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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
١٦/٦/١٣٩٩مؤرخ ) ٩٠٠- ٨٢٦(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات سـتره   ٢٨/٣/١٣٩٩) مورخ ١٢٨باالثر نامه شماره ( 

محکمه استیناف توقیفگاه بگرام و نظر تدقیقی ٦/١٢/١٣٩٨) مورخ ٥٠٣محکمه پیشنهاد شماره (
ورزیده است:مرتب بر آن بشرح ذیل مواصلت

((قراریکه مقام محترم بهتر در جریان قرار دارند قبل از انفاذ کود جزاء اشخاصی که مرتکب جرایم 
) قانون جرایم علیه امنیـت داخلـی و   ١٥غارت مسلحانه و باندیتیزم میگردیدند طبق هدایت مادۀ (

ی قرار میگرفـت، و  خارجی دوسیه آنها در محاکم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد رسیدگ
ملغـی  ١٠/٥/١٣٦٦بعد از انفاذ کود جزاء، قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخـارجی تـاریخی  

) قانون مذکوردر رابطه به غارت مسلحانه و باندیتیزم وصف جرمی پیشبینی ١٥گردیده که در مادۀ (
جود نبوده و بعضی شده بود اما در کود جزاء کدام مواد در رابطه به وصف جرمی جرم باندیتیزم مو

محاکم،غصب پول اشخاص و سرقت های مسلحانه را که متشکل از یک باند بوده اند، به اسـتناد  
) کود جزاء به عنوان وصف باندیتیزم توصیف می نمایند و به این اسـاس قـرار عـدم    ٢٥٥مادۀ (

سال مـی  صالحیت صادر و دوسیه متهمین را غرض رسیدگی به محکمه استیناف توقیفگاه بگرام ار
دارند درحالیکه مادۀ متذکره در باره غصب وغارت امالک و اموال دولتی بوده، نه غصب، غارت و 

وال اشخاص عادی بنابر این مرتکبین همچو جرایم از جمله جرایم سازمان یافته میباشـند  ـسرقت ام
ت مرتکبین ) کود جزاء تعریف گردیده، و همچنان ناگفته نباید گذاش٤٩٧) الی (٤٩٥که در مواد (
) کود جزاء زمانیکه قصد غصب و غارت امالک یا امـوال دولتـی را داشـته   ٢٥٥جرایم مادۀ (

) ٢٥٥باشند و با نیروهای نظامی برخورد مسلحانه نمایند در نتیجه آن مرتکب قتل گردند در مادۀ (
د، کـه  ن) کود جزاء مجازات گرد٥٤٧کود جزاء مجازات قتل پیشبینی نگردیده باید مطابق مادۀ (

مجازات قتل شدید بوده نیز شامل صالحیت محاکم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی باشد.
بناًء نظر هیأت قضایی محکمه استیناف رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خـارجی توقیفگـاه   

ت بگرام براینست؛ در فصل و باب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کود جزاء، وصف جرمی تح
) کود جزاء جرایم سازمان یافتـه پیشـبینی   ٤٩٧الی٤٩٥عنوان باندیتیزم موجود نبوده و در مواد (

گردیده که مرتکبین جرایم مذکور بادر نظرداشت مواد متذکره تحت عناوین أعمال مجرمانه شـان  
قابل مجازات می باشند و وصف باندیتیزم در مورد آنها مصداق ندارد وهمچنـان مـرتکبین مـادۀ    

) کود ٥٤٧از نظر شدت و خفت طبق هدایت مادۀ (،) کود جزاء زمانیکه منجر به قتل گردد٢٥٥(
جزاء قابل مجازات بوده که محاکم جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی در همچو قضایا نیز ذیصالح 
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نمی باشند؛ موضوع غرض ایجاد رویۀ واحد، استهداء گردید تا در زمینه آنچه صوابدید و هـدایت  
لیاء امور باشد رهنمائی فرموده دستور وهدایات مقام عالی واجب التعمیل میباشد.))او

نظر تدقیقی:
((این موضوع برای مرجع محترم  مستهدی قابل ایضاح و تبیین می باشد که به منظور حفظ تـوازن  

عدلی و کاری ارنوالی ها و محاکم ابتدائیه واستیناف مبارزه با جرایم امنیت داخلی وخارجی مرکز
) قانون اجراآت  جزایی منتشـره جریـده   ١قضایی والیت پروان طرح تعدیل برخی از مواد ضمیمه (

با در نظرداشت مواد مالک عمل در کود جزأ، از جانب را٢٧/٧/١٣٩٤) ١١٩٠رسمی شماره (
١٢/١٢/١٣٩٦) مـؤرخ   ٢٦٠کمیته قوانین کابینه دولت ج.ا.ا پیشنهاد و ذریعه فرمان شـماره ( 

نشر ١٥/١٢/١٣٩٦) مؤرخ  ١٢٨٦م عالی ریاست جمهوری نافذ و در جریده رسمی شماره (مقا
گردیده است که در آن صالحیت رسیده گی به قضایا توسط مرکز عدلی و قضایی پروان بر مبنـای  
جرایم محدود شده در کود جزاء مشخص شده است. مرجع مسـتهدی مطـابق صـراحت آن در    

نمایند.محدودۀ صالحیت خویش اجراآت 
_ اینکه قانون گذار در کود جزاء باندیتیزم را در قضایا به عنوان وصف جرمی پیشـبینی نکـرده،   ٢

دلیل آن این است که یک تفکیک واضح وجود داشته باشد میان جرایم سازمان یافتـه در قضـایای   
جرمی عادی و جرایم سازمان یافته در قضایای تروریستی.

) کود جزاء دقت نمایند در آن جا هدف غصـب  ٢٥٥ه متن مادۀ (_ اگر مرجع محترم مستهدی ب٣
یا غارت امالک یا اموال دولتی می باشد نه اموال و امالک شخصی بدان سبب است که صـالحیت  

رسیدگی به جرایم مندرج مادۀ مذکور به مرکز عدلی و قضایی والیت پروان تفویض شده است.
جزاء موضوع قتل مطرح نگردیده اسـت، اسـتهداء   ) کود ٢٥٥_ در رابطه به اینکه در مادۀ (٤

ناشی از تطبیـق  یمرجع محترم مستهدی بجا بوده اما باید متذکر شد که در سمینار بررسی چالشها
در مقر ستره محکمه دایر گردیده بود در بخش تعدیالت کـه بـه   ١٣٩٨کود جزاء که در سال 

) در مـادۀ  ٣ک فقرۀ به عنوان فقرۀ (وزارت محترم عدلیه پیشنهاد گردیده است در خصوص قتل ی
) کود جزاء به متن ذیل ایزاداً پیشنهاد گردید:٢٥٥(
) این ماده منجربه مرگ شود، مرتکب حسب احـوال بـه  ٢) و (١هرگاه جرایم مندرج فقرات («

») یا اعدام محکوم می گردد.١جزای حبس دوام درجه (
شنهاد می گردد تا زمان ایزاد یـک فقـرۀ در مـادۀ    بناًء احتراماً به مقام شورایعالی ستره محکمه پی

) کود ٢٥٥) کود جزاء اگر صالحیت رسیدگی در خصوص جرم قتل در جرایم مندرج مادۀ (٢٥٥(
جزاء به مرکز عدلی و قضایی پروان تفویض گردد مشکل مرجع مستهدی حل خواهد گردید.

دی تحت عنوان جرایم سازمان ) کود جزاء که مرجع محترم مسته٤٩٧الی٤٩٥در رابطه به مواد (
یافته به آن اشاره نموده است باید متذکر شد که جرایم مندرج مواد مذکور از جملۀ جرایم عـادی  

قید است  نه گـروه  » گروه جرمی«بوده نه جرایم تروریستی، چنانچه در عناوین مواد مذکور جمله 
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جرایم عادی را مرتکب شـده  تروریستی  و گروه های جرمی مذکور شامل گروه هایی می شود که 
باشد و رسیدگی آن از صالحیت محاکم عادی مربوط میباشد بناًء مرجع مستهدی با در نظر داشت 

مقام ١٢/١٢/١٣٩٦)  مؤرخ  ٢٦٠) قانون اجراآت  جزائی که طی فرمان (١تعدیل ضمیمه نمبر(
دارا میباشد کـه در  ریاست جمهوری نافذ گردیده صالحیت رسیدگی به جرایم سازمان یافته ئی را

تعدیل متذکره تحدید و تفویض شده باشد.))
مقـام محتـرم   ٣/٤/١٣٩٩مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی پیرامون آن جنساً در جلسه مورخ 

) هدایت ذیل صدور یافت:١٦٥شورایعالی مطرح و طی تصویب شماره (
ت موضوع غرض توحید مرافـق  ((پیشنهاد و نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید اس

قضائی طور متحدالمال به جمیع محاکم و سایر مراجع مربوط تعمیم گردد.))
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات ومراجع مربوط طـور  

مقتضـی و  متحدالمال اخبار میگردد، البته آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده وفقاً اجـراآت   
قانونی بعمـل مـیآورند.

٢٥/٦/١٣٩٩مؤرخ ) ١١٢٥- ١٠٥١(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی:

محکمـه  استهدائیهناشی ازریاست محترم تدقیق و مطالعات٦/٥/١٣٩٩) مؤرخ٢١٦نامه شماره (
تدقیقی مرتب بر آن بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.استیناف والیت زابل نظر

ا: درین اواخر چندین جلد دوسیه قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به این محکمه محترم((
مواصلت ورزیده طوریکه اوراق دوسیه ها مطالعه و مالحظه گردید، دوسیه های مورد بحث از طرف 
دیوان محترم رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مقام عالی ستره محکمه بدلیل عـدم  

رچه قرار های محاکم فوقـانی وفـق   گمواجه به بطالن گردیده ی،ل نصاب قضائی مرحله ابتدائتکمی
شورایعالی ستره محکمه باالی محاکم تحتانی واجـب  ١٧/١١/١٣٨٧) مؤرخ٦٥٦مصوبه شماره (

خصوص نصاب قضائی در فیصله های محاکم ابتدائیه مصـوبه شـماره   درالتعمیل بوده ولی بآن هم 
مقام محترم شورایعالی ستره محکمه که در جواب پیشنهادیه ریاسـت  ١٢/٦/١٣٩٢) مؤرخ٨٢٣(

،محترم دیوان تجارتی ستره محکمه در مورد تکمیل نصاب قضائی در محاکم ابتدائیه صدور یافتـه  
تشکیل جمیع محاکم ابتدائیه حایز سه نفر قضات بوده  هرگاه سه نفر همـه  «:چنین هدایت فرموده

نفر قاضی و در غیر آن یک قاضی به امور محاکم ابتدائیه صالحیت رسـیده  مقرر و حاضر نباشد دو
، اطالق کمتر از سه نفر قاضی به یکی و دو موجه میباشد که تصویب فوق الذکر طی »گی را دارند

ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ٨/٨/١٣٩٢)مؤرخ١٢٠٠-١١٢٥(متحدالمال شماره
م اخبار گردیده که کاپی مصوبه شماره فوق ضم پیشنهاد هذا میباشد طور متحدالمال به جمیع محاک

اگر جریان موضوع به مقامات عالی ستره محکمه شریک ساخته شود تا درمورد رهنمائی گردد بهتر 
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خواهد بود ) اینک مطالبه ریاست محکمه ابتدائیه شهری غرض استهداء و هدایت به مقام عالی ستره 
ن مورد مارا هدایت و رهنمائی عالمانه نمائید.محکمه محول گردید تادری

محکمۀ استیناف والیت زابل در مورد دوسیه هـای کـه از طـرف دیوانهـای سـتره      نظرتدقیقی:
محکمه بدلیل عدم تکمیل نصاب قضـایی مرحلـۀ ابتـدائی مواجـه بـه بطـالن گردیـده بـا         

اند.شورایعالی استهداء نموده١٢/٦/١٣٩٢) مؤرخ٨٢٣موجودیت مصوبۀ شماره (
) قانون تشـکیل وصـالحیت قـوه    ١٠در خصوص نصاب قضایی در مرحله ابتدائی فقرۀ اول مادۀ(

در مرحلۀ ابتدائیه توسط سه نفر قاضی مگر اینکه تعداد قضات موجود « قضائیه چنین صراحت دارد:
»در تشکیل قوۀ قضائیه کمتر از سه نفر باشد.

ابتدائیه ولسوالیها مرکب از رئیس و دو عضـو  محکمۀ «) قانون مذکور تصریح نموده:٦٩و مادۀ (
میباشد در ولسوالیهای  که اعضای آن کمبود باشد رسیدگی قضایا توسط کمتر از سه نفر صـورت  

»گرفته میتواند.
) قانون مذکور بیانگر حالت عام بوده و منوط به کمبود در تشکیل قوۀ قضـائیه مـی   ١٠که مادۀ (

بیانگر حالت استثنائی و خاص بوده و منوط به نصـاب محـاکم   ) قانون مذکور٦٩باشد، اما مادۀ (
ولسوالیها می باشد و مصوبۀ ایکه محکمۀ مربوط به آن استناد نموده نیز در مورد نصـاب محـاکم   
ولسوالیها صادر گردیده تا در مخالفت با قانون واقع نگردد و دیگر اینکه در آن مصوبه تصریح شده 

حایز سه نفر قضات بوده) که در آن زمان تشـکیل جمیـع محـاکم    (تشکیل جمیع محاکم ابتدائیه 
ولسوالیها حایز سه نفر قضات بوده نه دیوان های محکمه شهری زیرا در بعضی از دیوانهای محکمه 

شهری اضافه از سه نفر قضات موجود بوده لذا دیوانهای محکمۀ شهری شامل آن نمی گردد.
تشـکیل یـک اصـل از اصـول محاکمـۀ عادالنـه       بنظرما از اینکه تکمیل نصاب قضایی طبق

) قـانون  ٦٢) مـادۀ ( ٢است و در تشکیل دیوانهای محکمۀ شهری وفق پراگـراف اول فقـرۀ (  
تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه رئیس و حد اکثر چهار عضـو موجـود میباشـند و در صـورت     
عدم موجودیت و یا غیابت قضـات دیوانهـای محکمـۀ شـهری وفـق پراگـراف دوم فقـرۀ        
متذکره، رئیس محکمۀ شهری، عضو یک دیوان را مؤقتاً به دیـوان دیگـر توظیـف مـی نمایـد      

شــورایعالی ســتره محکمــه، در ١٧/١٠/١٣٨٧) مــؤرخ٦١١و هــم نظــر بــه مصــوبۀ (
موضوعات جنایات حضور رئیس محکمه شهری حتمی می باشد. لـذا تکمیـل نصـاب قضـایی     

فیصله به بطالن مواجه می گردد.))در دیوان های محکمه شهری حتمی بوده و بدون آن 
مقـام محتـرم   ٤/٦/١٣٩٩حینیکه تفصیل جریان موضوع توأم با اصل نظر تدقیقی در جلسه مورخ

) هدایت ذیل صدور یافت.٣١٠شورایعالی مطرح گردید، طی تصویب شماره(
((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است به جمیـع محـاکم و مراجـع مربـوط     

دالمال گردد))متح
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٧

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله بـه عمـوم محـاکم اسـتیناف والیـات و مراجـع       
مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد البته آنـرا بـه مراجـع ذیـربط خـویش تعمـیم نمـوده        

عندالموقع مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
١٥/٧/١٣٩٩مؤرخ ) ١٢٠٠- ١١٢٦(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
رسیدگی به قضایای غصب زمین و سایر امالک دولتی:-موضوع:

محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ٣٠/٥/١٣٩٩) مؤرخ ٤٠پیشنهاد شماره (
بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:

رسیدگی به جرایم سنگین ((طوریکه در جریان قرار دارید قضات ریاست محکمه ابتدائیه و استیناف
شورای عالی ستره محکمه بر عالوه وظایف ١٢/١٠/١٣٩٧) مؤرخ ٨٢فساد اداری طبق مصوبه (

اصلی شان طور خدمتی در محاکم رسیدگی به قضایای غصب زمین و سایر امالک دولتی زون مرکز 
وران ایـن محـاکم   ) جلد دوسیه قضایای مربوط فعالً تحت د١٦ایفای وظیفه مینمایند که به تعداد (

هم یال نیز میباشد و روزانه دوسیه های دیگرـقرار دارد که یک تعداد دوسیه ها شامل صورت ح
محاکم ابتدائیـه و  ١٣٩٩جدیداً به محکمه مواصلت می ورزد این در حالیست که در تشکیل سال 

یعه مکتوب استیناف غصب زمین و سائر امالک دولتی منظور گردیده و یک نقل تشکیل متذکره ذر
منابع بشری مقام عالی ستره محکمه ج.ا.ا به این محکمه خبر داده ٣٠/٤/١٣٩٩) مورخ ٣٥نمبر (

شده است.
سوال اینجاست که آیا با وصول تشکیل محاکم متذکره صالحیت رسـیدگی قضـایای مربـوط از    

هند، و همچنان قضات خدمتی ختم گردیده یا اینکه الی ایجاد محاکم مربوطه به اجراآت شان ادامه د
در رابطه به دوسیه های داخل صورت حال و دوسیه های جدیدالورود چگونه اجـراآت صـورت   

؟گیرد
موضوع فوقاً بمقام محترم احتراماً پیشنهاد گردید در زمینه آنچه هدایت فرمایند قابل تعمیل است.))

ـ ٤/٦/١٣٩٩به جلسـه مـؤرخ   مطلب مورد استهداء مندرج پیشنهاد شماره فوق ام محتـرم  مق
صادر شد:) هدایت ذیل ٣١١تصویب شماره (طیشورایعالی گزارش یافت در نتیجه 

قضایای جدید الورود و صورت حال شده محاکم اختصاصی زون هـای پـنج   ((صالحیت رسیدگی 
مطـابق  ٤/٦/١٣٩٩) مـورخ  ٦٧٥-٦٠١گانه قبلی غصب امالک دولتی با رعایت متحدالمال (

و صالحیت رسیدگی آنعده قضایای حقـوق عامـه   ه والیات مربوطتشکیل به دیوانهای حقوق عام
مرکز به شمول ولسوالی های کابل که ده جریب و یا بیشتر از آن باشد مربوط محکمه اختصاصـی  

موضوع به جمیع محـاکم و  استیناف رسیدگی به قضایای غصب امالک دولتی شهر کابل میباشد، 
مراجع مربوط تعمیم گردد.))
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٨

م محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عموم محـاکم اسـتیناف والیـات و    هدایت فوق مقا
مراجع مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیـر نمـوده وفقـاً    

اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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٩

جمهوری اسالمی افغانستان 
ستره محکمه 

مقررۀمقررۀ
تعیین لباس رسمی قضات قوۀ قضائیهتعیین لباس رسمی قضات قوۀ قضائیه

١٣٩٩/ ٨/٧) مورخ ٤٢٠مصوب شماره (
شورایعالی ستره محکمه 
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١٠

:فهرست 
اولفصل

١١.........................................................................................یعموماحکام
١١...................................................................................................یمبن
١١.............................................................................................:اولۀماد

١١..................................................................................................هدف
١١.............................................................................................:دومۀماد

١١............................................................................................قیتطبساحه
١١.............................................................................................:سومۀماد

١١............................................................................................لباسانواع
١١...........................................................................................:چهارمۀماد

دومفصل
١٢...................................................................................ییقضاجلساتلباس

١٢.........................................................................................ازلباساستفاده
١٢............................................................................................:پنجمۀماد

١٢...................................................................................ییقضاجلساتلباس
١٢...........................................................................................:ششمۀماد
١٢..............................................................................قضاتازچپناستفادهمنع
١٢............................................................................................:هفتمۀماد

١٢...................................................................................ازچپناستفادهموارد
١٢............................................................................................:هشتمۀماد

١٣...............................................................................محاکمیرؤساتیمکلف
١٣..............................................................................................:نهمۀماد

سومفصل
١٣...............................................................................کاردرمحلقضاتلباس
١٣....................................................................................کارمحللباسنوع
١٣.............................................................................................:دهمۀماد

١٣........................................................................................قضاتتیمکلف
١٣...........................................................................................:ازدهمیۀماد

چهارمفصل
١٣..........................................................................................متفرقهاحکام

١٣..............................................................................یقضائجلساتلباسهیته
١٣........................................................................................:دوازدهمۀماد
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١١

١٣.........................................................................................نظافتتیرعا
١٣........................................................................................:زدهمیسۀماد

١٣.......................................................................................ازنظافتنظارت
١٣........................................................................................:چهاردهمۀماد

١٤.................................................................................مقررهقیازتطبتیمکلف
١٤.........................................................................................:پانزدهمۀادم

١٤..................................................................................................:انفاذ
١٤........................................................................................:شانزدهمۀماد

١٥.................................................................................................میضما
١٦.......................................محکمهسترهیعالیشورایاعضاچپنۀنمون) : ٢(شمارهشکل
١٧...........................................محاکمییقضاجلساتیرؤساچپنۀنمون): ٣(شمارهشکل
١٨...........................................محاکمییقضاجلساتیاعضاچپنۀنمون): ٤(شمارهشکل
٢٠................................................کاردرمحلاناثقضاتلباسۀنمون): ٦(شمارهشکل

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:

) قانون تشکیل وصالحیت ١٠١) وبتأسی ازحکم مادۀ (٣١) مادۀ (٧ین مقرره  درمطابقت با بند(ا
قوۀ قضائیه ج .ا.ا وضع گردیده است.

هدف
مادۀ دوم:

هدف این مقرره تعیین  نوعیت  وطرزاستفادۀ لباس رسمی درجلسات قضایی  و محل کار قضات و 
حفظ پرستیژ قضایی می باشد.

ساحه تطبیق
وم:مادۀ س

احکام این مقرره باالی تمام قضات قوۀ قضائیه ج .ا.ا قابل تطبیق می باشد.
انواع لباس

مادۀ چهارم:
لباس مندرج این مقرره عبارت است از:

لباس مخصوص جلسات قضایی.
لباس محل کار.
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١٢

فصل دوم
لباس جلسات قضایی

استفاده ازلباس
مادۀ پنجم :

نی یاسری قضایی ازلباس مخصوص مندرج  این فصل قضات مکلف اند هنگام تدویر جلسات عل
استفاده نمایند.

لباس جلسات قضایی
مادۀ ششم :

) لباس جلسات قضائی عبارت ازچپن به رنگ سیاه ، که طول آن چند سانتی پائین تر از زانو بوده ١(
من به ، درحصه دوطرف شانه پتی وطول شانۀ عقبی دارای چین می باشد ، ازحصۀ یخن الی انجام دا

عرض ده سانتی متر ازتکه مخمل است.
) این ماده برای رئیس واعضای قضائی سبز میباشد .١) رنگ فیتۀ چپن مندرج فقرۀ (٢(
) این ماده برای اعضای ستره محکمه جگری  روشن میباشد .١) رنگ فیتۀ چپن مندرج فقره (٣(
یس ستره محکمه جگری روشن ) این ماده برای قاضی القضات ورئ١) رنگ فیتۀ مندرج فقره (٤(

وبرحسب عالمۀ خاص ازچپن های اعضای ستره محکمه وسایر قضات تشخیص میشود.
) رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان و معاونین وی، حین تحلیف اعضای شـورای عـالی   ٥(

) این ماده میباشد.٤ستره محکمه ودرمحافل قضائی، ملبس به یونیفورم مندرج فقرۀ (
) این ماده در ضمیمۀ این مقرره می باشد.٤و ٣، ٢، ١ۀ چپن های مندرج فقره های () نمون٦(

منع استفاده ازچپن قضات
مادۀ  هفتم:

) این مقرره، یونیفورم رسمی قضات بوده سایر مامورین واشخاص نمی توانند ٦لباس مندرج مادۀ (
ازچپن مذکور تقیلید یا استفاده کنند.

اعضای مسلکی ادارۀ قضایای دولت حین حضور به جلسات قضایی به ارنواالن ،وکالی مدافع و
چپن مخصوص طبق مقررات مربوط شان ملبس می باشند.

موارد استفاده ازچپن 
مادۀ هشتم:

استفاده ازچپن تنها درجلسات قضایی ودر داخل محکمه وحریم محکمه بر وفق احکام این مقرره 
مجاز است.

ری برحسب صوابدید ستره محکمه صورت گرفته می تواند.پوشیدن چپن در محافل رسمی دیگ



مقررۀ تعیین لباس رسمی قضات قوۀ قضائیه  قضاء

١٣

مکلفیت رؤسای محاکم 
مادۀ نهم:

رؤسای محاکم مکلف اند تا قضات واعضای قضایی شان راکه بدون چپن به جلسه حاضر میشوند ، 
به پوشیدن چپن مکلف سازند.

فصل سوم
لباس قضات درمحل کار

نوع لباس محل کار
:دهممادۀ
سفیدبه رنگوتنبان)پیراهن( ملیقضات طبقۀ ذکور عبارت است از لباسبرایکارمحللباس

و یا دریشی.سیاهبه طول چند سانتی پائینتر از زانو به رنگبا باالپوشهمراه
به طول چند سانتی پائینتر از زانو لباس محل کار برای قضات طبقه اناث عبارت است از باالپوش

.سرو یا دستمالبا چادرباشدشدهرعایتدرآناسالمیحجابدرحالیکهسیاهبرنگ
این مادۀ در ضمیمۀ این مقرره میباشد.٢و ١شکل نمونه وی لباس های مندرج فقرات 

مکلفیت قضات 
:یازدهممادۀ

قضات مکلف  اند در محل وظیفه به یکی از لباس های مندرج این فصل ملبس باشند.
فصل چهارم
احکام متفرقه

باس جلسات قضائیتهیه ل
مادۀ دوازدهم :

قضات مکلف اند لباس های مندرج این مقرره را طبق شکل نمونوی تهیه نمایند.

رعایت نظافت 
:سیزدهم مادۀ

.میباشندمکلفکارمحلمندرج این مقرره ونظافتلباسنظافترعایتبهقضات
نظارت ازنظافت 

:چهاردهممادۀ
محلنظافتامورازاندمسلکی مرکزی ستره محکمه مکلفو رؤسای ادارات محاکمرؤسای

رامربوطمؤظفیننمودهنظارتکار، نظافت لباس مخصوص جلسات و لباس محل کار شخصاً
.نمایندرهنمائیدرزمینه
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مکلفیت ازتطبیق مقرره 
:پانزدهممادۀ

مراجع ذیل به نظارت ازتطبیق احکام این مقرره مکلف می با شند:
استیناف، ابتدائیه و رؤسای ادارات مسلکی مرکزی ستره محکمه ازتطبیقمحاکمرؤسای-١

.شندبامیمکلفاثر،تحتندرمورد کارمندامقررهایناحکام
مقررهایناز تطبیق احکاممحاکمامورتفتیش عادی واقتضایی وبازدیدحینقضائیمفتشین-٢

م مقرره تفتیش قضایی و اسناد تقنینی مربوط نظارت ومراقبت نموده، قضات متخلف را طبق احکا
مورد پیگرد قرار میدهند.

منسوبین مراقبت قضایی مکلف اند از تطبیق سالم احکام این مقرره نظارت جدی نموده متخلفین -٤
را به مقام ستره محکمه معرفی نمایند.

انفاذ: 
:شانزدهممادۀ

نافذ قضاءدرمجلۀاز نشربعدودو ماهببا ضمایم آن تصویماده) ١٦(بداخلمقررهاین-١
.گرددمی

با انفاذ این مقرره اسناد تقنینی ذیل ملغی میگردد:
١٣٥١سال ٢١٧مقررۀ  لباس رسمی قضات درهنگام جلسات قضایی منتشره جریده رسمی شماره 

)١٠١٧مقررۀ تنظیم امور لباس قضات ورعایت نظافت درمحل کار منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (
.١٣٨٩سال 
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١٥

:ضمایم

): نمونۀ چپن رئیس ستره محکمه١شکل شماره (
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١٦

) : نمونۀ چپن اعضای شورای عالی ستره محکمه ٢شکل شماره (
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١٧

ی محاکم ): نمونۀ چپن رؤسای جلسات قضای٣شکل شماره (
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): نمونۀ چپن اعضای جلسات قضایی محاکم٤شکل شماره (
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١٩

): نمونۀ لباس قضات ذکور درمحل کار٥شماره (
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): نمونۀ  لباس قضات اناث درمحل کار٦شکل شماره (
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وتمل عنایت اهللا حافظلیکنه: قضا

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٢٢(

فهرست:

٢١.............................پلوهلهاعتبارنهاواعتبارشرعيدولونهموخود: مطلبارلسمید
٢١........................................................................مصلحتونهمعتبر: یلوم
٢٢........................................................................مصلحتونهیملغ: میدوه
٢٥........................................................................مصلحتونهمرسله: مېیدر

عي اعتبار او نه اعتبار له پلوهدیارلسم مطلب: د موخو ولونه د شر
مصلحتونه له دې پلوه چې شرعې ورته اعتبار ورکی او کنه، معتبرو، ملغی او مرسله مصلحتونو ته 

په الندې توه ویشل کېي:
لومی: معتبر مصلحتونه

و یا د مجتهدینو او علماوو اجماع ثابت کي وي، په دې صدا هغه مصلحتونه دي چې شرعي نصو
قرآنکریم یا نبوي سنتو پرې تصریح کې وي او یا داسې مصحلت وي چې مجتهدینو او مانا چې 

١علماوو پرې داسې تصریح کې وي چې دا یو شرعي معتبر مصلحت دی.

، که خو اسالمي شریعت د دین ٢نو ضروري، حاجي او تحسیني مصلحتونه معتبر مصلحتونه دي
موخه قصاص، د مال ساتنې په موخه د غال حد،  د ساتنې په موخه پر مرتد حد، د نفس ساتنې په 

عقل ساتنې په موخه د شرابو لو حد، د عزت ساتنې په موخه د قذف حد او د نسب ساتنې په 
موخه د زنا حد، الزم کی دی.

د بېلې په توه پر ماشوم او ماشومه باندې یې د هغوي په مالي چارو کې والیت ددوي د مال ساتنې 
الزمي کی، چې دوي کې د عقل کموالی دی، داسې نه چې خپل مال ضایع او ان په موخه که 

ته زیان ورسوي.

.۲۸۱. او تعلیل األحکام، ۱/۱۰۷عیة، للخادمي، ووره! المقاصد الشر١
.۱/۱۰۷مقاصد الشرعیة، ٢
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دوه یم: ملغی مصلحتونه
ملغی مصلحتونه هغه مصلحتونه دي چې شارع نه وي منلي او باطل کي یې وي، همدا راز یې په 

چې شرعي کلي یا جزېي تشریع کې ورته هې پاملرنه نه وي کي، په وله کې دا هغه مصلحتونه دي
دلیل يې پر باطلوالي، په نه تعلیل او پر هغې باندې د قیاس نه کولو داللت کوي، سره له دې چې په 

١ظاهر کې به مناسب او معقول کاري.

د ملغی مصلحتونو بېلې په الندې توه دي:
په میراث کې د نارینه او ینه ترمن برابروالی.-۱
ا په بهانه د حرامو خدماتو واندې کولو او شیانو فابریکي، لکه د شرابو د د اقتصادي پیاوتی-۲

تولید او نورو ورته شیانو فابریکې جوول.
د شرابو لن مهالي خوند او تېریدونکي قوت ته چې شراب ونکی یې حس کوي مصلحت -۳

ته ترې رسېي.ویل، اما د هغې غمونو، تشویشونو او ستونزو هېرول چې فرد، کورن او ولنې
د اخترونو او کسوف لمونونو لپاره آذان کول بدعت شمېرل، دا که ملغی مصلحت دی چې -۴

شارع نه دی بیان کی، بل که چېرته شارع ته د هغې بیانول او تشریع کول مراد وای نو سکوت به 
یې ترې نه و کی.

ه دې چې په ینو هیوادونو کې له شفاء خه د مایوسه ناروغ وژل، ملغی مصلحت دی، سره ل-۵
په دې وروستیوو کې ورته د رحمت او شفقت وژنې لقب هم ورکل شوی، اما په نه وژلو کې یې 

الندې ې نغتې دي:
 ي د هغه په اجرد ناروغ په صبر او په دې نیت سره چې ماته به اهللا جل جالله بدله راک

کې زیاتوالی راي.
 ددې المله چې ی، مرسته او نېک د ناروغ کورنيې صبر ک د خپل ناروغ په ناروغ

چلند یې ورسره کی د اجر و بلل کېي.
.خه یې ژغورل د بشري نفس عزت کول او له سپکاوي او هالکت
د ملغی مصلحتونو له بېلو خه یوه هم د أندلس حاکم ته د امام یحیی اللیثي فتوی وه، چې -۶

ې هغه ته یې ویلي و چې ته د هغې ک کې د خپلې نې په بدل کې چې د روژې میاشتې په ور
سره یوای شوی يې د مال په بدل کې د روژې نیولو کفاره پر ای که! دا په دې خاطر ترو 

حاکم ته زجر شي چې بیا د ورته ناه مرتکب نه شي.
سې دروازه خو امام غزالي رحمه اهللا دا فتوی که رد که، چې په دې سره به د خلکو پر مخ دا

ر شونی شي او له بلې خوا یو کې تغیصیر سره به په حدودو او نصویشي چې د حاالتو په تغپرانیستل

.۲۶۳. او مقاصد الشریعة، زیاد احمدان، ۱/۱۰۳ووره! مقاصد الشرعیة، للخادمي، ١
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که حاکمان د علماوو په داسې کنو پوه شي بیا به د علماوو په فتوی که باور نه کوي چې علماء 
١ر راولي.یپه خپلې رائي سره حدودو کې تغی

هم ده چې د اکراه په صورت کې د ان ساتنې په موخه د بل د ملغی مصلحتونو خه یوه دا-۷
انسان وژل جواز نه لري، ولو که مکره شخص عالم، پرهیزاره او هغه بل شخص چې وژل کېي 
ذمي، فاسق او غبي وي، دا که چې دلته د وژل کېدونکي شخص له لوري کوم جنایت نه دی 

محفوظ دی چې سې ې د هغه د ان ساتنې حق داترسره شوی چې د وژنې و و ل شي، د بلې لور
په مصلحت سره یې د السه نه شو ورکولی او د شرعي تصرفاتو خه دا نه ده چې یو غیر جانې 

٢شخص دې د بل چا د مصلحت په موخه ووژل شي.

بل د ملغی مصلحتونو خه داده چې هغه شخص ووژل شي چې خپله غوه یې د سختې لوې -۸
ا له مخې خولې چې آن د مر تر کومې یې رسوي، نو په داسې حالت کې مجبور او یا داسې اتی

شوي شخص باندې واجب ده چې د اهللا جل جالله پرېکو او قدر باندې صبر وکي، که دداسې 
حالت خه د ژغورلو په موخه ان وژنه او د غو تلف کول باطل دي چې هې د جواز الره ورته 

٣نه شته.

۹-خه دا هم ده چې د شتمنو مالونه دې، ددې المله مصادره شي یوه بېل ه د ملغی مصلحتونو
چې خپل مالونه د اسراف، تبذیر، استراحت او نورو د فساد په الرو چارو کې لوي، ار که د 
وخت امام په کې مصلحت ويني، که چې دا سزا د مال د تن اختیار کموي او د مال اخېستنه 

عت د جنایتونو او سزا انو د ېروالي سره، سره د مالونه مصادره د جنایت په ده چې اسالمي شری
سزا کې روا نه ده رولې، همدا شان دا مصادره د یوې داسې نا اشنا چارې رامنته کول دي چې 

ات د رهې امر پرې نه شته او نه په کې کوم اکلی مصلحت نغتی دی، که چې عقوبات او تعزی
ول زجر پروت دی، اما د مالونو مصادره کول  له دانجنایتونو په و ې روا شوي چې په هغوي کې

٤.يشریعت خه نه د

امام غزالي رحمه اهللا وايي: د جنایت په سزا کې د یو سي مال مصادره کول هغه نا اشنا مصلحت 
دی چې شرعي قواعدو سره هې سمون نه خوري، که چې د صحابه کرامو رضي اهللا عنهم، په

٥زمانه کې د شتمنو شمېر ېر زیات و، خو هغوي د هېچا مال نه دی مصادره کی.

.۱/۴۱۶المستصفی، ١
.۱/۴۳۱. او المستصفی، ۲۴۷ووره! شفاء الغلیل، ٢
.۱/۴۳۱. او المستصفی، ۲۴۹شفاء الغلیل، ٣
.۲/۴۱۹. او احیاء علوم الدین، ۲۴۳شفاء الغلیل، ٤
.۲۴۴شفاء الغلیل، ٥
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خو امام ابن تیمیة او د هغه شارد ابن القیم رحمهما اهللا، بیا وايي: چې په تعزیري توه د مالونو 
مصادره کول او د یو ناهار خه د سزا په توه د هغه مال اخېستل جواز لري، چې په دې اه یې 

.ی دید بحث یې پرې کېر او ي او١شمېر دالیل بیان ک

ابن القیم رحمه اهللا د خپلو دالیلو له ل وروسته وايي: د مال  د مصادرې پېې داسې صحیح او 
شوي او که بیا هم وک منسوخېپېژندل شوي چې په آسان سره وک نه شي ویلی، چې هغه 

نسوخې شوي، نو دوي د مذهبونو پر امامانو باندې نقالً او وايي چې مالي سزا انې په مطلقه توه م
الً غلط مان کوي، که چې ېری یاد مسایل د امام احمد رحمه اهللا او امام مالک رحمه په الاستد

٢مذهبونو کې جواز لري.

ېری ېونکو د مالي سزا اوند اوده بحثونه کي، د جواز ورکوونکو او نه ورکوونکو دالیل یې 
ندې کي او هر یو هغه پلو ته لومیتوب ورکی چې د هغوي اجتهاد یې غوتنه کي.وا

خو اوسنیوو قوانینو بیا مالي عقوباتو (سزاانو) ته جواز ورکی او په خپلو متنونو کې یې ای پر 
ای کي او د اصلي جزاانو خه يې د جنایتونو او جنحوي جرمونو پر واندې شمېرلي، اما دوي 

ي توانېدلي چې د جرمونو او مخالفتونو شمېر پرې په هره ور او آن په یوه دقیقه کې له منه نه د
یوسي او یا یې شمېرل راکته کي اما توانېدلي چې ددې الرې خپل اقتصادي اخ که پیاوی 

٣کي چې مالي جریمو کې ېروالی رامنته شوی.

خبره منلې چې مالي عقوبات ېر عیبونه لري او خو رتیا دا دي چې د قوانینو شرحه کوونکو دا 
دوي کو کوي چې سمون په کې راولي، دوي وايي: سره له دې چې دغه عقوبات ېری عیبونه 
لري اما یو ه وسیله د تخفیف لپاره د حد او حبس په پرتله شمېرل کېي، دوي نقدي جریمه د 

قبوله کې چې د حبس په پرتله یې بد کمې مزایاوو له پلوه نه ده قبوله کې بلکې ددې لپاره یې
٤دي، بناًء دوي د غوره شي لپاره حریصان  نه دي بلکې دوي اخف الضررین غوره کی.

همدا شان د ملغی مصلحتونو له جملې خه د انساني نوعې کاپي کول دي چې عربي کې -۱۰
ره په دې یوه خوله دي چې ورته استنساخ البشري ویل کېي، ول فکري، سیاسي قانوني دریونه س

استنساخ که جواز نه لري چې دا ستر علمي آفتونه او هغه اندینې منته راوي چې د عرف، 
قانون، د ژوندون نظام او اخالقو سره داسې کر لري چې د اهللا جل جالله په خلقت باندې ملنې 

خپل قرار صادر او زیاته یې وهل دي، همدا المل و چې د اسالمي فقهې ولنې، ددې په حرمت باندې 

.                      ۱۱۸-۲۸/۱۱۳مجموع الفتاوی، ١
.۲۴۷الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة، ٢
ردن، ووره! مسائل الفقهیة المقارن، عمر سلیمان األشقر وماجد أبو رخیة، و زمالؤها، دار النفـائس، األ ٣
.۲۶۹م، ۱۹۹۷، ۲ط
.۱/۷۰۷التشریع الجنائي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، عبدالقادر عودة، دار الکتاب العربي، بیروت، ٤
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که چې دغه چاره که د رحم، ه، سپرم او یا کومې حجرې له الرې وي ول ولونه یې ناروا 
دي، چې پر همدې بنس اسالمي دولتونه راپورته او په خپلو تقنیني سندونو کې یې دا چاره رد 

١که.

درېیم: مرسله مصلحتونه
و او شواهدو ترې سکوت صصلحتونه هغه دي چې شرعي نصوامام غزالي رحمه اهللا وايي: مرسله م

کی وي، په دې مانا چې نه د شرعي نص سره کر ولري او نه یې پر جنس باندې شرعي دلیل شاهد 
، بل ای بیا وايي: دا هغه مصلحتونه دي چې نه یې شرعي دلیل پر بطالن او نه پر اعتبار داللت ٢وي

٣کوي.

یا داسې وايي: دا هغه کنه ده چې راجح منفعت را جلبوي او په شریعت ابن تیمیة رحمه اهللا بماما
٤کې یې د رد یا بل داسې کوم دلیل نه وي راغلې چې ورسره منافي وي.

ابن عاشور رحمه یې بیا داسې تعریفوي: دا هغه ه دي چې شریعت په داسې توه پرېې وي چې 
يې په شریعت کې داسې کوم نظیر لیدل کېي هې شرعي اکلی حکم یې ورپورې نه وي تلی او نه 

٥چې هغه کوم اکلی حکم ولري، ترو پرې دا ور قیاس کو.

خو دکتور محمد أحمد بورکاب بیا وايي: هر هغه منفعت چې اکلی نص یې په اعتبار او الغاء باندې 
سې کلي قاعده و خه د استقراء په وسیله داصنه وي راغلی، د شارع له موخو سره برابر او له نصو

٦رامنته کي چې جزئیات ترې راوویستل شي، مرسله مصلحت بلل کېي.

تونو باندې د عمل کولو لپاره د الندې حله پورته تعریفونو خه داسې جوتېي چې پر مرسله مصل
شرطونو شتون این دی:

.مصلحت به د قرآنکریم او سنتو له صریح نص او اجماع سره مخالف نه وي
 شریعت له موخو او تصرفاتو سره به برابر وي.د اسالمي
 ودلو ته نه مفضيین او یا برابر مصلحت پرېخه د ا په دې باندې عمل کول به له ده

کېي.

۲۸، دورة العاشرة، انعقد المؤتمر بین ۱۰۰وره! مجمع الفقه االسالمي المنعقد في جدة، رقم القرار: و١
.۱۹۹۷یولیو، ۳یونیو الی 

.۲۰۷لغلیل، شفاء ا٢
.۱/۴۱۴المستصفی من علم األصول، ٣
.۱۱/۳۴۳ووره! مجموع الفتاوی، ٤
.۳۰۹مقاصد الشریعة االسالمية، ٥
المصالح المرسلة و أثرها في مرونة الفقه االسالمي، محمد أحمد بورکاب، دبی، دار البحوث للدراسـات  ٦

.۶۴م، ۲۰۰۳، ۱االسالمیة و احیاء التراث، ط
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نو له پورته شرطونو خه وروسته جوته شوه چې کله مو په مرسله مصلحتونو باندې عمل کوو، باید 
شتون و نه لري او که چېرته شتون ولري نو له ده خه بل راجح او یا ورسره برابر مصلحت 

هرومرو دې دا مصلحت له هغوي سره پرتله شې، نو له دې خه کاره ده چې په مرسله مصلحتونو 
باندې علم کولو لپاره فقه الموازنات اینه ده ترو مو کنې بابیزه نه شي.

رې شوی، پدې مانا چې د یادولو و ده چې مرسله مصلحتونه مهمل مصحلتونه نه دي چې سکوت ت
په مطلقه توه مرسل نه دي، بلکې ددې المله مرسله دي چې جزئي نص پرې نه دی راغلی، اما د 
 ه په کې پرته ده نو ویلی شو چې هې ،جنس له پلوه او ددې پلوه چې مصلحت دی، خیر دی

پاتې نه شي، چې مرسله مصلحت به د اهللا جل جالله له دې قول خه وروسته په مطلقه توه مرسل 
٢ژباه: ې چارې سرته ورسوئ ايي بریالي شئ!.١﴾وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿وايي: 

نو هې منفعت او مصلحت داسې نه شته چې هغه د اسالمي شریعت مطلوب او یا دې په کې شامل 
٣نه وي.

و هغه ه دي چې پر نومولو او ساتنه نو مرسله مصلحتونه په حقیقت کې شرعي معتبر مصلحتونه ا
باندې یې کوم انی نص نه وي راغلی، بلکې ساتنه یې په قطعي توه د شریعت له موخو خه 

و خه ثابته ده چې په خېر او صچې د مصالحو په ساتنه امر کوي او همدا شان له هغې عامو نصو
٤اصالح باندې حکم کوي.

ې ل او نه ناچېزه دي، بلکې همدا بسنه کوي چې هر هغه ه مرسله مصلحتونه هغه مصلحتونه دي چ
ې له زچې د شرعي سیاست په نامه پېژندل کېي، اساساً په مرسله مصلحتونو باندې وال دي، نو یوا

همدې خه جوتېي چې د مرسله مصلحتونو ک ور تر بلې پراخېي، د امت او د هغوي د 
ا شان د حکومت دندې ور تر بلې سختېي او ېرېي، همدا اتیاوو په زیاتوالي سره ېرېي، همد

شان مرسله مصلحتونه د ولنې د سې او الرې تر ریوانه ان رسوي، آن د هغوي په روز، عزت، 
پیشرفت او یوالي باندې اغیزه لري.

سي خالصه دا چې ومره په شرعي حکمونو، موخو، د امت پر حاالتو، غوتنو او منطق باندې برال
٥کېو، هماغومره پوهېو چې مرسله مصلحتونه په ومره لوه مرتبه کې قرار لري.

له پورته بیان خه وروسته اینه ده چې په الندې توه د مرسله مصلحتونو یو و بېلې ستاسې 
حضور ته کېدم:

.۷۷الحج/١
د قرآنکريم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٢
.۲۶۱نظریة المقاصد عند االمام الشاطبي، أحمد الریسوني، ٣
.۲۹۱-۲۶۱مخکین مرجع، ٤
.۲۹۱نظریة المقاصد عند الشاطبي، ٥
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د ابوبکر صدیق او عثمان رضي اهللا عنهما، په خالفتونو کې د قرآنکریم راولول.-۱
خلکو وژل.په قصاص کې دیوه تن پر سر د یوې لې-۲
عمر رضي اهللا عنه، په دې موخه صحابه کرام رضي اهللا عنهم، د مدینې منورې له پرېودلو خه -۳

منع کل، ترو له هغوي خه د مشورې، سیاست او حکومتول په چارو کې ه واخلي.
مدا شان د عقدونو ثبتول.د خراج وضع کول، د دیوانونو رامنته کول او ه-۴
قضاًء له رسمي وثیقې پرته د واده نه ثابتېدل، له وثیقې پرته د انکار دعواوې نه اورېدل، دا ول -۵

له دې کبله چې منکرېدل زیات شوي داسې نه چې د و او د اوالدونو حقونه ضایع شي، نو ددې 
خه ساتنه شوې وي د قانون له ک ته کول منع لپاره چې د دوي له حقونهون رامنبهر د واده ت 

دی.
د بیعې تون له ثبتولو پرته د ملکیت د انتقال المل نه ري، دا ددې کبله چې د خلکو د -۶

مالونو ساتنه شوې وي.
د عربي ژبې، شرعي، تخنیکي او طبي علومو زده کول، ددې لپاره چې اقتصاد مو پیاوی، پر -۷

له تکیه کولو خه خالص شو.ان بسیا او پر نورو دولتونو 
د اعالم او خپراوي پر وسایلو باور کول، د اسالمي شریعت د خپرولو په موخه، ترو مسلمانان -۸

له خپلو دیني چارو خه خبر او نور اسالم ته په داسې توه راوبلي چې د اسالم نېک او اننې 
ورته په ه توه ورسوي.

م رامنته کېدل.د ترافیکو معاصر سیستم او نظ-۹
د مرسله مصلحتونو له معاصرو بېلو خه یوه هم د نباتاتو او حیواناتو د نوعې د کاپي کولو -۱۰

جواز دی، که ثابته شوې چې دې چارې ېرې ې پایلې ورکي، په ل تکلیف اللو سره د 
او ول له پلوه ه حیواناتو او نباتاتو په ولونو کې کال رامنته شوې، په دوا انو کې د کمیت

چې همدا چارې د ې او زیاتې ې المل رېدلې او ووالی راغلی، ددې سربېره مو او تاسو ور
١له ېرو زیانونو خه یې لرې کې یوو.

د معاصرو بېلو خه یوه هم په ار او کلي کې د آذانونو یووالی دی چې باید پر یو او -۱۱
ن کولو خه موخه د لمانه د وخت داخلېدل دي، خو دا چې آذااکلي وخت کې وشي، که له 

په یوه ار کې لسونه جوماتونه دي او دا هم ستونزمنه ده چې ول دې په یو وخت کې په آذان 
کولو سره متفق شي، ېری داسې کېي چې یو مؤذن آذان خالص کي بل یې پېل کي، نو که یو 

روژې دوي چې په دې سره به د لمانه د داخلېدلو او اکلی وخت ورته واکل شي، که به غوره 

.۱۲۶-۲/۱۲۵ووره! االجتهاد المقاصدي، ١
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میاشت کې د روژې نیولو او ماتولو وختونه سره منظم او خلک به له سرردان خه خالص په 
١شي.

له بېلو خه یې یوه هم د هغو قوانینو وضع کول دي چې کاري ساعتونه او کمه اندازه د -۱۲
توه د کار کوونکو د منفکولو مالت کوي، صحي بیمه مزد اکي، له دندې خه په غیر عادالنه

 خه وروسته يې د اوالدونو مالت خه د عجز په حالت کې د هغه او له هغه ورکوي او له کار
٢کوي.

د مرسله مصلحتونو له بېلو خه یې یوه هم د مرستندویه بیمو رامنته کول دي، د نمونې په -۱۳
او یا هم کاریر سره راولېي او له خپلو عوایدو خه اکلې سلنه توه یوه له سودار یا مدرسین

و له خپلو ملتیا پر مهال پرته رددې لپاره په یوه صندوق یا بانکي حساب کې اچوي ترو سره د ا
مرسته وکي او د خپل ملري مصیبت کم او اتیا یې لرې کي، چې وله کومې ې ترالسه کول
ه جواز لري چې اسالمي قواعد او اصول خلکو سره د خېر په چارو کې د له شک پرته دا چاره ک

مرستې حکم کوي، ترو د خلکو مصیبتونه کم او په من کې یې مینه او یووالی رامنته شي، همدا 
مشترکینو ته ه هم ورسوي، که دوي کوالی شي چې دغه راولې وشان شونې ده دا چاره یې ول
ارعت او مرابحې او دېته ورته په نورو، روا الرو چارو کې بندې او ه شوې روپ د مضاربت، مز

٣ترې السته راوي.

ددې موخې له بیانولو وروسته اینه ده چې یادونه وکم، کله چې د معتبرو مصلحتونو کر له مرسله 
مصلحتونو سره رامنته شي معتبرو مصلحتونو ته پر مرسله مصلحتونو باندې لومیتوب ورکول 

کېي او په داسې حالت کې مرسله مصلحتونه ملغی مصلحتونه شمېرل کېي.

، العـدد  ۱۶، عبد اهللا محمد صالح، مجلة جامعة دمشق، المجلد المصلحة المرسلة و تطبیقاتها المعاصرة١
.۳۸۰م، ۲۰۰۰االول، 

.۳۶۴مخکین مرجع، ٢
.۲/۱۳۸ووره! االجتهاد المقاصدي، ٣
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١تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
پیوست به گذشته

ریعت اسالمیریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شاحکام قصاص و دیات در ش
مبحث هفتم

فهرست:

٣٠...........................نفسمادونبرتجاوزمیجرادرمسلمانانریغبهنسبتارش،وتید
٣٠.......................:باشدهیعلیمجناییجانیمسلمانریغاگرنکهیامورددرحکم-٥٥٣
٣٠..................................:مسلمانریغبهنسبتآنمقدارنییتعوتیدوجوب-٥٥٤
٣١......................................................:مسلمانریغبهنسبتاَرشنییتع-٥٥٥
٣١......................................................:آنتیدومسلمانریغزناَرشِ-٥٥٦

چهارمباب
٣٢...............................................................)نیجن(مولودریغاحکامانیبدر

٣٢.........................:شودیمواجبیوبرتجاوزسبببهکهآنچهونیجنازمراد-٥٥٨
٣٣.......................................................:ۀغَّرازاستعبارتنیجنتید-٥٥٩
٣٣.................................................................:ۀغَّرازمرادومقصود-٥٦٠
٣٣...................................................................:دراهمبهۀغرنییتع-٥٦١
٣٣..............................................:گرددمتعذرزیکنایغالمافتیدرهرگاه-٥٦٢
٣٤.......................................................:یجانبرغرهوجوبیهاشرط-٥٦٣
٣٤..................................................:شودیمبردهراثیمبهنیجنازغره-٥٦٤
٣٥.....................................................:شوندیمحملمتراغرهعاقلهایآ-٥٦٥

استاد فقه مقایسوی دیپارتمنت تحقیقات اسالمی پوهنحی ادبیات پوهنتون صنعاء، استاد سـابق شـریعت   ١
حی حقوق پوهنتون بغداد، استاد و رئیس سـابق دیپارتمنـت ادیـان    اسالمی و رئیس دیپارتمنت آن در پوهن

پوهنحی ادبیات پوهنتون بغداد، استاد و رئیس سابق پوهنحی تحقیقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتـون  
بغداد.
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٣٥........................................:دینماسقطخودفعلبهراخودنیجنیزناگر-٥٦٦
٣٦...........................:گردد؟یمواجبنیجناسقاطدرغرهوجودباقتلۀکفارایآ-٥٦٧
٣٦.....................:باشدنمودهاسقاطرانشیجنکهیصورتدرمادر،برکفارهوجوب-٥٦٨
٣٦.......................................................:نیچنکیازشتریباسقاطحکم-٥٦٩
٣٧....................................................:مسلمانانریغنسبتبهنیجنتید-٥٧٠

پنجمباب
٣٧.........................................................)قتلدر(اثبات) ۀادلو(لیوساانیبدر

٣٧...................................................):بابنیااتیمحتو(میتقسودیتمه-٥٧١
اولفصل

اقرار) مورددر(
٣٨....................................................:آنتیمشروعلیدلواقرارفیتعر-٥٧٢
٣٩..........................................):ستینتکلمبهقادرکهیگنگ(اخرساقرار-٥٧٣
٣٩...................................................................:اقرارصحتشروط-٥٧٤
٤٠.................................................................):مست(سکراناقرار-٥٧٥
٤٠..............):دهدانجامراآننداردخوشکهیکاربهشدهکردهوادار(مکرهاقرار-٥٧٦

دیت و ارش، نسبت به غیر مسلمانان در جرایم تجاوز بر مادون نفس
حکم در مورد اینکه اگر غیر مسلمانی جانی یا مجنی علیه باشد:- ٥٥٣

قبالً ما ذکر نمودیم که در وجوب دیت نفس اسالم شرط نیست  نه در جانب جانی و نه در جانـب  
مجنی علیه.

هم چنان گفته اند: اسالم برای وجوب  دیت یا ارش در تجاوز بر مادون نفس نه در جانـب جـانی   
ر جانب مجنی علیه.شرط است و نه هم د

وجوب دیت و تعیین مقدار آن نسبت به غیر مسلمان:- ٥٥٤
در تجاوز بر مـادون  -ذمی باشد یا مستأمن-بنابر آنچه که پیشتر تذکر داده شد، هرگاه بر کافری

نفس، دیت کامل الزم گردد، چنانچه اگر هردو دست انسان معصوم الدمی را قطع نموده باشد، پس 
ظر داشت صفت مجنی علیه که آیا مسلمان است یا غیر مسلمان، تعیین  میگردد.مقدار دیت با ن

اگر مجنی علیه مسلمان  باشد، دیت وی، در تجاوز بر نفس دیت مسلمان است و همین دیـت بـر   
جانی واجب میگردد.

اگر مجنی  علیه غیر مسلمان باشد، پس دیت وی، دیت غیر مسلمان در تجاوز بر نفـس اسـت و   
ت بر جانی واجب است.همین دی



میاحکام قصاص ودیات در شریعت اسال قضاء

٣١

تعیین اَرش نسبت به غیر مسلمان:- ٥٥٥
هرگاه جنایت بر مادون نفس مستوجب ارش مقدره باشد، چنانچه در قطع دست یا قطع انگشت یـا  
قلع دندان، پس مقدار ارش نسبت به دیت کامل برای مجنی علیه تعیین میگردد، خواه مجنی علیـه  

اعده در نزد فقهاء این است: ارش های جراحات غیر مسلمان، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، زیرا ق
نسبت به دیت  وی تعیین میگردد. همان گونه که ارش های جراحات مسلمان، نسبت به دیـت وی  
تعیین می شود. این مسأله یی است که فقهاء بدان تصریح کرده اند. مانند فقهای حنابله، شافعیان و 

١غیر ایشان.

است مگر ایشان گفته اند که در میان ارش مسلمان و غیر مسلمان هیچ فرق مذهب حنفی نیز همین
و تفاوتی نیست به خاطر اینکه دیت  نفس در مسلمان و غیر مسلمان مساوی است. بلکـه ایشـان   

٢تصریح کرده اند که ارش غیر مسلمان در مادون نفس هم، مثل ارش مسلمان است.

اَرشِ زن غیر مسلمان و دیت آن:- ٥٥٦
نچه ما آن را گفتیم از اختالف فقهاء در ارش زن مسلمان، که آیا مساوی ارش مرد اسـت و یـا   آ

مساوی آن  نیست، در این جا نیز گفته میشود که ارش زن غیر مسلمان به نسبت دیت وی  است و 
این امری است که فقهای حنابله، مالیکه و غیر ایشان بدان تصریح کرده اند. هرگاه باالی جانی بـه 
سبب تجاوز وی بر مادون نفس، دیت کامل واجب گردد و مجنی علیها زن غیر مسلمان باشد، پس 

مقدار دیت وی بنا بر اینکه او زن است و مسلمان هم نیست، تعیین میگردد.
قبل از این ما ذکر کردیم که دیت زن غیر مسلمان در نفس، نصف دیت مـرد از اهـل دیـن وی    

٣است.

ۀ غیر مسلمان، از دیت و ارش های آن متحمل می شوند:آنچه را که عاقل-٥٥٧
پیشتر ما از عاقلۀ ذمی و از آنچه که از دیت واجب شده بر وی در قتل نفس متحمل می شوند سخن 

آنچه را که در آنجا بیان کردیم در اینجا نیز میگوئیم و این را نیز برای آن می افزائیم که ما ٤گفتیم.
ا که آنها از دیت و ارش وی متحمل می شوند و شرایط ایـن تحمـل از   از عاقلۀ مسلمان و آنچه ر

یعنـی اهـل   -و جراحات ایشـان «، آمده است: ١٢ص ٤در کتاب کشاف القناع در فقه حنابله ج -١
به دیات شان تعیین میگردد. مانند اینکه جراحات مسلمین از دیات ایشان انـدازه گیـری   از محاس-کتاب

و جراحات مجـوس و  «آمده است: ١٩، ص ٤در شرح منتهی االرادات در فقه حنابله نیز در ج » میشود.
دیگر مشرکین و بت پرستان و اطراف آنان به دیت شان است. همان گونه که جراحات مسلمان ها و اطراف

آمـده  ٣٢ص ٨در  کتاب شرح الخرشی در فقه مـالکی، ج  » آن ها به حساب دیت آنان تعیین میگردد.
و دیت جراحات غیر مسلمان مانند جراحات مسلمان از مقدار دیت  آن ها تعیین میگردد.«است: 

.٢٧٢ص ٨الهدایۀ و فتح القدیر در فقه حنفی ج -٢
.٤٣ص ٨الخرشی ج و مابعد آن، شرح ٧٩٧ص ٧المغنی ج -٣
).٤٧١فقره (-٤
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بلوغ ارش آن به مقدار معین، یا عدم این شرط، بیان داشتیم، اینجا در عاقلۀ ذمی میگویم، زیرا قاعدۀ 
عام این است که ذمی ها در احکام دنیا به جز از موارد استثنایی، هم مانند مسلمانان هستند، احکام 

وارد استثنایی نیست، احکام که تعلق به دیت و ارش های مادون نفس دارد، باید به ماننـد  عاقله از م
١مسلمین بر آنان نیز تطبیق گردد.

باب چهارم
در بیان احکام غیر مولود (جنین)

مراد از جنین و آنچه که به سبب تجاوز بر وی واجب میشود:- ٥٥٨
وی باشد (و آن را تولد نکرده باشد) جنین را از جنین عبارت است از حمل زن تا زمانی که در بطن

این سبب که پوشیده و پنهان در شکم مادر خود است، جنین نامیده اند.
جنینی که در آن دیت واجب می گردد، طوری که الباجی از فقهای مالکی گفته است، عبارت است 

واه نرینه باشد یـا مؤنـث،   از جنینی که مادرش آن را انداخته باشد و شناخته شود که بچه است، خ
٢مادام آنکه آواز نکشد.

در نزد حنفیان: جنینی که دیت او واجب میگردد، عبارت از آن جنینی است که بصورت مرده بـه  
سبب جنایت بر مادرش، سقط شود در حالیکه خلقت وی یا برخی از خلقت وی، آشکار شده باشد. 

(مضغۀ) بر او گذشته باشد.خلقت تنها وقتی آشکار می شود که زیادتر از مدت
هرگاه هیچ چیزی از خلقت جنین آشکار نشده  باشد، پس در اسقاط وی اصالً چیـزی الزم نمـی   
شود، زیرا در این حالت، جنین گفته نمی شود و بلکه او مضغه (گوشت پارچه) یا پـائین تـر از آن   

٣است.

نه جنینی است که مرده سقط می از این فهمیده می شود: جنینی که دیت وی واجب میگردد، آن گو
شود و این سقط وی به سبب تعدی و تجاوز بر مادرش صورت گرفته باشد و نشانه های خلقت وی 
نیز آشکار شده باشد و این امر، بعد از گذشتن وی از مرحلۀ مضغه، صورت میگیـرد کـه بعـد از    

است که روح در او گذشت یکصد و بیست یوم از آغاز مدت حمل است. چون به انتهای این مدت
دمیده می شود و خلقتش معلوم میگردد.

إنَّ احدکم لیجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوم نطفۀ، ثـم  «در حدیث شریف نبوی (ص) آمده است: 
او کمال قال النبی الکریم صلی اهللا » اربعین مثلها علقۀ، ثم اربعین مثلها مضغۀ، ثم ینفخ فیه الروح...

ر آینه یکی از شما، خلقت وی در بطن مادرش، چهل روز نطفه است، سپس ه«علیه وسلم. ترجمه: 
چهل روز دیگر به علقه (یک قطعه خون) تبدیل می شود، بعد از آن به مدت چهل روز دیگـر بـه   

.٣٩٣، ٤٩٢، ٤٩١فقره های -١
.٧٨ص ٧نیل االوطار للشوکانی ج -٢
.٤٨٢٥ص ١٠البدایع ج -٣
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یا آن گونه که نبی » صورت مضغه (گوشت پارچه) در می آید، آنگاه روح در وی دمیده می شود...
کریم (ص) فرموده اند.

دیت جنین عبارت است از غَّرۀ:- ٥٥٩
ما گفتیم که هرگاه جنین به اثر تجاوز و تعدی بر مادرش از شکم مادر، به حالت مرده سقط شـود،  
دیت وی بر جانی الزم میگردد و دیت جنین بنام (غَّرۀ) میباشد، پس مراد از غره چیست؟ اینک مـا  

آن را در فقرۀ آتی بیان خواهیم کرد:
١از غَّرۀ:مقصود و مراد- ٥٦٠

غَّرۀ در لغت غالم یا کنیز است، طوریکه ابوعبید از اهل لغت گفته است، هم چنان پیـامبر (ص) آن  
را در حدیثی که در صحیحین (بخاری و مسلم) است، تفسیر فرموده اند. و در آن حدیث است که: 

ند در دیت اسقاط ترجمه: پیامبر (ص) حکم کرد» قضی رسول اهللا (ص) فی الجنین بغرۀ عبد او امۀ«
جنین به غَّرۀ که غالم یا کنیز است.

انه قضی فی الجنین بغرة عبـد او  «چنانچه در روایت دیگری از آن حضرت (ص) روایت کرده اند: 
ترجمه: آن حضرت صلی اهللا علیه وسلم در مورد دیت جنین حکم فرمودند بـه  » امۀ او خمس مائۀ

د درهم.غره که یک غالم یا یک کنیز است، یا پنجص
لذا غره در عرف شرعی اسمی شده برای غالم یا کنیزی که قیمت آنها معادل پنجصد درهم باشد.

تعیین غرۀ به دراهم:- ٥٦١
در مقدار دیت جنین که عبارت است از نصف عشر دیت کامل نفس یا عشر دیت ما در جنـین، در  

امل به دراهم، اختالف ورزیده اند و میان فقهاء اختالفی نیست. ازانجای که فقهاء در مقدار دیت ک
برخی دیگر گفته اند که دوازده هزار درهم است، بر همین اساس در دیت جنین بـه دراهـم نیـز    
اختالف ورزیده اند حنفیان گفته اند که دیت جنین پنجصد درهم است. اما شافعیان آن را ششصـد  

درهم قرار داده اند.
ر گردد:هرگاه دریافت غالم یا کنیز متعذ- ٥٦٢

ما گفتیم که در جنایت  بر جنین، وجوب غره است، این دیت اوست و مقصود از غره غالم یا کنیز 
است، پس هرگاه وجود غالم و کنیز متعذر باشد، به اصول دیگری روی می آریم که از آن دیت ادا 

ها تذکر دادیـم.  گردد و آن اصول عبارت اند از شتر، طالء، نقره و دیگر مال های که ما قبالً از آن
لذا واجب بدیل غره پنجصد درهم یا ششصد درهم است. بنابر اختالفی که در مقدار دیـت کامـل   
نفس به دراهم وجود دارد. یا پنجاه دینار طال یا نصف عشر دیت از اضاف دیگر اموال است. زیـرا  

صف عشر دیت واجب در دیت جنین در صورتیکه وجود غالم یا کنیز متعذر باشد، عبارت است از ن
کامل نفس یعنی عشر دیت مادرش، به اعتبار اینکه دیت زن نصف دیت مرد است، خیار برای جانی 

.١٠٣ص ٤، و مابعد آن، مغنی المحتاج ج ٤٨٢٥ص ١٠البدایع ج -١
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است که بر او غره واجب گردیده است (یعنی دیت جنین) و او مخیر است تا از هر نوع مالی کـه  
دیت از آن ادا میگردد، یکی را اختیار کرده و از همان نوع دیت را ادا نماید.

١شرط های وجوب غره بر جانی:- ٥٦٣
جانی نسبت به جنین عبارت از شخصی است که بر مادر وی تعدی می کند و آن تعدی منجـر بـه   
اسقاط جنین میگردد، خواه این اعتداء وی به ضرب باشد یا بدون ضرب، مانند تهدید، گرسـنگی  

بر اینکه سقوط جنین نتیجۀ دادن و مانند این ها از اعمالی که منجر به اسقاط جنین میگردد، مشروط
فعل جانی باشد.

هرگاه جانی بر مادر جنین در حالیکه وی حامله باشد تجاوز و تعدی نماید و مجنی علیه به اثـر آن  
بمیرد و طفلی که در شکم وی است نیز بمیرد بدون آنکه آن را سقط کند در شکمش بمیرد، پـس  

مگر دیت مادر جنین، زیرا غره برای جنـین،  در این صورت چیزی دیگری بر جانی الزم نمی شود،
ثابت نمی گردد مگر آنکه به سبب اعتدای جانی بر مادرش به طور مرده سقط شود. اگـر بعـد از   
موت مادرش، جنین سقط گردد، پس بر جانی غره نیز واجب میگردد، زیرا سقوط جنـین از شـکم   

به سبب این جنایت آن را برابر ساخته مادرش، نتیجۀ جنایت جانی بر مادر جنین است، لذا سقوط آن
است که در حیات مادرش باشد یا بعد ا زموت آن. این مذهب شافعی است.

امام مالک و امام ابوحنیفه گفته اند: هرگاه مادرش بعد از موت خود، جنین را سقط کند، بر جـانی  
تی از اعضای بـدن  غره الزم نمی گردد، زیرا سقوط جنین بعد از موت مادرش، بمنزلۀ سقوط قسم

مادرش پنداشته می شود، در حالیکه جانی تاوان دار سقوط اعضای بدن آن زن نمی شود و جنین بعد  
از موت مادرش از جمله اعضای وی شمرده می شود.

غره از جنین به میراث برده می شود:- ٥٦٤
کشته شده است، زیرا غره از جنین به میراث برده می شود و چنان است که گویا زنده بوده وانگهی 

غره دیت جنین است و بدیل از اوست، لذا ورثۀ جنین دیت وی را به میراث می برند، هم چنانکـه  
اگر بعد از والدتش زنده باشد و سپس کشته شود، دیت وی را ورثه اش به ارث مـی برنـد. ایـن    

مذهب حنابله است  امام مالک، امام شافعی و حنفیان نیز به همین قول اند.
یث گفته است: (غرۀ) به میراث برده نمی شود، زیرا غره بدیل جنین بوده و به مادر جنـین تعلـق   ل

میگیرد به جهت اینکه جنین، مانند عضوی از اعضای مادرش میباشد و بدیل اعضای مادرش مربـوط  
به خود وی است.

رای حیات جداگانه قول راجح و برتر، قول جمهور فقهاست، زیرا جنین نفسی است، مستقل و مهیا ب
بعد از والدت از مادرش و این امر در هیچ عضوی از اعضای مادرش، تحقق نمی یابد. لذا قیاس آن 

بر اعضای دیگر مادرش درست نیست و صحت ندارد.

.٨١٦ص ٧المغنی ج -١
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آیا عاقله غره را متحمل می شوند:- ٥٦٥
عاقله متحمل دیت دیت جنین بر عاقله واجب میگردد و این قول امام شافعی است، زیرا در نزد وی، 

می شوند فرق ندارد که قلیل باشد یا کثیر مشروط بر اینکه جنایت جانی بر سبیل خطـا باشـد در   
حالیکه تصور نمی شود که فعل جانی نسبت به جنین عمدی باشد، لذا سقوط جنین، از فعل جـانی  

هردو تصور شده خطا پنداشته می شود. بخالف جنایت جانی بر مادر جنین، زیرا در آن خطا و عمد 
می تواند.

بـر  «حنفیان گفته اند: دیت جنین را عاقله متحمل می شوند و استدالل کرده اند که پیـامبر (ص)  
عاقلۀ زنی که زنی دیگری را کشته بود و جنین وی را به صورت مرده سقط کرده بود به دیت زن و 

»غرۀ جنین، حکم فرموده اند.
ت، پس بر ذمه عاقله است، مثلی که دیت واجبه بـه قتـل   از طرف دیگر غره جنین بدیل نفس اوس

مولود، بر ذمۀ عاقله میباشد.
حنابله به این باورند که عاقله متحمل دیت جنین نمی شوند، زیرا عاقله کمتر از ثلث دیت کامـل را  

متحمل نمی شوند، در حالیکه دیت جنین، کمتر از آن است.
قط نماید:اگر زنی جنین خود را به فعل خود س- ٥٦٦

هرگاه مادر جنین خود را خودش به فعل خود از بطنش انداخت و سقط جنین نمود، چنانچه دوایـی  
را برای اسقاط جنین خورد، یا قصداً طوری برخاست و حرکت یا فعلی را انجام داد که عادتاً منجر 

گـردد، و از  به اسقاط جنین میگردد، پس اگر جنین را به شکل مرده انداخت بر وی غره واجب می
غره باعتبار اینکه قاتل محسوب می شود چیزی را به میراث نمی برد.

قاتل میت از او میراث نمی برد و از میـراث  » ال یرث القاتل«در حدیث شریف نبوی (ص) است: 
وی محروم است.

را که مـا  بر آن زن الزم است تا به طور کفاره رقبۀ را آزاد نماید. ابن قدامه حنبلی بعد از ذکر آنچه 
گفتیم، می گوید: در این جمله، اختالفی را در میان اهل علم سراغ نداریم مگر کسیکه آزاد کـردن  

رقبه را بر آن زن، طوری که به زودی به بیان آن می پردازیم، واجب نمی پندارد.
ن ابن قدامه در واجب گردیدن غره بر زن این گونه استدالل کرده است که چون او به فعل خود جنی

را اسقاط نموده و مرتکب این جنایت شده، پس ضمان و تاوان آن که عبارت از غره است بـر وی  
الزم میگردد، همان گونه که اگر دیگری غیر از او این جنایت را بر جنین مرتکب شود، غره بر وی 

١الزم میگردد.

طور دانسته می شود که از قول ابن قدامه حنبلی در ایجاب کفاره بر مادر با وجوب غره، ظاهراً این
او این قتل را بمنزلۀ قتل خطا یا قتل شبه عمد قرار  میدهد و اگرچه آن زن قصداً به حرکت بیجـای  

.٨١٦ص ٧المغنی ج -١
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خود یا به فعل خود یا به توسط خوردن دوا، جنینش را انداخته است، به دلیل اینکه نزد ابن قدامه در 
و شبه عمد، واجب میگردد.قتل عمد، کفاره واجب نمی گردد و بلکه تنها در قتل خطا

آیا کفارۀ قتل با وجود غره در اسقاط جنین واجب میگردد؟:- ٥٦٧
جمهور فقهاء به وجوب کفاره با وجود غره بر  جانی که به سبب جنایت بر مادر جنین، جنیـنش را  

به صورت مرده اسقاط نماید، نظر داده اند.
گردد، زیرا نبی کریم (ص) حینی که غره را بـر  امام ابوحنیفه گفته است: کفاره بر جانی الزم نمی

جانی واجب گردانیدند، کفاره را بر وی الزم نساختند.
ابن قدامه برای مذهب جمهور استدالل کرده است به اینکه جنین از دو حال بیرون نیست یا به تبـع  

در هـردو  والدین خود، مؤمن است یا از اهل کتاب (نصرانی یا یهودی) است به تبع والـدینش و  
حالت، در قتل وی که بر سبیل خطا باشد، به نحوی که در حین بحث ما از وجوب کفاره با دیـت  

آن را با تفصیل بیان نمودیم، دیت و کفاره هردو  الزم میگردد.
عدم ذکر کفاره در حدیثی که ابوحنیفه بدان استناد نموده است، برای او دلیل بوده نمیتواند، زیـرا   

در این حدیث به معنی آن نیست که در نصوص دیگر در قرآن و سنت نبـوی (ص)  عدم ذکر کفاره 
در قتل نفس » فی النفس المؤمنۀ مائۀ من االبل«ذکر نشده باشد. چنانچه در این فرمودۀ پیامبر (ص): 

مؤمن، صد شتر دیت واجب است.
ف دیگر کفاره و این حدیث شریف از وجوب کفاره با پرداخت صد شتر دیت، منع نمی کند، از طر

ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً «در نصوص شرعی دیگر ذکر گردیده است. چنانچه در این فرمان الهی است: 
ةنمؤم ةقَبر رِيرحترجمه: و هرکه مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، ٩٢(سوره النساء: آیه » فَت (

باید یک بردۀ مؤمن را آزاد کند.
اره بر مادر، در صورتیکه جنینش را اسقاط نموده باشد:وجوب کف- ٥٦٨

آنچه را که ما از وجوب کفاره بر جانی در اسقاط جنین ذکر کردیم، بر مادر حاملۀ که جنین خود را 
به فعل قصدی و عمدی خود، مانند خوردن دوای مسقط جنین، اسقاط نماید، نیز جاری میگـردد،  

ه بر وی تعدی نماید و موجب اسقاط جنین وی گردد، کفـاره  همان گونه که بر دیگری غیر از او ک
الزم میگردد.

حکم اسقاط بیشتر از یک چنین:- ٥٦٩
هرگاه زن به اثر تعدی که بر وی شده است، بیشتر از یک جنین را سقط نماید، بر جـانی، غـره و   

دیگری غیر از کفاره هر یک از جنین های سقط شده الزم می گردد، خواه جانی خود مادر باشد یا 
١وی.

.٨١٦ص ٧المغنی ج -١
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دیت جنین به نسبت غیر مسلمانان:- ٥٧٠
آنچه را که ما ذکر کردیم از جنین و از دیت آن که در اسقاط وی غره الزم میگردد و آنکـه چـه   
کسانی پرداخت آن را متحمل می شوند و از مقدار آن و غیر  از این ها، این احکام همه بـر غیـر   

قاعده آن است که آنان در معامالت مانند مسلمانان هستند، مگـر  مسلمانان نیز جاری میگردد، زیرا 
در امور استثنائی، در حالیکه احکام جنین از امور استثنائی نیست. بنابر این هرگاه غـره بـر غیـر    
مسلمان خواه ذمی باشد یا مستأمن الزم گردد پس مقدار آن نسبت به دیت مادرش تعیین میگـردد،  

عشر دیت مادر وی است. اگر مادر مسلمان باشد، پس دیـت جنـین وی   زیرا دیت جنین به اندازۀ 
عشر دیت زن مسلمان است و در صورتیکه غیر مسلمان باشد، پس دیت جنین وی، عشر دیـت زن  

غیر مسلمان است.
اما کفاره بر وی الزم نمی گردد بر اساس رأی حنفیان، چون حنفیان، مسلمان را ملزم به دادن کفاره 

لذا غیر مسلمان را به طریق اولی ملزم به دادن کفاره نمی پندارند اما غیر حنفیـان بـه   نمی پندارند،
نظر من، کسیکه قایل به وجوب کفاره بر او در قتل خطا می باشد، به الزام وی به دادن کفاره قایـل  

ان) است و کسیکه به الزام وی به دادن کفاره در قتل خطا قایل نیست، به عدم الزام وی (غیر مسلم
به دادن کفاره در اسقاط جنین قایل است.

باب پنجم
در بیان وسایل (و ادلۀ) اثبات (در قتل)

تمهید و تقسیم (محتویات این باب):- ٥٧١
ما قبالً از قصاص در نفس و در مادون نفس، از دیت نفس و ارث های مادون نفس، و هم چنـان از  

.(غره) که عبارت است از دیت جنین، صحبت کردیم
این جزاها از قصاص، دیات و اروش، تنها وقتی ثابت می شود که موجبات آنها ثابت گردد و اثبات 

موجبات آنها به وسایل اثبات شرعی صورت میگیرد.
بعضی از این وسایل و ادلۀ اثبات، متفق علیه است و فقهاء در مورد آن ها اختالفی ندارند. وسایل و 

اقرار، شهادت و قسامت و مختلف فیه مثل علم قاضی است.ادلۀ علیه جملگی عبارت اند از: 
بنا بر آن ما این باب را به قرار آتی به فصل های ذیل تقسیم می نمائیم:

در مورد اقرار.-فصل اول
در بیان احکام شهادت.-فصل دوم
راجع به چگونگی قسامت.-فصل سوم

در بارۀ دیگر وسایل و ادلۀ اثبات.-فصل چهارم
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فصل اول
(در مورد) اقرار

تعریف اقرار و دلیل مشروعیت آن:- ٥٧٢
اقرار عبارت است از  اعتراف و در نزد فقهاء: اقرار عبارت از اخبار از ثبوت حق دیگری بر شخص 

مقر است.
در موضوع که ما در بارۀ آن و باالی آن صحبت میکنیم، اقرار عبارت است از اعترافات شخص بر 

آن قصاص یا دیت و آنچه که بر آنها از ثبوت حق غیر بر فعلی کـه اقـرار   ارتکاب فعلی که موجب 
کرده است از قصاص یا دیت مرتب می شود.

اصل در مشروعیت اقرار یعنی در اعتبار آن از وسایل و ادلۀ اثبات حقوق، کتاب (قـرآن کـریم)،   
)، اجماع (امت) و دالیل عقلی است.(ص)سنت (حدیث پیامبر 

تا این فرمودۀ خداوند » ...وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيِّين«ریم) این فرمان الهی است: اما کتاب (قرآن ک
(سورۀ » فَاشهدوا وأَنا معكُم مّن الشاهدينقَالَقَالُوا أَقْررناأَأَقْررتم وأَخذْتم علَٰى ذَٰلكُم إِصرِي«(ج): 

مه: و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند، از پیامبران (و پیروان آنهـا)  ) ترج٨١آل عمران آیه 
آیا به این موضوع اقرار دارید؟ و بر آن پیمان «پیمان مؤکد گرفت... سپس (خداوند) به آنها گفت: 

پس گواه باشید! و من نیز با «(خداوند به آنها) گفت: » آری) اقرار داریم!«(گفتند: » مؤکد بستید؟
ولَو علَٰى يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداَء للَّه«و این قول او تعالی: » ا از گواهانم.شم

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! کامالً قیام بـه عـدالت   ١٣٥(سورۀ النساء آیه » أَنفُِسكُم (
(این گواهی) بر زیان خود شما باشد.کنید! برای خدا شهادت دهید، اگرچه 

١شهادت انسان بر علیه خودش، عبارت از اقرار وی به حقی است  که از دیگری بر باالی اوست.

)، در حدیثی آمده است که شخصی بر علیه خودش، به قتل (ص)اما اصل اقرار در سنت (حدیث نبوی 
دادند تا قاتل مقر را (به طور قصاص) عمد اقرار کرد، پس رسول اکرم (ص) برای ولی مقتول اجازه 

٢به قتل برساند.

اما حجیت اقرار به اجماع: همه امت (اسالم) بر حجت بودن اقرار و بر اینکه به وسیله آن حقوق و 
موجبات آن ثابت می گردد، اجماع نموده اند.

است از جانـب  اما حجت و دلیل بودن اقرار از نقطه نظر استدالل عقلی آن است که اقرار، اخباری 
اقرار کننده بر وجهی که تهمت و شک را از وی نفی می کند، زیرا هیچ عاقلی بر علیـه خـودش   
دروغی را نمی گوید که بر او ضرر و زیان داشته باشد، از همین رو اقرار از شـهادت مؤکـد تـر    

شود، یعنی است، لذا هرگاه مدعی علیه بر حق مدعی اقرار نماید، بر باالی وی شهادت شنیده  نمی 

.٥٧٥ص ١ر الزمخشری ج تفسی-١
.٣٦-٣٥ص ٧نیل االوطار ج -٢
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حق مدعی ثابت میگردد و نیازی به اقامۀ بینه، نیست. شهادت تنها زمانی شنیده میشود کـه مـدعی   
١علیه از دعوای مدعی انکار کند.

به همین خاطر هرگاه شخصی بر علیه خود اقرار نماید بر اینکه او مجنی علیه را عمداً و عدواناً بـه  
د، به عنوان حق ولی مقتول، مشروط بر  اینکه همـه  قتل رسانده است، بر او قصاص واجب میگرد

٢شرایط صحت اقرار، در  اقراری که می کند، فراهم باشد.

اقرار اخرس (گنگی که قادر به تکلم نیست):- ٥٧٣
اقرار گنگ به ارتکاب جرم قتل یا هرگونه تجاوزی بر مجنی علیه، صحت می یابد و مـدار اعتبـار   

باشد یا به اشاره صورت بگیرد.است، فرق نمی کند که به نوشتن
یعنی در موجب آن که عبارت –فقیه الکاسانی حنفی گفته است: (اقرار در قصاص، صحت می یابد 

حتی اگر اخرس (گنگ) اقرار خود را به قلم و خط خود بنویسد یا اینکه –از قتل و مانند آن است 
٣است، نیز صحیح میشود.)اشاره کند به طوری که دانسته شود که این اشارۀ وی اقرار 

هم چنان زیدیه نیز همین را می گویند: (و اقرار اخرس، در صورتیکه اشاره اش فهمیده شود صحت 
٤دارد و کتابت به اقرار هم مانند نطق به اقرار است)

شروط صحت اقرار:- ٥٧٤
جنـون  برای صحت اقرار شرط است که شخص اقرار کننده، بالغ و عاقل باشد، پس اقرار طفل، م

(دیوانه)، کسیکه معروض به بی هوشی شده است و کسیکه در خواب است، صحت نمـی یابـد.   
صاحب کتاب (المغنی) گفته است: و ما در این امر اختالفی را در میان فقهاء سراغ نداریم. پیـامبر  

یم رفع القلم عن ثالث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یعقل وعن النا«(ص) فرموده اند: 
٥»حتی استیقظ

ترجمه: قلم محاسبه و مسئولیت از سه کس رفع شده است و مسئول شمرده نمی شوند: از کودک 
تا آن زمانی که بالغ شود، از مجنون تا وقتی که دوباره عقل خود را به دست آورد و صحت یـاب  

شود و از شخص خوابیده تا آنگاه که بیدار گردد.

.٢٧١ص ٥المغنی و شرح الکبیر در فقه حنابله ج -١
، التـاج  ١١٨ص ٤، مغنی المحتاج ج ٤٥٣ص ٧، البدایع ج ٢٧٥ص ٥المغنی و شرح الکبیر ج -٢

.٦٧ص ١٠، الروضۀ البهیۀ شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، ج ٢٧٧ص ٤المذهب ج 
.٢٢٣-٢٢٢ص ٧ایع، ج البد-٣
.٢٧٢ص ٥المغنی و شرح الکبیر، ج -٤
.٦٧ص ١٠، الروضۀ البهیۀ ج ٣٩٠ص ٤، التاج المذهب ج ٢٧١ص ٥المغنی و شرح کبیر ج -٥
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و سایر مجازات ها، حریت (آزاد بودن) شرط نیست، همـان   برای صحت اقرار به موجبات قصاص
طوری که مسلمان بودن جانی، برای صحت اقرار وی به موجبات قصاص و دیگر عقوبات، شـرط  

١نیست، زیرا کافر در اقرار خود بر ضرر شخص خودش متهم به (کذب) شده نمیتواند.

اقرار سکران (مست):- ٥٧٥
به سببی که در آن معذور پنداشته شود، مانند کسـیکه دوای را  کسیکه عقل وی به سبب مباحی یا

میخورد و آن دوا او را مست می کند، یا مسکری را می آشامد در حالیکه نمیداند که مسکر است 
و او را مست می کند، پس این شخص در حکم هم مانند مجنون است که اقرار وی قبـول نمـی   

رند.شود، فقهاء در این باره اختالفی ندا
اما اگر سکران وی به طریق ممنوع و حرام بود، مثل کسیکه مسکر را عمداً و با وجودی که میداند 
مسکر است می نوشد و عقل وی زایل می گردد، پس اقرار وی نیز صحت نمی یابد زیرا به اقـرار  

آن یافت مست اطمینانی نیست و این اقرار تهمت کذب را از او منتفی نمی کند، لذا معنی اقرار در
٢نمی شود که موجب قبول اقرار وی گردد. این قول جمهور است.

اما امام ابوحنیفه به این رأی است که اقرار سکرانی که به طریق مخطور و حرام، مسـت گردیـده   
باشد، صحیح و درست است و اینکه او بدین اقرار خود، مؤاخذه می شود مگر در آن عده حدودی 

ر حالیکه قتل از آن جمله نیست به همین گونه است، جنایت بر مـادون  که حق اهللا خالص باشد، د
٣نفس و جنایت بر جنین.

اقرار مکره (وادار کرده شده به کاری که خوش ندارد آن را انجام دهد):- ٥٧٦
برای صحت اقرار، طوع و اختیار، شرط است، لذا اقرار مکره صحیح نیست اکراهی که به طـور  

ده اقراری باشد که به آن اکراه شده است.ملجی و مجبور کنن
ترجمه: از امت من، ٤»رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه«بدلیل فرمودۀ پیامبر (ص): 

مسئولیت خطا، نسیان و آنچه که در آن اکراه شده باشند رفع گردیده است یعنی در این موارد مورد 
بازپرس قرار داده نمی شوند.

.٢٢٣-٢٢٢ص ٧البدایع ج -١
.٢٧٢ص ٥المغنی و شرح الکبیر ج -٢

، ص ٢ی از شهید عبـدالقادر عـوده ج   ، التشریع الجنائی االسالم٦٤١ص ٤حاشیۀ ابن عابدین، ج -٣
٣٠٥.

، ٣٩ص ٤، التاج المذهب ج ٢٢٢ص ٧، البدایع، ج ٣٧٣-٣٧٢، ص ٥المغنی و شرح الکبیر ج -٤
.٢٦٧ص ١٠اللمعۀ الدمشقیۀ ج 
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٤٧.............................................................................قولغوره-٢٢٥
٤٧......................................................طیشراعملدمصلحتمرسلهپه-٢٢٦
٤٨..............................................اجتهادونهېنی) مبنتي( والصلحتپرم-٢٢٧

دمرسله مصلحت تعریف- ٢١٧
، نومصلحت دیو ١مصلحت دمنفعت دجلبولو اومضرت یعنی مفسدې د دفع کولو په معنا دی 

ایجابي اخ درلودونکی دی یعنی دمنفعت رامینته کول او دیوسلبي  اخ درلودونکی دی ، یعنی 
مفسدې دفع کول، کله کله هم ، مصلحت یوازې دهغه په ایجابی اخ اطالقوي اوپه دې ترتیب د

دمفسدې دفع له هغه سره یوای ذکر کیي ، لکه هماغسې چې فقها وایي : ( دمفسدې دفع کول 
٢دمصلحت پرجلبولو لومیتوب لري ) .

١٣٩ص٢المستصفی ج-١
٢٠المصلحة فی التشریع االسالمی ، مصطفی زید ، ص-٢
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ی دی اویني نوردي چې یني مصالح ( مصلحتونه ) دی چې شارع دهغو اعتبار اعالم ک-٢١٨
دهغو لغوه یې اعالم کیده اوینې نورمصلحتونه هم شته چې شارع دهغو په تاوسکوت کی دی ، 
لومي مورد ته معتبرمصلحتونه اودوهم موردته ملغی مصلحتونه  اودرییم مورد ته مرسله مصلحتونه 

وایي .
معتبر مصلحتونه- ٢١٩

چې پرهغو دالس بري ( الس دي په دې مطلب سرههغه مصلحتونه دي چې شارع معتبر بللی
) لپاره یې ینې احکام تشریع کي  دي لکه د دین ، ان، عقل ، ناموس (پت) اومال موندنې

خوندیتوب چې شارع ، د دین دخوندیتا به لپاره جهاد او د ان دخوندیتوب لپاره قصاص او دعقل 
یتا به لپاره  دزنا حد او د قذف حد او دمال دخوندیتوب لپاره د شراب لوحد او دناموس دخوند

د ژغورنې لپاره دسرقت حد تشریع کی دی .
د دې معتبرو مصلحتونو او د دوی دخیلو علتونو اووجودي اونه وجودي ایکې پر بنس دی چې 
دقیاس دلیل رامینته شویدی ، نوهره واقعه (پیه ) چې شارع دهغه حکم بیان کی نه دی ، خو دا 

، دحکم په علت کې ، له بلې پیې ( واقعې ) سره مساوي ده چې شارع د هغه حکم بیان واقعه
کی دی ، دا پیه هم د منصوص علیه پیې حکم اخلي .

ملغی مصلحتونه - ٢٢٠
د معتبرو مصلحتونو ترن ، غیرواقعي موهوم اویا مرجوحي مصلحتونه هم موندل کیي  چې 

 ه چې داسې احکام یې شارع هغه باطل اوبی اعتبارهی اوپه دې بلي دي او هغوته یې پام نه دی ک
تشریع کي دي چې د دې مصلحتونو په نه اعتبار داللت لري ، دا مصلحتونه ، هماغه ملغی 

مصلحتونه دي .
ورورسره په مساوات کې د منې د دې ول مصلحتونو له بیلوخه په میراث کې له خپل

هغه په دې آیت سره باطل کی دی او فرمایي : ( یوصیکم اهللا فی مؤنث) مصلحت دی چې شارع(
آیت ).-١١–اوالد کم للذکرمثل حظ االنثیین)( د النساء سورت 

ژباه : اهللا ستاسوپه اوالدکې وصیت کوي چې نارینه لره لکه د دوووبرخه ده .
خوونکي) دمصلحت په همدارنه د ربا( سود) له الرې دخپل مال په زیاتولوکې دسود خور(سود

کی دی او هبیان سره لغوير، چې شارع دا مصلحت د سود( ربا) دحرمت  (حرام والي ) په 
آیت ) .ژباه : اهللا بیعه -٢٧٥–( وأحل اهللا البیع وحرم الربوا ) ( د البقره سورت فرمایي :

، تجارت )  حالل رولي او سود یې حرام رولی دی–سوداری -پیراوپلور(
نوسود دمال دجمع کولو اویا پرهغه  دزیاتولو لپاره صحیح اوصالحه الرنده ، همدارنه ، دهغه ارنو 
افراد ومصلحت چې جهاد ته نه ي اوپه دې وسیله خپل ان له هالکت اونابود خه ژغوري ، 

چې شارع د جهاد د احکامو په تشریع سره دا مصلحت لغوه کی دی ، او داسې نور.
دنظراتفاق لری چې پرملغی مصلحتونو داحکاموبنا کول صحیح نه دي .علما 
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مرسله مصلحتونه - ٢٢١
د معتبرو مصلحتونو او ملغی مصلحتونو ترن  ، داسې مصلحتونه هم موندل کیي چې شارع نه 
دهغو پرلغوه کیدلو نص ایی اونه دهغو پراعتبار او دهغو په تاویې چوپتیا غوره کې ده او دا 

، مصلحت دي په دې رسله مصلحتونه دي. دا مصلحتونه ، د اصولیونو په نزد هماغه محتونهمصل
، او مرسله دي په  دې دلیل چې شارع هغه صلحت جلبوی اوضرراومفسده دفع کویخاطرچې م

معتبریا ملغی نه دي لي اوپه خپل حال یې پرې ایی دي . نوله دې کبله ، دمصلحتونودا له ، په 
پیو( وقایعو) کې ان رندوي او داسې مثال( نظیر) چې دمنصوص  حکم مسکوت عنه 

درلودونکی وي هم نه لری ترودا مصلحتونه پرې قیاس کو، خو په هغوی کې دیواکلي حکم 
یومنفعت ته تحقق ورکي اویا يچي دا حکم کوالی شیومناسب وصف شتون لريدتشریع لپاره 

په یر چې د قرآن د راغونولو (جمع کولو)، د دیوانونو د یوه مفسده دفع کي لکه دهغه مصلحت
رامینته کولو او دجووونکو( کسبرو، صنعتکارانو) دضامن لو او دیونفر دقتل په خاطر دیوې 

لې دقصاص غوتونکی ؤ .
دمرسله مصلحتونو حجیت- ٢٢٢

عمل وکو ، که علماد نظراتفاق لري چې نه شوکوالی په عباداتو کې په مرسله مصلحتونو
عبادات توقیفي دي  نو اجتهاد او رأی په هغوکې کوم مجال نه لري او پر عباداتو دکوم یز 
ورزیاتول په دین کې بدعت دی او بدعت هم یوه مذمومه او غندل شوې  چاره ده ، که چې 

امالتو هربدعت مراهي ده او هره مراهي او ول مراهان هم د جهنم په اورکې دي ، خو په مع
کې دمرسله مصلحتونو دحجت اود احکامو له دالیلو خه دیو دلیل په عنوان دهغه دقرار ورکولو په 
تاوعلما دنظر اختالف لري . دا اختالف په پراخه توه د اصولو په کتابونو کې ذکر شوی دی ، خو 

ته به ووینو، لکه نه شوکوالی په فقهی کتابونو کې د دې پراخ اختالف آثار په پراخه او خورا زیا
په مرسله مصحلتونو عمل نه کول هغوی ته منسوبیي –رنه چې داسې فقها لکه شافعیه اوحنیفه 

په ینو مواردو کې داسې اجتهادات لري چې پرمرسله مصلحتونو مبتني ( وال) دي .خو په –
او ددې علما هرحال ، په دې کې شک نه شته چې ینې علما د مرسله مصلحتونه دحجیت منکردي 

ووله جملې ظاهریه دي ، که ظاهریه دقیاس منکردي اوله دې امله ، باید په یره ه طریقه له 
مرسله مصلحتونو خه هم انکاروکي . د مرسله مصلحتونو خه انکارشافعیه او احنافو ته هم 

ت چې دمصلحيمنسوب  شویدی ،  خو دهغوی په فقهي کتابونو کې ینې اجتهادات شتون لر
پربنس بنا دي ، لکه هماغسې چې  په الندنیو مطالبو کې به یې یادونه وشي .

دعلماوو یوه بله له مرسله مصلحتونه مني او پرې عمل کوي اوهغه یوشرعي حجت او دتشریع له 
امام مالک ،مصادرو خه یومصدریې ي . خورا مشهورکس چې په دې نظرسره پیژندل شوی دی 

احمد بن حنبل(رح) دی . د دې دواو لو( دمصلحت دمنکرانو اودهغه په (رح) او ورپسې امام
حجیت د (قایالنو) ترمین  داسې کسان شتون لري چې  دینو شرایطو په شتون سره په مصلحت 
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قایل شوي دي چې دا شرایط  مصلحت د دارنه اتیا وو په کتار کې دروي چې علما په قول کې له 
ی ، لکه غزالی (رح)، چې  مصلحت په هغه شرط سره مني چې ضروري هغوسره کوم اختالف نه لر

، قطعي اوکلي وي .
الندې ، د مرسله مصلحتونو د حجیت د منکرینو د دالیلو او پرهغو د قایالنو د دالیلو په بیان الس 
پورې کوو اوبیا ددې دوورأیو ترمین غوره ( راجح ) رأیه او وروسته ینې  داسې مسایل ذکرکیي 

ې فقها د مصلحتونو پربنس په هغو قایل شوي دي .چ
دمنکرینو دالیل اوله هغوی سره بحث کول( مناقشه ) :- ٢٢٣

الف : حکیم شارع د بندانو دمصلحتونو دتحقق لپاره الزم احکام تشریع کي دي اوله هی کوم 
) نه دی ، نو مصلحت  خه غافل شوی نه دی او هی یو یې له تشریع پرته پرې ایی( ترک کی

په مرسله مصلحت قایلیدل په دی معنا دي چې شارع د بندانوینې مصلحتونه پرې ایې دي او 
دهغو د تحقق لپاره یې کوم احکام نه دي تشریع کي او دا جایزنه دي، که دسترتن تعالی جل 

دالقیامة جالله له دې قول سره تناقض لري چې فرمایي : ( أیحسب االنسان أن یترک سدی ) ( 
آیت ) .-٣٦–سورت 

ژباه : ایا انسان مان کوي چې هسې به پاتې شي .
واقعیت دا دی چې په ظاهره کې دا استدالل پیاوی دی ، خوکه چیرې په هغه کې تأمل اودقت 
وشي ، ضعیف ( کمزوری) دی ، که چې شریعت ، په واقعیت کې ، دبندانو مصلحتونه مراعات 

نو ته درسیدولپاره یې الزم احکام هم تشریع کي دي، خو پرولوجزئي کیدي او دې مصلحتو
مسایلوکې یې دقیامت ترورې پورې نص نه دی ایی اوهغه یې نه دي بیان کي او یوازې ینې یې 
په نص بیان کي دي او داحکامو مجموعه اودشرع مبادي پرې داللت لري د شارع له قصد او 

–د ده موخه ، مصلحتونه دي ، البته د شریعت دامیتود ( روش هدف او داحکامو له تشریع خه
دشریعت  له یواو دبقا اودهغه د عاموالي لپاره د –یعنی د ولو مصلحتونو نه بیانول -طریقه ) 

صالحیت له دالیلو خه دي نه دشریعت له معایبوینې ، که جزئی مسایل له تغییراو تبدیل سره 
د دې جزئیاتو د رعایت اصل پایت درلودونکی اوثابت دی او له تغییر مخامخ کیي ، که ه هم

سره نه مخامخ کیي .
نوپه دې صورت کې ، نه ممکنه اونه ضروري ده چې په پیل کې ول جزئي مصلحتونه وشمیرل شي 
 ی حکم صادرشي .  له دې کبله ، که چیرې کوم مصلحت پیاناو دهغوی دهریو لپاره یو

کې دهغه لپاره کوم خاص حکم شتون نه درلود او دشارع له تصرفاتو سره مناسب شوچې په شرع
اونظریې دمصلحت په رعایت کې وي او دهغه احکامو له هی کوم یوسره مخالف نه وی، په دې 
صورت کې، دهغه حکم را مینته کول چې د دې مصلحت پرتحقق پای ومومي ، جایزدی او دانه په 

محدوده کې ننوتل دي اونه پردې داللت کوي چې شارع خپل مخلوقات تشریع کې دشارع دحق په
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په خپل حال خوشي کي ( پرې ایي ) دي، که په واقعیت کې پخپله شارع دی چې مون ته یې 
دمصلحتونو په رعایت اوپرهغو دعمل الروونه کې ده .

دي او معتبرو مرسله مصلحتونه دمعتبرو مصلحتونو اوملغی مصلحتونو په مین کې-ب : 
مصلحتونو ته دهغوالحاق نسبت ملغی مصلحتونو ته یره وتیا نه لري . نوهغه مهال چې دهغو پر 
اعتبار( معتبروالي ) کوم دلیل شتون ونلري چې پرې داللت وکي دمعتبره مصلحتونو له لې خه 

١.، نه شوکوالی پرهغو استدالل وکودي اونه دملغی مصلحتونو ینې 

ل هم ضعیف دی ، که کوم اصل چې شریعت پرې مبتني دی ، دمصلحت رعایت دی او دا استدال
دمصلحت الغایوازې په استثنایي مواردو کې شتون لری .نو معتبرو مصالحو ته دکاره 
اورندومصلحت درلودونکو مسکوتو( چوپو) مصلحتونو الحاق ، ملغی مصلحتونو ته دهغوی له 

الحاق ینې یره دی .
په مصحلتونو عمل ، جاهالنوته د احکامو په تشریع کې جرئت اوزورتیا بخي او په پایله -ج :

کې دشریعت په احکامو کې خلط  او اختالط ( وي اوسره یدل) رامین ته کیي او دهوا 
اوهوس دخاوندانو لکه واکمنانو( حکامو) او قاضیانو او د دوی په یرافرادو ته رنه چې هغوی د 

تنان دي خپلوهیلو ته درسید ولپاره دروازه پرانیستل کیي اوهغوی به، احکام دمصلحت واک
دلباس له اغوستلو او پرهغود دین درن له پورې کولو وروسته  پرخپلو لیوالتیاوو او غوتنو بناکي 

متهم کیدو او دا چاره هم په دین دطعن (افترا) دواردیدلو اوله ظالمانو او مفسدانو خه په مالت د 
سبب کیي .

د دې اعتراض په واب کې کوالی شو ووایو چې : په مرسله مصلحتونو عمل دهغوله اعتباریا 
الغاینې  د ا په موخه پرشرعي دالیلو دوقوف او خبرتیا مستلزم دی او دا چاره هم ، د غیر علما 

او زورتیا وکی ، علما او مجتهدینو لپاره شونې نده او که چیرې په دې چاره کې جاهالن جرئت
دهغوی جهالت افشا کوي، اوپه دې توه به خلک دهغوی له شر خه  په امان کې وې . د فاسدو 
واکمنانو په تاو هم باید ووایو چې نه شو کوالی هغوی دمصلحت د دروازې په تلو سره په دین 

ل شرعي مکلفیت په کې له جسارت کولو ینې راوروو، بلکې دا چاره د هغوی په نسبت دخپ
ی په عزل کولو سره وترسره کولو کې دامت په اقدام سره ، یعنې الرې ته دهغوی په رااولو اویا د د

عملی کیي .
په مرسله مصلحتونو د قایالنو دالیل- ٢٢٤

یوازې –دشریعت دخپلو نصوصو او دهغه د مختلفو احکامو پرداللت له امله –شریعت -١
حقق لپاره وضعه شوی دی او پرمرسله مصلحتونو عمل هم له طبیعت سره دبندانو دمصلحتونو د ت

همغی او د شریعت دورود موخه ده .

کې بیان کی دی .٢١٦ص٤االمدی دا حجت په خپلو احکامو ج-١
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دا یوه سمه خبره ده او یو یرشمیر علماوو پرې تصریح کیده او له هغې جملې شاطبي وایي : ( 
مفاسدو د شریعت یوازې په دنیا او آخرت کې د بندانود مصلحتونو د تحقق او له هغوی ینې د

١دفع کولو لپاره وضعه شویدی ) .

زور فقیه ، عزبن عبدالسالم وایي : ( شریعت ، ول مصلحت دی ، یا د مفاسدو دفع اوطرد دی او 
٢یا دمصلحتونو جلب او جذب ).

ابن قیم وایي  : ( د شریعت مبنا او بنس پرحکمتونو اوپه دنیا او آخرت کې د بندانو 
یعت ول عدالت ، مصلحت او حکمت دی اوله دې امله که له عدالت پرمصلحتونووالدی . شر

خه هره مسأله چې ظلم اوستم اوله رحمت ینې دهغه ضد ته اوله مصلحت خه مفسدې ته اوله 
حکمت ینې عبثیاتو ته ووي ، له شریعت خه نده ، که ه هم د تأویل په طریقه شریعت ته هم 

ندانو په مین کې دستر تن تعالی جل جالله عدالت او د داخله شي ، که چې شریعت دخپلو ب
ده د مخلوقاتو په مین کې د ده رحمت دی . )دشریعت دنصوصواستقرا هم ، دعلماوو د دې خبرې 

پر رتینوالي داللت لري .
دخلکومصلحتونه او پردې مصلحتونو دهغوی دالس موندلو لپاره وسایل ، دشرایطو ، -٢

الف سره تغییرمومي اونه شو کوالی له واندې خه هغوی محصور کو اوهغه احوالواوزمانې په اخت
مهال چې شرع ددې مصلحت پررعایتولوپه خپلې وسیلې داللت لری ، د دې حصرد ترسره کولو 

لپاره هم کوم لزوم شتون نه لري .
) ( انیاص خوکه چیرې له دې مینه یوازې هغه یزمعتبروبولو چې دهغه د اعتبارپه تاو کوم خ

دلیل شتون لري یوه پراخه چاره مومضیق اوتنه کیده اوزیات مصلحتونه  چې خلکو کوالی شول 
له هغو ینې برخمن شي له مینه  وي دي او هغوی نه شي کوالی نورترې ه واخلي او دا 

یح نه دشریعت له عام والي اوبقا سره مطابقت اوسمون  نه لري اوله دې امله ، ترسره کول یې صح
دي .

دصحابه وومجتهدینو اوله هغوی را وروسته افرادوهم ، په خپلواجتهاداتو کې ، دمصلحت -٣
د رعایت پرمبنا اوپرهغو داحکامو په بناکولو سره عمل کی دی اوله هغوی ینې هیوک یې 
 یزچې ددې اصل پرسموالي ( صحت) او ددې لوري نیولو په درست منکرشوي نه دي ، کوم

اوپردې بنس ، دا یوه اجماع ده ، د هغه مسایلوله جملې خه چې زمون دصالحو داللت لري
سلف مجتهدینو په هغو کې دمصلحتونو پراساس عمل کی دی ، الندیني موارد دي .

په واحد مصحف کې د قرآن د صفحاتو راجمع کول او پرواحد مصحف دمسلمانانو راغونول ، له 
ریث ( وارث کول) ( فارطالق یعنی داچې سی ې ته په دې میراث خه د فارسي د مطلقې تو

.٣٧، ٦ص٢(الموافقات ) للشاطبی ج-١
.٩ص١قواعد االحکام ، عزبن عبد السالم ج-٢
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موخه طالق ورکي چې له ده ینې میراث یونه سي )  د صنعترانو ضامن توب نسبت هغه ه ته 
چې دخلکوله مالونو خه چې له دوی ینې له مینه ي ، مر په هغه صورت کې چې د امالونه په 

تللی وي ، حال دا چې هغوی په دې مالونو باندې دامانت یوې قاهرې قوې( واک ) سره له مینه
الس لري ، خومصلحت د دې حکم غوتونکی ؤ تروصنعتران دخلکو دمالونو دخوندیتوب او 
ساتنې په تاو ناغیي و نکي اوحضرت علی بن ابوطالب کرم اهللا وجهه په دې هکله وایي : ( له 

١دې پرته بل یز دخلکوپه مصلحت نه دی ) .

دیونفر دوژلو په خاطردیوې لې قتل، او حضرت عمربن خطاب رضی اهللا عنه پرمصلحت مبتني (بنا) 
واوامرلري له هغې جملې :  امریې وکچې دسعد بن ابی وقاص کور وسووي، که نوموي په 
هغه کورکې له رعیت خه خپل ان لیرې کی اوپ کی ؤ ، دنصربن حجاج د سرخرییل اوپرده 

زه بایللو دمخنیوي لپاره له مدینې ینې دنوموي تبعید ، د خپلوهغه عمالو( کارکوونکو) د و د
دمالونو دنیمایي مصادره چې هغوی له خپل مقام او نفوذ خه په ناوه استفادې سره په الس راوي 

٢ؤ . له دې پرته نورموارد هم شتون لري چې خورا زیات دي اویا دونه یې اودیي .

ه قولغور- ٢٢٥
د دواو خواوو دالیلو ته په پام دمرسله مصلحت په حجیت قول اوپرهغه د احکامو بنا اود احکامو 

ددالیلو په شمیرکې  دهغه معتبرل ترجیح مومي .
یوغني او بای تشریعي مصدر دی چې کوالی شي په الزمو احکامو سره –زمون په اند –مصلحت 

د مخامخ کیدو لپاره زمون مالت وکي ، پرته له دې چې د د ژوندانه له متغییرو شرایطو سره 
شریعت له مبادي ( اصولو) اوهم دهغه له قطعي احکامو خه بهرشو. خو زمون ترجیح په دې ده 
چې هرمهال چې د مجتهدینو اجماع ممکنه شوه هغې ته رجوع کول او ورته پناه ول په له ییزه 

وه وي نه فردي .
صلحت د عمل شرایطپه مرسله م- ٢٢٦

ددې لپاره چې –چې له نوروفقها ووینې  زیات یې په مرسله مصلحت عمل کی دی -مالکیانو
وکوالی شو په مصلحت استناد وکو او پرې اعتماد وکو ، داسې شرایط یې  ذکرکي دي چې 

باید په هغه کې شتون ولري ، دا شرایط عبارت دي له :
صد و( موخو) سره مناسب وي او دهغه له اصولو خه د هی لومی : مصلحت دشریعت له مقا

اصل مخالف او داحکامو له دالیلو ینې دهی دلیل منافي نه وي ، بلکې دهغه مصلحتونو له جنس 
خه وي چې شارع دهغه د تحصیل ( حاصلولو) قصد لري او یادا چې هغوی ته ندې وي ، او ترې 

پردی نه وي .

٤٠٠امام مالک ، زمون استاد ابوزهره ، ص -١
اوله هغې وروسته ١٤و . : الطرق الحکمیة ، ابن القیم الجوزیه ، ص-٢
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ت کې معقول وي ، دارنه که چیرې سلیمو عقلونو ته واندې کل دوهم : مصلحت په خپل ذا
شول هغه په منلوسره واخلي .

درییم : دا چې دهغه اخیستل ( اخذ ) دیوې ضروري چارې  دساتنی ( خوندیتابه ) یا دیوې ستونزې 
اوسخت دلیرې کولو لپاره وي ، که سترتن تعالی جل جالله فرمایي : ( وماجعل علیکم فی 

آیت ) . ژباه : اوستاسي په دین کې یې سختي نده پیدا -٧٨–لدین من حرج) ( دالحج سورت ا
کي  .

دا شرایط  په واقعیت کې دمرسله مصلحت لپاره ضوابط  دي اوهغه په خواهشاتو کې له 
وئیدلواودنفس له غوتنو خه لیرې کوي خوغوره او الزم ده چې دوه نورشرطونه هم پرې 

شي ، لومی ، دا چې کوم  مصلحت چې د حکم پرتشریع مترتب کیي ، حقیقي وي ورزیات کل 
نه وهمي .

دوهم ، داچې  مصلحت عمومي وي نه خصوصي ، یعنی حکم دعمومي مصلحت لپاره وضعه شي نه 
دیو فرد یا یوې اکلې لې ( طایفې) د مصلحت په خاطر . 

پرمصلحت وال( مبنتي ) ینې اجتهادونه- ٢٢٧
سالمي مذاهبو کې ، داسې اجتهادات شتون لري چې پرمرسله مصلحت والدي ، له هغې جملې په ا

: مالکیانو فتوا ورکی ده چې : جایزده که چیرې مجتهد شتون نه درلود ، کوالی شو د غیر 
مجتهدینو له مینه خورا غوره فرد د امام په عنوان منصوب کو ، او همدارنه ، له مفضول سره 

ضل شخص باوجود جایزدی ، همدارنه پرشتمنو د مالیاتو( کس) د اکلو جواز د دولت د بیعت دفا
ضروري لتونو لپاره له الزم مال خه د بیت المال یعنی عمومي خزانې دخالي  کیدلو( تشیدلو) په 
صورت کې ، لکه د سرتیرو د اتیاوو پوره کول ، ترو چې په بیت المال کې مال راجمع شي اویا 

١هغه  کې دکفایت په اندازه مال شتون ولري .په

، په ینوپونو( جراحاتو) کې پریوبل د ماشومانو ( اطفالو) ، د مصلحت په خاطریي همدارنه
شهادت ( واهي ورکول) جایزلي دي، که د عادت له مخې له دوی پرته نوروک دهغوی د 

د بلوغ  دشرط درلودونکي نه دي اوبلوغ  لوبې شاهدان نه دي ، که ه هم ماشومان ( کوچنیان ) 
٢دشاهد دعدالت شرط دی.

، دهغه حیواناتو دتلفولو په جواز قایل شوي  دي ، چې دمنان پرې سپاره جنیي  شافعیان
اوهمدارنه  دهغوی دونو تلفول هم جایز بولي که چیرې جه اوپرغلیمانو بری د دې چارې 

٣مستلزم وي .

٤٠٢، زمون استاد محمد ابوزهره ، ص امام مالک-١
٣٨٤ص٢بدایة المجتهد ، ج-٢
٦١-٦٠االشباه والنظایر، سیوطی ، ص ص-٣
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ایلو) اوپسونو سوول چې په غنیمت یې وي جایزبولي ، که چیرې یې په احناف دهغه مالونو( وس
حمل کولو( ولو) قادرنه وي ، چې په دې صورت کې پسونه ذبح کوي اوغوه یې سووي او 

١همدارنه مالونو( وسایلو ) ته اور اچوي ترودمن ترې ه وانخلي .

ولونو) خه ، د مصلحت پر بنس همدارنه ، دهغوی په نزد یو داستحسان  له انواعو ( 
استحسان دی چې واندې ورته نغوته ( اشاره ) وشوه .

امام احمد بن حنبل فتوا ورکیده چې اهل فساد یوې داسې سیمې ته تبعید شي تروخلک دهغوی له 
اوهم یې فتوا ورکه چې جایزده چې د یواکلي مصلحت په خاطر، له ٢شرخه په امان کې وي.

ینې یو، هبې ته اختصاص ورکل  شي ( یا هبه ورته  اختصاص کل شي ) مثال ناروغ یا اوالدونو 
٣امن اود  اوالد تن او یا طالب العلم وي .

حنبلي فقها وایي اولواالمرکوالی شي احتکار کوونکي اباسي چې هغه مالونه  چې احتکارکي یې 
مثل سره وپلوري ، همدارنه  نوموی دي، هغو ته دخلکو دضروري اتیاوو پرمهال ، په ثمن 

ته اتیا لري اوپه خپلو کارخونوکوالی شي دهغه صنعتونو او کسبونو خاوندان چې خلک ور
٤کارایونو) کې له کارخه امتناع کوي په بالمثل اجرت سره کارته په اقدام اباسي .(

اره دهغه بل لپاره  کوم هغه وک چې دې ته اتیا لري چې اوبه دبل په مکه تیرې کي اودا چ
ایستلو ( مجبورولو) سره که  ه هم د مکې دخاوند په ا،ررنه لری ، کوالی شي دا کارو کيض

له حضرت عمربن خطاب رضی اهللا عنه ینې نقل شویدی او احمد بن حنبل هم له ده خه هم وي ، 
لې هم هغه  منلی دی . دا رأیه په نقل شویو دوه روایتونو کې ، پرهغه قایل شویدی او دحنبلیانویوې 

یوه صحیح رأیه ده چې قایلیدل پرې واجب دي ، که په شریعت کې دحق په استعمال کې ظلم 
اوستم او خپلسري منعه شویده او دا مسأله دد ې اصل له تطبیقاتو خه ده . د حنبلیانو له 

ې استونې ته مجبورشو نوروفتواووینې یوه دا ده چې : که چیرې یو وک دیوه انسان په کورک
چې له نوموي پرته بل چا په هغه کورکې استونه نه درلوده او نوموي کور د ده او دکوردتن 
نجایش درلود، د ینو حنبلیانو د رأی له مخې ، دکور په تن واجب ده چې هغه خونه په اجرة 

دي چې باید هغه خونه په المثل سره د دې فرد په واک کې ورکي  او د دوی یوشمیر نور معتقد 
٥ویا توه دهغه فرد په واک  کې  ورکی .

نوربیا

.٣الرد علی سیر االوزاعی ، امام ابویوسف ، ص -١
١٤( الطرق الحکمیة )  البن القیم ص-٢
١٠٧ص٦المغنی ج-٣
٢٢٦-٢٢٢الطرق الحکمیة ، ص ص-٤
٢٤٠-٢٣٩الطرق الحکمیة ، ص ص  -٥
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حشمت ابوستیت - تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری  
ترجمه :دکتورعبداهللا "عطائی"

مصادر قانونمصادر قانون

فهرست:

٥٠...............................................................:یرومان- یکششها- مدرسه
٥٣........................................................................:زیتممحکمهتیمأمور
٥٤......................................................................:قانونوعیوقاانیمفرق
٥٤...........................................................................................:فقه

٥٥.........................................................................:قضاءوفقهیهمکار
رومانی :- کششهای - مدرسه 

:فقه و قضاء در قانون جدید فرانسه
قانون انگلستان است، اما جایگاه قضاء در جایگاه فقه در قانون فرانسه به مراتب باالتر از آن در 

قانون فرانسه، کمتر از آن در قانون انگلستان می باشد. و این جایگاه بزرگ فقه، و جایگاه محدود 
قضاء در قانون فرانسه، اثرات فقه و قضاء را به شکل مجموع، در این قانون نزدیک میکند، گذشته 

اجح " مصدر تفسیری قانون جدید فرانسه بوده و هیچ از آنکه فقه و قضاء هر دو " بنا به رأی ر
کدام آنها مصدر رسمی قانون نمی باشند. " آنچنانیکه فقه و قضاء هر دو مصدر رسمی قانون رومان 

بوده است " و قضاء تنها مصدر رسمی قانون انگلستان می باشد.
:قضاء

زدیک می شود، زیرا گاهی قضاء بر اهمیت قضاء در فرانسه روز افزون بوده، و جایگاه آن به فقه ن
فقه پیشی گرفته و گاهی در سطح آن قرار دارد. اما هنوز همانند فقه به عنوان مصدر تفسیری قانون 
شناخته می شود، با مالحظه آنکه قضاء بر فقه از حیث عملی بودن تمایز دارد، که احکام قضاء بر 

ذکر است که سوابق قضائی در فرانسه مرجع دادخواهان و اطرافیان دعاوی تطبیق می شود، شایان 
استئناسی بوده و همانند احکام و سوابق قضایی انگلستان الزام آور نمی باشد. 
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گفتنی است که در بسیاری از موارد احکام محاکم استئنافی با احکام محکمه تمیز در تصادم قرار 
گذاشته است مخالفت میکند، و مبادئی که بنیان بامحکمه نقض خود ودر بسا موارد هممیگیرد، 

حکم محکمه نقض الزام آور نمی باشد مگر دریک حالت که طعن در حکم به منظور و شیوه نقض 
باشد که در این صورت حکم استئنافی نقض گردیده، و برای رسیدگی مجدد به محکمه استئنافی 

حکم نماید. و اگر بار دیگری " غیر از محکمه حاکمه " احاله می شود تا در قضیۀ منقوضه اصدار 
نقضبهتمیزمحکمهپیشگاهدر–بودشدهفرستادهمماثلمحکمهبهکه–دیگر در این قضیة 

اصدارخودآندوائرهمۀانعقادباقضیهاینمورددر–ابرامونقض–ز تمیمحکمهشد،مواجه
حکموداد،حکمیاستئنافدومحکمنقضبهتمیزمحکمهاگرصورتایندرونماید،میحکم

نقضازپس" رادعویحالتدراینبود،کردهنقضرااولحکمکهبوداسبابیعینبرمبنیآن
افی سومی فرستاده و این محکمه ملزم است که به مبادئ مقرره محکمه تمیز استئنمحکمهبه" دوم

ین قضیه بوده و به قضایای پایبند باشد. و این التزام محکمه سوم به مبادئ مقرره نقض منحصر به هم
همانند تسری نمیکند. 

، تا اندگذشته از آنکه فرانسوی ها اصرار دارند که احکام قضاء را به عنوان قانون ملزم قرار نداده
احترام جدائی میان قوای دولت حفظ گردد، زیرا وظیفه قوه قضائیه منحصر به تطبیق و تفسیر قانون 

پنجم قانون مدنی فرانسه تصریح نموده، قضات حق ندارند که است نه وضع آن، همچنانکه ماده
برای رسیدگی و حل و فصل قضایا خود مبادئی عمومی را وضع کنند که در قضایای همانند مورد 

–تطبیق قرار گیرد. درحالیکه قضات از این حق در سایه محاکم قدیمی فرانسه معروف به 
قوایمیانکاملجداییمبدأشدنتقویتوزمانتگذشباکهاند،بودهبرخوردار-پارلمانها

باشند. نمقننهقوهوقضائیه،قوهخودزمانعیندرمحاکمتاشد،گرفتهمحاکمازحقایندولت
:رأی دیگر

علی رغم وجود مبدأ جدائی کامل میان قوای ثالثه و علی رغم وجود ماده پنجم قانون مدنی فرانسه، 
راهاز–اند که قضاء مصدری از مصادر قانون است. بدلیل آنکه قضاء از فقهاء برآن ای عده 

انون گذار خود نیازی به آن قکهآورده،بوجودراقانونیقواعدازبسیاری–نقضمبادیاستقرار
ندیده است که با وجود این مبـادی آن را در قـوانین نیز بگنجانـد، و به این مقـوله تـن داده 

انون می گذارد " اما گفته نخواهد شد، قواعدی را که قضاء بوجود می آورد، اسـت که " قضاء ق
در حقیقت ناشی از اعتراف قوه مقننه به اصل وجود آن است؟ زیرا این مبادی از خالل تطبیق، و 

عدم–تفسیر قواعد قانونی بدست آمده است؟ در پاسخ به این تساؤل میتوان گفت اگر این اعتراض 
باشد،واردملتبسوواضح،غیرقانونینصوجودحالتدر–مبادیوضعبهقضاءاستقاللیت

به حق قضاء در وضع مبادئ ثابت اعترافاصلونبوده،وارداصالًذیلحالتهایدراعتراضیچنین
می ماند، زیرا: گاهی اصالً نص قانونی وجود ندارد که نیازی به تفسیر آن بوجود آید. همانند، تنظیم 

ملکیتهای ادبی، هنری و صنعتی، و همچنان حاالت سوء استفاده از حق، و نظریه تهدید مالی قانونی 
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که در واقع نص قانونی تنظیـم کننده ای وجـود نداشـته، تا قضـاء آن را تطبیق و تفسیر کرده 
. آوردبوجودرا–قانونی–و از راه آن مبادی قضائی 

نص قانون هم گذشته است، مثل مجموع احکامی را که اضافه برآن، قضاء در بعضی از حاالت از 
کاشف–قسمت–کهاستگفتهوکردهصادر–اموالتقسیم–محاکم مختلط مصر در مورد 

ا مقرر حقوق بوده، و ایجاد کننده آن نمی باشد. وی
به عبارت دیگر قسمت " کاشف " مرکز قانونی بوده، و ایجاد کننده آن نمی باشد، در حالیکه 

قانون مدنی مختلط مصر، قسمت مال را ایجاد کننده مرکز قانونی  و نوعی از ٥٥٥راحت ماده ص
بیع میان شرکاء دانسته است. 

قانون مدنی قدیم که شرط جزائی را تنظیم کرده و گفته ١٢٣و در حالت دیگری نسبت به ماده 
.کندصادرحکمشدهتعیین–جزائیشرط–است که جائز نیست قاضی به کمتر ویا بیشتر از 

اما قضاء در بسیاری از حاالت شرط جزائی را تعدیل کرده است، که این تعدیل خود خروج 
واضحی از نص قانون است. پس با این موقف قضاء چگونه  میتوان گفت که نقش و عمل قضاء 

مبدأ منحصر به تطبیق و تفسیر قانون است ؟ در واقع عملکرد قضاء دراین مجال ایجاد موقف و 
قضاء از جمله مصادر قانون است. که قانونی است و از این جهت مناسب است گفته شود 

و در پاسخ به اعتراض دوم دراین زمینه که گفته است: مادامی که احکام محاکم در "فرانسه و 
مصر" نسبت به قضایای همانند حتی بر خود محکمه صادر کننده حکم الزام نبوده، گذشته از آنکه 

حاکم پایین تر الزام آور نمی باشد. بر م
پس چگونه میتوان گفت: که قضاء از مصادر قانون است؟ طرفداران رأی دوم گفته اند : اگرچه 

چنیناماکند،پایبندی–تمـیزمحکـمههمانند–قاضی ملـزم نیسـت به رأی محاکـم باالتر 
برخوردار است و بزرگیتقدیروتراماحازترپایینمحاکمقضاتنزددر–تمیزاحکام–احکامی

این خود پیدا است، کسانیکه از نقض شدن احکام خود در پیشگاه آنان هراس دارند، بدون تردید 
وفق مقررات و مبادئ معروف آنان عمل میکنند، و از این موقف محاکم درجه اول معلوم است که 

عملی " اگرچه به قوت قانونی هم نباشد " قضایای محاکم باالتر الزام آور بوده، و این گونه الزام 
کافی است که قضاء را از جمله مصادر قانون بگرداند. 

:رد این رأی
آنچه گذشت خالصۀ از رأی دوم بود که میتوان آن را بگونه ذیل مردود دانست :

در آنگاه که قاضی نص واجب التطبیق بر قضیة وارده برآن را پیدا نمیکند، الجرم به مصا-:اول
دیگر قانون مراجعه میکند که از جمله، عرف و قواعد عدالت است. همچنانکه مالحظه کردیم 
مثالهائی را که به عنوان قضاء مصدر قانون یادآور شدیم همین مثالها را در صدد قانون طبیعی و 



مصادر قانون قضاء

٥٣

پس قانون طبیعی و قواعد عدالت در واقع مصدر رسمی قانون است.١قواعد عدالت یادآور شدیم.
نه قضاء. 

قضاء حتی در حالتهائی که از نص قانون تجاوز میکند، سعی میکند که پشتیبانی و مؤیده -:دوم
قانونی موقف خود را از خود قانون پیدا کرده و به آن استناد کند. به عنوان مثال " در تعدیل شرط 

–قدار تعویض جزائی، قضاء سعی کرده است. به نص قاعده قانونی استناد کند که میگوید: م
".استضررمقداربه-تاوان

در پایان " و مهم " هرگاه این مبدأ را پذیرفتیم که سوابق قضائی در " فرانسه و مصر " الزام آور 
نیست پس چیزی باقی نمی ماند جز آنکه گفته شود: قضاء مصدر تفسیری قانون است. 

مأموریت محکمه تمیز :
رد قضاء " در غیر از کشورهای انگلوسکسون " که آیا قضاء به قطع نظر از آرای فقهاء در مو

مصدر تفسیری، ویا مصدر رسمی قانون است، بدون تردید محکمه تمیز در هر دو حالت رسالت 
جلیل القدری را انجام داده، و حتمی می نماید که نقش آن خالصةً به گونه ای ذیل توضیح یابد :

که باید در رأس کلیه محاکم محکمه ای وجود داشته کشش و تمایل اکثریت کشورها برآن است 
باشد که از تطبیق صحیح قانون نظارت کند، تا عدالت در راستای آن قرار داشته و وحدت تطبیق 
قانونی تضمین شود، و امر اختالف محاکم استئناف، در تفسیر نصوص قانون و رفع التباسات وارده 

که گاهی شده است که رأی یک محکمه استئناف برعکس در آن هم کار نادر الوقوعی نمی باشد. بل
رأی استئناف دیگری می باشد. و این اختالف دیدگاه ها به آن می رساند که یکی از دادخواهان 
فقط به خاطری که دعوای خود را در پیشگاه این محکمه اقامه کرده ببازد، در حالیکه اگر در 

وی حکم میداد، و این موقف نادرست و شاذی است پیشگاه محکمه ای دیگری اقامه میکرد به نفع 
که عدالت، آن را نمی پذیرد. گذشته از آنکه شهروندان به آن باور می شوند که حکم قانون یکسان 

تمیز–نیست. از این جهت بسیاری از کشورها از جمله " فرانسه و مصر " به آن شدند که محکمه 
اینانجامباکهباشدقانونصحیحودرستتطبیقزانظارتآنایوظیفهکهآورندبوجودرا–

کشورانحایایکلیهدرقانونحکموگردیدهمتحققعدالت" تمیز" محکمهسویازمأموریت
به آن باشد که آیا حکمی که به آن طعن وارد منحصر" تمیز" محکمهکاربایدو. شودمییکسان

شده است مطابق به قانون است یا خیر؟ 
ا محکمه " تمیز " به قانونیت حکم می نگرد نه به وقایع دعوی زیرا محکمه تمیز درجه سومی از لهذ

درجات دادخواهی نمی باشد. و این بدان معنا است که محکمه تمیز باید به وقایع دعوی آنچنانکه از 
اضی سوی قاضی " که حکم آن به طعن مواجه شده است " تثبیت گردیده تسلیم بوده، و فقط حکم ق
را از آن حیث ارزیابی کند که آیا قانون را بر وقایع ثابت شده درست تطبیق کرده است یا خیر؟

نری، صنعتی، سوء استفاده از حق، و نظریه تهدید مالی. ملکیت ادبی، ه-١
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درستقانوناگروکرده،ردرا–طاعن–پس اگر قاضی قانون را درست تطبیق کرده بود، طعن 
که در تطبیق نشده بود طعن را قبول کرده و قضیه را به محکمه موضوع " عین محکمه حاکمه آنچنان

مصر و افغانستان است " ویا محکمه استئناف دیگری آنچنانکه در فرانسه است " احاله میکند، زیرا 
خود اصالة حق حل و فصل منازعات را ندارد.

فرق میان وقایع و قانون :
به منظور اینکه گفته های گذشته واضح باشد باید فرق میان وقایع و قانون را توضیح داد. 

ه پیشگاه محاکم می رسد به دو نوع است، زیرا این منازعات یا متعلق به وقایع دعوی منازعاتی که ب
بوده ویا متعلق به قانون و بیان حکم آن است. " و گاهی هـم نـزاع به شـأن وقایع و قـانون 

ایا تدلیسی که از سوی غیر اطرافیان تعاقد انجام می شود تعاقد را -اسـت ". به گونه ای مثال :
میکند یا خیر؟ این اختالف در شأن قانون است. اما اگر اختالف برآن باشد که آیا تدلیسـی باطل 

رخ داده یا خیــر؟ این اختالف در شأن وقایع است. 
و در مثال دیگری که آیا قانون؛ اثبات به شهادت شهود را جائز دانسته یا خیر؟ این اختالف در شأن 

ابق به حقیقت واقع بوده یا خیر این اختالف در شأن وقایع قانون است. اما اینکه شهادت شهود مط
است.

و در مثال سومی گفته می شود: آیا عرف رکن مادی خود را تکمیل کرده است یا خیر؟ این اختالف 
شأندراختالفگونهاینباشد–الزام–در شأن وقایع است اما اگر اختالف در مورد رکن معنوی 

محکمهرقابتوصالحیتانعقادمورددرقانونووقایعمیانگذاشتنفرقموضوعو. استقانون
موضوعیا–دعویوقایعپیراموننزاعکهشودثابتهرگاهزیرااست،بزرگیاهمیتدارایتمیز

محکمهرقابتونظارتحدودازوبودهنهائی–حاکمه–موضوعمحکمهحکماست–دعوی
وقایعآنبرقانونتطبیقصحتپیراموناختالفکهشودابتثهرگاهبرعکسواست،بدورتمیز

. شودمیواردتمیزمحکمهرقابتتیغزیرقاضیحکمحالتایندراست،
به هر رو باید گفته شود که تعیین حد فاصل میان آنچه که در چهارچوب وقایع وارد گردیده، و 

و در بسیاری از حاالت خود مورد آنچه که در چهارچوب قانون قرار میگیرد خیلی دقیق بوده 
اختالف قرار میگیرد. 

فقه :
فقه در فرانسـه حق قانونگــذاری را نـدارد، و در قانـون جـدیـد این کشـور نیـز نصی 
وجود ندارد. " آنچنانکه در قانون رومان قدیم بود " که فتاوی فقهاء را الزام آور دانسته باشد. و نه 

ی وجود دارد. " همانند شریعت اسالمی " که اقوال آنان مصدر رسمی هم در فرانسه فقهای مجتهد
قانون باشد. 

پس فقهای فرانسه هر اندازه که به عظمت و منزلت برسند، رأی آنان بر قاضی الزام آور نمی باشد. 
لهذا فقه مصدری از مصادر قانون نبوده، بلکه قاضی از آرای فقه به عنوان مرجع استئناسی بهره 
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میتواند به آن اعتبار قایل شده و هم میتواند آن را نا دیده بگیرد. پس فقیه در فرانسه قانون را گرفته 
تفسیر کرده اما وضع نمیکند. 

همکاری فقه و قضاء :
فقه و قضاء در فرانسه همکار یکدیگر بوده، و در جهت تفسیر و تطبیق درست قانون وفق مبادی 

. زیرا آرای فقه بر قضاء الزام آور نبوده، و احکام قضاء بر فقه علمی  و نیازهای عملی در تعاون اند
الزام آور نمیباشد. بلکه نوعیت رابطه میان آنها همکاری و رقابت است. قاضی در فرانسه با فقیـه 
همکـار بـوده و از وی نظـارت میکند و بـرعکس فقـیه نیز با ابراز رأی و نظر و توضیح 

ون، قاضی را همکاری کرده و اعمال وی را نظارت میکند. و با آنکه پوشیده گیها و ملتبسات قان
آرای هریک از فقهاء و قضات در قانونگذاری حایز اهمیت فراوان و عظیمی بوده، اما هیچ کدام 

آنها به عنوان قانون مدار اعتبار نمی باشد. 
تلقیقانون–رسمیهن–و در بسیاری از حاالت رأی اجماعی فقه و قضاء به عنوان مصدر تاریخی 

زیراباشد،میفرانسهقانونتعالیوترقیسببقضاءوفقهمیانتعاونوهمکاریاینوشود،می
فقه و قضاء را فراهم ازهریکمزایایازاستفادهفرصتهمکاریشدیم،یادآورقبالًآنچنانکه

ه و قضاء میتوانند یکدیگر را کرده، و اجتناب از عیوب آنها را نیز میسر می کند، و بدین سان فق
تکمیل کنند. 

نیمه های اخیر قرن تا گذشته از آنکه این همکاری میان فقه و قضاء از قدیم وجود نداشته و حتی 
نوزدهم هریک از فقه و قضاء کامالً جدا بوده و فقه به تنهایی میان چهار دیواریهای تاالرهای 

تنهاییوعزلتایننتیجهدرکهاستبودهمحاکمقیتطبی–پوهنتونها زیسته و به دور از احکام 
کهاستکردهرشد" متنبرشرح–فقهیمدرسهوآمدهبوجودعملیزندگیازدوروتخیلیفقه
اسد. شننمیقانونبرایمصدری" وضعیقانوننص" جز

فق نیت حقیقی بدین لحاظ، فقط " نص " میتواند متضمن قانون باشد. همچنانکه این نصوص باید و
قانونگذار هنگام وضع قانون تفسیر گردد، که البته با این نگاه به اضافه آنکه فقهاء به دیگر مصادر 
قانون اهمیت چندانی قایل نبوده، تحوالت نظامهای اجتماعی و اثر آن بر نصوص قانون را نادیده 

وضع قانون بوده، و نیت میگرفتند. زیرا همه اعتبار و اهمیت به نیت حقیقی قانونگذار هنگام 
احتمالی آن هنگام تطبیق قانون مدار اعتباری نمی باشد. 

شایان ذکر است که این مدرسه فقهی در طول سالهای قرن نوزدهم بر فکر قانونی فرانسه حاکم 
–بوده، تا آنکه فقه به عنوان تعبیر تخیلی و توهمی از قانون گردیده و تدریس آن در پوهنتونها 

. استنداشتهعملیزندگیبهارتباطیهیچکهبودگردیدهنظریدرسهایعنوانبه-اهدانشگاه
بهفرانسـهنوینفقهایکههرگاهو. بودماندهباقیقضاتنزددرقانونایزندهتعبیرحالیکهدر
قانونکهقضاءبانزدیکیباوگذاشتهرا–متنبرشرح–ی بردند مدرسه کالسیک پحقیقتاین
درکهاستآنازغیردیگریچیزیقانونکهدانستندمیکردتطبیقعملیزندگیرویدادهایبررا
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قانونبلکهنبوده،شدهوضعنصوصبهمنحصرقانونکهدانستندهمچنانکهمیکنند،شرحکتابها
در دیگری است که باید فقه و قضاء با همکاری یکدیگر آن را استنباط کرده و قواعد مصادارای

نونی را بوجود آورند که نصوص وضعی از تولید آن به عنوان قاعده قانونی عاجز شده است.قا
با درنظرداشت آنکه قضاء این حقیقت را درک کرده و به مقتضای آن عمل میکند، با نزدیک شدن 
فقه به قضاء تعاون و همکاری بوجود آمد که نتیجه آن تفسیر و تطبیق درست قانون وفق مقتضای 

علمی و نیازهای عملی می باشد. مبادی 
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»علیزوی«نویسنده : هما 

طرز رسیدگی به  قضایای مدنی ؛حقوق عامهطرز رسیدگی به  قضایای مدنی ؛حقوق عامه
و احوال شخصیه در محاکم افغانستانو احوال شخصیه در محاکم افغانستان

(قسمت اول)

فهرست:
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٥٨...................................................................................:اصطالحات
٥٩...........................................................................:محاکمیتهایصالح
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٦١................................آنیتهایصالحوفیوظاحقوق،یعموماستیرمختصریمعرف
٦٢...........................................................................هییقضاقوهالتیتشک
٦٤....................................................عامهوحقوقیمدنیایقضابهیدگیرسطرز
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٦٧...........................................................................محکمهحکماسباب

٧١.........................................................ینامزدازانصرافیایقضابهیدگیرس

مقدمه:
د دارای حقوقی میباشند که مستلزم احترام از جانب سایر اشخاص بوده این انسانها در زنده گی  خو

انسانها را به رعایـت آن مکلـف   ،شریعت یعنی قانون اسالمازحقوق چه ذاتی باشد و چه اکتسابی
علمای اسالم برای حفظ حقوق بـه خصـوص در   .نموده و آن را از تعرض و تجاوز مصئون میداند

نازع قرار میگیرد راه حلهارا جستجونموده است و اسباب اثبـات و یـا   معامالت حقوقی که مورد ت
عدم آن را به دست قاضی قرار داده است تا حق شخص از ادعا های بی اساس  در امـان مانـده،   

دست  متجاوز و متعرض از اموال و ملکیت اشخاص کوتاه گردیده و حق از باطل تفکیک گردد.  
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که بیشتر بر گرفته ازقواعد شریعت ییو معامالت و مسئولیت هامدنی کشور در معرفی حقوق قانون 
الناس گردد باقی نه گذاشته و قانون قرا که موجب اخالل در حقویاسالمی میباشد هیچگونه خالی

اساسی کشور با تاکید به این که ملکیت شخص از تعرض مصئون است دارایی ها و امالک اشخاص 
مطابق حکـم مـواد   هرگاه حکمی در قانون موجود نباشد.استرا قانوناً تحت حمایت قرار داده

. بـدین  گیردمیمراجعه صورت و جعفری به احکام فقه حنفی قانون اساسی افغانستان ۱۳۱و۱۳۰
رجـوع صـورت   که قانون در مورد آن اشاره نداشته باشد به احکام فقهی برای حل مشکلیمعنی 

حفظ حقوق اشـخاص در برابـر بروزمسـئولیتهای    ،تهدف ان تنظیم عقود و معا مالکه میگیرد
.تعاقدی و تقصیری است

لذا قابل تذکر است که برای تنظیم زنده گی اجتماعی  و جلوگیری از اتـالف حقـوق اشـخاص    
دادرسی مشخصی در مسایل مدنی و حقوق عامـه  . آئیندرعقود و معامالتیکه ناگزیر اند انجام دهند

ن مسایل متنازع فیه را به آده است که محاکم با در نظر داشت احکامتدوین گردیو احوال شخصیه 
طور قانونی و شرعی حل و فصل نمایند.  

برای اینکه قانون شکلی بصورت درست تطبیق گردد و یا راه ها و روش های قانون مذکور که برای 
و یـا اینکـه از   محاکم رهنمود حل قضایا میباشد برای اشخاصیکه تازه در عرصه قضا گام گذاشته 

این تتبع و نگارش از قانون اصـول  توضیح داده شود،شیوه های محاکماتی حل قضایا آگاهی ندارند
محاکمات مدنی به زبان ساده صورت گرفت تا در ادارات حقوقی و قضایی توانسته باشـند زبـان   

.صورت گیرددعویقانونی محاکمه را درک نمایند و از این طریق خدمتی به اصحاب 
چگونگی اجراات

تی کـه در  جراآ:  اکهقبل از اینکه به متن موضوع عنوان فوق الذکر بپردازیم  الزم به تذکر است
احوال شخصیه ، حقوق عامه و تجارتی صورت میگیرد از یک عریضه ابتدایی ؛مورد قضایای مدنی 
ت عام بـه  آشمار اجرادر ادامه می یابد واین اقدامگی در سه مرحله محاکماتی  شروع و الی رسید

قضـایای  در موردبه توضیحات  در مورد طرز اجراآت و رسید گی . قبل از پرداختن  میرودحساب
اصطالحات حقوقی و شرعی ایکه در پروسه طرح یـک  عنایمدنی و احوال شخصیه الزم است تا م

بیان گردد:راٌمختص،دعوی مدنی در محکمه الی صدور حکم مطرح میشود
اصطالحات:

طلب حق از غیر درپیشگاه محکمه استدعوی :
را ترک نماید به آن مجبـور  یرا از غیر میخواهد وزمانیکه دعوشخصی است که حق خودمدعی :
.نمیشود 

.شخصی که حق از وی خواسته و مجبور به دعوی میشودمدعی علیه :
.است که موضوع دعوی قرار گرفته باشدچیزی :بهای مدع
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است که دارای تحصیالت حقوقی ،شرعی بوده به احکام و موازین شریعت آگـاهی  :شخصی قاضی
به صـفت  قوه قضاییه طبق قانون تشکیل و صالحیتهای جمهورسس فرمان ریکامل داشته و به اسا

تعیین میگردد.قاضی یعنی حکم کننده 
.شخصی است که به نفع وی حکم محکمه صادر میگرددمحکوم له:

.شخصی است که در دعوی مطروحه بر علیه او حکم صادر میگرددمحکوم علیه : 
انچه که موضوع حکم قرارگرفته باشد  .محکوم به : 

قضاوت قاضی است که  به الفاظ مخصوص و بطور قاطع به عدم اثبات و یا به اثبات دعوی : حکم
.مدعی  صادر میگردد

که بر علیه وی صـادر  ابتدائیه حکمهعلیه به حکم صادره ممحکوم آنست که استیناف خواهی :
اسـتیناف یه در محکمـه  ئمحکمه ابتداحکم برشکایت و اعتراض خود را ،گردیده قناعت نداشته

.تقدیم نماید
نکرده ؛شکایت و اعتراض قناعت استیناف آنست که محکوم علیه به حکم محکمه :فرجام خواهی

.خود را به دیوان مربوط ستره محکمه تقدیم نماید 
.گاهی باشدآتجربه و ،اشخاصی است که در یک رشته دارای تخصص :اهل خبره

.ردیشخصی که ذمه اصیل را برای مطالبه نفس یا دین و یا عین به ذمه خود میگکفیل:
.) اوستتصرفبها در ید(یشخصی که مدعذوالید:

:ی محاکمصالحیتها
ـ برای بررسی و انفمحاکم را های قانون اصول محاکمات مدنی صالحیت ل قضـایای مـدنی   اص

لذا برای اصحاب .وحقوق عامه تحت عنوان صالحیتهای حوزوی و موضوعی مشخص نموده است
.دعوی الزم است تا قبل از مراجعه به محاکم به صالحیتهای  مذکور توجه نمایند

ـ ید در این بخش الزم است برای درک صالحیتهای قانونی محاکم و ذیصالح بودن در رس ی بـه  گ
ردد:گارایه یبر حسب قانون توضیحات مختصرو احوال شخصیه قضایای ،مدنی و حقوق عامه 

قامه دعوی یکسان میباشد بخصوص مقدمه این ادرقبال ت راآبه طور عموم در همه قضایای مدنی اج
مدعی علیه  در محکمه ایکه مـدعی و برت که تحریک دعوی مدنی بوده با یک عریضه آغاز اآاجر

.و اما این قاعده با استثناآتی نیز بـر خـورده   علیه در حوزه صالحیت آن اقامت دارد اقامه میگردد
است.  

را در احوال شخصـیه  تی وجود دارد که صالحیت محاکم آدر قضایای فامیلی استثناعلی الخصوص
:طور نمونه قضایای مختلف  مشخص و معین میسازد 

١ست:آمده ااصول محاکمات مدنیدر قانون 

۸۲ماده ی قانون اصول محاکمات مدن١
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قضیه از صالحیت محکمه محل اقامت شوهر مـی  به دعوی که زن مدعی علیه باشد رسیدگیدر
باشد.

گی قضـیه از  مدعی علیه باشد رسید،هلیتابه اساس این قانون در صورتیکه شخص فاقد یا ناقص 
١.یا قیم آن میباشدصالحیت محکمه محل اقامت ولی، وصی و

ی به دعوی تفریق به سبب غیابت یـا مفقـودی زوج از صـالحیت    ، رسیدگقانون این و نیزطبق 
٢محکمه محل سکونت مدعی میباشد .

طوری ذکر گردیده است که : رسید گی به دعوی تفریق به سبب حـبس علیـه زوج   در این قانون 
٣محبوس از صالحیت محکمه محل حبس زوج میباشد .

وی به سبب ضرر علیه زوجیکه در افغانستان اقامه دع٤قانون اصول محاکمات مدنی اساس به و نیز 
محل سکونت و یا اقامت داشته مدعی علیه بعد از تحقق اسباب ضرر ، زوجه خود را تـرک و بـه   

خارج فرار نموده باشد در محکمه محل سکونت زوجه صورت میگیرد .
در حوزه دیگر مرتبط باشد دعوی در محکمه ایکه یکی از مدعی علیهکهرگاه موضوع متعدد ولی بی

ن سکونت داشته باشد اقامه میگردد  آقضایی 
در دعوی مدنی هرگاه مدعی علیه محل سکونت متعدد داشته باشد دعوی مدنی علیه وی در محکمه 

که براین امر قـانون  ن محکمه سکونت داشته باشدآردد که مدعی علیه در حوزه گگی میای رسید
دعوی مدنی در ٦قانون مذکور؛طور عموم بر اساس اما به،٥اصول محاکمات مدنی  صراحت دارد 

هم وجود داردیاستثناآتیول.ل و فصل میگرددحمحکمه محل سکونت مدعی علیه 
نعده اشخاصی که طرف آبرای مدعی ایجاد گردد براییو نیز برای اینکه سهولت در امر اقامه دعو

به کـدام  دعوی کهنداند و مدعی قرار میگیرند ولی در محالت مختلفی سکونت پذیر بوده یدعو
که:قانون اصول محاکمات مدنی اجازه میدهد ٨٩ماده میگردد . بناء حل و فصلمحکمه

هر گاه مدعی علیه در محل سکونت مدعی حداقل یکسال اقامت نموده باشد محکمـه ذیصـالح   
محکمه محل سکونت مدعی میباشد .

۸۴ماده قانون اصول محاکمات مدنی ١
قانون اصول محاکمات مدنی۹۷ماده ٢

۹۸ماده قانون اصول محاکمات مدنی ٣
یقانون اصول محاکمات مدن۹۹ماده ٤
یت مدنقانون اصول محاکما۸۱ماده ٥
مادهنی) ا۱فقره (تیهدافوق الذکر٦
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تیار گردد محکمه ایکـه در  خانجام معامله ابمنظورهیاه برای یک معامله معین یک اقامتگاگو نیزهر
صالحیت رسید گی به قضیه را دارد که محل اقامت جهـت  ،در صورت بروز تنازع،همچو قضایا

.ن اختیار گردیده استآه صالحیت زانجام معامله در حو
نعـده اشـخاص  آدر دعوی مدنی صول محاکمات مدنیقابل تذکر است که بر وفق هدایت قانون ا

گی به همچـو قضـایا را   پیشه ور و یا تجارت پیشه ایکه مدعی علیه قرار میگیرند صالحیت رسید
قـرار  محلنآمحکمه ای دارد که در حوزه صالحیت ان محل تجارت پیشه و یا سکونت وی در 

صالحیت رسید گی را محکمه که تقسیم متروکه مورد ادعا قرار داشته باشدیضمنا در قضایای.دارد 
ن محکمه قرار داشته باشد.  آارد که عین(زمین یا خانه وغیره )در حوزه صالحیت ای د

استدعا:
عرایض حقوقی مستقیماً به محاکم و .توسط عریضه رسمی صورت میگیرد است که طلب حق مدنی 

ت ذیل باشد:  یا به اداره حقوق تقدیم میگردد یک عریضه حقوقی باید دارای محتویا
.پیشه ،نمره تذکره مدعی و مدعی علیه،ونت  اصلی و فعلیمحل سکولد ،، اسم

ن، امضا و نشان آمساحت ت وتعیین اندازه و قیمت مدعی بها و توضیح نوع جنس ،وصف ، موقعی
وقیمومیـت  ،انگشت. در صورتیکه عارض وکیل،وصی وقیم باشد نمبر وتاریخ وکالت ،وصـایت 

.تاریخ ایجاد حق و تاریخ تقدیم،
اداره حقوق میباشد الزم است تـا ایـن اداره   دررجع ابتدایی تقدیم استدعای حق مدنیاز اینکه م

.رفته شودگمختصرا به معرفی 
نآوظایف و صالحیتهای ،معرفی مختصر ریاست عمومی حقوق

دارای واداره حقوق در چوکات وزارت عدلیه بر (طبق قانون طرز تحصیل حقوق) فعالیت  مینماید 
لسوالی و ناحیوی میباشد که در مورد  قضایای مورد منازعه مدنی که در محـدوده  شعبات والیتی ،و

.ت مینماید آارهای جغرافیای فوق الذکر رونما گردیده باشد ابتداًاج
ت عرایض و تحصیل حقوق ودین ثابت وظیفه دارد تا عـرایض را در  آاداره حقوق در قسمت اجرا

ل برای عارض رسید داده و به جلب معروض علیـه از  کتاب ثبت عرایض به ثبت رسانیده و در مقاب
طریق اداره پولیس بپردازد.  

هرگاه معروض علیه کارمند دولت و یا موسسات خصوصی و یا منسوب نظامی باشد از طریق اداره 
پولیس تحت جلب قرار داده وسیله و در صورت عدم همکاری به مربوطه شان رسماً جلب میگردند

، معروض علیه  در اداره حقوق مکلف به دادن ضمانت میشود تا در صـورت  میشود بعد از احضار
.شودمیعدم حضور در برابر ادعای عارض از طریق ضامن آن در اداره حقوق و یا محاکم حاضر 

.م میگرددیبرایش تفهبعد از احضار معروض علیه در اداره حقوق مطالبه عارض کتباً
اشد عارض مکلف است تا اسنادی را که در دست دارد چه ایـن  هرگاه مطالبه دین و یا حق ثابت ب

نمایندگی های خارجی سیاسی وسفارتخانه ها ترتیب و تصـدیق  توسط یا و اسناد در محکمه ترتیب 
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که به آن اعتبار شرعی و قانونی مرتب گردد همراه با عریضه خویش یگردیده باشد و یا سایر اسناد
تقدیم نماید.

که در قضایای مدنی به خصوص در قضایای فامیلی اداره حقوق طرفین منازعه را الزم به تذکر است 
وطرفین بـه  اصالح دعوت مینماید در صورتیکه تالش به اصالح و میانجیگیری موثر نباشدمنظورب

رهنمود و هدایات این اداره قناعت ننمایند آنگاه تمام اوراق در یک دوسیه گذاشـته شـده و بـه    
دد.محکمه ارسال میگر

تشکیالت قوه قضاییه
قانون اساسی  به منظور تنظـیم  ۱۲۰و ۱۱۶تاسی از مواد تشکیل و صالحیت قوه قضاییه به قانون 

امور مربوط به تشکیل ؛ترکیب ؛ووظایف و صالحیتهای محاکم قوه قضاییه وضع و به اساس مصوبه 
نافذ گردیده است وتوشیح رئیس جمهورولسی جرگه ۱۳۹۱-۱۰-۲۵مورخ ۸۱

ترکیب و صالحیت محاکم در سه مرحله ستره محکمه ؛ استیناف و ابتداییه  ،تشکیل ،در این قانون
١به اساس اقتضا و ایجاد محاکم جدید درچوکات قوه قضاییه مشخص گردیده است 

٢ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل میباشد:

.دیوان جزای عمومی—۱
.دیوان امنیت عامه—۲
.دیوان مدنی—۳
.حقوق عامه-۴
.دیوان تجارتی—۵
.دیوان جرایم عسکری ؛جرایم نظامی—۶
جرایم امنیت داخلی و خارجی.-۷
وتخلفات اطفال.دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن -۸

در این قانون تشکیل و ترکیب و صالحیتهای محاکم استیناف مشخص گردیده که در مرکـز هـر   
اف موجود بوده و شامل دیوانهای ذیل میباشد :والیت یک محکمه استین

دیوان جزای عمومی —۱
دیوان امنیت عامه  —۲
دیوان مدنی و احوال شخصیه  —۳
دیوان حقوق عامه  ---۴
١دیوان تجارتی ---۵

ان قانون ۵قانون اساسی و ماده ۱ماده ١
ان قانون ۴۲ماده ٢
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فصل چهارم این قانون اختصاص به معرفی تشکیل  وظایف و صالحیتهای محاکم ابتداییـه دارد بـه   
٢ابتداییه به ترتیب ذیل تشکیل میگردد :موجب این قانون محاکم 

محکمه ابتداییه شهری —۱
محکمه ابتداییه تجارتی  —۲
محکمه ابتداییه احوال شخصیه (امور خانواده)---۳
محکمه ابتداییه اطفال  ---۴
محکمه ابتداییه ولسوالی  ---۵

٣ذیل میباشد:در مرکز هر والیت یک محکمه ابتداییه شهری  وجود داشته و شامل دیوانهای

دیوان جزای عمومی —۱
دیوان مدنی  —۲
دیوان امنیت عامه---۳
دیوان  حقوق عامه  —۴
دیوان جرایم ترافیکی  ---۵

وال شخصـیه   ـدر مرکز هر والیت محکمه ابتداییه تجارتی ایجاد میگردد و نیز محکمه ابتداییه اح
٤د میگردد محکمه ابتداییه اطفال نیز در چوکات محکمه ابتداییه ایجا

بر عالوه این تشکیالت محاکم استیناف عسکری که شامل دیوان جـرایم افسـران و بریـدمالن و    
ساتنمان  و دیوان جرایم سربازان  میباشد  و محاکم ابتداییه ولسوالی که صالحیت بررسـی تمـام   

یگردد دارا قضایای جزای عمومی و مدنی و احوال شخصیه  را که مطابق قانون به پیشگاه ان اقامه م
٥میباشد نیز معرفی و حدودو صالحیتهای این محاکم را مشخص نموده است 

مطـابق بـه  قـانون    حقوق عامه و احوال شخصیه؛تجارتی ؛صالحیتها ووظایف دیوان های مدنی 
از اینکه بحـث  مشخص گردیده است.  هدر بررسی قضایای مربوطتشکیل و صالحیت قوه قضاییه 

ی به اجراات مدنی متمرکز میباشد به اشارت کوتاه در ر مضمون طرز رسیده گر این تحریر باصلی د
مورد صالحیتهای دیوان های متذکره پرداخته شود :

قانون تشکیل و صالحیت قوه قضاییه ۵۳ماده ١

ان قانون ۶۱ماده٢
ان قانون ۶۲ماده ٣
ان قانون ۶۷و ۶۵مواد ٤
ان قانون ۶۷و ۶۰مواد ٥
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دیوان مدنی :
توسط این دیوان صورت میگیـرد ماننـد:دعوی   وحکمی خاصرسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی

.دعوی جبران خساره  و سایر دعاوی،دعوی اموال منقول عیر منقول ،ی ملکیتها
دیوان حقوق عامه:

عام ؛مثل وزارتخانه  بین اشخاص حقیقی و شخصیتهای حکمی رسیدگی به قضایای مورد منازعه فیما
.توسط این دیوان صورت میگیردرات دولتی اها و اد

یه تجارتی:ئمحکمه ابتدا
موجود میباشـد  بعضی از والیات محکمه ابتداییه تجارتی تجارتی در مرکز برای رسید گی قضایای 

و در والیاتیکه .اتفاق می افتد داردبهکه صالحیت رسیدگی به دعاوی تجارتی را که در آن والیت
محکمه تجارتی ایجاد نشده ؛قضایای تجارتی وارده را دیوانهای مدنی محکمه شهری رسـیده گـی   

مینماید  
ائیه احوال شخصیه:محکمه ابتد

یک محکمه ابتدائیه احوال شخصیه وجود دارد که مرکب از ،در حوزه قضایی هر محکمه استیناف
جلسات قضایی توسط سه نفر قضات به پـیش بـرده   .میباشدآن قضاییدر و عضو یک رئیس و 

ظیفه این وتکمیل نصاب ضروری میباشد .میشود در صورتیکه اعضای قضایی کمتر از سه نفر باشد 
.محکمه رسیدگی به تمام قضایای فامیلی میباشد 

طرز رسیدگی به قضایای مدنی وحقوق عامه
ء مواصلت مینماید محکمه ابتـدا هکه قضایای مدنی و حقوقی  از اداره حقوق به  محکمه مربوطیحین

یا دارد موضوع را از لحاظ صالحیت حوزوی(مانند :مدعی علیه در حوزه صالحیت محکمه اقامت 
موضوعات احوال شخصیه به محاکم تجارتی و یا حقـوق  و از نظر صالحیت موضوعی(مثالخیر ؟ 

ولـی  عامه ارجاع شده باشد) ارزیابی نموده و موضوع را تحت بررسی قضایی خویش قرار میدهـد 
لزوم دید شورای عالی ستره محکمه صـورت  رارجاع یک قضیه مدنی به یک محکمه دیگر که بنا ب

.این امر مستثنی میباشدمیگیرد از
تقسیم که قبال تذکر یافت صالحیتهای محاکم به دو بخش (صالحیتهای حوزوی و موضوعی)طوری

.گردیده است 
صالحیتهای حوزوی محکمه عبارت از آن صالحیتی است که محدود به ساحه  یا حوزه جغرافیـایی  

.یک واحد اداری میباشد
لی مذکور در قضایای همان ولسوالی ذیصالح ای ،محکمه ولسومثال در حوزه جغرافیایی یک ولسوال

میباشد اما صالحیت موضوعی با در نظرداشت ماهیت موضوع مورد دعوی تعیین میگردد بـه ایـن   
اساس قضایای ایکه به محکمه وارد میگردد ابتدا وصف دعوی معلوم میگردد تا مشخص گـردد در  

مه صالحیت رسیدگی به آن را دارد یا خیر؟آیا محک؛دعوی ایکه به محکمه احاله گردیده 



طرز رسیده گی به قضایای مدنی، حقوق عامه واحوال شخصیه ... قضاء

٦٥

ن از لحاظ حوزوی و یا موضوعی آخود را در رسیدگی به ،در صورتیکه محکمه در رابطه به قضیه
ذیصالح تشخیص ننماید قرار قضایی عدم صالحیت حوزوی و یا موضوعی را صادر و قضیه را بـه  

اید  تا به محکمه ذیصالح احاله نماداره حقوق ارسال میدارد 
قابل یاد آوریست در صورتیکه محکمه قبال در رابطه به صالحیت و یا عدم صالحیت در یک قضـیه  

را ن قضیه آسیده گی به صالحیت رتصمیم گرفته باشد این تصمیم به قوت خود باقیست و بار دیگر
مـات  و این تصمیم تابع احکام استیناف خواهی میباشد  که درین مورد قانون اصـول محاک نداشته 

مدنی  چنین صراحت دارد :
ذیصالح تشخیص ننماید قرار رد آنرا صـادر  که محکمه در رسیدگی به قضیه خود رادر صورتی((
١.))دکنمی

قرارهاییکه محکمه در قضایا صادر مینماید قرار ذیل میباشد:بعضی از 
قرار قضایی عدم صالحیت
  قرار قضایی ترک خصومت
دی  قرار قضایی انصراف از نامز
قرار قضایی دوران دعوی نکاح
قرار قضایی عدم دوران دعوی نکاح
    قرار قضایی دوران دعوی در مورد  حقوق عامه
  قرار قضایی عدم دوران دعوی در مورد حقوق عامه
عدم لزوم دوران دعوی برعلیه سند شرعیقرار قضایی
قرار قضایی ذوالیدی

رسیدگی به اعتراضات ابتدایی
زمانیکه یک عریضه دعوی مدنی به محکمه مواصلت مینماید  ٢اصول محاکمات مدنیقانونبه اساس 

مدیریت تحریرات محکمه آن را به مالحظه رئیس محکمه رسانیده و بعد از ارزیـابی از لحـاظ دارا   
بودن صالحیت به دفتر مربوط محکمه ثبت میگردد در صورتیکه محکمـه از لحـاظ صـالحیتهای    

در قضیه ایکـه  ا ذیصالح نداند قرار مبنی به رد دعوی را صادر مینماید رحوزوی و موضوعی خود
اعتراضات ابتدایی صورت گیرد اعتراضات را در جلسه قضایی رسیده گی و تصمیم اتخاذ مینمایـد  

عتراضات متذکره قرار ذیل است:.که ا
گی قضیه از طرف محکمهدم صالحیت رسیدع
فقدان صالحیت و اهلیت مدعی و مدعی علیه

صول محاکماتقانون ا۱۹ماده ١
یقانون اصول محاکمات مدن۱۸ماده ٢
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  متوجه نبودن ادعای مندرج عریضه بر مدعی علیه
علیه  صدور حکم قضایی قبلی در موضوع بین عارض و معروض
عدم ذوالیدی مدعی علیه متکی بر اسناد مثبته در مدعی بهای غیر منقول
 استدر جریانارتباط قضیه با دعوی که در محکمه دیگر
 ودن قضیه مندرج عریضه در محکمه دیگربدایر
قضیه مورد دعویآمدنت مرور زمان تح

روزمکلف به آوردن ١٥مدعی از طرف محکمه  در ظرف ١بعد از رسیدگی به اعتراضات ابتدایی 
ت قضایی أ دعوی مدعی از طرف هیصحت صورت دعوی در دو نقل میگردد در صورتیکه 

ز صحت را اصالح و تصحیح نماید بعد اانتشخیص نگردد  به مدعی موقع داده میشود تا 
یب دفاعیه سپرده شده و مطابق هدایت تبه مدعی علیه جهت تر٢دعوی،یک نقل صورت دعوی 

روز دفاعیه اش را در دو نقل به محکمه حاضر نماید ١٥قانون، وی مکلف است تا در مدت 
از جانب مدعی علیه ،تاریخ جلسه قضایی ورسیدگی به موضوع را به یهعامحکمه بعد از وصول دف

.ابالغ مینمایدطرفین دعوی
دردعوی بسیط و دعوی ایکه ضرورت عاجل بررسی را داشته باشد محکمه  به مالحظه اظهـارات  

صورت گرفتـه  الفساد شفوی طرفین دعوی در قضیه رسیدگی مینماید(مثال ادعا باالی اجناس سریع
.)باشد

محکمـه تقـدیم   اد معینه بعد از ورود  دوسیه دریعرا در مدر صورتیکه مدعی صورت دعوی خود
صادر نموده،دوسیه را دوباره به اداره حقوق ارسـال  راننماید  محکمه قرار مبنی به ترک خصومت

را به محکمه ارایه نمایـد اوراق  مینماید هرگاه مدعی به محکمه مراجعه و عذر معقول غیابت خود
وردن دعـوی  آلف بـه  اد معینه یکماه مکیعدوباره از اداره حقوق خواسته شده و مدعی باز هم در م

دعوی خویش را به محکمه تقـدیم ننمایـد   عینه میگردد در صورتیکه مدعی باز هم در خالل مدت م
.یناف خواهی میباشدتمحکمه قرار دوم ترک خصومت را صادر و این قرار تابع احکام اس

.هرگاه محکمه قرار سوم ترک خصومت را صادر نماید این قرار نهایی میباشد
روز دعوی خودرا به محکمه ارایه بدارد ٣٠مکلف است تا ظرف ٣اء کاح مدعی استثندر دعوی ن

در غیر آن محکمه قرار ترک خصومت را برای بار اول صادر و این قرار تـابع اسـتیناف خـواهی    
را به محکمه تقدیم ننمود محکمـه قـرار دوم تـرک    اگر مدعی برای بار دوم دعوی خودمیباشد

.قرار نهایی بوده قابل استیناف طلبی نمیباشدخصومت را صادر و این 

یقانون اصول محاکمات مدن۲۴ماده١
یقانون اصول محاکمات مدن۲۶ماده ٢
یقانون اصول محاکمات مدن۳۶ماده ٣
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بـدون  در صورتیکه مدعی ،محکمه صورتحال  (فورم مخصوص )به ن آبعد ازتقدیم دعوی و درج 
نگردد در اینصورت محکمه فیصله ترک خصـومت را صـادر   حاضرش یادعوعذر موجه به تعقیب 

.مینماید 
ت در صدوراحکام غیابیآاجرا

رآن قرابه محاکمات مدنی در مورد احکام غیابی صراحت دارد که در رابطه فصل نهم قانون اصول
ذیل توضیحات داده میشود:

و یا از فرستادن وکیل خود امتناع نمایـد و احضـارش   هرگاه مدعی علیه از آمدن به محکمه اصالتاً
ـ ١٥ب سه گانه جلب را که فاصله زمانی هر جلب یمیسر نباشد محکمه مکات درس آه روز میباشد ب

مدعی علیه غایب ارسال و از او میخواهد تا به محکمه حاضر گردد اگر باز هم حاضر نگردد ویـا  
یکـی از  محکمه ،در محل وجود نداشته باشد مدعی نیز به حل و فصل موضوع اصرار ورزد،اصالً

ـ  اقارب درجه اول ویا د در زوجه و یا زوج غایب را وکیل تعین نموده و به دعوی رسـیدگی مینمای
صورتیکه اقارب درجه اول غایب باشند ویا زوج و زوجه حایز شرایط وکالت نباشند و یا اینکـه از  

ع از حقـوق  اقبولی وکالت امتناع ورزند  در این صورت محکمه رسمآ از اداره  ارنوالی جهت دف
ول ین وکیل را تقاضا، و به موضوع رسیدگی میشود  هرگاه مدعی علیه غایـب عـذرمعق  یغایب  تع

داشته باشد مشروط براینکه به محکمه مربوط قبال اطالع بدهد قضیه الی دوماه معطـل قـرار داده   
.میشود وهم محکمه میتواند این مدت را تمدید نماید

به همین ترتیب در صورتیکه شخص غایب که در پیشبرد دعوی اش وکیل تعین گردیده است اگـر  
ردد جریان محاکمه در حضورش ادامه پیدا میکنـد   در حین رسیدگی به دعوی در محکمه حاضر گ

ولی در صورتیکه شخص مکرراً غیابت نماید و یا هدف شخص از غیابتش رسانیدن ضرر به جانـب  
پـیش بـرده   ه ن شده بیمقابل باشد چنین حضوری اعتبار نداشته و جریان قضیه در  حضور وکیل تعی

.میشود
که به ضرر غایب تمام راا،اصالح و سایر اقداماتی وکیل شخص غایب در محکمه صالحیت اقرار،ابر

.ندارد،شود
اسباب حکم محکمه

بعد از آنکه  یک قضیه در حـدود صـالحیت  محکمـه    ١قانون اصول محاکمات مدنیبه اساس 
ازطرف رئیس محکمه تشخیص گردید قضیه به دو تن قضات جهت تدقیق سپرده شده واز طـرفین  

.دشولبه میمطایهعادعوی صورت دعوی و دف
بعد از آنکه صورت دعوی به محکمه سپرده شد و بعد از صحت دعوی مدعی توسط قاضی موظف 

حال محکمه که ضمن یک تعرفه محصولی به بانک صورت میگیـرد از  ت محصول صورتخو پردا

یقانون اصول محاکمات مدن۱۹۱ماده ١
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تدویر جلسه قضایی و قرائت آن از مدعی خواسته میشود پس از دعوی مطالبه و یهعاجانب مقابل دف
بـه دوش  در صورتیکه جواب باالنکار باشـد  ت دعوی اثبارا به اثبات برساند زیرا ا دعوی خودت

١و مدارک اثباتیه که در قانون اصول محاکمات مـدنی  دالیل مدعی است  دعوی مدعی به اساس 

که عبارت از :صراحت  دارد ثابت شده میتواند
.ه مستنبطه) ،سوگند و نکول از سوگندمیباشد نو قریاسناد ،شهود ،قراین(قرینه قاطعه (اقرار ، بینه 

لترک ارا به اثبات نرساند محکمه به عدم اثبات  که به آن قضای بـا در صورتیکه مدعی دعوی خود
دعوی مورد بحث ایجاب تحلیل و یا وضـا ،حکم صادر مینماید و اگر بعد از مطالعهگفته میشود

طی قرار قضایی مبنی بر تحلیل قضیه غرض روشن شدن حت بیشتر را مینمود در این صورت محکمه 
مطالبـه  اصول محاکمات مدنی قانون ۱۱بعضی از موضوعات،نظراهل خبره را مطابق احکام فصل 

.مینماید 
را به به اثبات میرسد محکمه فیصله خویش،هرگاه دعوی مدعی در محکمه  متکی به وسایل اثبات 

ادر مینماید.ص)اثبات دعوی مدعی و (قضای الزام
ن گردیـده ولـی   یماه تعی)۴د رسیدگی به یک قضیه مدنی مدت (یعابه اساس حکم قانون حداکثر م

این مدت برای یکماه دیگر نیز تمدید میگردد .ءاستثنآ
درین بخش اسباب حکم  مختصراً طور جداگانه  توضیح میگردد:

اقرار:
و فقه یعنی اعتراف  و اقرار بدانچه که مـورد  اقرار در لغت یعنی اثبات کردن و در اصطالح شرع 

ادعا واقع شده است  
شرایط صحت اقرار :

شرایط صحت اقرار اینست  که اقرار کننده عاقل و بالغ  وراضی و جایز التصرف باشدو در اقـرار  
خود جدی بوده و اقرار به محال عقلی و عادی نکند  

شخصی که محجور علیـه اسـت و یـا    اقرار شخص دیوانه  کودک و شخصی که مجبور شده و
شخصی که شوخی میکند معتبر نیست زیرا شرعا این اقرار ها کذب محسوب شده و قضـاوت بـر   

دروغ مجاز نیست.
بقای حـق  به اقرارعبارت ازاخبار به امری است  در محکمه٢مطابق قانون اصول محاکمات مدنی

.  یا حالتی را علیه مقر ثابت سازدودعویطرف

یقانون اصول محاکمات مدن۲۷۲ماده ١
یقانون اصول محاکمات مدن۲۷۳ماده ٢
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به حـق  یا به مفهوم ساده میتوان گفت اقرار عبارت است از اعتراف یکطرف دعوی نسبت
باشد و دارای شـرایط  غیرباالی خودش در پیشگاه محکمه لذا اقرار خود حجت قاصره بر مقر می

:ذیل اســت 
.مقر باید عاقل و بالغ باشد -:۱
.نباشد ان ظاهرالحال مکذب -:۲
.به شرط نباشد اقرار معلق-:۳
مقر مکره نباشد-:۴
.اقرار در محکمه صورت گیرد-:۵
تنها در اموریکه برایش اجازه داده شده صحت )اجازه داده شده در امور(اقرار صغیر ماءذون -:۶

.دارد
باید گفت هرگاه شخص به حق غیر در محکمه اقرار نمود در صورتیکه محکمه به کذب اقرار حکم 

.شد به اثبات حق جانب مقابل حکم صادر مینمایدصادر ننموده با

بینه:
شـامل اسـناد   واسباب حکم بوده که صدق مدعی را ظاهر و حق را کشف مینماید از جمله بینه 

.شهود ،قرائن قاطعه و قرائن مستنبطه میباشد 
اسناد:

(عرفی)رسمی غیر دو نوع است اسناد رسمی و اسناد١انون اصول محاکماتاسناد طبق ق
احکام قـانون در  اساس آنرا بهدی که موظف خدمات عامه اسنااسناد رسمی:عبارت است از همان 

.حدود صالحیت خود ترتیب نموده باشد
.است و   دلیل الزام اسناد رسمی در مورد مقر،ورثه و قایم مقام آن قبل از دوران دعوی قابل اعتبار

عریف قانون مدنی اسناد عبارت است از :موجب تاسناد غیر رسمی(عرفی): به 
ت سامضا ونشان ش،ت گذاشته باشند مهر سامضا و یا نشان ش،که اشخاص در آن مهراز اسنادی

کتابت ،ن هرگاه خطآنگاه اسناد مذکور صفت رسمی را کسب نموده درغیرآخود را تصدیق نمایند 
مثل سند رسـمی  ند رسمی را داشته وو امضا توسط اهل خبره تثبیت گردد اسناد متذکره حیثیت س

٢مدار اعتبار میباشد.

شهادت:
برای یک شخص علیه شخص دیگری.به لفظ اشهد اخبار به حق عبارت است از 

قانون اصول محاکمات۲۸۲ه ماد١
یقانون مدن۹۹۱ماده ۲ا بند فقره ٢
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شهادت از مشاهده و معاینه امده است چون گواه از چیزی خبر میدهد که دیده و مشاهده و معاینـه  
کرده باشد.

شهادت دارای شروط ذیل میباشد :  
شروط تحمل شهادت سه است : عقل؛بینایی و معاینه .شروط تحمل: 

بنا شهادت مجنون ؛نابینا و شهادت شخصی که مشهود به را حین تحمل ان به چشم ندیده باشـد  
صحت ندارد .

بالغ؛بینا و ناطق بوده ؛محدود به حد قذف نشده و با مشهود علیـه  شرط است تا شاهد شروط ادا:
د؛ یا برای خود جلب منفعت و از خود دفع مضرت نکند ؛مسبوق به سبق دعوی دشمنی نداشته باش

بوده و با دعوی مدعی موافقت داشته باشد .
شروط اعتبار:

شهادت باید به لفظ اشهد صورت گیرد و الزم است تا شهود متعدد باشد و شهادت در مجلس قضا 
ادا گردد.   

یشود :  شروط اساسی:شروط اساسی قرار ذیل بر شمرده م
: شهادت خالف محسوس نباشد  ۱
:   شهادت به نفی نباشد۲
: شهادت علیه کسی نباشد که بین شان دشمنی وجود نداشته باشد  ۳
: شهادت به فعل  خود شخص نباشد  ۴
:شهادت شخص غیر عادل نباشد  ۵
: شهادت با دعوی مدعی موافقت داشته باشد    ۶

تزکیه شهود:
دریـن  .گردد که شهادت شاهدان در مجلس قضا مورد قبول واقع شودتزکیه شهود وقتی مطرح می

کـه طـرز العمـل آن در    طوریحال شاهدان به صورت سری و نیز به صورت علنی تزکیه میگردند
گردیده است .تعلیمات نامه تزکیه شهود درج 

یمین و سوگند:
انست بینه و گواهان بیاورد هرکاه مدعی نتوانست حق خود را بر مدعی علیه  به اثبات برساند و نتو

و مدعی علیه حق را انکار میکرد مدعی در این صورت فقط میتواند مدعی علیه را سوگند دهـد در  
حیح روایت کرده اند  امده است (البینه علـی المـدعی   از بیهقی و طبرانی و با اسناد صحدیثی که
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روشن کند اقامه نماید و بر مدعی والیمین علی من انکر) بر مدعی است که بینه  و چیزی که حق را 
.علیه است که سوگند یاد کند

هرکاه مدعی علیه سوگند یاد کرد دیگر دعوی مدعی مردود است و اگر مجددا بعد از ادای سوگند 
.منکر ؛مدعی اعاده دعوی کند و گواه بیاورد بین علما اختالف است

قرائن:
اثبـات امـر   موجب از بکار بردن امر معلوم که عبارت استینه باید گفت که قررینه در تعریف ق

.مجهول میگردد
:قرائن دو نوع است قرائن قاطعه و قرائن مستنبطه

:قرائن قاطعه
ارایه اسناد قابل قبول در محکمـه  :مانندآنست که به داللت آن یک موضوع مجهول واضح شود

.قرینه قاطعه محسوب میگردد 
:قرائن مستنبطه 

.یان دعوی و حاالت مربوط به دعوی در محکمه دریافت میگردد ن است که از جرآ
:سوگند 

عبارت از یاد  نمودن قسم است که یکی از طرفین به آن مکلف ساخته میشود معموال سوگند وقتی 
مطرح میشود که مدعی از آوردن شهود اظهار عجز نماید و یا شهود مدعی از طـرف محکمـه رد   

ق به مدعی از طرف محکمه این حق تداعی میگردد که وی میتوانـد  خرین حآنگاه به عنوان آگردد 
.سوگند را به مدعی علیه توجیه نماید

صادر میگردد و امـا در  حکم در صورتیکه مدعی علیه سوگند یاد نمود به عدم اثبات دعوی مدعی 
صادر صورتیکه مدعی علیه از یاد نمودن سوگند نکول(خودداری) کرد به اثبات دعوی مدعی حکم 

ت خاص آاستفاده از اسباب حکم که در اثبات و یا عدم اثبات یک دعوی موثر میباشد اجرا.میشود
ت خاصی که در قباـل  قضـایای   آدر این بخش چند مثال از اجرا.قضایای مدنی را تشکیل میدهد

ی فامیلی و سایر قضایای مدنی صورت میگیرد تحریر میگردد تا خواننده بیشتر در جریـان رسـیدگ  
.قضایا قرار گیرد

:رسیدگی به قضایای انصراف از نامزدی
هریک از طرفین میتوانند از آن انصراف که قانون مدنی نامزدی وعده به ازدواج است ۶۴ماده طبق

.نمایند
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مبنی به انصراف از نامزدی را بـه اداره حقـوق تقـدیم و اداره    ییانصراف کننده (دختر) عریضه
یه احوال ئاقدام نموده و بعد از اخذ ضمانت از نامزد اوراق را به محکمه ابتدامتذکره به جلب نامزد

.میدارد تقدیم شخصیه 
محکمه بعد از علم آوری به نامزدی که از طریق استعالم نمودن از نامزد در مورد نامزدی و یا عـدم  

ـ  درآن صورت میگیرد  قبل از اتخاذ تصمیم در مو را کـه  دایاسعی میگردد تا مطالبات مطـرح ه
فیمابین  موجب تشدید منازعه میگردد حل نماید در صورتیکه طرفین در زمینه به توافق نایل نگردنـد   

.محکمه قرار قضایی مبنی به انصراف از نامزدی را صادرمینماید که این قرار نهایی میباشد 
در و محکمـه  د مطالبه هدایا ضمن یک دعوی جداگانه و مستقل  در محکمه  صورت گرفته میتوان

.با درنظر داشت اسناد دست داشته حکم صادر مینماید آن مورد 
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»احمدی«محمد نادر گرد آورنده : 

جرایم جنسیجرایم جنسیدر در مجازاتمجازاتکُلّیِکُلّیِاهدافاهدافبررسی بررسی 

فهرست:

٧٤.........................................................................................دهیچک
٧٥..........................................................................................مقدمه
٧٥......................................یجنسمیجرامجازاتیکلاَهدافیکلطرح: اولگفتار
٧٦............................................................یجنسمیجرامجازاتتیاهم) الف
٧٦.............................................................یجنسمیجراشیافزاایکاهش) ب
٧٧.........................................یجنسمیجرابایحقوقیهانظامبرخوردیهاوهیش) پ
٧٨........................................................یجنسمیجرامجازاتدرهادگاهید) ت

٧٩..................................................................انهیسزاگرااهداف: دومگفتار
٧٩...............................................................انهیسزاگرااهدافحیتوض) الف
٨٠....................................................................انهیسزاگرااهدافنییتب) ب

٨٠................................................................حدمستوجبمیجرادرشبهات
٨١.....................................................................شبههیادعاازییتواناعدم

٨٢................................................................جلسهکیدرشهادتیادا. ٣
٨٢........................................................................شاهدنفرچهارلزوم-٤
٨٣.....................................................................انهیتازنواختنیچگونگ-٥
٨٣.......................................................یجنسمیجرادرمجازاتداخــلت-٦
٨٤..............................................یحدمجازاتیاجرانیحدرهاإشکالیبرخ-٧
٨٥.................................................یجنسمیجرامجازاتدرزمانمرورریتأث-٨
٨٥...............................................................یجنسمیجرادرإقرارتکرار-٩

٨٦......................................................یجنسمیجرادرمجازاتازیآگاه-١٠
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٨٦............................................یجنسمیجرامجازاتدرمجرمإصالح: سومگفتار
٨٧............................................یجنسمیجرامجازاتدریدلسوزازیبازدار) الف
٨٨.......................................................یجنسمیجرادرمجازاتبودنیعلن) ب

٨٨............................................یجنسمیجرامجازاتدریبازدارندگ: چهارمگفتار
٨٨..........................................یجنسمیجرامجازاتدریخصوصیرندگبازدا) الف
٨٨........................................یجنسمیجرامجازاتدریخصوصیبازدارندگحیتوض

٨٩...........................................یجنسمیجرامجازاتدریخصوصیبازدارندگنییتب
٩١..............................................یجنسمیجرامجازاتدریعمومیبازدارندگ) ب
٩١...............................یجنسمیجرادیشدمجازاتیبازدارندگدریخیتارکردیرو-١
٩٢...................................:یجنسمیجرادرمجازاتیإجرایوهیشویبازدارندگ-٢
٩٢........................................إثباتازپسیجنسمیجرامجازاتیإجرابردیتأک-٣

٩٣..........................................یجنسمیجرامجازاتدریمیترمعدالت: پنجمگفتار
٩٣....................................................................یمیترمعدالتامکان) الف
٩٤.................................................................یمیترمعدالتیبخشامیإلت) ب

چکیده
مقاصدی است کـه در راسـتای   جرایم جنسی در شریعت اسالمی، مجموعهاهداف کُلّیِ مجازات
گـذاران و  گمان، قانونگیرد. بیانگاری و جزا انگاری صورت میگذاری، جرمرسیدن به آن، قانون

های جنسی اهداف، جزاهای جرمتفاوت بهتوجه و بیتوانند بیورزان در هیچ نظام حقوقی، نمیقانون
های گوناگون در تعیین و إجرای مجازات جـرایم  را تعیین کنند و به إجرا گذارند. وانگهی، هدف

سنگ نیستند. إجرای عدالت، إصالح و تربیت سطح و همجنسی مطرح خواهد شد، این مقاصد، هم
باید از اهداف کُلّی مجـازات در  مجرم، بازدارندگی، جبران زیان متضرر و مقاصد سزاگرایانه را می

شریعت  اسالمی شمرد.
های اهداف دیگری چون حفاظت و صیانت از کیان و کانون خانواده، حمایت از جامعه، تحکیم پایه

نظم اجتماعی، دوری از عداوت و دشمنی در میان افراد جامعـه، عـدم روی آوردن بـه انتقـام     
کردن مرتکبان از شناعت و ها، تنبیه و آگاهان انسانریزی و دشمنی میخصوصی، جلوگیری از خون

سوی جرایم جنسی و در نهایت استحکام نیـروی خیـر و   شکن، عدم بازگشت بهپلیدی جرم عفت
ها در یک کالم: صیانت دین، جان، مال، شخصـیت (نـاموس و   فضیلت در قُلوب و اَعمال انسان
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توان اذعان نمـود کـه   یم جنسی است. و مینسل) و خرد، نیز از مقاصد شریعت در مجازات جرا
مجازات مرتکبان جرایم جنسی به عنوان آخرین گزینه، مورد پذیرش قرار گرفته است.

اندوزی و تربیت مجرم.عبرت، بازدارندگی، جرایم جنسی، : اهداف کُلّیِ مجازاتواژگان کلیدی: 
مقدمه

زندگی بشری در جوامع انسانی وجـود  های مختلف جرایم جنسی معضلی است که همواره در دوره
داشته و این جرایم از دیرباز همیشه مورد نفرت و نکوهش قرار دارد. وانگهی مجـازات مرتکبـان   

گون و برای اهداف مستقیم و غیر مستقیم معینی وضـع و  های مختلف، گونهجرایم جنسی در ملت
تعیین گردیده است.

و إجرای مجازات در جرایم جنسی از منظر شـریعت  است که إعمالشود اینپرسشی که مطرح می
است که در پرتو مجازات مرتکبـان جـرایم جنسـی،    اسالم دارای کدام اهداف است؟ فرضیه این

ها از عواقب و پیامدهای دنیایی و آخرتی إرتکاب اَهدافی مانند: إصالح و تربیت مجرم،آگاهی انسان
گی عمومی، حمایت و حفاظت از عفت و نـاموس  جرایم جنسی، بازدارندگی خصوصی و بازدارند

هی، احترام به شرف، حیثت و صیانت از دین، إطاعت از اوامر الها، دوری از رذایل اَخالقی، انسان
بخشی به رضایت ها، إیجاد نظم اجتماعی، مبارزه با طاعون و اَمراض گوناگون، آرامشآبروی انسان

رچیده شدن رذایل از جامعه و جایگزین شدن فضـایل،  خاطر متضرر جرم از طریق عدالت ترمیمی، ب
های از اَهدافی است که در راستای إعمال مجازات آوری به انتقام خصوصی وغیره، گوشهعدم روی

جرایم جنسی در اسالم  مطرح است.
ها داده شود. بحث حاضر در ضـمن پـنج   شود تا پاسخ این پرسش و فرضیهدر این مقاله، سعی می

صه شده است: در گفتار اول، طرح کُلًیِ مجازات جرایم جنسـی، گفتـار دوم اَهـداف    گفتار خال
سزاگرایانه، گفتار سوم إصالح مجرم، گفتار چهارم بازدارندگی و گفتار پنجم عـدالت ترمیمـی در   

گیـری  بندی و نتیجهدر نهایت از تمام مباحث مطرح شده، جمعومجازات جرایم جنسی بیان شده 
است.انجام یافته

گفتار اول: طرح کلی اَهداف کلی مجازات جرایم جنسی
طور کلی، و از آن جمله، کیفر جرایم های اسالمی بهی اهداف مجازاتتر در بارهآنچه تا کنون بیش

ها بـوده اسـت. در نتیجـه، ایـن     جنسی مالک داوری قرار گرفته، نوع و ماهیت خود مجازات
گر و فاقد اهداف انسانی، همچـون  شرقان، اغلب خشن، سرکوبها، به ویژه از سوی مستمجازات

ای ها و در پارهوغیره ارزیابی شده است. البته تأکیدی که در برخی دورهمجرمان إصالح و تربیت 
ها، صورت گرفته، نیـز  چون و چرا و بدون إنعطاف این مجازاتاز کشورهای اسالمی بر إجرای بی

).٣٤٩؛١٣٨٩نوبهار، نبوده است. (تأثیردر پیدایی این باور بی
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الف) اهمیت مجازات جرایم جنسی
ی جرایم و تجاوزهای جنسی موجب سرزنش و تقاضای بیشـتر مـردم بـرای    هیچ جرمی به پیمانه

یابـد  تر افزایش میگردد. این نکوهش و درخواست مجازات، زمانی بیشمجازات مرتکبان آن، نمی
زنان باشند.که قربانی این جرایم کودکان و

های مختلفی در قالب مجازات ابراز شده های دور و نزدیک در مقابل جرایم جنسی واکنشدر زمان
رسد که مرتکب جرم جنسی را بدون در نظر داشتن حالت إرتکاب است؛ گاه مجازات به حدی می

ـ رسانند و زمانی نیز مجازاتترین شکل به قتل میجرم به فجیع ه خـود گرفتـه و   ها شکل دیگری ب
گردد؛ ولی در عصـر  مند درآمده و مرتکب جرایم جنسی، از این طریق مجازات میای قانونبگونه

ی جرایم جنسی بیرون کشانده فعلی در کشورهای غیر اسالمی، عمل فحشا و زنای اختیاری از دایره
منـد  ودکان، قانونشود و در مقابل، جرایم زنای باعنف و تجاوزات جنسی و تجاوز جنسی به کمی

گردد.بینی شده و اعمال میشده و برای مرتکبان آن، مجازات پیش
دهد که جرایم جنسی همواره سیر صعودی داشته و همیشه در هر جا و تحت ها نشان مینظرسنجی

افتد کـه اگرچنـد در جمـع    تر در کشورهای اتفاق میگردد. این جرایم بیشهر شرایط، واقع می
ها و احکام اسالمی دور بوده و دستورات دین اسالم در شوند، اما از آموزهالمی یاد میکشورهای اس

ها دخالتی نداشته است.زندگی فردی و اجتماعی آن
ب) کاهش یا افزایش جرایم جنسی

ی اگرچه بنابر اعتقاد و باور مردم، جرایم جنسی در حال افزایش است، اما دالیل متقاعـد کننـده  
ی کـه  ، در دوره١٩٩٠ی رد که این امر، در حقیقت وجود داشته است. در دهـه کمی وجود دا

های کنترل و سنجش خطر حاکم بود، بسیاری از مردم خواستار نظـارت الکترونیکـی و   تکنولوژی
های مانند آن، بر این مجرمان شدند. آخرین پشنهاد این است که از نظام موقعیت یـاب  دیگر شیوه

ی برای نظارت به موقعیت و مکان مجرمان دارای سابقه)،.Global Positioning System-GPS(جهانی
های ایـاالت  محکومیت تجاوز جرایم جنسی علیه کودکان، استفاده شود. این اَمر در برخی از حوزه

متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و در بریتانیای کبیر نیز مورد اهتمام خاطر قرار دارد.
مداران، خواستار این بودند کـه خـود را   ای بود که سیاستدر مرحله١٩٩٠ی ر در دههتغییر دیگ

کننـد.  تر برای این طبقه از مجرمان حمایت میهای شدیددار کسانی قرار دهند که از مجازاتطالیه
طلب سیاسی هوشیار تصـرف نشـود؛   ها توسط اَفراد فرصتکه مقام آنگویی سیاستمداران از این

کـه  شدند. برای نمونه، پس از ایـن ها و محبوبیت عمومی میسیدند. پس خواهان توجۀ رسانهترمی
گذاران ها، خبری مبنی بر تجاوز به یک کودک و کشتن او را در نیوزیلند پوشش دادند، قانونرسانه

د ها و مردم وارد شده و خواستار تصویب قوانین تعیین کیفرهای بسیار شدیبه سرعت در خط رسانه
ها به طور منظم در ایاالت متحده، بریتانیای کبیـر،  برای مجرمان جنسی شدند. همچنین اخبار رسانه

استرالیا و کانادا در مورد مجرمان جنسی که به صورت مشروط آزاد هستند و مرتکب تجاوز جنسی 
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زات حـبس  مداران در مورد ایجاد قانونی که مجـا شوند، انتشار یافت. سیاستو قتل نوجوانان می
زمان قوانین دیگـری بـرای   بسیار شدید را برای مجرمان جنسی مقرر کند، وارد بحث شدند و هم

ها بر مجرمان جنسی درحال تحمل مجازات در جامعه بودند را نیز تصویب شدت بخشیدن به نظارت
ـ   ی اعمال مجازاتکردند. این مقررات که اجازه ورد های حبس بسیار طوالنی یـا خشـن را در م

شـود.  دهد، بر مبنای این ایده توسعه یافت که جامعه از این راه بهتر محافظت میمجرمان جنسی می
های نامعین برای متجاوزان جنسی از طریق یک فرآینـد  همچنین چندین ایالت، اقدام به وضع حبس

یفرنیـا  مدنی نمودند که متجاوزان جنسی را تا زمانی که بازپروری شوند، حبس مـی کردنـد. کال  
نخستین ایالت در امریکا بود که إقدام به وضع قانونی کرد که بر اساس آن، مجرمان جنسی بـا دو  

سال، به تحمل عقیم کردن شیمیایی محکـوم  ١٣ی محکومیت آزار جنسی یک کودک  زیر سابقه
درسـال  شدند. فلوریدا، جورجیا و لومیزیانا نیز قوانین مشابهی را تصویب کردنـد. در بریتانیـا   می

که برای بار دوم به جرم جنسی یـا جـرم   قانونی تصویب شد، که بر اساس آن، مجرمان-١٩٩٦
، پارلمان ایالت لویزیانا قـانونی  ١٩٩٥شوند، حبس ابد مقرر کرد. درسال آمیز محکوم میخشونت

سـال باشـد،   ١٢جنسی کودک زیر متضررکه داد در موردیها اجازه میوضع کرد که به دادگاه
).٢٢٤: ١٣٩٢،رابرتز....و دیگران،ویجولیانمجرم به مجازات مرگ محکوم گردد. (

های حقوقی با جرایم جنسیهای برخورد نظامپ) شیوه
ی جرایم جنسی درکشورهای مترقـی جهـان   که مبارزاتی در سطح بلند، برای مبارزه با پدیدهبا آن

جازات اعدام، برای مرتکبان جـرایم جنسـی   جا که کشورهای مخالف موجود داشته و دارد، تا آن
اشد مجازات؛ یعنی مرگ را قابل إِعمال می دانند؛ ولی بازهم جرایم جنسی همه روزه افزایش مـی  

یاید.
های انسانی بـرای  ی فردی و جمعی در نظامکارهای مهم و عزم و ارادهاست که راهدلیل اساسی آن

شود؛ چیزی های آن، نیز در نظر گرفته نمیندارد و زمینهگیری و مبارزه با جرایم جنسی وجودپیش
که در اسالم مورد اهتمام و توجه شارع قرار گرفته و پیروان این دین، به آن دعوت شده اند.

مجازات مجرمان و مرتکبان جرایم جنسی در اسالم، اولین گزینه برای مبارزه بـا جـرایم جنسـی    
پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی در نظر گرفتـه شـده   نیست، بلکه سازوکارهای بسیاری برای

ها به رسمیت شناخته شده و حتـی در  است. ازدواج به عنوان نیاز و ضرورت فطری و طبیعی انسان
گـردد. در  ی دینی تلقی میی یک فریضه و یک وجیبهبرخی مواقع مورد تأکید قرار گرفته و بمثابه

داری دعوت شـده انـد. از   به صبر، روزه گرفتن و خویشتنها صورت عدم توانایی ازدواج، انسان
ی ازدواج، توصـیه نمـوده و بهتـرین    گیری در زمینـه جانبی دیگر، دین اسالم اجتماع را به آسان

کند که دختران خود را به داند. پدران و اولیای دختران را توصیه میترین آن، میها را آسانازدواج
های شایسـته و صـالح انـد، در    نمایند و از نظر ایمانی انسانمیکه خواستگاریعقد نکاح کسانی

گیر نبـوده و  آورند؛ تا دختران به گناه و معصیت روی نیاورند. همچنین در امر تعیین مهریه، سخت
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مبالغ هنگفتی را از مرد طلب نکنند، بلکه مهریه را به تناسب توانایی مـالی و اقتصـادی مـرد، در    
ترین آن است. در نهایت، تعدد زوجات و چند همسـری  ها آسانترین نکاحخواست نمایند؛ چون به

ها از واقع شدن به گناه و معصیت، با شرط تأمین عدالت، مورد پذیرش قـرار  را برای نجات انسان
دهد.می

خواهد که از  قرار گرفتن از سوی دیگر، جوانان را به عفاف و پاکدامنی توصیه نموده و از آنان می
رود، شدن در گناه و إرتکاب جرایم جنسی مـی ی حاالت، اوضاع و احوالی که امکان واقعدر برخ

آمیز، خود را محفوظ دارند و همچنین زنـان و  دوری اختیار نمایند. و از حرکات و گفتار تحریک
دختران را نیز به عفت، پاکدامنی و حفظ حجاب اسالمی که محافظ و سـپری اسـت در مقابـل    

های کجرو و بوالهوس را از بسیاری تجاوزات و نگاهای انسانه جویان روزگار و آنانها و فتنشیطان
کند، دعوت نموده است.در حفظ می

ها مرتکب رفتارهای غیـر اخالقـی و   با وجود پیشبینی چنین راهکارهایی از سوی اسالم، اگر انسان
قرار دهند، راهکار آخـری و  جرمی گردیده و حریم بایدها و نبایدهای دین را مورد تعدی و تجاوز

ها و عدم تعرض به آبرو و حیثیت دیگران و برقراری نظم اجتماعی، نهایی دین برای مصئونیت انسان
در قالب کیفر و مجازات تعیین و مشخص گردیده است.

گیری از جـرایم جنسـی و   ها و احکامی که در شریعت اسالمی برای مبارزه و پیشرو، آموزهاز این
ی مصئون از خطرات و تجاوزات جنسی و در کُل جرایم جنسی در نظـر  ایجاد یک جامعههمچنین

ی های وضعی و انسانی به مراتب بهتر و مؤثرتر بوده و ضامن آیندهگرفته شده است، نسبت به نظام
نماید.فرما میباشد و عدالت و آرامش را در جامعه حکمتر برای فرد و اجتماع انسانی میخوب
حل برای اهلی شـدن  توان چنین اذعان نمود که مجازات در اسالم به عنوان آخرین راهیجه میدر نت

هایی که در صدد إرتکاب جرایم جنسی اند و همچنین مصئونیت اجتماع از تعدی و تجاوز به انسانی
، گیری از جرایم جنسیبینی شده است. سیاست اسالمی برای مهار و پیشآبرو و حیثیت افراد، پیش

ویژه تجاوزات جنسی ها، آمار جرایم جنسی بهبسیارکارآیی و مؤثریت داشته و دارد. براساس گزارش
و زنای به عنف و تجاوز به کودکان در کشورهای اسالمی در مقایسه با کشورهای غیـر اسـالمی،   

این در رسد.مشاهده میپایین بوده و همچنین آزار و اذیت زنان و دختران به سطح بسیار محدود به
است که در کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا، ارقام بلندی از آزار جنسی و اذیت خیابانی حالی

ای که اگر بگوییم هیچ زنی از آزار و اذیت جنسی در امان نیست، گردد؛ بگونهها پخش میدر رسانه
گویی نخواهد بود.گزافه

ها در مجازات جرایم جنسیت) دیدگاه
های جرایم جنسی، با توجه به نظریات و دیـدگاهای دانشـمندان   آینده، اهداف مجازاتدر مباحث 

اسالمی، را مورد بحث قرار خواهیم داد.
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د جزای کشور، برخی از مصادیق جرایم جنسی مانند؛ تجاوز جنسی، زنا، لـواط،  ودر باب هشتم کُ
، قذف و افترا، تحت عنـوان  قوادی، سوق دادن طفل به انحرافات جنسی، آزار و اذیت زن و طفل

گذار قرار گرفته )، مورد توجه و اهتمام قانون٦٧٣-٦٤٦جرایم علیه عفت و اخالق عمومی (مواد 
های جنسـیِ  و جرم انگاری و جزا انگاری شده است؛ ولی در این بخش به تبیین جرایم و مجازات

عنوان جریمه بیان شده اسـت.  پردازیم که در نظام حقوقی اسالم و منابع فقهی مذهب احناف بهمی
جرم از منظر فقهی، عبارت از هر رفتاری است که در ازای آن، حد و یا تعزیر وجود داشته باشد.

ای که در قالب قانون، جرم انگاری و جزا انگـاری  به عبارت دیگر، مباحثی زیر تنها مواردی جرمی
شـود،  گردد، خالصه نمـی ز اطالق میها نیشده است و به آن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

بلکه مقصود ما از جرایم جنسی، نوع نگرشی است که مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان اسالمی 
ی شریعت اسالمی، به ویژه در فقـه  شده است و آن، جرایمی است که در چوکات و محدودهواقع

زیر دانسته شده است.حنفی به آن، جریمه گفته شده و مرتکب آن، مستوجب حد و یا تع
مصـالح و  بهدر مجازات جرایم جنسی، اهداف مهم و اساسیِ نهفته است که برخی از این اهداف

ی جرمانـه مکه مرتکب عمـل  استفرد مجرم بهنیز مربوطهارخیمنافع اجتماعی تعلق داشته و ب
ـ تعیین در پرتو ،مثالعنوانهب.استشدهجنسی الح و بازدارنـدگی  مجازات در جرایم جنسی، إص

حیثیـت  زحمایـت ا اجتمـاعی و و بازدارندگی إصالحتعلق به شخصیت مجرم داشته،،خصوصی
ارتباط افراد متضرر و مجنی علیه به عمومی، ارتباط مستقیم به جامعه دارد و همچنین عدالت ترمیمی

تحلیـل و ارزیـابی   می، بهها و احکام اسالا توجه به آموزهدر نوشتار زیر، ب،رواز اینکند؛ پیدا می
شود.میپرداخته ، ویژه مجازات حدیها در جرایم جنسی، بهاهداف مجازات

: اهداف سزاگرایانهدومگفتار 
یکی از اهداف مجازت جرایم جنسی، سزادهی مجرم بیان شده است.

الف) توضیح  اهداف سزاگرایانه
اسـت بحثیاند، ستر تاریخ به آن پرداختهدر بجزاءی که برخی از مکاتب حقوق اهداف سزاگرایانه

ست شود اینپرسشی که مطرح میاز آن نام برد.توانمیها در جرایم جنسیکه در اهداف مجازات
سازگاری دارد یانه؟،با منطق سزاگرایی، وضع شده است، که در جرایم جنسیکه احکام و مقرراتی

ـ  اندیشمندان،برخالف باور و اعتقاد برخیاست کهپاسخ این رف در که مدعی هدف سـزادهی ص
بلکه اهداف بسـیاری در  ،رح نیستطدر اسالم صرفاً رویکرد سزاگرایانه م،مجازات جنسی هستند

ضعیفیدر اسالم جایگاهی،هدفیکبه عنواندادنها متصور است و شاید هم سزامورد مجازات
حریم و نکوهش زنا یا فحشا، به جـای منطـق   در آیات مربوط به تمجیدچنانچه قرآنداشته باشد.

از ؛ کنـد ها تأکید میبح ذاتی آنپیامدگرایی، عالوه بر ذکر معایب و مفاسد اجتماعی این اعمال، به قُ
خالـل نسـل و   إاجتماعی، بهداشتی، ِی پیامدهای سوءتوان همهحتی اگر فرض شود که می،رواین

پـس  عمال همچنان باقی اسـت. أقبح ذاتی و حرمت این ها را از میان برداشت، نسب و مانند این
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عمال غیر اخالقـی  أهم مبتنی بر همین منطق و صرفاً واکنشی در برابر ،بینی شدههای پیشمجازات
.)١٥٣نوبهار، پیشین: (آنکه اهداف خاص دیگری مد نظر داشته باشدبی،است

خورد؛ ولی ی به چشم میجرایم، تا اندازهی مجازات جرم زنا، نوعی سزادهی مرتکبان اینبا مطالعه
اهـداف  هـا دانسـت.   به عنوان غایت و هدف اصلی، از مجـازات ی سزاگرایی رامقولهتواننمی

هـای  ویژه مجـازات های اسالمی، بهمجازاتدرطور کلی در رویکرد غالبرف، بهی صسزاگرایانه
نهادهای ، اعتبار دادن تنها به اهداف سزاگرایانهکه چرا؛نیستقابل تصور ،مقرر برای جرایم جنسیِ

در سقوط مجازات به اثر شبهه، رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد و رجوع شاهدان از شهادت
، ها در جـرایم جنسـی  مجازاتمورد به این مفهوم که درکند؛ یفی مترا، منیجرایم مستوجب حد

گردد که رفع موضوع به نزد قاضی و هی مطرح میرف مد نظر نیست، بلکه زمانی سزادسزادهی ص
جـرای  إجرا و یا قبـل از  إثبات در حین إبعد از در برخی حاالت،حتی .حاکم مسلمان شده باشد
در شاهدان از شهادت،چون رجوع از اقرار، رجوع ،بنابر دالیلیمجازاتمجازات نیز ممکن است

جرایم مستوجب حد مرفوع گردد.
سزاگرایانهب) تبیین اهداف

اسـالم بـه  به برخی از مواردی که بیانگر عدم گرایش،تر این بحثجهت تبیین و روشن شدن بیش
بهات و انـواع آن، عفـو جـرایم    است، چون شجرایم جنسیمرتکبان در مجازاتسزادهی محض

ثبات جرایم جنسی مستوجب حد ، ظهور برخـی  إقرار، شرایط إمستوجب تعزیر، رجوع شاهدان از 
کید به ستر و گناه پوشـی،  أزمان، تجرای مجازات حدی، تداخل جرایم، مرورإدر حین شکاالتإ

،قرارها در جرم زنا و غیرهإجرای مجازات حدی، تعداد إعفو در جرایم مستوجب تعزیر، چگونگی 
پردازیم.می
١-حدبهات در جرایم مستوجبش

های زیادی بر تحریم آن، اتفاق دارند. شود که ملتبدون تردید، زنا از بزرگترین گناهانی شمرده می
سبب حد زنا، إرتکاب جرم زنا است، لکن فقیهان اسالمی برای تحقق جرم زنا قواعـد و ضـوابط   

ی دقیقی را وضع کرده اند؛ چرا که حدود عموماً جهت حفظ و صیانت از اجتماع مبتنی بر قاعـده 
درأ و دفع است.

های اسالمی، یک اصل بوده که موجب دفع و سـقوط  نظر آموزهتسامح و گذشت در مجازات از 
گردد. یکی از قواعدی که در فقه جزایی اسـالم وجـود دارد،   ویژه مجازات حدی، میمجازات، به

است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن ی درأ آناست. مفاد اجمالی قاعده» درأ«ی قاعده
ق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب به متهم و یا مسؤولیت و استحقا

دانان اسالمی از قواعد این قاعده، بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوق
در حقوق جزای عرفی از جهـاتی همتـایی دارد   » تفسیر به نفع متهم«ی تفسیری است و با قاعده

).٣٤: ١٣٨٩محقق داماد، (
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ی شبهه از نظر مفهومی، به معنای شک، بدگمانی، اشتباه، و التباس درست به نادرست و حـق  هواژ
است که دو چیز، در اثـر مماثلـت از همـدیگر    به ناحق و همچنین واقع به موهوم است. شبهه آن

مجید آمده است: (حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند، بلکه کار تشخیص داده نشود. در قرآن
).١٥٧نساء/ها مشتبه شد) (آنبر

خصوص زنـا) دفـع و سـاقط    شبهه، به عنوان موضوعی که حدود را در مباحث جرایم جنسی (به
سـزایی  ای تفصیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و از اهمیت  بهگونهسازد، در فقه احناف بهمی

نماییم.ذکر میراطور نمونه و کوتاه برخی از مصادیق آنبرخوردار است، که به
) شـبهه در  ٣) شبهه در محل؛ ٢) شبهه در فعل؛ ١در مجموع شبهه به سه نوع تقسیم شده است: 

عقد.
است که شخص پیرامون حلّیت یا حرمت یک زن اشتباه نموده و با او مجامعـت و  شبهه در فعل آن
ـ نماید و یا در برابر مال، خانم خود را طالق میآمیزش جنسی  مـدت  –ل عـدت  دهد و در خال

حالت، حد زنا بر او تطبیـق نشـده و سـاقط    سازد. در اینی جنسی بر قرار با او رابطه-انتظاری
گردد؛ چون شبهه و إشتباه در فعل واقع شده است.می

ی خود را طالق نموده؛ ولی بعـد از  است که شخص با الفاظ کنایی، زن منکوحهشبهه در محل آن
جنسی را قایم سازد. چون بحث طالق با استعمال الفاظ کنایی اختالفـی  طالق با او رابطه و آمیزش

وجود آمده و حد بـا  رو، شبهه و إشتباه در محل بهدانند؛ از اینرا طالق باین نمیها آنبوده و برخی
گردد.شبهه دفع می

نمایـد  یاست که شخص، با زنی از محارم خود نکاح نموده و با او آمیزش جنسی مشبهه در عقد آن
ی جنسی بـر قـرار   و یا با زنی که در حالت عدت شخص دیگری قرار دارد، ازدواج کرده و رابطه

گوید: چون شبهه در عقد ایجاد شده اسـت، بنـاًء   گونه موارد میسازد. امام ابوحنیفه (رح) در این
ه این نظر اند گردد؛ اما یاران (امام ابویوسف و امام محمد) بشبهه در عقد موجب سقوط حد زنا می

که شخص مزبور، مستوجب مجازات حد است.
رسیم که اسالم در صدد تعذیب و مجازات حدی مرتکبـان  با توجه به مباحث فوق، به این نتیجه می

ترین شبهه و اشتباه وجود داشته باشد نیسـت و نهایـت تـالش    جرایم جنسی که در آن، کوچک
ستجو نموده و حدود را با کمترین شبهه و اشتباه مورد گردد که راه بیرون رفت از سزادهی را جمی

دفع قرار دهد.
عدم توانایی از ادعای شبهه-٢

گیرد ویژه جرم زنای مستوجب مجازات حد، در موقعیتی قرار میگاهی اوقات متهم جرم جنسی، به
هه بـوده و  تواند از نظر گویش اتهام وارد شده را از خود دفع نماید. این حالت نیـز شـب  که نمی

گردد.مجازات حدی از متهم ساقط می
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گردد، که در نتیجه به نظر امام ابوحنیفه (رح): ناتوانی متهم از ادعای شبهه، خود شبهه محسوب می
ای که گنگ اند، مجازات حد بـر آنـان   موجب سقوط مجازات حد است. بنابر این، زانی و زانیه

هـا از  ان، جرم إرتکابی زنا به اثبات رسیده باشد)؛ زیرا آنگردد (هر چند با شهادت شاهدتطبیق نمی
ای را ادعـا  ادعای شبهه عاجز اند و احتمال دارد که در صورت داشتن قدرت نطق و بیان، شـبهه 

ای که در حال افاقـه (بهبـود یـافتن و دور شـدن     همین ترتیب است، مجنون و دیوانهنمایند. به
دیوانگی)، زنا کرده باشند.

به باور امام (رح): اگر گنگ به اشاره و یا نوشتن به زنا اقرار کنـد، حـد بـر او اجـرا     همچنین
شود که توسط کالم، صورت گرفته باشد نه بـه اشـاره و   شود؛ زیرا به اقراری اعتبار داده مینمی

راف ، به عمل زنا اعتای بنویسد و یا توسط اشارهرو، اگر گنگ اقرار خود را در ورقهکتابت. از این
و اقرار کند، حد زنا بر او جاری نخواهد شد؛ چون وجوب حد زنا شرعاً معلق به بیـان روشـن و   
صریح مطلب است. بیان موضوع در صورتی صریح و روشن خواهد بود که با سخن زدن و گفتـار  

).٥٠، ٧ج،١٤٠٢الکاسانی، عمل آید، نه به کتابت و اشاره (به
. ادای شهادت در یک جلسه٣
جمعـی ادای  ای دسـته گونـه ر اساس نظر امام ابوحنیفه (رح)، شاهدان زنا باید در یک جلسه بهب

ی قضایی و در شروع ادای شهادت را الزمی شهادت نمایند. ایشان، اجتماع شاهدان در آغاز جلسه
صورت پراکنده در محکمه حضور یافته و یکی پـس از دیگـری   داند. هرگاه شاهدان بهو حتمی می

شود؛ حتی اگر تعداد شاهدان زیاد هم ی شهادت نمایند، شهادت و گواهی آنان مردود شمرده میادا
گردد.باشد، مستوجب حد قذف گردیده و حد قذف بر آنان تطبیق و إجرا می

دهـد،  میکه محکمه به شهادت آنان گوشاگر برخی از شاهدان در جایگاه شاهدان بنشینند و زمانی
نباشد و در زمان پرسش از شاهد اول، شاهد دومی وارد محکمه گردیـده و در  تعداد شاهدان کامل 

زمان سوال از شاهد دوم، شاهد سومی وارد شود، به این ترتیب شهادت شاهدان  پذیرفته نیسـت و  
).٤٨همان، گردند (قاذف محسوب می

جویـد:  مـی امام ابوحنیفه (رح) در مورد شهادت شاهدان، به عملکرد حضرت عمر (رض)، استناد
های ابوبکره، نافع و شبل بـن معبـد،   روایت شده است که چون علیه مغیره بن شعبه، سه نفر به نام

شهادت دادند و (زیاد) شهادت نداد، حضرت عمر (رض) به آن سه نفر، حد قذف را جاری کـرد.  
دند؛ زیرا شپس چنانچه ادای شهادت در یک جلسه، شرط الزمی نبوده، نباید آن سه نفر حد زده می

ی دیگری فرد چهارمی شهادت بدهد.  ممکن بود در جلسه
لزوم چهار نفر شاهد-٤

شاهدان إثبات جرم زنا باید چهار نفر مرد باشند. چنانچه شاهدان کمتر از چهار نفر شهادت بدهند، 
کـه بـه زنـان    و کسـانی فرماید: ها مقبول نبوده و بر اساس قول خداوند (ج) که میشهادت آن

آورند، هشتاد تازیانه بزنید، بر آنان حد قذف اجـرا  دهند و چهار شاهد نمیدامن، نسبت زنا میپاک
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که معلوم شود هر چهار نفر و یا برخی از شاهدان واجـد اهلیـت   در صورتی).٤نور/خواهد شد (
گردیده ای مثال، یکی از آنان فاسق بوده و یا قبالً علیه او حد  قذف جاریشهادت نبوده اند؛ بگونه

که اهلیت، پیش از حکـم  گردد (اعم از اینباشد، به باور امام (رح) حد قذف بر شاهدان جاری می
).٤٨الکاسانی، پیشین: معلوم شود و یا پس از حکم و قبل از اجرای حکم) (

چگونگی نواختن تازیانه-٥
سمت از تازیانه کـه  الزم است که تازیانه خشک نباشد تا جرح و تورم ایجاد نکند و همچنین آن ق

کند، نباید دارای گره باشد؛ چون این تازیانه، همان اثری را دارد که ٌعلیه اصابت میبه جسم محکوم
١٢٦، ٤: ج١٤٢٤ابن همام، کند (علیه ایجاد میتازیانه خشک در جسم محکوم.(

گـردد.  حسوب میالزم است تازیانه، فقط یک سر داشته باشد واالّ به  تعداد سر، از ضربات حد م
آیـد  اگر تازیانه دارای دو سر باشد، دو ضربه و اگر سه سر داشته باشد، سه ضربه به حساب مـی 

حامله است، باید بعد از وضع حمـل در  ،که زنی مرتکب زنا شدهیحتی در موارد).١٢٦همان، (
ی در بارهحالتی حد إجرا شود که خوف تلف شدن زن نباشد. نقل شده است که پیامبر اسالم (ص)

بردارید و یک ضربه به او -پوست درخت خرما–بیماری که زنا کرده بود فرمود: صد لیف خرما 
).١٣٧همان، (بزنید

منظور تنبیه صورت گیرد، نه تلف کردن و تعذیب مرتکبان.بنابر این، نواختن تازیانه باید به
تـــداخــل مجازات در جرایم جنسی-٦

مواردی است که در فقه اسالمی در جرایم مستوجب حد و تعزیر، یکی از هابحث تداخل مجازات
د جزای کشور به آن، پرداخته شده است.و کو

ها در برخی دیگری داخل شده و شخص مرتکب، تنها مسـتحق و  است که برخی مجازاتتداخل آن
م وی به إثبـات  عنوان مثال: فردی مرتکب زنا شده، ولی جرمستوجب یک مجازات دانسته شود. به

ی دوم، بـه جـرم   دهد و مرحلهرسد، سپس با گذشت زمان برای بار دوم عمل زنا را انجام مینمی
گـردد و  حالت مرتکب جرم، به یک مجازات محکوم میدارد؛ در اینسابق و الحق خویش اقرار می

شود.حد زنا یک مرتبه باالی او إجرا می
که حدود متحد بوده و از دارد، در صورتیجازات حدی در پیکه مشایان یاد آوری است در جرایمی

که حدود متفرقه بوده باشد، تمامی حدود باالی آید، اما در صورتیوجود مینوع باشد، تداخل بهیک
گردد. مثالً اگر فردی مرتکب قذف، شرب خمر، سرقت و زنا شـده  مرتکب جرم حدی، إقامه می

، این حدود یکی در پی دیگری بـر مرتکـب إجـرا    حصن باشددرحالیکه مرتکب زنا غیر مباشد
).٣،٢٦٧ج: ١٤١٩طهماز، گردد (می

ویژه در جرایم مستوجب حد، نوعی از رأفـت،  اسالم، بهجزاییإیجاد نهاد تداخل در إجرای احکام 
تـر جلـوه   تسامح و گذشت در إجرای مجازات را نشان داده و هدف سزاگرایانه را کم اهمیـت 

که غیر محصن است مرتکب عمل زنا شده و به این مفهوم که اگر فردی چندین بار در حالیدهد؛ می
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در این زمان گرفتار و إقرار به جرم نکرده و شاهدان نیز علیه وی اقامه نگردد؛ ولی با گذشت زمان 
ی شـهود گـردد؛ در   شده و این بار خودش إقرار و یا علیه او إقامهبار دیگری مرتکب جرم جنسی

حال، اصل جمع مجازات در جرایم حدی مطرح نشده، بلکه مرتکب بر اسـاس آخـرین جـرم    این
شود.گردد و صد تازیانه به عنوان مجازات حدی بر او وارد میاش به مجازات محکوم میإرتکابی

را بر بنابر این، در این زمینه نیز اسالم از رحمت و رأفت کار گرفته و تنها  مجازات و کیفر رفتاری 
دارد که فرد برای آخرین بار مرتکب آن شده است و اَعمال گذشه را مرتکبان جرایم جنسی مقرر می

مورد تسامح و گذشت قرار داده است.
ها در حین اجرای مجازات حدیبرخی إشکال-٧

بینی شده است. برخی راهکارهای دیگر نیز جهت رهایی مرتکب جرم زنا از مجازات در اسالم پیش
منظر فقه احناف، رجوع از إقرار در جرایم مستوجب حد جواز دارد؛ به این مفهوم که مرتکـب  از

ی اثباتیه گفته شده اسـت)  فعل زنا، که قبالً به جرم خود اقرار کرده و بر اثر إقرار (که پادشاه ادله
إقـرار  تواند حتی در حین إجرای مجازات حدی نیز ازمحکوم به مجازات حدی  گردیده است، می

حال مجازات حدی از او خود رجوع و بازگشت نموده و گفتار پیشین خود را تکذیب نماید. در این
آید و إشتباه، زمینه را برای دفـع و درأ  وجود میشود؛ زیرا در این مورد شبهه بهرفع و برداشته می

ن، مجـازات  سازد. همچنین رجوع شاهدان از شهادت در جرایمی که مسـتوجب آ حدود آماده می
تواند محلی که به اساس شهادت شاهدان جرم به اثبات رسیده باشد، میحدی است ، مشروط بر این

برای إیجاد شبهه بوده و به اثر آن حتی در حین إجرای مجازات حدی مجازات را توقـف و آثـار   
کـه از اثـر   زاتیرو، احناف بر این باورند که درحین إجرای مجـا را خنثی سازد. از اینکیفری آن

شهادت شاهدان، جرم آن به اثبات رسیده است، باید شاهدان حضور داشته باشند؛ زیرا امکان ایـن  
ای عطفی گردد برای وجود رود که شاهدان از شهادت و گواهی خود رجوع نمایند و این، نقطهمی

شبهه و در نتیجه، موجبات رهایی مرتکبان از مجازات را فراهم سازد.
باشد است که در إجرای حدی که مجازات آن رجم میی که در خور اهمیت و توجه است اینانکته

و این جرم از رهگذر شهادت شاهدان به إثبات رسیده است، آغازگر مجازات سنگسار باید شاهدان 
که شهادت و گواهی آنان خالف حقیقت و واقعیت بوده باشد، احساسات و باشند؛ زیرا در صورتی

ی شهادت کذب، فرد و یا دهد که بر عالوهها در بسا موارد، اجازه نمیشری و انسانی آنعواطف ب
ی شبهه های خود به قتل رسانده و به کام نیستی بسپارند و در نهایت، زمینهگناه را با دستافراد بی

کـه  است اینبخشد. شایان یاد آوریگناه را از مجازات رهایی میو إشتباه فراهم گردیده و افراد بی
در حاالتی که شاهدان پیش از إجرا مجازات، فاقد اهلیت شده و یا وفات کرده و یا زانی و زانیه بـا  

گردد. اگر جـرم  هم ازدواج کرده باشند، در این موارد نیز به اساس شبهه مجازات حدی ساقط می
ذیب نماید، امام ابوحنیفـه  زنا از طریق إقرار به إثبات رسیده باشد و یکی از مجرمین دیگری را تک

گردد. بنابر این، این رویکردها نسـبت بـه   ٌعلیه ساقط می(رح) بر این نظر است که حد از محکوم
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ی سزادهی و ویژه جرم زنا بیانگر عدم تمایل و عدم تأکید شریعت اسالمی به گزینهجرایم جنسی، به
مجازات بدنی و یا حذف فزیکی مرتکبان جرایم جنسی است.

تأثیر مرور زمان در مجازات جرایم جنسی-٨
مرور زمان در مورد جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف) مورد طرح است. تـأخیر در ادای  

گردد. در تحلیل این بحث، شهادت شاهدان، شبهه و إشتباه را ایجاد کرده و موجب سقوط حد می
کننـد میـان ادای   که جرم زنا را مشاهده میکنند که شاهدان هنگامیفقیهان احناف چنین استناد می

خاطر اَجر داشت آن، اختیار دارند؛ زیرا خداوند (ج) در مورد ادای شهادت بهشهادت و مخفی نگه
همچنین پیـامبر  ).٢طالق:فرماید: شهادت و گواهی را برای خدا اداء و اقامه نمایید (و پاداش می

که گناه برادر مسلمان خـود را در دنیـا   ید: کسیفرمااسالم (ص) در مورد مخفی داشت جرم می
، ١٦١: ١(امام احمـد، جـزء  کندپوشاند خداوند (ج) گناهان او را در دنیا و آخرت پنهان میمی

).  ٧٦٠١حدیث 
ـ رو، اگر شاهدان، جرم زنا را مشاهده کرده و سکوت اختیار نمایند و بهاز این وال مـدتی  ـاین من

ند که شاهدان جانب مخفی نگهداشت جرم را بر جانـب إفشـای آن   کبگذرد، این امر داللت می
دهند. اگر با گذشت مدتی از إرتکاب جرم، شاهدان حضور یافته و گواهی بدهنـد، ایـن   ترجیح می
توزی آنان نسبت به فرد و یا افراد بوده و این امر باعـث شـده   ی دشمنی و کینهدهندهخود نشان

ن هنگام بر اساس شهادت شاهدان، تهمت و شبهه إیجاد گردیده و است که شهادت دهند؛ لذا در ای
گردد. اگر عذری موجهی مبنی بر دوری راه یا خطـر و غیـره، از   شبهه موجب سقوط حد زنا می

طرف شاهدان ارایه گردد، شهادت شاهدان إستماع گردیده و مرور زمان باالی سـقوط مجـازات   
ست که دلیل إثبات جرم تنها گواهی شاهدان باشد؛ امـا اگـر   تأثیری ندارد. البته این، در صورتی ا

دلیل إثبات جرایم حدود، إقرار خود جانی باشد، در این صورت، به استثنای عقوبت شرب خمـر،  
نذیر، شود (مجازات جرایم دیگر از نظر امام ابوحنیفه (رح) و ابویوسف در اثر مرور زمان ساقط نمی

است که امام ابوحنیفه (رح) برای تقدم زمان، حد و میزانی قرار شایان ذکر ).٢٧٩، ٢ج: ١٣٩١
ی زمانی و وقت مناسب برای ادای شهادت را با توجه به اوضاع و احوال دهد و تعیین این فاصلهنمی

سازد. لیکن بعضی از فقیهـان  نظر قاضی رسیدگی کننده به موضوع، موکول میو امکانات شاهد به
در ).١٦٥: ٧الکاسانی، پیشین، جماه تعیین کرده اند (و برخی دیگر، ششماه را یکحنفی مدت آن

ی شبهه را فراهم ساخته و موجب سـقوط مجـازات حـد    نتیجه، مرور زمان در جرم زنا نیز زمینه
گردد.می
تکرار إقرار در جرایم جنسی-٩

که جـرم زنـا   (درصورتیإقرار در جرایم گوناگون، تأثیراتی متفاوت دارد. دفعات إقرار در جرم زنا
کـه  توسط اقرار به اثبات رسد)، موضوع دیگری است که در فقه اسالمی، مورد بحث است؛ طوری

در داستان ماعز اسلمی آمده است: پیامبر اسالم (ص) بعد از چهار مرتبه اقرار، امر کرد که حد زنـا  
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ر اسـالم (ص) از مـاعز روی   است که در هر مرتبه، پیامببر او جاری وتطبیق گردد. این، در حالی
گوید: برو توبه کرده و از خداوند (ج) آمرزش بخواه و یا حتی برای وی گفت: برتافته و برایش می

شاید تو عمل زنا را انجام نداده باشی و در نهایت کیفیت زنا را از ماعز پرسان نمود. در اخیر پیامبر 
فرماید را نمایند و بعد از اقامه و إجرای حد میدهد که مجازات حد را بر ماعز اجاسالم (ص) امر می

که ماعز را مانند سایر مسلمانان غسل و تکفین نموده و جنازه بر وی گذارند.
بنابر این، از نظر احناف شرط است که مقر، در اقرار خود چهار مرتبه اقرار نماید و االّ مجازات حد 

ای دیگری کـه در مـورد   گردد. نکتهاز او ساقط میثابت نگردیده و به اثر شبهه و اشتباه مجازات
های پیشین است که در هر مرتبه از اقرار، باید پرسشاقرار مجرم، در خور توجه و اهمیت است، این

های قبلی را مطرح نماید. در نتیجه، از مقر صورت گرفته و قاضی در مجلس دیگری دوباره پرسش
نماید و یا احتماالً شبهه ایجاد گردد.امکان دارد که مقر از اقرار خود رجوع

آگاهی از مجازات در جرایم جنسی-١٠
گردد آگاهی و علم به  تحریم که آیا شرط است فردی که مرتکب فعل زنای حدی میدر مورد این

ها بـه ایـن   زنا داشته باشد یا نه، اقوال مختلفی از علما و دانشمندان اسالمی نقل شده است. برخی
شـود؛ چـون   که اگر مرتکب زنا به حرمت آن، علم نداشته باشد، حد زنا بر او جاری نمیباورند 

کند: مردی در یمن مرتکب زنـا  گردد. سعید بن مسیب (رض) روایت میحدود با شبهات دفع می
دانست که خداوند (ج) زنا را حرام کرده گردید و حضرت عمر (رض) برای او نوشت: اگر مرد می

مل زنا پرداخته باشد، حد را بر او جاری سازید و اگر آگاهی نداشت او را از حرمت و با علم به  ع
زنا با خبر کنید؛ در این حالت اگر مجدداً مرتکب زنا شد حد را بر وی تطبیق نمایید.

اسـالمی  سـتورات ها و داز روح آموزهکه رسیم به این نتیجه می،به مباحث فوقتوجهبا،بنابر این
کوشش بر این اسـت تـا   کهاسالم در پی سزادهی مرتکبان جرایم جنسی نبوده، بلن است کهشرو

حیثیـت و  هرگاه این جرایم مبرهن شـود،  کهچرا؛گرددپنهانثبات، ستر و إپیش از جرایم جنسی
و اشتباهی نیـز  هو کدام شبهه باشدولی هرگاه جرم به اثبات رسیدشود؛ پایمال میها آبروی انسان

از عمال و تطبیق است که در ادامـه إجرای مجازات روی اهداف واال و عالی قابل إ، موجود نگردد
اهداف آن، بحث خواهیم کرد.
در مجازات جرایم جنسیوم: إصالح مجرمسگفتار 

عماـل  إاز جمله اهداف اساسی و اصلی اسـت کـه در   ،و بازپروری مجرم جرایم جنسیإصالح
ـ    اَاز مجازات وکیفر شرعی،هدفباشد.ها مورد نظر میمجازات ت أغـراض انتقـام جویانـه نش

مهربـانی و رحمـت را   ،زیرا مجازات را خداوندی مقرر فرموده است که نهایت لطـف گیرد؛نمی
نسبت به بندگان خود دارد.  
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الف) بازداری از دلسوزی در مجازات جرایم جنسی
کنـد و  ورزیدن به زانی و زانیه نهی میمنان را از رحمت ؤم(ج)خداوند، ی نوری دوم سورهدر آیه

رأفت و رحمت شما برای زانی و زانیه موجب معطل قرار دادن حدود خداوندی نگـردد  فرماید:می
وصف ،رحمیچون بی؛ها از ترحم ورحمت نیستمعنای باز داشتن انساناین نهی هرگز به).٢(نور:

به این مفهوم که هرگاه دعوی به ؛ حد است، ترک مزبورهدف رأفت در آیهباشد، بلکه میانسانی ن
ابـن کثیـر   نشود (حد باید بر مجرم اقامه گردیده و معطل،نزد سلطان و حاکم اسالمی برده شود

هرگاه جرایم مستوجب حـد در بـین   فرماید:پیامبر اسالم (ص) میدر حدیثی).٨٧، ٣، ج١٤٢٠
حد به من رسید و نـزدم ثابـت  کهاما زمانی؛)کنیدرا مورد عفو قرار دهید (افشا نآن، خود تان بود

ی اکثر مفسران و دانشمندان اسالمی رأفت در آیـه گردد.برایم واجب و الزم می،جرای آنإ، شد
چنانکـه  .ی حدود تفسیر نموده اندو وجوب اقامهخداوندیبه عدم معطل قرار دادن حدودباال را،

چنین تفسیری را ارایـه  ی رأفت،بی، نیز از واژهمجاهد، عکرمه، عطاء، سعید بن جبیر، نخعی و شع
(رض) بر کنیزی کـه  روایت شده است که عبداهللا بن عمر).٧، ٦: ج١٤١٧، البغوی،(کرده اند

که اشاره به پا و قسمت پـایینی  در حالی. او نمودجاری میرا زناحد،مرتکب فعل زنا گردیده بود
گفت: به آن قسمت بدن کنیـز تازیانـه را   -زندنه میی که تازیاکس–برای جالد،بدن کنیز داشت

جرای حد رأفت إامر نموده است که در (ج)گفت: خداونداعتراض کرده و . پسر عبداهللا وارد کن
خواهید این کنیز را به قتل برسانید؟ کنی؟ عبداهللا فرمود: آیا میفت میأگونه بر این کنیز رنکنید، چه

؛او را به قتل برسانیم و الزم نیست که تازیانه را بر سـر او بـزنیم  ما را امر نکرده که(ج)خداوند
).٩١، ١٩ج:١٤٢٠طبری،(نمایدچون از وارد شدن تازیانه درد احساس می

ی فت ورزیدن و عاطفـه أاست که مبادا ری ذکر شده اینمنظور از رأفت و رحمت در آیه،بر اینبنا
فت و ترحم ورزیدن بر مجرم از نظـر  أزیرا ر؛زنا گرددجرای کیفر و مجازات جرم إمانع ،منانؤم

های اسالمی نکوهیده و ناپسند نیست. اسالم خود به مراعات بسیاری از آنچه نوعی تـرحم و  آموزه
جرای حد در هوای گرم و سرد، نهی از تازیانه زدن به إعدم ؛کید داده استاَباشد، فرمان رأفت می

جرای نمادین حـد بـروی و حتـی    إبه بیماری فرد محکوم و ، توجهمجرمگاه و تهیسر و صورت 
و غیره، از مـواردی اسـت کـه    جرای حد تازیانه با وجود پوشیدن لباس و پوشاک بر تن مجرم إ

،که خود، مالحظات انسانی استها بوده وی نهایت رأفت و شفقت دین نسبت به انساندهندهنشان
ایـن تعامـل،   وزنا اسـت  مرتکبان ویژهبه،جنسینوعی ترحم و رأفت بر مجرم و مرتکب جرایم

نقل شده است که حضرت علـی (رض)  ها است.نشانگر رحمت و مهربانی شریعت اسالم بر انسان
که او مرد را تازیانه بزنند، در حالیکه مرتکب عمل جرمی مستوجب حد شده بودفرمان داد شخصی

لوسـی،  أ(تن داشـت بهی است به اندلس) لعهای قسطانی (دهی است میان ری و ساوه و یا قجامه
).٣١٠، ١٣تا: جبی
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تـا از  است؛مجرمو بازپروری و تربیت إصالحهدف اصلی در مجازات جرایم جنسی، ،اینبنابر
ده ها متنبه شانسانایرساز سوی دیگر،موجب پند و  عبرت خود مرتکب جرم گردیده وطرف،یک

شناسی، شناسی و کیفرکه یکی از مباحث اساسی در جرمچرا؛باشندإرتکاب جرایم جنسی ندر پیِو
مجرم و بزهکار وقتی تصمیم به انجـام رفتـار جرمانـه    .آوری جرم استبحث سودمندی و فایده

ذهن ان،چون مجرم؛طور دقیق، مورد محاسبه قرار دهدجرمانه را بهمگیرد که سود و زیان رفتار می
جرای إی خود را پیش از مرحلهیجرمانهممفاد و مضار رفتار ،یق داشتهگر ودقای محاسبهو اندیشه

شوند.گردیده و دیگر مرتکب عمل جرمی نشود تا إصالحکنند؛ لذا موجب میجرم، سنجش می
بودن مجازات در جرایم جنسیب) علنی

جـرا و  إافـراد  ای از ای علنی و در حضور طائفهگونهبهمجازات جرایم جنسی، بر مرتکبانهرگاه 
و این مجـازات را بـا لـذت    بینندبرا ی مجازات بوده و آنگر صحنهو دیگران نظارهشدهعملی 

زودگذر در إرتکاب جرم جنسی مقایسه و سنجش نمایند، طبیعی است که این موضوع سبب إرعاب 
ـ و پند پذیری و انصراف از إرتکاب جرم در آنان گردیده و موجبات پند پذیری و جرم  انگریزی آن

ی آسـودگی  آمار و ارقام جرایم جنسی در جامعه کاهش یافته و زمینـه ،در نتیجهآورد.را فراهم می
از این رهگذر نظم و آرامش اجتماعی تقویت یافتـه و  وآوردوجود میزیادی را بهیهاخاطر انسان

ـ آبرو وتوانند با راحتی به زندگی خود پرداخته و در نهایت ها میانسان در صـیانت و  هـا  اموس آنن
.داشته باشدامنیت قرار 

در مجازات جرایم جنسیبازدارندگیگفتار چهارم:
ها هم پیش و هـم  مجازاتاست.بازدارندگی خصوصی آن، جرای مجازاتإیکی از اهداف دیگر در

).١٦٣نوبهار، پیشین: (کنندپس از إرتکاب جرم، همچون موانعی برای إرتکاب جرم عمل می
ف) بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جنسیال

داشته و در مجازات و معنا)غیر از اعدام(تنها در مجازات و کیفرهای ،هدف بازدازندگی خصوصی
ِۀبه دیـدگا با توجهکه ؛استاینباشد،میولی آنچه قابل تأمل ؛کیفرهای اعدام و رجم مفهوم ندارد

ی بازدارندگی خصوصی در آینده بـرای مرتکـب   جنبهم؛ اهرچند رجم و اعد،دانشمندان اسالمی
(ج)خداونـد ر،ی مجرم و بزهکاولی در صورت توبه؛ماندمحلی برای بازدارندگی نمی؛ زیراندارد

گرداند و فرد مزبور به عقوبت و مجازات آخرتی مبرا میاو را از عقوبت و مجازات آخرتی پاک و
.شوداش گرفتار نمیدر خصوص جرم جنسی

توضیح بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جنسی
ها دنیایی است، که توسط ها در اسالم دارای دو بعد است: بعد اول مجازاتدر مجموع، مجازات

گـردد. بعـد دوم،   حاکم و زمامدار اسالمی در روی زمین باالی مرتکبان جرایم إجرا و تطبیق مـی 
ه خداوند (ج)، مجرمان و گنهکاران را در آخرت مورد محاسـبه  ها است، کی آخرتی مجازاتجنبه

ماعز بن مالک اسلمی که در نزد پیامبر (ص) آمده و به جرم زنا اقرار نموده داستاندر دهد. قرار می
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فرمـود: (ص) که پیامبر اسـالم  ،آمده است،جرای حد باالی آن نمودندإامر به (ص)بود و پیامبر
ها ی آنهمهبین گروهی تقسیم گردد، گنجایش،که اگر توبه آن،نموده استهمانا ماعز چنان توبه 

).٣٢٠٧، حدیث٦٨، ٩ج(امام مسلم، را خواهد داشت 
سوگند به آن ذاتی که نفس مـن در قـدرت   فرمود:پیامبر (ص)که؛در روایت دیگری آمده است

، ٨: ج٢٠٠٤، عمر بـن احمـد  (ت های بهشت در حال شستشوی اسدر جویحاال ماعز،اوست
).٣٤٩١،حدیث٢٣٨ص

زن ،سوگند به ذاتی که جانم در قدرت اوستفرماید:میاسالم (ص)در مورد زن غامدیه نیز پیامبر
،کردنـد مـی این توبه را -استمحلینام–کس که اگر صاحب م،چنان توبه نموده است،غامدیه

غیـر  ،رایم جنسی که مجـازات آن در ج).٣١١، ١جتا:بیصابونی، (گرفتندمورد آمرزش قرار می
دهد. تشکیل میمجازات راآن زیاد بوده و یکی از اهداف اساسی صوصیرجم است، بازدارندگی خ

مجـازاتی  ،منانؤتحمل صد تازیانه در جرم زنا غیر محصن به عنوان مجازات، در حضور جمعی از م
است که مرتکب ایذلت و خواری،است که ارزش إرتکاب لذت رودگذر زنا را نداشته و از جانبی

مگر این ذلـت و خـواری   ؛زشت خود را بپذیردلتواند به آسانی خواری و ننگ عمنمی،این جرم
حیثیت و شرف اجتماعی آنان ،که از اصول اخالقی و انسانی بدور بوده،برای افرادی اهمیت ندارد

عـذاب و مجـازات   ،منانؤجمعی از مبایدفرماید:می(ج)خداوند،رواز این؛ ارزشی نداشته باشد
دنبال طرف زجر زانی و زانیه را بهزیرا، این کار، از یک)؛٢نور:(زانی و زانیه را شاهد و ناظر باشند

جرای تازیانه برای حد زنای غیر محصـن  إگردد.دارد و از سوی دیگر، موجب عبرت  دیگران می
از إرتکاب جرم زنـا در آینـده   مؤثر بوده و نیهدر حضور مردم، در راستای بازدارندگی زانی و زا

).٨٧، ٣جابن کثیر، پیشین: گردد (جلوگیری می
چون هرگاه ؛ای از مؤمنان امر نمودهطائفهو نظارتبه مجازات زانی و زانیه به حضور(ج)خداوند

ای مرحلـه ی نمایان إرتکاب شود، مجازات نیز به شکل آشکار و نمایان، بهگونهمعصیت و گناه به
مرتکـب گنـاهی  ی و پنهانیهرکس طور سرکه در روایتی آمده است:شود. چنانجرا گذاشته میإ

د که گناه را علنی و نمایان انجام دهد، باید طور علنی توبه نمایگردد، باید در خفا توبه کند و کسی
).٧١، ١٨جتا: بیالمراغی، (

سیتبیین بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جن
وجود داشته تناسبجرم و مجازاتمیان که نوعیاستاینینی کیفر تازیانه، بشپی، هدف ازدر واقع

مند شده اسـت،  شروع و غیر قانونی بهرهمناعملاز لذت،مجرمگونه که اجزای بدن باشد. همان
هـای  ر نظامنج جسمانی، تاوان کارش را پس دهد. این نوع واکنش به جرم، دراکنون باید با تحمل 

را کیفرهـای قیاسـی   رایج بوده است. در چنین کیفرهایی که امـروزه آن دوران باستان نیزکیفری
جـرم دخالـت   إرتکابکه در مجرمتا همان عضو یا اعضایی از ،نامند، تأکید بر این بوده استمی

ـ إریان جبرای کسی که در ،پیشبینی مجازات کورکردن چشمداشته است، تنبیه شود. رای قتـل  ج
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که دست کرده، یا حتی قطع دست سارق، باتوجه به اینبانی میعمدی برای مرتکب یا مرتکبان دیده
ش محوری دارد، مبتنی بر همین نگرش از عدالت کیفری قبه طور طبیعی در جریان عملیات سرقت ن

).١٦٤نوبهار، پیشین: (است
جـرای مجـازات در   إدرد آوردن تن مجرم و مرتکب بر اساس روایات، هدف اصلی به،بنابر این

منظور إصـالح مرتکـب   به،جرای تازیانه در جرم زنا به عنوان مجازاتإکه لجرایم جنسی نیست، ب
است.ی جرمبه زندگی عادی و دوری از إرتکاب دوباره،جرم و بازگشت آن

تر وارد گـردد؛  جرایم حدی، تازیانه بر بدن مرتکب، سختهرچند باید در جرم زنا، بر خالف سایر
بر بدن زانی و زانیه وارد گردد، یکه نباید تازیانه به شدت و سختن شده استدر کتب فقهی بیااما 

جرای حد بـر  إعدم ، که دست از شانه جدا نگردد وارد شود. همچنینو طوریطور متعارفبهکهبل
عدم جواز وارد کردن تازیانه به اندام حساس و حیاتی بدن، چـون  ه وزنان حاملافراد مجرم بیمار،

یهجرا نکردن مجازات حد در هوای خیلی گرم یا سرد وغیره، نشان دهندإصورت و اندام تناسلی، 
جرای مجازات زنا بر مرتکب آن، تنها وارد ساختن دردی خفیـف و  إاست که هدف از تازیانه و آن

ی که زمینهتا این؛رتکب و متناسب با جرم إرتکابی وی بوده استر جان ممتعارف از لحاظ جسمی ب
تجـارب  گـردد. آورده و برإصالح بزهکار تأمینوخصوصی ،مانند بازدارندگی عمومی،اهدافی

ـ  و اننشان داده است که اعمال فشار جسمانی و مجازات سخت و طاقت فرسا به تنهایی بر مجرم
را فـراهم  انح فردی نبوده و زمینه را برای بازپروری و اجتماعی شدن مجرمإصالحلِ، راهمجرمان 

داشته است.سازد، بلکه نتایج معکوس وغیر قابل باوری را در پینمی
ترین مجازات بدنی و جسمی قرار گرفته و با اسـتفاده از وسـایل   روزانه افراد بسیاری مورد سخت

ولی هر وقت از زیر بار این مجـازات  ؛گرددجرا میإاه های جانکگون بر آنها عذاب و شکنجهگونه
تـر و  د، دوباره به جرم و تبهکاری روی آورده و حتی مرتکـب جرایمـی شـدید   نرهایی پیدا نمای

هـا در شـدت و سـختی    مندی مجازاتسودمندی و فایده،بنابر این.گردندتر از پیش میخطرناک
های إصالح و بازپروری مجرم را فراهم نموده و موجب هتواند زمینمجازات نیست و این گزینه نمی

هـای  در رویکرد مجازاتم در جامعه، گردد.ایجرو آمارعدم تکرار جرم و پایین آمدن سطح ارقام
هرچند مجازات جـرم زنـای غیـر    .اسالمی نیز دقیقاً این مورد در محراق توجه قرار گرفته است

ی جدی و غیر قابل از نظر جسمی و بدنی آسیب و صدمهولی؛صد تازیانه مقرر شده است،محصن
تر به مراتب سنگین،ی معنوی و روحی آناما زجر و شکنجه؛گرددتحمل بر بدن مرتکب وارد نمی

ی رقـت  برانگیز گردهم آمده و صحنهی با نگاهای نفرت آمیز و پرسشچون عده؛تر استو شدید
عمل جرمـی را  و خواست اجتماع،های اسالمیه خالف آموزهکنند کبار فرد یا افرادی را نظاره می

در حضور دیگـران، مرتکب گردیده و حال به سزا و کیفر رفتار غیر اسالمی و خالف قانونی خود
د.نباشگرفتار می
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در مجازات جرایم جنسیبازدارندگی عمومیب) 
رایم جنسی، بازدارندگی عمومی ها در جترین هدف مجازاتترین و با ارزششاید بتوان گفت که مهم

تـرین هـدف آن   بینی شده، عمـده جم پیشرکه کیفر مجازات جرایم جنسی آن است. در مواردی
.  استمنتفی ی زیادیتا اندازهبازدارندگی عمومی بوده و بازدارندگی خصوصی

رویکرد تاریخی در بازدارندگی مجازات شدید جرایم جنسی-١
قصـاص، وجـود   رویکردهای مختلفی در مورد مجازات اعدام و،فریدر بستر تاریخی حقوق کی

شـکال  اعم از جرایم شدید و خفیـف بـه اَ  ،داشته است. گاه مجازات اعدام در بسیاری از جرایم
مند گردیده و مطابق مند و قاعدهی دیگر مجازات اعدام قانوندر دوره.گرددمحسوس میگوناگون

رسد کـه اکثـر   زمانی میگردد وتنظیم میمحدوده و چوکات قانونقرار اجتماعی، درمقررات و
هـای  برخی کشورهای اسالمی که نظام آن مبتنی بر اساسات و آمـوزه و–کشورهای غیر اسالمی

را خـالف احسـاس و   مبارزه و مقابله با مجازات اعدام پرداختـه و آن هب-باشدشرعی استوار نمی
ولی رفته رفته جوامع انسانی به برخی مزایا و اهداف مهم و حیات؛دداننی بشری و انسانی میعاطفه

شناسند آگاه گردیده و این مجازات را به عنوان مجازات اصلی به رسمیت می،بخش مجازات اعدام
که امروزه موافقین مجازات اعدام فزونـی  طوری؛گنجانندرا میدر قالب قوانین خود آن،و در نتیجه
به جای توجه و روی آوردن به احساس و ،لباب)ی االَول(یا اُ:فرمایدکه میمجیدتعبیر قرآنیافته و به 

کـریم  قرآنیو به دعوت هزار و چهارصد سالهآورندخرد خود روی میو ی بشری به عقلعاطفه
گویند.لبیک می
که مسـلمان،  نکاح صحیح در حالتیاست که قبل از إرتکاب زنا درمحصن (کسیزنایمجازات

که اینآزاد و بالغ بوده و با دیگری از این طریق، مجامعت و آمیزش جنسی کرده باشد)، رجم است.
،مقرر داشته است،محصن) را صد تازیانهغیر کر (مجازات محصن را رجم و از بِ(ج)چرا خداوند

ی عقـد  است که زمینـه که محصن کسی؛استپاسخ این.است که صورت خواهد گرفتپرسشی
باشد که مسلمان، بالغ و آزاد بوده است و راه صحیح ازدواج و آمیزش در حالی برای وی میسر می

نیازمنـدی  این طریقزتواند او مینمودهو مشروع تأمین ضرورت و نیازمندی انسانی خود را درک
سوی زنـا و  هرا مرفوع سازد، هرگاه از راه مشروع و قانونی عدول نموده و بانسانی و جنسی خود

سـزاوار  ،رواز این؛باشدگر انحراف وی از راه راست میجرایم جنسی روی آورد، این خود نشان
ثیر أبرخالف فردی که تحت تتری وجود داشته باشد.شدیدمجازاتی،عمل وایناست تا در برابر

شـباع  إخـود را  ی جنسیراه مشروع غریزهتواند ازعوامل بیرونی و  درونی واقع گردیده و نمی
هوس گردیده و مرتکـب  یهامان، فریفته وشیفتاین فرد تحت فشار میل و خواهشات بی؛ زیرانماید

اسـت کـه   محصن کسی.نیز تفاوت وجود دارد،گردد. از نظر طبیعت فعلعمل نامشروع زنا می
ولی ؛رده استبیی وافلذت کافی و بهره،تجربه و ذوق آمیزش جنسی را قبالٌ نموده است و از آن
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الزم اسـت کـه   ، بهره بوده است. بنابر ایناز آمیزش جنسی بی،زیرا او؛غیر محصن چنین نیست
).٢٤٨٧، ٤: ج١٤١٢ابراهیم، (محصن متحمل مجازات بیشتری گردد

:ینسی إجرای مجازات در جرایم جبازدارندگی و شیوه-٢
توانـد در راسـتای   مـی دادی از مؤمنین، ، با حضور تعجرای مجازات رجم بر مرتکب زناإی شیوه
و به مشـاهده مجیدکید قرآنأیابی به هدف بازدارندگی عمومی سودمند و نافع واقع گردد. تدست

گر این موضوع است که دیگران از مجازات مرتکب زنا پند و عبرت ی از مؤمنان، بیانحضور طایفه
، یکه جامعه شناسـان کیفـر  طوری.گردندمرتکب عمل منافی عفت و حیثیت نآیندهگرفته و در

گونه که در جوامع باستانی رایج بوده، نوعی مرور ها را، آنجرای مجازاتإمشارکت دادن مردم در 
ـ دسته جمعی جامعه بر ارزش د؛های پذیرفته شده و راهکاری برای تقویت همبستگی ارزیابی کرده ان

کـه  از جمله کودکـان و کسـانی  ،های انسانکید دارند که حضور و اشتراک  جمعأتایعدهولی 
جباری و الزمـی  إدر اسالمجرای مجازات را مشاهده نمایند،إی توانند، صحنهخواهند و یا نمینمی

ویژه کودکان در به،البته حضور قشرهای گوناگونگردد.میباید باالی افراد تحمیل ،بوده و این امر
های منفی و نوعی ترویج خشونت در جامعه باشـد. جـدا از   بتواند دارای بازتاچنین مراسمی، می

ای بررسـی  ومنفی چنین پدیـده های ارزشی، ابعاد مثبتکه بدون داوری،های جامعه شناختیتحلیل
ی زیادی از مردم های اسالمی چندان بر مشارکت عدهشود، آموزهچه تصور میبرخالف آن،شودمی
).١٦٦نوبهار، پیشین: (ها تأکید نکرده استجازاتمجرای إجرای کیفر یا تماشای إدر 

تعداد زیادی تفسیر نکرده اند، بلکـه  به مفسران را،ی نورسورهاز ٢یی طائفه در آیهچنانکه واژه
تـن و باآلخر گروه دیگری چهار تن، تعدادی سه تنو برخی دیگر دوتنل طائفه را یکقّها اَبرخی

مجید آمده است که مـردم  دو، سه، یا چهار تن) به این هدف در قرآن. حضور طائفه (یک، گفته اند
موجب موعظه و پند مؤمنان باشد. عـالوه  مجازات و کیفر مرتکب زنا را مشاهده نمایند و این امر، 

رساند که به مناسب حکم و موضوع، ه این مطلب را میرکطائفه به صورت نیِبر این، استعمال واژه
ی قابل تأمـل دیگـر در   نکتهنه کثرت و زیادی.،ت و تصغیر استلّقیِمقامی نشانهتنکیر در چنین 

ی مورد إجرای علنی مجازات زنا، عدم تساهل در اقامه حد است؛ زیرا مخفی کردن مجازات، وسیله
).١٧٢٨، ٢ج: ١٤٢٢، الزحیلی،است برای فساد (

مـردم تعداد زیادکه حضورآننان نیست، مگرجمع قفیری از مؤم،هرچند منظور از طائفه،بنابر این
و تعداد بسـیاری از  هفزونی آوردتواند بر هدف بازدارندگی اجتماعیجرای مجازات، میإدر حین 

نماید.جرای مجازات و چگونگی آن متنبه و آگاهإها را از انسان
تأکید بر إجرای مجازات جرایم جنسی پس از إثبات-٣

اثبات جرایم جنسی مستوجب مجازات حد، موردی است که شاید بتـوان  گیری درسختیهروحی
را مـورد تحلیـل و   آن،و از این زاویـه دانسترا تأکیدی بر نقش بازدارندگی عمومی مجازاتآن

حضور داشت جماعتی از جرای مجازات درإبررسی عمیق قرار داد. طبیعی است که وفور و زیادی 
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کـه  ،مجازاتعمومی، بدون تردید وصف بازدارندگیعمل مجازاتکرار ویژه مؤمنان و تبه،افراد
که ممکـن ،گرددرا از بین برده و یک عمل و رخداد عادی تلقی می،باشدهدف اصلی مجازات می

که دیگران احساس خوف وترس مورد مجازات قرار بگیرند، بدون اینبسیاری روزانه تعدادی است،
حاکم بر إثبات جرایم، طوری در اسالم تنظیم گردیده است که جـرایم، بـه   نظامرو،از ایننمایند.

ی نظام حاکم بر ادلهی إجرا گذاشته شود؛ زیرا اگر سختی به إثبات  رسیده و مجازات آن، به مرحله
ای طراحی شود که این جرایم به آسانی اثبات وگونهاثبات جرایم جنسی مستوجب مجازات حد، به

نه آن قدر خوارکننده انـد و نـه چنـدان    ،دیگر این کیفرها، شودو تطبیقجراإازاتمجبالفاصله
تنها شش نفـر را  ،در طول دوران رسالت خود(ص)پیامبر اسالم).١٦٨نوبهار، پیشین: (بازدارند

حکـم  ، تن از این شش نفر، زن و مردی یهودی بودند که یهودیان به اختیار خـود رجم کرد و دو
بنابر ایـن،  ).١٩٨٥:٦٧، جوزی(بودندهرا به پیامبراسالم (ص) واگذار کردی آنانرهکردن در با

دهد و اثرات این هدف ترین هدف مجازات در جرایم جنسی را باز دارندگی عمومی تشکیل میمهم
شود که تمامی دستورها و راهکارهای مجازات در پرتو راهکارهای کیفری مهم، زمانی مفید واقع می

م سعادت بخش اسالم رعایت گردد.نظا
در مجازات جرایم جنسیعدالت ترمیمی گفتار پنجم: 

نظر رسیده و وضوح بهها بهی آن، در اغلب جرایم و مجازاتای است که دامنهعدالت ترمیمی مقوله
در برخی حاالت در جرایم جنسی نیز قابل بحث است. در زیر، به روشنگری موارد عدالت ترمیمی 

پردازیم:رایم جنسی میدر ج
الف) امکان عدالت ترمیمی 

ی است که تنها جنبهکه جرایم جنسی از جرایمی؛استایناست،اصلی که در جرایم جنسی حاکم 
جرایم جنسی، بـا  زیرا اکثرنیست؛گونه جرایم، مطرح حق اللهی داشته و زیان دیده از جرم در این

یجبـران خسـاره  ،بنابر این.نند: زنا، لواط، مساحقه وغیرهما؛پذیردعلیه انجام میٌرضایت مجنی
برخی حـاالت در  درولی نباید فراموش کرد که؛متصور نیست،گونه جرایمدر اینشخص متضرر،

هـم در جـرایم  جنسـی    نآ،ی زیان دیده از جرمجرایم جنسی نیز عدالت ترمیمی و جبران خساره
.  قرار گیردتواند، مورد بحث می

ی حق اللهی آن و از جانب دیگر جبران جنبه،سوجرم جنسیِ است که از یک،نفیا لواط با عزنا و
ی حق الناسی و یا حـق العبـدی موضـوع    که جنبهآن،ای عایده از رهگذر إرتکابزیان و خساره

ی جرایم جنساز ی برخی که عدالت ترمیمی پا به عرصه،روستنماید. از اینعرض اندام می، باشدمی
توانـد  مـی ،دیده از جـرم بر زیانهی واردجرای مجازات و جبران ضرر و خسارهإنیز گذاشته و 

اوا بستگان یعلیه و به مجنیاین رهگذری دردها و آزاری باشد که از و آرامش دهندهکنندهتسکین
گردد.ی مادی ومعنوی آنان و در نتیجه، موجب جبران خسارهوارد گردیده است
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بخشی عدالت ترمیمییامب) إلت
دارنـد، که سهمی در یک جرم خاصکسانینمودندرگیرفرایندی است که برای،عدالت ترمیمی

لتیـام بخشـیدن و   إجهت ،ها و تعهداتبه طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان
نـوعی از  ،ترمیمـی عـدالت د.نی که امکان پذیر است، اقدام نمایراست گردانیدن امور به اندازه

باید تالش شـود  ،جرای آنإبه این معنا که در ؛عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر جبران است
ای نمـادین  های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونهبار جرم و ضرر و زیانتا آثار وخامت

ی ی جنبـه بر عالوه،م جنسیدر برخی جرای، رواز این).١٣٩١:٨،غالمی((سمبلیک)، ترمیم شود
تواند و عدالت ترمیمی میبودهنیز قابل بحث ،الناسی استی حقحق اللهی، جبران خساره که جنبه

گو باشد.به آن پاسخ
گرفتـه قرارتأکیدمورداسالمیهایآموزهدردیربازازآن،هاییجنبهکه–رویکرد عدالت ترمیمی 

،متضـرر خسارتجبرانبهجنسی،جرایممقرراتواحکامتمامردتابخشد،میالهاممابه–است
نوع تعدی به ازاستممکنعملدرجنسیجرایماغلبکهاین. کنیمتوجهبنیادین،اصلیهمچون

).١٧١نوبهار، پیشین: (حق اهللا باشد، نباید سبب نادیده گرفتن موارد مشتمل بر حق الناس شود
، مرتکبان جرم تجاوز جنسـی را عـالوه بـه    ١٧یماده٣یفقرهقانون منع خشونت علیه زن، در 

ٌعلیهـا، نیـز   مجازات اصلی، به پرداخت وجه معادل (مهر مثل)، به حیث جبران خساره به مجنـی 
کند.محکوم می

ی دارای جنبـه نیـز جرایم جنسـی ،رسیم که در برخی حاالتبه این نتیجه می،بنابر آنچه گذشت
م أها تـو عمال مجازاتإزم است تا از راهکار عدالت ترمیمی استفاده شود والعبدی گردیده و الحق

ی فشار بیشتری بر مرتکب و مجرم جـرایم جنسـی وارد نمـوده و    تواند قوهمیجبران خسارتبا
ها و حیثیت به باد زخمدیگر،اهداف بازدارندگی خصوصی و عمومی را تقویت بخشیده و از سوی

لتیام بخشدإگانش را از نظر مادی و معنوی علیه و بسترفته مجنی.
گیریبندی و نتیجهجمع

نظر نبوده، بلکه پـیش از  حإجرای مجازات در جرایم جنسی، اولین گزینه و انتخاب در اسالم مطم
إجرای مجازات باالی مرتکبان جرایم جنسی، راهکارهای مؤثری برای دوری از إرتکـاب جـرایم   

فته است. جوانان در صورت داشتن استطاعت و توانمنـدی بـه ازدواج   مورد تاکید اسالم قرار گر
داری سفارش گردیده اند. اولیای دختران بـه  توصیه شده و در صورت عدم توانایی به صبر و روزه

تـرین آن از  ها، آسـان ترین نکاحگیری در امر ازدواج دختران شان تشویق گردیده و با برکتآسان
های اسالمی از ضروریات ت. حفاظت از دین و اطاعت از احکام و آموزهمنظر اسالم گفته  شده اس

دینی شمرده شده و دوری از مواضع و حاالتی که انسان را به فحشا و إرتکاب جرایم جنسی روبرو 
گرداند، موردی است که در محراق توجه اسالم قرار گرفته است، حفظ حجاب و پوشش بـرای  می
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عفتان، ازدواج با بیش از یک زن در صورت تحقق گرگ صفتان و بیزنان که سپری است در مقابل 
کند.ای است که در اسالم ایجاب تأمل و تعمق میحاالت خاص وغیره، مقوله

عالوه بر موارد باالیی ستر و گناه پوشی، تساهل و گذشت در مقابل دیگران، توصـیه بـه امـور و    
ای دارد کـه از آن،  ، در اسالم جایگـاه ویـژه  هاکارهای خیر و خیر اندیشی نسبت به سایر انسان

ای مفصل بحث شده است و در نهایت آخرین گزینه برای مبارزه با مرتکبان جرم، مجـازات  گونهبه
آنان است.

های اسالمی اعم از مجازات حدی و غیر حدی، اهداف و مقاصد مهمی وجود بنابر این، در مجازات
گـردد و  ها مـی ی تمامی انواع مجازاتی کُلّی در برگیرندهونهگدارد، که برخی از این اهداف، به
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چکیده
حریم خصوصی یکی از مهم ترین قلمرو های حقوق و آزادی های اساسی افراد است که    مـورد  
حمایت دین، میثاق های بین المللی و حقوق جزای کشورها از جمله افغانستان قرار گرفته اسـت.  

امنیتی، اجرای عـدالت و قـانون   امروزه این حریم به شکل های گوناگون و با داعیه های مختلف 
توسط نهادهای رسمی و از سوی افراد با انگیزه های مختلف ازانتقام جویی تا اخاذی، مورد تجـاوز  
قرار می گیرد.حقوق جزای کشور ما همگام بادیگر نظامهای جزایی ملی و بین المللی، این حریم را 

ق حریم خصوصـی کـدام   اینکه مصدان حمایت نموده است. اما درمورد به رسمیت شناخته و از آ
است، حدود و قلمرو آن تا کجاست و چه ضمانت اجرای جزایی برای آن پیشبینی شده، تحقیقـی  

انجام نشده است.
، مصـادیق حـریم   »حقوق جزا و رعایت حریم خصوصـی در افغانسـتان  «تحقیق حاضر با عنوان 

ایت آنرا بـه روش توصـیفی   خصوصی و حمایت حقوق جزا از آن و ضمانت اجرای جزایی عدم رع
تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب، در قالب سه فصل مطالعه و بررسی نمـوده اسـت. فصـل    
نخست؛ به بررسی مفهوم، اهمیت، تاریخچه و توضیح ضمانت اجرا و حمایت از حریم خصوصـی  

بررسی قـرار  پرداخته و در فصل دوم مصادیق حریم خصوصی از منظر نظام حقوقی افغانستان، مورد 
گرفته است و محیط درونی منازل و دیگر اماکن خصوصی، حریم خانواده، روابـط، اطالعـات و   

در فصـل  ومصادیق حریم خصوصی در نظام حقوقی افغانستان دانسته شده از جملهلوازم شخصی
در نظـام  گرچـه سوم هم، حمایت جزایی در نظام حقوقی افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. 

وقی کشورما به منظور حفظ و رعایت حریم خصوصی، ضمانت اجراهای مختلفی پیشبینی شـده  حق
اما ضمانت اجرا های جزایی مسئله مورد بحث این تحقیق است که متاسفانه کشـور مـا در ایـن    
خصوص از خال های قانونی رنج می برد و در پاره ای موارد، علی رغم جرم انگاری رفتـار نـاقض   

انت اجرایی جزایی برای آن پیشبینی نکرده است.حریم خصوصی، ضم
واژگان کلیدی:

افغانستان، حریم خصوصی، رفتار های مجرمانه، مصؤنیت، نقض حریم خصوصی، حقـوق جـزا،   
ضمانت اجرای جزایی فردی. 

مقدمه- ١
حریم خصوصی فضای از زندگی هرشخص است که هیچ کس بدون رضایت آن نمی تواند بـه آن  

شود یا آنرا بازرسی نماید یا هم به اطالعات آن قلمرو آگاهی حاصل نمایـد. منـازل و   قلمرو داخل
اماکن خصوصی، جسم افراد، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حـریم  
خصوصی محسوب میگردند. ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصـی افـراد، بازرسـیها و    
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و اگاهی به اطالعات و ارتباطات شخصی، افشای مسـایل خصوصـی در   تفتیشهای بدنی، دسترسی 
رسانه ها و جامعه از مهم ترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب میشوند.  

در کشور های که واژه حریم خصوصی بصورت علمی و همه جانبه مورد تحلیل و ارزیـابی قـرار   
ه گردیده است به پیشرفت های چشـمگیری  گرفته و نتایج آن جنبه حقوقی را حایز و در عمل پیاد

صورت نگرفتـه و  یبشری دست یافته اند. متاسفانه در کشور ما افغانستان به این واژه توجه چندان
قانون گذار، در جاگزین نمودن اصول مرتبط به حریم خصوصی در اسناد قانونی ازیک طرف حقایق 

از طرف دیگر مسایل متعـددی را کـه   عینی داخلی و کشور های دیگر را در نظر نگرفته است و
کشور های پیشرفته به دالیل علمی و عملی جزء حریم خصوصی افراد دانسته و در قـوانین نافـذه   
خویش منحیث مصادیق حریم خصوصی پیش بینی نموده اند، در قوانین افغانستان منحیث مصـادیق  

مرتبط به حریم خصوصی در حریم خصوصی پیش بینی نگردیده است. در قوانین نافذه کشور اصول
یک بخش مستقل گنجانیده نشده است که یک محقق به آسانی بتواند مصادیق و یا اصولی حمایوی 
حریم خصوصی را استخراج نماید، بلکه برای تشخیص اصول مرتبط حریم خصوصی حمایت از آن 

ظر گرفته و به وسیله در قوانین نافذه کشور بگونه ناچار باید تعریف و مفهوم حریم خصوصی را در ن
تحلیل و تفسیر به مصداق از مصادیق حریم خصوصی استناد نماید.

مفهوم حریم خصوصی- ٢
تا کنون مفهوم واحد و تعریف جامعی از حریم خصوصی که مورد توافق نظر میان متفکـران قـرار   

فلسـفی، انسـان   داشته و درحقوق مورد استناد همگان باشد، ارایه نگردیده است. به عالوه مبانی 
شناختی و جامعه شناختی این مفهوم، چنان متنوع و مورد اختالف نظر است که دستیابی بـه یـک   
نظریه واحد را غیر ممکن می سازد. در حقوق و سیاست، از حریم خصوصی به عنـوان مفهـومی   

ا یاد می شود که در فرهنگ های مختلف دارای قلمرو های متفاوتی است. برخی هـم آن ر » سیال«
١دانسته اند.» مبهم «مفهومی 

در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی، سیاسی وحقوقی مکـرر  » حریم خصوصی«با آنکه عبارت 
قن و مشخص از آن ارایه نشـده اسـت. مفهـوم حـریم     یاستعمال می شود، ولی هنوز تعریف مت

شان مـی دهنـد   خصوصی، ریشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی دارد که ن
چگونه در فرهنگهای مختلف برای آن ارزش قایل شده اند. حریم خصوصی مفهومی سیال است که 
امروزه ازجمله آزادی اندیشه، کنترول بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهـایی در منـزل و مکـان    

سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی براساس منابع اسالمی، قم، ناشران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -١
.١١، ص، ١٣٩٣و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت، چاپ اول، زمستان 
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خصوصی، کنترول براطالعات شخصی، رهایی از نظارت های سمعی و بصری دیگران، حمایـت از  
١یت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسسها و رهگیریها را شامل می شود.حیث

تعریف حریم خصوصی- ٣
حریم خصوصی محدوده ای از زندگی شخصی است که به وسیله قانون وعرف تعیین شده ارتبـاطی  

ـ  ات با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن، ممکن است باعث جریحه دار شدن احساس
٢شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.

حریم خصوصی فضای هر شخصی است که در آن هیچ کس بدون اجـازه و رضـایت وی نبایـد    
دخالت و تعرض نماید. حریم خصوصی به معنای عام، مصونیت مسکن و مکاتبات را شـامل مـی   

٣ندگی خصوصی را در برمی گیرد.گردد و در معنای خاص، دیگر ابعاد و جنبه های ز

نتیجه گیری و تعریف برگزیده-١–٣
بدین سان، از مجموع تعاریف و معیارهای ارایه شده در خصوص حریم خصوصی چنین برمیاید کـه  

دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد:  
نسانها نوعا یا عرفا حریم خصوصـی  الف: ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه های زندگی ا

آنها محسوب می شود و شخص که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه های مـذکور اسـت الزم   
نیست توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه های زندگی اش دسترسـی پیـدا   

حـریم خصوصـی   کنند. ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعا خصوصی شناخته می شود نقض 
است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم خصوصی به نحو ضمنی یا صریح از حریم اش 

عدول کرده است.  
ب : ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعا یا 

رو حریم خصوصـی  عرفا از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسایل شخصی و داخل در قلم
خود اعالم کنند.

بنابر این، می توان حریم خصوصی را به این صورت تعریف کرد: حریم خصوصی قلمروی از زندگی 
هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعالن قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضـایت وی بـه   

قوق حریم خصوصی، تهران، انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دوم، انصاری، باقر، ح-١
.١١، ص، ١٣٩٠تابستان، 

» عرفان«عالمه، غالم حیدر، عدالت جزایی در افغانستان، تهران، ناشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستان -٢
.١٨٦، ص ١٣٩٠

سی افغانستان در پرتو اسناد بـین المللـی،   مسعودی، نجمان، حقوق و آزادیهای اشخاص در قانون اسا-٣
.٢٢-٢١، صص، ١٣٩٤کابل، ناشر انتشارات سعید، سال 
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لمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگـاه  اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. یا به آن ق
یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قـرار ندهنـد: منـازل و    

١اماکن خصوصی، جسم افراد، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حـریم 

و بازرسیهای بدنی و تفتیش خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست 
بدن، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطالعات شخصی، افشای مسائل خصوصی 
در جامعه، فضولی در امور دیگران از مهم ترین مصادیق اعمال نقـض کننـده حـریم خصوصـی     

٢محسوب میشوند.

ارایه نگردیده است اما درسیستم حقوقی افغانستان از حق حریم خصوصی بصورت مشخص تعریفی 
) ٣٨و ٣٧، ٢٩با در نظرداشت ممنوعیت مداخله در موارد خصوصی پیشبینی شـده در مـواد (  

قانون اساسی افغانستان می توان از حریم خصوصی به عبارت ذیل تعریف نمود. (حـریم خصوصـی   
قلمرو زندگی هر شخص است که هیچ فردی به شمول دولت نمی تواند بدون رضـایت شـخص و   
آنچه به مقتضای قانون باشد به آن مداخله و یا تعرض نماید). جسم، ارتباطات شخصـی و مسـکن   

جزء حریم خصوصی افراد پنداشته می شود.  
نسبیت حریم خصوصی - ٤:

حریم خصوصی، یکی از حقوق معرفی شده دارای ویژه گی نسبیت است. نسبیت در اینجا این گونه 
تبیین و تثبیت شده است:

های حقوقی مختلف هر کدام بر جنبه های خاصی از این حق تاکید کرده اند و قلمرو آن در سیستم 
هر فرهنگ، نظام اجتماعی یا هر موقعیت متفاوت است، از میان واقعیات مادی و شرایط نسبتا پایدار 
اجتماعی که تاثیر زیادی بر موازین حریم خصوصی دارند، میتوان به مواردی همچون تراکم جمیعت،
درجه تعامل افراد، الگوهای منزل، تقسیم کار، ماهیت خانواده و دیگر روابط اجتماعی اشاره کرد، 
برای مثال، جوامع شهری در مقایسه با جوامع روستایی و افراد عادی در مقایسه با سیاسـتمداران،  

٣قلمرو حریم خصوصی وسیع تری دارند.

مفهوم حمایت از حریم خصوصی- ٥
منبع تمامی حقوق، قانون می باشد مفهوم حمایت از حق حریم خصوصی در محدوده ای که یاز آنجای

احکام قانون مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته میتواند، قانون گذاران تمامی کشورها برای تضـمین  
پیش بینی نموده اند. یعنی مفهوم حمایـت از  » جزایی و غیر جزایی«حق وضع شده اصول حمایوی 

وصی را از لحاظ قانونی می توان در بحث ضمانت های اجرایی حق مطروحه خالصه حق حریم خص

. ٣٨انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص -١
.٣٩همان، ص -٢
.٢٦سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی، براساس منابع اسالمی، پیشین، ص -٣
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نمود. حمایت از حق حریم خصوصی در حقیقت یک سلسله اقدامات و تدابیر را به منظور تسـلط  
ذی حق و احترام قایل شدن سایرین نسبت به حق پیش بینی شده مشروعیت می بخشد طبق اصـول  

ر اسناد قانونی کشورها پیش بینی گردیده از یک طرف بعضـی از  حمایوی حق حریم خصوصی که د
اعمال که حریم خصوصی را مختل ساخته و از این ناحیه برسالمت جسمی و روحی افـراد صـدمه   
وارد می نماید به عنوان عمل جرمی به معرفی گرفته شده و عکس العمل های اجتمـاعی در قالـب   

که از ناحیـه نقـض   یاست، از طرف دیگر در صورتاصول جزایی برای مرتکب پیش بینی گردیده
عاید گردد، قابل جبران بوده و متضرر با استناد » مادی یا معنوی«حریم خصوصی برای فردی ضرر 

حق حریم خصوصی می تواند به منظور جبران ضرر ناشی از نقض حریم خصوص یا رد دلیل که بـه  
یا هم بطالن عملی را که سبب نقض حـریم  اساس آن حریم خصوصی اش مورد مداخله قرار میگیرد 

خصوصی اش می گردد، داد خواهی نماید. حق حریم خصوصی در سیستم حقوقی افغانسـتان بـه   
عنوان یکی از حقوق اساسی بشری مورد حمایت قرار گرفته و اصول حمایوی جزائی و غیر جزائـی  

در اسناد قانونی جا داده شده است.
مبنای حق حریم خصوصی- ٦

ون که با مفهوم حریم خصوصی آشنا شدیم این پرسش مطرح می شود که چرا بایـد از حـریم   اکن
خصوصی حمایت شود و حقی به نام حق حریم خصوصی مورد شناسایی قرار گیرد. در پاسخ به این 
پرسش، استدالل های مختلفی ارایه شده است که در مجموع می توان این استداللها را در سه دسته 

کرد. که این سه دسته عبارت اند از:  طبقه بندی 
حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقالل فردی.

حمایت حریم خصوصی از آبرو و حیثیت افراد.
نیاز فطری انسان به حریم خصوصی.

آزادی و استقالل فردی١–٦
ایت می کند، حریم خصوصی نه تنها از آزادی و استقالل افراد در قبال همنوعان خود و رسانه ها حم

بلکه وسیله ای است برای دفاع از آزادی و امنیت فردی در برابر دولت.
در تعریف حریم خصوصی گفته شد قلمروی است که افراد مایل نیستند دیگران بدون رضایت آنهـا  
به آن وارد شوند. بنابر این، حریم خصوصی با آزادی و استقالل انسان و حق تعیین سرنوشت خود و 

١م، با دفاع از کرامت انسانی رابطه تنگاتنگی دارد که به دوصورت ظاهر مـی شـود:  در یک کال

حریم خصوصی از یک سو فضای الزم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم مـی آورد و از  
سوی دیگر، حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که اطالعات راجع به زندگی خصوصـی  

.٤٠یشین، ص، انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پ-١
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ای برای درهم شکستن آزادی و استقالل انسانها، سلطه یـافتن بـر آنهـا و    افراد به عنوان وسیله 
١استفاده ابزاری از آنها به کار رود.

آبرو و حیثیت افراد٢–٦
هر فردی دارای شرافت، عزت، احترام و آبرو است. این مسئاله به اندازه ای مهم است که گاه لکه 

ضربه ای به روحیه فرد وارد کند که تمام زنـدگی  دار کردن شرافت و آبروی افراد می تواند چنان
عادی او را دچار بحران کرده و صدمات غیر قابل جبران به وی وارد کند. شرافت و حیثیت افـراد  
نباید مورد تعرض قرار گیرد و دولت باید برای محافظت از حیثیت و شرافت افراد، اقداماتی جـدی  

٢انجام دهد.

ریم خصوصینیاز فطری انسان به ح٣–٦
برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدالل عقلی و از طریـق  
شهود قابل درک است. تحقیقاتی که انسان شناسان انجام داده اند کامال مؤید این امر است و حتی 

میت قایل جانور شناسان نیز اثبات کرده اند که حیوانات نیز به طور غریزی برای حریم خصوصی اه
داشتن حریم خصوصی و قلمروی که دیگران نتوانند به آن وارد شوند، یک خواست فطری ٣هستند.

و یک نیاز درونی است که اثبات آن به مستندات بیرونی و اقامه برهان عقلی و یا دلیل نقلی، نیازی 
ندارد.  

ـ  وان یـک ضـرورت   در فقه اسالمی از همین مقدمات استفاده شده و مالکیت خصوصی به عن
اجتماعی و نیاز روحی اثبات شده است. عالمه حلی می گوید: انسان یک موجود اجتماعی اسـت،  
ولی او نمی تواند مانند حیوانات در یک فضای مشترک با همجنس های خود زیست کند. او نیاز به 

قی را بـرای  محیطی اختصاصی دارد که با خانواده در آن آرامش داشته باشد. و اگر اسالم چنین ح
انسان نپذیرد و احیای زمین و مالکیت آن را مجاز نداند، در حقیقت بر آدمی حرج عظیم و سـختی  

٤طاقت فرسایی، تحمیل کرده است. و البته به اتفاق علما، حرج در شریعت اسالمی منتفی اسـت. 

ود، پس واضح است که اگر در زندگی اجتماعی بشر، مالکیت خصوصی، یک نیاز ضروری تلقی ش
حریم خصوصی و حق خلوت، نیازی ضروری تر است و اگر در اختیار نداشتن یک محیط فیزیکـی  

.٤٢–٤١همان اثر، صص، -١
.١٨٣، ص ١٣٩٦نوری، عبدالعزیز، حقوق بشر، کابل، انتشارات دانشگاه کاتب، چاپ دوم، بهار -٢
.٥١انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص، -٣
.٥١–٥٠سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی، براساس منابع اسالمی، پیشین، صص، -٤
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خاص، زندگی را طاقت فرسا و تحمل ناپذیر میکند، به طریق اولی محروم بـودن از فضـای ویـژه    
١زندگی کردن که راه آن بر عموم مسدود باشد، زندگی را در تنگنا و فشار قرار می دهد.

حریم خصوصی در نظام های حقوقیماهیت- ٧
امروزه، برخورداری از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر در نظام حقوق بشر و به عنوان 

یک حق اساسی در نظام حقوق اساسی کشورها جایگاه خاصی دارد.
حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر١–٧

ی متکی است که بر اساس آن، بشریت می توانـد از  حقوق بشر و شکوفایی آن بر اصول پایه گذار
زندگی شایسته در جلوه های متفاوت برخوردار شود. این اصول که در بادی امر، مولـود اندیشـه   
های فلسفی، اخالقی و دینی می باشد و در آن، سعادت بشری همواره مورد نظر است، در روابـط  

برای شناخت این اصول پایه را بارور می سازد.فردی و اجتماعی، نظام حقوقی داخلی و بین المللی
تمامی افراد بشـر  « ) اعالمیه حقوق بشر الهام گرفت که اعالم می دارد: ١گذار، می توان از ماده ُ(

آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و 
٢»ادری رفتار کنند.باید نسبت به یکدیگر با روح بر

حقوق بشر حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس، نژاد، قومیـت،  
دین و مذهب دارند. هدف این حقوق، حمایت از شأن و کرامت انسان است. این حقوق بر خالف 

هستند کـه در  حقوق طبیعی ریشه الهی یا طبیعی ندارند و جنبه قراردادی دارند. حقوق بشر حقوقی 
نتیجه ترکیب محاسن مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق موضوعه ایجاد شده اند. با توجه به مبانی 
و کارکرد های حریم خصوصی یعنی ممانعت از ابزار شدن انسانها، دفاع از استقالل معنوی و حـق  

ـ  کوفایی تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط قوی که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق و ش
سایر حقوق بشر وجود دارد، حق حریم خصوصی در کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقـه ای  

٣حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیار یافته است.

) خویش حق حریم خصوصی را بـه  ٢٠و ١٩، ٥در مواد (»١٩٤٨« اعالمیه جهانی حقوق بشر 
زشهای بنیادین مانند آزادی اجتماعات و آزادی بیـان را  عنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ار

مورد حمایت قرار داده و در زمینه چنین بیان میدارد.

.٥١همان، ص -١
، ١٣٩١هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهایی اساسی، تهران، نشر، میزان، چاپ دوم، بهـار  -٢

.٢٠٥–٢٠٤صص، 
.٥٢انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص، -٣
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هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانـه و یـا   «ماده پنجم: 
١»برخالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

»حق اساسی«وان یک حق حریم خصوصی به عن٢–٧
اعالمیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی در ماده سـوم  

خویش چنین صراحت دارد.  
اهمیت حق بر حریم خصوصـی  ٢».هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد) : «٣ماده (

خصوصی را به گونه صریح یا ضـمنی  به اندازه ای است که امروزه، تقریبا تمام کشورها حق حریم 
در قوانین اساسی خود پذیرفته اند و دست کم به حق قابل تعرض نبودن مسکن و خصوصی بـودن  

٣ارتباطات اشاره کرده اند.

در قوانین افغانستان نیز حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد حمایت قرار گرفته است 
« زمینه ی آزادی و عدم تعرض به آن چنین صـراحت دارد: ) قانون اساسی کشور در ٢٤که ماده (

آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم مـی  
گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایـت  

٤»آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

ص در قلمرو حریم خصوصی اش از آزادی برخوردار است مگر اینکه به دیگران ضـرری را  هر شخ
وارد نماید به عبارت دیگر آزادی در تمامی شئون زندگی جزء حریم خصوصی افراد است و هـیچ  

شخص نمی تواند آزادی دیگران را سلب نماید مگر اینکه مصالح عامه ایجاب نماید.  
اهمیت حریم خصوصی- ٨

یم خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی، از جمله مهم تـرین و ملمـوس تـرین    حر
حقوق فردی است که هم از منظر شرع مقدس اسالم و هم از نگاه قوانین کشورها و اسـناد بـین   

المللی، محترم و مصئون از تعرض است.
ن خود زندگی کند، با این انسان موجودی اجتماعی است و همواره تمایل دارد که در میان همنوعا

حال زندگی در اجتماع سبب نمی شود که وی از حق داشتن امور شخصی و خصوصـی محـروم   
باشد. حریم خصوصی یکی از اساسی ترین حقوق بشر است که با حفظ مقام انسان و دیگـر ارزش  

ـ  ی شـود کـه   هایی که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد ارتباط تنگاتنگی دارد و مانع از آن م

.٥م مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ١٩٤٨دسامیر ١٠اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب -١
.٣میه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده، اعال-٢
.٥٣ص، انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، -٣
.٢٤هـ ش، ماده ١٣٨٢قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب سال، -٤
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اطالعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری از انسان هـا  
تبدیل شود. همچنین این حق ارتباط مستقیمی با آزادی و استقالل انسان و حق تعیین سرنوشـت او  

ن حق همین بـس  دارد زیرا فضای الزم را برای رشد و تکامل او فراهم می آورد . در بیان اهمیت ای
که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع، نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه مـی  

١توان از شخصی بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرد و او را صاحب حق و تکلیف دانست.

هجوم تکنولوژی برحریم خصوصی١–٨
ه امکان پذیر شده، و این دخالت ها، به افزایش حساسیت ها، ناشی از افزایش دخالت هایی است ک

دلیل هجوم تکنولوژی بر حریم خصوصی است. تکنولوژی، ورود به حریم خصوصـی دیگـران را   
بسیار آسان و سریع کرده است و آنچه که در گذشته، به ندرت و به دشواری، قابل دستیابی بود، با 

س است. مثال کمیسیون اصـالحات  ابزارهای مدرن کنونی، به سهولت و به شکل گسترده در دستر
م، خود در باره حریم خصوصی، برخی از فناوری های نوین ١٩٨٣حقوقی استرالیا در گزارش سال 

را نام برده است که همگان می توانند با سهولت تهیه کرده و برای نقض حریم خصوصی دیگـران،  
النی و فوق العاده ریز این امکان مورد استفاده قرار دهند. مثال در باره پست می گوید: ابزارهای طو

را فراهم آورده است که نامه های موجود در صندوق های پست را با پیچیدن دور آنها از صـندوق  
خارج کنند، یا با اسپری های خاص می توان متن بعضی نامه ها را نامرئی کرد و بعضـی تجهیـزات   

به کار رفته در کاربن ها، متن آنهـا را  اسکن الکتریکی می توانند با توجه به بسیاری از جوهر های 
٢شناسایی کنند.

گسترش قلمرو دخالت دولت ها٢–٨
پیدایش ابزار های مدرن زمینه حضور جدی تر و فعال تر دولت ها را برای کنترول حریم خصوصـی  
شهروندان فراهم آورده، و آنان را در محاصره چشم ها و گوش های نامرئی قرار داده است. دولت 

ا معموال با توجیهات امنیتی، این اقدمات را انجام می دهند، ولی به هر حال دست آنها برای هـر  ه
گونه بهره برداری از این ابزار باز است و کمتر می توان ردپای اقدامات آنان را پیدا کرد نمونـه ی  

رهگیری از طریق از این فعالیت ها، استفاده از دور بین های مدار بسته در مکانهای عمومی است. با 
این سیستم می توانند از چهره های افراد در » نرم افزار چهره شناس«این دور بین ها و اتصال آن به 

رستوران ها، فروشگاه، ورزشگاه ها و دیگر محل های عمومی، تصویر گرفته و آن را بـا سـوابق   
٣موجود تطبیق داده و متخلفان را شناسایی کند.

.١٤–١٣جوان، صدیقه، مسولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، پیشین صص، -١
٣خصوصی، بر اساس منابع اسالمی، پیشین، ص،سروش، محمد، مبانی حریم -٢
٤سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسالمی، پیشین، ص،-٣
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یتاریخچه حریم خصوص- ٩
حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش 
به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطالعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، 
جسم افراد، اطالعات شخصی و ارتباط خصوصی از مهم ترین عرصه های حریم خصوصی هسـتند.  

د بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسیها و تفتیشهای بدنی، رهگیری انواع ورو
مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطالعات شخصی، افشای مسایل خصوصی در رسانه ها و جامعه، 
فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد از مهم ترین مصادیق ورود به حـریم خصوصـی محسـوب    

مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در هر یک جوامع مطرح میشوند. با
١بوده است.

تاریخچه حریم خصوصی در سیستم حقوقی افغانستان١–٩
در سیستم حقوقی افغانستان قبل از زمان امان اهللا خان اسناد قانونی مدون که بتوان یک موضوع را 

داد وجود ندارد با مرور مواد نظام نامه اساسـی دولـت علیـه    در آن مورد تحلیل و بررسی قرار 
افغانستان بحث حریم خصوصی به شکل کلی نه مورد وار گنجانیده شده است و آزادی شخصـی،  
مصئونیت حریت شخصیه و مصونیت مسکن و جای را به عنوان حقوق اساسی اتبـاع افغانسـتان   

) خویش راجع به آزادی مذهب و امور دینی ٩(پیشبینی و مورد حمایت قرار داده است. که درماده
بیان میدارد:

کافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات سیاسی دولت علیه خود پابند و مقید بـوده  «
».آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند

: ردادی شخصیه افـراد چنـین صـراحت دا   ) نظامنامه مذکور را جع به مصئونیت آز١٠ماده (و 
حریت شخصیه از هرگونه تعرض و مداخلت مصئون است هیچ کس بدون امر شرعی و نظامـات  «

مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمی شود در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است 
٢».از زن و مرد هیچ کس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمی تواند

مصئونیت مسکن افراد را مورد حمایت خویش قرار داده در رابطـه  ) نظامنامه متذکره٢٠و ماده (
مسکن و جای هر فرد تبعه افغانستان از هر گونه تعرض مصئون و هیچ کس از طرف «بیان میدارد: 

٣».حکومت و سایره بدون احکام نظامات به خانه شخصی جبرا بالاستیذان داخل شده نمی تواند

حقوق و آزادیهای اساسی اتباع افغانستان پیش بینی گردیده اسـت.  در قانون اساسی زمان ظاهر شاه 
) آزادی حق طبیعی انسانها دانسته شده است که در زمینه چنین بیان میدارد:  ٢٦در ماده (

١انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص،-١
.١٠-٩هـ ش، مواد ١٣٠١حوت سال ١٠نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان، مصوب -٢
.٢٠همان، ماده -٣
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آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسـط قـانون تنظـیم    «
انسان از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذیرد دولـت  میگردد حدودی ندارد آزادی و کرامت 

١».به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.....

تاریخچه حریم خصوصی در اسالم ٢–٩
حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر پـیش بینـی   

سالمی مورد توجه بوده ودر آیات متعددی از قرآن مجید، بـر لـزوم   شود، با تاکید بسیار در منابع ا
رعایت حریم  خصوصی اشخاص تاکید شده است.

در منابع اسالمی احکام متعددی در باره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. تحقیق در منابع 
صوصـی و  حقوق اسالم نشان میدهد که قدمت حمایت از حریم خصوصی منازل، ارتباطات، امور خ

سال پیش مورد تاکید اسالم قرار گرفته است در حالی که نخستین ١٤٠٠افکار و عقاید شخصی از 
میالدی بر میگردد.در حقوق کیفـری  ١٨و١٧جرقه های حمایت جدی از حریم خصوصی به قرون 

اسالم، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایـت قـرار   
ت همین طور، تعیین مجازاتهای حدی برای جلوگیری تعرض به عفت، تعرض بـه آبـرو و   گرفته اس

حیثیت و تعرض به حریم اموال از مصادیق این حق حمایت نموده است.
تاریخچه حریم خصوصی در غرب٣–٩

با تولد تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق 
ادی های فردی به عنوان بخش عمده ای از مطالبات شهروندان مطرح گردید به طوری که عدم و آز

دخالت در حریم خصوصی شهروندان از سوی دولت ها مهمترین مشخصه یک دولت لیبرال را بـه  
میالدی، مفاهیمی هم چون افتراء افشاء اسرار شـغلی و  ١٨٩٠خود اختصاص داد. تا قبل از سال 

در مفهوم عامتر، حق مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی به عنـوان  مصونیت مسکن و
توسط دو » حق تمتع از خلوت« یک مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله ای با عنوان 

مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عـادی  » لوئیس براندیس«و » ساموئل«آمریکایی به نامهای 
میالدی نیز ١٩٤٨جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعالمیه جهانی حقوق بشر برخی از کشورهای

٢به رسمیت شناخته شده است.

تاریخچۀ حمایت جزایی در خصوص حریم خصوصی - ١٠
پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد، نیازمند حمایت از حریم خصوصی اوست. از لحـاظ سـابقه   

قات ومطالعات مردم شناسی نشان می دهد که در تمام جوامع و تاریخی این حریم باید گفت که تحقی

.٢٦هـ ش، ماده ١٣٤٣میزان سال ٩قانون اساسی افغانستان، مصوب -١
الـی  ٢١١/صص ١٣٩٦/بهار ٢٩ترویجی مطاالت بین المللی پلیس/ سال هفتم/شماره -فصلنامه علمی٢

٢١٢.
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در تمام  زمان ها و دوره ها، حتی در جوامع ابتدایی قواعد اجتماعی وجود داشته است که ورود به 
اماکن خاصی را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می دانسته است.

ه یک شکل نبوده و بسته به معیار هـای از جملـه   رعایت حریم خصوصی در همه کشورها همیشه ب
نظام سیاسی حاکم، باورها و اعتقادات مذهبی مردم و ...... در جوامع مختلف و در طول زمان هـا  

با نگاهی به وضعیت حریم خصوصی در افغانستان قسمیکه قبال یاد آور گردیده ١متفاوت بوده اسۤت
کی از آزادی های بنیادین افراد محسوب می شود که ایم حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی ی

از مفاهیم نظام های توسعه یافته است و با کرامت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین، مسـتند  
به قوانین و مقررات سالهای قبل نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان چنین استنباط می گردد که 

ومت شاهی ظاهرشاه در رابطه به حمایت جزایی در خصـوص حـریم   از زمان شاه امان اهللا الی حک
خصوصی موردی به نظر نمی رسد تا ناقضین حریم خصوصی مجازات بدنی و یا مالی شده باشند.

اما در قسمت حمایت جزایی در خصوص حریم خصوصی در دیگر کشور ها باالخص ایاالت متحده 
شمارد باید متذکر شد کـه حمایـت جزایـی در    آمریکا که خود را مدعی حقوق بشر در دنیا می 
میالدی که در حقیقت دیوان عالی کشـور  ۱۹۲۸خصوص حریم خصوصی بر می گردد به سالهای 

ایاالت متحده آمریکا در پرونده اولمستید، شنود تلفن افراد توسط پولیس را ناقض حریم خصوصـی  
قانونی مشروبات الکولی به خـارج از  ایشان ندانست در این پرونده اولمستید متهم به صادرات غیر 

کشور بود. تنها دلیل علیه متهم نوارهای ضبط شده از صدای متهم در مکالمات تلفنی به حساب می 
آمد. تفسیردیوان عالی آن بود که آنچه بوسیله اصالحیه چهارم، مورد حمایت قـرار دارد، فضـای   

مشهور اند. » رهیافت تجاوز کارانه«یا »جقوق مالکانه«فزیکی افراد است. رویکردی که به ضابطه 
میالدی دیوان عالی پرونده کتز علیه ایاالت متحده ضابطه توقـع حـریم   ۱۹۶۷برعکس در سال 

خصوصی را جایگزین ضابطه قبل نمود. به عبارت دیگر و مطابق تفسیر جدید دیوان عـالی، آنچـه   
نها به دلیل وابستگی به انسان قابـل  مورد حمایت اصالحیه چهارم است، انسان ها بوده و مکان ها ت

حمایت می باشند. بنا براین، شنود تلفن ایشان نقض بارز حریم خصوصی محسوب می گردد.  

.۱۳۹۳مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره سوم، پائیز ١
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مقدمه 
الهیات، نبوات و معـاد  شامللی و اخالقی دارد. احکام اعتقادی آن،دین اسالم، احکام اعتقادی، عم

است که هدف اصلی آن، باورسازی ودرک سرنوشت حال وآینده انسان میباشد ومحورفردی دارد. 
درکناراصول اعتقادی، احکام عملی واخالقی شریعت اسالمی قرار دارد که هـدف اصـلی حـوزه    

ه فضایل ودورساختن از رذایل است. می توان گفـت کـه   اخالق آن، آراستن ظاهر وباطن انسان ب
بیشترجنبه شخصی و درونی دارد؛ هرچند، برخی مسایل اخالقی دراجتماع نیز موضوعیت پیدا مـی  
کند . احکام عملی شریعت اسالمی، حوزه معامالت وعقوبات را احتوا کرده، بـه عکـس اصـول    

ار انسان هـا در جامعـه بشـری، خواسـته و     اخالقی، بیشتر بعد اجتماعی دارد و به کثرت در رفت
ناخواسته و با آگاهی وبدون آگاهی، اجراء گردیده وتکرار می شود. منبع دریافت احکـام عملـی   
شریعت اسالمی، کتب فقهی میباشد که ازجانب فقهاء با استفاده واستنباط از منابع شریعت اسالمی، 

ار، خدمت سترگی را در دین نمـوده وبـرای   تحریر گردیده است. متفکرین اسالمی با انجام این ک
واز طرف دیگر روش وفنون استنباط را نیز به میراث گذاشتند که به اصول دسایرین سهولت آفریدن

فقه، نامگذاری شده است.  
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علم فقه واصول آن، از ارزشمندترین علوم درشریعت اسـالمی بـوده و بنیانگـذار آن، تنهـا     
د که امروزه از آن دو علم، غیرمسلمین نیز بهره برده ودر حقوق وضـعی  اندیشمندان اسالمی میباشن

.  برده اندبیشتر استفاده 
واضح است که مجتهدین مسلمان دراستنباط احکام فقهی از منابع شریعت اسالمی، روش یکسان 

تفـاوت از  نداشته اند. هر فقیه برای دستیابی احکام عملی از منابع اجمالی دین اسالم، راهکارهای م
راهکارهای فقیه دیگر، استفاده کرده است. همین تفاوت راهکارها، سبب بوجود آمدن تعدد مذاهب 
فقهی اسالمی گردیده است که مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ازشـهیرترین آنهـا درتـاریخ    

منـابع  تشریع اسالمی میباشند. این هم واضح است که تفاوت راهکارها دراستنباط احکام عملی از
دارد که فقهاء واصولین، اسباب اختالف فقهاء را گاهی در کتب مسـتقل،  یشریعت اسالمی، اسباب

هـم  ؛ زمـانی  وتحت عناوین، فقه خالف، ادب اختالف، اسباب اختالف فقهاء وغیره بررسی کرده 
رن درکتب فقهی درکنار ذکر فروع به این اسباب اشاره نموده اند که این کتب فقهی را فقـه مقـا  

نامیده اند؛ زیرا بررسی اسباب اختالف فقهاء، نیازمند ذکر فروع از هرمذهب ومقارنه ومقایسـه آن  
فروع با یکدیگر می باشد.

یکی از فقهاء که در فقه مقارن کتاب نوشته، قاضی ابی الولید، محمد بن احمد بن محمـد بـن   
هـ ٥٢٠درسال کهرحم اهللا، بوده، احمد بن رشد قرطبی، مشهور به حفید پیرو مذهب امام مالک،

م، درشهر قرطبه تولد گردیده وپس از کسب دانش مدت دوسال قاضی اشـبیلیه بـوده   ١١٢٦.ق/ 
ه.ق، از طرف امیرموحدی ابویعقوب یوسف بن عبدالمؤمن در قرطبه به حیث قاضـی  ٥٦٣ودرسال

ر علوم مـذکور  توظیف شده ودرعلم شریعت، فلسفه و طب، سرآمد روزگارخویش بوده و از او د
می باشد کـه  »بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد«آثاری زیادی به جای مانده است. مشهورترین آن کتاب 

١در باب فقه مقارن نوشته گردیده و در آن اسباب اختالف فقهاء تذکر یافته است.

بحث اسباب اختالف فقهاء درکتاب مذکور وسیع بوده، ما صرف اسـباب اخـتالف فقهـاء    
به گونه مختصر درین نوشتار مورد تحقیق وبررسی قرار می دهیم.  رااب احکام زناء درکت

موضوع فهم اسباب اختالف فقهاء، در درک اجتهادات از اهمیت بلند ورفیع برخورداراست. با 
امعان نظر به اسباب اختالف فقهی، عمق موضوع اختالفی درک شده و برای فقیه ملکه استنباط بـه  

لی تمثیل می شود. از طرف دیگر، قواعد اصول فقه در ساحه عمل ارزش خود را نمایان می گونه عم
سازد. ضرورت است که طالبان علوم فقهی به تحقیق اسباب خالف فقهاء ممارست ورزند واز ایـن  

طریق دانش فقهی خود را بلند ببرند و به نیازهای فقهی مردم در جامعه پاسخ معقول دهند.  

، سـال  االولـي الطبعـة . بیروت: دارالفکرالعربی، ریعة االسالمیةوعلوم الشرشدابن.العبیدی، حمادی. ١
.٤٠-٣٥و٩م، صص١٩٩١
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:ف فقهاء دراحکام زنااسباب اختال
طوریکـه درگفتـار   این موضوع طی چهارگفتار دنبال میگردد، بدايةالمجتهدونهايةالمقتصددرکتاب

اول، پیرامون مفهوم زنا ودرگفتاردوم، پیرامون مفهوم اختالف فقهاءدرشبهه دافع حدزنا وسـبب آن  
دالیل اثبات حدزنا به صورت ودرگفتارسوم، پیرامون اصناف زانی ها ومجازاتشان ودر گفتارچهارم،

مختصربحث شده است
زنااول: مفهوم گفتار

کلمه زنا مفهوم لغوی واصطالحی دارد که در ذیل به گونه مختصر بدان پرداخته می شود.
اول: مفهوم زنا 

حرف(ز) به شکل كسرِه بزِنا، کلمه عربی ومصدر است. درلغت اهل حجاز به الف مقصوره و
؛ یعنی، مرد آمیزش نامشروع زِنا، يزنِي،زنى الرجلُتحریر می گردد وآنرا فصیح گفته اند؛ مثل: زنی، 

می باشد. قُضاةقَاضٍ و،مثْلُ؛ زناةٌ، آنزان وجمعکرد/ می کند. به این شکل اسم فاعل آن درعربی،
الرجلُاءزنتحریر می شود؛ مثل: درلغت بنی تمیم کلمه مذکور به شكل ممدوده وبه کسر حرف(ز)

می باشد. درقرآن کریم کلمه زنـا، بـه   ٢وجماع نامشروع١. مفهوم آن درزبان عربی، فجوروزِناًء
؛ یعنی: بـه آمیـزش   ٣﴾﴿ والَ تقْربواْ الزنىمفهوم مذکور به کار رفته است؛ اهللا متعال فرموده است:

زِنا، نکاح قرار دارد.  جنسی نامشروع نزدیک مشوید. درمقابل
درحـدیث  ٥و حبس کننده ادرار را می دهد.٤، به فتح حرف(ز) درزبان عربی مفهوم، ضیقزناٌء

یعنی: هـیچ یکـی از شـما،    ٦؛حاقن بولَه،أي،»ال يصلِّين أحدكم وهو زناء« شریف آمده است:
درحالت حبس ونگهداری ادرارش، نماز مگزارد.  

الحظه مطالب مذکور، کلمه زنا در زبان عربی به شکل الف مقصوره وممدوده تحریر مـی  به م
شود ومعنی آن جدا ازمفهوم کلمه زنا به فتح حرف (ز)می باشد. در زبان  فارسی می توان آن کلمه 
را به شکل زنا وبا همزه دراخیرش به شکل زناء، نوشت ومفهوم آن درهردو شکل مذکور، مقاربت 

همبستری نامشروع جنسی مرد با زن است.     وآمیزش و

. ناشر: دارمجموعة من المحققينالقاموس، تحقیق:جواهرمنالعروسمحمد. تاجبن. الزبيدي ، محمد١
.٢٢٦و٢٢٥، ص٣٨الهدايه،ب_ت، ج

. دمشـق:  صـفوان عـدنان داودى  تحقیـق: . راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن، ٢
.٣٨٤، ص١.ق، جهـ١٤١٢، ساللمدارالع

.٣٢. سوره اسراء، آیت ٣
.٢٥٩و٢٥٨، ص١محمد. همان، جبن. الزبيدي ، محمد٤
، عین صفحه.١. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. همان،ج٥
وطاهر أحمد الـزاوى  ، تحقیق:ثرالنهاية في غريب الحديث واأل. ابن اثیر، المبارک بن محمد الجزری. ٦

.٧٨٦، ص٢ه.ق، ج١٣٩٩، سال المكتبة العلمية. بیروت: محمود محمد الطناحي
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ازنظر ابن رشددرفقه دوم: مفهوم زنا
فهو کل وطء، وقع علی غیرنکاح صحیح « ابن رشد درکتاب مذکور، زنا را چنین تعریف کرده:

؛ یعنی، زنا ازنظر شرع، عبارت ازهرجماعی که بدون ازدواج صحیح »شبهة نكاح  والملك يمينوال
طه کنیزی، انجام شده باشد.ا رابیا شبهه آن وی

درتعریف مذکور، لفظ کل، جنس است، آمیزش درشرمگاه وغیرآن وجمـاع مشـروع وغیـر    
می باشـد، بـه   ١مشروع را شامل می شود. ازلحاظ علم منطق، لفظ کل از سور قضیه موجبه کلیه

ف باید بـه حدیارسـم   انحصار افراد داللت میکند، به ماهیت موضوع ربطی ندارد؛ درحالیکه تعری
باشد. باید نگاشت که ماهیت الفاظ اعتباری بوده، مانع وجامع بودن آن به لفظ کل حاصل می شود. 
ازین لحاظ تعریف زنا به لفظ مذکور درست به نظر می رسد. لفظ وطء، درآن تعریف، فصل اسـت  

در غیرشرمگاه؛ مثل: ومنظور ازآن مطلق ایالج ذکرمرد درشرمگاه پیش زن می باشدکه به آن آمیزش 
بوسه کردن، تفخیذ، مساحقه وآمیزش جنسی درشرمگاه زن باپوشش بزرگ که مانع لذت گـردد،  
خارج می گردد. ازمنظردیگر، وطء درتعریف مذکور، جنس می باشد؛ چونکه، مقاربـت جنسـی   
بانعوظ یابدون آن، باپوشش ضعیف که مانع لذت نگردد یا بـدون آن، بـامرده، بـاغیرمکلف، بـا    
غیرمسلمان و لواطت بامرد ویازن را شامل می شود. لفظ وقع، فعل ماضی بوده واشاره بـه تحقـق   
عنصر مادی جرم زنا دارد که توسط طرفین باید انجام شده باشد، آن نیز درتعریف فوق، فصل است 

ت که به قید مذکور زمان آینده خارج می شود؛ ولی زمان حال شامل است؛ زیراکه، جرم زنا درشریع
اسالمی ازجرایم مطلق بوده وبه مجرد دخول ذکر درشرمگاه زن، جرم زنا تکمیل می شود واکماـل  
آن نیازمند انزال وتحقیق نتیجه نمی باشد،درصورتی که حشفه خارج از مهبل باشد، درین صـورت  
وطء نیست، پس آن حالت را زنا نمی توان گفت؛ چونکه ادخال واخراج درتقابل همـدیگر قـرار   

که اجتماع وارتفاعشان ناممکن است؛ یعنی، تصورحالت سومی از ادخال واخراج ذکردرجـرم  دارند
زنا متصورنمی باشد. بدین لحاظ جرم زنا شروع ندارد. جمله، غیرنکاح صـحیح، نیـز درتعریـف    
مذکوراحترازی می باشدکه به آن، جماع درنکاح صحیح که دارای جمیع ارکان وشـروط شـرعی   

اشد، آمیزش جنسی باحیوانات ولواطت، خارج می گـردد؛ زیراکـه حیـوان    وقانونی عقدازدواج ب
درشرع طرف نکاح بوده نمیتواند ومقعد نیز موضوع نکاح نمی باشد. پس زنادرشرع به جماعی می 
توان گفت که بدون رابطه شرعی در محل نکاح صحیح، انجام شده باشد. محل نکـاح صـحیح،   

درمحل نکاح صحیح صورت نگرفته باشد، درشـرع زنـا   شرمگاه پیش زن می باشد. هرگاه جماع 
نیست. قید مذکوردر تعریف فوق، یکی از زیبای های آن می باشد. جمله، الشبهه نکاح، درتعریـف  
فوق، نیز احتراز از جماع به شبهه نکاح وازداوج های فاسد می باشد وآنرا درشرع، زنا نمی نامند. 

.۹۶ه.ش، ص۱۳۸۸.نذیر، دادمحمد. نگاهی به منطق قدیم. کابل: نعمانی، سال١



اسباب اختالف فقهاء دراحکام زنا قضاء

١١٤

ع در رابطه کنیزی می باشدکه آنرا درشرع، زنا گفته نمـی  از قید، الملک یمین، نیز احتراز از جما
شود.  

درتعریف فوق فقیه ابن رشد،رحمه اهللا، از جماع به شبهه درملک یمین تذکر نداده است؛ ولـی  
در اختالفات به مثال های آن اشاره کرده است. علت عدم ذکر آن مقارنه مذاهب بـوده وتعریـف   

کرده است؛ بلکه خواسته آنرا مصداق زناحدی در همه مذاهب اسالمی فوق را از نظر مذهبی ارایه ن
هذا متفق علیـه بالجملـه مـن علمـاء     «قرار دهد. به همین دلیل در ذیل تعریف مذکور، نگاشته:

؛ یعنی: درکل به صرف نظرازاختالفات، فقیهان اسالمی به تعریف مذکور اتحادنظر دارنـد.  »االسالم
زنا به عنوان جرم حدی می باشد ومفهوم زنای تعزیری را نمی رساند. تعریف مذکور در واقع، معرفی

به این ترتیب میتوان گفت که تعریف جامع نیست. در ذیل تعریف فقیه ابـن رشـد،رحمه اهللا، بـه    
اختالف فقهاء درشبهه دافع حدزنا وسبب آن اختالف، بدون معرفی شبهه پرداخته که به ترتیب مورد 

مداقه قرار میگیرد.  
شبهه دافع حدزنا وسبب آناختالف فقهاء در:دومفتارگ

فقهاء اسالم، اتحاد نظر دارند که شبهه دافع حد زنامیباشد وتعداد آن نیز مشخص نیسـت ودر  
مصادیق آن اختالف نظر دارند. فقیه ابن رشد،رحمه اهللا، بدون اینکه مفهومی از شبهه درفقه، بدست 

ز نظر مذاهب فقهی مناقشه کرده است. الزم است که اول نگرشی بـه  دهد به مثال پرداخته و آنرا ا
بدايةالمجتهدونهايةالمقتصـد مفهوم شبهه داشته باشیم وبعد به توضیح مثالهای موجـود در کتـاب   

وسبب اختالف فقهاء درآنها توجه گردد.
اول: مفهوم شبهه

مثل وهمانند بودن دوچیز مـی  کلمه شبه به کسر وفتح حرف(ش) وشبیه، درزبان عربی به معنی
باشد وجمع آن اشباه است. کلمه تشابه، معنی، استواء، برابـری، برابرگردیـدن و بـه یکـدیگر     
مانندشدن را می دهد وتشبیه نیز به معنی خلط است. کلمه شبهه، به ضم حرف(ش) به معنی التباس، 

آن درموجودیت شـبهه  بنابر١اختالط و پوشیدن کار برکسی می باشد وجمع آن شبةٌ وشبهات است.
درکاری، حق با باطل وحالل باحرام و درست بانادرست و واقع با موهوم التباس واختالط پیـدامی  
کند وحکم آن به وضوح وصراحت دانسته نمی شود ونمی توان به صورت قطعی به صواب یا خطا، 

مایشـبه الثابـت ولـیس    صحت ویا فساد آن امر مشتبه حکم کرد. شبهه را فقهاء اسالم به مفهوم، 
؛ یعنی: شبهه، چیزی است که به موضوع محقق وروشن هماننـدی دارد، در واقـع محقـق    بثابت

.٤١٣-٤١١، صص٣٦محمد. همان ،جبن. الزبيدي ، محمد١
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یعنـی: شـبهه، تردیـدبین    ٢؛هومالم يتيقن كونه حراما أو حالال، الشبهةبه عبارت دیگر، ١نیست.
ماهیت آن نمیباشد.. این تعریف در واقع به اثر شبهه اشاره میکند ومبین دامورناجایز وجایز میباش

دفع حدود به شبههأ: اساس مبددوم
التزام به اصل شبهه در دفع حدود در رویات ذیل تصریح وتاکید شده که مورد بررسی مختصر قرار 

میگیرد.
؛یعنی: حدود(مجازات مقدر)را ٣»وا الحدود بالشبهاتءادر«حدیث ابن عباس،رضی اهللا عنهما:-١

به شبهه ها، دفع کنید.
ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسـلمين مـا   « یث ابن مسعود،رضی اهللا عنه:حد-٢

؛ یعنی: حدود را به شبهه ها دفع کنید. رد کنید قصاص را از مسلمان ها تا آنکـه تـوان   ٤»استطعتم
دارید.  

م، ١٩٨٢سـنة  . بیروت: دارالکتاب العربـی،  ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ. الكاساني، عالءالدین. ١
.٣٦،ص٧ج
الطبعة األولى ، تحقیق: ابراهیم االبیاری. بیروت: دارالکتاب العربی، التعريفات.. الجرجانی، علی بن محمد٢
.١٦٥صه.ق، ١٤٠٥سال،
]، ١٨٣/ ٢المسـانيد" [ أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في "مسند أبي حنيفة" كما في "جـامع  .٣

للخوارزمي عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن اإلمام أبي حنيفة عن مقسم، عن 
وأبو سعيد بن جعفر: هـو  ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" .

قال ]: أبان بن جعفر كما في "اللسان" كما سيأتي.٤قم []، ر٦/ ١قال الذهبي في "المغني" [أباء بن جعفر.
]: رواى عن محمد بن إسماعيل الصانغ، أورده الـذهبي فـي   ٢١/ ١الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" [

"ذيل الضعفاء" فقال: كذاب كذا أورده تبعاً للبناني في "الحافل ذيل الكامل" فإنه أورده ونقل عن ابن حبـان  
أي -وضع على أبي حنيفة أكثر من ثالث مائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلـت  رأيتهأنه قال:
قلت: ويبدو أن للحديث طريـق  كذا سماه ابن حبان وصحفه وإنما هو أباء يهمزة ال بنون ا.هـ.-الحافظ

وا ]، بلفـظ: ادرؤ ٣١٤آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في "الجامع الصـغير" رقـم [  
الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إال في حد من حدود اهللا تعالى. وعزاه البن عدي في جزء له مـن  

/ ١حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في "تخـريج أحاديـث المختصـر" [   
رجمه اهللا -العراقيهو -]: وقد وجدت خير ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل ٤٤٧

في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر 
والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: 

في حد" .وهذا اإلسناد إن كان من بين ابن عدي وابن "ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إال
.لهيعة مقبولين فهو حسن ا.هـ.

]، ٤٤٣/ ١]، و"تخـريج المختصـر" [  ١٨٦٠أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [.٤
قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسـعود قاـل:   كالهما البن حجر...
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نیـد جـزا   ؛ یعنی: دفع ک١»ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً «حدیث ابوهریره،رضی اهللا عنه:-٣
های حدود را تا آنکه راهی برای دفع آن می یابید.

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لـه مخـرج   «حدیث عایشه،رضی اهللا عنها:-٤
؛ یعنـی: دفـع نماییـد    ٢»فخلوا سبيله؛ فإن اإلمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة

وان دارید و اگر راه بیرون رفتی بـرای آن بـود، راهـش را بـاز     حدود را از مسلمان ها تا آنکه ت
بگذارید، بی گمان خطای امام در عفو بهتر است از خطای وی در مجازات.  

احادیث مذکور مبانی نظری استناد به اصل دفع حدود به شبهات می باشد؛گرچه دراسانید آنهـا  
اسالم تا اکنون از جانب فقهاء مـورد عمـل   از لحاظ فنون حدیث مقال وجود دارد؛ ولی، از صدر 

]: وهذا موقوف حسن اإلسـناد، قاـل   ٤٤٣/ ١قال الحافظ في "تخريج المختصر" [رؤوا الحد بالشبهة.اد
]: وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها صعيفة. نعم أطلق الـذهبي علـى   ٢٢٨/ ١"فيض القدير" [المناوي في

]، عن القاسـم  ٢٥١/ ٦وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [الحديث الضعيف ولعل مرادة المرقوع ا.هـ.
وقال: رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد قال: قال عبد اهللا يعني ابن مسعود رضي اهللا عنه.

سمع من قبل اختالطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود.
حـديث  ]، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ٨٥٠/ ٢أخرجه ابن ماجة [.١
]، كالهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عـن  ٤٤١٨]، رقم [٤٦٤/ ١١]، وأبو يعلى [٢٥٤٥[

/ ٢قال البوصيري في "الزوائد" [ولفظ أبي يعلى: ادرؤوا الحدود ما استطعتم.. سعيد المقبري عن أبي هريرة
البخاري والنسائي واألزدي ]: هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين و٣٠٣

]: غريب وإبراهيم بن الفضـل مـدني   ٤٤٣/ ١وقال الحافظ في "تخريخ المختصر" [. والدارقطني ا.هـ.
ضعيف.

]، والدارقطني ١٤٢٤]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث [٣٣/ ٤أخرج الترمذي [.٢
/ ٨]، كتاب الحـدود، والبيهقـي [  ٣٨٤/ ٤]، والحاكم [٨]، كتاب الحدود والديات، حديث [٨٤/ ٣[

]، ٣٣١/ ٥]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، والخطيب في "تاريخ بغـداد" [ ٢٣٨
وقال الترمذي: هذا حديث ال نعرفه . كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة

زيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زيـاد ضـعيف فـي    مرفوعاً إال من حديث محمد بن ربيعة عن ي
] ٢٢٨وقال في "العلل الكبيـر" ص [ ا.هـ....الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح

فقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: ]: سألت محمداً عن هذا الحديث؟٤١٠، ٤٠٩رقم [
بن زياد شامي متروك.قال النسائي: يزيد 

قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيـل عـن   
.ک بـه  ر: منكر الحديث.یزید بن زیاد الدمشقیفي،الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف ا.هـ. قال البخاري

.١٦٤-١٦١،ص٤،جالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرکتاب: 
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چونکه احادیث مذکور شاهد یکدیگر می باشـند  ١قرارگرفته اند ومورد قبول امت اسالمی شده اند؛
ودر معنی آنها احادیث صحیح دیگر نیز وجود دارد که آنها را تقویت می کند. پیامبر،صلی اهللا علیه 

به جرم زنا، آنها را تلقین به رجوع نموده است کـه  وسلم، در وقت اقرار ماعزاسلمی وخانم غامدیه 
این حرص پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، را به دفع حدود، نشان می دهد واز طرف دیگر دانشـمندان  
فقه اسالمی، مجازات حدود را، جزاهای کامل دانسته اند که جنایت کامل میخواهند وجنایت، زمانی 

وشکی وجود نداشته باشد. بدین اساس مجازات حدود را کامل می گردد که در آن هیچ نوع شبهه 
به اندکترین شبهه قابل دفع دانسته اند.

شبهه دافع حدزنا وسبب آنسوم: اختالف فقهاء در
فقیه ابن رشدحفید در کتاب مذکور مثال های ذیل را تذکر داده ودیدگاه فقهاء را در مورد آنها 

ی آنها نیز اشاره نموده است که هریک به صورت مختصـر،  به بررسی گرفته وبه سبب اختالف برخ
گردد.بررسی می

مثال اول: آمیزش جنسی با کنیزیکه میان جماع کننده وشخص یا اشخاص دیگر مشترک باشد کـه  
باشد. امام ابوحنفه ومالک،رحمهما اهللا، فرموده اند سهم هریک در آن مشاعی است وقابل افرازنمی

ده ودرصورتی  که آن کنیزطفل تولد کند، نسبش به جماع کننده الحاق میکه حد زنا از وی دفع ش
گردد وآن کنیز قیمت گزاری میشود وجماع کننده سهم سایر شرکاء را باید بپردازد. دلیل اینهـا،  

؛ یعنی، حدود (مجازات مقدر)را به شبهه ها، دفـع  ٢»وا الحدود بالشبهاتءادر«این حدیث است؛ 
اتفاق فقهاء از حدود شرعی میباشد. شبهه در اینجا، سلطه ملکیت میباشد کـه  کنید. مجازات زنا به 

به اونیسـت،  از طرف دیگر این صالحیت مختص٣صالحیت استعمال مملوک را به مالکش میدهد،
ت شریک اند وملک هم قابل افراز نیست وجماع کنیز غیر، شـرعا حـرام   یکدیگران نیز در آن مل

نمیتواند که که حق خود را استعمال نموده یا ازغیر را؟ اینها بعـد از  است. بدین لحاظ معلوم شده 
اتفاقشان به دفع حد از وطی کننده کنیز مشترک، اختالف دیدگاه به الزام مهرمثل به اندازه سهمش 

در آن کنیز، دارند.  
شود و ابوثور گفتـه، درصـورت  بعضی دیگر گفته اند، جماع کننده کنیز مشترک، تعزیر می

داشتن علم به حرمت جماع با کنیز مشترک، مقاربت کننده جنسی آن، حد کامل بـاالیش تطبیـق   
گردد. فقیه ابن رشد دلیل اینهارا ذکر نکرده است وغالبا دلیل آنها نزدش ضعیف بوده اسـت. بـه   

همین لحاظ اینها را بعضی وقول مقابلش را جماعت صفت داده است.

،ص ٥ه.ق، ج١٤٣٤. الجزیری، عبدالرحمن. الفقه علی المذاهب االربعه. قاهره: دارالغدالجدید، سـال  ١
٧٩.

ذکراست.٣تخریج آن درصفحه .٢
.٧٩،ص ٥.الجزیری، عبدالرحمن. همان، ج٣
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مذکور را فقیه ابن رشد، داشتن ملکیت مشـاعی در آن کنیـز   سبب اختالف فقهاء درموضوع
دانسته و تحریر داشته، آیا حکم حصه ملکیت شخص جماع کننده در آن کنیز باالی سـهمی کـه   

گردد یا برعکس، حکم سهمی که مالک آن نیست، برحصـه ملکیـت   مالک آن نیست،  غالب می
ملکیتش، افاده حلیت را بـرای جمـاع   شود؟ چونکه حکم حصه جماع کننده آن کنیز، غالب می

باشد، افاده حرمت جماع را دارد. به همـین  کند وحکم سهمی که مالکش نمیکننده آن کنیز می
اساس، فقهای که اعتبار به ملکیتش داده اند، حدزنا را از جماع کننده کنیزمشترک، دفع نموده اند؛ 

ر داده حد ویا تعزیر را بر او الزم دانسته باشد را اعتباولی بعضی دیگر، حکم سهمی که مالکش نمی
اند.  

شود، که این اختالف ناشی از تعدد نظر در قواعداصول فقه نبـوده  از سبب مذکور دانسته می
است، بلکه اختالف مذکور از اثرحق ملکیت برخاسته است. برهمه هویدا اسـت کـه اسـتعمال    

باشد. بدین لحاظ، قول فقیهانی که حـد را از  یواستفاده از حق ملکیت، یکی از آثار اساسی آن م
رسد؛ زیرا، در واقـع همـین   جماع کننده کنیز مشترک دفع نموده اند، راجح به نظر نویسنده می

شود.اختالط دو حکم حلیت وحرمت در موضوع شبهه را بوجود می آورد وباعث دفع حد می
از تقسیم وافراز، جماع کند؛ نیز مـورد  مثال دوم: مجاهد، کنیزی را که به غنمیت گرفته شده، قبل

گردد و برخـی  اختالف فقهاء واقع شده. برخی گفته اند که حد زنا باالی مجاهد مذکور، الزم می
دیگر حد زنا را به علت شبهه ملکیت قابل دفع دانسته اند.

ع فقیه ابن رشد حفید، سبب اختالف فقهاء درموضوع مذکور را عین سبب اخـتالف در جمـا  
کنیز مشترک دانسته است. اندک قبل توضیحاتی در مورد آن ذکر گردید، تکرار آن الزم نیسـت.  

واهللا اعلم.
مثال سوم: پدر، کنیز مملوک پسر یا دخترش را جماع کند. جمهور فقهاء گفته اند، حد زنا از وی 

تو ومالـت،  :یعنی١؛»يكأَنت ومالُك لأَبِ«:حدیث-١گردد. دالیل آنها قرار ذیل است: دفع می

يد جـاد  محمد س-محمد زهري النجار ، تحقیق: شرح معاني اآلثارطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. ال.١
. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : د يوسف عبد الـرحمن المرعشـلي  ، من علماء األزهر الشريف،الحق

قُلْـت:  . قال الزیلعی فی نصب الرایـه:  ١٥٨،ص٤جهـ ،١٤١٤-الطبعة  األولى ، الناشر : عالم الكتب
دح نمةَ، وشائع يثدح نمابِرٍ، وج يثدح نم وِير نمطَّابِ، ونِ الْخب رمع يثدح نمبٍ، ودننِ جةَ برمس يث

.رمنِ عاب يثدح نمو ،ودعسنِ ماب يثدح"نِهني "سف هاجم ناب اهوابِرٍ: ريثُ جدا ١فَحارٍ ثَنمع نب امشا هثَندح
ب فوسا يى بن يوسف ثَنيسلًـا،   عجـابِرٍ أَنَّ رج نرِ عكَدننِ الْمب دمحم نع يبِيعالس اقحنِ أَبِي إسب اقحإس ن

ل الُكمو تي قَالَ: "أَنالم احتجأَنْ ي رِيدإِنَّ أَبِي يا، ولَدوالًا وي مإنَّ ل ولَ اللَّهسا رى. قَقَالَ: يهتاـلَ  أَبِيك" ، ان
إس نب فوسييحِ": وقني "التوقال ف ،قَاتث الُهرِج :رِيذنقَالَ الْمو ،يححص هادنإس :الْقَطَّان ناب الثِّقَات نم اقح

 بِه دفَرت غَرِيب :يهف قُطْنِيارلُ الدقَونِ" قَالَ: وييححي "الصف مجِ لَهرخةَ الْمابفَإِنَّ غَر ،هرضلَا ي فوسي نى عيسع
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پدر درمقابل قتل پسرش، قصـاص  :؛ یعنی١»لَا يقَاد الْوالد بِالْولَد«:دیثح-٢از آن پدرت میباشید. 
شود. به همین فقهاء، اجماع کرده اند که دست پدر در سرقت مال پسرش، قطع نمی-٣شود.نمی

پدرش، باالی پدر درباردارشدن ونشدن، دلیل فقهاء گفته اند که کنیز جماع شده ملک پسر توسط
شود؛ چونکه جماع کنیز مذکور باالی پسرش درشرع حرام شده واین بـه منزلـه   قیمت گزاری می

باشد. همچنـان در جمـاع   رود ودر استهالک ملک پسر، پدر ضامن میاستهالک به حساب می
که پدر، پسرپسر ویـا  همچنان فقهاء اجماع کردند، درصورتی -٤کنیزمملوک پسر، ضامن است. 

هرکسی را که پسرش ولی آن باشد، به قتل برساند، پسر صالحیت اسـتیفاء قصـاص ازپـدرش را    
ندارد.

ال پسـر،  ـگردد حدیث اولی افاده این را دارد که مهمین اختالط حکم سبب ایجاد شبهه می
ن آیـات واحـادیثی   مال پدر هم است. از این دید، پدر درملک خود تصرف کرده است. دربرابر آ

وجود دارد که تصرف در ملک ومال غیر به غیر طیب نفس، جواز ندارد. حداقل احادیث مـذکور  
افاده، دفع حد زنا از پدری که کنیز مملوک پسرش را جماع می کند، دارد. 

فقیه ابن رشد،رحمه اهللا، قول مقابل جمهور فقهاء ونام اصحاب آن قول را ذکر نکرده است، به 
حتمال زیادکه نزدش مرجوح بوده واصال دلیل صحیح برای آن ندیده است. یکی از آن افراد ابـن  ا

حزم ظاهری میباشد که ادعای نسخ حدیث؛ انت ومالک البیک، را توسط آیت میراث نموده است 
٢ساخته است.به سايرنصوص و فقط وقت حاجت پدر را مجزا 

﴿والَ ورود نصوص است. اهللا متعال فرموده اسـت: سبب اختالف فقهاء؛ درمورد مذکور تعدد
﴿ یعنی: ثروت دیگر را به گونه ناحق، مخورید. نیز فرموده است:٣؛ ﴾تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ

مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزظُونَ إِلَّا عافح وجِهِمفُرل مه ينالَّذرسـتگار)  ؤمنـون ؛ یعنی: (م٤﴾و
درمورد احادیث متعدد از افرادی اند که عورت خود را نگهبان اند؛ مگر ازهمسران یاکنیزان خود.

اليحل مال امرئ مسلم إالعن طيـب  «پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، نیز روایت شده از جمله حدیث:

ةحالص نع هرِجخلَا ي بِه دفَرالتو يثدبه این حدیث مذکور صحیح است وشـواهد کثیـر دارد. ر.ک   الْح .
.٣٣٧،ص٣، ج.نصب الرایه

٣٨د البيهقي في السنن ص ، وعن٢ج ١٩٥الترمذي في الديات في باب ال يقتل الوالد بولده ص .اخرجه١
ج ٢١٦، وفي العتق ص ٤ج ٣٦٨، وفي المستدرك فيه: ص ٣٤٨، وعند الدارقطني في الحدود ص ٨ج 
البانی در ذیل حدیث مذکور در کتاب ترمذی آنرا حدیث صحیح دانسته است وشـواهد کثیـر دارد.   .٢

.٣٣٩،ص٤،ر.ک. به نصب الرایه
.١٠-١٠٥،ص٨، جالناشر : دار الفكرالمحلی. . أبو محمد علي بن أحمدابن حزم، .٢
.١٨٨.سوره بقره، آیت٣
.٦.سوره مومنون،آیت ٤
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ـ  ١»نفس ر بـه رضـا ورغبـت    ؛ یعنی: انتفاع واستفاده ثروت شخص مسلمان جواز نـدارد؛ مگ
وذَلك لشدة ما حرم اُهللا :قَالَ؛»لَا يحلُّ لامرِئٍ أَنْ يأْخذَ عصا أَخيه بِغيرِ طيبِ نفْسٍ منه«(او).وحدیث:

؛یعنی: برای هیچ شخصی، جواز ندارد که چوب دست برادرش را ٢»علَى الْمسلمين من مالِ الْمسلمِ
رضا ورغبت او بگیرد. راوی حدیث ابی حمید ساعدی فرموده است: حکم مذکور درحدیث، بدون 

به علت سخت گیری است که اهللا متعال باالی مسلمانان ( انتفاع واستفاده) ثروت مسلمان را ناجایز 
قرارداده است.

ول الـذکر  آیات ورویات مذکور عام است، والدین واقارب وغیر آنها را شامل می شود. آیت ا
استفاده وانتفاع ازمال غیر  به شمول پسر را بدون سبب شرعی، ممنوع ساخته است وآیت بعدی آن 

مالک حق می دهد که با کنیز مملوکش همبستری کند واحادیث مذکور استفاده وانتفاع از ملک به
الی را غیر را بدون رضا ورغبت مالک آن، مجاز نمی داند. مسلم است درشریعت اسالمی هرکس م

به طریق مشروع به دست می آورد، ملک شخصی او می باشد واین اصل در مورد مال پسـر نیـز   
یعنی: تـو  ٣؛»أَنت ومالُك لأَبِيك«حدیث صحیح:صدق می کند. دربرابر آیات وروایات مذکور، 

لحـاظ  ومالت، از آن پدرت می باشید؛ قراردارد که مال پسر را ملک پدر اعالم مـی دارد. بـدین   
جمهورفقهاء بین این حدیث وآیات و روایات قبلی رابطه تعمیم وتخصیص را جاری ساخته وحـدیث  

را نیز جماهیرفقهاء بـه  ٤؛»أَنت ومالُك لأَبِيك«مذکور را مخصص آن عام ها دانسته اند وحدیث: 
پدرکرده اند وفرج گونه عام ومطلق درملک پسر، سریان نداده اند؛ بلکه آنرا مقید به حالت احتیاج 

در صـورت اطـالق   -١را در حدیث مذکور داخل ندانسته اند، استثناء نموده اند، به دالیل آتی: 
درصورت -٢حدیث، پسرباید مملوک پدرباشد والزم آن حجرعبد است؛ درحالیکه اینطورنیست. 

ه ملـک  اطالق حدیث، پسر حق تصرف واستعمال مال دست رنج خود را نباید داشته باشد؛ چونک
درصورت اطالق حدیث، پسر حق جماع با کنیـز  -٣پدراست؛ درحالیکه درشریعت اینطور نیست.

مملوک خود را ندارد؛ چونکه ملک پدرش است وجماع با کنیز غیـر شـرعا مجـازنمی باشـد؛     
درصورت اطالق -٤درحالیکه هیچ فقیه این را نگفته است واجماع درعکس موضوع ثابت است. 

، كتـاب  ٦/٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى والفظ منه٨٧كتاب البيوع رقم ،٣/٢٥أخرجه الدار قطني .١
ه. ر.ک. درباب احادیث متعدد به الفاظ متقـارب روایـت شـد   الغصب: باب ال يملك أحد بالجناية شيئا.

إرواء الغليـل فـي   « حدیث مذکور را شیخ البانی در کتاب. ١٢٤٩،حدیث١١٢ص،٣تلخیص الحبیر،ج
،صحیح گفته است. ٢٧٩،ص٥درجلد» تخريج أحاديث منار السبيل

حدیث مذکور را شیخ .٦٦٣٢،حدیث شماره٢٤١،ص٤همان، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال٢
گفتـه  ،،صحیح االسناد٢٨٠،ص٥درجلد» ل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغلي« البانی در کتاب

است.
تخریج آن قبال گذشت..٣
تخریج آن قبال گذشت..٤
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ت پسردرحیات پدر، اقارب پسر، زوجه وپسرانش، حق ارث در ماـل او نبایـد   حدیث، درحالت فو
داشته باشند؛ چونکه مال پسر، مال پدر است؛ درحالیکه این موضوع مخالف نص صریح قرآنی مـی  
باشد. اینها داللت دارند که مال پسر، ملک شخصی خودش باشد وپدر صرف درحالت احتیاج حق 

١استعمال را دارد.

ل مذکور سبب شده که ابن حزم ظاهری حدیث مذکور را منسوخ وآیت مواریث را ناسـخ  دالی
این قول وی فاقد دلیل می باشد.٢آن بداند. 

اصـولی  ازمطالب فوق دانسته می شود که سبب اختالف فقهاء درین موضوع ریشه در قواعـد 
را مطرح ساخته اسـت  دارد وقاعده تخصیص، عام در آن مطرح است وحتی ابن حزم موضوع نسخ 

وفقیه ابن رشد به اینها اشاره نکرده است. از نظر نویسنده دالیل جمهور قوی است وراجح می باشد 
وقول ابن حزم عاری از دلیل است، چونکه حال حیات شخص با حال وفـات او متفـاوت اسـت    

طـه  وقاعده میراث دروفات شخص محل دارد. درینجا مباحث لطیف دیگر هم اسـت کـه از احا  
نوشتارخارج است.

مثال چهارم: شوهر، کنیز مملوک همسرش را جماع کند. فقها درین مورد به چهار قول اخـتالف  
کرده اند:

امام مالک،رحمه اهللا، وجمهور فقهاء فرموده اند که فعل شوهر درصورت مذکور زنـا بـوده   -١
به دلیل اینکـه آمیـزش   وباالیش حد کامل است و قول حضرت عمر،رضی اهللا عنه، نیزهمین است. 

جنسی مذکور خارج ملک تام، رابطه کنیزی ونکاح وشرکت ملک، انجام شده؛ یعنی، عمل مذکور 
بدون رابطه شرعی وشبهه رخداده است واثرمقاربت غیرشرعی حد زنا است. پس حدزنا بـه گونـه   

کامل برشوهر مذکور الزم می گردد.
ول اول فرموده اند که حد زنا باالی شـوهرمذکور  امام احمد واسحاق،رحمهما اهللا، درمقابل ق-٢

الزم نم یباشد وصرف ضمان مدنی برای زوجه دارد؛ یعنی: درصورتیکه کنیز مملوک زوجه با اختیار 
ورضا با شوهر همبستری کرده باشد، کنیز قیمت گزاری شده وقیمت آنرا شوهر به همسرش تأدیـه  

با شوهر همبستری کرده باشد، شوهر قیمت آنرا به کند ودرصورتی که کنیز مذکور با اجبار واکراه
همسرش پرداخته وکنیز مذکور آزاد می باشد. واین قول ابن مسعود،رضی اهللا عنـه، نیـز اسـت.    

إِنْ كَانَ استكْرهها فَهِي حرةٌ وعلَيها مثْلُها وإِنْ كَانت طَاوعتـه فَعلَيـه   «دیث:ح-دالیلشان اینهاست. ا
ام؛ یعنی: پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، درهمچوقضیه فرمود: اگر شوهر، کنیزمملوک همسـرش  ٣»ثْلُه

را مجبورکرده، کنیز آزاد وباالی شوهر مانند او است واگربدون اجبار با کنیز مذکور، جماع کرده 

.١٥٩،ص٤پیشین، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال١
.١٠٨-١٠٥،ص٨. پیشین ، جأبو محمد علي بن أحمد. ابن حزم، ٢
.١٤٥،ص٣پیشین، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال٣



اسباب اختالف فقهاء دراحکام زنا قضاء

١٢٢

مـرأة  ال: «حـديث -٢باشد، باالی شوهر، همانند کنیز مذکور الزم است که به زوجه اش بپرازد. 
یعنی: زن را به یکی ١؛»تنكح ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفربذات الدين تربت يداك

ازین چهارصفت به ازدواج گرفته می شود، یا به مالش، یا نسبش، یا به زیبای اش ویادینـداری اش،  
ماـل در  پس صاحب دینداری را انتخاب کن ودستت خاک آلود باد(منظور دعای خیراست). ذکر 

قول کسانی که زن -٣حدیث مذکور شبهه را ایجاد می کند، چونکه کنیز هم مال زوجه می باشد. 
را ازجانب شوهر در ثلث دارای اویا بیشتر از آن محجورعلیها، می دانند؛ قول مذکور را تقویت می 

کند.
ست. فقیـه  قول دیگر اینست که باالی شوهر مذکور خواه محصن باشد یاخیر، صرف صد دره ا-٣

ابن رشد، صاحب این قول ودلیلش را ذکر نکرده است وبه نظرش دالیل شان ضعیف بوده اسـت.  
،رحمهم اهللا، است ودلیل شان فیصله نعمان بن بشیر،رضی اهللا عنه، امیرکوفه مـی  ٢واین قول حنابله

إِنْ كَانت أَحلَّتها لَه جلَدتـه  ،لَيه وسلَّمصلَّى اللَّه ع،لَأَقْضين فيها بِقَضاِء رسولِ اِهللا«باشد که فرموده:
هتمجر ا لَههلَّتأَح كُنت إِنْ لَمائَةً ودرمورد جماع شوهر با کنیـز مملـوک   یعنی، نعمان بن بشير٣؛»م

همسرش فرمود: حتما در آن قضیه به مثل فیصله رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، حکم مـی کـنم؛   
گر همسرش اذن جماع باکنیزش را به شوهرش داده باشد، صد دره می زنم واگر اذن نداده باشد، ا

سنگسارش می کنم.  همین صد دره زدن نعمان بن بشیر،رضی اهللا عنه،در مذهب احنـاف تعزیـری   
است.

چهارم اینست که باالی شوهر مذکور صرف تعزیر است. فقیه ابن رشد اصحاب این قـول  قول -٤
ان را نیز ذکر نکرده است. ظاهرا اشاره به مذهب احناف دارد؛ چونکه فقهاء احناف صرف ودلیلش

در ادعای شبهه حلیت وگمان شوهر به داشتن سهم در  مال همسر ویا اذن همسرکه آنـرا شـبهه   
االشتباه در موضع اشتباه خوانده اند، شوهر مذکور را قابل تعزیر دانسته اند؛ ولی درصورت عـدم  

، ٢/١٠٨٦، ومسـلم  ٥٠٩٠، كتاب النكاح: باب األكفاء في الدين، حديث ٢٩/١٣٢أخرجه البخاري .١
، والـدارمي  ٢/٤٢٨، وأحمـد  ٥٣/١٤٦٦كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الـدين، حـديث   

ح: باب مـا  ، كتاب النكا٢/٥٣٩، كتاب النكاح: باب تنكح المرأة على أربع، وأبو داود ١٣٤-٢/١٣٣
، كتاب النكاح: باب تزويج ذات الدين، ١/٥٩٧، وابن ماجة ٢٠٤٧يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث 

اإلحسان، وأبو نعيم في الحليـة  -٤٠٤٤، وابن حبان ٦٥٧٨، رقم ١١/٤٥١، وأبو يعلى ١٨٥٨حديث 
، ٨٠-٧/٧٩، والبيهقـي ٢١٢، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٣٠٣-٣/٣٠٢، والدار قطني ٨/٣٨٣

ر.ک، تلخـیص  كتاب النكاح: باب اسـتحباب التـزويج بـذات الـدين مـن حـديث أبـي هريـرة.        
.١٤٨٢، حدیث شماره٣٠٩،ص٣،جالحبیر

.٨٧،ص ٥. الجزیری، عبدالرحمن. پیشین ، ج٢
.١٤٥،ص٣همان، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال٣
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١هه وعلم به تحریم جماع وعدم اذن همسر، حدزنا را برشوهرمذکور الزم دانسته انـد. ادعای شب

ال همسرش دارد.ـدرینجا ارتباط به گمان شوهر دارد که سهم در مشبهه 
سبب اختالف فقهاء درین قضیه نیز تعدد نصوص وروایات است کـه از پیامبر،صـلی اهللا علیـه    

، نقل گردیده است. اصحاب قول چهارم، حدیث مستند قـول  وسلم، واقوال صحابه،رضی اهللا عنهم
. ازاینکه موضوع کنیز داری درحال حاضر منتفی است، به این لحـاظ  ٢دوم را نسخ شده دانسته اند

از تبصره بیشتر خودداری می شود.  
مثال پنجم: جماع با زنی که به زنا اجاره گرفته شده، خواه زن آزاد باشد یاکنیز.  

قهاء به شمول صاحبان از مذهب احناف، حدزنا را بر واطی مستاجره واجب  والزم می جمهورف
دانند وبه عموم آیات وروایات وارده در جرم زنا استناد کرده اند که فرق بین زنا در بدل اجره وغیر 

آن درآنها وارد نشده و به اضافه آن ، عقد اجاره در شرع وعرف سبب اباحت فرج نیست.  
امام ابوحنیفه،رحمه اهللا، حد زنا از واطی مستاجره دفع می گردد وقابل تعزیر است؛ به دالیل نزد 

أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثـى  امرأة أن«-١ذیل:
،مهر،مهر:جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقاللي ثالث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت

؛یعنی: زنی دربیابان گرسنه شده بود ونزد گله بان آمد وغذاء ٣»مهر ودرأ عنها الحدحفنة كل ،مهر
خواست وشبان سرباززدازآن تااینکه با اوآمیزش جنسی کند، زن گفت: سه مشت ازخرمـا بـرایم   

ده داد(جماع کرد)؛ وآن زن درگرسنگی شدید قرارگرفته بود وموضوع به عمر، رضی اهللا عنه، رسان
شد وتکبیرگفت وفرمود: هرمشت خرما مهرآن زن است وحد زنا را از آن زن دفع کرد. مثلی کـه  

عقـداجاره در ذات خـود   -٢عمر،رضی اهللا عنه، فعل زن مذکور را اجاره محاسبه کرده اسـت.  
تملیک منفعت است، ومنافع بضع نیز منفعت می باشد، پس درعقد شبهه موجود گردید وحکم متعه 

د می گیرد ودر متعه حدزنا نیست به اتفاق فقهاء ودیگر اینکه اهللا متعال مهـر را در قـرآن   را به خو
خوانده است. بهتر است که این موضوع را نزد امام مذکور به شبهه عقد ربط داد. ٤کریم، اجره

سبب اختالف فقهاء درمورد مذکور، فعل عمر،رضی اهللا عنه، درمورد قضـیه مطروحـه فـوق    
ست. امام ابوحنیفه، رحمه اهللا، از آن برداشت اجاره را نموده وحد را دفع کرده وشـبهه بـه   الذکرا

عقد محاسبه نموده؛ اما جمهور فقهاء آنرا برحالت اکراه واضطرار آن زن حمل نموده اند واجـاره  
ندانسته اند وشبهه را صالح برای دفع حد زنا در همچوقضیه نمی دانند.  

.١٤٨،ص٣پیشین، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال١
.١٤٨-١٤٥،ص٣همان، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال٢
، تحقیق: حبیب الـرحمن االعظمـی. بیـروت:    مصنف عبد الرزاقالصنعاني، ابوبکرعبدالرزاق بن همام..٣

.١٣٦٥٣، اثر شماره٤٠٧،ص٧ه.ق، ج١٤٠٣سالالطبعة الثانية، ، المكتب اإلسالمي
.٢٤، سوره نساء، آیت﴾فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿:.٤
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شت مذهب جمهور فقهاء نظر به قوت استدالل آنها نزد اکثر فقهاء به شمول ابن البته باید نگا
ونظرمخالف آن ضعیف ومرغوب میباشد؛ چونکه درصورت عقداجاره بر منـافع  ١رشد راجح است

بضع سبب شبهه گردد، حدود تعطیل خواهد شد و درب فساد باز می گردد و عمال دراجتماع اکثر 
ی شود. زناها در بدل اجره واقع م

در صورتی که زن برای زنا به اجاره گرفته نشده باشد؛ بلکه به منظورخدمت وآشپزی به اجـره  
٢گرفته شده باشد، با مرد جماع کند، نزد جمیع فقهاء به اتفاق نظر حدزنا برهردو تطبیق می شود.

ـ  بالجملة فاالنكحة الو«مثال ششم: فقیه ابن رشد در اخیر به این جمله نوشته؛ ذا فاسدة داخلة فـي ه
؛ یعنی: درکل، نکاح های فاسد در باب دفع حدزنا به شبهه داخل است.»الباب

نکاح بدون شاهد، نکاح بدون ولی، نکاح متعه، نکاح تحلیل، نکاح شغار، نکـاح مجوسـی،   
نکاح باخواهر زنی که درعدت طالق باین باشد ونکاح پنجم درعدت طالق باین زن چهارم، نکـاح  

فاسد میباشند؛ زیراکه فقهاء درصحت وعدم صحت آنها اختالف نظر دارند وهمـین اخـتالف   های
نظر سبب بروز شبهه گردیده وحدزنا از عاقدین در نکاحهای مذکور دفع میشود. ودر نکاح های که 
تحریم آنها اتفاقی است؛ مانند، نکاح با محارم خواه از نسب باشد یارضاع یا صهر ونکـاح زوجـه   

غیر، نکاح زن پنجم، نکاح جمع بین دوخواهر ویاجمع بین زن وعمه یا خالـه اش ونکـاح   ومعتده
مطلقه ثالثه قبل از ازداوج با مرد دیگر، همبستری شود، از نظر جمهور فقهاء حدزنا برطـرفین الزم  

ا ومعمول به وراجح هم است؛ ولی نزد امام ابوحنیفه، رحمه اهللا، نظر به شبهه عقد، حد زن٣می گردد
در آنها دفع می شود وتعزیرقابل اعمال میباشد. نظر مرجوح است. 

سبب اختالف هم درموضوع مذکور محل عقد نکاح است. از نظر امام ابوحنیفـه، رحمـه اهللا،   
مطلق زن چه نکاحش حرام باشد یا حالل، محل عقد نکاح است که درینصورت عدم محرم بـودن  

ولی از نظر جمهور فقهاء، زنی که نکـاحش در شـرع   شرط صحت عقدنکاح می شود، نه رکن؛
حالل باشد، محل عقد نکاح است ومحرمات دایمی  ومجمع علیه محل عقد نکـاح نمـی باشـد؛    

٤چونکه به لحاظ فقدان رکن، عقدنکاح اصال افاده حکم را نمی کند.

.١٥٠، ص٤. کذا فی فتح القدیر، ج٨٤،ص ٥. الجزیری، عبدالرحمن. پیشین ، ج١
. ٨٤،ص ٥. الجزیری، عبدالرحمن. همان ، ج٢
.عوده، عبدالقادر. بررسی تبیقی حقوق جزای اسالمی وقوانین عرفی، مترجم: حسن فرهودی نیا. تهـران:  ٣

.٣٤،ص٤یادآوران، ج
.٥٣٥٥،ص٧فقه االسالمی وادلته. کویته: رشیدیه، ب_ت،ج.زحیلی، وهبه. ال٤
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مقدمه
مقایضه در حقیقت همان شکل ابتدائی بیع است. درست در زمانی که مبادله مال با پول رایج نبود و 

یه را مقایضه تشکیل میداد. به تـدریج  پیش از آنکه ضرب سکه به وجود آید تمام معامالت مردم اول
حالتی پیش آمد که شخص با وجودی که به کاالی دست داشته اش نیازی نداشـت؛ همچنـان بـه    
کاالی دیگری نیز نیازمند نبود و ضرورت این پیش آمد که جای کاال را پول یا سکه و یا هم سـند  

شور ها کاربرد داشته و قوانین بعضـی  با ارزش بگیرد. ولی با آنهم مقایضه هنوز هم در بسیاری از ک
کشور ها این نوع عقد را به عنوان عقد معین پذیرفته  و احکام مربوط به این نوع عقد را در قوانین 
خود جا داده اند. قانون مدنی افغانستان مقایضه را به عنوان عقد معین پذیرفته و آن ر ا نـوعی بیـع   

که احکام مقرر در بیع آیا را نوعی بیع محسوب نمود؟ یا اینتوان مقایضه که آیا میدانسته است. این
که آیا طرفین عقد مقایضه از آدرس التزامات بـایع در  در مقایضه هم قابل رعایت است یا خیر؟ و این

مقایضه مکلف اند یا از آدرس التزامات مشتری؟ در این نوشته خواهم کوشید تا در حد وسع پاسـخ  
ی دو فصل موضوع متذکره تحریر گردیده کـه در فصـل اول مفـاهیم و    اسئله فوق را دریابم و ط

کلیات و در فصل دوم ممیزات، وجوه اشتراک و افتراق عقد بیع با عقد مقایضه مورد بحث قـرار  
گرفته است.

واژگان کلیدی: مقایضه، بیع، متقایض، ثمن، مشتری، جنس.
فصل اول: مفاهیم و کلیات

از عقد مقایضه از نگاه حقوق و فقه مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    در این فصل تعاریف ارائه شده
همچنان جهت وضاحت بیشتر و تبیین ابعاد آن، تعاریف عقد متذکره با توجه به حقوق مصر، ایران و 

ی مقایسوی مطرح شده است.افغانستان به گونه
مبحث اول: تعریف عقد مقایضه در حقوق و فقه:

ه در حقوق:گفتار اول: تعریف عقد مقایض
مقایضه مصدر باب مفاعله از ریشه قیض به معنای مبادله کردن، عـوض  :بند اول: مقایضه در لغت

دادن، رد و بدل کردن، معاوضه و مبادله است و به دو طرف عقد مقایضه، (مقایض) گویند.  
اشـد،  حقوق عبارت از عقدی است که مورد تبادل در آن کاال ببند دوم: مقایضه در اصطالح: در

چنانکه در آن کاالیی را با کاالیی دیگر معاوضه و مبادله کنند. به عبارت دیگر مقایضه عبارت از بیع 
١کاال به کاال ( السلعه بالسلعه ) است.

نوعی از عقد بیـع  « مقایضه را این گونه تعریف میکند ٢٣٨قاموس اصطالحات حقوقی در صفحه 
٢».ه قرار می گیردکه طی آن جنس در برابر جنس مورد معامل

ی، -ق-، دانشنامه حقـوق خصوصـی، جلـد سـوم    -دکتر محمد علی طاهریومسعود انصاری–١
.١٩٤١-١٩٤٠صفحه ١٣٨٤انتشارات محراب، چاپ اول 
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گفتار دوم: تعریف عقد مقایضه در فقه
٣مقایضه معامله کاال به کاال را گویند.

ترط الحلول اذا بیع الطعام بالطعام إن کان جنسا اش« نویسنده کتاب مغنی المحتاج تحریر داشته که 
والمماثله و التقابض قبل التفرق، او جنسین کحنطه و شعیر جاز التفاضـل، واشـترط الحلـول و    

»التقابض
هرگاه طعام در مقابل طعام فروخته شود؛ اگر جنس باشد همزمانی، مماثلت و تقابض قبل از جـدایی  

ضل و زیادی جواز شرط است، یا فروختن دو جنس (مختلف) مثل گندم و جو که در این صورت تفا
داشته و همزمانی و تقابض در این صورت شرط است.

فقهاء از مبادله جنس به جنس به عنوان بیع یاد نموده اند و آن را با شرطی صحیح می داننـد کـه   
اتحاد طرفین در مجلس، مماثلت و تقابض پیش از جدایی صورت بگیرد؛ یعنی در یک مجلـس. در  

را ربا و سود دانسته و ناجایز می دانند. مگر اینکه مبیع از دو جنس غیر آن در اشیای مماثل زیادت
مختلف باشد مثل مبادله گندم و جو، ولی بازهم اتحاد طرفین در مجلس و تقابض را شرط دانسـته  

اند.
بر همین منوال اکثر فقهاء مقایضه یا مبادله جنس به جنس را بیع دانسته اند و قانون مدنی مـا بـه   

١ه، یک تعریف فقهی از مقایضه بدست داده است.تبعیت از فق

هـ در کتاب المبسوط خویش بیـع  ٤٩٠ابو بکر محمد بن احمد بن سهیل الرخسی الحنفی متوفی 
در مقابل ربا که حرام است، قرار می گیـرد. وی بـا   ورا نوعی از اقسام تجارت مشروع دانسته 

طال در مقابل طال « یفه که چنین ذکر شده: استناد به حدیث مشهور نزد اهل سنت به روایت ابی حن
مماثلت و تقابض را شرط دانسته، در غیـر آن،  » مثل به مثل و دست به دست و تفاضل حرام است 

آن  را حرام میداند. دقیقا آنچه در فقه اندر این باب ذکر شده همان مقایضه است که تحت نام بیـع  
جواز است. با وجود آن ابن عباس در این مورد بهآمده و از آدرس حلیت و حرمت به آن نگاه شده 

وق و علـوم  پروژه امور عدلی و قضایی افغانستان، قاموس اصطالحات حقوقی، پوهنتون کابل پوهنحی حق٢
.١٣٨٧سیاسی، چاپ اول

، واژه یا اصـطالح  ١٣٤٦جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،کتابخانه این سینا نشر خواجه ، آبان ماه ٣
.٦٧٦) صفحه ٥٣٩٧(

للشیخ شمس الدین محمد بن الطیب الشریبسی به اهتمام محمد خلیل غینانی، مغنی المحتاج الی معرفـه  ١
م کتـاب از  ٢٠٠٤هــ  ١٤٢٥لجزء الثانی، دارالمعرفه بیروت لبنان، چاپ دوم معانی الفاظ المنهاج ، ا

شافعی مذهبان است.
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تفاضل بر خالف جمهور فقها نظر داده است. استناد ابن عباس به حدیثی از بخاری است کـه نبـی   
٢»ال ربا اال فی النسیه« فرموده صلی اهللا علیه و سلم

ع مطلق و بیع بیع عین به پول بی« چنین تصریح کرده است: ١٠٣٦قانون مدنی افغانستان در ماده 
قـانون مـدنی در   ١١٧١و ماده » پول به پول بیع صرف و بیع عین به عین مقایضه شناخته میشود

به نظر میرسـد کـه   » مقایضه عبارت است از بیع جنس به جنس« تعریف عقد مقایضه آورده است 
قانون مدنی افغانستان در تعریف مقایضه و تقسیم بندی آن در زیرمجموعه

بعیت کرده است. چنانچه منطوق مواد متذکره از مقایضه به عنوان بیع یـاد کـرده در   بیع از فقه ت
حالیکه در علم حقوق بیع همان مبادله عین در مقابل پول است که قانون مدنی افغانستان این نـوع  
بیع را به اعتبار موضوع تحت عنوان بیع مطلق تعریف کرده است. اینکه تقسیم بندی مبحث بیع در 

مدنی ما از فقه اقتباس شده جای شک و تردیدی نیست و به عنوان نمونه کتـاب الموسـوعه   قانون 
الفقهیه الکویتیه اثر وزارت اوقاف و شئون اسالمی کویت (بیع را از دو لحاظ تقسیم بندی نمـوده؛  

مبادلـه -١( مبیع ) به چهار نوع تقسیم میشـود.  اول از لحاظ مبیع، بیع به اعتبار موضوع مبادله
-٣بیع سلم: بیع شی مؤجل به ثمن معجـل.  -٢عین در برابر پول که مشهورترین نوع آن است. 

بیع مقایضه: (هو المبادله العین بالعین) مقایضه مبادله  جنس بـا  -٤بیع صرف: مبادله پول به پول. 
٣جنس است.)

رترین نوع بیع یـاد  در فقه از مبادله مال در مقابل پول که مصداق اصلی بیع است؛ به عنوان مشهو
شده در حالیکه در علم حقوق بیع همان یک مصداق دارد که مبادله مال در مقابل پول است.  

المقایضه عقد بـه یلتـزم کـل مـن     « قانون مدنی مصر درتعریف مقایضه آورده است ٤٨٢ماده 
قایضه عبـارت از  م» مال لیس من النقودهالمتعاقدین، ان ینتقل الی اآلخر، علی سبیل التبادل، ملکیت

عقدی است که هر یک از متعاقدین ملتزم می گردند تا ملکیت مالی را که نقد (پول) نیسـت بـه   
١صورت تبادل، به دیگری انتقال بدهند.

مبحث دوم: تعریف مقایسوی عقد مقایضه در قانون مدنی افغانستان، مصر و ایران:
افغانستان و مصر:گفتار اول: مقایسه تعریف عقد مقایضه در قانون مدنی 

السرخسی الحنفی ابی بکر محمد بن احمد ، المبسوط،  جلد یازدهم، ناشر: مکتبه رشیدیه کوئته سـرکی  
ت )-رود، ( ب ٢

٢٠٠٥هـ ١٤٢٥یتیه، جلد نهم سال کویت، موسوعه الفقهیه الکو-وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه٣
م.
العقود التی تقع علـی  -الوسیط فی شرح القانونی المدنی-لبنان-عبدالرزاق احمد السنهوری، بیروت١

الجزء                 -البیع و المقایضه-الملکیه
٨٥٥(ب.ت) دار احیاء التراث العربی صفحه -لرابع
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قانون مدنی افغانستان نشان میدهد که قانون ١١٧١در قانون مدنی مصر با ماده ٤٨٢مقایسه  ماده 
گذار افغان در ترجمه کوتاهی نموده و اختصار تعریف، از جامعیت آن کاسته است. عـالوه بـر آن   

ست. به نظر میرسد که قـانون  ذکر واژه (بیع) در متن ماده، تقریبا بیع و مقایضه را در هم آمیخته ا
گذار افغان بر خالف قانون گذاران مصر و ایران، تفاوتی میان بیع و مقایضه قائل نبوده و به تبعیـت  

) قانون مدنی ما قابل مالحظه است. ١٠٣٦از فقه، مقایضه را نوعی بیع محسوب کرده است، ماده (
رد اما، هر دو دارای یک ماهیت نبوده با وجود شباهت های وافری که در این دو نوع عقد وجود دا

و عقودی جداگانه می باشند. که هر کدام در حصه خود احکامِ جدا گانه و خاصه خود را داشـته و  
نیز در اثرات خود متفاوت می باشند. با آنهم احتمال این هم میرود که قانون گذار افغان به لحـاظ  

ه عنوان بیع جنس به جنس یاد نموده است.کثرت وجوه اشتراک در میان بیع و مقایضه از آن ب
گفتار دوم: مقایسه عقد مقایضه در قانون ایران و افغانستان:

معاوضه عقـدی  « تحت عنوان معاوضه چنین تصریح کرده است: ٤٦٤قانون مدنی ایران در ماده 
مـی  است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ 

تصریح مـی  ٤٦٥و در ماده » کند بدون مالحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.
٢»در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.« کند 

« دکتر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در شرح مواد فوق تحریر داشـته:  « 
در -٢قاعده عرفی آن را بیع می داند نـه معاوضـه.   در صورتی که کاالیی با پول مبادله شود -١

صورتی که مبادله دو کاال با مبلغی سرانه انجام میشود، معیار تمییز معاوضه از بیع قصد مشترک دو 
در معاوضه ممکن است یکی از دو عوض یا هر دو عین باشد یا منفعت یـا حـق   -٣طرف است. 

تلف مبیع بیش از قبض در معاوضه نیز عـین  -٥ود. در معاوضه نیز خیار غبن ایجاد میش-٤مالی. 
حکم در بیع را دارد.

خیار مجلس وحیوان و تاخیر ثمن از جمله مقررات ویژه عقد بیع اسـت کـه در معاوضـه راه    -٦
ندارد.

١»معاوضه سهم شریک ملک با مال دیگر سبب ایجاد حق شفع نمیشود.-٧

) به وجود تفاوت ها ٦کتاب شان بنام حقوق مدنی (دکتر پرویز نوین و دکتر عباس خواجه پیری در
و شباهت های میان بیع و معاوضه اشاره کرده اند که از جمله تملیکی، معوض، جائز و داشتن قصد 
را به عنوان شباهت ها برشمرده و احکام خیارات خاصه بیع که خیار مجلس، حیوان، خیار تـاخیر  

اصالحات زیر نظر دکتر محمد حسین شهبازی به کوشش سید عباس حسینی نیک قانون مدنی با آخرین٢
مجمع علمی و فرهنگی مجد–

، نشر میـزان، صـفحه   ١٣٨٤ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ یازدهم پائیز ١
٣٤٦.
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از قبض را جزء تفاوت معاوضه با بیع دانسته اند البته بـا  ثمن، اخذ به شفعه و تلف مبیع یا ثمن قبل
اضافه اینکه خیار غبن را نیز به علت برهم خوردن دو ارزش که طرفین معاوضه در نظر داشـتند؛ در  

٢معاوضه نیز پذیرفته اند.

ابـل  رسد که تفاوت قبا مقایسه احکام عقد مقایضه در قانون مدنی افغانستان و ایران چنین به نظر می
ی در زمینه میان قوانین دو کشور وجود دارد؛ به نحوی که مقایضه در قانون افغانستان یکی مالحظه

از جمله انواع بیوع دانسته شده و از بدیهیات است که عالوه بر احکام خاصه عقد مقایضه، تمـامی  
ن، و صراحت ماده باشد. در حالیکه طبق قانون مدنی ایرااحکام عقد بیع نیز بر آن جاری و ساری می

متذکره فوق، احکام خاصه بیع در مورد مقایضه قابل تطبیق نمی باشد. و نقطه قابل تذکر دیگر ایـن  
است که قانون ایران از عقد مقایضه تعریفی نسبتا جامع به دست داده در حالیکه در قانون کشـور   

کم تعریفی از این عقد به نظر  نمی رسد.-دست
اشتراک و افتراق عقد مقایضه از بیعفصل دوم: ممیزات، وجوه

که مقایضه طبق قانون مدنی افغانستان نوعی از انواع بیوع مختلفه دانسته شـده و از جهتـی   از این
ممیزات فراوانی با عقد بیع داشته لذا در این فصل وجوه اشتراک و افتراق بیع از مقایضه و ممیزات 

ت.خاصه عقد مقایضه مورد بررسی قرار خواهد گرف
مبحث اول: ممیزات عقد مقایضه: 

گفتار اول: جمع شدن صفت بایع و مشتری در یک عقد:
قانون مدنی تصریح می کند که هر یک از متعاقدین در عقد مقایضه نسبت بـه آنچـه   ١١٧٣ماده 

تسلیم نموده بایع و نسبت به آنچه اخذ نموده مشتری شمرده میشود. لزوما که قانونگـذار افغـان   
ا نوعی از بیع می دانسته از همین جهت به جمع شدن صفت بایع و مشتری در یک شخص مقایضه ر

تصریح میکند. چنین برداشت می شود که هر یک از متعاقدین در عقد مقایضه بـه وجایـب خـود    
ه که چنانچه در مبحث بعدی بـه آن  تبه حیث مشتری من وجه مکلف اند، المنحیث بایع من وجه و ب

طرفین عقد مقایضه لزوما از آدرس بایع به تعهدات خود مکلف خواهند بـود و  اشاره خواهم کرد، 
التزامات مشتری کمتر در عقد مقایضه مطمح نظر است. این  در حالی است که در عقد بیع (بیـع  

کند و به اعتبار کسـب ایـن   مطلق) یکی از جانبین صفت بایع و دیگری صفت مشتری را احراز می
دیگری، وجایب، التزامات و مکلفیت های مخصوص خود را دارنـد کـه   صفات هر کدام در برابر

وجایب و تعهدات شان در قانون تصریح شده است. 

، کتابخانه گنج ١٣٨٢) عقود معین (یک)، چاپ دوم٦عباس خواجه پیری حقوق مدنی (و پرویز نوین ٢
.١٥٥-١٥٤دانش، صفحات 
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گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم در عقد مقایضه
در عقد مقایضه، تسلیمی هر یک از متبادلین همزمان صورت می گیرد و این مورد نیز به تبعیـت از  

اف در عقود صرف و مقایضه به تسلیمی همزمان نظر داده اند. کتـاب  فقه شده است. چنانچه احن
ذهب الحنیفیه الی ان المتعاقدین « تحریر داشته ٣٨صفحه ٦٣الموسوعه الفقهیه الکویتیه در شماره 

یعنی اینکه آنچه بر آن عقد صورت گرفتـه (مبیـع)   » یسلمان معا تسویه بدینهما فی العینیه و الدینیه
شود به اعتبار تسویه دین هریکی، در مبادله عین به عین (مقایضه) و دین بـه دیـن   یهمزمان تسلیم م

به نظر میرسد که ١(صرف) البته این حالت در صورتی است که اشیاء مبادله شده هر دو عین باشد.
مکان عقد مقایضه نیز همانند بیع است؛ چون احکام بیع تا آنجا که با طبیعت عقد مقایضـه موافـق   

طبیق می گردد.باشد ت
گفتار سوم: غبن فاحش در عقد مقایضه طبق قوانین مدنی افغانستان و ایران 

الف: در قانون مدنی افغانستان به طور صریح از مسئله غبن فاحش در عقد مقایضه تذکر نرفته اما، به 
شود و دست کم اگر این مسـئله را بـه  نظر می رسد که مسئله غبن فاحش در حقوق ما مطرح نمی

توان در مواردی تصور کرد؛  در جای است که تفاوت قیمت دو شی به پول سنجش میشود یعنـی  
تکمیل قیمت یکی از اشیای تبادله شده به ثمن میشود، بناء میتوان غبن فاحش را در همان قسـمت  
تفاوت قیمت تصور کرد که به نحوی تفاوت قیمت، حکم ثمن را می گیرد و غبن فاحش در جـای  

میان باشد؛ مطرح میشود.که ثمن در
ب: در حقوق ایران، دکتر سید حسن امامی به این عقیده است که در عقد معاوضه متعاملین اغلـب  
رعایت تناسب ارزش دو مورد را نمی نمایند و تعادلِ در معامالت معوض نظیر بیع و اجاره در عقـد  

وضه، آن را به دو گونـه تقسـیم   معاوضه لحاظ نمیشود. به این لحاظ به اساس نحوه انعقاد عقد معا
نموده است.

متعاملین در معاوضه ارزش مالی هر دو شی را در نظر می گیرند و مثال با شی خارجی همانند پـول  
می سنجند. مثال کسی موتر خود را به مقابل اثاثیه منزل عوض میکند و یا کسی محصوالت زعفران 

کدام را میداند. در این نوع تبادله اگـر کسـی در   خود را در مقابل گندم تبادله میکند و ارزش هر 
تبادله منظور اشتباه کند، میتواند به اثر غبن عقد را فسخ کند. متعاملین در معاوضه، تعادل بـین دو  
مورد را از حیث ارزش مالی و تناسب آن دو با یکدیگر در نظر نمی گیرند و بر اساس نفعی کـه از  

اقدام به معاوضه می کند. در این صورت تصور غبن نمی توان مال بدست آمده می تواند کسب کند 

٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥الکویتیه، جلد نهم -وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه کویت، موسوعه الفقهیه١
.٣٨م، صفحه 
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نمود؛ زیرا، غبن با ارزش مالی و تناسب خارجی مورد سنجیده میشود نه نفغ متعاملین. ایـن نـوع   
١معاوضه، معاوضه حقیقی است)

مبحث دوم: تمییز بیع از مقایضه
گفتار اول: تمییز بیع از مقایضه در حقوق ایران

عاوضه به قصد مشترک دو طرف است اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را بی هیچ تمییز بیع از م
امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد معاوضه است و هرگاه چنین اراده کنند که یکی از 
دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته میشود بیع است. ولی هنوز این اشـکال  

است، که اگر در قراردادی که تنظیم میشود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود چگونه میتوان به باقی 
خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری می کند؟ داوری عرف 

رف و اعتماد به طور غالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم ع
سکوت می کنند، نشانه آن است که خواست آنان با آنچه متداول است تفاوت ندارد. پس، هنگامی 
که اراده ها به صراحت بیان نمیشود و در ماهیت عقد اختالف وجود دارد، دادرس باید مالکـی را  

انـد و  که عرف در تمیز بین بیع و معاوضه پذیرفته است رعایت کند: مبادله کاال را به پول بیـع بد 
٢مبادله کاال به کاال را معاوضه.

گفتار دوم: تمییز بیع از مقایضه در حقوق مصر و افغانستان 
شود و نقود همان ثمن است، اما مقایضه مبادله (عقد بیع به مبادله شی در مقابل نقود (پول) گفته می

شی به شی است که هیچ کدام آن نقد نیست.  
ی کنیم در حالیکه در مقایضه ثمن وجود ندارد و دو مبیع وجود دارد؛ ما در بیع مبیع و ثمن را پیدا م

به این نحو که هر یک از اشیای تبادله شده در حکم مبیع است.
مقایضه عبارت است از مبادله حق به حق؛ بناء اگر حق به عمل مبادله شود یا به امتناع از عمل و یا 

ز عمل؛ مثل اینکه کسی زمینی را به شخص دیگـر  اگر عمل به عمل مبادله شود یا عمل به امتناع ا
بدهد برای اینکه او هم از عملی معین امتناع کند یا عمل کند، این عقد مقایضه نیست بلکه عقد غیر 
مسمی است همچنان مقایضه می بایست در حق غیر نقدی باشد؛ پس نقود و یا پول در عقد مقایضه 

عقد مقایضه داخل میشود کـه بـرای برابـری باشـد     داخل نمیشود. با آنهم نقود (پول) وقتی در
)soluteچنانچه ) آنهم در جائیکه اشیای تبادله شده در تقدیر متعاقدین ارزش متفاوت داشته باشد .

ی، انتشارات محراب، چاپ -ق-جلد سومدکتر سید حسن امامی به نقل از دانشنامه حقوق خصوصی-١
١٩٤٠صفحه ١٣٨٤اول 

، تهـران  ١٣٨٤درسهای از عقود معین، چـاپ هفـتم   -اتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنیناصر ک-٢
.٣-٢کتابخانه گنج دانش، صفحه 
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) قانون مدنی در مورد چنین تصریح نموده است: (هرگاه اشیاء متبادل در عقد مقایضه ١١٧٢ماده (
ت باشد تعویض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد.) مثـل  از نظر متعاقدین دارای قیمت های متفاو

تبادله کندکه قیمـت آن  ی) افغانی قیمت داشته باشد و به یک زمین١٠٠٠٠٠٠اینکه حویلی کسی (
ارزش امالک،  نفر اول مستحق معدل (تفاوت قیمت) که ) افغانی باشد، با درنظرداشت٩٠٠٠٠٠(

د اختالف آراء وجود داشته و دست کم سـه نظریـه   ) باشد، میشود. در این مور١٠٠٠٠٠مبلغ (
مطرح گردیده است.

یکم) گروه اول گفته اند که به نیت متعاقدین رجوع می کنیم، اگر اراده بیع بوده پس بیع اسـت و  
اگر نیت بیع نبوده مقایضه است.

ت و اگر دوم) گروه دوم گفته اند که اگر تفاوت قیمت از اصل قیمت شی باال بود پس عقد بیع اس
کمتر بود عقد مقایضه است.

سوم) گروه سوم گفته اند که عقد مقایضه است مگر اینکه تفاوت قیمت (معدل) که برای تکمیـل  
قیمت شی مد نظر گرفته شده از قیمت شی باالتر باشد. به این اعتبار، این شی مکمل برای برابـری  

باشد، بناء عقد در این قسم حالت هـا  قیمت قرار گرفته نه اینکه تفاوت قیمت شی را تکمیل کرده
بیع است. دکتر سنهوری رای سوم را صحیح پنداشته است.

احکام عقد بیع بر مقایضهسریانگفتار سوم: 
شود که طبیعت مقایضه اجازه دهد. این مورد در مـاده  احکام بیع تا آنجا بر مقایضه تسری داده می

مدنی ما چنین ماده ای به چشم نمی خورد اما، از قانون مدنی مصر تصریح شده ولی در قانون٤٨٥
) قانون مدنی ما که چنین تصریح نموده: ( هر یک از اجنـاس متبـادل در عقـد    ١١٧٣نص ماده (

مقایضه حکم مبیعه را داشته شروط مبیعه در آن اعتبار داده میشود. در حال وقوع منازعه در مـورد  
می گیرد) میتوان چنین حکمی استنباط نمود کـه  تسلیم داد و ستد اجناس مذکور همزمان صورت 

احکام بیع تا آنجا که مقتضای طبیعت مقایضه باشد بر عقد مقایضه نیز جاری است.
قانون مدنی ایران احکام خاصه بیع را از مقایضه استثناء کرده نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و خیار 

ش بینی نشده و از اطالق مواد فصل و باب عقـد  تاخیر ثمن؛ ولی چنین استثنایی در قانون مدنی ما پی
مقایضه چنین برداشت میشود که تمامی احکام مقرر در بیع همانند انتقال ملکیت، تسلیمی، زمـان و  

عیوب پوشیده، بیع ملک غیر، بیع نائـب بـرای   مکان عقد، ضمان تعرض، ضمان استحقاق، ضمان
دی که با ماهیتو طبیعت عقد مقایضه موافـق  خود، بیع در حین مرض موت و سایر احکام آن تا حدو

) قـانون مـدنی   ١١٧٥، ١١٧٤، ١١٧٣باشد در عقد  مقایضه نیز تطبیق میشود. گرچند مـواد ( 
افغانستان در مبحث عقد مقایضه تا حدودی به مبحث استحقاق و عیب مبیعـه و مصـارف عقـد    

پرداخته است.
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گفتار چهارم: وجوه اشتراک عقد بیع و مقایضه
تراضی؛-ل: رکن اولبند او

مقایضه همانند بیع عقد رضایی است و با ایجاب و قبول منعقد و تکمیل میشود؛ لذا، شکلی خـاص  
محل (موضوع) و سبب -در عقد مقایضه شرط نیست. بناء ارکان عقد مقایضه همانند بیع، تراضی

است. به عنوان نمونه موارد زیر قابل توجه است؛
قد مقایضه شرط نیست؛ بلکه، الزم است تا رضایت طرفین صـحیح  یکم) وجود تراضی محض در ع

نیز باشد و تراضی وقتی صحیح است که از (شخص) دارای اهلیت صادر شده باشد و اهلیـت در  
مقایضه همان نفس اهلیت در بیع است. همچنان تراضی صحیح نیست مگر اینکه از عیـوب خـالی   

باشد مثل اشتباه، فریب و غبن و اکراه.
حدود والیت ولی، وصی و قیم در عقد مقایضه عینا همان چیزی است که در بیع مراد میشود. دوم)
قانون مدنی افغانستان قابل دقت است.١١٥٨الی ١١٥٥مواد 

سوم) خیار رویت در مقایضه همانند بیع است و همچنان مقایضه به شرط تجربـه و چشـیدن نیـز    
ن مدنی افغانستان در این مورد چنین تصریح نمـوده:  ) قانو١٠٦٠همانند بیع درست است. ماده  ( 

در بیع مشروط به تجربه مشتری میتواند مبیعه را قبول یا رد نماید در آن صورت بایع مکلـف  » ١(«
است امکان تجربه را به مشتری فراهم نماید اگر مشتری مبیعه را رد نماید باید عدم قبولی خـود را  

حال عدم تعیین مدت، بایع مدت معقول را تعیین مـی نمایـد   در خالل مدت معینه اعالن کند. در
بیع مشـروط  » ٢«سکوت مشتری با وجود قدرت تجربه در خالل مدت مذکور قبول تلقی میشود. 

به تجربه بیع معلق به شرط واقف بوده و آن عبارت از قبول مبیعه است، مگر اینکـه از اتفـاق یـا    
قانون مدنی چنین تصریح ١٠٦١رط فاسخ است)  و ماده معلوم شود که بیع معلق به شاحوال چنین

نموده: (در بیع مشروط به دانستن ذائقه، مشتری میتواند مبیعه را قبول یا رد کند. اعالن قبول مبیعه 
در خالل مدتی که به اتفاق یا عرف تعیین شود، صورت می گیرد. بیع از تاریخ اعالن قبـولی نافـذ   

اد فوق، در عقد مقایضه مشروط به تجربه، مقایض می بایست امکـان  شمرده میشود.) با توجه به مو
تجربه را فراهم کند و در قبول و عدم قبول، طرف عقد، همانند بیع مشروط به تجربه،  مجاز است. 

و همچنان مقایضه مشروط به دانستن ذائقه نیز همانند بیع است.
بند دوم: ( اشیای تبادله شده ) موضوع و یا محل؛ 

حل یا موضوع عقد مقایضه همه آنچه در بیع شرط است رعایت میشود چرا کـه طبـق مـاده    در م
قانون مدنی افغانستان، هر یک از اشیای تبادله شده در حکم مبیع است. لذا؛ شرط اسـت  ١١٧٣

که:
یکم) شی تبادله شده موجود باشد؛

درست نیست؛دوم) معامله شی متنازع فیها در عقد مقایضه نیز قبل از فیصله محکمه
سوم) وکیل در عقد مقایضه، مال موکل را با مال خودش تبادله نکند؛  
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چارم)  شی مورد تبادله به نحو کافی تعیین باشد؛  
پنجم) شی مورد تبادله صالح برای معامله باشد؛  

ششم) موضوع تبادله مشروع باشد؛
ملک غیر مثل بیع ملک غیـر قابـل   هفتم) شی مورد تبادله ملکیت تبادله کننده باشد؛ لذا مقایضه

ابطال است بخاطر مصلحت طرف مقابل؛
هشتم) اشیای که به صورت وزنی، پیمانه ای و عددی تعیین میشود، در عقد مقایضه درست است و 

همچنان جواز دارد تعیین شیِ که تبادله میشود از طریق دیدن به چشم؛ چنانچه در بیع چنین است؛  
ادله مشاع باشد تبادله آن درست است همانند اینکه در بیع درست است؛نهم) اگر شی مورد تب

دهم)  مقایضه در مرض موت همانند بیع در مرض موت است؛
یازدهم) مقایضه وارث در مال ترکه قبل از تسویه دیون، همانند این است که به وسیله بیـع در آن  

تصرف کرده باشد؛
یا مفلس است همانند حکم تصرف شان در مال خود دوازدهم) حکم مقایضه شخصی که محجوز و

به طریق بیع است.
بند سوم: سبب در عقد مقایضه

شرط است که سبب در عقد مقایضه موجود و همچنان مشروع باشد؛ چنانچه در عقد بیـع چنـین   
است.

گفتار پنجم: آثار عقد مقایضه 
ب میشود البته از حیث التزامات بایع نه آثار مترتب بر مقایضه عینا همان آثاری است که بر بیع مترت

از حیث التزامات مشتری. بنا براین هریک از تبادله کنندگان ملزم میشوند به انتقال ملکیت به طرف 
همچنان ضمان تعرض، استحقاق و عیوب مخفی بر دوش شان مقابل، چنانچه ملزم به تسلیمی اند و 

است.
نقول و معین با الذات به مجرد اتمام عقد مقایضه صورت انتقال ملکیت در عقد مقایضه در اشیای م

می گیرد و اشیای منقول معین با النوع به افراز و جدا کردن و در عقارات با تنظیم سند.  
لذا انتقال ملکیت در عقد مقایضه نیز همانند بیع است و همه احکام آن جاری میشود.

قد مقایضه باید صورت گیرد و در مورد زمان و همچنان تسلیمی اشیای تبادله شده در وقت انجام ع
مکان تسلیم نیز احکام بیع جاری است.

و حکم زیادت و نقصان در مقدار شی در عقد مقایضه و نیز تلف مبیع عین همان چیزی است که در 
قانون مدنی تصریح میکند که بایع از نقص مبیعه حسب ١٠٨٢بیع جاری است. به عنوان مثال ماده 

رف مسئول می باشد. بناء در عقد مقایضه نیز طرفین بنا بر التزاماتی که از آدرس تعهدات مقتضای ع
بایع متوجه شان است؛ از نقص جنس در عقد مقایضه حسب اقتضای عرف مسئول هستند.
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همچنان اگر یکی از طرفین، شی تبادله شده را تسلیم نکرد، حق فسخ برای طرف مقابـل محفـوظ   
یک طرف به تعهد خود عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ و مطالبـه جبـران   است و نیز اینکه اگر

خساره را دارد.
همچنان طرفین در عقد مقایضه حق حبس شی را دارند و هر دو طرف به ضمان تعرض و اسـتحقاق  

ملزم اند.        
گفتار ششم: وجوه افتراق عقد مقایضه از عقد بیع: 

ری مرتبط به ثمن، در عقد مقایضه تسری نمی کند چون این احکام بیع متعلق به ثمن و التزامات مشت
احکام با طبیعت عقد مقایضه متعارض است. 

به اعتبار اینکه ثمن در عقد مقایضه مطرح نیست بناء احکام متعلق به ثمن در عقد مقایضـه محـل   
قیمـت  ندارد؛ ولی هرگاه عنصر نقد (پول) در عقد مقایضه داخل شد ( چنانچه در معدل یا تفاوت

اشیای تبادله شده مطرح میشود )  
احکام ثمن فقط باالی همین معدل یا تفاوت قیمت ها تطبیق میشود؛ با آنهم تا جای که معارض عقد 

مقایضه قرار نگیرد.
با توجه به موارد فوق، وجود ثمن و اینکه تعیین و یا قابل تعیین و اینکه جدی باشد و احکـام غـبن   

ایضه محل تطبیق ندارد. به علت اینکه اصال ثمن در عقد مقایضه مطـرح  فاحش در بیع، در عقد مق
نیست و لزوما غبن فاحش هم در قیمت شی رخ میدهد و چنانچه قبال یاد آور شدیم کـه در عقـد   

مقایضه تنها مبیع و مبیع وجود دارد.
پرداخـت آن، در  عالوتا احکام متعلق به التزامات مشتری راجعه به ثمن همانند وفاء به ثمن و مکان 

عقد مقایضه محل ندارد.
همچنان که احکام متعلق به ثمر مبیع و نشو و نما و مصارف آن و احکام حبس مبیع و فسخ عقد به 
علت عدم پرداخت ثمن و یا عدم تسلیم و یا عدم انتقال ملکیت ( عقار ) در عقد مقایضه تسـری و  

تعمیم داده نمیشود.
شود؛عقد مقایضه وجود ندارد مسائل ذیل مترتب میبناء به اعتبار اینکه ثمن در 
یعنی اینکـه در عقـد   ) قانون مدنی افغانستان قابل مالحظه است.۵۳۱بیعانه و استرداد آن؛ ماده (

پول بین طرفین عقد و اینکه جنس در مقابل جنس قرار می گیرد؛ بناء مقایضه به دلیل عدم رد وبدل 
قانون مدنی افغانستان پیش بینی شده، به نظر می رسـد  ٥٣١ه بیعانه و احکام مربوط آن که در ماد

که قابل تطبیق نیست.
قانون مدنی در مورد مقایضه قابـل  ١٠٧٤بحث قسط و تقابل بیع با قسط؛ لذا احکام مندرج ماده 

تطبیق نیست.



بررسی تطبیقی عقد مقایضه درقوانین مدنی افغانستان، ایران ومصر قضاء

١٣٧

قابل دقت١١٥١الی ١١٣٦صورت تقابل بیع وفا در عقد مقایضه عادتا رخ نمی دهد؛ احکام مواد 
١است.)

شفعه در مقایضه نیست؛  البته این مورد بیشتر در حقوق مصر و ایران مطرح می گردد چون حقوق 
قانون مدنی افغانسـتان  ٢٢٢٣کشورهای ذکر شده عقد مقایضه را بیع نمی دانند، در حالیکه، ماده 

ا توجه به این تصریح نموده: (شفع بعد از بیع و در حال موجودیت اسباب موجبه آن، ثابت میشود. ب
قانون مذکور که مقایضه را بیع جنس به جنس دانسته است؛ لذا مقایضه در زیر ١١٧١ماده و ماده 

مجموعه احکام بیع به تبعیت از فقه قرار گرفته و لزوما که شفع در آن مطرح میشود و از جهتـی،  
ه است.قانون مدنی مواردی که در آن شفع ایجاد نمیشود برشمرده شد٢٢٢٦طبق ماده 

و مقایضه مشمول نهی ماده متذکره نیست. ولی بنا به آنچه در فوق تذکر رفت، مقایضه عقد معـین  
است و لزوما بیع به معنای متداول در علم حقوق نیست؛ در کل تقسیم بندی بیع بر اساس فقـه در  

یک جنس بـه  قانون ما، تقسیمات فقهی و حقوقی را در هم آمیخته و حتی عرف جامعه ما، به تبادله 
جنس دیگر، خرید و فروش (بیع) نمی گویند بلکه آن را عوض و یا مبادله می گویند. بناء بـه نظـر   

در تمامی حقوق و و جایب میرسد که در عقد مقایضه احکام شفع جاری نمی شود و نیز اینکه شفیع
عقد مقایضـه  خود قائم مقام مشتری قرار گرفته و به پرداخت ثمن مکلف است؛ در حالیکه ثمن در
مطرح نیست و و جایب طرفین در عقد مقایضه از آدرس تعهدات بایع مطرح میشود.

قانون مدنی مصر تصریح کرده که : ( مصارف عقد مقایضه و سایر مصارفات را طـرفین  ٤٨٤ماده 
قانون مدنی ١١٧٥) ماده .متحمل میشوند مگر اینکه توافق به خالف آن شده باشدبه طور مناصفه 

قانون مدنی مصر است.٤٨٤بعینه ترجمه ماده ما،
هرگاه در عقد مقایضه قیمت اشیای تبادله شده متفاوت باشد در تقدیر مصارف تنظیم سند آیا کـدام  

قیمت مدار اعتبار است؟  
آیا هر دو شی قیمت گزاری میشود و محصول تنظیم سند شرعی و قانونی از هر کدام جـدا گانـه   

ر دو شی تبادله شده یک محصول اخذ میشود؟  گرفته میشود؟ آیا از ه
قاعدتا در تنظیم سند در بیع بات قطعی یک طرف ملکیت است و طرف دیگر آن قیمت آن کـه از  
سوی جانبین تصریح و از طرف اهل خبره نیز قیمت گزاری می شود و براساس قـانون محصـول   

ترتیب سند قاعدتا بـه دوش  محاکم و مقررات موجود در بخش ترتیب وثایق، مصارف و یا محصول
کسی است که سند به مفاد آن ترتیب میشود و در عقد مقایضه که هر دو جانب ذینفـع هسـتند؛   
مصارف عقد به طور مناصفه است اما اینکه قیمت گزاری کدام شی از اشیای تبادله شده مدار اعتبار 

العقود التی تقع علـی  -الوسیط فی شرح القانونی المدنی-لبنان-عبدالرزاق احمد السنهوری، بیروت-١
(ب.ت) دار احیاء التراث العربی -جزء  الرابعنظره عامه فی عقد المقایضه ال- البیع و المقایضه-الملکیه

٨٦٧-٨٥٥صفحات 
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هر دو شـی تعیـین و از   است معلوم نیست. ممکن است راه حل آن را چنین بیان نمود که قیمت 
مجموع قیمت، مصارف تنظیم سند سنجش و هر دو طرف مکلف به پرداخت محصول شوند.

نتیجه گیری:
شود که، عقد مقایضه به عنوان عقد مسمی در قـانون  از مجموعه مباحث فوق چنین نتیجه گیری می

ه است. البتـه در بسـای   مدنی افغانستان شناخته شده و در نظام حقوقی ما مورد شناسایی قرار گرفت
نقاط کشور ما هنوز هم مبادله مال به مال پر رنگ است و دست کم در نقاط دور دست کشـور،  
عمده معامالت مردم را مبادله جنس به جنس تشکیل میدهد و حتی در مواردی مهریه زنان نیز اجناس 

بعضا نوعی از جنس و یـا  قرار گرفته و نیز در حاالت انحالل ازدواج نیز تقاضای زن از بدل مهر، 
مواشی است و به این لحاظ، پیش بینی احکام عقد مقایضه حد اقل اگر در جوامع دیگر رنگ باختـه  
است ولی در جامعه ما یک ضرورت است به دلیل اینکه مقایضه را قانون گذار افغان نوعی از اقسام 

حاالنکه بیع در معنای متعارف بیع دانسته، در تعریف آن نیز، بیع جنس به جنس تصریح نموده است.
حقوقی، همان مبادله مال به پول است و  حتی درعرف نیز، هرگاه کسی مال خویش را با مالی دیگر 
غیر از پول، مبادله کند؛ نمی گوییم که وی مال اش را فروخته است. بلکه، مـی گـوییم او ماـل    

ون گذار افغان با توجه بـه شـرایط   خویش را عوض کرده یا مبادله کرده است. به نظر نگارنده، قان
کشور و حساسیت های مذهبی موجود هنگام وضع قانون، در اکثریت احکام مقرر در قانون مدنی، 

شـود.  مذهبی در احکام قانون مشـاهده مـی  -مباحث فقهی را لحاظ نموده و تقریبا نیم نگاه فقهی
ار گرفتن ایـن عقـد، در زیـر    مسائل قابل تامل و مکث که از تعریف عقد مقایضه ناشی شده و قر

مجموعه تقسیمات بیع نیز ناشی از نگرش فقهی است. در همه حال، به اعتبار اینکه در عقد مقایضه، 
انتقال ملکیت ضمان تعرض و استحقاق و الترامات بایع و بعضا مشتری من وجه و نیز سایر احکـام  

قایضه با بیع (بیـع مطلـق)،   مقرر در عقد بیع، مطرح است و همچنان وجود وجوه مشترک عقد م
ممکن است قانون گذار افغان را بر آن واداشته تا آن را نوعی بیع محسوب کند.  

به هر صورت، به نظر می رسد که در عقد مقایضه احکام خاصه بیع خصوصا آنچه در مورد ثمـن و  
التزامات مشتری از ناحیه وفاء به ثمن و مکان پرداخت آن می باشد، جاری نیست.  

نابع و مواخذ؛ م
السرخسی الحنفی ابی بکر محمد بن احمد ، المبسوط،  جلد یازدهم، ناشر: مکتبه رشیدیه کوئتـه سـرکی   

ت )-رود، ( ب
الشریبی شیخ شمس الدین محمد بن الطیب به اهتمام محمد خلیل غینانی، مغنی المحتاج الی معرفه معـانی  

م دارالمعرفه بیروت لبنان.٢٠٠٤ـ ه١٤٢٥الفاظ المنهاج ، الجزء الثانی، چاپ دوم 
ی، انتشـارات  -ق-، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سـوم -دکتر محمد علی طاهریانصاری مسعود و

١٣٨٤محراب، چاپ اول 
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، کتابخانه گـنج  ١٣٨٢) عقود معین (یک)، چاپ دوم ٦عباس خواجه پیری، حقوق مدنی (و پرویز نوین 
دانش

مجمـع  –شش سید عباس حسینی نیک، قانون مدنی با آخرین اصالحات دکتر محمد حسین شهبازی به کو
علمی و فرهنگی مجد(ب.ت)

، تهران کتابخانه ١٣٨٤درسهای از عقود معین، چاپ هفتم -دوره مقدماتی حقوق مدنی-ناصر-کاتوزیان
گنج دانش.

میزان..، نشر١٣٨٤کاتوزیان ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ یازدهم پائیز 
.١٣٤٦ترمینولوژی حقوق،کتابخانه این سینا نشر خواجه ، آبان ماه -لنگرودی جعفر ی، محمد جعفر

٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥الکویتیه، جلد نهم -وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه کویت، موسوعه الفقهیه
اسیپوهنحی حقوق و علوم سی١٣٨٧قاموس اصطالحات حقوقی، پوهنتون کابل، چاپ اول

وزارت عدلیـه، دولـت جمهـوری    ١٥/١٠/١٣٥٥مورخ ٣٥٣جریده رسمی -قانون مدنی افغانستان
افغانستان. نشرات وزارت عدلیه(ب.ت)
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»نیازمند«تحقیق : محمد عثمان 

در قوانین افغانستاندر قوانین افغانستانمتهم متهم ی حق سکوت ی حق سکوت مبنامبنا
فهرست مطالب:

١٤٠......................................................................................:مقدمه
١٤١..............................................................سکوتحقمفهوم: اولگفتار
١٤٣...............................................................سکوتحقیمبنا: دومگفتار
١٤٤................................................................سکوتحقآثار: سومگفتار
١٤٥................................................................................:یریگنتيجه

:چکيده
میرارقمتهماختیاردركهامکاناتیوامتیازاتازايمجموعهعبارت است ازمتهمدفاعیحقوق
رعایتمتهم،حقوقازدستهاینبارزمصادیقاز. گرددتامینویمنافعوحقوقآنپرتودرتاگیرد
كشفرونددرراجامعهمنافعسکوت،حقرعایت. استمحاکمهمراحلكلیهدرویسکوتحق
درمتهم،مسلمحقوقتحدیدموجبنیزآنرعایتعدمواندازدمیخطربهمجرمتعقیبوجرم

ازنوینهایقرائتوبشریحقوقهایآموزهبهتوجهباوليشود،میمنصفانهجریان محاکمه
. كرددستيگشادهمتهمرسانیدنمجازاتبهوتعقیببارابطهدرتواننميامروزهبرائت،اصل
فین،مظنوعلیهناآگاهیوجرایمرساندناثباتبهوجرمدالیلآوريجمعازقضایيدستگاهعجز
میایجابقضاییمقاماتمقابلدرسکوتحق. گرددنمیدادرسیشدنناعادالنهموجبنفسه
تحتتواننمیراكندمياستفادهسکوتحقازكهمتهمي. شوداعالماوبهحقاینكهنماید
.عملکردی استچنینتجویزمانععادالنهمحاکمهوبگشایدسخنبهلبتادادقرارفشار

: مقدمه
حق سکوت عبارت از حقی است که مظنون و متهم نه تنها در مرحله گرفتاری بلکه  در مرحله 

را دارا می باشند . مطابق قانون اجرآت جزایی و قانون قتحقیق و مراحل محکمه ثالثه نیز این ح
رگونه اساسی افغانستان مظنون و متهم دارای این حق هستند. حق دارند سکوت اختیار نمایند و از ه

بیان امتناع ورزند گرچه توسط پولیس و مقامات قضایی تحت باز پرس قرارگیرند . 
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ان پروسه ای اشخاصیکه تحت ظن و اتهام از جانب ارگانهای عدلی و قضایی قرار می گیرند در جری
قانونی دارند که در قوانین ملی و استندرد های بین المللی حقوق ایشان رسیدگی یک سلسه حقوق

سمیت شناخته شده است . پرسش بسیار بنیادی که درینجا مطرح میشود اینست که منشا و آثار به ر
بهکند؟اختیارمتهم سکوتاساساکرد،چرامطرححق سکوت چیست ؟ ویا میتوان چنین سوال 

بهتوانميپرسش ها اینبهپاسخبرايباشد؟تواندميچهسکوتازمتهمانگیزةدیگر،عبارت
انجامفرایندبهمتهماعتراضتواندميسکوتعلتمثال،براي. کرداشارهمختلفيهايانگیزه

ويحقوققضائيمقامکهکنداحساسمتهماگرکه،توضیحبدینباشد؛محاکمهمقدماتيتحقیقات
دراستممکننمیکند،رعایت... وتلقینيهايپرسشطرحعدمیاوکیلداشتنحقازرا اعم

سکوتعلتبتواننادريفرضدراستممکن. کنداختیارسکوتعملشیوةاینبهتراضاعمقام
صحنةخواهدنميیاتواندنميکهدانستشدیدجرمارتکابدنبالبهمتهمشرماحساسرا

باشد؛سکوتنتیجةازغلطتصورداشتنويسکوتعلتاستممکن. کندبازگوراآنارتکاب
تحقیق .کنداظهارنظروينفعبهبایدقضائيمقامسکوت،صورتدرکندورتصکه،اعتباراینبه

حق سکوت است . أهذا دارای سه گفتار  مفاهیم و کلیات و آثار و منش
گفتار اول : مفهوم حق سکوت 

حق سکوت به این معنی است که متهم حق دارد تا در برابر سواالت ارائیه شده از طرف مراجع 
دادن پاسخ امتناع ورزد . درین گونه موارد مراجع عدلی و قضایی حق ندارند عدلی و قضایی از

متهم را مجبور به ارائیه پاسخ نمایند آنها وظیفه دارند تا در مدت صورت امتناع یا عدم ارائیه پاسخ 
از طرف متهم موضوع را ثبت محضر مرتبه نمایند مراجع ذیربط تحقیق نیز مکلفیت دارند تا برای 

١اتهام وارده به سراغ ادله دیگری بروند.اثبات 

حق سکوت در نظامهای حقوقی جهان متفاوت است اما در نظام حقوقی افغانستان مظنون و متهم 
٢نظر به قانون از حق سکوت در هر سه مرحله برخوردار اند .

ظنون در رابطه به حقوق مقانون اجراآت جزایی١٥٠وماده قانون اجراآت جزایی  ٧ماده ٧جزء 
چنین مشعراست:متهم و مسول حق العبد در مراحل مختلف تعقیب عدلی 

استفاده از حق سکوت و امتناع از هرگونه اظهارات. -۱
متهم میتواند در برابر سوالی که از وی صورت میگیرد، سکوت اختیار نماید . موضوع -۲

سکوت و امتناع از جواب در محضر درج میگردد . 
حکم بیان وی نمیباشد .سکوت متهم در-۳

. ١٥. کابل، ص ١٣٩١. ستانکزی، محمد ظریف، علم، حقوق مظنون و متهم، سال ١
١٥.٢. همان، ستانکزی، ص 



مبنای حق سکوت متهم در قوانین افغانستان قضاء

١٤٢

اظهار اقرار و شهادتی که از متهم یا شهود به وسیله تطمیع . تهدید . تخویف یا اکراه حاصل -۴
گردیده باشد. اعتبار ندارد 

.الف ) در جریان گرفتاری 
ب ) در جریان تحقیق 
ج ) در جریان محکمه 

آن داشتن حق سکوت است . و باید این الف )  از جمله حقوق مظنون در حین گرفتاری و یا بعد از
حق برایش تفهیم گردد و بیان شود که هر اظهاری اگر در جریان گرفتاری مینماید بعدا همان اظهار 

وی بر خالف او استعمال خواهد شد . 
. چون ه مادی یا معنوی از مظنون میباشددر اصل حق سکوت تضمین برای عدم اخذ اعتراف به اکرا

یکی از موارد مرحله کشف جرم میباشد و در مرحله کشف جرم که اساس و تهداب حالت گرفتاری 
مبنی پروسه قضایی را میگذارد هرگاه دراین مرحله اجراآت قانونی صورت گیرد مراحل بعدی ( 

مرحله اْتحقیق . تعقیب و محاکمه ) که به آن استوار بوده درست پیش برده میشود و اگر احیان
اساس گذاشته نشود مراحل بعدی که به  آن  بنا یافته منحرف میگردد و کشف درست و قانونی 

هدف عمده که باید هیچ بی گناهی بی موجب مجازات و هیچ گنهکاری از چنگال قانون فرار ننماید 
گردد. نمی بر آورده 

ب ) حق سکوت عبارت از حقی است که مظنون و متهم نه تنها در مرحله گرفتاری دارد بلکه در 
حل تحقیق و مراحل محاکم ثالثه نیز این حق را دارا میباشد . مرا

اگر چه حق سکوت در قانون اساسی به صراحت تذکر نیافته است . بلکه از داللت مواد ذیل قانون 
اساسی استنباط میگردد. 

قانون اساسی :٢٩ماده 
دیگر، اگر تعذیب انسان ممنوع است هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص

چه تحت تعقیب ،گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزاء باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . 
قانون اساسی :٣٠ماده 

اظهار اقرار و یا شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه بدست آورده شود اعتبار 
ا رضایت کامل و در حالت صحت ادراک عقل ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم ب

در حضور محکمه با صالحیت. 
بیان میدارد: ٣میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جزء (ز) فقره ١٤ماده 

هر شخص حق دارد در جریان تثبیت هرنوع اتهام علیه وی از تضمینهای حد اقل ذیل با تساوی 
کامل برخوردار گردد .

که علیه خویش شهادت بدهد یا به جرم خویش اعتراف نماید . مجبور ساخته نشود 
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ج ) مظنون در جریان گرفتاری وتحقیق می تواند از جق سکوت خویش استفاده نماید به همان قسم 
. ١متهم در جریان محکمه نیز از حق سکوت خویش استفاده میتواند

قانون اجراات جزایی افغانستان فقره اول ١٥٠ماده 
متهم:سکوت-۱

متهم میتواند در برابر  سوالی که از وی صورت میگیرد . سکوت اختیار نماید موضوع سکوت و 
امتناع از جواب در محضر درج میگردد. 

. ٢متهم میتواند که بر اساس حق سکوت به سواالت محکمه جواب ندهد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٤ماده ٣جز ( ز) فقره 

جبور نشودمتهم م-۲
متهم مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید . 

تمام موادی قانونی که فوقا تذکر یافت دال بر اثبات حق سکوت در جریان محاکمه است و هرگاه 
بحث از محاکمه عادالنه می نمائیم باید حقوق متهم در جریان محاکمه و قبل از آن رعایت گردد که 
حق سکوت هم از حقوق مهم متهم در جریان محاکمه میباشد که در این قسمت نیز تاکید بیشتر به 

تامین عدالت شده است . و متهم نباید مجبور گردد که علیه خود شهادت بدهد . 
گفتار دوم : مبنای حق سکوت

_ اصل برائت ذمه :١
نگرفته باشد بری الذمه دانسته میشود . لذا از متهم تا زمانی که به حکم قطعی محکمه محکوم علیه قرار

شخص دارای برائت الذمه هرنوع استسفار و پرسش بدون رضایت وی امر غیر موجه و نادرست تلقی 
میشود و اگر خود وی مایل به پاسخ دادن نباشد نمیتوان وی را مجبور به این عمل کرد. 

_ اصل آزادی اختیار و اراده : ٢
با اراده خود و یا داشتن آزادی کامل اعتراف یا اقرار به عملی نکند اخذ هر نوع تا زمانیکه شخص 

اعتراف و اقرار نزد وی جبری  ودارای ارزش و اعتبار قانونی نمیباشد . نمیتوان چنین اعتراف یا 
٣اقرار را دلیل اثبات جرم دانست.

لبِینةُ علی المدعی : _ اصل ا٣َ
به دوش شخصی است که ادعا مینماید و در قضایای جزایی اصل بر نظر به این قاعده وظیفه اثبات

این است که وظیفه اثبات به اتهام به عهده ای مستنطق یا ارنوال  است . لذا متهم مکلف نیست تا 
. ١بی گناهی خود را ثابت نماید و یا اینکه برای بی گناهی خود دلیل بیاورد

.٩. همان، استانکزی، ص ١
.٢٧. همان، ستانکزی، ص ٢
.٣١٥، ص١٣٩٤. اشرف رسولی، شرح قانون اجراآت جزایی، سال ٣



مبنای حق سکوت متهم در قوانین افغانستان قضاء

١٤٤

ادار به ارائیه دلیل شود یا به عبارت دیگر خود را _ هیچ کس مجبور نیست تا بر ضد خود و٤
مجرم ثابت نماید 

گفتار سوم : آثار حق سکوت 
علیهمتهمسکوتاگر. دارندويسکوتبرحقمستقیمياثرمتهمسکوتازخالفهايستنباطا

خواهدقرارحقخالففشارتحتهاپرسشبهدادنپاسخبرايرامتهمامراینشود،تفسیروي
کهگفتمتهمبهتواننمي٢.استمتهمسکوتخالفاستنباطکهگفتتوانميواقع،دروداد
بهمتهمالزام. شدخواهدتفسیراوعلیهويسکوتسکوت،صورتدرهموداردسکوتحقهم

متهماستممکنکهداشتخواهدهمرااثراینويسکوتحقنقضوهاپرسشبهدهيپاسخ
بیانرادروغینوغیرواقعيمطالبيامر،حقیقتازقضائيمقامیاپولیس ذهنردنکمنحرفبراي
باکهکردتصورنباید. شدخواهدمنتفيهمفاسدتالياینويسکوتشمردنمحترمباکهکند
ازمتهمفراربرايراراهتوانميويسکوتحقگرفتننادیدهواقعدروگویيپاسخبهمتهمالزام

چنینتوانميدالیلدقیقآوريجمعوکاملتحقیقاتانجامباتنهابلکهبست،مجازاتودگرپي
کهباشدفکرایندرمتهماظهاراتبهاتکاءبدونبایدپولیس یاقضائيمقام. بستراگریزيراه

اقرارجرمارتکاببهمتهمکهاستآنفرضباالترینزیرا،. کنداثباترااتهامتواندميچگونه
اینکهبهتوجهباوشودميمطرحاقرارداشتنطریقیتیاموضوعیتبحثحالت،ایندر. ميکند

وياقراراساسبرفقطتواندنميوبرسدوجدانياقناعبهسرانجامبایدقاضی محکمه جزائی
اتهاماتاثبراهتنهااقرارآن،برافزون. داشتنخواهدمهمياثراقراربهاتکاءبگیرد،تصمیم
گفتتواننمي. کردارزیابيعینيطوربهراآنهابتوانکهباشددالیليپيدربایددادرسونیست

چندهرمتهميهرزیرا،. نداردترسبرايدلیليیانداردکردنپنهانبرايچیزيگناهبيمتهمکه
ممکنمثال،براي. کندًاستفادهويعلیهدیگرانکند پنهانراچیزيبخواهداستممکنگناهبي

دیگرانطرفازحقیقت،بیانصورتدرکهباشدداشتهراآنترسیاکندپنهانرااطالعاتياست
اقرارنوعيکهکنداظهاررامطالبيسادگيرويازاستممکنحتيیاگیردقرارآسیبمعرضدر
خودبهمربوطاحوالواوضاعمالحظةباشخصيهراین،بربنا. شودانگاشتهجرمارتکاببه

اساسا. دهدميارنوال  قرارعهدهبررااثباتتکلیفهمهخودسکوتبامتهم.گیردميتصمیم
گفتتوانميرو،اینازارنوال  است. عهدهبرجرمدهندةتشکیلهايرکنهمةاثباتتکلیف

قرار میگیرد.خطرمعرضدرمتهمسکوتندارد حقچیزياثباتبهاثباتتکلیفکهموارديدر

.٣١٥. همان، رسولی، اشرف، ص ١
٢ .http://www.simpodf.com
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در اصل میشود نتیجه گرفت که آثار سکوت در جزا انکار است . و در قانون مدنی قسم است که 
١قانون اصول محاکمات مدنی.٢٧٢نکول میشود و ماده 

نتيجه گیری :
امتیازاتازايمجموعهعنوانبهكهاستمتهمدفاعیحقوقعادالنه،محاکمههایمولفهازیکی

. شودتامینویمنافعوحقوقآنپرتودرتاگیردمیقرارمتهماختیاردركهاستمکاناتیاو
رعایتموجببهمتهم،برایشدهبینیپیشیگستردهابعادازیکیعنوانبهمتهمدفاعیحقوق
حق. استسکوتحقمتهم،دفاعیحقوقابعادازیکی. استگناهیبیفرضیابرائتاصل

دستلحاظبهمتهمسکوتحقبهاحترام.استبشرحقوقاصولباموافقمتهمسکوت
روشنهایافقازبرائت،اصلقلمروگسترشبرنوینهایقرائتوبشریحقوقوسیعآوردهای
حقرعایت. استانسانواالیجایگاهوكرامتباهماهنگوانسانیرفتارهایازافراداستحقاق
وانسانیرفتارهایرعایتموجببهگرفتاری تحقیق ومحاکمه،مراحل كلیهدرمتهمسکوت
بنیادیهایتضمینجملهازنرسیده،اثباتبهویجرمهنوزكهمتهمیفردبهبشریمداركرامت

متهم،فردخطایحداكثر. استبشریوانسانیمعیاررعایتباتحمیلیكیفركردنقانونمندبرای
ساختنمستندواثباتبرحاكماصولوجرمبودنقانونیاصلرعایتباكهاوستارتکابیجرم
تردیدیپس. شوداجراءوصادراوحقدربایدكههستیممواجهكیفریباوی،بهمجرمانهعمل

بهرهویبهمجازاتتحمیلوجرماثباتدرعادالنهوقانونیهایروشازبتواناگركهنیست
.زنیمبازسرعادالنهمحاکمههايمولفهحداقلرعایتازكهاددخودبهراحقایننبایدگرفت،

فهرست منابع :
.١٣٩٣اجراآت جزایی مصوب انون ق

ش ـه١٣٩١حقوق مظنون و متهم، کابل اسد ، محمد ظریف، علم، استانکزی
١٣٩٤قانون پوه، محمد اشرف رسولی شرح و توضیح قانون اجراات جزایی، سال 

.١٣٩١دادرسی کیفری، جلد پنجم، سال محمود آخوندی، آئیین 
. ١٣٩١محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، سال 

.١٣٩٣. قانون اصول محاکمات جزایی، ١



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٦

اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 
گزارش.١

٣٠/٧/١٣٩٩الـي  ١/٧/١٣٩٩با جرايم ناشي از فساد اداري از تـاريخ ( مبارزه همحكمۀ ابتدائي
هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قـرار داد )٣٥(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  به اتهام نفر) ٧٥در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

) تـن  ١٦گرفتار شده و از این تعداد (غدرو ، تزویرازت غیر قانونی سالح حیاختالس ، ، رشوت 
ـ ) تن ٥٩حاصل  و (آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت ه ومورد محاكمه قرار گرفت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس 
نفر٢٦حبس یک ماه الی یک سال.
 نفر .١٤سال حبس یک سال الی پنج
 نفر.١حبس پنج سال الی پانزده سال
 نفر١٨محکومین جرایم نقدی.
دالر آمریکائی میشود.٤٦٩٠٧(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری )١جدول شماره (
است١٣٩٩سال میزاندر ماه 

قضائیتصمیم 

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

برائت

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک 
ک ماه الی ی

ی
سال حبس

٩٩٣٤ ١١ ٢ ٧ ٢٠ ٤ ٢٤ ١٢ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١

٣٤٧٦٦ ٥ ٧ ٨ ٢٠ ٢ ٢٢ ١٢ اخذ رشوت ٢
١ ١ ٤ ٧ ٧ ٤ اختالس ٣

٩٠٩ ١ ٣ ٥ ٩ ٩ ١٨ ٤ تزویر ٤

١ ١ ١ غدر ٥
١٢٩٨ ١ ١ ١ ٣ ٣ ١ حیازت غیر قانونی سالح ٦

٤٦٩٠٧ ١٨ ١ ١٤ ٢٦ ٥٩ ١٦ ٧٥ ٣٥ مجموعه
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غرض تکمیل ) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را ٥همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد (
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٢جدول شماره (

است١٣٩٩سال میزاندر ماه والیت کابل 
مرجع مربوط

سبب قرار
تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه شما

ال و نواقصخره

ارنوالی ٢ ٧ ٢ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١
ارنوالی ٢ ٢ ٢ اختالس ٢
ارنوالی ١ ١ ١ اخذ رشوت ٣

٥ ١٠ ٥ مجموعه
مبارزه با جرایم ناشی از فسـاد اداری  هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام .٢

والیت کابل
١٤/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
انکشاف دهات والیت  میدان وردک به جرم اخذ رشوت ئیسرمحکومیت 

گین فساد اداری عارض گردیده که  در یکی از شرکت ساختمانی عنوانی ریاست مبارزه با جرایم سن
حفظ و مراقبت قوماندانی امنیه والیت میدان وردک در بدل بیست و هفت میلیـون  یقرار داد ها

قرارداد فوق توسط اداره امور ریاسـت  یودم بعد  از مدتافغانی طور داوطلب برنده اعالن گردیده ب
جمهوری  بسته و بعدا به اساس حکم دولت دوباره بعد از نظر هیئت ریاست احیا و انکشاف دهات 

دهـات بـرایم  لی مسئولین انکشاف وشدوالیت میدان وردک به مبلغ فوق الذکر حکم تائید داده 
هفت میلیون را تائید می نمایم که مبلغ یک ونیم میلیـون  وقتی برای شما مبلغ بیست وکه گفته اند 

که به ما پول ندهید ارزش کار را مبلـغ هشـت میلیـون    یافغانی برای ما پرداخت نمائید در صورت
پسافغانی تائید می نمائیم .   بعدا از عرض عارض ریاست مبارزه باجرایم سنگین وزارت امورداخله  

ن منظم به گرفتاری بالفعل رئیس انکشاف دهات والیت میدان از صحت و سقم موضوع طی یک پال
در داخل یک موتر رو بروی یک جه موصوف را در کارته مامورین  وردک اقدام می نمایند که در نت

هوتل گرفتار می نمایند و در جریان تالشی بدنی مبلغ یک میلیون افغانی از قبل نشانی شده  بدسـت  
رگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد . قضیه وارد محکمـه ابتدائیـه   امده و متهم گرفتار و  به ا

رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه  در جلسـه قضـایی مـورخ    
به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم رئیس انکشاف دهات والیت میدان ١٤/٧/١٣٩٩

مـاده  ١فقـره  ٦لیون و پنجصد هزار افغانی طبق بند وردک را در قضیه اخذ رشوت مبلغ یک می
کود جزا از ابتـدای  ٢١٤و ٢١١با رعایت مواد ٣٨٥ماده ١، فقره ٣٧٥ماده ١، فقره ٣٧١

ایام نظارت و توقیفی به مدت ده سال و یکماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل و جـه رشـوت   
٥٤٥، و ٥٣٦میل سالح کمری طبق مـواد  وانفصال از وظیفه ، و در قضیه حیازت غیر مجاز یک



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٨

کود جزا به پرداخت جزای نقدی مبلغ سی و پنج هزار افغانی و مصادره سالح بدست آمده محکوم 
به مجازات نموده است از اینکه در جرایم فوق الذکر وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع 

جزای محکوم بهای فوق الذکر بـاالیش  کود جزا به تطبیق  هر دو ٧٥نماید موجود نبود طبق ماده 
حکم گردید. .   

١٦/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت معتمد نقدی ریاست عقیدتی  وزارات دفاع ملی به جرم اختالس 

توظیف گردیده که امور مـالی  ییئتوزارت دفاع ملی همفتشیتاز جانب ریاست تفتیش داخلی سر 
ی وزارت را بررسی نماید که بعد از بررسـی  ریاست عقیدتی و فرهنگ١٣٩٩الی ١٣٩٨سال های 

هیئت موظف  در جمع معتمد نقدی ریاست عقیدتی و فرهنگی وزارت دفـاع ملـی جمعـا مبلـغ     
) افغانی بنابر عوامل مختلف نـا  ١٢٢٨٥٧٨) افغانی قید بود که از جمله اسناد مبلغ (٣١٢٠٨٧٣(

افغانی هیچ نوع اسناد ارایه کرده )١٨٩٢٢٩٥تکمیل و یا مجرایی داده نشده و در رابطه به مبلغ (
و قضیه بـه محکمـه   تشخیص نمودهنتوانسته است . هیئت تفتیش الدرکی پول متذکره را اختالس 

محکمه در جلسه قضایی مورخ وابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل  راجع 
ریاست عقیدتی و فرهنگی ستر خویش بحضور داشت طرفین قضیه متهم معتمد نقدی ١٦/٧/١٣٩٩

مـاده  ٤) افغانی مطابق حکم فقره ١٩٩٢٢٩٥درستیز وزارت دفاع ملی را در قضیه اختالس مبلغ (
کود جزا از ابتـدای  ٢١٤و ٢١٣، ٢١١با رعایت مواد  ٣٩٨ماده ٢و ١فقرات ،٣٩١،٣٩٣

شده و انفصـال  ایام نظارت و توقیفی به مدت هفت سال و ششماه حبس تنفیذی ، رد وجه اختالس
از وظیفه و طرد از مسلک محکوم به مجازات نموده است .

 جرایم سـنگین  ا اختصاصی رسیدگی بابتدائیه   نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه
یادارفساد

١٤/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت کارمندان ستاک مرکزی همرا بایکتن از  کارمندان وزارت  صحت عامه به جرم اخذ 

ت رشو
)دانـه خرسـک   ٣٠٠٠٠٠که قـرار داد تهیـه (  این نگاشتهعریضه طیشرکت اسپید هولو گرام 

) افغانی بعد از تائیدی و منظوری مقام ریاست جمهوری و ٣٨١محافظتی کرونا را فی دانه به مبلغ (
اداره تدارکات ملی با وزارت صحت عامه عقد نموده است که طبق قرار داد مذکور میبایست سـی  

پول از جمع قرار داد قبل از تسلیمی جنس از جانب وزارت صحت عامه به شـرکت قـرار   فیصد 
دادی پرداخته میشد که مسولین وزارت صحت عامه طبق قرار داد عمل ننموده و هیچ مقدار پول به 

) دانه خرسک طبـق  ٣٠٠٠٠٠شرکت پراخت نکرده است . و به اساس قرار داد مذکور به تعداد (
از جانب نماینده شـرکت بـه   ١١/٦/٢٠٢٠ز تاریخ عقد قرارداد الی مورخ مشخصات قرارداد ا

وزارت صحت عامه تسلیم داده شده و از موظفین ستاک مرکزی وزارت صحت عامه سند رسـید  
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اخذ گردیده است. یکتن از کارمندان وزارت صحت عامه در بدل دادن پول قرار داد مذکور از نزد 
) هزار دالـر  ١٠٠٠٠٠غ ()دالر امریکایی رشوت و بعدا مبل٣٠٠٠٠٠نماینده شرکت ابتدا مبلغ (

طوریکـه   موافقت شده ) دالر امریکایی رشوت ٨٠٠٠٠که بالخره به  مبلغ (هامریکایی مطالبه کرد
) هزار دالر امریکایی را  بعد از تکمیل نمودن اسناد پرداخت پول قرار داد مذکور از ٣٠٠٠٠مبلغ (

) هزار دالر امریکایی آنرا بعـد از  بـر   ٥٠٠٠٠و متباقی مبلغ (جانب مسولین وزارت صحت عامه 
ئـت  ارنوالی هیکه بالثر عریضه و هدایت لویبپردازدآمدن پول قرار داد مذکور از نزد حکومت 

موظف ریاست و نماینده ریاست امنیت ملی و قوماندانی امنیه والیت کابل داخل اقدام شده و مبلـغ  
نشانی شد نموده  تا به کارمند صحت عامه  بپردازد که در زمینه فورم ) دالر امریکایی را ٢٩٠٠٠(

راپور رسید از جانب مدیریت راپور رسید ترتیب و امضاء هیئت معاینه ، تشریح و کنتـرول اخـذ   
وبدون مهر در نزد مدیر راپور نگهداری و از تسلیمی ان الی اخذ رشوت مورد نظـر خـود داری   

سپری شدن مدت بالثرهدایت سرپرست ستاک مرکزی راپور رسـید  صورت گرفته تا اینکه بعد از
شرکت به راپور رسید باتسلیمیمتذکره بدون مهر به شخص کارمند صحت عامه تسلیم داده شده تا 

زمانیکه کارمند صحت عامه با اسناد مورد معاملـه   .رشوت اخذ نمایداز شرکت مذکور قرار دادی 
دلیل فاقد مهر بودن اسناد به دفتر خویش به تماس شده ویکـی از  به د فتر شرکت مراجعه می نماید ب

کارمندان شرکت به دفتر سرپرست آمریت ستاک مرکزی جهت مهر اسناد مراجعه و بعد از مهـر ،  
ان اسناد را به دفتر شرکت دوباره می اورد کارمند صحت عامه بعد از خروج از دفتـر شـرکت از   

) دالـر امریکـایی   ٢٩٠٠٠تالشی بدنی از نزد وی مبلـغ ( جانب هئیت موظف گرفتار و در نتیجه
بدست امده که با کاپی آن مطابقت داشته و یکسان بوده و متهمین به ارگانهـای عـدلی وقضـایی    
معرفی میگردند . قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی  به جرایم سـنگین فسـاد اداری گردیـده    

تفاق آرا بحضور داشـت طـرفین قضـیه    خویش به ا١٤/٧/١٣٩٩محکمه درجلسه قضایی مورخ
) دالر امریکـایی طبـق   ٣٠٠٠٠٠سرپرست آمریت ستاک مرکزی را در اتهام مطالبه رشوت مبلغ (

کود مذکور به مـدت  ٧٥و با در نظر داشت ماده ٣٧٥ماده ٢و فقره ٣٧١ماده ٦هدایت فقره 
بـه اتهـام   راعامـه  ده سال و یک ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه و کارمند وزارت صحت

٣٧٥مـاده  ٢، فقـره  ٣٧٣، ماده ٣٧٢ماده ٦وساطت در رشوت مبلغ فوق الذکر و فق فقره 
قـانون اجـراات   ٢٣٧کود جزا و ماده ٢١٤ماده ٤و فقره ٢١٣ماده ٢فقره ٨و٧رعایت بند 

محکوم به جزایی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت سه سال حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه 
کود جزا متهمین ٦٨ماده ٢کود جزا با رعایت فقره ٣٨٥ماده ١جزا نموده است و نیز وفق فقره 

کارمند صحت عامه ، سرپرست آمریت و مدیر راپور رسید ستاک مرکزی را به پرداخت مبلغ سـه  
و یـک سـیت   ساختهصد هزار دالر امریکایی جزای نقدی معادل وجه رشوت طور تضمین مکلف 

ن در اتهام شراکت در اخـذ  ) کود جزا مصادره و سه تن دیگر از متهمی١٨٢بایل مطابق به ماده (مو
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) قانون اجراات جزایی نسبت فقدان دالیل الزام بری الذمه دانسـته  ٢٣٥، طبق هدایت ماده (رشوت
ه اندشد

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 
) گزارش١

) ٣٠/٧/١٣٩٩الـي  ١/٧/١٣٩٩محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (
هشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم نا١٧تعداد (

سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  به اتهام نفر) ٢٨در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 
) تن آنان به نسبت عدم ٣تزویر و اکتساب غیر قانونی سالح   گرفتار شده و از این تعداد (، رشوت 

به مجـازات هـاي   ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٢٥حاصل  و (وجود دالیل کافی الزام برائت
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل مختلف حبس 

 نفر.٩پنج سال حبس یکسال الی
 نفر.١حبس پنج سال الی پانزده سال
    نفر  .١٥محکومین جرایم  نقدی

شود.) دالر آمریکائی می١٦٧٥٨(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین
محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری اجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (

است١٣٩٩سال میزان ه در ما
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
محکوم برائت تعداد 

جریمه نقدیمتهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

سال حبس

ک 
ک ماه الی ی

ی
سال حبس

٧٠١٢ ١٠ ٣ ١٣ ٢ ١٥ ٩ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

٤٥٤ ٣ ٤ ٧ ١ ٨ ٣ تزویر ٢

٨٨٩٢ ١ ١ ٢ ٤ ٤ ٤ اخذ رشوت ٣

٤٠٠ ١ ١ ١ ١ اکتساب غیر قانونی سالح ٤

١٦٧٥٨ ١٥ ١ ٩ ٢٥ ٣ ٢٨ ١٧ مجموعه

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٥این مدت در مورد (متذکره طیههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
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مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری استینافی محکمه ی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (
است١٣٩٩ماه میزان سال در 

مرجع مربوط سبب قرار عداد متهمت تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ٣ ١٨ ٣ سوء اسـتفاده از  
صالحیت وظیفوی  ١

ارنوالی ٢ ٢ ٢ اخذ رشوت  ٢
٥ ٢٠ ٥ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری  همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه .٢
٢٨/٧/١٣٩٩حکم 

وال تحقیق ولسوالی  کهمرد والیت بامیان به جرم اخذ رشوت ارنمحکومیت 
ارنوالی عمومی کنترول و مراقبـت  یکتن از باشنده گان ولسوالی کهمرد والیت بامیان به ریاست

ارنوال تحقیق ولسوالی کهمرد والیت بامیان در رابطه به قتل یکتن کـه  و تحریر داشته که عارض 
وی اشخاص دیگری به قتل رسیده ، دوسـیه قتـل را  در سـال    گ های تنظیمی از سدر جریان جن

در ایـن قضـیه   ام است و تمام اسناد و شواهد نمایانگر بی گناهی کرده علیه من تحرک ١٣٨٧
میباشد و از من مطالبه رشوت مینماید از اینکه من دهقان کار هستم  و توان پراخت پول را ندارم  و 

ارنوالی خواهشمندم تا قضـیه  مقام ریاست کنترول و مراقبت لوی در قضیه قتل بی گناه میباشم از 
کنترول و مراقبت جهت اخذ هدایت در زمنیه اجـراات  قرار دهد که ریاست قانونیپیگردرا مورد 

ئیت موظف و  نماینده حوزه دهم امنیتی پولیس داخل اقدام شده و مبلغ دوصد هبا هو همرانموده 
ی را نشانی و بدسترس شخص همکار قرار داده و بعد از پروسه کشـفی و  هزار افغانی پول اوپراتیف

پول متذکره تو سط هئیت موظف گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی متهم بالفعل با مستند سازی
معرفی میگردد که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه با فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در 

ـ  خویش در حضور داشت طرفین قضیه متفقآ ٢٣/٤/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ   ارنوال ـمـتهم
تحقیق ولسوالی کهمرد والیت بامیان را در قضیه اخذ رشوت مبلغ دو صد هزار افغانی طبق حکـم  

) کود جزا با رعایت ۳۸۵) ماده (۱) و فقره (۳۷۵) ماده (۱، فقره ()۳۷۱) ماده (۱) فقره (۵بند (
پنج سـال و  ذکور  از ابتدای ایام نظارت و توقیفی اش به مدت ) کود م۲۱۳و ۲۱۱احکام مواد (

یک ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل و جه رشوت وانفصال از وظیفه محکوم بـه مجـازات   
فسادازناشیاما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین قضیه محول محکمه استیناف جرایمنموده است .

اتفـاق باخویش٢٨/٧/١٣٩٩مورخ قضائیعلنیسهگردیده محکمه درجلکابلوالیتاداری
فیصـله قضائیهقوهوصالحیتتشکیلقانون) ٥٤(مادهحکمطبققضیهطرفینبحضورداشتآراء
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تائیـد راکابلوالیتاداریفسادازناشیجرایمبهرسیدگیابتدائیهمحکمه٢٣/٤/١٣٩٩مورخ
است .نموده

٢٣/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
ر جنایی قوماندانی امنیه ولسوالی بگرامی کابل به جرم سوء استفاده از صـالحیت  محکومیت مدی

وظیفوی  
) ١٠٠٠به اساس اطالعات قبلی جداگانه یکتن  از باشنده گان  ولسوالی بگرامی مبنی برمطالبه مبلغ(

ه بـا  توسط مدیر مبارزرشوت مطالبه یکصد هزار افغانیو نیزدالرامریکایی دربدل رهائی برادراش 
جرایم جنایی ولسوالی بگرامی در مقابل برداشتن پوسته افراز شده توسط یک تن از زورمندان باالی 
زمین شخصی شان موظفین مدیریت عمومی تحقیقات جرایم سرحدی ریاست عمومی مبارزه باجرایم 

تحقیـق  ارنوالی ارنوالی وزارت امورداخله ، جنایی بعداز ترتیب پالن در حضورداشت نمایندگان 
ارنوالی استیناف والیت کابل، نماینده ریاست عمومی مبارزه باجرایم جنـایی وقومانـدانی   جرایم ، 

) دالر ١٠٠٠امنیه ولسوالی بگرامی والیت کابل، متوسل به عملیات گردیده اند، برای باراول مبلغ (
(افشا) شدن موظفین پول اوپراتیفی نشانی شد را توسط هئیت در اختیارهمکارقرار داده اما به نسبت

گرفتاری توسط منسوبین قوماندانی ولسوالی بگرامی موفق به گرفتاری وی نگردیـده انـد. بعـداً    
دردسترس  شخص عارض قرار داده می و ) یکصد هزارافغانی توسط هئیت نشانی شده١٠٠٠٠٠(

ـ شود که مدیر مبارزه به جرایم جنایی پول را اخذ در زیر میز اشپزخانه و در پشت ی چال دفتـر  ـخ
خویش پنهان می نماید و هنگام خروج از دفترش توسط هئیت گرفتاری توقف داده شده اما نـامبره  

بعـدآ  لیوبه همکاری محافظ اش وبه استفاده از ازدحام وبلدیت در ساحه از محل فرار می نماید.
مبارزه با جـرایم  گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد . قضیه وارد محکمه ابتدائیه

به حضور داشـت طـرفین   ٦/٥/١٣٩٨فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی 
قضیه و وکیل مدافع متهم  مدیر جنایی قوماندانی امنیه ولسوالی بگرامی کابـل را در قضـیه سـوء    

حکـم طبقاستفاده از صالحیت وظیفوی مبنی بر اخذ مبلغ یکصد هزار افغانی از نزد متضرر قضیه
هزار افغانی به خزینه دولت وطرد ه) کود جزا به پرداخت جزای نقدی مبلغ دوصد پنجا٤٠٣ماده (

و در قضیه مطالبـه رشـوت مبلـغ یـک هـزار      انفصال از وظیفه محکوم به مجازاتازمسلک و
دالرامرایکایی، تجاوز علیه موظف خدمات عامه وفرار در حین گرفتاری نسبت عدم موجودیت دالیل 

شده ) کود جزا بری الذمه شناخته ۵) قانون اجراآت جزایی و ماده (٢٣٥الزام طبق صراحت ماده (
دگی به جرایم ناشـی  یرسارنوال موظف قضیه به محکمه استیناف قضیه نسبت عدم قناعت است.

خـویش  ٢٣/٧/١٣٩٩گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ راجع از فساد اداری والیت کابل
صالحیت قـوه قضـائیه   ) قانون تشکیل و٥٤ماده (مطابقطرفین قضیه به اتفاق اراء بحضورداشت 
والیت کابـل را  فساد اداری ناشی از محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ٦/٥/١٣٩٨فیصله مورخ 

حکم شده  که متهم  مـدیر  استینافاًودر قسمت سوء استفاده از صالحیت وظیفوی تشدیدا تعدیل 
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اندانی امنیه ولسوالی بگرامی کابل در قضیه سوء استفاد از صالحیت وظیفوی مبنـی  جنایی اسبق قوم
) کود جزا و فقره ٤٠٣بر اخذ رشوت مبلغ یکصد هزار افغانی از نزد متضرر قضیه طبق حکم ماده (

) کود مذکور به پرداخت جزای نقدی مبلغ سه صد هزار افغانی به خزینه دولـت،  ٢١٨) ماده (٤(
انفصال از وظیفه محکوم به مجازات و در قضایای مطالبه رشوت مبلغ یک هـزار   طرد از مسلک و

دالر امریکایی، تجاوز علیه موظف خدمات عامه، فرار و مقاومت حـین گرفتـاری نسـبت عـدم     
) کود جـزا بـری   ۵) قانون اجراآت جزایی ماده (٢٣٥موجودیت دالیل الزام طبق صراحت ماده (

الذمه شناخته  شده است  .
بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  استیناففعاليتهاي قضائي محكمۀ زارش گ

گزارش.٣
الـي  ١/٤/١٣٩٩از تـاريخ ( بلـخ رسیدگی به جرایم امنیـت عامـه والیـت    استینافمحكمۀ 

دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مـورد رسـيدگي   )٨(تعداد٣٠/٧/١٣٩٩
سوء استفاده  از صـالحیت  به اتهام نفر) ٩ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (در که هقضائي قرار داد

. نده ابه مجازات هاي مختلف حبس محكوم گرديدگرفتار شده وتزویر وظیفوی ،  اخذ رشوت و 
مـورد  ) تـن  ٧حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٢و از این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه ومحاكمه قرار گرفت
 نفر٥الی پنج سالیکسال حبس.
       نفر٢محکومین جرایم نقدی.
دالر آمریکائی میشود.١٩٤٧(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

بلخوالیت  رسیدگی به جرایم امنیت عامه استینافبیانگر آمار محکومین محکمه )٥جدول شماره (
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه شما
ره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

برائت

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین 
جرایم نقدی ٥ -
سال حبس١٥ ١ -
سال حبس٥

ک ماه الی 
ی

ک سال 
ی

حبس

١٢٩٨ ١ ١ ١ ٢ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

٤ ٤ ٤ ٤ اخذ رشوت ٢

٦٤٩ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٣ تزویر ٣

١٩٤٧ ٢ ٥ ٧ ٢ ٩ ٨ مجموعه
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 بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  استیناف همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام
١٤/٧/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت کارمند آمریت صحت محیطی ریاست صحت عامه والیت بلخ به جرم اخذ رشوت 
مرقند به نسبت اخذ جواز شـرکت آب معـدنی و تصـدیق از صـحت و سـقم      سون شرکت معا

مـدت  ریاست مذکورموضوعات محیط زیستی به ریاست صحت عامه والیت بلخ مراجعه نموده و
و چند بار داکتر صحت محیطی به شرکت آمده و گفته که  جـای  هیک ماه اسناد وی را قید نمود

بدهید تا جواز کار شما را بدهم موضوع مستند سازی شـده و  شرکت شما مناسب نیست باید پول 
و هیئت موظف گرفتاری به تعقیـب  موصوف تادیهبه شخص از طریق همکار مبلغ پنجاه هزار افغانی 

و در جریان متوقفوی حرکت نموده بالخره در مقابل گلسازی های تعمیر لیسه باختر متهم مذکور 
دریافت و متهم به ارگانهای ویی  پول از قبل نشانی شده از جیب تالشی بدنی مبلغ پنجاه هزار افغان

عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه وارد دیوان رسیدگی بجرایم امنیت عامه محکمه ابتدائیه  والیت 
به حضور داشت طرفین قضـیه بـه   ١٧/٦/١٣٩٩بلخ گردیده  محکمه در جلسه قضایی مورخ   

رشوت مبلغ پنجاه هزار افغانی به مدت دوسـال وششـماه حـبس    اتفاق آرا متهم را در قضیه اخذ 
هزار افغانی جزای نقدی معادل وجه ه تنفیذی به شمول ایام نظارت و توقیفی و به پرداخت مبلغ پنجا

کود مذکور به انفصال از وظیفـه محکـوم بـه    ٣٧٥ماده ٢رشوت به خزانه دولت و طبق فقره 
قناعت طرفین قضیه محول دیوان رسیدگی بجرایم امنیت مجازات نموده است اما قضیه نسبت عدم 

خویش بـه  ١٤/٧/١٣٩٩عامه محکمه استیناف والیت بلخ گردیده محکمه درجلسه قضایی مورخ 
قانون تشکیل و صالحیت قـوه قضـائیه و طبـق    ٥٤اتفاق آرا و با کسب صالحیت از حکم ماده 

امنیـت عامـه   دیوان ن رسیدگی جرایم قانون اجرات جزائی فیصله  دیوا٢٦٧ماده ٣هدایت فقره 
محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ را نسبت خطاء در تطبیق قانون و نتیجه گیری غیر واقعی از قضیه 

ماده ١نقض نموده و استینافآ متهم را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی طبق هدایت فقره 
٢محکوم به جزا نموده و هکذا طبق فقـره  به پرداخت مبلغ یکصد هزار افغانی جزای نقدی ٤٠٣
است .نمودهکود مذکور به انفصال از وظیفه وی نیزاصدار حکم ٤٠٣ماده 

٧/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
ئی قوماندانی امنیه والیت بلخ به جرم اخذ رشوت منسوبین مدیریت جنامحکومیت 

جـرایم جنـائی   بالثر  ورقه عرض یک خانم در خصوص تجاوز جنسی باالیش عنـوانی مـدیریت  
قوماندانی امنیه والیت بلخ ،قضیه نسبتی تحت کار آمریت حل مشکالت خانوادگی مدیریت جنـایی  
قرار گرفته و در رابطه به اینکه متهم از پیگرد قانونی فرار وعلیه وی دوسیه جزائی ترتیب نگردد در 

ت مطالبه می نمایند که برادر ارنمنان از نزد برادر متهم سی هزار افغانی رشوبدل این کار دو تن از 
گی ان شـده کـه   متهم موضوع را به مدیریت داخلی قوماندانی امنیه اطالع داده و خواهان رسـید 

) افغانی را نشانی و  به دسترس شخص قرار داده تا اینکـه مبلـغ   ٢٧٥٠٠مدیریت متذکره مبلغ (
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ری و بـه حضـور داشـت    از طرف هیئت گرفتاداده وبعدتسلیم ها متذکره را  به رشوت گیرنده 
دریافت میگـردد ،  دفتر گرفتار و پول از قبل نشانی شده از عقب میز و چوکی ارنوال موظف ـ

جرایم امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بلـخ ارجـاع   دیوان قضیه جهت غور و بررسی به 
ضیه خویش به حضور داشت طرفین حقیقی ق١٨/٥/١٣٩٩گردیده محکمه درجلسه قضایی مورخ 

کـود  ٣٧١ماده ٣) افغانی رشوت طبق فقره ٢٧٥٠٠به اتفاق آرا متهمین  را در قضیه اخذ مبلغ (
کود مذکور هر واحد بمدت دوسال ویکماه حبس تنفیـذی بـه   ٥٨جزا و  با در نظر داشت ماده 

کود جزا ٣٨٥شمول ایام نظارت و توقیفی شان محکوم به مجازات نموده است و هکذا طبق ماده 
افغانی جزای نقدی معادل وجه ٢٧٥٠٠کود مذکور هر واحد را به مبلغ ٦٨ر نظر داشت ماده با د

. اما نموده استانفصال از وظیفه محکوم به مجازات به کود جزا ٣٧٥ماده ٢رشوت و طبق فقره 
جرایم امنیت عامه محکمه استیناف والیت بلخ گردیده دیوان قضیه نسبت عدم قناعت متهمین محول 

خویش بااتفاق آرا و باکسب صالحیت از حکم مـاده  ٧/٧/١٣٩٩مه در جلسه قضایی مورخ محک
قانون اجراات جزایـی  ٢٦٧ماده ١قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و طبق هدایت فقره ٥٤

فیصله دیوان رسیدگی جرایم امنیت عامه محکمه ابتدائیه والیت بلخ را تائید نموده است.
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  ه اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 
گزارش  .١

) ٣٠/٧/١٣٩٩الـی  ١/٧/١٣٩٩مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تـاريخ ( همحكمۀ ابتدائي
مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را١٣٠تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١٩٧. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  ١٠گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    اکمه قرار مورد مح) نفر ١٨٧برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.  
  نفر ٢حبس یکماه الی یکسال.
 نفر٦٣سال ٥سال الی ١حبس.
 نفر.٧٤سال ١٥سال الی ٥حبس
 نفر .٢٩سال ٢٠سال الی ١٥حبس
 نفر .١٩سال ٣٠سال الی ٢٠حبس

مواد مخدر   ) کیلوگرام١٧٠١١،٨٤١مقدار (م به محو حکهمچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر ) لیتر ١١٣٤،٥و(
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مبارزه با مسکرات و مواداختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٩سال میزاندر ماهمخدر 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه ضیهنوع ق شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی
تعدات 
محکوم برائت تعداد 

٢٠متهم
-

سال حبس٣٠ ١٥
-

سال حبس٢٠ ٥ -
سال حبس١٥ ١ -
سال حبس٥

یکماه الی 
یکسال

٣ ١٣ ٣٥ ٣٢ ٨٣ ٧ ٩٠ ٣٠١،٠٤٧ ٧٠ مت امفتامین ١

١٥ ٧ ١٤ ١٢ ٤٨ ٤٨ ٥٨٨،٨٨٥ ٢٦ هیروئین ٢

١ ١ ٤ ١ ٧ ٧ ٧٢،٩٣ ٦ مورفین ٣

٣ ١٨ ١ ٢٢ ٢ ٢٤ ٣٨٣٤،٢٨٨ ١٢ چرس ٤

٢ ١ ١ ٤ ٤ ٨٩،٥ ٣ تریاک ٥

٩ ٩ ٩ ١٢٠٤٤ ٤ بنگدانه ٦

٢ ٢ ٤ ٨ ١ ٩ ٧،٥٣٧ ٤ kتابلیت  ٧

١ ١ ١ ٧٣،٦٥٤ ١ یزابت ٨

٣ ٢ ٥ ٥ ١١٣٤،٥ Lt ٤ مشروبات الکولی ٩

١٩ ٢٩ ٧٤ ٦٣ ٢ ١٨٧ ١٠ ١٩٧ ١٧٠١١،٨٤١ ١٣٠ مجموعه

مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر.اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
١٣/٧/١٣٩٩مورخحکم

) گرام مت امفتامین ٢٨٠مقدار (سیزده سال حبس به اتهام حیازت
پرسونل حوزه چهارم امنیتی پولیس مبارزه با مواد مخدر  والیت کندهار به اساس معلومـات قبلـی   

در ساحه حوزه چهارم مواد مخدر را باالی معتادین بفروش میرساند تثبیـت و یکـتن   فردی را که 
خریداری نمایـد کـه   ویمخدر را از همکاررا توظیف نموده تا ذریعه پول نشانی شده مقدار مواد 

به ساحه ده خواجه مربوط ناحیه وی را در تماس شده و شخص فروشنده بالخره شخص همکار  با 
) گرام مواد مخدر تحت نام مـت  ٢٨٠با یک خریطه پالستیکی بوزن (فروشنده وچهارم میخواهد 

هبه منبع و اخذ پول نشانی شـد حین تسلیم دهی مواد مخدرمی آید وامفیتامین به محل تعیین شده
باشـنده  یکی ازمواد مخدر متذکره را متعلق به و اعتراف نموده به جرم خویش وباالفعل دستگیر

در فروشنده با صاحب اصلی مـواد مخـدر   که در نتیجه میداندناحیه دوازدهم شهر کندهار گان 
انرا در کجا برایت تسـلیم نمـایم.    ام  پول فروخته میگوید که مواد مخدر را برایش تماس شده و 
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مالک فروشنده هئیت گرفتاری به همکاری تسلیم  میشوم میگوید که در خانهصاحب اصلی مواد 
از منزلش گرفتار می نمایند. قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیـه  نیز مواد مخدر را 

به اتفاق آرا و بـه  ١٣/٧/١٣٩٩رخ مسکرات و مواد مخدر گردیده و در جلسه قضائی منعقده مو
) گرام مـت  ٢٨٠حضور داشت حقیقی طرفین قضیه هر دو تن از متهمین به اتهام  حیازت مقدار (

کود جزا هـر واحـد   ٣٠٣ماده ٢ققره ٥امفتامین از ابتداء ایام نظارت و توقیفی وفق هدایت بند 
کود ٣١١معتادین طبق مده بمدت ده سال و ششماه حبس و در خصوص فروش مواد مخدر باالی 

مذکور هر واحد بمدت یکسال وشش ماه حبس و مالک مواد مخدر در خصوص استخدام طبق ماده 
یکماه حبس تنفیذی طوری محکوم بمجازات شده اند  کـه طبـق   کود جزا بمدت یکسال و٣١٠
و سـال ١٣کود جزا جزای های داده شده در خصوص مالک مواد مخدر  مجموعاً مدت ٧٥ماده 
حبس تنفیذی قابل تطبیق و تنفیذ میباشد  و در خصوص فروشنده مواد مخدر مجموعاً مـدت  یکماه

قانون مبـارزه علیـه   ٣٢سال حبس تنفیذی قابل تطبیق و تنفیذ دانسته شد و همچنان طبق ماده ١٢
کلـدار پاکسـتانی و دو سـیت مبائیـل معـه      ١٠٠٠٠مسکرات و مواد مخدربه مصادره  مبلغ 

قانون مذکور  به محو مواد مخدر بدست امده نیز اصـدار حکـم   ١٩های آن و طبق ماده سیمکارت
گردیده است . 

١٦/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
) گرام مت امفتامین  ٢،٣گرام چرس ، (کیلو (١١٥،٨٤)هجده سال حبس به اتهام قاچاق مقادیر 

) گرام چرس  ٥و (
کار کشفی و اپراتیفی اداره اطالعـات و  یک شبکه قاچاقبران مواد مخدر در والیت ننگرهار تحت

ان قاچـاقبر یکتن از کهدرجریان تحقیقات کشفی اطالعات مواصلت نموده داشته،تحقیقات قرار 
و مواد کیمیاوی را بطور عمده خریـداری  و مواد مخدر چرس  ، Kمواد مخدر و فروشنده تابلیت 

به فروش میرسـانید و  معتادین باالی شهر جالل آباد بطور پرچون توسط اشخاص و افراد خویشدر 
درارتبـاط بودنـد وبـا اسـتفاده     فروشـنده  با چندین تن ازموظفین خدمات عامه والیت ننگرهار
فـراهم  و چرس را به شکل پرچـون (پـوری)   Kازصالحیت وظیفوی خویش زمینه فروش تابلیت 

اق سمع قرار میگیرد که سیم کارت  شخص فروشنده مطابق قانون تحت استربناء شماره ند دمینمو
هدر نتیجه توسط موظفین اداره اطالعات و تحقیقات به همکاری قوماندانی کابل گیت  دو نفر همرا

با قاچاقبر مواد مخدر با یکعراده موتر کروال از دروازه پلچرخی کابل گرفتار می شوند . بعداً  هیئت 
روشنده مواد مخـدر را در ناحیـه  موظف باساس اطالعات موجود منزل و دوکان خوراکه فروشی ف

کیلـوگرام چـرس ،   ٨٤/١١٥هفتم شهر جالل آباد مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه مقدار 
اسلحه و مهمات ، مبلغ سیزده لک کلدار پاکستانی، پنجاه هزار افغانی ، بتعداد ده سیت مبائیل های 

بتعقیب قضیه سه تن  متهمین دیگر مختلف النوع و یکعراده موتر سایکل کشف و ضبط میگردد . و 
نیز گرفتار می شوند قضیه به  محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر راجـع  
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به اتفاق آرا و به حضـور داشـت حقیقـی    ١٦/٧/١٣٩٩گردیده محکمه در جلسه قضائی مورخ 
ام چرس از ابتداء ایام نظارت کیلوگر٨٤/١١٥طرفین قضیه متهم فروشنده را به  اتهام قاچاق مقدار 

کود جزا بمدت ده سال حبس تنفیذی و در خصوص ٣٠٥ماده ١فقره ٧و توقیفی وفق هدایت بند 
ماه حبس تنفیذی  ٩کود مذکور بمدت ٣٠٣ماده ٢فقره ١گرام مت امفتامین طبق بند ٢,٣اتهام 
کـود   ٧٥ا رعایت ماده ب٣٠٥ماده ١فقره ١گرام چرس وفق هدایت بند ٥خصوص اتهام و در

کود جزا جزای شدید مـدت ده ٧٣مذکور به پرداخت پنج هزار افغانی جزای نقدی که طبق ماده 
کـود جـزا   ٣١٠سال حبس باالیش قابل تنفیذ می باشد  و در خصوص اتهام استخدام طبق مـاده  

کـود  ٣١١معتادین طبق ماده بمدت پنج سال حبس تنفیذی و در خصوص فروش مواد مخدر باالی
کود جزا بـه  ٥٣٦مذکور بمدت سه سال حبس و در خصوص حیازت سالح و مهمات طبق ماده 

کود مذکور مجازات داده  ٧٥افغانی محکوم بمجازات شد که طبق ماده پرداخت مبلغ شصت هزار
قابل باالیشافغانی٦٥٠٠٠که جمعآ هجده سال می شود یکی پی دیگر به شمول جزای نقدی مبلغ 

ایـام  امفتـامین از ابتـداء  گرام مت ٢,٣تنفیذ است و متهم دیگر به  اتهام حیازت مقدار تطبیق و
ماه حبس تنفیذی و در خصـوص  ٩کود جزا بمدت ٣٠٣ماده ٢فقره ١نظارت و توقیفی طبق بند 

کود مـذکور  ٧٥کود جزا و رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره ١گرام چرس طبق بند ٥اتهام مقدار 
بلغ پنج هزار افغانی جزای نقدی و در خصوص اتهـام معاونیـت در قاچـاق مقـدار     به پرداخت م

کود جزا با در نظـر  ٥٩و رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره ٧کیلوگرام چرس طبق بند ٨٤/١١٥
کود مذکور بمدت هفت سال حبس تنفیذی محکوم شد که طبق مـاده  ٢١٩و ٢١٨داشت مواد 

٥٠٠٠ماه حـبس تنفیـذی و مبلـغ    ٩جمعاً هفت سال و کود مذکور جزاهای داده شده که٧٥
سه تن دیگر از متهمـین در قضـیه   استقابل تطبیق و تنفیذ باالیش افغانی  جزای نقدی  می شود 

کود جزا رعایت ٣٠٥ماده ١فقره ٧کیلوگرام چرس طبق بند ٨٤/١١٥معاونیت در قاچاق مقدار 
مذکور هر واحد بمدت هفت سال حبس تنفیذی کود ٢١٩و ٢١٨با در نظرداشت مواد ٥٩ماده 

از اطالع دهـی طبـق مـاده    محکوم بمجازات گردیده  و یک تن دیگر از متهمین  به  اتهام امتناع
کود جزا بمدت دو سال حبس تنفیذی محکوم بمجازات شد.  و همچنان یکعراده واسطه نوع ٤٨٠

ـ ٣٠٨کروال ، یکعراده موتر سایکل طبق ماده  لـک کلـدار پاکسـتانی ،    ١٣الغ کود جزا و مب
سیت مبائیل های مختلف النوع بدسـت امـده معـه    ٢٠دالر امریکائی و ١٠٠افغانی ، ٨٦٣٢٠

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ، سالح و مهمات بدسـت  ٣٢سیمکارتهای آن طبق ماده 
چه بدست آمده از نزد میل تفنگ٣کود جزا مصادرگردیده  و ٤٥٤امده از منزل قاچاقبر طبق ماده 

قانون مبـارزه  ١٩موظفین خدمات عامه به قطعه مربوط ایشان قابل استرداد دانسته شد و طبق ماده 
علیه مسکرات و مواد مخدر به محو مقدار مواد مخدر بدست امده نیز اصدار حکم گردیده است .

و مواد مخدر مبارزه علیه مسکرات اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
. گزارش١
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) ٣٠/٧/١٣٩٩الـی  ١/٧/١٣٩٩(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ١١٣تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١٥٦صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (های الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  ٧گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    مورد محاکمه قرار ) نفر ١٤٩برائت یافته و (

محکوم گردیده اند .
 نفر.٥٤سال٥سال الی ١حبس
 نفر.٥٢سال١٥–٥حبس
 نفر..٣٤سال٢٠–١٥حبس
 نفر .٩سال  ٣٠-٢٠حبس
 مـواد  ) کیلوگرام٩٢٦٠٣،٢٨٨مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر

.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر ) لیتر١٠٢٨،٦٥٤(ومخدر
آمریکائی میشود.) دالر ١١١٨٧(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین

مبارزه با مسکرات و مواد اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (
١٣٩٩سال ماه میزانمخدر طی 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
محکوم

جزای 
نقدی برائت

تعداد 
متهم

٢٠
-

٣٠
حبسسال 

١٥
-

٢٠
سال 

حبس

٥ -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

١ ١٦ ٢٢ ٢٥ ٦٤ ٤٠٩٠ ٣ ٦٧ ١٠٩،٦٦ ٥٤ مت امفتامین ١

٦ ٩ ١٦ ٦ ٣٧ ٣٢٠٢ ١ ٣٨ ٢٥٠،١٠٥ ٢٥ هیروئین ٢

٢ ٣ ١ ٦ ٢٥٩ ٦ ١٤٧،٩١٥ ٦ مورفین ٣

٤ ٤ ٢ ١٠ ١٦٨٨ ١٠ ٣٦٠ ١٠ تریاک ٤

٣ ٥ ٨ ١٩٤٨ ٣ ١١ ٢٣٥٥،٨٠٨ ٦ رسچ ٥

٢ ٤ ٦ ٦ ٢٤٢،٦٥٤Lt ٣ مواد کیمیاوی ٦

٣ ٣ ٦ ٦ ٠,٨ ٢ kتابلیت  ٧

٤ ٤ ٤ ٧٨٦ Lt ٣ مشروبات الکولی ٨

٣ ٥ ٨ ٨ ٨٩٣٧٩ ٤ بنگدانه ٩

٩ ٣٤ ٥٢ ٥٤ ١٤٩ ١١١٨٧ ٧ ١٥٦ ٩٢٦٠٣,٢٨٨ ١١٣ مجموعه
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.وموادمخدرعلیه مسکراتمبارزهاختصاصی محکمۀ استینافحکم صادره خالصه : ٢
٢٨/٧/١٣٩٩مورخحکم

امفتامینمتگرامکیلو)١،٤٩٠(مقدارقاچاقاتهامبهحبسسالشانزده
قبلـی معلومـات اساسبهکندهاروالیتامنیهقوماندانیمخدرموادبامبارزهمدیریتموظفین
تکسیموتردرفروشغرضراشیشهمقدارکندهارشهرویالهلویساحهدریکتناینکهپیرامون

دررامـوتر مـوظفین بودمعلومقبالًهدهندانتقالوتکسیمشخصاتازینکهدهدمیانتقال
مربوطتکسیذریعهمتهمگرفتاری،هیئترسیدنحین،کردهتثبیتکوتولیشاهپمپساحه

ساحهدرباالخرهتعقیبگرفتاریهیاتطرفازکهنمودهحرکت)١٢(حوزهسمتبهخودش
مـوتر توقفحینکهگردیدهمتوقفگرفتاریهیئتطرفاز)١٢(حوزهفامیلیعمومیجاده

راپالسـتیکی خریطهیکخوددامنزیرازنهادهفراربهپاوپائینموترازدهندهانتقالشخص
داخـل ازودستگیرموترمتری)٥٠(فاصلهدرباالخرهانداختهزمینبهفرارحالدروکشیده

بـا مـتهم ودریافتشیشهنامتحتمخدرموادگرامکیلو)١,٤٩٠(مقدارپالستیکیطهخری
واردقضـیه کـه میگرددمعرفیقضاییوعدلیگانهایاربهودستگیرمخدرموادحاملواسطه
مـورخ قضـایی جلسـه درمحکمهگردیدهمخدرموادعلیهمبارزهاختصاصیابتدائیهمحکمه

) ١,٤٩٠رفین قضیه به اتفاق آراء متهم را در قضیه انتقال مقـدار ( بحضور حقیقی ط٤/٧/١٣٩٩
) کود جزا به مدت (بیست سال و هفت ٣٠٣) ماده (٢) فقره (٥کیلو گرام مت امفتامین طبق بند (

) کود جزا بمصادره واسطه نوع ٧٧٩ماه و بیست و دو روز) حبس تنفیذی محکوم  و مطابق ماده (
ن مبارزه با مواد مخدر و مسکر بمصادره یک سیت مبایل معـه سـیم   ) قانو٣٢سراچه و طبق ماده (

) کیلو گرام مت امفتـامین  ١,٤٩٠) قانون متذکره به محو مقدار (١٩کارت های آن و طبق ماده (
اختصاصـی  بدست آمده اصدار حکم گردید اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه 

مـورخ  دیـده محکمـه در جلسـه قضـایی مـورخ      گراستیناف جرایم مواد مخدر و مسکرات 
) قانون تشـکیل و  ٥٤به اتفاق آراء و بحضور داشت حقیقی طرفین متکی به ماده (٢٨/٧/١٣٩٩

) قانون اجراآت جزائی فیصله محکمه ابتدائیه را تعدیل و استینافا ٢٦٧صالحیت قوه قضائیه و ماده (
) مـاده  ٢) فقـره ( ٥مت امفتامین طبق بند () کیلو گرام ١,٤٩٠ً متهم  را در قضیه قاچاق مقدار (

) کود جزا بمدت (شانزده سال و دو ماه) حـبس محکـوم و   ٨٣) کود جزا با رعایت ماده (٣٠٣(
) قانون مبارزه علیـه مـواد مخـدر    ٣٢هکذا بمصادره اشیای مندرج فیصله فوق الذکر طبق ماده (

ا اصدار حکم نموده است.) کود جز٧٧٩ومسکرات و یکعراده واسطه نوع سراچه طبق ماده (
٢٨/٧/١٣٩٩مورخحکم
تریاکگرامکیلو١٦مقدارقاچاقاتهامبهحبسسالپنج

ازیکـتن اینکـه بـر مبنیهمکارشخصاطالعاساسبهبدخشانوالیتامنیهقوماندانیخاصقطعه
طبـق متذکرهینموظفمیورزدمبادرتمخدرموادواسلحهقاچاقبهدرایمولسوالیقریهگانباشنده
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نتیجهدرکهدادهقرارتفتیشموردراشخصمنزلارنوالینمایندهداشتحضورباشدهمنظورپالن
فیـر پنجوشاژوریکعددهمعکمریسالحمیلیک،تریاکنوعمخدرموادگرامکیلو)١٦(مقدار
آناتهـام بـه آمدهتبدسوکشفخالیشاژورعدددوهمعنمبربدونئیچرهسالحیکعددومرمی
) کیلـو  ١٦تشریح وزن خالص مواد مخدر بدست آمده مقدار (بهنظرومیگرددگرفتارمنزلمالک

گرام و نتیجه تست البراتواری آن تریاک مثبت تثبیت گردیده و متهم به ارگانهای عدلی و قضـایی  
خدر و مسکرات گردیـده  معرفی میگردد . قضیه محول محکمه  اختصاصی ابتدائیه مبارزه با مواد م

بحضور داشت حقیقی طرفین قضیه بـه اتفـاق  آرا   ٢٥/٦/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) و ٣٠٤) مـاده ( ١) فقـره ( ٦) کیلو گرام تریاک طبق بنـد ( ١٦متهم را در قضیه قاچاق مقدار (

) کود جزا بمدت (پنج سال) حبس و در قضیه کشت و زرع خشخاش ٢١٤و ٢١٣رعایت مواد (
حـبس  ) کود جزا به مـدت دو سـال   ٣٠١) ماده (٢) بند (٢موازی نیم جریب زمین طبق فقره (
) کود جزا مدت (پنج سال) حبس باالیش  قابل تطبیق و تنفیذ ٧٣محکوم نموده که  با رعایت ماده (

) کـود  ٥٣٦دانسته شده و در قضیه حیازت غیر قانونی یک میل سالح کمری نوع بریتا طبق ماده (
) کود جزا بمصادره یـک میـل   ٥٤٥) افغانی جزای نقدی و هکذا طبق ماده (٣٠٠٠٠بلغ (جزا بم

) قانون مبارزه با مواد مخدر ١٩سالح نوع بریتا و یک عدد شاژور و پنج فیر مرمی آن و طبق ماده (
) کیلو گرام تریاک بدست آمده اصدار حکم و یک میل سالح چره ١٦و مسکرات به محو مقدار (

) قـانون  ١٣٨) کود جزا که شامل سالح ناریه نبوده متکی به حکـم مـاده (  ٥٢٩ده (ئی مطابق ما
اجراآت جزائی قابل استرداد به مالک اش دانسته شد. اما قضیه نسبت عدم قناعت طـرفین قضـیه   
محول محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات  گردیده محکمه در 

به اتفاق آراء و بحضور داشت حقیقی طرفین متکـی بـه    ٢٨/٧/١٣٩٩جلسه علنی قضائی مورخ 
) قانون اجراآت جزائی فیصـله  ٢٦٧) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده (٥٤حکم ماده (

محکمه ابتدائیه  اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را تائید نمـوده  ٢٥/٦/١٣٩٩مورخ 
است .


