت کود جزا ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۱با در نظر داشت مواد 

و توقيفی اش به مدت هفات ساال حابو تنفيا ی ، جازای نقادی معاادل و جاه 

               رشوت و  رد از مسلک محکوم به مهازات نموده است .                                                                               

 

 8/5/1398حکم مورخ 

 کومیت از منسوبین قوماندانی قطعه امن عامه به جرم اکتساب اسلحه مح

قطعااه اماان عامااه در چوکااات قوماناادانی امنيااه والياات کاباال  1396در سااال 

ايهاد و  يکتن از ساتنمنان  منحي  متعمد تخنياک قطعاه توظياا و اجارای 

 9/10/1396وظيفه مينمود که به اسا  ضاروريات قطعاه متا کره بتاارير 

ترتياااب و بعاااد از  ااای مراحااال ساااالح و  ۱۶ميااال ساااالح ام  ۲۰۰ پيشااانهاد

ئيت به کميته ساه نفاری از شاعبات مختلاا تحت نظر هشده   مهمات اکمال 

څارن معاون تعليم وتربيه ، دوهم څارن عضو کشا وامر تخنيک با لمری 

گردياده کاه قناعات معتماد را فاراهم حضور داشت شخ  معتمد داخل ديپو 

( اکمال شاده باه اساا  ضاروريات 16صد ميل سالح )منمودند از جمله دو 

برای منسوبين توزيع و متباقی  16( ميل سالح ام 161قطعه امن عامه به )

پو باقی ميماند يکتن از ساتنمنان  ی در خواستی به قطعه ميل ان در دي 39

پرست قطعاه امان عاماه گرديده که سرخويآ خواهان چک و کنترول ديپو 

پااو ئيتاای جهاات موجااودی ديکشااا جاارايم راجااع و هبااه  مرياات  راموضااوع 
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سالح و مهمات تعيين و بعد از موجودی ديپو  ، به تعداد شانزده ميل سالح 

څااارنوالی گازارش داده شاده اسات بعادا بااه اساا  ا االع واصاله باه کمباود 

از داخاال  ۱۶عسااکر ی والياات کاباال مبناای باار اينکااه شااانزده مياال سااالح م 

گرديده هئيتی از رياست امنيت ملی امه مفقود ديپوی قوماندانی قطعه امن ع

څااارنوالی عسااکری والياات کاباال توظيااا و موضااوع  را  بررساای در و 

گرديده که به ارتبا  به قضيه معتماد و نتيهه شانزده ميل سالح کمبود ثابت 

چنااد تاان از منسااوبين قوماناادانی دسااتگير و بااه ارگانهااای عاادلی و قضااايی 

محکمااه ابتدائيااه مبااارزه بااا فساااد اداری معرفاای ميگردنااد کااه قضاايه محااول 

به حضور  8/5/1398واليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مورخ 

داشات  ارفين قضايه ماتهم معتماد قومانادانی قطعاه امان عاماه را در قضايه 

( افغاانی  باق فقاره 1425040( به قيمات ) 16ميل اسلحه )ام  16اختال  

کاود جازا بااا در نظار داشات مااواد  398ماااده   2و  1، فقارات  391مااده  4

ت پانب کود م کور از ابتدای ايام نظاارت و تاوقيفی اش باه ماد 214و  213

( افغااانی بااه خزينااه ۱۴۲۵۰۴۰سااال و شااآ ماااه حاابو تنفياا ی ، رد مبلااغ )

نماوده  و دولت ،  رد از مسلک و انف ال از وظيفاه محکاوم باه مهاازات 

عه ، قومانادان تاولی اول ، ، ريو ارکان قطهک ا قوماندان قطعه امن عامه 

امر لوژيستيک ، امر اعاشه در قضايه ا االع دروغ باه مراجاع قضاايی باه 

قااانون اجاارات جزاياای  ۲۳۵نساابت عاادم موجودياات دالياال الاازام  بااق ماااده 

 شده اند  . بری ال مه شناخته 

رسدیدگی بده جدرایم   هابتدائید همحکمدصدادره نمونه های از خالصۀ احکدام 

    سنگین فساد اداری 

 5/4/1398حکم مورخ 

محکومياات کارمناادان بانااک اسااالمی افغانسااتان بااه جاارم تزوياار ، معاونياات 

 درجرم و فريبکاری 

خاويآ  8/8/1397(  121انک اسالمی افغانستان ذريعاه مکتاو  نمبار ) ب

(  ساامايی واليااات کاباال از سااارقت مبلاااغ ) 101عنااوانی قومانااادانی زون ) 

 يااک کارمنااد بانااک  د و مينگااارد ( دالاار امريکااايی ا ااالع ميدهاا845000



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر

 

134 

 

 

 

بانااک اسااالمی افغانسااتان  باارای يکااتن از مشااترکين سوءاسااتفاده نمااوده و 

 باارايآ کاااپی باال باارق و تاييااد وکياال گاا ر را و حسااا  افتتاااح کاارده اساات 

پاول گزافای را  مشتری که حساا  بااز کارده باود فراهم نموده است و بعدا 

و فغانستان باه سارقت بارده توسر چک ) جعلی ( از حسا  بانک اسالمی ا

فراری ميباشاد .مظناون قضايه فاوق الا کر از  ارف ماوظفين امنيتای تحات 

جلااب قاارار ميگياارد ولاای موصااوف از محاال سااکونتآ دريافاات نگرديااده و 

خاودش غارض اخا  معلوماات در  رابطاه باه قضايه باه  9/8/1397بتاارير 

ک باه بانک اساالمی افغانساتان مراجعاه مای نماياد و از  ارف مساولين بانا

گير و دساتباه ارتباا  باه قضايه   کاه  حوزه مربو ه پوليو معرفی ميگردد

به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميشود  که قضيه وارد محکمه ابتدائياه 

جاااااارايم ساااااانگين فساااااااد اداری  گرديااااااده محکمااااااه در جلسااااااه قضااااااايی 

ماااتهم را  هيقضاا نيبااه اتفااااق  راء بحضااور رف آيخااو 5/4/1398مااورخ

 5ماااده  وکااد جاازاء 5ماااده  یقااانون اساساا 25 بااق ماااده  دراتهامااات وارده

ولای ماتهم ال ماه دانساته  یالزام بر لينسبت فقدان دال یجزائقانون اجرا ت 

ومعاوناات دراخااتال  نساابت  یبکاااريفر در قضاايه  ديگاار را در حااالی کااه 

 یقانون اجارا ت جزائا 5ماده  یقانون اساس 25الزام  بق ماده  ليفقدان دال

 باق  ريامعاونات درتزو ولای باه اتهاام ال مه دانسته  یزاء برکد ج 5وماده 

بااه ماادت شااآ ماااه  یفيتااوق اميااکااد جاازاء بااا محاساابه ا 59ماااده  و 439ماااده 

را دراتهاام  ه و همچناان يکاتن ديگارمحکوم باه مهاازات نماود ی يحبو تنف

کاد جازاء باه مادت  53مااده  تيابارعا 714 بق ماده  یشروع به چپاولگر

 باهکاد جازاء  ۴۳۷ ه باق مااد رچاکيودراتهاام تزو ی ياشآ مااه حابو تنف

 437 باق مااده  رتا کرهيودراتهاام تزو ی يوشآ ماه حبو تنف کساليمدت 

با  ميجرا نيا نکهيمحکوم از ا ی يودوماه حبو تنف کساليکد جزاء به مدت 

 کساااليکاد جاازاء مادت  73 بااق مااده  باشاديم هياتهز رقابااليهام مارتبر وغ

 بااااليآ  دتراسااتيکااه شد رچااکيجاارم تزو یجاازا ی يااوشااآ ماااه حاابو تنف

 ،ات اااالت  یشاارکت مخااابراتو يکااتن از کارمناادان   قاباال تطبيااق اساات 

 یحساا  باانککه  یگ ر نو باد وکارمندان بانک اسالم ليوکو  دوکانداران 
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 بيااقاباال تعقمنسااوبين شاارکت خاوريااان  و افتتاااح نمااوده انااد مااتهم  یرا باارا

 .  دانسته شده اند یعدل

اسدتیناف مبدارزه بدا جدرایم ناشدي  هفعالیتهاي قضائي محكمارش و گز(  ج

  از فساد اداري والیت کابل

 ( گزارش1

ارير محكم  استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از ت

( دوساااي  جرماااي مرباااو  باااه 4( تعاااداد )31/5/1398الاااي  1/5/1398)

در  کااه قضااائي قاارار دادهجاارايم ناشااي از فساااد اداري را مااورد رساايدگي 

حيت ساوء اساتفاده از صاالباه اتهاام  نفار( 8ارتبا  به اين دوسيه ها تعاداد )

باه  ( تان  ناان3گرفتار شده و از اين تعداد )   تزوير وظيفوی، اخ  رشوه و

ماورد محاكماه ( تن 5حاصل  و ) نسبت عدم وجود داليل کافی الزام برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل بو به مهازات هاي مختلا ح ه وقرار گرفت

  نفر  1يک سال الی  ماه حبو يک. 

  نفر  3يک سال الی پنب سال حبو. 

  نفر . 1محکومين جرايم نقدی 

 . ( دالار 1000) باالغ باه مهموعه مهاازات نقادی محکاومين

  مريکائی ميشود.
 

 

 

 

م محکمه استیناف مبارزه با جرایاجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )

 است 1398اسد   سال ه در مااز فساد اداری والیت کابل ناشی 
تعداد  تصمیم قضائی

 قضیه
  نوع قضیه

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

موکحم دادعت
 

تئارب
 

مهتم دادعت
 

 شماره
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جریمه 

 نقدی

جرایم 
ن 

ومی
ک

ح
م

ی
نقد

 

5 
- 

1
5

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

5 
س

حب
سال 

 

ک 
ی ی

ک ماه ال
ی

س
حب

ل 
سا

 

 

1000 1  2  3  3 2 
وء استفاده از س

 صالحیت وظیفوی
1 

 2 اخذ رشوت 1 2 1 1 1    

 3 تزویر 1 3 2 1  1   

 مجموعه 4 8 3 5 1 3  1 1000

ی ي( دوسايه قارار قضاا4مت کره  ای ايان مادت در ماورد ) ههمچنان محکم

بااه مرجااع و نااواق  صااادر و  نهااا را غاارض تکمياال خالهااای تحقيقاااتٰی 

 .ه استمربو ه ارسال نمود

مبارزه با  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4ماره )جدول ش

 تاس 1398ماه اسد   سال  ل در جرایم ناشی از فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط

تعداد متهم سبب قرار
ضیه 

تعداد ق
 

 نوع قضیه
شمار

 خال و نواقص ه

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  2 8 2 څارنوالی

 2 اخذ رشوت   1 1 1 څارنوالی

 3 تزویر  1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 4 10 4  

 

 

اسدتیناف مبدارزه بدا  همحکمدصدادره نمونه های از احکدام خالصه  .2

 لجرایم ناشی از فساد اداری والیت کاب
 9/5/1398حکم مورخ  

ء ژستیک  در قضیه سولو پراسون اداره تنظیم عینیاتمحکومیت مدیر او

    در قضیه تزویر  ذوب اهن تنماینده شرک   ، و  استفاد
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شورای وزيران و مکتو   9/8/1398مورخ  30به اسا  م وبه  شماره 

رياسات تهياه وتادارکات   ۱/۱۳۹۰/ ۱۸ماورخ  ( 1301متحد المال نمبار )

وزارت دفاع ملای راجاع   ۹/۸/۱۳۹۵مورخ   ۵۶۶وزارت ماليه و امريه   

گيری از جلاو بخاا ر و  به ليالم وسااير غيار فعاال اماوال و اجناا  داغماه

سرقت حيا و ميل اهن باا  و عينياات داغماه و و سااير غيار فعاال کاه از 

پااارک هااا ديپااو هااا قطعااات و جزوتااام هااای مرکاازی سااال هااای متمااادی در 

گ اشااته ميشااود باادين ملحااوظ مراجااع اردوی ملاای موجااود اساات بااه لاايالم 

ه کاه در مربو  وزارت دفاع ملی  هن با  غير کار اماد را باه لايالم گ اشات

( 16400تن اهن غير کار امد را از قرار فی تن مبلاغ ) 2000نتيهه مقدار 

افغانی با شرکت حميد المدثر عقد قارار نماوده  و شارکت متا کره اهان باا  

پول اهان باا  را باه حساا  وارادات دولات جماع مای نماياد کاه را انتقال و 

تان اهان ( ۷۰۰مقادار ) ۱اوراق دوسيه قابال مالحظاه اسات و فاورم ف   

گردد و قرار داد م کور را نيز با شرکت مت کره عقد مينماياد ترتيب مي  با

( تان 543تن اهن با  قرار داد شاده مقادار )  700شر کت م کور از جمله 

تاان  157اناارا از عقااب قوماناادانی مماار و محروقااات انتقااال ميدهااد و مقاادار 

م عينيااات اهاان کمبااود ميگااردد کااه متعاقبااا شاارکت ماا کور قوماناادانی تنظااي

( تاان اهااان بااا  باااقی مانااده خاااويآ 257لوژسااتيک عااارض و خواهااان )

ميگردد که به اسا  امر و هدايت مقاام وزارت دفااع ملای مقادار باا قيماناده 

اهاان بااا  بايااد از گااارنيزون قوماناادانی مرکااز تعليماای نظااامی کاباال باارای 

باه  متعمد تسليم داده شود متعاقبا رياست اکماال و خرياداری ذريعاه مکتاو 

پلچرخااای احکاااام مقاااام وزارت دفااااع ملااای و ياااک قطعاااه تکااات  گاااارنيزون 

خروجای اهان باا  غيار کاار اماد و غيار زرهای را جنساا ارساال و تحرياار 

تان اهان باا  غيار کاار اماد و غيار زرهای را بارای  ۱۵۷مينمايد که مقدار 

قرار دادی تسليم نمايد ولی قوماندان مرکاز تعليمای نظاامی پلچرخای مقادار 

( تن اهن با  را برای قارار دادی تساليم داده اسات در حاليکاه ۲۱۰،۰۳۲)

( تن اهان باا  غيار کاراماد و ۵۳،۰۳۲تکت دومی تزويری بوده و مقدار )

پلچرخای گارنيزون غير زرهی بطور غير قانونی ذريعه اسناد تزويری از 
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 يات خارج و به قرار دادی تسليم داده شد ه که به ارتبا  به قضيه عضو امر

ئايو شارکت حمياد المادثر را در ، نمايناده شارکت حمياد المادثر و ر اسلحه 

قضاايه تزوياار بااه ارگانهااا ی عاادلی و قضااايی معرفاای ماای نماينااد کااه قضاايه 

وارد محکماااه ابتدائياااه جااارايم ناشااای از فسااااد اداری واليااات کابااال گردياااده 

خااويآ بااه اتفاااق  را نماينااده  4/2/1398محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 

قاانون  310مااده  2ثر را در قضيه تزوير  بق حکم فقره شرکت حميد المد

قانون م کور به  6جزا به مدت يکسال و شآ ماه حبو تنفي ی و  بق ماده 

( افغاااانی و مااادير اسااابق اوپراساااون اداره تنظااايم  ۸۶۹۷۲۴،۸رد مبلاااغ )

کاود جازا  403ء استفاده از وظيفه  بق حکام مااده عينيات را در قضيه سو

کااود ماا کور بااه مبلااغ ش اات هاازار افغااانی  215،  213و بااا رعاياات مااواد 

ورئاايو شاارکت حميااد  جاازای نقاادی محکومااان بااه  مهااازات نمااوده اساات 

المدثر و عضو اسبق امريت اسلحه را درقضيه فوق نسبت عادم موجوديات 

قانون اجرات جزايی بری ال مه شاناخته و  235داليل الزام  بق حکم ماده 

قاانون  69مرکازی را  باق حکام مااده  امر بخآ مديريت عقد قارار داد هاا

اجرات جزايی تحت تعقيب عدلی دانسته است اما قضيه نسبت عدم  قناعات 

محکمه استيناف مبارزه با فساد اداری واليت  وارد څارنوال موظا قضيه 

خاويآ باه اتفااق  9/5/1398گرديده محکمه در جلساه قضاايی ماورخ کابل 

قاانون  54ه  بق هدايت ماده ارا در حال حضور داشت  رفين حقيقی قضي

تشکيل و صالحيت قوه قضائيه  في له محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فساد 

 اداری واليت کابل را تائيد نموده است  .                          

 15/5/1398حکم مورخ  
محکوميت رئيو ، معاون و مدير تهيه و تدارکات ت دی ملی بو به اتهام 

 غدر 
تهيه و تدارکات هرگاه قيمت اجنا  و خادمات اماور سااختمانی   بق قانون
پنه د هزار افغانی باشد ادارات دولتی مکلا اند تا موضاوع را  بيشتر از

امااا رياساات بااه قاارار دادی بدهااد  بااه اعااالن بسااپارند و از  ريااق داو لباای
ت دی ملی بو خاالف قاانون تهياه و تادارکات پيشانهاد را باه مقاام وزارت 

تقديم و خواهان خريداری مقادار يک اد هازار ليتار تيال ماورد  ترانسپورت
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کااه ارزش ان در حاادود هفاات ميليااون  شااده نياااز وساااير خااويآ از بااازار 
افغاااانی ميشاااود وزيااار ترانساااپورت نياااز بااادون در نظااار داشااات قاااانون باااه 
خريااداری تياال  بااق پيشاانهاد رياساات ت اادی ملاای بااو حکاام نمااوده اساات 

د از حکام مقاام وزارت در مرحلاه اول مسوولين رياست ت دی ملی بو بع
گرهااار ی و بخااا ر هاازار ليتاار تياال را از شاارکت حفاايظ هللا نن ۲۰مقاادار 

توجيااه عماال غياار قااانونی خااويآ و اغفااال ارگانهااای کشاافی از دو شاارکت 
ديگر بنام های ملی و فروتن نرخيگری نموده در حاليکه شرکتهای مت کره 

پاياان را باا قيمات بلناد و تيل کيفيات ٍ تيل مورد نظر را در اختيار نداشته اند 
و همچنااان رياساات  خريااده و باااالی ت اادی ملاای بااو بااه فااروش ميرساااند

( ليتار دياازل ماورد نياااز را باه  ااور پرچاون بااه 65724) ت ادی ملای بااو
قيمت ش ت افغانی خريداری نموده که در تمام بازار کابل تيل ديزل اعلی 

  هيئاات کااه بعااد فااروش ميرساايد( افغااانی بااه ۵۶و بااا کيفياات فاای ليتاار مبلااغ )
موظا تحقيق هيات خريداری رئيو و مسوولين تادارکات رياسات ت ادی 
ملاای بااو را احضااار و بااه ارگانهااای عاادلی و قضااايی معرفاای مينمايااد کااه 
قضيه وارد محکماه ابتدائياه مباارزه علياه فسااد اداری واليات کابال گردياده 

داشاات  خااويآ بااا حضااور 12/8/1398محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 
 رفين حقيقی قضيه رئايو ت ادی ملای باو ، معااون ت ادی ملای باو  و 
مدير تهيه و تدارکات رياست ت دی ملی بو را در قضيه ساوء اساتفاده از 

قانون جزا هر واحد را باه  285ماده  1صالحيت و ظيفوی  بق حکم فقره 
 جزای نقدی مبلغ  ده ده هزار افغانی محکوم نموده است بعد دوسايه باه اثار
قرار قضاائی دياوان امنيات عاماه مقاام عاالی ساتره محکماه مبنای بار نقاا 
في له و غرض غور مهدد باه محکماه اساتيناف راجاع گردياده کاه محکماه 

خويآ به اتفاق ارا  بق هدايت مااده  15/5/1398در جلسه قضايی مورخ 
قانون تشکيل و صالحيت قاوه قضاائيه باا در نظار داشات قارار قضاايی  54

عامه ساتره محکماه ، في اله محکماه ابتدائياه جارايم ناشای از ديوان امنيت 
فساد اداری را نقا نموده و استينافا متهم رئايو اسابق ت ادی ملای باو ، 
معاون اداری و حسابی ت دی ملی بو در قضيه غادر    باق هادايت مااده 

قانون اجرات جرايی هر واحاد  209و  237کود جزا با رعايت مواد  394
ساه ساال حابو تنفيا ی محکاوم باه مهاازات نمااوده  و  شاان را باه مادت ساه

مدير تهيه و تدارکات ت ادی ملای باو را در قضايه فاوق الا کر  باق مااده 
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قاانون اجارات جزائای بمادت يکساال و  237کود جزا با رعايت مااده  394
( ماااده 1يکماااه حاابو تنفياا ی محکااوم بااه جاازا نمااوده اساات و  بااق فقااره )

( بااه خزانااه دولاات  ااور علاای 3121547( کااود جاازا بااه  رد مبلااغ )398)
السويه باالی هر سه متهمين فاوق الا کر اصادار حکام نماوده اسات و وزيار 

ئی تحات تعقياب ( قانون اجراات جزا۶۹پورت همان وقت  بق ماده )ترانس
   عدلی جدی قرار گرفته است

                                                                                    

مواد  عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 مخدر

مبدارزه علیدده  ه اختصاصددی گدزارش اجددراآت قضدائی محکمددۀ ابتدائیدالدف: 

 مسکرات و مواد مخدر 

 گزارش  .1

 1/5/1398مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاارير ) همحكم  ابتدائي

ر را ( دوسااي  مربااو  بااه انااواع مااواد مخااد72( تعااداد )31/5/1398الاای 

صاادر هاای الزم مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در ماورد  نهاا في اله 

چااق و به اتهام قا نفر( 104. در ارتبا  به اين دوسيه ها تعداد )ه استنمود

دم ( تان  ناان باه نسابت عا4گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )انتقال مواد مخادر 

 و هقارار گرفتا ماورد محاكماه نفار( 100)و  وجود داليل کافی الزام برائت

 .نده ابه مهازات هاي مختلا حبو قرار ذيل مهازات گرديد

  نفر 58سال  5سال الی  1حبو . 

  نفر. 33سال  15سال الی  5حبو 

  نفر. 7سال  20سال الی  15حبو 
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  نفر  2سال  30سال الی  20حبو. 

  مقاااادار حکاااام بااااه محااااو در ارتبااااا  بااااه محاکمااااات فااااوق الاااا کر

انواع ماواد مخادر ( ليتر   1205و ) مخدر مواد  ( کيلوگرام1836،322)

 .شده استنيز صادر 

 اختصاصی  (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه1جدول شماره )

 1398در ماه اسد   سال مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 
  

 مقدار مواد
تعددداد 

 قضیه
ندددددددددددددددوع 

 قضیه
 شماره

 تصمیم قضائی 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعدددددددداد 

 حکومم

  

تعددداد 

جریمه  متهم

 نقدی 

3
0
-2

0
 

ل
سا

 
س

حب
 

1
5

-
2
0

 
ل 

سا

س
حب

 

5 
- 

1
5

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

5 
س

حب
سال 

 
 برائت

    5 23 24 52   52 38،69 39 
مدددددددددددددددددت 

 امفتامین  
1 

 2 تریاک  2 29 2   2     1 1  

 3 هیروئین  18 72,502 27   27 23 3   1  

 4 چرس  6 602،14 13 4 9 6 3      

 5 مورفین  2 69،99 2   2 1   1    

 6 خشخاش  1 606 3   3 3        

      1   1   1 55 1 
مددددددددددددددواد 

 کیمیاوی 
7 

      2   2   2 1205LT 1 
مشروبات 

 الکولی
8 

      1 1 2   2 363 2 
 Kتابلیددت 

همددددرا بددددا 

 دستگاه 
9 
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 مجموعه 72 1836،322  104 4 100 58 33 7 2  

 

مبدددارزه علیددده اختصاصدددی   ابتدائیدددهمحکمدددۀ صدددادره  حکدددم خالصددده. 2

 مسکرات وموادمخدر.
 16/5/1398حکم مورخ 

 ( گرام مت امفتامین 900دوازده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
به اسا  ا الع رياست امنيت ملی واليت ننگرهاار مبنای بار اينکاه دو تان 

ماواد مخادر  از باشندگان ولسوالی اچين ننگرهاار ميخواهناد کاه ياک مقادار

خا  اتحت نام شيشه را از بازار مارکو بهای ديگری انتقال دهند که بعاد از 

گرهاار داخال اقاادام ( امنيات ملای والياات نن۷۰۵پرساونل مااديريت )ا االع  

شده و به باازار ماارکو رفتاه در نزدياک ماوتر فروشای هاای باازار ماارکو 

دو نفار باا پليات متوقاا باوده کاه باداخل ان ياک عاراده واساطه بادون نمبار 

ئه شده از جانب منبع محرم موجود باوده کاه بعاد از تثبيات و مشخ ات ارا

شناسااايی ، واسااطه را مااورد تالشاای قاارار داده در نتيهااه از ساايت عقباای 

عااراده يااک مقاادار مااواد مخاادر تحاات نااام ماات امفتااامين کااه قاابال جاسااازی 

گير گرديده بود کشا و بدست می اورند  و به ارتبا  قضيه دو تان را دسات

و  به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی می نماياد کاه قضايه محاول محکماه 

ابتدائيه اخت اصی مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکماه در 

بحضااور داشاات حقيقاای  اارفين قضاايه  16/5/1398جلسااه قضااايی مااورخ 

 (5( گارام مات امفتاامين  باق بناد )900متهمين را در قضيه قاچاق مقدار )

( کااود جاازا از ابتااداء ايااام نظااارت و تااوقيفی  بماادت 303( ماااده )2فقااره )

 دوازده سال و دو ماه و ده روز حبو تنفي ی محکوم بمهازات و در  قضيه

 20000( کاود جازا بمبلاغ 560بکار انداختن عراده بدون  پليت  بق ماده )

کود جزا محکاوم بمهاازات  و هکا ا  75افغانی جزای نقدی با رعايت ماده 

قاانون مباارزه باا ماواد مخادر و مساکر بم اادره ياک سايت  32اده  بق ما

( کاود جازا بم اادره يکعاراده 779مبائيل معه سيمکارت  ن و  بق مااده )

 موتر بدون پليت اصدار حکم نموده است . 
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 30/5/1398حکم مورخ 

 گرام هیروئین  845سه سال و شش ماه حبس به اتهام قاچاق مقدار 
ا مواد مخدر ميدان هوايی بين المللی حامد کرزی پرسونل مديريت مبارزه ب

به اسا  ا الع دست داشاته مبنای بار اينکاه دو تان از مساافران ياک تعاداد 

کپسول ها حاوی مواد مخدر را بلعياده ميخواهناد انارا باه کشاور هندوساتان 

ئياات موظااا بااه منظااور تثبياات و انتقااال نماينااد بتاساای از ا العيااه فااوق ه

 العياه در سااحه دو ترمينال چاک و کنتارول را شناسايی اشخاص شاامل ا

پايناات  غاااز ماای نماينااد کااه در جمااع مسااافرين دو تاان مسااافريکه بااه چااک 

گرفتااه کااه بعااد از چااک رساايدند پاسااپورت هااای شااان مااورد کنتاارول قاارار 

مااوظفين متيقااين گرديدنااد کااه همااين دو مسااافر از اشااخاص شااامل ا العيااه 

گرفته جواباات هی مسلکی قرار پرسآ ها شفاميباشند که مورد يک سلسله 

پرساآ حالات ظااهری قناعت بخاآ ارائياه کارده نتوانساتند ضامنا در حاين 

شااان تغياار کاارده و در جريااان پرسااآ موصااوفان اعتااراف کردنااد کااه يااک 

تعااداد کپسااول هااای حاااوی مااواد مخاادر را بلعيااده و ق ااد انتقااال اناارا بااه 

ه با مواد مخادر بارای قانون مبارز 23ماده  2متعاقبا فقره  دهندوستان داشتن

گرديده و بعد از اخا  رضاايت کتبای رساما باه شافاخانه ساه صاد شان ابالغ 

 23باه تعاداد معرفای و  پوليو غرض معاينات تخ  ی دوکتاوران بستر 

گرام از بطن يکنفار از  195ئين به وزن خال  قرص کپسول حاوی هيرو

وزن  ئين باهپساول حااوی هياروقارص ک 79متهمين و از بطن ماتهم دومای 

گرام  اخراج گرديد قضيه محاول محکماه ابتدائياه اخت اصای  650خال  

مبااارزه عليااه مسااکرات و مااواد  مخاادر گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی 

بااه اتفاااق  راء بحضااور داشاات حقيقاای  اارفين قضاايه  30/5/1398مااورخ 

( گارام هياروئين از ابتاداء اياام 650متهم اولی  را در قضايه انتقاال مقادار )

( و رعايت ماواد 302( ماده )1( فقره )4و توقيفی وفق هدايت بند )نظارت 

( کود جزا بمادت دو ساال حابو تنفيا ی  و ماتهم ديگار  را در 214و 213)

( گارام هياروئين از ابتاداء اياام نظاارت و تاوقيفی 195قضيه انتقال مقادار )

( 214و  213( و رعايات ماواد )302( مااده )1( فقاره )3وفق هدايت بناد )
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جزا بمدت يک سال و شاآ مااه حابو تنفا ی محکاوم بمهاازات نماوده کود 

افغاانی و  5000است  و همچناان دو سايت مبائيال معاه سايمکارت  ن مبلاغ 

( قانون مبارزه عليه مسکرات 32پول تکت  ياره عندالح ول  بق ماده )

( قانون ما کور باه محاو مقادار 19و مواد مخدر م ادره شده و  بق ماده )

 يروئين بدست  مده نيز اصدار حکم نموده است .  ( گرام ه845)

مبددارزه علیدده  اختصاصددی  گددزارش اجددراآت قضددائی محکمددۀ اسددتینافب: 

 مسکرات و مواد مخدر 

 . گزارش 1

محكمااااا  اساااااتيناف مباااااارزه علياااااه مساااااكرات و ماااااواد مخااااادر از تاااااارير 

( دوسي  مربو  به انواع مواد 55( تعداد )31/5/1398الی  1/5/1398)

مورد رسايدگي قضاائي قارار داده و در ماورد  نهاا في اله صاادر مخدر را 

اق و باه اتهاام قاچا نفار( 73نموده است. در ارتبا  به اين دوسيه ها تعاداد )

دم ( تان  ناان باه نسابت عا3گرفتاار شاده و از ايان تعاداد )انتقال مواد مخادر 

مااورد محاكمااه قاارار  نفار( 70)حاصاال و   وجاود دالياال کااافی الازام برائاات

 .نده اگرديد محکوم به مهازات هاي مختلا حبو قرار ذيل  و هگرفت

  نفر. 27سال       5 – 1حبو 

  نفر.  33 سال   15 – 5حبو 

  نفر.  8  سال  20 –15حبو 

  نفر   2  سال  30ـــ  20حبو. 

 ( کيلاوگرام 13،3266همچنان به ارتبا  قضايای فاوق الا کر مقادار )

 .ه استمواد مخدر کشا و ضبر گرديد

 . ( دالار  مريکاائی 4358) باالغ باه مهموعه مهازات نقدی محکاومين

 ميشود.
 اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف1جدول شماره )

 می باشد 1398سال ماه اسد  مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی 
تعددداد  مقدار مواد   شددمار نوع قضیه
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قضدددی تصمیم قضائی 
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 س
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حدددددددب
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 س
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سدددال 

حدددددددب

 س

جدددزای 

 نقدی
بدددددرائ

 ت 

 1 مت امفتامین  28 30،314 35   641 35 15 15 5  

1   8 6 15     15 
1208،47

6 
10 

 هیروئین
2 

 3 چرس  7 1909،69 9 2 641 7 1 6    

1 2   1 4 
282

0 
  4 87 4 

 تریاک 
4 

 5 مورفین  4 30،65 6   256 6 1 4 1  

      3 3   1 4   2 
اتفددددددددددددداق در 

 جرم 
6 

2 8 33 27 70 
435

8 
 مجموعه 55 3266،13 73 3

مبدارزه علیده  اختصاصدی  محکمدۀ اسدتینافحکدم صدادره خالصده  .2

 .مسکرات وموادمخدر
  29/5/1398حکم مورخ 

 چرس گرام  کیلو  (637.19)مقدار ده سال حبس به اتهام قاچاق 
به پوليو مبارزه با مواد مخدر ولساوالی گارم ساير  21/1/1398به  تارير 

( کيلااو 2850والياات هلمنااد ا العاای  رساايده بااود  کااه يکااتن   قاابال ً مقاادار )

گاارام چاار  را توساار کرايااه کااآ هااای خااويآ انتقااال ميااداد کااه از  اارف 

ن چهاار تان را دساتگير نماوده موظفين پوليو کشا و ضبر و باه ارتباا   

بودنااد  و اکنااون ميخواهنااد مااواد مخاادر خويشاارا بااا اسااتفاده از وساااير تيااز 

رفتار از  ريق ساحه ريکسانی مرکز بخا ر  خريد و فاروش ماواد مخادر 

به بهررمچه انتقال دهند پاوليو مباارزه باا ماواد مخادر باا تشاريک مسااعی 

واليات هلمناد داخال اقادام  مشترک و پرسونل امنيت ملی ولسوالی گرم سير
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گردياااده بعاااد از افاااراز کماااين در سااااحه ريکساااانی رياااف جباااار ولساااوالی 

بعد از برخاورد مسالحانه  1/1398(/21/22گرمسير واليت هلمند در ليل )

( کيلاااو گااارام چااار  و يکميااال 637.19موفاااق باااه کشاااا ضااابر مقااادار )

ه و باه کالشينکوف و يکعراده واسطه نقليه تيز رفتاار ناوع کاروزين گردياد

ارتبااا  قضاايه  دريااور واسااطه کااه در جريااان درگيااری از ناحيااه پااا زخاام 

برداشته بود و يکتن مسل  غير مسئول گرفتار ميگردد که قضيه به محکمه 

ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر راجع گرديده محکمه در جلسه 

خاااويآ ماااتهم را در قضااايه قاچااااق مقااادار  22/4/1398قضاااايی ماااورخ 

( کاود 305( مااده )1( فقاره )7کيلو گرام چر  چر   بق بناد ) 637،19

جزا به مدت )ده سال( حبو و در قضيه عراده بدون نمبار پليات  باق مااده 

( کود جزا به مبلغ )بسيت هازار( افغاانی جازای نقادی محکاوم نماوده 560)

( کود جزا مهموع مهازات يکای پای ديگار باااليآ 75که  با رعايت ماده )

( کيلاو 637.19ق است و متهم ديگر را  در قضايه قاچااق مقادار )قابل تطبي

( کود جزا به مدت )ده ساال( 305( ماده )1( فقره )7گرام چر   بق بند )

( کاود جازا باه 540حبو و در قضيه استفاده غير قانونی سالح  بق مااده )

( 78مبلغ )سی( هزار افغانی جزای نقدی  محکوم کرده که با رعايت ماده )

مبارزه عليه مواد مخدر يک پی ديگار بااليشاان قابال تطبياق  باوده و  قانون

( قاانون مباارزه علياه ماواد مخادر  و مساکرات باه م اادره  32 بق مااده )

يک سيت موبايل معه سايم کاارت  هاای ان و ياک ميال ساالح کالشاينکوف 

( کود جزا ، يک عراده موتر بدون پليت حامل مواد مخادر 308 بق ماده )

قضيه به  څارنوالر حکم نموده  است.اما قضيه نسبت عدم قناعت نيز اصدا

محکمااه اخت اصاای اسااتيناف رساايدگی بااا جاارايم مااواد مخاادر و مسااکرات 

خااويآ بحضااور  29/5/1398گرديااده محکمااه در جلسااه قضااايی مااورخ 

( قانون تشاکيل و 54داشت حقيقی  رفين قضيه به اتفاق  راء متکی بماده )

( قاااانون مباااارزه باااا ماااواد مخااادر و 17اده )( مااا2صاااالحيت محااااکم فقاااره )

( قااانون اجاارا ت جزائاای في االه مااورخ 267( ماااده )1مسااکرات و فقااره )
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محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مساکرات را  22/4/1398

 تائيد نموده است .

  27/5/1398حکم مورخ 

 ین ( کیلو گرام هیروئ1.554قاچاق مقدار )ه سال حبس به اتهام دپانز
به اسا  ا الع همکار به  مريت حوزه پنهم امنيتی واليت کنادهار ، مبنای 

بر اينکه فروشندگان مواد مخدر در يکی از ناحيه هاای شاهر کنادهار ماواد 

مخااادر را در موترساااايکل جابهاااا مااای نمايناااد ، ماااوظفين بعاااد از تثبيااات و 

شناساانی موقعياات ، حااين کااه مااواد مخاادر را در موترسااايکل جاسااازی ماای 

( کيلاااو گااارام 1.554را بالفعاال باااا مقاادار) پااوليو ان هاااا نمودنااد ماااوظفين 

گير و دساتکشاا و     کارده بودناد جاساازی هيروئين که در ماوتر ساايکل 

. قضايه وارد متهم را به  ارگان های عادلی و قضاايی معرفای مای نمايناد   

محکمااه ابتدائيااه مبااارزه عليااه مااواد مخاادر و مسااکرات گرديااده محکمااه در 

بحضور داشت حقيقای  ارفين قضايه باه  12/4/1398قضايی مورخ  جلسه

( کيلااو گاارام هيااروئين 1.174اتفاااق  راء مااتهم را در قضاايه قاچاااق مقاادار )

( 83و  61( کاود جازا باا رعايات ماواد )302( مااده )1( فقاره )5 بق بند )

کود جزا از ابتدای ايام نظارت بمدت پانزده ساال حابو و در قضايه قاچااق 

( کود جزا با 302( ماده )1( فقره )3( گرام هيروئين  بق بند )380مقدار )

( کااود جاازا بماادت هفاات سااال و شااآ ماااه حاابو 83و  61رعاياات مااواد )

( کود جزا جزای شديد که عباارت از 73محکوم نموده که  با رعايت ماده )

پانزده سال حبو تنفي ی ميشود باااليآ  قابال تطبياق ميباشاد   و نياز   باق 

قانون مبارزه عليه مواد مخدر يک سيت مبايال معاه  سايمکارت ( 32ماده )

های ان قابل م ادره پنداشته شده است.  قضيه نسبت عدم قناعات   ارفين 

قضيه ، به  محکماه اساتيناف مباارزه علياه ماواد مخادر و مساکرات  راجاع 

بااه اتفاااق  راء در  27/5/1398گرديااده محکمااه در جلسااه  قضااايی مااورخ 

( قااانون 267قيقاای  اارفين قضاايه متکاای بااه ماااده )ال حضااور داشاات حـحاا

( قااانون مبااارزه عليااه مااواد مخاادر و 17( ماااده )2اجاارات جزاياای فقااره )
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مساکرات في االه محکمااه ابتدائياه جاارايم رساايدگی باا مااواد مخاادر را مااورد 

 تائيد  قرار داده است .

 


