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از متحدالمال های ستره محکمه
متحدالمال شماره ( )526-600مؤرخ 1399/6/2
داراالنشاء شورای عالی:
مقام محترم شورايعالی ستره محکمه در جلسهه مهؤر  1398/11/8ههدايت فرمهوده بودنهد
تا ( رياست عمومی تهدقيق و مطالعهات سهتره محکمهه بها اشهتراف يهم نفهر نماينهد وزارت
محترم عدليه ويم نفر نماينده از بخش عوايد وزارت محترم ماليه درقسمت جنبهه تطبيقهی
مههههههاده هفههههههتم قههههههانون محصههههههول محههههههاکم منت ههههههر جريههههههد رسههههههمی شههههههماره ()1333
مههؤر  ،1397/12/18نظههر شههانرا ابههراز و بههه يکههی از جلسههات بعههدی شههورايعالی تقههديم
نمايند) حسب هدايت ،رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات در مهورد یيهالا ابهراز نظهر
نموده اند.
(( -1وزارت محتههرم ماليههه در وکيههت کابههل و ولسههوالی هههای مربوطههه رن و هم نههان در
سا ير وکيات ک ور و ولسوالی های مربهوط رن در خصهوص جمهو روری عوايهد محهاکم و
به خصوص در زمينه اخذ محصول ثبت عرايض اعتهرا و اقامهه دعهوی ،تهدابير اتخهای
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و به مسؤلين جمهو روری عوايهد ههدايت خواهنهد فرمهود تها در قسهمت جمهو روری عوايهد و
محصوکت ناشی از خدمات محاکم توجه جدی نمايند تا عوايد محاکم و ادارات مربهوط بهه
قو قضائيه از درف محصوکت قانونی قابل تاديه ،واضح و رشکار باشد و به گونه شفاف
به خزينه دولت تحويل گردد.
 -2در محالتيکههه خههدمات بههانکی موجههود و فعههال ميباشههد ،تعرفههه تحههويلی پههول محصههول و
ساير عوايهد محهاکم توسهح محهرر يها کارمنهد مسهؤل محکمهه ،بهه شهخؤ مهؤدی تسهليم داده
شههود و مههؤدی مههذکور پههول محصههول قابههل تاديههه را در بانکهههای مربههوط بههه حسهها عوايههد
محکمه تحويل نموده و رويز تحويلی رن را (رسيد) به محکمه مربوط تقديم نمايد.
 -3با وجود اين که رويز های تحويلی (رسيد) توسهح مهؤدی بهه محهاکم و ادارات مربهوط رن
تقديم می گردد ،به منظور شفافيت هرچی بي تر ،بانهم هها نيهز موضهوو تحهويلی پهول را
رسما ا به محکمه يا ادار مربوطه خبر دهند.
 -4در محالتی که بانم هها عمهالا فعاليهت ندارنهد ،هم نهان محهاکم و ولسهوالی ههای کهه بها
مراکههز وکيههات مربههوط فاصههله زيههاد دارنههد بههه منظههور رفههو سههر گردانههی مههراجعين ،پههول
محصول و ساير عوايد محاکم و رياست ههای مربهوط ،بهه صهورت فزيکهی توسهح محهرر
محکمه يا مامور اداری مربوط و به اساس هدايت رسمی رئيس يا مسؤل محکمهه يها اداره
مربوط اخذ و درجمو محرر يا مامور مسؤل اداره قيهد گهردد پهول مهذکور در مهدت پهانزده
روز و حههد اک ههر يکمههاه توسههح محههرر محکمههه يهها مههامور مسههؤل یريعههه تعرفههه رسههمی بههه
حسا عوايد محکمه در بانم تحويل و رويز تحويلی رن (رسيد) اخذ گردد.
 -5رويز های تح ويل پول (رسيد) که توسح مؤدی به محاکم تقديم مهی گهردد هم نهان رويهز
های تحهويلی پهول کهه توسهح محهرر از مهؤدی اخهذ ميگهردد و بهه بانهم تحويهل مي هود در
اسههناد مربههوط محههاکم نصههب و در دفههاتر مربههوط محههاکم و ادارات مربوطههه رسههما ا معاملههه
گردد.
 -6برای اينکهه در جمهو روری پهول محصهول و عوايهد محهاکم و رياسهت ههای مربهوط کهه
نظههر بههه نبههود بانههم ههها ،محصههول توسههح محههرر يهها مههامور مسههؤل بههه طههور فزيکههی اخههذ
ميگردد شفافيت به وجود ريهد ،در کوتهاه مهدت کزم اسهت تها رياسهت محتهرم مهالی و اداری
ستره محکمه کار شيوه تخنيکی م خؤ را ترتيب و به مقام ستره محکمه تقديم نمايد.
 -7در دراز مههدت کزم اسههت رياسههت محتههرم مههالی و اداری سههتره محکمههه بههه همکههاری
ادارات مربوط وزارت محترم ماليه و بانم ها ،راهکار م خؤ را ترتيب نمايند تها پهول
محصههول و سههاير عوايههد ناشههی از خههدمات محههاکم قههو قضههائيه توسههح محههاکم بههه صههورت
فزيکهی اخههذ نگههردد ،بلکهه بههه رسههان تههرين شهيو رن توسههح شههخؤ مهؤدی بههه حسهها سههتره
محکمه در بانم ها تحويل و در زمينه شفافيت بي تر تأمين گردد.
اين بود نظر که با در نظر داشهت نظريهات نماينهده گهان مراجهو یيهربح فهوا الهذکر ترتيهب
شده  ،احتراما ا پيرامون موضوو تقديم گرديد هرچه هدايت باشد موجب تعميل است)).
حينيکه تفصيل جريان موضوو توأم با اصل نظر تدقيقی در جلسه مهؤر  1399/5/7مقهام
محترم شورايعالی مطرح وطی تصويب شماره ( )205هدايت یيل صدور يافت.
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((نظههر رياسههت محتههرم تههدقيق و مطالعههات تائيههد اسههت بههه جميههو محههاکم و مراجههو مربههوط
متحدالمال گردد))
مراتب مندرج تصويب شماره فوا بدينوسهيله بهه عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجهو
مربوط طور متحدالمال اخبار ميگردد البته رنرا به مراجو یيربح خويش تک ير نمهوده وفقها ا
اجرارت مقتضی و قانونی بعمل ميآورند.
متحدالمال شماره ( )601-675مؤرخ 1399/6/4
داراالنشاء شورای عالی:
باکثر نامه شماره ( )613مور  1399/5/5رياست محترم عمهومی منهابو ب هری سهتره
محکمههه ،يادداشههت در مههورد صههالحيت هههای حههوزوی محههاکم ابتدائيههه احههـوال شخصههيه،
تجههارتی و ديههوان هههای امنيههت عامههه حههوزه هههای دوم و سههوم شهههرکابل و محههاکم غصههب
امالف دولتی ب رح یيل مواصلت ورزيده است:
((در مهورد :تغييهر در سهاختار ت هکيل محهاکم ابتدائيهه احهوال شخصهيه ،تجهارتی و ديههوان
های امنيت عامه حوزه های دوم و سوم وکيت کابل و محهاکم اختصاصهی غصهب امهالف
دولتی.
اول – محکمه ابتدائيه احوال شخصيه
در ت کيل سال  1399رياست محکمه ابتدائيهه احهـوال شخصهيه اسهتيناف کابهل بها ترکيهب
ديوان ههای الهف ،و ج) ايجهاد و صهالحيت موضهوعی و حهوزوی شهان بهه ترتيهب رتهی
ت بيت گرديده است.
 -1ديوان (الف) رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل.
نواحی اول ،دوازدهم ،هفتم ،ه تم ،شانزدهم ،نزدهم و ش م .
هم نان شامل ولسوالی های :سروبی ،خاکجبار ،بگرامی ،موسهی و چهاررسيا ميباشد.
 -2ديوان ( ) رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل.
نواحی دوم ،چهارم ،نهم  ،دهم ،يازدهم ،پانزده هم و هفدهم.
هم نان شامل ولسوالی های :ميرب ه کوت ،کلکان ،ده سبز و قره باغ ميباشد.
 -3ديوان( ج ) رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل.
نواحی سوم ،پنجم ،سيزدهم ،هجدهم و بيست و يکم.
ه نان شامل ولسوالی های :گلدره ،شکردره ،استالف ،فرزه و پغمان ميباشد.
دوم -محکمه ابتدائيه تجارتی کابل
در ت ههکيل سههال  1399محکمههه اسههتيناف کابههل بهها ترکيههب ديوانههها و صههالحيت هههای یيههل
ايجاد گرديده است:
 -1ديوان (الف) شامل صالحيت های حوز وی محکمه قبلی (الف)
 -2ديوان ( ) شامل صالحيت های حوز وی محکمه قبلی ( )
 -3ديوان (رسيدگی به قضايای بانکی و ماليهاتی) شهامل صهالحيت ههای رسهيدگی بهه تمهام
قضايای بانکی و مالياتی در سطح شهر و ولسوالی های وکيت کابل.
سوم – ديوان های امنيت عامه.
***********
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در ت کيل سال  1399حوزه های دوم و سوم ،ديوان ههای رسهيده گهی بهه قضهايای امنيهت
عامه ايزاد گرديده و در حدود صالحيت های حوزوی حوزه های مربوط فعاليهت مينماينهد
که نياز به تقسيمات حوزوی مجدد را ندارد.
چهارم – محکمه اختصاصی غصب امالف دولتی:
 -1مطابق ت کيل سال  1399زون های محکمه اختصاصی رسيدگی به قضايای غصهب
امالف دولتی لغو گرديده است.
 -2در ت کيل سال  1399محکمه اختصاصی رسيدگی به قضايای غصب امهالف دولتهی
در محدده شهر و ولسوالی های کابل ايجاد گرديده است ،محکمه متهذکره قضهايای غصهب
زمههين ه های دولتههی کههه ده جريههب يهها بي ههتر از رن را احتههوا نمايههد اعههم از اينکههه بههاکی رن
ساختمان اعمار گرديده باشد يا خير مورد رسيدگی قرار ميدهد.
 -3در کابل قضايا کمتر از ده جريب و در ساير وکيات تمام قضهايا غصهب امهالف دولتهی
طبههق ت ههکيل توسههح ديوانهههای ابتدائيههه و اسههتيناف حقههوا عامههه مههورد رسههيده گههی قههرار
ميگيرد)).
يادداشههت فههوا طههی پي ههنهاد بههه جلسههه مههور  1399/5/7مقههام محتههرم شههورايعالی سههتره
محکمه تقديم در نتيجه قرار تصويب شماره ( )211هدايت یيل صدور يافت:
((متن پي نهاد تائيد است ،طی متحدالمال به جميو محاکم تعميم گردد)).
مراتب مندرج تصويب شماره فوا بدينوسهيله بهه عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجهو
مربوط طور متحدالمال اخبار ميگردد تا رنهرا بهه مراجهو یيهربح خهويش تک يهر نمهوده وفقها ا
اجراأت مقتضی و قانونی بعـمل ررند.
متحدالمال شماره ( )676-750مؤرخ 1399/6/5
داراالنشاء شورای عالی:
استهدائيه شماره (68بر )54رياست محترم ديوان جهزاء مقهام سهتره محکمهه در رابطهه بهه
دعوی حق العبدی قصاص مواصلت ورزيده که محتوی یيل را افاده مينمايد:
(( طوريکه قوانين نافذه ک هور مهن جملهه قهانون اجهرارت جزائهی مطالعهه ميگهردد فقهره()2
مههاده ( )189رن در مههورد چنههين صههراحت دارد «در جههرايم قتههل و جههرح کههه موجههب رن
قصاص يا ديت باشد به مدعی حق العبد فرصت داده شود که در محکمه قبل از رسهيدگی
به دعوی څارنوال دعوی حق العبدی(قصاص) را اقامهه نمايهد» و فقهره ( )3مهاده متهـذکره
چـنههـين بيههان ميداردکههه « دعههوی جزائههی حههق العبههدی در محههاکم جزائههی مربههوط و دعههوی
جبران خساره توأم بدعوی څارنـوال در عين محکمه جزائی داير ميگردد» بالترتيب فقهره
( )4ماده متهذکره چنهين صهراحت دارد« مهدعی حهق العبهد نمهی توانهد بعهد از صهدور حکهم
جزائی از طرف محکمه ابتدائيه ،دعوی جبران خساره را در مراحل استينافی اقامهه نمايهد
در ايههن صههورت مههدعی حههق العبههد ميتوانههد بعههد از صههدورحکم قطعهی (جزائههی) در زمينههه
دعوی جبران خساره را در محکمه مدنی مطابق قواعد مربوطه اقامه نمايد» البته محکمه
مهدنی محههول اليههها بعههد از قطعيههت حکههم جزائههی بههدعوی مههدنی مبههادرت ورزد بهها توجههه بههه
عبههارات و مههدلوکت فقههرات متههذکره حههاکت و احکههام جداگانههه را احتههوا مههی کنههد بههوي ه
فقههره( )2رن ک هه رسههيدگی دعههوی قصههاص رابطههور م ههخؤ قبههل از اقامههه دعههوی جزائههی
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څارنهـوال در پي ههگاه محکمههه جزائهی پي ههبينی کههرده و رنههرا منحيهی تکليههف قههانونی محههاکم
جزاء دانسته است اما فقرات (3و )4اقامه دعوی حق العبهدی جبهران خسهاره تهوأم بهدعوی
جزائی در عين محکمه جزائی و در صورت عدم توأم در ساير دعوی حق العبدی جبهران
خساره را به محکمه مربوطه مدنی ابتدائيهه ههدايت داده و پي هبرد دعهوی جزائهی را بهدون
دعوی مدنی جبران خسهاره صهراحت بخ هيده در مسهئله مهورد بحهی فقهره ()2مهاده()189
ا.ا.ج رعايههت شههده و بههه منصههوص تصههريح شههده جنبههه تطبيقههی رن عملههی بههه نظههر ميرسههد
انحصهار رن بهه ديههوان جهزاء بهدون صههراحت قهانونی رجحهان نخواهههد داشهت افهزون بههرين
مطههابق صههراحت مههاده ( )546کههود جههزاء و فقههره ( )2مههاده( )197قههانون اجههرارت ج .در
مرحله استيناف رسيدگی بدعوی جزائی محدود و م هروط نگرديهده چهه حکهم قصهاص در
مسئلۀ مورد بحی منجانب محکمه یيصالح اصدار يافتهه مسهتوجب مراحهل محاکمهاتی سهه
گانههه مههی باشههد و محکمههه اسههتيناف در محههل و موقعيههت خههود بههر حکههم محکمههه ابتدائيههه
رسيدگی نموده تقيد رن بديوان مدنی باعی اخالل متن فقره ( )2ماده ( )189قانون اجرارت
ج .و قدامت رويه محاکم در زمينه خواهد شد)).
مطلب مورد استهداء جنسااغر ابراز نظهر برياسهت عمهومی تهدقيق و مطالعهات محهول
گرديد که مدققين قضائی در مورد یيالا ابراز نظر نموده اند.
((طبق محتوی و ترکيب متن فقره ( )2ماده( )189قانون اجرارت جزائی در مهورد جهرايم
قتههل وجههرح کههه موجههب رن قصههاص يهها ديههت باشههد محکمههه یيصههالح بههرای رسههيدگی رن،
محکمه جزائی ميباشد زيرا متن بعدی رن«محکمه قبل از رسيدگی بهه دعهوی څهارنوال بهه
مدعی حق العبدی فرصهت ميدههد» ميباشهد و تقيهد محکمهه بهه (قبهل از رسهيدگی بهه دعهوی
څارنوال) ن ان ميدهد که مراد از محکمه که به دعوی حق العبدی رسيدگی مينمايهد همهان
محکمه است که به دعوی څارنوال رسهيدگی مينمايهد و رن محکمهه جزائهی مهی باشهد و در
فقهره ( )3مههاده متههذکره کههه جبهران خسههاره را عليحههده از دعههوی جزايهی حههق العبههدی تههذکر
نموده و در حالت توأم با دعوی څهارنوال در عهين محکمهه جزايهی دايهر ميگهردد و ههم در
فقره ( )4در بين ساير دعاوی صرف دعوی جبهران خسهاره را اختصهاص داده کهه مهدعی
حههق العبههد نميتوانههد بعهد از صههدور حکههم جزايههی از طههرف محکمههه ابتدائيههه دعههوی جبههران
خساره را در مراحل استينافی اقامه نمايهد و بعهد از صهدور حکهم قطعهی در زمينهه دعهوی
جبران خساره را در محکمه مدنی مطابق قواعد مربوط اقامه نمايد ،علت رن اين است کهه
دعوی حق العبدی دو نوو اسهت يکهی جزايهی و ديگهر رن مهدنی ميباشهد کهه دعهوی جزايهی
حق العبدی در همه حهاکت در محکمهه جزايهی رسهيدگی مي هود م هل قصهاص و ديهات امها
دعوی مدنی حق العبدی م ل جبران خساره در صورت عدم توأميهت بها دعهوی جزايهی در
محکمه مدنی رسيدگی مي ود.
به نظر ما در رسيدگی دعاوی حهق العبهدی جهرايم قتهل و جهرح کهه موجهب رن قصهاص يها
ديت باشد ديوان های جزايی محاکم یيصالح ميباشند و موضوو دعوی حق العبدی کهه در
فقره ( )4ماده ( )189قانون اجرارت جزايهی یکهر گرديهده دعهاوی جبهران خسهاره بهوده کهه
جنبه مدنی دارد و صالحيت رسيدگی رن در صورتيکه در محکمهه ابتدائيهه تهوأم بها دعهوی
جزايی اقامهه نهه شهده باشهد بعهد از صهدور حکهم قطعهی جزايهی از صهالحيت محهاکم مهدنی
***********
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ميباشد که در اين صورت نه فقره ( )2ماده ( )189قانون اجرارت جزايی مختل مهی گهردد
و نه قدامت رويه قضائی)).
حينيکه تفصيل جريان موضوو توأم با اصل نظر تدقيقی در جلسه مهؤر  1399/4/3مقهام
محترم شورايعالی مطرح و طی تصويب شماره ( )164هدايت یيل صدور يافت.
((نظر رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات تائيد است موضوو غر توحيهد مرافهق
قضائی طور متحدالمال به جميو محاکم و ساير مراجو مربوط تعميم گردد))
مراتب مندرج تصويب شماره فوا بدينوسيله به عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجهو
مربههوط طههور متحههدالمال اخبههار گرديههد البتههه رنههرا بههه مراجههو یيههربح خههويش تک يههر نمههوده
عندالموقو مطابق رن اجرارت مقتضی و قانونی بعمل مياورند.
متحدالمال شماره ( )825-751مؤرخ 1399/6/16
داراالنشاء شورای عالی:
قبالا استهدائيه شماره ( )1302مور  1395/11/12رياست ارتباط محاکم وزارت محترم
امور داخله حسب یيل واصل رمده بود.
((طوريکه مقام عالی رگاهی دارند مواد ( 334الی  )342قانون اجرارت جزائی در مورد
رهائی م روط احکام صادر نموده است که از چندين سال بدينسو احکام مواد مورد نظر
با در نظرداشت شرايح رن از طرف محابس ،څارنوالی ها و محاکم محترم تطبيق گرديده
و ميگردد اما محکمه محترم استيناف وکيت هرات به دليل عدم امکان تحقق شرايح
رهائی م روط جزء ( )3ماده ( )335قانون اجرارت جزائی مبنی بر اينکه "دست بند
مراقبتی الکترونيکی" در افغانستان مورد استعمال نبوده بدين ملحوظ از اصدار احکام
مربوطه به رهائی م روط ابأ ميورزند در حاليکه در محابس افغانستان مخصوصا ا در
وکيت هرات واجدين شرايح رهائی م روط مطابق مواد قانون متذکره وجود دارند.
طوريکه مقام عالی بهتر ميدانند تطبيق احکام رهائی م روط فوايد زياد به اداره
محبوسين و خانواده های رنها دارد که بايد طبق احکام قانون از رن مستفيد گردند.
بنا اء در مورد دست بند مراقبتی الکترونيکی که در محکمه استيناف وکيت هرات مانو
تطبيق احکام رهائی م روط قرار گرفته است احتراما ا طالب هدايت ميباشيم)).
که در زمينه رياست محترم تدقيق و مطالعات حسب یيل ابراز نظر نموده اند.
((استهدائيه فوا الذکر در مورد رهائی م روط که طبق فقره ( )3ماده ( )335قانون
اجرارت جزائی نسبت نبود دست بند مراقبتی الکترونيکی محاکم به خاطريکه شرايح
رهائی م روط متحقق نيست در اجرای رن حکم نمی کند به مالحظه استهدائيه متذکره ما
مدققين قضائی بدين نتيجه رسيديم:
از اينکه محکمه در تصميم خود مبنی بر رهائی م روط مکلف به یکر شروط مندرج
فقره ( )3ماده ( )335قانون اجرارت جزائی گرديده که يکی از رن شروط ،دست بند
مراقبتی الکترونيکی است لذا امتناو محاکم در نبود شرايح متذکره بر جا بوده اگر
ادارات اجرائی ميخواهند که محبوسين از مزايای رهائی م روط مستفيد گردند بايد تمام
شرايح را فراهم نمايند)).
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نظر فوا رياست محترم تدقيق و مطالعات در جلسه مور  1396/1/18شورايعالی
مطرح و در زمينه تصويب شماره ( )42مبنی بر تائيد نظر تدقيقی صادر که در رن زمان
به مرجو مستهدی اخبار گرديد.
اکنون با در نظر داشت عموميت موضوو باکثر پي نهاد رياست داراکن اء ،مقام محترم
شورايعالی ستره محکمه در جلسه مور  1399/1/5مبنی بر تعميم تصويب نمبرفوا
هدايت فرمودند.
بدينوسيله مصوبه ( )42مور  1396/1/18مقام محترم شورايعالی ستره محکمه بعموم
محاکم استيناف وکيات و مراجو یيربح طور متحدالمال تعميم ميگردد ،البته رنرا به
مراجو یيربح خويش تک ير کنند تا مطابق رن اجراأت نمايند.
متحدالمال شماره (  )3427-4031مؤرخ 1399/6/1
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه:
موضوو :در مورد قاچاا مواشی به خارج از ک ور
مکتو شماره ( )5573مهور  1399/5/22رياسهت امهور حقهوقی ،تقنينهی و قضهائی،
معاونيت نظارت و حراست از قانون ،رياسهت عمهومی اداره امهور رياسهت جمههوری ا.ا،
کههه اصههل رن بههه وزارت محتههرم ماليههه صادرشههده یريعههه صههادره شههماره ( )726مههور
 1399/5/29رمريت اسناد و ارتباط ،رياست تحريهرات مقهام ب هرح یيهل توصهل ورزيهده
است.
((مکتو شماره (1476بر )864مور  1399/4/29اداره محترم ارگان های محل بهه
اين اداره واصل و نگاشته اند که مکتو شماره ( )67مور  1399/4/24رياست دفتهر
وکيت محترم پکتيکا پيرامون قاچاا گوسفند از طريق راه های فرعی و اصلی بهه ک هور
پاکستان مواصلت ورزيده و طی رن نگاشته کهه بعضهی وقهت قاچهاقبران گوسهفند از جانهب
ارگههان هههای ک ههفی و امنيتههی دسههتگير و از طههرف مراجههو عههدلی و قضههائی بنههابر عههدم
موجوديت هدايت واضح پيرامون موضوو ،رها می گردند.
پيرامون موضوو احتراما ا نگاشته می شود؛ ماده يکصهدو ه هتادو چههارم قهانون گمرکهات
چنين صراحت دارد :فقره ( )1انجام فعاليهت ههای یيهل بهه مفههوم ايهن مهاده قاچهاا شهناخته
شده و مرتکب رن طبق احکام اين قانون مجازات می گردد.
بنههد ( ) 1مههاده متههذکره" :دخههول يهها خههروج امههوال از قلمههرو گمرکههی ک ههور مغههاير
احکام اين قانون و سهاير اسهناد تقنينهی گمرکهی بهه منظهور فهرار يها اجتنها از بازرسهی يها
نظارت گمرکی".
بند ( )6ماده متذکره" :بارگيری ،تخليه و انتقال اموال ،مسافرين و وسايل سهفری
مربوط از يم وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر در محل غير مجاز ،بدون اجازه مهامورين
گمرف".
هم نههان قابههل يههادروری اسههت کههه مههاده يکصههد وه ههتاد وش ههم قههانون گمرکههات در
مههورد مجههازات قابههل تطبيههق بههر قاچههاا را پي ههبينی نمههوده اسههت از قبيههل جريمههه و ضههبح
مال)).
***********
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بنابراين ،وزارت محترم ماليه طبق احکام قانون گمرکات با همکاری پوليس تهدابيرقانونی
اتخای نمهوده و جلهو ارسهال مواشهی از طريهق راه ههای غيرقهانونی بهه خهارج از ک هور را
گرفته و هم نان ارگان های محترم عدليه و قضائی مکلف بهر اجهرای وظهايف و مکلفيهت
های قانونی خويش می باشند .بنابراين ،از ارگان های محترم عدليه و قضهائی متمنهی ايهم
که طی متحد المال به تمام بخش های مربوطهه خهويش ههدايت واضهح دهنهد تها در عرصهه
رسيده گی به اين م کل تعلل نه ورزيده و مکلفيت های قانونی خهويش را انجهام داده و از
چگونگی اجرارت خويش اين اداره را اطمينان داده ،ممنون سازند.
مراتب واصله شماره فوا طور متحهدالمال بهه تمهام محهاکم اسهتيناف وکيهات و مرکهز نقهالا
ارقام گرديد ،با در نظر داشت محتويات رن اجرارت قانونی را مرعی بداريد.

لیکنه :قضاوتمل عنایت هللا حافظ

د اسالمي شريعت موخې (مقاصد)
()21
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درېيم :هغه مصلحتونه چې کسته راوړل يې مباح دي 11 ................................
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رحمه هللا وايي :چېرته چې امرونه وي هلته مصحلتونه دي ،لکه څرنګه چې چېرته
نواهي (منو) وي هلته فساد وي ،نو که چېرته مصلحت په خپله ادنی پوړۍ کې وي،
مستحبوالی پرې مرتب کېږي او که چېرته په خپله اعلی پوړۍ کې وي ،واجبوالی پرې
مرتب کېږي ،بيا همدا شان مصلحت پوړۍ په پوړۍ پورته کېږي او مستحبوالی هم
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ورسره پوړۍ په پوړۍ پورته کېږي چې خپلې لوړې پوړۍ ته چې د وجو ادنی پوړۍ
ده ځان رسوي او په ورته توګه زموږ له نظره ياده چاره په فساد کې هم د پلي کېدو وړ
1
ده.
خو دلته موږ يواځې د مصلحتونو د کسته راوړلو حکمونه په کندې توګه بيانوو:
لومړی :هغه مصلحتونه چې کسته راوړل يې واجب دي
ددې موخو کسته راوړل ځکه واجب دي ،چې په دې کې ستر مصلحتونه شتون لري،
2
چې په درې ډوله دي ،افضل مصلحتونه ،متوسح مصلحتونه او فاضل مصلحتونه.
ياد مصحلتونه هغه مصلحتونه دي چې په کولو کې يې ثوا او په نه کولو کې يې عقا
دی ،چې په کندې دوه ډوله دي:
الف :فر کفايي
په مکلفينو چې د کومو حکمونو يادول کزمي شوي ،له هغو څخه د نورو اضافي
حکمونو يادول فر کفايي دي ،لکه د فتوی مرتبې ته رسېدل ،د جهاد ،ستر امامت او
شهادت د حکمونو او مسايلو زده کړه ،د امامانو او حاکمانو سره مرسته کول او همدا
3
شان د قررنکريم حفظول.
 :فر عين
په مکلفينو باندې د اړينو شرعي حکمونو زده کړه فر عين ده ،لکه د لمونځ ،روژې،
4
حج او عمرې د حکمونو زده کړه.
د واجبو مصلحتونو مرتبه د تل لپاره د هغوي کسته راوړل دي ،که هرڅومره د هغوي
مرتبه ر ا ټيټه شي ،موږ يې هماغه ټيټي پوړۍ د مصحلتونو ته راښکته کوو چې
5
مستحبوالی دی.
چې ښايي همدغه ډول مصحلتونه له ضروري موخو څخه مراد وي ،اما دلته د يوې
قاعدې بيانول اړين دي چې وايي :هر ضروري واجب دی اما هر واجب ضروري نه
6
دی.
دوه یم :هغه مصلحتونه چې السته راوړل یې مستحب دي
دا هغه مصلحتونه دي چې هللا جل جالله د خپلو بندګانو د خېر لپاره مستحب ګرځولي،
چې د واجبو مصلحتونو څخه را ښکته د مصلحتونو اعلی مرتبه همدا ده ،اما د يادې
7
مرتبې ټيټه مرتبه که له چا څخه د کسه ووتله ،نو بيا د مباح مرتبې سره برابرېږي.
ياد مصلحتونه ه غه دي چې په کولو کې يې ثوا او په نه کولو کې يې عقا نه شته ،چې
په کندې دوه ډوله دي:
الف :سنت کفايي
لکه سالم اچول ،ریان او اقامت کول ،پرنجي کوونکي ته يرحمم هللا ويل او داسې نور...
 :سنت عين
1
لکه د غوره شوو ورځو روژې نيول ،د اخترونو لمونځونه او د ناروغ پوښتنه کول.
1
2
3
4
5
6
7

أنوار البروا ،للقرافي.۱۳۶/۳ ،
وګوره! قواعد األحکام.۷۵/۱ ،
مخکينۍ مرجو.۷۱/۱ ،
عينې مخکينۍ مرجو.
مخکينۍ مرجو.۷۷/۱ ،
وګوره! مقاصد ال ريعة اکسالمية عند العز بن عبدالسالم.۱۵۱ ،
قواعد األحکام.۷۷/۱ ،
***********
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ښايي همدغه ډول مصلحتونه له حاجياتو څخه مراد وي.
درېیم :هغه مصلحتونه چې السته راوړل یې مباح دي
دا هغه مصحلتونه دي چې کول او نه کول يې سره برابر او ښايي له تکميالتو او
2
تحسينياتو څخه همدا مراد وي.
وروسته له پورته بيان څخه اړينه ده چې دېته هم اشاره وکړم ،چې واجب مصلحتونه پر
مستحبو او مستحب پر مباحو لومړيتو لري او کله چې يې ترمنځ ټکر راشي واجبو ته
په مستحبو او مباحو باندې لومړيتو ورکول کېږي ،همدا شان که چېرته د مستحبو او
مباحو ترمنځ ټکر راشي ،مستحبو ته پرې لومړيتو ورکول کېږي ،لکه څرنګه چې
فر عين پر فر کفايي او سنت عين پر سنت کفايي باندې لومړيتو لري.
یوولسم مطلب :د موخو ډولونه د دوام او پرېکون له پلوه
مصلحتونه د هغوي د ګټې د دوام او نه دوام له پلوه تل پاتې مصلحتونو او لنډ مهاله
مص لحتونو ته وي ل کېږي ،چې له تل پاتې مصلحتونو څخه موخه هغه دي چې ګټه يې
دايمي او يا د اوږدې مودې لپاره وي ،لکه وقف ،ځکه وقف ترهغې دوام کوي ترڅو چې
شتون ولري او د لنډ مهاله مصلجتونو څخه موخه هغه دي چې ګټه يې د لږ وخت لپاره
وي ،لکه عادي خېر او ښېګڼه.
خو کله چې د تلپاتي مصلحت ټکر د لنډ مهالي سره راشي ،تلپاتې مصلحتونو ته پرې
لومړيتو ورکول کېږي.
دوولسم مطلب :د موخو ډولونه د صادرېدو د ځای له پلوه
موخې د صادرېدو د ځای له پلوه د شارو او مکلف مصلحتونو ته په کندې توګه سره
وي ل کېږي:
لومړی :د شارع موخې
دا هغه سپېڅلې او سترې موخې دي چې شارو يې له خپلو امرونو او نواهيوو ترشا لري،
چې هللا جل جالله د هغې د کسته راوړلو اراده لري ،چې هغه د مصلحتونو کسته
3
راوړل او د فسادونو لرې کول دي.
امام خادمي بيا يادې موخې داسې تعريفوي :هغه مقاصد چې هللا جل جالله د هغوي قصد
د وحي په نازلولو ،د شريعت په وضو کولو او د حکمونو په بيانولو سره کړی د شارو
موخ ې بلل کېږي ،چې په ټوله کې د غه موخې د مصحلتونو په کسته راوړلو ،د فسادونو
4
په دفو کولو او د هللا جل جالله په بندګۍ او پېروۍ کې په ښه توګه ننداره کېږي.
دوه یم :د مکلف موخې
ټولې هغه موخې او نيتونه چې مکلف يې د خپلې وينا ،کړنې او تصرفاتو تر شا لري د
مکلف موخې بلل کېږي او د يادو موخو په وسيله د کړنې د صحت ،فساد او بطالن
ترمنځ توپير رامنځته کېږي او هم ترې روښانه کېږي چې کړنه بندګي ده ،سوداګريزه
راکړه ورکړه يا نکاح ده ،دا هم ترې ثابتېږي چې چاره ديانتي ده او که قضائي ،په ورته

1
2
3
4

مخکينۍ مرجو.۷۴/۱ ،
مقاصد ال ريعة األسالمية عند العز بن عبدالسالم.۱۵۱ ،
المقاصد عند ابن تيمية.۱۲۳ ،
المقاصد ال ريعة .۸۴/۱ ،او اکجتهاد المقاصدي.۳۹/۱ ،
***********
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توګه دا هم ترې په کس راځي چې ريا ياده چاره او کړنه د شريعت سره برابره ده او که
1
ورسره په ټکر کې ده.
دکتور بدوي بيا يادې موخې داسې تعريفوي :هغه اهداف چې يو مکلف يې د خپلو
تصرفاتو ،اعتقاداتو ،ويناوو او کړنو څخه لري د مکلف موخې بلل کېږي ،چې د هغوي
په وسيله صحيح قصد له فاسد او عبادت له عادت څخه جالوالی مومي او هم ترې دا
2
کسته راځي چې دغه چاره يواځې هللا جل جالله لره ده او که ځان ښودنه ده.
د مکلف د موخو څېړنه ددې لپاره ډېره اړينه ده چې په حکم کې ژوره اغېزه لري ،ځکه
که چېرته د مکلف نيتونه او موخې د شارو له موخو او ارادې او د راغلو نصوصو او
کرښوونو سره برابرې او د هغوي په رڼا کې وې ،نو بيا پرې د صحيحوالي حکم کېږي
او دنياوي او أخروي پايلې پرې تحقق مومي ،خو کله چې يې نيتونو او موخو د شارو له
موخو او ارادې سره مخالفت او ټکر درلوده ،نو پرته له شکه پرې د فساد او بطالن حکم
3
کېږي ،چې له ګناه او سزا څخه به هم خالي نه وي.
د مکلف موخې د شارو له موخو سره د اړيکې له پلوه کندې ډولونو ته وي ل کېږي:
 -۱که د ملکف موخې او کړنې د شارو له موخو سره د کړنې او قصد له پلوه برابرې
وې ،لکه لمونځ ،روژه ،صدقه ،حج او عمره چې د دوي په کولو سره د هللا جل جالله ،له
امرونو څخه د پ ېروۍ او د واجبو او مستحبو د اداء کولو اراده لري ،يا ددې لپاره د شپې
په ځينې برخه کې خو کوي چې په نوره پاتې برخه کې عبادت وکړي ،ددې لپاره
خوراف کوي چې جهاد او نورو طاعاتو لپاره تقويه شي ،زنا ،شرا او نورې بدې
کړنۍ ددې لپاره پرېږدي چې موخه يې د هللا جل جالله له امرونو څخه پېروي وي ،نو بيا
4
په دې کې کومه ستونزه ن ته چې په کړنو يې د صحت حکم وشي.
 -۲د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په قصد کې مخالفت ولري ،لکه د
واجباتو پرېښودل ،د حرامو سرته رسول او د دروغو شهادت ورکول ،په داسې حال کې
چې په دې پوه وي چې دا هرڅه د شارو له موخو سره مخالفت لري او بيا يې هم ورته
5
مال تړلې وي ،نو پرته له شکه پرې د بطالن حکم کېږي.
 -۳د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې برابرې وي اما په قصد
کې ورسره مخالفې وي ،په داسې حال کې چې مکلف په دې علم و نه لري چې زما
کړنې د شا رو له موخو سره په کړنو کې برابرې دي ،لکه د خپلې ښځې سره کوروالی
په دې ګمان چې پردۍ ده ،نو دا سړی د هللا جل جالله په نزد د خرا نيت له کبله
ګناهګار دی ،اما د مخلوا په نزد ځکه ګناهګار نه دی چې د کوم فساد مرتکب شوی نه
دی او نه يې کوم مصلحت پرېښی دی ،يا لکه څوف چې يو تن په دې نيت مړ کړي چې
6
معصوم الدم دی او وروسته بيا روښانه شي چې پر همدې مقتول يې د وينې پور درلوده.
 -۴د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې برابرې وي اما په قصد
کې ورسره مخالفې وي ،پداسې حال کې چې دا په دې پوه وي چې زما کړنې د شارو له
موخو سره برابرې دي ،لکه څوف چې د ځان ښودنې او ددې لپاره لمونځ کوي چې دنيا
1
2
3
4
5
6

المقاصد ال ريعة.۸۴/۱ ،
المقاصد عند ابن تيمية.۱۲۳ ،
وګوره! المقاصد ال ريعة ،للخادمي.۸۶/۱ ،
وګوره! الموافقات .۳۴/۳ ،او قواعد األحکام.۲۵۸/۱ ،
الموافقات.۳۴/۳ ،
مخکينۍ مرجو.۳۴/۳ ،
***********
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ترکسه او خلم يې عزت وکړي ،چې ددې حکم له مخکيني ډول څخه ځکه سخت دی
1
چې په دې کې رياء ،نفاا او د هللا جل جالله د حکمونو اړول دي.
 -۵د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې مخالفې او په قصد کې
ورسره برابرې وي او دی په دې پوه وي چې کړنې يې د شارو له موخو سره مخالفت
لري ،لکه دنوو عبادتونو رامنځته کول په ښه نيت سره ،چې دا چاره د مبتدعينو کار دی
او داسې کړنې د عمومي دکيلو له کبله چې په دې برخه کې راغلي دي بدې ګڼل شوې
2
دي.
 -۶د م کلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې مخالفې او په قصد کې
ورسره برابرې وي او دی په دې پوه نه وي چې کړنې يې د شارو له موخو سره مخالفت
لري ،چې په دې حالت کې کندې دوه حالته متصور دي:

لومړی حالت:
که دې ته وګورو چې په قصد او نيت کې ورسره برابرې دي ،ځکه چې د کړنو د
سموالي او نه سموالی تله نيت دی او دا چې کړنې يې د شارو له موخو سره مخالفې دي
نو هغه له قصد او علم څخه پرته دي ،نو بايد چې کړنې يې صحيح وګڼل شي.
دوه يم حالت:
که دې ته وګورو چې کړنې يې د شارو له موخو سره عمالا مخالفې دي او له بل پلوه په
يواځې نيت سره دده قصد د شارو قصد متحقق کړی نه دی ،بلکې يواځې فعل يې متحقق
کړی ،چې هغه هم مخالف دی له شارو سره ،نو دلته امت ال او پېروي رامنځته نه شوه،
نو کړنې يې صحيح نه ګڼل کېږي.
نو لومړې ډلې له معامالتو پرته ،د قصد لوري ته لومړيتو ورکړی او دوه يمې ډلې بيا
په مطلق ډول فساد ته لومړيتو ورکړی او هره هغه کړنه يې باطله او فاسده بللې چې د
شارو له موخو سره مخالفه وي ،که څه هم قصد يې ورسره برابر وي.

 1خپله مخکينۍ مرجو.
 2مخکينۍ مرجو.۳۷/۳ ،

***********
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تألیف :دکتور عبدالکریم زیدان
ترجمه  :قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
1

پیوست به گذشته

احکام قصاص و ديات در شريعت اسالمی
فصل دوم

فهرست:

(احکام) ديت در مادون نفس «اَرش» 14 ............................................................
مبحی اول
انواو جنايات بر مادون نفس 15 .......................................................................
مبحی دوم
رن ه که از انواو جنايات در مادون نفس ،در ديت يا ارش واجب ميگردد16 ............... .
مبحی سوم
ارش های که انداز رن ها در جنايت بر مادون نفس معلوم است 16 ...........................
مطلب اول16 .............................................................................................
مطلب دوم 19 ..............................................................................................
مبحی چهارم 20 ..........................................................................................
مبحی پنجم 24 .............................................................................................
مبحی ش م 25 .............................................................................................
(احکام) دیت در مادون نفس «اَرش»
 -509تمهید و روش تحقیق:
ديت در مادون نفس عبارت است از مالی که بر خود جانی يها عاقلهۀ وی کزم ميگهردد
تا جهت تعويض از تجاوز بر مادون نفس ،به مجنی عليه بپردازد.
فقهاء طوری که رن را ديت می گويند( ،اَرش) نيز می نامند ،ولی وقتی که رن را ديهت
بگويند ،مقيد به مادون نفهس اسهت جههت رنکهه از ديهت نفهس تمييهز گهردد ،زيهرا ديهت نفهس
غالبا ا به صورت مطلق و بدون قيد نفس یکر ميگردد.
 1استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات اسهالمی پهوهنحی ادبيهات پوهنتهون صهنعاء ،اسهتاد سهابق شهريعت اسهالمی و
رئههيس ديپارتمنههت رن در پههوهنحی حقههوا پوهنتههون بغههداد ،اسههتاد و رئههيس سههابق ديپارتمنههت اديههان پههوهنحی ادبيههات
پوهنتون بغداد ،استاد و رئيس سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کاررزموده پوهنتون بغداد.
***********
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(اَرش) گههاهی شههريعت مقههدار رن را تعيههين کههرده اسههت کههه رن را ارش مقههدر گوينههد ،و
گاهی مقدار رنرا تعيين نکرده و رن را مفهو بهه تعيهين قاضهی نمهوده اسهت کهه از طريهق
(حکومت عدل) صورت ميگيرد و اين نوو را ارش غير مقدر می نامند.
ارشههی کههه در جههرايم تجههاوز بههر مههادون نفههس ،بههرای مجنههی عليههه داده مههی شههود ،بهها
نظرداشت نوعيت تجاوز و جسامت رن و با توجه به صدمۀ که به بدن مجنی عليهه رسهانده
است ،گاهی مقدار رن به انداز ديت کامل يا بي تر از رن و يا کمتر از رن است.
لذا غر احاطه به موضوعات اين فصل ما رن را به مباحی رتی تقسيم می نمائيم:
مبحی اول -انواو جنايات بر مادون نفس.
مبحی دوم -رن ه که از اين انواو ديت يا اَرش در رن واجب ميگردد.
مبحی سوم -ارش های مقدر در مادون نفس.
مبحی چهارم -ارش های غير مقدر و چگونگی تعيين مقدار رن ها.
مبحی پنجم -ارش زن مسلمان.
مبحی ش م -رن ه را که عاقلۀ جانی از ديهت يها ارشهی کهه بهر او واجهب گرديهده اسهت
متحمل می شوند.
مبحی هفتم -ديت و ارش نسبت به غير مسلمان.
مبحث اول
انواع جنایات بر مادون نفس
 -510نوو اول:
اين نوو شامل ابانت اطراف يعنی قطو اعضای بدن می شود ،مانند قطو دست ،پهای و
رن ههه کههه جههاری مجههرای اطههراف اسههت .بنههابر رن ايههن نههوو :قطههو دسههت ،پههای ،انگ ههتان،
ناخن ،بينی ،زبان ،یکر (رلت تناسلی) ،بيضه ها ،گوش ،لب ،ک يدن چ م هها ،قطهو پلهم
های چ م ،م گان ،قلو و کسر دندان ها و حلق موی سهر ،ريهش ،ابهرو هها و بهروت ،همهه
را شامل می شود.
 -511نوو دوم:
از بين بردن منافو اطراف با وجود بقای خود رنها است ،مانند از بين بهردن شهنوائی بها
وجود بقای خود گوش ،م ل از کار انداختن و فلج ساختن دست با وجود بقای خود دست.
 -512نوو سوم:
نههوو سههوم ،عبههارت اسههت از شههجاج و شههامل ايههن ههها اسههت :حارصههه ،دامعههه ،داميههه،
باضعه ،متالحمه ،سمحاا ،موضحه ،هاشمه ،منقله ،رمه و دامغه و مامعانی اين شجاج هها
را و مواضو رنها را در بدن مجنی عليه ،در جای که از قصاص در مهادون نفهس صهحبت
نموده ايم قبالا بيان کرديم.
 -513نوو چهارم:
جراح (زخم ها) است و بر دو نوو است :جايفه و غير جايفه:
جايفه عبارت است از زخمی که تا به جوف ميرسد .مواضهعی کهه جراحهت از رنهها بهه
جوف نفوی می کند ،عبارت اند از صدر (سينه) ،پ هت ،شهکم ،پهلهو هها بيضهه هها و مقعهد.
در زخم دست ها و پاها جايفه نيست.
زخم های غير جايفه عبارت اند از جراحت های که به جوف نمی رسهند م هل زخهم دسهت
ها و پاها.
***********
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مبحث دوم
آنچه که از انواع جنایات در مادون نفس ،در دیت یا ارش واجب میگردد.
 -514در تجاوز بر مادون نفس ،ديت يا ارش واجب ميگردد:
ما انواو تجاوزات و جنايات بر مادون نفس را یکر کرديم ،هرگاه جهانی مرتکهب يکهی
از انواو رن گردد ،هر نوعی که باشد ،ديت بر جانی يا بر عاقلۀ وی واجب ميگهردد ،البتهه
ايههن در صههورتی اسههت کههه جههانی رن را از روی خطهها مرتکههب شههده باشههد ،يهها اينکههه عمههدا ا
مرتکههب شههده باشههد در حاليکههه شههروط وجههو قصههاص کههه مهها رن شههروط را در مبحههی
قصاص در مادون نفس ياد کرديم ،تحقق نيابد.
هههم چنههان در جنههايتی کههه عمههد و خطهها در رن مسههاوی باشههند ،ديههت يهها ارش واجههب
ميگردد؛ زيرا اجرای قصاص در رن امکان پذير نيست .مانند جايفه در جراحهات و نظهاير
رن کههه در بحههی قصههاص در مههادون نفههس و شههرايح وجههو رن بههه تفصههيل از رن صههحبت
کرديم.
مبحث سوم
ارش های که اندازۀ آن ها در جنایت بر مادون نفس معلوم است
 -515تمهيد و روش تحقيق:
ارش های مقدره و معينه در تجاوز بر مادون نفس ،گاهی به مقدار ديت کامل يعنی بهه
انداز ديت نفس است و گاهی اين ارش ها بي تر از ديت کامل و يا کمتر از رن است ،ايهن
امههر نظههر بههه نههوو تجههاوز و موضههو رن و از جهههت از بههين بههردن منفعههت عضههو بهها رنکههه
صورت رن باقی می ماند ،فرا می کند.
بنابران اين مبحی را به نحو رتی به دو مطلب تقسيم می نمائيم:
مطلب اول -ارش های مقدره در نابود ساختن اطراف يا از بين بردن منفعت رنها.
مطلب دوم -ارش های مقدره در شجاج و مجروحيت ها.
مطلب اول
ارش های مقدره در نابود ساختن اطراف يا از بين بردن منفعت رن ها.
 -516اوکا -بيان رن عده ارش های که در رن ها ديت کامل واجب ميگردد:
در تجههاوز بههر اطههراف (اعضههای بههدن) مجنههی عليههه بههر نحههوی کههه منفعههت مقصههوده از
طرف يعنی عضو بدن مجنی عليهه را بهه طهور کامهل از بهين بهرد و رن را بيکهاره نمايهد و
اين امر به دو صورت واقو می شود:
(اول) نابود ساختن طرف – يعنی قطو عضو بدن است.
(دوم) از بين بردن منفعهت عضهو بهدن بها رنکهه از حيهی صهورت ظهاهری عضهو بهاقی
می ماند ،م ل از بين برون بينائی چ م با رنکه خود چ م ها بجای شان باقی مهی ماننهد امها
بينائی ندارند.
 -517اعضههای کههه در قطههو رنههها يهها در از بههين بههردن منفعههت رنههها ديههت کامههل واجههب
ميگردد:
اعضای که در قطو رنها يا در از بين بردن منفعت رنها ديت کامل واجهب ميگهردد ،سهه
نوو اند:
(نوو اول) رن عده اعضای است که نظير رنها ديگر در بدن وجود ندارد.
1
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(نوو دوم) اعضای است که دوتا از رنها در بدن موجود اند.
(نوو سوم) عبارت اند از اعضای که چارتا از رنها در بدن وجود دارند.
( -518أ) بيان رن نوعی که در بدن يکی بوده و نظيری ديگری ندارد:
مراد به اين نوو عضوی است که م ل ديگری برای او در بدن نيست و شش عضو را
در بر ميگيرد:
(اول) بينی است ،خواه قسمتی از رن بريده شده باشد يا به طهور کامهل قطهو کهرده شهود
يا تنها مارن بينی را قطو کند و مراد از مارن قسمت های نرم بينی است.
(دوم) زبان است ،خواه رن را به تمامی رن قطو نمايهد ،يها مقهداری از رن را قطهو نمايهد
که به طور کلی سخن گفتنش را از بين ببرد.
(سوم) یکر (رله تناسلی) است ،خواه همهۀ رن را بريهده باشهد ،يها تنهها ح هفه (قسهمتی از
سر) رن را قطو کند.
دليل بر وجو ديت در قطو ايهن اعضها ،حهدي ی اسهت کهه از سهعيد بهن مسهئب (ر )
روايت کرده اند که رسهول اکهرم (ص) فرمهود« :در قتهل نفهس ديهت اسهت و در قطهو یکهر
(رلت تناسلی) ديت است و در بريدن بينی ديت اسهت و در بريهدن نرمهۀ بينهی ديهت اسهت».
از طرف ديگر در قطو اين اعضاء منفعت مقصور رنهها را عاطهل و باطهل سهاخته اسهت
و هم چنان در برخی از رنها حسن و جمال را از بين برده است ماننهد بينهی ،زيهرا مقصهود
از بينی بوی کهردن و حسهن و جمهال اسهت ،ديگهر اينکهه اتهالف عضهوی از ايهن اعضهاء
تباه کهردن جهنس منفعتهی اسهت کهه از رنهها گرفتهه مهی شهود ،زيهرا در بهدن انسهان عضهوی
ديگری نيست که جای رن را پر کند در حاليکه از بين بردن منفعت جنس ،هم مانند اتهالف
نفس انسان است .چنان ه ابن قدامه حنبلی در کتا المغنی گفته است.
(چهارم) به همين گونهه اسهت ،مههر پ هت ،در صهورتيکه مجنهی عليهه در اثهر ضهر
کوژ پ ت گردد يا اينکه به سبب وارد رمدن ضربه ر منی از رن قطو گردد.
(پنجم و ش م) مجرای بول و مجرای غايح از زن است .هرگاه شخصی زنی را چنهان
ضههربی وارد کههرد کههه منجههر بههه افضههای وی گرديههد طههوری کههه بههول و غههايح خههود را
نگهداشته نميتوانست( .ديت کامل واجب ميگردد).
 ) ( -519رن عده اعضای که به اين اعضای ش گانه اضافه می شوند:
کزم است که عقل نيز به اين اعضای شش گانهه اضهافه گهردد .در صهورتی کهه مجنهی
عليه در اثر تجاوز جانی ،عقل خود را از دست بدهد و ديوانه شود ،فقهاء گفتهه انهد کهه در
از بين بردن منفعت عقل طوری که تجاوز جانی منجر بهه جنهون مجنهی عليهه گهردد ،ديهت
کامل واجهب ميگهردد .ابهن قدامهه از وجهو ديهت در ايهن حالهت تهذکر داده اسهت و در ايهن
1
مسأله اختالفی هم وجود ندارد.
 -520رن عده اعضای که در بدن دوتا از رن ها وجود دارد:
در قطو اعضای که دوتا از رن ها در بدن موجود اسهت ماننهد قطهو ههردو دسهت ،يها از
بين منفعت رن ها ،ديت کامل واجب ميگهردد و ايهن امهر شهامل ههردو چ هم ،ههردو گهوش،
هردو لب و ابروها نيز مي ود .البته در صورتيکه موی ابهرو از بهين بهرده شهود و دوبهاره
بر نيايد .هم چنان شهام ل ههردو پسهتان ،ههردو نهوف سهر پسهتان هها و ههردو بيضهه هها نيهز
ميگردد.

 - 1المغنی ،ج .37 ،10
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در مسأله وجو ديت کامل در صورت قطو اين اعضاء يها از بهين بهردن کلهی منفعهت
رن ها اختالفی وجود ندارد.
دليههل در ايههن بههاره حههدي ی اسههت کههه از سههعيد بههن مسههيب (ر ) روايههت کههرده انههد کههه
پيامبر (ص) فرمود« :در بريدن هردو گوش ديت کزم است ،در هردو چ م ديهت اسهت و
در هردو پای ديت است».
ديگر اينکه در قطو هردو عضو از اعضای یکهر شهده ،نهابود سهاختن جهنس منفعهت از
اين اعضا است ،مانند نابود ساختن منفعت بينائی در دو چ م ،يا قلو رنها ،يها نهابود سهاختن
کامل حسن و جمال است ،چنان ه در بريدن هردو گوش و از بين هردو ابروهها کهه ديگهر
نرويند ،جمال از بين ميرود.
هرگاه کسی از اين اعضای دوگانه يکهی را داشهته باشهد ،ماننهد کسهيکه يهم چ هم سهالم
دارد و يم چ م ديگرش را از دست داده است ،پس وی در اتالف چ م باقيماند خهويش،
ديت کامل را مستحق ميگردد.
( -521ج) -رن عده از اعضاء که چارتا از رن ها در بدن وجود دارد:
هم چنان در رن عده از اعضای که چارتا از رنها در بدن وجهود دارد ،ماننهد پلهم ههای
هردو چ م و م ه های هردو چ م ،در صورت اتالف رن ها ديت کامل واجب ميگردد.
 -522در قطو مجموعی انگ تان ديت کامل است:
در قطو همگی انگ تان هردو دست يا انگ تان ههردو پهای – يعنهی قطهو مجمهوعی رن
هها ،ديهت کامهل کزم مهی ريهد ،هرگهاه جهانی انگ هتان ههردو دسهت مجنهی عليهه يها انگ هتان
هردو پايش را به صورت مجموعی قطو نمايد ،بر او ديت کامل واجب ميگردد.
( -522مکرر) دوم :در بيان تعدد ديت کامل:
گاهی برای مجنی عليه د و ديت يا سه ديت يا چهار ديت کامل واجب مهی شهود و مهراد
مهها از تعههدد ديههت کامههل همههين مطلههب اسههت و ايههن مسههأله بههه علههت موجبههات رن اسههت ،ايههن
مطلبی است که امام کاسانی حنفی در کتا بدايو خود رن را یکر کرده است و برای مهدلل
ساختن قول خويش به روايتهی اسهتدکل جسهته اسهت کهه از سهيدنا عمهر بهن خطها (ر )
نقل کرده اند که رن حضرت (ر ) بر شخصی که مردی را مورد ضر قهرار داده بهود
که در اثر رن عقل خود و بينائی خود را از دست داده و سخن گفته نميتوانست و از قهدرت
بر جماو کردن نيز باز مانده بود ،چهار ديت را حکم فرمود.
عالوه بر اين جانی ،منافو مطلو از اين اعضا را به طور کامل نابود کرده است ،لذا
اين عمل به سبب تعدد موجبات ديت ،مستوجب تعدد ديت گرديده است.
هم چنان امام کاسانی بر شخصی که زنی را طوری افضاء نمايهد کهه بهه سهبب رن بهول
و غايح خود را گرفته نتواند ،دو ديهت کامهل را واجهب دانسهته اسهت ،زيهرا جهانی ،منفعهت
م طلو از عضو را که عبارت از مجرای بول و مجرای غايح زن است ،بهه طهور کامهل
از بين برده و نابود کرده است.
 -523سوم :رن ه که در رن بي تر از ديت کامل واجب ميگردد:
هيچ چيزی از يم جهنس بهدن نيسهت کهه در رن بي هتر از ديهت کامهل واجهب گهردد ،بهه
است نای دندان ها ،زيرا در هر دندانی ،پهنج شهتر ،يعنهی نصهف ع هر (پهنج فهی صهد) ديهت
کامل است و عادتا ا انسان دارای سهی و دو دنهدان اسهت ،لهذا در کنهدن همهه دنهدان هها يها از
بين بردن منفعت رنهها ،يهم صهد و شصهت شهتر ديهت کزم مهی ريهد ،در حاليکهه ايهن مقهدار
بي تر از ديت کامل قتل نفس است ،زيرا ديت نفس عبارت است از صد شتر.
***********
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ابن قدامه حنبلی قول کسی را که ميگويد در کندن همه دندان های انسان فقح يم ديهت
کامل واجب ميگهردد ،گرچهه دنهدان ههای کنهده شهده سهی و دو دنهدان ههم باشهد ،رد کهرده و
گفته است که :حديی روايت شده از رسول اکرم (ص) ميرساند که اي ان حکم فرموده انهد
به واجب گ تن پنج شتر در ديت هر دندان ،در حاليکهه در مقابهل نهؤ شهرعی ههيچ گونهه
1
اجتهاد و قياسی جايز نيست.
 -524چهارم :رن ه که در رن نصف ديت کامل واجب ميگردد:
در نههابود سههاختن عضههوی کههه دوتهها از رن در بههدن وجههود دارد ،يهها از بههين بههردن کلههی
منفعههت رن ،ماننههد قطههو يههم دسههت ،يهها از بههين کلههی منفعههت رن ،نصههف ديههت کامههل واجههب
ميگردد.
هههم چنههان در اتههالف دو عضههو يهها از بههين بههردن منفعههت رن ههها از رن عههده اعضههای کههه
چهارتا از رن ها در بدن موجود است ،مانند اتالف دو پلم چ م ها يا از بهين بهردن منهافو
رن ها ،نصف ديت کامل واجب ميگردد.
 -525پنجم :رن ه که در رن نصف ديت کامل واجب ميگردد:
در قطو عضو از رن اعضای که چار تا از رن ها در بدن موجود اسهت ماننهد پلهم هها
و م ه های چ م يا از بين بردن کلی منفعت رن ها ربو ديت کامل واجب ميگردد.
 -526ش م -رن ه در رن ربو ديت کامل واجب ميگردد:
در قطو يم عضو از رن جمله اعضای که در بهدن انسهان ده تها از رن هها وجهود دارد،
يا از بين بردن کلی منفعت رن ،ع ر (ده درصد) ديت کامل واجب ميگردد.
مطلب دوم
2
اَرش های مقدره در شجاج (زخم های سر و صورت) و جراحت ها
 -527يکم :اَرش موضحه:
موضحه عبارت از زخمی است که در ناحيۀ سر يا صورت در موضو استخوان ههای
رن واقو شده باشد ،انداز رن تا رن حد است که به استخوان رسيده باشد.
اهل علم اجماو کرده اند که اَرش رن مقدر و معلهوم اسهت ،بهه دليهل اينکهه در نامهۀ نبهی
کريم (ص) برای عمرو بهن حهزم (ر ) رمهده اسهت« :وفهی الموضهحۀ خمهس مهن اکبهل»
رواه ابهوداود و الترمههذی .يعنهی در موضههحه ديههت پهنج شههتر اسههت .ايهن حههديی را ابههوداود،
نسائی و ترمهذی روايهت کهرده انهد و ايهن تقهدير در اَرش موضهحه را از ابهوبکر (ر ) و
عمر (ر ) نيز روايت کرده اند و به همين قول اند حنابلهه ،حنفيهه ،شهافعی و فقههای بهالد
ديگر.
اين مقدار ارش موضحه است ،خواه موضحه خورد باشد يا کالن ،خواه ظاهر باشهد يها
پوشيده در زير مهوی سهر يها در زيهر مهوی صهورت ،فهرا و تفهاوتی در ارش رن بهه ميهان
نمی ريد.
 -528دوم -هاشمه:
در مورد ارش زخم هاشمه (زخمی که اسهتخوان را مهی شهکند) ،تعيهين مقهداری بهه مها
نرسههيده اسههت و بي ههتر چيههزی کههه بههه مهها رسههيده قههول اهههل علههم اسههت مبنههی بههر اينکههه ارش
هاشمه مقدر است به ده شتر و اين مقدار از زيهد بهن ثابهت (ر ) روايهت شهده اسهت و بهه
اين قول اند حنابله ،شافعی ،ثوری و حنفيان نيز به همين نحهو گفتهه انهد .ولهی رنهان هاشهمه
 - 1المغنی ،ج  ،8ص .2-1
 - 2المغنی ،ج  ،8ص  42و مابعد رن.
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را بههه مقههدار ع ههر ديههت از جههنس دراهههم تعيههين کههرده انههد .برخههی از رنههان گفتههه انههد :ارش
هاشمه مقدر نيست ،زيرا در مورد رن نه سنتی وجود دارد و نه اجماعی.
ابن قدامه برای مقدر بودن ارش هاشمه به ده شهتر اسهتدکل نمهوده اسهت بهه اينکهه ايهن
قههول زيههد بههن ثابههت (ر ) اسههت و کسههی ماننههد او بههه رأی خههود نمههی گويههد .پههس حمههل بههر
توقيههف (امههری کههه مربههوط بههه شههارو اسههت) مههی شههود ،همههان گونههه کههه در ايههن مسههأله از
صحابه کسی را سراغ نداريم که با حضرت زيد بن ثابت (ر ) مخالفهت کهرده باشهد ،لهذا
اين امر اجماو نيز پنداشته می شود.
 -529سوم -منقلۀ (زخمی که استخوان را بعد از شکستن رن از جهای خهودش بهه جهای
ديگر نقل ميدهد):
ارش رن به اجماو اهل علم ،پانزده شتر است .در نامۀ نبی کريم (ص) برای عمرو بن
حزم اين گونه تصريح يافته اسهت« :وفهی المنقلهۀ خمهس ع هر مهن اکبهل» يعنهی در منقلهه
ديت رن پانزده شتر است.
 -530چهارم -رمۀ (زخمی که به پرد مغز سر ميرسد):
ارش رن ثلی (يهم سهوم) ديهت کامهل اسهت بهه قهول عامهۀ اههل علهم ،بهدليل فرمهان نبهی
کههريم (ص) در نامههۀ عمههرو بههن حههزم (ر )« :وفههی المأمومههۀ ثلههی الديههۀ» و در زخههم
مأمومه ثلی ديت واجب ميگردد .از ابن عمر (ر ) م ل اين از پيامبر (ص) نيز روايهت
شده است.
 -531پنجم -دامغۀ (زخمی که به مغز سر ميرسد):
ارش رن همان است که در رمۀ ميباشد .حنابله به اين مسأله تصريح کرده اند.
 -532ش م -جايفۀ:
جايفه زخمی است که در بدن که تا به جوف بدن ميرسد و در رن ثلی ديت کامهل اسهت
اين قول عامۀ اهل علم است و ازان جمله اند :حنابله ،حنفيان ،فقهای مدينه و غيرهم .دليهل
اين قول حديی رسول خدا (ص) در نامۀ عمرو بن حزم اسهت« :وفهی الجائفهۀ ثلهی الديهۀ»
در جايفههه ثلههی ديههت کزم ميگههردد .از ابههن عمههر (ر ) ،از پيههامبر (ص) م ههل رن را نيهز
روايت کرده اند.
 -533در ديگر جراحات بدن به است نای جايفه ارش مقدری نيست:
ابههن قدامههه حنبلههی گفتههه اسههت :در جراحههت هههای بههدنی کههه بههدون قطههو اعضهها و کسههر
1
استخوان ها باشد ،به است نای جايفه ،ارشی مقدری را علم و رگاهی نداريم.
مبحث چهارم
2
اَرش های غير مقدره برای جنايات مادون نفس و چگونگی تعيين مقدار رن ها
 -534مراد از ا َرش غير مقدر چيست؟
مههراد مهها از ارش غيههر مقههدر رن مههالی اسههت کههه بههرای مجنههی عليههه در تجههاوزی کههه بههر
مهادون نفهس بههر او صهورت گرفتهه اسههت از طريهق (حکومهت عههدل) يها مطلهق (حکومههت)
تعيين ميگردد .زيرا شريعت جبران خساره وارده بر او را تعيين نکرده است.
 -535قاعده در مورد رن ه که در رن ارش غير مقدر واجب ميگردد:
اساس و قاعده در بار رن ه که در رن ارش غير مقهدر ،واجهب ميگهردد و در نتيجهه
به امری تعلق ميگيهرد کهه رن را بهه (حکومهت عهدل) يها (حکومهت) نهام گهذاری کهرده انهد،
 - 1المغنی ،ج  ،8ص .48-47
 - 2المغنی ج  ،8ص  56و مابعد رن.
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عبارت است از هر گونه تجاوز بر مادون نفس که در رن قصاص و ارش مقدری نيست،
پس در خصهوص رن (حکومهت عهدل) واجهب مهی شهود .يعنهی ارشهی اسهت غيهر مقهدر کهه
مقدار رن توسح همين حکومت عدل تعيين ميگردد تجويز اين قاعده از رن خاطر اسهت کهه
اص هالا جنايههات وارد رمههده بههر محههل معصههوم حتم ها ا بايههد مجههازاتی را در پههی داشههته باشههد تهها
مرتکب جانی منزجر گردد ،يا جبران ضرر وارده بر مجنی عليه اعمال گردد.
وقتی که قصاص غير ممکن باشد ،پس ناچار بايد جبران کنند باشد تا محلی را که بهر
رن تجههاوز واقههو شههده اسههت جبههران خسههاره نمايههد .از انجههای کههه شههريعت بههرای ايههن جههرم
تعويضی را مقدر نکرده است و ارشی را مقرر نفرمهوده اسهت پهس ايهن بهدان معنهی اسهت
که شريعت رنرا به قاضی مفو کرده است البته به طريقه که ما رن را یکر خواهيم کرد.
چون ما رن ه را که در رن ارش مقدر است ،یکر کرديم اين بدان معنی اسهت کهه در مها
عدای رنها ارش غير مقدر واجب ميگردد ،يعنی به همهان گونهه کهه فقههاء رن را تعبيهر مهی
کنند( ،حکومت عدل) است .مگر در مورد جناياتی که ارش مقدری ندارند .فقهها اخهتالف
نظههر دارنههد ،برخههی از فقههها قسههمتی از ايههن جنايههات را از جملههۀ جنايههاتی مههی شههمارند ک هه
دارای ارش مقدره هستند ،وقتی که امر بدين گونه اسهت ،پهس مها در یيهل چگهونگی تعيهين
ارش های غير مقدر را بيان خواهيم کرد و رنگهی به بيان جناياتی ميپهردازيم کهه بهر وجهه
اتفاا در ميان فقهاء (حکومت عدل) در مورد رن ها به اجهرا در مهی ريهد و ههم چنهان وجهه
اختالف در بين فقهاء را در اين زمينه بيان خواهيم کرد.
 -536چگونگی تقدير و تعيين ارش غير مقدر:
تعيين ارش غير مقدر ،از طريق حکومت عدل صورت ميگيرد .بدين گونهه کهه مجنهی
عليه قيمت گذاری می گردد که گويا وی غالمهی اسهت کهه ههيچ جنهايتی بهر بهاکی او ن هده
است يعنی صهحيح و سهالم اسهت و بهاز دوبهاره قيمهت گهذاری مهی شهود در حاليکهه بهر وی
جنايتی واقو شده بوده و از رن صحت يا گرديده است و رنگههی نقصهان قيمهت وارد رمهده
رش وی محسهو ميگهردد.
را از قيمت اولی محاسبه می نماينهد کهه همهين تفهاوت قيمهت ،ا َ م
م الا قيمهت وی در وقهت صهحتش ده ههزار بهوده و بعهد از تجهاوز بهر او و جهور شهدنش از
صدمۀ وارده ،قيمتش به نه ههزار تنهزل يافتهه اسهت .پهس فهرا در ميهان ههر دو قيمهت عهدد
يم است و به نسهبت رن بهه سهوی اصهل قيمهت رن  1/10يهم در ده اسهت لهذا وی مسهتحق
ع ر ديت خود ميباشد.
 -537چه کسی حکومت عدل را انجام می دهد؟:
کسانی که به اين (حکومهت) مهی پردازنهد يعنهی بهه تعيهين ارش غيهر مقهدری کهه رن را
مجنی عليه مسهتحق مهی شهود ،عبهارت انهد از اههل خبهره کهه توسهح قاضهی در صهورتيکه
منازعههه جنههايتی کههه ارشههی مقههدری نههدارد بههه نههزد او بههرده شههود ،توظيههف ميگردنههد ،يهها از
طريق موافقت جانی و مجنهی عليهه اههل خبهره بهر گزيهده مهی شهوند تها ايهن (حکومهت) را
انجام دهند ،زيرا اين گونه جنايات بهر مهادون نفهس ،حهق العبهد بهدان هها تعلهق ميگيهرد ،لهذا
مجنی عليه ميتواند برای گرفتن حق خويش از جانی به قاضهی مراجعهه کنهد ،و قاضهی بهه
انتخهها جههانی و مجنههی عليههه بههه توظيههف اهههل خبههره اقههدام نمايههد ،و در صههورتيکه جههانی و
مجنههی عليههه بههر سههر انتخهها و گههزينش اهههل خبههره اخههتالف ورزنههد و جههور نياينههد قاضههی
خودش به گزينش اهل خبره می پردازد ،چنان ه برای مجنی عليه جواز دارد کهه بها جهانی
بر انتخا کسی که اين (حکومهت) را انجهام دههد ،بهدون رجهوو بهه قاضهی ،انتخها نمايهد
ولی اين کار بايد به التزام به چگونگی اجرای (حکومهت) از حيهی تقهويم (قيمهت گهذاری)
بر نحوی که فقهاء یکر کرده اند ،همراه باشد.
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 -538چگونگی (حکومت عدل) در زمان حاضر:
چون حکومت عدلی را که فقهاء برای تعيهين ارش غيهر مقهدری کهه مجنهی عليهه رن را
مستحق می گردد یکر کرده اند ،مبنی بر رن است که رنان مجنهی عليهه را فهر مهی کننهد
که او غالم است الی رخر رن ه که رن را تذکر داده اند.
اما ازانجای که در زمان حاضر (که بساط بردگی برچيده شده است) ،غالمی پيدا نمی
شود پس تعيين قيمت مجنی عليه بها وجهود انههدام بردگهی ،تعيينهی اسهت بهی فايهده کهه مهراد
فقهاء از حکومت عدل گرچه بر وجه تقريب هم باشد ،تحقق نمی يابد.
بنابر رن ،چون مقصود ،تعيين ضرر وارده بر مجنهی عليهه و معرفهت تعهويض مناسهب
برای اين ضرر است ،پس من بر اين نظرم که تعيين ضرر وارده بر مجنی عليه و تعيهين
تعويض مناسبی که مسهتوجب رن اسهت ،بهه اههل خبهره واگهذار شهود بهر مبنهای رنکهه تعيهين
تعويض (ارش) منسو به ديت نفس مجنهی عليهه باشهد ،ماننهد اينکهه گفتهه شهود :ارش ايهن
جنايت بر مجنی عليه در مادون نفس ،عبارت است از ع ر ديت وی در نفس و مانند رن.
 -539جناياتی که در رنها حکومت عدل است:
جنايات بر مادون نفس که در رنها حکومت عدل است ،عبهارت انهد از رن عهده جنايهاتی
کههه در رنههها قصههاص و ارشههی مقههدر نيسههت .در یيههل عههد از رنههها را بهها توجههه و اشههاره ب هه
اختال ف فقهاء در مورد رن ها که ريا ارشی مقدره دارند يا از جملهۀ ارش ههای غيهر مقهدره
هستند ،تذکر ميدهيم.
 -540اوکا -بعضی از شجاج ها:
(حارصه) عبارت است از جراحتی که پوست را می شهگافد بطهور انهدف کهه خهون از
رن ظاهر نمی شود (بازله) جراحتی اسهت کهه از رن خهون فهرو ميريهزد يعنهی کهه خهون از
رن سيالن می کند و ايهن را داميهه و دامعهه نيهز مهی نامنهد ،بعهد از رن (باضهعه) اسهت و رن
عبارت از زخمهی اسهت کهه بعهد از شهگافتن پوسهت بهدن ،گوشهت بهدن را نيهز مهی شهگافد،
سپس (متالحمه) است و رن عبارت است از جرحی که گوشهت بهدن را گرفتهه باشهد ،يعنهی
در گوشت بدن داخل شده باشد و اين دخول زياد باشد تها حهدی کهه از باضهعه زيهادتر باشهد
اما به انداز (سمحاا) نرسد.
پس از رن (سمحاا) است .و عبارت است از مجروحيتی که به پرد نازکی ميرسد کهه
بر باکی استخوان است.
در اين انواو پنج گانۀ شجاج( ،حکومت عدل) است ،نزد اک ر اههل علهم ،ماننهد حنابلهه،
مالکيان ،حنفيهان ،اوزاعهی و غيهر اي هان .بهه خهاطر اينکهه ارش ههای مقهدر در بهار رنهها
نيست ،در حاليکه قياس رنها به شجاج های ديگر درست نمی باشد.
 -541دوم -جروحاتی که در مورد رنها ارش های مقدر نيست:
اين جراحات عبارت از زخم ههای اسهت کهه در سهاير قسهمت ههای بهدن غيهر از سهر و
صورت بوده باشد که جراحات سر و صورت را شجاج مهی نامنهد امها ايهن جراحهات غيهر
از شجاج اند و ارشی مقدری برای رنها نيست و هم چنان ههم ماننهد رن جراحتهی کهه ارشهی
دارند ،نيز نمهی باشهند ،پهس در بهار رنهها (حکومهت عهدل) اسهت .ماننهد زخهم ههای قسهمت
هههردو سههرين ،سههينه ههها و ابروههها کههه در هههيچ يکههی از رنههها ارشههی مقههدری نيسههت ،لههذا در
زمينه حکومت عدل واجب ميگردد.
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 -542سوم -پهلو و ترقو :
در مورد پهلو و ترقوه بنا به رأی م هور از شافعيان ،حکومت عدل است.
اين قول حنفيان ،امام مالم و ابن المندز است .زيرا در بار رنها ارشی مقهدری نيامهده
است در حاليکه مقدر بودن ارش تنها موقوف به امر شرو شريف اسهت ،از انجهای کهه از
طرف شرو در زمينه چيزی مقدر ن ده اسهت ،لهذا در مهورد واجهب اسهت کهه بهه حکومهت
عدل محول گردد.
حنبليههان گفتههه انههد :در زخههم پهلههو يههم شههتر و در ترقههوه دو شههتر اسههت ،ايههن قههول را از
برخی صحابه و تابعين روايت کرده اند .ابن قدامه استدکل کهرده اسهت بهه اينکهه ايهن قهول
از عمر بن الخطا (ر ) و زيد بن ثابت منقول است.
 -543چهارم -موی سر ،موی ريش و موی ابرو ها:
امههام مالههم ،امههام شههافعی و ابههن المنههدز بههر ايههن باورنههد کههه در ايههن نههوو از مههو ههها در
صورتيکه منجر به عدم دوباره روييدن موی در سر زن يا مهرد يها در ريهش مهرد و يها در
ابرو های رنها گردد ،حکومت عدل است ،اين گروه استدکل کهرده انهد بهه اينکهه در اتهالف
اين موی هها بهر وجههی کهه بعهد از اتهالف دوبهاره نروينهد ،اتهالف جمهال رنهها بهدون اتهالف
منفعت رنهاست ،پس چنان ه در نفس ديت واجب ميگردد ،ديتی نيست .چون در مورد رنهها
ارشی مقدری وجود نهدارد ،لهذا در بهار رنهها ارش غيهر مقهدر يعنهی حکومهت عهدل واجهب
است.
حنفيان و حنبليان به ايهن مهذهب رفتهه انهد کهه در ايهن هها ديهت کامهل واجهب ميگهردد ،و
مراد ما از ديت کامل ،ديت نفهس اسهت بهرای مجنهی عليهه حسهب یکهورت و انوثهت (مهرد
بودن و زن بودن) و دين وی.
ثوری نيز به قول حنفيان و حنبليان رفته است (يعنی مذهب وی نيز همين است).
از علی (ر ) و زيد بن ثابت (ر ) روايت کرده اند که رنها در مورد موی ها گفتهه
اند :در مورد اين ها ديت واجب است .دليل اين قول رن اسهت کهه مهوی در زنهان و مهردان
جمال کامل شمرده می شهود ،ههم چنهان ريهش در مهرد نيهز جمهال کامهل اوسهت در حاليکهه
نهابود کههردن کامههل جمهال ،کمههال ديههت را موجهب ميگههردد ،چنان ههه در اتهالف گههوش کههر و
ناشنوا و بينی که قدرت بوئيدن را ندارد ،ديهت کامهل اسهت ،از طهرف ديگهر نهابود سهاختن
جمال ايهن مهوی هها ههم ماننهد جهنس منفعهت اعضهای اسهت کهه تفويهت (از بهين بهردن) رنهها
موجب ديت کامل می شود ،و چيزی که اين ها را با ههم جمهو مهی کنهد تها اينکهه يهم نهوو
حکم را به خود بگيرند اظههار شهرف و کرامهت انسهانی اسهت و اعتبهار جمهال نهابود کهرده
شده باکتر از تفويت منافو اعضاء است .در نتيجه وقتی تفويت کامل اعضاء ،کمهال ديهت
را موجب ميگردد ،پس تفويت کامل جمال بطريق اولی موجهب ديهت کامهل مهی شهود ،ايهن
بر خهالف مهوی هها سهاير اعضهای بهدن اسهت ،چهون در رنهها جمهال کامهل نيسهت ،زيهرا رن
موی ها برای مردم رشکار نمی شود ،و ديدنی نيست ،پس تفويت رنها ديت کامل را واجهب
نمی سازد .دليل ديگر اينکه در خصهوص ابهرو هها بايهد گفهت کهه ابهرو هها در بهدن منفعهت
دارند زيرا موی ابرو ها با وجهود جمهال مهانو رسهيدن عهرا بهه چ هم هها و باعهی پراگنهده
شدن رن مي ود ،به همان گونه که پلم های چ م هم دارای جمال انهد و ههم دارای منفعهت
چونکه چ م ها را از رسيدن ایيت محفوظ نگه ميدارند.
1

 - 1ترقو  :يا چنبر ،يم جفت استخوان نسبتا ا باريم و نسهبتا ا بلنهدی اسهت کهه دو سهر ههر يهم دارای انحنهای مخهالفی
است و در باکی قفسه سينه در هردو طرف بدن بطور افقی قهرار دارنهد کهه از يهم سهر بهه کتهف و از سهر ديگهر بهه
استخوان جناغ متصل می شوند( .لغت نامۀ دهخدا) (مترجم).
***********
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 -544قول راجح و برتر در مورد موی ها:
ط وری که برای ما واضح مي ود ،قول راجح و برتر قهولی اسهت کهه در ايهن مهوی هها
حکومت عدل را واجب ميداند ،زيرا در ايجا ديهت کامهل کهه مقهدار رن کهم نيسهت ،زيهاده
روی در تسويۀ فوات اين موی ها با فوات جنس منفعت اعضای اسهت کهه در فهوات جهنس
منفعت رن ها ديت کامل واجب می شود.
 -545در مورد دست شل ،چ م نابينا و دندان سياه شده:
دست شلی که منفعت رن از بين رفته است ،چ می که بينايی اش را از دسهت داده ولهی
صورت رن بر جای است و مانند صورت چ م سالم است و دندان سياه شده کهه منفعهت رن
از بين رفته با وجود رنکه صورت رن بر جای است ،در اتالف اين اعضاء در نزد حنفيهان
حکومههت عههدل اسههت در يکههی از دو روايتههی از امههام احمههد بههن حنبههل و بقههول مسههروا،
زهری ،مالم ،شافعی ،ابی ثور ،و ابن المنذر نيز حکومت عدل است.
دليل اين قول رن است که واجب گردانيدن ديت کامل به سبب رنکهه منفعهت رنهها قهبالا از
بين رفته است ،امکان پذير نيست در حاليکه ارشهی مقهدری ههم بهرای رنهها نيسهت ،لهذا در
مورد اتالف رنها حکومت عدل واجب ميگردد.
امام احمد در روايت ديگری که از او کرده اند ،به اين مذهب رفته است کهه در اتهالف
اعضای مذکور ثلی ديت رن ها کزم می شود – ثلی ديهت رنهها کهه سهالم باشهند – ايهن قهول
از عمر بن خطا (ر ) و مجاهد ،روايت شده اسهت و اسهحاا نيهز بهه همهين حکهم قايهل
است.
دليههل ايههن قههول حههدي ی اسههت کههه عمههرو بههن شههعيب (ر ) از پههدرش و از پههدر کالنههش
روايت کرده و گفته است« :و پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،در چ می نابينايی کهه در جهای
خود است ،در دست شلی که قطو کرده شود و در دندان سهياه شهد کهه کنهده شهود ،بهه ثلهی
ديت هر يم از رنها حکم صادر فرمودند».
اين حديی را نسائی روايت کرده است و ابهوداود رن را در مهورد چ هم روايهت نمهوده
و رن را به طور مختصر رورده است.
ابن عباس (ر ) روايهت کهرده اسهت کهه( :عمهر بهن الخطها (ر ) در مهورد چ هم
نابينای که برکنده شود ،دست شلی که قطو کرده شود و دندان سهياهی کهه ک هيده شهود ،بهه
ثلی ديت هر يم از رنها حکم کردند).
چنين به نظر ميرسد که صاحبان قول اول که قايل بهه وجهو حکومهت عهدل ،در بهار
اين اعضاء هستند ،حدي ی را که نسائی و ترمذی روايت نموده اند ،نهزد اي هان ثابهت ن هده
است .لذا به طرف (حکومت عدل) رفته اند ،همان گونه که در مورد رن ه که در رن ارش
مقدری نيست ،حکومت عدل واجب ميگردد.
مبحث پنجم
1
اَرش زن مسلمان
 -546ا َرش زن مسلمان ،نصف ارش مردم مسلمان است:
رن ههه را مهها از مقههادير ارش هههای مقههدره یکههر کههرديم تنههها بههرای مههرد و بههه نسههبت ديههت
اوست ،هرگاه در اين تجاوزات ،مجنهی عليهها زن مسهلمان باشهد ،پهس ارش وی بهه نصهف
مقههدار ارش مههرد اسههت ،زيههرا ديههت وی نصههف ديههت مههرد اسههت ،و ايههن امههر م ههمول تمههام
 - 1البهدايو ،ج  10ص  ،4796المغنههی ج  8ص  ،797و مابعهد رن ،اکم لل هافعی ج  6ص  ،92هدايهه المجتهههد ج 2
ص .55
***********
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حاکتی است که ما به یکر رنها از حاکت تجاوز بر مادون نفس و رن هه کهه از ارش ههای
مقدره و ارش های غير مقدره (حکومت عدل) واجب ميگردد پرداختيم.
اين مذهب حنفيان ،شافعيان ،ابن سيرين ،ثوری ،ليی ،ابن ابی ليلی ،ابن ابهی شهبرمه و
ابن المنذر است و از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه نيز روايت شده است.
دليل اين قول رن است که چهون ديهت نفهس زن ،بهه مقهدار نصهف ديهت مهرد اسهت ،پهس
واجههب اسههت کههه ارش رن در تجههاوزات بههر مههادون نفههس م ههل قطههو اعضههای بههدن و از بههين
بردن منافو رنها و ساير جراحات نصف ارش مرد باشد.
 -547مذهب حنبليان و موافقين اي ان:
حنابله به ايهن باورنهد کهه ارش ههای زن در مهادون نفهس ،مسهاوی ارش ههای مهرد در
مادون نفس است تا به حد ثلی ،يعنهی تها بهه حهدی کهه بهه ثلهی کامهل ديهت مهرد برسهد و در
مازاد از ثلی ،ارش زن ،نصف ارش مرد است.
ايههن حکههم را از عمههر بههن خطهها رضههی هللا عنههه ،پسههر اي ههان و زيههد بههن ثابههت (ر )
روايت کرده اند .سعيد بن المسيب ،عمر بن عبهدالعزيز ،زههری ،ربيعهۀ و امهام مالهم نيهز
بر همين حکم قايل اند.
ابن قدامۀ برای اين حکم بهه حهدي ی اسهتناد نمهوده اسهت کهه عمهرو بهن شهعيب رن را از
پدرش و پدر کالنش روايت کرده اسهت کهه رسهول اکهرم (ص) فرمهوده انهد« :عقهل المهرأ
م ل عقل الرجل-ای ديتها-حتی يبلغ ال لهی مهن ديتهها» ترجمهه :ديهت زن ،نصهف ديهت مهرد
است تا رنکه مقدار رن تا به ثلی ديت وی برسد.
اين حديی را نسائی روايت کرده است.
ابن قدامه ،بعد از یکر اين حديی گفته است :اين حديی نهؤ بهه شهمار ميهرود نهؤ بهر
هههر چيههزی کههه مغههاير رن باشههد ،تههرجيح دارد ،ديگههر اينکههه در ايههن حکههم صههحابه (ر )
اجمهاو دارنهد زيهرا خالفهی از اي هان در ايههن خصهوص نقهل ن هده اسهت مگهر از حضههرت
علی بن ابی طالب (ر ) و ما به ثبوت اين مخالفت از اي ان رگاهی نداريم.
از طرف ديگر در مادون ثلهی ديهت ،مهذکر و مؤنهی بها ههم مسهاوی انهد ،بهه دليهل غهره
جنين (ديت جنين) ،زيرا در غر جنين ،مذکر و مؤنی جنين فرقهی ندارنهد و بهاهم مسهاوی
ميباشند ،به جهت رنکه موجب اسقاط جنين (غهره) اسهت و غهره کمتهر از ثلهی ديهت کامهل-
ديت مرد -است طوری که ان اءهللا تعالی بعد ازين رن را یکر خواهيم کرد.
اما اگر ارش زن ،بالغ بهر ثلهی ديهت کامهل مهرد باشهد ،ريها درايهن صهورت نيهز بها مهرد
مسههاوی اسههت؟ طههوری کههه در کمتههر از ثلههی (ديههت کامههل مههرد) بهها مههرد مسههاوی بههود ،نههزد
حنبليان دو قول است ابن قدامه حنبلی ،قهولی را تهرجيح داده اسهت کهه ثلهی را در مسهاوات
ارش مرد و زن داخل نميداند و به عدم دخول رن قايل است.
مبحث ششم
رن ه را که عاقلۀ جانی از ديت يا ارشی که در جنايت بر مادون نفس که
1
بر وی واجب گرديده است ،متحمل می شوند.
 -548اتفاا و اختالف در بين فقهاء:

 - 1البههدايو ج  7ص  ،323-322مغنههی المحتههاج ج  4ص  ،98ک ههاف القنههاو ج  4ص  ،38المغنههی ج  7ص -768
 ،777شهههرح الخرشهههی ج  8ص  ،45-44المدونهههۀ الکبهههری لالمهههام مالهههم ج  4ص  ،480جهههواهر الکهههالم فهههی فقهههه
الجعفريه .من کتا الريات.
***********
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فقهاء بر اين امر اتفاا دارند که عاقله-عاقلهۀ جهانی -از طهرف جهانی متحمهل رن هه مهی
شوند که از ديت يا ارش در جنايت مادون نفهس بهر وجهه خطهاء و ماننهد رن بهر وی واجهب
گرديده باشهد ،ولهی اي هان در تعيهين مقهدار ارشهی کهه بهر جهانی کزم ميگهردد و بايهد عاقلهۀ
جانی رن را متحمل شوند ،اختالف ورزيده اند.
 -549اقوال فقهاء در مورد رن ه که عاقلۀ جانی از جای وی متحمل می شوند:
حنفيان بهر ايهن نظهر انهد کهه عاقلهۀ جهانی ارشهی را کهه بهر وی واجهب گرديهده باشهد در
صورتيکه مقدار رن نصف ع ر ديت باشد يا بي تر از رن متحمل می شهوند و در کمتهر از
رن متحمل نمی شوند.
در نزد حنابله ،کزم است ارشی که بر جانی واجهب گرديهده باشهد تها رنکهه عاقلهه رن را
از جای وی بپردازند ،به انداز ثلی ديت کامل باشد.
نزد امام مالم ،کزم است ارشی که بر جانی واجب گرديهده اسهت بهه مقهدار ثلهی ديهت
جانی يا ثلی ديت مجنی عليه باشد.
نزد شافعيان و مذهب جعفری ،عاقله متحمل رن می شوند ،خواه کم باشد يها زيهاد بهدون
ضهرورت بهه تعيهين مقهدار ارشهی کهه بههر جهانی در جنايهت بهر مهادون نفهس واجهب گرديههده
است.
 -550عاقله چگونه رن ه را که بر جانی واجب گرديده است می پردازند:
هرگاه در جنايت بر مادون نفس ،ديت کاملی بر جهانی ،واجهب گرديهده باشهد ،پرداخهت
رن بر ع اقله در اقساط سه ساله است ،چنان ه در ديت نفهس نيهز همهين حکهم اسهت در ههر
سالی يم سوم رن را ادا می کنند.
هرگاه در جنايت بر مادون نفس ،مقدار ارش کمتر از ثلی ديت باشد ،می بينيم:
در صورتيکه مقدار رن بهه انهداز ثلهی ديهت کامهل بهود ،پرداخهت رن در رخهر سهال اول
واجب ميگردد ،نه بصورت حال.
در صههورتيکه مقههدار ارش بههه انههداز نصههف ديههت کامههل باشههد ،ماننههد ديههت دسههت ،ثلههی
ديت کامله در رخر سال اول و باقيماند رن در رخر سال دوم داده می شود.
اگر ارشی واجب شده ،بي تر از دو ثلی ديت کامل باشد ،مانند ديت ه ت انگ هت ،دو
ثلی رن در سال اول و سال دوم ،هر ثل هی در رخهر رن سهال داده مهی شهود ،باقيمانهد رن در
رخر سال سوم اداء ميگردد.
اگر واجب در مهادون نفهس ،بي هتر از ديهت کامهل باشهد ،ماننهد ديهت تمهامی دنهدان ههای
مجنی عليه ،پس در هر سالی ثلی رن داده می شود.
هرگاه جنايت بر مادون نفس بر باکی دو نفر صورت گرفته باشد ،پس برای ههر يکهی
از مجنی عليهما به نحوی که تفصيل داديم ،در حصهۀ خهود وی بهر عاقلهۀ جهانی ديهت کزم
ميگردد که بايد رن را متحمل شوند.
 -551چه وقتی جانی خودش بدون عاقلۀ خود ارش را متحمل می شود:
هرگاه ارش مجنی عليه کمتر از مقدار ارشی باشد که عاقله بهر حسهب رن هه کهه فقههاء
شر ط کرده اند ،خود جانی بهه تنههايی خهود و بهدون سههمگيری عاقلهه رن را متحمهل شهده و
می پردازد.
 -552ريا در ارشی که بر جانی واجب ميگردد ،خودش نيز با عاقله يکجا می شود:
هرگاه ادای رن ه که بر جانی واجب گرديده است بهر عاقلهه کزم گهردد ،ريها خهود جهانی
با عاقله اش در پرداخت ارش به مجنی عليه داخل ميباشد؟
***********
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در اين مسأله بر قولی از فقهاء واقهف نيسهتم ،ولهی اي هان در مسهأله قتهل خطها و تحمهل
عاقله برای تحمل ديت از رن بحی کرده اند.
برخی گفته اند :جانی با عاقله به مانند يکی از رنها داخل مي ود .برخی ديگر گفته انهد:
جانی با عاقله داخهل نمهی باشهد و مها ايهن را قهبالا یکهر کهرده ايهم 1.کسهانيکه بهه عهدم دخهول
جانی در پرداخت ديت با عاقله قايل اند ،استدکل کرده انهد بهه اينکهه چهون بهر جهانی کفهار
قتل خطا کزم ميگردد ،اين مجازات برای او کافی است در حاليکهه غالبها ا کفهار قتهل خطها
بي تر از قسح ديتی است که بر وی واجب گرديده است.
بر اساس اين استدکل و بها توجهه بهه اينکهه در جنايهت بهر مهادون نفهس بهر جهانی کفهاره
کزم نمههی گههردد ،زيههرا کفههاره تنههها در جنايههت بههر نفههس واجههب ميگههردد .و در جنايههت بههر
مهادون نفههس واجههب نمههی ريههد ،مههرا ايههن طهور بههه نظههر ميرسههد کههه در اعتههداء و تجههاوز بههر
مادون نفس ،جانی در پرداخت ارش يا ديتی کهه بهر وی واجهب گرديهده اسهت بهرای مجنهی
عليه ،با عاقله يکجا ميباشد .از روی قياس بر قول فقهای که قايل به دخول جهانی بها عاقلهه
اش در تحمل ديت نفس هستند ،به اين نتيجه ميرسهيم کهه دخهول جهانی بها عاقلهه ،قهول همهۀ
فقهاء می باشد.

 - 1فقره ()482
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 -206د استحسان تعریف :
استحسان په لغت کې ديو څيز دښه او غوره انګيرلو په معنا دی اوهم پرهغه څه اطالا
کيږي چې انسان ورسره مينه لري او ورته ليوالتيا پيدا کوي که څه هم دا چاره د نورو
په نزد ناوړه هم وي .
1
په اصطالح کې دهغه په تړاو زيات تعريفونه شتون لري  ،له هغې جملې بزودي وايي
 :استحسان له يو قياس څخه دهغه ځنې د پياوړي قياس په موجب عدول اوانصراف دی
 ،يا ديو قياس تخصيؤ له هغه ځنې په پياوړي دليل سره دی.
فقيه حلواني حنفي وايي  ( :استحسان په قررن يا سنت او اجماو کې د قياس پريښوول
(ترف کول) دي له هغه ځنې دخورا پياوړي دليل دشتون په خاطر) .
امام کرخي له حنفي علما وو څخه وايي  ( :استحسان دا دی چې انسان په هغه شان سره
چې ديوې مسآلې په نظايرو کې يې حکم ورکړی دی  ،د هغی مسآلې لپاره حکم ورنه
کړي  ،بلکې دحکم خالف نوموړي نظاير دهغه لپاره ثابت کړي  ،دهغه دليل په استناد
سره چې دهغه لومړني حکم له ورکولو ځينې دعدول غوښتونکی دی ).
ابن العربي مالکي د هغه په تعريف کې وايي  ( :استحسان دهغه دليل دشتون په خاطر د
است نا او رخصت له کرې ددليل دمقتضا دترف دترجيح په معنا دی چې د لومړي دليل له
ځينو مقتضياتو سره تعار لری ).
ځينو حنبليانوهم د هغه په تعريف کې ويلي دي  ( :استحسان يوخاص شرعي دليل ته په
پام سره دهغه له نظايرو څخه ديوې مسألې دحکم دڅنګ ته کولو په معنا دی).
 -207ددې تعريفون و له جملې ځينې دا پايله په کس راځي چې  :له استحسان څخه موخه
له يوجلي قياس ځينې يوخفي قياس ته عدول يا له يوکلي اصل څخه ديوې جزېې مسألې
است نا کو ل دي هغه دليل ته په پام چې مجتهد پرې ډاډ ترکسه کوي او ددې است نا يا
عدول غوښتونکی دی .
که چيرې يوه مسأله د مجتهد مخې ته راغله چې دهغې په تړاو دوه قياسه په شخړه کې ؤ
او لومړی قياس څرګند او ديوټاکلي حکم غوښتونکی ؤ  ،خودوهم قياس خفي او دبل
حکم غوښتونکی ؤ او دمجتهد په فکر کې يو دليل رامينځته شو چې پرلومړي قياس د
دوهم قياس دغوره والي يا دخفي قياس په غوښتنه دجلي قياس له غوښتنې څخه دعدول
2
غوښتونکی ؤ  ،په هغه صورت کې  ،دا عدول يا هغه ترجيح  ،هماغه استحسان دی .
اوکوم دليل چې د دې عدول غوښتونکی دی هم  ،د استحسان وجه نوميږي د استحسان د
سند په معنا اوکوم حکم چې په استحسان سره ثابتيږي  ،مستحسن حکم يا دجلي قياس
پرخالف ثابت حکم بلل کيږي  .همدارنګه که چيرې يوه مسأله مجتهد ته وړاندې شوه
چې تريوې عمومي قاعدې کندی راتلله يا دا چې يوکلي اصل پرې احاطه درلوده او
مجتهد يوخاص دليل وموند چې له کلي اصل څخه د دې جزئې مسألې د است ناغوښتونکی
 - 1روضة الناظرو جنة المناظر ج ا ص 407او له هغې وروسته  ،اکمدی ج 4ص 209او له هغې وروسته  ،ک هف
اکسرار  ،ج 4ص ،1132المسودة  ،ص 455
 - 2احناف  ،هم دارنګه  ،خفي قياس چې د جلي قياس په مقابل کې قرارلري هم استحسهان او د دې تسهميې ( نومهونی
) په تعليل کې وايي چ ې  :دا قياس  ،له ظاهري قياس څخهه پيهاوړی دی  ،نهو عمهل پهرې منلهی او ښهه غهوره دی  .و
.ګ  :التوضيح ج 2ص 82ک ف اکسرار ج 4ص1123
***********
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يا بل حکم ته دهغه دنظايرو لپاره له ثابت شوي حکم ځينې دهغې مسألې دڅنګ ته کولو
غوښتونکی ؤ دهماغه خاص دليل په خاطر چې د مجتهد په یهن کې رامينځته شوی دی ،
په هغه صورت کې  ،دا عدول د هماغه استحسان است نا ده اوکوم دليل چې دهغه غوښتنه
کړيده  ،د استحسان وجه  ،يعنی دهغه سند دی اوکوم حکم چې په هغه سره ثابتيږي هم ،
مستحسن حکم  ،يعنی دقياس پرخالف ثابت شوی حکم دی او قياس  ،په دې ځای کې
هماغه کلي اصل يا عمومي قاعده ده .
 -208د استحسان لپاره مثالونه
الف  :په حنفي فقه کې يو له مقررو احکامو څخه  ،ارتفاقي حقوا دي لکه دکرنيزو
ځمکو لپاره دخړوبولو ،مسيل او مرورحق  .دا حقوا  ،که چيرې د بيو په عقد کې یکرنه
شي  ،په بيو کې نه داخليږي  ،د مبيو جزء نه حسابيږي اوس که چيرې ځمکه وقف شي
پرته له دې چې په عقد نامه ( تړون) کې دا حق یکرشی  ،ريا په دې ځای کې هم هماغه
حکم شتون لري يانه ؟ احناف وايي  :د قياس پربنسټ  ،دا حقوا د بيو په عقد کې نه
داخليږي  ،خو د استحسان پرمبنا ،داخليږي .
دمطلب توضيح دا چې  :دکرنيزو ځمکو وقف د دوو قياسونو تر شمول کندې قرارنيسي
:
لومړی  ،قياس يې پربيو  ،دوهم  ،قياس يې پراجاره  .لومړی مورد یهن ته خورا څرګند
او مخکی کيدونکی دی  ،ځکه د بيو او وقف م ترف قدر دا دی چې په دواړو کې ،
ملم د مالم له ملکيت څخه بهرکيږي او ددې جلي قياس غوښتنه هم دا ده چې که چيرې
ارتفاقي حقوا په عقد نامه کې یکرنه شی  ،دا حقوا  ،د بيو په عقد کې د موجود حالت په
څير  ،په وقف کې هم د ځمکې په پيروۍ په وقف شوي مال کې نه داخليږي .
دوهم قياس  ،يعنې پراجارې دهغی قياس  ،پردې مبتنی دی چې هم وقف اوهم اجاره
دمال له عين څخه د انتفاو د مالکيت افاده کوونکې ده او داصل مال تملم نه افاده کوي
 ،دا  ،خفي قياس دی او پر یهن نه ترمخه کيږي  ،بلکې يوڅه تأ مل ته اړتيا لري
اوغوښتنه يې دا ده چې په دې ځای کې هم د اجارې دعقد په څير  ،ارتفاقي حقوا په
تبعي صورت په وقف کې داخليږي پرته له دې چې په عقد نامه کې پرموضوو نؤ
ايښودلو ته کومه اړتيا هم وي .
په دې ځ ای کې که چيرې مجتهد پرجلي قياس  ،خفي قياس غوره وبولي  ،دا استحسان
دی اووجه  ،يعنی سند يې دا دی چې  :خفی قياس له جلي قياس څخه خورا پياوړی تأثير(
اغيز) لري  ،ځکه – لکه څرنګه چې يادونه يې وشوه – له وقف ځينې موخه  ،له موقوف
څخه انتفاو ( ګټه اخيستل دی ) نه داصل مال تملم  ،او څرنګه چې انتفاو له ارتفاقی
حقوقو پرته معنانلری کزم ده چې دا حقوا هم  ،د اجارې غوندې  ،په تبعي صورت په
وقف کې داخل شي .
 :له يوکلي اصل ځينې ديوې جزئې مسألې د است نا کولو له م الونو څخه په خيريه
چاروکې د وصيت جايزوالی دمحجور عليه شخؤ له خوا د سفاهت ( سفيه تو ) په
دليل دی  ،چې دا وصيت استحسانا ٌ جايزدی  ،په داسې حال کې چې قياس دهغه په نه
جواز دکلت لری  ،همدارنګه  ،د ده وقف پخپله د ده پرنفس استحسانا ٌ جايز دی  ،خو
قياس دهغه د نه جوازغوښتونکی دی  ،په دې دوو مسألو کې د دې استحسان توضيح دا
ده چې  :عمومي قاعده د محجور عليه سفيه د مال د خونديتا به په موخه  ،حکم کوي چې
د ده تبرعات ( بخ ونه ) صحيح دي  ،خو په خيريه چاروکې د ده وصيت له دې
عمومي قاعدې ځينې مست نی شوی دی  ،ځکه وصيت يوازې د وصيت کوونکي له
***********
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مړينې وروسته دی چې دمالکيت افاده کوې او وقف هم د وصيت په څير دی او دسفيه
مال ورته خوندي کوي  ،نو دا است ناوې ددې عمومي قاعدې په موخه کې کوم اغيزنه
ښندي.
 -209داستحسان انواع ( ډولونه )
لکه هماغسې چې په م الونو کې یکرشول  ،استحسان کله کله له يوکلي اصل څخه ديوې
جزئي مسألې است نا کول اوکله کله پرجلي قياس د يوخفي قياس ترجيح ده  ،او دا د
استحسان تقسيم ( ويش) هغه څه ته په پام سره ؤ چې استحسان ترې عدول کړی اوهغه
څه چې دهغه په لوري يې عدول موندلی دی  ،خو ځينې وختونه هم  ،د استحسان دمستند
يا دليل له مخې ياهغه څه چې په فقهي کتابونو کې د استحسان وجه نوميږي  ،هغه ته
ګوري اوله دې کبله  ،استحسان په کندې انواعو وي ل کيږي :
 -210لومړی – له نص سره استحسان ( یعنی هغه استحسان چې مستند یې نص دی )
.
دارنګه دی چې  :له شارو څخه يوخاص نؤ ديوې جزئي مسألې په تړاو وارد شي چې
يوحکم دهغې جزئي مسألې لپاره وغواړي چې هغه حکم د داسې حکم مخالف وي چې –
د عمومي قواعدو دغوښتنې پربنسټ – دهغې مسألې دنظايرو لپاره ثابت شوی دی  ،چې
په دې صورت کې  ،د دې جزئي مسألی نؤ له هغه حکم ځينې چې دکلي اصل دغو
ښتنې پربنسټ دهغي مسألی دنظايرو لپاره ثابت شوی دی  ،مست نی کوي  ،دم ال په
توګه  ( :په ب يو کې ) عمومي قاعده اوکلي اصل  ،په معدومه بيو کې د بطالن
غوښتونکی دی  ،خوسلم  ،چې دهغه څيز بيو ده چې دعقد پرمهال دپلورونکې سره شتون
نه لري – په يوه نؤ سره است نا شويدی او دا نؤ  ،دسترڅښتن تعالی جل جالله له
رسول صلی هللا عليه وسلم څخه روايت دی چې ويې فرمايل  ( :من اسلف منکم فليسلف
فی کيل معلوم و وزن المعلوم الی اجل معلوم ) .
ژباړه  :له تاسو څخه هغه چا چې پورکاوه بايد پوريې په پيمانه کې معلوم اوپه وزن کې
معلوم اوتريو محدود او م خؤ وخت پورې وي ) .
م ال يې هم د شرط خيار دی  ،دا کار استحسانا ٌ دهغه دجواز په تړاو په سنت کې د نؤ
دورود په دليل  ،تردريو ورځو پورې جايز دی  ،او دا خيار ،په عقودو کې دموجود کلي
اصل څخه است نا ده چې دعقودو دقطعيت بيانوونکی دی .
 -211دوهم  ،په اجماع سره استحسان
لکه د استصناو عقد  ،چې استحسانا ٌ جايزدی  ،په داسې حال کې څرنګه چې پر معدوم
عقد دی  ،قياس دهغه دنه جوازغوښتونکی دی او يوازې له عمومي قاعدې ځينې دهغه په
است نا سره دی چې جايز ګڼل شوی دی  ،داستحسان وجه هم  ،په دې ځای کې  ،دا ده چې
د خلکوترمينځ ( او په عرف کې ) دا ډول معامله رواج لري او څوف يې منکرشوي هم
نه دي او له دې کبله  ،دا يوه اجماو ده .
همدارنګه لکه د يومعلوم اجرت ( مزد) په مقابل کې حمامونو ته ننوتل  ،چې عمومي
قاعده دهغه په فساد حکم کوي  ،ځکه په حمام کې د استفاده کوونکي دمکی موده او
هغه اندازه اوبه چې نوموړی يې هلته مصرفوي مجهولي دي  ،خوڅرنګه چې په عرف
کې يې رواج درلودلی اوڅوف يې منکرشوي هم نه دي استحسانا ٌ او له عمومي قاعدې
څخه يې په است نا سره جايزدی  ،او دا يوه اجماو ګرځيدلې ده .
***********
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 -212درییم – په عرف مستند استحسان
لکه دهغه منقولو اموالو په څيرچې په عرف کې وقف کيږي لکه کتا او لوښی ( ظرف)
او داسی نور .له فقها وو څخه د يوې ډلې په نظر  ،دوقف په تړاو له عمومي اصل ځينې
په است نا سره  ،چې د نوموړي اصل مطابق  ،وقف بايد ابدي وي او له دې امله  ،وقف
يوازې په عقار( غيرمنقولو اموالو) کې صحيح دی  ،نه په منقولو اموالو کې او دنوموړو
منقوکتو وقف د جواز دليل هم  ،يوازې په عرف کې دهغه جريان درلودل دي .
 -213څلورم – په ضرورت ( اړتیا) سره استحسان
لکه پرلباس د ميتيازو( ادرار) د څاڅکوله پاشل کيدو څخه عفوه او په معامالتو کې له
ناڅيزه زيان ځينې عفوه  ،له هغو څخه دليرې کيدو دنه امکان په خاطر .همدارنګه  ،لکه
د دې په څير چې استحسانا ٌ داړتيا او له خلکو ځينې دستونزو د دفو کولو له مخې  ،هغه
څاه ګانې چې په هغو کې نجاست لويږي  ،له هغوڅخه ديوې ټاکلې اندازې اوبو په
ويستلو او بهرکولو سره  ،تطهير( پاکې ) شي .
 -214پنځم – په مصلحت سره استحسان
دم ال په توګه  ،م ترف اجير( لکه ګنډونکی ( خياط ) – دخلکو دکاليو په تړاو چې له ده
ځينې تلف کيږي ضامن دی  ،مګر دا چې دا چاره ديوقاهرقدرت په اثر پيښه شوې وي
چې دهغې دفو کول يا ترې ليرې کيدل غيرممکن وي  ،حال دا چې عمومي اصل حکم
کوي په دې چې م ترف اجيربه يوازې دتيري يا تقصير په صورت کې ضامن وي ،
ځکه نوموړی امين دی  ،خو د فقهاوو ډيری ډلی فتوا ورکړې ده چې  :د خلکو دمصلحت
د ساتنی لپاره د هغوی له اموالو څخه په ساتنه اوژمنو ته د وفا په سستيدلواو دخيانت
خپريدلو او د ديني اسبابو کمزوري کيدلو ته په پام سره  ،استحسانا ٌ ضمان پرې واجب
دی .
 -215شپږم – په خفي قیاس سره استحسان
لک ه په عقد نامه کې پرارتفاقي حقوقو له نؤ ايښودلو پرته دکرنيزو ځمکو د وقف په
تړاو وړانديني م ال کې  ،همدارنګه  ،دښکاري الوتونکو دخوړو اواوبو دپسخوردې په
پا کوالي ( طهارت ) حکم  ،چې په دې م ال کې  ،جلي قياس – يعنی د څيروونکو
حيواناتو دخوړواو څښاف پرپسخوردی دهغه قياس – دهغه په نجسوالي حکم کوي  ،خو
فقها  ،د انسان دخوړو او څښاف د پسخوردې پرپاکوالي دهغه دقياس په اعتبار  ،دهغه
په په کوالي قايل شويدی  ،ځکه دا الوتونکي په خپلو مښوکوسره چې له پاکوهډو کو څخه
دي او به څښي او دا يو خفي قياس دی او له دې کبله  ،په هغه حکم پراستحسان مبتني
1
دی
 -216د استحسان حجیت
ډيري علماوو په استحسان عمل کړی دی او هغه يې د احکامو له دکيلو څخه يو دليل
ګڼلی دی  ،خوځينې نور ،لکه شافعيه  ،له هغې ځينې منکرشوي دي  ،حتی له امام
شافعي رحمه هللا څخه نقل شوی دی چې ويلی يې دي  ( :استحسان  ،لذت پلټنه او له هوا
اوهوس ځينې پيروي ده ) اوهم يې ويلي دي  ( :هرڅوف چې استحسان وکړی  ،په
2
ت ريو يې کس پورې کړی دی ).

 - 1ځينو دا م ال له اړتيا ( ضرورت ) سره د استحسان لپاره م ال ګڼلی دی او دا خبره پياوړې وجه هم لري .
 - 2اکمدی ج 4ص.209
***********
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ظاهره دا ده چې داستحسان دلفظ اطالا  ،دځينو فقهاوو په نزد دهوا اوهوس له مخې د
ت ريو معنا تداعي کړيده اوپه دې دليل  ،هغوی هم ترې انکار کړی دی اوپرهغو دقايالنو
په نزد کې د استحسان حقيقت ورته نه ؤ روښانه او له هغه څخه موخه يې نه ده درف
کړې اوله همدې ځايه يې ګمان کړی دی چې استحسان له دليل پرته ت ريو ده او په
همدې دليل ،پرهغه يې يرغل وروړی او دهغه پرضديي خبرې کړي دي  .ټول علما د
نظر اتفاا لری چې له دلي ل پرته استحسان  ،دليل نه ګڼل کيږی او پردې ډول استحسان
هم د استحسان دمخالفانو انکار – که وکوکی شو هغه استحسان ونوموو – تعبيريږی ،
ځکه استحسان پرهغه د قايالنو پرنزد – لکه څرنګه چې دهغه په حقيقت پوه شولو -پريو
دليل دبل دليل له ترجيح پرته بل څه نه دی او ددې وړتيا هم نه لري چې دارنګه يو
څيزدعلماوو د اختالف ځای وګرځي ( او په استحسان کې يوداسې څيزشتون نه لري چې
1
د دې صالحيت ولري چې د شخړې ځای وګرځي).
له دې سره سره  ،زمونږ ترجيح په دې ده چې پرنؤ مبتني ( وکړ) استحسان سره
ثابت شوی حکم په نؤ سره ثابت شوی حکم وبولو نه په استحسان سره  ،خو احناف
هغه اصطالحا ٌ استحسان بولي او په اصطالح کې هم هيڅ کومه مناق ه شتون نه لری .
نوربيا

 - 1التلويح علی التوضيح ج 2ص81
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تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری  -ح مت ابوستيت
ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"

مصادر قانون
کد کردن قوانین
فهرست:
تعريف کد 34 ..................................................................................................... :
مطلب دوم 36 ......................................................................................................
فقه و قضاء در قوانين جديد 36 .................................................................................
ک های مختلف در قوانين جديد 36 ........................................................................ :
مدرسه – ک های – سکسونی36 .......................................................................... :
فقه و قضاء در قانون جديد انگلستان 36 .................................................................... :

اين فرو را به دو مطلب تقسيم ميکنيم :
مطلب دوم -:تاریخ کد سازی قوانین.
مطلب اول -:نظریه کد کردن.
مطلب اول -:نظریه کد :
تعریف کد :
کد عبارت از جمو روری قواعد قانونی مختؤ به فرعی از فروو قانون پس از ترتيب و
رفو تناقضات و خالها در يم مدونه است "  " Codeکه از سوی هيأت قانونگذاری به
شکل قانون صادر می شود ،چه مصدر رن قواعد قانونی بوده و چه هم مجموعه قواعد
عرفی باشد.
البته دائره نيازمندی به وجود " کد " پس از انت ار ک های اشتراکی و ک رت قوانين
گسترده تر شد زيرا م کل می نمايد که دست اندرکاران قانون همه قوانين صادره را
جمو و احتوا نمايند گذشته از رنکه با صادر شدن قوانين متعدد دريم مجال احتمال
تعار ميان رنها را افزايش ميدهد .بدين لحاظ مقتضی رن است که احکام متعلق به هر
فرعی از فروو قانون دريم مدونه جمو روری شود.
خوبيها و عيو کد :
کد قانون برخالف ساير قوانين مورد انتقادات شديدی قرار گرفته اما قبل از توضيح ايهن
اعتراضات بايد به اين سؤال پاسخ داد که چرا کد قانونی – برخالف ديگر قوانين – مهورد
انتقاد قرار گرفته و خصوم رن در صدد بيان عيو و خطرات رن بيرون شده اند.؟
گفتنی است که سبب اساسی اين اعتراضات اهميت بزرگ و خطرات احتمهال کهد از حيهی
ايجاد هيبت و تقدس بر رن است ،که شايد اين دو عامهل سهبب انجمهاد قهانون و عقهب مانهدن
رن از حرکههت و پي ههرفت جامعههه گههردد ،امههری کههه بهها وظيفههه قههانون در منافههات اسههت .ايههن
انتقاد همانند انتقادات ديگری وارد است که در واقو شمارش اين انتقهادات خهود در وصهف
***********
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نيکوئيهای کد است .اما ديری نگذشت که خصوم کد دانستند که ايراد اعتراص – جمهود –
به جا نبوده و بر همه گان واضح شد که قانون ميتواند در سهايه کهدها نيهز بهه اضهافه سهاير
امتيازات رن مرونت و سهالمت خهود را نيهز نگههداری کنهد و بها ظههور چنهين نتيجهۀ ديگهر
کدهای قانونی خصومی ندارند ،و بهه جها اسهت کهه ايهن موضهوو را بهه گونهه یيهل توضهيح
دهيم :
صادر شدن کدهای قانونی فرانسه پس از انقال کبيهر رن " در سهالهای 1810 – 1804
" شهرت جهانی يافته و بسياری از ک ورهای ديگر تهالش کردنهد بهه اثهر گامههای فرانسهه
قدم بگذارند .اين کدها نظر به تالشهای عظيمی که در وضهو و ترتيهب و صهيغه بنهدی رن
به کار رفته بود حالتی از هيبت و احتهرام و تقهدس را بهه خهود گرفهت ،زيهرا ايهن کهدها در
عههو مههوارد قههانونی پراکنههده و متعههار از عظمههت ترتيههب درسههت ،صههيغه بنههديهای
منضههبح تعبيرهههای جههامو و رسههان و فوائههد بههزرگ قههانونی برخههوردار بههود کههه ميتوانسههت
عالئق قانونی را در مـواد رســان ،فهما و واضهح بيهان کنهد ،لهذا جهای تعجهب نبهود از رنکهه
امت فرانسه اين کار جديد " کدها " را اثر زند تلقی کنند که با گذشت زمان نمی ميهرد و
برای همي ه بايد احکام رن مورد احترام و تقدس بوده و جز در حهاکت ضهرورتهای شهديد
نبايد به رن دست بهرد ،هم نانکهه جهای تعجهب نيسهت کهه فقهه فرانسهه بهه رن بهاور شهود کهه
"کهد" يگانهه مصهدر قواعهد قهانون بهوده و هماننههد کتها منهزل و مقهدس اسهت کهه همهۀ علههم
قههانون را در خههود گنجانيههده و راه حههل همههه م ههکالت زنههدگی اسههت .و ايههن ديههدگاه فقههه بههه
نصوص "کد" به رن رسـانيد که تفسير رن نيز تفسهير تحهت اللفظهی بهوده و فقيهه پيوسهته بهه
دنبال فهميدن اراد وضو کننده گان " کد " باشد.
و رنگاه که تيبو "  " thibautفقيه معروف رلمان تجربه کاميها فرانسهه را مالحظهه کهرد
دعهوت داد تهها قهوانين رلمههان نيهز هماننههد فرانسهه سهها"ينی " کهد " شههود " savigny" .فقيههه
بهههزرگ رلمهههان در جلهههو ايهههن دعهههوت ايسهههتاده و طهههی نامهههه م ههههور رن در سهههال ""1814
شهههروندان خههود را از ضههررهای " کههد " بههر حههذر نمههود ،نامههۀ کههه در واقههو مههيالد مههذهب
جديدی در طبيعت قانون است که بعدها به مذهب – تحول تهاريخی – معهروف شهده اسهت.
اين موضو " سا"ينی " جز نتيجه طبيعی مذهب قانونی رن نبود ،زيرا منطق اين مذهب بر
رن است " مهذهب تحهول تهاريخی " کهه بنها بهه قواعهد قهانون را در قالبههای جامهد و خ هم
نصههوص قههرار داد کههه حرکههت و ن ههاط رن را مسههئول کههرده مرونههت و سههالمت رن را بههه
انجماد تبديل کند ،و بهتر رن است که قواعد قانونی را از هرگونه قيد و شرطی رهانيهده تها
بتواند وفق نيازمنديهای زمان گسترش کند.
اما اگرچهه ايهن نظريهه " سها"ينی " صهدور کهدهای قهانون رلمهان را در حهدود يهم قهرن بهه
تأخير انداخت ،اما واقو تجربی ايجاد کدهای قانون برعکس نظريهه " سها"ينی " بهود زيهرا
کدهای قانونی رلمان در سال  1900صادر گرديد تا ک ور را از حيهی قهانونی يهم دسهت
نمايد .و در پاسخ به سؤال وارد که چرا نظريات مخالفين " کهد " ناکهام شهد؟ بايهد گفهت کهه
هراس مخالفين " کد " از انجماد قانون بود که با واقو عملی ثابت گرديهد کهه رن اندي هه بهه
جای نبوده به خصوص که تص ور مقدس دانستن کد با تأثير ضهرورتهای عملهی بهازنگری
قوانين از بين رفت زيرا فقه فرانسهه در سهايه " مدرسهه شهرح بهر مهتن " متهيقن شهد کهه از
ساحه های واقو زندگی بهه دور افتهاده و چهار ای جهز بها همکهاری بها قضهاء نهدارد ،از رن
بود که به مصادر ديگهری قهانون اعتهراف کهرده ،و نصهوص کهدها را وفهق ضهرورتها بهه
شهرح و تفسهير گرفتههه و از قهانون گههذار خواسهت تها هنگههام ضهرورت بههه کهار قانونگههذاری
بپردازد .و بهدين سهان " کهد " توانسهت مرونهت و تهوان خهود را در ههم رکهابی بها تحهوکت
***********
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زندگی ثابت کند ،موضهعی کهه سهبب شهد کسهی بها " کهد کهردن قهوانين " مختلهف ،مخهالفتی
نداشهته و بههرعکس همههه فقهههاء بهه منظههور توسههعه جوامههو و وههم گههامی بهها تحههوکت عصههر
خواهان کد شدن قوانين و نو روری در رن شدند.
مطلب دوم
فقه و قضاء در قوانین جدید
کششهای مختلف در قوانین جدید :
وجود فقه و قضاء در قوانين جديد به حسب ک ها و توجهات هر قانونی فرا دارد اما
همه قوانين جدي د در يکی از ک ها و تأثرات سکسونی ،ويا رومانی وارد است ،بدان
معنا ،در هرجاييکه قانون انگلستان وجود داشته باشد همانند ک ورهای بريتانيه ،رمريکا،
استراليا ،جنو رفريقا ،هندوستان و ديگر ک ورهای متأثر از قانون انگلستان در رنجا
ک ها و تأثرات سکسونی نيز وجود دارد .که دراين مدرسه فقه جايگاه بزرگی نداشته
بلکه قضاء است ،که از مهم ترين مصادر رسمی قانون به حسا می رود .درحاليکه
ک ها و تأثرات رومانی در ک ورهای نظام " جرمن " همانند رلمان ،اتريش ،هالند،
سويزرلند وجود دارد که برعکس قضاء دررن جايگاه بزرگی نداشته و از مصادر رسمی
قانون به حسا نمی رود 1.بلکه قضاء در اين نظام "جرمن" مصدر تفسيری قانون می
باشد.
درحاليکه فقه در اين نظام به مصاف قضاء رسيده ،و اگر مصدر رسمی قانون هم نمی
باشد ،اما به عنوان مصدر تفسيری از جايگاه بلندی برخوردار است ،پس فقه و قضاء
دراين ک ورها دارای جايگاه يکسان بوده و هر دو مصدر تفسيری قانون به حسا می
روند ،اگرچه عده از فقهای اين مدرسه قضاء را به عنوان يکی از مصادر رسمی قانون
ميدانند.
بدين سان قانون انگلستان به عنوان مم ل ک های سکسونی ،و قانون فرانسه را به
عنوان مم ل ک ها رومانی انتخا کرده و نقش هريم از فقه و قضاء را در تکوين و
وجود قانون مصر توضيح ميدهيم:
مدرسه – کششهای – سکسونی:
فقه و قضاء در قانون جدید انگلستان :
رن نانکه توضيح يافت فقه در تکوين و وجود قانون انگلستان اثری ندارد ،اگرچه
شواهدی وجود دارد که قانون دانان انگلستان نوعا ا به فقه اهتمام ورزيده و فقهائی همانند،
بويوف ،دايسی ،هولند ،و انسون ،تدريس قانون در پوهنتونها – دان گاه ها – را به گونه
ای تدريس فقه در رورده اند ،اما با رنهم فقه در قانون انگلستان تأثير چندانی نداشته و تا
کنون هم قانون انگلستان از ساخت و نتاج قضاء و قانون گذار است .و طوريکه قبالا
يادرور شديم " ،قانون عام " و " قانون عدالت " درهم رميخته و محاکم انگلستان با
اختالف درجات رن ،که محاکم لـوردها ،محکمه استئناف ،و محاکم ابتدائيه – درجه اول
– است اين قانون و احد را تطبيق ميکنند ،لهذا قاعده بررن است که حکم مجلس لوردها،
بر خود اي ن مجلس و ديگر محاکم انگلستان الزام رور است ،به عبارت ديگر حکمی را
 - 1در قانون سويس نصی وجهود دارد کهه ميگويهد  :درصهورتيکه قاضهی نهؤ واجهب التطبيقهی را بهر قضهيه مطهرح
بروی نيابد در رن قضهيه بگونهه ای حکهم ميکنهد کهه گوئيها خهود رن قهانون گهذار بهوده ،و از وی خواسهته شهده باشهد کهه
قاعده قانونی را برای قضيه مطهرح شهده وضهو کنهد .امها قهانونی را کهه قاضهی در چنهين حهالتی وضهو ميکنهد فقهح بهر
همان قضيه فعلی تطبيق مي ود ،و از رن تجاوز نميکند.
***********
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که مجلس لوردها صادر ميکند ،خود قانونی است که بر قضايای همانند مــورد تطبيق
بـوده ،و همه محاکـم درجه اول  ،و محاکـم استئناف ،و مجلس لوردها به رن پای بند بوده،
و عدول از حکم رن جز با قانون دي گری ممکن نمی باشد ،هم نانکه احکام محاکم
استئناف بر خود اين محاکم و بر محاکم درجه اول به عنوان قانون برهمه قضايای همانند
واجب التطبيق است.
اما احکامی را که محاکم درجه اول – ابتدائيه – صادر ميکند اينگونه احکام بر محاکم
باکتر استئناف ،و لوردها نيز الزام رور است مگر رنکه يکی از دو شرط وجود داشته
باشد.
شرط اول  -:در صورتيکه حکم محکمه ابتدائيه با قانون ،و عدالت مخالفت داشته باشد.
شرط دوم  -:در صورتيکه حکم محکمه ابتدائيه خيلی قديمی شده و مردم مطمئن نباشند
1
که حالت صدور حکم و مقتضيات رن تاکنون باقی مانده باشد.
ب دين سان حدود احترام قضاء وفق قانون انگلستان واضح گرديده تا حدی که محاکم
انگلستان سوابق قضائی را قانون واجب التطبيق ميدانند .و هرگاه که قضای انگلستان به
اين سرحد از اهميت و عظمت بود ،سوابق قضائی انگلستان در مجلدات بزرگی " law
 "Reportsجمو روری گرديده ،که قانون دانان انگلستان به رن مراجعه ميکنند " ،بگونه
ای که قانون دانان فرانسه به نصوص قانون وضعی فرانسه مراجعه ميکنند " باکخؤ
که اين سوابق قضائی از نگاه تاريخی به قرن سيزدهم ميالدی برميگردد.

 - 1اما قضای محهاکم ديگهر هماننهد محهاکم ايرلنهد ،و محهاکم رمريکها و محکمهه اسهتئناف مسهتعمره ههای انگلسهتان ،بهر
محاکم انگلستان الزام رور نمی باشد .بلکه قضهات محهاکم انگلسهتان ميتواننهد از ايهن احکهام بهه عنهوان مرجهو اسهتئنايی
استفاده کنند ،رن نانکه در کليه ک ورهای کتينی و جرمانی ،رواج دارد .يادروری می شود کهه احکهام قضهائی مجلهس
لوردها ،و محکمه استئناف ،و محاکم ابتدائيه ،زمانی الزام رور است ،که اثبات و تقرير اين احکام برای حهل و فصهل
قضايای وارده بر محاکم ضروری باشد .اما مبادئ قانونی را که قضاء به غر شرح و تسهيل قانون وضو ميکنهد،
اينگونههه مبههادئ بههر محههاکم ديگههر الههزام رور نمههی باشههد .جزئيههات بي ههتر – اسههتای سههالموند :علههم اصههول القههانون ،لنههدن
 ،1925طبو شي م ،ص.178 -159
***********
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مطلب سوم:انتهای عقد وکالت

طبق فقه1وقانون مدنی عقد وکالت درحاکت یيل منتهی می گردد:
اول:درصورت عزل وکیل توسط مؤکل
درصورتی که مؤکل وکيل را عزل نمايد،عقد وکالت منتهی می شود.ازديد گاه فقهای
حنفی(رح) برای صحت عزل وکيل ازوکالت دوشرط،ضروری پنداشته می شود:
وکيل بايد بداند که مؤکل،او را از وظيفه اش سبم دوش کرده است تا از
تصرفاتی که موجب ضمانت مالی وپولی می گردد از قبيل:دفو ثمن وتمليم مبيعه
اجتنا نمايد.
 حق مؤکل بايد به وکالت متعلق نباشد.پس اگر حق غير مؤکل به وکالت متعلق باشدمؤکل وکيل را از وکالت عزل کرده نمی تواند.مگر،رن که صاحب حق رضايت خود را
اظهار دارد.مانند اين که کسی شخصی ديگری را مبنی برفروختن زمين ياخانه ای که
گرو کرده است وکيل می گرداند تادَين مرتهن را اداء نمايد پس در اين حالت از رنجايی
که حق غير مؤکل،يعنی حق مرتهن به وکالت تعلق گرفته است تارن که مرتهن راضی
ن ود مؤکل نمی تواند وکيل اش را از وکالت معزول نمايد .ياشخصی مبنی برطالا
نمودن خانمش کسی ديگری را وکيل می سازد پس در اين صورت شوهرجز به رضايت
خانم نمی تواند وکيل را از وکالت معزول کند.

 . 1الحصفکی،عالء الدين بن علی.الدرالمختار علی متن تنوير اکبصار،مصرمطبعه البانی الحلبی،ج ،4ص .434
***********
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ماد ()1521مجلة األحکام در اين مورد تصريح می نمايد که«:مؤکل صالحيت دارد که
وکيل خود را از وکالت عزل نمايد.اما،اگر حق ديگری به وکالت تعلق گيرد،مؤکل وکيل
را عزل کرده نمی تواند .چنان ه هرگاه مديون مال خود را به رهن بدهد وحين عقد رهن
يابعد از رن هنگام حلول مهلت دين ،ديگری را به فروش رهن وکيل تعيين
نمايد.پس،راهن مؤکل وکيل مذکور را بدون رضای مرتهن عزل کرده نمی تواند».يا
وجود اين «،هرگاه مؤکل وکيل را عزل کند،الی وصل خبر عزل،وکيل بر وکالت باقی
می ماند وتارن زمان تصرف وی صحيح می باشد1.».در موردعزل وکيل قانون مدنی
ازمجلة األحکام پيروی نموده است.ماد ()1607قانون مدنی که ترجمۀ ماد ()1521مجلة
األحکام است دراين مورد تصريح می نمايدکه«:مؤکل می تواند هر وقتی خواسته باشد
وکيل خود را از وکالت عزل نمايد به شرط اين که موضوو را به وکيل ابالغ
نمايد.مگر،اين که به وکالت حق غير تعلق گرفته باشد در رن صورت مؤکل بدون قبولی
2
شخصی که وکالت به نفو او عقد شده ،نمی تواند وکالت را مقيد يامنتهی سازد.».
دوم:درصورت تنفیذ عمل موضوع وکالت
درصورتی تنفيذ عمل موضوو وکالت توسح وکيل.زيرا،عقد بدون موضوو می گردد.به
عنوان م ال،اگر موضوو وکالت خريد وفروش شی،اجاره،دعوی در مورد شی معين
و ...باشد،درصورت اجرای اين اَعمال توسح وکيل وکالت منتهی می گردد.
سوم:درصورت انتهای مدت معین
درصورتی که وکالت برای مدتی معين باشد،با انتهای اين مدت وکالت نيز ختم
می شود.به عنوان م ال،اگر شخصی ديگری را جهت فروش حيوان،خانه و موترخويش
درمدت معين وکيل تعيين نموده باشد،درصورت ختم اين مدت،وکالت نيز منتهی می
شود.
چهارم:فوت وکیل
درصورت فوت وکيل نيز وکالت منتهی می شود.زيرا،مؤکل به اعتبار شخصيت وکيل
عقد را با او منعقد می نمايد ورثه در وکالت قايم مقام وکيل نمی گردد،مگر اين که واجد
شرايح باشد.
پنجم:فوت مؤکل
وکالت به موت مؤکل نيز منتهی می شود.
ششم:زوال اهلیت وکیل ویا مؤکل
درصورت زوال اهليت وکيل ويا مؤکل مانند:مجنون شدن رنها وکالت منتهی می
شود.ماد ( )1606قانون مدنی که اقتباس از فقه است دراين مورد تصريح می
نمايدکه«:وکالت دريکی از احوال یيل منتهی می گردد -1:درحالت اتمام عملی که وکالت
دررن صورت گرفته -2.درحالت انتهای مدت معينه وکالت -3.درحالت وفات وکيل
يامؤکل -4.در حالت زوال اهليت وکيل يا مؤکل3.».درهمۀ اين حاکت وکيل مکلف
است اعمالی را که شروو نموده است،به مرحلۀ برساند که ازخطر اتالف نجات
يابد.
 . 1مجلة اکحکام،ماد .1521
 . 2وزارت عدليه.قانون مدنی،ماد .1607
 . 3وزارت عدليه.قانون مدنی،ماد .1606
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ماد ( )1608قانون مدنی که ترجمۀ ماد ()717مجلة األحکام است در اين مورد
تصريح می نمايدکه«:در تمام حاکت انتهای وکالت وکيل مکلف است اعمالی را
1
که شروو نموده به مرحله برساند که از خطر اتالف برکنار ماند.».
نؤ اين مهاده بيهان مهی نمايهد کهه اگهر موضهوو وکالهت انجهام ن هده باشهد،علی الهرغم
عهههزل وياانتههههای مهههدت عمهههل را بهههه مرحلهههۀ برسهههاند کهههه مصهههالح مؤکهههل صهههدمۀ نهههه
بيند.اما،اگر وکيل وفات نمايهد ويها اهليهت خهود را از دسهت بدهد،هرچنهد وکالهت قابهل
توارث نيست،ورثۀ متهوفی م هروط بهر ايهن کهه واجهد اهليهت باشهند ونيهز وظيفهۀ رنهها
وکالت باشد،بايد عمل را تاجای انجام دهند که مصالح مؤکل صدمۀ نبيند.

پي نهادات

قهههانون مهههدنی افغانسهههتان ازمهههاد ()541-534خهههويش موضهههوو(نيابت درعقهههد)را
-1
درطی( )8مواد،مورد بحی قرار داده،ولی درهيچ يکی از موادرن نيابت را تعريف نکهرده
است.
ازماد ()288–268موضوو(وکيت)را
افغانستان
مدنی
قانون
-2
درطی()20مواد،مورد بحی قرار داده،ولی درهيچ يکی از مواد متذکره وکيت را تعريف
نکرده است.
قانون مدنی افغانستان ازماد ( )318–289موضوو وصايت را
-3
درطی()29مواد،مورد بحی قرار داده،ولی هيچ يکی از مواد رن وصايت را تعريف
نکرده است.
قانون مدنی افغانستان ازماد ()322 – 319موضوو قيموميت(قيم)را
-4
درطی() 4مواد مورد بحی قرارداده،ولی،درهيچ يکی ازموادرن"قيم"يا"قيموميت"را
تعريف نکرده است.بنآ پي نهاد می گردد که قوه مقننه دولت جمهوری اسالمی افغانستان
در حين بازنگری قانون مدنی نافذه ک وربه اسرو وقت با استفاده ازکتب معتبرفقه حنفی
شريعت اسالمی ،تعريف م خؤ از(نايب،ولی،وصی وقيم)درطی يم يم ماد قانونی
ارايه نمايند.تااينکه خالی قانونی رن مرفوو گردد.
قانون مدنی افغانستان نسبت به ساير قوانين موضوعه در ک ور پي يدگی
-5
هاواغالا در الفاظ وعبارات دارد.زيرا؛که اک رموضوعات رن از کتا (مجلة اکحکام
العدليه)ترجمه شده است که کتا مذکور ري ۀ عميق در شريعت اسالمی بخصوص
درفقه حنفی دارد.اساس ومصدرشريعت اسالم به زبان عربی بوده واک رکلمات قانون
مدنی در حاليکه معادل رن درزبان های ملی ک ورما موجود بوده بعينه بدون رعايت
اصول ترجمه،درج مواد قانون مذکور شده است،که هرخواننده نمی تواند به رسانی از رن
مفهوم بگيرد.که می توان به موارد رن اشاره کرد:
درماد ()508قانون مدنی ،چنين رمده است«عقد به صيغۀ استقبال وقتی منعقد می
گردد که عاقدين قصد ان اء عقد را با اين صيغه نموده باشند» درماد فوا
دوکلمه":استقبال وان اء"بکار رفته ،وهردوی رنها کلمات عربی بوده اند ،درحاليکه
معادل رنها در زبان فارسی – دری موجود بوده که:استقبال ،معنی رينده و ان اء ،معنی
انجام را افاده می کند.
درماد ()689قانون مذکور ،چنين تذکربه عمل رمده«خيارعيب ،بمرگ متصرف
اليه ساقح نگرديده و ورثه قايم مقام اوشناخته می شود» درماد فوا واژه"متصرف
. 1همان،ماد .1608
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اليه"بکار رفته ،درحاليکه معادل رن درزبان فارسی اين جمله"م تری ايکه مال فروخته
شده را درتصرف خود دررورد" جای داده می شد ،معانی به یهن خواننده روشن تر می
شد.
به همين قسم درماد ()707قانون مذکور ،که چنين صراحت دارد«اصل در کالم
معنی حقيقی رنست ،...مگراينکه اراد معنی حقيقی متعذر باشد ».مطلب اينکه درماده
متذکره کلمه"تعذر" بکاررفته ،که رن واژه عربی بوده ،درحاليکه معادل اين کلمه درزبان
فارسی – دری "دشوار"را معنی می دهد ،بااطالا کلمه دشوار در ماد فوا،اک راا
م کل خوانندگان اين قانون حل خواهد شد.
درماد ()1924قانون مدنی ،چنين تذکر به عمل رمده«هرگاه ديوار م ترف
مقاومت خود را از دست داده وخوف انهدام رن موجود باشد »...درماد مذکور
ازکلمۀ"انهدام" تذکربه عمل رمده ،درحاليکه اين واژه عربی بوده ،بارعايت اصول
ترجمه ،مترجم که معادل يم کلمه را درزبان فارسی موجود باشد ،نبايد اصل کلمه را
به جای خود نقل نمايد ،که معادل رن کلمه"ازبين رفتن است"استعمال می نمود.وغيره...
بنا اء درکل ضرورت احساس می شود که يم هيأت خبير م تکل از علماء(فقهاء)وحقوا
دانان از طرف قوه مقننه ک ورت کيل گردد وتفسير ماده به ماده رنرا از ابتدا تا انتها با
یکر م ال واضح ،وتکميل نمايند ،تا اينکه فلسفه وجودی قوانين که همانا رگاهی
شهروندان ازقوانين ک ور می باشد،تحقق پيدا کرده وهرافغان باسواد ما،بامطالعه رن
برداشت کلی وجزئی از هرمواد رن را داشته باشد.

مراجو ومصادر:
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.2
السجستانی،ابوداود سليمان بن اکشعی.سنن ابوداود،پ اور مکتبة الحقانيه – ،ت.
.3
ال يبانی،ابو عبدهللا احمدبن حنبل.مسند امام احمد بن حنبل،دارالفکر- ،ت.
.4
القزوينی،ابوعبدهللا محمدبن يزيد.سنن ابن ماجه،کراچی:قديمی کتابخانه- ،ت.
.5
الق يری،مسلم بن الحجاج بن مسلم.صحيح المسلم،کراچی:قديمی کتابخانه.1956،
.6
ْ
ال َمق مد مسي ،اإلمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد.عمدة األحكام من كالم خير
.7
األنام مما اتفق عليه ال يخان ،البخاري ومسلم ،ترجمه:محمد زمان زماني – ،ت.
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.1
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چکیده
نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجرا های باطل و غير نافذ ،قاعهده عهام ديگهر
را مبتنی بر فقه حنفهی بها عنهوان «فاسهد» شناسهايی و تائيهد کهرده اسهت کهه سهبب مهی شهود
بطالن در نظام حقوقی اين ک ور دارای مراتب باشد و در مهواردی کهه عقهد قابهل اصهالح
است ،از بطالن رن جلوگيری شود و روابح حقوقی طرفين تداوم داشته باشد.
واژگان کليدی:
باطل ،غير نافذ ،فاسد ،فقه حنفی ،قابل ابطال.
مقدمه
نظامهاي حقوقي قواعدي را بر روابح حقوقي اشخاص حاكم كرده اند تا بتواننهد صهحت
وقههوو روابههح حقههوقي را تضههمين كننههد و بههر رعايههت نكههردن قواعههد نيههز رثههاري را ايجههاد
نمايند .،اما نوو تضمين صحت روابح حقوقي ممكن است از نظامي به نظام حقوقي ديگر
متفههاوت بههوده ،داراي شههدت و ضههعف باشههد .يكههي از ضههمانت اجراهههاي اصههلي تخلههف از
شههرايح صههحت انعقههاد و اعتبههار عقههود ،بطههالن اسههت كههه در تمههام نظامهههاي حقههوقي وجههود
دارد .برخي از سيستمهاي حقهوقي نيهز افهزون بهر بطهالن ،بطهالن نسهبي يها قابهل ابطهال را
پذيرفته اند كه بهه ايهن ترتيهب ،بهه نهوعي مراتبهي را بهراي بطهالن قائهل شهده انهد .نظامههاي
حقوقي مبتني بر قواعهد اسهالمي نيهز اصهلي تهرين قاعهدة تخلهف از انعقهاد صهحيح عقهود را
بطههالن معرفههي كههرده انههد كههه بههه معنههي فسههاد نيههز دانسههته مي هود و بههه ايههن ترتيههب ،هههر دو
اصههطالح بطههالن و فسههاد يههك معنهها مههي يابنههد .هم نههين عههدم نفههوی يهها موقههوف (قههانون مههدني
افغانستان) پيش بيني شده كه نوعي وضعيت واسطه اي ميهان عقهود صهحيح و باطهل اسهت
و محدود به موارد خاص بوده ،به صورت محدود قابليهت اجهرا دارد .بها ايهن حهال ،برخهي
از مذاهب اسالمي ،ضمانت اجراي ديگري را با عنهوان «فسهاد» كهه خفيهف تهر از بطهالن
اسهت ،در نظهر گرفتهه انهد و رن را متفهاوت بها بطهالن و موقهوف ميداننهد كهه بهه عنهوان يهك
قاعده و ضهمانت اجهرا ،محهدودة اجهراي وسهيعتري را نسهبت بهه غيهر نافهذ و بطهالن نسهبي
دارد.
قانون مدني افغانسهتان نيهز از ههر دو عنهوان باطهل (ماننهد مهواد  613تها  )619و فاسهد
(مانند مواد  620تا  ) 636نام برده است ،اما متفاوت با يكديگر پي بيني كهرده اسهت .بهه
اين ترتيب ،تحليل تطبيقي مفهوم عقد فاسد و عقد باطل در نظهام حقهوقي افغانسهتان ميتوانهد
قابل توجه باشد .وانگهي ،از رنجا كه قانون مدني كه برگرفته از فقه اسالمي است .بر ايهن
اساس ،در اين بررسي در صدد پاسخ به اين پرس ها هستيم كه ريا قاعدة «فاسهد» در نظهام
حقوقي افغانستان ميتواند به عنوان قاعدهاي عام ،ضمانت اجراي تخلف از شرايح قهانوني
براي انعقاد و اعتبار عقود باشد؟ ريا نظام حقوقي افغانسهتان بها شناسهايي عقهد فاسهد ،نهوعي
مراتب را براي پيش از بطالن در نظر گرفته است؟
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 .2مفهوم عقد باطل و فاسد
 .1 .2عقد باطل
لغهت «باطههل» معههاني مختلفههي هم ههون بيهههوده ،بيفايههده ،ناراسههت ،سههقوط حكههم ،دروغ و
ناحق دارد (معين1378 ،ص  )191كه در تركيهب بها «عقهد» بهه معنهاي عقهدي اسهت كهه
نسبت به طرفين اثري ندارد (السهنهوري2004،ج 1،ص  .)397بهه عبهارتي ،عقهد باطهل
به دليل خللي كه دارد ،شارو و قانونگهذار رن را تأييهد نميكننهد و در حكهم عهدم بهوده ،ماننهد
هيچ است كه اثري بر رن مترتب نمي هود (السهنهوري1997،ج 4،ص61، 71؛ شهاهباغ،
1376ج 1،ص35؛ حائري و علي اكبري1389 ،ص  6و  .)7در واقو هيچ تغييهري بهه
عنههوان يههك امههر اعتبههاري در حقههوا و تكههاليف دو طههرف بههه وجههود نميههآورد و مههادة 365
قانون مدني نيز بهر همهين معنها دکلهت دارد (كاتوزيهان1388 ،ص)323؛ اگهر چهه ممكهن
است به عنوان يك امر مادي رثاري را بهه دنبهال داشهته باشهد .در اصهل عقهد باطهل بهه دليهل
نداشتن ركن يا اركان،بي اعتبار و بهي اثهر اسهت و قابليهت تبهديل بهه عقهد صهحيح را نهدارد
(الغريههاني 2002 ،ج  ،3ص349؛ قنههواتي وحههدتي شههبيري1379 ،ج 1،ص)107؛ بههه
همههين دليههل تمههام مههذاهب اسههالمي خلههل در ركههن را از اسههبا بطههالن دانسههته انههد و در ايههن
خصوص اختالفي ندارند .قانون مدني افغانستان نيهز عقهد باطهل را بهه عقهدي كهه در اصهل
(ركههن) و وصههف (شههروط متعلههق بههه ركههن) م ههروو نيسههت ،تعريههف كههرده اسههت ، 1سههپس
تأكيههههههههههههههد ميكنههههههههههههههد كههههههههههههههه اجههههههههههههههازه در عقههههههههههههههد باطههههههههههههههل اثههههههههههههههر نههههههههههههههدارد.
در نظام حقوقي افغانستان ،عقد باطل به معناي هيچ است و به دليل خلهل در اركهان عقهد
و برخههورد مفههاد رن بهها مصههالح اجتمههاعي ،قابههل جبههران نيسههت و دو طههرف نميتواننههد بهها
تراضهي رن را اصههالح كننههد .امها اگههر در مههواردي برخهي رثههار فرعههي نيهز در نظههر گرفتههه
ن ود ،ميتواند مخالف با مصالح اجتمهاعي باشهد .لهذا در برخهي از قهوانين افغانسهتان ممكهن
است عقد باطل داراي رثار فرعي باشد ،ماننهد در قهانون مهدني افغانسهتان در مهادة  619بها
رنكه عقد باطل را بدون اثر قانوني ميداند ،اما به عنوان يك حادثة مادي در مهواردي واجهد
رثار فرعي دانسته است كه در صورت نقؤ يا تلف عوضين در عقهد باطهل ،متصهرف را
ضامن ميداند (عبدهللا 1390،ص .)164
.2 .2عقد فاسد
لغت «فاسد» داراي معاني متعدد است؛ ازجمله تباه ،معيو  ،باطل ،گمراه
)معين1378،ص (460،خرا  ،گنديده و پوسيده )جر1380،ص  )1573كه در
تركيب با عقد ،عبارت از عقدي است كه از حالت سالمت به حالت ناسالم در رمده
)نمله1999،ص  )404و قابليت انتفاو از رن از بين رفته است.
عقد فاسد در اغلب مذاهب اسالمي همان معناي عقد باطل را دارد و تفاوتي ميان باطل و
فاسد وجود ندارد ) تبريزي1377،ج 1،ص61؛ شاهرودي1408 ،ا ،ص158؛ مغنيه،
بيتا ،ج  3،ص17؛ الجزيري2005 ،ج 2،ص2005؛ السبكي1991،ج 2،ص498؛
نمله1999، ،ص413؛ الغرياني2002،ج 3،ص  .(204از ديدگاه فقهاي مذاهب
اسالمي ،عقد هنگامي صحيح است كه مطابق فرمان شارو بوده ،تمام اركان و شروط را
دارا باشد .اما اگر مخالف فرمان شارو باشد ،فاسد و باطل خواهد بود و در اينكه نهي
شارو در یات باشد يا وصف ،فرقي نيست )حكيم و بكري 1980،ص119؛ شاهرودي،
1408ا ،ص  .(158بنابراين ،عقد فاسد (باطل) عقدي است كه اسالم رن را نهي نموده،
1
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اثري بر رن مترتب نمي ود؛ اگر چه قبض نيز در رن عقد تحقق يافته باشد ،چرا كه حرام
نميتواند طريقي براي تملك باشد )السابق1971،ج  3،ص  .(103هر رن ه در اصل
ممنوو شده باشد ،در وصف نيز ممنوو است و بر هي يك رثاري مترتب نمي ود؛ به
خصوص كه در قررن نيز فرقي ميان باطل و فاسد مسلم نيست ،چرا كه باطل چيزي است
كه درحقيقت به وجود نميآيد و خداوند نيز شيئي را كه حقيقتا ا به وجود نيامده است ،فاسد
ميداند )نمله1999،ص.(416
بههر خههالف ديههدگاه اغلههب مههذاهب اسههالمي ،حنفيههه ميههان باطههل و فاسههد تفكيههك قائههل شههده
اسهههههههت)الجزيهههههههري2005 ،ج 2،ص126؛ السهههههههبكي1991،ج  2،ص498؛ عبهههههههدهللا،
1390ص164؛ السنهوري ،همهان ،ص)103؛ هم نهين زيديهه نيهز بهه پيهروي از حنفيهه،
باطل را متفاوت با فاسد ميدانهد )القرالهه2003 ،ص  .(233تفكيهك يهاد شهده كهه از معنهاي
لغههوي نيههز حاصههل مي ههود ،گويههاي معيههو يهها خههرا بههودن اسههت كههه اصههطالحا ا در شههيء
مورد نظر تغيير حالهت حهادث شهده ،از حالهت سهالمت بهه ناسهالم تغييهر يافتهه اسهت )نملهه،
 1999ص  .(404امهها عههين هم نههان موجههود اسههت؛ چنانكههه گوشههت در اثههر فسههاد قابههل
استفاده نخواهد بود ،اما هم نان باقي اسهت؛ بهر خهالف باطهل كهه وجهود نهدارد .معنهاي يهاد
شده از فاسد بر تعريهف فقههاي حنفهي از عقهد نيهز تهأثير گذاشهته اسهت و رنهها عقهد باطهل را
عقدي ميدانند كه در ركهن يها شهروط متعلهق بهه رن خلهل باشهد؛ يعنهي اصهالا م هروو نباشهد.
فاسهههد نيهههز عقهههدي اسهههت كهههه در اصهههل م هههروو بهههوده ،فقهههح در وصهههف م هههروو نباشهههد
)عبدهللا1390،ص )164؛ به نحهوي كهه متعاقهدين اهليهت حقهوقي داشهته ،صهيغة عقهد نيهز
صحيح باشد ،در مبيو خللي نباشد ،اما عقد داراي وصفي باشهد كهه شهرو رن را نههي كهرده
است؛ مانند بيو ربوي كه عقد در اصل منعقهد شهده اسهت ،امها در وصهف كهه عقهد اقتضهاي
زيههادي را در عههو دارد ،م ههروو نيسههت و سههبب فسههاد عقههد مي ههود كههه فسههاد يههاد شههده
برخالف مصلحت است .اما اگهر عامهل فسهاد يعنهي زيهادي موجهود حهذف گهردد ،تبهديل بهه
عقد صحيح مي ود؛ يعني در یات صحيح است ،ولي در بعضي اوصهاف خهارجي رن خلهل
وجههود دارد ( كاشههف الغطههاء1422 ،ج 5،ص )308كههه ايههن اوصههاف خههارجي در برخههي
موارد قابل حذف اند .بهه همهين دليهل ،عقهد فاسهد بهين باطهل و صهحيح قهرار ميگيهرد؛ ماننهد
عقد غير نافذ ،چرا كه تحت شهرايطي ميتوانهد بها فسهخ تبهديل بهه باطهل و بها قهبض يها حهذف
شرط فاسد تبديل به صحيح گردد(مادة  626قانون مدني افغانستان(.
به هر حال ،بر اساس ديدگاه فقهاي حنفيه ،عقد فاسد و باطل با توجهه بهه تفهاوت اصهل و
وصههف ،متفههاوت بهها يكديگرنهد .بههراي تبيههين بهتههر تفههاوت اصههل و وصههف ميتههوان گفههت كههه
اصل عبارت است از ركن مانند ايجا و قبهول ،1بهه عهالوه شهروط متعلهق بهه ركهن ماننهد
وجود متعاقدين ،توافق ايجا و قبول و قابليت معقود عليه براي حكم عقد كهه در صهورت
نبود رن باعی از بين رفهتن اصهل عقهد ،يعنهي بطهالن مي هود .امها وصهف عبهارت اسهت از
شروط متعلق به صحت عقد؛ مانند غرري يا ربوي نبودن عقد ،قابل تعيين بودن موضهوو
عقد ،نبود شرط فاسد در رن و موارد ديگر مانند عقد اكراهي از ديدگاه برخي فقهاي حنفي
)السنهوري ،پي ين ،ص 122و  (123كه قانون مدني افغانستان نيهز از رن پيهروي نمهوده
و در مههادة  560رن را فاسههد معرفههي كههرده اسههت .از ديههدگاه فقهههاي حنفههي ،عقههد صههحيح
عبارت است از عقدي كه در اصل و وصف م روو  .1اغلهب فقههاي حنفهي ركهن عقهد را
 - 1اغلههب فقهههاي حنفههي ركههن عقههد را عبههارت از ايجهها و قبههول (صههيغة عقههد) ميداننههد (أتاسههي ،بيتهها7 ،؛ عبههدهللا،
1390،ص).
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عبارت از ايجا و قبول (صيغة عقد) ميدانند (أتاسهي ،بهي تها7 ،؛ عبهدهللا1390،ص)59
باشد كه اگر ركن يا شروط متعلق به رن غير م روو باشد ،اصالا منعقهد ن هده ،تهأثيري در
ملكيت ندارد و باطل خواهد بود .بر اساس همين تفكيك اصل و وصف است كه گفته شهده،
عقد باطل در اصل و وصف غير م روو است ،اما عقد فاسهد بهه دليهل وجهود ركهن منعقهد
اسههههههت ،ولههههههي در اوصههههههاف خلههههههل دارد )الزحيلههههههي1985 ،ج 4،ص354؛ حكههههههيم و
بكري1980،ص119؛ السنهوري ،همان ،ص .(103شهايان یكهر اسهت كهه فقههاي حنفهي
در عبادات فرقي بين فاسد و باطل نميگذارند؛ به اين دليل كه عبادات تعبد محض هستند و
حكم شارو به غير اطاعت امت ال نمييابد و مخالفت با رن مقصود را از بين ميبرد ،لذا یمهة
مكلف با عبادت فاسد بري ن ده و مانند اين است كهه عبهادات انجهام شهده باطهل بهوده اسهت.
اما در معامالت اوکا مقصود از بين نميرود ،دوم اينكه هدف از رن مصالح بنهدگان در دنيها
بوده اسهت و فرصهت اصهالح هم نهان وجهود دارد و بهه ايهن دليهل تها هنگهامي كهه خلهل در
حقيقهت و ماهيههت نباشهد ،علتههي بههراي از بهين رفههتن وجهود نههدارد )نملههه 1999 ،ص415؛
السنهوري ،همان ،ص.(105
هم نههين در خصههوص حكههم «نكههاح فاسههد«1 ،حنفيههه دو حالههت را در نظههر گرفتههه انههد؛ در
صورتي كه نكاح فاسد قبل از نزديكهي باشهد ،ماننهد عبهادات اسهت كهه فسهاد در رن در حكهم
باطل است )السنهوري ،همان ،ص106؛ نمله1999،ص  .(414اما در صهورتي كهه در
اثر نكاح فاسد نزديكي صورت گرفتهه باشهد ،برخهي از رثهار نكهاح صهحيح بهر رن بهر قهرار
مي ههود؛ ماننههد مهههر ،نسههب ،حرمههت مصههاهره ،عههده ،تفريههق و نفقههه )الموصههلي الحنفههي،
2005ص190؛ السهنهوري ،همهان ،ص  )72كهه مهادة  97قهانون مهدني افغانسهتان بهه رن
پرداختهه اسهت )1( « :ازدواج فاسهد قبههل از دخهول در حكهم نكههاح باطهل اسهت )2( .هرگههاه
بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد ،مهر ،نسهب ،حرمهت مصهاهره ،عهده ،تفريهق و
نفقه ثابت ميگردد ».با ايهن حهال ،در نكهاح باطهل حتهي در حالهت دوم ،ههيچ رثهاري مترتهب
نمي ود (مادة  95قانون مدني افغانستان)
.3تمييز عقد فاسد از عنوان هاي م ابه
حنفيهه معتقههد اسههت كههه بهها وجههود ركههن و شههروط رن ،عقههد منعقههد مي ههود ،امهها از انعقههاد عقههد
همهواره صهحت رن کزم نميآيهد؛ يعنهي گهاهي عقهد صهحيح منعقهد مي هود و گهاهي فاسهد .در
صههورت فسههاد ،عقههد موجههود اسههت؛ چههرا كههه عقههدي ماننههد بيههو از سههوي واجههدين اهليههت بهها
ايجها و قبهول رنهها ،يعنهي ركهن ،منعقهد مي هود )البغهدادي1997،ص78؛ أتاسهي ،بهي تهها،
ص5؛ نملهههه1999 ،ص  (414،امههها داراي اثهههر و اعتبهههار نيسهههت و ملكيهههت حاصهههله نيهههز
معصيت رور است )الموصلي الحنفهي2005 ،ص184؛ السهنهوري ،همهان ،ص  )109و
همين نكته وجه م ترك رن با عقد باطل و افتراا رن با صحيح اسهت و انعقهاد رن از رغهاز،
وجه اشتراك با صحيح و وجه افتراا رن با باطل است.
عقههد فاسههد بههه دليههل وجههود شههرعي و نههه مههادي )السههنهوري ،همههان ،ص 110، 109
 )119،افزون بر اينكه ميتواند تحهت شهرايطي تبهديل بهه عقهد صهحيح گهردد ،حهق فسهخ را

 - 1از ديدگاه حنفيها ،عقهد نكهاح هنگهامي فاسهد اسهت كهه شهرط صهحت رن رعايهت ن هده باشهد؛ ماننهد حضهور نداشهتن
شهود ،ازدواج موقت ،جمو بيش از چهار زوجه ،جمو بين زوجه و عمة زوجهه و همينطهور بهين زوجهه و خالهة او و
ازدواج با زن منكوحه (ر.ك .الزحيلي1985،ج 7،ص47؛ الكاساني ،بيتا ،ج  6،ص)29-9 .
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نيز براي طرفين ايجاد ميكند تها از وجهود خهارج گهردد؛ ماننهد مهادة  626قهانون مهدني 1بهه
اين ترتيب ،عقد فاسد در دسهتة عقهود صهحيح و باطهل قهرار نميگيهرد و عقهدي بينهابين و بها
خصوصيات خاص ميباشد )البغدادي 1997، ،ص78؛ الكاساني ،بهي تها ،ج 9،ص .(16
بههه همههين دليههل ،برخههي فسههاد عقههد را بهها قيههاس بههه مراتههب بطههالن برخههي نظامهههاي حقههوقي
غربي ،يكي از مراتهب بطهالن در نظهر گرفتهه انهد )السهنهوري ،همهان ،ص  .(103امها بها
نههاد عقهود قابهل ابطهال در برخهي نظامههاي حقهوقي ماننهد فهرانس؛ متفهاوت اسهت؛ چراكهه
عقود قابل ابطال عقودي صحيح و داراي رثار قانوني هسهتند و صهرفا ا در راسهتاي رعايهت
مصههالح برخههي از اشههخاص امكههان ابطههال وجههود دارد )السههنهوري ،همههان ،ص .(195
هم نين با وجود اينكه عقد غير نافذ و فاسد از خصوصهيت بينهابيني برخهوردار اسهت ،امها
عقد فاسد با غيرنافذ يا موقوف تفاوت دارد؛ چرا كه اوکا حنفي هها نيهز عقهد موقهوف را بهه
عنوان نههادي مسهتقل پي هبيني كهرده انهد .دوم اينكهه عقهد موقهوف عقهدي صهحيح اسهت و بها
انضمام اجازة مالك به كمال ميرسد؛ درحالي كه عقد فاسد با اجازه قابل تصهحيح نيسهت 2و
توأم با نهي شرعي معصيت است .سهوم ،عقهد غيهر نافهذ عقهد صهحيح اسهت و قهبض راههي
براي تملهك نيسهت؛ امها در عقهد فاسهد ،در برخهي مهوارد بعهد از قهبض يها رفهو فسهاد امكهان
تصحيح وجود دارد )ابن نجيم ،بي تا ،ص .(278چهارم ،عقد موقهوف در صهورت اجهازه
ندادن یينفهو ،رد مي هود ،امها عقهد فاسهد فسهخ ميگهردد .پهنجم ،عقهد غيهر نافهذ بهراي رعايهت
مصالح برخي از اشخاص است؛ در حهالي كهه عقهد فاسهد بهه دليهل رعايهت ممنوعيهت ههاي
شرعي است .ش م ،با توجه به مصاديق فساد ،عقهد فاسهد بي هتر از ايهن قابليهت برخهوردار
است كه در مرتبه اي پيش از بطالن قرار بگيرد به عبارت ديگر ،عقد غير نافذ بي تر بهه
عقد صحيح نزديك است ،در صورتي كه فاسد بي تر به بطالن نزديك ميباشد.
.4عوامل بطالن و فساد
.1 .4بطالن
نظام حقوقي افغانستان بطالن عقد را به عنوان ضهمانت اجهراي اصهلي رعايهت نكهردن
احكام شرعي و قواعد مربوط به نظم عمومي پذيرفته اسهت و در خصهوص عامهل بطهالن
در مههادة  609قههانون مههدني ميگويههد« :عقههدي كههه ركههن يهها شههرطي از شههرايح رن موجههود
نباشد ،باطل پنداشته مي ود « سهپس در مهادة  613در تفكيهك عقهد باطهل از فاسهد ميگويهد:
«عقهد باطهل رن اسهت كهه اصهالا و وصهفا ا غيهر م هروو باشههد» بها اينكهه بسهياري از حنفيههه،
ركن عقد را تنها ايجا و قبول دانسته ) 3ر.ك .الزحيلهي1985، ،ج 4،ص347؛ أتاسهي،
بي تها ،ص  (7،مهواردي هم هون وجهود طهرفين و موضهوو عقهد را از شهروط متعلهق بهه
ركن ميدانند ،قانون مدني افغانستان در مواد  505به بعد ركن عقد را رضها ،اهليهت عقهد،
موضوو عقد و سبب ميداند كه نبود هر يك عامل بطالن عقد خواهد بود.
.2 .4فساد
عقد فاسد در فقه حنفي و بهه تبهو رن قهانون مهدني افغانسهتان ،عقهد فاسهد بها باطهل متفهاوت
است و عوامل فسهاد بها عوامهل بطهالن تفهاوت دارد .بطهالن بهه دليهل نبهود ركهن يها اصهل و
 - 1مادة  626قانون مدني افغانستان« :هريك از طرفين عقد يا ورثه شان ميتوانند عقهد فاسهد را فهـسخ نماينهـد ،مگهـر
اينكـه سـبب فساد از بين رفته باشد».
 - 2مادة  627قانون مدني افغانستان« :اجازه بر عقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ ،جواز ندارد».
 - 3البتههه برخههي ديگههر از فقهههاي حنفههي ،اركههان عقههد را عاقههدين ،صههيغه و موضههوو ميداننههد (الزحيلههي1985، ،ج
4،ص).
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شرايح متعلق به رن است ،اما عوامل فساد خلهل در اوصهاف عقهد اسهت كهه علهل بهه وجهود
رورنههدة رن ميتوانههد ناشههي از یات عقههد يهها شههرط باشههد .مههادة  628قههانون مههدني ميگويههد:
«هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود ،طهرفين قبهل و بعهد از قهبض ميتواننهد ،فسهخ نماينهد
«فسههاد در نفههس عقههد ناشههي از امههوري اسههت كههه همههراه و همزمههان بهها ت ههكيل عقههد ايجههاد
مي ود؛ براي م ال ،به دليل نبود رضايت و رغبت ،عقد فاسد مي ود و ايهن فسهاد ناشهي از
خود عقد است )الزحيلي1985، ،ج 4،ص406؛ مصداا رن ميتواند عقد اكراهي ياد شهده
در مههادة  560قههانون مههدني باشههد .ايههن مههاده مقههرر ميههدارد» :عقههد شههخؤ تهديههد شههده بههه
صههورت فاسههد منعقههد ميگههردد .هرگههاه بعههد از رفههو تهديههد ،شههخؤ تهديههد شههده بههه صههورت
صريح يا ضمني به رن اجازه دهد ،عقد صحيح ميگردد «بها رنكهه در فقهه حنفهي نيهز اجهازه
در عقد فاسد راه ندارد و بهه دليهل نههي شهارو از رن اصهوکا بايهد فسهخ گهردد ،امها رضهايت
بعد از اكراه نزد احناف مؤثر است .حنفي ها معتقدند فساد در اين مهورد بهراي صهيانت از
مصالح خاص است ،نه مصالح عام )الزحيلي1985، ،ج 4،ص )406؛ لذا اجازة بعهد از
اكراه صحيح است .شايان یكر است كه برخي از علمهاي حنفهي ،ماننهد امهام زفهر ،بهه دليهل
متوقههف بههودن بههر اجههازه ،عقههد اكراهههي را عقههد موقههوف ميداننههد )الكاسههاني ،بههي تهها ،ج
12،ص39؛ الزحيلههي1985، ،ج 4،ص380؛ السههنهوري ،همههان ،ص )121؛ چههرا كههه
حق بايو است نه حق شهرعي ،بهر خهالف مهوارد ديگهر كهه حهق شهرعي اسهت .در موقهوف
اختيار بين قبول و فسخ ميباشد؛ در حالي كه در فاسد فقح حكم بر فسخ اسهت و ايهن تكليهف
شههرعي هههر يههك از طههرفين اسههت )ابههن نجههيم ،بههي تهها ،ص279؛ السههنهوري ،همههان ،ص
 .(110اما در ساير موارد مانند فساد ناشي از ربا كه در نفس عقد موجهود شهده ،بهه علهت
نهي شارو به دليل از بين رفهتن مسهاوات عوضهين كهه بهر خهالف حكهم شهارو در تراضهي
داشههتن در تجهههارت اسهههت ،اجهههازه بهههي اثهههر خواههههد بهههود )الزحيلهههي1985،ج 4،ص407؛
سرخسي ،بي تا ،جزء 24،ص  .(55بنابراين ،روشن مي ود كه عقد موقوف يها غيهر نافهذ
با فاسد متفاوت است .عقد موقوف عقد صحيح است بدون قبض ،امها فاسهد بعهد از قهبض و
يا رفو فساد ممكن است صحيح گردد .عقد موقهوف بها افهزودن جهزء مهتمم كامهل شهده ،قهدم
در عرصههة نفههوی ميگههذارد ،امهها فاسههد در اصههل اص هالح پههذير و قابههل تصههحيح نبههوده ،يههك
صورت ظاهري از عقد دارد كه اصوکا طرفين عقد بايد رن را فسهخ و از معصهيت دوري
كنند )ابن نجيم ،بيتا ،ص  .(278لذا با رنكه عقد فاسد و غيهر نافهذ در رغهاز منعقهد هسهتند و
وجهود دارنههد ،امها عقههد فاسهد بههه دليهل نهههي شهارو معصههيت رور اسهت و بايههد طهرفين رن بههه
دنبال فسخ رن باشند ،نهه اجهازة رن )مهادة  627قهانون مهدني افغانسهتان) .هم نهين موقهوف
عقد صحيح است و فاسد غيرصحيح كه ايهن موضهوو باعهی تفهاوت ميهان فاسهد و موقهوف
مي ود.
از ديدگاه حنفي ها ،شروط به سه دستة صحيح ،فاسد و باطهل تقسهيم مي هوند )الموصهلي
الحنفي2005، ،ص  )187كه شروط فاسد به دليل اتصال به اصهل يها ركهن عقهد ميتواننهد
باعی فساد عقد گردند .قانون مدني افغانستان نيز مبتني بر فقه حنفهي در مهادة  610شهرط
فاسد را چنين بيان داشته است« :شهرط غيرمناسهب بها عقهد يها شهرطي كهه عقهد مقتضهي رن
نبوده يا حكم عقد را مؤكد نگرداند ،هم نان شرطي كه موافق بها تعامهل جاريهه نبهوده و يها
در رن فريب به كار رفته باشد ،فاسد پنداشته مي ود» .البته بايهد شهرط در ضهمن عقهد باشهد
و اگر بعد از عقد گذاشته شود ،موجب فساد عقد نميگردد ،بلكه کزم اسهت بهه رن وفها شهود
)حيههدر ،بههي تهها ،ص  .(371تههأثير شههرط فاسههد بههر عقههد ممكههن اسههت بهها توجههه بههه نههوو رن
متفههاوت باشههد كههه عبههارت انههد از :وجههود شههرط فاسههد ماننههد زيههادي در عههو  ،و در عقههود
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معاوضي مانند انواو بيو ،اجاره ،مزارعه ،مساقات و مانند رنهها موجهب فسهاد عقهد مي هود
)الزحيلي1985، ،ج 4،ص381؛ المصري1997، ،ج 1 ،ص  (127،زيرا شرط فاسهد
در تعار با مبنايي است كه طرفين براي رن به انعقاد عقد پرداخته اند .مادة  622قانون
مدني افغانستان نيز بها پيهروي از فقهه حنفهي ميگويهد« :در عقهود معاوضهوي (معاوضهي)،
تعليق و اقتران عقد ،به شرط فاسد جواز نداشته و در اثر چنهين شهرطي عقهد فاسهد پنداشهته
مي ود«.
شرط فاسد در عقودي كه در رنها تعادل عوضهين شهرط نيسهت و بهه صهورت تبرعهي يها
غيههر معاوضههي و غيههر مههالي منعقههد ميگردنههد ،بههي اثههر بههوده )الزحيلههي1985، ،ج 4،ص
 (381،شرط فاس مد موجود ،ملغي تلقي خواههد شهد .امها اگهر شهرط فاسهد باعهی تعليهق عقهد
شههده باشههد ،نههه تنههها خههود شههرط ملغههي خواهههد بههود ،بلكههه باطههل كننههدة عقههد نيههز مي ههود
)المصههري1997، ،ج 1،ص  .(127مههادة  623قههانون مههدني نيههز تصههريح كههرده اسههت:
«در صورت اقتران عقود غير معاوضهي بهه شهرط فاسهد ،عقهد صهحيح بهوده ،شهرط ملغهي
ميباشد .تعليق شرط فاسد موجب بطالن رن ميگردد«.
1
شرط فاسهد در عقهودي كهه از دسهتة «اسهقاطات محهض « هسهتند؛ ماننهد نكهاح و طهالا
بدون مال ،اجرا نكردن حهق شهفعه ،ابهرام ديهن ،عفهو قصهاص و رزاد كهردن بهرده ،بهي اثهر
بهوده ،در صهورت وجهود شههرط فاسهد ،بهه هههر ترتيهب فقهح باعهی بههي اعتبهاري خهود شههرط
مي ههههود )الموصههههلي الحنفههههي 2005، ،ص186؛ المصههههري1997، ،ج 1،ص  )127و
تههأثيري در عقههد نخواهههد داشههت .مههادة  624قههانون مههدني ميگويههد« :عقههودي كههه اسههقاطات
محض شناخته شود ،با وجود تعليق رن به شرط مناسب يا غيرمناسهب ،منعقهد گرديهده و يها
اقتران رن به شرط فاسد صحيح پنداشته مي ود ،شرط در اين صورت ملغي ميگردد«.
شرط فاسد در عقود توثيقي م ل كفالت ،حوالهه و رههن ،هم نهين در «اطالقهات «2ماننهد
وكالت و مانند رن هيچ اثري نداشته ،عقد صحيح است و شرط فاسد بي اعتبار و بدون اثهر
تلقي مي هود )المصهري1997، ،ج 1،ص  .(127مهادة  625قهانون مهدني مقهرر ميهدارد:
«عقودي كه اطالقات شناخته شود ،تعليق رن به شرط مناسب و شروط فاسد صحيح بهوده،
شرط فاسد ملغي پنداشته مي ود«.
بهها وجههود نمونههه هههاي يههاد شههده ،از ديههدگاه فقهههاي حنفههي شههروط فاسههدي كههه ميههان مههردم
متعههارف بههوده و از نظههر رنههها موجههب فسههاد نمي ههود ،اگههر در ضههمن عقههد معاوضههي شههرط
شود ،صحيح است و باعی فساد نميگهردد )الجزيهري 2005، ،ج 2،ص )128؛ بهه دليهل
اينكه ضمانت اجراي فساد عقد براي حفظ مصلحت جامعه است.
.5رثار عقود باطل و فاسد
.1 .5بطالن
تمام مذاهب اسالمي عقهد باطهل را غيهر منعقهد ميداننهد و بهه همهين دليهل رثهاري را بهر رن
مترتههب نميداننههد .لههذا اگههر در اثههر عقههد باطههل عوضههين تسههليم شههده باشههد ،هههر يههك ميتواننههد
 - 1منظور از اسقاطات ،عقودي هستند كه با هدف اسقاط حق منعقد شده ،فرقي ميان معو بهودن يها نبهودن نيسهت.
اما اگر در مقابل عو نباشد ،بهه رن اسهقاطات محهض ميگوينهد و اگهر معهو باشهد ،رن را اسهقاطات داراي معنهاي
معاوضه مانند خلو در طهالا و ديهه در عفهو از قصهاص ميگوينهد (ر.ك .الكاسهاني ،بهي تها ،ج 5،ص80؛ ج 12،ص
42و .)71
 - 2منظههور از اطالقههات ،عقههودي هسههتند كههه بههراي شههخؤ ممنههوو التصههرف ،صههالحيت تصههرف را ميدهههد؛ ماننههد
وكالت ،وصايت و اجازه دادن براي صغار مميز به عمل تجارت و قضا (ر.ك .الكاساني ،بي تا ،ج 9،ص).
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استرداد رنها را بخواهند و اگر تسليم ن ده باشد ،الزام به تسليم مقدور نيست ،به دليهل اينكهه
رابطه اي شكل نگرفته است )شعاريان و قربان زاده1391، ،ص.(50
البتههه ممكههن اسههت در مصههاديقي رثههار فرعههي از عقههد باطههل حههادث شههود )السههنهوري،
2004،ج  1،ص  )401كه به معناي تأييهد وجهود و ت هكيل عقهد باطهل نيسهت؛ ماننهد رثهار
مادي كه از رن ناشي مي ود و مانند مسئوليت متصرف مال در قبال تلف يا نقصهان رن كهه
با عنوان مقبو به عقد فاسد قابل بررسي است (مادة  619قانون مدني افغانستان).
.2 .5فساد
با رنكه از ديدگاه فقههاي حنفهي عقهد فاسهد معصهيت رور اسهت و طهرفين بايهد مهدام در پهي
فسخ رن باشند و نميتواند ايجاد كنندة مالكيت باشد ،اما تحهت شهرايطي داراي رثهاري مي هود
كه بسته به اينكه قبل از قبض يا پس از رن باشد ،متفاوت است:
.1 .2 .5قبل از قبض
همههان گونههه كههه بيههان شههد ،عقههد فاسههد ،عقههد نهههي شههده از سههوي شههارو اسههت و انعقههاد رن
همواره با معصيت همراه است .لذا در فقه گفته شده است كه طرفين بايد دائهم در پهي فسهخ
رن باشههند و از رلههودگي موجههود در رن پرهيههز نماينههد و قههانون مههدني افغانسههتان نيههز در مههادة
 627بر رن تأكيد كرده است .هم نين گفتهه شهده اسهت كهه افعهال گنهاه رلهود باعهی گسهترش
فساد در جامعه مي وند ،لذا قاضي نيز در صهورت رگهاهي از رن ميتوانهد عقهد را فسهخ كنهد
)السنهوري1997، ،ج 4،ص111؛ أتاسي ،بي تا ،ص )60؛ چهرا كهه حهق شهرعي اسهت
و اجراي عقد نيز توأم با معصيت خواهد بهود .بهه همهين دليهل ،تها قبهل از قهبض بهراي عقهد
فاسههد بههه هههيچ وجههه نميتوانههد اثههري متصههور شههد .چنانكههه در باطههل هههيچ اثههري قابههل تصههور
نيست ،زيهرا اگهر عقهد فاسهد قبهل از قهبض داراي اثهر باشهد ،باعهی ايجهاد تنهاقض ميگهردد؛
چههرا كههه از يههك سههو بههه ايههن معنهها سههت كههه عقههد کزم اسههت و طههرفين متعهههد بههه اجههراي رن
هستند ،امها از سهوي ديگهر عقهد نههي شهده اسهت و طهرفين بايهد مهدام در پهي فسهخ رن باشهند
)الكاساني ،بي تها ،ج 9،ص53-54؛ الزحيلهي1985،ج 4،ص494؛ القرالهه2003 ،ص
 .(235دوري از اين تناقض اقتضا ميكند كه براي عقد فاسد قبل از قبض ،اثهري متصهور
نباشد.
قانون مدني افغانستان نيز بهه پيهروي از فقهه حنفهي تها قبهل از قهبض ،عقهد فاسهد را ماننهد
باطل بي اثر دانسته ،قبض رن را نيز باعی افادة مالكيت نميداند؛ گر چه عقد فاسد از نظهر
انعقاد موجود است .لهذا در مهادة  636قهانون مهدني افغانسهتان رمهده اسهت :عقهد فاسهد نتهايج
عقد قانوني را در پي ندارد؛ در مهادة  621نيهز چنهين بيهان شهده اسهت« :عقهد فاسهد ملكيهت
معقود عليه را افاده نميكند ،مگهر اينكهه قهبض بهه رضهاي مالهك رن صهورت گرفتهه باشهد».
بنابراين ،تا قبل از قبض ،مبيو در مالكيهت بهايو اسهت و اگهر تلهف شهود از حسها او رفتهه
است و اگر از سوي م تري يا در يد او از بين برود ،با رنكه تهأثير عقهد صهحيح را نهدارد،
اما به عنهوان يهك حادثهه ،ضهامن خواههد بهود (مهادة  636قهانون مهدني افغانسهتان) .از ايهن
نظر تا قبل از تنفيذ ،همي ه قابل فسخ است؛ حتي اگر اين حق به ورثه منتقل شده باشهد كهه
در رن صورت همانند عقد باطل بوده و کزم است عوضين بهاز گردانهده شهوند .1البتهه اگهر
فساد بر طهرف شهود ،ماننهد ازالهة ربها و يها اسهقاط شهرط فاسهد ،بهه عنهوان عقهد صهحيح بهر
طرفين الزامآور خواهد بود )السهنهوري ،همهان ،ص  .(110مهادة  626قهانون مهدني نيهز
 - 1مادة  373مجلة اکحكام« :ایا فسخ البيو الفاسد فان كان البائو قبض ال من كهان للم هتري ان يحهبس المبيهو الهى ان
ياخذ ال من و يسترده من البائو«
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تصريح دارد كه ههر يهك از طهرفين عقهد يها وراث رنهها ميتواننهد عقهد فاسهد را فسهخ نماينهد؛
مگر اينكه سبب فساد از بين رفته باشد .لذا تا هنگامي كه عقد فاسد فسخ ن ده است ،برابهر
مادة  627قانون مدني ،اجازه بر رن اثري ندارد و كمتر از فسخ نيز مجاز نيست.
.2 .2 .5بعد از قبض
1
حنفهههي هههها بهههر اسهههاس روايتهههي ميگوينهههد ،عقهههد فاسهههد بعهههد از قهههبض افهههادة ملكيهههت ميكنهههد
(البغههدادي 1997،ص  ،)78امهها ايههن ملكيههت فاسههد بههوده ،انتفههاو از عههين مملههوك مبههاح و
قههانوني نيسههت؛ چههرا كههه انتفههاو از عههين مههورد معاملههه در عقههد فاسههد بههه اسههتقرار فسههاد مههي
انجامد كه فعلي حرام خواهد بهود .ايهن موضهوو در فقهه حنفهي بهدون اخهتالف پذيرفتهه شهده
است .از اين نظر كه عقد فاسد اسهت ،قهابض بايهد قيمهت يها م هل را بپهردازد ،نهه مسهمي را
)الكاساني ،بي تا ،ج 9،ص ،55السنهوري ،همان ،ص  .(114اين پيش بيني از اين نظهر
اسهت كهه در شهرايطي ماننههد بيهو يها هبههه ،بهر اثهر قههبض ،عقهد فاسهد غيههر قابهل فسهخ مي ههود
)الزحيلههي1985، ،ج 4،ص)497؛ لههذا قههانون مههدني در مههادة  631ميگويههد« :قههبض در
عقد فاسد ،ملكيت قابل فسخ را افاده نمهوده و انتفهاو از رن را افهاده نميكنهد» .در مهادة 371
مجلة األحكام العدليه نيز بيو فاسد به وسيلة قبض ،مفيد حكم ميگردد؛ يعني قهبض بها اجهازه
باعی ملكيت شده ،اگر مال نزد قابض تلف شهود ،ضهمان کزم مي هود و اگهر مهال از نهوو
وزني باشد ،م ل ،و اگر قيمي باشهد ،بايهد قهابض قيمهت روز قهبض را بهه مالهك بدههد .البتهه
در عقد فاسد ناشي از اكراه ،صرف قبض باعهی انتقهال مالكيهت نمي هود و بايهد اجهازه نيهز
بر رن وارد شده باشد؛ چرا كه در عقد اكراهي ،اصل كه عبهارت از ايجها و قبهول باشهد،
وجهود دارد ،امهها رضههايت در رن وجههود نهدارد كههه بهها الحههاا اجهازه بههه رن ،صههحيح ميگههردد
)سرخسي ،بي تا ،جهزء 24،ص 99و  .(55بهه ايهن دليهل كهه اصهوکا رضها شهرط صهحت
است ،نه شهرط حكهم ،و فقهدان شهرط صهحت باعهی از بهين رفهتن حكهم نمي هود و بها وقهوو
رضا ،فساد رفو مي ود؛ البته در عقودي كه فساد در رنهها مربهوط بهه حهق النهاس باشهد ،نهه
حق شرعي مانند حرمت ربا )الكاساني ،بي تا ،ج 12،ص.(38
بايد توجه داشت كه بر پاية فقه حنفي ،قبض به عقد فاسد م ابه غصب دانسته شده اسهت
و غاصب را ضامن ميدانند ،از اين رو از ضمان منافو يادي ن ده است؛ چرا كه حنفي ها
غاصب را ضامن منافو نميدانند ،اما مبيو بر اثر عقهد فاسهد و قهبض رن را ضهمانت ميكننهد
)ر.ك .الكاساني ،بي تا ،ج 12،ص.(15-26
با توجه به اينكه مالكيت بايو در بيو يا مالك در سهاير عقهود بهه وسهيلة عقهد فاسهد از بهين
نميرود ،به اين ترتيب حق شهفعه نيهز وجهود نخواههد داشهت؛ بهه ايهن دليهل كهه حهق بهايو در
اسههترداد مبيههو قطههو ن ههده اسههت ،مگههر رنكههه حههق فسههخ ناشههي از فسههاد ازبههين رفتههه باشههد
)السنهوري ،همان ،ص .(109همانگونه كه در بيو خياري شفعه جاري نمي ود كه قانون
مههدني بههه پيههروي از مههادة 1026مجلههه در بنههد شههش مههادة  2226اشههاره كههرده اسههت« :در
 - 1حنفي ها دليل افادة ملكيت در عقد فاسد بعد از قهبض را حهديی بريهره ميداننهد كهه رمهده اسهت :هنگهامي كهه عاي هه
خواست كنيزي به نام «بريره» را بخرد ،مالك رن از فهروش خهود داري كهرد؛ مگهر اينكهه وکء بها او باشهد .عاي هه بها
اين شرط بريره را خريد و سپس رزاد كرد و ماجرا را با رسول خدا در ميان نهاد .اي ان عتهق را صهحيح ،امها شهرط
يعني وکء را باطل دانستند .ميگويند اين عمل كه پيامبر عتق را كه تصرف در ملك غير است ،با وجود فسهاد بيهو بهه
دليل شرط فاسد جايز دانسته ،دليلي بر صحت تصرفات در عقد فاسد است و اين مطلب را اثبات ميكنهد كهه عقهد فاسهد
پههس از قههبض ايجههاد ملكيههت ميكنههد؛ و گههر نههه عاي ههه نميتوانسههت در ملههك غيههر تصههرف و كنيههز ديگههري را رزاد كنههد
(حنفي2005،ص .)184
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موارد رتي شفو نيست ... -6در بيعي كه در رن بايو خيار شرط داشهته باشهد .مگهر ايهن كهه
بايو خيار را ساقح نموده و بيو کزم گردد«.
بنابراين ،در عقد فاسد حتي با قبض مالكيت منتقل نمي ود و مالكيت ناشهي از عقهد فاسهد
از نههوو خههاص اسههت و وي گههي مالكيههت مطلههق ناشههي از عقههد صههحيح را نههدارد و تحههت
شههرايطي مالكيههت قابهههل فسههخ اسهههت )السههنهوري ،همهههان ،ص)114، 113؛ ايههن شهههرايح
عبارت اند از :اول اينكه قهبض بايهد بها اجهازة بهايو صهورت گرفتهه باشهد .اگهر قهبض بهدون
اجازه باشد ،مالكيت ثابت نمي ود؛ چهرا كهه در عقهد فاسهد نهوعي رضهايت و رغبهت وجهود
ندارد و به وسيلة اجازه رضايت و رغبت به وجود ميآيد و عقد فاسد منقلب ميگردد .مهادة
 621قانون مدني نيز تصريح ميكند« :عقد فاسد ملكيت معقود عليهه را افهاده نميكنهد ،مگهر
اينكه قبض به رضاي مالك رن صورت گرفته باشد»؛ چرا كه قبض در عقد فاسد به منزلهة
قبههول در بيههو صههحيح اسههت )سرخسههي ،بههي تهها ،جههزء 25،ص  (35،چنانكههه فسههخ قبههل از
قههبض بههه منزلههة خههود داري از ايجهها و قبههول اسههت )الكاسههاني ،بههي تهها ،ج 9،ص .(53
هم نين ،اگر مالهك در عقهد فاسهد اجهازه دههد ،اجهازه در حكهم ان ها اسهت و بيهو فاسهد افهادة
ملكيههت ميكنههد؛ رن نههان كههه نقههش اجههازه در اكههراه اسههت )الكاسههاني ،بههي تهها ،ج 12،ص39-
 .(38در صهورت سهكوت ،جمههور معتقدنهد كهه افههادة ملكيهت نميكنهد ،امها حنفيهه اعتقهاد بههر
افادة ملكيت دارد .هم نين اگر بدون اجازه قبض گردد ،متصرف غاصب به شمار خواههد
رمد؛ لذا کزم است كه تصرف با اجازه باشد)حيدر ،بي تا ،ص  .(97دوم اينكه عقهد شهامل
شرط خيار نباشد .همانگونه كه شرط خيار در عقد صحيح ثابت مي ود ،در عقهد فاسهد نيهز
ثابت گرديده ،با بودن رن ملكيت حاصل نمي ود )السهنهوري ،همهان ،ص114؛ ابهن نجهيم،
بي تا ،ص)204؛ چرا كه با وجود خيار ،عقد نافذ امها غيهر کزم بهوده ،حهق رجهوو بهراي
دارنده نيز باقي خواهد بود كه مادة  650قانون مهدني بهه ايهن مطلهب اشهاره دارد« :هرگهاه
عقههد طبيعتها ا موجههب الههزام يكههي يهها طههرفين عقههد نگههردد يهها در رن خيههار فسههخ بههراي يكههي از
طرفين عقد موجود باشد ،عقهد نافهذ غيهرکزم پنداشهته مي هود»؛ ماننهد خيهار شهرط در مهادة
 652خيار تعيين در مادة  ،1662خيار عيب در مادة  682و خيهار رؤيهت در مهادة 676
قانون مدني.
.6موانو فسخ عقد فاسد
چنانكه گفته شد ،طرفين عقد فاسد ،مكلف به فسخ رن هستند و اين حق فسخ هم ون حهق
شههرعي اسههت؛ حتههي اگههر قاضههي نيههز بههه رن علههم يابههد ،بايههد عقههد را فسههخ كنههد )السههنهوري،
همههان ،ص110 ،111،؛ القرالههه ،همههان ،ص 238و  .(237رضههايت و این طهرفين نيههز
نميتواند مسقح فسخ باشد .با اين حال ،حنفي ها مصاديقي را بيهان كهرده انهد كهه وجهود رنهها
ميتوانههد باعههی سههقوط حههق فسههخ گههردد و در مههادة  372مجلههه نيههز رمههده اسههت كههه در اينجهها
اشاره مي ود:
 .1خارج شدن مبيو از مالكيت م تري ميتواند مانو فسخ باشد؛ چهرا كهه تصهرف م هتري
ثانوي ،تصرف جايز بوده ،تصرف در ملك خود تلقي مي ود )الزحيلهي1985، ،ج 4،ص
 .(497لذا اگر م تري مبيو را به شخؤ ثهال ي بفروشهد ،تصهرف او صهحيح اسهت و ايهن
عقههد بههه دليههل تعلههق حههق النههاس بههه رن ،نميتوانههد از سههوي م ههتري اول و ثالههی فسههخ شههود
 - 1حنفي ها بيو يكي از اشياي معين را جايز ميدانند كه در اين صورت طرفين عقد ميتواننهد يكهي از رنهها را انتخها
كنند كه به رن «خيار تعيين» گفته مي ود (ر.ك .الزحيلي ،1985 ،ج  ،4ص525؛ الكاساني ،بي تها ،ج 6،ص 12و
.)80
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)الموصلي الحنفي 2005، ،ص  .(185قانون مدني افغانسهتان نيهز در مهادة  632بهه ايهن
موضوو پرداخته است« :هرگاه قبض كننهده در عقهد فاسهد ،مهال قهبض شهده را بهه شهخؤ
ثالی عقد نمايد ،حق فسخ ساقح ميگردد .در اين صورت مالك اصلي ميتواند ،اعادة معقهود
عليه را از شخؤ ثالی مطالبه نمايد .هم نان شهخؤ ثالهی ميتوانهد ،قيمهت يها م هل معقهود
عليه را از قبض كننده مطالبه كند» .البته برخالف اين ماده در فقه ،مالك نميتواند بهه ثالهی
مراجعه نمايد؛ به اين دليل كه بر اساس عقهد صهحيح مالهك شهده اسهت )السهنهوري ،همهان،
ص  )115و ضهمان بهر م ههل يها قيمهت اسههت كهه بايههد از قهابض مطالبهه شههود .بهراي انتقههال
مالكيت به عنوان مسقح حق فسخ در عقد فاسد ،رعايت شرايطي کزم است كه عبارت انهد
از )السنهوري ،همهان ،ص  :(116عقهد دوم بايهد صهحيح باشهد؛ اگهر باطهل يها فاسهد باشهد،
مانو فسخ نخواهد بود .عقد دوم نبايد حاوي خيار براي بايو باشهد؛ در غيهر اينصهورت ،در
مدت خيار ،عقد دوم مانو فسخ عقد فاسد اولي نمي ود ،به اين دليهل كهه بها وجهود خيهار ،بهه
دليل غيرکزم بودن عقد ،ملكيت مبيو به م تري منتقل ن ده است .عقد بيهو دوم بهراي بهايو
عقد فاسد اول نباشد؛ در غير اينصورت ،عقد دوم مانو حق فسخ عقهد اول يعنهي عقهد فاسهد
نمي ود .عقد بيو اول بر اثر اكراه ايجاد ن هده باشهد كهه در غيهر اينصهورت ،مكهره ميتوانهد
هر نوو تصرف م تري را از بين ببرد؛ چرا كه حق فسخ بايو در عقد اكراهي قطو ن هده
است .اين همان وجه تمايز فاسد بر اثر اكراه و ساير موارد ميباشد .البته م روط بر اينكهه
امكان نقض تصرفات م تري باشد؛ به اين دليل كه اوکا در بيو دوم حهق بهه م هتري تعلهق
گرفته كه اين حق النهاس نسهبت بهه حهق هللا يها حهق شهرعي مقهدم اسهت .دوم اينكهه عقهد اول
اصالا م روو و وصفا ا نام روو بوده است؛ در حالي كه عقد دوم اصالا و وصهفا ا م هروو
و صحيح ميباشد .به همين دليل مادة  561قانون مدني ميگويد» :نفهای عقهود شهخؤ تهديهد
شههده بههه اجههازة وي بعههد از رفههو تهديههد موقههوف نبههوده ،قههبض مبيعههه ملكيههت فاسههد را افههاده
مينمايد .در چنين حالت هر نوو تصرف غير قابل نقهض صهحيح بهوده ،شهخؤ تهديهد شهده
در مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير ميباشد«.
 .2تغيير صورت مبيو و براي م ال تبديل پارچه به لباس ،از موانهو فسهخ عقهد فاسهد اسهت
و مادة  635قانون مدني نيز به رن تصريح كرده است« :هرگاه مال قبض شده تغيير شكل
نمايد ،فسخ باطل و قيمت روز قبض مهال کزم ميگهردد»؛ ماننهد سهكة طهال كهه م هتري بهه
بيو فاسد مالك شده و رن را تبديل به انگ تر كرده است كه در اين م ال ،عقهد فاسهد بهر اثهر
تغيير شكل مبيو ديگر قابليت فسخ را نخواهد داشت .در فقه ،ضمانت قبض مبيهو ناشهي از
عقد فاسد به غصب ت بيه شده است؛ با اين حال ،اين ت هبيه بهه معنهاي يكسهان بهودن قواعهد
راجو به ضمان حهاكم بهر غصهب و مقبهو بهه عقهد فاسهد در فقهه نيسهت؛ بهراي م هال ،در
غصب ،و در حالتي كه در زمين غصب شده بنايي ساخته شده باشد ،اين بنا مهانو اسهترداد
نيست و مالك ميتواند تخريب بنا و استرداد زمين را مطالبهه كنهد .امها در عقهد فاسهد ،تغييهر
شكل مبيو با بناي ساختمان در رن ،مهانو فسهخ شهده ،م هتري ضهامن پرداخهت قيمهت زمهين
در زمان قبض خواهد بود )السنهوري ،همان ،ص  .)119، 117شايان یكر است كهه بهر
اساس مادة  633قانون مدني و برگرفته از فقه ،اگر تغيير در اثر زيهادي ناشهي از اصهل،
اعم از متصل و منفصل باشد ،مانو از فسخ نيست و بايد كه همراه مبيو باز گردانهده شهود.
هم نين اگر اين تغيير ،نقصان باشد ،مانو فسخ نمي ود )السنهوري ،همان ،ص.(118
 .3از بين رفتن مبيو نيز ميتواند از موانو فسخ باشد كه در ايهن صهورت ،بهايو بايهد قيمهت
يا م ل را مطالبه نمايد؛ هم نان كه در غصب چنين اسهت .بهه ايهن دليهل كهه در عقهد فاسهد،
قبض يا تلف رن موجب تضمين قيمهت روز قهبض مي هود )الموصهلي الحنفهي2005، ،ص
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 .(19تغيير ناشي از نقصان ،مالك را مخير ميكنهد بهه فسهخ و اعهادة مهال همهراه بها جبهران
خسارت )الكاساني ،بي تا ،ج  (32 :9يا قبول معامله .اما اگر نقصان ناشي از عمهل خهود
مالهك باشهد ،ايهن نقصهان معنهايي جهز اسهترداد نهدارد .مهادة  634قهانون مهدني نيهز تصهريح
دارد كه «هرگاه تغيير در مال قبض شده بر اثر نقصان صورت گرفته باشد ،صاحب مهال
ميتواند مال مهذكور را بها جبهران خسهارت مطالبهه نمايهد .مگهر اينكهه نقهؤ ناشهي از عمهل
مالههك باشههد» .هم نههين اگههر نقصههان ناشههي از رفههات سههماوي باشههد نيههز مههانو فسههخ نمي ههود
)السنهوري ،همان ،ص .)117 ،118
 .4قابليت تبعيض مبيو ميتواند مانو فسخ شود .اگهر در قسهمتي از عقهد فاسهد قابهل تجزيهه،
فساد نباشد ،م تري ميتواند مهال را تملهك كهرده ،از رثهار قهانوني رن بههره منهد شهود؛ فرقهي
نميكنهد كهه عامهل فسهاد در نفهس عقهد باشهد يها رنكهه ناشهي از شهرط فاسهد .مهادة  630قههانون
مدني فقح در خصوص شرط فاسد پي بيني كرده است كه «صاحب شهرط فاسهد ميتوانهد بها
تمسههك جههزء صههحيح عقههد ،شههرط را سههاقح و تنفيههذ عقههد را از طههرف مقابههل مطالبههه نمايههد.
طرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط ،فسخ عقد را مطالبه كند .جزء صحيح عقهد وقتهي
ظاهر ميگردد كه به حيی عقد مستقل درريد«.
 .5انصراف دارندة شرط ميتواند عقد فاسهد را تبهديل بهه عقهد صهحيح كنهد .اگهر سهبب فسهاد
ناشي از شرط فاسد بوده و بر اساس مادة  622قانون مدني ،عقد فاسد از عقهود معاوضهي
باشد ،شخصي كه به نفو او شرط شده است ،ميتواند از حق شرط خهود انصهراف دههد ،در
ايههن صههورت حههق فسههخ سههاقح شههده ،عقههد بههه صههحيح تبههديل مي ههود )السههنهوري ،پي ههين،
ص)110؛ مانند اينكه أجل يا خياري را كه باعی فساد شهده ،یينفهو رن را اسهقاط نمايهد كهه
اين امر ن انة رضايتي است كه پيش از اين وجود نداشت ،چرا كهه ايهن حهق دارنهدة شهرط
است كهه از حهق خهويش صهرف نظهر كنهد يها خيهر .البتهه کزم اسهت كهه شهرط فاسهد باعهی
تعليق در عقد غير معاوضي ن ده باشد كه در غير اينصورت ،خود عقد نيهز باطهل خواههد
بود.
.7نتيجه
در نظام حقوقي افغانستان نيز قاعدة اصهلي بهه عنهوان ضهمانت اجهراي رعايهت نكهردن
شرايح اساسي در انعقاد عقود ،در كنار نهاد موقوف ،بطالن است .اما بر پايهة فقهه حنفهي،
قاعدة ديگري بها عنهوان «فسهاد» در نظهر گرفتهه شهده اسهت كهه ميهان عقهد صهحيح و باطهل
قرار ميگيرد و داراي قواعهدي گسهترده اسهت؛ چنانكهه در نظهام حقهوقي ك هورهاي غربهي
مانند فرانسه ،عقد باطل نسهبي يها قابهل ابطهال داراي قواعهدي گسهترده اسهت .نظهام حقهوقي
افغانستان با شناسايي و تأييد عقد فاسد متفاوت از باطل ،براي بطالن عقهود مراتبهي را در
نظر گرفته اسهت كهه ميتوانهد راهكهاري مناسهب در راسهتاي حفهظ روابهح حقهوقي اشهخاص
باشد و در مواردي كه امكان رفو برخي تخلفهات ناشهي از رعايهت نكهردن شهرايح اساسهي
حههاكم بههر انعقههاد عقههود وجههود دارد ،از بطههالن عقههود جلههوگيري شههود؛ يعنههي بسههته بههه اينكههه
اهميت رعايت قواعد حاكم بر انعقهاد عقهود بهه چهه ميهزان باشهد ،ضهمانت اجهراي رنهها نيهز
متفاوت است .بهراي م هال هنگهامي كهه در مهتن يها بهر اثهر شهرط ،ضهرري متوجهه يكهي از
طههرفين باشههد ،بهها حههذف ضههرر بتههوان از بطههالن عقههد جلههوگيري كههرد ،يهها در صههورتي كههه
موضههوو عقههد تعيههين ن ههده ،امهها پههس از انعقههاد امكههان تعيههين باشههد ،بتههوان از بطههالن عق هد
جلوگيري به عمل رورد.
با توجه به اينكه برخي نظامهاي حقهوقي بهراي بطهالن عقهود مراتبهي را در نظهر گرفتهه
انهههد تههها در گهههام نخسهههت ،از بطهههالن عقهههود جلهههوگيري شهههود؛ يعنهههي پهههيش از بطهههالن ،نههههاد
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واسطهاي گسترده تر از غير نافذ وارد نظام حقوقي گردد تا از اين طريق بتهوان بهه تهداوم
روابح قراردادي كمك كرد .اصرار بر پذيرش مفهوم عقد فاسد نيسهت؛ چهرا كهه برخهي از
احكههام رن و از جملههه حكههم مقههرر در مههادة  631قههانون مههدني افغانسههتان غيههر قابههل پههذيرش
اسههت و بهها اصههول حقههوقي همخههواني نههدارد و بههه لسههان سههنهوري عجيههب بههه نظههر ميرسههد
)السنهوري ،همان ،ص)110؛ اما ترديدي هم نيست كه تدوين قاعدهاي عهام در موضهوو
ضههمانت اجههراي قههراردادي ،ميتوانههد بههه انسههجام نظههام حقههوا قراردادهههاي مههدني و تجههاري
كمك كند .به همهين دليهل ،پي هنهاد مي هود كهه قاعهده اي عهام بها توجهه بهه كليهات مربهوط بهه
عقود فاسد و قابل ابطال تدوين گردد.
منابو و مآخذ
الف( فارسي
 .1ج َر ،خليل ( .)1380فرهنگ کروس .ترجمة حميهد طبيبيهان ،ج  ،2تههران ،انت هارات
اميركبير ،چ يازدهم.
 .2حائري شاهباغ ،علي ( .)1376شرح قانون مدني .ج  ،1تههران ،كتابخانهه گهنج دانهش.
 .3حائري ،حسن و علهي اكبهري بابوكهاني ،احسهان (« .)1389عقهد باطهل (فاسهد) در فقهه
اماميه و عامه ،حقوا ايران و مصهر« ،پ وه هنامة حقهوا اسهالمي ،سهال يهازدهم ،ش ،2
ص.24-5
 . 4ساكت ،محمد حسين ( .)1371حقوا شناسي .م هد ،ترجمه و ن ر نخست.
 .5شهيدي ،مهدي ( .)1385اصول قراردادها و تعهدات .تهران ،مجد ،چ چهارم.
 .6طالب احمدي ،حبيبهاهللا (« .)1384معهامالت قابهل ابطهال در حقهوا ايهران» .فصهلنامة
مدرس علوم انساني ،دورة  ،9ش  ،3ص .145-162
 .7عبدهللا ،نظام الدين ( .)1390شرح قانون مدني افغانستان .كابل ،انت ارات سعيد.
 .8قنهههواتي ،جليهههل و وحهههدتي شهههبيري ،حسهههن و عبهههدي پهههور ،ابهههراهيم ( .)1379حقهههوا
قراردادها در فقه اماميه .ج  ،1تهران ،سمت.
.9كاتوزيان ،ناصر ( .)1388قواعد عمومي قراردادها .ج  ،2تهران ،سههامي انت هار ،چ
اول.
 .10محسههني ،سههعيد و قبههولي دراف ههان ،محمههد مهههدي (« .)1389مفهههوم و رثههار بطههالن
نسبي» .مجلة دانش و توسعه ،سال هفدهم ،ش  ،33صؤ .246-270
 .11معين ،محمد ( .)1378فرهنگ فارسي .تهران ،انت ارات فرهنگ نما.
 .12شههعاريان ،ابههراهيم ،قربههان زاده ،محمههد ( .)1391مطالعههة تطبيقههي عقههد باطههل و عق هد
فاسههد .كهههانون وكههالي دادگسهههتري ،پهههاييز و زمسههتان  ،1391سهههال ه هههتم ،ش 27و ،28
ص.58-37
( عربي
 .13ابههن نجههيم ،زيههن الههدين (بههي تهها) .البحرالرائههق شههرح كنزالههدقائق .قههاهره ،دارالكتهها
اکسالمي ،الطبعة ال اني.
 .14أتاسههي ،محمههد خالهههد (بههي تههها) .شههرح المجلهههه .المجلههد  ،2كويتهههه ،المكتبههة الرشهههيديه.
 .15بن علي بن محمدالنمله ،عبهدالكريم ( .)1999المههذ فهي علهم أصهول الفقهه المقهارن.
الريا  ،مكتبة الرشد.
 .16توحيهههدي تبريهههزي ،محمهههدعلي (1377ش) .مصهههباح الفقاههههه .المجلهههد  ،1قهههم ،مكتبهههه
الداوري.
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 .17الجزيههههري ،عبههههدالرحمن ( .)2005الفقههههه علههههي مههههذاهب اکربعههههه .ج  ،2بيههههروت،
دارالكتا العربي ،الطبعةاکولي.
 .18حكهههيم ،عبدالمجيهههد و بكهههري ،عبهههدالباقي ( .)1980الهههوجيز فهههي نظريهههه اکلتهههزام فهههي
القانون المدني العراقي .الوزارت التعليم العاليه.
 .19حيدر ،علي (بي تا) .دررالحكام فهي شهرح مجلهة األحكهام .بيهروت ،دارالكتهب العلميهه.
 .20الزحيلهي ،وهبههه ( .)1985الفقههه اکسههالمي و أدلتهه .المجلههد 4و  ،7دم ههق ،دارالفكههر،
الطبعةال اني.
 .21السههابق ،السههيد ( .)1971فقههه السههنه .المجلههد  ،3بيههروت ،دارالكتهها العربههي ،الطبعههه
األولي.
 .22السبكي ،تهاج الهدين ( .)1991اکشهباه و النظهائر .دارالكتهب العلميهه ،بيهروت ،الطبعهه
األولي.
 .23السرخسههي ،أبههوبكر محمههد بههن أبههي سهههل (بههي تهها) .المبسههوط .بيههروت ،دارالمعرفههه.
 .24السهههنهوري ،عبهههدالرزاا ( .)1997مصهههادر الحهههق فهههي الفقهههه اکسهههالمي .المجلهههد ،4
بيروت ،دار احياء التراث العربي و مؤسسه التاريخ العربي.
 .25ـ ( .)2004الوسهيح فهي شهرح القهانون المهدني الجديهد .المجلهد  ،1بيهروت ،دار احيههاء
التراث العربي .الطبعه األولي
 .26ال ههاهرودي ،سههيد علههي الحسههيني (1408ا) .محاضههرات فههي الفقههه الجعفههري .قههم،
دارالكتا اکسالمي.
 .27عاملي ،سيد جواد (1419ا) .مفتاح الكرامه .المجلد  ،12قم ،ن ر اسالمي.
 .28الغريههاني ،الصههادا عبههدالرحمن ( .)2002مدونههة الفقههه المههالكي و أدلتههه .المجلههد ،3
بيروت ،مؤسسة الريان.
 .29القدوري الحنفهي البغهدادي ،ال هيخ أبهي الحسهن ( .)1997مختصهر القهدوري فهي الفقهه
الحنفي .بيروت ،دارالكتب العلميه.
 .30القرالههه ،محمههد ياسههين (« .)2003موانههو فسههخ العقههد الفاسههد فههي ال ههريعه اکسههالميه
دراسه مقارنه بقانون األحوال ال خصيه اکردني و القانون المدني» .مجله مؤتهه للبحهوث و
الدراسات ،المجلد  ،18رقم العدد .7
 .31الكاساني ،عالءالدين (بي تا) .بدائو الصنائو في ترتيب ال رائو( .نسهخه الكترونيكهي)
المجلد .6-12
 .32كاشههف الغطهها ،محمدحسههين (1422ا) .تحريههر المجلههه .المجلههد  ،5تهههران ،المجمههو
العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية.
 .33محمد صالح الظفيري ،مريم ( .)2002مصطلحات المذاهب الفقهيه .بيهروت ،دار بهن
حزم.
 .34المصري ،ابهن نجهيم ( .)1997البحهر الرائهق .المجلهد  ،1بيهروت ،دارالكتهب العلميهه،
الطبعه األولي.
 .35الموصههلي الحنفههي ،عبههدهللا بههن محمههود ( .)2005اکختيههار لتعليههل المختههار .بيههروت،
دارالكتب العلميه ،الطبعه ال ال ه.
 .36مؤسسة دائهرة المعهارف فقهه اسهالمي ( .)2002موسهوعه الفقهيهه .قهم ،مؤسسهة دائهره
المعارف الفقه اکسالمي.
ترجمه :قضاوتیار محمد الیاس بختیاری
کتاب بیولوژی عدلی نوشته ریچارد لی.

()Richard Li, FORENSIC BIOLOGY, New York USA, CRC Press, 2015
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بررسی صحنه جرم و شواهد بيولوژيکی
فهرست:
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 1-4مستند سازی 70 .....................................................................................
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 1-7عالمت گذاری شواهد 73 .........................................................................
 1-8بسته بندی و حمل و نقل 73 .......................................................................
 1-9بررسی نهايی و خروج از صحنه جرم 77 ....................................................
1-10بازسازی صحنه جرم79 .........................................................................
تحقيقات عدلی شامل شواهد بيولوژيکی است که معموکا از صحنه جرم رغاز می شود.
روند تحقيقات صحنه جرم شامل حفظ امنيت صحنه ،مستندسازی ،جمو روری و حفظ
شواهد فزيکی است .بررسی صحنه جرم نياز به تالش و کار گروهی دارد .به هر يم
از اعضای تيم بايد وظايف م خصی اختصاص يابد (تصوير .)۱
1-1حفظ صحنۀ جرم
بررسی صحنه جرم با پاسخ اوليه به صحنه رغاز می شود (تصوير  .)۲امنيت و
محافظت از صحنه گام های مهمی در بررسی صحنه جرم است (تصاوير  ۳الی  )۶و
اين کار معموکا توسح اولين افسر پاسخ دهنده که وارد صحنه می گردد ،انجام می شود.
ورود پرسونل مربوطه که اجازه ورود به صحنه جرم را دارد بايد در يم فورم ثبت
شود (تصوير  .) ۷مظنونين ،شاهدان و قربانيان زنده بايد از صحنه جرم خارج شوند.
اگر قربانی زخمی شده باشد ،بايد تحت مراقبت های صحی قرارداده شود.
اعضای تيم بررسی صحنه جرم برای جلوگيری از رلودگی شواهد بايد از وسايل
مناسب استفاده نمايند.
پوشش و وسايل ايمنی شامل :ماسم صورت يا سپر ،عينم ايمنی ،لباس يکبار
مصرف ،دستکش ،روکش کفش و کاله می گردد (تصاوير  ۸و  .)۹قرار گرفتن در
معر مايعات بدن ممکن است در هنگام بررسی صحنه جرم ر دهد .يم محقق می
تواند در معر مايعات بدن از طريق غ اهای مخاطی ،پوست و صدمات سوزنی قرار
بگيرد (به خصوص هنگام بررسی صحنه رزماي گاه مخفی مواد مخدر) .بنابراين ،برای
محافظت از پرسونل از عوامل بيماری زای رلوده به خون مانند ويروس ايدز  ، 1ويروس
). human immunodeficiency virus (HIV
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هپاتايت ) B (HBVو ويروس هپاتايت  ،C (HCV).پاتوژن های سل رئروزول عفونی؛
و ساير مواد زيست محيطی بايد از اقدامات ايمنی استفاده شود.
 1-2شناسايی شواهد بيولوژيکی
بررسی اوليه بايد برای ارزيابی شواهد احتمالی انجام شود .به خصوص شناسايی شواهد
نقش مهمی در حل يا تعقيب قانونی جرايم دارد .اولويت شواهد بالقوه در صحنه های
جرم بايد براساس ميزان ارتباط هر يم از موارد برای حل قضيه ارزيابی شود.
بايد به شواهد رديابی برای قضيه اولويت داده شود .به عنوان م ال ،شواهد مربوط به «
 »corpus delictiاز باکترين اولويت برخوردار می باشد » corpus delicti« .يم
اصطالح کتينی است به معنای «جرم » .در حقوا غربی ،اين امر در درجه اول به اين
اصل اشاره دارد :برای اينکه يم شخؤ محکوم گردد ،کزم است تا وقوو جرم ثابت
شود.

تصویر  -۱تیم بررسی صحنه جرم )(© Richard C. Li.

تصویر  -۲وسیله نقلیه صحنه جرم است که برای بررسی صحنه های جرم استفاده می شود .این نوع وسیله نقلیه معموالً مجهز به وسایل و
لوازم مورد نیاز محققان در هنگام بررسی صحنه جرم و همچنین مواد بسته بندی ،کیت های جمع آوری اثر انگشت و کیت های جمع آوری
DNAاست  .عالوه بر این ،می توان آن را به یک ایستگاه کاری برای دسترسی به کامپیوتر  ،یخچال و فریزر برای ذخیره مواد کیمیاوی و
یک هود بخار فشرده برای پردازش اثر انگشت نهفته و همچنین کابینت تجهیزات و کشوها مجهز کرد). (© Richard C. Li.

***********
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تصویر  -۳نوار انسداد صحنه جرم برای اطمینان از حضور تنها محققان در صحنه استفاده می شودCourtesy of H. ( .
)Brewster.
تصویر  -۴افسر پولیس از صحنه جرم حفاظت می کند(© Richard C. Li.) .
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تصویر  -۵صفحه حریم خصوصی صحنه جرم و چادر .صفحه (باال) و چادر (پایین) وسایل مفیدی
برای محافظت از شواهد یا بدن از مشاهده توسط پرسونل غیرمجاز ،است(© Richard C. Li.).

تصویر  -۶س د راه اندازی شده است تا جمعیت را از فاصله صحنه جرم دور نگه دارد). (© Richard C. Li.
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در تحقيقههات علههوم عههدلی ازطريههق شههواهد فزيکههی نيههز اثبههات مههی شههود کههه شههخؤ
مرتکههب جههرم شههده اسههت .بههه عنههوان م ههال ،زمههانی کههه فههردی مفقههوداکثر اسههت ،معمههوکا
تحقيقهات مربههوط بهه افههراد مفقهوداکثر رغههاز مهی شههود .اگهر در صههحنه جهرم جسههد يها خههون
مقتول (تصوير )۱۰در جريان تحقيقات ک ف شود ،می توان يم دوسيه قتل را تهيه کهرد
و يم مظنون را به جرم قتل متهم نمهود .هم نهين بهه شهواهدی بايهد دسهت يافهت کهه بتوانهد
ارتباطاتی مانند ارتباط قربانی با مرتکهب را برقهرار نمايهد .بهه عنهوان م هال ،مهوارد يافهت
شده در تصرف يم مجرم ممکن است بها يهم قربهانی مهرتبح باشهد .ايهن امهر هم نهين در
مورد شواهد انتقالی مبتنی بر اصهول نظريهه انتقهال کهه بهه عنهوان اصهل تبادلهه لوكهارد يهاد
می شود ،بوده و بيانگر اينست كه انتقال متقابهل شهواهد هنگهامی ر مهی دههد كهه مرتكهب
هرگونه تمهاس فزيکهی بها يهك شهی يها شهخؤ ديگهری داشهته باشهد (تصهاوير  ۱۱تها .) ۱۴
بنابراين ،شواهد رديابی مانند موها و الياف ممکن است از مرتکب به قربهانی يها بهرعکس
منتقل شود .اين مسٔ له توضيح می دهد که چرا بررسهی مرتکبهان و وسهايل رنهها بهه طهور
کامل برای دريافت شهواهد اهميهت دارد .بهه همهين ترتيهب ،قربانيهان و وسهايل رنهها بايهد بهه
همين دليل مورد بررسی قرار گيرد.
هم نين می توان ارتباط قربانی و مرتکب را با صحنه جرم برقرار کرد .خون يافت
شد متعلق به يم مجرم يا قربانی در صحنه جرم ميتواند چنين ارتباطی را برقرار نمايد
(تصوير  .)۱۵عالوه بر اين ،انتقال متقابل شواهد از صحنه های جرم ممکن است برای
ارتباط مظنون يا قربانی با صحنه جرم مورد استفاده قرار گيرد .مرتکب ممکن است
يم  (MO) modus operandiمنحصر به فرد را ارائه دهد،Modus operandi .
اصطالح کتينی است که معموکا در تحقيقات جنايی به کار می رود و به الگوی خاصی
از خصوصيات و نحوه ارتکا يم جرم اشاره دارد .به عنوان م ال ،ري ارد کوتينگام،
يم قاتل زنجيره ای معروف به «قاتل نيم تنه» ،که سر و اندام قربانيانش را از بدن جدا
کرده و با خود می برد و تنه (بدن بدون سر و دست و پا) رنها را در صحنه جرم رها می
کرد  .او سپس اتاا ها را قبل از فرار از صحنه های جرم رتش می زد .شواهدی که
اطالعاتی را در مورد  MOارائه می دهد برای تحقيقات نيز حياتی است .يم MO
منحصر بفرد می تواند برای دوسيه های مرتکب زنجيره ای ارتباطی برقرار کند.

***********
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تصویر  -۷نمونه ای از فورم ثبت برای مستند سازی کارمندان مجاز در صحنه جرم(. © Richard C. Li.) .

1-3جستجو
برخی تحقيقات به جستجوی موارد خاصی از قبيل لکه های بيولوژيکی ،بقايای انسانی و
تمام شواهد مربوطه نياز دارد .جستجو معموکا دارای يم هدف خاص است .بنابراين،
استفا ده از الگوهای جستجو می تواند مفيد باشد ،به خصوص در مواردی که صحنه های
جرم وسيو و در فضای باز موقعيت داشته باشد.

***********
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الگوهای جستجو ممکن است شامل يم شبکه ،خح يا منطقه باشد (تصاوير  ۱۶و .)۱۷
تصویر  -۹دستکش یکبار مصرف (سمت چپ) و دستکش با دستبند کشیده شده (راست) . (© Richard C.
(تصاوير
)Li.به نوو و اندازه صحنه جرم دارد
روشی که در نهايت استفاده می شود بستگی
 ۱۸تا  . )۲۰عالوه بر اين ،نقاط ورود و خروج و مسيرهای دنبال شده توسح شخؤ
مرتکب نيز بايد جستجو شود .در جستجوی لکه های بيولوژيکی معموکا از دستگاه هايی
مانند منبو نور متناو ) (ALSاستفاده می شود .تصاوير  ۲۱و  ۲۲را ببينيد .يا با
استفاده از فيلترهای خاص ،يم طول موج خاص از نور يا طول موج مورد نظر را
توليد می کند .مواد بيولوژيکی مانند خون  ،مايو منی و لعا دهان تحت تابش نور
فلورسنت  ALSقرار می گيرند که می تواند مکان يابی شواهد بيولوژيکی را تسهيل
نمايد.

***********
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تصویر  -۱۰مستندات عکاسی از لکه های خون روی لباس )(© Richard C. Li.

تصویر  -۱۱دستگاه بلند کردن گرد و غبار الکترواستاتیک می تواند برای دریافت شواهد احتمالی مانند
ردپاها و مسیرهای تایر استفاده شود). (© Richard C. Li.

قسمت فلزی ( )lifting film
قسمت پالستیکی ( )lifting film

پلیت
زمینی

***********

الکترواستاتیک( electrostatic dust print lifting device
تصویر  -۱۲اجزای اصلی دستگاه بلند کردن گرد و غبار 65
) لیفتینگ فلم (  )lifting filmدر باالی آیتم  questionهمراه با قسمت پالستیکی در باالی سطح آن و قسمت فلزی در
مقابل آن قرار می گیرد .یک پلیت زمینی مستقیما ً روی زمین قرار می گیرد )lifting film ( .و پلیت زمینی به دستگاه
منبع تغذیه وصل می شوند .پس از روشن شدن ولتاژ شارژ ،چارچ استاتیک ذرات گرد و غبار را از سطح به قسمت
پالستیکی (  )lifting filmمنتقل می کند(© Richard C. Li.) .
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تصویر  -۱۳دستگاه دیود ) (LEDبا شدت باال برای قرار دادن مدارک در صحنه جرم  ،به ویژه در برجسته سازی
شواهد مانند موها ،الیاف و چاپ کفش موثر است ). (© Richard C. Li.

تصویر  -۱۵دریافت خون یک قربانی بر روی لباس مظنون می تواند ارتباطی بین آنها برقرار کند(© Richard C. .
)Li.

تصویر  -۱۶الگوی جستجوی شبکه ای برای صحنه جرم در فضای باز .رئیس محققان و انسان شناسان در جستجوی
شواهد استخوانی انسان درون شبکه هستند(© Richard C. Li.) . .

***********
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تصویر  -۱۸با استفاده از رادار نافذ زمین ( )GPRبرای یافتن قبرهای مخفی قربانیان قتل GPR .از امواج الکترومغناطیسی
ساطع شده از فرستنده استفاده می کند که توسط گیرنده برای پیدا کردن قبرهای مخفی و اشیاء دفن شده مانند سالح های تعبیه
شده در خاک استفاده می شود .تصاویر شواهد بالقوه به طور معمول با حرکت آنتن دستگاه  GPRبر روی سطح زمین به دست
می آیند).Richard C. Li ©( .

تصوير  -۱۹استفاده از سگهای  cadaver-sniffingبرای ه دار دادن به محققان در مورد وجود اجساد دفن شده.
بوی حاصل از تجزيه بدن انسان ممکن است توسح سگهای مذکور حس شود .پدهای جذ بو بوی بقايای تجزيه شده را
برای چند روز جذ و حفظ کنند .پس از زدن پدها بر روی سگ کادوور ممکن است وجود بقايای دفن شده انسان را ن ان
دهد يا ممکن است بيانگر اين باشد که بقايای انسان يم بار در رن مکان دفن شده است .اما م خؤ نيست که اين روش قابل
اعتماد است(© Richard C. Li.) .

***********
بررسی صحنه جرم اخير که ممکن است فرد مظنون
تصوير  -۲۰سگ رديابی برای جستجوی مظنونان .در موقو
 67يم سگ رديابی می تواند بطور بالقوه رايحه ای را که از
در نزديکی صحنه باشد ،می توان از سگ رديابی استفاده کرد.
وسايل در صحنه جرم باقی مانده است دنبال و مظنون را در همان نزديکی پيدا کند(© Richard C. Li.).

قضاء

بررسی صحنه جرم وشواهد بیولوژیکی

تصوير  -۲۲منابو نوری  LEDروشنايی را برای يافتن شواهدی مانند لکه های مايو بدن ،موها و الياف فراهم می
کند(© Richard C. Li.) .

تصوير  -۲۳نمونه ای از يم دستگاه  DNAف رده و سريو برای تجزيه و تحليل شواهد (© Richard C. .DNA
)Li.

تصوير  -۲۴نمونه ای از سند کروکی صحنه جرم(© Richard C. Li.).

***********
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عههالوه بههر ايههن ،رزمههايش هههای گذشههته و ريجينههت هههای تقههويتی م هی تواننههد بههرای تسهههيل
جسهههتجوی صهههحنه جهههرم اسهههتفاده شهههوند (فصهههل  .)۱۲ايهههن معهههرف هههها قادرنهههد تههها شهههواهد
بيولوژيکی را ک ف و شناسايی کنند .اين رزمايش ها بسيار ساده ،سريو و حسهاس هسهتند.
بنههابراين م هی تواننههد در صههحنه هههای جههرم مههورد اسههتفاده قههرار گيرنههد .بههه عنههوان م ههال،
رزماي هههای فنههل فتههالين و گههرين لوکوماککس هيت 1م هی تواننههد بههرای ت ههخيؤ شههواهد خههون
استفاده شوند.

بعضی اوقات ،مقادير بسيار کوچم خون ممکن است در صحنه جرم قبل از تالش جهت
داشته تLi.) .
های اثر انگ
بررسی محل
از مستندسازی
قبلسکيچ
خون -۲۵ا
پاکسازی تصوير
©( ممکن است با چ م غير
 Richardها
باشندC..اين لکه
وجود
مسلح قابل م اهده نباشد .از ريجينت های تقويت شده مانند لومينول و فلورسين که به
دليل واکنش با مواد بيولوژيکی خاص ،به ترتيب در برابر واکنش کيمياوی و نور
فلورسنت ساطو شده ،استفاده می شود .عالوه بر اين ،ريجينت های تقويت شده می توانند
شواهد حاوی خون ضعيف مانند اثر انگ ت خونی  ،اثرپا و ساير شواهد دارای تماس
فزيکی مانند عالئم ک يدن در خون را ت خيؤ دهند .با اين حال ،بايد احتياط کرد زيرا
اين ريجينت ها معموکا برای خون خيلی خاص نيستند .برخی از مواد مانند سفيد کننده،
فلزات مختلف و گياهان نيز ممکن است با رزمايش ها و ريجينت های تقويتی واکنش
های کيمياوی ن ان دهند .دراين موارد ،شواهد جمو روری شده با تجزيه و تحليل
رزماي گاهی رزمايش می شوند.

تصوير  -۲۶سيستم تصويربرداری ماوراء بنفش ( )RUVISبرای مستند سازی نمای نزديم از شواهد مانند اثر انگ ت
پنهان(© Richard C. Li.).

. phenolphthalin and leucomalachite green tests.
***********
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تصوير  -۲۷مقياس ها برای مستند سازی عکاسی .مقياس های منظم (باک) را می توان با منابو نوری قابل م اهده
استفاده کرد .مقياس های فلورسنس (پايين) را می توان برای مستندسازی فلورسنس شواهد پس از رفتار خاص ،مانند تقويت
کيمياوی ،با استفاده از منابو نوری متناو مورد استفاده قرار داد(© Richard C. Li.).

اخيرا ا ،ابزارههای قابهل حمهل و قهديمی قابهل توسهعه ای توليهد شهده انهد کهه قهادر بهه بررسهی
سههوا هههای باکههال و شههواهد بههالقوه ديگههر بههرای توليههد پروفايههل  DNAدر محههل هسههتند
(تصوير  .)۲۳اين يم فرريند کامالا خودکهار اسهت کهه از فنهاوری ( Rapid DNAفصهل
 )۸در رن استفاده می شود و می توانهد در مهدت  ۲سهاعت توسهح يهم محقهق صهحنه جهرم
رموزش ديده يا يم افسر پليس انجام شود .اين وسايل ممکهن اسهت ابهزار جديهدی را بهرای
تسريو در شناسايی مظنونين و توسعه تحقيقات در صحنه فهراهم کنهد .عهالوه بهر ايهن ،ايهن
فناوری می تواند ماموران پوليس را قهادر سهازد تها بهه سهرعت ت هخيؤ دهنهد کهه ريها ايهن
جرايم حادثهه جداگانهه اسهت يها بخ هی از جهرايم زنجيهره ای اسهت کهه توسهح يهم مرتکهب
ارتکا يافته است ،مانند دوسيه های سرقت و رتش سوزی زنجيره ای .هم نين می تهوان
از رن برای شناسايی بقايای انسانی در حوادث دسته جمعی استفاده کرد.
 1-4مستند سازی
شرايح موجود در صحنه جرم ،شهامل قسهمت ههای منحصهر بهه فهرد شهواهد و صهحنه
کلی ،بايد مسهتند باشهد تها بتوانهد اطالعهات حيهاتی را بهرای محققهان و محهاکم فهراهم سهازد.
متههداول تههرين روش هههای مستندسههازی  ،ترس هيم کروکههی و گههرفتن عکههس و فيلمبههرداری
است .کروکی برای بازتا موقعيت ها و روابح مکانی اشهيا و اشهخاص بها مقيهاس انهدازه
گيری است .يم محقق معموکا ابتدا يم کروکی ابتدايی را تهيه می کنهد و بعهدا ا رن را بهه
کروکی نهايی تبديل می کنهد (تصهاوير  ۲۴و  .)۲۵اگهر لکهه ههای خهون در صهحنه وجهود
داشته باشند  ،بايد بر روی نمونه های لکه خون تأکيد شود .قبهل از دسهت زدن و جابجهايی
شواهد  ،بايد از رنها با نماهای مختلف عکس گرفته شود :نمای کلی صحنه ،نمهای متوسهح
که موقعيت ها و روابهح اشهياء را ن هان مهی دههد و نمهای نزديهم نمهايش جزئيهات شهواهد
(تصوير .)۲۶
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تصوير  -۲۸مستندسازی عکاسی از لکه های خون(© Richard C. Li.).

عکس ها هم نين بايد از دستگاه اندازه گيری مانند مقياس (تصوير  )۲۷استفاده کنند
تا اندازه اشياء مانند لکه های خون يا عاليم دندان گرفتگی را به دقت ن ان دهد .می توان
با قرار دادن يم خح کش در مجاورت شواهد از رنها عکس گرفت (تصوير  ۲۸را
ببينيد) .از يم ورا ثبت عکس می توانيد برای ثبت ترتيب زمانی عکس های صحنه
جرم و برای توجه به شرايح فيلمبرداری و هرگونه اطالعات مربوطه ديگر استفاده کنيد
(تصوير  .)۲۹مستندات م ابه در صورت لزوم بايد برای فيلم های ويدئويی تهيه شود.
عالوه بر اين ،می توان از يادداشت های نوشتاری يا ضبح شده صوتی استفاده کرد.
يادداشت ها بايد شامل اطالعات کامل و دقيق از بررسی صحنه جرم مانند شماره قضيه،
هويت اعضای تيم بررسی صحنه جرم و توضيحات مربوط به صحنه يا موارد ديگر (به
عنوان م ال ،مکان ،اندازه وشکل) باشند .عالوه براين ،هرگونه اخالل در شواهد موجود
در بررسی صحنه جرم بايد یکر شود.
 1-5زنجيره حفاظت شواهد chain of custody
اطالعات حفاظت هنگامی که مدارف توسح پرسونل مربوطه انتقال داده می شود،
بايد به ثبت برسد .معموکا در فورم حفاظت بايد شواهد م خؤ که مستندسازی شده اند
بايد درج گردد (تصوير  . )۳۰هرشخصی که حفاظت شواهد را بعهده دارد بايد سند
حفاظت را امضاء نمايد .يم فورم حفاظت ناقؤ ممکن است بيانگر دستکاری شدن و يا
رلودگی شواهد باشد .در نتيجه چنين شواهدی ممکن است در محکمه قابل قبول نباشد.

تصوير  -۲۹فورم

عکاسی صحنه جرم(© Richard C. Li.) .
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 1-6جمو روری شواهد بيولوژيکی
پس از تکميل اسناد صحنه جرم ،می توان جمو روری شواهد را رغاز کرد .اقالم کوچم
يا منقول شواهد ،مانند چاقوهای خون رلود را می توان جمو روری کرد و به رزماي گاه
ارسال نمود (تصوير  .)۳۱اقالم بزرگ يا غيرمنقول شواهد (تصوير  )۳۲را می توان
جمو روری و ارسال نمود .م ْ
ال قسمت هايی از ديوار که در رنجا قطرات خون ريخته
شده است .جدول  ۱و تصاوير  ۳۳تا  ۳۸مجموعه ای از تکنيم های جمو روری شواهد
را خالصه و ن ان می دهد .مراقبت وي ه برای جمو روری شواهد بيولوژيکی در شرايح
یيل ضروری است:
شواهد نمونه لکه های خون :مستندات کامل لکه های خون در صحنه جرم قبل

از جمو روری کامالا مهم است .لکه های خون می تواند به وي ه در بازسازی صحنه جرم
مفيد باشد.

تصوير  -۳۰برچسب هايی با زنجيره حفاظت که برای ن ان دادن شواهد موجود در بسته بندی
استفاده می شود). (© Richard C. Li.

تصوير  - ۳۱لمس اشياء نوف تيز .چاقوهای خون رلود جمو روری و به رزماي گاه ها ارسال گرديده (باک)
***********)(© Richard C. Li.
و جعبه ای برای بسته بندی اشياء نوف تيز (پايين).

72

تصوير  -۳۲قسمتی از قالين خونی که جمو روری

شده است(© Richard C. Li.).

قضاء

بررسی صحنه جرم وشواهد بیولوژیکی

تجزيه و تحليل چندگانه شواهد :اگر تجزيه و تحليل های چندگانه برای يم

مورد خاص از شواهد مورد نياز است ،بايد تجزيه و تحليل های غير مخر اولين بار
انجام شود .به عنوان م ال قبل از جمو روری خون برای تجزيه و تحليل  ،DNAبايد اثر
انگ ت خونين برای تجزيه و تحليل جزئيات خطوط جمو روری شود.
شواهد رديابی :شواهد اثری مانند موها و الياف می توانند در شواهد قطرات

خون موجود باشند و بايد شناسايی و به درستی جمو روری شوند.
سمپل های کنترولی :سمپل های کنترول بايد از ناحيه کنترول (م الا ناحيه

غيرقابل مراقبت در نزديکی لکه جمو روری شده) جمو روری شوند.
اندازه لکه :تکنيم های  DNAعدلی مبتنی بر واکنش زنجيره ای پليمرز

)(PCRبسيار حساس هستند و امکان تجزيه و تحليل موفقيت رميز از لکه های خونی
بسيار کوچم را فراهم می کنند .تمام لکه های خون حتی اگر به سختی قابل م اهده
باشند ،بايد در صحنه جرم جمو روری شوند.
شواهد مرطو  :شواهد مرطو قبل از بسته بندی بايد (بدون حرارت) خ م

شوند تا از تخريب پروتئين ها و اسيدهای نوکلئيم که برای رزمايش های سرولوژيکی و
 DNAعدلی استفاده می شود ،جلوگيری گردد.
 1-7عالمت گذاری شواهد
عالمت گذاری شواهد به منظور شناسايی ضروری است به طوری که حتی می توان
سالها بعد رن را به سرعت شناخت (تصوير  .)۳۹مسايل ابتدايی يم محقق ،شماره اشياء
و شماره قضيه معموکا در عالمت درج می شوند .اطالعات را می توان درعالمت،
برچسب متصل به اشياء يا به طور مستقيم بر روی شواهد پوشاف م خؤ کرد .عالمت
گذاری شواهد نبايد در ميان سورا مرمی يا لکه های بيولوژيکی باشد تا از تداخل
عالمت در تجزيه و تحليل جلوگيری شود.
 1-8بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی برای محافظت و حفظ شواهد در نظر گرفته شده است .همه شواهد بايد از
رلودگی های احتمالی در امان باشند و برای جلوگيری از هرگونه رسيب در هنگام حمل و
نقل ،از وسايل شکننده محافظت شود .برای محافظت از شواهد بيولوژيکی در برابر
تخريب در هنگام حمل و نقل بايد از قرار گرفتن رنها در معر حرارت و رطوبت
جلوگيری کرد .روشهای مختلف برای بسته بندی شواهد وجود دارد.

جدول  -۱روش های جمع آوری شواهد بیولوژیکی
نوع شواهد

وضعیت

خشک
خون

روش جمع
آوری
سوآب
برش نمودن
تراشیدن

پروسیجر
در سطوح غیر قابل جذب بهتر است؛ سواب استریل را به آرامی با آب
مقطر یا استریل مرطوب کنید و هنگام چرخش روی لکه را مالش دهید.
اجازه دهید تا خشک شود .در ابتدا ترکیبی از سوابینگ مرطوب و به دنبال
آن یک سوابینگ خشک (که هر دو سواب ارائه شده است) توصیه می
شود.
لکه خون را از شی مورد نظر برش نمایید.
لکه خون را با استفاده از یک تیغ صاف داخل ورق صاف تراش نموده و
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برداشتن

مرطوب
منبع سمپل
خون مایع
خشک یا
مرطوب
کاندوم
منی

مایع واژن
قربانی

لعاب دهان

شرایط
مختلف
شرایط
مختلف
خشک یا
مرطوب
خشک یا
مرطوب
منبع سمپل
های لعاب
دهان

جمع آوری تمام
محتویات
سوآب
ورق FTA
جمع آوری
خون وریدی
همانند روش
های جمع آوری
خون
جمع آوری تمام
محتویات
کیت تجاوز
جنسی
کیت استاندارد
مظنون
همانند روش
های جمع آوری
خون
همانند روش
های جمع آوری
خون

داخل جعبه مخصوص جمع آوری کنید.
برای سطوح غیر قابل جذب کار می کند .از نوار برچسب استفاده کنید که
در آزمایش  DNAبرای برداشتن لکه هیچگونه اختالل ایجاد نمی کند.
لکه برداشته شده باید با یک تکه از پوشش برچسب پوشانده شود.
اگر شی مورد نظر حاوی سمپل خون باشد آنرا جمع آوری کنید چون
سواب دشوار است و نیاز به آزمایش های متعدد دارد.
سمپل خون را با قسمت پخته ای سواب جذب کنید .لکه باید روی نوک
غلیظ شود و بگذارید تا خشک شود.
برای جمع آوری خون مایع از یک پیپت یکبار مصرف استریل استفاده
کنید .آنرا بر روی کاغذ  FTAقرار دهید؛ بگذارید تا خشک شود.
خون را در یک تیوب purple-topped vacutainerکه حاوی مواد
ضد انعقاد کننده مانند اسید اتیلن دی آمینتراستریک ( )EDTAباشد جمع
آوری کنید .در یخچال بگذارید اما هرگز یخ نزند.
همانند پروسیجر جمع آوری خون است.
کاندوم را با گره زدن ایمن نموده و در یک ظرف در یخچال قرار دهید .در
اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال نمایید.
کیت استاندارد برای جمع آوری شواهد بیولوژیکی از بدن یک قربانی
شامل سواب ها ،اسالیدهای میکروسکوپی و پاکت ها.
کیت استاندارد برای جمع آوری شواهد بیولوژیکی از بدن یک قربانی
شامل سواب ها ،اسالیدهای میکروسکوپی و پاکت ها.
غالبا ً از ناحیه شرمگاه یا انگشتان دست مظنون جمع آوری می شود.
غالبا ً از یک محل دندان گرفتگی یا ناحیه شرمگاه قربانی جمع آوری می
شود.

کاغذ فیلتر

سمپل لعاب دهان را روی سطح مشخص شده كاغذ فیلتر قرار دهید .اجازه
دهید تا خشک شود.
به روش برداشتن به بخش خون مراجعه کنید.

انتقال

از انبر برای انتقال مو روی یک تکه کاغذی که قابلیت چند الیه شدن را
داشته باشد استفاده کنید.

جارو

در صورت لزوم می توان از جاروی برقی استفاده کرد .به طور کلی
توصیه نمی شود.

قطع کردن

برای گذاشتن ناخن ها روی کاغذ تمیز ،از گیره استفاده کنید .سمپل ها را
در پاکت های مخصوص بسته بندی کنید.

خراشیدن

قسمتهای زیر ناخن را روی کاغذ تمیز بکشید .سمپل ها را در پاکت های
مخصوص بسته بندی کنید
اگر خون موجود نباشد جمع آوری کنید؛ اسخوان را با مغر آن اگر موجود
باشد جمع آوری نمایید؛ استخوان قبرغه و مهره ها ترجیح داده می شوند؛
سمپل ها را در یک جعبه قرار داده و اگر مرطوب باشد منجمد نمایید.

برداشتن
موها

موهای سر
و شرمگاه

ناخنها و
ضایعات
انگشت

شرایط
مختلف

استخوان ها

شرایط
مختلف

منجمد کردن در
جعبه

دندان

شرایط
مختلف

جعبه

در صورت امکان دندانها را همراه با خمیر دندان جمع آوری کنید

انساج و
اعضا

مرطوب

منجمد کردن در
جعبه

اگر خون موجود نباشد ،جمع آوری کنید .سمپل را در یک ظرف قرار داده
و منجمد نمایید.

سمپل های
دیتابیس
DNA

شرایط
مختلف

مختلف

برای جمع آوری سمپل ها از افراد دستگیر شده یا محکومین و یا هر دو،
پروتوکل حوزه قضایی را دنبال کنید

منبع:
;Fisher, B., Techniques of Crime Scene Investigation, 7th edn., 2004, CRC Press, Boca Raton
;Lee, H.C. et al., Henry Lee’s Crime Scene Handbook, 2001, Academic Press, San Diego
.National Institute of Justice
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توجه :سمپل هایی که نیاز به یخچال یا انجماد دارند ذکر شده است .نمونه های دیگری نیز ممکن است در حرارت اتاق ذخیره
شوند .شواهد خشک باید در یک ماده متخلخل مانند کاغذ (پاکت ،کیف ،جعبه) بسته بندی شود ،همانطوریکه در متن شرح
داده شده است.

تصوير  -۳۳کيت های جمو روری شواهد .کيت جمو روری شواهد تجاوز جنسی (باک) .کيت
جمو روری شواهد صفات پدری (پايين)(© Richard C. Li.).
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تصوير  -۳۵سوا نمودن ناخن دست برای دريافت شواهد .سوا های ناخن غالبا ا از افرادی جمو روری می شود که
درگير مبارزه در جرايم خ ونت رميز و نفوی ديجيتالی در قضايای تجاوز جنسی هستند .سوا های ناخن به طور جداگانه
از هر دو دست نمونه برداری می شود(© Richard C. Li.).

بسته به نوع شواهد دریافت شده (تصاویر  ۴۰تا  )۴۲مالحظات کلی مربوط به بسته
بندی شواهد قرار ذیل است:
شواهد دریافت شده از منابع مختلف :برای جلوگيری از انتقال شواهد از

منابو مختلف ،قسمت هايی از شواهد را نبايد در يم بسته واحد قرار داد .با اين حال،
اگر اين قسمت ها در کنار هم پيدا شوند ،می توان شواهد را در يم جعبه واحد بسته
بندی نمود.
پیچاندن شواهد :پي اندن لباس ها ،به خصوصی وسايلی که مملوء از

لکه های خون مرطو است ،می تواند شواهد را از يم قسمتی از پوشاف به قسمت
ديگررن منتقل نمايد .اگر يم پوشاف خ م و بزرگ پي انده شود ،بايد يم تکه کاغذ
صاف بين قسمت های مختلف پوشاف قرار داده شود تا از تماس مستقيم بين قسمت های
مختلف پوشاف جلوگيری شود ،از اين طريق انتقال شواهد پي گيری می شود.
بسته بندی شواهد :پاکت نامه ها  ،کيسه ها و جعبه هايی که از مواد

متخلخل مانند کاغذ ساخته می شوند برای بسته بندی شواهد بيولوژيکی خ م مناسب
هستند .شواهد خون رلود و خ م در کيسه های پالستيکی يا جعبه های مخصوص
شواهد مرطو نبايد گذاشته شود.
شواهد مایع :تيو های حاوی مايو مانند خون نبايد منجمد شوند زيرا

حجم مايو در دمای انجماد منبسح می شود و اين انبساط ممکن است منجر به تخريب رن
شود .تيو ها را بايد در کيسه های پالستيکی قرار داد تا از ريختن رن در صورت
تخريب تصادفی جلوگيری شود .شواهيد مايو بايد به سرعت جمو روری و به رزماي گاه
ارسال گردد.
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تصویر  -۳۶کیسه های دستی برای محافظت از دست شخص متخلف در اتهام خودکشی .بقایای فیر را پس از فیر می توان
در دست شخص دریافت نمود (در باال) کیسه های دستی ،استفاده از کیسه های کاغذی و نوارهای رابری ،باعث می شود تا
بقایای فیر هنگام انتقال جسد از بین نرود(.پایین))(© Richard C. Li.


کرد.
مههدارف بسههته بنههدی شههده بايههد بههه درسههتی بهها توصههيف شههواهد برچسههب زده شههده و بهها نههوار
شواهد مهر گردد .برای شخؤ در ابتدا بسته بندی شواهد اهميت دارد و تهاريخ بهين مههر
ن ان دهنده اعتبار رن می باشد (تصوير  .)۴۴هنگهامی کهه کيسهه مههر شهده بهاز شهده باشهد
نبايد رنرا برش کرد .بجای رن قسمت دورتر از مهر موجود برش و دهانهه ای ايجهاد شهود.
پس از تکميل تجزيه و تحليل ،بسته بندی مدارف بايهد بهاز شهود .جهدول  ۱مراحهل اضهافی
بسته بندی شواهد را خالصه نموده است.
 1-9بررسی نهايی و خروج از صحنه جرم
در جريان بررسی نهايی ،بايد گفتگو با کليه اعضای تيم بررسی صهحنه جهرم انجهام شهود
تا همه ابعاد جستجو کامالا بررسی شود .مهم اينست که اطمينان حاصل شود.
شههواهد رديههابی :همههه ايههن شههواهد را بايههد در يههم پاکههت (تصههوير  )۴۳بسههته بنههدی


تصویر  -۳۷کارتهای خون معموالً برای جمع آوری شواهد خون از یک منبع شناخته شده مانند مظنون یا
قربانی استفاده می شود (باال) .برای ایجاد پانچ کارت خون جهت استخراج  DNAمی توان از حفره دستی
استفاده کرد .سمپل خون جهت ذخیره سازی روی کارتهای خونی خشک می شود (پایین)(© Richard .
)C. Li.
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تصویر  -۳۹م ستند سازی عکس چاقو .برچسب شواهد را یادداشت کنید(© Richard C. Li.) .

تصویر  -۴۰شواهد حاوی لکه های مایع خشک شده بدن در یک کیسه کاغذی بسته بندی شده است(© Richard C. .
)Li.

تصویر  -۴۱خون رقیق جمع آوری شده از یک پیپ (چپ) و در ظروف پالستیکی انداخته شده است (راست)(© .
)Richard C. Li.
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تصویر  -۴۲کیسه شواهد .قسمت جلوی کیسه برای مشاهده محتوای شفاف است .قسمت پشتی کیسه از مواد قابل
تنفس ساخته شده است که باعث می شود شواهد مرطوب مانند سواب ها در داخل کیسه خشک شوند(© Richard .
)C. Li.
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تصویر  -۴۳یک نمونه  druggist’s foldدرگیست فو لد .شواهد ردیابی باید در وسط کاغذ (قسمت
رنگی) گذاشته شود(© Richard C. Li.).

تصویر  -۴۴عالمت گذاری مناسب برای شواهد مهر شده .توجه داشته باشید که بسته بندی شواهد یک زمان

هتجوبازشهمی
جسهمهر
متفاوت از
ثانویهههبرش
©( از دسههت
 Richardای
)Li.ههC.هيچ منطقههه
گردد.هت و
هده اسه
مکانیکامههل
شود بهوههدرطههور
درسهمیهتی و
صههحنه جههرم به
نرفته يا ناديده گرفتهه ن هده اسهت .کليهه اسهناد و مهدارف شهامل زنجيهره حفاظهت بايهد کامهل
باشد و همه مهدارف بايهد جمهو روری ،بسهته بنهدی ،مسهتند سهازی و عالمهت گهذاری شهوند.
عکس هايی از وضعيت نهايی صحنه بايد گرفته شود .پس از تکميهل بررسهی نههايی ،مهی
توان از صهحنه جهرم خهارج شهد .ورود مجهدد بهه صهحنه جهرم بعهد از تهرف کهردن صهحنه
ممکن است به تجهويز جسهتجو نيهاز داشهته باشهد .اسهناد مربهوط بهه خهروج از صهحنه جهرم
معموکا شامل زمان و تاريخ خروج است و افرادی که از رنجا بيرون شده اند.
1-10بازسازی صحنه جرم
بازسازی صحنه جرم ،فرريند علمی تعيين توالی وقايو واقداماتی اسهت کهه قبهل ،حهين و يها
بعههد از وقههوو جههرم يههم جههرم انجههام شههده اسههت .بازسههازی مبتنههی بههر اطالعههات م ههاهدات
صحنه جرم و رزمايش رزماي هگاهی شهواهد فزيکهی انجهام مهی شهود .رونهد کلهی علمهی در
بازسازی معموکا شامل چندين مرحله است .رونهد الکترونيکهی معمهوکا بها تهدوين سهؤاکت
مربوط به م هکالتی کهه بايهد حهل شهوند رغهاز مهی شهود .سهواکت ممکهن اسهت بهه توضهيح
م خصهههات جهههرم مربهههوط باشهههد ،بهههه عنهههوان م هههال «موقعيهههت تيرانهههداز در هنگهههام وقهههوو
تيرانههدازی کجهها بههوده اسههت؟» « ،مقتههول در هنگههام فيههر کجهها موقعيههت داشههته اسههت؟» و «
مسافت تيرانداز با مقصد چقدر بوده است؟» به منظور انجام يهم بازسهازی صهحنه جهرم،
کليههه اطالعههات مفيههد بههرای بررسههی ماننههد عکههس ،فيلمبههرداری ،يادداشههت ههها ،کروکههی ،
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گزارش کالبد شکافی و گهزارش ههای تجزيهه و تحليهل شهواهد بهدنی جمهو روری مهی شهود.
سپس فرضيه ای بهر اسهاس اطالعهات بدسهت رمهده سهاخته مهی شهود کهه مهی توانهد وقهايو و
اقههدامات درگيههر در يههم جههرم را توضههيح دهههد .مرحلههه بعههد  ،پههيش بينههی هههايی اسههت کههه
پيامدهای منطقی فرضيه را تعيين می کنهد .يهم يها چنهد پهيش بينهی بهرای رزمهايش انتخها
شده است .فرضهيه الکترونيکهی بها انجهام رزمهايش ههای بازسهازی رزمهايش مهی شهود .يهم
نمونه از رزمايش بازسازی ،بازسازی نمونه خهون در جهرائم خ هونت رميهز اسهت (فصهل
 .)2نمونه های ديگر بازسازی ممکن است شامل مسير و تيراندازی  ،شکسهتگی شي هه و
بازسازی تصادف باشهد .مرحلهه نههايی ،تجزيهه و تحليهل اطالعهات تجربهی و نتيجهه گيهری
است .اطالعات رزماي ی تجزيه و تحليل می شوند تا ببيننهد فرضهيه صهحيح اسهت يها خيهر.
عالوه بر اين ،تحليهل و تفسهير شهواهد فزيکهی ،اظههارات شهاهد و اطالعهات تحقيقهاتی نيهز
بايد مورد توجه قرار گيرد.
اگر نتايج رزمايش مطابق با اين فرضيه باشد ،نظريه ای را می توان تدوين کرد کهه ههدف
رن ارائهههه اطالعهههات ارزشهههمندی بهههرای تحقيقهههات و تعقيهههب بعهههدی قضهههيه اسهههت .گهههاهی
متخصصان علوم عدلی ممکن است دريافت کنند کهه ايهن فرضهيه مغهاير بها نتهايج رزمهايش
است .در رن صورت ،برای شروو فرريند بازسهازی ديگهری ،بايهد يهم فرضهيه جهايگزين
ساخته شود .تصوير  ۴۵روند علمی بازسازی صحنه جرم را ن ان می دهد.

اطالعات صحنه
جرم

تیوری و حل
قضیه

سواالت فرمول
بندی
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از مطالعه و بررسی نظام مسئوليت در حقوا اسهالمی و مالحظهه نظهر فقهها و دان همندان
اسالمی بر میريد که مبنای مسئوليت مدنی وجزايی در فقه فقح بر يم مبنها اسهتوار نبهوده
است .بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعيتهای گوناگون درجهه مسهئوليت متفهاوت
است .اصل مسئوليت در فقه بر مبنای اتالف استوار میباشد .البتهه کزم بهه یکهر اسهت کهه
فقها اتالف را به اتالف بهه مباشهرت و اتهالف بهه تسهبيب تقسهيم مینماينهد وبهرای ههر کهدام
شرايطی برای ايجاد مسئوليت کزم میدانند م الا در اتالف به مباشرت تنهها فعهل ارتکهابی
و ضرر وارد رمده مهم است و رابطه سببيت در اين جا خيلی پي يده نيسهت .بلکهه رن هه را
که اينجا میتوان رابطه سببيت ناميد همان رابطهه عليهت میباشهد ،در حهالی کهه در اتهالف
به تسبيب رابطه سببيت مهم میباشد چرا که اگر اين رابطه و جهود نداشهته باشهد نمیتهوان
مسهئوليت را اعمهال نمههود .وهم نهين نقهش اراده نيههز درايهن دو نهوو اتههالف مسهتقيم و غيههر
مستقيم متفاوت است .در اتهالف مسهتقيم اگهر متلهف اراده نداشهته باشهد بهازهم مسهئول اسهت
ولی در اتالف غير مستقيم در صهورت وجهود مباشهر سهببی کهه اراده نداشهته باشهد مسهئول
شناخته نمیشود .در اتالف مستقيم تقصير شرط نيست ولی در اتالف غيهر مسهتقيم تقصهير
شرط است .و میتهوان گفهت کهه در ايهن نظهام حقهوقی جبهران خسهارت زيهان ديهده بهيش از
مکافات دادن به عامل رن مورد توجه است .قانونگذار هيچ ضهرری را جبهران ن هده بهاقی
نمیگذارد هر چند که عامل ورود رن مقصر نيز نباشد .منتهی نکتهای را که بايستی توجهه
داشت اين است که ضرر درصورتی جبران میشود که ناروا و غير عادکنهه باشهد .لهزوم
ناروايی ضرر در بي تر موارد ايجا میکند که وارد کننده زيهان مقصهر باشهد و گهاه نيهز
بدون تقصير هم اين شرط تحقق میيابد .در حقوا اسهالم همهين انهدازه کهه در نظهر عهرف
بتوان اضرار ناروايی به کسی نسبت داد او ضامن جبران خسهارت میشهود و در ايهن راه
وضو روانی و جسمی اين عامل سهم ناچيز دارد .جايی هم که مبنای ضمان تقصهير اسهت
اين مفهوم جنبه نهوعی دارد و معيهار داوری دربهاره رن نظرعهرف اسهت .چنانکهه ههر گهاه
امههين مرتکههب عملههی شههود کههه نههوو رن تعههدی و تفههريح بههه حسهها میري هد ،مسههئوليت پيههدا
میکند ،هر چند که از لحاظ او کار ناشايست و قابل سرزن ی انجام ن ده باشد1.
گاه دست يافتن بهر مهال ديگهری ،بهه دليهل تجهاوز عمهدی غاصهب بهه حهق ديگهری ،ضهمان
میرورد .و گاه نيز بی رنکه هيچ تقصيری متوجه متصرف باشد ،قانون او را مسئول حفظ
مال و رد رن به مالم قرار میدهد و رابطه سببيت بين کهار و تلهف را نيهز نديهده میگيهرد
و حتی گاه شخؤ بدون اينکه مهـال ديگهری را مسهتقيم يها غيهر مسهتقيم تلهف نمايهد و يها بهر
مهال ديگهری دسههت يابهد بها توجههه بهه اينکهه در ملههم و حقهوا خهود تصههرف مینمايهد .اگههر
ضرری از اين ناحيهه بهه ديگهری وارد ريهد برخهی از فقهها بهر طبهق قاعهده کضهرر ،عامهل
 -1قرضاوی ،يوسف 1382( .ه ش) ،ديدگاههای فقهی معاصر ،ترجمه :احمد نعمتی،
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ضهرر را مسههئول جبههران خسههارت میداننههد و ک ضههرر را نيههز بههر يکههی از اسههبا ضههمان
اضافه مینمايند .اين اختالفات ن انه رن است که در زمينه مسئوليت مدنی ،فقها به اجهرای
عدالت واقعی و رعايت انصاف بي هتر از احتهرام بهر اصهل و منطهق توجهه داشهتهاند .رنهان
دريافتهاند که روابح انسانها چنهان تنهوو دارد کهه محهال اسهت همهه مظهاهر رن را در سهايه
يم اصل قرار داد .و با مطالعه تطبيقی در حقوا فعلی میتوان اين طهور اثبهات نمهود کهه
فقه اسالمی يم فقه پويا میباشد .چرا که رن چه در حقوا غر برای مبنای مسئوليت بهه
عنوان تئوری بحی و مطرح میشود در حقهوا اسهالم پذيرفتهه و پيهاده شهده اسهت .نهه تنهها
رن نظريات در اين جا وجود دارد ،بلکه همه رنها را در جهای خودشهان کزم میدانهد .مه الا
در تسههبيب تقصههير را شههرط میدانههد و در تقصههير نيههز بههه جنبههه عرفههی و نههوعی رن بي ههتر
توجههه میکنههد و ايههن برابههر بهها نظههر تقصههير متعههارف در حقههوا غههر میباشههد .از طههرف
ديگههر در مههوارد مسههئوليت بههر مبنههای اتههالف مسههتقيم و مباشههرت بي ههتر بهها نظريههه خطههر
نزديم می شهودو رن چهرا کهه در حقهوا غهر بهه عنهوان نظريهه تضهمين حهق ارائهه شهده
است در فقه نيز مسئوليت عينی غاصب را پذيرفته است .و رن چه که در حقهوا امهروزی
درحقوا برخی از ک ورها به عنوان سوء استفاده ازحق و يها اسهتفاده بهدون جههت مطهرح
کضهرار بحهی شهده اسهت .ومزيهت و برتهری
میشود .درفقهه نيهز تحهت عنهوان ک َ
ض َهرر و م
نظريات فقها درمبنای مسئوليت اين است که همه نظريهات را پذيرفتهانهد ولهی ههر يهم از
رنها در جای بخصوص قابل اعمال میدانند.1
مطلب اول :مسؤوليت مدنی ناشی از حيوانات
هر شخؤ در برابرحفاظت از اشياء و حيوان خويش درحاکت یيل مسؤول پنداشته میش
ود.
مسؤوليت محافظ حيهوان از ضهررهای ناشهی از عمهل حيهوان مسهؤوليت محهافح سهاختمان
در برابرانهههدام بنههاء محههافظ ادوات ميخههانيکی يهها اشههيايی کههه حفاظ هت از رنههها نيازمنههد
تالش خاص است در مقابل ضررهای ناشی از اين اشياء.
هرشخؤ که مسؤوليت نگهداری اشياء وحيوان را به عهده دارد بايد نهايت سهعی وتهالش
خههود را در امههر نگهههداری رنههها بهه خههرچ دهههد .زيههرا درصههورت متضههرر شههدن فههرد ثالههی
مکلف به جبران خساره بوده ومسؤول میباشد.
مالم وقتی مسؤول جبران خساره عائده از حيوان میگردد که عدم اتخهای احتيهاط کزم از
طــرف،برای جلوگيری از وقوو حادثه ثابت گردد.
هرگاه مالم ،حيوان را درحهال رسهاندن ضهرر بهه مهال غيهر ديهده ورنهرا جلهوگيری ننمايهد
وازعيب حيوان رگاه بوده ورنرا محافظت نکرده باشد ،مسؤول پنداشته میشود.
از مفاد مواد مزبور استنباط میگردد که مسووليت شخؤ در برابهر محافظهت از حيهوان
زمانی تحقق میيابد که شخؤ عهده دارمراقبت از حيوان بوده و حيوان موجب متضهرر
شدن فرد ديگر شــده باشد.
و شههخؤ مههذکور احتيههاط کزم بههرای جلههوگيری از عمههل ننمههوده باشههد ،ويهها اينکههه شههخؤ
ازعيبی که حيوان دارد طور م ال يم شخؤ گاو دارد و اين گهاو افهراد را بهه شها خهود
ميزند ،بنا ٌ صاحب اين گاو ازعمل مضره حيوان خود اگاه است بهازهم رنهرا محافظهت کزم
نمینمايد پس از اعمال حيوان خود مسؤول میباشد.
 - 1شيرتبار ،گل بررر زاده ،،1387،بررسی اصول و مبانی فقههی مسهئوليت مهدنی ،ن هر :دان هگاه :دان هگاه تههران،
ص 21
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شحصی که مسووليت حفاظت سامان رکت الکترونيکی را به عههده دارد درصهورت وارد
شدن ضرر توسح رکت مزبور به غير مسوول پنداشته میشود ،مگر اينکه ثابت نمايهد کهه
ضرر وارده خارجی بوده ويا بدون مداخله وی ويها از کهدام حادثهه غيهر مترقبهه ويها ناشهی
از اسبا مجبره بوده است.
چنان ه ماده  797قانون مدنی افغانستان چنين بيها ن مهیدارد( :شخصهيکه حهاکت تخنيکهی
ياديگراشههيای را دراختيارداشههته باشههدکه جلههوگيری ازتوليدضههرررنها مسههتلزم توجههه خههاص
باشد ،درصورت وقوو ضرازاشياء ورکت مذکور ،مسئول شناخته میشود.
مگراينکه ثابت نمايد درجلوگيری ازوقهوو ضهرراحتياط کهافی رابکهار بهرده اسهت .احکهام
خاصيکه درزمينه بعدا ا وضو گردد نيز رعايت میگردد).
هم نان محافظ عمارت گرچهه مالهم رن عمهارت ههم نباشهد ازضهررهاييکه بهه اثهر انههدام
عمارت تحت محافظت اش به ديگران میرساند مسؤول پنداشهته میشهود ،اگهر چهه انههدام
جزئی هم باشد .تنهها زمهانی مسهؤول شهناخته نمیشهود کهه ثابهت نمايهد کهه انههدام تعميهر بهه
سبب اهمال درصيانت نبوده ويا اينکه انههدام بهه اثهر کهنهه بهودن و فرسهوده بهودن عمهارت
صورت گرفته میباشد .چنان هه مهاده  795قهانون مهدنی افغانسهتان ايهن موضهوو را چنهين
بيان نموده است:
فقهههره اول ـ محهههافظ عمهههارت گرچهههه مالهههم رن نباشهههد ،ازضررناشهههی ازانههههدام بارنکهههه
انهههدام جزئههی باشههد ،مسههئول پنداشههته میشههود .مگههر اينکههه ثابههت گههردد کههه انهههدام بههه سههبب
اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب رن صورت گرفته است.
فقره دوم ـ اگرشخصهی از ناحيهه عمهارت شهخؤ ديگهری مواجهه بهه خطرباشهد ،میتوانهد
اتخای تدابيرکزم راجهت دفو خطرازمالم رن مطالبه نمايد ،درصهورت عهدم اقهدام مالهم،
اومی تواند بعدازحصول اجازه محکمه ،بحسا مالم باتخای چنين تدابير اقدام نمايد)1.
هم نان اگر محافظ ثابت نمايهد کهه سهبب خهارجی در ايجهاد ضهررنقش داشهته اسهت درايهن
صورت اشتباه درمحافظهت نفهی میگهردد .يعنهی ثابهت نمهودن سهبب خهارجی يگانهه وسهيله
است که قانون رنرا غر نفی خطا واشتباه مورد قبول قرار داده است.
مسههؤليت مههدنی ناشههی از اشههياء وقتههی محقههق میشههود کههه ت بيههت گههردد ضههرر وارده از
اشيايست که شخؤ نگهداری رنرا بهه عههده داشهته اسهت .ثانيها ا شهی تحهت حفاظهت شهخؤ
مسؤول بالفعل قرار دارد.
ثال هها ا فردمسهههؤل وظيفههه نگههههداری رن اشههياء را بهههه عههههده داشههته باشهههد کههه حيهههوان اسهههت.
همانطورکه هر فرد میتوانهد در امهوال خهود ،هرگونهه دخهل وتصهرفی کهه خواسهته داشهته
باشد ،می تواندازحيوانات متعلق به خود نيزبه هر روشی که مد نظرش بود ،استفاده کند.
مراقبت ازحيوانات ضروری است ،اين درحالی است که استفاده ازحيوانات بهرای مقاصهد
مختلهههف ،نبايهههد منجهههر بهههه ورود ضهههرر و زيهههان بهههه سهههاير افهههراد شهههود .هرفهههردی وظيفهههه
داردمراقبت ازحيوانات واقهدامات کزم را انجهام دههد تها مهانو از ورود صهدمه و رسهيب از
ناحيه حيوان متعلق به خود به سايرين شود .وی با بيان اينکه کوتهاهی ازانجهام ايهن وظيفهه
باعهی ايجههاد مسهؤوليت بههرای وی خواههد شههد ،افههزود :در ايهن صههورت مالهم حيههوان بايههد
خسارات وارده را جبران کند.
منظور از مسؤوليت ناشی از اشياء مسؤوليت جبران زيانی اسهت کهه بهه وسهيله اشهياء بهی
جان به بار میريهد ومقصهود از مسهؤوليت ناشهی ازحيوانهات مسهؤوليتی اسهت کهه بهه علهت
 - 1وزارت عدليه ،قانون مدنی افغانستان ،ص .167
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عمل حيوانات بهرای مالهم يها متصهرف رنهها ايجهاد میشهود .ايهن گونهه مسهؤوليت درنظهام
حقوقی افغانستان بر خالف حقوا فرانسه اصوکا تابو قواعهد و شهرايح عمهومی مسهؤوليت
مدنی است ولی اوکا قانون گذار قواعد وي های را در اين خصهوص مقهرر کهرده اسهت کهه
توجه جداگانه به رنها کزم است و ثانيا ا در مواردی خاص قواعهد عمهومی مسهؤوليت مهدنی
ناديده گرفته شده است م ل مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه زمينی.
مسؤوليت ناشی از اشياء و حيوانات را میتوان به چند گفتار تقسيم کهرد :مسهؤوليت ناشهی
از اشياء بی جهان ،مسهؤوليت ناشهی ازمالکيهت و نگاههداری حيهوان ،مسهؤوليت متصهرفين
امالف نسبت به امالف مجاور ،مسؤوليت رانندگان و دارنهدگان وسهايل نقليهه و مسهؤوليت
توليد کنندگان و عرضه کنندگان کاکها و خدمات.
مطلب دوم :مسؤوليت ناشی از اشياء
هرگاه ديوار يا بنايی که ساقح شده متعلق به صغير يها مجنهون باشهدولی او ضهامن اسهت و
اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد ،متهولی و مسهئول رن ضهامن اسهت .بايهد
توجه داشت که منظور از تمکن اصالح يها خهرا کهردن درايهن مهاده تمکهن مهالی نيسهت،
بلکه مقصود امکان و فرصت متعارف است.
هم نين مهواد  516دربهاره خسهارت ناشهی از اشهيايی کهه انسهان بهر روی ديهوار يها بهالکن
قههههرار میدهههههد :مههههاده  507ايههههن قههههانون دربههههاره حفههههر گههههودال يهههها ريخههههتن چيزلغزنههههده
درمعبررهگذران ماده  517در مورد خسارت ناشی از خرا شهدن بنها يها بهالکن منهزل و
ام ههال رن ومههاده  508درخصههوص کنههدن چههاه يهها گذرانههدن چيههز لغزنههده در ملههم خههويش
درهمههين زمينههه قابههل توجههه اسههت :درهمههه ايههن مههواد شههخؤ درصههورتی مسههئول اسههت کههه
مرتکب تقصيرشده باشد.
ماده  897کود جزا
تحليل مواد قانونی :تخلفات مربوط به امالف ،اموال و حيوانها درکهود جهزا ک هور چنهين
تبيين شده است:
اشخاص یيل به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی ،محکوم میگردند:
 -1شخصی که بدون حق در زمين رماده شده برای زراعهت ،يها ک هت شهده يها در زراعهت
درو نا شده ديگری توسح حيوان يا بدون رن ،عبور و مرور کند.
 -2شخصهی کههه بهدون حههق در زمهين يهها بههاغ ديگهری رمههه يها سههاير حيوانهها را ب رانههد يهها
بگذارد که در رن ب رد.
 -3شخصی که سنگ يا مواد سخت ديگر يا ک افات را به وسايح نقليه يا خانه يا بنها يها بهاغ
يا احاطه ملم غير پرتا نمايد.
 -4شخصههی کههه در نهههر ،جههوی ،حههو و يهها در ديگههر مجههاری ر  ،ادوات يهها اشههيای را
بياندازد که بوسيله رن ،ر بازی اشخاص اخالل گردد يا مجاری ر تنگ شود.
تحليل وشرح
تعريف جرم درماده فوا نظربه تعدد رفتارها ،يم تعريف واحدی برای جرائم منهدرج رن
مههاده صههورت نگرفتههه ،امهها مصههاديق رن چنههين برشههمرده میشههوند-1:عبههور ومرورکههردن
شخؤ توسح حيوان يا بدون رن به غير حق درزمهين رمهاده شهده بهرای زراعهت ،يها ک هت
شده يا در زراعت دروناشده ديگری
 -2چرانيدن رمه يا ساير حيوانها ازسوی شخؤ بدون حهق در زمهين يها بهاغ ديگهری -3
پرتا کردن سنگ يا مواد سخت ديگر يا ک افات بهه وسهايح نقليهه يها خانهه يها بنها يها بهاغ يها
احاقطه ملم غير از سوی شخصی  -4انداختن ادوات يا اشيايی از سوی شهخؤ درنههر،
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جوی ،حو ويا در ديگر مجاری ر که به وسيله رن ،ر بازی اشخاص اخالل گردد يها
مجاری ر تنگ شود.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرائم مندرج اين ماده نؤ ماده میباشد .درخصوص عنصر مهادی جهرائم
مرتکبه سه جزء اول اين مهاده بهرای مرتکهب رفتارههای جرمهی شهامل سهه جهزء اول ايهن
مههاده از سههوی قههانون گههذار کههدام م خصههات خاصههی درنظههر گرفتههه ن ههده بلکههه شههامل هههر
شخصی است که دارای شرايح عام مسؤوليت جزايی باشد.
عنصر مادی هر يم ازاين سه جزء ماده ،عارت است از« :عبور ومرور کهردن شهخؤ
توسح حيوان يابدون رن به غير حق در زمين رماده شده برای زراعت ،يا ک ت شده يها در
زراعت دروناشده ديگری» و «چرانيدن رمه يا ساير حيوانها ازسوی شهخؤ بهدون حهق
در زمين يا باغ ديگری» و «پرتا کردن سنگ يا مواد سهخت ديگريها ک افهات بهه وسهايح
نقليه يا خانه يا بنا يا باغ يا احاطه ملم غير از سوی شخصی».
اين جرائم به طور مطلق یکر شده وبه شکل گيری نتيجه ورابطه سببيت ضرورت ندارنهد
يعنی برابراست اين رفتارهای جرمی ضرری به زمين رماده شده برای زراعت ،يها ک هت
وزراعت دروناشده ،زمين يها بهاغ و ...برسهاند ويها نرسهاند ،درهرصهورت ،جهرم ارتکها
يافتههه اسههت .ازقيههود متعههدد مههتن جههزء  ،1صههورتهای متفههاوتی از وقههوو جههرم ،فهميههده
میشههود :شههخؤ يکجهها بهها حيههوان ،ايههن عبههور ومههرور را انجههام داده باشههد ويهها شههخؤ بههه
تنهايی مرتکب رن شده باشد .اين دوحالت در وقتی جرم شمرده میشوند که عبور ومهرور
بدون حق صورت گرفته باشد ،اگر عبور ومهرور کننهده دررن زمهين وک هت ،حهق ارتفهاا
داشته باشددررن صورت ايهن عمهل وی جهرم محسهو نمیشهود .از سهوی ديگهر موضهوو
جرم هم متعدد است :موضوو جرم ،زمين رماده شده برای زرات ،يا زمين ک هت شهده ويها
هم زراعت درو ناشده است.
عبهارت» عبهور مهرور» درکههود جهزا پهنج بهار درمههوارد ومصهاديق مختلهف جرمهی ،ماننههد
سرحدات ،پل وپل م ،ک ت وزراعت درو ناشده ،یکهر گرديهده وجزاههای مختلهف بررنهها
وضو گرديده است.
ازقيود متعدد متن جزء  ،2هم صورتهای متفاوتی ازوقوو جرم ،فهميده میشود :شخؤ
رمه را درزمين يا باغ ديگهری ويها سهاير حيوانهها را در زمهين يها بهاغ ديگهری ب رانهد يها
بگذارد که دررن ب رد .ايهن دوحالهت در وقتهی جهرم شهمرده میشهوند کهه چرانيهدن رمهه يها
سههاير حيوانههها بههدون حههق صههورت گرفتههه باشههد ،اگههر ايههن چرانيههدن در رن زمههين وبههاغ بههه
اسهاس کهدام حقههی صهورت گرفتهه باشههد ،دررن صهورت ايهن عمههل وی جهرم محسهو نمهی
شهود .از سههوی ديگههر موضههوو جههرم هههم متعههدد اسههت :موضههوو جههرم ،يهها زمههين اسههت ويهها
باغ1.
رمهههه عرفههها بهههه مجموعههههای از بزهههها وگوسهههفندان اطهههالا میشهههود درحهههالی کهههه «سهههاير
حيوانها» اشارهای است به مجموعههای ازحيهوان ههای بزرگتهر ماننهد گهاو ،گهاوميش و...
کههه بنههام گلههه حيوانههها هههم يههاد میشههود  ،امهها درقههاموس رننههدراج بههه مجموعههه گوسههفند هههم
اصطالح «گله» به کاررفته است.
چرانيدن رمه يا ساير حيوانها در زمين يا باغ ديگران ،يکی از موضوعاتی اسهت کهه در
طههول تههاريخ مههورد بحههی بههوده وجههرم انگههاری گرديههده اسههت .قههررن کههريم داسههتان دعههوای
 - 1شرح کود جزا ،جلد چهارم ،کابل ،ن ر :بنياد رسيا ،ص .649
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صاحب رمه وصهاحب مزرعهه رابهه مهاخيلی زيبها نقهل نمهوده ومفسهرين ،فيصهله حضهرت
سليمان (و) را نسبت به فيصله حضرت داود (و) در زمينه ،منصفانهتر جلوه دادهاند.
وهم نههان از قيههود متعههدد مههتن جههزء  3نيههز صههورتهای متفههاوتی از وقههوو جههرم ،فهميههده
میشود :شخصی که سنگ را بهه وسهايح نقليهه يها خانهه يها بنها يها بهاغ يها احاطهه ملهم غيهر
پرتا نمايد يا مواد سخت ديگر ويا ک افات را.
عنصر معنوی
عنصر معنوی اين جرائم عبارت است از :قصد عهام شهخؤ مبنهی بهه ارتکها رفتارههای
جرمی شامل سه جزء اول اين ماده ،قانون گذار به اهميهت ملکيهت توجهه داشهته وايهن امهر
را کههه ملکيههت اشههخاص از هههر نههوو تعههر مصهون اسههت بههه طههور جديههد پيگيههری نمههوده
است؛ وهرگاه مرتکب رفتارهای مندرج اين ماده را بها وجهود علهم بهه عهدم مالکيهت وعهدم
داشتن حق ،انجام دهد ،عنصر معنوی تحقق میيابد1.
ک تن يا مجروح نمودن حيوان
مادهٔ  898کود جزا:
شخصی که به سبب خطاء حيوان ملکيت غير را بک د يها مجهروح نمايهد ،بهه جهزای نقهدی
پنج هزار افغانی ،محکوم میگردد.
تعذيب يا م له نمودن حيوان اهلی
مادهٔ :899
شخؤ در يکی از حاکت یيل بهه جهزای نقهدی از پهنج ههزار تها ده ههزار افغهانی ،محکهوم
میگردد:
 -1در صورتی که حيهوان اهلهی يها الفهت گيرنهده را بيرحمانهه تعهذيب يها م لهه يها بهه وسهيله
ديگر با رن معاملهٔ سوء نمايد.
 -2در صورتی که حيوان سواری يا بهارکش را فهوا طاقهت بهار نمايهد يها حيهوان مهريض،
زخمی يا معيو را که طاقت کار را نداشته باشد ،بکار اندازد.
جنگانيدن حيوانها و پرندگان
مادهٔ :900
شخصی که به جنگانيدن حيوانها (سگ ،قوچ ،شتر) يا پرندگان (خهروس ،کبهم ،بودنهه)
وام ـال رن مبادرت ورزد ،به جزای نقدی ده هزار افغانی ،محکوم میگردد2.
(مالم يا متصهرف حيهوان مسهئول خسهاراتی نيسهت کهه از ناحيهه رن حيهوان وارد میشهود
مگر اينکه در حفظ حيوان تقصير کرده باشد :ليکن درهرحال اگرحيهوان بهه واسهطه عمهل
کسی من اء ضرر گردد فاعل رن عمل مسهئول خسهارات وارده خواههد بهود) .بهدين ترتيهب
درخصوص مسؤوليت ناشی از حيوان نيز قانون گهذار مبنهای تقصهير را برگزيهده اسهت و
تنها درصورتی مالم يها متصهرف حيهوان را مسهئول بهه شهمار رورده کهه در حفهظ حيهوان
تقصير کرده و احتياطهای کزم را به عمل نياورده باشد.
به نظر میرسهد ايهن مهاده مربهوط بهه نگاههداری حيوانهاتی اسهت کهه بهه صهورت متعهارف
توسح اشخاص نگاهداری میشوند .نگاهداری حيوانهات خطرنهاکی ماننهد شهير و پلنهگ يها
مار سمی به خودی خود غير متعارف است و اگر خساراتی از نگاهداری رنان بهه بهار ريهد

1
2

 همان ،ص.649 ، وزارت عدليه ،مصوبه  ،1398/11/26ص .245***********
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نگاهدارنههده مسههئول اسههت .بههه ديگههر سههخن نگاهههداری ايههن گونههه حيوانههات غيههر متعههارف،
تقصير به شمارمی ريد و به داشتن تقصير ديگری نياز نيست.
در انتهههای مههاده مزبههور نيههزحکم مههوردی رمههده کههه دررن حيههوان بههه وسههيله عمههل شخصههی
تحريم شده و ضرری بهه بهاررورده باشهد ،درايهن صهورت تحريهم کننهده حيهوان مسهئول
است چون ضررمستند به تقصير اوست.
هم نان (متصرف هر حيوانی کهه از احتمهال حملهه رن رگهاه اسهت بايهد رن را حفهظ نمايهد و
اگر در اثر تقصير اوحيوان مزبور به ديگری صدمه وارد سازد ضامن است) البتهه منهوط
نمودن مسؤوليت به رگاهی ازحال حيوان در ظاهر با مفهوم نوعی تقصهير ناسازگاراسهت:
زيرا چنان که گفته شد رگاهی و قابليت انتسا روانی ،جزو عناصر ت کيل دهنهده تقصهير
نيست و رفتار شخؤ با انسان متعهارف سهنجيده میشهود ولهی درايهن مهاده رگهاهی شهخؤ
مالم مورد توجه قرارگرفته است.
بههرای رفههو ايههن ايههراد وانطبههاا ايههن مههاده بهها اصههول و قواعههد میتههوان چنههين گفههت :مههالف
ت خيؤ علم صاحب حيوان نسبت به خطر حمله و رسيب رساندن رن حيوان نهوعی اسهت.
به عبارت ديگر چون ارزيابی یهن و درون افراد و احرازعلم شخصهی رنهها دشهوار اسهت
بههرای احههراز رگههاهی يهها عههدم رگههاهی از معيههار نههوعی وعرفههی اسههتفاده میشههود .بنههابراين
چنان ه قرائن و شواهد بيرونی ،رگاهی نوعی وعرفی بهرای اشهخاص ايجهاد کنهد ،صهاحب
حيوان نيزعالم به وضو حيوان تلقی میشود.
انتهههای مههاده مزبههورنيزمقررمی دارد( :ولههی اگرازاحتمههال حملههه حيههوان رگههاه نبههوده وع هدم
رگههاهی ناشههی ازتقصيراونباشههد ضههامن نيسههت) .قسههمت اخيههراين مههاده بهها قواعههد عمههومی
سازگاراست و روشن است چنان ه کسی م الا سهگ بزرگهی را کهه خطرحملهه بهه ديگهران
دررن هست نگاهداری نمايدنمی توانهد بهه ايهن بهانهه کهه ازاحتمهال حملهه حيهوان رگهاه نبهوده
درحالی که به طور متعارف خطرحمله حيهوان رشهکار بهوده ازمسهؤوليت شهانه خهالی کنهد.
هم نين نمیتواند با اين دفهاو کهه بهه لحهاظ وضهعيت جسهمانی خهويش و قهدرت زيهاد سهگ
هنگام حمله او به ديگران توان حفظ و نگاهداری رن را ندارد ولهی تمهام تهالش خهود را بهه
کار بسته از مسؤوليت رهايی يابد .زيرا در چنين حالتی که شخؤ میداند ههيچ گهاه تهوان
حفظ حيوان را ندارد ونمی تواند مانو حمله او بهه ديگهران شهود صهرف نگاههداری حيهوان
عمل غير متعارف و تقصير اوست .به همين دليل تبصره  1ماده مزبهور تصهريح میکنهد:
(نگهههداری حيههوانی کههه شههخؤ توانههايی حفههظ رن را نههدارد تقصههير محسههو میشههود) پههس
اگرصاحب حيوان ازحال حيوان رگاه است و توانايی حفهظ رن را ههم داشهته لهيکن بهه طهور
اتفاقی وغيرمنتظره درحادثه پيش رمده قادر به نگاهداری رن نبوده ضامن نيست .مويد ايهن
نظررن است که اين ماده ازفقه گرفته شده و فقها دليل عدم مسؤوليت مالم حيهوان را عهدم
تقصير اوعنوان کردهاند.
هرگاه شخصی با این کسی که حهق این دارد وارد منهزل يها محلهی کهه در تصهرف اوسهت
گردد و از ناحيه حيوان يا شیء کهه دررن مکهان اسهت صهدمه و خسهارت ببينهد ،این دهنهده
ضامن است ،خواه رن شیء يا حيوان قبل از این دررن محل بوده يا بعهدا ا در رن قرارگرفتهه
باشدوخواه این دهنده نسبت به رسيب رسانی رن علم داشته باشد خواه نداشته باشد .))...ايهن
ماده نيزمانند بسياری ديگرازمواد قانون ازفقه گرفته شده است و مسهتند بهه روايهاتی اسهت
که چندان قوی نيستند ولی فقها به ضعف رنها توجه نکرده و ظاهرا ا همه رنها چنهين فتهوايی
داده اند در حالی که طبق قاعده اگر صاحب خانه به طور معمول و متعارف اقدام بهه حفهظ
و نگهداری حيوان نمايد و به رغم همه تالشهای متعهارف و بهدون علهم بهه رسهيب رسهانی
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حيوان ،ميهمان رسيب ببيند نبايد این دهنده را مسئول دانست چون تقصهيری مرتکهب ن هده
است .به اعتقهاد برخهی از اسهتادان حقهوا قهانون گهذار در ايهن مهورد مسهؤوليت محهض را
بههرای این دهنههده مقههرر کههرده اسههت کههه بهها اثبههات بههی تقصههيری نيههز از عهههده او برداشههته
نمیشهود .دليهل عقلهی مسهؤوليت محهض در ايهن مهورد میتوانهد رن باشهد کهه اثبهات تقصههير
مالههم حيههوان بسههيار دشههوار اسههت و در نتيجههه اگههر مسههؤوليت مبتنههی بههر تقصههير باشههد در
بسههياری از مههوارد خسههارت زيههان ديههده بههدون جبههران بههاقی میمانههد ،بههه همههين دليههل قههانون
گذارمسؤوليت محض را مقررکهرده اسهت .البتهه ايهرادی کهه بهه نظهر میرسهد رن اسهت کهه
قانون گذاراین دهنده رامسئول تلقی نموده است در حالی که ممکن اسهت این دهنهده مالهم
حيههوان نباشههد .بههه نظرمههی رسههد ازرنجهها کههه مسههؤوليت محههض و بههدون تقصههيرخالف اصههل
است بايد حکم اين مهاده را تنهها ناظربهه حهالتی دانسهت کهه این دهنهده مالهم حيهوان اسهت.
البته اگر این دهنهده علهم بهه رسهيب رسهانی حيهوان داشهته باشهد مقصهر اسهت و طبهق قواعهد
عمومی بايد مسئول شناخته شود.
با وجود اين میتوان گفت در ماده مزبهور در فهر عهدم علهم مسهؤوليت مبتنهی بهر امهاره
تقصير است ،يعنی قانون گذار فر میکند کهه در ايهن گونهه مهوارد این دهنهده مقصهر و
مسههئول اسههت مگههر اينکههه عههدم تقصههير او بههه اثبههات برس هد .ايههن نظههر بهها قاعههده عمههومی
مسؤوليت مبتنی بر تقصير نيز تعارضی ندارد .بهه همهين دليهل تبصهره مهاده مزبهور مقهرر
م هیدارد(( :در مههواردی کههه رسههيب مسههتند بههه مصههدوم باشههد ماننههد رنکههه وارد شههونده بدانههد
حيهههوان مزبورخطرنهههاف اسهههت و این دهنهههده ازرن رگهههاه نيسهههت و يههها قهههادر بهههه رفهههو خطهههر
نمیباشد ،ضمان منتفی است)) .در واقو درايهن مهوارد بااثبهات رگهاهی وارد شهونده خهالف
اماره تقصيربه اثبات میرسد.
وهم نان فقها می گويندکه هر گاه کسی که سوار حيوان است رن را در معهابر عمهومی يها
ديگههر محلهههای غيههر مجههاز متوقههف نمايههد در مههورد تمههام خسههارتهايی کههه رن حيههوان وارد
میکنهد و مسههتند بهه فعههل شهخؤ مزبههورمی باشهد ضههامن اسهت و چنان ههه مههار حيههوان در
دسههت ديگههری باشههد مهههار کننههده بههه ترتيههب فههوا ضههامن اسههت .ايهن مههاده بهها مبنههای تقصههير
سازگار است چون اين ماده شامل موردی نمیشود که حيوان در جهای مجهاز متوقهف شهده
و بی احتياطی به سوار حيوان منسو نيست .اين ماده نيزبا توجه به فقه تدوين شهده اسهت
و فقها درباره کسی که سوار حيوان است و در اين حالت حيوان به ديگری خسهارت وارد
میکند اقوال مختلفی ابراز داشتهاند.
برخی از فقها گفتهاند اگر حيوان در جايی اعم از مجاز و غيهر مجهاز متوقهف شهود راکهب
حيوان مسهئول خسهارات ناشهی ازحيهوان اسهت ،چهه ايهن خسهارت بها حرکهت پاههای جلهوی
ايجاد شده باشد ،چه ناشی از حرکت پاهای عقبی حيوان باشهد .ايهن حکهم مهورد تصهريح و
تأييد همه فقها نيست و خالف اصل مسؤوليت و ضمان بهر مبنهای تقصهير اسهت .البتهه اگهر
توقف حيوان در محهل عمهومی يها غيرمجازباشهد چهون ايجهاد خطهر درمحهل ههای عمهومی
ياغيرمجههاز قابههل پههيش بينههی اسههت و انسههان متعههارف حيههوان را در مکههان عمههومی يهها غيههر
مجهههاز متوقهههف نمیکنهههد ،سهههوارحيوان مقصهههر و مسهههئول خسهههارات اسهههت .همهههين نظهههرهم
دربعضی کتب فقهی مورد پذيرش قرار گرفته است .گفتنی است که منظور اين ماده کسی
است که در حالی که بر حيوان سوار است رن حيهوان را در جهايی متوقهف مینمايهد ،زيهرا
عالوه بر اينکه از ظاهر ماده اين معنی استفاده میشود در اصول فقهه گفتهه شهده اسهت کهه
اطالا راکب نسبت به کسی که فعالا سوار بر حيوان است حقيقت است و اگر سهابقا ا سهوار
***********
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بهوده حقيقتها ا وی راکههب نيسههت و اصهل نيههز رن اسههت کههه کلمهات را بههر معههانی حقيقههی حمههل
کنيم.
چرايی مسؤوليت ناشی ازحيهوان متصهور اسهت .چراکهه حيهوان نيهز میتوانهد باعهی ورود
خسههارت بههه ديگههران شههود .ايههن خسههارت گههاه بههه اشههخاص وگههاه بههه امههوال وارد میشههود.
خسارت وارد به اشخاص مانند دندان گهرفتن ويها لگهد زدن وخسهارت بهه امهوال ماننهد لگهد
کردن يا چريدن حيوان درمزرعه ديگران نمونههايی از خسارت ناشی از حيوان است.
هم نين خسارت ناشی از حيوان ممکن است به لحاظ توقف يا حرکت اوباشد1.
مقصود از مبنای مسؤليت ،عنصهريا متغيهری اسهت کهه بها وجهودرن ،مسهؤليت قابهل توجيهه
اسههت وبههدون رن متغيههر دليههل مهههم وقههانو کننههدهای بههرای مسههؤوليت جبههران خسههارت وجههود
ندارد.
درواقههو درمبنههای مسههؤوليت بههه ايههن پرسههش پاسههخ داده میشههود کههه چههه چيههزی مسههؤليت
شخصی به نام دارنده يا متصرف حيوان را درمقابل شهخؤ ديگهری بهه نهام زيهان ديهده را
توجيه میکند  .ريا چنهين مسهؤوليتی منهوط بهه ايهن اسهت کهه وارد کننهده زيهان دچهار تقصهير
شهده باشهد و درواقهو تکليهف وارد کننههده زيهان بهه جبهران خسههارت و حهق زيهان ديهده بههرای
گرفتن خسارت ازچنين تقصهيری ناشهی میشهود يها بايهد درجسهتجوی معيهار ديگهری ماننهد
مسؤليت محض يا مسوليت مطلق بود که منوط به اثبات تقصير نيست2.
اصههل طبيعههی در زنههدگی انسههان رن اسههت کههه تنههها کسههی بايههد مسههؤوليتی بههرای جبههران را
بپذيرد که درفتار خود ا زمعيار وحالهت متعهارف خهارج شهود بهه عبهارتی همهواره تقصهير
شرط اصهلی مسهؤوليت مهدنی بهوده اسهت وازگذشهته تقصهير از بنيهادیترين ودرعهين حهال
ازقديمی ترين مفاهيم دربحهی مسهؤوليت مهدنی بهوده اسهت .مبنهای اوليهه درمسهؤليت مهدنی
ناشی از حيوان نيز است ومسؤوليت بدون تقصير حالت است نايی دارد.
فلذا درقانون مدنی ودرمواد مختلف قانون درفرو مسوليت ناشهی از حيهوان بها اسهتنادبه
اين مبنا مسوليت مالم يا متصرف قابل توجيه است.
درفقه اسهالمی دربها ديهات بهه ضهمان مالهم حيهوان ،راکهب ،عبهدف قائهد ،سهائق ،وحتهی
مسؤليت ناشی ازحيوان درشب وروز پرداختهه اسهت .درادامهه بهه فراخورموضهوو اشهاره
مههی شههود .م ه الا درمههورد مسههؤليت صههاحبان حيههوان رمههده مالههم حيههوان درشههب ،ضههامن
خسارت ناشی از حيوان به مزرعهه ديگهری اسهت ،لهيکن در روزضهامن نمیباشهد .اسهاس
اين تفاوت ،مربوط به تقصير است کهه مالهم زراعهت در روز نسهبت بهه زراعهت خهويش
روا داشههته اسههت ،زيههرا او موظههف بههوده کههه در روز مزرعههه خههويش را ازرفههات وهجههوم
حيوانههات نگهههداری کنههد ،پههس کوتههاهی درايههن امههر تفههريح موجههب عههدم مسههؤليت صههاحب
حيههوان اسههت ،لههيکن در شههب مالههم حيههوان میبايسههت حيههوان را در محههل مناسههب (ماننههد
اصههطبل) نگهههداری نمايههد ،فلههذا درضههرر بههه وجودرمههده از جانههب حيههوان ،صههاحب رن را
مقصر میدانند وتقصير مبنايی مسؤليت اوست3.

 - 1نيههازی ،محمههد عبهاس 1396( ،ه ش) ،بررسههی مسههؤليت مههدنی ناشههی از حيوانهات مههورد اسههتفاده درعمليههات ههها،
کابل ،دان گاه رزادی اسالمی ،ص .55
 - 2همان ،ص .56
 - 3نيازی ،محمد عباس ،همان اثر ،ص .57
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اگر حيوان ،با دست به کسهی رسهيب برسهاند ويها بها دههنش دنهدان بگيهرد ،کسهيکه برحيهوان
سوار است ،ضامن است .اگرکسهی را بها دم يها پهايش بزنهد ،شخصهيکه بهررن سهوار اسهت،
ضامن نمیشود1.
ازديدگاه ابوحنيفهه ومالهم گفتهانهد :هرگهاه دو سهوار بهاهم تصهادم کردنهد وبرخهورد نمودنهد
وهردو مردند بايستی هريم ازرنها ديه ديگری را بپردازد وديه هر دو ديه برعاقله اسهت.
اما شافعی گفتهه اسهت هريهم بايدنصهف ديهه ديگهری را بپردازنهد چهون هريهم از رنهها بها
عمل خود ور فيقش ک ته شده است.
ضمانت صاحب حيوان= صاحب حيوان ضامن اعمال رن است.
هرگاه حيوان شخصی با دست يا پها يها دههانش ب يهزی رسهيب برسهاند ،صهاحب رن حيهوان،
ضامن میباشد وبايد غرامت رن را بپردازد واين قول شافعی وابهن ابهی ليلهی وابهن شهبرمه
است .مالم وليی واوزاعی گفتهاند :اگر سوار يا افسارکش يا راننده حيهوان ،بوسهيله زدن
يهها حرکتههی ،حيهوان را بههدين عمههل وادار نکههرده باشههد ،ضههامن رن نيسههت اگههر سههببی درکههار
باشد ويکی از اشهخاص فهوا ،حيهوان را بهه تلهف کهردن چيهزی واداشهته باشهد ،رن شهخؤ
حکم تلف کننده را دارد.
چنان هه صهاحب حيهوان بعمهد حيهوان را بارتکها جنايهت موجهب قصهاص وادارد ،بايهد از
صههاحب حيههوان قصههاص بعمههل ريههد ،چههون درايههن صههورت ،حيههوان بمنزلههه رلههت ووسههيله
ارتکا جنايت صاحبش میباشهد ،پهس صهاحبش مرتکهب جنايهت عمهدی شهده اسهت .واگهر
حيوان بدون قصد واراده عمدی صاحبش ،موجب پيش رمهدن جنايهت شهد ،اگهر موجهب ديهه
باشد ديه برعاقله است واگر مالی به وسيله حيوان تلف شود ،غرامت رن از مـال جانی کهه
حيوانش مرتکب جنايت شده است پرداخت میگردد.
ابوحنيفه میگويد :اگر کسی سوار بر حيهوانی باشهد ورن حيهوان بها پاههايش انسهانی را لگهد
بزنههد وبيمههرد ديهههای نههدارد ،چههون سههوار نمیتوانههد پ ههت سههرخود را کنتههرل کنههد ،لههيکن
اگرحيههوان بهها دسههتهايش موجههب تصههادم يهها رسههيبی ب ههود ،سههوار ضههامن میباشههد ،چههون او
میتواند حيوان را ازجلوکنترل کند ورن را ازرن کهار منصهرف سهازد .وگفتهه اسهت هرگهاه
کسی حيوانی را می راند واز رن زيهن يالگهام يها بهاری وچيهزی افتهاد وبهه انسهانی برخهورد
کرد ،راننده حيوان ضامن میباشد وبايد غرامت وتاوان رن را بپردازد2.
هرگاه حيوانی گريخت وبمالی يا انسانی ،درشب يا درروز ،رسيب رساند ،صهاحب حيهوان
ضمانتی بعهده ندارد ،چون دررن تعمدی وقصدی نداشته است.
هرگههاه کسههی سههوار برچهارپههائی شههد ومههردی ديگههر رن چهههار پهها را زد يهها سههيخنم زد و
انسههانی را زيههر دسههت وپاگرفههت يهها جفتههم ولگههد زد ،يهها رم کههرد وباکسههی تصههادم کههرد و
اوراک ت ،سوار ضامن نيست ،بلکه خسارت وتاوان بعهده کسهی اسهت کهه حيهوان را زده
يا سيخنگ نموده يها رم داده اسهت .اگرچههار پها خهود رن شهخؤ تحريهم کننهده را لگهد زد
ومرد خونش هدر میباشد ،چون خودش سبب رن کار بوده است وسوار تقصيری ندارد.
اگر چهارپا سوار را در اثر تحريم رن شخؤ به زمهين زد وک هت ،خونبهها وديهه مقتهول
برعاقله شخصی تحريم کننده است .هرگهاه چهارپهائی در سهر راه خهود ،شاشهيديا مهدفوو
انداخت وراه میرفت وشخؤ ديگری در اثررن پايش لغزيد ،وهالف شد ،صاحب حيهوان
ضامن نيست حتی اگر رن را نگاه داشته بود ،بازهم ضامن نيست.
1
2

 الهی ،محمد عاشق 1374( ،ه ش) ،شرح قدوری ،ترجمه :استادغالم الدين ،ن ر :ميوند ،ص .473 سابق ،سيد ( 1374ه ش) ،فقه السنه ،مترجم :محمود ابراهيم ،ن ر :رسالت ،ص .607***********
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افسارکش وسوار وراننده چهارپاضامن خسارت رن چهار پا هستند.
هرگاه کسی افسار حيوان را در دست داشته باشد ،يا کسی بررن سوار باشد يها کسهی رن را
براند وبا چيزی تصادم کرد وبهدان ضهرر رسهاند ،رن شهخؤ ضهامن زيهان وضهرر عملهی
است ،که حيوان وارد کرده است .حضرت عمرکسی را که اسهبش را مهی رانهد وشخصهی
را زيرپاگرفت وک ت ،محکوم به پرداخت ديه وخونبها نمود.
ظاهريههه مههی گوينههد درهي يههم ازايههن حههاکت ايههن اشههخاص ضههامن نيسههتند ،چههون پي هامبر
(صلی هللا عليه وسلم) گفت( :جرح العجماء جبهار والبئرجبهار والمعهدن جبهار وفهی الرکهاز
الخمس) 1رسيب حيوان وافتادن درچا مه ر ورسيب ديدن درمعدن ههدرمی باشهند ودرمعهادن
وگنجينه ودفينه خمس میباشد.
اين سهخن ظاهريهه وقتهی درسهت میباشهد ،کهه چههار پها افسهارکش وسهوار وراننهده نداشهته
باشد کهه درايهن صهورت بها جمهاو علمها چيهزی راکهه حيهوان تلهف کنهد ،بهرای رن ضهمانتی
وجود ندارد.
ضمانت نسبت به حيوانی که نگه داشته شده ومتوقف میباشد.
امهها حيههوانی کههه متوقههف اسههت اگههر ب يههزی رسههيب رسههاند ،بقههول ابوحنيفههه (ره) صههاحبش
ضامن خسارت رن میباشد حتهی اگهر صهاحبش رن را در جهای خهويش ومحهل مناسهب نيهز
بسته باشد ،بازهم ضامن میباشد ازنعمان بن ب ير روايت است که پيامبر (صلی هللا عليهه
وسلم) گفت « :من وقف دابة فی سبيل من سبل المسلمين أو فی سوا مهن أسهواقهم فأوطهات
بيد او رجل فهو ضامن»2هرکس چهارپائی را دريکهی از راهههای مسهلمين متوقهف سهازد
يا در يکی از بازارها نگه دارد ورن چهارپا کسی را با دست يا پا لگهد زد يها رسهيب رسهاند
شخؤ صاحب رن ضامن میباشد.
دارقطنی ايهن حهديی را روايهت کهرده اسهت .امهام شهافعی گفتهه اسهت اگهر چهارپها را بنحهو
شايسته ودرمحل مناسب متوقهف کهرده ونگهه داشهته بهود ضهامن نيسهت و اگهر چنهين نباشهد
ضامن است.
ضمانت نسبت به ک ت وزرو وميوه ها وچيز هائی که حيوانات تلف میکنند جمهورعلمها
ازجمله مالم وشافعی واک ر فقهای حجازمی گويند :اگرحيوان در روزکسهی يها مهال غيهر
را تباه سازد ،صاحب حيوان ضامن نيست زيرا درعهرف و عهادت مهردم ،صهاحبان باغهها
وبستانها در روز از رنها محافظت میکنند وصهاحبان حيوانهات عرفها ا وعادتها ا در روز رنهها
را رزاد میگذارند وشب ها رنها را به خوابگاه برميگرداننهد ،پهس کسهی کهه بها ايهن عهادت
وعرف عمومی مخالفت میکند از راه و رسهم مهردم خهارج شهده وخهود سهبب تضهييو مهال
خود شده است .البتهه ايهن وقتهی اسهت کهه مالهم حيهوان همهراه رن نباشهد واگهر خهود مالهم
همراه حيوان باشد او ضهامن چيهزی اسهت کهه حيهوان تلهف کهرده اسهت ،خهواه سهوار بهران
باشد يا رن را براند ويازمام وافسار رن را بدسهت داشهته باشهد يها نزديهم رن ايسهتاده وخهواه
رن را با پا يا دست يا دهان تلف کند.
رنههان بحههدي ی اسههتدکل کردهانههد کههه امههام مالههم از ابههن شههها واو از حههرام بههن سههعيد بههن
المحيصه روايت کرده است که :شتربراء بهن عهاز داخهل بسهتان مهردی شهده بهود وزيهان
 - 1بخاری ،محمد بن اسماعيل .)1375( .صحيح البخاری ،ج  ،2-1ناشر :قديمی کتب خانه ،ص .183
 - 2الدارقطني 1380،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بهن النعمهان بهن دينهار البغهدادي ،بها فهی
أحکام اکتالف  ،جز ه تم ،نسخه عربی  ،حديی نمبر .2245
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وخس هارتی ببههار رورده بودپي هامبر (صههلی هللا عليههه وسههلم) حکههم کههرد باينکههه صههاحب بههاغ
وبستان موظف است ،درروزازبستان وباغ خود ،مواظبت ومحافظت کنهد واگرچهارپايهان
درشب چيزی را تباه کنند وتلف نمايند ،صاحبان رنها ضامن میباشند.
ابوعمر بن عبدالبرگفت :اين حديی اگرچه "مرسل" است ولی م هورمی باشد.
پي ههروان حههديی رن را " مرسههل" دانسههته وافههراد مههورد اعتمههاد رن را روايههت کههرده انههدو
فقهای حجاز بدان عمل کرده ورن را پذيرفتهاند .درمدينه نيز بدان عمل کردهاند.
وکافی است که اهل مدينه وباقی اهل حجاز بدان عمل کرده باشند1.
سحنون ازعلمای ماليکی گفته اسهت ،ايهن حهديی بهرای مدينهه وام هال رن صهادا اسهت ،کهه
باغها وبستانهاي ان جداگانه هستند ومحصورند واما در جاهايی که ک هتزارها بههم پيوسهته
هسههتند ومههانو ندارنههد وهم نههان باغهههائی کههه ديههوار ندارنههد وبهههم پيوسههته هسههتند ،صههاحبان
چهارپايان ضامن چيزهائی میباشند ،که چهاپايان ان تلهف میکننهد ،خهواه در روز وخهواه
درشب باشد .علمای حنفيه گفتهاند اگر مالم حيوانهات همهراه رنهها نباشهد چهه شهب باشهد يها
روز ضامن رنهها نيسهتند بخهاطر همهان حهدي ی کهه قهبالا نقهل شهد " :جهرح العجمهاء جبهار"2
علمای حنفيه همه اعمال حيوانات را قياس بر جرح = زخم" رنها کردهاند.
مسئوليت ناشی ازحيوان از روزگار کهن در جوامو ب ری مطرح بوده است.
هرچنههد فروضههی از ايههن مسههئوليت کههه يکههی از اقسههام مسههئوليت ناشههی از اشههياء اسههت در
برخههی از قههوانين مطرحشههده ،امهها مههورد پ ه وهش مسههتقلی درحقههوا ک ههورمان واقههو ن ههده
است و بها توجهه بهه اسهتفاده ازحيوانهات در جوامهو شههری و قريههها ايهن مقالهه بهه مطالعهه
تطبيقی مبنای مسئوليت ناشی ازحيوانات در فقه و حقهوا برخهی از ک هورهای اسهالمی و
فرانسههه وانگلههيس پرداختههه اسههت .هم نهين مصههاديقی از مسههئوليت ناشههی از حيههوان ،ماننههد
فرار يا گمشدن حيوان ،درقوانين ک ور پيش بينین هده اسهت ،بنهابراين سهعی شهده اسهت بها
رج وو به فقه و حقوا تطبيقی ،مسئول در اين فرو م خؤ شود .نتيجههای کهه حاصهل
شههد رن اسههت کههه ايههن مسههئوليت همي ههه مبتنههی برتقصههيرمالم يهها متصههرف حيههوان نيسههت
ومبههانی ديگرماننههد مسههئوليت محههض و تعهههد بههه ايمنههی نيههز در مسههئوليت مههدنی ناشههی از
حيههوان حههاکم اسههت و درخسههارت ناشههی ازحيوانههات در ش ههر يهها قري ههها مسههتندات طههرح
مسههئوليت بههه شههاروالی ارائههه شههد و پي ههنهاد توزيههو مسههئوليت بههه نحههو «تضههامنی» ميههان
مسئولين در فروضی داده شد.
مالکيت يا تصرف بر اشياء در «فقه» به طورکلی اگرمالم يا متصهرف حيهوان ازحيهوان
محافظت نموده باشد يا ازحالت غيرطبيعی رن رگاه نبوده باشد ضامن نمیباشهد .ايهن مفههوم
درقههانون مههدنی و مجههازات اسههالمی بيههان شههده اسههت ومبنههای اصههلی درمسههئوليت ناشههی
ازحيوان درحقوا ک ور «تئهوری تقصهير» اسهت امها مهواردی از قبيهل تحريهم حيهوان و
این ورود به محلی که دررن حيوان وجهود دارد ،ازبنهای تئهوری تقصهير پيهروی ن هده وبهه
ترتيههب امههاره تقصههير و تعهههد بههه ايمنههی بههرای برانگيزنههده واین دهنههده در نظههر گرفتهشههده
است .بيان شد صرف مالکيت حيوان مسئوليت زا نمیباشد .درحقوا مصر فر تقصهير
برای مسئوليت «محافظ» بيانشده اسهت .ودرحقهوا فرانسهه نيزمالهم يها متصهرف جهز بها
اثبات فورس ماژور نمیتواند از مسئوليت مبری گردد .و درحقوا انگليس نيزدانسهتيم کهه
تئههوری تقصههير بنههای مسههئوليت ناشههی از حيوانههات اهلههی اسههت و مبنههای مسههئوليت محههض
 1سابق ،سيد .همان اثر ،ص .609
 .1بخاری ،محمد بن اسماعيل،همان اثر ،ص .183
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درخصههوص حيههوان خطرنههاف مجههری اسههت .در انتهههای مباحههی فروضههی کههه درحقههوا
ک ههور بيانن ههده اسههت بررسههی شههد ورن فرارحيههوان يهها گمشههدن حيههوان اسههت کههه بههه نظههر
میرسهد تنهها درصهورتیکه بتهوان فهرار و گمشههدن را مسهتند بهه تقصهيرمالم يها متصههرف
نمود او مسئول است .و با توجه به مستندات ارائهشده امکهان طهرح مسهئوليت شهاروالی يها
دهيههاری درخسههارات ناشههی ازحيوانههات درشهههر يهها قريهههها وجههود دارد .وامکههان طههرح
«مسئوليت تضامنی» ناشی ازحيوان درحقوا ک هور بيهان شهد .بهه عنهوان نمونهه حضهرت
علی رضی هللا عنه میفرمايد :صهاحب حيهوان ،رسهيبهای حيهوان را ضهامن اسهت وقائهد،
سائق وسواره نيهز ضهامن هسهتند» يعنهی رسهيبی کهه پهای حيهوان رسهاند ،برعههده ای سهائق
است ورسيبی که دست حيوان میرساند ،برعهده سواره وقائد است1 .
مراقبت ازحيوان مالم درنگهداری ازحيوان کوتاهی کرده يا مرتکهب تقصهير شهده باشهد،
مسههئول اسههت ،ادامههه داد :در اينجهها بههرای مالههم فههر تقصههير نيههز پ هيش بينههی شههده و رن
زمانی است که شخؤ ،مالم يا متصرف حيوانی باشد که توانايی حفظ رن را ندارد.
جبران ضرر و زيان ايجادشهده بهه وسهيله حيهوان ،برعههده مالهم و متصهرف وی بها بيهان
اينکهه درمهواردی ،شناسههايی مالهم يهها متصهرف حيههوان ،کارچنهدان سههادهای نيسهت ،گفههت:
برای شناسايی مالم يا متصرف حيوان مانند اشهيای ديگربايهد اقهدام کهرد .درصهورتی کهه
حيوان دارای شناسهنامه بهوده و م خصهات مالهم ،دررن درج شهده باشهد ،ت هخيؤ مالهم
رسههان اسههت .امهها دربي ههتر مواقههو و بههه خصههوص درک ههورما چنههين امکههانی وجههود نههدارد
بنابراين درچنين شرايطی ضروری است متصرف حيوان و شخصی را کهه از رن اسهتفاده
میکند ،به دليل ارتباط نزديکی که با حيوان دارد ،مالم دانست.
بنابراين در زمهان ايجهاد ضهرر ،ايهن مالهم يها متصهرف اسهت کهه بايهد نبهود سهلطه وعهدم
تسلح را حسهب مهورد اثبهات کنهد .هرچنهد وجودوتحقهق فعهل زيهانرور وغيرم هروو بهرای
تحقق مسؤوليت ضروری است اما نمیتواند کافی باشد .قانونگذار درمهاده  ۵۲۳میگويهد:
هرگاه شخصی با این کسی که حق این دارد ،وارد منزل يا محلی که در تصرف اواسهت،
شهههههود و از ناحيهههههه حيهههههوان يههههها شهههههيئی کهههههه در رن مکهههههان اسهههههت ،صهههههدمه و خسهههههارت
ببيند ،ایندهنده ضامن است ،خواه رن شیء يا حيوان قبل ازاین دررن محل بوده يا بعهدا ا در
رن قرار گرفته باشد و خواه ایندهنده نسبت به رسيبرسانی رن علهم داشهته يها نداشهته باشهد.
هم نين طبق تبصره اين ماده ،در مواردی که رسهيب مسهتند بهه مصهدوم باشهد ماننهد رن کهه
وارد شونده بداند حيهوان مزبهور خطرنهاف اسهت و ایندهنهده از رن رگهاه نيسهت يها قهادر بهه
رفو خطر نباشد ،ضمان منتفی است.
چنان ه مهار حيوان در دست فرد ديگهری باشهد مهارکننهده ضهامن اسهت :هرگهاه کسهی کهه
سههوارحيوان اسههت ،رن را درمعههابرعمومی يهها ديگههر محلهههای غيرمجههازمتوقف کن هد ،در
مورد تمام خسارتهايی که رن حيهوان وارد میکنهد ومسهتند بهه فعهل شهخؤ مزبهور بهوده،
ضامن است و چنان ه مهار حيوان در دست ديگری باشد مهارکننده به ترتيب فوا ضامن
خواهد بهود .وی ادامهه داد :از ايهن مهاده چنهين اسهتنباط میشهود کهه چهون بهه طهور معمهول
صاحب حيوان میتواند رن را مهارکند ،اگهر خسهارتی وارد شهد ،بهه ايهن معنها اسهت کهه او
در حفاظت کوتاهی کرده و به همين دليل قانونگذار برای صهاحبخانه ،تقصهير را فهر
کرده است مگر اينکه اثبات شهود يهم عامهل خهارجی و پيشبينین هده در ايهن ميهان دخيهل
بوده است.
1
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درفقهه مههوارد اين نينهی نيههز بهه ايههن موضههوو اشهاره میکنههد کهه مالههم يها متصههرف حيههوان
مسئول خساراتی نيست کهه از ناحيهه رن حيهوان وارد میشهود مگهر اينکهه در حفهظ حيهوان
تقصير کرده باشهد امها در ههر حهال اگهر حيهوان بهه واسهطه عمهل کسهی من هأ ضهرر شهود،
فاعل رن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود1.
نتيجه گيری
ازرنجاکه ثابت ومبرهن اسهت مسهؤوليت مهدنی وجزايهی ازعمهل غيهر ،را بهه چنهد صهورت
تقسههيم مههی شههودما دراينجاچنههدمورد خههاص يعنههی دو مههورد رنههرا مههورد تو ّجههه قرارميههدهيم:
مسههئوليت جزائههی عمههل غيههر بههه معنههای رن ههه اسههت و مسههؤوليت جزائههی از عمههل غيههر بههه
معنههای رن ههه بايههد باشههد .درحالههت نخسههت صههحبت ازبودنههها و ارزشهههای موجههود دريههم
نظام حقوقی است ،ا ّما درحالت دوم صحبت ازبايد بودنها وهنجارهايی است کهه میتوانهد
به تحقّق بهترعدالت جزائی کمم نمايد .در رويکرد ارزشی و توصهيفی شهاهد ايهن هسهتيم
که درمواردی رن ه اصوکا نمیتواند مسؤوليت مدنی وجزايی ازعمل غيرشهناخته شهود بهه
عنههوان مسههؤوليت مههدنی وجزايههی ازعمههل غيردرنظرگرفتههه شههده اسههت .بهههعنوان م هـال،
رويکردی که قانونگذارافغانستان درماده ها رنرا مورد بررسی قرارداده است اساسها ا يهم
مسؤوليت جزائی از عمل غير نيست و نمیتوان رن را دراين قلمرو قرارداد.
حقيقت رن است که مفهوم مسؤوليت جزائی ازعمل غير با حکهم منهدرج مهاده  790و 791
قهههانون مهههدنی و مهههوارد م هههابه تطهههابق بي هههتری دارد .زمهههانی میتهههوان گفهههت فهههردی بهههه
خاطررفتارديگری دارای مسؤوليت جزائی است که خود دروقوو رن جهرم سههم مسهتقيمی
ازطريق ارتکا قصوريا تقصيرنداشته باشد.
بهعبارتديگر ،اگرمسؤوليت جزائی مبتنی برقصور و تقصيرباشد يم مسهؤوليت جزائهی
شخصی وموافق اصول وقواعد است .بديهی است درگروهی که از اساس نام هروو تلقّهی
میشود هيچ گاه نمیتوان انتظار نظارت رئيس گهروه براعضهای رن را داشهت؛ زيهراچنين
انتظاری به معنای م روعيت بخ يدن به موجوديت رن گروه اسهت وحالرنکهه نبايهد چنهين
باشد.
درهمين رابطه بايد توجه داشت که اگرفردی ازديگری م ل يم ابزار اسهتفاده کهرده باشهد
مسؤوليت جزائی
او ازنهههوو مسهههؤوليت جزايهههی شخصهههی اسهههت ولهههی ايهههن مسهههوليت هرگزبهههه خاطرقصهههور
درنظارت يا تقصير درنتيجه نخواهد بود.
دراينجا مسؤوليت جزائی شخصی مبتنی برانتسا طبيعی اعمال است نه مبتنی برانتسها
قهانونی اعمهال! بهها ايهن توضهيحات بههديهی بهه نظههر میرسهد کهه مههواردی ازقبيهل مسههؤوليت
جزائی مبتنی برنمايندگی نيزنمیتواند ازنهوو مسهؤوليت مهدنی وجزايهی ازعمهل غيرباشهد،
ا ّما برعکس مواردی م ل مسؤوليت جزائی ناشهی ازقتهل ارتکهابی درجريهان ارتکها يهم
جهههههرم شهههههديد يههههها مسهههههؤوليت جزائهههههی درچهههههارچو يهههههم م هههههارکت جنهههههايی م هههههترف
هرچندغيرعادکنه به نظرمیرسند میتوانند مصاديقی از مسؤوليت مدنی وجزايی ازعمهل
غيربه شمار ريند.
مسؤوليت ناشی از حيوان از روزگهار کههن در جوامهو ب هری مطهرح بهوده اسهت .هرچنهد
فروضههی از ايههن مسههؤوليت کههه يکههی ازاقسههام مسههؤوليت ناشههی ازاشههياء اسههت دربرخههی
 - 1جعفههری ،مجتبههی1396 (.ه ش) ،مسههؤليت اندي ههی درمفهههوم مسههئوليت جزائههی ازعمههل غيههر ،دوره  ،6شههماره
،20ص .201
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ازقوانين مطرح شده ،اما مورد پ وهش مستقلی در حقوا ک ورمان واقهو ن هده اسهت و بها
توجه به استفاده از حيوانات در جوامو شهری و قريهها دراين مقاله به مطالعه همه جانبهه
مبنای مسؤوليت ناشهی از حيوانهات در فقهه و قهانون پرداختهه اسهت .هم نهين مصهاديقی از
مسؤوليت ناشی از حيوان ،مانندفراريا گمشدن حيهوان ،در قهوانين افغانسهتان پيشبينین هده
است ،بنابراين سعی همه جانبهه شهد تها بها رجهوو بهه فقهه وحقهوا ،مسهئول در ايهن فهرو
م هخؤ شهود .نتيجهههای کهه از مطالههب بحهی شههده حاصهل شههد رن اسهت کههه ايهن مسههؤوليت
همي ه مبتنی بر تقصهير مالهم يها متصهرف حيهوان نيسهت و مبهانی ديگهر ماننهد مسهؤوليت
محض و تعهد به ايمنی نيز در مسؤوليت مدنی ناشی از حيهوان حهاکم اسهت و در خسهارت
ناشی از حيوانات درشهر ياقريه ها مستندات طرح مسؤوليت شهرداری يها دهيهاری ارائهه
شدو پي نهادتوزيو مسؤوليت به نحو «تضامنی» ميان مسئولين درفروضی داده شد.
درکههل میتههوان گفههت کههه نتيجهههای کههه ازايههن پههروهش حاصههل شههد ايههن دريافههت مؤلفههههای
مسؤليت مدنی وجزايی ناشی ازعمل غير ،حيوان ،شی ء است که با توجه بهه مهواد قهانون
مدنی وکودجزاقبول زحمت نموده معلومهات مفيهد ارائهه شهود .چنان هه مها دريهافتيم کهه ههر
شخصی بايد جوابگوی اعمال خود باشد ،اين اصل حقوقی درريهات شهريفه سهوره اسهراء و
 18سوره مبارکه فاطردرقررن کريمه بيان شهده اسهت .وفقهح مربهوط بهه مجهازات اخهروی
نيست ودر زندگی اجتماعی نيز به اين اصهل اسهتناد شهده اسهت وفعهل زيهان بهار بهه اعتبهار
فاعل مستقيم به فعل شخؤ و فعل غير وفعل شی يا حيهان قابهل تقسهيم اسهت درمهورد فعهل
حيوان و شی ،خسارت از فعل مستقيم حيوان و وضهو خهاص اشهياء (ماننهد سهاختمان و)...
توليد میشود اما درواقو دارنده يا متصرف رنهامانند کمم گران مسهؤوليت را میپذيرنهد.
چراکه عدم اراده درحيوانات باعی شده مالم يامتصرف اين اموال درصورتی که زيهانی
از رنههها بههه سههايرين وارد شههود مسههؤل شههناخته شههود .درگذشههته حيوانههات را نيههز مسههؤل
میدانسههتند ،امهها امههروزه ايههن فقههح «اشههخاص» هسههتندکه میتواننههد از لحههاظ مههدنی مسههؤل
شناخته شوند.
بنابراين دامنه مسؤليت شخؤ به اشخاص تحت امر وههدايت او ماننهد مسهؤوليت کارفرمها
درقبـال عمل کارگر و رموزگار درمقابل افعال دانش رموزان وبهه اشهياء يها حيوانهات تحهت
مالکيت يا تصرف وی نيز تسری میيابد ورن ه مدنظر اين مقاله است ،موضو اخير يعنهی
مسؤوليت ناشهی ازمالکيهت يها تصهرف برحيوانهات اسهت .ازمنظهر حقهوا مسهؤليت مهدنی،
حيوان وشی ء بی جان دريم رديف هستند.
درواقو حيوان را شی ء جاندارمی داند کهه دررغهاز صهنعتی شهدن ،گمهان میشهد انسهان از
انرژی ميکانيکی حيوانهات بهی نيهاز شهده اسهت وايهن موجهودات رافقهح بهرای تغذيهه وتهيهه
برخی ازپوشاف واشيای تزئينی پرورش میدهد ،اما ديری نپاييد که انسان ازحيوانهات بهه
عنههوان مههونس وهمههدم اسههتفاده کههرد وبههرای درمههان بيماریهههای جسههمی وروحههی ماننههد
افسههردگی بههه حيوانههات روی رورد وهههم اکنههون نگهههداری ازحيوانههات خههانگی بههه صههنعت
درجهان تبديل شده است.
چنان ه ما شاهد رنهيم کهه درتقهويم جههانی يهم روز بهرای موجهودات جانهدار درنظرگرفتهه
شده است.
ايههن مقالههه سههعی کههرد بههرای ايههن سههؤاکت پاسههخی تطبيقههی دهههد کههه ريهها صههرف مالکيههت
مسؤوليت رور است يا تصرف حيوان سبب ضمان است؟ يا بنای مسؤليت ناشی از حيهوان
درصورتی احراز میگردد کهه کمهم گهران درنگههداری ازحيهوان کوتهاهی کهرده باشهد يها
***********
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مسؤليت امدادگر مطلق است؟ ودرتعار قاعده احسهان بها قاعهده ضهمان ناشهی از اتهالف
مال غير وحديی رفو ،کدام يم مقدم است تبيئن نموده است.
ودررخير مقاله خود را به اين گفتهای هللا سبحان « َو َمها أوتميهتم مّمهنَ ْال مع ْل مهم مإک قَ مل ا
هيال » خاتمهه
میدهيم.

منابو ومآخذ
ابوالحمد ،عبدالحميد 1352( .ه ش) ،حقوا اداری ،تهران :دان گاه تهران.
احمدی ،حميد 1385( .ه ش) ،سوء استفاده ازحق مطالعه تطبيقی درحقوا اسالم وديگرنظامههای
حقوقی ،تهران :مقاله دوره کارشناسی ارشد ،دان گاه تهران.
احمههدی ،حميههد 1385( .ه ش) ،جههزوه درس مسههؤوليت مههدنی ،تهههران :دوره کارشناسههی ارشههد،
دان گاه.
امامی ،سيدحسن 1378( .ه ش) ،حقوا مدنی ،جلد  ،1تهران ،ن ر :انت ارات اسالمی.
بخاری ،محمد بن اسماعيل) 1375.ه ش) صحيح البخاری ،ج  ،2-1ناشر :قديمی کتب خانه.
بجنوردی ،سيد محمد بهن حسهن 1401( ،ه ا) ،قواعهد فقههی دان هگاهی ،تههران ،ن هر :انت هارات
فارسی.
پرادل ،ژان 1381( .ه ش) ،تاريخ اندي ههای جزايی ،ترجمه :علهی حسهين نجفهی ،چ  ،2تههران،
ن ر :سمت.
جعفری ،مجتبهی1396 (.ه ش) ،مسهؤليت اندي هی درمفههوم مسهئوليت جزائهی ازعمهل غيهر ،دوره
 ،6شماره .20
دهخدا ،علی اکبر ( ،)1339لغت نامه ،تهران ،ن ر :دان گاه تهران ،بی چا.
رسهههتی ،ولهههی 1388( .ه ش) ،مسهههؤوليت مهههدنی ،مقالهههه دوره کارشناسهههی ارشهههد ،ن هههر :علمهههی و
پ وه ی.
سهابق ،سههيد 1371( .ه ش) ،فقههه السههنه ،متههرجم :محمههودابراهيمی ،چههاپ تبريههز ،ن ههر :سههقز ،جلهد
سوم.
شههيرتبار ،گههل بههرادر زاده 1387( .ه ش) ،بررسههی اصههول ومبههانی فقهههی مسههئوليت مههدنی ،ن ههر:
دان گاه :دان گاه تهران.
عامر ،حسين 1956( .م) ،المسؤوليه المدنيه التقصيريه والعقديه ،ن ر :مصر.
عبدهللا ،نظامالدين 1394( .ه ش) شرح قانون مدنی افغانستان ،ن ر :سعيد.
فيروزربادی ،محمد بن يعقو ( .بت) ،قاموس محيح ،محل ن ر :بيروت ،ن ر :دارالفکر.
قرضاوی ،يوسف 1382( .ه ش) ،ديهدگاههای فقههی معاصهر ،ترجمهه :احمهد نعمتهی ،ج ،ن هر:
احسان.
کاتوزيان ،ناصر 1379( .ه ش) ،وقايو حقوقی ،تهران ،ن ر :انت ارات دادگستر.
کاتوزيان ،ناصر 1380( .ه ش) ،قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،4تهران ،ن ر :برنا.
لنگرودی ،محمدجعفر 1378( .ه ش) ،ترمينولوژی حقوا ،تهران ،ن ر :گنج دانش.
مخلؤ ،عبد الروف 1381).ه ش) ،تفسيرانوارالقررن ،چاپ اول ،جلد  ،6چاپ دقت
معين ،محمد 1362( .ه ش) ،فرهنگ معين ،ج  ،3تهران :ن ر :اميرکبير.
مهههدی ،محمههد 1396( .ه ش) مبههانی مسههؤوليت مههدنی از فعل هی ء وحيههوان ،پ وهشهههای حقههوقی
تطبيقی.
نيههازی ،محمههدعباس 1396( .ه ش) ،بررسهههی مسههؤليت مهههدنی ناشههی ازحيوانهههات مههورد اسهههتفاده
درعمليات ها ،کابل ،دان گاه رزادی اسالمی.
قوانين
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان.
قانون مدنی ،وزارت عدليه ،رسمی جريده ،کابل :مطبوعه صنعتی احمد.1388 ،
کود جزای افغانستان مصو سال.1396/26/11/
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شرح کود جزا ،جلد چهارم ،کابل ،ن ر :بنياد رسيا.

نويسنده :سيد شمس العارفين “سادات”

حق مالکيت از ديدگاه های مختلف
قسمت اخير

فهرست:

گفتار پنجم :کسب ملکيت به سبب ازدواج 102 .............................................
گفتار ش م :اشکال ديگر انتقال ملکيت 103 .................................................
گفتار هفتم :اقسام و انوو حق ملکيت 104 ..................................................
گفتار ه تم :حق مالکيت معنوي110 .........................................................
گفتار نهم :حقوا ملکيت در قوانين بين المللي 111 ........................................
گفتار پنجم :کسب ملکيت به سبب ازدواج
وقتي زوجي ازدواج می کنند ،شوهر بايد طبق قوانين مهر زن را بپردازد .ميزان مهر از
طريق مذاکره بين دو خانواده تعيين می شود .موارد مربوط به ازدواج در قانون مدني
تنظيم شده و م خؤ می کند که مهر بايد در عقد ازدواج گنجانيده و یکر شود .مهر
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دارايي شخصي است که بدون هيچ شرطي بنام زن ثبت شده و زن را از تمامي حقوا
مالکيت برخوردار می کند .اگر عقد بدون مهر صورت گيرد ،زن هرگاه بخواهد ميتوان
1
رن را مطالبه کند و محکمه بايد شوهر را وادار به اداي رن کند.
براساس قانون مدني مهر می تواند در دو مرحله داده شود .بخش اول که فورا ا پرداخته
می شود 2يعني به هنگام عقد زوجين و بخش باقيمانده بعد ها پرداخته مي وند 3يا وقتي که
زن مطالبه کند .مهر مؤجل در عقد ازدواج معموکا به عنوان قرضي که ادا خواهد شد،
یکر می شود.
همانطور که در فوا یکر شد ،اگر شوهر قبل از پرداخت مهر به زنش بميرد ،مهر
بخ ي از متروکه متلقي ن ده و قبل از محاسبه هزينه هاي متوفي فورا ا به زن داده می
شود.
گفتار ش م :اشکال ديگر انتقال ملکيت
قانون مدني در زمينه اشکال ديگري از انتقال مؤقت يا محدود که به عنوان «مالکيت
ناقؤ» شناخته می شود را نيز به رسميت مي شناسد.
الف .بیع جائز (خرید مؤقت)
وقتي که قطعه ي زمين يا مال براي مدت م خؤ در اختيار فردي قرار می گيرد و بعد
از مدت معين زمين يا مال به عالوه مقدار پول نقد پس گرفته می شود .اين ملم می
تواند در طول دوره ي تصرف توسح متصرف با اجازه اي مالم اجاره داده شود ،اما
قابل فروش نيست .طرفين اصلي قرار داد ميتوانند قرارداد را تمديد کنند .اما هي کدام
نميتوانند بطور يم جانبه قرارداد را لغو کنند .بنابراين فردي که پول را قر داده است
از موضعي قدرتمند تصرف مالکانه در ملم برخوردار است ،حتي وقتيکه قر تا
حدودي پرداخته شده باشد وي می تواند به ملم با ارزش باکتر دست يابد.
ب .اجاره
زمين و ملم را ميت وان تا مدت سه سال اجاره داد و به هنگام نياز تمديد کرد .در طول
اين مدت متصرف از حقوا اختصاصي خود برخوردار است .در قانون اساسي 1382
4
به خارجيان نيز حق اجاره ي زمين و ملم داده شده است.
ج .کرایه
زمين و ملم را ميتوان تا يکسال کرايه داد و در صورت لزوم تمديد کرد .کرايه می
تواند بطور ساکنه ويا با موافقت طرفين تغيير کند .براساس قانون مدني افغانستان کرايه
امکان اجاره فرعي را فراهم نمي رورد .اگر چه اين قيد غالبا ا در عمل مراعات نمی شود.
د .مالکیت شرطي
امالف می تواند تحت اداره مؤقت دولت قرار گيرد چه در صورتيکه فرد از ملم به
عنوان وثيقه براي قر از بانم دولتي ،استفاده می کند يا در مواردي که فرد ک ور را
ترف کرده باشد ،در هر دو صورت دولت می تواند از ملم استفاده کند ،رن را اجاره يا
 1کانرفولي ،همان اثر .ص .73
 2مهر معجل.
 3مهر مؤجل.
 4وزارت عدليههه ،قههانون اساسههي .جريههده ي رسههمي .شههماره ( 41کابههل :مطبعههه دولتههي )1382 .مههاده  :۴۱اشههخاص
خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقاری را ندارند .اجاره عقار بمنظور سرميه گذاری .مطهابق باحکهام قهانون
مجاز می باشد .فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی و به موسسات بين المللی کهه افغانسهتان عضهو رن
باشد .مطابق به احکام قانون .مجاز می باشد.
***********
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کرايه بدهد( .غالبا ا به کارمندان دولت) اما بايد به هنگام پرداخت قر
ک ور به فرد بازگردانده شود.
هـ .خرید زمین و امالک دولتي
يم فرد بي خانه در صورت اثبات نداشتن خانه می تواند يم قطعه زمين از شاروالي
بخرد 1.اين کار فقح يکبار صورت می گيرد و در صورتيکه رن زمين بر اساس
م خصات و زمان بندي رسمي براي ساخت خانه مورد استفاده قرار نگيرد .مسؤلين
ميتوانند رن را پس بگيرند .خريدار بايد از چند بخش شاروالي اجازه رسمي بگيرد .و
طرحي براي ساخت خانه مورد نظر ارائه کند .قيمت کامل خريد بايد در عر چند ماه
پرداخت شده و حد اقل چهل در صد خانه بايد در عر سه سال ساخته شده باشد در
غير اينصورت مالکيت به دولت برميگردد.
گفتار هفتم :اقسام و انوو حق ملکيت
ملکيت به دو قسم است:
الف -ملکيت تام
 ملکيت ناقؤالف -ملکيت تام
عبارت از ملکيت خود شي و منفعت رن است ويا به عباره ي ديگر ملکيت تام رنست که
ملکيت به یات يم شي و منفعت رن هر دو واقو شده باشد.
اين نوو ملکيت مطلق بوده که صاحب رن قدرت و اختيار هرنوو تصرف را در شي
مملوف داراست .ملکيت تام توسح اسبا یيل کسب شده می تواند :بيو ،هبه ،وصيت،
ميراث ،شفعه ،ازدواج.2
 ملکيت ناقؤرن ملکيت است که تنها به یات يم شي واقو شده ويا تنها به منفعت رن تعلق می گيرد.
گويا ملم ناقؤ يم جز از ملم تام می باشد .مهمترين اسبا ملم ناقؤ چهار است
که عبارتند از:
 .1وقف
 .2اجاره
 .3عاريت
 .4وصيت
در اين حاکت مالم مال ،اصل ملم را مالم بوده و جانب مقابل منفعت رن را که در
هر دو صورت ملکيت ناقؤ بوده بعضا ا تصرفات براي شان جواز نميدهد .م الا استفاده
کنن ده نمی تواند مال را بفروش برساند و هکذا صاحب جنس هم در مدت که مالی را
غر استفاده به جانب داده است ،حق استفاده از رن مال را ندارد.
مهمترين خواصي که ملکيت تام را از ملکيت ناقؤ تميز ميدهد ،قرار یيل است:
اول :از نگاه تقيد گذاري
ملم ناقؤ هر گونه قيد را به اوصاف زمان و مکان قبول کرده می تواند .م الا شخصي
که موترش را به ديگري اجاره ميدهد ،استفاده اي اورا به سوارشدن به موتر مقيد
يا بازگ ت به

 1نوشين ياوري هلن کورت شهره رجب ادف .ترجمه نصير هللا ستانکزي .م هاور عبدالسهالم .مطالعهه اي مقهدماتي
مسائل مربوط به اجاره زمين شهري در افغانستان.
 2کانرفولي ،رهنماي حقوا ملکيت در افغانستان( .پ اور :چاپ خيبر ميل )2005 ،ص .72
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ميسازد .لذا استفاده کننده مجبور است قيد و شرط نوو استفاده را مراعات نمايد و موتر
را تنها براي سوارشدن بکار برده در موارد ديگر از رن کار نگيرد وگرنه مسؤل دانسته
می شود .هم نان شخصي که کتابش را برديگري به عاريت داده است .می تواند در رن
قيد مدت زمان را بيافزايد و نيز کسي که چند جلد کتا هايش را وقف مينمايد ،حق دارد
قيد مکان را در رن گذاشته و بگويد در مکان معيني (م الا در کتابخانه اي پوهنتون بلخ)
گذاشته شود .اين قيود در ملم ناقؤ قابل اعتبار است و برعکس در ملکيت تام هيچ
نوو از اين قيود مورد قبول واقو نمی شود.
دوم :از نگاه توارث (ميراث)
در ملم ناقؤ ويا ملم توارث وجود ندارد .ولي اگر شخؤ زمين يا خانه را بر
ديگري به اجاره داده است .بعد از مرگ اجاره گيرنده يا استفاده کننده ورثه اي وي
نميتوانند از بين زمين و خانه استفاده نمايند ،مگر به اجازه اي اجازه دهنده که معني عقد
جديد را دارد.
هم نان کسي ديگري که موتري به عاريت داده است در حال فوت مستفيد ورثه ي رن
حق ندارد از موتر استفاده نمايد .البته دليل معقول اين حکم اين است که وراثت يم چيز
موجود را به ورثه انتقال ميدهد .چون در عقد اجاره و عاريت متوفي صرف از منفعت
شي استفاده مينمايد و اصل مال ملکيت ديگري است ،بنا ا بعد از وفات شخؤ مستفيد،
عقد از بين ميرود .لذا انتقال رن به ورثه امکان ندارد.
برخالف رن چون ملم ت ام وجود مستقل دارد ،توارث را ميپذيرد و بعد از مرگ ملکيت
به ورثه انتقال می کند.
سوم :از نگاه تضمين
کسي که منفعت ناشي از ملکيت متعلق به اوست در صورت هالف مال بدون تعدي
(تجاوز) و تفصير مسؤل دانسته نمي شود .چه نوو تعويض در بدل رن به صاحب مال بر
رن کزم نيست ولي اگر هالف شدن اصل مال توسح تعدي و تقصير شخؤ مستفيد
صورت گرفته باشد کزم است خساره مالم جنس را جبران نمايد.
چهارم :از نگاه مصارف
مصارف جنس و مالي که از رن استفاده به عمل ميآيد ،در صورتيکه استفاده رايگان باشد
به دوش شخؤ مستفيد و در صورتي که استفاده در مقابل عو باشد مصارف مال
بدوش مالم اصلي مال بوده است .هکذا اگر شخؤ موترش را به ديگري به عاريت
داده است .مصارف تيل و روغنيات رن بدوش استفاده کننده و اگر موتر را اجاره داده
است مصارف بدوش اصل مالم است ،مگر در صورتيکه قرار داد و تعهد جانبين
موضوو را طور ديگري پيش بيني کرده باشد.
پنجم :انتهاي وقت انتفاو
چون حق انتفاو دايمي نبوده از جمله حقوا مؤقت دانسته می شود ،لذا عوامل یيل می
تواند اين حق را خاتمه بخ د.
 .۱وفات مالم جنس
در صورتيکه استفاده از راه عاريت يا اجاره صورت گرفته باشد ،بنابررن اگر شخؤ
مالش را به ديگري به اجاره و عاريت داده است وفات کند ،ورثه اي او حق دارند عقد
را فسخ کرده مال را واپس بدست بياورند .م روط بر اينکه شخؤ مستفيد از رن ضرر
بزرگ نبيند.
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 .۲وفات مستفيد
دراين نيز حق انتفاو قطو گرديده ،ورثه ي استفاده کننده حق استفاده را از دست ميدهد،
زيرا اين حق وراثت را نميپذيرد.
 .۳انتهاي مدت معين انتفاو
م الا اگر شخؤ وصيت کرده که ديگري در خانه اش براي يم مدت معين سکونت
نمايد ،بعد از مدت حق سکونت ساقح می شود .هم چنان عقد عاريت و اجاره در انتهاي
مدت قرار دارد از بين ميرود.
ج -مقيدات حق ملکيت
قانون مدني درباره قي ودات ملکيت احکامی دارد که دراين جا از چند ماده رن بصورت
1
خالصه متذکر مي وم.
( . 1هرگاه به مالم حق غير تعلق بگيرد ،مالم نمی تواند در رن طوري تصرف نمايد
که موجب ضرر غير گردد ،مگر به اجازه اي صاحب حق 2.متعاقبا ا در ماده بعدی خود
در مورد ضرر وارده چنين حکم می کند(:ضرر فاحش قديم باشد يا جديد ،از بين برده
3
می شود).
در مورد ضرر قديم قاعده فقهي وجود دارد که احکام ماده ي قانون را تصديق می کند
(الضرر اريکون قديما) يعني ضرری که از قديم رايج و معمول بوده به قدامت خود باقي
مانده نمي تواند .و ضرر فاحش کزم است ،زوال يابد .ولوکه ضرر مذکور قديم هم باشد.
م الا چاه فاضل ر خانه اي شخصي در راه عام ويا جوي عام بوده که سبب ضرر عام
ميگردد .دراين صورت چاه فاضل ر شخؤ مذکور گرچه از قديم هم باشد ،بند
ميگردد .که درقانون مدني نيز در مورد مقيدات ملکيت چنين تذکر رفته است:
(مانو شدن روشني بطور کلي از خانه ضرر فاحش شمرده می شود .هيچ کس نمی تواند
چنان بناي اعمار نمايد که کلکين خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور کلي مانو
روشني رن گردد .در صورت احداث چنين بنا همجوار می تواند رفو ضرر را در
4
صورت امکان و در غير رن از بين بردن بنا را براي رفو ضرورت مطالبه نمايد).
 . 2شخصيکه اعمارت را بنا می کند ،بايد رن را طوري اعمار نمايد که از کلکين
5
اعمارت قديمه همجوار متضرر نگردد.
 . 3شخصيکه به مصرف خود منبو ربياري يا مجرا ر فاضل را بمنظور ربياري اراضي
6
خويش احداث مينمايد ،اشخاص ديگر بدون اجازه ي وي حق انتفاو را از رن ندارد.
 . 4مالم اراضي که بواسطه ي رکت يا بهره زمين خود را ربياري مينمايد ،در حاليکه
حق جريان ر را بر اراضي غير نداشته باشد ،نمي تواند مالم زمين مذکور را به
7
جريان ر خود مجبور گرداند.
 . 5هرگاه شخؤ حق جريان ر را برزمين ديگري داشته باشد ،مالم زمين مذکور نمی
1
تواند مانو جريان ر او در زمين خود گردد.
 1بنگريدبه :قانون مدنی .از ماده  ۱۹۰۴الی .۱۹۳۴
 2قانون مدني .ماده .۱۹۰۵
 3قانون مدنی .ماده .۱۹۰۶
 4قانون مدنی .ماده .۱۹۰۸
 5قانون مدنی .ماده .۱۹۰۹
 6قانون مدنی .ماده .۱۹۱۱
 7قانون مدنی .ماده .۱۹۱۲
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 . 6همجوار نمی تواند ،همجوار ديگر را با اعمار ديوار يا چيزي ديگري در داخل حدود
ملکيت او ملکيت سازد .هم نان نمی تواند او را بدادن قسمت از ديوار يا قسمتي از
2
زميني که ديوار بر رن بنا شده وادار سازد.
هرمالم زمين مکلف است که حدود زمين خود را با مصرف م ترف توسح ديوار معين
سازند .دراين مورد قانون مدني چنين متذکر می شود که:
(هريم از مالکين اراضي همجوار می تواند طرف ديگر را با تعيين حدود در اراضي
3
اتصال يافته يکديگر مجبور سازند .مصارف تعيين حدود بين طرفين م ترف می باشد).
ديوار م ترف بين دو نفر بدون اجازه طرف ديگر ساخته شده نمی تواند و هم نان بنائي
ديگر بر رن ديوار افزوده نمی شود .م روکات ديوار م ترف ميتوانند به اندازه شريم
خود چو يا ديگر استناديه مانند چيله اي تاف را بگذارند .م روط بر اينکه از مقاومت
ديوار تجاوز ن کند .در صورتيکه ديوار م ترف رو به انهدام باشد ،هر يم از طرفين
ميتوانند رن ديوار را از بين ببرند .ونصف مصارف م ترف و نصف قيمت زمين که
ديوار بر رن واقو است از طرف هريم از همجوار پرداخته می شود .وهمجوار حق
4
ندارد بطرف همجوار خود در مسافه اي کمتراز يم متر کلکين داشته باشد.
و هم نان همجوار می تواند کلکين ه را در برابر زمين همجوار داشته باشد .و هکذا
روشن دان بايد از سطح اتاا بي تر از قامت انسان ارتفاو داشته و منظور از رن جريان
هوا و داخل شدن روشني باشد جواز دارد .طوريکه ديدن از رن عادتا ا بر عقار همجوار
ممکن نباشد ،اندازه مسافه در رن شرط نيست.
بعضي ها عادت دارند که در خانه اي خود دستگاه هاي تيل ک ي ،نجاري و ام ال رن را
تأسيس کنند اين حق مسلم رنهاست .به شرطي که همسايه اي همجوار از رن متضرر
نگردد .ويا احداث چاه در صحن حويلي منزل حق مسلم صاحب خانه است اما حفر چاه
در نزديکي ديوار همسايه قطعا ا جواز نيست .غير از اشخاص که طوري م ترف از حق
ملکيت استفاده می کنند که به رنها کزم است که از حق خود طوري استفاده نمايند که به
حق ديگر ضرر وارد نگردد .اصالح و ترميم ملکيت م ترف از طرف شرکاء به اندازه
حصه خودشان جايز است.
مالکين م ترف مصارف رسمي ملکيت م ترف خود را م ترکا ا مي پردازند مانند
محصول ر و برا .بعضا ا مالکين م ترف ميتوانند به ملکيت م ترف خاتمه بدهند .م الا
دو برادر که در يم خانه زندگي می کنند صالحيت دارند که يکي از اين ها قيمت خانه
را پرداخته و صاحب اصلي رن خانه گردد.
د .ملکيت طبقات منازل
درباره ملکيت طبقات منازل در ماده  1978الي  1984قانون مدني مطالب یيل درج
گرديده است.
هرگاه يکي مالم طبقه ي باک و ديگري مالم طبقه اي پائين باشد ،مالم طبقه اي باک
حق استقرار را بر سقف پائين داشته و سقف پائين ملکيت مالم طبقه ي پائين شناخته می
شود .مالم طبقه ي باک از سقف رن بصورت معتاد حق استفاده را دارد .هم نان مالم
 1قانون مدنی .ماده .۱۹۱۳
 2قانون مدنی .ماده .۱۹۲۸
 3قانون مدنی .ماده .۱۹۲۱
 4قانون مدني .ماده .۱۹۲۹

***********

107

قضاء

حق مالکیت از دیدگاه های مختلف

طبقه اي پائين بر مالم طبقه ي باک اين حق را دارد که سقف او را محافظت و صيانت
1
کند و بر رن خرابي را وارد نسازد.
اگر دروازه ي مدخل طبقه باک و پائين يکي باشد ،مالکين هردو طبقه حق استعمال رن را
بصورت م ترف دارند و هيچ يم ديگري را از استفاده از رن منو کرده نمی تواند.
هرگاه مالم طبقه ي پائين ملکيت خود را به شکلي از اشکال تخريب نمايد به تجديد بنا
2
به صورت جبري مکلف شناخته می شود.
ا
هرگاه مالم طبقه ي پائين عمارت ،طبقه ي مذکور را تجاوزا تخريب نمايد به تجديد بنا
3
بصورت جبري مکلف می باشد.
هرگاه طبقه اي پائين عمارت بدون فعل مالم رن منهدم گردد ،به عمارت رن مکلف نمی
باشد .اگر مالم منزل پائين از اعمار مجدد رن امتناو ورزد و مالم طبقه ي باک به
اجازه مالم طبقه ي پائين يا به اجازه محکمه به اعمار رن بپردازد ،می تواند مصارف
اعمار را از مالم طبقه اي پائين حاصل نمايد.
اگر مالم طبقه ي باک بدون اجازه ي مالم طبقه اي پائين يا بدون اجازه محکمه به
اعمار اقدام کند ،حق مراجعه را بر مالم طبقه اي پائين منحصر به قيمت بها می باشد.
قيمت به اساس نر گذاري اهل خبره به قيمت روز اعمار تعيين می شود ،نه به قيمت
روز مراجعه.
مالم طبقه اي باک نمی تواند بدون اجازه مالم طبقه اي پائين در باکي منزل بناي جديد
اعمار يا به ارتفاو منزل خود اقدام کند ،مگر اينکه ثابت شود عمل مذکور به طبقه اي
پائين ضرر عايد نمی کند .دراين صورت می تواند بدون اجازه به اعمار يا ارتفاو رن
اقدام کند.
اشيا که موضوو حق ملکيت انسانها را ت کيل ميدهند ،به دو گروپ تقسيم مي وند:
 .۱اموال منقول به عباره ي ديگر ملکيت منقول
 .۲اموال غير منقول يا ملکيت غير منقول
هـ -ملکيت منقول
موضوو ملکيت منقول را اشياي ت کيل ميدهد که از يم جا به جاي ديگر
.1
قابل انتقال باشد هم نان منابو زير زميني بعد از استخراج حالت اشياي منقول را به خود
می گيرد .ولي قبل از رن غير منقول است.
انتقال حق ملکيت توأم با تسليم گيري صورت می گيرد .چنان ه در عقود
.2
بيو همين که بايو و م تري به توافق ميرسند ،و بايو به تسليمي مال به م تري حاضر
می شود و مال مورد نظر م تري را به وي ميدهد .انتقال ملکيت منقول صورت می
گيرد .هم نان انتقال ملکيت منقول توسح هبه نيز عملي شده می تواند.
يم شخؤ وقتيکه يم مال منقول را با حسن نيت از شخؤ ديگر تسليم
.3
می گيرد ،مالم رن می شود .هرچند تسليم دهنده مالم رن نباشد مگر در صورتيکه
ادعاي اشخاص سوم به رن مال ظاهر گردد .اين موضوو به تسليم گيرنده مال ارتباط نمی
گيرد.
ملکيت منقول از طريق یواليدي هم از يم شخؤ به شخؤ ديگر انتقال
.4
يافته می تواند.
1
2
3

قانون مدنی .ماده .۱۹۷۹
قانون مدنی .ماده .۱۹۸۰
قانون مدنی .ماده .۱۹۸۱
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شخصيکه مال بي صاحب را پيدا می کند ،در همان لحظه مالم رنست.
.5
حيوان و يا پرنده اي شکاري به هر صورت که بگريزد و شکاري در پي
.6
تعقيب رن ن ود مال بي صاحب تلقي ميگردد .هم چنان يم حيوان اهلي دفعتا ا وح ي شده
رو به فرار مينهد .اين چنين حيوان هم بي صاحب است ولي به خاطر بايد داشت که
زنبورهاي عسل که روزانه خود براي جمو روري شيره ي گل ها به باغ ها پرواز می
کنند و دوباره به کنه ي خود بر ميگردند ،مال بي صاحب گفته نمي وند.
اگر يم شخؤ چنان مال منقول را مي يابد که مفقود شده باشد و صاحبش
.7
رن را جستجو نمايد .يابنده ي مال بايد مال مذکور را به صاحبش برساند و هرگاه به يافتن
صاحب مال توفيق نيابد ،بايد از نگاه انسانيت رن مال را به يکي از ادارات رسمي تسليم
نمايد و هکذا يافتن يم مال در محل سکون يا اداره اي رسمي تابو عين قواعد است.
اشياي قيمتي که در زير زمين دفن است و تصادفا ا از يم جايداد غير منقول
.8
شخؤ پيدا می شود ،يعني استخراج ميگردد ،حالت مال منقول را بخود می گيرد .وچنين
مال قيمتي را دفنيه ميگويند .دفنيه ها نظر به قواعد دولت مال شخؤ يابنده نبوده ،بلکه
به دولت تعلق می گيرد و دولت ها با گرفتن دفينه يابنده را مورد مکافات قرار ميدهند.
شخصي که يم مال منقول را به هر شکل که بدست رورده باشد و مدت پنج
.9
سال رن را به اين عنوان که بگويد من مالم رن هستم نزد خود نگهدارد ،صاحب رن پيدا
ن ود در اثر مرور زمان مالم رن مال می شود.
ملکيت منقول تا زمانی که مالم اش رن را ترف ندهد و از طرف شخؤ
.10
ديگر اکتسا شود از بين نميرود.
ی -ملکيت غير منقول
برحسب اساسات حقوقي موضوو ملکيت غير منقول را اشياي ي ت کيل ميدهد که در جاي
خود ثابت است و انتقال رن از يم جا به جاي ديگر ممکن نيست .اموال غير منقول اين
ها اند:
اراضي
.1
عموم حق هاي که در اسناد محکمه طور دايمي قيد و سجل شده باشد .م الا
.2
سراي ،اپارتمان ،منازل وغيره.
معادن تا وقتيکه استخراج ن ده باشد.
.3
براي ثبت شدن غير منقول شرط است که ملکيت رن توسح محکمه توثيق
.4
گردد .يعني تابو يم وثيقه شود که بنام قباله ياد می شود .روي هم رفته شخصيکه از
طريق ميراث ،اشغال استمالف و مصادره يا اعالم محکمه قبل از توثيق محکمه غير
من قول را تصاحب می کند ،به صفت ضمني مالم رن می شود .اما شرط است که با
گرفتن سند رسمي اين مسئله را قاطعيت بخ د .برعکس شخؤ مذکور تصرف مالکانه
را بر رن مال داشته باشد.
اگر يم شخؤ بالفاصله و بالمنازعه يم جايداد غير منقول را که ثبت
.5
محکمه هم نيست مدت  20سال در اختيار داشته باشد ،می تواند مطالبه ي وثيقه را از
دولت نمايد ويا غير منقول که مالم رن از روي دفاتر محکمه ت بيت شده نمی تواند ويا
مالم رن بيست سال قبل فوت شده و از طرف محکمه بنام غايب بودن او حکم شده باشد،
نيز عين حکم را دارد.
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اموال غير منقول که بي صاحب بوده ولي منافو عامه در رن متصور باشد،
.6
ملکيت دولت محسو می شود .هم نان تپه ها ،کوه ها ،چ مه هاي ر متعلق به دولت
گفته می شود و مال هيچ کسي نيست.
شخصي که يم جايداد غير منقول را از طريق هبه بدست مي رورد مي
.7
تواند تسجيل رن را از مالکش مطالبه نمايد .هم نان اين شخؤ غير منقول را که بوسيله
اشغال و استمالف ويا اعالم محکمه به تصرف خود مي رورد حق مطالبه اي وثيقه را از
محکمه مربوط دارد.
حق هاي غير منقول وقتي زايل مي وند که رثار موجوديت رنها از دفاتر
.8
محکمه تصفيه گردد .به عباره ديگر قباله هاي رنها از بين برده شود.
استمالف غير منقول توسح قانون صورت می گيرد.
.9
گفتار ه تم :حق مالکيت معنوي
تا چند دهه پيش ،مراودات تجاری به اموال مادی منحصر میشد .به تبو رن ،نظام حقوقی
نيز با توجه به اموال مادی تنظيم شده بود و در رن از امور مربوط به اموال فکری
سخنی به ميان نيامده بود .پس از درف اهميت حقوا مالکيت فکری در پي برد علم،
فرهنگ ،هنر و صنعت ،و ورود فزاينده رن به حوز تجارت ،نظامهای حقوقی ،با اموالی
مواجه شدند که مخلوا یهن و اندي ه ردمی است و سرشت غير ملموس دارد .به دنبال
اين مواجهه ،نظام حقوقی با سؤاکت مختلفی روبرو شد که میتوان رنها را در دو دسته
طبقه بندی کرد :يم دسته به ماهيت اين اموال مربوط میشود و هدف از طرح رنها،
شناخت چيستی اموال فکری است ،سؤاکتی از قبيل :اينکه حقوا مالکيت فکری چيست
و شامل چه موضوعاتی میشود؟ حقوا مالکيت فکری ،چه اوصاف و م خصههايی
دارد؟ چه رثاری بر اين اموال مترتب است؟ دارنده اين اموال چه حقوقی دارد؟ دسته
ديگر ،به جايگاه اين اموال مربوط میشود و هدف از طرح رنها ،تبيين وضعيت حقوا
مالکيت فکری ،در نظام حقوقی موجود می باشد ،سؤاکتی از قبيل اينکه :ريا اين اموال
در تقسيم بندی حقوا مالی به حق عينی و دينی قرار میگيرند يا نه؟ رابطه پديدرورنده و
پديده فکری در کداميم از قالبهای رابطه شخؤ با اموال (مالکيت ،حق انتفاو يا حق
ارتفاا) قرار می گيرد؟ ريا تقسيم بندی اموال ،به م لی و قيمی در مورد اين اموال هم
کاربرد دارد؟
با تصويب مقررات خاص در زمينه مالکيت صنعتی ،ادبی و هنری به بعضی از اين
سؤاکت پاسخ داده شده است ،ليکن از رنجا که مقررات مزبور به ماهيت اموال فکری و
هم نين جايگاه رنها در حقوا اموال اشاره نکرده است ،بحی درباره ماهيت و جايگاه
اموال فکری اهميت فراوان دارد.
حقوا مالکيت معنوی ( ،)Intellectual Property Rightsعمدتا به موضوعاتی می
پردازد که زاييده فکر و اندي ه انسان است و مرتبح با رفرينش های یهنی اوست .به بيان
ديگر ،موضوو اين مالکيت یاتا غيرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطالعاتی
است که در محصوکت فيزيکی يا روند توليد رن ها تجلی يافته است.
اين نوو حقوا از نظر تاريخي کم سا بقه اند .درحاليکه حقوا ديني و عيني سابقه ي
طوکني دارند و به حقوا روم ميرسند .مؤلف يم اثر ادبي يا هنري وغيره حق دارد که
از جهت مالي از حق خود بهره مند گردد .می تواند نفو مالي ببرد و حتي منافو قابل
مالحظه يي بدست رورد ،م ل اجازه انت ار کتا  ،اجازه فروش صفحات پرشده اي
موسيقي ،فروش تابلوهاي نقاشي .اينها همه حقوا انحصاري است که صاحبان رن دارند.
***********
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هم نين مخترو در زمينه اي اختراعات علمي يا فني می تواند پروانه اي اختراو بگيرد.
اين استفاده از اين قبيل رثار فکري است .اين حقوا را حقوا معنوي ميگويند .هرچند که
من أ منافو مالي است.
حقوا بازرگانان و صاحبان صنايو در بهره مندي از مؤسسه و عنوان رن و عالمت و
طرح و مدل که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده اند.
چون موضوو اين حقوا يم شي مادي نيست در یيل حقوا عيني قرار نمی گيرند.
ثانياا :عليه يم يا چند شخؤ معين اعمال نمي وند بلکه عليه کليه اشخاصي قابل استناد
هستند به همين جهت در یيل حقوا ديني قرار نمي گيرند.
ثال اا :اين حقوا متضمن يم انحصار در بهره برداري هستند ويم حق انحصاري و
مانو غير ميباشند .بهمين جهت گفته می شود حق مالکيت علمي ،ادبي از نوو حق
مالکيت معنوي است .اين حقوا بوسيله ي قوانين مختلف م ل قانون مؤلفان ،قانون ثبت
1
عالئم تجاري وغيره حمايت مي وند.
گفتار نهم :حقوا ملکيت در قوانين بين المللي
حق افراد جهت بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان توسح قانون اساسي افغانستان و
اعالميه جهاني حقوا ب ري به رسميت شناخته شده است .هم چنان افغانستان عضو
مي اا هاي است که حق مالکيت و ملم را محترم شمرده اند .اين مي اا ها م تمل بر
مي اا بين المللي حقوا اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي - 2مي اا بين المللي حقوا مدني و
سياسي 3است.
برخي از معاهدات حقوا ب ر صرفا ا به جاي «ملکيت» به مالکيت «تصاحب» اشاره
مينمايد .با اينحال همانطوريکه ناظران اين مي اا ها هر دو واژه را به جاي يکديگر بکار
برده و در بردارنده هر دو معني و مفهوم است .حقوا بين المللي حق ملکيت افراد نسبت
به دارائي هاي شان را به رسميت مي ناسد و از رنها در برابر مداخله خود سرانه و غير
قانوني به حريم خصوص ي شان حمايت مي نمايد .هرکس حق دارد از سرپناه مناسب
برخوردار گردد .تمام افراد حق بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان را دارا بوده و
هيچ کس نبايد خودسرانه و غير قانوني از ملکيت و دارائي شان محروم گردند.
حق مالکيت ،حق کامالا مطلق ويا فسخ ناشدني نيست .دولت می تواند تحت شرايح خاص
مانند ضرورت منافو عامه به رن ،اين حق را محدود سازد .با اين وجود ،هر مداخله يي
بايد از نظر قوانين ملي و بين المللي کامالا قانوني باشد و «توازن منصفانه اي» ميان
منافو عامه و حق مالم عقار در نظر گرفته شود .دليل دخالت نيز بايد معين گردد و
مداخله مناسب با رن هدف قانوني باشد.
مداخله شايد موجه باشد و فرضا ا به دکيلي مانند امنيت ملي ،نظم اجتماعي و رفاه عمومي
صورت گيرد .با اينحال اگر چنين عملي بطور تبعيض رميز صرفا ا نسبت به يم گروه
ن ادي ويا قوم خاص اعمال شود ،مسلما ا بي تناسب بوده و تجاوز محسو می شود.
 1سيد جالل مدني .کليات و مباني علم حقوا (تهران :انت ارات پايدار )1382 ،ص 230و.231
 2ماده  11مي اا بين المللهي حقهوا اقتصهادي ،اجتمهاعي و فرهنگهي ک هورهاي طهرف ايهن مي هاا حهق ههرکس را بهه
داشههتن سههطح زنههدگي کههافي بههراي خههود و خههانواده اش شههامل خههوراف ،پوشههاف و مسههکن کههافي هم نههين بهبههود مههداوم
شرايح زندگي به رسميت مي ناسد.
 3مي ههاا بهين المللهي حقههوا مهدني و سياسههي مهاده  :17ههي کس نبايههد در زنهدگي خصوصهي و خههانواده و اقامتگهاه يهها
مکاتبات مورد مداخالت خودسرانه (بهدون مجهوز) يها خهالف قهانون قهرار گيهرد و هم نهين شهرافت و حي يهت او نبايهد
مورد تعر غير قانوني واقو شود.
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التزام به «تناسب» هم نين جبران ملم متصرفه ،بوي ه زماني که شخصي از ملکيت
خود محروم شده باشد ،را ميطلبد.
بنا به اصل تناسب هرچه ميزان مداخله وسيو تر باشد به همان پيمانه به توجيه بي تر نياز
است .فرضا ا محروم ساختن کسي از دارايي و يا محدود ساختن دسترسي به رن مداخله
بزرگتري نسبت به صرف کنترول بهره برداري از رن محسو می شود .بنابراين ايجاد
«توازن منصفانه و عادکنه» در هر مداخله متفاوت است و بايد هر مورد را جداگانه
تصميم گرفت.
زمانيکه مداخله ي به حقوا ملکيت شخؤ صورت می گيرد ،اشخاص مورد نظر حق
دارند تا ب کل منصفانه و عامه توسح محکمه اي با صالحيت ،مستقل ،بيطرف و در
موجوديت ضمانت هاي اجرائي استماو گردند .بنابراين حق مالکيت بايد با «حق محاکمه
اي عادکنه» همراه باشد.
هرجا که شخؤ بطور خود سرانه از حقوا ملکيت خود محروم گردد ،او مستحق
جبران خسارت وارده توسح محکمه ي با صالحيت است .چنين محروميت هاي غالبا ا در
زمان درگيريهاي مسلحانه بوقوو ميپيوندد ويا در زمان جنگ هاي داخلي بوقوو
ميپيوندند و مردم مجبور به ترف منطقه و زمين و خانه اي خود شده و امالف شان را
نميتوانند کنترول نمايند .چنين محروميت هاي را ميتوان جز نقض حق رزادي حرکت و
اسکان نيز محسو کرد .کميته اي حقوا ب ر نيز تبين مينمايد که" :حق بازگ ت پناهنده
گان اساسي ترين حق رنهائي است که در صدد بازگ ت داوطلبانه اند .اين سند هم چنان
دکلت به منو کوچ اجباري و انتقال اهالي ب کل توده يي به ديگر ک ورها مي نمايد.
جمع بندی
مهمتر ين حق و حقوقي که براي انسان ها باکي اشياي موجود در جامعه شان می باشد،
همانا حق ملکيت است.
چنان ه از تعريف حق ملکيت هويداست که :حق ملکيت براي انسانها اجازه ميدهد تا
باکي شي که خود حاکم رنها بوده و در اختيار و دسترسي رنها قرار دارد و به هر طوري
که دل ان بخواهد از رن شي استفاده نمايند به شرطی که موجب ضرر براي ديگران
نگردد.
براي اينکه اين حق مهم «حق ملکيت» دستخوش تجاوز و سوء استفاده نگردد تحت
حمايت قوانينی که در جوامو ب ري نافذ گرديده قرار داشته و حدودي برايش قايل اند.
چنان ه اين قوانين بدين منظور يعني عدم سوء استفاده از حق ملکيت توسح اشخاص
ديگر بعضي قواعد و دستورالعمل هاي را نافذ نموده که همه انسانها را از سوء استفاده
باز ميدارد .و اين حق رنها را تحت حمايه قرار ميدهد .طوريکه در ماده  40قانون اساسي
افغانستان سال  1382چنين تذکر يافته است":ملکيت از تعر مصؤن است".
هيچ شخؤ از کسب ملکيت و تصرف در رن منو نمی شود ،مگر در حدود احکام قانون
ملکيت هيچ شخؤ بدون احکام قانون و فيصله محکمه با صالحيت مصادره نمی
شود "...هم نان همين موضوو در ماده  1902قانون مدني افغانستان به شرح زير رمده
است:
(ملکيت هيچ کس از دست او ک يده نخواهد شد ،مگر به موجب قانون)
اين حمايت که از حقوا ملکيت در قوانين افغانستان صورت گرفته در تمامي جوامو
ب ري نيز تحت قوانين مختلف مورد حمايت قرار گرفته است.
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مي اا اين ادعا ،حمايت از حق ملکيت توسح حقوا بين الملل ،اعالميه جهاني حقوا
ب ر ،مي اا بين المللي حقوا مدني و سياسي ،مي اا بين المللي حقوا اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي وغيره وغيره ،بوده اند.
چنان ه حقوا بين الملل حق ملکيت افراد نسبت به دارائي هاي ان را به رسميت مي
شناسد و از رنها در برابر مداخله خودسرانه وغير قانوني به حريم خصوصي ويا خانه
شان حمايت مي نمايد( .هرکس حق دارد از سرپناه مناسب برخوردار گردد ،تمام افراد
حق بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان را دارا بوده و هيچ کس نبايد خودسرانه و
غير قانوني از ملکيت و دارائي اش محروم گردد).
اعالميه جهاني حقوا ب ر نيز در ماده  17خود اين حق را مورد حمايت قرار داده و
چنين بيان ميدارد:
برای هر شخؤ منفردا ا يا بطور جمعي حق مالکيت داده شده است.
.1
احدي را نميتوان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود.
.2
در کل دريافتيم که «حق ملکيت» در افغانستان و در سطح جهان از اهميت به سزائي بر
خوردار است.
اما ناگفته نبايد گذاشت اينکه حق ملکيت مورد حمايت قوانين هم قرار دارد ،بعضا ا جهت
جلوگيري از سوء استفاده نسبت به رن ،در همين قوانين قيوداتي نيز وضو گرديده تا
بتواند استفاده درست ،معقول و بجا از اين حق ،صورت گيرد.
چنان ه در قانون مدني در زمينه حکمي وجود دارد و رن اينکه:
هرگاه به ملم حق غير تعلق بگيرد ،مالم نمی تواند در رن طوري تصرف نمايد که
1
موجب ضرر غير گردد)...
منابع و مأخذ
جعفری ،لنگرودی محمد جعفر( ،)1362مقدمه عمومی علم حقوا.
.1
حسن عميد ( ،)1356فرهنگ عميد ،تهران :انت ارات امير کبير .
.2
دهخدا علی اکبر ,لغت نامه دهخدا ،جلد  ،18تهران :انت ارات دان گاه تهران.
.3
ا صفهانی ،ابوالقاسم حسن بين محمد راغب ،المفردات فی غريب القررن ،تهران:
.4
انت ارات مکتبه مرتضويه ،بی تا .
کاتوزيان ،ناصر ( ،)1364مقدمه علم حقوا ،چاپ هفتم ،تهران :انت ارات اقبال.
.5
امامی ،سيدحسن ( ،)1364حقوا مدنی ،چاپ هفتم ،تهران :انت ارات اسالميه.
.6
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1363ترمينولوژی حقوا ،تهران :انت ارات گنج
.7
دانش.
گرجی ،ابوالقاسم ،مقاکت حقوقی ،چاپ دوم ،تهران :انت ارات دان گاه تهران.
.8
محقق داماد ،سيد مصطفی ( ،)1374قواعد فقه بخش مدنی ( ،)2چاپ اول ،تهران:
.9
انت ارات سمت ،ص .256
معين ،محمد ( ،)1382فرهنگ فارسی معين ،جلد چهارم ،تهران :انت ارت امير کبير.
.10
جعفری لنگرودی ،مبسوط در ترمينولوژی حقوا ،جلد چهارم ،چاپ پنجم.
.11
صفائی ،دوره مقدماتی حقوا مدنی ،جلد اول.
.12
عويس ،موسوعه الفقه السالمی المعاصر ،الجزء ال الی.
.13
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1378مبسوط در ترمينولوژی حقوا ،جلد چهارم،
.14
تهران :انت ارات گنج دانش.
سيد جالل الدين مدني .کليات و مبانی علم حقوا (تهران :انت ارات پايدار.)1382 ،
.15
 1قانون مدنی ،ماده .1905
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جعفري لنگرودي ،محمد جعفر .حقوا اموال .تهران :انت ارات گنج دانش .1373
.16
عتيقي" ،شفعه در فقه اسالمي؛ مجله اي حقوا .کابل :مطبعه ي دولتي .1354
.17
کانرفولي ،رهنماي حقوا ملکيت در افغانستان .چاپ اول ،پاکستان :خيبرپرس
.18
پ اور.2005
کاتوزيان ،ناصر .ايقاو .چاپ اول ،تهران :انت ارات يلدا .1370
.19
وزارت عدليه .قانون مدني افغانستان ،جريده اي رسمي .چاپ دوم ،کابل :مطبعه ي
.20
دولتي .1355
وزارت عدليه ،قانون اساسي افغانستان ،جريده ي رسمي .چاپ دوم ،کابل :مطبعه ي
.21
دولتي .1382
مدني ،سيد جالل الدين .مباني و کليات علم حقوا .چاپ هفتم .تهران :انت ارات پايدار،
.22
.1382

لیکونکی :پوهندوی محمدولی امینی
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د جزا کود له نظره د غال(سرقت )1جرم
فهرست:

ن وړ115 .........................................................................................:
سريزه 116 ..................................................................................... :
 -۱د سرقت دمفهوم پي ندنه 116 ............................................................ :
 -۲د سرقت جرم خصوصي جوړونکي عناصر117 ....................................:
 -۳د سرقت ډولونه او جزاګانې 122 .........................................................
مهم اخستن ځايونه127 .........................................................................:
ن وړ:
انسان په طبيعي ډول د مال د کسب او کس ته راوړلو غريزه لري ،ددې غريزې د اشهباو
لپاره ټاکل شوې شرعي او قهانوني کرې چهارې شهتون لهري .اسهالمي شهريعت او وضهعي
قوانين د م روو مالونو مالتړ کوي  .په ټولنه کې بيالبيل مدني او جزايي قوانين د وګهړو
د مالونو او ملکيتونو څخه حمايت او مالتړ کوي ،په دې اړه جزايي ضمانتونه خهورا مههم
دي .د افغانستان په جزايي نظام کې د مال پر وړاندې تيری بيالبيل جرمي عنوانونهه لهري
چې په دې مقاله کې يوازي د غال ( سرقت) جرم څيړل کيږي.
په اصل کهې غهال يهو حهدودي جهرم دی خهو چهې شهرعي شهرايح يهې ب هپړ ن هي د اسهالمي
شريعت د حنفهي فقههی سهره سهم مجهازات کيهږي ،د جهزا کهود لهه  ۶۹۹مهادې نهه تهر ۷۱۰
مههادې پههورې د غههال جههرم څخههه بحههی کههوي  ،د  ۶۹۹مههادې دوېمههه فقههره تعزيههري غههال
تعريفوي .د غال د جرم موضوو مال دی ،مال بايد منقول او متقوم وی ،غير منقول مهال د
غال د جرم موضوو نه جوړوي ځکه د مال ليږد او انتقال ددې جرم د تحقهق لپهاره اساسهي
شرط دی ،مال بايد د بل چا وي او غل يهې بايهد پهه پټهه(مخفی) توګهه واخلهی کهه چها پهردی
مال په ښکاره او علني ډول سره يووړ دا غال نه ګڼل کيږي بلکې نور جرمهي اعمهال مهنځ
ته راځي ،د م او (ګډ) مال د غال کولو په اړه واحد نظر شتون نه لري .د جزا کود د غال
جرم لپاره د حاکتو سره سم بيالبيلې جزاګانې ټاکلې دي ،دې حاکتو ته پهه پهام سهره د غهال
جرم په دری ډوله وي الی شو چې لومړی يې م دده يا جنايت ،دويهم يهې عهادي يها جنحهه
او دريم يې مخففه يا قباحت سرقت دی ،د غال په جرم کې د غال د ارتکا وخهت ،ځهای،
د جرم د ارتکا اسبا او وسايل ،د غلو تعداد ،د غال شوی مال ډول او قيمهت او د تهديهد
او اکراه څخه ګټه اخيسهتل ددې جهرم د مجهازاتو پهر شهدت او خفهت بانهدې ځهانګړې اغيهزه
لري.

 . 1سرقت اصآل عربي کلمه ده چې په پښتو ژبه کې ورته ( غال) او دری ژبه کهې ورتهه ( دزدی) ويهل کيهږي  ،پهه
دی دليل چې د افغانستان په حقوقی نظام کې اک رر فقهي او عربهی اصهطالحات کهارول شهوي دي ،نهو لهه دې املهه
دجههزا قههانون  ،جههزا کههود او نههورو جزايههي قوانينههو د غههال لپههاره هههم پههه پښههتو او هههم پههه دری ژبههو ک هې د " سههرقت "
اصطالح کارولي ده .موږ هم د غال لپاره همدا اصطالح(سرقت) وټاکله.
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سريزه :
انسان د ټولنيز او پي لی جوړښت لرونکی موجود په توګه د بيالبيلهو غريهزو لرونکهی دی
چههې د هغهههوې څخهههه يهههوه يههې ههههم دمهههالونو او ګټهههو داکتسهها او کس تهههه راوړلهههو غريهههزه
ده.اسههالمي شههريعت ددې غريههزې " دمههال اکتسهها اوح هب " اشههباو کههول او خړوب هول د
م روو او قانوني کرو څخه نه يوازی دا چهی روا يهې بهولي بلکهې دمهال او ملکيهت کس
ته راوړل او دهغوي نه انتفاو او دګټو اخيستلو مالتړ کوي او د مصهونيت او خونهديتو
لپاره يې جزايی ضمانتونه وضو کهړي دي .د افغانسهتان اساسهی قهانون څلويښهتمه مهاده
ملکيت له تيري او تعر نه خوندی ګڼي او حکم کوي چې هيڅوف له قانونی کرو پرتهه
د ملکيت له ترکسه کولو او پهه هغهه کهې لهه تصهرف کولهو نهه محروميهږي .پهه ټولنهه کهې
بيالبيل مدني او جزايي قوانين د وګړو د مالونو او ملکيت حمايهت او سهاتنه کهوي د بيلګهې
په توګه  ،دمال غصب د مدني قانون په لهومړی کتها کهې د ( حهق ) د عنهوان کنهدې يهو
مضر فعهل ګڼهل شهوی او همهدې قهانون د (  56نهه تهر  ) 773مهادو پهورې د هغهه نهه بحهی
کړي او مالم ته يې د مغصوبه مال بيرته ورسپارل د غصب د مدني ضهمانت پهه توګهه
بيههان کههړی دي .خههو يههوازي مههدنی ضههمانتونه کههافی نههدي ،بلک هې د مههالونو او ملکيتونههو د
خونديتو او مالتړ لپاره جزايي ضمانتونه خورا اړين دي .له همهدې املهه د افغانسهتان پهه
جزايي نظام کې د اموالو او ملکيتونو د ساتني او مالتړ پهه موخهه ههر ډول تيهری اوتعهدي
چهې د وګههړو مههالونو ،ملکيتونههو او ګـههـټو تههه ضههرر او تههاوان ورسههوي جههرم ګڼههل شههوي او
بيالبيههل مجرمانهه عنوانونههه ورتههه کههارول شههوي دي لکههه سههرقت  ،غصههب ،پههه امانههت کههې
خيانت  ،اختالس او داسی نور  .په دې مقاله کهې بهه يهوازي د غهال (سهرقت) جهرم د جهزا
کود له نظره وڅيړل شي.
 -۱د سرقت دمفهوم پي ندنه :
سرقت عربي کلمه ده چهې د غهال  ،غالکولهو او غهال کيهدو پهه معنهی ده 1سهرقت پهه حقيقهت
کې حدودي جرم دی خو کله چهې د حهد کزم شهرايح او قيهود ب هپړ ن هي پهه هغهه صهورت
کې تعزير ته را ټيټيږي او د جزاکود په اساس مجهازات کيهږي ځکهه د جهزا کهود ددوېمهې
مهههههادې د حکهههههم پربنسهههههټ  ،داکهههههود تعزيهههههري جرمونهههههه او جزاګهههههانې تنظيمهههههوی او د
حدودو،قصههاص او ديههت مههرتکبين د اسههالمي شههريعت د حنفههي فقهههې د حکمونههو سههره سههم
مجازات کيهږي .د جهزا کهود د  ۶۹۹مهادې دوېمهه فقهره پهدې اړه داسهي حکهم کهوي « :کهه
چيرې د سرقت په جهرم کهې د حهد د اقهامې شهرايح ب هپړ ن هي يها پهه يهو ډول نهه يهو ډول د
سرقت د حد جزا ساقطه شي ،مرتکب تعزيهرر ددې فصهل لهه حکمونهو سهره سهم ،مجهازات
کيږي ».
په حقوقي اصطالح کې بيالبيل تعريفونه لهري .د  ۱۳۵۵کهال دجهزا قهانون د  ۴۵۴مهادې
دوېمه فقره سرقت داسې تعريفوي  :ددې قانون په مقصد که شخؤ د غير ملکيت منقهول
او متقوم مال په پټه توګه واخلي غل شمارل کيږي .
پورته تعريف ته په کتو سره سرقت له څلورو عناصرو څخه جوړ شوي:
دمال اخيستل،
مال بايد منقول وي ،
مال بايد متقوم ( قيمت لرونکی ) وي ،
مال بايد په بل چاپورې اړه ولری.
 . 1فرهنګ ،حسين  ،فرهنگ فارسی معين
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دجههزا کههود د (  ) ۶۹۹مههادې لههومړی فقهههره غال(سههرقت) داډول تعريفههوي« :سههرقت لهههه
رضايت پرته د تملم په مقصد دغير ملکيت منقول مال له اخيستلو څخه عبارت دی».
پورته تعريف ته په کتو سره سرقت له کندی عناصرو څخه جوړيږی :
 دمال اخيستل ، مال بايد منقول وي، مال د مالم له رضايت نه پرته اخيستل شوی وي، مال د تملم په نيت اخيستل شوی وي. -۲د سرقت جرم خصوصي جوړوونکي عناصر:
هرجههرم د عمههومي مت ههکله عناصههرو ( قههانوني  ،مههادي او معنههوي عناصههرو) سههربيره
خصوصي مت کله عناصهرو تهه اړتيها لهری .د سهرقت جهرم خصوصهي عناصهر عبهارت
دي له :
 . ۱د سرقت قانوني عنصهر :د جهزا کهود لهه (  ۶۹۹مهادې ) نهه تهر (  ) ۷۱۰مهادې پهورې
سرقت جرم ګڼلی ،د سرقت بيالبيل ډولونه يې بيان کړی او سزاګانې(مجازات) يهې ورتهه
ټاکلي دي.
 . ۲د سرقت مادي عنصر  :مادي عنصر د يو جرمي عمل اجرا کول يا کم له کمهه د هغهه
په اجرا باندې اقدام کول دي  .دا عنصهر پهه حقيقهت کهې جرمهي عمليهات او د مجهرم مهادي
کړن هي بيههانوي  .مههادي عنصههر پههه اختصاص هي جزايههی حقوق هو ک هې د فههوا العههاده اهميههت
لرونکی دی  ،ځکه د يو جرم توپير د بل م ابه جرم سره د همدې عنصر پهه وسهيله سهره
ممکن دی د بيلګې په توګه ،سرقت  ،په امانت کې خيانت  ،اختالس او داسهی نهور ټهول د
مال پروړاندې جرمونه دي او د ټولو ههدف  ،ماهيهت او انگيهزه يوشهان تهه ده ،پهه حقيقهت
کې د مالونو پروړاندی ټول جهرايم يهو ډول غهال ( سهرقت ) ګڼهل کيهږي خهو هريهويې بيهل
جرمی وصف  ،ځهانګړنې ،مت هکله عناصهر ،ځهانګړی ماهيهت او بيالبيهل مجهازات لهري،
خوبيهههاهم ډيهههر کلهههه داسهههې وې چهههې ددي جرمونهههو تهههرمنځ تهههوپير او بيهههل والهههی سهههتونزمن
ښکاري ،د م ابه جرمونو تر منځ د توپيراو بيل والي يا ځينی وسيلې د جرم مادي عنصر
دی ځکه يو جرم له مادي او اجرايي پلوه ځانګړی فعل ته اړتيا لری چهې همهدا فعهل بيها
په بل جرم کې خپل ماهيت له کسه ورکوی م آل د غال په جرم کې د مال اخيسهتل او وړل
د سههرقت د تحقههق اساس هي شههرط دی خههو د غصههب پههه جههرم ک هې د مههال اخيسههتل او وړل (
انتقههال )ممکههن نههدی ځکههه چهې غصههب دغيههر منقههول اموالههو پروړانههدې واقههو کيههږي لکههه
ځمکه او تعمير.دقيقآ د زنا ،لواط  ،مساحقې او تفخيذ جرمونه دانگيزې هدف او ماهيت لهه
نظره ټول يو شانته دي او څه خاص توپيرنلري  ،خو له فقهې او جزايي نظره ههر يهويې
بيل جزايي احکام لري م آل زنها حهد دی امها پهاتي نهور يهي حهد نهه ګڼهل کيهږي  .د پورتنيهو
جرمونو د تصنيف او تفکيهم معيهار د جهرم مهادي عنصهر دی چهې پهه حقيقهت کهې د جهرم
وصف او ډول ټاکي.
د سرقت جرم دمادي عنصر په هکله د څو ټکو بيانول اړين بريښهې ترڅهو دا جهرم پهه ښهه
توګه وپي ندل شي اوله نورو م ابه جرمونو لکه غصب  ،په امانت کی خيانت  ،اختالس
او چور سره يې توپير وشي .
 . ۱د مال اخيستل :
د غههال جههرم يههوازي د مههال پههه وړانههدې مههنځ تههه راځههي  ،د انسههان تښههتول او پټههول د امههام
ابوحنيفه ،امام شافعي او امام احمد له نظره سرقت نهه ګڼهل کيهږي ځکهه پهه اوسهنی عصهر
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کې د انسان پير او پلور د غالم په توګه او د مال په څير شتون نلهري .1د مهال اخيسهتل او
دهغه وړل د سرقت جرم اصلي برخه جوړوي .د سرقت د مادي عنصهر د مهنځ تهه راتلهو
لپاره  ،غل(سارا) بايد پردی مال واخلي او د مالم له حيازت نه يې بهر کهړي يعنهی د
مال اخيستل دوه برخې لرې  ،يهوه داچهې مهال را واخلهي يها يهې پهه کس راوړي اوبهل دا
چې مال بايد له ځان سره يوسی او د مالم له تصرف او حيازت نه يې خارج کړي.
که غله يوازي مال په کس کې واخيست يايې د حرز په دننه له يوځهای نهه بهل ځهای تهه
وليږداوه نو پدې صهورت کهې د جهرم مهادي عنصهر ((د مهال اخيسهتل)) نهدې پ هپړ شهوي
ځکه مال نه دې انتقال شوي او د مالم له تصرف او حيازت نه ندي خارج شوي  .دمهال
اخيستل هغه وخت د غال (سهرقت) جهرم مهادي عنصهر ب هپړوی چهې د مهال اخيسهتلو او
\ورته کولو سربيره ،مال د مالم له حيازت او تصهرف څخهه خهارج او انتقهال کهړای شهي
لههه همههدې املههه سههرقت يههوازي د منقولههو مههالونو پههه اخيسههتلو پههورې محههدود دی او غيههر
منقول مال د سرقت جرم موضوو ن ی کيداي ځکه په غير منقول مال کې د مال اخيسهتل
( انتقال ) ممکن ندي .
دمال په اخيستلو او انتقال سهره د مهال حيهازت ههم انتقهال مهومي چهې د هغهه پهر بنها مهال د
مالم ( مجنی عليه ) له حيازت او تصرف نه خارجيږي او دسارا يا ههر بهل چها حيهازت
او تصرف ته داخليږي.
د مدني قانون  ۲۲۵۶ماده حيازت داسې تعريفوي :
«حيازت داسې واقعي حالت دی چه د يو چها د سهلطي څخهه پريهوه شهی يها دا چهه پهه شهی
باندې د حقوقو څخه يو حق لری په دې صفت سره چه شخؤ دشی مالم دی يا په شهی
باندی د حق خاوند دی ،پيدا کيږی ».
پورته بحی ته په کتو سره چې د سرقت د تحقق لپاره يې د مال اخيستل او دهغه مهادي او
فزيکي انتقال اړين بللي ،د مال د انتقال سره د هغه حيازت او تصرف ههم د مهال د مالهم
له واف څخه وځي .
که چيری چا د بل کس مال واخيست او له منځه يې يووړ يا يې خرا کړ يايې وسوځاوه
خو دځان سهره يهې انهـتقال نکهړ ،دا ډول کړنهې سهرقت نهه ګڼهل کيهږي ،بلکهې نهور جرمهي
عناوين لکه د مـال تخريب او اتالف ورته ويل کيږي .توپير نلري چې مجنهی عليهه پهرغال
شوي مال باندې مادي تصرف ولری کهه حقهوقي يها کامهل تصهرف ولهری يها نهاقؤ ،همهدا
شان شرط ندی چې سارا دې مال له ځانگړی ځهای څخهه اخيسهتی وی بلکهې کهه مهال لهه
عامه ځای يا دښتی او بيابان څخه هم واخيسهتل شهی سهرقت مهنځ تهه راتلهی شهي 2لکهه دبهل
متعلق حيوانات چې له دښتی يا غره نه دغال په نيت بوتلل شي ،همدا راز کزمهه نهده چهې
غل غال شوی مال ليري وليږدوي يا يې په کور يابل ځای کهې پهټ وسهاتی دا چهی دبهل چها
مال دهغه له تصرف او حيازت نه خارج کهړل شهي ،سهرقت ب هپړگڼل کيهږي 3کهه څهه ههم
غال شوي مال وروسته تخريب کړي ،ليری يې واچوي يا يې هم بل چا ته ورکړي .
د مال د اخيستلو او انتقال لپاره کومه ځانگړې وسېله نده قيد شوې ،کيدای شهی غهل يهې پهه
خپلهو کسهونو انتقههال کهړی يهايې د بههل چها پهه وسههيله يها مرسهته ترکسههه کهړی او يهايې هههم د
حيواني يا ميخانيکي قوې پرمټ کسته راوړي لکه د سپي  ،بيزو  ،فيهل ،روبهات او داسهی
نورو پر مټ.
 . 1نذير،دادمحمد ،حقوا جزای اختصاصی اسالم ۱۴۴،مخ
 . 2غالمي ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی افغانستان ۱۴۴ ،مخ
 . 3هماغه
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کله ناکله کيدای شی د مال اخيستل پهه خطهايي ډول يها د اشهتباه لهه املهه مهنځ تهه راشهی  ،د
بيلگ هې پههه توگههه ډيههر کلههه زده کړياکن(محصههلين) خپههل مبايلونههه د درس ضههبطولو لپههاره د
استاد د ميز په سر ږدي ،د درس په پای کې يو څوف چې فکر کوي چې ده هم هلتهه خپهل
تلفون ايښی وو ،د بل چا تلفون را اخلي او له ځانه سره يې وړي ياد اچې پيرودونکهی د
هټۍ نه د يوه کيلو چای پرځای د دوه کيلهو چهايو خلطهه پهه اشهتباهي ډول جګهوي او ځهان
سههره يهې وړي ،پههه دغههو ټولههو حههاکتو کهې د جههرم مههادي عنصههر ( د مههال اخيسههتل ) ب ههپړ
شههوی دی خههو د معنههوی عنصههر د نقصههان ( د قصههد ن ههتون ) لههه املههه جزاي هي مس هئوليت
نلری.
 -۲مال بايد په پټ ( مخفي ) ډول اخيستل شوي وي:
د سههرقت پههه جههرم کهې بايههد مههال پههه پټههه (مخفي)توګههه واخيسههتل شهي ،کههه مههال پههه علنهي او
ښکاره ډول واخستل او يووړل شي دا عمل سرقت نه ګڼل کيږي بلکه د چور او چپهاول يها
غارت جرم منځ ته راځي ،ځکه خفيه يا پټ والهي د سهرقت جهرم تهر ټولهو لويهه مميهزه او
ځانگړنه ده .
د  ۱۳۵۵کههال د جههزا قههانون د  ۴۵۴مههادې دوېمههه فقههره د مههال خفيههه اخيسههتل د سههرقت د
تحقق لپاره شرط ګڼي خو دخفيه يا پټ اخيسهتلو تعريهف يهې نهدی کهړي ،د همهدی قهانون د
 ۴۵۶مادې لومړۍ فقره حکم کوي چې که څوف د وسلې په استعمال د اکراه يها تهديهد پهه
اثر د غال مرتکب شي په اوږدحبس محکوميږي .ددې مادې څخه معلهوميږي چهې سهرقت
په ښکاره او علني ډول هم واقو کيداي شهي ،حهال دا چهې د  ۴۵۴مهادې دويمهه فقهره شهرط
بههولې چ هې مههال بايههد پههه پټههه توگههه اخيسههتل شههوی وي .داسههي ښههکاري چههې د  ۴۵۴مههادې
دوېمههه فقههره د  ۴۵۶مههادې لههه لههومړۍ فقههرې سههره پههه ټکههر او تنههاقض کههې واقههو ده ،ځکههه
دوېمې فقرې سره په ټکر او تناقض کې واقو ده د  ۴۵۴ته شوی وی حکم سره پهه تنهاقض
کههی واقههو ده ،ځکههه د  ۴۵۴مههادې دوېمههه فقههره د مههال مخفههي اخيسههتل د سههرقت جههرم لههه
شرايطو څخه بولي خو د  ۴۵۶مادې لومړۍ فقره يو ډول علني سرقت بيانوي.
د جزا کود د  ۶۹۹مادې په لومړۍ فقره کې چې د سرقت جرم تعريف شوي  ،په هغه کې
د مال خفيهه يها پهټ اخيسهتل شهرط نهدې گڼهل شهوي .همهدا راز د همهدې کهود (  ) ۷۰۳مهاده
حکم کوي هغه شخؤ چې د اکراه يا وسلې د اسهتعمال پهه تهديهد سهره د سهرقت مرتکهب
شي  ،د طويل حبس په اک ر حد محکهوميږي .کهه د جهزا کهود پهور تنېهو دوو مهادو تهه ځيهر
شو په وضاحت ښکاري چې دا کود د سرقت د تحقق لپاره د مال مخفي يا پهه پټهه اخيسهتل
شرط نه بولي .د حفيه والي نه مرام دادی چې مجنی عليه د غله له لوری د مال په اخيسهتو
باندې علم ونلری او غل کو ښښ کوي چې د مجنی عليه او خلکونه پهه پټهه مهال واخلهي او
انتقال يې کړی.
 . ۳غالشوي مال بايد منقول او متقوم وی .
 ۱۳۵۵کههال د جههزا قههانون د سههرقت پههه تعريههف کهې د مسههروقه مههال منقههول والهي او متقههوم
والي شرط ګڼې 1خو دجهزا کهود د سهرقت پهه تعريهف کهې يهوازي د مهال منقهول والهي یکهر
کړی او متقوم والي يې ندي یکر کړي ، 2شايد ددې علت به دا وي چې په دې کود کهې د
مال کلمه یکر شوی او کله چې يوشی مال وي نو طبعآ اقتصادي او مالي ارزښت(قيمت)
به لری او که قيمت ونلری نو مهال نهه ګڼهل کيهږي .3د مهدني قهانون  ۴۷۲مهاده مهال داسهې
 . 1د جزا قانون د  ۴۵۴مادې دوېمه فقره
 . 2د جزا کود د  ۶۹۹مادې لومړۍ فقره
 . 3امامي،سيدحسين ،حقوا مدنی ،لومړی جلد۱۳۶۳ ،
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تعريفوي ( :مال  ،عبارت د عهين يها هغهه حهق څخهه دی چهه د خلکهو پهه نهزد مهادی قيمهت
ولری )
په هر حال دا چې قانون د متقوم کلمه استعمال کړې وي يا يهې نهه وي اسهتعمال کهړي خهو
دا شرط حتمي دی چې غال شوي مال بايد متقوم وي ،لهه شهرعي نظهره ،شهرا  ،د خهوګ
غوښه  ،د موسيقې رکت او د مردار شوي حيوان پوست مال نه ګڼل کيهږي او متقهوم نهدي
نو ځکه د هغوي غال کول سرقت نه ګڼل کيږي.
مال بايد منقول وي :
د غال جرم يوازي د منقول مال پهه وړانهدې واقهو کيهږي او غيهر منقهول مالونهه د سهرقت د
جههرم موضههوو ن هي کيههدای ځکههه د سههرقت پههه تعريههف ک هې دا قيههد یکههر شههو چهې مههال بايههد
واخيستل شي  ،انتقال شي او د ځای پرځای کيدو وړتيا ولری .غير منقهول مهال د اخيسهتلو
اوانتقالولو وړتيا نلري نو ځکه د سرقت موضوو نه ت کيلوي خو د غير منقول مالونو په
وړاندې نور جرمي عنوانونه پکار وړل کيږي لکه غصب ،ويجاړی ( تخريب ) او داسهي
نور.
په عام ډول ټول مالونه په دوه برخو وي ل کيږي ،لومړی منقول اموال  ،دويم غير منقهول
اموال .
منقههول امههوال هغههه دي چ هې د يوځههای نههه بههل ځههای تههه دليههږد اوانتقههال وړ وي  ،لکههه قلههم
،کتاب ه ،موټر  ،تليفون  ،ميز  ،څوکۍ،زراعتی محصوکت اوداسي نور .
غير منقول اموال هغه دي چې د يوځای څخه بل ځای ته د انتقال وړ نهه وي لکهه ځمکهه ،
تعمير او معادن .غير منقول اموال د عقار په نامهه ههم يهاديږي  .د مهدنی قهانون  ۴۷۸مهاده
عقار داسي تعريفوي « :عقار عبارت له هغه شيانو څخه دی چی ثابت اصل لری او وړه
راوړه يې بی د تلفيدو ممکن نه وی» .
ددغه دوه ډوله مالونو ( منقول او غير منقول) سربيره يو بل ډول مالونه شهتون لهري چهې
په حقيقت کې منقول دي ولی د انسان د فعل په وسيله غير منقول گرزي يها دا چهې د غيهر
منقولو مالونو تابو شوي دي  ،لکه ور اوکړکۍ چې د ودانۍ پر ديوالونو کې نصب شهوي
يا بوټي او ونې چې پر ځمکه کرل شوي دي ،تعميراتي تهوکي لکهه شهگې ،خښهتې  ،سهمټ
او لرگي چې هر يويې په ابتدا کهې منقهول دي خهو چهې کلهه تهرې ودانهې جهوړې شهې بيها
غير منقول گڼل کيږي.
د افغانستان مدني قانون  ۴۷۹ماده دا ډول شيان هم غير منقهول ګڼهي " :کهوم منقهول شهيان
چی مالم يی د عقار د استفادی د پاره تخصيصوی هغه هم عقار گڼل کيږی"
که د مالونو پورتنۍ وي نې ته ځير شو په ډاگه کيږي چې دا تقسيمات په مدني برخه کې د
بحی وړ دي او په جزايې برخه په ځهانگړی ډول د سهرقت پهه جهرم کهې د مهدني قهانون د
 ۴۷۹مادې حکم عملي نه گڼل کيږي. 1
هههر هغههه شههی چهې دليههږد اوانتقههال وړ وی ولوکههه تخريههب شهی يهها زيههان و مههومي د سههرقت
موضوو جوړولی شي د بيلگې په توگه د ورونو  ،کړکېوو  ،د برښهنا د مهزو او پهه ودانهۍ
او ځمکه کې د نصب شويو او غزول شويو شيانو وړل او پټول عرفآ د سرقت لوېه برخهه
جوړوي پدې اساس ويلی شو چې له جزايې نظره غير منقول مال هغه دی چې پهه طبيعهي
ډول د انتقال او ليږد وړ نه وي لکه ځمکه او معادن .
د مال بل ډول ويش د مال مادي او معنوي ويش دی .
 . 1غالمی ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی اففانستان۱۵۱ ،مخ
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مههادي مههال هغههه دی چ هې خههارج او مههادي وجههود ولههري  ،دوزن او جسههم لرونکههی وي او
دلمس او ليدلو وړوي .
معنوی مال هغه دی چې د مادي مال ځانگړتياوي ونه لري اما مالي او اقتصادي ارزښهت
لري لکه پهور ،منفعهت  ،رهن،فکهري او معنهوی مالکيهت ،کهه څهه ههم دمهدني قهانون ۴۷۲
مادې دواړه ډولهه (( مهادي او معنهوي )) ارزښهت مهال گڼلهي دی خهو دا پوښهتنه پيهداکيږي
چهې ريهها سههرقت يههوازي د مههادي مههالونو پروړانههدې واقههو کيههږي او کههه د معنههوي مههالونو پههه
واړندې هم واقو کيدای شي ؟
ددې پوښتنې په ځوا کې بايد وويل شي چې په حقيقهت کهې د معنهوي مهالونو پهر واړنهدې
سرقت نه واقو کيږي ځکه د سرقت د منځ ته راتلهو لپهاره د مهال انتقهال او ليهږدول اساسهي
شههرط دی خههو معنههوي مههال اصههآل مههادي او ظههاهري شههکل نهه لههري او انتقههال يهې ناشههونی
دی.کله ناکله د معنوي مالونو( حقوقو) پروړاندې تيري ته ادبي سهرقت يها ادبهي غهال ويهل
کيږي چې دا يوه مجازي او غير حقيقي اصطالح ده چې هيڅ کله سهرقت نهه ګڼهل کيهږي،1
د معنوي مالونو د ساتني او خونديتو لپهاره بيهل او ځهانګړي قهوانين شهتون لهري چهې پهه
دي قوانينو او دجزا په کهود کهې ورتهه ځهانګړي جرمهي عنوانونهه ټاکهل شهوي دي ،لکهه د
مؤلههف ،مصههنف  ،هنرمنههد او څيړونکههی د حقوقههو د مالتههړ قههانون (( کههاپی راي هټ )) او د
مخترو او مکت ف د حقوقو د مالتړ قانون .همدا شان د جزا کود د دويم کتها د نههم بها
اووم فصههل لههه  ۷۴۲مههادې څخههه تههر  ۷۴۸مههادو پههورې د فکههري ملکيتونههو پههر حقوقههو د
تجاوز څخه بحی کوي.
 . ۴غال شوی مال بايد دبل چا ملکيت وي :
د سرقت جرم د منځ ته راتلو لپاره دا شهرط اړيهن دی چهې غهال شهوي مهال بايهد د بهل چها (
غير ) ملکيت وي که چا خپل مال يا ک مالم مال واخيست اوځان سهره يهې انتقهال کهړ ،دا
عمل غال نه ګڼل کيږي ،ځکه په لومړی حالت کهې سهړی دمهال پروړانهدې د مالکيهت حهق
لري چې د هغه په اساس په مال کې هر ډول مالکانه تصرف کوکی شهي .پهه دويهم حالهت
کې مال اصآل مالم نه لری چې له شهرعي او قهانوني پلهوه د بهی مالهم مهال اخيسهتل او
تصاحب کهول ههيڅ سهتونزه نهه لهري .د مهدني قهانون  ۱۹۰۰مهاده ملکيهت داسهې تعريفهوي:
«ملکيت داسی حق دی چې د هغی په مقتضی شی د شخؤ د ارادې او تسلح کنهدې واقهو
کيږي  .يوازي مالم کولی شی چه د قانون د حکمونو په حدودو کهې د هغهی اسهتعمال ،
م
ګټه اخيستل او هره نوعه مالکانه تصرف ته اقدام وکی».
کهه چها خپههل مهال د غههال پهه قصهد سههره د بهل چانههه واخيسهت خهو نههه پوهيهده چهې دا مهال پههه
حقيقت ک ې د بل چا نه د ميراث يا وصيت په واسطه ده ته انتقهال شهوي ،بيها ههم سهرقت نهه
ګڼل کيهږي ځکهه نومهوړی د مهال مالهم دی او پهه دې مهال کهې ههر ډول مالکانهه تصهرف
2
کولي شي.
دلته پوښتنه پيداکيږي چې د م او يا ګډ مال غال کول  ،سرقت ګڼل کيږي که نه ؟
پههه لههومړی ګههام ک هې بايههد م هاو مههال تعريههف کههړو .د مههدني قههانون  ۱۹۳۵مههاده م هاو
(شههريم) مههال داسهې تعريفههوي« :کههه د يههوه عههين ملکيههت د دوه نفههرو يهها د هغههوي څخههه د
زياتو ترمنځ شريم وي نو هر يو دخپلې حصهې پهه انهدازی د هغهی څخهه د ګټهی اخيسهتلو
حق لري او کولی شي په هغه کې داسي تصرف وکی چه بل شهريم تهه ورڅخهه ضهرر
 . 1غالمی ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی اففانستان۱۵۱ ،مخ
 . 2غالمی ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی افغانستان ۱۵۴ ،مخ
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ونه رسږي .همدا رنګه که د شهريم عهين انهدازه معلومهه وه نهو پهه شهريکه توګهه د هغهی
خرڅول  ،است مار او استعمال جواز لهری  ،خوپهدی شهرط چهه د نهورو شهريکانو حقوقوتهه
ضرر ونه رسيږی» .
د اسالمي شريعت له نظره د م او مال پټول د حهد د تطبهق وړ نهه ګرځهی 1امها لهه حقهوقي
پلوه د م او مال د پټولهو پهه اړه دوه نظهره موجهود دي 2لهومړی نظهر دادی چهې د م هاو
مال اخيستل  ،سرقت نه ګڼل کيږي ،ځکه اخيستونکی په هغه مال کې شريم دی نهو پهدې
اساس م او مال د نوموړي(غله) پر وړاندې د بل چا(غير) ملکيت نه ګڼل کيږي.
دويههم نظههر دا دي چ هې د م هاو مههال اخيسههتل سههرقت ګڼههل کيههږي ،ځکههه م ههاو مههال د ټولههو
شريکانو ګډ ملکيت دی او په ګډ مال کې هر شريم ته په مستقل ډول ملکيت ندي ثابت .
داس هې بريښ هې چ هې دويههم نظههر تههر ډيههره بريههده منطق هي او مؤج هه دی  ،ځکههه لههه يههوې خههوا
شريم په م او مال کې مطلق مالکيهت نلهري او لهه بلهې خهوا د مهدني قهانون ( ) ۱۹۳۵
مادې ته په کتو سهره د م هاو مهال مالکهان پهه م هاو مهال کهې د داسهې تصهرف او کس و
هني حق نه لري چې نور شريکان ترې زيانمن شي.
 -۳د غال(سرقت) جرم معنوي ( رواني) عنصر:
سرقت د عمدي جرمونو له ډلې څخه دی نو اړينه ده چې سارا په عمدي او قصهدي ډول
غال کړې وي .د سرقت د معنوي عنصر د تحقهق لپهاره دوه ډولهه قصهد پکهار دی ،يهو عهام
قصد اوبل خاص قصد عام قصد .په سرقت کې دا دی چې سهړی پهردی مهال پهه ارادي او
قصههدي ډول واخل هي .خههاص قصههد دا دی چ هې اخيسههتونکی(غل) پههردی مههال د تصههاحب او
تملم په نيت واخلي ،نو که چا دبل مال د خپل مال په ګمان واخيست يايې د بل چها مهال د
ټوکې او ځوروني په ډول واخيست او يا يهې پهه يهو ډول نهه يهو ډول پهه خطها او اشهتباه
سره د بل مال واخيست،سرقت نه ګڼل کيږي ځکه قصد او عمد په کې شتون نه لري.
 -۳د سرقت ډولونه او جزاګانې
کههه څههه هههم د جههزا کههود د سههرقت ډولونههه پههه واضههح توګههه نههدې بيههان کههړي خههو ددې جههرم
بيالبيل حالتونه او د هغوي مادي شکلونه يې بيان کړي او هر يوه ته يې د حاکتو سره سهم
جزاګههانې ټههاکلې دي .پههه عههام ډول د سههرقت پههه جههرم کههې د جههرم د ارتکهها وخت،ځههای ،د
جرم د ارتکا وسايل او اسهبا  ،د غلهو تعهداد ،د غالشهوي مهال ډول او کيفيهت او د تهديهد
او اکههراه څخهههه ګټههه اخيسهههتل ،هغهههه ټکههي دي چهههې د سههرقت جهههرم دروندوالي(شهههدت) او
سپکوالي (خفت) ټاکي.
پورته ټکو ته په کتو سره ،سرقت د جزا په کود کې په کندې دری ډوله وي ل شوی دی:
 -۱م دده (جنايت) سرقت:
دا ډول سرقت دجزا د شدت او خفت له پلوه تر ټولو شديد ډول دی چې د حهاکتو سهره سهم
په اوږده (طويل )حبس باندې محکهوميږي لهه همهدې کبلهه مهو دا ډول سهرقت پهه دې مقالهه
کې د جنايت په نوم نومولی دی .
مخکې لدې چې د م دده سرقت مختلف حاکت او د هر حالت جهزا بيهان کهړو کزمهه بولهو
چې د سرقت د ت دد اسبا يا عوامل بيهان کهړو ،ځکهه قهانون د ځهانګړو حهاکتو او دکيلهو
په پام کې نيولو سره دا ډول سرقت ،م دد يا جنايت ګڼلی دی.
کندې ټکي د سرقت د ت دد عوامل په ګوته کيږي:
 . 1نذير ،دادمحمد ،حقوا جزای اختصاصی اسالم ۱۵۴،مخ
 . 2غالمی ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی افغانستان ۱۵۵ ،مخ
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 . ۱د سرقت د ارتکا وخت :د سرقت د ارتکا وخت يو له هغو عواملو څخهه دی چهې
سرقت د شدت لوري ته بيايې .د جزا کهود د (  ) ۷۰۲مهادې لهومړۍ فقهره حکهم کهوي چهې
که سرقت د لمر پريوتلو او ختلو تر مهنځ ( د شهپې ) واقهو شهي  ،نهو دا ډول سهرقت م هدده
سرقت ګڼل کيهږي ،دلتهه مقهنن د شهپې د کلمهې پهر ځهای د لمهر پريوتلهو او ختلهو اصهطالح
استعمال کړي ده چې حقيقتا ا موخه يهې شهپه ده خهو د لمهر پريوتلهو او لمهر ختلهو قيهد ک ډيهر
ښه  ،دقيق او د اختالف نه خهالص عبهارت دی  ،د شهپې کلمهه د عهرف لهه نظهره اخهتالف
منځ ته راوړی شي  ،ځيني خلهم شهپه د تيهارې د پيهل کيدونهه بيادسهپيده داغ د رڼها پهورې
بولی اوځيني بيا بل ډول تعبيهر لهري .ددې منطهق چهې د شهپې لخهوا غهال کهول ولهي م هدد
سههرقت يهها جنايههت ګڼههل کيههږي دادی چ هې معمههوش شههپه د سههکون او ررام لپههاره پيههدا شههوې
اوخلم پهه خپلهو خصوصهي حريمهوکې اسهتراحت او ررام کهوي او غالبهآ د ځهان د دفهاو او
مههال سههاتنې لپههاره ډيههره توجههه او پههام نههه وي موجههود او بههرعکس د جههرم ارتکهها د شههپې د
ررامتيا ،خلوت او تيارې نه په ګټه اخيستو سره رسانه کيږي .
 . ۲د سرقت د ارتکا ځهای  :د سهرقت ځهای يها مکهان د سهرقت د ت هدد لهه عواملهو څخهه
ګڼل کيږي .د جزا کود د (  ) ۷۰۲مادې د څلورمې فقرې د حکم پر اساس ،که غال لهه
مسکوني ځای يا له هغه ځای نهه چهې د اسهتوګنې لپهاره چمتهو شهوی يها د هغهه لهه ملحقهاتو
څخه وشي نوددغو دريهو ځهايونو څخهه ههر يهو کهوکی شهی چهې د غهال سهزا م هدده کهړی.
پورته مادې ته په پام  ،قانون دری ځايونه په ځانګړی ډول سهره د سهرقت د ت هدد عوامهل
ګڼې چی عبارت دې له :مسکوني يا استوګنيز ځای  ،هغهه ځهای دی چهې د اسهتوګنې لپهاره
چمتو شوی وي او د مسکوني ځای ملحقات.
مسکوني ځای هغه ځای ته ويل کيږي چې یاتآ د سکونت لپهاره ځهانګړی شهوی وي لکهه
کور  ،ميلمستون  ،روغتون او زندان  ،1هغه ځايونه چې په اصل کې د سکونت لپهاره نهه
وي جوړ شوي لکه هټۍ  ،نانوايي ،شرکت او کارخونې ولی ځيني خلم لکه ساتونکي يها
کار کوونکي چې د اړتيا له مخې هلتهه ( اسهتوګن وي ) دا ډول ځايونهه ههم مسهکوني ګڼهل
کيږي .
د استوګنيز ځای شکل  ،ډول او کارول شوي څيزونهه مههم نهه دی  ،يهوازي دا چهې عهرف
هغههه اسههتوګنيز وګڼههي نههو مسههکن ګڼههل کيههږي ،د کوچيههانو لپههاره خيمههې او د بزګرانههو او
باغوانانو لپاره د لښتو او وښو څخه جوړوې شوې څپرې يا کوډلې ،مسکن ګڼل کيږي.
د قانون موخه لهه هغهه ځهايونو څخهه چهې د اسهتوګني لپهاره چمتهو شهوي داده چهې دا ډول
ځايونههه پههه اصههل ک هې د اسههتوګني پههه موخههه ځههانګړي شههوي دي خههو اوس څههوف پههه کههې
استوګن ندي  ،لکه هغه کورونه چې د کرايې ورکولو په موخه خالي ساتل شوي  ،يا هغهه
کورونه چې په سړو او شنو ځايونو کې د تفريح لپاره جوړ شهوي او مالکهان يهې يهوازي د
جمعې يا رخصتی په ورځو کې له هغو څخه ګټه اخلي .
دريم ځای چې قانون د هغه ځای نه غال کول پهه م هدده حهال کهې شهامل کهړی دی ،هغهه د
مسکوني محل ملحقات دي  ،دلته د ملحقاتونه مهراد پهه اسهتوګنيز ځهای پهورې تړلهي او ور
پوري ځايونه دي  ،لکه د کور احاطه  ،په کور پهورې تړلهې باغ هه  ،د حيوانهاتو د سهاتني
ځای  ،پخلن ځای  .حجره او د ميلمنو خونه يا بيټم .
پورتني و دريو ځايونو ته د غال په نيت هر ډول ننوتل د م دده سرقت د منځ ته راتلهو لپهاره
کافی ندي ،بلکې هغوي تهه ننوتهل بايهد پهه ځهانګړی ډول سهره وي .د جهزا کهود د ( ) ۷۰۲
 . 1غالمی،حسين،حقوا جزای اختصاصی افغانستان ۱۵۹ ،مخ
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مادې څلورمه فقره مسهکوني محهل تهه ننوتهل هغهه وخهت م هدده سهرقت ګڼهي چهې د ديهوال
څخههه پههه پورتههه کيههدو يهها د ديههوال پههه سههوري کولههو يهها دروازي يهها کړک هۍ پههه مههاتولو يهها د
ساختګي کلي ګانو يا په هر بل ډول سره ترسره شوي وي  .نو که غل مسکوني ځای ته د
پورتنيو کرو څخه پرته په بلهه وسهيله لکهه د خالصهی دروازي لهه کری ننهوت نوپهه هغهه
صورت کې سرقت م دد نه ګڼل کيږي او د عادی يا ساده سهرقت د عنهوان کنهدې راځهی
ځکه د جزا کود (  ) ۷۰۰هغه غال چې د ديوال څخه دپورته کيدو يا دهغه د سهوري کولهو
يهها دروازي او کړک هۍ د مههاتولو لههه کری نههه وي واقههو شههوې ،ولههو کههه د پورتني هو دريههو
ځايونو څخه هم وي ،عادي يا ساده سرقت ګڼي او په متوسح حبس محکوميږي .
 . ۴د سالح لرل  :که غلو د غال کولو په وخت کې له ځان سره سهالح لرلهه  ،دا حالهت د
سرقت جرم م دد حالت ګڼل کيږي  .د جهزا کهود د (  ) ۷۰۲مهادې د لهومړۍ فقهرې دريهيم
جزء او (  ) ۷۰۴ماده يوازي د سالح ليږد (حمل ) کافي کڼي شرط نه دی چې د غهال پهه
ترسره کولو کې دې له سالح څخه کار اخيستل شوي وي ،قانون د سالح نوم په عام ډول
یکر کړی چې ناريه سهالح لکهه کالشهينکوف او توپان ه(تفنګ هه) ،غيهر ناريهه سهالح لکهه
چاړه ،چاقو او برچه په کې شامليږي .همدا شان توپير نلري چې نوموړې سهالح قهانوني
جواز لری او که نه.
 . ۴د غلو تعهدد  :کهه سهرقت د دوه تنهو يها لهه هغهو نهه زيهاتو کسهانوله لهوري واقهو شهي د (
 ) ۷۰۲مهههادې د لهههومړۍ فقهههرې د دويهههم جهههزء او د (  ) ۷۰۴مهههادې د حکمونهههو پربنسهههټ
م ددګڼل کيږي ،داځکه چې د سهارقينو(غلو) تعهدد د جهرم واقهو کيهدل اسهانه کهوي او ههر
ډول مقاومت په اسهانه لهه منځهه وړي  ،همهدا شهان د غلهو تعهدد او د هغهوي تهرمنځ اتفهاا د
هغوي د خطرناف حالت بيانوونکی دی .
 . ۵دوسلې په استعمال سره اکراه يا تهديد .
د جههزا کههود د (  ) ۷۰۳مههادې د حکههم سههره سههم ،هغههه څههوف چ هې د وسههلې پههه کههارولو او
ګواښولو سره د غالمرتکب شي دا ډول سرقت م دد ګڼل کيږي  .پورتنی حکم ته په کتهو
سره هر ډول تهديد او اکراه د سرقت د ت هدد سهبب نهه ګرځهي بلکهه يهوازي هغهه اکهراه او
تهديد مرام دی چې د وسلې د استعمال په وسېله سره منځ ته راغلې وې ،نهو کهه غلهه د چها
کسونه او پښې وتړلې او د سالح څخه پرتهه يهې د هغهه مهال يهووړ ،م هدد سهرقت نهه ګڼهل
کيږي ځکه د وسېلې په واسطه تهديد صورت ندې موندلي.
 . ۵له پوځي يونفورم څخه ګټه اخيستل :
د جزا کود د (  ) ۷۰۲مادې د لومړۍ فقرې د پنځم جزء دحکم سره سم ،که چيرتهه څهوف
له نظامي جهامو يها د عامهه خهدمتونو د نهورو موظفينهو لهه لبهاس څخهه پهه ګټهه اخيسهتو يها د
تزويرشوی امر په واسطه پهدې ادعها سهره چهې د دولهت د واکمنهو مقامهاتو لهه خهوا صهادر
شههوی ،غههال وکههړی ،دا ډول سههرقت م ههدده سههرقت ګڼههل کيههږي ،ددې منطههق دادی چهې لههه
نظهامی جههامو يههاغلطو او درواغجنههو القههابو څخهه نههاوړه ګټههه اخيسههتل د خلکههو د غولولههو او
فريب ورکولهو وسهيله ده اولهه بلهي خهوا پهوځي يونفهورم د خلکهو پهر وړانهدې خپهل بهاور او
اعتماد له کسه ورکوي .
د م دده ( جنايت ) سرقت مجازات
که څه هم د جهزا کهود د م هدد يها جنايهت سهرقت لپهاره پهه عهام ډول سهره اوږد ( طويهل )
حبس ټاکلی خو د مختلفو حاکتو په پام کهې نيولهو سهره يهې د طويهل حهبس بيالبيلهې مهودې
ورته ټاکلې دي چې په کندې ډول بيانيږي:
***********
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 . ۱د وسلی په استعمال سره د اکراه يا تهديد له امله سرقت :د جزا کود د (  ) ۷۰۳مهادې
د حکهم سههره سهم هغههه شههخؤ چهې د اکههراه يهها د وسهلې د اسههتعمال پههه تهديهد سههره د سههرقت
(  )۱۶کلونو محکوميږي.که چيرته د
مرتکب شی  ،د اوږد يا طويل حبس په اک ر حد
اکراه له امله ضر ياټپ رامنځ ته شی  ،مرتکب په  ۲درجه دوام حبس محکوميږي.
 . ۲له کندې حاکتو څخه هريويې د سرقت جرم م دده حالت ګڼهل کيهږي او د جهزا کهود د
(  )۷۰۲مادې د حکم سره سم مرتکب يې په طويل حبس محکوميږي .
الف – سرقت د لمر پريوتلو او ختلو تر منځ واقو شوي وي
– د دوه تنو يا هغو څخه د زياتو په واسطه واقو شوي وي
ج – وسله په کې ليږدول (حمل ) شوي وي .
د – سرقت مسکوني ځای يا هغه ځای ته چهې د اسهتوګنې لپهاره چمتهو شهوي يها د هغهه لهه
ملحقاتو څخه يوه ته ،د ديوال څخه د پورته کيهدو يها د ديهوال دسهوري کولهو پهه وسهېله يها د
دروازي يا کړکۍ په ماتولو يا د ساختګی کلي ګانو په استعمال سره ،واقو شوي وي.
ه – سرقت له نظامي جامو يا دعامه خدمتونو د نورو مؤظفينو لهه جهامو څخهه پهه ګټهه يها د
تزوير شوي امر په واسطه يا په بله حيله رميزه وسيله سره واقو شوي وي
و -سرقت د کارګر له لورې کار فرما ته د ضرر په نيت واقو شوي وي.
 . ۳د څو م دده حاکتو يوځای کيدل :
که چيرته دوه يا له دوو څخه زيات کسان د لمر پريوتلو او ختلو ترمنځ  ،پداسهې حهال کهې
چهې لههه هغههو څخههه يههوه پههه ظههاهره يهها پټههه توګههه وسههله لههه ځههان سههره حمههل کههړی وي او پههه
مسکونی ځای يا هغه ځای کې چې د اسهتوګنې لپهاره چمتهو شهوی وي  ،د سهرقت مرتکهب
شی  ،د جزا کهود د (  ) ۷۰۴مهادې د حکهم سهره سهم لهه اوو کلونهو څخهه زيهات پهه طويهل
حبس محکوميږي .
 . ۲عادی (جنحه) سرقت :
په دا ډول سرقت کې هغه م دده حاکت چې په لومړی ډول سرقت (م دده ياجنايت ) کهې
مطرح وء  ،موجود نه وي او قانون پهه عهام ډول ورتهه متوسهح حهبس ټهاکلی دی ځکهه مهو
ورته د جنحوی سرقت نوم غوره کړ.
دکنهدې حههالتونو نههه ههر يههويې عههادی (( جنحههوي )) سههرقت بلههل کيههږي او مرتکههب يههې پههه
ترتيههب سههره د جههزا کههود د ( ۷۰۱ ، ۷۰۰او  ) ۷۰۵مههادو دحکمونههو سههره سههم پههه متوسههح
حبس محکوميږي:
الف  :هغه څوف چې مسکوني ځای يا هغه ځای ته چې د استوګنې لپاره چمتو شوی يها د
هغه ملحقاتو نه يوه ته په داخليدو سره د سرقت مرتکب شي.
 :هغه څوف چې عامه مالونه يها هغهه مالونهه چهې د عامهه اسهتفادې پهه مقصهد ځهانګړی
شوي دي يا په عبادت ځايونو پورې اړوند مالونه يا تاريخي رثار يا د بريښهنا،ګاز  ،اوبهو د
تاسيساتو وسايل يا نقليه واسطه په غير مجازه توګه واخلی .
ج  :هغه څوف چې هغه رکت يا وسايل چې په ټلفونی يا انټرنټی اړيکو کې يا هغهه وسهايل
چې د بريښنا ياګاز يا نفتو په انتقال کې کارول شوي وي غال کړي .
ی  :هغه څوف چې عبادت ځای ته په د اخليدو سره دسرقت مرتکب شي  ،د جهزا کهود د (
 ) ۷۰۸مههادې د حکههم سههره سههم پههه متوسههح حههبس چههې د دريههو کلونههو څخههه لههږ نههه وي
محکوميږي .
 – ۳مخففه ( قباحت) سرقت :
***********
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دا ډول سرقت تر ټولو خفيهف ډول دی او دشهدت او خفهت لهه لحاظهه د جرمونهو پهه طبقهه
بندۍ کې د قباحت درجه لری .په عهام شهکل سهره ددې ډول سهرقت لپهاره قصهير حهبس يها
نقدي جريمه ټاکل شوې ده.
کندې حالتونه ،مخففه يا قباحت سرقت ګڼل کيږي:
الف -هغه څوف چې د نقليه واسطې نمبر پليهټ سهرقت کهړي ،د جهزا کهود د  ۷۰۶مهادې د
حکم سره سم په قصير حبس محکوميږي.
 هغه څوف چې غله يا هغه کرنيز محصوکت چې تر اوسهه ريبهل شهوي يها ټهول شهوينه وی ،غال کړي ،د جزا کود د  ۷۰۷مادې د حکم سره سم دغال شوي مهال د بيهې پهه دوه
چنده نغدي جزا محکوميږي.
ج -که چيرې د سرقت په جرم کې ،د ياد شويو م هدده حهاکتو څخهه يهو يهې ههم موجهود نهه
وي يهها د مسههروقه مههال بېههه لههه پنځههو زره افغههانيو څخههه لههږه وي ،د جههزا کههود د  ۷۰۹مههادې
دحکههم سههره سههم ،مرتکههب پههه قصههير حههبس يهها لههه لسههو زرو څخههه تههر شههپيتو زرو افغههانيو
پورې په نغدې جزا محکوميږي.
د يههادولووړ ده چهې د افغانسههتان پههه جزايهي نظههام کهې د سههرقت پههه جهرم کهې د ټاکههل شههويو
جزاګانو سربيره  ،د غال شوي مال استرداد حتمی دی،کهه چيرتهه مهال موجهود نهه وي نهود
هغه م ل يا بېه به ورکول کيږي .
د جزا کود د ( ) ۱۴مادې لومړۍ فقره او دهمدې کهود (  ) ۷۱۰مهاده پهه ترتيهب سهره پهدې
هکله داسې بيانوي :
 ۱۴ماده  – ۱ :هغه شخؤ چې ددې قانون له حکمونو سره سم مجازات کيږي  ،که يې د
جرم له کرې کوم مال کس ته راوړی وي  ،مالهم تهه د عهين مهال پهه ردولهو او کهه مهال
موجود نه وي د هغه د م ل يابېې په رد محکوميږي.
 ۷۱۰ماده  :پدې فصل کې په ټولو درج شوو حاکتو کې محکمه سهارا پهر پي هبينی شهوې
جزا برسيره د مسروقه مال د ورځې په نر  ،دهغه م ل يا بيې په رد هم محکوميږي.
پاېله:
انسان د بيالبيلو غريزو لرونکی موجود دی چې د هغوي څخهه يهوه يهې د مهالونو او ګټهو د
اکتسا او کس ته راوړلهو غريهزه ده .اسهالمي شهريعت او وضهعي قهوانين لهه م هروو او
قانوني کرو ځخه د مال او منفعت د کس ته راوړلو مالتړ کوي او د خونهديتو لپهاره يهې
جزايي ضمانتونه وضو کړي دي ،د افغانستان په جزايهې نظهام کهې د مهال د خونهديتو او
مالتړ په موخه هر ډول تيری او تعدي چې د خلکو مهالونو تهه تهاوان ورسهوي جهرم ګڼهل
شوی او بيالبيل جرمي عنوانونه ورته ټاکل شوي دي چې يو يې د غال(سرقت)جرم دی.
غههال پههه اصههل کههې حههدودي جههرم دی خههو چههې کلههه د حههد کزم شههرايح ب ههپړ ن ههی پههه هغههه
صورت کې تعزير ته را ټيټيږي او د جزا کود په اسهاس مجهازات کيهږي ،د  ۱۳۵۵کهال د
جزا قانون د  ۴۵۴مادې دوېمې فقرې د غال پر ځای د غله تعريف کړی دی خهو د جهزا
کود د  ۶۹۹مادې لومړی فقرې بيا د غال جرم په ښه توګه تعريف کړی دی.
د غههال د جههرم موضههوو مههال دی ،مههال بايههد منقههول او متقههوم وي ،غيههر منقههول مههال د غههال
موضوو نه جهوړوي ځکهه د مهال ليهږد او انتقهال د غهال جهرم د تحقهق لپهاره اساسهي شهرط
ګڼل کيږي ،همدا شان د هغو څيزونو اخيستل او وړل چې مالي او اقتصادي ارزښت ونهه
لري لکه د غره ک اڼي  ،بوټي او خاورې غال نه ګڼل کيهږي .مهال بايهد د بهل چها وي او غهل
په هغه کې برخه يا يا حق ونه لری ،دم او يا ګډ مال پهه اړه دوه نظرونهه شهتون لهري يهو
داچې د ګډ مال اخيستل د هغه چا له لوري چې په مال کې ګهډ دی غهال نهه ګڼهل کيهږي ،بهل
***********
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نظر دادي چې د ګډ مال اخيستل او وړل کټ مټ غال ګڼل کيږي .همدارنګهه مهال بايهد پهه
پټه(مخفي) توګه واخيستل شي ،کهه چها پهردی مهال پهه ښهکاره او علنهي ډول سهره يهووړ دا
عمل غال نه ګڼل کيږي بلکې نور جرمي اعمال منځ ته را ځي.
غال د عمدي جرمونو له ډلې څخه ده نو لدې امله د جنايې قصد شتون پهه کهې حتمهي ګڼهل
کيږي .د جزا کود د غال جرم لپاره د حاکتو په پام کې نيولو سره بيالبيلې جزاګهانې ټهاکلې
دي لکه نغدي جزا ،لنډ مهاله ،منځ مهاله او اوږد حبس.
د غهال د ارتکها وخهت ،ځهای  ،د غهال د ارتکهها اسهبا او وسهايل ،د غلهو تعهداد ،د غهال
شوي مال بيه او د غال په موخه د تهديد او اکهراه څخهه کهار اخيسهتل ددې جهرم د مجهازاتو
پر شدت او خفت بانهدې ځهانګړې اغيهزه لهري .د غهال پهه جهرم کهې د ټاکهل شهويو جزاګهانو
سربيره د غال شوي مال استرداد حتمي دی ،که چيهری غهال شهوي مهال موجهود نهه وي بيها
به د هغه م ل يا بيه ورکول کيږي.
مهم اخستن ځايونه:

 -۱غالمی ،حسين ،حقوا جزای اختصاصی افغانستان ،د ماکس پالنهم کرښهود ،لهومړی چهاپ،
د مقايسوی عامه او نړيوالو حقوقو ديپارتمنت ،د  ۱۳۹۰کال د غويې مياشت.
 -۲عوده،عبدالقادر ،الت ريو الجنايی اکسالمی مقارنهآ بالقهانون الوضهعی ،المجلهد اکول و ال هانی،
بيروت ،دارالکاتب العربی – ،ت.
 -۳صادقی،مير محمدحسين ،حقوا جزای اختصاصی ،جرايم عليه امهوال ،تههران ،ن هر ميهزان،
 ۱۳۸۶کال.
 -۴پههاده ،ابههراهيم ،حقههوا کيفههری اختصاصههی ،دريههم چههاپ ،انت ههارات تهههران ،تهههران پوهنتههون،
 ۱۳۵۲کال.
 -۵ن ذير،دادمحمههد،حقوا جههزای اختصاصههی اسههالم ،کابههل ،نهههم چههاپ ،انت ههارات حامههد رس هالت،
 ۱۳۹۴کال.
 -۶د عدليې وزارت ،د جزا قانون ،رسمي جريده ۳۴۷ ،ګڼه۱۳۵۵ ،کال.
 -۷د عدليې وزارت ،د جزا کود ،رسمي جريده 12۶۰ ،ګڼه ۱۳۹۶ ،کال .

ترتيب كننده  :سيداحمد ( کوثر)
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فصل دوم
مرور مختصری بر تطور تاريخی حکميت
مبحی اول  :حکميت در تمدن های قديم
روند تحکيم با رشد و ترقی امروزه اش پي هينه تها ريخهی و قهديمی دارد کهه در همهه تمهدن
های ب ری ن انه های از حل و فصهل منازعهات از طريهق تحکهيم نقهل گرديهده اسهت  ،در
دهه اول قرن گذشته در جنو عراا لوحه سنگی به زبان رشوری ک ف گرديده کهه دررن
پيمان صلحی حم گرديده بود که در قرن سی ويکم قبل از ميالد ميان دولت های لجهش (
تلو ) امروزی و اوما ( شهری که امروز رثار رن به نام جهوخی جوخهه يهاد مهی شهود ) بهه
امضاء رسيده بود و در يکی از بند های رن چنين توافق صورت گرفته بهود کهه  :هرگونهه
منازعه بعدی در مورد سرحدات دو ک ور با يد از طريق حکميت حل و فصل گردد .
يونانی ها مجلسی تحکيم دايمی به نام ( امفيکتيونی ) داشتند که منازعهات بهين دولهت ههای
کوچم يونانی را حل و فصل می نمود .
رومی ها نيز در معامالت و قوانين خصوصی شان از تحکيم به حيی يکهی ازروش ههای
حل منازعات استفاده نموده  ،شخصی بنهام ( بريتهور ) ادعاههای طهرفين منازعهه را شهنيده
و رن را ثبت می کرد سپس قضيه را جهت حل و فصل به قاضی يا حکمهی پهيش مهی کهرد
1
که اطراف منازعه اورا انتخا می کردند.
مبحی دوم  :حکميت در تمدن اسالمی
دين مقدس اسالم در جزير عربی ظهور نمود  ،جزيره ايکه نظهام قبيلهوی بها همهه عهادات
و تقاليهدش بهر رن حهاکم بهود  ،ههر قبيلهه حههاکمی داشهت کهه بهه رجاحهت عقهل  ،قههوه درف ،
صههدا  ،مههروت و تحقههق عههدالت در فيصههله و احکههام متصههف بههوده و غالبهها همههين حکههام و
بزرگان قبايل بدون اينکه قوانين نظامی داشته باشد  ،رن طوريکه خود مناسب می دانسهتند
نزاو های افراد قبيله را حل و فصل می کردند  ،در پهلوی شيو قبايل افهراد ديگهری نيهز
که به مراتب بلندی از قوت درف و فههم و روش نيکهو درحهل منازعهات و اصهدار فيصهله
ههههای پسهههنديده شههههرت يافتهههه بودنهههد بهههه حکميهههت ميپرداختنهههد  .کهههه ميتهههوان از حکميهههت
پيامبربزرگوار اسالم صلی هللا عليه وسلم هنگام بنهاء کعبهه و نههادن حجراکسهود درمکهان
مخصوص رن به حيی يکی از م هورترين داوری های رن وقت ياد روری کرد کهه باعهی
ختم نزاو و جلوگيری از وقوو جنگ ميان قبايل قريش گرديد .
بعد از ظهور اسالم نيز حکميت به حيی يکی از وسايل وروش های حهل نهزاو در جامعهه
مسلمانان تداوم يافته قضايا و نزاعات زيادی توسح داوری و حکميت حهل و فصهل گرديهد
 ،که نمونه های از رن را در م روعيت حکميت ياد روری نموديم .

 الدوری  ،عبدالرحمن  ،عقدالتحکيم فی الفقه اکسالمی والقانون الوضهعی  ، 41 – 33 :الزيهانی  ،ضهحی ابهراهيم ،1
شرط التحکيم فی العقود المدنية  ،ص  14 – 10پوهنتون قاهره .
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اين روند همزمان با پي رفت تمدن اسالمی و تطهور و توسهعه تهدريجی فقهه اسهالمی ادامهه
يافتههه فقهههاء و قضههاوت مسههلمانان در نوشههته هههای خههويش در عصههور مختلههف اسههالمی از
تحکيم و داوری به حيی يکی از روش ههای حهل منازعهه يهاد روری نمهوده احکهام رنهرا در
کبالی کتا ها و متون فقهی شان درج نمودنهد  ،طوريکهه اغلهب مراجهو فقههی و قضهائی
اسالمی از بح ی روی موضوو حکميت و یکر احکام رن خالی نيست .
در رخر دور خالفت اسالمی يعنی عصرخالفت ع مانی که توجه خاصی به ت ريو قهوانين
و تقنههين موضههوعات فقهههی گرديههده و در نتيجههه رن مجلههة اکحکههام العدليههة بههه حيههی اولههين
مرجو قهانونی و فقههی اسهالمی در سهال 1286ه ا (  1869م ) بهه ن هر رسهيد  ،حکميهت
نيز در رخرين فصل رن ضمن يازده ماده درج و بحی گرديد .
کههه ايههن مرجههو قههانونی سههاليان متمههادی حتههی بعههد از سههقوط اسههفناف خالفههت ع مههانی در
ک ورهای مختلف اسالمی نافذ بود  ،تا اينکه بعضی از ک ورهای اسهالمی رفتهه رفتهه بهه
تصويب قوانين خاص حکميت يها درج رن ضهمن قهوانين ديگهری اقهدام نمودنهد کهه در حهال
حاضر قوانين اک ريت ک ورهای اسالمی از یکر و تنظيم امور حکميت خالی نيست .
مبحی سوم  :حکميت در عصر حاضر
درعصر حاضر داوری يا حکميت يکی از مهمترين وسايل وروش ها برای حهل
منازعههات ملههی و بههين المللههی دانسههته مههی شههود  ،کنفههرانس هههای متعههددی ميههان ک ههورهای
جهان تدوير يافته  ،اساسات  ،قواعد و اصهول نظهام داوری پايهه گهذاری شهد کهه بهه تعقيهب
رن اک ر ک ورها نظهام تحکهيم را طهی قهوانين خهاص وجداگانهه و يها ضهمن قهوانين ديگهری
تنظيم و صادر نمودند .
روی روری بههه تحکههيم و داوری در حههل منازعههات در اواخههر قههرن ه ه دهم مههيالدی  ،بههين
ک و رهای جهان بي هتر گرديهده يکهی از م ههورترين دعواههای کهه توسهح محکمهه تحکهيم
جنيف حل و فصل گرديد  ،قضيه ک تی ( الباما ) بود کهه در سهال  1871مهيالدی نزديهم
بود باعی ايجاد درگيری ميان اياکت متحده وبرطانيا گردد .
توجه جهانی برای تنظيم قوانين حکميت و تنفيذ احکام صاره رن باعی رن گرديد تا جامعهه
ملل پروتوکول جنيف در مورد تحکيم را در سال  1924ميالدی پي نهاد نمايد  ،که نسهبت
عههدم تائيههد تعههداد کزم از ک ههورها نافههذ نگرديههد  ،متعاقبهها در سههال  1928مههيالدی ( پيمههان
عمومی تحکيم ) با اجماو ک ورهای عضو جامعه ملل به تصويب رسيد .
در سال  1958ميالدی کنفرانسی به اشتراف  46ک هور از ک هورهای عضهو جامعهه ملهل
متحههد در مههورد بههه رسههميت شههناختن و تنفيههذ احکههام داوری ک ههور اجنبههی منعقههد گرديههده ،
نتايج و مصوبات رن به نام ( پيمان سال  1958نيويورف ) شهرت يافت .
به تعقيب رن تعداد مؤسسات جهانی ويه ه بهرای تحکهيم وداوری افهزايش يافتهه  ،اتهاا ههای
تجههارت جهههانی و سههائرارگان هههای ملههی و بههين المللههی بههه تأسههيس مراکههزو انجمههن هههای
حکميت و داوری پرداختند که از جمله م هورترين رنهها ميتهوان مراکهز یيهل را يهاد روری
کرد :
 – 1محکمه تحکيم باريس  ،به سرپرستی اتاا تجارت بين المللی icc
 – 2محکمه تحکيم لندن icia
 – 3جمعيت تحکيم امريکا aaa
 – 4مرکز منطقوی قاهره برای تحکيم تجارتی بين المللی
 – 5مرکزتحکيم بين المللی دبی diac
***********
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به طور خالصه  ،عصر حاضر عصرتحکيم دانسته شهده  ،رونهد داوری در عرصهه ههای
مختلهههف داخلهههی  ،بهههين المللهههی  ،تجهههارتی مهههدنی وغيهههره پي هههرفت ههههای قابهههل مالحظهههه و
1
چ مگيری داشته است .
مبحی چهارم  :قدامت قضاء و تحکيم
اک ههر دان ههمندان حقههوا بههرين باورانههد کههه رونههد تحکههيم در حههل منازعههات جوامههو ب ههری
2
اسبقيت داشته تحکيم مقدم تر از قضاء است .
زيرا قضاء و نظام قضائی زمانی در جوامو ب هری وسهعت يافهت کهه مهردم بهه اصهدار و
تنظيم قوانين روی رورده عصور اسهتبداد قهوی و گهرفتن حقهوا بهازور بهازو پايهان يافهت ،
اما اين ديدگاه غالبا توسح رن عد از دان مندان حقوا مطرح می گردد که علهوم حقهوقی و
قانونی را از ديدگاه محض حقوقی و تهاريخی رن مطالعهه نمهوده  ،بهدون دخيهل سهاختن ديهد
گاه دينی و بينش اسالمی صرفا بر مصادر و مراجو غير اسالمی چهون رثهار يونهانی هها و
رومی ها و تطور تدريجی جامعه انسانی در اين ک ورها اعتماد می نمايند .
گذشههته ازيههن بعضههی از نويسههندگان و حقوقيههون مسههلمان نيههز بههه تاييههد ايههن نظريههه پرداختههه
برين استدکل نموده اند که در دوره جاهليت و قبل از ظهور اسالم درجزيرة العهر نظهام
قضائی و قانونی وجود نداشته  ،منازعات شان از طريق حکميت حهل و فصهل مهی گرديهد
.
اما يم نگاه زود گذر به ريات قررن کريم اين اولين و مقدس ترين مرجو شرعی  ،قهانونی
و عملی مسلمانان که خداوند متعال مها را بهه ايمهان روردن بهه رن م هرف و مفتخهر سهاخته
است  ،بطالن نظريه اسبقيت تحکيم بر قضاء را ثابت می سازد.
زيرا در مهی يهابيم کهه تاريخ هه جوامهو ب هری بها همهه سهاختار  ،ت هکيالت و تمهدن رن بهه
دوره های جاهليت و يا قرون وسطی و قديمی منتههی نگرديهده بلکهه تها زمهان پيهدايش پهدر
ب ريت يعنی حضرت ردم عليه الصلوة والسالم امتداد مهی يابهد  ،و رن حضهرت خهود يکهی
از پيامبران هللا متعال و از جمله انبياء عليهم الصلوة والسالم بود .
بنههاء همههان طوريکههه خداونههد متعههال بههه بنههدگانش خبههر ميدهههد کههه هههدف از خلقههت ردم عليههه
السالم و اوکده اش خالفت روی زمين و عمران ربادی اين کره خهاکی تها هنگهام زوال رن
اسههت  ،و بههدين منظههور بههرای اي ههان دسههاتير و قههوانينی را توسههح پيههامبران خههويش جهههت
تنظهههيم و ترتيهههب امهههور زنهههدگانی و تحقهههق مصهههلحت ههههای شهههان نهههازل فرمهههود  ،کهههه ايهههن
فرستادگان خداوند متعال خود وظيفه قضاوت و حکم ميان مردم را نيز به عهده داشتند .
چنان ه خداوند متعهال در مهورد رسهالت انبيهاء علهيهم الصهلوة والسهالم مهی فرمايهد کانَ
مَ ِ
نس ُأ َّ
م ًة واحِ اَ ًً َََا اله ُ
یّاوَُ و ُ
ّاا ال َّن َِ ِیّایُ ُ
ال ّن ُ
م ننا ََُِ و أ ن اعه مَ ُ ا ُ
اخته ُفوا َیا 3
ق لِی نح ُک بینُ ال ّن ِ
نس َیمن ن
ا نلکِتنب ِبنلنح ِ ّ
4
ترجمه  :مردم ابتدا امت و گروه واحدی بودند ( تا اينکه توحيد را تهرف نمهوده بهه شهرف
و بههت پرسههتی رو رورنههد ) پههس خداونههد پيههامبران و انبيههاء را ب ههارت دهنههده گههان و بههيم
 الههدوری  ،دکتههور عبههدالرحمن  ،عقههدالتحکيم فههی الفقههه اکسههالمی والقههانون الوضههعی  ،ص  ، 75 – 70چههاپ اول ،دارالفرقان  1422ه  2002م  ،عمهان  ،اکردن  .واتفهاا التحکهيم کهاثر مهانو لقضهاء الدولهه  :محمهد حلمهی عبهد الحميهد
1
زيدان  ، 39 – 32 ،کلية الحقوا  ،جامعة القاهرة  1429ه  2008 .م .
2
 الزيانی  ،ضحی ابراهيم  ،شرط التحکيم فی العقودالمدنيه  ،ص  ، 2کلية الحقوا  ،جامعة القاهرة .3
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دهنههدگانی فرسههتاده  ،کتهها بههر حههق را باکي ههان نههازل فرمههود تهها ميههان مههردم در رن ههه کههه
اختالف می نمايند حکم و فيصله نما يند .
اة َِا
ِیف
ه
خ
ننان
ه
َ
َ
َّان
إ
د
داو
َن
:
رمايد
ف
می
و خطا به حضرت داود عليه السالم
ً
ُ ُ ِ
یا ال َّهااِ
نح ُک ن بینُ الن ِ
النأ نَ ِ
ق و لا ت َّت َِ ِع ا نل وى َ ُی ِ
اُ با َِ ِ
َّنس ِبنلنح ِ ّ
ضا َّهَ َ ن
ضَ ن
َّ 1
یا الها مٔ
َ ا َّل َُِ َ ِ
إِ َّ
ُ ب َِ ِ
ض ُّهوَ َ ن
ترجمه  :ای داود ما تهرا خليفهه خهود در روی زمهين گردانيهد يهم  ،پهس ميهان مهردم بهه حهق
حکم نما و هوای نفس را پيروی مکن که ترا از راه خدا گمراه می کند .
اح ُکا ن بینان ُ ن ِبمان
و خطا به حضرت محمهد صهلی هللا عليهه وسهلم مهی فرمايهد  :و أ َِ ن
ّاا
ُ ب نَ ِ
اح نَ ُ
هواء ُ
أ ن عه اله ُّا و لا ت َّت َِ نع أ ن
ض من أ ن عه اله ُ
َ َ نفتِ ُنو َ ن
ه نأ ن
ه نو ن
2
إِلینَ
ترجمه  :وميان اي ان ( اشهاره بهه همهه مهردم اعهم از عهر و عجهم م هرف و کتهابی ) بهه
رن ه که خداوند باکيهت نهازل نمهوده اسهت حکهم نمها و ههوای نفهس شهانرا پيهروی مکهن  ،و
ازينکه اي ان ( اشاره به يهود ) بعضی ازاحکام را کهه خداونهد نهازل نمهوده اسهت  ،کتمهان
نموده حق را تدليس نمايند بر حذرباش .
بناء از محتوای نصوص قررنهی فهوا بهر مهی ريهد کهه قضهاء يکهی از وظهايف انبيهاء علهيهم
الصلوة والسالم بهوده اي هان مکلهف بودنهد تها منازعهات ميهان قهوم و امهت خهويش را حهل و
فصل نمايند که اين قضاوت شان مبنی بهر شهريعت  ،کتها و يها صهحايف خاصهی بهود کهه
باکي ان نازل و يا به متابعت از رن مکلف گرديده بودند .
واين خود دال برين نظريه است که قضاء مقدم تر از تحکيم است نه بر عکس رن .
فصل سوم
حکميت و نظام های م ابه رن
ازينکه از حکميت به حيی يکی از وسايل جاگزين نظام قضائی در حل منازعهات اسهتفاده
مههی گههردد  ،پههس کزم اسههت تهها فههرا هههای اساسههی حکميههت و سيسههتم هههای م ههابه رن چههون
قضاء و صلح را شناسائی کرد  ،هم نان اهل خبره طرف ديگهری هسهتند کهه در قضهايای
پي يده و مبهم نظام قضائی را در رسيدن بهه عهدالت همکهاری مهی نمايهد  ،کمهم خواسهتن
شخؤ از اشخاص ديگری جهت پي برد امور و مسؤليت های شخصی و يا وکيهل گهرفتن
با تعيين حکم برای حل نزاو چه فرقهی را دارد  ،اينهها موضهوعاتی اسهت کهه دريهن فصهل
ميخواهم به شرح و شناسائی رنها بپردازيم .
مبحی اول  :فرا ميان تحکيم و قضاء
قضاء و تحکيم هر دو وسيله و نظامی برای حل منازعهات و قطهو خصهومات مهردم اسهت
که با وجود شهباهت بها همهديگر در بعضهی از نقهاط  ،اختالفهات و تفهاوت ههای عمهده بهاهم
دارند که اينم مختصرا به یکر رن می پردازيم :
 – 1قضاء يکی ازوظايف رسمی و عامهه  ،و بهه اصهطالح فقههاء ازوکيهات عامهه اسهت ،
اما حکميت وظيفه رسمی و عامه شمرده نمی شود .
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 – 2قضههاء حههق تههدقيق  ،تائيههد و تنفيههذ حکههم را دارد  ،امهها حکههم ايههن صههالحيت را در بهار
حکم قضائی ندارد
 – 3اختصاص مکانی ( صالحيت حهوزه وی ) در قضهاء حتمهی اسهت  ،امها مراکهزتحکيم
ميتوانند قضايای خارج از محدوده حوزه وی شان را نيز حل و فصل نمايند .
 – 4در نظههام قضههائی  ،قضههات مقيههد بههه قههوانين نافههذه ک ههورهای هسههتند کههه در رن وظيفههه
قضائی را انجام ميدهد  ،اما اطراف دعوی ميتوانند حکم را مکلف سازند تا دعوای شهانرا
در مطابقت با قانون ک ور اجنبی ديگری حل و فصل نمايد .
 – 5اطهههراف دعهههوی حهههق عهههزل قاضهههی را ندارنهههد  ،امههها در حکميهههت ميتواننهههد قبهههل از
صدورحکم  ،حکم را عزل نمايند .
 – 6اصول و اجرارت نقض و طعن احکام قضائی  ،باکی احکام حکم قابل تطبيق نبهوده ،
در اغلب قوانين وضعی حکم حکم قطعی و واجب التنفيذ است .
 – 7معاش و اجرت قاضی از طرف دولت  ،و حق الزحمه حکم هها توسهح اطهراف نهزاو
پرداخته می شود.
 – 8اطراف دعوی نمی توانند قاضی را به زمانی مقيد سهازند تها در خهالل رن حکمهش را
صادر نمايد ،اما بدين منظورحکم را مقيد به مدت معينی ساخته ميتوانند .
مبحی دوم  :فرا ميان تحکيم و صلح
 – 1اطههراف نههزاو در اداره و پي ههبرد جريههان صههلح نقههش محههوری وقههوی دارنههد  ،امهها در
تحکيم عمليهۀ پي هبرد حکميهت و اصهدار فيصهله بهه دسهت حکهم بهوده  ،اطهراف نهزاو نقهش
ضعيف دارند.
 – 2قههرار يهها فيصههله مصههلح بههه موافقههت اطههراف نههزاو صههادر گرديههده ودر اغلههب حههاکت
تنازکت متقابل از طرفين دعوی صهورت مهی گيهرد  ،امها حکهم در فيصهله اش حهق را بهه
یی حق به شکل کامل رن ثابهت نمهوده رضهايت طهرفين دعهوی درحکهم صادرشهده اهميتهی
ندارد.
 – 3فيصله صهلح بعهد از تصهديق محکمهۀ و دادن قابليهت تنفيهذ بهه رن مهورد تطبيهق و تنفيهذ
قرار می گيرد  ،اما فيصله های حکميت خصوصا تحکيم رسهمی ( مراکهز يها انجمهن ههای
تحکيم ) مانند حکم قاضی – در قهوانين بعضهی ک هورها – سهند تنفيهذی شهمرده شهده بهدون
تصديق محکمه قابل تطبيق است .
مبحی سوم  :فرا ميان حکميت و وکالت
 – 1وکيل بهرای مصهلحت و منفعهت مهؤکلش سهعی و تهالش مهی نمايهد  ،در حاليکهه تهالش
حکم برای شناختن حق و تأمين عدالت ميان طرفين دعوا بهوده مصهلحت شخصهی طهرفين
نزاو را در نظرندارد .
 – 2وکيل تابو مؤکل بوده ملزم است تا تصرفات وکيالنه خويش را بهرای مهؤکلش إطهالو
داده جوابگوباشد ،امها حکهم هماننهد قاضهی مسهتقل بهوده تهابو کسهانی کهه تعييهنش نمهوده انهد
نيست و اگر بی طرفانه عمل نکند مستحق عزل است .
 – 3اعمال قانونيی را که وکيل انجام ميدهد  ،غالبا حل کننده نزاو نمی با شهد  ،بهر عکهس
حکم عملی را انجام ميدهد که نزاو را حل و فصل می نمايد .
 – 4وکيهل زمهانی مسههتحق مهزد و مکافهاتش مههی شهود کهه عمههل مکلهف شهده بههه رنهرا بههدون
رسانيدن ضرر به مؤکلش انجام دهد  ،و إک ملزم به تعويض مؤکلش مهی باشهد  ،امها حکهم
اگرچه فيصلۀ را صادر کند کهه بهه ضهرر يهم يها ههردو طهرف دعهوی باشهد  ،بهازهم حهق
الزحمه اش را مستحق می گردد .
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 – 5وکيل حق دارد تا از عمل وکالت در هر زمانی که بخواهد منصرف گردد  ،اما حکهم
قبههل از انجههام وظيفههه اش نمههی توانههد حکميههت را تههرف نمايههد  ،جههز در مههوارد خاصههی کههه
قانون برايش مجاز ميدانند .
 – 6نظر به قواعد تحمهل مسهؤليت  ،حکهم بهرخالف وکيهل اگهر اشهتباهی را در انجهام ادای
حکميت مرتکب می گردد مسؤليت جزائی و تعويضی ندارد .
مبحی چهارم  :فرا ميان حکم و اهل خبره ( خبير )
 – 1خبير يا اهل خبره کسی است که دريم بخش ازبخش های علمهی و يها فنهی تخصهؤ
و درايههت عههالی داشههته بههه جزئيههات رن وارد باشههد  ،امهها حکههم شخصههی اسههت کههه از جانههب
اطراف دعوی و يا محکمه جهت حل منازعۀ تعيين مهی گهردد  ،و بايهد در موضهوو نهزاو
مهارت داشته باشد .
 – 2خبيرصالحيت إصدارفيصله بهرای حهل نهزاو را نداشهته  ،صهرفا نتيجهه تحقيهق فنهی و
تخصصی اش را در مورد دعوی به محکمه تقديم می کند  ،اما حکم بصورت قاطو نهزاو
را با قرار و فيصله اش حل و فصل مينمايد  ،اگرچه طرفين دعوی به قرار حکم رضايت
نداشته باشند .
 – 3خبير غالبا برای رسيدن به هدفش بر تجربه و معلومات شخصی خود متکهی بهوده بهه
رراء و معلومات اطهراف دعهوی جهز درمهواردی معينهی کهه وظيفهه اش تقاضها کنهد نيهازی
ندارد .
درحاليکههه حکهههم بههرای اصهههدار قههرار يههها حکمههش بهههه اسههناد و معلومهههات اطههراف دعهههوی
ضرورت جدی داشته حکمش را به اساس همان معلومات صادر می کند .
 – 4خبير را ميتوان معاون قاضی و حکم را م ابه قاضی شمرد .
منابو و مآخذ
القررن الکريم
 – 1ابن عابدين  ،ردالمختار  ،جلد ه ت  ،چاپ اول  1419 :ه ا داراحيا التهراث العربهی
 ،بيروت
 – 2تفسيرنور
 – 3زحيلی  ،محمدوهبه  ،الفقه ااکسالمی و ادلته ،جلد نهم  ،دارالفکر  ،بيروت  ،لبنان
 – 4سنن ابی داود  ،کتا اکد  ،با تغيراکسم  ،چاپ اول  1969م
 – 5عسقالنی  ،ابن حجر  ،فتح الباری  ،جلد هفتم  ،دارالمعرفه  ،بيروت
 – 6فيروزربههادی  ،قههاموس محههيح  ،ج  2چههاپ  1417 : 1هههـ ا داراحيهها ا لتههراث العربههی
بيروت
 – 7قانون حکميت تجارتی افغانستان  1385 ،هـ ش
 – 8الههدوری  ،عبههدالرحمن  ،عقههدالتحکيم فههی فقههه اکسههالمی و قههانون الوضههعی  ،چههاپ1
دارالفرقان1422ه ا
 – 9الزيههانی  ،ضههحی ابههراهيم  ،شههرط التحکههيم فههی العقههود المدنيههه  ،کليههه الحقههوا جامعههه
القاهره
 – 10الهي می  ،مجمو الزوايد  ،ج 4چاپ  1967، 2م دارالکتا العربی بيروت لبنان
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مقدمه
اصطالح سوءاستفاده از حق ،کنايه از ايهن حقيقهت بهوده کهه در پهس پهرده عبهارات قهانون،
روحی نهفته است که بايد همه رثار قانون با توجه به رن بررسی شود .اين روح را اصهول
کلی حقوا ،ندای اخالا و اهداف اقتصادی و اجتمهاعی ايجهاد حهق ،نامگهذاری کهرده انهد .
اشخاص در اجرای حقوقی که متون قوانين به رنان داده اسهت ،رزادی کامهل ندارنهد و نمهی
توانند اهداف شيطانی و ضد اجتماعی خود را در پناه حق ،مباح جلوه کنند .بهه بيهان ديگهر
همانگونه که حدود خارجی حق را قهوانين معهين ميکننهد ،حهدود داخلهی و شهيوه اجهرای رن
را نيز اصول ديگری مقرر ميدارد که تجاوز از اين حقوا را سوءاسهتفاده از حهق مينهاميم
(کاتوزيان ، 1385 ،ص  )105مهمترين مصداا اين قاعهده حهالتی اسهت کهه ههدف اصهلی
صاحب حق ،استفاده از رن به هدف اضرار غير باشد .مصهداا ديگهر ايهن قاعهده در جهايی
است که استفاده از حق بها مصهالح اجتمهاعی مهورد نظهر رن مغهاير باشهد و در واقهو نهوعی
خطهها يها تقصهير تلقهی مي ههود کههه ميتوانههد مبنههای مسههئوليت قههرار گيهرد .محههاکم فرانسههه ايهن
قاعههده را در سههه حالههت زيهر قابههل جريهان مهی داننههد - 1 :شههخؤ در اجههرای حههق مرتکههب
تقصير شود -2 .شخؤ قصد اضرار يا تدليس نسبت به ديگران داشته باشـــهـد  -3شهخؤ
حقی را عليه هدف اجتماعی رن به کار گيهرد (رهپيهم ، 1382 ،ص  )67در منهابو فقههی
نزديکترين قاعده به منو سوءاستفاده از حق ،قاعده کضرر است .اما به طهور کلهی مفههوم
کضههرر عههام تههر از منههو سوءاسههتفاده از حههق اسههت  .ايهن اصههطالح در حقههوا اروپههايی در
ک ورهای رومن ژرمنيم تأسيس شده است .در کامنال بر طبهق نظهری کهه ههم اکنهون در
انگليس و رمريکا غلبهه دارد ،صهاحب حهق ميتوانهد بهه ههر صهورت و بها ههر اندي هه ای تها
***********
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جايی که از حدود قانون و مفاد اختيار خود تجهاوز نکنهد ،حهق را بهه کهار بهرد (کاتوزيهان،
 ، 1385ص  ) 103ايهن توصهيفها ن هان ميدهههد کهه قاعههده سوءاسهتفاده از حههق ،محهدود بههه
ي هم بهها مع هين از قبي هل حقههوا قراردادههها ي ها رابطههه امههالف مجههاور نيسههت بلکههه در همههه
مباحی حقوقی از جمله حقوا بين الملل خصوصی قابل اعمال است .در هرجها کهه اعمهال
يم حکم قانونی يا قاعده حقوقی به انتخا و اراده اشخاص وابسته است ،امکان انحهراف
قاعده از مبانی و اهداف اوليه وجود دارد .
فصل اول
 1-1مبحی اول :سوء استفاده از حق مالکيت:
 2-1-1گفتار اول:
مصاديقی از حقوا عينی که براي صهاحب رن امکهان سهوء اسهتفاده از حهق وجهود
دارد،
و منظور عقالئی و صرفا ا از روي هوي وهوس مبهادرت
نبودن هرگونه غر
به تصرفاتی می کند اصهوکا جهوازي بهراين نهوو تصهرفات در صهورتيکه مسهتلزم
اضرار به غير باشد وجهود نهدارد ،قاعهده تسهليح در اينجها حهاکم نيسهت کهه بهراي
محدود کردن رن از قاعده ک ضرر استفاده شود بنابراين ،استعمال حق وفهق شهرايح
قانونی ويا قراردادي ولی خارج از ضوابح عرفهی کهه بها اضهرار بهه غيهر تهوأم باشهد،
داخل در قلمرو بحی بوده ودر صورت اثبات ،موجب محدوديت اجراي حهق ويها
سهلب رن خواههد شهد اصهل رزادي اراده درانجهام ههر گونهه تصهرفی درحهق ،ايجها
مههی کنههد کههه صههاحب حههق بتوانههد بطههور مطلههق از ايههن حههق اسههتفاده کنههد،ولی در
قاعهده کضهرر
صورت ورود ضرر به ديگهري و اثبهات تقصهير،به دليهل تعهار
بها قاعههده تسههليح ،صههاحب حههق از اجههراي رن منههو مههی شههود اگههر شههخؤ ،حههق
خويش را باهدف اضرار به ديگري انجام دهد و به عبارتی ديگر قصهد او از اجهراي
حهق نفهو ويها دفهو ضهرر شخصهی نباشهد از اسهتعمال حهق منهو مهی شهود ،نحهوه منهو در
حقوا مدنی به اشکال مختلف در قانون مدنی م خؤ شده است بطوريکه يکی
از مهمترين موارد استفاده از اين نظريه ،دراثبات مسئوليت مهدنی والهزام صهاحب حهق بهه
جبران خسارات وارده بهه شهخؤ متضهرر مهی باشهد از نظهر برخهی از حقوقهدانان
خارجی جايی که سوء استفاده شروو می شود ،حق به انتها می رسد خهروج از
حق دو نوو است ،خروج صريح از حدود حهق ،وخهروج بها سوءاسهتفاده از حهق
به نظر پالنيول حقوقدان فرانسوي سوءاستفاده از حق همان خهروج از حهدود حهق
است) السنهوري ،و،(1998،ص.) 951
بر مبناي ديدگاه فوا ،حق وتقصير قابهل جمهو نبهوده و در جهايی کهه از حهق سهوء اسهتفاده
مهی شهود حهق نام هروو بهوده وصهاحب حهق مجهاز بهه اسهتفاده از رن نمهی باشهد
قلمهروي ايههن نظريههه در خصههوص تصههرفات م ههروو وقههانونی اسههت کههه بههه دليههل
استفاده حق خارج از حدود وضوابح عرفی منجر به اضرار غير شده است.
قصههد اضههرار يکههی از مهمتههرين معيارهههاي ت ههخيؤ سههوء اسههتفاده محسههو مههی
شود
وايجاد ضهرر بهه ديگهري بهدون رعايهت اههدافی کهه در اجهراي حهق بهراي دارنهده
مدنظر مقنن بوده ،نظير فقدان منفعت شخصی بهراي صهاحب حهق در اسهتعمال رن
ويا دفو ضرر از مصاديق اثبات وجود قصد اضرار وسوء استفاده از حق می باشهد
اگرههدف از اسههتعمال حههق توسههح مالههم ،فقههح غههر ورزي و اضههراربه ديگههري باشههد
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،عليرغم مباح بودن انجام رن از نظهر قهانونی بهه علهت سوءاسهتفاده ممانعهت مهی شهود
تصرفات نام روو و يا تصرفاتی که انجام رن یاتا ا ضرري به ديگران نمی رسهاند
ولی به دليل بی مباکتی ويا بی احتياطی و يا نقض مقررات رمره موجب ورود
خسارت به ديگری می شود(بند11 ،10و  12ماده  4کهود جهزا .ا .و بهه اسهاس مهاده  9و
 776ا مدنی ،مرتکب مسئول جبران خسارت وارده ميباشد.
از نظر شرعی ،تصرفی که صرفا ا به قصد اضرار بوده و يا نفو و ضهرري بهراي مالهم
اين تصهرف متصهور نباشهد ،حهرام اسهت زيهرا تسهلح بهه ملهم خهود م هل ضهرر از مفهاهيم
عرفههی اسههت و اگههر شههرو تسههلح وتصههرف مالههم را تنفيههذ کههرده اسههت در همههان
حدودي است که عرف ميپذيرد و بديهی است که عرف رفتار بيههوده ويها صهرفا ا
زيان رور کسی را مجاز نمی دارد (محمدي  ،ا ،قواعد فقه ،1382 ،ص ) 175
 2-1-2گفتار دوم :منو از سوء استفاده از حق مالکيت
بهههه اسهههتناد قاعهههده تسهههليح مالهههم مهههی توانهههد ههههر گونهههه اسهههتفاده مهههادي وحقهههوقی
در ملهههههم خهههههود داشهههههته باشهههههد محهههههدوده قاعهههههده تسهههههليح در چهههههارچو قهههههانون
وقههرارداد بههوده وهم نههين ايههن تصههرفات بايههد متعههارف وعقاليههی باشههد تنههها در
مهههواردي نمهههی تهههوان بهههه ايهههن قاعهههده اسهههتناد کهههرد کهههه تصهههرف بهههه دليهههل خهههاص
بهههه جههههت رعايهههت حهههق افهههراد وحهههق منههههی عنهههه باشهههد« (گرجهههی ،ا،1387 ،
ص )169
رزادي مالم به اساس ماده  1914ا م ا در استفاده حق به شکل انسهان متعهارف بهراي
رفو نياز و يا به اسهاس مهاده  784ا م و  127کهود جهزا دفهو ضهرر يها دفهاو م هروو مهی
باشههد ،البتههه در صههورتی کههه تصههرفات نهها متعههارف معارضههه اي بهها قاعههده کضههرر نداشههته
باشد ،اصل تسليح حاکم بوده ولهی در مهواردي کهه اسهتعمال حهق بهرخالف ضهوابح عرفهی
وصههرفا ا بههه قصههد اضههرار بههه ديگههري باشههد ،از حههق مزکههور سوءاسههتفاده شههده اسههت،
هرچنههد کههه در تصههرفات مههادي ،اثرسههوء اسههتفاده از حههق الههزام مالههم بههه جبههران
خسارت می باشد ماده  776ا .مدنی.
ولی در صورت تصرفات حقوقی که بهه قصهد اضهرار باشهد ،عمهل مهذکورغير نافهذ
اعالم می شود
مهمترين مصداا اين قاعده ،حالتی است که ههدف اصهلی صهاحب حهق ،اسهتفاده از
رن به هدف اضرار به غير می باشد.
فرعهی م هروعی نيهز وجهود داشهته باشهد؛
البتّه ،ممکن است در اين حالت ،اغرا
ولی هدف مسلّح و عمده ،ضرر زدن به ديگري اسهت .بطهور م هال ،کسهی در زمهين خهود
چاهی را حفر کند تا ر زير زمينی همسايه اش را استخراج کند«
منع سووء اسوتفاده از حوق در نظریوه هواي حقووقی و مفواهیم قرآنوی :بنظهر مهی رسهد بها
توجه به قوانين خاص مربوط به اخذ جواز بهراي خفهر چهاه بهراي مالهم حهق چنهين
ت صرفی وجود ندارد و موضوو سوء اسهتفاده از حهق منتفهی خواههد بهود .لهذا بهراي
تعيين حدود اعمال نظريه مذکور در اين زمينهه ،منهو از سهوء اسهتفاده از تصهرفات
مادي وحقوقی ،بطور مجزا مطالعه می شود.
 2-1-3گفتار سوم :منو مالم از سوء استفاده در تصرفات مادي
منهه و مالههم در تصههرفات مههادي کههه بههه ضههرر ديگههري باشههد ،در روايههات نيهههز
مالحظه مي ود ،صهاحب ديهوار بهدون ايهن کهه نيهازي بهه خهرا کهردن رن داشهته باشهد بهه
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قصد اضرار به همسايه رن را خرا کند ،بايهد دوبهاره رن را بسهازد زيهرا رسهول خهدا ص
فرمود کضرر وکضرار ( عبداللهی ،و ،1388 ،ص)245 ،
مهالك احهراز قصهد اضهرار بهه غيهر ،انحهراف مالهم از سهلوك ورفتهار يهم انسهان
متعارف ميباشد  ،به عنوان م ال اگر شخصی درختانی رادر زمينش بکارد بهه
قصد اينکه مهانو نهور بهه همسهايه شهود ،دراسهتعمال حهق مالکيهت سوءاسهتفاده
کهههرده اسهههت( السهههنهوري ،1998 ،ص .)957 ،بههها عنايهههت بهههه پي يهههده شهههدن روابهههح
اجتمههاعی ،اسههتفاده از ايههن نظريههه در محههدود کههردن بسههياري از تصههرفات مالههم
ضروري می ميباشد .
سوءاستفاده از حق نه تنها موجب مسئوليت مدنی است ،بلکه زيان ديهده ميتوانهد،
عالوه برجبران خسارت ،از بين بردن منبو ضرر و جلهوگيري از ادامهۀ خسهارت را نيهز
از محکمه طلب کند ،در مورد قاعده ک ضرر که در ماده  776قانون مدنی مطرح شده،
فقح قسمتی از ماده مذکور را ميتوان با سوء استفاده از اختيهارات قابهل قيهاس دانسهت ،
زيرا ماده مزبهور ميگويهد کسهی نميتوانهد در ملهم خهود تصهرفی کنهد کهه مسهتلزم
ضهرر بهه همسههايه شهود مگهر تصههرفی کهه بقههدر متعهارف و بهراي رفههو حاجهت يهها
رفو ضرر باشد« ) عرفانی ،م.)1390 ،
در مهواردي کهه تصهرف مالهم در مهال خهود بهه موجهب نهؤ خاصهی منهو ن هده
اسههت و تصههرف اصههوکا جههزء لههوازم حههق و از لحههاظ نههوعی داخههل در قلمههرو
اعمال حق است ،مالم نبايهد در مهال خهود تصهرف غيهر متعهارفی کنهد کهه باههدف
ايجاد مزاحمت ويا اضرار باشد ،در تمامی موارد م ابه در کليه تصهرفات مهادي
مالم کهه ضهرر بهه ديگهری باشهد ،مهاده  776ا م قابهل اعمهال خواههد بهود کزم بهه
یکههر اسههت کههه ورود ضههرر بههه غيههر ،همي ههه بهها مسههئوليت مالههم مالزمههه نههدارد
تصرفات متعارف وم روعی کهه سواسهتفاده از حهق ن هده باشهد ،موجهب ضهمان مالهم
نخواهد شهد ههر چنهد کهه بهه ديگهري ضهرر وارد شهود ازديهدگاه برخهی از فقههاي اماميهه
عمههد مالههم يهها ظههن او براضههرار تقصههير بههراي تحقههق ضههمان کههافی اسههت يعنههی
تصرف از قدر حاجت تجاوز کند بدون اينکه علم و ظن به اضهرار داشهته باشهد
مالم مسئوليتی نخواهد داشت (کاتوزيان  ،1369ص.) 215 ،
معيار ماده  776ا .م در خصوص احراز سوءاستفاده مالم ،در ساير تصهرفات مهادي
مالم نيز قابل تطبيهق اسهت بهه عنهوان م هال گهود بهرداري مالهم در ملهم خهود
ورههها کههردن عمليههات سههاختمانی م ههمول مههاده  776قههانون مههدنی اسههت کههه همسههايه
متضرر می تواند از طريق محاکم حقوقی اقدام نمايد.
در تصهرفاتی کههه مالهم بههدون نيهاز شخصههی واز روي هههوي وههوس در ملههم خههود
تصهرف ميکنهد و موجهب ضهرر ديگهري مهی شهود ايهن نهوو اسهتفاده امهاره احهراز
قصد اضرار می باشد وبه دليل حکومت قاعده کضرر ،اصل تسليح محدود مهی
شود و طبق ماده  776قانون مدنی عامل زيان مکلف به جبران خسارت است.
اگر مالم نتواند رفهو نيهاز ويهاد فهو ضهرر را ثابهت کنهد وتصهرف مالهم زيانبهار
باشد به دليل سوء استفاده از حق مسهئول جبهران خسهارت مهی باشهد و در بعضهی
از موارد نيز محکمه می تواند حکم بهه از بهين رفهتن منبهو ضهررداده و يها از ادامهه
تصرفات مالم ممانعت نمايد
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 2-1-4گفتار چهارم :منو مالم ازسوءاستفاده در تصرفات حقوقی
هههر نههوو تصههرف حقههوقی مالههم بههه موجههب اصههل تسههليح مجههاز بههوده ولههی در
ايهن تصهرفات بها قاعهده کضهرر،
صهورت احهراز قصهد اضهرار بهه دليهل تعهار
غيههر نافههذ اعههالم مي ههود مهمتههرين مصههاديق سوءاسههتفاده از تصههرفات حقههوقی در
خصوص وقف مال وياانتقال مال به ديگري به قصد اضهرار بهه طلبکهاران مهی
باشد
تصهرفات حقهوقی وصهيت بهه قصهد اضهرار بهه وارثهين مهی باشهد ،چنانکهه وارثهين
تنگدسههت باشههند و توانههايی جسههمی ومههالی اداره زنههدگی خههود را نداشههته باشههند و
موصی مبادرت به وصيت اموال خود به ديگران نمايد.
از نظر قانون مدنی اصوک وصيت مازاد بر ثلی غيرنافهذ مهی باشهد و بنظهر مهی
رسد با عنايت به اينکه  ،موصی حق وصيت بهر مهازاد بهر ثلهی امهوالش را نهدارد و در
صورت وصيت بر مازاد اين عمل غير نافهذ مهی باشهد ،امکهان سهوء اسهتفاده در رن منتفهی
می باشد.
 2-1-5گفتار پنجم :منو مالم از سوء استفاده از حق رد عين مال از غاصب
ي کی از رثار ضمان ناشی از غصب ،الزام غاصب به رد عهين مهال بهه مالهم مهی باشهد،
حق استرداد
عين مال در صورت بقاي عين  ،براي مالم شناخته شده است بهه موجهب قهانون
مدنی
غاصهب بايهد مهال مغصهو را عينها ا بهه صهاحب رن رد نمايهد در مهواردي کهه از
اين حق مالم سوء استفاده کند ،از اجراي رن جلوگيري شده وقاعهده الهزام غاصهب بهه
استرداد عين مال دراين مهوارد اعمهال نمهی شهود چنانکهه ههر گهاه مالهم در مقهام سهوء
استفاده از اين حق خويش برايهد وبهه منظهور اضهرار بهه غاصهب ،يها اخهایي بهه
گههرفتن عههين مههال خههود وخرابههی بنهها اصههرار ورزد ،دادگههاه مههی توانههد درخواس هت
نامتعارف او را نپذيرد) کاتوزيان ،ن 1369 ،ص) 385
در واقو در مواردي که مالم در اجراي اين حق ،قصهد اضهرار بهه غاصهب داشهته باشهد،
چنانکه عمل او غير متعارف بوده وموجب ورود ضرر جانی ويا مالی شود ،در صورتی
کهه امکهان جبهران ضهرر از طريهق ديگهر امکهان پهذير باشهد در خواسهت رد مهال
پذيرفته نمی شود و بنظر می رسهد ،محهاکم مهی تواننهد بها اسهتناد بهه قهانون مهدنی،
شيوه ديگري براي جبران خسارت مالم از قبيل الزام غاصب به دادن قيمهت ويها م هل
معين نمايند
 2-1-6گفتار ش م :منو منتفو از سوء استفاده از حق انتفاو و ارتفاا
اسههتفاده از حههق انتفههاو و ارتفههاا در محههدوده قههانون و قههرارداد در صههورت عههدم
قصهد اضهرار ،حتهی اگهر منجهر بهه ورود ضهرر بهه غيهر شهود ،منتفهو مسهئوول زيانههاي
وارده نخواهد بود .ولی اگر از ديدگاه عرفی در اجهراي حهق سهوء اسهتفاده شهده باشهد ،بايهد
در اجراي حق محدوديت ايجاد شود.
پس هر گاه حق مذکور بدون رعايهت مهالك ههاي عرفهی مهورد اسهتفاده قهرار گيهرد،
چنهان کهه اسهتفاده ازحهق بهراي اضهرار بهه ديگهري اعهم از مالهم موضهوو حهق و
غير مالهم باشهد ،ضهامن خواههد بهود چنهان کهه در حهديی سهمره موضهوو ،قصهد
اضههرار دارنههده حههق عبههور در ملههم ديگههري بههوده کههه باترددهههاي بههی موقههو باعههی سههلب
ررامش صاحب ملم شده بود که به فرموده پيامبر (ص) دستور منو شخؤ سهوء اسهتفاده
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کننده ،داده شد .به عنوان م ال اگر حق انتفاو سکونت در خانه اي باشد منتفو تنهها
می تواند با خانواده اش در رن زندگی کنهد ولهی حهق نگههداري حيوانهات را نهدارد
(کاتوزيان  ،ن ، 1378 ،ص (.216
اگر استفاده قانونی باشد ولی هدف ضهرر زدن بهه ديگهري اسهت ،ضهمانت اجرايهی
منو ،ايجاد ضمان و در مواردي منو از استفاده مهی باشهد در ايهن زمينهه روايهاتی وجهود
دارد ،اين روايات دو دسته اند،
روايههاتی کههه بيههانگر وجههو رفههو سههبب ضههررند و روايههاتی کههه حههاکی از ضههامن
بودن شخؤ از بابت ضرر است(لطفی ،ا ، 1385 ،صؤ.)27- 26
حقی که منتفهو دارد در چهارچو قهانون و قهرارداد بها وجهود اضهرار مالهم منعهی نهدارد
ولههی اگربههه قصههد اضههرار مالههم اسههتعمال شههود ،منتفههو ضههامن جبههران خسههارت
وارده می شود
نتيجه گيري
در قانون مدنی ،نظريه سوء استفاده از حق به عنهوان يهم نظريهه عمهومی مطهرح
ن ده است و در دعاوي مطروحه توسهح متضهرر بهه دليهل ورود ضهرر ناشهی از
استعمال غير متعارف حقهوا عينهی ،مبنهاي صهدور راي قاعهده کضهرر مهی باشهد
واستفاده از اين نظريه در اجهراي حقهوا عينهی بي هتردر محهدوده قهانون مهدنی مهی
باشد ولی در سايرمصاديق نيهز ميتهوان ايهن نظريهه را اسهتنباط کهرد ويکهی از ايهن مهوارد
،منو از سهوء اسهتفاده از سهايرحقوا عينهی ماننهد حهق ارتفهاا و حهق انتفهاو مهی
باشهد کهه در صهورت سهوء اسهتفاده منتفهو و اضهرار بهه مالهم ،ضهامن تضهررات
مالم می باشد.
ضابطه قهانون مهدنی در شهناخت قصهدرزار وایيهت در ايهن مهوارد تعهدي از رفتهار يهم
انسهان متعهارف مههی باشهد،هرچند ايههن نظريهه بهها اسهتقراء در مقههررات قهانون مههدنی در
نحوه اجراي حقوقی نظير حهق مالکيهت و حهق ارتفهاا و انتفهاو قابهل اسهتنباط مهی
باشهد ولهيکن ضهروري اسهت ايهن نظريهه بهه عنهوان يهم نظريهه مسهتقل در قهانون
مدنی مطرح شده و ضابطه ت خيؤ سوء اسهتفاده از حهق معهين گهردد چنهان کهه
تجاوز از رفتار يهم انسهان متعهارف در اسهتعمال حهق يکهی از معيارههاي احهراز
قصهد اضهرار مهی توانهد تلقهی شهود نظهر بهه اينکهه معيهار سوءاسهتفاده از حههق در
قانون مدنی زيادتر معين ن ده و از هي يم از مهواد يادشهده نيهز ايهن معيهار بدسهت
نمهی ريهد ،ضهروري اسهت ،مبحهی مسهتقلی بهه سهوء اسهتفاده از حهق تخصهيؤ داده
شده و محدوديت هاي اجراي حهق در صهورت وجهود قصهد اضهرار م هخؤ شهود بها
عنايت به تکامل اجتماعی وپ يده شدن روابح خصوصی ،تعهر صهاحب حهق بهه حقهوا
ديگران بهه دليهل م هخؤ نبهودن معيهار ههاي ت هخيؤ سهوء اسهتفاده افهزايش يافتهه اسهت
ومقررات فعلی در قانون مدنی نمی تواند مانو از استعمال حق به قصد اضهرار
بغير در زمينه اجراي حقهوا عينهی شهود قهانون گهذار بها در نظهر گهرفتن محهدوده
عرفی ومبانی ايجاد حق ،بايستی معيار ههاي سهوء اسهتفاده را بيهان نمايهد تها از برخهورد
سههليقه اي در ت ههخيؤ مصههاديق سههوء اسههتفاده از حههق ممانعههت شههود م ههخؤ شههدن
معيارهاي عرفی و قانونی ت خيؤ سوء استفاده از حق به نفهو صهاحب حهق نيهز
خوا هد بود ،در نتيجهه ههيچ کهس نمهی توانهد بهدون دليهل و بها تمسهم بهه سوءاسهتفاده ازحهق
موجب سلب رزادي اشهخاص در اسهتفاده از حقهوا قهانونی شهود بها توجهه بهه اينکهه
ايههن نظريههه ازقههوانين ک ههورهاي خههارجی ناشههی مههی شههود ،بههومی سههازي مقههررات
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سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی

مههذکورمی توانههد در تضههمين حقههوا صههاحبان حههق و مصههونيت سههاير اشههخاص از
رسيبهاي ناشی از سوء استفاده از حق موثرواقو شود.

فهرست منابو
الف :قران کريم
 :کتب
السهههنهوري ،عبهههدالرزاا ،الوسهههيح فهههی شهههرح القهههانون المهههدنی ،جلهههداول ،بيهههروت،
من ورات الحلبی الحقوقيه،چاپ سوم.1998 ،
عبداللهی ،عبدالکريم ،قواعدي از فقه ،تهران ،ن ر دفتهر تبليغهات اسهالمی ،چهاپ اول،
.1388
کاتوزيان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوا مدنی اموال ومالکيت ،تهران ،ن ردادگستر ،چهاپ
دوم.1378 ،
کاتوزيان ،ناصر ،الزامهاي خهارج از قهرارداد)ضهمان قههري( ،جلهد اول ،تههران ،
موسسه انت ارات دان گاه تهران ،چاپ ه تم 1386،
گرجی ،ابوالقاسم ،مبانی حقوا اسالمی ،تهران ،انت ارات مجد تهران ،چاپ اول 1387،
لطفی ،اسداهللا ،قواعدفقه ،مدنی ،تهران ،ن رسمت 1 ،چاپ پنجم1385 ،
محمدي،ابوالحسن ،قواعد فقه،تهران،انت ارات دان گاه تهران ،چاپ ش م1382،
ج :قوانين
قانون مدنی افغانستان جريده رسمی شماره (1355/10/15)353
کود جزا افغانستان جريده رسمی شماره (1395/12/14)1260
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اجمـالی از فعاليتها

درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

گزارش فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري
 .1گزارش
محكمۀ ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ ( 1399/6/1الي
 1399/6/31تعداد ( )16دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد
رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ( )39نفر به اتهام سوء
استفاده از صالحيت وظيفوی  ،اخذ رشوت  ،اختالس  ،اخایی های غير قانونی ،
تزوير و اکتسا غير قانونی سالح گرفتار شده و از اين تعداد ( )4تن رنان به نسبت
عدم وجود دکيل کافی الزام برائت حاصل و ( )35تن مورد محاكمه قرار گرفته و به
مجازات هاي مختلف حبس قرار یيل محكوم گرديده اند.
 حبس يم ماه الی يم سال  6نفر.
 حبس يم سال الی پنج سال  15نفر .
 14نفر.
 محکومين جرايم نقدی
 مجموعه مجازات نقدی محکومين بالغ به ( )12740دالر رمريکائی مي ود.
جدول شماره ( )1بيانگر رمار محکومين محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی از فساد
اداری وکيت کابل در ماه سنبله سال  1399است
شم
اره

نوو قضيه

سوء استفاده از صالحيت
وظيفوی
اخذ رشوت
اختالس
تزوير
اخایی های غير قانونی
اکتسا غير قانونی سالح

1
2
3
4
5
6

مجموعه

تعداد
قضيه

تعداد
متهم

3

3

7
2
1
2
1

12
3
4
16
1

16

39

برائ
ت

تعداد
محک
وم

يم ماه
الی يم
سال
حبس

3
1

11
3
4
13
1

1

4

35

6

3

3
2

تصميم قضائی
تعداد محبوس به حبس تنفيذی

محکومين
جرايم
نقدی

جريمه
نقدی

2

1

1363

3

5
1
4
3

5314
155
1818
3701
389

14

12740

5-1
سال
حبس

15 - 5
سال
حبس

10
15

هم نان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مهورد ( )12دوسهيه قهرار قضهائی صهادر و رنهها
تحقيقاتی و نواقؤ به مرجو مربوطه ارسال نموده است.
را غر تکميل خالهای
ٰ
جدول شماره ( )2بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری
در ماه سنبله سال  1399است

شماره

نوو قضيه

تعداد قضيه

تعداد متهم

1

سوء استفاده از
صالحيت وظيفوی
اختالس
اخذ رشوت
اخایی غير قانونی

5

19

سبب قرار
خال و نواقؤ
5

څارنوالی

2
3
1

10
3
3

2
3
1

څارنوالی
څارنوالی
څارنوالی

2
3
4

***********
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5

تزوير
مجموعه

اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر
2
37

1
12

1
12

څارنوالی

 .2نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی از فساد
اداری
حکم مورخ 1399/6/19
محکومیت کارمند اداری لوی څارنوالی به جرم وساطت در رشوت
يکتن از باشنده گان وکيت بلخ طی عريضه خهويش عنهوانی رياسهت څهارنوالی کنتهرول و
مراقبهت تحريههر داشههته کههه دوسههيه نسههبتی بههرادرم در څههارنوالی اسههتيناف وکيههت بلههخ تحههت
رسيدگی بوده و فعال دوسيه تحت رسيدگی رياست څارنوالی جزای عمهومی نهزد يکهتن از
څارنواکن قرار دارد وقتی نزد څارنوال موظف قضيه مراجعه نمهودم تها از نتيجهه دوسهيه
رگاه شوم څارنوال برايم گفت که همرای مدير اداری ما صهحبت کهن برايهت همهه چيهز را
ميگويد زمانيکه نزد مدير اداری رياست څارنوالی جزای عمومی مراجعه نمودم گفت کهه
څههارنوال موظههف در بههدل قناعههت نمههودن قضههيه مبلههغ ()۵۰۰دالههر امريکههايی از نههزدت
مطالبه کهرده بعهد از چانهه زنهی ههای زيهاد بهه مبلهغ ( )۴۰۰دالهر امريکهايی قناعهت نمهودم.
بنههابر عريضههه عههار و ههههدايت لههوی څههارنوالی موضهههوو تحههت بررسههی څهههارنوالی
کنترول مراقبت قرار گرفتهه کهه بعهد از ترتيهب پهالن  ،مسهولين رن اداره بهه شهمول نماينهده
رياست ( )062امنيت ملی به گرفتاری شخؤ رشوت گيرنهده اقهدام عملهی نمهود کهه مبلهغ
( )400دالر امريکايی را بعد از ن انی شد به دسترس متضرر قضهيه قهرار ميدههد نخسهت
شههاکی تمههاس تيليفههونی برقههرار و چگههونگی پرداخههت پههول و محههل رنههرا م ههخؤ سههاخته و
رشوت گيرنده متضرر را به دفتر کاری خويش داخل بالف څارنوالی خواسهته و بعهد از
مههدت ده دقيقههه دو بههاره از دفتههرش خههارج شههده کههه همزمههان هيئههت گرفتههاری بههداخل دفتههر
مذکور گرديده که در همهين موقهو مهتهم پهول داده شهده را از داخهل جيهب واسهکت خهويش
ک يده و بهه داخهل جعبهه ميهز کهاری اش گذاشهته کهه در جريهان تالشهی محهل مبلهغ ()400
دالر امريکهايی ن هانی شهده از داخهل جعبهه ميهز موصهوف بدسهت هئيهت موظهف گرفتهاری
قهرار گرفتهه و مهتهم را تحهت توقيهف قههرار داده انهد  .قضهيه وارد محکمهه ابتدائيهه مبهارزه
رسيده گی بهه جهرايم ناشهی از فسهاد اداری وکيهت کابهل گرديهده محکمهه در جلسهه قضهايی
مور  1399/6/19خويش در حضهور داشهت څهارنوال موظهف قضهيه و بها رعايهت مهاده
( )212قانون اجرارت جزايهی مهتهم مهامور اداری څهارنوالی جهزای عمهومی را در قضهيه
وساطت رشوت مبلغ ( )400دالر امريکايی طبهق حکهم بنهد ( )۳فقهره ( )۱مهاده ( )۳۷۱بها
رعايههت مههاده ( )۳۷۲کههود جههزا و فقههره ( )۱مههاده ( )۳۷۵و فقههره ( )۱مههاده ( )۳۸۵کههود
مذکور به شمول ايام نظارت و توقيفی بمدت يکسال حبس تنفيذی و جهزای نقهدی معهادل و
جه رشوت و انفصال از وظيفه محکوم به مجازات نموده است.
حکم مورخ 1399/6/24
محکومیت آمر و عضو کشف حوزه دوازدهم پولیس شهر کابل به جرم اخذ رشوت
خويش به رياست
يکتن از باشنده گان ناحيه دوازدهم شهر کابل طی ورقه عر
مبارزه با جرايم سنگين فساد اداری عار و تحرير داشته که يم با منزل سه اتاقه
ام در مربوطات ناحيه دواز دهم موقعيت دارد به منظور حفاظت و نگهداری از خانه ،
اجناس و اموال خويش يکتن را در بدل مبلغ ده هزار افغانی معاش ماهوار به صفت
نگهبان توظيف نموده بودم تقريبا يم ماه قبل مواد تعميراتی از جمله گادر  ،چپرکت ،
سولر  ،و ساير اجناس از منزل ام سرقت و مفقود گرديده که مسوليت متوجه نگهبان
ميباشد رمر و معاون ک ف جرايم حوزه متذکره در بدل ارسال اوراا قضيه به مراجو
***********
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يم ماه
الی يم
سال حبس

شماره

1

2
1
1
5

 5 - 1سال
حبس

14
2
2
2
1
21

14
1
2
2
1
20

1

7
1

8

15 - 5
سال حبس

تعداد
متهم

برائ
ت

تعداد
محکوم

محکومين
جرايم نقدی

1
2
3
4
5

سوء استفاده از صالحيت وظيفوی
اختالس
اخذ رشوت
اکتسا غير قانونی سالح
اخایی های غير قانونی
مجموعه

4
2
1
1
1
9

تصميم قضائی
تعداد محبوس به حبس تنفيذی

6

جريمه
نقدی

نوو قضيه

تعداد قضيه

یيصالح مبلغ ( )30000افغانی طور رشوه مطالبه می نمايد .متعاقبا رياست مبارزه
عليه جرايم سنگين وزارت امور داخله به اساس ورقه عر عار طی يم پالن
منظم ک فی در چهاراهی محمد داود خان مربوط ناحيه دوازدهم شاروالی کابل متهم را
در حضور داشت څارنوال موظف وهيئت گرفتاری حين اخذ مبلغ ( )30000افغانی پول
اوپراتيفی که قبال ن انی شده بود بالفعل دستگير و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی
می نمايند  .قضيه وارد محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم ناشی از فساد اداری وکيت
کابل گرديده محکمه درجلسه قضايی مور  1399/6/24در حضور طرفين قضيه متفقا
هر يم رمر ک ف حوزه دوازدهم امنيتی پوليس شهر کابل و عضو رمريت ک ف حوزه
متذکره را در قضيه اخذ رشوت مبلغ( )30000افغانی طبق حکم بند( )3فقره  1ماده
 371و فقره  2ماده  375و فقره  1ماده ( )385کود جزا با رعايت احکام مواد(213و
 )215کود مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی شان هر واحد بمدت يم سال و شش
ماه حبس تنفيذی  ،جزای نقدی معادل و جه رشوت و انفصال از وظيفه و يم فرد ملکی
را در قضيه وساطت رشوت مبلغ سی هزار افغانی طبق حکم بند  3فقره  1ماده  372و
ماده  385کود جزا با رعايت ماده( )373کود مذکور به مدت نه ماه حبس تنفيذی و جزای
نقدی معادل وجه وساطت رشوت محکومين به مجازات نمود.
گزارش و فعالیتهاي قضائي محكمه استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري
 )1گزارش
محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ ( 1399/6/1الي
 )1399/6/31تعداد ( )9دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد
رسيدگي قضائي قرار داده که در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ( )21نفر به اتهام سوء
استفاده از صالحيت وظيفوی ،اخذ رشوت  ،اختالس  ،اخایی های غير قانونی ،
تزوير و اکتسا غير قانونی سالح گرفتار شده و از اين تعداد ( )1تن رنان به نسبت
عدم وجود دکيل کافی الزام برائت حاصل و ( )20تن مورد محاكمه قرار گرفته و به
مجازات هاي مختلف حبس قرار یيل محكوم گرديده اند.
حبس يکماه الی يکسال  5نفر.

حبس يکسال الی پنج سال  8نفر.

محکومين جرايم نقدی  7نفر .

 مجموعه مجازات نقدی محکومين بالغ به ( )7725دالر رمريکائی مي ود.
جدول شماره ( )3بیانگر آماراجراآت محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد
اداری
در ماه سنبله سال  1399است
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هم نان محکمه متذکره طی اين مدت در مورد ( )4دوسيه قرار قضهايی صهادر و رنهها را
تحقيقاتی و نواقؤ به مرجو مربوطه ارسال نموده است.
غر تکميل خالهای
ٰ
جدول شماره ( )4بیانگر قرار های قضایی محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از
فساد اداری
در ماه سنبله سال  1399است
شماره

نوو قضيه

تعداد قضيه

تعداد متهم

1

اخذ رشوت

1

1

سبب قرار
خال و نواقؤ
1

څارنوالی

2

تزوير

2

8

2

څارنوالی

1

1

1

څارنوالی

4

10

4

3

اخایی ها غير
قانونی
مجموعه

مرجو مربوط

 .2خالصه نمونه های از احکام صادره محکمه استيناف مبارزه با جرايم ناشی از فساد
اداری
حکم مورخ 1399/6/26
محکومیت دو تن از ساتمنان تصدی ملی محافظت عامه وزارت داخله به جرم سوء
استفاده از صالحیت وظیفوی
بتههاريخ 1398/6/26يکههتن از سههاتنمنان اسههبق منسههو قومانههدانی مف هرزه کمپنههی انجيلههم
سايت خوست مربوط تصهدی ملهی محافظهت عامهه وزارت امهور داخلهه بهه رياسهت امنيهت
عمههومی داخلههی وزارت امههور داخلههه اطههالو مههی دهههد کههه بتههاريخ  1398/6/18از بسههت
قوماندانی مفرزه کمپنهی انجيلهم مقهيم در وکيهت خوسهت بهه طهورغير قهانونی در حاليکهه
بههاکی وظيفههه خههويش حاضههر بههودم منفههم گرديههدم و مجههددا ا قومانههدانی قطعههه متههذکره مقههيم
سايت پکتيا همرای بنده موافقه نمهوده انهد .اکنهون سهاتنمن نماينهده قومانهدانی مفهرزه کمپنهی
انجليم در کابل مبلغ ( )15000افغانی دربدل تعين بستی ام مطالبهه مهی نمايهد .مهوظفين
مديريت امنيتی داخلی بعد از دريافت اطالو داخل اقدام گرديده و ساتنمن همهرا بها سهرباز
منسههو قطعههه متههذکره را هنگههام اخههذ مبلههغ ( )13000افغههانی پههول اپراتيفههی ن ههانی شههده
باالفعل گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضهايی معرفهی مينمايهد کهه قضهيه وارد بهه محکمهه
ابتدائيههه رسههيدگی بههه جههرايم ناشههی از فسههاد اداری وکيههت کابههل گرديههده محکمههه در جلس هه
قضههايی مههور  1398/11/5خههويش بحضههور داشههت طههرفين قضههيه متفقهها مههتهم سههاتنمن
محافظت عامه را در قضيه سوء استفاده از موقف وظيفهوی طبهق حکهم مهاده ( )403کهود
جزا با رعايت احکام مواد ( 213و  )215کود مذکور و متهم ديگر را در قضيه شهراکت
متذکره طبق حکم ماده ( )403کود جزا با رعايهت حکهم مهاده ( )58کهود جهزا بها در نظهر
داشت احکام مواد ( 213و  )215کود مذکور هر واحد به جزای نقدی مبلغ هفتاد  -هفتهاد
هزار افغانی انفصال از وظيفه و طرد از مسلم محکومهان بهه مجهازات نمهوده اسهت امها
قضيه نسبت عدم قناعت څارنوال دوسيه به محکمهه اسهتيناف رسهيدگی بهه جهرايم ناشهی از
فسهاد اداری وکيهت کابههل محهول گرديههده محکمهه در جلسههه قضهايی مههور 1399/6/24
درحههال حضورداشههت طههرفين قضههيه و مسههاعد حقههوقی بههه اتفههاا رراء حسههب هههدايت مههاده
( )54قههانون ت ههکيل و صههالحيت قههوه قضههائيه فيصههله مههور  1398/11/5مصههدوريه
محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری وکيت کابل را تائيد نموده است .
حکم مورخ 1399/6/26
محکومیت معاون تولی سوم و قوماندان بلوک تولی سوم حوزه چهارم امنیتی پولیس
کابل به جرم ممانعت ازتطبیق عدالت
***********
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به اساس عريضه يکفرد عنوانی اداره مراقبت قضايی ستره محکمه مبنی بر مطالبهه مبلهغ
( )250000افغانی در قبال کاهش ده سال حبس متهم قضهيه امنيهت داخلهی و خهارجی در
مرحله تميهز هيئهت اداره مراقبهت قضهايی توظيهف مهی گهردد ویريعهه اسهتعالم نمبهر ()27
مور  1398/2/1رن اداره همرا با نماينده قوماندانی امنيه کابل به ساحه حوزه چهارم
امنيتههی پههوليس غههر گرفتههاری شههخؤ پههول گيرنههده مههی رونههد رشههوه گيرنههده شههخؤ
عار را به ساعت  11:45دقيقه قبل از ظهر مهور  1398/2/1در يهم هوتهل واقهو
سليم کاروان خواسته و مبلغ متذکره را از نزدش گرفته و برای پسر خاله خود تسهليم و بهه
وی هدايت می دهد تا به پسرش تسليم نمايد و پسر خالهه اش پهول را بهرای پسهرش ميدههد
و پسرش همهرا بها پهول بهه طهرف منهزل فهرار مهی نمايهد .هيئهت بعهد از گرفتهاری مهتهم بهه
طرف خانه اش ميروند تا پسرش را نيز گرفتهار نماينهد امها در نزديکهی در منهزل مهتهم
خانم و اعضای فاميل وی که طبقه اناث بودند باکی هيئهت حملهه نمودنهد و مهانو گرفتهاری
پسههر مههتهم شههده و وی را در داخههل منههزل مخفههی نمودنههد و هيئههت بههه نسههبت نبههود پههوليس
اناثيه و څارنوال نتوانسته اند داخل منزل مظنهون شهوند و نماينهده قومانهدانی امنيهه وکيهت
کابل کهه در ترکيهب هيئهت حضهور داشهته قبهل از اينکهه هيئهت بهه جهوار در منهزل مهتهم
برسد با مسؤلين حوزه چههارم امنيتهی همهاهنگی نمهوده و در همهين اثنهاء سهه تهن منسهوبين
حههوزه متههذکره بهها رنجههر پههوليس همههراه دامههاد مههتهم کههه هههيچ نههوو مسههئوليت وظيفههوی در
حوزه چههارم نهدارد ن سهته در سهيت رنجهر پهوليس بهه محهل مهی رينهد .هيئهت گرفتهاری بها
ن ان دادن کارت های هويت خويش به منسوبين حوزه چهارم خود را معرفهی نمهوده و از
اي ان خواهان کمم و اقدام به گرفتاری مجرم فراری مهی شهوند امها رنهان بهه حهرف ههای
هيئت گرفتاری اعتنايی نکرده بلکه از داماد متهم حمايت نمهوده و بهاکی هيئهت گرفتهاری
حمله ور گرديده و حتی به خهاطر اينکهه صهحنه مسهتند سهازی ن هود بهاکی تصهوير بهردار
اداره مراقبههت قضههايی حملههه نمههوده و مههانو تصههوير بههرداری صههحنه مههی گههردد و هم نههان
همکار هيئت را دست بند زده و به رنجر باک می نمايند و وقتی کهه هيئهت مهانو مهی شهوند
سرباز با سالح کالشهينکوف خهود فيهر مهی نمايهد .هرسهه منسهو حهوزه چههارم بها هيئهت
گرفتاری در گير شده و به اين ترتيهب زمينهه فهرار مظنهون را فهراهم مهی نماينهد و قضهيه
جهت حل فصل بهه محکمهه ابتدائيهه رسهيدگی بهه جهرايم ناشهی از فسهاد اداری وکيهت کابهل
راجههههو گرديههههده محکمههههه در جلسههههه علنههههی قضههههائی مههههور  1399/5/15خههههويش بههههه
حضورداشت طرفين قضيه متهم معاون تولی سوم حوزه چههارم و قومانهدان بلهوف تهولی
سوم حوزه چهارم امنيتی پوليس کابل را در قضيه استعمال قوه و تهديهد جههت ممانعهت از
تطبيهق عههدالت طبههق بنههد  4فقههره  1مهاده  461کههود جههزا و رعايههت مههواد  213و  215کههود
مذکور به مدت شش ،شهش مهاه حهبس تنفيهذی .و مهتهم دريهور حهوزه مهذکور را در قضهيه
استفاده غير قانونی سالح ناريه طبق مهواد  540و  14کهود جهزا و رعايهت مهواد  213و
 215کههود مذکوربههه پرداخههت جههزای نقههدی مبلههغ چهههل هههزار( )40000افغههانی و جبههران
خساره مبلغ چهل و هفت اع اريه هفت ( )47.7افغانی قيمت دو فير مرمهی محکهومين بهه
مجازات نموده است .اما قضيه نسبت عدم قناعهت څهارنوال قضهيه وارد محکمهه اسهتيناف
رسهههيدگی بهههه جهههرايم ناشهههی از فسهههاد اداری گرديهههده محکمهههه در جلسهههه قضهههايی مهههور
1399/6/25خويش با اتفاا اراء درحال حضورداشت طرفين قضيه طبق حکهم مهاده()54
قهههانون ت هههکيل و صهههالحيت قهههوه قضهههائيه فيصهههله مهههور  1399/5/15محکمهههه ابتدائيهههه
رسيدگی به جرايم ناشهی از فسهاد اداری معهاون تهولی سهوم و قومانهدانی بلهوف تهولی سهوم
حههوزه چهههارم امنيتههی پههوليس کابههل را در قضههيه اسههتعمال قههوه و تهديههد جهههت ممانعههت
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ازتطبيق عهدالت طبهق بنهد ( )4فقهره ( )1مهاده ( )461کهودجزا ب همول ايهام نظهارت بمهدت
يکسال و شش ماه  -يکسال شش ماه حبس تنفيذی وسرباز حوزه مذکور را درقبهال قضهيه
استعمال قوه وتهديد جههت ممانعهت از تطبيهق عهدالت طبهق بنهد ( )4فقهره ( )1مهاده ()461
کود جزا ب مول ايام نظارت وتوقيفی بمدت يکسال ويکمهاه حهبس تنفيهذی ،در قهـبال قضهيه
استعمال غيرقانونی سالح ناريه طبق مواد ( )540و ( )14کود مذکور بمهدت يکسهال و ده
روز حبس تنفيذی وجبران خساره مبلغ ( )47،7چهل و هفت اع هاريه هفهت افغهانی قيمهت
دو فير مرمی محکومين به مجازات نموده اسهت از اينکهه ارتکها جهرايم مهتهم سهرباز بهه
هدف واحد بوده وطوری جمو شده که تجزيه راقبول نمهی کنهد طبهق حکهم مهاده ( )73کهود
جزا شديد ترين جزا که همانا يکسهال و يکمهاه حهبس تنفيهذی و جبهران خسهاره متهذکره مهی
باشد باکی متهم قابل تنفيذ و تطبيق است.

در راستای مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر

الف :گزارش اجرارت قضائی محکمۀ ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه مسکرات و مواد
مخدر
 .1گزارش
محكمۀ ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ( 1399/6/1الی
 )1399/6/31تعداد ( )97دوسيۀ مربوط به انواو مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي
قرار داده و در مورد رنها فيصله های کزم صادر نموده است .در ارتباط به اين دوسيه ها
تعداد ( )141نفر به اتهام قاچاا و انتقال مواد مخدر گرفتار شده و از اين تعداد ( )4تن
رنان به نسبت عدم وجود دکيل کافی الزام برائت يافته و ( )137نفر مورد محاکمه قرار
گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار یيل محکوم گرديده اند.
 حبس  1سال الی  5سال  68نفر .
 حبس  5سال الی  15سال  39نفر.
 حبس  15سال الی  20سال  21نفر .
 حبس  20سال الی  30سال  8نفر .
 يکنفر محکوم به جزای نقدی مبلغ  389دالر امريکايی.
هم نان به ارتباط قضايای فوا الذکر حکم به محو مقدار (  )94179,465کيلوگرام
و( )588ليتر انواو مواد مخدر نيز صادر شده است.
جدول شماره ( :)1آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با مسکرات
و مواد
مخدر در ماه سنبله سال 1399
شماره

تعداد قضيه

تعداد متهم

برائت
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27

23

8

12

10

6

15-20
سال حبس

تعدات
محکوم

***********

 5 - 1سال
حبس

2

هيروئين

21

259,427

35

35

15 - 5
سال حبس

1

مت امفتامين

45

93,393

61

2

59

1

تعداد محبوس به حبس تنفيذی

20-30
سال حبس

نوو قضيه

مقدار مواد

محکومين
جريمه نقدی

تصميم قضائی
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3

مورفين

4

101,255

5

5

2

1

4

چرس

3

932

6

6

1

5

5

ترياف

11

527.2

11

10

5

6

بنگدانه و ک مش
تخمير شده

6

91919,69

11

11

11

8

م روبات الکولی

3

9

مواد کيمياوی

2

1
0

اتفاا در جنايت و
قاچاا دستگاه

2

مجموعه

97

1

346.5
320LT

4

4

4

268LT

3

3

2

5

1

4

4

14
1

4

137

94179,465

1

68

1

1

5

1

39

21

8

 .2خالصه حکم صادره محکمۀ ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر.
حکم مورخ 1399/6/22
سی سال حبس به اتهام قاچاق ) (76,880کیلو گرام مورفین و ( )740کیلو گرام تریاک
به اساس اطالو شخؤ همکار به قوماندانی امنيه ولسوالی اوبه هرات مبنی بر انتقال
يم مقدار مواد مخدر توسح يکعراده واسطه نوو فوربايفور که دارای دو سرن ين
ميباشد موظفين مربوطه داخل اقدام شده و واسطه متذکره را در ساحه توقف داده و
درگيری با پوليس و سر ن ينان واسطه رغاز می گردد که منجر به فرار يکی از
قاچاقبران گرديده و يکنفر ديگر که از ناحيه پای مجروح گرديده دستگير و با عراده
حامل مواد به قوماندانی انتقال می گردد  .و در نتيجه تالشی واسطه مقدار ( )740کيلو
گرام ترياف مقدار ( )76/880کيلو گرام مورفين از رن ک ف و بدست ميآيد .و متهم به
ارگانهای عدلی و قضايی معرفی و قضيه محول محکمه ابتدائيه اختصاصی مبارزه عليه
مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه در جلسه علنی قضائی منعقده مور
 1399/6/22به اتفاا ررا و بحضور داشت طرفين حقيقی قضيه متهم را در قضيه انتقال
مقدار ( )76/880کيلو گرام مورفين وفق صراحت بند ( )5فقره ( )1ماده ( )302کود
جزا به مدت ( 30سال ) حبس تنفيذی و در قضيه انتقال مقدار ( )740کيلوگرام ترياف
مطابق هدايت بند ( )6فقره ( )1ماده ( )304کود جزا به مدت ( شانزده سال ) حبس
تنفيذی محکوم بمجازات نموده که با در نظر داشت ماده ( )73کود جزا مجازات شديد از
بابت انتقال مقدار ( )76/880کيلو گرام مورفين که مدت ( 30سال) می باشد از ابتدای
ايام نظارت و توقيفی باکيش قابل تطبيق و تنفيذ است  .هکذا به مصادره يم سيت
مبائيل معه سيم کارت رن طبق ماده ( ) 32قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر و
مطابق ماده ( ) 19قانون اخير الذکر به محو مقادير بدست رمده مواد مخدر نيز اصدار
حکم گرديده است و هم چنان مطابق ماده ( )308کود جزا يکعراده واسطه فوربايفور
حامل مواد مخدر بدست رمده نيز قابل مصادره پنداشته شده است.
حکم مورخ 1399/6/24
***********
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ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار ( )440گرام مت امفتامین
باکثر اطالو قبلی مديريت مبارزه عليه مواد مخدر وکيت کندهار مبنی براينکه يکتن از
باشنده گان وکيت کندهار مواد مخدر را بطور سيار بفروش ميرساند موظفين مربوطه
داخل اقدام شد ه و يم نفر همکار مخفی خود را به صفت خريدار برای فروشنده مواد
مخدر معرفی مينمايد و موظفين پول ن انی شده را به دسترس شخؤ همکار قرار
ميدهد که مقدار ( )200گرام مت امفتامين را در مقابل ( )15000هزار افغانی از نزد
فروشنده خريداری کند  .موظفين داخل اقدام شده ولی متهم بعد از ديدن پوليس فرار
می نمايد که بعد از فير هوائی گرفتار ميگردد و مقدار ( )240گرام مت امفتامين از زير
سيت عقبی عراده اش بدست می ريد و متهم به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد
قضيه به محکمه ابتدائيه مبارزه عليه مواد مخدر راجو گرديده محکمه در جلسه علنی
قضائی مور  1399/6/24به حضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاا ررا متهم را
در قضيه قاچاا مواد مخدر مقدار ( )440گرام مت امفتامين طبق بند ( )5فقره ( )2ماده
( ) 303کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقيفی تاريخی  1399/4/3به مدت ده سال
يازده ماه و ده روز حبس تنفيذی محکوم به مجازات و درقضيه راننده گی عراده بدون
پليت طبق ماده ( )560کود جزا به مبلغ بيست هزار افغانی جزای نقدی با رعايت ماده
( )75کود جزا محکوم نموده  ،طبق ماده ( )779کود جزا يم عراده موتر حامل مواد
مخدر بدون پليت قابل مصادره پنداشته شده ونيز طبق ماده ( )19قانون مبارزه عليه
مواد مخدر به محو مواد مخدر بدست رمده نيز اصدار حکم گرديده است .
ب :گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد
مخدر
 .1گزارش
محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ( 1399/6/1الی
 )1399/6/31تعداد ( )62دوسيۀ مربوط به انواو مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي
قرار داده و در مورد رنها فيصله های کزم صادر نموده است .در ارتباط به اين دوسيه ها
تعداد ( )85نفر به اتهام قاچاا و انتقال مواد مخدر گرفتار شده و از اين تعداد ( )2تن
رنان به نسبت عدم وجود دکيل کافی الزام برائت يافته و ( )83نفر مورد محاکمه قرار
گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار یيل محکوم گرديده اند .
 حبس 1سال الی  5سال  28نفر.
 حبس  15 –5سال  31نفر.
 حبس  20 –15سال  19نفر..
 حبس  30 -20سال  5نفر .
هم نان به ارتباط قضايای فوا الذکر حکم به محو مقدار (  )2623.365کيلوگرام مواد
مخدر و( )8840ليتر انواو مواد مخدر نيز صادر شده است.
مجموعه مجازات نقدی محکومين بالغ به ( )3961دالر رمريکائی مي ود.
جدول شماره ( )2بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف اختصاصی مبارزه با
مسکرات و مواد مخدر طی ماه سنبله سال  1399می باشد
شماره

نوو قضيه

تعداد
قضيه

مقدار مواد

تصميم قضائی
تعداد
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تعداد

تعداد محبوس به حبس تنفيذی

قضاء

اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر
 5 - 1سال
حبس

 15 - 5سال
حبس

1

مت امفتامين

24

105,617

31

1

778

30

11

13

6

2

هيروئين

14

288,718

22

1

2341

21

6

6

5

4

3

مورفين

4

71,65

5

2

2

1

4

ترياف

6

495,98

5

6

281

6

2

5

چرس

8

1661,4

11

281

11

4

7

6
7
8

مواد کيمياوی
همکاری با قاچاقبران
م روبات الکولی

3
2
1

LT8540

280

Lt300

6
3
1

6
3
1

1
3
1

3

62

2623.365

85

3961

83

28

مجموعه

2

 30-20سال
حبس

20 - 15
سال حبس

متهم

برائت

جزای
نقدی

محکوم

4

31

2

19

5

 : 2خالصه حکم صادره محکمۀ استيناف اختصاصی
وموادمخدر.
حکم مورخ 1399/6/25
ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار ( )73کیلو گرام چرس
موظفين قوماندانی قطعه خاص پوليس مبارزه با موا دمخدر ( )NIUاطالو حاصل
مينمايد که يکتن از قاچاقبران مواد مخدر در مربوطات ناحيه ه تم و دوازدهم شهر
کابل زمينه فروش مواد مخدر را برای پرچون فروشان فراهم ميکند و هرگاه برايش
خريدار پيدا شود طی دو روز زمينه فروش ( )120کيلو گرام چرس را فراهم مينمائيد به
منبو وظيفه سپرده مي ود تا برايش خريدار جستجو نمائيد پس از يم سلسله اجرارت
اوپراتيفی توسح منبو يم نفر افسر تحت پوشش برای فروشنده منحيی خريدار معرفی
گرديده که پس از گفتگو فروشنده حاضر به معامله همراه با افسر تحت پوشش گرديده و
از وی ميخواهد تا انتقال مواد مخدر در جايی که خواسته باشد توسح موتر وی صورت
گيرد افسر مذکور موترش را در اختيار فروشنده قرار داده و حينيکه ميخواست مواد قبال
جاسازی شده در دو بالون سياه را به افسر تحت پوشش در ساحه نساجی بگرامی تسليم
نمايد  ،گرفتار و به ارتباط قضيه دو تن همراه با مقدار ( )73کيلو گرام چرس همراه با
يکعراده موتر نوو سراچه دستگير و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد.
قضيه وارد محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گرديده و در جلسه قضايی
مور  1399/5/29متهمين در قضيه قاچاا و انتقال مقدار ( )73کيلو گرام چرس طبق
بند ( )7فقره ( )1ماده ( )305کود جزا به مدت (ده – ده) سال حبس تنفيذی محکوم
گرديده و هکذا طبق ماده ( )32قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات چهار سيت مبايل
معه سيم کارت های رن ،مبلغ ( )50دالر امريکائی و مبلغ ( )2190افغانی و مبلغ
( )10500کلدارپاکستانی بدست رمده و يکعراده واسطه سراچه مربوط قاچاقبران
مصادره شده ونيزطبق ماده ( )19قانون متذکره به محو مقدار ( )73کيلو گرام چرس
بدست ر مده اصدار حکم گرديد است .اما قضيه نسبت عدم قناعت متهمين قضيه به
محکمه اختصاصی استيناف رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مسکرات راجو گرديده
محکمه در جلسه  1399/6/ 25خويش بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاا رراء
متکی بماده ( )54قانون ت کيل و صالحيت قوه قضائيه فقره ( )2ماده ( )17قانون
مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره ( )1ماده ( )267قانون اجرارت جزائی فيصله
مبارزه عليه مسکرات
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قضاء

اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر

رسيدگی به جرايم مواد مخدر و

مور  1399/5/29محکمه اختصاصی ابتدائيه
مسکرات را تائيد نموده است .
حکم مورخ 1399/6/24
نزده سال حبس به اتهام شراکت در قضیه قاچاق
به اساس اطالو ،رمريت اطالعات و تحقيقات به همکاری مديريت مبارزه با مواد مخدر
قوماندانی امنيه وکيت پروان به تعداد ( )1200تابليت ( )Kبه وزن خالؤ مقدار ()400
گرام را از منطقه شکارگاه ولسوالی جبل السراج رن وکيت بدست رورده و اکنون در پيوند
به یيدخل بودن در قضيه فوا الذکر يکتن از باشنده گان اصلی ناحيه ( )16شهر کابل
باشنده فعلی پروان سوم مربوط ناحيه چهارم شهر کابل توسح پرسونل رمريت اطالعات و
تحقيقات با ت ريم مساعی قوماندانی قطعه خاص عملياتی پوليس مبارزه با مواد مخدر
( )NIUدر منطقه شرشرای ولسوالی پغمان وکيت کابل ت بيت و گرفتار می گردد که در
نتيجه تست کبراتواری مواد مخدر بدست رمده ( )MDMAم بت ت بيت گرديده و متهم به
ارگانهای عدلی و قضايی معرفی و قضيه محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه مواد مخدر
مسکرات می شود .محکمه در جلسه قضائی مور  1399/5/23بحضور طرفين قضيه
به اتفاا رراء متکی به دکيل فوا متهم را در ارتباط به شريم جرمی در مقدار ()400
گرام ( )MDMAتابليت ( )Kطبق بند ( )5فقره ( )2ماده ( )303با رعايت ماده ( )58کود
جزا بمدت ده سال و نه ماه و بيست پنج روز حبس محکوم به مجازات نموده و در قضيه
اتفاا در جنايت طبق ماده ( )71کود مذکور بمدت پنج سال حبس محکوم و طبق ماده ()73
کود مذکور به تنفيذ شديدترين جزا که مدت ده سال و نه ماه و بيست پنج روز حبس ميباشد
تصريح شده است هم نان در قضيه استخدام افراد در فروش مواد مخدر باکی متقاضيان
طبق فقره ( )1ماده ( )310کود مذکور بمدت پنج سال حبس تنفيذی  ،در قضيه فروش
موادمخدر باکی معتادين طبق فقره ( )1ماده ( )311کود مذکور به مدت سه سال حبس
تنفيذی و در قضيه تهيه محل و فعل قمار بازی طبق ماده ( )692کود مذکور بمدت يکسال
حبس تنفيذی محکوم به مجازات گرديده است  ،طوريکه طبق ماده ( )75کود مذکور جزا
های تنفيذی محکوم بهای فوا يکی پی ديگری که مدت نزده سال و نه ماه و بيست پنج روز
حبس مي ود باکيش قابل تطبيق و تنفيذ ميباشد و طبق ماده ( )32قانون مبارزه با مواد
مخدر و مسکرات به مصادره دو سيت موبايل معه سيمکارت های رن و مبلغ ( )42هزار
افغانی پول ب دست رمده و محو مواد مخدر بدست رمده نيز حکم گرديده است  .اما قضيه
نسبت عدم قناعت متهم قضيه وارد محکمه استيناف رسيدگی به جرايم مواد مخدر و
مسکرات گرديده محکمه در جلسه علنی قضائی مور  1399/6/24به اتفاا رراء و
بحضور داشت حقيقی طرفين متکی به ماده ( )54قانون ت کيل و صالحيت قوه قضائيه
و ماده ( )267قانون اجرارت جزائی فيصله مور  1399/5/23محکمه ابتدائيه را تائيد
نموده است.
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